ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ اززﻣﺴﺘﺎن  ۵٧ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶٧
اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﯼ
از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزهﺎﯼ ﭘﺲ از ﻗﻴﺎم  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ-
ﯼ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪﯼ اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺷﺎهﺪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ ،ﺁوارﮔﯽ ،ﻓﺤﺸﺎء ،ﺟﻨﮓ ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺻﺪهﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ و
ﻓﺎﺟﻌﻪﯼ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ،روﺷﻨﯽ ،ﻧﺸﺎط ،،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
وﺳﺮور داﺷﺖ ﻣﻮرد ﯾﻮرش ﻟﺠﺎمﮔﺴﻴﺨﺘﻪﯼ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،در هﻤﻪﯼ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ را از ﻟﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﺰداﯾﺪ وﻋﺸﻖ را در وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،رﻧﺞهﺎﯼ ﺑﯽﺷﻤﺎرﯼ را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ و ﮔﺮدﻩهﺎﯾﺸﺎن در
زﯾﺮ ﺷﻼق ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﺘﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ هﺮ روز زﺧﻢ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﯼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دراﯾﻦ
ﺳﺎلهﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪاﯼ از ﯾﻮرش ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان رژﯾﻢ در اﻣﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
زﺧﻢ ﺗﺒﺎهﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪهﺎﯼ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻮﯼ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ
ﺟﻬﻞ و ﺗﺒﺎهﯽ ،ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزﻩﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﻨﺎرﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮهﺎﯼ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﻠﻮﻩهﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﯼ از اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ وﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﻮن ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎرهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ
ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪن دﻩهﺎ هﺰاراﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ و ﺻﺪهﺎ هﺰار اﻧﺴﺎنهﺎﯼ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ و
ﺗﺒﻌﻴﺪﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮏ در ﻣﻴﺎﻧﻪﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٨۵هﺴﺘﻴﻢ .هﺠﺪﻩ ﺳﺎل از ﮐﺸﺘﺎر هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺑﺎ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ و هﺰاران ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪﯼ دهﻪ
ﺷﺼﺖ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎرهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺁﻏﺎز
ﺗﺎ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﺮﮐﻮب
و ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ ﺟﻨﻮن و ﺗﺒﺎهﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ-
هﺎﯾﯽ از ﺗﺮور ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ در دﻓﺘﺮ و ﺣﺎﻓﻈﻪام ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪام .و ﻧﻴﺰﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن
ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﻪام در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ وﺣﺸﺖ و ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﯾﺎدﻣﺎن هﻤﻪﯼ اﻧﺴﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻣﺖ و ﺁزادﯼ اﻧﺴﺎن ﺗﻼش
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،رﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ،
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﻓﺸﺎر ﺳﺎلهﺎﯼ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ .ﺑﻪ
ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺮﮐﻮب ،ﺗﺮور ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻋﺪام و ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﻣﻠﺘﯽ از ﻟﺒﺨﻨﺪ و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻓﺘﺮم را ﮔﺸﻮدﻩام و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﻓﺘﺮ و ﺣﺎﻓﻈﻪام رد ﭘﺎهﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب
و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺑﺮ ﮐﺸﻮرم ﭼﻪ ﻣﻴﺮود
اﯾﻨﮏ ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﺮد
اﯾﻨﮏ ز زﺧﻢ و درد.
ﮔﻮﯾﺎ هﻨﻮز ﺳﻴﺎهﯽ ﺷﺐ
ﺗﺪاوم ﺧﻮﯾﺶ را ﺁواز ﻣﯽدهﺪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻬﺎر
روﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ
هﻴﻬﺎت!
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰ
از ﯾﺎد ﻣﯽ روﻧﺪ ﺁﻻﻟﻪهﺎﯼ ﺳﺮخ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺦ ودل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺖ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﮐﺪام ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩام .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﻮرش اول ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎز ﭘﺴﮕﻴﺮﯼ و ﻧﺎﺑﻮدﯼ دﺳﺖﺁوردهﺎﯼ ﺷﻮراهﺎﯼ
ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺧﻠﻖ ﺗﺮﮐﻤﻦ.
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺳﺮﮐﻮب ،ﺗﺮور و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد:
ﺑﺮ ﮐﺸﻮرم ﭼﻪ ﻣﯽرود
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽدرﯾﻎ
در ﮔﻮﺷﻪهﺎﯼ ﺷﻬﺮ
ﮔﻞهﺎﯼ ﺳﺮخ روﯾﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ هﺮ ﻃﭙﺶ
ﺑﺎ هﺮ ﻧﺪا
ﯾﮏ ﻻﻟﻪﯼ دﮔﺮ
ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻻﻟﻪﮔﺎن اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﺷﻮد
هﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮن
هﺮ ﮔﻮﺷﻪ درد
ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﭘﺮﻧﺪﻩ اﺳﻴﺮ
ﭘﺮهﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
در دﻓﺘﺮم ﭘﻴﺶ ﻣﯽروم .ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻌﺮ"وﻧﺪاد" ﻧﮕﺎهﻢ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺮور"وﻧﺪاد اﯾﻤﺎﻧﯽ" ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻴﻤﻪﯼ اول ﻣﺮداد ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز ﭼﻨﺪ
ﻣﺎهﯽ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁﻏﺎز ﻓﺎﺟﻌﻪاﯼ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز در ﺷﮑﻞهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮور و ﺳﺮﮐﻮب ،ﺧﻮد را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺖ ﺑﺎ ﯾﺎد رﻓﻴﻖ "وﻧﺪاد اﯾﻤﺎﻧﯽ" اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩام:
در ﻓﺼﻞ ﺷﺎدﯼ ﺑﺎغ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ
از ﺑﻮﺳﻪهﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎب.
