بی داد را
داد !
گفتارکوتاه از  :حسن حسام
در شب یا د ما ن کشتار زندانیان دهه شصت در استکهلم
این گفتارکوتاه و شعر خوانی را به یاد ماندگار رفیق عبد اله لیچائی تق**دیم م**ی
کنم  .عبداله لیچا ئی،هوادار فدائیان اقلیت و معلم دانشگاه گیلن بود
ودر تابستان سال شصت در جریان حمله عمال حک**و م**ت اس**لمی ای**ران ب**ه
دانش**گاه گیلن ب**ه ره**بری ه**ادی غف**اری  ،ج**انی ? مع**روف ب**ه چماق**دار ک**ه
امروزه داعیه اصلح طلبی دارد ! ؛ ب**از داش**ت ش**د ودرتابس**تان خ**ونین س**ال
شصت و هفت  ،دلیرانه به نظام شکنجه ن**ه گف**ت و همچ**ون بس**یاری از ی**اران
پر صلبت خود به قتل رسید .
یاران گرامی !
متاسفانه زندانیان ? زندان ? پسر رضا خان میر پنج در باره زندان ه**ا و جنای**ات
بی شمار ساواک  ،کار چندانی نکرده اند  .زیرااز فردای آزادی اشان  ،مس**اله
انقلب در دستور بود و به درس**تی م**ی بایس**ت ان**رژی ه**ا در آن مسیرص**رف
می شد  .پس ازجلوس ? ضد انقلب در حکومت هم  ،با وج**ود ق**درت دوگ**انه ،
و مقا ومت مردم برای حفظ وتعمیق دستا ورد های انقلبی که شکست خ***ورده
بود ؛ فرصتی نماند تاجهنم زندان های شاهانه به تفص**یل ثب**ت ش**ود ت**ا ام**روزه
ث**ابتی ? جلد ب**ا وق**اهت تم**ام داس***تان ب**افی نکن**د وب**ه انکارش**قاوت ه**ای آدم
خواران حکومت اعلیحضرت بنشیند !
پس از آن دوره کوتاه هم که روش**ن اس**ت ! دوب**اره زن**دان ه*ا پ**ر ش**د و ج*وخه
های اعدام در سراسر ایران بر قرار گردید و اکثر زندانیان ? سیاسی دوره ش**اه
که در کنار مردم خود در ص**حنه مب**ازه ماندن**د ،توس**ط ن**و آم*د ه گ**ان ? ش**ریعت
پناه یا به قتل رسیدند ،یادوباره به زندان افتادند و به شکنجه گاه ها برده شدند
وبه قتل رسیدند ،وی**ا در تبعی**د ب**ه ک**ار ? مب**ارزه ب**ا رژیم**ی درگی**ر ش**دند ک**ه در
جن**ایت وبی**داد وقت**ل و س**رکوب و ش**کنجه وکش**تار،روی جن**ایت ک**اران س**لف
خود را سفید کرده است !
زندانیان رسته از بن**د حک**ومت اس**لمی ب*ه وی**ژه زن*ان قهرم**ان ? م*ا ام**ا موف*ق
گردیده اند یاد نامه های شان را از زندان های آی**ت ال**ه ه**ا در ه**زاران ص**فحه
کتاب و مقاله وصد ها ساعت گفتگو  ،ثبت و ضبط و منتشر کنن**د  .ت**ا ن**ه تنه**ا
بی انتها بودن سبعیت شریعت مداران سرمایه دار را بر مل سازند؛که عرص**ه
بی انتهای مق**اومت را ه**م در براب**ر ب**ی داد دژخیم**ان حک**ومت س**رمایه داری ?
مذهبی نمایش دهند.
در هیچ دوره ای از تاریخ ایران سراغ نداریم که رابطه زندانی و زندان بان ،

رابطه شکنجه گران وشکنجه شدگان ،ظرفیت بالی آمران و عاملن دراعمال
شکنجه و نف*رت ب*ی ک**ران آن*ان ؛نفرت*ی ک**ه از ب*اور ه*ای ای*د ئولژی**ک دین*ی و
پیوند ارگانیک آن با منا فع اقصادی و حکوم**تی و ق**درت م**داری درمق**ا بل**ه ب**ا
دگراندیش**ان جوش**یده است،ای****ن چنی**ن مکت**وب ومس**تند دراختیارم**او آین**دگان
وتاریخ قرارگرفته باشد  .با همت این عزیزان است ک**ه س**یمای فاشیس**تی ?نظ**ام
جمهوری اسلمی ایران به روشنی تمام در اسنادی کتبی و ش**فاهی ترس**یم ش**ده
است.
