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 ما و يادمان اعدام شدگان
  

  آن عاشقانِ شرزه، كه با شب نزيستند
  رفتند و شهرِ خفته ندانست كيستند

  فريادشان نموجِ شطِّ حيات بود
  چون آذرخش در سخنِ خويش زيستند

  ي طوفان كه روزِ مرگ مرغانِ پرگشوده
  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

  »خاك.ست  ستَرون شده«گفتي، اي عزيز!  مي
  اينك ببين برابرِ چشم تو چيستند:

  هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز،
 باز، آخرين شقايقِ اين باغ نيستند.

  شفيعي كدكني                                           

  
ي رژيم جمهوري اسالمي ايران  حكومت سي ساله به تاريخِ ينگاه با

 زندان، :ها از جمله خشونت با انواع شيعه روحانيت استقرار   بينيم كه مي
 اين كشتارهاي بزرگ .است همراه بودهعام جمعي  شكنجه، كُشتار و قتل

ت اجناي جلوه اي از، به قدرت رسيده طي سي سالِ گذشته دين ساالرانِ
  است. بوده اين دار و دسته، عليه بشريت

عقيدتي  - سياسيفرداي انقالب، كشتار مخالفان  اسالمي ايران از  جمهوري 
 بسيار،با وقاحتي  ،در دو فرازِ تاريخي  ،1360ي  در دهه خود را آغاز كرد.

: از كرد و زندانيان سياسيِ كت بسته در قفس را، اعدام كرد وفاي به عهد
رژيم اسالمي، كشتار بخش وسيعي از  ، كاربدستان1360سال خرداد 

با اعالم در  به طور علني و مخالفان سياسيِ كمونيست و مذهبي را
آغاز   - بخشي ديگر و بعضاً دفاع مقابلِ سكوت در -هاي رسمي خود روزنامه
   كردند.

پس از نوشيدن جام زهرِ پايان  -  ، خميني1367چنين در تابستان  هم 
نماينده اي از نيري، اشراقي، و (منتخب خود  به هيئت - جنگ ايران و عراق

كشتار  را با  د زنداني سياسيفرمان داد كه مسئله ي وجو وزارت اطالعات
حل كنند. اين هيئت مرگ، در محاكمات چند دقيقه اي، نزديك به  ،آن ها
   را اعدام كردند.  هزار زنداني سياسي 4000

ها فراموش نشود و براي  طي سي سال گذشته، براي اينكه اين جنايت
گرامي داشت ياد كساني كه جانشان را در مبارزه و دفاع از عقيده و 

شان از دست دادند، هر ساله در شهرهاي مختلف جهان مراسم  رمانآ
 60اوليه دهه  يادماني برگزار مي شود. در بعضي از اين مراسم كشتارهاي

 . 67قتل عام تابستانو در برخي ديگر  برجسته مي شود
آرش قصد داريم به ارزيابي ديدگاه هائي كه دراين باره ي  در اين شماره

يم. براي اين كار از دو تن از همكاران و هميارانِ وجود دارد، بپرداز
هميشگي آرش، منير برادران و اصغر ايزدي، خواهش كرديم مسئوليت اين 

  نامه را بپذيرند. ويژه
  كوشش است. اين خوانيد حاصل چه در زير مي آن

 آرش                                                        

 
 

 

  
 ،67  فاجعه

  هاي جمهوري اسالمي جنايت نماد 
  

  )69تا مهر  1360زنداني سياسي (مهر  ره برادرانيمن
  

نوشتن اين مقاله را پيشتر شروع كرده بودم، قبل از اينكه تقلب انتخاباتي 
خرداد به يك تكان بزرگ سياسي تبديل شود. حوادث اخير مرا هم  22

و قتل  درگير خود كرد و اعتراض به موج وسيع بازداشتها و شكنجه
معترضان مسئله روز من هم شد و پرداختن به گذشته ها نيمه كاره رها 

  ماند. 
حاال كه اصرار پرويز قليچ خاني مرا با مقاله نيمه رها شده آشتي داده، مي 
بينم كه اتفاقا امروز بيش از هر زمان ديگر نياز هست كه  به گذشته نظر 

ما، كه تجربه دهه سياه كنيم. سركوب امروز، تسلسل ديروز است. هشدار 
را پشت سر داريم، هيچ وقت جدي گرفته نشد. ما  67و كشتار تابستان  60

گفتيم و نوشتيم كه اگر گذشته به حال خود رها شود، هميشه امكان 
تكرارش وجود دارد. خيلي ها ترجيح دادند كه فجايع گذشته مسكوت 

داند و يا بدتر از  بماند. جامعه جوان امروز از جنايتهاي گذشته چيزي نمي
ناآگاهي، تاريخ تحريف شده را باور كرده است. يكي از دانشجويان بازداشت 

