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هایی و درس67کشتار 
براي تداوم انقالب

ارژنگ نورایی
. گذردمی67سال از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 23

. ي مبهمی نیست که نیاز به توضیح ماوقع داشته باشددیگر واژه67
از گورهاي دسته جمعی پیدا و پنهان67گان گویی اشباح قتل عام شده

زنند نشین با باد به هر کوي و برزن سر میاند، همسراسر ایران برخاسته
جنایت و تباهی 60ي گان سیاسی دههباختهآوا با تمامی جانتا هم

عالوه بر این دو سالی . بشري جمهوري اسالمی را فریاد کنندرژیم ضد 
نیز 67ي ضد استبدادي مردم ایران، واقعهجنبشي است که در سایه

مبارزان ایران در یک نسل جدید.رنگ و بوي دیگري یافته است
- به مصاف تمامیت رژیم رفتهترمیم و سازش رویارویی متفاوت از خط 

و جمهوري اسالمی مورد بازخواستيهسالي سیکارنامه و پیشینهاند،
همانا نوین مبارزنسلنقد قرار گرفته است و یکی از سواالت مهم این 

- به دنبال همین پرسش. بوده است67واهی از کشتار پرسش و دادخ
هاي ئولوگهو اید"سران"علنی و ضمنی بود که يهاگیريو پیگري

دهی و گاه در مقام پاسخ"سبز"داخلی و خارجی جریان موسوم به 
آن سال و "هايگیمالحظهبعضی بی"و "هابرخی از تندروي"انتقاد از 

توان بدون توجه و جا که تاریخ را نمیناما از آ. آن دهه بر آمدند
هاي عمده و جزئی آن روایت گیريي طبقاتی و جهتمستقل از مبارزه

نیز از سوي نیروهاي 67کرد و نوشت و پژوهید، به باور ما کشتار 
سیاسی راست اعم از درون حکومتی و برون حکومتی و طیف ایده

د نوعی تحریف کژدیسه و هاي لیبرال، رفورمیست و نئولیبرال مورئولوگ
نمایی تئوریک و روایی قرار گرفته است و هدف این پروژه در وارونه
ي تئوریک به چپ و کمونیسم، ضدیت با اش چیزي جز هجمهکلیت

گري و مخالفت با رادیکالیسم سیاسی و فراخوان به کُرنش و تن انقالبی
.در دادن به گفتمان رفورمیستی موجود نیست

طلبان اخیر از سوي اصالحهايسالدرهایی که واکنشبرخوردها و
صورت گرفته 67کشتار يگان فکري راست نسبت به مسالههو نمایند

ئولوژیک هي ایدگیري آگاهانه و عامدانهفرض و جهتاست بر یک پیش
بر این . استدایی از هر امر اجتماعیزاستوار بوده است و آن سیاست

توان این جنایت را پنهان و دیگر نمیسال23ازاساس حال که پس
ي ي صرف حقوقی و یک ابژهکتمان کرد، باید آن را تا سطح یک پرونده

طلبانِ دست اصالح. فروکاست"نقض حقوق بشر"خاصیت و منفعل بی
شان این است تا دامن دیروز بیشتر تالشبه کار جنایت"ر مهر امام پ

از ننگ ابدي این جنایت پاك کرده و اش را "دوران طالیی"و "راحل
ها و و دیگر سازمانمنافقینسران هاي ها و توطئهخیانت"آن را حاصل 

ي گروهکی تجربهو بیخوردهخردي مشتی جوان فریببی"یا "احزاب
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"تندرو"یا "مشکوك"و البته تصمیمات برخی عناصر "درون زنداندر
-اح سکوالر و الئیک لیبرالجنکه حال آن.مثل الجوردي معرفی کنند

نگرد و هر می"پرونده"با یک نگاه حقوق بشري ناب به ترفورمیس
گیري ویژه جهتبهسیاسی این کشتار گونه سخن گفتن از ابعاد و نتایج

به هر حال دیگر پوشیده . کندرا انکار میسیاسی و فکري قربانیان آن 
هناپذیر ایدزء جداییي اجتماعی جزدایی از هر پدیدهنیست که سیاست

این هاست نیز مدتاین تزحامیان داخلیاست ویسمئولوژي نئولیبرال
-به کار می67را براي رویدادهاي ایران و از جمله براي کشتار راکسی
4000بیش از خط امامی،-لیبرالبراي موئتلفین این وحدت . برند
گان یک کشته شدهلرزه یابا قربانیان یک زمین67عام ي قتلباختهجان

سیاسی با این ائتالف ضد. یچ تفاوتی ندارندگی ههراننديسانحه
هاي شیعی به دنبال موزهئولوژي نئولیبرال و مفاهیم و آهاي از ایدملغمه

ي سیاسی و عد و جنبهاز هرگونه ب67تابستان يتهی کردن واقعه
پروفسورهاي براي67ماجراي "مقتولین". استايو مردمیمبارزاتی

-شان را طی میهستند که دوران محکومیت"شهروندانی"لیبرال ما
کردند و احتماالً بخش مهمی از آنان نادم بوده و آرزوي بازگشت به 

ماندند امروز به اند و شاید اگر زنده میکانون گرم خانواده را نیز داشته
در "تأمل"پیوسته و فرصت "خواه سبزجنبش دموکراسی"صفوف 
آمیز خشونت"هايئولوژيها و ایدهشان و دوري جستن از اندیشهگذشته

- ي کالم لیبرالخالصه. کردندرا نیز پیدا می"و غیر تکثرگرایانه
باالخره اتفاقی است ": رفورمیسم ایران در مورد قتل عام این است که
اند و خشونت خشونت که افتاده و هر دو طرف کم و بیش مقصر بوده

گان این ود و بهتر آن است که بازماندهآورده ب
ها را کنار بگذارند و با اختالفات و کینه) اولیاي دم(واقعه

در "همه با هم"شان "ئولوژیکایده"يانتقاد از گذشته
ي مشترك قرار بگیرند و براي ساختن یک یک جبهه

ایران آزاد و البته لیبرال زیر پرچم جنبش سبز و رهبران 
یا سایر آلترناتیوهاي راست و گویان آنو سخن

کمپرادوري گرد هم بیایند و گذشته را فراموش کرده و 
عالوه بر ضدیت و مبارزه با . "را دریابند"فرداي سبز"

تمام این ترهات دموکرات تخیلی و توهمات مسالمت
رفورمیستیِ - آمیز و نقد و افشاي انواع فنون لیبرال

ر سیاسی، آن چه ها و گردآوري سیاهی لشگتحمیق توده
که براي نیروهاي انقالبی و کمونیست در مواجه با 

ي داراي اهمیت مضاعف است همانا عرضه67ي پدیده
یک دید سیاسی و انقالبی به این پدیده است تا به کار 

براي 67بازخوانی و بررسی . ي امروز بیایدمبارزه
-سراییهاي انقالبی ایران نه از جنس مرثیهکمونیست

گونه است و حسینهاي امامي مذهبی و ذکر مصیبتها
هاي هاي صرفاً حقوقی و دغدغهنه از قماش دادخواهی

ي طبقاتی است ناب حقوق بشري، بلکه سطحی از مبارزه
براي شناخت بیشتر ماهیت دشمن طبقاتی و افشاي آن 

بندي از تجارب مبارزات تاریخی به قصد کسب و جمع
67گان باختهبراي ما جان. شترتوان و انرژي و آگاهی بی

نه زندانیانی 60ي پر از رزم و پیکار و البته تمامی زندانیان سیاسی دهه
کمونیست ودیده و مظلوم، بلکه انقالبیونمعمولی و شهروندانی ستم

عاري گام عینی و عملی جهان گی مظهر و پیشبودند که در زندههایی 
سرخ قیام شان بذرهايو در مرگکشی و استثمار بودنداز ستم، بهره

ي گان و منادیان جامعهآنان نماینده. دوباره براي چنین جهانی شدند
ترین دالیل رژیم ارتجاعی اسالمی براي فردا بودند و این دقیقاً از مهم

گاه سرکوب جمهوري اسالمی از فرداي انقالب و دست. کشتار آنان بود
-اش با حمله به دستي تکویني آغازین شروع پروسهاز همان لحظه

ي مردم در قیام بهمن به دنبال خواهانهآوردهاي دموکراتیک و عدالت
این پروسه . سرکوب انقالب و خفه کردن میل تداوم و تعمیق انقالب بود

- از سرکوب زنان تا حمله به کردستان و دامن زدن به جنگ ارتجاعی
با 60خرداد سال 30گاه آغاز شد و پس از استعماري و تعطیلی دانش

هاي هاي مردمی و احزاب و سازمانایلغار همه جانبه و علنی به آزادي
در این . هاي وحشیانه تشدید شدمترقی و انقالبی و کشتار و شکنجه

آخرین پایگاهی که هنوز . ي تداوم انقالب بودمیان زندان آخرین نقطه
ها و اش به رغم تمامی شقاوتخمینی و متحدین"اسالم عزیز"

ها موفق به فتح آن نشده بودند و هنوز صالي شورش و انقالب شکنجه
رسید و از این زاویه سرکوب این آخرین سنگر مبارزه از آن به گوش می

اي بود سرِ بریده67اش بود و "فتح الفتوح"ي قطعی براي رژیم نشانه
ي جهانی انداخت تا پیش روي مردم ایران و جامعه"نظام مقدس"که 

. گرایی رادیکالی را در ایران اعالم کندایان کار هر نوع انقالب و آرمانپ
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هاي دیگري از شود که نمونهتر میگاه وسیعابعاد این سناریو آن
اي و از جمله در جنبش سرکوب و کشتار را در سطح جهانی و منطقه

انقالبی ترکیه یا تحوالت مربوط به جنگ افغانستان در آن مقطع را نیز 
-هاي سازماندلیل نبود که نخستین وامبی. مان لحاظ کنیمارزیابیدر

هاي مالی جهانی سرمایه پس از این کشتار به دولت اسالمی ایران داده 
اسالمی و ضد "کمر بند سبز"ي ترین حلقهشد و ظاهراً این قوي

اش را در سرکوب انقالب و کمونیستی در منطقه مأموریت ویژه
اي و اگرچه فقدان انقالبیون حرفه. ی ایفا کرده بودانقالبیون به خوب

ي جنگ انقالبی را اي که مهارت کار تشکیالتی و تجربهکارکشته
داشتند منجر به انقطاع میان این دو نسل از انقالبیون ایران شد و 

ي ایران وارد کرد اما بدون شک براي هاي سنگینی را بر جامعههزینه
وار از نبش کمونیستی جوانی که ققنوسویژه جهاي بعدي و بهنسل

ایران سر برآورد، دهشت اعدام 60ي کُشان دههخاکستر کمونیست
تر از حذف فیزیکی تر و سنگینگري بسی هولناكآرمان انقالبی
شان بود که در فقدانِ عناصر کمونیست انقالبی و آرمان. انقالبیون بود

تکثیر آلترناتیوهاي دروغین و ارتجاع و امپریالیسم دست به کار تولید و 
به 67ي فروکاستن ابعاد فاجعه. خطر شدندهاي بیمونتاژ اپوزیسیون

ي حقوقی و شخصی کردن آن چیزي جز خدمت به این خط یک پرونده
هاي عام نه فقط خانودهچه آن که در جریان این قتل. ارتجاعی نیست

گانِ انقالبی خود آهنگان بلکه یک جامعه و یک نسل از پیشباختهجان
محروم شدند و از این دید دادخواهان واقعیِ این کشتار مردم ایران و 
نسل نوین مبارزه است و نه نهادهاي رنگارنگ حقوق بشري که عمدتاً 

سازي هدفی جز کسب اعتبار و مشارکت در این صنعت اپوزیسیون
ید کرد توان آموخت و باید بر آن تأکمی67آن چه که از کشتار . ندارند

افشاي هر چه بیشتر رژیم : نخستیابد؛ در دو سطح ضرورت می
ي سیاه و غیر اش و پیشینهجمهوري اسالمی، ماهیت ضد بشري

به این ترتیب رویارویی با تمام تحریفات دروغین و .قابل کتمان آن
هاي رژیم ي سبز و لیبرالی و افشاي تمامی جناحهاي وارونهسازيتاریخ

-تأکید بر آرمان جان: دوم. یابدسبز و زرد اهمیت میاعم از سیاه و
آن چه که از آن نسل و از .60ي گان آن سال و سراسر دههباخته

ي پایداري و آن دهه باید آموخت و آن را حیاتی دوباره داد همانا روحیه
ي آشتی ناپذیر انقالبی و در یک کالم رویاي تغییر مقاومت، مبارزه

ي زنده کردن آن آرمان نیازمند تداوم خیز دوبارهصد البته. جهان است
-آوردها و نقاط مثبت آن نسل و همیافتن از طریق به کار بست دست
زنده . ها و خطاهاي آنان نیز هستزمان گسست انتقادي از کاستی

تر همانا کردن آرمان یک انقالب کمونیستی در سطحی باالتر و کیفی
بخشیم و نه فراموش نه می"ي دهي رزمنبهترین شکل عمل به گزاره

گامان راه انقالبی بودند که در میان فوجی از آنان پیش. است"کنیممی
-ها بر دوش نسل نوین کمونیستها، تردیدها و انفعالها، رفورمسازش

کنند باید آنان که براي آینده مبارزه می. هاي ایران قرار گرفته است
رنگ وضع موجود میان نسل امروز شکافی را که حامیان و مدافعین صد 

کنند را پر کرده و از آن تخته و دیروز انقالب برساخته و ترویج می
■.دي امروز بسازنجهشی براي مبارزه

و چشم امید 67کشتار
!!اصالح طلبان به  زِبل خان

پژمان رحیمی
گیري و سلطه بر قیام رژیم جمهوري اسالمی در فرآیند قدرت

جانبه براي واره تالشی همهو ظلم ستیز مردم ایران  همخواهانه آزادي
به . کنترل نیروهاي اجتماعی و سیاسی مختلف را آگاهانه به کار گرفت

اجتماعی هدف اصلی - سازي سیاسیگوندست سازي و همطور کلی یک
در همین راستا به . اش بودحاکمیت براي تحکیم قدرت و جایگاه لرزان

یم عوامل و متغییرهاي مختلفی در همین طور مستقیم و غیر مستق
امت "ئولوژیک که قصد تراشیدنحکومتی ایده. جهت تعیین کننده بود

زمان را داشت متکثر سیاسی ایران آني متنوع ورا از مجموعه"اسالمی
اسالمی در هر بعدي و با خصلت ) پوپولیسم(هاي مردم فریبو ایده
گراي همانیون و اقشار واپسشان، نیروي ارتجاعی روحطلبانهمنفعت

. شان کردبسته با آنان و نیز متوهم به آنان را قادر به تحکیم سلطه
هاي مختلف ابزارهاي خاص خود را سازي در عرصهدستفرایند یک

گاه که قبال گاه دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشدر دانش. ایجاد کرد
سازي براي پاكتوسط اشخاصی مثل مرتضا مطهري تئوریزه شده بود 

در مراکز کار و . گاه به کمک عوامل طراح انقالب فرهنگی آمددانش
ي کارگر هرگونه هاي اسالمی کار و خانهواحدهاي اقتصادي انجمن

ي هنري حوزه. یابی نیروي کار را هدف قرار داد و سرکوب کردسازمان
صهي ترویج هنر اسالمی در عربا ابتکار امثال محسن مخملباف وظیفه

هاي مختلف هنري را بر عهده گرفت که منجر به بیکارسازي و مهاجرت 
. هاي زیادي از هنرمندان فعال شدبخش

کارها، حذف فیزیکی نیروهاي اجتماعی و ي این راهاما جداي از همه
واره در دستور کار رژیم اسالمی قرار داشت که در مراحل سیاسی هم

ي شصت تا در ابتداي دهه.مختلف تاریخی شکل خاص خود را یافت
اواخر این دهه، تحت پوشش حفظ انقالب و سوء استفاده از فضاي 

هزاران نفر از مخالفان !!) همان جنگی که هزاران نعمت داشت(جنگی
ي اصلی نظام کارها جزو برنامهي این راههمه.تقیما اعدام شدندمس

دار سیاسی ي ایران براي تضمین اقتسازي جامعهدستاسالمی براي یک
اما تفاوت کشتار زندانیان سیاسی در سال . تحمیلی به کار گرفته شد

کند برمال شدن سیاست حذف اش میاي که برجستهگیو آن ویژه67
مخالفان سیاسی و زنده به گور کردن ایده ي تغییر انقالبی براي 
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اغلب زندانیان داراي حکم قضایی . به واضح ترین شکل آن بود"رهایی"
ند و هراس رژیم از حضور مجدد این زندانیان در جامعه راهی جز بود

. ي زندانیان برایش باقی نگذاشتکارانهرحمانه و جنایتکشتار بی
طلبیِ انقالب خواهی و برابريزندانیان سیاسی نماد حق طلبی، آزادي

ي هستی خودشان را براي دفاع از آرمان آزادي و ایران بودند که همه
تصفیه 67کشتار زندانیان سیاسی در سال . گذاشته بودندبرابري وسط 

هاي انقالب مردمی بود که آزادي و حساب نهایی رژیم اسالمی با آرمان
.فریاد زده بودندبرابري را 
سازيِ حاکمیت با ذات حیات اجتماعی و دستي یکپروژه

واره این پروژه دچار دینامیسم جامعه در تضاد اساسی قرار داشت و هم
هاي جناح. کنداي خودش را آشکار میبحران بوده است و هربار به گونه

هاي متفاوتی را در این راستا به تبع سیاست/مختلف رژیم هم بالطبع
هایی براي تضمین بقاي که از ایجاد رفرمطلباناصالح. گیرندکار می

واره باکنند همگیري منافع معین خود دفاع مینظام و به دنبال آن پی
اند که چگونه هم بتوانند حمایت بخشی از مردم رو بودهاین تناقض روبه

چنین ابتکار عمل را نیز گردان از حکومت را به دست بیاورند و همروي
اي که در طیف رنگارنگ از دست ندهند تا نیروهاي سیاسی و اجتماعی

فضا کنند نتوانندگی میتري را نمایندهتر و انقالبیخود تغییرات عمیق
کارهاي اصالحترین راهیکی از مهم. بندي کنندرا به نفع خود قطب

ي نیروهاي اپوزیسیون بوده است تا در فضایی طلبان تخریب و تخطئه
هاي دموکراتیک ي خواستهبی رقیب با خیال راحت خودشان را نماینده

طلبان در ترور عناصر موثر اپوزیسیون ایرانی اصالح. مردمی جا بزنند
هم همه76ي جدیدشان بعد از دوم خردادمال فعال بودند و در دورهکا

اي و تبلیغی خود را براي تحریف تاریخ سیاسی ایران و ي امکانات رسانه
.ي نیروهاي سیاسی مستقل به کار گرفتندتخطئه

گی اجتماعی بعد از جنگ، خفقان مطلق اجتماعی و سرخورده
ها و مراجع فکري و شی، رسانهموفقیت رژیم در کنترل نهادهاي آموز

دادن به گشایشی حتا طلبان و تنفرهنگی در اقبال عمومی به اصالح
به ویژه نسل جوان در گسست محسوسی که با . مقطعی موثر بود

نیروهاي سیاسی نسل قبل از خود پیدا کرده بود، از آنجا که هویت 
حفظ کند خواست احیا ومستقل خویش را در تقابل با رژیم اسالمی می

طلبان حکومتی براي گشایشی حداقلی ترجیح داد که به نیروي اصالح
هاي لیبرالی و سیاسترضایت بدهد و از سوي دیگر تحت تاثیر آموزه

در پرتو "انقالب سیاسی"و "تحول سیاسی"ي گریز رایج، برنامه
رنگ شده بود فشارهاي اجتماعی ناشی از جنگ و خفقانِ بعد از آن کم

. به حاشیه رانده شد"گريانقالبی"و "خشونت طلبی"نگ و با ا
کاري که در حاکمیت هم حضور نداشتند در این مورد نیروهاي محافظه

هي احیاي دوباردستی کامل با نظام اسالمی براي ایجاد فضایی برادر هم
ي رژیم علیه اپوزیسیون رادیکال خانهخود ترجیح دادند به توپي

انقالب "گردانی از غییر و در همان حال رويمیل به ت. بپیوندند
ي فضایی که توصیفش ارائه شد به تحت سلطه"اجتماعی و سیاسی

هاي متنوع کرده گیها و افسردهخصوص نسل جوان را دچار پریشانی
دهد و که هر بار خودش را در غلتیدن به رنگی از ارتجاع نشان می

را در شکلی جزئی و طلبان و نیروهاي راست که منافع خوداصالح
فرمال و تحت هر پوششی غیر از نیروي واقعی و آزاد مردمی دنبال می

.کنندکنند از این موقعیت به خوبی سوءاستفاده می

کشتار زندانیان سیاسی
ي اند با پریدن از روي فجایع دههطلبان تا کنون تالش کردهاصالح

توجه به کلیت پدیدهشصت و اولویت بخشی به مسائل روز، جامعه را از 
بندي کاذبی از سه دهه دوره. منحرف کنند"جمهوري اسالمی"ي

ها را کنند که تفسیر پیوند این دورهحیات نظام اسالمی را فرموله می
هاي دیگر نیز دهند که در واقع بازخوانی دورهاي انجام مینیز به گونه

. باشد88در خدمت موقعیت جدیدشان پس از جدال انتخاباتی سال 
هایش توسط فرخ نگهدار در مورد این حربه در یکی از بهترین نمونه

اما قبل از آن تا . صورت گرفته است67کشتار زندانیان سیاسی در سال 
و وقتی به سخن سیاست سکوت را پیشه کرده بودندطلبانکنون اصالح

ي انتخاباتی بین در آمدند توضیحات بیشتر را به بعد از حل مناقشه
طلبان براي کنترل جنبش اما اصالح. نژاد حواله دادنداحمديوسوي و م

از میدان به به نوعی مردمی هر نیرویی که ناکوك بود را قصد کردند که 
بهترین گزینه سازمان مجاهدین خلق بود که با کوبیدنِ آن، . در کنند

بودن خودشان را به رخ رقیب بکشانند و هم به طور هم خط امامی
خشونت "به عنوان زیرپاي هر اپوزیسیون برانداز و رادیکالی رانمادین 

1.خالی کنند"طلب

!!خارج کشوري/داخل کشوري
گرِ یک رقابت در سطح حمله به سازمان مجاهدین خلق فقط نشان

المللی براي جلب حمایت آمریکا و اروپا نیست بلکه از این هاي بینالبی
ي بخشی از همان پروژهد است ادامهزاویه که در این نوشتار مورد تاکی

) این بار در شکل و موقعیتی دیگر(سیاسی- سازي اجتماعیدستي یک
ي اجتماعی و سیاسی مردم ایران است که براي کنترل مقاومت و مبارزه

خارج کشوري براي /کاربرد قید داخل کشوري. شودبه کار گرفته می
سابقه. و پررنگ شدنیروهاي سیاسی مخالف هم در همین راستا عمده 

گردد یعنی همان زمانی که باز می1376ي این تفکیک به دوم خرداد 
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نسل جوان در خفقان مطلق و در واکنشی طبیعی به آن، قصد کرد 
چون روال عادي را هم"امکانی"نکند و تنها "ورزيسیاست"دیگر 

امتحان - که محصول حاکمیت نظام اسالمی بود-اشضابطهزیست بی
طلبان اما غافل بودند که این موفقیت کوچک و اصالح. ند و بسنجدک

هایشان را برمال خواهد کرد و این بذر رشد خواهد یافت و دروغ پردازي
ي در آن مقطع عمده. دیدیم که چگونه جامعه را از خود ناامید کردند

نیروهاي سیاسی داخل کشور که در فضاي علنی فعالیتی حداقلی می
خرداد را فرصتی طالیی براي بازسازي موجودیت خود کردند دوم 

ارزیابی کردند و به همین دلیل ترجیح دادند نیروهاي سیاسی مهاجر و 
شناسانه، جامعهشناسانه،نشین را با طرح انواع و اقسام نظرات روانخارج

. اي از صحنه به در کنندجنایی و جعل تاریخ و شانتاژ رسانه- پلیسی
. آورد بزرگی بودهر دو جناح جمهوري اسالمی دستاین اتفاق براي 

!! ها بود"خودي"دیگر چه بهتر از این که اپوزیسیون نظام هم از 
را در یارانشاناندیش معرفی شدند که طلبانی دگم، خشونتمهاجرین

، جمهوري اسالمی مجبور شد اعدام کند چون مجاهدین خلق 67سال 
ي شایسته67طلبان کشتار اصالحپس به تعبیر!!! به ایران حمله کردند

خشونت "باور نداشتند و "حقوق بشر"نیست چرا که آنان به توجه
یا به قول سید ابراهیم نبوي پنج درصد جامعه بیشتر !! بودند"طلب

آن بذر جدایی که تحت عنوان !! نبودند و شایان توجه نیستند
ه یاريِ چنین ب67کاشته شد، در مورد کشتار "خارج کشوري/داخل"

اما . آمد"رادیکالیسم مردمی"طلبانِ هراسان از به میدان آمدن اصالح
اي دیگر و براي کنترل اوضاع به نفع و طلبان از زاویهاکنون هم اصالح

ي خود از این جداسازي نیروهاي سیاسی ایران تحت عنوان بیسلطه
آنان . برندسود بسیار می"خارج کشوري/داخل"و کاذب محتوا 

هاي کالن فضاي خارج از کشور را نیز به نفع نستند با صرف هزینهتوا
.سازمان دهند) حداقل در همان ابتداي کار(خود

طلبی و نیروهاي همهاي شاخص اصالحبا مهاجرت بسیاري از چهره
خارج کشوري دیگر کارایی /ي داخلبسته با آنان در خارج از کشور حربه

گی اره به این نکته توضیح مختصر چگونهاما منظور از اش. سابق را ندارد
طلبان براي سرپوش نهادن بر جنایات  ي از آن توسط اصالحاستفاده

.بود"دوران طالیی امام"نماییِ ي شصت و حل تناقضدهه

!!فرخ نگهدار در نقش زِبل خان
ست  فقط کافی....جاخان همهجا، زبلخان آنجا، زبلخان اینزبل

اَش رو ازش دعوت بکنند تا دستکلمهو جرسا سایت یسی. بی. بی
پاشی به چشم دراز کند و یک برگ سبز دیگر براي تسریع خاك

نتیجه ماندن تالش اصالحبعد از بی. ي مردمی رو کندمقاومت و مبارزه

طلبان براي پریدن از روي 
ي شصت و ناامید کشتار دهه

شدن از ایجاد انقطاع میان 
شصت و دههي هاي دههجنایت

این بار ي هشتاد رژیم اسالمی، 
فرخ نگهدار تراژدي تاریخی 
سازمان فداییان اکثریت در هم

و !! کاري با جناح ضدامپریالیست
ي جمهوري اسالمی را بالنده

جناح "اَش این بار هم او و سازمان. دوباره در هیئت کمدي تکرار کرد
را به ري اسالمیشکوفایی جمهواند و تز جسته"بالنده و مترقی

فرخ نگهدار در گفت. کنندي شصت دنبال میهمان روال ابتداي دهه
علت کشتار زندانیان را محدود کردن و از قدرت 2گو با سایت جرسو

. دانسته است) طلبان کنونییعنی همین اصالح(راندن جناح چپ رژیم
و خواهد براي اعتباربخشی باخته را هم میاو هستیِ زندانیان جان

جاست که نگهدار تفاوت نکته این. طلبان هزینه کندنماییِ اصالحمظلوم
به پهناي کل کنونیسیاسی کنونی دو جناح سیاسی درگیر را در شکل 

کند و از این طریق اعتباربخشی و تاریخ جمهوري اسالمی گسترده می
سازيِ مطلوب خود را براي جلب رضایت عمومی براي حمایت هویت
از محتوا تهی کردن هر . بیندطلبان را تدارك میاصالحشرط ازبدون

هم "خواهی مردم ایران وجود دارد به صورت چه در تاریخ جنبش آزادي
در سراسر تاریخ جمهوري اسالمی و در "استراتژي و هم تاکتیک

سازي و به خصوص در نزد اصالحدستي یکچهارچوب همان پروژه
ي باختهمصادره به مطلوب زندانیان جان. اي داردطلبان بروز بی شرمانه

طلبان نبود و زور آنان فقط به این رسید ي شصت در توان اصالحدهه
که امام حسین و علی و باقی شرکا، مصدق و شریعتی و بختیار و 

ي  بکنند ولی قرعه"اصالح طلب"فریدون فرخزاد و تختی را 
■.نگهدار افتادگانش به نام فرخ باختهي چپ و جانمصادره/تخطئه