در این آثار  ،جغرافیای زندان ،موقعیت ش**کنجه گ*ر و ش**رایط اعم**ال ش**کنجه
و کش****تار،دلیل م**ذهبی وسیاس**ی واجتم**اعی وروان**ی آن  ،س**بعیت ?حاکم**ان و
عم**ال و جلدان حکوم**تی ،س**طح ش**کنجه ،اش**کال آن  ،ش**رایط حی**رت آور آن
،گس**تردگی آن و ابتک**ارات ف**وق تص**وری چ**ون خل**ق» ت**ابوت ح**اج داوود «
،گزین اشکال و ابزار متنوع برای اعدام ؛از ح**ذف فیزیک**ی ت**ا متلش**ی ک**ردن
روح و روان مخالفان ومنتقدان وحتی دگر اندیشان غیر سیاس**ی وده ه**ا و ص**د
ها زاویه دیگربه صورت اسنادی روشن و غیر قابل انکار منعکس شده است
نویس**ندگان وراوی**ان ج**ان ب**در ب**رده،در فض**ایی چنی**ن س**یاه و اعم**ال قس**اوتی
چنین بی مرز و انتها؛توانسته اند شکست نا بذیری و مقاومت ه**ا ی ش**گرف و
رشک آوری که بیانگر حماسه ش**کوه و عظم**ت انس**ان آرم**ان خ**واه و عاش**ق
است راثبت کنند ،درعی**ن ح*ال ای*ن عزی**زان کوش**یده ان**د ض**عف ه*ا و شکس**ت
های تلخ وخرد کننده را راهم در صف قربانیان جهل و جنایت  ،بازتاب دهند
وپدیده تواب و تواب سازی را)که بیش از ضعف ? به زانو در آمدگان ،
بیانگربی رحمی ،درنده خو ئی وخشونت بی مهار رژیم سرمایه داری مذهبی
وجلدان آن است (ترسیم کنند .
هرچن**د جه**ان هن**وز از جنای**اتی ک**ه در بس**یاری از ش**هرها و شهرس**تان ه**ای
سراسر ایران گذش*ته  ،ب**ی خبراس*ت ام*ادر همی*ن س**طح از اطل ع*اتی ک**ه ب*ر
مل شده ،کافی است تا ثابت ش**ود از هم**ان ف**ردای ب**ه ق**درت رس**یدن روح ال**ه
خمینی ،جنایاتی هولنا ک و سازمان یافته وآگاهانه ی دولتی در سراسرایران
رخ داده است ک**ه در جری*ان آن ه**زاران انس**ان ازپی**ر وج**وان در ک*ام م**رگ و
جنون فرو شده اند !
در این میان گرایشاتی هستند که تنها سنگ خودشان را بر سینه میزنند وتاریخ
شکنجه وکشتار درحکومت اسلمی دردید آنان از نقط**ه ای آغ**از م**ی ش**ود ک**ه
خ**ود آن**ان ه**دف قرارگرفت**ه ب**وده ان**د! ازنگ**اه این**ان رژی**م اس**لمی ? مبتن**ی ب**ر
ولی***ت مطلق***ه فقی***ه گوی***ا قب***ل ازآن ؛ رژیم***ی ض***د امپری***ا لیس***ت  ،و س***پاه
پاس**داران اش ح**امی انقلب ب**وده و خ**ود آن**ان خ**ط ام**امی ! وی**ا قب**ل از آن ک**ه
نی***روی مس***لط در حک***ومت  ،اپوزیس***یون ق***انونی و طرف***داران جف***ت و ت***اق
س**بزهای حض**رت عباس**ی را قل**ع و قم**ع کن**د ،ای**ران لب**د غ**رق در ن**ور ام**ام
خمینی بوده است وآزادی و عدالت اسلمی بر قرار!
یاران عزیزم !

هم**ان ط**ور ک**ه هم**ه واقفی**د ،البت**ه ک**ه ازهم**ان ف**ردای پی**روزی قی**ام  ،ع**دل
اسلمی بر قرار بوده وروایت ساده آن چنینن است  :روح ال**ه خمین**ی ،آن س**ید
اسیر کش جلد پس از آن که خرش از پل گذ شت و چون ضد انقلبی ه**ار ب**ر
گرده انقلب نشست  ،فتوای قتل دگر اندیشان را داد واز همان فردای ح**اکمیت
سیاه وخونبارش ؛ کشتار عوامل رژیم سابق بدون مح**اکمه آغ**از گردی**د و م**ا
چپ ها نا بخردانه در برابر این تجاوز آش**کار ـ اگ**ر ب**ا کش**تار گ**ران ه**م ص**دا
نشده باشیم  ،ـ سکوت تایید آمیز کردیم تا نوبت ما و دیگردگر اندیش**ان رس**ید
کمونیس**ت کش**ی و به**ائی کش**ی راه افت**اد !وب**رای نیم**ی از ج**امعه یعن**ی زن**ان
،حکم یا روسری یا توسری صادر شد !
