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  "سربداران" پخش کامل دادگاه نمايشی ۀبه بھان
 از تلويزيون رژيم جمھوری اسالمی

   

  
 عمق فجايعی است ۀ مفسد فی االرض و قطع پای چپ و دست راست نشاندھند، مفاھيم محاربۀتوضيحات گيالنی دربار

تحليل غيرواقع . وقوع پيوسته استه  به شريعت و قوانين الھی در زندانھای کشور بء شصت با اتکاۀکه در دھ

دنبال جرقه زدن به خرمن نارضايتی ھا و با ه نيز ب اين تشکل را ،ءی و توازن قوائسياسی از روانشناسی توده  ۀبينان

 و کادرھای اين جريان سياسی ءاميد به خيزش عمومی عليه حاکمان اسالمی کشانيد که با کشتار بخش بزرگی از اعضا

  طور کلی در ايران وارد شد ه  خسران بزرگی نيز به موجوديت چپ ب،وحوش حاکم اسالمی چپ توسط

...........  

  وين يا پيچ مخوف ترين و اسرارآميزترين کشتارگاه و شکنجه گاه انسانھا پيچ توبه ا

از تلويزيون جمھوری اسالمی ) سربداران( کمونيست ھای ايران ۀ نمايشی کادرھا و اعضای اتحاديۀپخش کامل محاکم 

ت نام سيمای شکنجه  بھانه ای شد تا بريده ای از خاطرات زندان خود را که تح]دلو و حوت[در طی ماھھای دی و اسفند

  .  در اين نوشته بياورم،حدود دو دھه پيش منتشر شد

حاکم ! (اين محاکمات را، اسدهللا الجوردی به عنوان دادستان انقالب و محمدی گيالنی به عنوان قاضی دادگاه انقالب

ی نيز در کنار آن در برخی از جلسات، سيد حسين موسوی تبريزی، دادستان کل انقالب اسالم. اداره می کنند) شرع

  . ديده می شود ھا

 معرکه گردان محاکماتی ، تيز شمشير سرکوب و جنايات رژيم محسوب می شدندۀعنوان لبه گيالنی و الجوردی که ب

شکنجه گاھھای زندان اوين عبور کرده اند و با پوست و گوشت و استخوان له شده در  ن از ميانآھستند که قربانيان 
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گويند و  زبان می آيند و باز ھم ھيچ نمیه  برخی ب،از ميان متھمان برخی ھيچ نمی گويند.  گرفته اندبرابر بيدادگاه قرار

راھی غير برای سرنوشت محتوم خود و فرار از چنگال وحوش  یئ به فرمولبندی ھاءکنند با اتکا برخی نيز تالش می

  . حاکمان اسالمی بيابند

    کارگر از جمله تشکل ھائی بودند کهۀد سازمان پيکار در راه آزادی طبقنيز ھمانن) سربداران( کمونيست ھا ۀاتحادي

 شصت و در زندانھای کشور با آنھا با شديد ترين و وحشيانه ترين اشکال رفتار و ۀحاکمان و جالدانش در ابتدای دھ

از دست دادن رفقايشان بازماندگان ايندو تشکل را ھرگز شوک .  اعدام سپردندۀبخش بزرگی از آنھا را با شتاب به جوخ

سازی ءاگر چه آمران و عامالن کشتار زندانيان سياسی و مخالفان حکومت توسط شکنجه ھای بسيار و فضا. رھا نکرد

لم  دوربين فھای متنوع موفق شدند برخی از کادرھای ايندو تشکل و ھمچنين برخی از تشکلھای چپ ديگر را جلو

از گذشته و تشکل خود وادارند اما ھرگز موفق  ن سياسی ديگر به اظھارندامتيا در برابر زندانيا برداری بياورند و

توان گفت که اگر چه رژيم در خم کردن تشکل ھا  عبارت ديگر امروز میه ب.  آنھا را در زندانھا بشکنندۀنشدند تا بدن

