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 و در گراميداشت خاطره ۶٧در بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال 
 ، خونشان به خاطر مبارزه برای رسيدن به ۶٠همه مبارزينی که در طول دهه 

آزادی به دست جالدان جمهوری اسالمی بر زمين ريخته شد، بخشی از کتاب در 
ه دگرديدر زير درج " مقاومت و مبارزه در زندان" با خاموشی تحت عنوان جدال
  .است

  
  
  

در اين فصل در جهت آشکار ساختن هر چه بيشتر چگونگی مقاومت و مبارزه زندانيان 
، کوشش خواهد شد که ابتدا با ارائه يک جمعبندی از فضا و ۶٠های مختلف دهه  سياسی در سال

 ۶٠ و ۵٠های دو دهه  های موجود بين زندان ها و شباهت ، تفاوت۵٠هه های د شرايط حاکم بر زندان
  .نيز دراين زمينه مورد توجه قرار گيرد

دانيم يکی از مهمترين و آشکارترين تفاوت مربوط به شرايط  موجود بين  همانطور که می
زم  و محدود بودن مبارزه به ر۶٠ای بودن مبارزه در شرايط سال  ، توده۶٠ و دهه ۵٠دهه 

مسلمًا در ارتباط با بحث ما، . باشد  می۵٠ها در دهه  روشنفکران انقالبی و آگاه ترين بخش توده
 ترکيب جمعيت ۵٠در سال . دهد اولين تأثير اين امر خود را در ترکيب جمعيت زندان نشان می

ان و های آگاه جامعه از ميان کارگران و زحمتکش زندان همانا متشکل از روشنفکران و ديگر بخش
هائی از ميان همه  توده(های وسيعی از مردم ايران   که توده۶٠غيره بود، در حالی که در دهه 
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در صحنه مبارزه )  طبقاتی گوناگون- های متفاوت و نظرات سياسی طبقات و اقشار خلق با آگاهی
هوری حضور داشتند، طيفی از اين توده به همراه روشنفکران مبارز بودند که با يورش ارتجاع جم

توجه به چنين .  را تشکيل دادند۶٠اسالمی به مردم ايران دستگير شده و زندانيان سياسی دهه 
ای و يا روشنفکری بودن ترکيب زندان  تفاوت مهم، اين سوال را پيش می آورد که آيا به صرف توده

ا که در اين توان؛ چر نه نمی. پاسخ منفی است! توان به چگونگی مبارزه و مقاومت در آن پی برد می
بدون آنکه بخواهيم در اينجا مجموعه شرايط در دو دهه . رابطه فاکتورهای مختلفی عملکرد دارند

نکته مهم و اساسی کنيم که   را مورد بررسی قرار دهيم، بر اين انديشه تکيه می۶٠ و ۵٠متفاوت 
در آن مورد در تشخيص چگونگی مبارزه و مقاومت در زندان، درک شرايطی است که اين مقوله 

 و سال ۶٠ از اين رو بهتر است ابتدا با توجه به شباهت بارزی که بين سال .گيرد بررسی قرار می
های گسترده وجود دارد، توجه خواننده را ابتدا به  دستگيریای بودن مبارزه و   از جنبه توده٣٢

 پس ٣٢ و سال ۶٠سال ها در  طور اجمالی، به مقايسه فضای زندان
با مقايسه فضای مبارزاتی زندان در .  مرداد، جلب کنيم٢٨از کودتای 

  خواهيم ديد که ٣٢  با شرايط زندان از اين لحاظ در سال ۶٠سال 
و سالی " سال روزهای دراز و استقامت های کم"، ٣٢اگر نشان سال 

  :و از اين رو شاعر فرياد بر می آورد" غرور گدائی کرد"است که  
  پستگر بدين سان زيست بايد  "

  ام اگر فانوسِ  عمرم را به رسوائی نياويزم من چه بی شرم
    "  بر بلنِد کاجِ  خشکِ  کوچه یِ  بن بست

  ) شاملو" و نگاه کن" بودن"از شعرهای (
  

، ..."سال بد"ها در همين دوره  و هرچند ياد انقالبيون وفادار با توده
ای  ونه در زندان به گ۶٠شود اما وضعيت در سال  هرگز فراموش نمی

وضعيت بدين گونه بود که در اين سال در يک کالم از . ديگر بود
های قهرمانانه وشوريدگی زندانيان دلير جان بر کف، زندگی  مقاومت

، ۶٠های سال  واقعيت اين است که در زندان.  به سرايش در آمد
های يأس و مرگ بلکه  ها، باز نه آيه ها و ضعف عليرغم همه خيانت

مبارزين و فرياد خشم آن دالوران انقالبی با شعارهای پيام انقالبی 
های تير  مرگ بر خمينی، مرگ بر جمهوری اسالمی شان در ميدان

بود که به هياهو در آمده و چنان گسترده در فضای جامعه در گشت و 
  . داد های زند گان را نوازش می گذار بود که دل

امروِز ما، در . سازد اش نمی  گذشتهمسلما هيچ ملتی تاريخ خود را در گسست از تاريخ
با اين نگاه به تاريخ و رويدادهای تاريخی . سازد حالی که متأثر از ديروِز ماست، تاريخ آينده را می

 قرار داشت همانا مبارزات ۶٠بينيم که آنچه بالفاصله در پشت سر زندانيان سياسی در دهه می
در واقع و طبيعتًا، اين، مجموعه .  بود۵٠ی در دهه های انقالب قهرمانانه روشنفکران و همچنين توده

 به همراه قيام شکوهمند بهمن بود که بيشترين تأثير را روی مبارزين ۵٠شرايط مبارزاتی در دهه 
  ۵٧ و انقالب ۵٠  داشت و اساسًا خود مبارزين زندانی مستقيمًا از دل مبارزات دهه ۶٠جوان دهه 

توان گفت که الهام بخش اين زندانيان سياسی در امر  ه میچنين است ک. سر برون آورده بودند
 ۵٠مقاومت و مبارزه به طور عمده و به صورت برجسته، نسل دهه پيش يعنی انقالبيون مسلح دهه 

و مبارزينی بودند که در آن دهه با سری افراشته در مقابل رژيم شاه ايستاده و با آن مبارزه کرده 
اما، در برخورد به خود موضوع مبارزه ومقاومت در . رديمبه اين موضوع بر می گ. بودند
توان گفت، اين است که در آغاز اين دهه يعنی در خود   آنچه به طور کلی می۵٠های دهه  زندان
 باعث غالب شدن روحيه رزمندگی در های مبارز کمونيست، مقاومت دليرانه و تا پای جان ۵٠سال 
اين ). است که بدون هيچ گونه تعصبی بايد به آن اذعان نموداين يک واقعيت تاريخی (ها شد  زندان

 به - ای بود که تمامًا فضای غيرمبارزاتی، منفعل و يأس آوری که پيشتر  مبارزه و مقاومت به گونه
ها و سازشکاريهای  ، با خيانت رهبران حزب توده و ضعف و ندانم کاری٣٠خصوص در سالهای 
وظيفه سنگين  "۵٠آخر نسل کمونيست دهه . مده بود را تغيير دادها به وجود آ جبهه ملـی در زندان
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 را به عهده گرفته بود ٭"گذشته و پی ريزی بنای آينده مبارزات خلق ما" اوژياس"اليروبی طويله 
  بر اين اساس و همچنين با توجه به مبارزه و )١(.که به خوبی نيز از عهده اين رسالت بر آمد

 مقاومت و ۵٠ديگر نيروهای صادق خلق، نه فقط در خود سال های فراموش نشدنی  مقاومت
های  های رژيم شاه شد، بلکه اين امر در مجموع در سال رزمندگی يکی از خصوصيات بارز زندان

در اين دوره، زندانيان در مجموع از . ها تشکيل داد بعد نيز خصوصيت و فضای غالب را در زندان
اين واقعيت در برخوردهای تهاجمی و مبارزه جويانه زندانيان روحيه مبارزاتی برخوردار بودند و 

البته، برای تأکيد حتمًا الزم است اضافه کنم که اين موضوع نه به معنی آنست که . منعکس بود
 دارای روحيه رزمندگی بودند و نه اين که بريدگی و يأس و ۵٠الزامًا تک تک زندانيان سياسی دهه 

بايد توجه کرد که وقتی از غالب بودن روحيه !  اين مقطع وجود نداشتهای شاه در خيانت در زندان
کنيم عالوه بر اين که برخورد شديدًا مبارزه  مبارزه جويانه در ميان زندانيان سياسی صحبت می

در زندان را مد نظر داريم، در عين حال اين !) به معنی آن بيانديشيم(جويانه انقالبيون جان بر کف 
ها در برخورد زندانيان با نيروهای  ر گرفتن همه افت و خيزها و ضعف و قدرتموضوع با در نظ

بحث اين است که اگر کسانی در زير شکنجه اطالعاتی به . امنيتی رژيم و زندانبانان مطرح است
ها سر نخی از آن در دست داشتند و يا حتی به طور کلی اگر کسانی در زير  دشمن دادند که بازجو
سته شده بودند، پس از پايان دوره بازجوئی، در مرحله بعدی روحيه رزمندگی شکنجه در هم شک

تازه حد و درجه مقاومت و داشتن . نمودند خود را به دست آورده و با قاطعيت انقالبی برخورد می
خالصه، بحث اصلی در اينجا .  به يکسان نبوده است۵٠های دهه  روحيه رزمندگی نيز در همه سال

باشد که بر اين اساس،  سته و بارز فضا و شرايط حاکم میبر سر نمود برج
ها، جّو    جّو غالب در زندان۵٠توانيم بگوئيم که در دهه  در مجموع می

 مبارزه ۵١ تا ۵٠های  با اين توضيح که بين سالمبارزه و مقاومت بود 
زندانيان سياسی حتی شکل تهاجمی داشت و پس از ضربات بزرگ به 

 ، روحيه مبارزاتی در ۵۵دائی خلق در نيمه اول سال سازمان چريکهای ف
زندان به تدريج افت نمود که مدتی ادامه داشت تا اين که با اوج گيری 

  .  ها تغيير يافت مبارزات توده
، با ۵٠همچنين در اينجا بايد از اين واقعيت سخن گفت که در دهه 

در زندان توجه به کل شرايط مبارزه طبقاتی در جامعه، چنان شرايطی 
خيانتکارانی که به خفت همکاری با رژيم تن داده وجود داشت که نه فقط 

" عفو" بلکه کسانی که بودند در آنجا کمترين جرأت ابراز وجود نداشتند
يعنی طی يک نامه رسمی ضمن پشت پا زدن به عقايد گذشته (نوشته بودند 

نيز ) ده بودندتقاضای بخشش کر) يعنی ديکتاتور حاکم" (شاهنشاه"خود، از 
نمودند؛ چرا که سازشکاری و پيمودن  توانستند اين عمل خود را از ديگران مخفی می تا آنجا که می