همی**ن حض**رات مجاه**دین انقلب اس**لمی ک**ه ام**روزه اص**لح طل**ب ش**ده ان**د
وهمپ**الگی ه**ای جف**ت و ت**اق ایش**ان  ،دس**ته ه**ای س**رکوب راه انداختن**د.وبن**ام
حک***ومت ع***دل عل***ی ،طرف***داران حک***ومت ک***ارگری رادر هم***ه جاس***رکوب
کردن**د  ،س**پاه پاس**داران را تش**کیل دادن**د وهمدس**ت کس**انی همچ**ون س**روش
ومخملب****اف و گنج****ی س***ازگارا و دیگرمرتجعی****ن ? ام****روز م****دعی ! ،انقلب
در ک***انون
فرهنگ****ی راه انداختن****د و ب***ه دس***تور آق***ا  ،قل***م ه***ا را شکس****تند ? .
نویس**ندگان را بس**تند  ،ترکم**ن ص**حرا را ب**ه خ**اک و خ**ون کش**ا نی**د ن**د ودر
کردستان حمام خون راه انداختند  .ب**اری ؛ ت**ازه آم**دگان ؛ تم**ام ده**ه شص**ت را
از خون مردمان ? آزادی
خواه و عدالت جوی سراسر ایران وبه ویژه جوانان آنان رنگی**ن کردن**دواکنون
به همت زندانیان رسته از بند این نظام ،همگان می دانند که درتابستان شص**ت
 ،موج کشتار چنان با ل گرف*ت ک**ه ب*ه گم*ان در نم*ی آم*د !آن**ان جل*وی چش*مان
حی**رت زده م**ردم  ،جوان**ان ایش**ان را در خی**ا ب**ان ه**ا ب**دون مح**اکمه ب**ه رگب**ار
بستند ،زندان های شاهی را آباد و زن**دان ه**ای ت*ازه اح**داث کردن**د ،ش*کنجه را
تعزیر نام نهادند ،زخمی ها را تمام کش کردند و سر انجام در تابستان شصت
وهفت با کشتار هزاران اسیر زندانی ،زندان ها را خلوت کردند !
اکنون هم  ،چن**ان ک**ه هم**ه ش**اهدیم در همچن**ان ب**ر هم**ان پاش**نه م**ی چرخ**د و
کارگران  ،زنان ،جوانان ،ملیت های ساکن ای**ران ،روش**ن فک**ران  ،روزن**امه
نگاران ،نویسند گان ودگر اند یشان  ...به خاک و خون کشیده می شوند.
من نمی خواهم این جا وق**ایع س**ال پنج**اه و هف**ت ب**ه بع**د را مرورکن**م .م**ی خ**و
اه***م بگ***ویم رژی***م جمه***وری اس***لمی ای***ران در تم***امیتش از هم***ان ف***ردای
انقلب ؛از همان روزی که بر گرده انقلبی متن**اقض س**وار ش**د ،دگ**ر اندیش**ان
را یا
ترورکرد مثل محمدی مدیر کتاب فروشی روب**روی دانش**گاه ؛ ی**ا علن**ا آن**ان را
به زندان انداخت  ،شکنجه کرد و به اشکال مختلف به قتل رس**انید.از سنگس**ار
تا آویزان کردن بوسیله جرثقیل در ملئ عام ،ازحلق آویز کردن تا تی**ر ب**اران
جگر کوشه های مردمان در زن**دان ه*ا  ،چی**زی ک**م نیاوردودرس**رکوب جنب**ش
مدنی و آزادی خواهی وعدالت جویی حد و مرزی نشناخت.
