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 Martyrs  جانبازان

  
  آذرخش آذرخش

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٧
  

  
  »!ما ديديم سر آزادمردان را بر فراز چوبه دار و«

  رضا قريشی لنگرودی
  ۶٧باخته در کشتارھای سال جانِرادمردی ديگر از تبار عاشقان 

  

  

    .قلبم را بر تيرکی آويختند

  .شانه ھای مجروح وطنم، جراحتی ديگر وارد آوردند بر
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  دخترم آنگاه که از کنارم می گذری

  آھسته برو، زيرا که با تو سخنی ديگر دارم،

  !سخنی ديگر

اسی اين اثرات سي. ، لکۀ ننگ بزرگی است بر پيشانی نظام جمھوری اسالمی١٣۶٧ سال کشتار زندانيان سياسی در

 سال پيش در چنين روزھائی، جمھوری اسالمی در پی ٢٩. اين نظام، پاک می شود لکۀ ننگ تاريخی فقط با نابودی

کشتاری که در تاريخ معاصر ايران کم سابقه است و در سطح . فتوای خمينی به کشتار وسيع زندانيان سياسی دست يازيد

اين رژيم در پی شکستش در جنگ ارتجاعی ايران وعراق . ی شودجھانی از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت تلقی م

 سال جنگ خانمان سوز و سرکوب ھرگونه اعتراض به بھانۀ آن، می دانست ٨ اجتماعی ناشی از -و بحران اقتصادی

مطالباتی که مھمترين . که پايان جنگ و آتش بس، سرآغاز فوران مطالباتی است که در اين مدت سرکوب شده بودند

رژيم عاجز از پاسخ گوئی به اين خواستھا و ھراسان از برآمد جنبش .  رقم خورده بود۵٧س آن در جنبش و قيام رئو

 جان به ۶١-۶٠ی، به شيوه ای آدمخوارانه، طرح از بين بردن بقايای فعاالن سياسی را که از کشتارھای سالھای ئتوده 

ا ايجاد ترس و ھراس، خيال ھرگونه مبارزه و اعتراض را در ھای رژيم بودند؛ ريخت تا از پيش ب در برده و در زندان

که ادامۀ منطقی » فروغ جاويدان«حملۀ نابخردانه و ماجراجويانۀ مجاھدين خلق در عمليات موسوم به . نطفه خفه کند

نجا که  عليه رژيم برپا کرده بودند، بھانه ای شد که جالدان رژيم، آ۶٠نبرد مسلحانۀ زودرسی بود که آنھا از سال 

ولی رژيم با کشتن نه تنھا مجاھدين . مجبور می شدند به طور تلويحی به اين عمل اعتراف کنند، به توجيه آن بپردازند

 بعد، نشان داد خلق بلکه اغلب فعاالن کمونيست در زندان و ادامۀ کشتار دگرانديشان و مخالفان سياسی اش در سالھای

ويژگی کشتار . ژی دائمی اش از ھمان ابتدای کسب قدرت بوده استياز ستراتزيکی مخالفانش، جزئی که از بين بردن ف

 سال از اعتراف ٢٩ و شناعت آن، تا بدان حد است که سردمداران ديروزی و امروزی رژيم، ھنوز بعد از ۶٧سال 

در تھران به با دو فتوای خمينی، فرمان قطعی و شرعی کشتار صادر شد و اجرای آن . صريح به آن، خودداری می کنند

 و مصطفی پور - دادستان - مرتضی اشراقی- رئيس دادگاه شرع-عھدۀ ھيأت سه نفره ای متشکل از حسينعلی نيری

روايت آبراھاميان از ه  و يا ب]اسد[ مرداد٧- ۵اعدام ھا به روايتی از .  گذاشته شد- نمايندۀ وزارت اطالعات - محمدی

) مبر نو٢۵ (]قوس[تا آذر ماه.  شروع شد- مرداد ٣ -» فروغ جاويدان« روز قبل از عمليات ۵ يعنی ]سرطان[ تير٢٨

 اسم و مشخصات معلوم ۴۴٨١آخرين آمار موجود از . ھيچ يک از خانواده ھا از سرنوشت فرزندان خود خبر نداشتند

 کل هددر اين تاريخ، خامنه ای رئيس جمھور، رفسنجانی رئيس مجلس و جانشين فرمان). سايت عصر نو(خبر می دھد 