برای حفظ فضای مبارزاتی و کوتاه . شد راه خيانت مورد سرزنش شديد ديگر زندانيان واقع می
های جمهوری  نداننظير آنچه در ز(ها  کردن دست مسئولين از سيطره شرايط دلخواه خود در زندان

های مختلف با چنين کسانی بر خورد   ، زندانيان مبارز به شيوه)اسالمی با وجود توابين بوجود آمد
ها و يا به عبارتی که  قطع رابطه دوستانه با اين افراد و بی اعتنائی کردن نسبت به آن. دکردن می

اج جو تسليم و تمکين در کسانی که خواسته يا ناخواسته سعی در رو" بايکوت"شود،  مطرح می
 در اين ميان اگر فردی از ميان زندانيان به کار )٢(.نمودند، عمده ترين آن روش ها بود زندان می

شد، زندانيان مبارز در صورت گير آوردن فرصتی، به  پرداخت و شناخته می کثيف جاسوسی می
 يک نمونه از اين موارد .دادند نيز قرار می) کتک(ای حتی او را مورد برخورد فيزيکی  بهانه

وقتی روشن شد که يکی از زندانيان با رژيم همکاری . باشد مربوط به زندان عادل آباد شيراز می
های زندانيان مبارز شده  کند و معلوم شد که او باعث لو رفتن يکی از جا سازی کرده و خبرچينی می

 را همه کسانی که در آن زمان در  که اين موضوع-است، يکی از زندانيان او را به باد کتک گرفت
  . دانند زندان شيراز بودند، می

                                                 
  حميد اشرف  رفيق قلم به" حماسه مقاومت"کتاب  نقل از مقدمه ٭
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حتی در شرايط خارج (ای که مطرح باشد  مبارزه و مقاومت در هر حوزهترديدی نيست که 
با شرايط مشخص و با مجموعه عوامل موجود در آن شرايط تعريف شده، مفهوم يافته ) از زندان

گاه با توجه به سابقه ذهنی از مقاومت و مبارزات زندانيان  .سازد و معنای واقعی خود را آشکار می
 آن طور که بايد درک ۶٠های زندانيان سياسی در دهه  ، مبارزات و مقاومت۵٠سياسی در دهه 

در حالی که برای کسب آگاهی و درک عميق از چگونگی مقاومت و مبارزه زندانيان . شوند نمی
  ۵٠های موجود در اين زمينه با دهه   و درک تفاوت۶٠ ها در دهه سياسی در درون بندها و سلول

ما نکته مهم اين است که . بايد به نکته مهم نهفته درشرايط کل جامعه ايران در آن دو دهه توجه کنيم
 با تعرض مردم و فرزندان راستين شان به دشمنان خود مواجه هستيم، در ۵٠در شرايط دهه 

سته به امپرياليسم در پوشش يک رژيم مذهبی بود که مردم  اين يک رژيم واب۶٠حالی که در دهه 
يعنی رندانه و با خنجر زدن از پشت غافلگير نموده " ناجوانمردانه"و روشنفکران انقالبی ما را 

های حاصل از آن در   بين اين دو شرايط و مسايل و واقعيت.ها را مورد هجوم قرار داده بود و آن
  . ردزندان فرق های بسياری وجود دا

 ، اين نکته قابل تعمقی است که دستگير شدگان بخشی از ۶٠های دهه  در رابطه با زندان   
 با روحيه تعرضی و مبارزه جويانه بر عليه ظلم و ۵٠های  هائی بودند که در اواخر سال همان توده

ز بود و ها هنوز درهمه جا طنين اندا آن" مرگ بر امريکا و زنده باد آزادی"ستم جنگيده و فرياد 
 بهمن به نام مدافعين به اصطالح ٢٢حتی تصاويرشان را خود رژيم جمهوری اسالمی در روز 

 اين همان نيروئی بود که پس از روی )٣(.گذاشت در تلويزيونش به نمايش می) ؟(!!انقالب اسالمی
دشمنانشان کار آمدن رژيم خمينی نيز آماده تداوم مبارزه و هر گونه فداکاری در نبردی روياروی با 

ها و مزارع در شکل غير مسلحانه با دشمنان طبقاتی  نيروئی که حاضر بود نه فقط در کارخانه. بود
توانست اسلحه بر دوش در کوه و جنگل در صحنه يک جنگ با  خود مبارزه نمايد بلکه می

طور و يا  به ) در کردستان" (پيشمرگه"نيروهای مرتجع ضد خلقی نيز قرار گرفته و به مثابه 
اما چنين نيروئی که به هر دليل و  تحت هر .  بجنگد نظامی–کلی به عنوان يک مبارز سياسی

برای تعرض و جنگ با رژيم تازه روی کار آمده ) در وجه غالب(شرايطی از سازماندهی خود 
کسانی که خود را نمايندگان خدا در زمين "  جهنم"بازمانده و يا باز مانده شده بود، اکنون در 

 اين، وضعی بسيار دردناک . گرفتار آمده بودند های جمهوری اسالمی ناميدند، يعنی در زندان می
هنوز در صورت . انقالب پس از شکست قيام بهمن هنوز از نيرو و توان زيادی برخوردار بود. بود

توانست جامعه را به سوی   اين جنبش میرهبری کمونيستی،ها از يک  بر خورداری جنبش توده
ها به اوج   با قيام توده۵٧انقالبی  که در بهمن ماه اما . و پيشرفت هر چه بيشتری سوق دهدرشد 

 اکنون در اين .جمهوری اسالمی شکستش را به کمال می رساند" جهنم"خود رسيده بود، حال در 
جهنم نه فقط نيروی بزرگی از انقالبيون از حرکت باز داشته شده و به غل و زنجير کشيده شده 

ها و در هم  ند، بلکه دشمنان ما برای جلوگيری از هرحرکت انقالبی در جامعه، خرد کردن آنبود
برای اين که آتش مبارزه در . شان را هدف خود قرار داده بودند های انسانی پيشين شکستن شخصيت

ها و  های جامعه ايران توسط امپرياليست جامعه خاموشی گيرد تا استثمار کارگران و غارت ثروت
داران داخلی با خيالی آسوده پيش رود، الزم بود در زندان، آن غرور مبارزاتی که در ميان  سرمايه

بايست  می. آفريد ُخرد شود سيل عظيمی از مبارزين سياسی جوان و نوجوان، شکوفائی می
های سرشار از شوق زندگی در آنان در زير پا گذاشته شده و له و لورده گردد؛ و باالخره  روحيه

 در همان آغاز، توهين و تحقير نسبت به زندانيان که .شد بايست به تباهی کشيده می مه چيز میه
دقيقًا جهت شکستن غرور انقالبی و روحيه مبارزاتی آنان طرح ريزی شده بود، اساسًا به جزئی از 

قطعی به مثًال وقتی نماز خواندن را در م. زندگی تحميلی برای زندانيان سياسی در بندها تبديل شد
 که معنی واقعی آن چيزی جز آن نبود که -عنوان يک الزام به زندانيان کمونيست تحميل کرده بودند

ها و  توانيم به ابعاد آن تحقير و توهين ها احساس تسليم و تمکين بنمايد، می زندانی دائمًا در مقابل آن
دگان هنوز درد و رنج آن را در شان به روی زندانی پی ببريم، اثراتی که بازمان اثرات بسيار منفی

يک مورد ساده از آن گونه تحقيرها را در يک آمار گيری ساده مشاهده . کنند وجود خود حس می
آن روز ... شود  خواستند وقتی، اسم هايمان را بگوئيم که تخته بر سرمان کوفته می می: "... کنيد
ها حاضر نشد به اين  که يک نفر از بچهبه ياد دارم ... ها شکسته شد  های بسيار بر سر بچه تخته

هنوز که هنوز است وقتی به ياد اين خاطره می افتم ... من، اما پاسخ دادم. شيوه آمارگيری پاسخ دهد
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تواند اجازه دهد که با  بشر تا کجا می... تواند پيش رود و انديشم که تحقير انسان تا کجا می با خود می
مق چنين واقعيتی و با توجه به کل آن شرايط، مفهوم واقعی با درک ع. ٭"موجوديتش بازی کنند؟

 در مقابل رژيم جمهوری اسالمی درک شده و ۶٠مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی انقالبی دهه 
در همين جا بی مناسبت نيست قبل از هر چيز به عظمت مبارزه و . گردد عظمت آن آشکار می

 سنگينی که از ارتجاع خوردند و حتی زندگيشان مقاومت کسانی اشاره کرد که عليرغم ضربات
های  ها در مورد کسانی که حتی به انواع بيماری نمونه. نابود شد، مقاوم و پا بر جا باقی ماندند

 ۶٠های دهه  روانی دچار شده ولی تن به تباهی نداده و خواست رژيم را اجابت نکردند در زندان
هاست که قبًال  نژال قاسملو يکی از آن نمونه. ها نام برد همه آنتوان در اينجا از  آنقدر زيادند که نمی

آگاهی از شرح جناياتی که جمهوری . های انفرادی گوهردشت به او اشاره شد نيز در رابطه با سلول
ها که تا حد  اسالمی در حق نژال مرتکب شد و چگونگی ايستادگی اين دختر انقالبی در مقابل آن

ای را در دل هر انسان   روانی ادامه يافت، آتش خشم و کينه گداختهدچار شدن به يک بيماری
توان به عنوان يکی از زندانيان مورد توهين قرار گرفته  از نژال می. مبارزی شعله ور نگاه ميدارد

اش به دست مأموران ريز و درشت رژيم جمهوری اسالمی در زندان به  و عذاب ديده که زندگی
 )۴(.ها بتوانند وی را به تسليم در مقابل تباهی وادار سازند، نام برد آن که آننابودی کشانده شد بدون 

خوريم و يا وقتی به طور کلی از شدت و ابعاد  وقتی به نمونه نژال و سرنوشتی که پيدا نمود بر می
آيد که اتفاقًا حد و چگونگی    صحبت به ميان می۶٠های دهه  جنايات جمهوری اسالمی در زندان

باشد، به برخوردهای منفی و   زندانيان سياسی در پرتو شناخت از آن واقعيت قابل درک میمقاومت
به برخورد مبلغين و . غير مبارزاتی در رابطه با مبارزه و مقاومت در اين دهه نيز بر ميخوريم

ا خاستند؛ و گوي بايست به مبارزه بر می گويند مردم اساسًا نمی سخنگويان موذی طبقات حاکم که می
اين ايده را نيروهای . ها برای مردم همواره حرمان و بدبختی و مصيبت بوده است ثمره انقالب

های  کنند و ما برخی ايده سياسی راست در اپوزيسيون تکرار و به شيوه خود هم مطرح می
های دهه  های خاطرات نيز که در مورد شرايط زندان سازشکارانه و راست را در بعضی از کتاب

ها در تکامل  نقش انقالببدون آن که مقتضی باشد و بتوان در اينجا به . بينيم ه شده، می نوشت۶٠
ها در رشد و پيشرفت جامعه را تشريح نمود، الزم است که   پرداخته و اهميت مبارزات تودهتاريخ