گونه مانورها قائل نژاد اصال اهمیتی براي اینکه جناح احمديغافل از این-1
تر اقداماتی کرده که تمایل جدي خود را براي مشایی خیلی جسورانه. نیست

المللیهاي سیاسی و اقتصادي ممنوعه در سطح بینپیوند خوردن با جناح
ته صادق زیبا کالم هم در این ورِ الب. نشان داده است) وطنی و غیروطنی(
طلبان دلبري خیلی در صدا و سیماي جمهوري اسالمی علنا از سلطنت"بازار"

!! اي کردزننده
٢ -http://www.rahesabz.net/story/41332
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وگو با وزیر فتحی گفت
هفتوکشتار تابستان شصتگانِدر بردهبهاز جان

»!زمان بر کَنَندگوئی زمین و زمان دست بدست هم داده بودند تا نسل ما را از زمین و« 
)وزیر فتحی(»مقاومت زندانیان هرگز متوقف نشد و پس از شصت و هفت هم تداوم یافت«

دربردهي شصت و از جان بهوزیر فتحی از زندانیان سیاسی ِدهه:توضیح
گیر و دست61در بهمن ماه . نِ کشتار تابستان شصت و هفت استگا

حصار و هاي قزلزندان.از زندان آزاد شده است71در تیر ماه 
در . ستدهشتناك تجربه کرده ايگوهردشت و اوین را در آن دهه

ویژه ينمایندهـدیدار سوم گالیندوپل در جریان1370آذرماه سال 
راه دو زندانی سیاسی دیگر دههزندان به هماز ـکمیسیون حقوق بشر

آن کشتار يراه دربارهشصت با وي دیدار و در برابر او و هیئت همي
ازست که اوگزارشی» دیدار با گالیندوپل«.ناك شهادت دادهول

بندیانش در بستر گزارش هر سه گوهاي خود و هموشهادت و گفت
فتحی از . شر کرده استاز زندان ارائه و منتدیدار گالیندوپل 

يویژهينمایندهـسرگشاده به احمد شهید يگان نامههکنندامضاء
، ي این نامه و اهداف آنبا او درباره. استـجدید شوراي حقوق بشر 

67شصت و شرایط پس از کشتار يدههزندان و مقاومت زندانیان در 
. وگو نشستیمبه گفت
در سال رهاي زندانیان سیاسیموضوع این مصاحبه کشتا:رادیکال

خواستیم ارزیابی خودتان راباره میدر این. شصت و هفت در ایران است
هاي سیاسی و تحقیقاتی که تاکنون از سوي مجموعه تالشيدرباره

جا منتشر شده و جابه، انجام یافته مستقلنیروهاي سیاسی و یا افراد
؟نیمبدا
ئی جنایت هولناکی در زندانبیست و سه سال پیش در چنین روزها

ست که از پیش طراحی وقوع پیوهوسعت تمام ایران بههاي سیاسی ب
سبعیت با شقاوت ورحمانه ونهایت بیطرز بیهیافته و بشده و سازمان

، درست امروز که هفتم مرداد ماه است.تر به اجراء درآمدهرچه تمام
پیش از آنکه به . گذردفجیع می» قتل عام«بیست و سه سال از آن

هاي گیريهاي صورت گرفته در راستاي پیاقدامات انجام یافته و تالش
مقدمتاً اشاره ، هاي سیاسی در این خصوص بپردازیمحقوقی و روشنگري

از حیث حقوقی و ؛ اینکهدانم و آناي با اهمیت را ضروري مینکتهبه 
یا » تارکش«يکاربرد واژهقیقت آنچه که روي داده است، نیز ح

در خصوص آن جنایت هولناك، رسا و کافی به مقصود » کشتارها«
دسته از دردمندان و دردآشنایان و آنيانگیزهرسد کهنظر میهب. نیست
هاي کشتار یا کار بردن واژههدیدگان این جراحت بزرگ که بزخم

اي زبانی و دغدغه، دهندترجیح می» قتل عام«اصطالحرا برکشتارها

برد واژگان و خواهند از کارترتیب میاینهبیان باشد و احتماالً بتادبیا
» کشتار«ت اینست که ، واقعیبپرهیزند اما» قدیمی«اصطالحات عربی و

بر دوش می» قتل عام«ایست که اصطالح فاقد آن بارِ معنائیِ حقوقی
، massacreئی که معادل انگلیسی آن یعنی همان بار حقوقی. کشد

بنابر این تا زمانی که معادل سلیس و روان و. کندل میآن را حم
فارسی جایگزین زباناي  براي این اصطالح درپذیرفته شده و جا افتاده

اي عهچنین فاجبر» قتل عام«نشده، از حیث حقوقی از کاربرد اصطالح
.  گریزي نیست

چه از نظر حقوقی و چه از ـ پیگیري این قتل عام اماکارِدرخصوص
ن برروي این موضوع و این آنچه تا کنوست کهگفتنیـحاظ سیاسیل

ي ست که برعهدهمربوط به وظایفیبخشیانجام شده،ي عظیمپرونده
المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهادهاي بین

ها که هم اکنون شوراي حقوق بشر جاي آن را گرفته، هست و به آن
يهاي تعریف شدهچارچوب تعهدات و مسئولیتدرشود ومربوط می

تر از گروه ي البته گسترده"ما"شود به بخشی هم مربوط می. هاستآن
يهمهيدر برگیرنده؛ بلکهسازمان و حزب خاصی به تنهائیو جریان و 

رویی با  مناسبات و رژیمی رویايکه در گسترهست ان و نیروهاییکس
کند و انجام دهی مینایات را سازماناین جسال است30که بیش از 

دهد، قرار دارند و این مصیبت و جراحت را مستقیماً بر جان و پیکر می
احقاق حقوق يء کسانی که دغدغههمچنین همه. کنندخود حس می

خویشتن را همدردان با انسانی و دفاع از طرف ستمدیده را دارند و
فعالیت در خصوص ی ازبخش. دانندقربانیان این جنایت هولناك می

افکنی و روشن کردن زوایاي تاریک و ناروشن آن قتل عام و پرتو
شهادت درباره آن کشتارهاي مهیب و جلوگیري از به فراموشی سپرده 
شدن و در قعر زمان دفن شدن حقیقت این ماجرا با یاد و یادآوري 

ن ي آهاي تازه دربارهي یافتهستمر و انتشار پی در پی و گستردهم
.شودمربوط می» ما«ي عظیم به همینفاجعه

ها و نهادهاي بیندر خصوص مورد اول یعنی، وظایف سازمان
همانطوري 67، باید اشاره کنم به این مطلب که قتل عام سال المللی

» 67و بازماندگان قتل عام 60زندانیان سیاسی دهه «اخیريکه در نامه
کمیسیون يویژهيمایندهبیخ گوش نبه تصریح آمده است دقیقاً
درست در . صورت گرفتـگالیندوپلـحقوق بشرسازمان ملل متحد



8

زمانی که گالیندوپل مأموریت داشت به وضعیت حقوق بشر در ایران و 
گالیندوپل علیرغم ! در واقع به نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی کند

بود، از این ریاندر زمانی که آن قتل عام در جاینکه درشهریورماه و
در گزارش مقدماتی 67ها مطلع شد و علیرغم اینکه در مهرماه کشتار

هم به این رویداد اذعان خود به مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر
فهرستی هزار نفره از يارائهبا68کرد و نیز برغم آنکه در دیماه 

بدارآویخته و تیر باران شدگان به مجمع عمومی و تاکید بر اینکه
؛  با این وجود رسداحتماالً شمار اعدام شدگان به چندین هزار تن می

اده لوحی س«صرفاً مربوط به واقعیتی که البته! موضوع را پیگیري نکرد
شود؛ نمیـتعبیر قاضی جفري رابرتسونهبـگالیندوپل » حیرت انگیز

ون یآن  فراتر از گالیندوپل رفته و دامنگیر کمیستلخی و سیاهیِبلکه
حقوق بشر و مأالً سازمان ملل متحد و تبعاً اعضاء قدرتمند و ذینفوذ 

شود زیرا همانگونه که رابرتسون در گزارش این نهاد بین المللی نیز می
مهر ماه 23مدارك و اسناد مربوط به این کشتارها در «:نویسدخود می

نه این. حد قرار گرفتدر اختیار مجمع عمومی سازمان ملل مت1367
، هیچ کدام گامی در واکنش به و نه شوراي امنیت سازمان مللمجمع

از سوي 67ترتیب در مورد قتل عام اینهب. »این جنایات برنداشتند
المللی و بویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد آنچنان نهادهاي بین

ما خوشحالیم و احساس . نگرفتبایست صورت بگیرد،ئی که میپیگیري
بنیم بعنوان مثال ندا آقا سلطان را در یم وقتی که میکنموفقیت می

آید و ما آمد و بر میه دقیقا از جمهوري اسالمی بر میخیابان بترتیبی ک
هایی برایش بسیار ساده و نستیم که چنین جنایتداشناختیم و میمی

هاي چگونه واکنشکشند سبک است  به جرم شرکت در تظاهرات می
ـرا در پی داشت و دارد و در رسانه هاي گفتاريالمللی و جهانی بین

ي جمهور و شود و رؤسا، مطرح میي ِ برد وسیعشنیدار ـدیداري
؛ از طرف دیگر باید با تاسف امادارد کنش وا میمقامات دولتی را به وا

در 60يفراوان بگوییم که درخصوص قتل عام زندانیان سیاسی دهه
ر را تک به تک بردند به یک جلسه اي در آنهنگام که هزاران نف67سال

تفکیک بند و یا بعنوان اینکه ما می خواهیم اشتند که اسمش را میگذ
چندتا سؤال بکنیم بگونه اي که حتی زندانی در بادي امر و تا مدتها 

، بعنوان دادگاه است جایگاهی که او در آن قرارگرفتهدانست که ایننمی
قرار است از دل این جلسه بیرون یا در کجا نشسته است و آنچه کهو

دسته دسته بردند و! بیاید اصالً موضوعش چیست و مربوط به چیست؟
هاي اعدام و یا تیرباران و به دار آویختند فرستادند به سالنو گروه گروه

هایی صورت نگرفت و چنین پیگیرهایی باران کردند؛ چنین واکنشتیرو
!نشد

اش باز است و که هنوز پروندهلیل استبه همین د67قتل عام 
ست که از حیث حقوقی وعالوه براین به این دلیل این پرونده مفتوح ا

و »جنایت علیه بشریت«این، همچنان و هنوز اثري کیفريجنبه
تجهانی و ساحيجامعهدر وضعیت کنونیِعواقب و پیامدهاي آن

؛ اندگانِ قربانیانوضع بازموضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران وبشري و
دانند که فرزندانشان و ها هنوز نمیخانواده. ستيجاري و سار

ان کجاست و به چه صورتی اند  و مزارشهخویشاوندانشان کجا دفن شد
کجا هستند؟! دسته جمعی یا فردي دفن شدند؟به صورت! دفن شدند

ک از شناسند و معلوم نیست چه تعداد و کدام یها میخاوران را خانواده
همان خاورانی که در همین امروز ! جاي داده  باشندزندانیان را درآنجا

در حال تخریب آن هستند تا مگر آن زمین و خاکی را که شهیدانمان را 
طور؟ شهرستانها چ!ردارند و محو کننددر بر گرفته است نیز از میان ب
تند، آویز کردند و به گلوله بسحلقها عزیزانمان را که در شهرستان

. را گالیندوپل به سرانجام نرسانداین پروندهکجاها دفنشان کردند؟
بنابراین !پیتورن هم پیگیري نکرد و وانهادجانشین او موریس دنبی کا

جرم و جنایتی که هنوز و همچنان پیامدها و عواقب آن به شکل عینی 
ي اپرونده، ستآن باقی» اثر« کند وو نه صرفاً روحی و عاطفی عمل می

ل عام شصت و هفت از نظر حقوق بینقت. مفتوحه است، مختومه نیست
قواعد حقوقی و یت است و بنابرالملل هم از مصادیق جنایت علیه بشر

، این »وحدت رویه«و» وحدت مالك«المللی و بنابر سیاق ِاصلبین
. شودیپرونده و موضوع آن بهیچوجه و عنوانی مشمول مرور زمان نم

اسفیم که باید به صراحت بگوییم از مجموع آنچه که رخ بنابر این مت
این قتل رفتار بايو شیوهها و مواضع و طرزن برخوردداد، از مجموع آ

توانید صورت کنون صورت گرفت و شما میها و تاعام که در آن سال
در گزارش جفري رابرتسون ها راصطالح واکنشاین بااي ازخالصه

کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال يارهبتحقیقی در«تحت عنوان
اي او را در ، و گزارش دیدارهاي گالیندوپل از زندان و برخورده»1367

شصت در يه؛ گزارش شهادت زندانیان سیاسی دهدیدار با گالیندوپل«
ببینید، تردیدي باقی » برابر هیئت کمیسیون حقوق بشر ملل متحد

تارهاي سبعانه و مهیب در آن زمان گذارد که به آن قتل عام وکشنمی
خواست دست زمین و زمان میگوئی. بایست پرداخته نشدآنچنانکه می

ت اینروسهم از! به دست هم دهد تا  نسل ما را از زمین و زمان برکنَنَد
شصت و بازماندگان قتل عام شصت و يزندانیان سیاسی دهه«که 

» نامه به احمد شهید«انکنندگپشتیبانان و امضاءو حامیان و» هفت
بایست در فرصت جدید میيي ویژهنمایندهاند که و اعالم کردهبرآنند

ي، این موضوع ناتمام و همچنان روي میز را در سرلوحهبدست آمده
مأموریت او هم به سی و تحقیق خود قرار دهد و گرنه هرگونه برر

خواهد شد و سرنوشت مأموریت آگوئیالر و گالیندوپل و کاپیتورن دچار
!پشاپیش بی اعتبار است

با "ما"گردد به بخش دوم قضیه یعنی همان مسیر دوم برمی
اعتراض «ست که آنبویژه آنهائی. مفهومی که در مقدمه ذکر کردیم

با تمام که ئی»ما«. انجام دادند» جمهوري اسالمی«یهعلرا» بزرگ
: برخاستیم وبه اعتراض وجود

ایم        یک صدا نعره بر سر نیرنگخرین توان زدهبا یکی آ
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وضعیتی که بسر میهردردر هر شکل و گروهی که بودیم ومائی که
و »جمهوري اسالمی«و به شرکت جستیم آن اعتراض بزرگبردیم در

مردم ما هم . اي بزرگ و سرافرازانه گفتیم» نه«سردمداران حقیر آن، 
و سکوت نکردند و تسلیم که در برابر جمهوري اسالمی ساکت ننشستند

يبود و اوج و قله60ياوج و وسعت بارز این اعتراض دهه. هم نشدند
. بود67، قتل عام اي این اعتراض پرداخت شدکوه یخ بهایی که بر

ها و نهادهاي ما از همان روزها و ها و جمعیتها و گروهاحزاب و سازمان
غم آنکه خاستند و بر، به فریاد برهاي آغازین آن کشتار بزرگهفته

المثل رئیس جمهور ایاالت متحده در واکنش برخالف ادوار اخیر که فی
آن میاش را دراکبر گنجی در زندانی که مانیفستبه زندانی شدن

کند و کند و شخصاً بیانیه صادر می، اعتراض میکندنویسد و منتشر می
بارند، و امکانات میجایزه» اینسانان«و دیوار برکه از دربرخالف امروز

هایشان کوچک و رسانه ضعیف و تریبون» ما«در آن دوران صداي این
و !... آي ي ي ي آدمها : هایشان کم بود اما با تمام وجود فریاد برآوردند

زندانیان سیاسی . نگذاشتند آن سکوت ظلمت بار به تمامی حکفرما شود
ده از آن کشتار و جان بدربرو همبندیان رسته از زنجیر دژخیمان

» جمهوري اسالمی«از حصار ، آنهایی که توانستند پا به بیرون عظیم
در این خصوص خیلی، هم به سخن درآمدند و شهادت دادند وبگذارند

شتند و مصاحبه ها کار کردند و نو
اما تا زمانی که جمهوري . کردند

اسالمی بر سر کار است و تا زمانی که 
بر روي میز این جنایت بزرگيپرونده

عدالت نیامده است حکایت همچنان
!باقیست
اي اشارهآقاي فتحی شما:رادیکال

حال بسیاري هکردید به تالشی که تا ب
کردند براي روایت کشتار و مستند 

حاال این سوال را به این. آنکردن 
م که بررسی یکنمطرح میشکل

گر دو ، نشانمنتشر شدهعمومی آثار
نگاري ی در تاریخکرد به طور کلروي

شصت و روایت يتاریخ زندان دهه
احساس :کشتار زندانیان سیاسی است

کرد مبارزه و کنیم که یک رويمی
مقاومت زندانیان و مبارزان سیاسی را 

کند پایان یافته تلقی می67با کشتار 
دیگر به فراتر از کشتار سال و رویکرد

رود  و ابعاد دیگري را از می67
فعالین سیاسی را مبارزه ومقاومت و
يکند و به طور کلی سویهآشکار می

، کندرا نمایان مییروشن و نیرو بخش
؟نظر شما در این باره چیست

 بی تردید مقاومت زندانیان پس از
قتل عام شصت و هفت بپایان نرسید و هرگز این پرچم کامالً بر زمین

شنی پیداست که سؤال شما روهاما ب! نیافتاد و پرچم تسلیم باال نرفت
مقاومت زندانیان و عنصر زندانی : زمینه و مبنایی واقعی استوار استبر

، پس از قتل عام گونسیاسی در حالی که در اشکال و شیوه هاي گونا
کنیم که تاکنون شصت و هفت جریان داشت اما متأسفانه مشاهده می

حاضر در زندان زندانیان (!) جز اشاراتی کوتاه و صحبت هاي خصوصیهب
پس از شصت و هفت؛ هنوز گزارشی از وقایع و مسائل پس از قتل عام 

و این در حالی ست که  ! ت و هفت منتشر نشده و موجود نیستشص
شاهدان و حاضران در مقاومت پس از شصت و تعدادي از بازماندگان و

اند و گزارشی منتشر از کشور هستند و هنوز صحبت نکرده، خارج هفت
حق دارند که بپرسند بنابر این شما و نسل شما حق دارید و! ه اندنکرد

نمان در قتل عام شصت و هفت چه شد؟ و پس از شهادت اسیرا
در برده چگونه زیستند و ه، آن زندانیان جان ببازماندگان آن کشتار

ن و قاتالن و هاي کشتارگراحبس کشیدند و در برابر خواستچگونه 
!؟ایی از خود نشان دادندهزندانبانان چه واکنش

اي پرداختن به جزئیات ست که در مجال چنین مصاحبهبدیهی
ممکن نیست اما در اینجا باید خاطرنشان 67مقاومت در زندان پس از 
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ن و مقاومت در برابر در زندا67کنم که صرف حضور زندانی پس از 
. ودها مقاومتی شگفت انگیز باز آنها و یا حتی برخی تمام خواسته

به جرات می.زندانیانی که عزیزترین یارانشان را از دست داده بودند
گویم تحمل و گذر کردن از آن شرایط خود به تنهایی مالك مقاومت 

اما محض آشنائی آن دسته از خوانندگانتان . است67پس از تابستان 
که اطالعات الزم و متقنی در این خصوص در دسترسشان نیست و 

، و نیز همچون (!)ادآوري به آنانکه میدانند و نمیگویندهمچنین محض ی
مستندي بر این تأکید که مقاومت در زندان پس از شصت و هفت نیز 

:کنیمجریان داشت؛ به مواردي اشاره می
مقاومت زندانیان در بند جهاد گوهردشت در برابر امضاء طومار ـ 

و امتناع از انزجاري که توسط داوود لشکري و ناصریان وارد بند شد
هاي ها و با آگاهی از شروع اعداماین امر در اوج اعدام. امضاء آن طومار

.گسترده اتفاق افتاد
فرمی در اختیار بندهاي گوهردشت گذاشته شد که در 67در پاییز ـ 

. زددانی باید جلوي نام خود عالمت میصورت عدم پذیرش مصاحبه، زن
. پذیرش رسمی و آگاهانه اعدام بودو این به معناي تابلو شدن زندانی و

زندانیان این بند . در گوهردشت شد10این فرم مبناي تفکیک سالن 
ن کسانی که به اشتباه زنده دائما از سوي ناصریان و لشکري به عنوا

.اند، تهدید به اعدام می شدندمانده
سازي قتل عام که شخصاً از در نیمه شب براي شبیهاحضارزندانیان ـ 

ان حی و حاضر آن هستم و شاهدم که چگونه شرایطی را فراهم شاهد
گذاشت که همچون حسنِ ختام کردند که برایمان تردیدي باقی نمی

قتل عام در پی کاروان مرداد و شهریور روانیم اما با این وجود يبرنامه
همچنان نتوانستند همه را وادار به پذیرش شرائط خود نمایند و تازه 

به بند و فرداهاي عادي شده فهمیدیم که شبیه سازي  پس از بازگشت
!ام بوده و اهداف دیگري داشته اندقتل ع

که همچنان 67در زمستان (!) راهپیمائی و سمینار عفو عمومیـ 
الزم به ذکر . زندانیان قابل توجهی حاضر به پذیرش شرائط آن نشدند

بی آن شرایط خواست که ناصریان دادیار زندان به عنوان یک جالد به
آزادي پس از انجام راهپیمایی از یک سو و «کشیدرا به تصویر می

در این شرایط زندانیان زیادي . »نشستن روي بشکه باروت از سوي دیگر
حالی که دائما تهدید به نشستن بر بشکه باروت را انتخاب کردند و در 

ها در تعدادي از این زندانیان ماه. شدند در زندان ماندنداعدام می
.انفرادي بودند و در برابر مصاحبه و شرایط آزادي مقاومت می کردند

و امتناع تعدادي از زندانیان از 68انتخابات ریاست جمهوري سال ـ 
عات احتمالی و حتمیِ  این شرکت در آن انتخابات و به جان خریدن تب

!امتناع
کت در آنزندانیان از شرمراسم عزاداري خمینی و امتناع بسیاري ازـ 
هنوز » حکم امام«این اساس که اگرچه برخالف تصور زندانبانان که بر(

خواستند ما می» خوریمپا برجاست و باالخره حلواي همه تونو می
امامشان (!) اما حلواي بی شکرِ، ماماندگان را هم برطناب دار ببینندباز
!)البته خوردیم ـتوزیع شده در بند توسط  پاسدارانـرا

مقاومت زندانیان زن در پذیرش شرائط ناصریان براي آزادي از زندان ـ
در برابر فشارهاي وزارت 70و 69هاي مقاومت زندانیان در سالـ 

اطالعات براي پذیرش شرائط آزادي از زندان 
بنابر این پاسخ سؤال شما موکداً تداوم داشتن مقاومت در زندان 

یدواریم همبندیان ما و جان پس از قتل عام شصت و هفت است و ام
به سخن درآیند و67هاي پس از بدر بردگان حاضر در زندان در سال

خالء این بخش از تاریخ زندان را با شهادت و گزارش هاي خویش 
.پرکنند

ي هاي دهههمچنین الزم است تصریح کنم که مقاومت پس از سال
تداوم هاي جمهوري اسالمیشصت هم به اشکال مختلف در زندان

اند ها را چشیده و نگذاشتهداشته و نسل شما خود طعم آن زندان
يمقاومت زندانیان دهه، وري جهل و جنایت و زندانبانان آنجمه

شصت و آن نسل را پایان ماجرا جار زنند و پرچم تسلیم را بر فراز 
!ها برافرازندزندان

بیشتر رصت به این موضوع در اینجا مایلم با استفاده از این ف
مقاومت در پی آن هايکی از بارزترین عرصهبی تردید ی. بپردازیم

بر مبارزاتی ها صورت گرفت یعنی عالوه زنداندر سپهراعتراض ِ بزرگ،
اعتراض بخشی از آنزندان هم بهي، عرصهها بودکه در خارج از زندان

» رژیم«و» جمهوري اسالمی«اریخی و مقاومت در برابر استیاليت
زیرا جمهوري اسالمی واقعاً در حد و وسعت . اسیِ آن مبدل گردیدسی

هایش را پر راه انداخت و زندانکشت و کشتارو ببند ویک نسل، بگیر
از آزادیخواهان و مبارزان هاي دیگري را نیز ساخت وکرد و زندان

عمالً عنوان زندان استفاده کرد وهبهمانباشت  و از بسیاري از مراکز
بنابراین یکی از و شاید .تبدیل به زندان و شکنجه گاه کردور راکل کش

اینهها و سپهرهاي مقاومت به زندان منتقل شد و بترین عرصهاصلی
، براي رژیمی که و نفس وجودي اینهمه زندانی سیاسیترتیب زندان 

مردم ایران را طرفدار جودي مخالفینش را انکار و مطلقِ واقعیت واساساً 
، و تداوم آن اعتراض بزرگ بشمار میکرد؛ ادامه، دنبالهداد میخود قلم

در زندان که بنیاد این » نسل معترض«نفس وجود یکعالوه بر. رفت
ـ، مقاومت در زندان به اشکال مختلف سلبییم را قبول نداشترژ

به این موارد اشاره توانیم عنوان مثال میهب. داشتوجودایجابی نیز
: کنیم

هاي مقامات و مسئولین و بازجویان زندان مت در برابر خواستمقاو-1
براي همکاري و لو دادن و کشاندن رفقا و همرزمان و یاران دستگیر 

ماهیت این مقاومت به . شودشده که اساساً به دوران بازجوئی مرتبط می
هاي امثال جمهوري اسالمی و هاي رژیمکه در زندانستهمان ترتیبی

از انقالب هم زندانیان سیاسی دیگر داشتند و اینجا حتی رژیم قبل
، توان و به هر ترتیب ممکن و درستوظیفه زندانی این است که با تمام

متوقف سازد و نگه دارد و مانع گر و بازجو و زندانبان خودش راشکنجه
شود که اهدافش پیش برود و همرزمان و رفقا و یارانش را حفظ بکند و 

ائل مختلف مانند نحوه عیت و توانایی هاي افراد و مساین بستگی به وض
اي عمل کردن ي حرفهو میزان هوشیاري و اندازههادادنبازجویی پس
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و ها ابعاد شکنجهبا این تفاوت که واقعاً. داردها و مسائل مختلف آن
تر در گستردگی و فراگیري و تخصصیجمهوري اسالمیهايددمنشی

نهایت سبعیت ممکن هاي بدیع، مبینِروشها و ابداع شدن شکنجه
با توجه به اینکه ما در زندان هم همبندیانی داشتیم که زندانیان ! بود

این ها هم شنیده بودیم که در گذشته به دونظام بودند و از آن
دانیم و ، میکه البته کم هم نبودندیعنی در مواردي . گستردگی نبود

ندانیان سابق و قبل از انقالب را هم ایم و شهادت زیم وشنیدهاهخواند
لی در اینجا بوده وبیرحمانه و وحشیانهدیدیم و شنیدیم که چقدر

اي داشت و تقریبا کسی نبود و نیست که وارد عمومیت بسیار گسترده
ها تقریبا براي ت این شکنجهزندان بشود و شکنجه نشود و ابعاد سبعی

ها صبح و شب د و مینی بوسها همواره پر بوشعبه. شدهمه جاري می
هاي شکنجه و بازجوئی از ها از یکسو و شعبهفی مابین بندها و سلول

بهداري بندها هر شب مملو از زندانیانی بود . سوي دیگر، در تردد بودند
بازجویان و . کردندبایست پانسمان پاهایشان را تعویض میکه می
به ودند تا مگرروزي در کار شکنجه و شالق بگران شبانهشکنجه

اي دست بیابند و مبارزان و مخالفان بیشتري را شکار اطالعات تازه
کنند و عنصر مقاومت در زندانیان هم در تحمل عذاب و شکنجه تبلور 

شعفی بود که در پی موفقیت در شکست این همیافت و پاداششمی
موفقیتی که بسته به شرائط . دادهدف بازجویان به زندانی دست می

به هر .توانست حاصل شودبه اشکال و میزان مختلفی میالبتهختلفم
ن ،  چه به زنداستعمومیحال یک نوع مقاومت به این صورت است که 

.ستي زندانیشکل عمومی مقاومت اولیه! شیخ مربوط باشد و چه شاه
ها و سازي زندانبانئولوژیک و توابهاي ایدمقاومت در برابر خواست-2

یکی ؛  و این چیزیست که در رژیم شاه به جز استثناءیسالمجمهوري ا
. مورد به این ترتیب و به این صورت و این مفهوم وجود نداشتدو