  شده در حوادث اخير در گزارش خود مي نويسد: 
اگر رفقاي ما فالن جايشان را از ترس خراب كردند، حق داشتند. چرا «

نكر دانستند با چه كساني روبرو شده اند. چه بسيار امثال من كه م كه نمي
شكنجه هاي حكومت بودند و آن شب همه اش را باور كردند حتي از فالن 

  )1»(آويزان كردن را.
همانطور كه نوشته اين جوان بيانگر آن است، امروز اما، دستگيري هاي 
گسترده، ناپديد كردن انسانها به قهر، شكنجه، قتل معترضان و پروژه 

را  60ه گم شده دهه خرداد، حافظ 22اعتراف گيري زير شكنجه پس از 
دوباره زنده كرده است. روش رسواي اعترافات اجباري به ويژه ذهنها را 
متوجه گذشته كرده است. با باور به اينكه فراموشي به تسلسل گذشته مي 

  انجامد، نوشتن از گذشته را از سر مي گيرم. 
توان در زندانهاي ايران اتفاق افتاد، نمي  1367جنايتي را كه در تابستان 

با تشكيل دادگاه انقالب  57جدا از سير قضائي كه از فرداي انقالب بهمن 
اسالمي به راه افتاد، بررسي كرد. به باور من فاجعه بارترين روند در 
جمهوري اسالمي اين بود كه  محاكمه و دادگاه بار معنائي متعارف خود را 

مات مشخص كه جدا از دين تعريف مي شود، از دست داد و به جاي اتها
و » باغي«، »مفسد في االرض«حقوقي، واژه هاي مبهم ديني چون 

وارد زبان حقوقي شد. محاكمات شتابزده كه در روزهاي » محارب با خدا«
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در مورد چهار تن از وابستگان به  1357بهمن  26اول انقالب، يعني روز 
پايان رژيم پهلوي در مدرسه رفاه علوي انجام گرفت و با اعدام سريع آنها 

يافت، آغاز دور شومي شد كه در آن از نظر آمار اعدام، ايران همواره در بين 
صدرنشينها قرار گرفته است. آن چهار نفر بيشك در جنايتهاي حكومت 
پهلوي سهيم بودند، اما محاكمه ناعادالنه و بدون موازين حقوقي، از جنايت 

هوري اسالمي، آنها بمراتب بدتر بود. اين چنين بود كه در حكومت جم
  )2اعدام نه به عنوان نهايت مجازات، بلكه به روزمرگي تبديل شد.(

با نمايش  اغلب ئي كهاعدامهادر كشور ما همزمان شد با » بهار آزادي« 
حكم  .منعكس مي شدروزنامه ها  صفحات اول در اعدام ي صحنهعكسها

مرگ بسياري توسط صادق خلخالي و با تائيد خميني صورت گرفت. 
خالي بعدها به خاطر احكام مرگ كه بطور شتابزده و بدون بررسي خل

معروف شد. احكام مرگ » قاضي جالد«پرونده ها صادر مي كرد، به 
كه در ابتدا عمدتا متوجه وابستگان به رژيم پهلوي بود، از تابستان خلخالي 

اعدامهاي مخالفان ابتدا از  مخالفان و دگرانديشان را هم در برگرفت. 1358
به فرمان خميني،  1358مرداد  28رمانشاه و كردستان شروع شد.  در ك

كردستان«محمدصادق خلخالي براي  ر  شرا ا وضع  ه  ب » رسيدگي 
م  عدا ا حكم  شب  همان  و  شد  ه  نشا ا كرم رد  ا در  11و صا ا  ر فر  ن

درآمد.  ا  جر ا ه  ب حكم  اصله  الف ب كه  هرمز گرجي بياني، آموزگار كرد 
» قاضي جالد«آنها بود. دو روز بعد اين و از فعاالن كانون معلمان يكي از 

مفسد في االرض «در پاوه بود و به حكم او نه نفر هم در اين شهر به اتهام 
اعدام شدند. يكي از آنها دكتر ابوالقاسم » محارب با خدا و رسول خدا

 5رشوند سرداري بود كه براي مداواي مجروحين به آن شهر رفته بود. در 
نفر اعدام شدند در  11ج بود. در دسته اول شهريور خلخالي در سنند

  همين سفر دوره اي براي صدور مرگ، به مريوان و سقز هم سفر كرد. 
)  شيوه كشتن، 3خبر اين اعدامها در روزنامه هاي آن دوره آمده است. (

تيرباران بود و مكان، هر جاي ممكن. در سنندج تيربارانها در محوطه 
محوطه بيمارستان صورت گرفت. مدت زمان  فرودگاه و در پاوه در نزديكي

» بررسي پرونده«ها چند دقيقه بيشتر نبود. در سنندج مدت » محاكمه«
دقيقه.  3دقيقه طول كشيد، براي هر نفر كمتر از  30نفر  11براي 