روﯾﻴﺪن ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺳﺮخ
ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ ﺁزادﯾﺴﺖ
اﻣﺎ
ﺷﮑﻔﺘﻦ "وﻧﺪاد"
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻘﺎﯾﻖ
در ﺧﻮﻧﺎﺑﻪهﺎﯼ ﺧﻮد
ﺁﻏﺎز ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﯾﻮرش و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺻﺎدر ﺷﺪ .اﻋﺰام ارﺗﺶ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران از هﺮ ﺳﻮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﯽﺻﺪر رﯾﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ژﻧﺮالهﺎﯼ
ﭼﻬﺎرﺳﺘﺎرﻩ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﭘﻮﺗﻴﻦهﺎﯾﺶ را از ﭘﺎ ﺑﻴﺮون ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁورد.
اﺑﺮهﺎﯼ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮور در ﺳﺮاﺳﺮ ﺁﺳﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ و ﺟﻨﺒﺶ درﺁﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
رﻓﻴﻖ "اﺣﻤﺪ زﯾﺒﺮم" ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻀﺎﯼ وﺣﺸﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺷﻬﺮاﻧﺰﻟﯽ در روز ﺑﻴﺴﺖ و
هﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ وﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادﯼ از دوﺳﺘﺪاران او ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺧﺎﻧﻪﯼ
ﻣﺎدر رﻓﻴﻖ زﯾﺒﺮم ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﯾﻮر ،ﻣﺎﻩ ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ .در دوازدهﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺳﺮﮐﻮب و رﻧﺞ ﺗﻮدﻩهﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩام:
داغ هﺰار رﻧﺞ
ﻋﻤﻖ هﺰار ﻓﺎﺟﻌﻪ اﯾﻨﮏ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮﻩﮔﯽ
راهﻮار ﺷﺐ ﺗﻮدﻩهﺎ

هﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ژاﻟﻪهﺎ
در ﺷﻘﺎوت ﻋﺼﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
از ﺑﺮﮐﻪهﺎﯼ ﺳﺮخ
ﺟﺎرﯼ ﻧﺒﻮدﻩ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮدﻩ را زﺧﻢ ﻋﻤﻴﻖ دﺷﻨﻪ و زﻧﺠﻴﺮ
ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮ ز وﺳﻌﺖ ﺷﺐ
ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﻧﻔﺠﺎر
ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎﻩ  ۵٨دﺳﺖ ﺧﻤﻴﻨﯽ از ﺁﺳﺘﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩﯼ ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﯾﺪ
و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮد ،ﮔﺮوﻩ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪﯼ اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺁنروزهﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ از ﺻﺤﻨﻪﯼ
ﺟﻮﺧﻪﯼ اﻋﺪام رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻃﻮل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻖ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺮزهﺎﯼ اﯾﺮان را در ﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ و در
ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ 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
و ﺳﺎﯾﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﻴﻮن در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮ ﺻﻼﺑﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﯽ در ﻗﻴﺎم
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ  ٧٨ﺑﺎ روﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﭘﻴﺸﺎﻧﯽ و ﻣﻮهﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪش ،ﮐﻪ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﻣﻴﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺁﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﻮرﯾﺮ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ
ﮐﺸﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵٨ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ رﻓﻴﻖ ﯾﻮﺳﻒ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻪ رزﻣﻨﺪﻩﯼ ﮐﺮد ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻔﺮ ﯾﺎزدهﻢ اﺣﺴﻦ ﻧﺎهﻴﺪ زﺧﻤﯽ
و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺒﻮد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺻﻒ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺮ روﯼ ﺑﺮاﻧﮑﺎت دراز ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ دوازدهﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ وهﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد رﻓﻴﻖ ﯾﻮﺳﻒ و دﯾﮕﺮرزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪﯼ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺻﻔﺤﻪﯼ دﯾﮕﺮﯼ از دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﻌﺪ از ﺷﺒﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻪ روزن ﺧﻮرﺷﻴﺪ
از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮق ﺑﻪ در ﺁﻣﺪ
ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﺳﺘﻢ
ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪهﺎﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن
ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﺷﻘﺎوت اﯾﺴﺘﺎدﻩاﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﭙﻴﺪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪهﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﺮاﻧﻪﯼ ﺧﻮن را
در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺸﺘﻪﯼ ﻣﻦ
ﺁواز ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﮐﺮدﺳﺘﺎن زﺧﻤﯽ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﻴﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ و راﮐﺖ و ﺧﻤﭙﺎرﻩ در ﻧﺒﺮدﯼ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﻧﺰﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺰر در روزهﺎﯼ  ٢٣و  ٢۴ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ و ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﯽ
ﺗﺤﺼﻦ ﺻﻴﺎدان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻼت اﻧﺰﻟﯽ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺻﻴﺎدان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ ،
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ در ﯾﮏ ﻗﻴﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺻﻴﺎدان زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﻴﺎم دو روزﻩ
ﺷﻌﺎر"اﻧﺰﻟﯽ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪﺗﺎن ﻣﺒﺎرﮎ" ﻓﻀﺎﯼ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮم ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺻﻴﺎدان ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪﯼ اﻧﺰﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﻮش
ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﮑﺶ

ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮ ﺳﻴﺮﺗﺎن
 ﻧﺴﻨﺎﺳﺎن اﻧﻘﻼب-ﺣﺘﺎ
ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ رﻧﺞ
ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ
و اﯾﻨﮏ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺰر
در ﺧﻮن ﺷﻨﺎورﻧﺪ.
ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺁذرﻣﺎﻩ  ۵٨روز داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪﯼ ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺁذر  ، ٣٢ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮﯼ ،ﺑﺰرگﻧﻴﺎ و ﻗﻨﺪﭼﯽ در اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮهﺎﯼ داﻧﺸﮕﺎهﯽ
اﯾﺮان هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﯾﻮرش ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﭼﻤﺎﻗﺪار ﺣﺰب-
اﻟﻠﻬﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺪاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ و ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ
و ﺣﻤﻼت رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂهﺎﯼ داﻧﺸﮕﺎهﯽ و ﺗﺠﻤﻊهﺎﯼ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻖ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﺷﺖ .ﮐﻪ از هﻤﺎن روزهﺎﯼ
ﺁﻏﺎز ،ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز و ﭘﻴﺸﮕﺎم در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺑﻬﻤﻦ  ۵٨ﺧﻮد را ﻣﻴﺎن ﮔﻨﺪﻣﺰارهﺎﯼ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ .ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩ در داﯾﺮﻩﯼ
ﯾﻮرش ﻣﺴﻠﺴﻞهﺎ و ﺗﺎﻧﮓهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ "ﺷﻮرا" را ﺑﺮ ﭘﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ رﻧﺞ و ﮐﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺴﺎوﯼ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد را ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ
در زﯾﺮ ﭼﺮخدﻧﺪﻩهﺎﯼ ﺗﺎﻧﮓهﺎ و ﯾﻮرش ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ .ﺧﻮد را در ﮐﻮﭼﻪ-
هﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﻨﺒﺪ و ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ دﺧﺘﺮان "ﺷﻮراﯾﯽ" ﺧﻮد ﻻﻻﯾﯽ ﻣﯽ-
ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم و دهﻘﺎﻧﺎن ﮔﻨﺒﺪ ،رﺑﻮدن و ﺗﺮور رهﺒﺮان ﺷﻮراهﺎﯼ ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا ﺗﻮﻣﺎج،
ﻣﺨﺘﻮم ،واﺣﺪﯼ و ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻨﮕﻴﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎﯼ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪﯼ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد .ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ دﺳﺖهﺎﯼ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ و
ﻣﺤﺴﻦ رﻓﻴﻖدوﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎد ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺮور ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﻪﯼ ﺗﻮﻣﺎج ،ﻣﺨﺘﻮم ،واﺣﺪﯼ و
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻐﺾ را در ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ هﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ
ﻣﺎﻩ  ۵٨ﺁواز در دهﻢ:
ﺗﺮﮐﻤﻦ!
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻮﮔﻮار
دﺷﺖ ﺧﻮﻧﻴﻦ
داﻏﺪار
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﻧﻴﻨﺖ را در ﺁﻏﻮش ﺑﮑﺶ
اﻣﺎ
ﺟﺎﻣﻪﯼ ﺳﻴﻪ ﻣﭙﻮش.
ﺗﺮﮐﻤﻦ!
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﻮﮔﻮار
دﺷﺖ ﺧﻮﻧﻴﻦ
داﻏﺪار
ﺑﺬر ﮐﻴﻦ را ﺑﻪﭘﺎش
ﺑﺮ ﭘﻬﻦ دﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﻼت
و ﺳﺒﺰ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﮕﻪدار
ﺧﻮﺷﻪهﺎﯼ ﺧﺸﻢ را
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ زﺧﻤﯽ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ.