دشوار و دردناکی که در داخل زندان در یک روند فرایند فراگیر و
ی و جسمی و هاي ویژه و مخصوص روحی و روانشکنجهطوالنی با

اي به نام اب سازي معروف بود و پدیدهگرفت و بنام توفکري انجام می
ازروند این مقاومت حتی از مقاومت اول دشوارتر و. آوردببار میتواب را 

ما کسانی از همرزمان و همبندیانیجهاتی اهمیتش بیشتر بود بطوریکه
که در دوره بازجویی براساس میزان تواناییشان بازجویی پس را داشتیم

ل کرده بودند اما در دوره زندان و حبس داده بودند و گاه ضعیف عم
به لجنزار توابان نیافتاده بودند و در کشی واقعاً مقاومت کرده بودند و

صفوف زندانیان وفادار مانده بودند و حتی بسیاري از اینان از زندانیان و 
خیلی این افراد براي ما. ندیان بسیار خوب و موثر ما بودندهمب

ر صفوف زندانیان پایبند و پایدار و به قول ارزشمند بودند چرا که د
ان و حبس اما اینکه در دوره خود زند. بودند» موضعسرِ«:نزندانبانا

اي بود که جمهوري اسالمی به ن فاجعهها تواب شدند آکشی بعضی
هاي بسیار برنامه ریزي شده عمدي و با شیوهصورت سازمان یافته و

ترتیب میاینهتکب آن شد و بانسانی و پیچیده مرناك و غیر وحشت
و ، بکشد،بشکندخواست زندانی را و عنصر مقاومت را حتی از درون

و از آن فراتر به » عدم«و به» هیچ«به! محض کندتبدیل به نابوديِ

بویژه روحِ و» جمهوري اسالمی«چرا که. مبدل سازد» خود«بخشی از
اشامامدر وجود ِجاري و ساري در ساختمان وجودي آن کهفرعونیِ 

؛ حتی این واقعیت را که نسلی مخالف یافتتجلّی میـ خمینیـ
یا حتی اینکه اعتراضی صورت گرفته و موجودیت و استیالي اوست و

بنابراین در این دهه ! برتابدتوانست بپذیرد ومعترضینی هم هستند نمی
از یکی،یتیهومقاومت ها شکل گرفت و در مقاومتی که در زندان

هو بلکه ب60هاي مقاومت زندانیان سیاسی در دههبزرگترین شاخه
قتل عام . بودنمایندگی از کل جنبش علیه سیستم و ساختار موجود 

بیانگر آنست که زندانیان سیاسیِ دههء شصت در، خودشصت و هفت
گران و ، موفق؛ و زندانبانان و شکنجه»ي بزرگنه«ي تداوم آنعرصه

در این عرصه »جمهوري اسالمی«تمامیتالّدان وجوطنابداران 
. اندفکر حذف کامل صورت مسئله افتادهاند و از اینرو بهشکست خورده

72و 71هاي ها تا سالتداوم نگهداري بازماندگان آن قتل عام در زندان
نیز بیانگر اینست که مقاومت در این معنا و مفهوم همچنان زنده بوده و 

ي آن که گزارش سوم گالیندوپل و ضمیمهواقعیتی. تاوم داشته استد
دلیل حفظ عقایدشان و هست که همچنان بنا بکه اسامی زندانیانی

.، مؤید آنسترایط زندانبان همچنان در زندانندنپذیرفتن  ش
هاي ایران براساس نیان در زندانزندا:هاي صنفیمقاومت در عرصه-3

مثل هاي دیگریم که از زنداندیدآنچه ما اطالع داریم و رفقایی هم 
ها صحبت کردیم در همه آمدند ما با آن... عادل آباد و مشهد و رشت و

که مقامات جا در این عرصه مقاومت کردند و نگذاشتند هرآنچه را
و اهدافشان را پیش ها اعمال کنند ، بر آنخواستندزندان و زندانبان می

کردند درها را اعمال میرین شیوهبدتهااگر چه بعدها زندانبان. ببرند
و در نحوه برخورد با لباس زندانی و یا در خیلی مسائل دیگرغذا

،هرگاهاما .... ورزش و روابط جمعیهمچون امکانات در هواخوري و
در هر بند و هرزمانی و هر زندانی به هر ترتیب ممکن درجایی وهرجا،

تر دیگري مقاومت عسیشرایطی به یک ترتیبی و درجایی به ترتیب و
کردند و تسلیم شرایط زندان نشدند اعتصاب و اعتراض کردند و آن 

! ، کردندخواستندها نمیخواستند و آنچه آنها نمیکردند که آن
ـخصوص در خاطرات زنداندر این: ي سیاسیمقاومت در عرصه-4

ت اشاراتی صورـامخواندهالبته من تعدادي از خاطرات منتشره را 
شده است و هنوز خیلیگرفته اما به طور کامل به این موضوع پرداخته ن

هنوز بخش قابل توجهی ازهمبندیان و همرزمان . اندهها صحبت نکرد
در صورت نگارشـ امکان انتشار خاطراتشانسابق ما در ایران هستند و

؛ بطور خالصه ین در اینجا و در مجال یک مصاحبهبنابر ا. فراهم نیستـ
سیاسی هم ي قدر کافیست که اشاره کنیم که مقاومت در عرصهمینه

يان مثال و فقط براي ذکر یک نمونهعنوهب. در زندان بود و شکل گرفت
1365آموزشگاه زندان اوین در سال 3به سالنـالبته برجسته و بارزـ

در آنجا زندانیانی که در آن بند بودند به شکل بارزي :کنماشاره می
. ومتشان معنا و مفهوم سیاسی داشتو مقاع سیاسی داشتندموض

، قوانین و بند. جمع و تشکیالت خودشان را داشتند،جریانات مختلف
مقررات تصویبی در یک روند کامالً دمکراتیک داخلی خود را داشت و 
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آوري و براي مقاصد که زندانیان عادي خطرناك را جمعحتی زمانی
کردند در یک کشمکش بیادماندنی حمیل میباري به آن سالن تجنایت

: ترینشسرانجام مدیریت زندان با پذیرش شرائط ما که از جمله و مهم
از سوي » لی بند و همزیستی تحت این مقرراترعایت مقررات داخ«

کرد و در اهداف ـ3سالن ـ؛ آن زندانیان را وارد بند مازندانیان عادي
ورد و پس از چند ماه آنها را به اش هم در همین زمینه شکست خبعدي

مراسم کهسالن سه همان بندي بود. بندها و زندان خودشان باز گرداند
همان بندي که .گرفت و هویت سیاسی داشتآشکارا سیاسی می
دشت موسوم بهنتقل کردند و در گوهردشت مسرانجام به گوهر

اي به طرز وحشیانهتونل ضرب و شتم ساختند و» رجایی شهر«زندان
هاي جدي و ها را کتک زدند که منجر به بعضی از آسیبنجا بچهدر آ

زندانیان را از ماندگاري روي افراد شد و بعد از آن هم مرتب هرروز
ها به یک ترتیب و مذهبی. بردندکشیدند و میمیهاها و اتاقسلول
. دادنداي دیگر شکنجه و آزار میه ترتیب و بهانهها را بو چپبهانه 

نجا صورت گرفت که بسیار بارز بنابراین مقاومت هم به شکل سیاسی آ
فی در بارزترین نمونه اشاره در جنبه صنبه مقاومتاگر بخواهیم. بود

اب همان اعتص. د که در گوهردشت شکل گرفت، اعتصاب بزرگی بوکنیم
ها سر ورزش جمعی مقاومت بود که از موضوع ورزش شروع شد، بچه

. ورزش جمعی بکنند و مقاومت کردندخواستبان نمیکردند چون زندان
و در جریان همین شتم کردند زندانبانان شروع به شکنجه و ضرب و

اثر لویی یک چشمش برخدابندهثال محمدعنوان مهها بودکه بشکنجه
اش را ازدست بیناییناصریان و داوود لشگري آسیب دید وضربه کابل

آموزشگاه در سال 3اسی هم همان سالن بارز مقاومت سیينمونه. داد
در تاریخ روز انجامید و25بود که به اعتصاب بزرگ بیش از 1365

ثبت شد که البته این اعتصاب کمتر از این بود ولی زندانبان پس از 
اي با طنز مسخرهي زندانیان را اعالم کرد و»تحریم غذا«پایان اعتصاب،

در جریان همین ! ها غذا نداده بچهکنیم و بگفت که حاال ما اعتصاب می
5از سالن .حداقل یک تلفات داشتیم که علی انصاریون بود،اعتصاب

. ها همکاري کندها تا با آندش زیر شکنجهکه بردن3سالن باالي سالن 
علی انصاریون هم نیمه شب براي حفظ شرافت انقالبی خودش و براي 

د و حسرت سوء استفاده از اینکه همبندیانش را نگذارد به خطر بیافتن
جمهوري اسالمی در زندان اوین جانیِ خودش را به دل زندانبانان

67رسیم به سال تا اینکه می.و رفتگذاشت و انتحار و خودکشی کرد
عام شصت و هفت، فیقتل. یردگاین قتل عام صورت می67و در سال 

هوري هاي جمنفسه مبین آنست که هویت عنصر زندانی در زندان
درست از همینروست کهتشخّص داشت واي سرافرازانه »نه«اسالمی با 

ع بودن زندانیان موضدر حکم خود مبناي قتل عام را سرِ» جالّد«
بسیاري از زندانیان سیاسی بویژه در اوایل کشتارها . سیاسی اعالم کرد

قتل عامی در جریان است اما براي هیئت مرگ تفاوتی دانستندنمی
اطالع یافته از موضوع هم در برابر تعویض تاکتیک زندانیانِ زیرانداشت 

کردند و آنقدر پیش میها و شرایط جدیدي ابداع و مطرح میروش
الزم است از ! ماندو رفتن باقی نمیگفتن» نه«آمدند تا باز هم راهی بجز

د که همین فرصت استفاده کنم و شهادت بدهم که زندانیانی هم بودن
هگفتند و هویتشان را ب» نه«مستقیماً، ع از جریان کشتارپس از اطال

همین جهت کاربرد هب! حت اعالم کردند و در آن کوچ بزرگ، رفتندصرا
را برشهداي قتل عام شصت و هفت صحیح و »قربانیان«منفعل ِيواژه

.دانممناسب نمی
ما در خصوص اینکه رسیم به پاسخ به سؤال ش، میبا این توضیحات

سیاسی و مقاوت آن در طول شصت و عنصر زندانی يزندان دههآیا 
نی بود بر این ، امتداد یافت یا قتل عام شصت و هفت پایااین دهه

پیش از هر چیز اشاره به این نکته را ضروري می! ؟مقاومت و این هویت
دانم که در خاطرات زندان و زندان نگاري هنوز جاي خاطرات وگواهی

شان کشیمبندیان و همرزمان ما که حبسدانیان و هدسته از زنهاي آن
خاطرات این. امتداد یافت، خالیست72و حتی 71و 70اي هتا سال

نوز و هـدر صورت نگارشـ انددسته از همبندیان ما که در ایران
زندانیان رسته از زنجیر و جان بدربردگان . همچنان غیر قابل انتشاراند

هائیبویژه آنـ از کشتار شصت و هفتهاي پسحبس کشیده در سال
شان را هم هنوز خاطراتـاند ا پایان سال هفتاد در زندان بودهکه ت

در پاسخ به پرسش ! حکایت همچنان باقیستبنابراین . اندمنتشر نکرده
:کنیمشما اما، در این مجال ناگزیر به اشاراتی کوتاه اکتفاء می

پس درحفظ روابط جمعی و برنامه اَشکال ایستادگی زندانیان از این 
ن و بویژه ریزي براي استفاده از فرصت زندان براي مطالعه و فراگیري زبا

و آرزوها و به اردوي تاریخی ها به آرماندر حفظ هویت و وفاداري
به شرط و شروط کشتارگران و قاتالن همبندیان و » نه«خویش و

در حقیقت تا آخرین ، مقاومت در زندان.یافتهمرزمان خود نمود می
در زندان به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد یعنی تا 60يروزهاي دهه

و حی و وجود بارز .این مقاومت ادامه داشت72و حتی اواخر 71سال 
وقار و سنگینی و، و وزن و ي شصتحاضر زندانیان سیاسی دهه

هولناك بهيسرتاسر این دهه، در »زندانی سیاسی«موجودیت عنصر
، »جمهوري اسالمی«گون  بر زندان و زندانبان و رژیماشکال گونا

وما به شدت با این  تصور. کردمحسوس و نمایان بود و سنگینی می
پایان یافته 67با قتل عام 67تفسیر که مقاومت در زندان در سال 

اي به تصریح یا تلویح چنین اگر در خاطرات و زندان نگاريمخالفیم و
نادرست و غیر واقعی وهی مطرح یا القاء شده است، آن راه و نگانگر

از آن هم ادامه داشت و به مقاومت بعد.  دانیمتصوري کامال مردود می
حتی اگر زندانیان به قول . هم ادامه داشت67همین دلیل زندان پس از

هم اکنون«: بودندمقامات زندان که در دیدار با گالیندوپل به وي گفته
کل زندانیان را در اوین تشکیل % 5، زندانیان سیاسی]ل عامپس از قت[

پیش از شصت و هفت تعدادشان تا بدین حد نسبت به»  دهندمی
روشنی هرچه تمامتر که مقاومت هکنم بتصریح می. کمتر شده باشد

حتی با وجود یک زندانی هم در زندان هاي جمهوري اسالمی بعد از 
ش اینست که مقاومت خاتمه مومفهو معنی و ادامه داشته67سال 

نیافته بود مقاومت همچنان ادامه پیدا کرد و در حقیقت آنچه که 
توانست ... جمهوري اسالمی با تمام دم و دستگاه و وزارت اطالعات و 
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بهمن 22عفو عمومی امام در يام بدهد این بود که برنامه مسخرهانج
رفت اما تعدادي از ها صورت گجلوداري توابهرا راه انداخت که ب

زندانیان را هم در یک وضعیت خیلی سریع در گردهمایی شرکت دادند 
و چند دقیقه هم فیلمبرداري کردند و در تلویزیون نشان دادند تا 

اي بنام و مسئلهبتوانند بگویند موضوع زندان و مقاومت در زندان
نیست و ، پایان یافته درحالی که مطلقاً چنین نبود و زندانیان سیاسی

شرکت .تسري یافت60به کل دهه در حقیقت زندان ادامه پیدا کرد و
اگرچه اغلب از همبندیان هم» عفو عمومی«يکنندگان در آن برنامه

يهمه؛ نه تنهابودند اماشریف و و زندانیان درست و دردمند ما
هویت مستمر و مقاوم زندان ينمایندهزندانیان نبودند، بلکه دیگر

، شرط مذکور را براي از زندانیانشدند زیرا بسیاري دیگرنمیمحسوب
مقاومت در زندان یعنی کل .ود نپذیرفتند و در زندان ماندندآزادي خ

سال به سال و شرائط به شرائط تغییر ؛ اما اشکال مقاومتي شصتدهه
شصت عنوان و ي این نکته را هم متذکر شوم که دههالزم است . یافت

ه زندانیان و از تاریخ زندان سیاسی در ایران است وگرننماد این دور
ایم و داریم که پیش از سال شصت دستگیر و به همبندیانی هم داشته

زندان افتاده بودند و بسیاري از آنان شصت و هفتی شدند و شماري هم 
اساساً . ي شصت در زندان ماندندتا پایان دههجان بدر بردند و کمابیش 

هم چنین بود یعنی در شرائط مختلف، از قتل عام در گذشته و پیش
هاي شصت در سال. گرفتگون به خود میمقاومت زندانیان اشکال گونه

يسه مقاومت بیشتر در زمینهت وو شصت و یک و شصت و دو و شص
ها و جلوگیري از ضربه خوردن بیشتر جنبش و اسرار در بازجوئیحفظ 

ب هویت زندانبان در جهت سلهايهمچنین مقاومت در برابر کوشش
سازي و قیامت و تابوت و زیر هشت زندانی در فرایند وحشتناك تواب

هاي شصت و سه و شصت و چهاردر زندان اوین سال. یافتنمود می... و
ظهور رسید منجمله به يمنصههتدریج بهاشکال دیگر مقاومت ب

را هم بجان خوردیم و خطراتش رفتیم و کتکش را هم میحسینیه نمی
ها و نیز خریدیم و همچنین مرزبندي هرچه بیشتر و صریحتر با توابمی

زندگی جمعی و ورزش و مطالعه و روابط جمعی آنهم در مقابل شرایطی 
اي حساب شده و برنامه ریزي انبانان جمهوري اسالمی در برنامهکه زند

شده با هر گونه روابط جمعی و زندگی جمعی مخالف بودند و می
، منفک و در برهوتی یکه و تنها قرارداده خواستند زندانیان را از هم جدا

: ی و وصفی بیاندازند که احساس کندو او را به وضع
!ي اَغیچم منهیچ هیچم من       راست چون بوتههیچ بن هیچ ِ 

، پژمرده و ست که با اولین باد و نسیمغیچ که گیاهیاَيو چون به بوته
توان البالي چرخ توابیسم راحتی میه، بود تبدیل شدشاز جا کنده می

اینروست که تالش زندانیان از!خرد و خمیرش کرد و محو نمود
ن ایست با ایاسی براي حفظ زندگی و روابط جمعی، خود مقابلهسی

سیاق در به همین ! ست براي تداوم حیاتي دشمن و کوششیبرنامه
شتر و فراگیرتر و باالخره هاي صنفی بیسال شصت و پنج به مقاومت

گون هویت اشکال گونههااینيهمه. انجامیداعالم هویت سیاسی 
اینست که هویت . ، بودندبا معنا و مفهوم مقاومت عجین بودزندانی که 

همچنان اومت او پس از قتل عام شصت و هفتزندانی سیاسی و مق
ود گرفت و خهشرائط جدید اشکال دیگري بادامه یافت اما متناسب با

3دلیل هم بود که هاي دیگري جریان یافت درست به همین در عرصه
همچنان در 67سال بعد از ماجراي قتل عام 4ها را سال و حتی بعضی

ها فشار میاوردند به خصوص در سال زندان نگه داشتند و همواره به آن
و کردمرتباً وزرات اطالعات برخورد می. خیلی فشار میاوردند71و 70

هاي مرگبار مردادو با اشاره به روزها و هفتهبا استفاده از وضعیت قبلی 
و یا باید کوتاه بیایید و یا باز همان دار: کردتهدید می67و شهریور 

! ها همچنان منتظرنددرفش هست و طناب
و دست اندرکاران تهیه نامهآقاي فتحی شما از امضاءکنندگان :رادیکال

و بخشی از مبارزین سیاسی 60از سوي زندانیان دههاي به احمد شهید 
که از همچنین اهدافی لطفاً در مورد چگونگی تهیه نامه و. ایران هستید

هاي مختصري توضیح دهید و همچنین نامهکنید این اقدام دنبال می
و اشخاص مختلفی و بیشتر با تأکید بر مسئله متعددي از سوي نهادها

خواستیم نظر شما را بدانیم که وشته شده میزندانیان سیاسی نکشتار
کشتار زندانیان سیاسی درایران چقدر يبرخورد حقوقی با مسئله

اهمیت دارد و چه تبعات سیاسی خواهد داشت و همچنین تاثیرش بر 
؟دمی کنونی در ایران چه خواهد بودروند مبارزات مر

 نطور همانگونه که گفتم از نظر ما و همی67موضوع قتل عام
اي مفتوحه اللملی و حقوق بین الملل پروندهبراساس همه قوانین بین

این پرونده همچنان و هنوز باز است و باید . است و مختومه نیست
واقعیت این است که در این . ودپیگیري شود و به سرانجام رسانده ش

اند هجریان و دو اردوي گفته و ناگفته در برابر هم صف کشیدموضوع دو
نخست اردویی است که بنا بر . برند، اهداف خود را پیش میر کدامهو

طرفداران هاي مختلف جمهوري اسالمی وبه بخشهر ترتیب و عنوانی 
موخرهاین اردو همانطور که در. اندها متعلقحفظ سیستم و حامیان آن

سال در 23در طول ، همواره ومدههم آ» دیدار با گالیندوپل«ي متن
را پی سه محور د و هست که این استراتژي سه گانه با اینصدد آن بو

:بگیرند
موضوع قتل عام را مسکوت بگذارند یعنی اصالً مطرح نکنند و :الف

شما . کننددانند و با آن برخورد میاین موضوع را همچون اسرار مگو می
شوند به حرف زدن از هایی هم که وادار میبینید آندقت کنید میاگر

هاي وازده و ، از بین بخشو سبزهاي امروزطلبان دیروزاصالحمیان
شوند حرف بزنند و، وقتی هم که ناچار میحاکمیتمغضوب و رانده از

ها در آن زمان اینيهمه. کنند چیزي به اطالعات ما نیافزودندصحبت
هر کدام از . گیري حضور داشتنددر مصادر تصمیمدر حاکمیت بودند و

و اطالعاتی بدست اند داشتهو مقامیبه فراخور حال خود پستاینان بنا 
موضوع قتل عام ! کنندکنند و صحبت نمیمی آوردند اما زبان باز نمی

! شصت و هفت کاَنّه اسرار مگوست
یعنی اگر نتوانستند . را کوچک جلوه دهند67وع قتل عام موض:ب

جنایت عظیم ن مسکوت بگذارند واگر دیدند به تدریج طشت رسوایی ای
کشی از بام رسوایی افتاد زمین و صداي علیه بشریت و این نسل
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توانند جلوي پژواك صداي دیگر نمیمهیبش همه جا را فرا  گرفت و
ن به ؛ با کوچک جلوه دادن قتل عام و محدود کردن آن را بگیرندآ

اي هانواع و اقسام و شیوهویا کاستن از آمار کشتارهاهاي تهران وزندان
!اهمیت نشان بدهندمسئله را کوچک و بیالحیل دیگر، و لطائفمختلف 

ند کنند بارمسئولیت آن قتل عام مهیب را محدود کنتالش می:ج
تا دست و آستین » جمهوري اسالمی«به بخشی از حاکمیت یا بخشی از

شان را از این دهاي سیاسی مربوط به خوجناحدامن خودشان وو
عنوان مثال ه؛ نظیر همین کاري که بهندلوه ددریاي خون مبرّي ج

در دیدید که در روز روشن در دانشگاه و! کنندو امثالهم میکدیور
و در کمال وقاحت موضوع قتل ـیوتیوب ـجهانيترین رسانهوسیع
تر به ن هم بیشرمانه، بلکه از آرا نه تنها به بخشی از حاکمیت67عام 

جریان خیراً هم همانگونه که درا! کنندمنتصب می» ري شهري«
کنیم که هم اینان وقتی دیدند که این بیند مشاهده میهستید و می

توانند کوچک جلوه توانند مسکوت بگذارند و نمیقتل عام بزرگ را نمی
شود به بخشی کوچکی از حاکمیت منتصب کرد رِنگ بدهند و نمی

عنوان هبی شرمی باند و در کمالهگرفت»  کی بود کی بود من نبودم«ِ
و قاضیمثال از قول موسوي اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور

اش از دست امامرا قطعاًبود و حکم کشتار67القضات دوران قتل عام 
ربط خودش ابالغ کرد و سریعا دست به کار شد و گرفت و به عوامل ذي

م کنیبیست و سه سال پیش در همین امروز که ما با هم صحبت می
! »من اصالً مخالف بودم«کهکند ؛ منتشر میبودندمشغول کشتار

هاي نماز جمعه منتشره در چهاردهم یی که در خطبهموسوي اردبیلی
کشید و مرداد ماه شصت و هفت یعنی در اوج قتل عام علناً عربده می

برند و به مسلخ می» ده تا ده تا و بیست تا بیست تا «نالید که چرامی
و این ! »رند و یک مرتبه مسئله تمام شودهمه را از بین ببایکاش «

ی القضات وقت و مرجع تقلید بیانات این رئیس دیوان عالی کشور و قاض
ري ثبت و ضبط است و در بصورت نوشتاري و دیداطلبان ِ امروزاصالح

! دسترس هست
سی .بی. اي نوشته و در بیعنوان مثالی دیگر مقالههاکبر گنجی ب

در آنجا به وـهایی در اختیار دارند رسانهها چنینآنـشده منتشر
رفسنجانی به حق تشر زده که چطور ممکن است شما در آن زمان که 

ن زمان در رئیس مجلس بودید و جانشین فرمانده کل قوا بودید و  در آ
هایی در مرداد ماه و بعد در مهر ماه گیريخصوص این مسائل تصمیم

ست که اما اکبر واقعیتی! نوشتید؟ن67مورد قتل عام ؛ یک کلمه در شد
ایستادن بر طلبد و آن عبارتست ازگنجی با طرح آن مراد دیگري را می

فت و شکلک در در قتل عام شصت و ههاي کشتگان ما سر جنازه
کی بود کی بود من «راه با ضرب و رقصِ ها همآوردن بر این جنازه

! »نبودم
ر جریان آن قتل عام نخست وزیر حسین موسوي هم که دمیر

می و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و در جمهوري اسال
رحم نمی«: کرد کهصراحت اعالم میهاطریشی بياي با رسانهمصاحبه

میدان آمده و میهها و عوامل و حامیان خود ب؛ از طریق رسانه»کنیم

دلیل استعفاء همینهگوید با این جنایت عظیم مخالف بوده و اصالً ب
!داده است

توان گفت جز آنکه در خصوص موسوي اردبیلی و امثالهم چه می
استر«:گویدافتیم که مید حکایت شمس تبریزي در مقاالت میبیا
»؟، چگونه استتو در سر کم می آیی«شتر را گفت که] االغ ؛ قاطر[

لَد که آن زیادتی نَهِ. ستی از آن که بر من سه نقطه زیادتییک«: گفت
از : ی جثّه و بلندي قد و دیگر روشنیِ  چشمن یکی بزرگآ.آیمدر رو

نشیب و ـ، همه را ببینم نظرکنم، تا پایانِ عقبه]گردنه[باالي گریوه
استر معترف شد پیش ».ايام، تو حرام زادهدیگر، من حالل زاده.ـ باال

صفت زادگیحرام. حرام زادگیش انکار است. نماند، حرام زادگیش اشتر
؛ شمس تبریزي براین اساس برخالف دیدگاه سنتی» .الینفک نیست

بلکه صفت » عشق آزاد«تعبیر امروزيهحرامزادگی را نه مثالً حاصل ب
از اینرو و با همین استنباط باید آن بیت . داندانکارحقیقت میالینفک

حیا رفته ست بیزچشمِ مردي اش آبِ«: را خواند که»فوقی یزدي«
و تأکید کرد که حرامزدگی صفت الینفک نیست » ... هر آنکو/شبهه 

!مگرصفت ِ انکار ِ حقیقت
آن ابیات مولوي در دیوان در خصوص اکبر گنجی و امثالهم هم بیاد

:هاستزیبائی هرچه تمامتر وصف حال امثال اینهافتیم که بشمس می
من دزد دیدم کو برَد مال و متاع ِ مردمان        

!  ، چون می بدزدد از میان؟ین دزد ِ ما خود دزد راا
!         کو؟خلقی ببینی نیمشب جمع آمده کان دزد 

! میان؛ او خود در»کو آن دزد؟«:او نیز می پرسد که
کند بنابراین در چنین وضعیتی که این اردو به این طریق عمل می

تاریخی و درست در زمانی که ما براساس رسالت و احساس مسئولیت 
و همبندیان و بار امانت حقایق مربوط به شهادت هزار هزار عزیزانو

مان را که داریم موظفیم نگذاریم با شستن این همنسالن و همرزمان
دارها و پنهان کردن آثار و ها و با برچیدن خون از خیابانسیالب ِ

جنایتی علیه «ب وي مهی»قتل عام«شواهد، حقیقت آن کشتارها را که
، پنهان کنند و نقش خود را کتمان کنند و موضوع رابود»شریتب

ست که جدید فرصتیيویژهيتعیین نماینده. دمشمول مرور زمان کنن
داراي امکانات مالی عظیم و رسانهاگر اجازه دهیم توسط همینان که 

نفع هبرداري سیاسی بمنظور بهرهه، باندهاي بیشمار و پشتیبانان جهانی
ویژه به يخواهند مأموریت نمایندهها میآن. شوددره میخود مصا

شود تا اوالً حقیقت کشتارهاي دههها منحصر وضعیت هم اکنون زندان
همچنان مکتوم ـها قتل عام شصت و هفتبارز آنيو قلهـي شصت

نامه به «. نفع خود کنندهو در محاق بماند و ثانیاً بهره برداري سیاسی ب
خواهد ویژه میياز نمایندهها درست در مقابل این تالش» احمد شهید