اگر به کنه چنين برخوردی توجه کنيم، . صرفًا از يک زاويه، نظر فوق را مورد مداقه قرار دهيم
طبقات حاکم و " حق"بينيم که  نيروهای مذکور گوئی که ارتکاب به جنايت و اعمال ظلم و ستم،  می

. خواهند که تسليم شرايط شده و دست از پا خطا نکنند هاست همواره از مردم می رژيم نماينده آن
ث ها و نيروهای سياسی انقالبی را به اين عنوان که اين امر باع ها مبارزه جوئی توده آن

در حالی که خشونت و اعمال ضد خلقی . کنند العمل رژيم حاکم خواهد شد، تقبيح می عکس
ها در برخورد به مبارزات مردم است،  ها را گوئی که يک عمل طبيعی است و حق آن حکومت

های   در واقع، نيروهای راست همواره نگران مقابله مردم و نيروهای انقالبی با رژيم.کنند توجيه می
اجازه دهيد اين موضوع را در زندگی واقعی مورد توجه قرار .  در جهت تغيير شرايط هستندموجود

که به راستی برای کسانی که تحت فشارهای طاقت فرسا قرار داشته و در يک داده و بپرسيم 
، چه )نظير شرايطی که کارگران و زحمتکشان ما در آن قرار دارند(برند  شرايط جهنمی به سر می

مبارزه انقالبی وجود دارد و اساسًا چه چيزی جز يک انقالب پيروزمند قادر به تغيير راهی جز 
شرايط و هموار کردن راه برای رهائی از ظلم و ستم و جنايت است؟ واقعيت اين است که تنها با  

 که مسلمًا در هر شرايطی شکلی به خود گرفته و متناسب با اوضاع و احوال به -مبارزه انقالبی
ای برای  ها نوری در تاريکی ايجاد شده و روزنه  حتی در سياه ترين وضعيت-نمايد  بروز میطريقی

های  ها و حرکت  با چنين ديدی است که بايد اهميت مقاومت.آيد رسيدن به روشنائی بوجود می
 را درک نمود و به صرف آن که فالن حرکت ۶٠های دهه  مبارزاتی زندانيان سياسی در زندان

آنان در همان زمان باعث عقب نشينی رژيم نشده است، آن حرکات را بی ثمر و غير الزم  مبارزاتی 
به حساب ) اند ها کرده برخوردی که بعضی در رابطه با تجربه تحت" (ضربه زننده"و يا بدتر از آن 

های مثبت يک حرکت مبارزاتی،  برخورد درست آن است که ضمن در نظر داشتن جنبه. نياورد

                                                 
  ۶، شماره"نقطه" ، آذر نسيم..."هرگز از مرگ نهراسيده ام " ٭
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ها را مورد انتفاد قرار داد تا با تجربه  های منفی انگشت گذاشته و آن  نادرست و جنبهروی موارد
  .   های مبارزاتی در آينده هموار نمود اندوزی از آن حرکت بتوان راه را برای حرکت

  
  

  
  

 در زندان ١٣۶٢ شهريور ماه سال ١۶متن وصيت نامه رفيق شهيد شهرام حسينخاني که در تاريخ 
  .د کرمانشاه به دست مزدوران رژيم جنايت پيشه جمهوری اسالمي، اعدام شدديزل آبا

  
  به نام خلق

 به نام پرچم – به نام خلق – به نام طبقه قهرمان پرولتاريا –به نام زندگي سراپا مبارزه 
  خونين 

 خون پرچم – خون ما پيرهن سربازان – خون ما پيرهن دهقانان –خون ما پيرهن کارگران 
  .نخاک ايرا

در زندگي خويش سعي کردم که راه درست و حقيقي . ١٣۴٠من شهرام حسين خاني متولد 
من همواره سعي بر اين داشته ام که در اين مدت زندگي از . زندگي کردن را پيش بگيرم

زيبايي ها و خوبي های زندگي استفاده کنم البته خوبي ها نه فقط شيريني ها بلکه مجموع 
  ..... غم ها و شادی ها و شکست ها و پيروزی ها،

 لنينيسم آشنا –من در اين مدت پس از طي و گذراندن بيشتر عمرم توانستم با مارکسيسم 
من با مارکسيسم لنينيسم تا ). زندگي واقعي(راه ظفرنون و راه پرافتخار زندگي کردن . شوم

ين چريکهای و در اين ب.  ل–آنجا که توانستم عجين شدم و چه زيبا بود اين زندگي با م 
 –به اين ترتيب با جهان بيني م . فدايي خلق ايران را به عنوان يگانه پويندگان اين راه يافتم

از کسانيکه اين وصيت نامه را مي خوانند . ل من موضوع مرگ و زندگي را حل کرده ام
  .مي خواهم بدانند که وصيت من همانا زندگي من است

مال يا اموال قابل مالحظه هم ندارم که . ه من ببخشيد خانواده خوب و عزيزم بدی هايم را ب
من مي دانم که صدای من اين ديوارهای ضخيم را خواهد شکافت . درباره اش صحبت کنم

خانواده عزيزم من سخن بسياری . و صدای من به گوش کساني که بايد برسد خواهد رسيد
 که تمام گفتني ها در آن نهفته  ل زيرا–برای گفتن دارم اما شما را راهنمايي مي کنم به م 

من تا آنجا که سعي کردم در آرمانم خيانت نکردم البته مجبور شدم عقب نشيني هايي . است
بکنم آنهم فقط و فقط برای اينکه بعدا بهتر مبارزه کنم ولي گويا ديگر فرصت من تمام شده 
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باشد که . دامه دهندپس از کساني که توان مبارزه را دارند مي خواهم که راه مرا ا. است
مرگم چهره امپرياليسم و سگهای زنجيريش را سياه تر و چهره پرولتاريا و خلق را گلگون 

  .تر کنم
  .زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است

  .مرگ بر امپرياليسم و سگهای زنجيريش
  .پيروز باد قهر انقالبي در مصاف با قهر ضدانقالبي

  . نابود باد ضدانقالب–نقالب زنده باد ا
  !!!پيروز باد خلق. من به جريان پرشکوه زندگي پيوستم

   نابود باد امپرياليسم–نابود باد سرمايه داری وابسته و سگهای زنجيری 
  )شهرام(حسن حسين خاني 

  
 ۶٧۴   دو در صفحه  شماره  ضميمه  به  ليست برخی از شهدای جنبش در کرمانشاه برای مشاهده

  . نمائيد عهمراج
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مبارزه و مقاومت

                                                

  مبارزه و مقاومت
  در دوران بازجوئیدر دوران بازجوئی

  
برای توصيف هر چه دقيق تر وضعيت و چگونگی مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در 

، الزم است دو حوزه از مقاومت و ۶٠های تحت سيطره جمهوری اسالمی در دهه  زندان
به مبارزه و مقاومت به حوزه اول مربوط . برخوردهای مبارزاتی را از يکديگر متمايز سازيم
ها و چگونگی برخورد انقالبيون به اين  اعدام. هنگام دستگيری و شکنجه در دوره بازجوئی است

حوزه دوم به چگونگی پايداری و ايستادگی زندانيان . امر نيز در اين حوزه بررسی خواهد شد
اول به . شود وط میهای جسمی و روحی پس از دوران بازجوئی مرب سياسی در مقابل انواع شکنجه

  .مورد مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئی بپردازيم
******  

ای عزيز دريای عشق را ساحلی نيست؛ در راه عشق جز آن که از جان خود گذرکنی  راه دگری 
  .نيست

  بحريست بحر عشق که هيچش کناره نيست"
  "جان بسپارند چاره نيست                                               آنجا جز آن که 

  )به زبان ترکی برای عزيزان ترک زبان                       (
  عشقين دنيزينه گؤَزليم هيچ کناره يوخ"

٭                           جان دان بو يولدا کئچمه ليسن باشقا چاره يوخ

 ۶١ و ۶٠های  الدانيم اوج دستگيری نيروهای انقالبی در اين دهه، در س همان طور که می
ای به غايت ارتجاعی و بی نهايت  هاست که جمهوری اسالمی برای اولين بار چهره در اين سال. بود

های خود، قساوت و  های بازجوئی و در زير زمين زندان وحشی از خود نشان داده و در اتاق
 ديگر از هاست که يکی رساند؛ و از طرف ديگر درست در همين سال شقاوت را به حد اعال می

ها در تاريخ معاصر  ها و رزمندگی  ترين پايداری  ترين و شورانگيز ترين، قهرمانانه مبارزه جويانه 
های بعد اين دهه نيز ما باز با انقالبيون جان بر کفی مواجه  در سال. رسد ايران به منصه ظهور می

 تسليم به دژخيمان جمهوری ايستادگی نموده و سر های بسيار وحشيانه  شويم که درمقابل شکنجه می
از اينجاست که با توجه به کثرت چنان انقالبيونی بايد با افتخار تمام اعالم . اسالمی فرود نياوردند

به راستی . های ايران شکستند ، رکورد مبارزه و مقاومت را در زندان۶٠نمود که انقالبيون دهه 
تر از گذشته  ت در وسعتی بسيار گستردههای قهرمانانه و حماسی اس  از مقاومت  صحبتچنين بود؛

 ظاهرًا برای نماياندن هر چه .تر و شکوهمندتر از آنچه در قبل بود ای عظيم و بر اين پايه با جلوه
اما . عينی تر اين واقعيت بايد فاکت به دست داد و نمونه ذکر کرد

چه فاکتی و مدرکی گويا تر از وجود حی و حاضر طيف 
ها به نحوی با نيروهای سياسی  ه در آن سالای از کسانی ک گسترده

 مردمی در ارتباط بودند و حضور زنده امروزيشان را مديون -
عشقشان به خلق "انقالبيونی که . مقاومت انقالبيون آن دوره هستند
ها که در زير وحشيانه ترين  ؛ آن"با کينه شان به دشمن برابر بود

افسانه "ان زدند و بر لبانش" قفلی از عشق به خلق" ها  شکنجه
مرگ "ها انقالبيونی بودند که  آن. به هم ريختند" شکنجه و درد را

از درد فراتر، از شکنجه "ها که  در آوردند؛ همان" را به لرزه
کلمات توی گيومه که در . بودند" فراتر، حتی از مرگ قوی تر

 در وصف مقاومت قهرمانانه رفيق بهروز ۵٠شعر بلند سال 
 شکنجه سروده شده، حال نه يک نفر و يا تعداد دهقانی در زير
سخن گفته است که به " نازلی"اگر شاملو از . شدند ها تن از انقالبيون را شامل می معدودی بلکه ده

 ما با صدها ۶٠، در دهه )۵(دليل حاکميت سانسور يک نام مستعار برای وارطان قهرمان است

 
 )ترجمه ترکی غزليات حافظ (،)آذر پويا(محمد نقی ناصر الُفقرا  ،"تورکجه حافظ غزللری" ٭
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 يک نام مستعار برای انقالبيون گمنام ايران در دهه که اين بار" نازلی"با . وارطان روبرو هستيم
  ... است؛  انقالبی گمنامی که در مقابل دشمن سرخم نکرد و۶٠