عكسهاي تكان دهنده، از مراسم تيرباران در سنندج كه كه در آن زمان 
بل اعدام در جمهوري اسالمي مبدل هنوز نام عكاس آنها علني نبود به سم

يك روزنامه  2006شد و جايزه پوليتزر را بخود اختصاص داد. در دسامبر 
ماجراي اين عكسها » راز تاريخي يك عكس«در مقاله » جاشوا پريگر«نگار 

و نام عكاس آن، جهانگير رزمي را علني كرد. در اين مقاله به نقل از 
مراه آقاي رزمي براي تهيه گزارش به بهرامي، خبرنگار اطالعات كه به ه

  سنندج رفته بود، صحنه  اعدام توصيف شده است: 
د به دست روي نيمكت چوبي در بنمرد دست دهدر فرودگاه، وقتي كه «

برابر صادق خلخالي نشستند، آقاي رزمي آماده، بيرون دادگاه صحرايي 
 .دي قرار داشتايستاده بود. نفر يازدهم مجروح بود و كنار در روي برانكار

اش را برداشت.  گويد قاضي عمامه آقاي بهرامي در يادآوري خاطراتش مي
اش را درآورد. پايش را روي صندلي گذاشت. از پشت عينك زندانيان  كفش

قاضي اتهامات انتسابي متهمان را » را برانداز كرد و نامشان را پرسيد.
  .[چنين] برشمرد: قاچاق اسلحه، تحريك به شورش و قتل

 .زندانيان، برخي با تمايالت چپ يا گرايشات ملي، منكر اتهامات شدند
» اش حدس و گمان بود. هيچ مدركي ارائه نشد. همه«گويد:  بهرامي مي

اعالم  "االرض مفسد في"دقيقه، خلخالي يازده مرد را  30پس از نزديك به 
 ».كرد

ن آنجا، كه متهمين را با چشمان بسته در مقابل كارگران فرودگاه از سال
محل زندان شده بود، به محوطه باز فرودگاه بردند. عكسهاي صحنه اين 
اعدام، كه در يكي از آنها احسن ناهيد را خوابيده بر برانكارد نشان مي دهد، 
به سمبل اعدام در جمهوري اسالمي قرار گرفتند. شهريار برادر احسن هم 

  )4در همين گروه اعدام شد.(
توماج، مختوم،  در تركمن صحرا ظاهر شد. 1358خلخالي در بهمن 

هاي سرشناس ستاد مركزي شوراهاي  چهرهاز واحدي و جرجاني 
رفتند توسط  هنگام در حالي كه با اتومبيل به خانه مي صحرا، شب تركمن

ي كوتاهي اجساد تيرباران شده  و به فاصله پاسداران مسلح ربوده شدند
خلخالي ابتدا دخالت خود را شد. هاي گنبد پيدا  زير پلي در نزديكيشان 

به  او 1363در رابطه با اعدام اين چهار نفر تكذيب كرد ولي بعدها در سال 
   )5.(تيرباران رهبران خلق تركمن اعتراف كرد

» كانون فرهنگي خلق عرب«در سركوب  1358در اواخر بهار و تابستان 
ونه ها، كه از تعدادي هم در اهواز و خرمشهر اعدام شدند. بايد به اين نم

سركوب خواسته هاي اقليتهاي قومي خبر مي دهد، سركوب اقليتهاي 
بهائي در ايران اعدام شدند.  97ديني را هم افزود. در چهار سال اول انقالب 

  ) اينها تنها نمونه هاي شناخته شده اعدامها در سالهاي اول انقالب بود. 6(
ربودن و قتل  1360تان سركوب تا تابس ديگراما، شيوه  عدامدر كنار ا
گروه هاي فشار حزب اهللا در همه جاي  60تا  58در سالهاي مخالفان. 

ايران به مخالفان حمله مي كردند و در بعضي از شهرها حتي آنها را به قتل 
آن گروه هاي فشار همگي از طريق امامان جمعه، مساجد و  رساندند.

رسواترين اين گروه هاي سازماندهي مي شدند.  ننيروهاي كميته و پاسدارا
بود. آنها قربانيانشان را با آزار و شكنجه  دار و دسته قنات ،فشار در جهرم

مي كشتند و در قناتهاي اطراف شهر جهرم مي انداختند. گاه زنده زنده 
منوچهر هنري و حميد  از قربانيان آنها از تكه مي كردند.-آنها را تكه

دارودسته مشابه . بودند  دانش آموز و كه هر دو نوجواننام مي برم غفوري 
از و ». شوراي ياوري تهيدستان«بود در كرمانشاه، مخفف  »شيت«ديگر 

اشاره  الهه رمياني سعيد عقيقي دانشجو دانشگاه رازي به» شيت«قربانيان 
كه بعدها در مورد كشته شدند ي فجيعي آنها به همان شيوه  ) 7(كنم.مي 