هوضعیت حقوق بشردر ایران را بيکه هر گونه تحقیق و بررسی درباره
حقیق در این راستا تصورت یکپارچه و نه منقطع و گسسته پی گیرد و

قتل عام همچنان و هنوز مفتوحيو بررسی و رسیدگی به پرونده
هاي خود و هیئت همراهش قرار ي برنامهشصت و هفت را در سرلوحه

رسمیت هبـیک: یی که معطوف خواهد بود بهیتحقیق و بررس. دهد
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شناسائی ـو دو» قتل عام«عنوانهشناختن و اعالم آن رویداد هولناك ب
ندنشان به منظور کشاهو اعالم آمرین و عاملین و مجریان این قتل عام ب

در اینجا الزم است به . »لیه بشریت جنایت ع«پاي میز عدالت به جرم 
موضوع این نکته هم اشاره کنیم که اگر چه قتل عام شصت و هفت 

ن ماست اما واقعیت اینست مشخص و معیياصلی و پرونده
اي یابی و استیالي بر ایران، لحظهاز آغاز قدرت» جمهوري اسالمی«که

رتاسر س: یت و کشت و کشتار درنگ نکرده استرا در اعمال جنا
؛ از سربه نیست خوزستان و بندر انزلیرکمن صحرا وکردستان و ت

ي اعضاء و هواداران فرقان هاها تا اعدامي توماجکردن دزدانه و رذیالنه
بدون وکیل و بی هاي بدون طی آئین دادرسی و »بیدادگاه«به حکم

اي هها و دارها و تیربارانامکان حق استیناف، تا بگیر و ببندها و شکنجه
همه جنایاتی ؛ همه وخردادماه شصت30بزرگ در فرداي آن اعتراضِ
لحاظ ماهوي همرتکب شده و ب» جمهوري اسالمی«هستند که همین

: و در حقیقتهیچ کم و کسري از قتل عام شصت و هفت ندارند 
! »ست سیر از خونمانکو ننوشیده/ نیست خاکی یا زمینی در میان«

ست در این دشت وسیعی که کوه بلنديعام شصت و هفت اما آنقتل
دادن نشانی آن کشتارگاه ما و مردم ما گشت و ما با اشاره به آن کوه و

، در صورت موفقیت عمالً او را ي به پاي آن»ناظر«هربردن و کشاندنو
به آن دشت خون آلود و انباشته از اجساد کشتگان این نبرد نابرابر می

هاي ما کوه بلند اجساد انباشته از کشتههبریم؛ اگرچه اطمینان داریم ک
جمهوري «االبد تمامیتم شصت و هفت، براي محکومیت الیدر قتل عا

.کافیست» اسالمی
الکریم سروش و محسن عبدواکبر گنجی و موسوي اردبیلی 

عطا اهللا مهاجرانی و میرحسین موسوي و مهدي کروبی و لباف وممخ
باست نه مسکوت یقت کمک بکنند میخواهند به حقها اگر میهمه این

عنوان جنایت بخشی از هبگذارند و نه کوچک جلوه بدهند و نه ب
حاکمیت قلمدادکنند و نه نیات پشت پرده و آغاز و انجام آنرا تحریف 

نگ کی بود کی بود من نبودم بگیرند که این همه کمکی و  نه رِکنند 
چیستی ِ تاریخ وکند و تنها خودشان و به روشن شدن حقیقت نمی

ع و نامهبی تردید اگر نگاه کنید به این مواض! کنندخودشان را رسوا می
عقایدي که بیان شده به روشنی میهایی که توزیع شده ونوشتهها و

ماموریت هاي این جماعت معطوف به اینست کهبینم همه تالش
و یا را به چارچوب وضعیت کنونی شوراي حقوق بشريي ویژهنماینده
اکبر گنجی وضعیتی که. دهنداز دوسال پیش به این سو تقلیل حداکثر

معاون . د من در زندان مانیفستم را نوشتمگویبه عنوان مثال می
هاي ما هتلکه زندانکند پیش اعالم میروزسینمایی  وزارت ارشاد دو

دهند و مصاحبه میزندانیان بیانیه میگویندها میبعضی از این! اند
بی تردید و بدون . روند و مالقات حضوري دارندکنند مرخصی می

ها و نی که تلخی زندانهیچگونه اما و اگري از دیدگاه ما یعنی کسا
عیار هم بسازند و 24اند زندان را حتی اگر از طالي هها را کشیدشکنجه

؛ زندان است و قفس است تزئین کنندبا الماس و جواهرات رنگارنگ هم 
ما به آن روز میاندیشیم که زندانی . سانی و غیر قابل قبول استو غیر ان

ها اینچنین شصت و هفتیشصت ويدههنسل . وجود نداشته باشد
ها را آنيه ایم و عاطفهها زیستما با آن. اندیشیدندو اینگونه میبودند
تپید و با ها قناري میدر قلب آن.شناسیمها را میایم و روح آندیده

ها زندگی را دوست آن. کردندیمبازي سیاست مدارانه ن،»اديآز«
زادي عشق میها به آآن. زندگی آزاد را دوست داشتندها  آن.داشتند

درست همان . دانستندانسانیت میيالزمهن وورزیدند و  برابري را شأ
جمهوري «در حقیقت قدرتمندانو ها دریغ کردندچیزهایی که از آن

خواستند از مخالف بودند و می» برابري«بااصالًلیل اینکهدهب» اسالمی
، آزادي را دریغ ض و مناسبات مربوطه پاسداري کنندنابرابري و تبعی

! ویختندکشتند و تیر باران کردند و به دار آگرفتند و زدند وکردند و
ها اگر بخواهند به باري اگر در یک چنین وضعیتی هرکدام آن

بی و حرف بزنند و حقایق راکنند باید بیایند انکشاف حقیقت کمک
درآن زمان . بینی بیان کنند» مصلحت«و بی پرده پوشی وکم و کاست 

ها که در آخر آن! ؟ها شنیده اندچهکجا بودند و چه اطالعاتی داشتند و 
که خودشان وي اردبیلیکسانی مثل موس! کردندفضا زندگی نمی

ولی اگر کسانی هستند که می! ندهستعاملین و آمرین آن قتل عام
زمان در ؛ در آنت نداشتیمدستی در آن جنایو» ما نبودیم«گویند

؟ زمان کجا بودیدنتوانید بگویید در آمی! بودندکه در حاکمیتقدرت و
ها بودند و بعضیچی شنیدید؟ در اطراف شما نیروهاي اطالعاتی زیادي

ها رو این بچه!؟اتی نداریدخودشان اطالعاتی بودند، یعنی هیچ اطالع
و ها عبدالکریم سروش بعد از سال! ؟فن کردندچگونه کشتند و کجاها د

از :گفتقرار گرفتن در تنگنا، و در پیانتقادات وسیع از پسِ سیلِ
اي بین شما و رابطه، در این پوزش! خواهمخداي خودم پوزش می

فرهنگی پوزش باید از مردم در برابر فاجعه انقالب! ستخداي شما
يسوژهیی کهمنتظري. بکنیدبخواهید و همان کاري که منتظري کرد

انسان و شخصیت محترم مردم بود  تبدیل به يهاي به روز شدهجوك
. کنیدن کاریست که شما نمیکاري که او کرد دقیقاً هما! تاریخ ما شد

بزرگ ، سه کار ها و دالیل و شرائط اقدامشمنتظري صرفنظر از انگیزه
این از مردم پوزش خواست و گفت من در تمام سیئاتـیک: انجام داد

حقیقت را تا آنجایی که ـدو. دانممسئول مینظام شریکم و خودم را
و سه. و پنهان نکرد و مکتوم نگذاشتدانست بیان کرد و منتشر کردمی

رّي از فرایند ستمبار جاري تبجنایت و جنایات ارتکابی را محکوم کرد ـ
سرائیراموشی هم بیهوده یاوهها و نجواهاي بخشش و فزمزمه. جست

هاست زیرا پیش شرط هرگونه بخششی، بیان حقیقت؛ و انکشاف 
ویدادي به این رمفهوم ثبت آن در تاریخ؛ و ثبت تاریخیِه، بحقیقت

نامه به احمد «بنابراین ما با . ستهولناکی، به معنیِ عدم فراموشی
. را خوانیماش فرا به مسیر درست مأموریتم اوواهیخمی» شهید

البداهه و خلقاي فیبینم پدیدهها و وضعیتی که امروز داریم میجنایت
است و این 67ان قتل عام الساعه نیست و حاصل عدم پیگیري هم

ها به احساسات عمومی و جهان و مردم دنیا از طرف کجیدهن
مشاهدهها از براي اینجمهوري اسالمی حاصل آن جسارت ایست که

دست داده است که موضوع قتل عام پیگیري نشده این واقعیت تاسف بار
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پیتورن و کمیسیون حقوق کاگالیندوپل و. و نیمه کاره رها گشته است
بشر سازمان ملل متحد اگر موضوع قتل عام شصت و هفت را پیگیري 

به » المیجمهوري اس«شایدساختند کردند و نیمه کاره رهایش نمیمی
ها و شصت اش را در خیابانيجنایات دهههایی ازها گوشهاین راحتی

اشاره به این نکته ! گذاشتها به نمایش مجدد نمیها و اوینکهریزك
هم ضروریست که از نظر حقوق بین الملل هم این پرونده مفتوحه است 

ا بهاي احتمالی نظیر آنچه که موریس کاپیتورن در دیدار و استدالل
اش براي طفره رفتن از مسئولیتمايیکی از همبندیان جان بدر برده

این رویداد «ن متوسل شده بود مبنی بر اینکه در قبال این پرونده بدا
از نظر :زیرا اوالً.؛ نافذ نیست»!مان مإموریت من اتفاق نیافتادهدر ز

عویض رات حقوق بین الملل، چنین پرونده هایی با تبنا بر مقرحقوقی و 
شود کان لم یکن نمیمأمورین مربوطهسمت نمایندگان و مدیران و

ادهاي پیشین جاي نههو جانشینی نهادهاي دیگر ببلکه حتی با تغییر
یعنی در برابر حقوق . شودرسیدگی به پرونده متوقف نمیيهم ادامه

بین الملل جانشین قانونی یک نهاد حقوقی مانند شوراي حقوق بشر به 
فالن کشور به جاي دولت سیون حقوق بشر یا دولت فعلیِیجاي کم

بر اثر قیامی عمومی یا حتی برکنار شده بر اثرانتخابات یا ساقط شده 
و آن هاي آن نهاد تعهدات و وظایف و مسئولیت، وارث قهري تمام کودتا

که شوراي حقوق ست و در نتیجه همانگونهمدیریت و آن نمایندگی
حقوق بشر هاي کمیسیون وظایف و مسئولیتت ووارث تمام تعهدابشر

وارث تمام وظایف و مسئولیت، احمد شهید هم سازمان ملل متحد است
از زیر بارمسئولیت تواندتمام کاپیتورن و گالیندوپل است و نمیهاي نا

کند اصل وحدت مالك و وحدت رویه حکم می: ثانیاً. شانه خالی کند
جنایتکاران یت و مرتکبین آن وکه همانگونه که جنایت علیه بشر

ب کنند و پاي جنگی را در هر زمان و پس از گذشت هر قدر زمانی تعقی
ست که میز محاکمه بکشانند؛ طبیعی، قانونی، و امري مسلم و بدیهی

م هم که از مصادیق بارز و برجستهعاآمرین و عاملین این قتل
این امريالزمهت مورد پیگرد قرار گیرند واس» جنایت علیه بشریت«ي

. ق و رسیدگی به این پرونده هستالبته تحقی
نی تبعات سیاسی پیگیري در خصوص بخش دوم این سؤالتان یع

ست که آن جنایتی67، قتل عام دانیدهمانگونه که می: این موضوع
حاکمیت آن اعم از ارکان جمهوري اسالمی و کلّيمربوط به همه

ها خط امامی، و زگرایان امرویروز و اصولانحصارطلبان و اقتدارگرایان د
شود و کسی یا جناحی یا میطلبان امروزو جناح چپ دیروز و اصالح

ي تواند خود را از جنایات دههسابقاً یا الحقاً سهیمی نمیيقشر و طبقه
ها در آنيشرکت همه. شصت و قتل عام شصت و هفت، بري سازد

، محرز و مسلّم است و جنایت مهیبمه ریزي، و اجراء این، برناطراحی
، پیگیري موضوع قتل عام شصت و هفتبنابراین. تردیدي نیستدر این 

ما و ، برايشن شدن حقایق هنوز نامکشوف زیاديها و رورسوائی این
ي ها، محاکمهي ایندیگر اینکه محاکمه. مردم ما و تاریخ ما هم هست

هداري و تداوم نظام و یی هم هست که حفظ و نگیسیاسيآن فلسفه

هداند و بمی» اَوجب الواجبات«خود را(!) اسبات مستقر و مطبوعمن
. زندخاطر آن دست به چنین جنایات هولناکی می

آقاي فتحی شما در سوال قبلی اشاراتی کردید به برخورد :رادیکال
اصالحنظر شما چرا  هب. لبان با موضوع قتل عام شصت و هفتاصالح ط
ارائه دهند اگر 67خواهند روایت مخدوشی از قتل عام یطلبان م

؟کنندجانبدارانه برخورد می67از کشتارنگوییم که 
واقعیت این هاهمه صحبتهمانگونه که توضیح دادم فی ما بین ،

هایی که از درون حاکمیت و جمهوري اسالمی رانده شدند است که آن
هاي سال د که سالهایی هستنآنمغضوب بخش غالب آن شدند، و 

طرح موضوع قتل بنابراین. و این حاکیمت بودنددست اندرکار این رژیم
موسوي . کشدها را نیز به میان میخواهی نخواهی پاي آن67عام

و حسین موسوي و کروبی و حجاریان و عبدي و خاتمیاردبیلی و میر
ها ینهاي سیاسی هم اعنوان جناحهب. رفسنجانی در مصادر امور بودند
لحاظ طبقاتی هب. و جور و جنایت بودندبخشی از همین حاکمیت جهل 

ها و منافع سهم ي مسلط و حاکم بودند و از ثروتهم جزوي از طبقه
بینید اگر خوانده باشید می» دیدار با گالیندوپول«در همان . بردندمی

که با ذکر اسناد و مدارك غیر قابل انکار و بنا بر گزارش رسمی 
نیروهایی بودند که در جریان طلبان امروزي، همین اصالحندوپلگالی

از آن هم در جایگاه مسئوالن منصب بودند و پس صاحباین قتل عام 
ـهي ویژفریب و گمراهی نمایندهکتمان حقایق و ي، وظیفهرسمی

، هم از پیداست پیگیري این موضوعبنابراین . را داشتندـگالیندوپل
سر و. نیستز حیث سیاسی به نفع این جماعت هم احیث کیفري و
بایست از خود آن جماعت پرسید که اگر ریگی در کفش انجام اینکه می
و چرا زبان باز مسکوت بماند، که این موضوعخواهند ندارند چرا می

ي اینکارکنند و در عوض وبجاکنند و به انکشاف حقایق کمک نمینمی
در تالشند تا این موضوع مسکوت اند و همچنان همواره تالش کرده

و یا به بخش هم اکنون در بماند و یا ناچیز قلمداد شود 
تمام تالش !نسبت داده و منحصر گردد؟» المی جمهوري اس«حاکمیت

ها در این کار ید طوالیی دارند و اگر ها تحریف موضوع است و آنآن
سمت حمایت ما در این سو و در . کنندبگذاریم آنها کار خودشان را می

ورود و حضور همهاین مبارزه ایست که . ایمتادهاز انکشاف حقیقت ایس
ن سیاسی وحقوقی و ها و فعالیها و انجمنها و گروهاحزاب و سازماني

انکشاف حقیقت و جلوگیري ازيکسانی که دغدغهيحقوقدانان وهمه
لی از که نسسپرده شدن و محو آثار بهاي سترگی را دارندبه فراموشی 

آزادي و برابري پرداخت کرده پاکبازترین فرزندان این آب و خاك براي
.طلبداند؛ می

اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتیدم ازیآقاي فتحی ممنون:رادیکال
.به سؤاالتمان پاسخ دادیدو
من هم سپاسگزارم از اینکه این فرصت را به من دادید.■

وگو توسط آقاي فتحی ویراستاري شده و تي این گفمتن پیاده شده(
)قواعد نگارشی نشریه در آن اعمال نشده است
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هاي مروري بر زندان
60ي گیالن در دهه

هاي رشت و انزلیبا تمرکز بر زندان
ي انقالبیگیالن و مبارزه

ي انقالبی ایران نیست که ورق بخورد اي از تاریخ مبارزهصفحه
به خصوص در . مبارزات مردم آن را نبینیمگیالن و ی ازنامو

گیري یا غناي بسیاري از تاریخ معاصر ایران، گیالن محل شکل
رفت و آمد از. ي چپ و کمونیستی استمبارزات انقالبی با اندیشه

قبل از اکتبر ـشمالیگان سایههاي مارکسیست از همروهگ
اوغلی، حزب کمونیست ایران و حیدرعمواولین گرفته تا ـ1917

کل، تا حزب توده، از جنبش جنگل تا سیاه1از جمهوري شورایی گیالن
پیکار و ، راه کارگر،هاي فداییاز نفوذ مجاهدین خلق تا فعالیت چریک

گیران، در میان کارگران صنعتی، ماهی... ها وکمونیستي اتحادیه
ن گیالن مرکز زاده شدسرزمین ... جو و محصل ودهقانان و قشر دانش

در مبارزات قبل از . ي انقالبی بودي انقالب و مبارزهگی اندیشههو بالند
ي ضدنظام سلطنتی هاي وسیعی از مردم درگیر مبارزه، بخش57بهمن 
هاي شهرهاي اصلی مراکز دولتی و زندانقیاميدر بحبوحه.بودند

ضعیف بودن . ش توسط جوانان انقالبی تصرف شداَگیالن و دهات اطراف
وار ورهاي مذهبی در بین اهالی شهري و روستایی باعث رشد جهشبا

ها، گاه و مدارس، کارخانهها در دانشکمونیست. هاي انقالبی شدسازمان
مجاهدین در اکثر روستاها نیرو سازمانصیادان و کشاورزان ومیان

داشتند و مارکسیستهاي زیادي بودند که هم خانواده. کردندجذب می
دیگر به نسبت –روابط اجتماعی نسبتاً بازتر و کمتر سنتی!هم مجاهد

ي ساله100فرهنگ انقالبی ي شمالی،نزدیکی به همسایهشهرها،
فکران چپ و انقالبی به دهات دور افتادهمنطقه، تبعید بسیاري از روشن

حتا در ها تر خانوادهداد که اعضاي جواناین امکان را می- ...و ي گیالن 
چپ و سیاسی هايو سازمانبه گرایشاتپرت نیز روستاهاي 

.مارکسیستی یا مذهبی مجاهدین بپیوندند
آغازیندقیقاً از همان روزهاي نشسته،قدرت ررژیم اسالمی تازه ب

سپاه (نظامی خود- ئولوژیکهبهمن، با استفاده از نیروي ایدقیام از پس
. آغاز کردیز نیورش به دستاوردهاي خلق را در این خطه )پاسداران

هاي و اسکله، انبار اسلحه و مهماتنیروي دریاییهاي پادگانوجود 
پاچه کرده بود و با رژیم را دست،هاي نظامیتجاري، صیادي با قابلیت

و کردمیتمام توان براي سلطه بر مراکز شهري و روستایی نیرو گسیل 

پیروزي قیام هاي آغاز ماهدر همان . گرفتمزدوران محلی را به کار می
پاسداران به و به خون کشیده شد قیام صیادان آزاد و اعتصاب بهمن،

و با آتش گشودند58روي تظاهرات بزرگ مردم در مهر ماه سال 
هاي تیرباران و گذشت، سالدر کل کشور می60- 57اوضاعی که مابین

ـدر برخی مواردـ در میان شهرها و روستاهاي گیالن . اعدام آغاز شد
ي به خصوص در روستاها و حومهـ ها ش از نیمی از جمعیت آنبی

وروستاهایی مانند؛ آبکنار. شان هستندگانهباختعزادار جانـشهرها
شهر مافان، شهرهایی مثل انزلی، الهیجان، رودسر، لنگرود و رضوان

با بهترین فرزندان این خطه نبرد هاي جاودان و یادآور نامي دربرگیرنده
انقالب را در گیالن هم مانند سایر نقاط در خون ،رژیم. استب ضدانقال

دار و در هاي زیادي را داغغلتاند، انقالبیون را به بند کشید، خانواده
هایش را برقرار حسرت تحویل اجساد فرزندانشان فرو برد، بیدادگاه

ترین روستاها خود را تا دوردستسپاهمقرهاي ساخت، حضور نظامی و 
57نسل.... و ها تثبیت کرد و با کشتار، زندان، تبعیدجنگلعمق و 

. عمیق انقالب در گیالن زدياي کاري به ریشهضربه
هاي رشت و انزلی طور خاص بر شرایط زندانهیادداشت زیر ب

که در طول دهه2ئه خواهد دادامتمرکز است و آماري از زندان رشت ار
. ی را در خود جاي داده بود، تعداد زیادي زندانی سیاس60ي خونین

ترین وجوه این جنایت ذکر سعی ما بر این است که فقط بخشی از مهم
ممکن ،شود و مجال کافی براي بررسی تمام ابعاد آن در این مختصر

هاي مرین کشتارها، زندانآمشخصات کنیم تاتالش میبنابراین . نیست
به همرا گان هباختها، وقوع جنایت، محل دفن جاناصلی، ترکیب زندان

.اي جزئیات ذکر کنیمراه پاره
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هاي اصلی محل بازداشت و حبس زندانیان سیاسی در گیالن؛ زندان
رودسر، زندان مرکزي فومن، الهیجان، آستارا، انزلی، هاي زندان

اوایل سال تا . بودندالکانبعدها نیروي دریایی و 2و 1رشت بند 
ر از به تخت بستن و با کابل به کف پا به غی(در زندان انزلی شکنجه62

شده و زندانیان را براي شکنجه به اعمال نمی)و پشت زندانی زدن
بود که 3ي گاه منطقهزندان چالوس شکنجه. بردندزندان چالوس می

به طور 62اما در سال . شدهاي گیالن و مازندران میشامل استان
.کردندو سایر جاها شکنجه میمستقیم زندانیان را در زندان بندرانزلی 

، در درون و بیرونو اوج گرفتن بحران رژیم60با ورود به سال 
انقالبی هاي ویژه سازمانه به تعیین تکلیف با مخالفین بمجبور رژیم 

هاي شناخته ي رژیم به چهرهحمله.شدمجاهدین خلقسازمان چپ و 
یابانی و لیستهاي خي انقالبی شدت گرفت و تیرباران، درگیريشده

شدند ها میگروه وارد زندانگروه. هاي اعدامیان مردم را در بهت فرو برد
ها زندانیانی که در زندان. و بسیاري در همان ابتداي امر اعدام شدند

که اینحداقل . حکم گرفتند و ماندند، از گرایشات سیاسی مختلف بودند
گرایشات مختلف دارد از زندان انزلی حکایت از وجود موجود اطالعات 

. که البته اکثریت با سازمان مجاهدین و سازمان اقلیت و راه کارگر بود
تر هاي بزرگروابط زندانیان با هم در زندان انزلی تا حدي با سایر زندان

هاي سازمانی و رغم مخالفتکرد و زندانیان سعی داشتند علیفرق می
سرکوب رژیم متحد باشند و گاهدیگر، در برابر دستبا یک... سیاسی و 

که زندانیان شهرهاي مختلف گیالن را 65از نیمه دوم سال. در کنار هم
که از تبعیدي زندانیانی در زندان نیروي دریایی رشت جاي دادند، 

کشی ي خطآمدند و تجربهمی... هاي دیگر مانند گوهردشت و زندان
ارتباط با ند در ها دیده بودهاي سیاسی را در آن زندانمیان گروه

زندان انزلی شاهد فضایی متفاوت مناسبات میان زندانیان چپ و مجاهد 
. بودند

سیاهو روزهاي 67تابستان
همهاي بود که گونههوضعیت ب) نیروي دریایی1بند(در زندان رشت

از زندانیان تواب گرفته تا (زندانیانی که از بند بیرون برده شدندي
هیئت . دیگر کسی به بند باز نگشت)موضعمنفعل و زندانیان سر

مرگ از روي پاسخ به سواالت یا مواضع زندانیان، زندانی را براي 
به عبارت دیگر هیات مرگ قبل . کردندفرستادن پاي اعدام انتخاب نمی

. ها، انتخاب خود را کرده بوداز دیدار با زندانیان، از روي بازخوانی پرونده
زندانی به بیرون از بند 95، بیش از 1زندانی بند120از مجموع 

مورد هیچ کدام دیگر به بند 2فرا خوانده شدند که به استثناء 
یکی از این دو مورد هم بعد از یک هفته مجدداً از . باز نگشتند

.بند بیرون برده شد و دیگر باز نگشت

چهارنفر، شامل نماینده. هیئت مرگ در رشت از مقامات محلی بود
که رییس عبدالهیي اطالعات، بازجوي پرونده و ی، نمایندهي دادستان
. زندان بود

سید در بندرانزلی ، 60يهاي دهههاي سرکوب و اعدامطی سال
بود که علیرغم صدور احکام حاکم شرعـ اهل بابل ـ احمد قتیل زاد 

سار براي براي زندانیان سیاسی در صادر کردن احکام اعدام و سنگ
که ـ ابوطالب کوشا دادستاناسی هم شهرت داشت، زندانیان غیرسی

فرخ ،شد) انزلی و آستارا(دادستان غرب گیالنرمضان پور65از سال 
و صادر در زمان قیام صیادان آزادسپاه انزلیيبلندکیش فرمانده

مردم يهزار نفره50ي فرمان آتش مستقیم به حرکت اعتراضیکننده
وي سپس به سمت یکی از . 58مهرماه سال 24ـ23انزلی در 

گیالن و مازندران در چالوس 3فرماندهان کل مرکز شکنجه منطقه 
از جاسوسان فعال ـنماینده مجلسـ بند حسن خسته. منصوب شد

هاي انقالبی نقش مهمی گیري چهرهکه در دستبود وزارت اطالعات 
جان و ایفا کرد و مدتی مسئول اتاق بازرگانی ایران در جمهوري آذربای

گر و مسئولین زندان انزلی و سر بازجویان شکنجه. قفقاز نیز بود
علی ، )حسین فاشیست(حسین موید عابديها؛ تیرخالص زن

)یوسفی(حسینی، )موسوي(فرپور رزاز، رضا رزانعیکتادوست، ج
ها، مانند اکثر زندان، 67در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

مانند . عقاید بودپرسیده بودند، کامالً تفتیشسواالتی که از زندانیان 
نظر شما راجع به جنگ چیست؟ در مورد مجاهدین چه نظري : کهاین

ي اخیر کنید؟ حملهدارید؟ راجع به جمهوري اسالمی چگونه فکر می
دارید یا نه؟ و سواالتی نظیر آیا مارکسیسم را قبول مجاهدین را قبول

ا محکوم کنی؟ آیا مسلمان هستی یا ت راَداري؟ آیا حاضري سازمان
... اسالم را قبول داري؟ و 

نیروي دریایی رشت، بیرون بردن زندانیان از بند، از شام1در بند 
اولین گروهی که براي اعدام کردن از زندان . مرداد شروع گردید8گاه 

در همان سه روز اول قریب به اتفاق . خارج کردند، در این تاریخ بود
دو . ی که در این کشتار جمعی جان باختند، از بند خارج شدندزندانیان

البته گویا . هم تقریبا با یک هفته فاصله، براي اعدام برده شدنددیگر نفر 
نکته. اندزندانیان روزهایی را در بیرون از بند بوده و سپس اعدام گشته

ه ب65نفر از زندانیان بند، از زمستان 90ي قابل توضیح این است که 
ي حقوق قانونی علت خودداري از پوشیدن لباس فرمِ زندان، از همه

یش از پخود، از جمله رفتن به مالقات محروم بودند و طبیعتاً چه 
، یعنی تا مرداد کشتاراز پسی مانده تا یک سال قکشتار و چه افراد با

اما آن تعدادي که در اعتصاب شرکت . چنان مالقات نداشتند، هم68
رفتند، قبل از شروع کشتار ابتدا براي یک ماه و به مالقات مینداشتند و

.سپس با یک ماه تمدید، در مجموع دو ماه مالقاتشان قطع شد



19

نیروي دریایی رشت جان باختند، 1تمامی زندانیانی که از بند
تعدادي نیز بودند که دو هفته قبل از شروع . محکومیت حبس داشتند