  ..."  سرافراز  دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
  : ، انقالبی گمنامی است که"نازلی" اين 

  چو خورشيد                      "
  ..."نشست و رفت        از تيرگی بر آمد و در خون 

  : ستاره ای که
  ..." يک دم درين ظالم درخشيد و جست و رفت  " 

  بنفشه بود"او    
                             گل داد و

  .و  رفت!" زمستان شکست: "          مژده داد
ای که  های سياسی آری وجود طيفی از افراد در حال حاضر زنده که عليرغم وابستگی

شان مسير زندان و شکنجه را طی نکرد، بدون مقاومت آن مبارزين سرافراز در  داشتند زندگی
آن انقالبيون يا در . مقابل دژخيمان جمهوری اسالمی امکان پذير نبود

زير شکنجه جان باختند و يا با همه اسرارشان در دل به جوخه اعدام 
توان به  ها را می  از ميان آن قهرمانان، براستی نام کدام)۶(.سپرده شدند

عنوان نمونه بيان نمود جائی که خيلی از آنان حتی نامشان را هم به 
نام آن . دژخيمان نگفتند و با لبانی بسته در زير شکنجه جان باختند
و اين، (انقالبی چه بود که در حالی که از سقف آويزانش کرده بودند 

به ) های وحشيانه تر بود های وحشيانه و شالق خوردن تازه پس از کتک
 جائی که انقالبيون را همانند آنچه در -"قصاب خانه"رفيق تازه وارد به 

  قوت قلب -شود از سقف آويزان کرده بودند ها ديده می قصاب خانه
ص .امير! چه تحسينی شايسته عظمت برخورد اين انقالبی است. داد می

يکی از ....ف آويزان کرده بودندها را به انواع مختل ها آدم مثل قصابی: "اين را خود شاهد بوده است
شود و ديگر  هايت بی حس می کمی تحمل کن دست: توانست حرف بزند گفت ها که به سختی می بچه

توان به عنوان نمونه برگزيد جائی که هر  و اساسًا کدام يک از آن انقالبيون را می. ٭!"درد ندارد
 و در شکلی متفاوت از ديگری پنجه در ای جائی که هريک به گونه. ها خود نمونه بودند يک از آن

قهرمانان بی ! ها هستند ها و گمنام ها بی نام آن! اند پنجه دژخيم و ديوی انداخته و او را بر زمين زده
  !۶٠نام و گمنام دهه 

به راستی، رزمندگی کدام قهرمان را بايد ياد 
آيا بايد از هادی کابلی، عضوی از مرکزيت ! آوری نمود

 از داداشی که يادآور روح و -ئی خلق ياد کردچريکهای فدا
او که با تنی سوخته ) ٧(!خصال يک داداشی ديگر نيز بود

و ذغال شده از شکنجه، زندگی را بدرود گفت در حالی که 
ها  در دل خود از اطالعاتی حفاظت کرده بود که با ندادن آن

گران، نهال زندگی بسياری را شکوفا و سبز  به شکنجه
از مهناز نجاری، يک دختر کارگر هوادار . تمحفوظ داش

از او که برای نجات زندگی ! چريکهای فدايی خلق ياد کنم
ها "جرم"کسی که با او دستگير شده بود، همه به اصطالح 

شکنجه شد، . شکنجه شد، چيزی نگفت! را به گردن گرفت
شکنجه شد و خونش را نثار نمود تا ترس و . اطالعاتی نداد
رس و خوف و ريای همراهانی که هچون او ت(خوف و ريا 
جای خود را به حقيقت و زيبائی، و پاکی و ) پايدار نماندند
  )٨(.راستی بدهد

                                                 
  ۴ شماره  گفتگوهای زندان،"اوين، اولين کابوسی که شکست" ٭
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گفتم که در آن اتاق بازجوئی، دو جوان ديگر را هم : " آری! يا باز از بی نام ها بگويم
مردی بود . د ببينمدر يک فرصت مناسب توانستم جوانی را که نزديکتر به من بو. کردند شکنجه می

سی و چند ساله که با چشم بند به حالت دمر روی زمين خوابانده و دست ها و پاهايش را بسته بودند 
کشيد و آب   فرياد می تنها گاهی. گفت او هيچ نمی. زدند و در اين حالت به شدت با کابل کتکش می

ناگهان در اتاق سکوت برقرار .. ..بعد از مدتی ديگر صدايش نيامد. دادند خواست که به او نمی می
يکی از . کردند، به دنبال دکتر رفتند پچ می شد و بازجوها که برای مطلع نشدن ما از ماجرا با هم پچ

منظورش (زد که پس اين شيخ حرامزاده کجاست  ها فرياد می آن
باالخره پس از مدت کوتاهی زندانی را ). زاده بود االسالم دکتر شيخ

اما آنقدر . دانم بر سر او چه آمد نمی. داری بردندکشان به به کشان
. ٭."مردند، کم نبود دانم که تعداد زندانيانی که بر اثر شکنجه می می

توان به توصيف  هائی را با کدامين سخن می به راستی چنين عظمت
توان يکايک  های قهرمانی را بدليل کثرتشان نمی اين نمونه! در آورد
زندانيان باقی مانده از آن دوره به نام های  در نوشته. اسم برد

هائی که به تصور  خوريم که شديد ترين شکنجه قهرمانانی بر می
ها ياد آور قهرمانان جان برکف دهه  آن. اند آيند را تحمل کرده نمی
ی "قهرمان شکست ناپذير"همان زندانيان .  بودند۶٠، در دهه ۵٠

جمهوری " های اطالعاتی  دستگاه"و نه " دستگاه امنيتی شاه "که نه 
هم " به خصوص از نوع  فالحيان و سعيد امامی آن" اسالمی ،حتی

از آنان نا " ها شکنجه از گرفتن هر گونه حرفی و سخنی پس از ماه" 
بردی، نه رفيقی  ی رازهايت را با خود می و تو همه. "شدند اميد می

البيونی چون شهرام محمديان که در انق". کردی اعتقادات معامله میرا می فروختی و نه بر سر 
زير کابل پريده "اتاق مرگ کميته شهيد شد؛ و چون علی جديدی که هشت انگشت پای وی در 

 به جوخه تيرباران سپرده شد و همه رازهايش را با ۶٢او سرافرازانه در اول ماه مه سال ....بود
.  فردی را از زير هشت شنيدمهای در زندان شهرستان روزی صدای فرياد و ناله ")٩(."خود برد

. آمد چند سلول با سلولم فاصله داشت و از پنجره زير سقف صدای فريادی می. صدای يک دختر بود
بيشتر، اطالعاتی در باره برادرش . کردند ها دختری را شکنجه می دو مرد بازجو ساعت

اما دختر در . آمد  میدر ابتدا صدای التماس و ناله دختر و نيز صدای ضربات شالق. خواستند می
گرها نيز به تالفی بر شدت  شکنجه. حين بازجوئی شروع به گفتن بد و بيراه به بازجوها کرد

اش از حدود يازده صبح شروع شد و تا ساعت دو بامداد روز بعد ادامه  بازجوئی. ها افزودند شکنجه
شيدا (استی شيدا  به ر٭."داد آورد و اطالعات نمی آن دختر زير شالق دم بر نمی. داشت
 و شيدا های پاک ديگر کدام آينده درخشان را در جلوی چشم خود داشتند که با آنهمه )١٠()بهزادی
حصار، دو   در زندان قزل۶٠در سال ! زدند ای که ديده بودند، باز به روی زندگی لبخند می شکنجه

 آلود الجوردی جالد، دختر شيدا با جسارتی غير قابل توصيف، در مقابل دو چشم پر غيض و خون
ها بود که به چنين  های پاک آن آن کدامين عشق در قلب. ها برکشيدند"کوکلس کالن"نقاب از چهره 
های زيبا در وجود  ؟ بلی، اين، همان عشق به زندگی، عشق به انسانيت و به زندگی!کاری فرمان داد

برمال و رسوا سازد که برای خواست کسانی را  آن شيداها بود که آميخته با جسارت انقالبی می
در .  در ازای حفظ زندگی حقير خود، به آنجا آمده بودند-ويرانی و خشکاندن باغ زندگانی ديگران

 ياد گرفته بودند، ۵٠ای که از انقالبيون دهه  ها بسياری از زندانيان سياسی درست به گونه اين سال
های  هاست که عليرغم شکنجه ز آنبيژن مجنون يکی ا. نمودند با دژخيمان زندان رفتار می

او کسی بود که . اش"مرگ بر خمينی"فرياد . وحشتناکی که تحمل کرده بود، هنوز فريادش بلند بود
 آيا با اين سخن اين رزمنده ٭٭"کشم در دادگاه بلند شد و گفت اگر بمن تفنگ بدهيد تک تکتان را می"

 در دادگاه عين چنين جمالتی را ۵١د که در سال افتي فدائی به ياد مجاهد مبارز علی ميهن دوست نمی

                                                 
  ٢۶خوب نگاه کنيد راستکی است، صفحه  ٭
  ٢ گفتگوهای زندان شماره – م.سياوش  ،"ياد ايام "٭
  ۵٧ نشريه پيام فدائی شماره –۶٧-، محمد نقل از مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ٭٭
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حقيقتًا که چنان مبارزانی با مبارزه و مقاومت ! درمورد مزدوران رژيم شاه بر زبان آورده بود
.  بودند۵٠های گر حضور زنده و تأثير گذار جانباختگان قهرمان سال  ، جلوه۶٠جانانه خود در دهه 

های انقالبی گذشته خود آموخته بودند را در اين   سمبلآنان هر آنچه از رفتارها و عملکردهای
 با مبارزين ۶٠ما در خود سال . ها در اعمال و رفتارهای قهرمانانه خود، متبلور ساختند سال

های فدائی خلق و  شويم  که درست به شيوه رهبران و بنيانگذاران چريک ای مواجه می انقالبی
خوانند و شعارهای   رفتن به صحنه اعدام، سرود می ،به هنگام۵١ و ۵٠مجاهدين خلق در سال 

ها مشخصًا  بعضی از زندانيان باقی مانده از آن سال. دهند انقالبی می
 در ميان خبرهائی که از ۶٠من خود در سال . در اين مورد نوشته اند

انگيز دهقانی  رسيد اين را نيز شنيدم که روح زندان تبريز می
 بهزاد مسيحا که همراه او بودند، آن ومبارزين انقالبی ديگری چون

 آری از اين حماسه سازان )١١(.گونه مرگ خويش را سرودی کردند
، "عاشقان شرزه که با شب نزيستند"  بسيار بودند؛ از اين ۶٠در دهه 
 و در سال ۶٠ در سال )١٢(".ققنوسان صحراهای شبگير" از اين 

که به ننگ و " عدامیستاره دنباله دار ا" بسيارها بودند از آن۶٠های 
 در زندان های  خفت و تسليم تن در ندادند، گلشنی از ستارگانی که