هﻨﻮز زﺧﻢ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﮔﻨﺒﺪ و ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺮور رهﺒﺮان ﺷﻮراهﺎﯼ دهﻘﺎﻧﻴﺸﺎن اﻟﺘﻴﺎم
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻮرش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﺑﻨﯽﺻﺪر ﺑﺎ هﻤﺮاﻣﯽ
ﺷﻮراﯼ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد .روز دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ  ۵٩داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد هﺠﻮم وﺣﺸﻴﺎﻧﻪﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺁﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺠﻴﺮ ،ﭼﺎﻗﻮ ،ﻗﻤﻪ وﭼﻤﺎق هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ هﻠﻬﻠﻪهﺎﯼ هﻴﺴﺘﺮﮎ و ﻣﺴﺘﺎﻧﻪﯼ دﺳﺘﻪهﺎﯼ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﺰباﷲ و ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ هﺎدﯼ ﻏﻔﺎرﯼهﺎ ،ﻓﺨﺮداﻟﺪﯾﻦ ﺣﺠﺎزﯼهﺎ و دﯾﮕﺮﭼﻤﺎق
ﺑﺪﺳﺖهﺎﯼ رژﯾﻢ ،ﻓﻀﺎﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺟﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز و ﭘﻴﺸﮕﺎم

ﻓﺮود ﻣﯽﺁﻣﺪ .ﮐﺸﺘﺎر و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از
ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻬﺮان ،اهﻮاز ،ﮔﻴﻼن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻣﺸﻬﺪ و  ...ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮد .ﻓﺠﻴﻊﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،در داﻧﺸﮕﺎﻩ اهﻮاز رخ داد .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن "ﺟﻤﯽ"
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩﯼ ﺧﻤﻴﻨﯽ درﺁﺑﺎدان ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﭘﻴﮑﺮ ﺧﻮﻧﻴﻦﺷﺎن را در
رودﺧﺎﻧﻪﯼ ﮐﺎرون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﻘﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن هﻤﺮزﻣﻢ را در داﻧﺸﮑﺪﻩﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺳﺎرﯼ
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮ و ﻗﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ و ﺧﻮن ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .رﻓﻴﻖ زﺧﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ،ﺟﻔﺖ ﭘﺎ روﯼ ﺷﮑﻢ او ﻓﺮود ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ .ﻏﺮوب وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار زﺧﻤﯽهﺎ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮوم رﻓﻴﻖ هﻤﺮزم ﺟﻨﻮﺑﻴﻢ در دﻧﻴﺎﯼ ﺑﯽهﻮﺷﯽ ﺧﻮد هﻨﻮز ﺳﺮود ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ :زﻧﺪﻩ ﺑﻮد
ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺒﺎد ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮﺧﺶ ﺑﻮد ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻠﻖ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﯾﺎران
زﺧﻤﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻐﻀﯽ ﻓﺮوﺧﻮردﻩ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪم ﺗﺎ در دروﻧﻢ ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺮ ﮐﺸﻢ:
هﺎن! ﺷﻤﺎﯾﺎن ﺣﺮﻓﺘﺎن ﻧﻴﺮﻧﮓ
ﻓﮑﺮﺗﺎن هﺮ دم ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ را ﺗﺤﻤﻴﻖ
روﺣﺘﺎن ﺁﮐﻨﺪﻩ از ﺗﺰوﯾﺮ.
هﺎن! ﺷﻤﺎﯾﺎن وارث ﻇﻠﻤﺘﮕﻪ ﺷﺎهﺎن.
در دﯾﺎر ﺳﺮخ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ
ﭼﮑﻤﻪﺗﺎن ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد؟
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ
در ﮔﻮﺷﻪهﺎﯼ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﮏ و ﻣﺰدﮎ
ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﺟﻬﻞﺗﺎن هﺮ روز
ﭼﺸﻤﻪهﺎﯼ ﺧﻮن ﺷﻮد ﺟﺎرﯼ؟
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺎﻣﮕﺎهﯽ ﻣﻦ در روز دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﭘﺲ ازدﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻢ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد.
ﻓﺮداﯼ ﺁﻧﺮوز ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﯾﻮرش و ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎﯼ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﻨﺠﻪ اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺑﻮد .روز ﭘﻨﺠﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻐﻀﻢ در ﻣﻴﺎﻧﻪﯼ دﻓﺘﺮم ﺷﮑﺴﺖ:
ﺁﻩ اﯾﺮان!
ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻣﺖ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻘﺎﯾﻖ وﺣﺸﯽ ﺑﻮد
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
ﮐﻪ زﺧﻢهﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪﯼ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ
و ﺳﻴﻞ ﺧﻮن داﻣﻦ ﻧﮕﺴﺘﺮد.
از ﺧﺰر ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ
از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻃﭙﺶ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻮراهﺎ
از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﺧﻮﻧﻴﻦ
از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ دﯾﺎر "ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن"
ﺁﻩ اﯾﺮان!
اﯾﺮان!
ﺗﺎرﯾﺦ هﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ
اﯾﻨﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟
و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﭘﺲ از ﯾﻮرش و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز و ﭘﻴﮑﺎرﺟﻮ ،داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮرﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮهﺎﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺠﻮم هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﯼ
ﺳﺮﮐﻮب واﺧﺘﻨﺎق رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﺮاﯼ دو ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ و ﯾﻮرش رژﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖﺁوردهﺎﯼ اﻧﻘﻼب و ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺘﺎب ﺗﻨﺪﺗﺮﯼ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﺮﮐﻮب ،اﺧﺘﻨﺎق و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺸﮑﻞهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ و هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻴﻨﮓهﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ و ﻣﺮاﺳﻢهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ
اﻋﻀﺎء و ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ اﯾﻨﺠﺎ و
ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮو در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺁزادﯼﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﻧﺪاﯼ ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺣﺰباﷲ ،ﺑﺴﻴﺞ ،ﺳﭙﺎﻩ و اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﻠﻄﻪﯼ ارﺗﺠﺎﯾﯽ و
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ.
در ﭼﻬﺎردهﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  ۵٩ﺣﻤﻠﻪﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪﯼ ﭼﻤﺎق ﺑﺪﺳﺘﺎن ﺣﺰباﷲ و ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان اﻣﻴﺪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﯽ ﮐﺸﺎﻧﻴﺪ.
اﻓﺸﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ ﻣﺪون و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  ۶٠ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب،
دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪﯼ "ﮐﺎر" ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ اﯾﺮان)اﻗﻠﻴﺖ( ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﺘﺎرﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرز و ﺑﻪ
زﻧﺠﻴﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﻣﺮدم اﯾﺮان داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖﺁوردهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم و ﻗﻴﺎم  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ را ﺑﻪ
ﺳﻼﺧﯽ ﺑﮑﺸﺪ.