ه خزاد و پروانه و داريوش فروهر به كار برددكتر شاپور بختيار، فريدون فر
تجمع  دردانش آموز سال دوم دبيرستان  ،مژگان اسديدر خرم آباد،  د.ش

در جلوي ساخنمان آموزش پرورش به خاطر تعويض دبير دانش آموزان 
جهانگير قلعه مياندوآب،  .و كشته شد له قرار گرفتوفيزيك مورد اصابت گل

   ده شد و به قتل رسيد.در تهران ربو 1359در بهمن 
هاي  در جريان مقاومت دانشجويان در برابر بستن دفاتر و فعاليت

كه توسط نيروهاي  1359دانشجوئي و تعصيل دانشگاه ها در ارديبهشت 
بسيجي و سپاه پاسداران، كه به خاك و خون كشيده شده، تعدادي در 

و اهواز  دانشگاه هاي شهرهاي مختلف از جمله در تهران، اروميه، رشت
 .ندرسيدبه قتل دانشگاه اهواز هفت نفر  در اين يورش، تنها دركشته شدند. 

)8(  
و براي بزرگداشت مقاومت دانشجويان در » انقالب فرهنگي«در سالگرد 

به تظاهراتي كه  1360فروردين  31مقابل بستن دانشگاه ها در روز 
اده بودند، نارنجك هواداران سازمان پيكار در حوالي دانشگاه تهران ترتيب د

  پرتاب كردند كه در جريان آن دو نفر كشته و دهها نفر مجروح شدند.
، كه در دو سال اول انقالب صدها نفر قرباني گرفت، به اين نوع شيوه ها

 بايد ترورهاي خارج از كشور را هم اضافه نمود.
  

  60سال سياه 
دادگاه هاي جمهوري اسالمي مخالفان خود را در  1360از تابستان سال  

و  انقالب اسالمي محكوم به مرگ مي كرد، بدون هيچ ديوان ساالري قضائي
البته حاكم شرع هم قاضي بود و هم دادستان. . مجوز و مراحل قانونيبدون 

روشن است كه در در اصل اين بازجو بود كه از پيش حكم را تعيين مي كرد. 
و ديگر داشتن وكيل چنين بنائي از قضاوت، مدرك اثبات جرم، شاهد، حق 

چند دقيقه اي و بعد  ي. دادگاهرداصول شناخته شده بين المللي جايگاهي ندا
صدها نفر اعدام  ترتيب در هر هفتهيكراست ميدان دار يا تيرباران. به اين 

با اعدام سعيد سلطانپور  1360رداد خ 31موج گسترده اعدامها از روز  د.شدن
مها با تيترهاي درشت در روزنامه ها منعكس ديگر آغاز شد. اين اعدا نفر 22و 

، روزي نيست كه در آن خبري از اعدام ي آن دورههامي گرديد. در روزنامه 
 31بر طبق گزارش عفو بين الملل، از  در تهران و شهرهاي ديگر ايران نباشد.

نفر در ايران اعدام شدند. از طريق اين  2444، 1360تا اواخر آذر ماه  خرداد
توطئه و قيام مسلحانه «آنها را با اتهاماتي مثل  اكثر ها مي دانيم كهروزنامه 

االرض و باغي و محارب با خدا  دفاع، مفسد في عليه انقالب اسالمي و مردم بي
مفسد في ؛ محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان«و يا   »او رسول خد

   ردند.محكوم به مرگ ك» پندار و يا گفتار ضد انقالبي ؛االرض
انعكاس اعدامها در رسانه ها به قصد ارعاب جامعه و به ويژه مخالفان و 

بر را چهره هاي شكنجه ديده ناراضيان بود. كار به جائي كشيد كه حتي 



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٤٦  103 ي آرش شماره

 1360ند تا شناسائي شوند. از آبان گذاشتمي صفحه تلويزيون به نمايش 
  ديد. ديگر جز در مواردي، خبر اعدامها در رسانه ها منعكس نمي گر

با بركناري اسداهللا الجوردي از دادستاني تهران و  1363در پائيز سال 
مديريت زندانهاي تهران تغييراتي در سياست زندانها و نيز در سياست 
دادستاني صورت گرفت. از آن پس احكام اعدام بايد به تصويب شوراي 

ا در عالي قضائي مي رسيد. از آمار اعدامهاي سياسي و فشارهاي طاقت فرس
زندان كه بسياري از زندانيان را به افسردگي و جنون كشانده بود، كاسته 
شد. به واقع حكومت جمهوري اسالمي با سركوب و اعدامهاي گسترده 
هدف خود را كه نابودي سازمانهاي سياسي مخالف و منتقد بود، تا حدودي 

اي به انجام رسانده بود و ديگر نيازي به آن شدت خشونتي كه در ساله
پيش از آن در زندانها حاكم بود، نمي ديد. تعدادي از زندانيان سياسي آزاد 
شدند. با اينهمه تعداد زندانيان سياسي سر به هزاران مي زد و زنداني، 

 سمبل مخالفت و مقاومت در جامعه، همچنان مسئله حكومت باقي ماند. 
  