سراسر ايران دسته دسته با پاهای استوار به ميدان های تير رفتند؛ 
کسانی که با لبان خندان، گوئی که عازم مسافرتی هستند، همبندی های خود را می بوسيدند و يا با 

اکنون، . يمان خود به پيروزی، از آن ها خداحافظی کرده و می رفتندسردادن شعاری حاوی ابراز ا
دو عزيز اول از هواداران .  را بياد دارم)١٣(نام سوزان نيکزاد ، ناهيد محمدی، سيما دريائی

 اقليت و سيما در ارتباط با چريکهای فدائی خلق ايران -سازمان چريکهای فدائی خلق ايران
ياد باد ياد همه اين ياران؛ و .  اعدام شدند۶٠ناهيد و سيما در آذر سال سوزان در آبان و . قرارداشت

که با قلبی که از آرزوی ) يکی از هواداران سازمان مجاهدين(يارانی ديگر چون صمد صمدی 
های دربند ايران سرشار بود، در زندان تبريز در مسير راهش به مسلخ عشق،  سعادت و شادی توده

که جوخه اعدام در انتظارش آن زندان گذشته و به محوطه ای برسد " در آبی"قبل از اين که از 
ها آرزوی شادی  بود، فراموش نکرد که درب سلول دوستان و رفقای زندانيش را باز کند و برای آن

  )◙ياشار روشننقل از . ها شاد بمانيد بچه!(اوشاقالر شاد قالون: نمايد
ندگی  که در اثر شکنجه ز۵٠جای هر انقالبی پاکباخته گذشته در دهه  ها به  ما در اين سال

ها و صدها کمونيست و مبارز انقالبی داشتيم که در زير شکنجه جان  را بدرود گفتند، واقعًا ده
 ١٧هائی که در باال اشاره شد، يکی ديگر از آنان،سهيال مصدقيان فر، دختر  عالوه بر نمونه. باختند

ير شکنجه جان  ساعت بطور مستمر کابل زدند تا باالخره ز۴٨او را . ساله هوادار مجاهدين بود
اهللا شيخ سادات  سيف. ها نيز حاضر به تسليم نشد اهللا در مقابل وحشيانه ترين شکنجه سيف. باخت

چگونگی شهادت او را از زبان . سامانی، يکی از هواداران مجاهدين که بّنا و اهل شهر ُکرد بود
 راهرويی بود که در دوره زندان من در اصفهان، در داخل کميته صحرايی: "همسلولی وی بشنويم

به دو تا سلول آخر نزديک دستشوئی . سيزده تا سلول يک طرف راهرو بود و سيزده تا طرف ديگر
کردند و  چرا که توی اين سلولها توالت بود و کسانی را که در اثر زدن آش و الش می. گفتيم کاخ می
هللا را زير شکنجه کشتند و ا سيف..... گذاشتند اونجا توانستند از در سلول بيرون بيايند، می نمی
اهللا را وحشيانه  بازجو به پاسدارهايی که توی زيرزمين سيف. اش را آوردند توی سلول جنازه
اهللا تمام شده  اما مزدوران به حساب اينکه بازجويی سيف. زدند گفته بود که اين کارش تمام شد می

، من با ديدن اينکه دستش زمين وقتی جسد را روی زمين گذاشتند. جنازه او را توی سلول آوردند
توانستم راه بروم، کشان کشان خودم  ولی از آنجا که خودم نمی. افتاد فهميدم که او جان باخته است

فقط يادم هست که شروع . دستش را بلند کردم و فهميدم که چه اتفاقی افتاده. را بطرف او رساندم
آنقدر اوضاع هيستريک بود که من ناخود ..... تنداهللا را کش کردم با صدای بلند به فرياد زدن که سيف

  .٭..."آگاه شروع کردم به شعار دادن

                                                 
  ۵٨ نشريه پيام فدائی شماره  - ، محمد ۶٧، در سال نقل از مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی  ٭
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ها با   زندانيان سياسی انقالبی، در راهروهای زندان۶١ و ۶٠های  در سال
گران سرشان بسيار شلوغ  شدند چرا که شکنجه های شکنجه شده رها می تن

 زندانيان تازه دستگير شده، .بود و فرصت جا به جا کردن زندانيان را نداشتند
زنده است : "گفتند ديدند و با حيرت پيش خود می ها را می از زير چشم بند آن

؟  اما جواب هر چه بود، آن قهرمانان برای حفاظت از زندگی، "!يا مرده
های شاداب در  برای حفظ و تداوم زندگی و سرزندگی، برای آفرينش زندگی

ها "الله"ها  آن. ای را به جان خريده بودند ههای وحشيان جامعه، چنان شکنجه
محتبشان بيشتر از همه ما "هائی بودند با داغی در سينه، عاشقانی که  و شقايق

. ، می خشکاند"و هر چه تخم الله بود"زمستانی سخت آغاز شده بود ". بود
ريخت، زمين برای هميشه الله را  اگر الله خون خودش را بر زمين نمی"

  ۶٠بلی، الله های دهه ." ديدند رد، مردم هم ديگر الله را نمیک فراموش می
ها را پر  خواستند تپه می. ای در صحرا نمانده خواستند مردم باور کنند که راستی راستی الله نمی"

چنين بود ). باشد ،صمد بهرنگی،می"افسانه محبت"عبارات توی گيومه از ." (الله کنند، سرخ کنند
ها و صدها حماسه  های جمهوری اسالمی را بر خود داشتند، ده ی که نام زندانهائ که در قصاب خانه

بلی، اين زندانيان سياسی، . مقاومت آفريده شد، يکی اعجاب انگيزتر و تحسين برانگيزتر از ديگری
ها و صدها تنی  ای از ده ها ، اين مبارزين انقالبی، اين فرزندان راستين خلق، نمونه اين کمونيست

ای بر صفحات تاريخ مبارزه و مقاومت  های تازه که با چنين روحيه مبارزه جويانه واال، برگبودند 
از شفيعی " آن عاشقان شرزه "شعر   به ياد آناندر اينجااجازه دهيد . مردم مبارز ايران افزودند

  : را با هم بخوانيم) سرشک.م(کدکنی 
  آن عاشقان شرزه آه با شب نزيستند

  ندانست آيستندرفتند و شهر خفته 
  فريادشان تموج شط حيات بود

  چون آذرخش در سخن خويش زيستند
  مرغان پر گشوده ی طوفان آه روز مرگ
  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

  سترون شده ست خاک ! گفتی ای عزيز  می 
  اينك ببين برابر چشم تو چيستند

  هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز 
  .يق اين باغ نيستندباز آخرين شقا

  
های   و يا در سال۶٠بگذاريد در اينجا از مبارزين دليری نيز ياد کنيم که نه در خود سال 

های مختلف در زندان و بودن در ميان  های بعد، پس از گذراندن تجربه  بلکه در سال۶٠اول دهه 
ز قيد هر گونه ظلم و هايشان، خونشان را در راه آزادی و رهائی کارگران و  زحمتکشان ا همبندی

در مورد .  جوخه اعدام سپرده شدندپس از سالها ماندن در زندان بهستم نثار نمودند، مبارزينی که 
از :" نويسد ها و تأثير آن بر زندانيان عادی، يکی از زندانيان سابق می چگونگی برخورد دليرانه آن

يکی از .  که هيچ گاه فراموشم نخواهد شد اين دوره خاطرات بياد ماندنی و جالبی برايم به جا مانده
ديدند که گشاده رو و  ها را می های اعدامی برای اعدام بود که افراد عادی وقتی آن ها بردن بچه آن

روند، به هيچ وجه برايشان  کنند و به سوی مرگ می خندان با همه روبوسی کرده و خداحافظی می
، )فدائی(مسعود صديق : "نقالبيون عبارت بودند ازنام بعضی از آن ا...." قابل لمس و درک نبود
، خليفه مردانی )ويژه کار–فدائی (، محمود محمودی ) ويژه کار- فدائی(سياوش حدادی مقدم 

، )چريکهای فدائی(، مسعود سلطانی )ها اتحاديه کمونيست(، مسعود قماشی )اتحاديه کمونيستها(
... ، اسماعيل)مجاهد(، قاسم شکوری ) آذر١۶جناح (الدين ، شرف)مجاهد(محمد رضا کريمی مقدم 

نام کامل آخرين فرد در ليست " اسماعيل معارفی"الزم به ياد آوری است که   (٭..."و) راه کارگر(
های او، شهاب شکوهی، اسماعيل معارفی قبًال اقليتی بود که  به گفته يکی از هم زندانی. باشد باال می

                                                 
  ٣ تا ١های  مندرج در گفتگوهای زندان شماره" ياد ايام" ٭
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در رابطه با برخورد آن مبارزين استوار با .). ر پيوسته بوداندکی قبل از دستگيريش به راه کارگ
 با مورد مسعود صديق از طرف يکی از همبنديهای او نوشته  ای که در رابطه مرگ، نقل خاطره

چهارشنبه : "نويسد همبندی او می. تواند با گويائی بيشتری واقعيت فوق را بيانگر باشد  است می شده
با . کردند که فرد با کليه وسايل به بيرون بيايد صبح زود اعالم می. ودروز نفرت انگيزی برايمان ب

در . برند گفتن اين حرف، برای آن افراد که وضعيت مشخصی داشتند، مسجل بود که برای اعدام می
کردند و اگر فرصتی باقی  های بند به سراغش رفته و با او روبوسی کرده و وداع می نتيجه تمام بچه

ای خندان که هيچ گاه  ها عمومًا با رويی گشاده و چهره آن. خواندند ها نيز سرود می ماند، بعضی می
گويی عازم . کردند مثل روزهای قبل خوش و بش می. خنديدند گفتند و می از ياد نخواهد رفت می

شد که  اين موضوع باعث می. دادند مسافرتی شيرين هستند و هيچ ترس و نگرانی به دلشان راه نمی
  .  افراد صد چندان قوی تر شودروحيه

های فدائی بود که در زمان  او از بچه. های فراموش نشدنی مسعود صديق بود يکی ار نمونه
 مسئول عمليات حمله به سفارت ژاپن ۶٢مسعود در سال . کرد اش با خود سالح حمل می دستگيری

نوان يکی ار افراد شلوغ بند او پيوسته در حال شوخی و خنده بود، تا جائی که به ع. در تهران بود
کردند که  در مراسم مختلف از او درخواست می. مسعود صدای زيبائی نيز داشت. معروف شد

بردند،  ها واقعًا لذت می خواند، بچه از مرضيه را می" نسيم فروردين"بويژه وقتی که ترانه . بخواند
  .فقط از مسعود شنيدگفتند که نسيم فروردين را بايد  ها می تا جائی که هميشه بچه

، در يکی از همين چهارشنبه ها، صبح زود اسم او را )١٣۶۶(چند ماه بعد از اين وقايع   
ها هجوم برده تا آخرين ديدارشان را با  ها به طرف اتاق آن همه بچه. خوانده و با کليه وسايل خواستند