ﺗﻈﺎهﺮات و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ در روز ﺳﯽ ﺧﺮداد  ۶٠ﺑﻬﺎﻧﻪاﯼ ﺷﺪ ﺗﺎ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دور از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼ اوﻟﻴﻪﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ،ﺳﺮﮐﻮب و
ﮐﺸﺘﺎر ﻟﺠﺎمﮔﺴﻴﺨﺘﻪﯼ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮهﺎ ،روﺳﺘﺎهﺎ و ﺁﺑﺎدﯼهﺎﯼ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﯼ
ﮐﻪ از ﻓﺮداﯼ ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﺁﻏﺎزو ﻧﻄﻔﻪهﺎﯼ اوﻟﻴﻪﯼ ﺁن ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﯼ "وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ"
و زﯾﺮ ﺷﻌﺎر"هﻤﻪ ﺑﺎ هﻢ" ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .از هﻤﺎن روزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻩ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .از هﻤﺎن هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ هﻮاداران ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﺗﻈﺎهﺮات
ﺿﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﯼ زﻧﺠﻴﺮ و ﻗﻤﻪ ،ﺟﻠﻮﯼ هﺮ ﺷﻌﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ
در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﮐﺎدر ﺗﻨﮓ ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺧﻤﻴﻨﯽ و اﺳﻼم ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻄﻔﻪﯼ اﯾﻦ هﻤﻪ
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر از هﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﻩهﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪهﺎﯼ واهﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ودر زﻧﺪانهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﻋﺪام ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺟﺰء ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺟﻨﺒﺶ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻧﺪانهﺎﯼ ﺷﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد.اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺪام
ﺷﺪﻩﮔﺎن درروز  ٣١ﺧﺮداد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺘﺎب و اﻧﺘﻘﺎمﮔﻴﺮﯼ ﻟﺠﺎمﮔﺴﻴﺨﺘﻪﯼ رژﯾﻢ از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .اﺳﺎﻣﯽ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻩ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در
اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﮔﺮوﻩ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻧﻔﺮﻩ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ از اﻋﻀﺎﯼ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﺷﺎﻩ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵٨ﻣﺠﺪدا در زﻧﺪان
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮوﻩ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .در اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ دوازدﻩ ﺷﺐ اﺳﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻧﺎم
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺷﺎﻋﺮ رزﻣﻨﺪﻩ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﺷﺎﻩ و از ﮐﺎدرهﺎﯼ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان)اﻗﻠﻴﺖ( ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ در روز ﻋﺮوﺳﯽ
ﺧﻮد در ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩﯼ ﻋﻘﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در ﻟﻴﺴﺖ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻋﺪام ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮاز اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن و ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ و اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﺁن-
هﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺘﻬﺎب و ﺷﮏ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪﺁور هﻤﮕﺎﻧﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻬﻨﻪﯼ ﮐﺸﻮر
ﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ .وﺣﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻋﺪامهﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻟﺘﻬﺎب و ﺷﮏ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﺎنهﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ،اوﻟﻴﻦ هﺪف و ﭘﻴﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد؛ هﻴﭻ ﺁرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪسﺗﺮ
از ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر دﻓﺘﺮ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در هﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ۶٠ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺑﻴﺶ از هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯼ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ،
اﻋﺪام ،ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎدﯼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺣﺰباﷲ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ رژﯾﻢ ،ﮐﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و زﻧﺪان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺸﺘﺮش و

اﯾﺠﺎد زﻧﺪانهﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﯾﺮان ﮔﻮﯾﺎﯼ ﮐﺜﺮت اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻮد .در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪارس ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
اﻋﺪامهﺎ و اﻋﻼم ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن از رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺟﺰء ﺳﻴﺎﺳﺖ روز
رژﯾﻢ ﺑﺮاﯼ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن در ﺑﻌﻀﯽ روزهﺎ ﺑﻪ ٣٠٠
ﻧﻔﺮ هﻢ ﻣﯽرﺳﻴﺪ.
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﮐﺸﺸﯽاﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺪامهﺎﯼ
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ،و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼهﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮ ،در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯼ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯼ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن،
ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦهﺎ و ﺻﻔﺤﻪﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن
ﺷﻮهﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﮐﻨﺎر اﻋﺪامهﺎ و ﺣﺬف ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺁرﻣﺎنهﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁﻧﺎن را ﻧﻴﺰ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وهﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺁﻟﻮدﻩ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ۶٠ﺗﺎ  ۶٣ﮐﺎﺑﻮس دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺮگ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در درون زﻧﺪانهﺎ ،ﮐﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﮐﺎم ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮدﻩ و
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻴﭻ دورﻩاﯼ از ﺣﻴﺎت  ٢٨ﺳﺎﻟﻪﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺁن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس
ﻧﻴﺴﺖ .در اﯾﻦ دورﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرهﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ در زﯾﺮﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯼ ﻣﺮگﺁور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﺁﻧﮕﺎﻩ هﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﺪادﯼ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﺑﻪ
ﺟﻮﺧﻪﯼ اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﯼ از ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯼ ﻣﺪاوم و ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺁ......ﻩ
ﭼﻪ درد ﻏﺮﯾﺒﺴﺖ
وﻗﺘﯽ ﻏﺮﯾﻮ دردﻧﺎﮎ هﻤﺮزم و هﻤﺴﻔﺮت
در ﭘﻴﭽﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﺿﺮﺑﻪ هﺎﯼ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻼق ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان
در ﺳﮑﻮت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻴﭽﺪ.