ها آن. ها ابالغ گشته بودرسماً هم به آنحتاحکم یافته و کشتار، تقلیلِ
.در شرف آزادي بودند

زندان نیروي دریایی رشت 1تن از زندانیانی که در بند 6
نفر از هواداران سازمان راه 3. اعدام شدند، کمونیست بودند

جان90حدود.نفر هم از هواداران سازمان اقلیت3کارگر و 
ضمناً در . ان مجاهدین بودنددیگر، اکثراً از سازميباخته

زندان 2نفر نیز در بند 70وهفت، حدود رحم شصتتابستان بی
گاه این زندان نیروي دریایی رشت و تعدادي هم در بند بازداشت

.  به دار آویخته شدند
آویز حلقي شیوه67هاي تابستان کار رفته در اعدامهي بشیوه

ي زندان د که در محوطهبعدها مشخص ش. بودزندانیان با طناب
یک تعمیرگاه روغنِتعویضِنیروي دریایی رشت، از چاله سرویسِ

. اتومبیل براي اعدام زندانیان استفاده کرده بودند
زندانیان باقی معدود تا یک سال بعد از کشتار زندانیان سیاسی، 

و گمان اعدام دوستان و رفقایشان مانده در زندان رشت هنوز در شک 
ها بعد از آن کامالً قرنطینه بودند و مسئوالن زندان هم بودند زیرا آن

دادند، از جمله هاي دیگر را میها را به زندانانتقال آنيهمدام وعد
زندان نیروي 1گان بندهتوسط همین بازماند69زندان الکان که در سال
از نظر شکل ساختمان، ـالکانـ دان این زن. دریایی رشت افتتاح شد

که بعد از در مجموع با توجه به این. دقیقاً کپی زندان قزل حصار بود
کشتار، زندانیان باقی مانده هنوز در اعتصاب لباس فرم بودند و از طرفی 

ي این شرایط باعث شده بود تا یک سال هم مالقات نداشتند، مجموعه
. خبر باشندیگی ابعاد فاجعه بهکه از گسترد

نشانهدار و بیحکایت گورهاي جمعی نشانه
با وجودي که اطالعات محدودي از دیگر شهرهاي استان در دست 

بعد از هاي تا ماههاي جمعی، ي اعدامها از ادامهداریم اما آخرین دریافت
در اطراف شهر 67ماه در بهمن. کندتابستان آن سال حکایت می

گان توسط هباختعی مملو از اجساد جانچالوس چندین گور جم
گذرانی ماجرا این گونه بود که ره. روستاییان و اهالی محلی کشف شد

چالوس تا نزدیکی گورهاي مذکور در رفت و ـي تهران که از کنار جاده
پایی آغشته به خون دیدند و توجه آنآمد بودند تعداد بسیار زیادي دم

،جوي بیشتروپس از جست. لب شدها به محل یکی از این گورها ج
این گورهاي جمعی، محل دفن زندانیان اعدام شده ! فاجعه سخن گفت

گی عوامل رژیم در تخلیه و دفن اجساد هزداین مورد از شتاب. بود
که اعدام زندانیان 67در اسفندماه سال. درکگان حکایت میهشداعدام

الهیجان، بندر انزلی و سیاسی در شهرهاي اصفهان، تبریز، اهواز، بابل،
نفر از زندانیان 10زنجان کماکان ادامه داشت، طی همین روزها 
در . دار آویخته شدندسیاسی در میدان شهرداري چالوس در مالءعام به

گی دوران محکومیت خود را هنفر از جوانان مبارز که هم40الهیجان 
هاي اعدام هتن در آستارا به جوخ18. گذراندند، تیرباران شدندمی

جسد متعلق به 10دنبال کشفبهرودسر و کالچايدر . اندسپرده شده
زندانیان سیاسی در دو گور جمعی در شهرهاي کالچاي و رودسر، 

.هایی میان اهالی و پاسداران رخ داددرگیري
هاي زیر دفن در استان گیالن را در محل67گان سالهباختجان

: اندکرده
ي رشت به الهیجان قدیمی رشت در جادهگورستان : شهر رشت

در گوشه پرتی از قبرستان تازه آباد، 
ي کُلیوِر انزلی در قبرستانی به نام آقا پیر، در محله: انزلی

گورستان قدیمی سیدمرتضی، کاشف غربی منطقه : الهیجان
. کاروانسرابار و چند محل دیگر

، پشت گورستان وادي شهر، قسمت انتهاي ضلع غربی: لنگرود
ي معروف به مشهدي اسماعیل باغ و گورستان هاي غسال خانه

اطراف چمخاله و روستاي چاف
به خاك سپرده ي پرت آنقبرستان قدیم در منطقه: رودسر

پاسداران اند،هایی که اهالی محلی دادهچنین بنا به نشانههم3.شدند
حفر و کسماء، - ي صومعه سراجمعی در نزدیکی جادهیک گور بزرگ 

■.تنها در یک شب چند کامیون جنازه در آن دفن کردند

:توضیحات
1- http://fa.wikipedia.org/wikiجمھوری_شوروی_سوسیالیستی_ایران/

ي از رفیق احمد کار"شب بخیر رفیق"بخشی از این آمار برگرفته از کتاب - 2
ي چنین از نشریهاست و هم2004انتشار مارسباران، تاریخموسوي، نشر

با رفیق اردوان زیبرم است 557، شماره )اقلیت(ارگان سازمان فدائیان"کار"
هم. توانید مالحظه کنیدهاي این دو رفیق را در آن میکه متن کامل مصاحبه

شب بخیر "، مراجعه به کتاب ختهبابراي آگاهی از نام رفقاي جانچنین 
.کنیماحمد موسوي را به پرسش گران توصیه می"رفیق

:سایر آمار و اطالعات
http://efshagary.wordpress.com/2010/08/31 - سیاسي-زندانیان- عامقتل/

/كھ- نسلي- كشتار
3- http://www.gozide.com/articles/034.html
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60آمل در دهه گزارشی از زندان
گو با چند تن از زندانیان سیاسی تهیه و تنظیم شده استوگفتيمتن زیر بر پایه

بارترین سرکوب شهر آمل شاهد خون60هاي در ابتداي سال
ابعاد سرکوب و جنایت حد . مخالفین سیاسی جمهوري اسالمی بود

ت جمعیت، آمل یکی از شهرهایی بود که باالترین رقم به نسب. نداشت
حدود 1360تا زمستان . خود اختصاص داده زندانی و اعدامی را ب

. نفر زندانی سیاسی داشت1000هشتاد نفر اعدامی و بیش از 
هاي شهدا تهیه کرده بودند در مجموع بر اساس آماري که خانواده

شصت اعدام ينفر در دهه1200در آمل، محمودآباد و شهرستان نور 
. شدند

هاي مهم سرکوب، این بود که شهر آمل یکی از پایگاهيدلیل عمده
مجاهدین پایه وسیعی در . نیروهاي چپ و انقالبی در شمال کشور بود

اغلب نسخه، 5000مجاهد با تیراژ ياي که نشریهگونههشهر داشتند ب
اي سازمان یافته گستردههاي چپ نیز در سطحنایاب بود و دیگر گروه

اي بود که گونههتناسب قوا ب. بردندبودند و تبلیغات خود را به پیش می
هاي سیاسی به صورت علنی در مکانخرداد سال شصت گروه30تا 

هاي خیابانی گذاشتند و بحثفروش میه هاي ثابت نشریات خود را ب
. رایج بود

م آمل و کشتار بهترین و گیري رژیم از مرداما دلیل اصلی انتقام
پیشروترین دختران و پسران این شهر، این بود که پس از وقایع سی

مسلحانه علیه يخرداد این شهر به پایگاهی براي پیشبرد مبارزه
هاي ایران، سازمان اتحادیه کمونیست. جمهوري اسالمی بدل شد

ارتش رهایی (هاي فدایی خلق ایرانمجاهدین خلق ایران، و چریک
بومی خود در يهر یک به شکلی با تکیه بر پایه) هاي ایرانبخش خلق

ترین این مبارزه، قیام برجسته. مسلحانه را آغاز کردندياین شهر مبارزه
. بود1360و شش بهمن 5مسلحانه سربداران در شهر آمل در تاریخ 

سیاسی و نظامی سختی بر ياگر چه این قیام شکست خورد اما ضربه
ترین حکام شرع و پس از آن بود که مخوف. اسالمی وارد آمدجمهوري
شهر شدند تا مردم این شهر را که شاهد يهاي جانی، روانهدادستان

مسلحانه بودند تنبیه و يمبارزههاي شکلترین یکی از قهرمانانه
هر کسی که کوچکآیت اهللا جوادي آملیبنا به فرمان . مجازات کنند

ابعاد . شدگیر و مجازات میاران نمود باید دستترین کمکی به سربد
گیري چنان بود که مقامات قضایی شهر از غیر ممکن بازداشت و سخت

بودن این سیاست سخن راندند و گفتند اگر بخواهیم این سیاست را تا 
!به آخر پیش ببریم بهتر است دور شهر سیم خاردار بکشیم

از . را سازمان دادندعمال رژیم در آن روزها جنایات وحشتناکی
ها تا هاي سربداران به پشت وانت و کشاندنشان در خیابانبستن زخمی

مال عام در استادیوم شهر تا اعمال ها درتن از اسرا و زخمی10اعدام 

هاي وحشیانه نسبت شکنجه
گان مرتبط با هشدبه بازداشت

ها براي نمونه آن. این قیام
عباس درخشان از رفیق غالم

از ران سربداران را پس رهب
،اسارت و شکنجه مدامهاماه

در زندان چالوس به قتل 
!رساندند

ها براي رژیم تا مدت
ها و مردم، ارعاب خانواده

گان را به هباختهاي جانجنازه
جمشید اصالت از يبراي مثال جنازه. دادآمیزي تحویل میشکل توهین

کاري نقالب را به جرم همرهبران سرشناس اعتصاب معلمان در دوره ا
اش جلوي روي در حیات خانه62با سربداران یک روز عصر در تیرماه 

اجازه 60ستان سال ابیا در ت.  همسر و فرزندانش رها کردند و رفتند
دفن یکی از فعالین حزب کار ایران به نام جان برار روحی در محمود 

يجبور شدند جنازهگان او مهآباد را در هیچ گورستانی ندادند و بست
!خویش به خاك بسپارنديخود را در حیات خانهزعزی

شما را با خصوصیات و اعمال چند تن از ي خطوط زیر مطالعه
ابعاد سرکوب سیستماتیک آشنا و یافته گردانندگان آن جنایات سازمان

:خواهد کرد

حاکم شرع
به آمل حاجی محمدي خرم آباديبعد از قیام آمل فردي به نام 

ترین او به معناي واقعی کلمه یک جالد تمام عیار بود، از کوچک. آمد
که زندانی را قبل از اینيها پروندهبعضی وقت. منطقی برخوردار نبود
نام فامیلی . گفت او را بیاورید تا ببینمکرد  و میبه اتاق بیاید، مرور می

گفت ستی؟ زندانی میگفت آیا این معلون تو هخواند و میزندانی را می
. کردبعد حکم اعدام او را صادر می. گفت او را ببریدآري و بعد او می

شد و استخاره میگویا گاهی اوقات براي صدور حکم دچار تردید می
بودند افراد معدودي که با استخاره او از مرگ نجات یافتند ولی . کرد
. شد، بماندمنتهی میهاي او به مرگ زندانیکه چه تعداد از استخارهاین

او را با این خصوصیات مخصوصا براي قلع و قمع انقالبیون و زهرچشم 
هاي تعداد حکم. گرفتن از مردم پس از قیام سربداران به آمل فرستادند

مدت حبسی هم که براي زندانی مشخص می. اعدام او بسیار زیاد بود
ط مبلغ ناچیزي مثال براي یک زندانی که فق. کرد نیز خیلی باال بود
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بعد از . دادسال حکم می15ها کرده بود، کمک مالی به یکی از گروه
حاجی "انتقالش از آمل روزي رییس زندان آمل به زندانیان گفت 

. هایش بسیار باال بودیعنی حکم"محمدي پول خوردش هزار تومانی بود
ر دضرب4بسیاري از زندانیان بودند که در یک روز حکم مشهور به 

تازه . یعنی چهار سال حبس قطعی چهار سال تعلیقی. گرفته بودند4
هاي مختلف یک آن روز حاجی سرکیف بود و به همه جدا از پرونده

. دادجور حکم می
ها را هم او شب. در آمل بود1361حاجی محمدي تا اوایل اسفند 

هم به خاطر حفظ . خوابیددر ساختمان دادگاه در اتاق خودش می
به . ت خودش و هم سرعت بخشیدن به کارها و صدور حکم بیشترامنی

کاکی که با دادستان آمل داشت، از آمل منتقل شد و گویا حدلیل اصط
یکی از ،آخر اقامتش در آملياو در هفته. به مقام باالتري رسید

از رفیق محمد اسماعیل رودگریان(ترین زندانیان چپسرشناس
را زیر شکنجه به قتل ) یت در مازندرانکادرهاي برجسته سازمان اقل

دادند، شبانه ها را تحویل خانواده میبر خالف معمول که جنازه. رساند
این ياین امر مورد اعتراض خانواده. این رفیق را دفن کردنديجنازه

گیري خانواده، حکومت مجبور به نبش قبر شهید قرار گفت، در اثر پی
یا (خص شد که نشانی از گلولهشد و پس از معاینات پزشکی مش

در اثر شدت بر بدن او نیست و تقریباً) ردن براثر دار زدنگگی هشکست
جاست که یکی از پزشکان جالب این. شکنجه، بدنش مثله شده بود

کرد، حاضر به دادن هندي یا پاکستانی که در بیمارستان شهر کار می
. را با خبر ساخته بودشهید را از ماجيبرگه فوت نشده بود و خانواده

اي بود که حساسیت و اعتراض مردم شهر را گونههابعاد این  جنایت ب
2يیع جنازهیآور، تشاي که تحت آن شرایط خفقانگونههب. برانگیخت

واري منزل این شهید محل هزار نفره صورت گرفت و در تمام ایام سوگ
.رفت و آمد جوانان شهر بود
که حاکم شرع ساري نیز اجی شاهرخیحبعد از حاجی محمدي، 

او در آمل نیز. کردآمد و حکم صادر میبود چند روز از هفته به آمل می
در فروردین . احکام اعدام بسیاري از افراد را صادر کرد) مانند ساري(

دوم مجلس يگی دورههندیچون حاجی شاهرخی کاندید نما63سال 
او . آمدعمران پاکستانیحاجی شده بود به جاي او فردي به نام 

بسیار غلیظی هم داشت و فارسی را هم يپاکستانی بود و لهجهحقیقتاً
که حرف او بدون این. فهمیدسختی میه کرد و ببه سختی صحبت می

. کردمتهمین در دادگاه را بفهمد، حکم صادر می

دادستان
از او . حاجی اصغريدادستان آمل در آن ایام آخوندي بود به نام 

دادسراي "در57هاي بهشهر بود که از سال اللهیهاي حزبسردسته
بعد از قیام سربداران به آمل منتقل . به کار مشغول شد"انقالب ساري

پوشید تنها یک بار که آیت اهللا گاه لباس آخوندي نمیاو هیچ. شد
صانعی دادستان کل کشور در آن دوره براي بازدید به آمل آمد، لباس 

اصغري در نقش دادستان جنایات زیادي را مرتکب . بر تن کردروحانیت
در نهایت . کردندتمام دادیاران و بازجویان تحت نظر او کار می. شد

کرد و اصغري بود که باید براي زندانی زیر بازجویی تقاضاي تعزیر می
کرد یا تقاضاي اعدام از زندانی را امضا میيهاي پروندهکیفرخواست

هایش در آن دوره به او به خاطر خوش خدمتی. ی کردحاکم شرع م
کشور انتخاب شد و زندان جدیدي در جوار يعنوان دادستان نمونه
دوست و رشوهشدت ماله فردي بود تریاکی و ب. دادسراي آمل ساخت

گندهمرد اول شهر بود و تمامی کلهاز نظر قدرت سیاسی او عمالً. خوار
بردند و بایستی سبیل او ر از او حساب میداران شههاي شهر و سرمایه

کرد و تمامی پرسنل زیر او مانند یک خان رفتار می. کردندرا چرب می
که مخالفین سیاسی را پس از این. دست او مانند سگ از او می ترسیدند

ست دادسراي عمومی شهر انگشت نهاد زیرا درآمد قلع و قمع کرد بر پ
اصغري 68تا حوالی سال . ي او در برداشتخواري برازیادي در اثر رشوه

. در راس دادسراي آمل قرار داشت
بعدها اصغري به دلیل اختالفات جناحی به دلیل راه انداختن 

. از کار برکنار شد"تریاك کشی"مجالس 
او زندانیان . بیگاري کشیدن از زندانیان بود"کارهایششاه"یکی از 

ـواقع در جاده آمل (کارخانه بلوجینهاي اطراف را به کار بر روي زمین
این زمین متعلق به صاحبان کارخانه بود، دادسراي آمل . واداشت) بابل

اصغري بر این .بر سر مالکیت این زمین در کشمکش با صاحبان آن بود
زمین انگشت نهاد و با استفاده از نیروي کار مجانی زندانیان سیاسی با 

ن زمین که وسعت زیادي نیز داشت، برداري از ایکشت برنج به بهره
به جیب او و باند او تمامی درآمد حاصل از این زمین مستقیماً. پرداخت

مرخصی و یا عفو يبه زندانیان در ازاي رفتن به سر کار وعده. رفتمی
سر میهروز در اتاقک کنار زمین بنفر از زندانیان شبانه5حدود . دادمی

. شتافتندها میزندانیان دیگر باید به کمک آنو درو ءبردند و مواقع نشا
که صاحبان قبلی با سال این زمین در اختیار اصغري بود تا این3حدود 

. دادن رشوه کالنی این زمین را بازپس گرفتند
وي ، بود"هنر"تالش وي در عرصه هاي اصغري دیگر فعالیتاز

محسن ثرا"صوحنيتوبه"تماشاي اجباري فیلم زندانیان را به 
، به زندانیان 62در یکی از روزهاي گرم مرداد سال . بردمخلمباف

600حدود . اعالن شد که باید براي دیدن فیلم به سینماي شهر بروند
که در جنوب شهر قرار ـنفر از زندانیان با پاي پیاده از دادسرا700الی 

پایی پاره اغلب زندانیان با دم. سپار شدندبه سمت مرکز شهر رهـداشت
و پوره زندان مجبور بودند بر آسفالت گرم قدم بردارند، پاها تاول زده 

پاسداران مسلح دورتادور زندانیان . لنگیدندبود و بسیاري از زندانیان می
ش در اَراه با محافظین مسلحاصغري هم.  را محاصره کرده بودند

در سینما حق زندانیان . راهی می کردماشینی نشسته و زندانیان را هم
. نداشتند با کسی صحبت کنند یا نگاهی به پشت سر اندازند

دور تا دور سالن سینما ماموران مسلح ایستاده بودند تا نمایش فیلم 
■!به اتمام برسد
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**در ساعت سکوت مقدس

گزارشی از کشتار زندانیان سیاسی در زندان 
67وکیل آباد مشهد در سال 

هاي هیأت) مرصاد(به فروغ جاویدانپس از پایان عملیات موسوم
ي مرگ جمهوري اسالمی با فتواي رسمی شخص خمینی براي محاکمه

مجدد زندانیان سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد نیز تشکیل شد و در 
تا آذر ماه همان سال تعداد 67اي احتماالً چهار ماهه از مرداد فاصله
مرگ محکوم شده و اعدام نفر از محبوسین این زندان به 170تا 120
ایم زوایاي این کشتار را در حد امکان و با در این نوشته کوشیده. شدند

گان اتکا به منابع عمدتاً شفاهی یعنی خاطرات شاهدان زنده و بازمانده
.آن فاجعه بررسی کنیم

ي زندان وکیل آباد مشهدپیشینه
هاي زندانترین ترین و پرجمعیتزندان وکیل آباد یکی از مهم

تعدادي زیادي از اعضا و 60خرداد سال 30کشور بود که پس از 
هاي اپوزیسیون رژیم پس از طی شدن مراحل هواداران احزاب و سازمان

هاي دیگر به بندهاي عمومی این زندان منتقل گاهبازجویی در بازداشت
ي تاریخیمشهد به عنوان دومین شهر بزرگ ایران با پیشینه. شدندمی

مبارزاتی وسیع یکی از مراکز برخوردهاي حاد سیاسی پس از بهار سال 
این شهر از یک طرف به عنوان قلب مذهبی ایران و روحانیت . بود60

هاي با نفوذ حاکمیت مانند علی شیعه محل حضور و برآمدن چهره
-بود و از سوي دیگر یکی از پایگاه...نژاد واي، عبدالکریم هاشمیخامنه

یعنی 60و 50چریکی دهه ـ ي سیاسییخی دو جریان عمدههاي تار
هاي فدایی خلق بود و محل سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک

ویژه هوادران مجاهدین فعالیت تعداد زیادي از نیروهاي اپوزیسیون به
شد و به همین دالیل سرکوب این شهر براي رژیم از اهمیت باالیی 

قضایی ـ عملیاتیـ یک تیم امنیتی60ییز سالاز اوایل پا. برخوردار بود
هایی چون علی رازینی، علی فالحیان، کامل از تهران با حضور چهره

شاه موسوم هاي شهر کرمانچیمصطفا پورمحمدي و یک گروه از کمیته
وي [به ریاست فردي به نام حاج بهرام نوروزي "هاشاهیتیم کرمان"به 

نتظامی و فرمانده قرارگاه رسول اکرم ناجا گان نیروي ابعدها از سرکرده
از آن . به مشهد اعزام شدند] گیري کل ناجا شدو رئیس پلیس پیش

ویژه گیري نیروهاي اپوزیسیون و بهپس شناسایی، تعقیب و دست
هاي عملیاتی مجاهدین در دستور کار این مجموعه قرار هاي تیمچریک
هاي ملک آبادگاهبازداشتگیري به یکی از متهمین پس از دست. گرفت

گاه اطالعات بازداشت(سنگی، خیابان کوه)گاه سپاه پاسدارانبازداشت(
شدند و پس از آن مورد ي خیابان جم منتقل مییا کمیته) سپاه

-ها و فشارها قرار میترین اشکال و انواع شکنجهشدیدترین و وحشیانه
هاي وحشیانه و شکنجهجا که تعدادي از زندانیان از زیرگرفتند تا آن

آمدند، عباس رستگار و فریدون کیانی از طوالنی مدت زنده بیرون نمی
در مواردي نیز زندانی براي خالص شدن از شدت . ها بودنداین نمونه

زد مانند داریوش آذرنگ که با پیچاندن شکنجه دست به خودکشی می
اش به زندهدستمال کاغذي توسط لوله خودکار در گلو و مجاري تنفسی

گاه شویی بازداشتگی خود پایان داد و یا حسین بزازان که در دست
.ملک آباد دست به  خودسوزي زد

ها عمدتاً به ریاست رازینی و تیم تحت مسئولیت او برگزار دادگاه
-هاي دستهشدند که شامل اعدامشده و احکام در چند دقیقه صادر می

. هاي بلند مدت بودو زندان61و 60هاي جمعی و فردي در طول سال
گذشت به حتا از اعدام زنان باردار نیز نمی"عدالت دوران طالیی امام"

هاي مریم جیوار و زهرا محمدزاده در حالی عنوان مثال دو مجاهد به نام
هاي مریم کاظمی که باردار بودند اعدام شدند، یا دو انقالبی دیگر به نام

فاطمه . پس از زایمان به دار آویخته شدندو زهرا شریف بخارایی اندکی 
شهرستانی نیز کودك خردسالی داشت که پیش از تیرباران از آغوش او 

چنین مواردي از تجاوز نیز در زندان مشهد گزارش شده هم. گرفته شد
تعداد زیادي از 60هاي زندانیان زن در طول سال بنا به شنیده. است

شدند شب پیش از اعدام توسط وم میاي که به اعدام محکدختران باکره
مورد تجاوز قرار "عاشقان خمینی کبیر"و "سربازان گم نام امام زمان"

"نظام مقدس"و "امام امت"شان دامن گیگرفتند تا نحوست باکرهمی
را نگیرد، گفته شده است حکم شرعی این عمل از سوي شیخ 

یک مورد مشخص دو در. نژاد صادر و تأیید شده بودعبدالکریم هاشمی
هاي میترا و ماندانا مجاوریان پیش از اعدام دختر عموي مجاهد به نام

مورد تجاوز قرار گرفته بودند و فرداي اجراي حکم دو پاسدار مسلح با 
اي شیرینی و صد تومان پول نقد به دیدار پدر یکی از ایشان رفته جعبه

ي ان مهریهو ضمن اعالم خبر اعدام، شیرینی و پول را به عنو
کرامات اسالم !! تحویل داده بودنداعدام شده به خانواده"نوعروسان"

ي ها پروژهساخت، در داخل زندانعزیز اما مغضوبین والیت را رها نمی
گیري با دقت و وسواس زیادي از سوي مسئولین زندان پیسازيتواب
ان حاجی حسینی دادیار ناظر زندان و یکی از اعضاي سازم. شدمی

این [)حسین بازجو(مجاهدین انقالب اسالمی به نام حسین قانع گلیان
65فرد مسئول شکنجه و کشتار بسیاري از انقالبیون بود و در سال 

-احتماالً رجب(پورو بعدها فردي به نام حاجی ولی] اعدام انقالبی شد
ر توابان عمدتاً زی. گردانان اصلی این پروژه بودنداز بازي) پورعلی ولی

- کاري میهاي شکنجه شکسته و حاضر به همحکم اعدام یا در اتاق
کاري توابین نیز بسته به شخصیت یا میزان فشاري که سطوح هم. شدند
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نویسی ساده تا شرکت در شد متفاوت بود و از گزارشبرآنان وارد می
هاي شناسایی، شکنجه کردن و کابل زدن و حتا تیر خالص زدن گشت

در مواردي حتا توابین پس از . شدسم اعدام را شامل میو شرکت در مرا
- کاري خود با وزارت اطالعات و سپاه ادامه میآزادي از زندان نیز به هم

چند تن از اعضاي خانواده این فرد به اتهام [محمد رضا عدالتیان. دادند
هواداري از مجاهدین اعدام شدند اما او در زندان تواب شد و حتا پس از 

هاي مجاهدین در نیز یک مأموریت به عنوان نفوذي به قرارگاهآزادي 
رضا ، علی]از سران انصار حزب اهللا مشهد[، حمید نعیمی]عراق رفت

، صدیقه ]محمدزاده در مشهدصاحب آژانس مسافرتی [محمدزاده تاج
از جمله ...و) محسن کبابی(زاده، محمود مهرابی، محسن حسنیمحمد

جمهوري . ستخدام وزارت اطالعات در آمدندتوابینی بودند که به ا
هاي اسالمی حتا از جان برخی از توابین نیز نگذشت و بنا به مصلحت

آقاجانی، حسین معصومی امنیتی برخی از آنان را اعدام کرد، ناصر حاج
.از این دست توابین در زندان مشهد بودند

67کشتار 
ي ان احتمالی آغاز پروسههاي زندانیان زنده مانده زمبر اساس گفته

یعنی پس از اتمام . بوده است67مرداد سال 8کشتار در مشهد روز 
زندان را 2صد تن از زندانیان بند کامل عملیات فروغ که بیش از یک

ها توزیع کرده و پس از دو هاي سوال را میان آنخوانند و برگهفرا می
هدین را به بیرون از یا سه ساعت تمامی زندانیان هوادار سازمان مجا

چپ از این روز ي زندانیان بنا به گفته. کنندبندهاي عمومی منتقل می
به بعد تا تقریباً سه ماه پس از آن هرگونه تماسی با بیرون از زندان قطع 

هاي تلفنی، ها، قطع شدن تماسشد که شامل ممنوعیت مالقات
تا پول نقد به ي دیگري و حجلوگیري از ورود روزنامه یا هر وسیله

هاي تهران شامل اشراقی، هیأت مرگ معروف زندان. شدداخل زندان می
گانی از تهران که نیري و غیره به مشهد نرفته بودند اما قطعاً نماینده

احتماالً از وزارت اطالعات یا دادستانی بودند به مشهد اعزام شده بودند 
ناظر زندان مشهد، پور دادیاراي حاکم شرع، ولیکه همراه با مغیثه

این فرد از طرف[ها در مشهدحاجی ظریف جاللی رئیس سازمان زندان
در مورد نقش . گیر شدداران منتظري بود و بعدها به همین جرم دست