شسته بودند و او را در ميان گرفته ها گوش تا گوش اتاق ن بعد از پايان روبوسی، بچه. او داشته باشند
وقتی سرودش به پايان رسيد، . خود او نيز يک سرود انقالبی خواند. خواندند و به نوبت سرود می

را برايمان " نسيم فروردين"مسعود، يک بار ديگر ترانه : ها رو به او کرده و گفت يکی از بچه
خواهد خواند، با تمام احساسش شروع به دانست برای آخرين بار اين ترانه را  او که می! بخوان

ها جمع شده بود و در دلشان آرام  در طول خواندن او اشک در چشمان بسياری از بچه. خواندن کرد
دانی ُمردن وقتی انسان  تو نمی"....  اما٭."و نسيم فروردين او به پايان رسيد و رفت. گريستند می

  )   وشامل(!"  زندگيست  است، چه مرگ را شکست داده
  هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق

                                         ثبت است در جريده عالم دوام ما
  :   ترجمه ترکی

  عشق ايله کؤنلو دالغاالنان اؤلمز هئچ زمان
   ٭دواممی                                        وارليق صحيفه سينده يازيبالر

گی بدر نکرده از زندان های شاه نيز  مت جا دارد که از زندانيان خستهدر آخر اين قس
از آنها که نام آزادگی بر پيشانيشان حک شده بود و درست به همين جرم طومار عمرشان را . بگويم

خيلی از آنان بالفاصله پس از دستگيری به جوخه اعدام سپرده . رژيم  وابسته ديگری در هم پيچيد
 آميز  اين آزاده گان، هم برای مبارزين ديگر هشدار دهنده بود و هم انگيزه مرگ قساوت. شدند

در ميان آنان بگذاريد از گلی سرخ نام ببرم . مبارزه و مقاومت را در آنان هر چه بيشتر تقويت نمود
از شاعر خلق، از سعيدمان بگويم، از . ياد کنم" ستاره خون"، از "ستاره دنباله دار اعدامی"و  از 
يد سلطانپور، از آن جان شيفته که نعره اش از ميان ديوارهای ستبر زندان، روی فالت می سع

  : پيچيد
  بر کشورم چه رفته است"

  بر کشورم چه رفته است
                              که زندان ها

  "از شبنم و شقايق سرشارند

                                                 
  ٧٠صفحه  - ٣گفتگوهای زندان شماره  - م.سياووش، "ياد ايام"–٭
  )آذر پويا(محمد نقی ناصر الُفقرا  ،"تورکجه حافظ غزللری "،"ترجمه ترکی غزليات حافظ " ٭
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که باز از حصار زندان، اين " ترای ز خون و خاکس گلی غمگين در هاله"و هنوز او بود، سعيد ما، 
  : می رساند " کارخانه و کاِر ستمگر" بار از زندان يک رژيم مذهبی، فريادش را به گوش دربنديان

  
  ببين" 

        هنوز از قتلگاه
  خوانم                       می

  صدای خسته من رنگ ديگری دارد
  صدای خسته من سرخ و تند و توفانی است

  آن عقاب را ماندصدای خسته من 
  کوبد که روی قله شبگير بال می
  و نيزه های تفته ی فريادش
  "چرخد روی مدار آتيه و انقالب می

صدای گلوله، صدای محاصره، " آری، روی فالتی که هنوز 
ها و نام ها، صدای شليک روی  صدای باروت، صدای سوختن نوشته

دای زنده ديوار، صدای شليک از پنجره، صدای مرگ در خيابان، ص
او بود که در ميان همه آن " صدای توانای"رسيد،اين ، صدای خون، از آن به گوش، می...... باد
، در "صدای سعيد، سعيد خلق، شاعر انقالبی خلق، شاعری که در سوگش. ها درطنين بود "صدا"

  . اختخون سرخش پرچم مبارزه و مقاومت را رنگين سگستره فالت دربند،خلقها به عزا نشستند و 
  ی مادرم، آرام.......آرام  آ

                    بگذار تا سپيده بر آيد
                    بگذار با سپيده ببندند

                                              پشت مرا به تير
  "آتش"بگذار تا بر آيد 

  بگذار تا ستاره شليک 
  ديوانه وار بگذرد از کهکشان خون 

               خون شعله ور شود       
                      بگذار باغ خون 
                      بر خاک تيرباران

                                         پرپر شود
  "تير"بگذار بذر 

  چون جنگلی برويد در آفتاب خون
                                     فريادگر شود

  می ماند اين بذر به خاک ن
  از قلب خاک می شکفد چون برق
  روی فالت می گذرد چون رعد

                                      خون است و ماندگار است
  

  )سعيد سلطانپور                             (
 

  ۶٠ تحليلی از زندانهای جمهوری اسالمی در دهه –در جدال با خاموشی : از کتاب 

  
 :توضيحات

  
، بر زمينه خيانت رهبران حزب توده و سازشکاری ها و ندامت نويسی های بسياری ۴٠ دهه در )١(

از افراد وابسته به اين حزب و جبهه ملی، مبلغين رژيم شاه تبليغات زهرآگين گسترده ای را جهت 
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ن از جمله، در اي. ها از مبارزه بر عليه روشنفکران مبارز در سطح جامعه دامن زدند بازداشتن توده
شد که گويا روشنفکران اساسًا قابل اعتماد نيستند و گويا همه روشنفکران حرفهای  تبليغات گفته می

. زنند ولی وقتی به زندان افتادند آن حرفها را فراموش کرده و مطيع دستگاه شاه می گردند خوبی می
ای و به ضرر چنين سموم فکری ای که دستگاه های تبليغاتی رژيم شاه برعليه هر گونه مبارزه 

ها و سازشکاری های  نمودند، ازآنجا که خيانت روشنفکران انقالبی و نيروهای پيشتاز جامعه پخش می
ها به جای  گذشته به هر حال زمينه مادی برای آن تبليغات بودند، تأثيرات کامًال منفی به روی توده

 که اين - به روشنفکران مبارز بودها از مبارزه وعدم اعتماد ماحصل، همانا نااميدی توده. گذاشته بود
مسلمًا در چنين . ها در جامعه بوجود آورده بود امر خود جدائی غم انگيزی را بين روشنفکران و توده

ها با همه وجود  اوضاعی تنها برپائی يک مبارزه واقعًا انقالبی، مبارزه ای که روشنفکران پيشتاز توده
ها و ضعف ها و يا به قول   به از بين بردن آثار آن خيانتو تا پای جان درآن مسير پيش بروند قادر

 ما توانست برای آينده مبارزات خلق بوده و می" گذشته" اوژياس"اليروبی طويله " رفيق حميد اشرف 
 آن را با ۵٠اين همان وظيفه انقالبی سنگينی بود که انقالبيون دهه . بنای نوينی را پی ريزی نمايد

مبارزه قهرمانانه اين مبارزين در پيشبرد يک مبارزه واقعًا انقالبی در . اندندموفقيت به سرانجام رس
ها با مأموران رژيم شاه،  جامعه و انعکاس اين امر در درگيری های مسلحانه در کوچه ها و خيابان

ها و همچنين ريخته شدن خون  گران و دژخيمان در زندان های حماسی آنان در مقابل شکنجه مقاومت
البيون در زير شکنجه و ايستادگی های قابل تحسين بسياری از زندانيان سياسی در مقابل آن انق

چنان . ها، همه و همه عواملی بودند که ذهنيت های مسموم گذشته را از بين بردند دژخيمان در زندان
 از پيش ای زدودند که بعدًا  ذهنيتی کامًال دگرگون اعمال و برخوردها، سموم فکری گذشته را به گونه
 .در مورد مبارزين سياسی در ذهن مردم شکل گرفت

های ضد انقالبی برای زنده کردن تبليغات مسموم کننده گذشته  امروز در اينجا و آنجا باز شاهد تالش
های  باشيم؛ و سخنانی از اين گونه می شنويم که در زندان  می۶٠در رابطه با زندانيان سياسی دهه 

  گوياکردند، مقاومت می" هواداران و جوانترها"در شرايطی که  ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 
و گويا جمهوری !! ها و کادرهای باال يکی پس از ديگری ندامت کردند اعضاء مرکزيت سازمان

!  آن مبارزين را پس از تخليه اطالعاتی و تسليم شدن اعدام نمود"(!!) قدرقدرت و پيروز"اسالمی 
ها   نيز عليرغم همه خيانت٣٠صرفنظر از اين که حتی در دهه . باشند میچنين ادعاهائی کامًال کاذب 

( و سازشکاريها، باز مبارزينی وجود داشتند که به مردم خويش وفادار مانده و همچون دکتر فاطمی ها
 ها وارطان ساالخانيآنها، کوچک  شوشتری ها،  ، سرهنگ سيامک ها، مرتضی کيوآن)از جبهه ملی

خونشان به نشانه حقانيت مبارزه بر عليه هرگونه ظلم و ستم و استثمار بر زمين ) هاز حزب تود....(و
، به ۶٠ريخته شد، واقعيت مقاومت کادرها و اعضای رده های باالی تشکالت مردمی در دهه 

خيلی از آن عزيزان که جزء . هيچوجه با ادعای دروغينی که در فوق به آن اشاره شد، همخوانی ندارد
شدند و به دست رژيم سفاک  الی بعضی از تشکالت سياسی بعد از قيام بهمن شمرده میرده های با

آمدند  جمهوری اسالمی به قتل رسيدند، يا در دوره شاه نيز از جمله زندانيان سياسی مقاوم به شمار می
بر خالف .  پرورده شده بودند۵٠و يا از مبارزينی  بودند که در کوران مبارزات سترگ دهه 

، اتفاقًا مقاومت حماسی ۶٠های تبليغاتی ارتجاعی بر عليه اين دسته از زندانيان سياسی در دهه  تالش
های باالی مبارزاتی بسياری از آن مبارزين در همان زمان، زبانزد زندانيان سياسی  و روحيه

نائی به اجازه دادن به رواج چنان انديشه های ناپاک به معنی بی اعت. های جمهوری اسالمی بود زندان
 و پايمال ۵٠خون پاک نه فقط اين رزمندگان بلکه به خون ورنج و زحمت همه مبارزين انقالبی دهه 

 .  کردن آن خونها است
 
های جمهوری اسالمی، به اين موضوع با ديدی مطلق   در بعضی از خاطرات مربوط  به زندان)٢(

ی برخورد شده و در نتيجه امکان گرايانه، بدون توضيح زمينه های مادی آن و با يک جانبه نگر
 به موارد مشخصبدون آنکه به چگونگی و جزئيات مربوط . قضاوت از خواننده سلب شده است

توان و نبايد از  ها در آن شرايط نمی واساسًا بدون دانستن همه واقعيت( بايکوت در زندان پرداخته شود 
 نادرستی که با چنين مسايلی های يدها به فقط ، الزم است)دور در مورد هر موردی قضاوت نمود