ﺁ......ﻩ
ﭼﻪ درد ﻏﺮﯾﺒﻴﺴﺖ
وﻗﺘﯽ ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﻣﺮگ هﻤﺴﻔﺮت
در زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺮگ ﻓﻘﻂ در اﯾﺎم دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ-
ﮐﺮد .ﺳﺎﯾﻪﯼ ﻻﺷﺨﻮرهﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺮگ ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ زﻧﺪان ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺳﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭘﺮواز ﻣﻴﮑﺮد و ﻟﺤﻈﻪاﯼ ﺁرامﺷﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .دوران ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺗﺎﺑﻮت ﯾﮑﯽ از
ﻣﺨﻮﻓﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯼ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻗﻴﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ
را ﺑﺮاﯼ ﻣﺎﻩهﺎﯼ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮتهﺎ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺗﺎﺑﻮت از
ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ  ٩ﺷﺐ ﺣﺘﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دراز ﮐﺸﻴﺪن ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪن ﺻﺪاﯼ ﻗﺎﺷﻖ
در هﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﻏﺬا ،ﺻﺪاﯼ ﺳﺮﻓﻪ ،ﺻﺪاﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و هﺮ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺗﺎﺑﻮتهﺎﯼ ﻣﺠﺎور ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ "ﻗﻴﺎﻣﺖ" ﺑﻮد و ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯼ ﻣﻀﺎف دﯾﮕﺮﯼ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺖ .ﭘﺨﺶ ﺻﺪاﯼ
ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺪاوم ﻗﺮﺁن ،ﻧﻮﺣﻪهﺎﯼ ﺳﻴﻨﻪزﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎﯼ
ﻣﺤﻮﻃﻪﯼ ﻗﻴﺎﻣﺖ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺷﻼق و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ،ﺟﻬﻨﻢ و
"ﻗﻴﺎﻣﺖ"ﯼ ﺑﻮد از ﻣﺎﻩهﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و "اﯾﺰوﻻﺳﻴﻮن" ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن دردﻣﻨﺪ را در ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻠﻌﻴﺪ.
ﺷﮑﺴﺘﻦ ،از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ زﻣﺎن ،رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮز ﺟﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﮕﯽ رﺳﻴﺪن ﺗﻌﺪادﯼ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺗﺎﺑﻮت ،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪﯼ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ "ﻗﻴﺎﻣﺖ" ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺁﻧﻬﻢ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪﯼ ورود ﺑﻪ ﻗﺮن  ٢١ﻣﻴﻼدﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ
در اﯾﻦ دﺧﻤﻪ ﻧﻤﻮرو ﺳﻴﺎﻩ
زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯽ هﻴﭻ ﮐﻼم
در ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻩ هﺎﯼ دراز.
اﯾﻨﺠﺎ
زﻧﺎن وﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯽ هﻴﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ
در ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ روز هﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ

ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺪاﻧﺴﺎن
ﮐﻪ ﮐﻮﻩ هﺎﯼ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ هﻴﺎت اﻧﺴﺎن در ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ.
ازﻧﻴﻤﻪﯼ دوم ﺳﺎل  ۶٣ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺸﺖ ﺁهﻨﻴﻦ ﺳﺮﮐﻮب ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻣﺤﮑﻮم و ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺪانهﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .ﺗﻮاﺑﺎن ﮐﻢﮐﻢ ﻗﺎﻣﺖﺷﺎن ﺧﻤﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﺘﻦ اﻗﺘﺪار ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ زﻧﺪان راﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻧﻘﺎب ﺑﺮ
ﭼﻬﺮﻩﯼ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩﯼ ﻣﺸﺖ ﺁهﻨﻴﻦ ،در ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺒﺎس ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﺪهﺎﯼ
هﻮﯾﺞ در دﺳﺖ ،هﺪاﯾﺖ زﻧﺪان را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺎل  :۶۴ﺳﺎل ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺑﺮاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن .ﺳﺎل اﻟﺘﻴﺎم ﯾﺎﻓﺘﻦ از زﺧﻢهﺎﯼ ﻓﺸﺎر ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﺷﮑﻨﺠﻪ
و اﻋﺪامهﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩﯼ ﺳﺎلهﺎﯼ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ .ﺳﺎل ﺷﮑﻔﺘﻦ دوﺑﺎرﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن .ﺳﺎل دوﺑﺎرﻩ
رﺳﻴﺪن هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ .ﺳﺎل ﺁزادﯼ ﺗﻌﺪادﯼ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن.
ﺳﺎل :۶۵ﺳﺎل ﺷﺮوع ﭘﻴﺸﺮوﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎﻩ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ.
ﺳﺎل ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ اﻗﺘﺪار زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن .ﺳﺎل ﺷﮑﻔﺘﻦ دوﺑﺎرﻩ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن .ﺳﺎل
هﻤﺰﺑﺎﻧﯽ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﻴﺸﺎن.ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺸﮑﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ در درون زﻧﺪان.