او در کشتار اطالع دقیقی در دست نیست اما از آن جا که منتظري 
لی نیز توانست از اعدام زندانیان چپ جلوگیري کند احتماالً ظریف جال

و تعداد زیادي از مسئولین امنیتی و ] ها بوده استدر جریان اعدام
-بان این هیأت را در مشهد تشکیل میقضایی زندان و پاسداران زندان

توان از پاسدارانی که در جریان این کشتارها مشارکت داشتند می. دادند
ی بود هایکار نقاشی داشت و از لمپناو پیش از انقالب صاف[به شکوري

که احتماالً از طریق باند الجوردي وارد امور زندان شد و پس از اعدام 
صاحب کاموا [، برادر حجت]حسین قانع گلیان جانشین او شده بود

ها برادر و پسر عموهایی بودند یساقی[، یساقی]فروشی پروانه در مشهد
ست ها به ریاها رشد کردند و حتا یکی از آنکه به مرور در امور زندان

، جواد اکبیا، فیضی، نبی، غیبی و ]ها نیز دست یافتسازمان زندان
ها سالن ورزش دبیرستان علم در محل دقیق اعدام. حسینی اشاره کرد

گاه اطالعات سپاه سنگی بود که پس از انقالب به بازداشتخیابان کوه
روشن . گرفتآویز کردن صورت میها از طریق حلقتبدیل شد و اعدام

هیأت هدفی جز اعدام هر چه بیشتر زندانیان نداشته است و است که
گیري از باال رفتن آمار قربانیان صورت هیچ گونه تالشی براي پیش

نفر از زندانیان سرسخت و 12یا 10به عنوان مثال در آغاز . نگرفت
هاي اصطالحاً سرموضعی مجاهدین را اعدام کردند و سپس جنازه

دادند یا در مواردي ر معرض دید سایرین قرار ها را دي آنآویخته شده
یکی از دو برادر را به دار آویخته و جنازه آویخته شده را به برادر دیگر 

. دادند که این کار نیتی جز تحریک دیگري به مقاومت نداشتنشان می
در مورد حسن و عباس صفدري، دست کماین تاکتیک کثیف
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یش و میل سران رژیم به کشتار گرا. محمدرضا و علی سعیدي اجرا شد
و 66ي دیگري نیز قابل اثبات است، از اوایل سال حداکثري از زاویه

تر شد و پس از آزادي تعداد زیادي از زندانیان، جو بندها بسیار سیاسی
جمعی و اعتراضاتی به قصد باال بردن سطح امکانات یا مبارزات دسته

هاي ن به شرکت در کالسمحدودتر کردن فعالیت توابین یا تن نداد
عقیدتی یا مراسم نماز اجباري صورت گرفته که گاهی به پیروزي نیز 

نشینی و تعرض از سوي رژیم نیز منجر شد و در اثر آن روندي از عقب
-هایی بین زندانیان توزیع مینامهآغاز شد و در این مدت بارها پرسش

ها و انیان به سازماني نگاه زندهایی دربارهشد که عمدتاً به صورت فرم
ي جنگ، نوع اعتقادات مذهبی و غیره ویژه مجاهدین، مسالهاحزاب به

ماند و در واقع بسیاري از جواب میبود و عمدتاً نیز از سوي زندانیان بی
مرداد نیز پی به حاد و 8هاي پس از نامهزندانیان پس از توزیع پرسش

یاق گذشته به سواالت جواب ویژه بودن اوضاع نبرده بودند و به همان س
یا بر اساس یک فاکت دیگر هنگامی که تعدادي از زندانیان چپ . دادند

به قرنطینه منتقل شده بودند و نسبت به وضعیت نامناسب غذا اعتراض 
ها شما به زودي به بدبخت": پور به طور علنی گفته بودکرده بودند، ولی
و بر اساس "زنیدیشوید آن وقت براي غذا چانه مدرك واصل می

جمیع مدارك تردید نیست که رژیم به دنبال اعدام تعداد هر چه 
بیشتري از زندانیان بود و هرگز گرایشی براي جلوگیري از اعدام وجود 

عام این باور که مواضع باالي زندانیان دست رژیم را براي قتل. نداشت
از کودکانهو شناخت بسیار انگارانهبیشتر بازگذاشت جز توهم ساده

ي شواهد که همهماهیت و ذات ضدبشري رژیم خمینی نیست، چه آن
-گاه قضایی سناریو را طوري پیش میگویاي این است که رژیم و دست

.بردند که به کشتار هر چه بیشتري منجر شود
اما . در مورد تعداد زندانیان اعدام شده آمار دقیقی در دست نیست

این آمار 67تمامی بندهاي سیاسی در سال با توجه به تعداد زندانیان
-هایی که از جاندر مواردي در لیست. نفر بوده است200کمتر از 

اي به هاي گوناگون منتشر شده اسامیدر سایت67گان سال باخته
نفر تخمین زده شده است 300تا 250اشتباه عنوان شده یا آمار بین 

دانیان سیاسی آن سال تناسبی که قطعاً چنین تعدادي با آمار واقعی زن
گان از هوادارن و اعضاي سازمان مجاهدین تمامی اعدام شده. ندارد

رضا که به اتهام هواداري از جز محمدعلی مشهديبه. خلق ایران بودند
فکر چپ با گرایش به گیر شده بود اما شاعر و روشنمجاهدین دست
تعدادي از زندانیان . گان در راه آزادي طبقه کارگر بودسازمان رزمنده

مجاهد نیز بودند که در درون زندان تغییر مواضع داده و کمونیست 
شان یعنی مجاهدین شدند اما در جریان این کشتار به همان اتهام اولیه

پور، رضا نقیرضا امینیان، شهریار اسفراینی، غالمعلی: اعدام شدند
هاي شیرین نامدو زندانی زن به. منصور شکوهی از این جمله بودند

ها اسالمی و شمس براري نیز اعدام شدند اگر چه در برخی لیست

در مورد زندانیان چپ . اسامی دیگري نیز به اشتباه آورده شده است
هاي منتظري مانع از رسیدن این موج مرگ به شود که تالشگفته می

هاي مرگ بردهاز تمامی زندانیان مجاهدي که به اتاق. زندان مشهد شد
شدند تنها حدود سی نفر به دالیل متعددي زنده بازگشتند که از این 

هاي مرتضی علیان، امیر غفوري، محمود میدانی، تعداد پنج نفر به نام
هاي توسط تیم73و 72هاي جمال اسدپور و زري افتخاري در سال

ترور وزارت اطالعات ربوده شده و سر به نیست شدند و هیچ اثري حتا 
از کسانی .هاي آنان نیز باقی نماند و تنها یک نفر به نام مجید راز جنازه

پیش از . که مورد سوءقصد قرار گرفتند موفق به فرار شد و زنده ماند
هاي تهران تبعید شدند که چند نفر از زندانیان مشهد به زندان67سال 

67گی آنان جزء اولین دسته اعدامیان زندان اوین در مرداد تقریباً همه
جعفر هاشمی، یعقوب سلیمانی، حمید : بودند، اسامی آنان عبارت بود از

فشان و محمد نظر،  رضا جانریاضی، محسن فغفور مغربی، بهروز حق
.سویزي

گان نیز به این ترتیب هاي قتل عام شدهي مطلع شدن خانوادهنحوه
ي بهشت رضاي مشهد بود که یکی از خدمه یا کارمندان سردخانه

دو برادر اعدام شده را شناسایی کرده و چون با پدر ایشان يجنازه
آشنایی داشت از طریق تلفن آنان را با خبر نمود و از همین کانال سایر 

ها شان به دلیل قطع شدن مالقاتها از فرزندانهایی که مدتخانواده
هاي آنان براي گیرياما پی. ها آگاه شدنداطالع بودند نیز از اعدامبی

ها بی اثر ماند و زندان و دادستانی اطالع یا تحویل گرفتن جنازهکسب
پدر یکی . گان ندادندباختههاي جانمشهد هیچ گونه پاسخی به خانواده

هاي گیريگان به نام بهرام پرنده پس از استیصال از پیباختهاز جان
سرانجام و بی پاسخ، مقامات دادگاه انقالب را تهدید کرد که در بی
رت تحویل نگرفتن جنازه بهرام یا ندادن آدرس دقیق محل دفن وي صو

خودکشی خواهد کرد و پس از آن که بار دیگر با جواب منفی روبرو شد 
ي سوم ساختمان مربوطه به پایین پرتاب کرد که منجر خود را از طبقه

بر اساس اطالعات دریافت شده از همان کارمند  . به مرگ وي شد
جمعی در قسمتی از بهشت رضاي در گورهاي دستههاسردخانه جنازه

60گان از سال شدهمشهد دفن شدند که پیش از آن محل دفن اعدام
. بود

گان راه باختهي تمامی جانداشت یاد و خاطرهدر پایان ضمن گرامی
67گان کشتار سراسري سال باختهآزادي و سوسیالیسم به ویژه جان

گفتنی است . آوریمترتیب حروف الفبا میمشهد، اسامی این رفقا را به
این اسامی از طریق زندانیان باقی مانده از زندان مشهد که در خارج از 

هاي منتشر شده در اینترنت کشور ساکن هستند و در مطابقت با لیست
اسامی نامطمئن که هیچ سندي براي اثبات اعدام . آوري شده استجمع

* ها موجود بود را با یک عالمت ایشان پیدا نکردیم اما در لیست
)توضیحات ویژه ـمحل تولدـگی نام و نام خانواده( .ایممشخص کرده
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حمید .4*رضا احسانی.3نوید آموزگار . 2مشهد -علی آگاه. 1
. 7*تهران-محمود احمدي.6مشهد- علی احمدي.5مشهد - احمدي

- احمدي قطبینصیر .9مشهد- محمد اصغري.8مشهد- علی اربابی
همتا محمد بی.12جالل اسدپور .11سبزوار- محمود ادیبی.10مشهد

.15کمونیست شد-بجنورد - شهریار اسفراینی.14*جالل اسدي.13
رضا علی. 17شیروان -شیرین اسالمی. 16قوچان- بولچید اسالمحمی

*اراك- حمید امري. 19*گناباد- پورعلی افضلی.18شیروان - اسالمی
. 22مشهد- محسن بافیان طوسی.21مشهد- پرستعلی ایران.20

-اصغر برادران مقدمعلی.24مجتبا براتی باقرآباد .23*ابراهیم باقري
. 27زنجان - شمسی براري. 26زنجان -رسول براري. 25*قوچان

جعفر بهرامن.29قوچان -رضا باقريعلی.28*سبزوار- نیکحسن به
کاظم .31*مشهد-همتا طوسیمحمد بی. 30مر کاش-)مندبهره(

.33مشهد - بهرام پرنده.32متأهل و داراي دو فرزند- سبزوار-پارسی
-چیحمید پوستین.35مشهد -علی تفقدي.34قوچان - ررضیعلی پو
. 38*مشهد-رضا جدیدیانعلی. 37*حمید توکلی. 36*قوچان

- جواد حسین. 40مشهد -آباديمهدي حسن- 39*مسعود حریري
- سید حبیب حسینی.42*نجف- زادهحسین حسین. 41*نجف-زاده

-محمد حمامی. 44*اسفراین- اهللا حسینی ایرجحجت.43*گنبد
محمد . 47*محمدرضا حنایی. 46. مشهد-محسن حنایی. 45قوچان 
مشهد-حبیب حسینی.49کربال-حسین حیدریه. 48کربال - حیدریه

محمود . 52*مشهد- مصطفا خالقی. 51شهد م-ایوب حسینی. 50
.54ربت حیدریه ت-)خزاعی(محمدصادق خزایی. 53*مشهد- خرقی

-اسماعیل خلیلی. 56سبزوار - ابراهیم خلیلی.55محمد خلخالی 
محمد . 59تهران -رومسعود خوش. 58انوري رضا خواجه.57سبزوار 
سمنان- نحسن دامغانیا. 61*نویسعلی خوش. 60تهران -خلیقی

محمد . 64سبزوار - آباديمرتضا دولت. 63*آستارا-سوزياکبر دل. 62
.66مشهد -حجت رضایی. 65کمونیست شد -سبزوار- رباط سرپوش

محمود . 67متأهل و داراي سه فرزند -مشهد- یمهدي رحیلی خراسان
- غالم.70*رضا روانکرد. 69قوچان -سیامک رمضانیان. 68*رشیدي

احمد . 72نیشابور-داراندي زرهمه.71تربت حیدریه - حسین رجبی
- مهدي سدیدیان. 74*کاشمر-محمود زیبایی. 73مشهدي -زلفی

. 77مشهد -محمدرضا سعیدي. 76مشهد -رضا سرایی. 75*سبزوار
محمد . 79شاهرود - رضا سلیمانیعلی. 78مشهد-علی سعیدي

براتعلی سیران .81مشهد -محسن سیاح هراتی. 80*سبزوار-سهیلی
.84*کاوه سیدان حصاري. 83*احمد سیدان حصاري. 82*مشهد-

حسین .86*فرهمایون شایان.85مشهد- فضل قمصریانجعفر شاه
سبزوار-منوچهر شفیقی. 88سبزوار-محسن شفیقی. 87*شریعت

علی . 91مشهد-حمیدرضا شهپر طوسی.90*جعفر شکري. 89
. 93کمونیست شد-مشهد- شکوهیمنصور. 92ركت-سلیمی

حسن . 95*الزمانیاصغر صاحب. 94مشهد-ابوالفضل شکوري
تربت -بوالفضل صفوي بایگیا. 97عباس صفدري. 96قوچان- صفدري
مهدي .100سمنان- ابوالفضل طالب. 99جلیل ضابطی. 98حیدریه

هوادار - سبزوار-مرتضا عجم.102*جواد طوسی.101مشهد- طلوع
-مهدي عربی خادر.103ن مستضعفین که در زندان مجاهد شدماآر

*قوچان-محمد عطاردي.105*محسن عطاران.104*شاندیز مشهد
مجید . 108تهران-علی عظیمی. 107مشهد- محسن عطارزاده. 106
محمدرضا .110چناران - علی اصغر غالمی.109قوچان-اکبریانعلی

حسن غفوري . 112*تایباد- غفاريعبدالحکیم. 111گناباد- غفاري
علی . 114تربت حیدریه-محمد فانی دیسفانی. 113مشهد-قریب

- بخشحسن فرح.116*مشهد-پورانوش فالح.115فخارزاده کرمانی
بجنورد- مهدي قرایی. 118. پورمحمد قانع شاطرحسین. 117گنبد 
مرتضا . 121قوچان-یداهللا قشقایی.120بجنورد-مید قراییح.119
*بهنام قهرمانی.123قوچان-ايهادي قرچه. 122قوچان-ايقرچه
. 126سبزوار- محسن کرابی. 125نیشابور- زادهمحسن کاظم. 124

.128تهران- علی اصغر کشمیري. 127بیرجند-جواد کریمی
. 130*مشهد-حجت کهنسال.129ن قوچا-محمدعلی کوهساري

ابوالفضل . 132چناران-علی گلی. 131*مشهد-مختار کهنسال
-پورمهدي محمدحسین. 134*جعفر لشگري.133مشهد- لشگري
رضا غالم. 136اردبیل- )مرجوعی(شهرام مرجوي . 135مشهد

بیرجند- رضا مهاجر.138بیرجند-خلیل مودي. 137مشهد-محمدي
وي از توابینی بود - بافت-حسین معصومی.140*علی مسچی.139
گرایش به سازمان - مشهد-رضامحمدعلی مشهدي.141دام شدکه اع

قاسم . 142به اتهام مجاهدین دستگیر شده بودرزمندگان داشت اما 
حسین منتظري .144سبزوار- محمد مقدم. 143سبزوار-مقدم

رضا موسویان علی. 146*مرتضا منتظري.145گنبد- رامیان
حسین غالم. 148قوچان- اصغر موقر مقدم. 147*شهرکرد- دهکردي

سید مرتضا . 150*قائن-حسن مهاجر. 149قوچان-موقر
جمشید . 152نیشابور-علی میرشاهی. 151*میرمحمدي
سال 60وي با سن - حاجی میرمصطفایی.153*مشهد- میرشهیدي

مجید . 155*مشهد- نیامجید نادري.154ترین اعدامی بودمسن
متأهل و داراي یک فرزند- بجنورد- امین نجاتی محرمی.156*نجاتی
رضا غالم.159مشهد - جواد نصیري.158مشهد -محمود نساج.157
حمید .160کمونیست شد و هوادار سازمان راه کارگر -مشهد-پورنقی
عباس نجاتی .162گنبد - علی وزیريحسین.161مشهد- مندنیرو

- زدي ثانیحسین ی.164قوچان - مسعود وکیلی.163مشهد - فهیمی
■علی مسیح.166زاده جلیل صوفی.165مشهد 

باخته محمدعلی عنوان این مقاله از نام یکی از شعرهاي رفیق جان**
.رضا گرفته شده استمشهدي
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در خوزستان67کشتار
براي. افتاداتفاق1367تابستاندرایراندادرويآورترینشگفت

ازپسجهانبهخدا،بهکهاینخاطربهنفرصدهاایراندربارنخستین
تريبزرگشمارحتاوشدنداعدامنداشتنداعتقادرستاخیزروزومرگ

...رفتنددارهايچوبهپايخدابامحاربنامبه
مشهد،تهران،مانندهاییشهرستانهايزنداندراکثراهااعدام

جریانخوزستاندر. گرفتصورتدیگرشهرچندواهوازتبریز،شیراز،
هاییبرنامهوتحرکاتها،اعدامازقبلوقتچندکهبودگونهبدین

تلویزیونشد،قطعزندانیانهايتماسيکلیه. گرفتمیصورتداشت
ازقبلروزچند.شدنمیزندانوارددیگرهاروزنامهوشدندبرداشتهها

بلندگوهايدرصداییشبیکاهواز،فجرزنداندرهااعدامشروع
تهدیدآمیزيآیهچند. "الجبارینالقاسمالرببسم": شدپخشزندان
بانانزندانيفرماندهسويازآتشفرمانصدايوشدقرائتنیزدیگر
دو،يشمارهيجوخه"،"! آتشیک،يشمارهيجوخه": شدصادر
. انداختمیوحشتبهراهمهکهبودمسلسلرگبارصدايو... "!آتش
اتاقبهاتاقدارندکردندمیگمانزندانیانکهبودندطوريصداهااین
. بودآوردلهرهنمایشیکفقطشبآناما. آیندمیجلووشندکُمی

يهمه. شدواردخوزستانهايزندانمسئولصرامی،شبآنفرداي
گیههمو61سالبهایمبرگشتهدوبارهما: گفتوکردجمعرازندانیان

!شوندحاکمهمدوبارهباید
رازندانیانتکتک. بودشبیهصحراییيمحاکمهبهاماوضعیت

مورددر. کردندمیبازجوییزندانیاندیگرحضوردروزدندمیصدا
:بودگونهبدینسواالتهاچپ

اید؟شدهگیردستگروهیچهبارابطهدر) 1
دارید؟قبولراگروهآنهنوزآیا) 2

صورتبدینسواالتهمخلقمجاهدینسازمان هاي زندانیدرمورد
:بود

اینسوالاینطرحازمنظور(اید؟شدهگیردستايرابطهچهدر) 1
)مجاهد؟یامنافقگویدمیزندانیببینندکهبود
دارید؟قبولرامنافقینآیا) 2
دارید؟قبولرارجويآیا)3
برهمهکههاچپبهخطابصرامیصحرایی،يمحاکمهپایاندر

مرتدحکموهستیدمرتدشما: گفتبودندایستادهشانموضعسر

منافقحکمومنافقیدهمشما: گفتمجاهدینبهخطابو! استاعدام
!استاعدامنیز

عزیزراستی،حبیبازمتشکلايچهارنفرهيکمیتهیکبعد
. شدایجادپورمهدياسماعیلو) زندانداخلیمدیر(شفیعیراستی،

بهوکردهجدارابقیه،کردندمشخصرااعدامیافرادکمیتهاین
بهرابودندماندهفجرزنداندرکهزندانیانیهاآن.فرستادنداصفهان
. بودزادهدهقانیمحمودها،اعدامیازیکی. سپردنداعدامهايجوخه

گیريدستآخرینازقبل. شدگیردستبارششکلدرمحمود
هايسالازاعدامیانبرخیکهمجاهدینجمعیدستهگورستانروبروي

آبادبهشتبینپادادشهر،2فاز(بودندکردهدفنجاآندررا64تا61
. باشدرزمانشهمورفقاگیهسایهمدرتاخریدمنزلی) فوالدصنایعو

فروغعملیاتازپسوکردندگیردسترامحمودکهنگذشتچندياما
کهمادرش. شدسپردهخاكبهرفقاهمانکناردروشداعدامجاویدان

ویلچررويغروبروزهربود،شدهفلجوکردهسکتهاواعدامخاطربه
.خواندمیفاتحهعزیزشمحمودبرايونشستمیمنزلدربدم

یکیفرهنگ. بود67سالاعدامیانازدیگریکینیا،فداییفرهنگ
حکومتدرراسنگینبسايهزینهشاخانوادهکهبودکسانیمعدوداز

پورشاوهومنوفریدبرادرنیافداییفرهنگ. بودکردهپرداختاسالمی
. شدندکشتهجاویدانفروغدرعملیاتهومنوفرید. بودنیافدایی

سالدربود،شدهگیردستآغازینهايسالهماندرکهاماشاهپور
نهضتبهداروندعلیزندان،درهاسالآندر. شداعدام1364

درهممجاهدینهايبچهازبخشی. بودانداختهراهبهرا"توابین"
ازئولوژیکهایددفاعجهتکردمیبرگزارتوابیننهضتکههاییمناظره

مدتبهکهبودشدهباعثمسالهاین. جستندمیشرکتسازمانشان
صبح،قیقهدپنجروزهروشدندالمالقاتممنوعزندانیانماه،شش
دادهوقتهاآنبهشبدقیقهپنجوعصردقیقهپنجظهر،دقیقهپنج
وهالباسهموبزنندمسواكهمبروند،شوییدستهمکهشدمی

.بشویندراهایشانظرف
بود،افتادهاتفاقباالدرکهوقایعیازاطالعبدونمجاهد،زندانیان

محمودجعفري،اهللاهدایتمثال.جستندمیشرکتهامناظرهدر
کسانیازنیافداییپورشاوکهواییویسبراتی،منوچهرمحمدیان،

ئولوژیکهایددفاعسازمانشانازوکردهشرکتمناظراتدرکهبودند
کهاینجالب. شدندسپردهاعدامهايجوخهبهدلیلهمینبهوکردند

آن،ازترپیشودبوانداختهراهبهراتوابیننهضتکه-بهداروندعلی
کهخلقمجاهدیناعضايازباقري،پروینومهردادشاَاعترافاتدر

هاآنوبود دادهلوداشتند راراغربیشمالمرزهايازخروجقصد
جهترا-شدنداعدامجاویدانفروغعملیاتازپسوشدهگیردست
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بهاشپروندهبهگیهرسید
انتقالمسجدسلیماندادگستري

آویختهداربهجاهماندرودنددا
داخلیمدیربهخبروقتی. شد

هاسالآندر(رسیدکارونزندان
) بودنشدهساختهفجرزندانهنوز
ترحیمی مراسمبهداروندعلیبراي

بلنددعابهدستوکردبرگزار
!!!بدهقراربهداروندعلیجواردرمراخدایا: گفتوکرده

یکیمجاهدینکارگريبخشمسئولوالنامبهمعروفافشاراکبر
موالناشعربهاشخاطر عالقهبهافشاراکبر. بود1367اعدامیانازدیگر

زمزمهراموالناازاشعاريهمیشهوبودمعروفموالنابهشرقی،عرفانو
کردمیسپريراشامحکومیتپایانیهايسالهم داشتاو. کردمی
و درشداعدام"جاویدانفروغ"عملیاتازپسونبودیارشبختاما

.شددفنزادهدهقانیمحمودکنار
شصتسالدربود،رامهرمزساکنومتولدکهنژادمحمدجمال

بهومتواريکشید،آتشبهرامهرمزدرراايفروشیروزنامهيدکه
بهراخوداشخانوادهاصراربهاماسالچندازپس. کردفراراصفهان

اطالعات. دادتوضیحرادکهزدنآتشينحوهوکردمعرفیعاتاطال
براي آنازپسجمال. کردندآزادشوگرفتکتبیتعهديويازهم

ازیکیبهکهداشتقصدگانشهبستازیکیراههمبهکاریافتن
بهاشخاطر سابقهبهوگیردستدریادرامابرودخلیجیکشورهاي

در"جاویدنفروغ"عملیاتازپسنیزاو. شدمحکومزندانسالپنج
.شداعدام سپردهيجوخهبهاهوازفجرزندان

بودمجاهدیناعضايازعشقی،احمدبهمعروفترکیعشقاحمد
سازماناعضاياما باکشیددستمجاهدینهوادارياززنداندرکه

بهکهبودکسانیجزوعشقیاحمد. داشتخوبیعاطفیيرابطه
چپاکثراشدندفرستادهبه اصفهانکهکسانی. شدندفرستادهفهاناص

تمام.بودندکردهتوبهزنداندرکهمجاهدینیاعضايازیاوبودند
به غیر ازشدندبرگرداندهاهوازبهشدندمنتقلبه اصفهانکهکسانی

مسجدسلیمان کهاهلسیروسنامبهکارگرراهسازمان اعضايازیکی
. شودمیاعدامجاهمانوشودمیدرگیراصفهانزندانداخلیمدیربا

اعدامهمراتوابینیواش یواشبرگرداندنداهوازبهرازندانیانکهوقتی
از بازگشتازپساعدامیانازیکیهمترکیعشقاحمد. کردند

تندوکسانی که از اصفهان بازگردانده شده بودندمیاندر.بوداصفهان
تابانمجتباواکثریتفدائیانعضواسدالهیرحیمهاينامبههاچپاز

خلقکادر فدائیاناعضاياز
نیز آذر16کنگرهبهموسوم
.داشتندحضور

اهوازدر1367اعدامیان
. اندکردهدفننقطهسهدررا

پادادشهر2فازدررابخشی
فوالد صنایعوآبادبهشتبین
سالاعدامیانهمقبالکه

بخش. سپردندخاكبهبودندکردهدفنجاآندررا64تا61هاي
جادهاطرافهمرامابقیوسوسنگرداهوازـجادهکناررادیگر

بهنزدیکمجموعدر. اندشدهدفنسیلوهاسمتبه اهوازشهرـهما
گرچهماندههنوزقبرشانسنگکهاندشدهدفناین قبرهادرنفرچهل

البته.نیستخواندنقابلبرخینامهاگسنگیهفرسودخاطربه
کانالیکدرهمباراتعداديکهداردوجودهمجمعیدستهگورهاي

.اندپوشاندهبتونبارارویشانوکردهدفن
مانده،جابهایشانازاثريوشدنداعدام67سالدرکهکسانینام
:ازاستعبارت

مکونديحسینعلی. 4باقريپروین. 3باقريمهرداد. 2باقريمراد.1
. 9نوزاییاحمد. 8نیافرهنگ فدائی. 7مراديمنیژه. 6کعبیجابر. 5

رضایینادر. 12زادهدهقانیمحمود. 11افريزهرا. 10دلفیسکینه
مقدساحمدیاناحمد. 15کاووسیکیناهید. 14اوركنسرین. 13
. 19الدینرفشبهرام. 18محمدنژادجمال. 17کجکالهمحمود. 16

فریبرز. 22اسدالهیرحیم. 21فرامرزينادر. 20ترکیعشقاحمد
داریوش. 25پورهاديحمید. 24احترامیمهدي. 23اسکندري

باقريزینب. 28صدیقیپیام. 27دیلمیپورنیکاصغر. 26نعمتی
عباسبهروز. 31اصفهانیفریدونصادق. 30اسديمحمود. 29

ریزيتبقائم. 32جهرمی
ازکهمجاهدیناعضاي سازمان دیگرازگورستانایندرگویاالبته
اعدامآنجادرویافتهانتقالاهوازبهشهرهماودزفولمثلشهرهایی

.دنداروجودنیزشدند

دزفول
داشتقابل توجهی سیاسییزندانکهشهرهاییازدیگریکی

نامیونسکو.بودندبسح!!! "یونسکو"درزندانیاندزفولدر. بوددزفول
زنداندرمجاهدین،يحملهازپسو1367سالدر. بوددزفولزندان

.بودافتادهراهبهصداهاییوسرهمیونسکو
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خبريزنداندروبودندشدوآمددرسراسیمهونگرانپاسدارها
کردهصادرعمومیعفوحکمخمینیکهاینبرمبنیبودشدهپخش
اینآسخاحمدوشیرالیپورشارنجبر،صادقچونیانیزنداناما!!است
میاورژیموخمینیمرگآورپیامبلکهخمینی،عفوحکمنهراحکم