، مير حسين موسوی نخست وزير و موسوی اردبيلی رئيس قوۀ قضائيۀ، موسوی خوئينی ھا دادستان کل کشور، و ءقوا

  .ری شھری وزير اطالعات رژيم بودند

 است از آرمانخواھی  ١٣۶٧مين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در سال و ٢٩ين روزھا که مصادف با نمی توان ا

قريشی که دست در دست جعفر بيات از اعضای کميتۀ شرق تھران با خواندن سرود کمونيستھائی چون رضا 

انترناسيونال، به پای چوبه ھای دار رفتند و چوبۀ دار و جالدان برپا کنندۀ آنھا و حافظان جھل و سرمايه را به ھيچ 

  .گرفتند، يادی نکرد

او دارای ھمسر و دختری .  دانشگاه صنعتی بود در شھسوار و دانشجوی١٣٢٧رضا قريشی فرزند مير نقی، متولد سال 

 در تھران دستگير شد و پس از ١٣۶١رضا قريشی در پائيز . است که از زندان و شکنجۀ آن سالھا جان به در برده اند

 به ھمراه  منصور موسوی کارگر فلزکار و شوھر خواھرش در ١٣۶٧ شھريور ٩ سال حبس، در ١٢محکوميت به 

 سازماندھی و شرکت . بود» رزمندگان آزادی طبقۀ کارگر«رضا از رھبران سازمان . ام گرديدزندان گوھر دشت اعد
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 و اعتصاب آذرماه ۴٨ ]حوت[ و اعتراض به گران شدن بليت اتوبوس در اسفند ماه۴۶در تظاھرات دانشجوئی سالھای 

 پس از رخداد ١٣۵٠  سال]ثور[ آذر، روز دانشجو و اعتصابات و تظاھرات ارديبھشت١۶ به مناسبت روز ۴٩

 و ۵١ و۵٠با رشد جنبش دانشجوئی در سال . سياھکل، او را به يکی از فعاالن و رھبران جنبش دانشجوئی تبديل کرد

روی آوردن دانشجويان پيشرو به فعاليتھای سياسی، رضا و ھمفکرانش در سه محفل دانشجوئی متشکل شده و به تبليغ و 

 به مناسبت ورود نيکسون و ١٣۵١ ]جوزا[ خرداد٩.  جاری پرداختندۀ مسلحانترويج در راستای حمايت از مبارزات

مريکائی به ايران و سنگ باران کاروان نيکسون و ھمراھان در پارک وی، چند تظاھرات در دانشگاه اسرمايه گذاران 

 به ۵١ز در اواخر سال او ني. ھا و بازار انجام شد که به دستگيری تعدادی از دانشجويان از جمله رفقای رضا منجر شد

خيلی » سياسی کار«رضا در زندان در ارتباط با محافل . تور ساواک افتاده و به ھمراه سه تن از رفقايش به زندان افتاد

ش در برخورد به روش آرام و متين. زود از رفقای ھم پرونده اش متمايز شد و يکی از فعاالن اين خط در زندان شد

در آن زمان . ً از نظراتش سريعا او را به يکی از پايه ھای اين جريان در زندان بدل کردديگران و قاطعيتش در دفاع

اين خط، جريانی در اقليت بود و در مقابل طرفداران مشی چريکی، گرايشی بود که قاطعانه و به طريقی راديکال 

 توده از يک سو و خط مشی مبارزۀ ايدئولوژيک سختی را برای جا انداختن خط مشی کمونيستی و نقد خط مشی حزب

حضور رضا در اين ميان اھميت زيادی داشت و به زودی يکی از رھبران شبه . چريکی از سوی ديگر به پيش می برد

ليس پنھان نماند و رژيم در اولين يورشی که به زندانيان وًفعاليتھای او طبعا از چشم پ. تشکيالت اين خط در زندان شد

ًکرد، او را ھمراه عدۀ زيادی از فعاالن بندھا به زندان اوين منتقل کرد که مستقيما زير نظر  ۵۵سياسی در بند، در سال 

ًيان خلق و مجاھدين خلق را عمال ئ به بعد در پی سرکوبی خشن که در آن فدا۵۴رژيم شاه از سال . شد ساواک اداره می

زندانيان جوان تر گشته و جوانان تازه سياسی بی تحرک کرد، متوجه گرديده بود که زندان تبديل به آموزشگاھی برای 

از اين رو برای جلوگيری از اين امر، آزادی زندانيان . شوند شده به محض خروج جذب گروه ھای فعال سياسی می

