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 Human rights  بشر حقوق

  
 بھروز سورن

 ٢٠١۶ مارچ ٢٣
   

  چگونه تھران اشغال شد؟–تصويری از جنايت 

  
 برکت ، محکوم به اعدامۀ تجاوز به زنان و دختران باکر، اعدام،)اسالمی(شکنجه . رعب و وحشت بر مردم مستولی بود

نسل انقالب در برابر چشمان . بارانی از گلوله باريدن گرفت و نسلی به آتش کشيده شد. نام گرفتند) جمھوری(و صواب 

چيره شده ) ساواک(ليسی اش وکه بتازگی بر سلطنت و سايه سياه پاين نسل .  مردم مثله و پرپر می شدۀمات و وحشتزد

 اکنون در خيابان ھا و سياه چالھای رژيم به خاک و خون کشيده ،بود و ھوائی تازه و آزاد را برای تنفس برگزيده بود

  . ھان می گرفت آزاديخواۀدھی شده از جانب رژيم ھر روز قربانيان تازه ای از صفوف پراکندچماقداری سازمان. می شد

 سال چيدن جوانه ھا و ، سال نکبت و سياھی و خون، سال ھيچ شدن، سال ھيچ بودن،سال ھزار و سيصد و شصت

  :سال تبر خوردن ريشه ھا

خيابانھای مرکزی . روزی نبود که آبستن حوادث جديد نباشد. رات سياسی پرشتاب و غافلگير کننده بودييحوادث و تغ

در چنين .  درگيری ھای سياسی و خونين بودۀ تظاھرات موضعی و پراکنده و صحن،اتشھر ھرروزه شاھد اعتراض

رفت و آمد ماشين ھای . خصوص برای جوانان پرخطر و نگران کننده بوده شرايطی رفت و آمد در اين مناطق ب

دود . ود مسافربری و اتوبوس ھا با دشواری صورت می گرفت و رعب و وحشت بر اين مکان ھا حکمفرما ب،سواری

کتابفروشی ھا يکی پس از ديگری به آتش . شد  چماقداران و قداره بندان رژيم ھمه جا شنيده میۀآتش و گلوله ونعر

  .کشيده و يا بسته می شدند

گاھھا روانه و پاسخ ھر گونه انتقاد و اعتراضی با گلوله و ھر نجوای شھر زخمی و کتک خورده به بازداشتکتابفروشان 

  . دستگيری و زندان داده می شد،و چماق و چاقومخالفی با چوب 
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 ،خانه گردی.  به عريان ترين شکل خود آغاز شده بود]دلو[ بقايای آزادی و دستاوردھای قيام بھمنۀسرکوب وحشيان

 و مجوز ھرگونه جنايتی عليه انسان ھا اتجسس و دستگيری ھای وسيع در دستور کار فوری رژيم قرار گرفته بود و فتو

 بين الملل سرمست از معامالت نفت و فروش اسلحه در گرماگرم جنگ خانمان سوز با عراق ۀجامع. ر شده بودنيز صاد

  .  روز بودۀ قتل و نابودی زير شکنجه اخبار عمد، اعدام،کشتارھای خيابانی. با سکوتی مرگ آور به نظاره نشسته بود

وحشت عمومی عنوان درشت روزنامه ھای دولتی را  انقالبيون اعدامی برای ايجاد رعب و ۀفھرست پياپی و روزان

و حمايت ھای غيبی و امدادھای آسمانی تلقی !  اسالمۀتشکيل می دادند و ھر کدام به عنوان موفقيتی بزرگ برای بيض

کلمه ای در نقد و محکوميت رژيم جنايتکار اسالمی در ھيچ جا شنيده نمی شد زيرا که ھر فريادی در گلو خفه . می شدند

  . شدمی

باريد و اعدام و شکنجه حرف اول رژيم با منتقدان و   تھران تنھا گلوله و آتش میۀ اما غم زد،از آسمان پر ستاره

 رھگذران ۀ ترس و نگرانی در چھر،وحشت. صدای رگبار گلوله در خيابان ھای مرکزی شھر می پيچيد. مخالفان بود

دستگيری آنان تحت عناوين . يرا که به نسل انقالب تعلق داشتند ز،جوانان بيش از ديگران در خطر بودند. ديده می شد

به اعدام و ) باب روز(ز جوانان با اتھاماتی واھی اما  مقوله ای مکرر بود و شماری وسيع ا،مشکوک و سپس مفقود شده

 توبه نياز داشت  آزادی به اثبات،بازداشت نيازمند مدرک نبود. تيرباران و يا به زندان ھای دراز مدت محکوم می شدند

  .ر ھويت انسان بودييو توبه ھمکاری با شکنجه گران و تغ

 برکت ، محکوم به اعدامۀ تجاوز به زنان و دختران باکر، اعدام،)اسالمی(شکنجه . رعب و وحشت بر مردم مستولی بود

انقالب در برابر چشمان نسل . بارانی از گلوله باريدن گرفت و نسلی به آتش کشيده شد. نام گرفتند) جمھوری(و صواب 

چيره شده ) ساواک(ليسی اش واين نسل که بتازگی بر سلطنت و سايه سياه پ.  مردم مثله و پرپر می شدۀمات و وحشتزد

 اکنون در خيابان ھا و سياه چالھای رژيم به خاک و خون کشيده ،بود و ھوائی تازه و آزاد را برای تنفس برگزيده بود