صحراییهايدادگاههشبیدادگاهیهمیونسکوزنداندر. دانستند
بهحاضریدپرسیدند؛میمجاهدزندانیانازدادگاهآندر. شدبرگزار
-نفرهچهارکمیتهبالفاصلهبودمنفیجواباگربروید؟منافقینجنگ

لباسنفریکوهردوانهکاظمی،الدینشمسآوایی،علیازکه
میمرگسیاهلیستدررااواسم- بودشدهتشکیلدیگرشخصی
:بودندهاآنازتعداديعزیزاناینکهلیستی. نوشتند

. 5آبیریکباانوشه. 4رنجبرصادق. 3شیرالیپورشا. 2آسخاحمد.1
. 9شیخیحسین. 8قالوندحجت. 7سگوندپرویز. 6بهزاديمصطفی
دشتیچنگیز. 12صادقی. 11بابایی.10"سگوند"نژادصنعتفریدون

آسخاحمدجملهاز. نیستمعلومعزیزانایندفندقیقمکانالبته
جمدردزرودخانهکناردررافرزندتانبودندگفتهاشخانوادهبهکه
جسديهیچکردندقبرنبشآسخخانوادهوقتیاماایم،کردهدفنکگل
.نبودقبرآندر

مسجدسلیمان
تقریباهمسلیمانمسجدزندانبرحاکمفضاي1367سالدر
باهردوانهازمتشکلايکمیتهنیزجاآندر.بودهازنداندیگرهمانند

نامبهدیگريشخصودادیاررازيبود،دادستانکهصابرمستعارنام
شبهههايدادگاهوشدایجاداطالعاتوزارتبازجويموسويحمید

. شدآغازهاچپومجاهدینازسواالتهمانباصحرایی
:ازاستعبارتشدهتهیهسالآناعدامیانازکهلیستی

عبدالرضا. 4راکیحمید. 3عباسیمحمدرضا. 2نامداريشاهرخ.1
. 8صالحیمحمدحسین. 7بخشیجهان. 6ییوسفداریوش. 5راکی

. 11ونددرویشمحمدرضا. 10پورفرديکشور. 9پورفرديپروین
تصگريسیروس. 14قنبريتیمور. 13محمديفیروز. 12تاجمیرالی

جمعهعلی. 18ولیوندوحید. 17کیانیفرخ. 16رستمیجمشید. 15
. 22ريهیبیوسف. 21شجاعی. 20عباسیعلیزضا. 19سبزدل
یعقوب. 25ذلفغاريمنوچهر. 24رشیدیانغالم. 23رستمیجمشید

اسداهللا.28صالحیعلی. 27ابراهیمیصالحمهران. 26ابراهیمیصالح
محمديمهدي. 31محمديمحمد. 30قنبريعلی. 29افروشته

محدودعلتبهخوزستاناستانشهرهايدیگرمورددرمتاسفانه
67سالوقایعمورددررااطالعاتیمینتوانستاطاتارتبوامکاناتبودن

■.میبیاوردستبه

واپسین سنگر مبارزه
1980هاي ترکیه بعد از کودتاي نگاهی به  زندان

درخشاناولدوز 
اش المللیبینو داخلیترکیه در چارچوب در 1980سال کودتاي 
ي در خاورمیانهتوانست بود که سرمایه به پشتوانه آن میايیگانه پروژه

هاي پیاده نمودن برنامه. گزین نمایدجايرا جدیدي ژاندارممتالطم 
برخوردهاي جدي طبقاتی يآستانهترکیه را به ،اقتصاد بازار آزاد

گیري این وضعیت با توجه به مبارزات مردم ایران و قدرت. کشانده بود
سرمایه ترسیم امنی را برايناها در افغانستان تابلو آشفته وکمونیست

،اي از مبارزات مسلحانهپرستارهيترکیه دهه70يدهه. کردمی
هاي سیاسی چپ احزاب و سازمان. بودها و تظاهرات کارگري اعتصاب

يتا جایی که سرمایه براي گسستن حلقه. گسترش یافتنددر این دهه 
صدها هزار1977سالخونیناول ماه میدر هاآنو قدرت میان حادات

مده بودند آاستانبول گرد هم "میدان تقسیم"که در اي کارگر و انقالبی
هايگاه شناخته نشدند به گلوله بست و رسانهرا توسط افرادي که هیچ

در این قتل عام را در مائوئیستاحزاب دولتی شایعه دست داشتن 
بعد از این سال چپ با نگاهی انتقادي اما . ندسطح وسیعی گسترش داد

عملش ادامه داد وابه کار خویش و مبارزاتفراز و فرودر از سرشا
با پیروزي انقالب ایران وضعیت سیاسی . هی را دو چندان نموددسازمان

اي موفق در برابر نیروهاي سیاسی چپ نمونه. شتتر گترکیه آشفته
فعالیت سیاسی يپا به عرصهاًکه جدید(اسالم مدرندیدند و خود می

پناهی بی"هاي آتشین بر منبرها از با نطق) ذاشته بودنددر ترکیه گ
شریعتی در شمار علی هاي کتاب1.راندندسخن می"ن و اسالمآقر

ها در پشت پرده دست در تركها و پانناسیونالیست،شدبسیار چاپ می
اوباش اجیرها آن. کردنددست دولت نقش بازوي سرکوب را ایفا می

بردند و یا در خفا بازوي ترور معات هجوم میکه بر تجاي بودندشده
سخن. افزودندها میگیهداشتند و بر این آشفتدولتی را فعال نگه می

هاي خطر را براي سرمایه به زنگ2"الدین اربکاننجم"رانی روز قدس 
وضعیت اقتصادي نابسامان و تراز منفی صادرات و واردات . وردآصدا در 

براي .بیکاري و قحطی کشور را فرا گرفته بود. دافزایش دارا قیمت دالر 
"تورگوت اوزال"،"سلیمان دمیرل"نخست وزیر حل معضالت اقتصادي 

اي سفت و را به سرپرستی ریاست جمهوري منصوب نمود تا با برنامه

گ جماعت نوری ھای ترکیھ، نفر سوم حزب عدالت و فتح هللا گولن، بزر-١
توسعھ

و عضو حزب رفاه٩٧- ١٩٩۶ھاینخست وزیر ترکیھ در سال-٢
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گی،هبازنشستسنو باال بردن مزدهادستسخت مبنی بر پایین آوردن 
مذاکره و واردIMFدن مخارج دولتی با آزاد نمودن نرخ ارز و پایین آور

هاي هاي قانونی توانایی حل بحراناحزاب و سازمان. شودکاريهم
انداشتند و مجلس بعد از بارها تشکیل جلسه حتموجود را عمالً

قدرت به دست گرفتن . نتوانسته بود رئیس جمهور را انتخاب نماید
-حاد احتمالی میآمدهاي در افغانستان بر پیشهاکمونیستتوسط 

را در یموفقيپروژهامپریالیزمچنین فضایی بود که حیندر . افزود
آن منافع يباید در نتیجهاي که میپروژه. ترکیه و منطقه کلید زد

. شدجهانی در منطقه حفظ شده و با خطر کمونیزم مقابله میيسرمایه
شد و این بار بعد از شاه ایران نقش ژاندارم منطقه به ترکیه واگذار 

مانند بعدي يناخواستهآمدهايپیشينکاتی اندیشیده شد که جلو
.گرفته شوددر ترکیهجواسالم ستیزهبرآمدن

مندترین قدرتجمهوري این کشور سیس أارتش ترکیه که از بدو ت
این حق را دارد تا شود طبق قانون اساسی ارگان سیاسی محسوب می
کنترل فضاي سیاسی و درلس و دولت مجدر صورت تشخیص ناتوانی 

برخورد و واکنش کنترل اوضاع را با شدیدترین شکل کشور،اجتماعی
. دست گرفتدررا سناریوبازیگردانی این 3"کنان اورن". به دست گیرد

در اش را فراهم نمود و اسالمفاشیزم ترك نیروهاي سرکوب مخفی
فتحسالم سیاسی از نوع هاي متفاوتی چون ناسیونالیزم مذهبی و اچهره

با تبریک گفتن به سربازان ترك براي بازگرداندن آرامش به یاهللا گولن
4.نمودتأییدرا دولت کودتاکشور و دور کردن خطر کمونیزم مشروعیت

هاي محلی و کارگري که سندیکاها و کمیتهها،سازماناحزاب،ي همه
کنان اورن بر . ندممنوع اعالم شدشتگذشمارشان از صدها هزار می

العاده اي اعالم وضعیت فوقتلوزیون حاضر شد و طی بیانیهيصفحه
بالفاصله در تمام کشور جستو احزاب بازداشت شدندرهبران.نمود

گیري نیروهاي انقالبی و سیاسی مترقی آغاز جو و تعقیب براي دستو
ی شناسایاز سوي نیروهاي امنیتی و پلیس کودتا نفر 1683000. شد

هزار پرونده 210طی .شدمنجر نفر 650000که به بازداشت شدند
هزار نفر حکم 7ها براي در این دادگاه.هزار نفر محاکمه گشتند230

50نفر تایید شد و حکم 517از این تعداد حکم اعدام درخواست شد،
ها و احزابنفر به اتهام عضویت در سازمان98404. نفر به اجرا درآمد

هزار نفر پاسپورت صادر نشد و 388براي .محاکمه گشتندسیاسی
هزار نفر 140.خطرناك بودن از کار اخراج شدنداتهامهزار نفر به 300

ه و در هزار از کشور خارج شد30و از شهروندي ترکیه  اخراج گشتند
تن به شکل 300.گی سیاسی کردندخارج از ترکیه درخواست پناهنده

س شورای امنیت ملی ترکیھژنرال ارشد ارتش ، رئی-٣
،بھ نقل از کتاب ارتش ١٩٨١مقالھ آخرین سرباز،فتح هللا گولن،سال -٤

امام،نوشتھ محمد شیک روزنامھ نگار چپ ترکیھ

فعالیت . زیر شکنجه جان باختندنفر171و مشکوکی به قتل رسیدند
47استاد و 120معلم و 3854. مردمی تعطیل شديکمیته23677
سال 4000روزنامه نگار جمعا400ًبراي مجبور به استعفا شدند،قاضی 
نفر در 16درگذشتند و نفر در اعتصاب غذا 14. زندان صادر شدحکم 

کشته در درگیري مسلحانه ر نفر دیگ95وبه قتل رسیدند حال فرار 
اما چون هر تاریخ خونین و پر 5.نفر خودکشی نمودند43شدند

این در پس . مقاومت دیگري واقعیت در صفحات رسمی مخفی گشت
داد، دهشت کودتا خبر میيولیههاي امار رسمی دولتی که از هزینهآ

در ترکیه بر همه جا به خصوص88تا 80هاي که بین سالهولناکی
شمار . خفته استتريناكمناطق کردنشین جاري بود آمار وحشت

اعدامیان در ترکیه در مقایسه با کشورهایی چون ایران بسیار کم است و 
نمایند را حق به گرایی سینه چاك میقانونبراياین شاید آنانی را که 

آري آمار اعدامیان به دلیل ساختار قانونی ترکیه کم . جانب نشان دهد
اي که هنوز هم خبري از ها هزار گم شدهبه این سیاهه باید دهاما بود 
-گیريگاه دستهیچدولت کهگانیشدهها دریافت نشده، بازداشتآن

هاي خیابانی و یا در و صدها نفري که در درگیريشان را تایید ننمود
هاي انقالبی در کوه به قتل رسیدند و یا هدف ترورهاي دولتی قرار کمپ
هایی که در گورهاي دستهچنین گم شدههم. اضافه کردنیز ند را گرفت

اي خاموش نشده از بولدوزر یا خاطرهيتیغهگاهگَهجمعی دفن شدند
ش را در اتوانيو رسانه همه6کندش را افشا میارفیقی جا و مکان

شمار این . کندخاموش کردن صداي این افشاگري وارد عمل می
ردنشین و در اطراف کُاطقتر هم در منکه بیشجمعیگورهاي دسته

هاي مخفی ترکیه وجود گاهها و بازداشتمراکز نظامی ارتش یا زندان
که فریاد سرخ مبارزین را هم"هاییخاوران"رسدمیموردها دارد به ده

٥-IHD،انجمن حقوق بشر ترکیھ
کشف گورھای دستھ جمعی در شھر درسیم ترکیھ و مناطقی چون استانبول-٦
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عالوه بر این افرادي را نیز که در زندان تحت . دارنداره افراشته میو
شان اعالم شد بر د و یا به شکل مشکوکی مرگشکنجه به قتل رسیدن

ندیده گرفت آن را توان چنان باالست که نمیمار آاین . باید افزودشمار
يعالوه بر این ضربه. دم شدهمرفورممداري وو با مدعیان تفوق قانون

موزشی کنترل شده آریزي سیستم پایهو به دنبالفرهنگی بعد از کودتا 
وارد 1981در سال YOKتحصیالت تکمیلی ترکیهخطر سازمانو بی
و شده گاه ترکیه خطرناك شناخته دانش71این سازمان طبق نظر . شد

4891طبق آمار،. اخراج گشتندآنجویانمسئولین و اساتید و دانش
راه اخراج شدند که به همیاراستاد10دکتر،25پرفسور،38کارمند،

-هزار نفر بالغ می20ند مجموعاً به افرادي که مجبور به استعفا شد
.شدند

تاریخ سیاسی ترکیه را زندان يترین نقطهسیاهبعد از کودتا
ها را به بازداشت هزاران نیروي سیاسی، زندان.باید دانست"دیاربکر"

مبارزه . هاي مختلف انقالبی تبدیل کردي مهمی براي فعالیت گروهنقطه
و"دیاربکر"زندان . ودتا ادامه داشتو مقاومت در زندان از فرداي ک

فجایع و 7.بودندهاترین این زنداندر آنکارا از مخوف"اولوجان"زندان
رد تحمیل ویژه بر انقالبیون کُهاي غیرانسانی که در این زندان بهشکنجه

هنوز زوایاي این دهشت اگر چه . ها زنده کردشد آشویتس را در خاطره
با این همه زندانیان سابق این زندان ست ابه تمامی کاویده نشده 

هرکدام در حد توان خویش با نوشتن خاطرات به صورت کتبی و یا 
ها و افشا کردن دولت و شفاهی سعی در زنده نگه داشتن این مقاومت

ها در زندان دیاربکر از شکنجه. دارندداشته و فاشیستی آنئولوژيهاید
شویی به زندانیانی که در لباسشالق و شوك الکتریکی تا خوراندن پو

فرو کردن چوب و باطوم و بطري در ، شدندروزها تشنه نگه داشته می
خوراندن موش به محکومان و ،هاماتحت زندانیان و آتش زدن سر چوب

همه و همه در زندان ...تجاوز و سوزاندن و اتو زدن و ناخن کشیدن و
امنیتی هايسازمانهاي به راستی که تمامی آموزه. دیاربکر آزمایش شد

گاه قتلکارنایتج. وقت دنیا در خدمت نجات خاورمیانه قرار گرفته بود
اسد "معروف به )esat yildiran("اسد یلدران"گاه دیاربکر،و شکنجه

ترکیه و اسالم و امنیت کشوررژیمافتخارش خدمت مومنانه به "جالد
Orhan(" نلیدکتر اورهان اوزجا"این جهنم دیگر دژخیم . بود

Ozcanli(در این زندان مبارزین . یار اسد بودگر و دست، شکنجه
و سایر ) PKKعضو کمیته مرکزي (" مظلوم دوغان"بزرگی چون 

سازي و سیستم توابدر اعتراض به و 1982سال اش در رفقاي
جهنم دیاربکرزندان. زدندخودسوزي دست به هاي زندان شکنجه

ردها و در باالیی از زندانیان این زندان را کُشمار. ردها نامیده شدکُ

ان دیاربکر جزو ده زندان مخوف جھان شناختھ طبق گزارش نشریھ تایمز زند-٧
.شده است

چنین در آن مقطع هم.ندداددرجه دوم نیروهاي کمونیست تشکیل می
تعدادي از اعضاي احزاب ناسونالیست و از جمله حزب ملی مردم 

MHPگیر شدند و حتا تعداي از آنان اعدام نیز گشتند اما این دست
یکی از سران این حزب اعتراف سازي بود چرا که بعدها فقط یک صحنه

ها اگر چه در دوره کودتا در زندان بودند اما گویی دولت کرد که آن
ها و ي ایشان را در سرکوب کمونیستحاکم مقاصد و آرزوهاي دیرینه

. بردردها پیش میکُ
5کنجه، نفر زیر ش25در زندان دیاربکر 

در اثر نفر 4، نفر در نتیجه اعتصاب غذا
درحالی که در ،ان باختندجخودسوزي

لیدر جدید (" فتح اهللا گولن"بیرون از زندان 
و از حامیان اصلی هاي ترکیهفرقه نوري

در دولت فعلی "رجب طیب اردوغان"
و دست گیري بوددر حال قدرت) ترکیه

ها به گرمی نظامیان را در سرکوب کمونیست
جا که متاسفانه زنان زندانی از آن. فشردمی

اند ن خاطرات زندان به ویژه زندان دیاربکر کمتر اقدام نمودهدر نوشت
الي اما البه.شان در دست نیستدقیقی از آنان و نحوه مقاومتاطالعات

توان به وضوح تحقیر و توهین و همین خاطرات دردناك منتشر شده می
کارش به هماسد جالد و دکتر . ها دانستتجاوز را امري عادي در زندان

هی شده هرگز از یاد آنانی که دگامان این جنایت سازمانپیشعنوان 
اند هاي این دو تن رفقاي زندانی خویش را  از دست دادهزیر شکنجه

گاه این سردژخیم قتل"اسد یلدران"سرانجام .د شدنفراموش نخواه
هاي شهري حزب کارگران دیاربکر به دست یک واحد از چریک

سرنوشتی که . انقالبی شدنبول اعدام در استاPKKکردستان ترکیه 
هرگز در اما.عام شودباید ارزانی تمامی آمرین و بانیان این قتلمی

به محکمه اترکیه نیز این افراد حت"تردموکرات"هاي بعدي و حکومت
. پاسخ ماندواره بیگان همهشدخوانده نشدند و دعاوي شکنجهفرانیز 

اکنون درست در ارزه و مقاومت خونین مبهازندان دیاربکر بعد از سال
به موزه تبدیل ید کردند دولت آنانی که مشروعیت این جنایات را تای

آنانی که خویش صحنه گردان فجایع انسانی شرم موزه .شده است
دموکراسی "و "اسالم ولرم"آشویتس ترکیه بودند و اکنون با ادعاي 

امی سرمایه جهانی در سیاسی و نظ، دار منافع اقتصاديپرچمشان"نوین
این نظم و قانون و يتضمین کننده. انداي متفاوت گشتهمنطقه با چهره

.بود80دهه رشد اقتصادي ترکیه، کشتار و شکنجه و سرکوب خونین
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عالوه بر روزهاي تاریک بعد از کودتا به دلیل"الوجان"نام زندان 
بات غذاي گ و اعتصاهاي مرمقاومت انقالبیون کمونیست در روزه

واره هاي ترکیه را همکه زندانسنتی. شودسپرده میجمعی به یادها
تداوم مبارزه و .نگه داشتگر و زنده روشنچون مشعلی سوزان،

هاي ترکیه ترین نکات زندانتوان از برجستهمقاومت در زندان را می
این مقاومت از روزهاي ابتدایی بازداشت و شکنجه به صورت . برشمرد

دادن ترتیببه صورت جمعی به شکل دوره محکومیتو در آغاز يفرد
و مبارزات داخل زندان. شددهی میسازماناعتصابات درون زندان 

بدین . دادشان جامعه را نیز تحت تاثیر قرار میهايگستره فداکاري
هاي ترکیه هرگز به مکانی براي گذران دوران محکومیت شکل زندان
ي سیاه بعد از کودتا که جامعه در بهتی در دورهه ژبه وی. بدل نگشت

ها اعدام شده بسیاري از سران احزاب و سازمانو سنگین فرو رفته بود 
هاي خیابانی کشته شده بودند یا راه اروپا را در درگیريویا زیر شکنجه 

اي جدي و تاثیر هی مبارزهددر پیش گرفته بودند مقاومت و سازمان
چه در این مقاومت مردم را به هر آن. موکول نشدگذار هرگز به بعد 

هاي مرگ در دهی موفق روزهسازمان.گذشت حساس نمودمیهازندان
تن از 4به شهادت 1989اعتراض به لباس هم شکل در زندان در سال 

را در ايهژاین سنت جایگاه ویاز این به بعد . انجامیدها کمونیست
علیه دولت و به امکانی براي ارتباط با مبارزه یافت و به اهرم فشاري 

. افکار عمومی جامعه و تلنگر زدن به وجدان عمومی تبدیل گشت
انقالبیون ترکیه توانستند از زندان به عنوان فرصتی براي اثبات 

ئولوژي هواقعی ایديشان بر عقیده و راه خویش و افشاي چهرهپایداري
هاي بسیاري داشت اما ههر چند این امر هزین.حاکم استفاده کنند

در جامعه گردید و توانست روح مبارزه مظهر زنده بودن و جاري بودن 
بار روزهاي پس ازسکوت مرگمقاومت را به جامعه نیز تسري دهد و 

اي جز چارهشورانگیزهاي سیستم در برابر این مقاومت. بشکندرا کودتا 

ها را هدف انزنديغیر قابل تصورتوحش سرکوب بیشتر نداشت و با 
اعتصابات و با اوج دوباره )90دهه (این دوره.حمله خویش قرار داد

. راه بودهمنیز کارگري تحرکات
جنبش چپ ترکیه بعد از این تجربه تحت تاثیر گسترش سریع 

1996سال .قرار گرفت و در حاشیه ماند1992ردها در سال حرکت کُ
سالمی در ترکیه که اسالم موازي با به قدرت رسیدن اولین حکومت ا

شقرارهاي خود صدر برنامهداد و در رواج میابعادسیاسی را در تمامی 
ها و انقالبیون افزایش داده بود بار دیگر سرکوب و فشار به کمونیست

Susurluk(طی بروز تصادفی که به حادثهدر اواخر این دهه. یافت
kszasi (ترورهاي مخفی و معروف شد دستان پشت پرده دولتی که در

در نتیجه .خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر در کار بودند افشا گردید
گی و عدم هوزیر کشور استعفا داد و دولت دچار آشفت،این تصادف

اقتصادي وخیم شدن اوضاعو هاافشاگريبا این . اوضاع گردیدبر کنترل 
ی و انقالبی زاب سیاسحها و ادوباره فریاد مخالفت بلند شد و سازمان

دولت براي کنترل اوضاع سرکوب را در دستور عمل . وارد عمل شدند
چند تن از رهبران چپ هدف ترور دولتی قرار گرفتند . خویش قرار داد

هاي سازمان. اعتصاب غذاها آغاز شد.بار دیگر وارد عمل گردیدو زندان 
، TDP ،TKP/M ،TKIP،TKP/ML،DHKP-Cانقالبی 

DIRANIS ،MLKPشرکت داشتند1996اعتصاب غذاي سال در.
از این تعدادشرکت نمودند که فر ن444مجموع این اعتصابات دردر
سومین روزه مرگ خونین ترکیه اعتصاب . نفر به شهادت رسیدند12

علیه قانون زندان هاي که بود 2000و 1999هاي غذاي گسترده سال
. ه شهادت رسیدندصدها تن بو به دنبال آندهی شدسازمانF8تیپ
فداکارانه، ترك نکردن اعتصاب غذا از سوي ياین مبارزهيهژویينکته

شان به پایان رسیده بود و در خانه و یا در افرادي بود که محکومیت
هاي مستند. دادندتا مرگ ادامه میخود دفتر مخفی حزب به اعتصاب

همه ين مبارزهدر ای. اندرا ثبت نمودهدرخشانيبسیاري این مبارزه
نفر 1284و ) اعتصاب غذاي خشک(هاي مرگن در روزهت199جانبه 

فتح اهللا گولنی به شکل گرایاناسالم. در اعتصاب غذا شرکت کردند
اي در پلیس و امنیت و استخبارات و ارتش سیستماتیک و آموزش یافته

روي میلیون نی5مدارس مذهبی فتح اهللا گولن . ه بودندترکیه نفوذ کرد
. ه بودتربیت شده را در نقاط حساس و مهم سیاسی ترکیه به کار گمارد

الهیات، اي مذهبی وهاي که با گسترش مدارس و دانشگاهاندیشه
کشید که هدف اصلی آن مقابله با اسالم را پیش میاي جدید ازشیوه

بھ دلیل .ھای زیرزمینی کھ بھ دلیل تنگ بودن بھ تابوت شھره داشتزندان-٨
زیر زمین بودن این بندھا سیستم تھویھ ھوا از طریق لولھ ھای آھنی کھ زیر بند 

معمولی دیوارھا کوتاھتر از قد یک انسان . کردکار گذاشتھ شده بود کار می
شد ھیچ صدایی از شد و بھ دلیل سیستم کھ در دیوارھا کار گذاشتھ میساختھ می

.شدآن منتقل نمی
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هاي هنگفت داخلی و خارجی خرج ترویج این سرمایه. کمونیزم بود
دولت وظیفه .هرها و روستاهاي عقب مانده ترکیه شداندیشه در ش

. نهاده بوداسالم نوظهورها و انقالبیون را به عهده برخورد با کمونیست
. ها استهژاین پروينمونه"سیواس"يهی چون واقعیهاقتل عام

علوي در این ـفکران کمونیستتجمع هنرمندان و روشن1993سال
تصاویر واضح از بر اساس.راه شدبی همنیروهاي مذهيشهر با حمله

اند فریاد آتش زدن هتلی را این واقعه امامان جمعه که کف بر لب آورده
اري جلسه هستند را زفکران و هنرمندان در آن در حال برگکه روشن
در عرض چند دقیقه تعدادي با باال رفتن از ساختمان وکنندصادر می

دو نفري است که وجز"عزیز نسین".نماینداقدام به آتش زدن آن می
این .را یافتاز راه پله اضطراري فرصت فرار از مهلکه شانسیخوشبا 
36تا شدها بسته ها بعد از خروج نسین از طرف پلیس و فاشیستپله

هنري ترکیه در آتش مبارزه با ـ تن از نیروهاي سیاسی و فرهنگی 
شان در خود خاموش هايفریاداهللا گولن فتح"اسالم سبز"کمونیزم 

ها رهبران کمونیست و چنین ترورهاي دولتی در این سالهم. شود
تنها در .دادجویان را هدف قرار مینگاران مستقل چپ و دانشروزنامه

.کشته شدنددر این ترورها نفر3336تعداد 1996سال 
هر کس "در اختیار گرفتن نبض اطالعات امنیتی کشور با شعار 

صفحه دیگري از برخوردها و "ش بیشتر عمرش بیشترااتاطالع
رغم تصویري که علی. زندها علیه مبارزین و انقالبیون را رقم میسرکوب

اش از ترکیه جدید در حال فکر جهان سومیسرمایه و حواریون روشن
واره دچار ها همترکیه در تمامی این سالساختن و تبلیغ هستند،

جویی تا احزاب هاي دانشحرکت. است بوده استبحران در اقتصاد و سی
واره زیر ضرب سنگین ردها همهاي انقالبی و جنبش کُسیاسی و سازمان

قدرت مانور باالي پلیس ترکیه . اندهاي متنوع از سوي پلیس بودهرفشا
چه چیزي به کند که در این مدت میأییدی این نکته را تنبه روش

و خطی پیش روي دولت ترکیه قرار ارجحیت داده شده و چه برنامه 
از محرومیت از تحصیل گرفته تا مضروب شدن به دست .گرفته است

، ترورهاي رسمی دولتی به دست پلیس )هالباس شخصی(هافاشیست
هایی از تصویر ردنشین در نوروز همه پارهتا بمباران شهرهاي کُ

طقه نیز دموکراسی نوینی است که قرار است از سوي کشورهاي دیگر من
بازگرداندن روح مقاومت و مبارزه به جامعه لرزه بر . قرار داده شودالگو

از اانداخت و در این شرایط بود که حتاندام قدرت حاکم و سرمایه می
اي که در تاریخ فاجعه. ها نیز فرو گذار نکردندبمباران شیمیایی زندان

طی 1999سال غذاي زندانیان سیاسی ببرخورد با اعتصا. نظیر ندارد
پلیس و ،از سوي ارتش"بازگشت به حیات"آور به نام شرماي پروژه