خانم ها وآقایان گرامی

آی**ا وج**ود ه**زاران ص**فحه گ**زارش از زن**دان ه**ای سراس**ر ای**ران و ص**د ه**ا
ساعت از شهادت جان بدر بردگان از کشتارگاه های رژیم اسلمی ایران
وحضورمادران داغدارعدالت جویی که ب**ا تاس**ف یک**ی یک**ی زی**ر نق**اب م**رگ
خاموش می شوند ،وجود همس**رانی ک**ه غب**ارپیری ب**ر گیس**وان و ریش**ها یش**ان
نشسته است ،وجود فرندان قتلعام شدگان که باتاریخ وقوع جنایت فاصله دارند
 ،خ**واهران و ب**رادران وسایروابس**ته گ**ان وش**اهدان جنای**ات ب**ی ش**مار رژی**م
سرمایه داری اسلمی ؛کافی نیس**ت ت*ا دادگ**اهی هرچن*د نم**ادین ب**رای ثب**ت ای**ن
جنایات و محکومیت رژیم شکنجه و کشتار تشکیل شود ؟امری که بس**یاری از
ما ها در این سی ساله ب**رای تحق**ق آن تلش ک*رد ه ای*م  .ام**ا متاس*فانه موف**ق
نشد ه ایم .حال که امرزه به همت بسیاری از یاران مان این ض**رورت م**ادیت
پیدا کرده و دارد به صورت نمادین هم که شده به پیش م**ی رود ،شایس**ته اس**ت
با اتهام زنی های بدون دلیل محکوم شود؟
باید ازمنتقد ینی که بی دلیل و مدرک علی**ه ای**ن اق**دام مس**ئولنه تبلی**غ میکنن**د ؛
پرسید جرم این نهادچیست جز پی**ش ب**رد ای*ن ه**دف ش**ریف ؟چرابای*د درتخطئه
تلش عده ای داغدار وشکنجه ش*ده ب**رای م*وفقیت دادگ*اهی علی**ه حک*ومت ب**ی
داد ،نا خواسته همسو باعمال رژی**م کش**تارگری ش**د ک**ه حی**اتش سراسرازنس**ل
کشی و جنایت است ؟
امروزه ب*ا درد بس*یار ع**ده ای ب*ی خ*رد از خ*انواده چ*پ ه*ا زی*ر عن**وان خط*ر
جنگ ومقابله با تحریم های امپریالیس**تی ـ ک*ه ب**ه ج*ای خ*ود ازاهمی**ت بنی*ادینی
ب**ر خ**وردار اس**ت ـ  ،ب**ا غوغ**ا س**ا لری غی**ر مس**ئو لن**ه برگ**زاری» ای**ران
تریبونال « را بدون دلیل ،محملی برای حمله نظامی امپریا لیستی به ایران می
دانند! ادعایی که مرغ پخته هم خنده اش می گیرد ! آن ها اقدامی راتخطئه م**ی
کنن**د ک**ه خ**انواده ه**ای قربانی**ان همی**ن رژی**م آدم خ**وار آن راب**ا هم**ت بلن**د و
پشتکارو خون ? دل براه انداخته وهزینه هایش راازامکانات ناچیز خود تا می**ن
کرده اند!
حی**رت ای**ن جاس**ت !ب**ا ای**ن ک**ه گردانن**دگان ای**ران تریبون**ال نح**وه ش**کل گی**ری
،ترکیب نیرو  ،بیلن کار و ارقام هزینه و محل تامین آن را ریز به ریز اعلم
کرده اند  ،باز هم این جما عت ? ب**ی مس*ئولیت از رو نم*ی رون**د وب*ا پری*دن از
این شاخه به آن شاخه  ،شبانه روز به اتهام زنی وپرت و پل گ**وئی مش**غولند !
درحالی که اگر صادق هس**تند و ریگ**ی ب**ه کف**ش ندارن**د و نگ**ران » س**لمت «
این نهاد  ،روند کار آن  ،و گردانندگانش هستند ؛ پس از مشاهده این همه س**ند
در اثبات زللی ایران تریبونال ؛ اگر همکاری نمی کنند ،سمپاش**ی ه**م نکنن**د .
در چنین مواردی اخلق کمو نیستی ایجاب می کند که منتقدین واتها م زنندگان
به خطای خود اعتراف  ،واز خودشان انتقاد کنند و یا ل اقل دم فرو بندند  .ام**ا
ازکسانی که خود خواهی ایشان قوی ت**ر از ب**اور ه*ای شریفش**ان اس*ت ،داش**تن
چنین انتظاری سادگی است !

ب**ا ای**ن هم**ه ب**اکی نیس**ت  .ای**ن ط**بیعت رودخ**انه اس**ت ک**ه موان**ع را کن**اری
بزند ،راه بگشاید و مسیرش را هموارکند  ،تا به راه خود ادم**ه ده**د .بی**داد ،داد
می طلبد و چنین باد
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