  . موفقيت کسب کرد اما ھرگز نتوانستند آنھا را بشکند

ويژه آنچه در زندان ه  کشتار زندانيان سياسی و بۀيش از سه دھه است که دربارکه جمھوری اسالمی ب واضح تر اين

سکوت اسم رمز ميان تمامی طيف ھای حکومتی . گويد  ھيچ نمی،اوين و گوھر دشت و ساير زندانھای رژيم اتفاق افتاد

 ۀود در جنايات دھرغم جنگ زرگری شان با اصول گرايان و از آنجا که خ اصالح طلبان علی. تا کنون بوده است

کردند نيز ترجيح داده اند چيزی  شصت ھم پياله و شريک جرم بوده اند و در مقام و منصب راه خمينی جالد را طی می

 مانده است خاطرات و يادھای یجاه خط قرمز خود را حفظ پايه ھای جمھوری اسالمی قرار داده اند و آنچه ب. نگويند

  . ه و خانواده ھای قربانيان استساير زندانيان سياسی جان بدر برد

 اھداف ًجر بود که مستقيماأ مالک و مستۀطرح جنايتکاران. از جمله نکاتی که الجوردی جالد به آن اشاره می کند 

گويد که پيچ خيابان  او به تمسخر می. زاديخواھان شدآفاشيستی رژيم را در عمل پياده و منجر به دستگيری بسياری از 

 اين زندان يکی از ۀکه به گزارش صدھا بازمانده و رھائی يافت حال آن. اوين پيچ توبه و ندامت استمنتھی به زندان 

  .  اسرارآميزترين و مخوف ترين زندانھای موجود در جھان بوده است،مرموزترين

جايعی  عمق فۀ مفسد فی االرض و قطع پای چپ و دست راست نشاندھند، مفاھيم محاربۀتوضيحات گيالنی جالد دربار

سياسی  ۀتحليل غيرواقع بينان. وقوع پيوسته استه  به شريعت و قوانين الھی در زندانھا بء شصت با اتکاۀاست که در دھ

دنبال جرقه زدن با اميد به خيزش عمومی عليه حاکمان اسالمی ه  اين تشکل را ب،ءی و توازن قوائاز روانشناسی توده 

 خسران بزرگی نيز به موجوديت ، و کادرھای اين جريان توسط حاکميتءا که با کشتار بخش بزرگی از اعض کشانيد

  . طور کلی در ايران وارد شده چپ ب

شکنجه ھای  ،ثر از فضای سياسی عمومیأاظھار پشيمانی عمومی متھمان و ھمکاريھای موردی تعدادی از آنھا مت

ائی روشنفکرانه و به تبع آن در پيش  آرمانگر، کمونيست ھاۀروحی و جسمی و لغزش ھای سياسی تئوريک اتحادي

 قرار دادن نيروھای تشکيالتی در نبردی نابرابر و از پيش شکست خورده بوده ، جدا از توده ھاۀ مسلحانۀگرفتن مبارز

.  بخشی از اعضای سربداران در زندانھا بودۀ ذھن بدخواھان سياسی بلکه موضوع بحث روزانۀاين نکته نه ساخت. است

 فکری تعدادی از ۀدغدغ.  مشاھده می کنيد، بريده ای از خاطراتم که بيش از دو دھه قبل نوشتمھمانطور که در

رسم امانتداری آنھا را در ه سربداران ھم سلولی ام درستی يا نادرستی برداشت ھا و خطای سياسی اين جريان بود که ب

  . اين نوشته مکتوب کردم
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ی شبيه او در ئنمونه ھا. ه داشتعھده ار بازجو از زندانيان چپ را بوحيد سريع القلم بازجوی من بود که نقش دستي

 جسمی و روحی چنان ۀ شکنجه ھای وحشيان،جريانات مختلف چپ بوده اند اما حقيقت اين است که شدت وحشت زائی