ﺳﺎل  :۶۶ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﻗﺘﺪار زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن .ﺳﺎل اﻣﻴﺪ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درب زﻧﺪانهﺎ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﯾﻴﺲ زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ارﻋﺎب
و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪهﺎﯼ زﻧﺪاﻧﯽﺷﺎن ﺑﻴﺶ از هﺮ زﻣﺎﻧﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ از اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد در درون زﻧﺪان ﺟﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻦ هﻮﯾﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺪان اﻣﻴﺪ ﮐﻪ:
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﻴﻢ روﯼ ﻣﻪ ﯾﺎران را
اﺷﮏ در اﺷﮏ ﺑﺸﻮﺋﻴﻢ ﻏﺒﺎر ﻏﻢ اﯾﻦ دوران را
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
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪش ﺳﺮ هﺮ ﮐﻮﯼ و ﮔﺬر ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.
ﺳﺎل  :۶٧ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎرﻩ "زﻧﮓ ﺑﺰرگ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﺪا درﺁﻣﺪ".
ﭘﺲ از هﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در  ٢٧ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ۶٧ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﯼ
 ۵٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .درﺷﺎﻣﮕﺎﻩ  ٢٩ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪﯼ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و "ﺟﺎم ﺷﻮﮐﺮان" را ﺳﺮﻣﯽﮐﺸﺪ .روز  ٣ﻣﺮداد ﻋﻤﻠﻴﺎت"ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان"
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮاﯼ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﮎ اﯾﺮان ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ در ﻣﺮزهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﻴﺸﺮوﯼ ﺁﻧﺎن ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ و
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ وا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ  ۵ﻣﺮداد ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت "ﻣﺮﺻﺎد" ﺧﺒﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ و ﭘﻴﺮوزﯼ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .روز هﻔﺖ ﻣﺮداد
ﻣﺎﻩ ﻣﻮﺳﻮﯼ اردﺑﻴﻠﯽ رﯾﻴﺲ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﻄﺒﻪهﺎﯼ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺣﻤﻠﻪﯼ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،دراﻗﺪاﻣﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﺎن اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد .و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮان
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ و دادﮔﺎﻩهﺎﯼ ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ هﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن زﻧﺪانهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺘﻞﻋﺎم ،ورود روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ درون زﻧﺪانهﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ،ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاﯼ رادﯾﻮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ زﻧﺪان
ﻗﻄﻊ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنهﺎ از ﺑﻨﺪهﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎﻩ ﻣﻼﻗﺎت
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎﯾﺸﺎن ﻧﻴﺰ در زﻧﺪانهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﻴﺎن در
ﺑﯽﺧﺒﺮﯼ ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻮﻟﻨﺎﮎ ﮐﺸﺘﺎر هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﭼﻬﺎر دﯾﻮارﯼ ﺑﺴﺘﻪﯼ زﻧﺪانهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دور از هﺮﮔﻮﻧﻪ درز ﺧﺒﺮ ﺑﻪ

ﺑﻴﺮون ،در ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .دادﮔﺎﻩهﺎﯼ دو دﻗﻴﻘﻪاﯼ در ﻣﺤﻮﻃﻪﯼ زﻧﺪانهﺎﯼ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ ﮔﺮوﻩ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮐﻪ هﻤﮕﯽ دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮد
را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ از ﺑﻨﺪهﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻖﺁوﯾﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﯼ دار ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ.
ﻗﺘﻞﻋﺎم هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻣﻴﺎن ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و
در اﯾﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﯾﯽ ذوقزدﻩ ازﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۵٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،در ﻓﮑﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادهﺎﯼ ﮐﻼن ﺗﺠﺎرﯼ و ﻧﻔﺘﯽ و
ﺳﻮدهﺎﯼ ﺳﺮﺷﺎر روزهﺎﯼ ﺑﻌﺪ ازﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮدهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺮوز ﺑﺎ ﺻﺪور ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺳﻼح-
هﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻧﺪ و اﯾﻨﮏ در ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮﯼ ﮐﻴﺴﻪهﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ
ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻮﻟﻨﺎﮎ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،دﺳﺖ ﺧﻤﻴﻨﯽ و دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮاﯼ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ هﺠﺪﻩ ﺳﺎل و ﻧﻮﺷﺘﺎرهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر از ﺁن روزهﺎﯼ ﻣﺮگ
و ﺟﻨﻮن ،هﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت راز ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا؟
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮐﺸﺘﺎرﯼ ﮐﻪ در زﻧﺪانهﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎلهﺎﯼ  ۶٠ﺗﺎ  ۶٣ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﻴﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺟﺘﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧در ذهﻦ و ﺟﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ-
ﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و هﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎﻩهﺎﯼ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮاﯼ ﯾﺎدﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﺎن-
ﺑﺎﺧﺘﻪﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽاﻓﺘﻴﻢ.
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎلهﺎﯼ  ۶٠ﺗﺎ  ۶٣ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﯼ"ﺑﺮاﻧﺪازﯼ ﻧﻈﺎم" ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ "ﻣﺤﺎرب"" ،ﻣﻨﺎﻓﻖ" و "ﻣﻠﺤﺪ" در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮ ازﺳﺎل
 ۶٧ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺖ زد .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن ﺻﻒ-
ﺁراﯾﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻖ
ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از اذهﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺒﺎرز و ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩاﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ
رژﯾﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ اﻋﺪام را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺁن ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩاﯼ رو در رو و ﺁﺷﮑﺎر ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و رژﯾﻢ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .و رژﯾﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد را روﯼ هﻤﻴﻦ ﻣﺒﺎرزﻩﯼ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و رودر روﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻋﺪامهﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩﯼ اﻓﺮاد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﮐﺎدرهﺎ ،اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ در ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ-
هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﺪام و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﯼ هﻢ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺁن ﺑﺎ ﺣﮑﻢهﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ دادﮔﺎﻩهﺎﯼ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻢهﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ هﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎل زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ
دادﮔﺎﻩهﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻩ و ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺘﺮض
اﯾﻦ دادﮔﺎﻩهﺎ و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﻩ از ﻃﺮف ﺁنهﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺮﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ودر اﯾﻦ
ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ دادﮔﺎﻩهﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد و
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﻩﯼ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ در ذهﻦ هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دادﮔﺎﻩهﺎﯼ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺸﺘﺎر هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎﻩ  ۶٧را ازﺟﻨﺎﯾﺖهﺎ و
ﻗﺘﻞﻋﺎمهﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺲ هﻤﺪردﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را دروﺟﻮد اﻧﺴﺎنهﺎﯼ ﺁﮔﺎﻩ،
ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﻴﺰد ،ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺁﮔﺎهﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪﯼ اﻗﺪام ﺧﻮد واﻗﻒ هﺴﺘﻨﺪ .رهﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪامهﺎﯼ ﺳﺎلهﺎﯼ  ۶٠و  ۶١اﻓﺘﺨﺎر و اﺳﺎﻣﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن
را روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺖ اﻗﺪام ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،در

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧زﻧﺪان و اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ هﻴﭻ ﺧﺒﺮﯼ از ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ
ﺑﻴﺮون درز ﻧﮑﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ هﺠﺪﻩ ﺳﺎل هﻨﻮز ﭘﺮداﺧﺘﻦ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ۶٧در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰء ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-
ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺘﺎر هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎهﻴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻧﻮع ﮐﺸﺘﺎرﺁن،
دوﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ
ﻓﺎﺟﻌﻪاﯼ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ و اﺑﻌﺎدﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ در روز  ٣١ﺧﺮداد ﺷﺼﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﯽ ﺧﺮداد ،ﻓﺮداﯼ ﺁن روز ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در اﺳﺎرت ﺧﻮد داﺷﺖ اﻋﺪام ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ رژﯾﻢ در ﺁﻧﺮوز ﻋﻠﻨﺎ
اﻗﺪام ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪﯼ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪان و
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﻧﺮوز ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن در روز  ٣١ﺧﺮداد  ۶٠ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﯼ ﺣﻤﻠﻪﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از
ﻣﺎهﻴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪﯼ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰهﺎ و ﺣﻮادث دردﻧﺎﮎ زﯾﺎدﯼ را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﺮوم
ﺷﺪن از ﺁزادﯼ و اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان رﻓﺖ ،ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در ردﯾﻒ ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻪﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻤﻬﺎﯼ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ازﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر  ، ۶٧ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﯼ
زﺧﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺴﻮان ﭘﺮﯾﺸﺎن در ﺑﺎد ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻧﻌﺶ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮوﻩ هﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ
ﺁواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
واﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﺑﯽﻗﺮار ﻣﯽﺳﻮزد اﯾﻦ ﺗﻦ ﻣﻦ
از ﻟﻬﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ
از ﻟﺤﻈﻪهﺎﯼ ﺗﺐﺁﻟﻮد اﺷﮏ و ﺁﺗﺶ و ﺧﻮن
در ﺁن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺟﻨﻮن.
وﻗﺘﯽ هﺰار هﺰار ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮﮐﺎﻧﻢ
ﺑﺮ ﺳﺮ دار ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺎدﺑﺎدﮎهﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎ دﺳﺖهﺎﯼ ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﺁﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻢ در ﺷﻌﻠﻪهﺎﯼ ﺟﻨﻮن
ﻣﻦ ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻢ از اژدهﺎﯼ ﻓﺴﻮن
در ﺟﻨﮕﻞ و رود ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﻩام
ﻣﯽ ﺳﻮزم از ﻟﺤﻈﻪهﺎﯼ ﺗﺐﺁﻟﻮد
اﺷﮏ و ﺁﺗﺶ و ﺧﻮن
وا....ﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ
واﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ ﺟﻨﻮن؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ!
در ﻣﻘﺎﻟﻪ " ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ از زﻣﺴﺘﺎن ۵٧ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  " ۶٧دو اﺷﺘﺒﺎﻩ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﭘﻮزش از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﭙﺎس از ﺁﻗﺎﯼ اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮاﯼ ﯾﺎد ﺁورﯼ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق
اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد.

.
 ( ١ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﺑﻬﻤﻦ  ۵٨ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻨﯽ ﺻﺪردر ﻣﻮرد
ﯾﻮرش ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف " ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﭘﻮﺗﻴﻦهﺎﯾﺶ را از
ﭘﺎ ﺑﻴﺮون ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁورد" در ﺣﻤﻠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر دوم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۵٩
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺣﻤﻠﻪ اول ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ  ۵٨ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 ( ٢ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ از ﮐﺎدر هﺎﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ در  ۵ﻣﺮداد  ۶٠ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﻧﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺮﯼ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در  ٣١ﺧﺮداد  ۶٠ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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