. شد ناميده می» ملی کشی«امری که در اصطالح آن روزھا . سياسی که مدت محکوميتشان تمام شده بود، معلق گرديد

 ھمراه با رشد مبارزات مردم و فشارھای بين المللی، رژيم آزادی ۵۶سال .  ادامه داشت۵۶سط سال اين امر تا اوا

 گرايش سياسی کار، که ۵۶در سال . تدريجی زندانيان سياسی که محکوميتشان تمام شده بود را در دستور کار قرار داد

مشی چريکی و گسترش شکست . ه رشد بودی ناميده می شد، در ميان چپ ھا، رو بئ مشی توده در ميان طرفدارانش

به ويژه توده ھای وسيعی از دانشجويان که تا . خودی از عوامل مھم در رشد اين گرايش بوده ی خود بئمبارزات توده 

رفتند، به اين خط گرايش پيدا کردند و ھسته ھای کارگری ـ  آن موقع به طور طبيعی به سمت مشی چريکی می

 اصلی هسازماند» دانشجويان مبارز«مھمترين تشکل دانشجوئی در آن دوران به نام . د آوردندوجوه ی متعددی بئدانشجو

در ميان اين مجموعه . تظاھرات و دوره ھای حمايت و تبليغ در محالت فقيرنشين و کارخانه ھای اطراف تھران بود

 بودند، بخشی موفق شده بودند ھسته  به فعاليت در بين کارگران و دانشجويان پرداخته۵٢ھای گوناگون که از سالھای 

با خروج . وجود آورنده زاد بن سابق زندان به نام  جمشيد نوشھای چندی در خوزستان و تھران حول يکی از فعاال

رضا از اولين افرادی بود که در . زاد و اين افراد پيوند برقرار گرديد نوشزندانيان سياسی، بين ھسته ھای حول جمشيد

 نفر از رفقای اين گروه به نام ھای محمود وحيدی و ٣متأسفانه در اين ميان دستگيری و قتل .  گرفتاين رابطه قرار

سعيد کرد از دانشجويان فنی و يک دانش آموز کرمانشاھی به نام محمد رضا کالنتری به دست تھرانی يکی از 

ن ساير افراد گروه در ارتباط با محمود و تحت تعقيب قرارگرفت) از طريق خوراندن سم سيا نور(بازجويان جالد ساواک 

ولی جوشش . زاد در حين پاک کردن اسلحه اش، اوضاع را به کلی مختل کردو کشته شدن تصادفی جمشيد نوشو سعيد 

جنبش مردمی ھمه چيز را حل کرد و امکان داد که ھمۀ اين مبارزان به سازماندھی مجدد بپردازند و سازمان 
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با . رضا قريشی از ھمان ابتدای تشکيل اين گروه از فعاالن آن بود. وجود آوردنده را ب»  کارگررزمندگان آزادی طبقۀ«

منصور موسوی که يک کارگر فلز کار بود و اطرافيان نزديکش ھسته ھای فعالی ايجاد کرده و در ارتباط مستقيم با 

ۀ رزمندگان عضو رھبری شد و تا  آخر در وليت شاخۀ تھران را داشت و در اولين کنگرؤ مسءابتدا. رھبری قرار گرفت

رضا قبل از پيوستن به رھبری رزمندگان مدتی در يک کارگاه به کارگری پرداخت، امری که در آن . رھبری باقی ماند

از فردای قيام و از زمان پيوستن رضا به رھبری، . روزھا در دستور کار ھمۀ مبارزان سياسی کار قرار داشت

کيد أاو روحيه ای آرام داشت و با مردم به سرعت می جوشيد و ت. گری را به عھده گرفتوليت بخش ھای کارؤمس

سه جريان از مجاھدين (پس از جدا شدن سازمان پيکار، گروه نبرد و گروه آرمان . زيادی روی ارتباط کارگری داشت

 گروه و محفل کمونيستی برای  سازمان،١٢کنفرانسی که از گردھمائی (و سازمان رزمندگان از کنفرانس وحدت .) ل. م

و ھسته ھای مختلفی از شھرستان » آرمان خلق برای آزادی طبفۀ کارگر«رزمندگان  گروه . وحدت به وجود آمده بود

رضا عالوه بر . را به خود جلب کرد و گسترش يافت... ی چون اصفھان و رشت و استانھای مازندران و فارس و ئھا