رکوب ساير بود که بسياری از زندانيان سياسی را خالف تمايالتشان وادار به اعمالی به درجات مختلف کردند و برای س

  . درجات مختلف مورد استفاده قرار دادنده زندانيان سياسی مقاوم آنھم ب

ت منصفه به متھمان گفته شده بود که محکوم به أ و ھيءگفتنی است که پيش از اين نمايشات بيدادگاھی در غياب وکال

  . کند اعدام ھستند و اين موضوع را گيالنی در جريان محاکمات تذکر داده و تکرار می

   

   ١٣٨٢ شصت و ھفتم منتشر شده در سال ۀصفح: سيمای شکنجه

منتظر . بود) حرمتی پور( از وابستگان به گروه ،اسماعيل که متحمل شکنجه ھای ساواک و جمھوری اسالمی شده بود 

.  بود شاد و بذله گويش را حفظ کردهۀدانست که اعدام می شود اما ھمچنان روحي او می. اجرای حکم اعدام خود بود

 انجير ،جای خرماه از وصيت ھای وی اين بود که در مراسم ختمش ب. خنده و شوخ طبعی عادت ھميشگی او شده بود

اسماعيل حبشی پس از مدت کوتاھی به بند . داد تعارف کنند و اين عمق تنفر اسماعيل از ريای رژيم فقھا را نشان می

  .عمومی منتقل و سپس اعدام شد

کرد و در ميان کارگران  ی از تجربه در اين زمينه در دشت مغان کار میئشاورزی بود و با دنياانی مھندس کعلی رحم

شد و از  کشاورزی اين منطقه از شھرت و محبوبيت بسياری برخوردار بود و حرفش در ميان آنان سند محسوب می

ر پی آرمان خود به رفقايش از دست و ده اسلحه ب. عناصر کليدی تشکل ھای خودجوش اين مکان پس از سقوط شاه بود

  .شود ی دستگير و به اوين منتقل میئرود و پس از درگيری ھا  کمونيست ھا به جنگل ھای آمل میۀاتحادي

علی نيز با عالقه و با نظمی خاص . در طول چند ھفته ای که با ھم بوديم کالس درس کشاورزی صنعتی برقرار بود

ھم سلولی ديگرمان جوانی بود باز ھم از . کرد  به ديگران منتقل می،زیدانسته ھای علمی خود را در امر کشاور

 رزمنده و متعھد که در ابتدای جنگ خانمان سوز با عراق به دفاع از آخرين ، پرشور، کمونيست ھاۀھواداران اتحادي

 و به منوچھر آر فريدون سراج نام داشت.  سالح ھای نيمه سنگين تبحر داشتۀپايگاھھای خرمشھر پرداخته و در زمين

زندانی ديگر متھم به ھواداری . از اعضای جنگل بود و مدتی پس از انتقال از سلول ما تيرباران شد. پی جی ملقب بود

 ،رغم شکنجه ھای رنگارنگ نپذيرفته بود از جريان اقليت بود که شکنجه ھا را پشت سر گذاشته بود و اتھامات را علی

سال بعد اطالع يافتم که   يک،رفت بر اساس اين داده ھا احتمال آزادی او می.  نداشتسپاه نيز مدرکی عليه وی در دست

  ..........آزاد شده است

) ٢٠٩بند  (۵۶ عضو ديگر سربداران به سلول جز علی رحمانی و فريدون سراج و برای مدت بسيار کوتاھی دوه ب

. د مشی سياسی وقايع و نتايج حرکت نظامی آمل پرداختندمنتقل شدند که تمامی اين مدت کوتاه را به تجزيه و تحليل و نق

  . ايندو نيز به اجرای حکم قريب الوقوع اعدام خود اطمينان داشتند

  .اسامی ايندو پاکباخته را متاسفانه ھرگز به خاطر نياوردم 

   
   
 

 
 