  ، نماد جنايت 67فاجعه تابستان 
خالف و دگرانديش را نداشت، حتي اگر او جمهوري اسالمي تاب تحمل م

در يك زنداني بي دفاع بود. با حكم حكومتي براي نابودي زندانيان سياسي 
جنايتي حداقل  . چنينهزاران زنداني به دار آويخته شدند 67تابستان سال 

بيسابقه بوده است. كساني اعدام  ند سال گذشته كشور ماسدر تاريخ 
هاي انقالب اسالمي محاكمه شده و محكوميت در دادگاه  ترشدند كه پيش

خود را مي گذراندند. حتي تعدادي از اينها محكوميتشان پايان يافته و  به 
امتناع از مصاحبه و ابراز ندامت، كه شرط آزاد شدن بود، در زندان  علت

مانده بودند. محاكمه مجدد آنها كه به حكم خميني و به تشخيص هيئت 
ت گرفت، به داليل عقيدتي و ديني بود. حكم منتخبي از طرف وي صور

كساني كه در زندانهاي سراسر «اين مسئله را به صراحت بيان كرده است: 
كشور بر سر مواضع نفاق خود پافشاري كرده و مي كنند، محارب و محكوم 

  »به اعدام مي باشند.
عمل خودسرانه عده اي از مسئولين زندان نبود،  1367كشتار تابستان 

عملي سيستماتيك و سازمان يافته براي تصفيه زندان از كساني بود بلكه 
از حجت االسالم نيري،  هيئت كه بر سر مواضع شان ايستاده بودند.

دادستان مصطفي اشراقي و نماينده اي از وزارت اطالعات، مصطفي 
معروف » هيئت مرگ«پورمحمدي تشكيل شده بود و از طرف زندانيان به 

پرسش در باره مواضع و نظر سياسي زندانيها حكم با  است. اين هيئت
صادر مي كرد و احكام مرگ بالفاصله پس از تصميم هيئت به اجرا درمي 

نداشت و بنا به فرمان خميني به خود اين هيئت حتي نام دادگاه هم  آمد.
  بود » هيئت تشخيص موضوع«

حل را در گورهاي دسته جمعي دفن كرده اند. و م 67قربانيان جنايت  
دفن آنها را به خانواده هاشان اطالع نداده اند. وابستگان اعدام شدگان چپ 
با اتكا به اطالعاتي كه خود بدست آورده اند، مي دانند كه عزيزانشان را در 
گورستان متروك خاوران دفن كرده اند. اما هنوز اطالعي از محل دفن 

وشني هاي اعدام شده در دست نيست. به رغم نار خلق هزاران مجاهد
زيادي كه به دليل عدم دسترسي به اسناد زندان و همچنين عدم دسترسي 
به شاهدان و خانواده هاي قربانيان در ايران وجود دارد، تا كنون هويت 

از طرف بازماندگان و فعالين حقوق بشر  67قرباني جنايت  4700قريب به 
 ) 9(در خارج از كشور شناسائي شده است. 

ول انقالب پايه اريشه در بنياني دارد كه در سالهاي گرچه  67فاجعه  
هم  ».جنايت عليه بشريت«و  قتل عام گذاري شد، اما جنايتي است از نوع

اعدامها و هم به اين دليل كه حكم، يك حكم كلي و تصفيه  ابعادبه دليل 
فردي در سرنوشت زنداني » جرم«زندانها از افراد مخالف و سرموضعي بود. 

زندانياني كه اعدام شدند، كساني بودند كه در دادگاه  ني نداشت.تاثير چندا
كه به راحتي حكم مرگ صادر مي كرد،  60هاي انقالب اسالمي اوائل دهه 

  به حبس محكوم شده بودند. 
اما  ست.ناد» فراقضائي«از مقوله  را در زبان حقوقي مي توان 67كشتار 

مي تواند گمراه كننده باشد. اين را از زبان حقوقي فراتر بريم، اين واژه  اگر
خميني صورت گرفت. در جمهوري سري اما با حكم  »فراقضائي«پرونده 

 60 سالاعدامهاي  مي توانداسالمي قانون معناي مرسوم را ندارد. نه قانون 
قتلهاي سياسي پائيز يا حتي  67مي توان كشتار و نه اينكه  را توجيه كند

درهم  وري اسالمي خارج دانست.را بالكل از حيطه قانون جمه 77
و يا بعبارت ديگر » فراقانون«و » قانون«؛ »فراقضائي«و » قضائي«آميختگي 

ي هميشه در حيا ت جمهوري اسالمي وجود داشته و بيش قانون غيرقانون 
آشكار شد. هيئتي كه در مورد سرنوشت  67در اعدامهاي سال  از هميشه