  . روشنفکری اراک را ھم گرفت-ی وليت ھسته ھای کارگرؤتھران مس

 بحرانی ايديولوژيک در رزمندگان ۶٠ و شروع جنگ ايران و عراق در سال ۵٨ ]عقرب[مريکا در آبانااشغال سفارت 

به وجود آورد که موجوديت آن را به خطر انداخت، رضا در ھردوی اين بحران ھا با قاطعيت در مقابل ديدگاه ھای 

کرد و سعی در  جو می و  ايستاد که در رژيم خمينی رگه ھای مترقی ضد امپرياليستی جستمتزلزل و انحالل طلبانه ای

رزمندگان در ابتدای جنگ ايران و عراق، دفاع را عادالنه ارزيابی می کرد و با شعار دفاع . آمدن با آن را داشت کنار

به زودی با رشد . کرد ی را تبليغ میئ مستقل و تشکيل ھسته ھای دفاعی در مناطق جنگی اشغال شده، دفاع مستقل توده

مان دفاع مشروط از خمينی و گرايش ضد امپرياليستی در داخل و أگرايش سازشکارانه در سازمان رزمندگان که تو

کرد، بحرانی عميق سازمان را فرا گرفت، که به انشعاب اقليتی  پذيرش اردوگاه سوياليستی در خارج را مجاز اعالم می

انشعابی که در راستای مواضع حزب توده قرار داشت و تقاضای الحاق به . ای ساده از آن منجر شداز کادرھا و اعض

رضا در کنار بخش .  به وقوع نپيوست و آنھا را تکه پاره کرد۶١ و۶٠امری که با سرکوب ھای سالھای . آن را کرد

ند نشريه ای که به تصحيح مواضع سازمان  با اين گرايش قاطعانه مبارزه کرد و در انتشار چءيت رزمندگان ابتداراکث

رغم ھمۀ تالشھا، رزمندگان جان سالم بدر نبرد و  اما علی. در رابطه با جنگ و رژيم پرداخت، ھمکاری فعالی داشت

خودی به ه ضربۀ آخر را به آن زد و در يک روند خود ب) اتحاد مبارزان کمونيست(انحرافی ديگر از نوع گرايش سھند 

رضا در اين مرحله فعاالنه در مبارزۀ . که ھرکدام راه خويش را جداگانه در پيش گرفتند.  تجزيه شدمحافل متعددی

ايدئولوژيکی که می کوشيد برون رفتی از بحران  پيدا کند، شرکت می کرد و با محافل متعددی ارتباط داشت اما 

 با محافل پيکار، او و ھمسرش مريم  با دستگيری منصور موسوی در ارتباط۶١ سال ]سنبله[سفانه در شھريورأمت

مقاومت ھوشمندانۀ رضا تا آن حدی بود که به ھيچ يک از رفقای . دستگير شدند و بالفاصله تحت شکنجه قرار گرفتند

اما در کشتارھای .  سال زندان محکوم شد١٢در دادگاه بدوی پس از ماه ھا شکنجه و آزار به . نزديک او ضربه نخورد

رفيق ھمرزمش داريوش کاھد پور که از سالھای زندان رژيم شاه تا رھبری رزمندگان با او ھمراه  به ھمراه ۶٧سال 

تمام شواھد حاکی از . بود و منصور موسوی شوھر خواھر و يار تشکيالتی اش به مسلخ جمھوری اسالمی فرستاده شدند

نوشته ھای سياسی ـ .  شرکت داشتآن است که او در زندان دست از مبارزه نکشيد و فعاالنه در تشکيالت زندان

کارگر و توده ۀ ايديولوژيک رضا در زندان نمايانگر تالشھای بی وقفۀ او در راه تحقق آرمان ھايش در خدمت به طبق

 مبارزۀ و تئوری زمينۀ در بندھا ترين فعال از يکی ١٣۶٧ سال در دشت گوھر ١٣ بند. ھای زحمتکش است

                                 .داد مي تشکيل بند اين را زندانيان اعدامی ھا بيشترين که بود خاطر ه ھمينب شايد .بود زندان ايدئولوژيک در
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 نفره چند مراسم در رضا«:  رفيقی زندانی که تا آخرين روزھا با او بوده حکايت آن را چنين به نگارش آورده است

 از ماه چند از بعد. داشت فعال آخرين بار شرکت برای ١٣٦٧ سال در گوھردشت زندان ١٣ بند در مه ماه اول روز

 ولی بود شده تمام حکمشان که  کسانی- کشھا  ملی بند. شد به صف دادگاه به برای رفتن  برھنه پای با او که بود بند ھمين