يکی از مسايل، مخدوش کردن مرز بين نيروهای مردمی و ضد .  شوند، برخورد کرد مطرح می
بين نيروهای خلق و ضد خلق، بين طبقات تحت ستم و تحت سلطه و طبقات ستمگر و سلطه (مردمی، 
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در اين رابطه موضوع اينطور جلوه . باشد می) های واقعی را بناميم  يا با هر اسمی که اين پديده-گر
ها به  کردند پس کسانی که با آن نمی" فکر"ها مثل چپ ها  اکثريتی–ای  شود که مثًال چون توده داده می

چنين ( اند قول خودشان مرزبندی داشتند، به دموکراسی معتقد نبوده و تحمل عقيده مخالف را نداشته
پرسيدنی است که )!  جلد دوم، با برجستگی بيان شده"ياد های زندان"ادعائی به خصوص در کتاب 

البته اختالف (آيا اختالف مردم تحت ستم ايران با حاکمان وقت صرفًا يک اختالف فکری است؟ 
داران مثل  داران به اين دليل مرزبندی دارند که سرمايه آيا کارگران آگاه با سرمايه). فکری هم هست

بحث بر سر داشتن در اينجا !). کنند ها مثل کارگران فکر نمی آنالبته که ( کنند؟ کارگران فکر نمی
 نيست که در اين صورت مسلم است که بايد مورد امر مشترک مورد قبول دو طرفعقايد مختلف در 

 اما، ماهيت اختالف بين .در نهايت صبوری و تحمل نظر مخالف، مسايل را با بحث و گفتگو حل نمود
ضد خلق را به اختالف فکری صرف تقليل دادن و سپس نيروهای نيروهای مردمی با نيروهای 

مردمی را به خاطر مرزبندی با چنان نيروهائی به عنوان گويا دموکرات نبودن سرزنش کردن، 
  .  باشد خواسته و يا ناخواسته حمايت از ضد خلق و تقويت آن می

ای سياسی مذکور قرار دارد، ه   واقعيت اين است که اين نوع سخنان بيشتر در خدمت تطهير جريآن
که دارای ماهيتی ضدخلقی است، با هيچ آبی تطهير " ای  توده-اکثريتی"درحالی که جريان سياسی 

ای و اکثريتی هم هر چند به طور   تودهافراد هر چند-! پذير نيست، بماند با تطهيرهای قلمی از اين نوع
 . اکثريتی بوده است–ای  مقوله ضد انقالبی تودهاند که اعمال و رفتارشان متضاد با  نادر وجود داشته

   
 بهمن همه سرگرم تماشای تلويزيون ٢١شب : " چقدر درد و تجربه در واقعيت زير نهفته است)٣(

همه ساکت بودند . شد  پی در پی بر صحنه تلويزيون ظاهر می۵٧های پر شوری از سال  صحنه. بوديم
ته، ناگهان طاهره فرياد کشيد، در يکی از اين تصاوير، و شايد هم به دنبال خاطره های شيرين گذش

"! مرگ بر امريکا، زنده باد آزادی: "داد همسر طاهره با شور خاصی در صف اول شعار می
او به شدت احساساتی شد و گريه کرد، در چشمان همه اشک حلقه .  اعدام شده بود۶٠همسرش سال 

اين واقعيت را مکررًا بايد ). ١٠٨ آزاد صقحه -ز ف نقل ا۶٣ بهمن سال ٢٢زندان اوين، "( زده بود
بپا " اسالم"، يک انقالب اسالمی نبود، يعنی مردم به خاطر ۵٧بيان کرد  که انقالب شکست خورده 

کرد از برقراری يک حکومت مذهبی در ايران  حتی در آنزمان خمينی جرأت نمی. نخاسته بودند
داد که پس از مراجعت به ايران در  ردم اطمينان میصحبت کند بلکه برعکس با تزوير و ريا به م

خواست مردم بود دليل  اگر جمهوری اسالمی. شهر قم اقامت گزيده و کاری به سياست نخواهد داشت
واقعيت اين است که رژيم کنونی با . ها را خام کند نداشت که خمينی مردم را اينچنين فريفته و آن

 .  رهبری انقالبی به قدرت رسيدقدرت امپرياليسم در شرايط فقدان يک
  
  ٢٢ رجوع کنيد به توضيح  شماره)۴(
 
 وارطان ساالخانيان مبارز ارمنی اهل تبريز، کارگر انقالبی ای بود که همچون کوچک )۵(

های تحت ستم ايران جزء حزب توده بوده و  شوشتری، خسرو روزبه و مبارزين ديگر از ميان توده
وارطان در . های مبارزاتی خود را در اين حزب پيش برد  فعاليت٣٠ه های اول ده  و سال٢٠در دهه 

 ارديبهشت همان سال پس از ١٨ توسط مأموران رژيم شاه دستگير و در ١٣٣٣ ارديبهشت سال ۶
ما بعد ها .   ساله بود٢٢دراين زمان او .  های فراوان در زير شکنجه به شهادت رسيد تحمل شکنجه
روبرو ) از جمله بعضی از افسران آن دوره(ای  ه با برخی از زندانيان تودههای دوره شا نيز در زندان

. در اينجا در رابطه با حزب توده الزم است  نکاتی توضيح داده شود. هستيم که با رژيم شاه نساختند
گردد بايد حساب رهبران خائن حزب توده را از حساب   بر می٣٠ و ٢٠تا آنجائی که به دهه ) ١

گيرد، جدا  اين حزب که بسياری از کارگران و زحمتکشان جامعه ما را در بر میاعضای صادق 
يک حزب کمونيست و به اين اعتبار حزب طبقه ) و هرگز(حزب توده اگر چه در اين دوره) ٢. نمود

 حزب توده ۵٠ و ۴٠های در طی سال) ٣.کارگر نبود، ولی هر چه بود يک حزب ضد خلقی نيز نبود
اما کار تبليغی و ترويجی آن در خارج از کشور . ضور و در نتيجه عمکردی نداشتاساسًا در ايران ح

در آن . در چهار چوب سياست های شوروی سابق در مقابله با نيروهای انقالبی و مردمی قرار داشت
دوره چريکهای فدائی خلق در برخورد به حزب توده با توجه به تجربه های عينی زيادی که در رابطه 
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 که نمونه برجسته آن نفوذ ساواک در تشکيالت تهران حزب -ای ها داشتند پليس در بين تودهبا نفوذ 
هر "  در مورد فعالين سياسی حزب توده، اين شعار را رهنمون خود قرار داده بودند که -توده بود
اين شعار ورد زبان رفقای اوليه ما در "(ای پليس است مگر اين که عکس اش ثابت شود فعال توده

دريغا که  بعدًا چنين رهنمودی به فراموشی سپرده شد و مثًال  در . گروه رفيق مسعود احمدزاده بود
بزرگترين جاسوس و مشاور عالی سازمان -اعدام انقالبی عباس شهرياری، مرد هزار چهره" جزوه 

اسالمی در دوره جمهوری  )  ۴).   ، با اين جريان منحط با لحن ديگری سخن گفته شد"امنيت ايران
حزب توده به خاطر همکاری بی شائبه اش با رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و شرکت مستقيم 

ها ، ديگر شکی در ماهيت ضد خلقی خود برای هيچ عنصر مترقی و آزاديخواهی  در سرکوب توده
 . باقی نگذاشت

  
ير شکنجه جان باختند و يا به   حقيقتًا انقالبيون بسياری بودند که با همه اسرارشان در دل يا در ز)۶(

ها به  گران حرفه ای اش نتوانست از طريق آن جوخه اعدام سپرده شدند و دشمن با همه شکنجه
هادر اين زمينه همانطور که اشاره شد بسی  نمونه. مبارزين و نيروهای مردمی ديگر دسترسی پيدا کند

ای در ارتباط با مبارز  پيام فدائی خاطره٩۵ اتفاقًا در شماره. فراوان تر از آن است که به شمارش آيند
کمونيست، لقمان مدائن از زبان يکی از رفقای نوجوان او در آن زمان، نوشته شده که دقيقًا بيانگر آن 
است که زندگی خيلی از افراد مرتبط با انقالبيونی نظير لقمان درست به خاطر مقاومت حماسی آنان 

اش را از آن دوران نوشته  کسی که خاطره. ان طی کرده استزير شکنجه مسير ديگری غير از زند
دهد که به خاطر اين که مبادا ارتباطش با لقمان قطع شود مدام بر سر قرار وی  است توضيح می

رفت و اين در حالی بود که لقمان، فدائی مبارز تحت شکنجه قرار داشت و باالخره نيز زير  می
 . ياد او گرامی باد. شکنجه شهيد شد

  
اين نام را . کرديم  او را داداشی صدا می)٧(

در واقع من به ياد رفيق بسيار عزيز، محمد 
علی خسروی اردبيلی، که در جبهه نبرد ظفار 
به شهادت رسيد ، برای وی انتخاب کرده 

 نيز مثل رفيق هادی کابلی رفيق خسروی. بودم
، شمالی و اهل بابل بود که همه ما او را 

يديم، رفيقی چنان پر کينه و نام می" داداشی"
خشم نسبت به دشمن و چنان پاک و با صفا که 

توانست قسم بخورد که او همواره  انسان می
در مورد اين . راز دار خلق باقی خواهد ماند

شد ديد که  به عينه می) رفيق خسروی(داداشی
چگونه خشم و کينه طبقاتی او نسبت به دشمن، 

ها  هائی که در زندگی با آن داداشی همواره از مصائب و ظلم. خته بوداش در هم آمي با آگاهی طبقاتی
های در بار پهلوی، از دوره کودکی خود تعريف  گفت و در افشای ستمگری مواجه شده بود سخن می

های دربار شاه درحضور جمع شالق  کرد که به خاطر چيدن چند سيب از باغ يکی از شاهزاده می
متجلی بود را ) رفيق خسروی(رفيق هادی کابلی نيز آنچه در داداشی اولداداشی ديگر، . خورده بود
برای به تسليم کشاندن رفيق کابلی او را با چنان شدتی شکنجه کرده بودند که تنها يک جسد . ثابت کرد

اين جسد را به بعضی از زندانيان که وی را می شناختند نشان دادند و . سوخته از او به جا مانده بود
 . ها قادر به شناخت وی نشده بودند ز آنبرخی ا

 
 مهناز حقيقتًا انسان فداکاری بود که هنگام دستگيری به زن صاحب خانه که همراه وی در خانه )٨(

شد ندا داد که تو خود را به بی اطالعی بزن و من همه چيز  ای که اسلحه جاسازی شده بود دستگير می
وفا کرد و آن زن از مهلکه ای که در انتظارش بود خالصی مهناز به عهد خود . را به عهده می گيرم

 هر چند که وی عليرغم ديدن چنين فداکاری بزرگی از يک انسان کمونيست درسی –يافت
الزم است . خانه ای که مهناز در آن دستگير شد در تهران در منطقه گيشا قرار داشت....... نياموخت
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المی، خون خواهر مهناز را نيز که هوادار سازمان يادآوری کنم که پاسداران رژيم جمهوری اس
 . مجاهدين بود همزمان با وی بر زمين ريختند