معيار تصميم گيري اش در  و نداشتگرفت، نام دادگاه مي زندانيان تصميم 
وهله اول موضع سياسي و نظري زنداني بود و اين زندانيان پيشتر محاكمه 

  شده بودند. 
، در چارچوب قوانين بين المللي  67كشتار زندانيان سياسي در تابستان 

قابل تعقيب است. حتي اگر نظر يك دادگاه بين المللي  آن را در چارچوب 
قرار ندهد، باز هم اين پرورنده قابل پيگيري » ه بشريتجنايت علي«جرائم 

است. مسئولين حكومتي به خوبي آگاه هستند كه نمي توانند آنچه را كه 
 بردر آن تابستان در زندانها اتفاق افتاد، مثل اعدامهاي ديگر توجيه كنند. 

خالف اعدامهاي سالهاي اول انقالب كه آن را با بوق و كرنا اعالم مي 
جمهوري اسالمي تا به  در خفاي كامل صورت گرفت. 67قتل عام  كردند،

حال در باره اين كشتار سكوت كرده و هيچگاه مسئوليت اين قتلها را به 
عهده نگرفته است. اما آيت اهللا حسينعلي منتظري بر سر اختالفاتي كه بر 
سر اين نوع شدت عملها در زندان با خميني داشت، از اين حكم پرده 

اين حكم و شهادت منتظري مي توانند در كنار شهادت  برداشت.
 . براي يك دادگاه باشدمعتبرترين منبع بازماندگان و خانواده ها، 

  
   67پيگيري پرونده 

  هاي ديگر است؟  به معناي كمرنگ شدن جنايت
ره به دادگاه برد، اين به اين  67نبايد اين تصور پيش آيد كه اگر پرونده 

مسكوت مانده و عمال مورد  61و  60هاي سال  اعداممعنا خواهد بود كه 
بمثابه پاشنه آشيل  67تائيد قرار گيرند. اين واهمه اما، بيجا است. كشتار 

جمهوري اسالمي است. اگر زماني جمهوري اسالمي به جرم جنايت كشتار 
مورد محاكمه قرار گيرد، روشن است كه  67زندانيان در تابستان 

هاي سراسر دهه  و در راس آنها شكنجه و اعدام هاي ديگر حكومت جنايت
ريشه در بنياني دارد كه در سال اول انقالب  67هم سرريز خواهد شد.  60

  وارد مرحله هولناكي شد. 60پايه گذاشته شد و در سال 
در زندانهاي سراسر  60نماد همه جنايتهائي است كه در دهه  67فاجعه 

و نماد واقع 67تاكيد بر ويژگي قتل عام ايران اتفاق افتاد. اشتباه است اگر 
شدن آن به معني كمرنگ شدن ديگر جنايتها مثال اعدامها و شكنجه هاي 

معموال چنين است كه در پايمال شدن . قلمداد شود 63تا  60سالهاي 
حقوق انسانها، خشن ترين و كريه ترين حادثه، برجسته مي شود و جنبه 

ني و هشت زنداني ديگر كه همگي نمادين مي يابد. مثال قتل بيژن جز
، نمادي شد بر 1354محكوم به حبس بودند، در تپه هاي اوين در فروردين 

كل جنايتهائي كه در زندانهاي دوره دوم پهلوي اتفاق افتاده است. چنين 
نمونه هائي در كشورهاي ديگر هم هست. مثال سووتو، نامي است آشنا عليه 

حتي به عنوان سمبل از مرزهاي اين نژادپرستي در  آفريقاي جنوبي و 
كشور هم فراتر رفته است. ولي آيا شليك به تظاهرات كنندگان سياه 

، اولين و آخرين 1976پوست جوان و دانش آموزان در سووتو در سال 
  جنايت حكومت نژادپرست آفريقاي جنوبي بود؟ 

برجسته شدن يك جنايت، مي تواند شايد باعث آزاردگي خانواده هائي  
گردد كه عزيزاشان اعدام شده اند و تفاوتي نمي كند كه در چه سالي و 
كدام زندان. نبايد گذاشت چنين آزرده گيهائي پيش آيد. خوشبختانه 

را، نقطه  67خانواده هاي اعدام شدگان در ايران، برجسته شدن فاجعه 
 تقابلي بر عزيزان خود نمي بينند. بسباري از خانواده هائي كه عزيزشان در

اعدام شده و در خاوران دفن هستند، پذيرفته اند كه  67سالهاي پيش از 
به عنوان روز جانباختگان اعالم شده، در  1368شهريور كه از سال  10روز 

  خاوران گردهم آيند. 
برجسته است يا اينكه محور بايد  67به گمان من، اين بحث كه آيا 

يقت پاسخ داده باشد، در صورت تشكيل كميسيون حق 60كشتار دهه 
خواهد شد. چنين كميسيوني كه تشكيل آن نياز جامعه ما است، موظف 
است كه تمام موارد جنايت و نقض حقوق بشر را بررسي و به روشن شدن 



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٤٧  103 ي آرش شماره

حقيقت كمك كند. بررسي مواردي كه ناشناخته مانده، براي كميسيون 
  حقيقت از اولويت بيشتري برخوردار است.