 در ما ۀمھ به طوری که شد مي مبادله لحظه به لحظه زندان اطالعات ھمۀ بود و ١٣ بند باالی  در-بودند  نشده آزاد

 اولين جزو او. بود مطمئن را اين و زنند مي را ما گفت، ھمۀ و کرد به من رو صف رضا در. بوديم اعدام ھا جريان

باشد  نداشته بچه که کسی: کرد مي تعريف برگشت مالقات از وقتی اوين در روز يک. بود روز در اين اعدامي ھا گروه

 شود مي بدل و رد نگاه ھا در دخترم و من بين عميق ای هطراب مالقات رد مي گفت او. کند درک مرا احساس نمي تواند

 در نيز را اسالمی رضا جمھوری رژيم خفاشان. نشد داده رضا ۀخانواد به قبری ۀشمار ھيچ .نيست کردنی توصيف که

 را مارشانش بي اتيجنا سند تا سپردند خاک به ٦٧ تابستان جانباختگان ديگر چون در خاوران جمعی دسته گورھای

:                                                         »رضا اين شعر حماسی را بسيار دوست داشت و مرتب آن را زمزمه می کرد. نمايند تکميل

  پنجه برگھا آويزان است و چنگال دشمنان تيز                             

  ن را می درنداينان پرنيانی اميدھايما

  در گندم زار زنجره آواز می خواند                                         

  در خانه بی شوی زنی می نالد 

  ره گم کرده کودکی پدرش را آواز می دھد                                 

  رودھا دامن کشان پيش می آيند و دامن ابديت را می شويند                 

  ن خون ھا که در نبض ھزاران مرد جاريستاي

  پيش می آيند و دامن زندگی را می شويند                                     

  تا زنجره آرام گيرد، زن بی شوی نماند

   پدر لبخند زند                   ۀو کودک بر چھر

              من قطره ای از بی کران دريای خلقم                             

  پاشم  شما میۀمن لبخند خود را بر چھر

  ھمچون شبنمی که زيور گل ھاست                                            

  ی می بخشدئو چون تک فروغی که به زمين روشنا

  به ھيچم اگر نخندم، به ھيچم اگر نتابم                                         

   شما خواھيد بودتازه اگر بميرم،

  و من در ھستی شما جاودانه خواھم ماند              

  نه به من به اقيانوس بينديشيد                                                   

  نه به پاھای لنگان، به گام ھای استوار اميدوار باشيد

  می دھد بيم مداريد، بيم مداريد، ھر مرگ دروغ و زشتی و فساد را پايان 

  ھر مرگ دريچه ايست که به روی تباھی ھا بسته می شود                  

   ديگری باز می گردد کزان نور زندگی می تابدۀو آنگاه دريچ

  ».به اين نور تن بسپاريم، به اين نور تن بسپاريم
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ردم ايران است و با خواست محاکمه و مجازات آمران و عامالن اين جنايت ھا، جزئی از خواستھای دموکراتيک م

افشای دائم جنايات رژيم و علل و انگيزه ھای آن جنايات در ھمۀ . مبارزه برای سرنگونی اين رژيم عجين شده است

اين حق مردم ايران است که در يک . ابعاد و در سطح داخلی و بين المللی يکی از عرصه ھای مھم اين مبارزه است

الن و کنند و تصميم به مجازات مسؤء و درشت اين کشتارھا را بررسی و افشادادگاه مردمی و علنی، ھمۀ جوانب ريز

اين کار نه تنھا برای اجرای عدالت و مجازات مجرمان الزم است بلکه . اين جنايات تنھا به عھدۀ اين دادگاه ھا می باشد

ر کنار ديگر جنايات به ضد از آن مھم تر برای جلوگيری از چنين جناياتی در آينده و ثبت اين جنايت در تاريخ، د

  .بشريت، ضروری است

 اخالقی است که به دوش نسل ما و نسل ھای آينده گذاشته -يادآوری و يادمان دائمی اين واقعه وظيفه و ضرورتی سياسی

  . باشد که اين لکۀ ننگ بر پيشانی تاريخ ما ديگر باز نگردد. شده است

  ١٣٩۶مھر ماه 

  

نوشته ھای تنی چند از ھمرزمان و ھمبنديان سابق رضا قريشی به نگارش در آمده  نوشتۀ باال بر اساس خاطرات و

  آذرخش. است

.  

 