 
که در گذشته هم " ( زندانی قهرمان و شکست ناپذير" هاست که آن تصور گذشته ی  اصوًال سال ")٩(

وينده اين گ.(!!)"  جائی در حوزه ی خرد روشنفکران ايران ندارد) در بسياری موارد واقعيت نداشت
کاظم " مهم نيست که نام او. باشد سخن يکی از روشنفکران به اصطالح اصالح طلب امروزی می

است که برای تطهير چهره جمهوری اسالمی و اصالح طلب جلوه دادن دولت خاتمی در " کردوانی
ور و و به قول فرد مزب" دستگاه های اطالعاتی"مسأله اين است که ! حضور داشت" کنفرانس برلين"

، در دل اين گونه روشنفکران چنان "به خصوص از نوع فالحيان و سعيد امامی آن" بنا به تأکيد او 
ها را انکار و  ها را بر آن می دارد که پا روی حقايق گذاشته و واقعيت رعبی بوجود آورده است که آن

خصلت "  در تقبيح ٨٠الذکر را در نشريه آرش شماره  آقای کردوانی سخنان فوق. يا تحريف نمايند
ستاره "اطالعات فراوانی از گروه های سياسی، به خصوص " سرکوهی که در دوره شاه " کنجکاوی

شيراز به دست آورده بود، با ابراز اين حرف درست که همه به يکسان ظرفيت تحمل شکنجه " سرخ
 و در زير پس از دستگيری"را ندارند، در مورد فرد مذکور مطرح کرده و نوشته است که وی 

اين حرف آقای کردوانی با اظهارات زندانيان ". شکنجه مجبور به دادن همه ی آن اطالعات شد
، هم خوانی دارد ولی او با تکيه بر آن مورد، ۵٠سياسی مطلع از وضع سرکوهی در زندان در دهه 

 " - کهابراز حرف های غير واقعی از اين قبيل. کند حکم غير واقعی و نادرست ديگری صادر می
که در گذشته هم در " ( زندانی قهرمان و شکست ناپذير" هاست که آن تصور گذشته ی  اصوًال سال

، انسان را به ياد "جائی در حوزه ی خرد روشنفکران ايران ندارد) بسياری موارد واقعيت نداشت
عروف در مثل البته با تأکيد بر اين که به قول م( می اندازد۵٠خمينی در نجف عراق در اوايل دهه 

اند که از  که وقتی  برای وی تعريف کردند که در ايران جوانان انقالبی ای پديدارشده) مناقشه نيست
های شاه، خود شاه  ترسند و شجاعانه و به طور مسلحانه با رژيم شاه می جنگند و در بيدادگاه مرگ نمی

ها را با روی شاد می پذيرند، با  هو رژيمش را به محاکمه می کشانند و احکام تير باران آن بيدادگا
ناباوری کامل به اين سخنان برخورد کرده و نتوانست چنين واقعيتی را هضم و به خود بقبوالند؛ و در 

اين مثال . خواندن موضوع، خود را تسکين داد" دروغ"آخر نيز تنها با عدم قبول چنان واقعيتی و 
هائی را که ممکن است حتی در   واقعيتخرد الزما آموختنی است وصاحبان چنان تفکری بايد اندکی ب

تصورشان نيز نگنجد، درک کنند و در نتيجه از وجود ناسره به انکار سره نرسند و حقايق را با 
پارسا با نقل جمالت فوق و پاسخ به آن . ر! گردش نوک قلم، به راحتی در زير پا قرار نداده و له نکنند

 ضمن تأکيد بر مقاومت قهرمانانه مبارزينی چون علی جديدی و  نشريه آرش،٨١- ٨٢در شماره های  
: " نويسد ، می۶٠جمهوری اسالمی در دهه " دستگاه های اطالعاتی" شهرام محمديان در زير شکنجه 

اگر بر سر پيمان و . اينان قهرمانان ما، روشنفکران و قهرمانان مردم ايران هستند و خواهند بود
زه خرد شما نيست، چه چيزی در حوزه ی خرد شماست؟ زير پا گذاشتن اعتقادات خود ماندن در حو

 "   اصول، بريدن و همکاری کردن، تسليم شدن؟ کدامين؟
  
شانزده روز پيش از آن در خيابان به عنوان مشکوک .  شيدا بهزادی دختری بود نوزده ساله)١٠(

زنهايی که برای به هوش آوردنش اش کرده بودند، و اين از سو اوايل خيلـی شکنجه. دستگير شده بود
با فرو کردن . گفت آنقدر زدندم که بيهوش شدم خودش می. هايش فرو کرده بودند معلوم بود زير ناخن

گرم بود  بازجويم که همان شکنجه. تقاضای رفتن به توالت کردم. سوزن زير انگشتانم به هوشم آوردند
همينقدر يادم هست که شلوارم را پايين . لت برد مرا به توا- در بعضی موارد اين دو فرق داشتند -

پاهايش که بر اثر . بعد از چند روز خود را در بهداری اوين يافتم. ديگر هيچ چيز نفهميدم. کشيدم
بعد از شکنجه، زندانی ديگر قادر به پوشيدن . های کابل پاره شده بود، چرک کرده بود ضربه

او هم فقط پماد . کند جاد شده باشد حتمًا عفونت ايجاد میاگر بر اثر شکنجه پارگی اي. کفشهايش نيست
و اين . کند گفت شانزده روز است خون ادرار می می. ماليد، تنها چيزی که در بند وجود داشت می

او را خيلـی .رندانه جواب داد همه چيز را. پرسيدم خوب چه گفتی. عارضه حدود دو ماه ادامه داشت
فتن حتی يک کلمه حرف، به بند آورده بودند و ديگر سراغش را نگرفته شکنجه کرده بودند و بدون گر

 .بودند
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شايد : " دهد   يک شاهد عينی به نام مسعود کوماشی، اعدام رفقای نامبرده را چنين توضيح می)١١( 

او خواهر اشرف دهقانی بود که بعد از سی . بعضی از شماها نام روح انگيز دهقانی را شنيده باشيد
بعد از . دادند در زندان تبريز اعدام شد همراه با شش زندانی ديگر در حالی که شعار میخرداد 

بعد هم لختش . تيرباران، پاسداری به نام حاجی جبار چند تير به آلت تناسلی روح انگيز شليک کرد
ز مرده ها حتی ا اين. کرد و به يکی از مرده ها که به روی او انداخته بود گفت تو هم با اين کيف کن

مسعود کوماشی در توضيح چرائی چنين برخورد رذيالنه و وقاحت ." ها هم ترس دارند کمونيست
کرد؟ آيا پاسداری که اين  اما مساله اين است چرا رژيم اين کارها را می:" گويد باری به درستی می

 او جنون داشت؟ آيا اين داد ديوانه بود؟ آيا کرد ديوانه بود؟ آيا خمينی که دستور قتل را می کارها را می
کرد؟ يا چيز ديگری بود، اين که نياز اين حکومت برای ماندن بود؟  جنون بشری بود که اين چنين می

وقتی يک رِژيم تکيه بر مردم نداشته باشد و تکيه اش به سرمايه باشد به خاطر ماندن خودش هر کسی 
رزينی که سرسپردگان رژيم جمهوری برخورد شجاعانه بسياری از مبا." را که الزم باشد می کشد

ها را درحالی که شعار مرگ بر خمينی و زنده باد آزادی آنان در هوا طنين انداخته  اسالمی خون آن
از جمله ناصر که . های تير بر زمين ريختند، در گزارشات ديگری نيز ذکر شده است بود، در ميدان

های اعدامی به محل اعدام  ما را با بچه: " ته استقبًال نيز از او نقل شد به عنوان يک شاهد عينی گف
احکام اعدام را فردی به نام . ای رو به ديوار با چشمان و دستان بسته نشاندند بردند و در يک گوشه

بعد چشم . ها را به جوخه بستند  نفر را خواند و سپس آن٢۵ تا ٢٠او اسامی حدود . خواند قاسم می
های   بچه.همان لحظه حالت ناجوری به من دست داد. هد مرگ آنان باشيمبندهای ما را باز کردند تا شا

يک سری ديگر را .........  بعد.دادند اعدامی يک صدا شعار مرگ بر خمينی و زنده باد آزادی می
هر دو "(کاميونی که مخصوص حمل گوشت بود آوردند و اجساد را توی آن ريختند. اعدام کردند

، کانون زندانيان سياسی ايران در ١٩٩٨ اکتبر ٢- ١" ار بين المللی استکهلمکتاب سمين" مورد نقل از 
 ).  تأکيد از من است-تبعيد

  
" صدای بال ققنوسان" و " عاشقان شرزه: " از اشعار سعيد سلطانپور و  قطعاتی از شعر های)١٢(

 .از شفيعی کدکنی
 
کنند که وقتی نام آن   تعريف می کسانی که در آن زمان در زندان بودند، هنوز با ناباوری)١٣( 

کردند و  ها روبوسی می های خندان با بچه ها با چهره شد، آن مبارزين از بلند گو برای اعدام خوانده می
کردند و واقعًا که گوئی عازم مسافرتی هستند،  يا با سر دادن شعاری و تکان دادن دست خداحافظی می

رسد که  منتها به نظر می.  اين واقعيت بيان شده استدر کتاب حقيقت ساده نيز. رفتند سبکبال می
نويسنده کتاب مزبور هيچوقت قادر نشده که علت چنين برخوردی از طرف آن مبارزين را در يابد، 

از اين رو در . شد برخوردی که در واقع از روحيه و فرهنگ انقالبی در وجود آن مبارزين ناشی می
يافته علت وجود چنان روحيه مبارزاتی در آن انقالبيون را کتاب مزبور هر جا که نويسنده فرصت 
مثًال در اين کتاب، علت برخوردهای . ها، توضيح داده است بانسبت دادن به اصطالح ضعفی به آن

ديدند،  انقالبی بعضی از مبارزين در زندان، به اين امر که گويا انقالبيون ما پيروزی را نزديک می
. فيق فراموش نشدنی سيما دريائی نيز به همين گونه برخورد شده استدر مورد ر. منتسب شده است

در حالی که حداقل روشن است که اين رفيق به عنوان يک چريک فدائی خلق به استراتژی جنگ 
 اعتقاد داشت و طوالنی بودن مبارزه برای وی امر محرزی بود؛ يعنی چنان اعتقادی طوالنیای  توده

بی مناسبت . ًا چشم انداز پيروزی برای اين رفيق در دوردست قرار داشتدهد که اتفاق خود نشان می
اش فرستاده، اين جمالت با  نيست که همين جا قيد شودکه در وصيت نامه سيما که برای خانواده

هر آنچه گفتم درست بود و برايش ايستاده ام، ستاره ای بودم که خاموش : " برجستگی می درخشند
 ! امی بادياد عزيزش گر". نگشتم

 
 