  
  ها: پانويس
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  1360ي  دهه سياسي در از زندانيانِ پنج پرسش
  گيِ خاصي برخوردار است؟ هاز ويژ 67*  آيا كشتار تابستان 

  هاي پيش از آن در كجاست؟ هاي سال با اعدام 67* تفاوت كشتار تابستان 
  شود؟  اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي *

* آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم 
  مشاهده مي شود؟

و  67كشتار تابستان  * آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل
اي) از ابعاد  هاي زنجيره (موسوم به قتل 77هاي سياسي پائيز  قتل

  هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟ جنايت
 

  

  
  

  مژده ارسي، زنداني سياسي
  )69تا مرداد  1361( آبان 

 
 گيِ خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67*  آيا كشتار تابستان 

  
ادامه سياست هاي قبلي رژيم  1367تار تابستان به نظر من كش :مژده 

جمهوري اسالمي از ابتداي به قدرت رسيدنش بود ولي در ابعاد و اشكال 
شاهد اعدام هاي دسته جمعي زندانيان  1361، 1360جديد. ما در سال 

نيز قبل از كنار  64و  62نفر بوديم و در سال  150سياسي، گاهي روزانه تا 
ي صحنه كشتار و جنايت، موج ديگري از اعدام هاي رفتن الجوردي از جلو

گسترده را داشتيم. اين امر تا به امروز با شدت و حدت متفاوت ادامه يافته 
است. اكنون كه اين سطور نوشته مي شود، ما شاهد سركوب خونين 
مبارزات مردم كشورمان به شكل جنون آميزي هستيم. پس، سخن گفتن 

ط به گذشته نيست. اين اتهامي است كه عليه امري مربو 67 -60از كشتار 
جان بدربردگان از اين جنايات همواره تكرار شده كه سعي در زنده نگه 

  اند.    داشتن ياد يارانشان و پيگيري و افشاء اين جنايات داشته
براي نابودي جريانات سياسي پيشرو مخالف رژيم و ايجاد  61 - 60در سال 

عه (ترسي كه تا چند هفته پيش، آثار ترس و وحشت در سطح عمومي جام
آن را هنوز مي شد در جامعه ديد و احساس كرد)، رژيم جمهوري اسالمي 

ساله و زنان حامله ابايي نداشت. گاه همراه  13حتي از اعدام كودكان 
محسوب و در مواردي منجر به اعدام مي  "جرم"داشتن حتي يك اعالميه 

  شد. 
  هاي پيش از آن در كجاست؟ هاي سال اعدامبا  67* تفاوت كشتار تابستان 

  
زندانياني كه از سال ها پيش پس از تحمل شكنجه  1367: سال مژده 

شده و برطبق همان قوانين ضدبشري رژيم  "دادگاهي"هاي بسيار 
در مواردي هم  -شده و حكم گرفته بودند "محاكمه"جمهوري اسالمي 

، تنها و تنها به جرم - دكامال بدون داشتن اتهام و حكم در زندان بودن
به دار  (*)داشتن عقيده مخالف و يا حتي به جرم عدم بيان عقيده خود

را از كشتارهاي قبل و بعد  67آويخته شدند. اين ويژگي كيفي، كشتار سال 
رژيم متمايز مي كند. خصيصه ديگر، ابعاد اين كشتار است كه در مدت 
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تند. از نظر من، پرونده جنايت كوتاهي هزاران نفر را به طناب هاي دار آويخ
اين كشتار را در كنار ديگر كشتارهاي رژيم بايد بررسي كرد ولي در عين 
حال براي پيگرد جنايتكاران (در يك دادگاه مردمي در آينده)، مي بايست 
به آن به شكل ويژه برخورد كرد. عالوه بر اين مي توان هم اكنون برعليه 

درباره كشتار سراسري زندانيان سياسي به  اين جنايت، كارزاري روشنگرانه
  راه انداخت.  