  .می شد

  .دھی شده از جانب رژيم ھر روز قربانيان تازه ای از صفوف پراکنده آزاديخواھان می گرفتچماقداری سازمان

 ۀن سياسی و ضرب و جرح و قتل آنان در صحندستگيری فعاال. دفاتر و ستادھای سازمان ھای سياسی اشغال شدند

رشدگان از اتفاقات روزمره  اموال دستگيۀ اسناد و مصادر، مدارک،به آتش کشيدن کتاب ھا. خيابان از مکررات بود

صدای آژير ماشين ھای شخصی بسيج و کميته و سپاه و آمد و شد آمبوالنس ھای در حال نقل و انتقال زخمی ھا . بود

  .ھمه جا شنيده می شد و زخمی ھا از بيمارستان ھا به بازداشتگاھھا منتقل می شدند

ل و بازرسی در زندگی خصوصی مردم وکنتر.  کرد زمان جنگ را تداعی میۀفضای سياسی حاکم وضعيت فوق العاد

  .*امری روزانه شده بود

 دستجات لباس شخصی و مزدوران ۀ نعر،)راتيک و خلقی ھر دو فريب خلق اند دمک،مرگ بر کمونيست و مجاھد( 

 قانون بی قانونی عين. حکومت بود و خواست و شعار توده ھا قلمداد می شد و فضائی ملتھب و متشنج ايجاد کرده بود

جوانان در چنين شرايطی در صف مقدم مبارزه و مقاومت با استبداد و سرکوب قرار گرفتند و يا چمدان . شده بود

  .ھجرت از سرزمين شان بستند و انبوھی از آنان راھی زندانھا و شکنجه گاھھای رژيم شدند

اری از آنان از کالس ھای درس به بسي. دانش جويان و دانش آموزان جزو نخستين قربانيان سرکوب و ترور بودند

دندان مسلح عليه بقايای آزادی و ه  رژيم تا بۀجنگ ناعادالن. روانه شدند! توبه) آموزشگاھھای(سياھچالھای مخوف و 

  .آزاديخواھان آغاز و رژيم ترور جامه از تن دريد و تيغ برھنه اش نمايان شد
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سکوت و .  اما پايانی برآن متصور نبود،و سخن آغاز شده بود عليه قلم ،جھاد حکومت مذھبی عليه آزادی و دمکراسی

سرکوب عريان مذھبی کانون .  شومش را دوباره بر زندگی مردم گسترد و خانواده ھا از ھم پاشيدۀرعب و وحشت ساي

.  ھمسايه به ھمسايه مشکوک شد،مادر عليه فرزند و پدر عليه پسر برانگيخته. خانواده را نيز در امان نگذاشت

ريش و تسبيح و چماق ارزش ناميده .  انفعال و مھاجرت از ويژگی ھای آن دوران بود،س و نوميدیأ ي،خودسانسوری

  .شد و سياھی و سکوت بر شھر سايه افکند

ئی و امريکاتشکل در تمامی ابعاد آن تکفير و . اختفای کتاب و تفکر آغاز شد و کابوس جنون و جنايت باز تعريف شد

شوھای تلويزيونی را سازمان دادند و . شکنجه و تھديد به مرگ و نابودی اساس توبه قرار گرفت.  فتاسرائيلی لقب گر

ه  باموتورسواران و قداره بندان فتو. اين گونه چرخھای استبداد را به حرکت درآوردند و کمر به نابودی انسان بستند

  . پايتخت کشور را اشغال کردند،دست

. ل دادگاه و حق دفاع از خود و تنھا به اتھام محاربه به کشتارگاھھای انسانی کشاندندجوانان بسياری را بدون تشکي

اماکن مصادره ای و عمومی به زندان ھای مخفی و . گنجايش زندان ھا پاسخگوی سيل عظيم بازداشت شدگان نبود

  .بازداشتگاھھای موقت تبديل و آکنده از جوانان پاک و انقالبی و پرشور شدند

ج احساسات مردم و محل سازماندھی و يورش به سنگر آزادی و آزاديخواھان و تشديد ييه ھا به اماکن تھنماز جمع

ھر گونه . نام گرفتند)  اطھارۀخدا و ائم( محاربه با ،مجازات انسان تبديل شدند و کتاب و کتابخوانی و دگر انديشی

شد و بر يورش اعوان و انصار حزب هللا به  وده میاعتراضی در نطفه خفه و ھر روز بر شمار جوانان مفقوداالثر افز

  . درھم شکستن و نابودی نسلی در جريان بودۀفاجع. بقايای آزادی پايانی نبود

جاده ھای کشور . جوئی بود و  مکرر و پايانی ھر جستۀجمل) اعدام شد (ۀ سرگردان در پی فرزندان و جملخانواده ھا

بر امنيت و زندگی خصوصی مردم چوب . ل گريزی نبودو از بازرسی و کنتربه قرق سپاه سياھی و تباھی تبديل شد و

.  سد و مانعی نمی شناختند،دست و اسلحه به کمره  باحراج کوبيده شد و مزدوران برای تجاوز به مرزھای آن فتو

  . و لبخند و شادی سالخی شدناتر و جشن به کنج عزلت نشستئ سينما و ت، رقص،موسيقی

  از کتاب سيمای شکنجه 

 

 
 