طی این عملیات بیست زندان که در . امنیت ترکیه به اجرا گذاشته شد
زندانیانی . ها اعتصاب درجریان بود هدف حمله نظامیان قرار گرفتآن

را چنین اند آن روزها وحشیانه جان سالم به در بردهيکه از این حمله
:نمایندروایت می

شب هنگام . حال بودیمبیشتر ما از ضعف ناشی از اعتصاب غذا بی"
یکی از رفقا . شکافتندبا پتک سقف را می. صداهایی از سقف شنیده شد

ها سقف شکافته شد و از سوراخ آن ده. شده استلیاترفقا عم...صدا زد
امیان از سقف ظن. گاز اشک آور و گاز اعصاب به داخل انداخته شد

هاي آتشین گلوله. هاي خود قرار دادندزندانیان را هدف کور تیر اندازي
خودمان را به در ، نفس کشیدن نداشتیمتوانو به داخل پرتاب شد

بندها رساندیم و آنجا پلیس و ارتش مسلسل به دست زندانیان را به 
که ختند و با اینبنزین اندابین زندانیان پتوهاي آغشته به. درگبار بستن

نشانی در محل حاضر بود تا سوختن زندانیان و فرونشستن ماشین آتش
سال قبل که در 50این فجایع نه در "...شان منتظر ماندندفریادهاي

سالی که آمریکا . در جریان بود2000تاریخی نزدیک به ما و در سال 
ضربه بایستهاي خود قرار داد و چپ ترکیه میعراق را هدف موشک

چشید و ترس را میطعم جامعه باید . کردشست محکمی دریافت می
رفیق زن کمونیست در این عملیات زنده 6. فتیارا درمیدولت قدرت 

اندازي رتن در نتیجه سوختن و یا تی36زنده در آتش سوزانده شدند و 
این چنین دولت ترکیه توانست براي مدتی صداي اعتراض . کشته شدند

مبارزه و مقاومت در زندان به همان اندازه . ان خاموش نمایدرا در زند
بیرون از زندان اهمیت دارد و این مسئله را تاریخ مبارزاتی چپ ترکیه 

هایی که به دهی در زندان و ترمیم ضربهسازمان. به اثبات رسانیده است
تواند جامعه را نسبت و افراد وارد شده و حرکتی جمعی میهاسازمان
نباید رازندانمقاومت و مبارزه درون . یت موجود حساس نمایدبه وضع

ست که شاید بتوان از او این سوالی. اهمیت دانستتاثیر و بیبی
قبل از و 67و 61هاي هاي ایرانی و مبارزینی که بین سالکمونیست

چپ ایران .پرسیددر زندان بودندهاي وحشیانه رژیمها و اعدامسرکوب
زندان چه تحلیلی از وضعیت جدیدي که برایش به وجود چه نگاهی به 

و یا چه را پیش روي خود قرار داده بود؟ايمده بود داشت و چه برنامهآ
■توانست انجام دهد؟می

١٩٩٩آنکارا -زندان اولوجان 
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سندرو لومینوسو
پرومروري بر قتل عام زندانیان کمونیست 

کهعلیرغم ایني زندانیان سیاسی در سنگر زندان، مبارزهنگريباز
مند مقاومت و هاي ارزشحاوي درساما ناك است دهنده و هولنتکا

که این مقاومت در تمام نقاط دنیا توسط مبارزان این. نیز هستحماسه
هاي مبارزه با رژیمو باورمندان به رهایی بشر تبدیل به سنگر درخشانِ

هاي ارتجاعی و استثمارگر شده، از یک طرف نیاز ما را به بازنگري گوشه
کند و از طرف برجسته میامیدي تاریخِ رزم زندان، مقاومت و وشتهنان

قدرت را با آخرین سنگرهاي مرتجع درکرد دیگر تشابه زیاد روي
بدین . سازدروشن میجهاني انقالبیون در سراسر مقاومت و مبارزه

، تا امروزجمهوري اسالمی60يهاي دهههاي زندانمیلهبینخاطر از 
به سلسله جبال ، شیلی، مکزیکهاي هند، ترکیه، اندونزياناز فراز زند

قطعاً . اندازیممیفرجام زندانیان کمونیست پرو نظر به رویم و آند می
هاي زندانیان گیر ما که با رزم خانوادهي پیبازنگري این تاریخ و مبارزه

پیوند اتحاد و شود، رشته سیاسی در پرو و سایر نقاط دنیا تکمیل می
.ها خواهد بودهاي ارتجاعی و امپریالیستسستنی ما در برابر قدرتناگ

هبستهاي همهایی بنویسیم که در لیست نامهخواهیم از زندانمی
الملل و نهادهاي حقوق بشري و گی و دادخواهی سازمان عفو بین

ال ". اندترین تعداد را از سرتاسر دنیا به خود اختصاص دادهقضایی بیش
هايسنگرنام"گراندهکانتو"و "الریگانچو"و "کاالئو"،"فرانتون

که در دفتر نبرد انقالبی پرولتاریاي جهانی نقش هستنددرخشان نبرد 
خاطر سپرد لحظاتی را که هباید ب. به خاطر سپردها را آنبسته و باید 

زنده باد "و "!زنده باد انقالب"ي ارتشیان در فریاد صداي شلیک گلوله
. شدزندانیان از آوا تهی ِ"!جنگ خلق

دریافت که رود عالوه بر اینانتظاري که از خواندن این نوشته می
که اتفاقاً در است هاي پرو ي زنداني تکان دهندهاز واقعهيترعمیق

مرگ کمونیسم، شکست انقالبات و اتفاقا شکست انقالب تبلیغِدوران 
سئواالت است که این، تامل در این رخ دادـشمسی60دهه ـ ایران 

سیاسی در ابعاد کشوري و و با چه اهداف1کشتار در چه بستر تاریخی
اي بین این جنایت با جنایات مشابه در این چه رابطه؟ جهانی رقم خورد

توانیم پیدا کنیم که از رویارویی سرمایهي پس از آن میدهه و دهه
ان سوسیالیسم و داري جهانی با موج اول انقالبات قرن بیستم با آرم

این درـ کند؟ اصالً چرا قتل عام زندانیان سیاسی کمونیسم حکایت می
توسط سیستم حاکم در آن مقطع تاریخی الزم بود ست ـپرومنظور جا 

در ایران قتل عام زندانیان سیاسی در رابطه با مشابهو طرح سئوالی
؟ ده بودکه انقالب مردمی ایران شکست خوربا توجه به این60يدهه

1985بهار ـ اینجا پرو 
انتخابات در . بود و بساط انتخابات دیگري در راه بود85آوریل سال 

ها و هاي پرو به بانکبدهیچون شرایط فاجعه بار اقتصادي انجام شد
از . شده بوددرصد بیشتر 50سال 5موسسات امپریالیستی در طول 

ز صندوق راي بیرون ا"گارسیا"ي پرو، شعبده بازي هیات حاکمه
از وي. بود"حزب سوسیال دمکرات آپرا"يهگارسیا نمایند. کشیده شد

ها برخوردار بود و هاي قانونی و سوسیالیستحمایت تقریباً تمامی چپ
در . گرفتمیـکمی تندتر از نوع چاوزـ هاي ضدامپریالیستی ژست

جنگ خلق ي انقالبی و همین زمان حزب کمونیست پرو درگیر مبارزه
حزب کمونیست پرو معروف به راه درخشان به . با دولت مرکزي بود

اي به این منظور تهیه حزب جزوه. تحریم فعاالنه این انتخابات پرداخت
هاي پوسترهاي دیواري و تراکت. کردطور وسیع پخش هبوکرده بود 

سوادان در مناطق فقیرنشین روستایی به دیوارها مصور براي کم
گرفتند و سیاست ها را میها جلوي اتوبوسها، چریکدر جاده. چسباند

در میادین و کوچه و بازار هم . دادندتحریم را براي مسافران توضیح می
ها در مناطقی که حزب در میان توده. شدرانی ایراد میو سخنتبلیغات 

انتخابات روند ها سعی در متوقف کردن داشت، چریکوسیعی پایه 
، "آیاکوچو"هاي استان خی از روستاها و شهرستاندر بر. کردند

راه درخشان در مناطقی که قادر به ممانعت . برگزار نشداصالً انتخابات 
از انتخابات نبود، با عملیات نظامی تا حد امکان در انتخابات دولتی 

. نبود"سیاست"تحریم انتخابات، فقط یک . اختالل ایجاد کرد
هاي مسلح در اندام قدرت تودهاي بود براي عرض بلکه صحنه

. ي آلترناتیو بودیک پروژه. برابر دولت کهنه و ضدمردمی
به قدرت رسد، به "آلن گارسیا"حکومت پیشین پرو، قبل از آنکه 

ها کالفه و مستاصل شده بود و بدون معناي واقعی در برابر سنگر زندان
پایداري مندي وها کامال از قدرتشک قدرت عظیم نهفته در زندان

هاي کارگر و دهقان و بومیان تحت رهبري حزب کمونیست جنگ توده
این اوضاع، بادر مواجهه. گرفتنشات میها در خارج از حصار زندان

زندانیان مبنی بر جداکردنگذاشت پیشحکومت پیشین طرحی را 
و عدم در نقاط دور دست کشور هاپراکندن آندیگر و کمونیست از یک

اما حکومت به . را بگذرانند... دوران حبس و شکنجه و ها تا تمرکز آن
موفق به پیاده کردن این طرح ان انقالبیعلت مبارزه و مقاومت زندانی

با روي کار آمدن آلن گارسیا، که نه تنها پشتیبانی آمریکا، بلکه . نشد
شوروي و چین و کلیه کشورهاي اروپایی را هم صاحب بود، این طرح 

. شددوباره مطرح
این اتفاقات مقارن بود با شکوفایی روزافزون حزب کمونیست در 

. بردجنگ انقالبی تمام عیاري را پیش میاین حزب. پرتو جنگ خلق
مبارزه منفی و برابر بود با رداي در هر نقطهها حضور راه درخشانی

. مند، فعال و تهاجمی بودها متشکل، نقشهمبارزات آن! منفرد و تدافعی
. در شرایط ضعف، بهترین دفاع، حمله استادانستند که حتها میآن

رشد مبارزه در بیرون زندان. هاي پرو هم صادق بوداین مسئله در زندان
ي مبارزه تبدیل کرده بود و ي مقاومت در زندان را به روحیهها، روحیه
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همین باعث می شد زندانیان بی محاباتر در 
.ومت کنندمقابل زندانبان و شکنجه مقا
می"تروریست"دولت این زندانیان را

می"اسیر جنگی"ها راخواند و و حزب آن
ال "، "لوریگانچو"ها در سه زندان آن. نامید

متشکل شده "کاالئو"و زندان زنان "فرونتون
هاي دستکردند، ورزشبودند، مطالعه می

کاردستی درست دادند،جمعی را سازمان می
. کردندهنري خلق میکردند و آثار می

آوري کمک مالی در آثارشان براي جمع
هاي دفاع از جنگ خلق گاهجلسات و نمایش

پرو در بسیاري از شهرهاي بزرگ دنیا عرضه 
ها براي زندانیان میچه خانوادهآن. شدمی

. شدآوردند به شکل کمونی تقسیم می
زندانیان از طریق خانواده، وکال و دادگاه 

از . با بیرون حفظ کرده بودندتماس خود را 
سرخ بر هاي هاي پرو، پرچمفراز دیوار زندان

زمان با هم1985در تابستان . افراشته بود
عملیات نظامی ارتش پارتیزانی خلق در 

، "ال فرانتون"، زندانیانِ سراسر کشور
، نگهبانان را به "الریگانچو"و "کاالئو"

ه هایشان را مصادرگروگان گرفته و سالح
بعد از چند ماه یعنی در اکتبر . کرده بودند

ـ همان سال، آلن گارسیا گاردهاي جمهوري 
ها که واحدي از پلیس و مسئول امنیت زندان

براي حمله به زندان الریگانچو را ـاست
تن از زندانیان را بعد از 50گسیل داشت و 

ها به یک درگیري، از طریق آتش زدن سلول
.قتل رساند

بود که 1986لاواسط سا
اجراي طرح يبار دیگر زمزمه

پراکنده کردن زندانیان 
. گوش رسیدهکمونیست ب

گارسیا تصمیم گرفت زندانیان 
گاه فوق امنیتی را به اسارت

. منتقل کند"کانتوگرانده"
دولت در بیرون درمانده از 
شکست انقالب، می خواست 
اراده اش را در زندان ها برقرار 

همیده بودند زندانیان ف. سازد
اي براي کشتار آنکه این بهانه

ها آن. ها در حین انتقال است
اي که به افشاگرانهيهدر نام

ما ": کرده بودندها رسید اعالم دست رسانه
خواهند ما را ها نمیآن. مقاومت خواهیم کرد

ما خواستار . زنده به بیرون انتقال دهند
هاي دولت هایی در مقابل نقشهتضمین

2".یمهست

بوي تند توطئه در 1986در ماه ژوئن 
زمان شد با برگزاري و این هم. فضا پیچیده بود

انترناسیونال سوسیالیست متشکل از يکنگره
احزاب ارتجاعی و ضدانقالبی سوسیال دمکرات 

3.سراسر جهان در لیما

، کماندوهاارتش، ـ1986ن نبرد ژوئ
و... داران دریایی و هلیکوپتر و تفنگ

انقالبیون زندانی 
ژوئن، زندانیانِ هر سه 18صبح چهارشنبه 

علیه جنایت جدیدي صدا و متحدزندان یک
بانان را به زندان. که در راه بود به پا خواستند

سالح هاي شان را مصادره . گروگان گرفتند
مستدل خود را خواسته بیست و شش. کردند

که احترام به قراردادي: جلو گذاشتند، از جمله
دولت قبلی با زندانیان بسته بود، که شامل این 

"زندانیان ویژه"بود که زندانیان به عنوان 
کس به و هیچ. شناخته شوند نه تروریست

.کانتوگرانده منتقل نشود
دولت گارسیا نمایش 1986ژوئن 19روز
را به راه انداخته "کمیسیون صلح"يمسخره

ارتجاعی پاكبود و سپس عملیات انحرافی و 
سازي، بسیج نیروي زمینی، دریایی و هوایی، 

دهی مشترك پلیس تحت فرمان
هجوم ارتش با هلیکوپتر به ... و 

با زندانیان. ها آغاز شدزندان
هایی سالحیعنیحداقل سالح،

که همان ابتداي درگیري از 
چنگ نگهبانان بیرون کشیده 
. بودند، به مقاومت برخاستند

ي ال فرانتون، ازندان جزیره
توسط واحدهاي نیروي دریایی 

هاي توپ محاصره گشت و گلوله
. ها بر آن باریدن گرفتاز کشتی

در عرض چند ساعت بیش از 
تن از 400تن از زندانیان، 400

کارگران و دهقانان آگاه و روشن
. ولی نبرد تا صبح جمعه ادامه داشت. فکران کمونیست کشتار شدند
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ر ناوهاي هلیکوپترب. بود"شورش بر حق است"مبارز اسم شب زندانیان 
تیم . وقفه به توپ بستندهاي مسلح جزیره کوچک را بیو کشتی

. ..تخریب و انهدامِ غواصان، در اطراف زندان مواد منفجره کار گذاشتند
يهجا را منطقکه نظامیان جزیره را گرفتند، آنباالخره بعد از این
ها و نیان لوریگانچو با سنگرهایی که در سلولزندا. نظامی اعالم کردند

گی، و اندك سالحی که ههاي خانمحوطه زندان ساخته بودند و با سالح
داران به چنگ آورده بودند، تمام روز در مقابل نیروهاي مسلح و تفنگ

اي ساعت هشت، در اخبار چند ثانیه. نیروي دریایی مقاومت کردند
از البالي دودي که از لوریگانچو پرچم سرخی با نقش داس و چکش 

یک نفر هم ارزمنده لوریگانچو حت159از . خوردبلند بود، به چشم می
گان را درجا اعدام هگیرشدها و دستزخمی،مزدوران مسلح. زنده نماند

این زندان در مرکز . ي کامل درآمدزندان زنان کاالئو به محاصره. کردند
گی کردند و هتا صبح پنج شنبه ایستادشهر لیما قرار داشت و زندانیان

گین جرات کشتاري ازدحام جمعیت خشمينیروهاي دشمن به واسطه
ها کمونیست و ضرب و شتم ده4عظیم را در آن نیافت و تنها به قتل 

ي خود را از البالي هاي گره کردهزنان کمونیست مشت. تن بسنده کرد
تنها یک جنگ خلق بود که می. زدندها بیرون آورده، و فریاد میمیله

. هایی تقدیم تاریخ کندتوانست چنین نمونه

ها نقابسقوطـ فرداي کشتار 
آلفونسو "عام و پیش از طوفان سیاسی، در همان ابتداي قتل

وقتی : اي داد و گفترئیس چپ متحد و شهردار لیما بیانیه"بارانتز
شکنی ه به قانوناشار! شود باید آن را احیا کردقانون شکسته می

راه چند مقام دولتی روساي گارد رئیس جمهوري به هم. بودزندانیان 
از "ي اویگامجله"ها نمایشی بود زیرا وقتی استعفا کردند ولی تمام این

دانست از فرستادن میپرسید که آیا دولت اصالً"ژنرال سینروس"
ان من براي مرد": خواهد پاسخ دادها چه مینیروهاي مسلح به زندان

مرگ را به انتقال ) هادرخشانی(ها اگر سندریست. اندکشتن تعلیم دیده
چه میها به آندادند، در آن صورت آنبه کانتوگرانده ترجیح می

کاران توانیم چنین لذتی را به خرابتر میکم. رسیدند،خواستند
ز رضایت خاطر خود را ارسماًها انترناسیونال سوسیالیست".بدهیم

ي جهانی خود را در ها اولین کنگرهاین. اعمال گارسیا اعالم کرد
ریاست کنگره ! آمریکاي التین، در آخرین ساعات قتل عام افتتاح کردند

عضویت دولت گارسیا . صدراعظم آلمان غربی سابق بود"ویلی برانت"با 
در این انترناسیونال سوسیالیستی افتضاحی شد که دولت اسپانیا که 

ي فوقي کنگرهگینانهها در قدرتش بودند فراخوان خشملیستسوسیا
.العاده را داد
تظاهرات نیز به گلوله کردند و طبعاً زندانیان تظاهرات ي خانواده

متوسط بخش وسیعی از اقشاراحت. گیر شدندبسته شد و بسیاري دست
وقوع چنین ، نداشتندحزب کمونیست پرو قرابتی باو مرفه جامعه که 

خبر به رسانه. موج اعتراض پرو را فرا گرفت. پذیرفتندایتی را نمیجن
المللی دولت پرو لب به برخی از متحدین بیناحت. المللی رسیدهاي بین

. اعتراض گشودند

در . را داد"سنگرهاي درخشان نبرد"ها عنوان حزب به زندان
تون قبضه سالح در ال فران4شرایطی که به گزارش خود دولت، تنها 

ها توان و مصادره شده بود، قدرت خط سیاسی و موضع طبقاتی آن
حزب در . دادهاي زندان نشان مینیروي خط انقالبی را از پشت میله

تاکید مبارزات زندان بار دیگر بر اهمیت روحیه در تعیین سرنوشت نبرد
رود و ارتجاع وقفه به پیش میانقالبی بیيتا وقتی که مبارزه. گذاشت

اند و به پیروزي خود تاصل است، تا وقتی که زندانیان متشکلمس
در شرایطی که مبارزان از هیچ امتیاز استراتژیک نظامی اامیدوار، حت

.توان دشمن را شکست دادبرخوردار نیستند، می

نبرد زندان کانتو گراندهـ1992اینجا پرو بهار 
در ماه ست ي سراسري شدن بود و درجنگ خلق در پرو در مرحله

از طریق یک کودتاي نظامی حکومت را "فوجیموري"1992آوریل 
گاه قضایی او مجلس را منحل کرد و دست. گرفتکامالً در دست خود 

زیادي را فکران فوجیموري رهبران اپوزیسیون و روشن. را از کار انداخت
هاي کار و محالت فقیرنشین ها، مدارس، محلگاهدانش. گیر کرددست

نیروهاي دولتی قرار گرفت تا مخالفان و مردم معترض به هجومد مور
گاه اصلی ي چند دانشارتش محوطه. سرکوب شدت گرفت. دام بیفتند

یک بار رئیس جمهور سعی کرد با سربازانش وارد . لیما را اشغال کرد
جویانِدانش. جویان ممانعت کردنددانشکهبشود"الکانتوتا"گاه دانش

گاهنیروهاي انتظامی به خواب. ندریختاو برباران سنگ "سن مارکوس"
دانشجو به 14. ور شدندهها حملگاهجویی و غذاخوري دانشهاي دانش

تعداد زیادي . گیر شدندبیش از صد نفر دست. دست پلیس کشته شدند
... و توقیف شد"ال دیاریو"روزنامه . جویان را مفقوداالثر کردنداز دانش

.دوباره مورد هجوم ارتش قرار گرفتها زندانو 
و فروریختن دیوار برلین و ایام فروپاشی 1990يبا شروع دهه

ارزش . بود% 7650تورم . ي سقوط بوددر مرحلهاقتصاد پرو شوروي، 
گی هزند. بودسقوط کرده، یک میلیون درصد سال5طول پول پرو در 

. تر شده بودهم کممزدهاي واقعی از نصف دست.بار بودکارگران فالکت
آلبرتو ". کردداران هم معضالتی ایجاد میاین تورم براي سرمایه

کار کاهش وخامت دست بهرئیس جمهور شده بود، که "فوجیموري
ها و او به شدت از ارزش پول کشور کاست و سقف قیمت.اوضاع شد

ها در عرض چند روز ششصد قیمت. حذف کردهاي دولتی را تماماًیارانه
بلیط اتوبوس چنان گران شد که براي برخی دیگر صرف نمی. رابر شدب

جمعی از مناطق ه هاي دستمهاجرت. کرد به سر کار خود بروند
ها را بار روستاها بود، جمعیت زاغهوضع اسفي روستایی، که نتیجه

نه تنها کارگران محروم که گاهی معلمین و . چندین برابر کرد
شرایط . کردندگی میهها زندر همین زاغهپایه هم دکارمندهاي دون

. تر شداعتراضات وسیع. بار اقتصادي به رشد نارضایتی کمک کرداسف
در در چنین وضعیتی، . بحران سیاسی گریبان هیئت حاکمه را گرفت

مناطق تحت کنترل حزب کمونیست پرو کاشت و داشت و درو به
ها ت مردم فرسنگشد و روابط اقتصادي و حیاصورت کمونی دنبال می

وي مداوم راه رپیش. ي دولت فاصله داشتبا روابط مناطق تحت سلطه
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وآلترناتی
www.alternative-magazine.blogspot.com

!منتشر شد5نشریه آلترناتیو شماره 

.درخشان به طور مستقیم حیات دولت پرو را به خطر انداخته بود
سابقه و تحریم انتخابات موفقیتی بی1990اعتصاب مسلحانه سال 

ر تر از صد نفر جنگ را شروع کرده بود حاال دیگحزبی که با کم. داشت
.کردهزار نفر تجاوز می25گانش از هده هزار عضو داشت و تعداد رزمند

دیگر انقالب را تبلیغ نمی90و 80ي کوباي دههدر شرایطی که 
اي نظیر جنگ خلق پرو را هم تحت عنوان مبارزات مسلحانهاکرد و حت

در چنین شرایطی که ناقوس ،کردمحکوم می"حرکت تروریستی"
به قدرت رسیدن راه شد،ند و بلندتر نواخته میمرگ کمونیسم بل

آمیز در شمار دیگري از بخش انقالب قهرتوانست الهامدرخشان می
.کشورهاي آمریکاي التین باشد

خواست قهرمان تثبیت اقتصادي شود و نماد آري، فوجیموري می
مجبور بود با زندانیان سیاسی تصفیه نیزامپریالیستی منطقه اما او 

زندانی سیاسی بودند که صلیب سرخ 4000بیش از . ندحساب ک
فوجیموري . ها را کرده بودجهانی هم چندین بار درخواست دیدار با آن

گراندهزندان فوق امنیتی کانتوي حمله به تصمیم خود را گرفت و نقشه
محل اسارت بیش از وچند ماه بود که تحت محاصره قرار داشت که 

، ارتش 1992هفته اول ماه مه . د کلید خوردبوزن و مرد انقالبی500
این زنان به خاطر تئاتري که . دولتی به بخش زنان زندان حمله کردند

وي جنبش مردمی رپیشداشتبه مناسبت هشت مارس و در بزرگ
20. زنان در زندان به صحنه آورده بودند شهرت جهانی پیدا کرده بودند

ها در راه هم ساعتاندند و به همتن از زنان خود را به بخش مردان رس
انقالبی اسیر در این حمله جان 50. مقابل ارتش از خود دفاع کردند

سربازها زندانیان زخمی را در حیاط . صدها زندانی زخمی شدند. باختند
هاي ها را بر گردنزندان گرد آوردند، به زور بر زمین خواباندند و پوتین

ي رسمی، در همان حال زمزمهروزنامهاما به گزارش چند . شان فشردند
هاي آغشته با خاك و خون بر میسرودهاي انقالبی که از دهاني

■.خاست فضاي زندان را پر کرده بود

:توضیحات
توان از مقاالت مندرج در می"راه درخشان"يچهتاریخبراي آشنایی با . 1

سایت حزب کمونیست ایران م ل م 
http://sarbedaran.org/mozuat/index.htm
http://www.rwor.org/s/peru_e.htm

26درهفتهمجلهتوسطشدهمنتشر"بودندآغازگرانآنان"ي و مقاله
. بهره برد"زمانیرویا"توسط 1389فروردین

A World To Win،"فتحبرايجهانی"ينامهصلف
)www.aworldtowin.org(خوبی براي آشنایی کامل با راه درخشانمنبع

سالدرکهبودانترناسیونالیستیانقالبیجنبشينشریهنامه،فصلاین. است

کمونیستحزب. شدتشکیلنجهامائوئیستاحزابازبسیاريتوسط1984
اساسبرپرومورددرفتحبرايجهانیمقاالت. بودجنبشایناعضاازپرو

ازبسیارييترجمه. استشدهتهیهپرونشریاتوهاروزنامهوحزبگزارشات
ایندرنیز"گونزالو"با"دیاریوال"مفصلمصاحبهجملهازحزب،اسناد
واسپانیاییفارسی،انگلیسی،زبانچندبههنشریاین. شودمییافتنشریه
درفتحبرايجهانیفارسینسخه. شدمیمنتشرهمایتالیاییوترکیگاهی
تااوليشمارهاز. استدسترسدرایراناپوزیسیوناسنادآرشیوسایت
.استموجودموردایندرمقاالتیشمارههردرتقریبانشریه،این25شماره

.ایران م ل م نیز از اعضاي این جنبش بودحزب کمونیست 
Sendero Luminoso in Comparative Perspective, Cynthia
McClintock, Dept. of Political Science, George Washington
University
Maoism in the Andes: Sendero Luminoso and the
contemporary guerrilla movement in Peru, Lewis Taylor,
Centre for Latin American Studies, University of Cambridge

اي را به بیرون ها، رفقاي ما در زندان الریگانچو نامهزمان با این زمزمههم. ... 2
خواهند از طرح تهدید یها مآن": زندان فرستادند، که در آن چنین آمده بود

یروحياانیان استفاده کنند، تا ضربهراه انداختن کشتار زندهبيبه انتقال برا
شان ال فرانتون است، امکان یهدف اصل. کارگر وارد آورنديطبقهبه انقالب و

ياگر گارد جمهور. راه بیاندازنديآمیزجا حرکت تحریکرود که در آنیآن م
در . استفاده کنندیداران دریایقادر به مقابله نشد، قرار است از تفنگ

خواهند یو در کاالئو م. استیها تداوم کشتار جمعیز نقشه آنالریگانچو ن
".زن را هدف قرار دهندیزندانيرفقا

از سازمان مجاهدین و حزب دمکرات یگانهکه در آن نمایندياکنگره. 3
گان هکردستان ایران شرکت داشتند و افتخار نشست و برخاست با نمایند

بمب و راکت و گلوله از زندانيکه صدایرا در شرایطیامپریالیستيبورژواز
.پایتخت بلند بود، پیدا کردنديها
:براي دیدن عکس و فیلم هاي کوتاه از لینک هاي زیر دیدن کنید*

www.sarbedaran.org/photos/peru/index.htm
www.youtube.com/watch?v=ubXbV8Vsznw&feature=related
www.youtube.com/watch?v=UrKRd9KP2hI&feature=related
www.youtube.com/watch?v=ydfDMOhiJ54&feature=related