  شود؟  اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي *
  

اختالف نظر از آنجا ناشي مي شود كه دو جريان اكثريت و حزب  :مژده 
را نه تنها محكوم نكرده بلكه آن را  67توده اعدام هاي قبل از سال 

اندند. در اين رابطه نشريه شماره مي خو "حفظ انقالب"ضرورتي براي 
اعدام ") ارگان فداييان خلق اكثريت 1360(هفتم مرداد  "كار" 120

دختران و پسران جوان متهم به فعاليت در گروه هاي ماجراجو ... توسط 
مورد انتقاد قرار  "جنبه عاطفي و اخالقي"را نه تنها از  "دادگاه هاي انقالب

اعمال "كرده و  "و منافع انقالب بررسيزاويه مصالح "نداده، بلكه از 
را  "قاطعيت از جانب جمهوري اسالمي جهت دفاع از موجوديت خود

ارزيابي مي كند و تاكيد دارد كه  "مساله اي قابل درك و پيش بيني"
پاي دفاع از موجوديت انقالب و درهم شكستن جبهه متحد ضد انقالب "

  .   "در ميان است
بسنده نكرده بلكه در رهنمودهايي از هواداران خود آنها به تاييد اعدام ها 

همدوش و همراه با ديگر نيروهاي مدافع انقالب و مدافع "مي خواهند كه 
بخوان –جمهوري اسالمي ايران... حركات شبكه مزدوران امپرياليسم امريكا 

را دقيقا زير نظربگيرند  -گروه هاي سياسي مخالف رژيم جمهوري اسالمي 
از طرح ها و نقشه هاي جنايتكارانه آنان به دست آوردند فورا و هر اطالعي 

در 116شماره  "كار"(نشريه  "سپاه پاسداران و سازمان را مطلع سازند
) شما مي بينيد كه بهترين فرزندان مردم دارند در 1360تاريخ دهم تيرماه 

شكنجه گاههاي رژيم جمهوري اسالمي سخت ترين دوران را مي گذرانند، 
دسته دسته به جوخه اعدام سپرده مي شوند و اكثريت و حزب هر شب 

  توده دستياري رژيم را وظيفه خود مي دانند.
در زندان اوين وقتي مي ديدم كه تعداد معدودي از  61در زمستان سال 

هواداران سازمان فدائيان اكثريت كه دستگير شده بودند، با چه شور و 
ورهايي با آرم سپاه پاسداران روي خود پولي "برادران پاسدار"شوقي براي 

سينه مي بافند، از خودم سوال مي كردم مگر مي شود اين همه شقاوت را 
در اينجا (اوين) شاهد بود و با افتخار اسلحه اي كه در آرم سپاه بود را روي 
سينه پاسدارها بافت. اين كار براي من اين معني را داشت كه 

مي دهند كه:  "همبستگي"ن پيام دستگيرشدگان اكثريتي به زندانبانا
  بيشتر بكشيد ما با شمائيم!

اما بعد از اينكه رژيم جمهوري اسالمي به خادمين خود نيز رحم نكرد و 
اعدام  67آنها را نيز دستگير كرد، نيروهاي اين دو جريان نيز در سال 

از طرف اين جريانات برجسته  1367شدند. از همين رو تنها اعدام هاي 
تلخ است يادآوري اعدام شدن زندانيان، ولي بايد گفت تا بدانيم و شود.   مي

توهم "بدانند كه اين همه جانهاي از دست رفته حاصل دوره اي طوالني از 
رهبران اكثريت و حزب توده بوده است. پيامدهاي چنين فاجعه  "پراكني

اي و مسئوليت كساني كه نيروهاي مخالف و حتي نيروهاي هوادار 
به مسلخ جمهوري اسالمي فرستاده اند، بايستي  "افتخار"با  خودشان را

  روشن باشد. 
* آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم 

  مشاهده مي شود؟
  

تا زماني كه من در ايران بودم، زمينه هايي از تفاوت برخورد ديده  :مژده
ان و جانباختگان، برخورد مي شد. ولي در مجموع خانواده هاي جانفشان

خودشان را براساس واقعيت تلخي كه با آن روبرو هستند، تنظيم مي كنند. 

واقعيتي كه قاتالن فرزندانشان هنوز برمسند قدرتند و هنوز در تدارك 
  كشتارهاي ديگرند.  

و  67* آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان 
اي) از ابعاد  هاي زنجيره وسوم به قتل(م 77هاي سياسي پائيز  قتل

 هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟ جنايت
  

به نظر من اين امر به خودي خود از ابعاد جنايت هاي قبلي و  :مژده 
بعدي رژيم نمي كاهد، تا زماني كه تمام اين جنايات پرونده هاي به هم 

اش را  "پرونده"ها مربوطي باشند. همه جناياتي كه رژيم مرتكب شده تن
تر مي كند و ذكر همه اين جنايات در ارتباط با هم معني دارد. اين  سنگين

هاي هريك از آنها برجسته و بيان نشود.  بدان معني نيست كه ويژگي
عالوه براين براي مرزبندي با همان نظري كه در باال توضيح دادم، بيان 

و يا قتل هاي  67كشتار  جنايات رژيم الزم است. اين امر از اهميت تمام
زنجيره اي و اصال چرا راه دور برويم از جناياتي كه رژيم هم اكنون مرتكب 

  مي شود، نمي كاهد.  
*****  

در بسياري موارد زنداني از پاسخ گويي به سواالت سرباز مي زد و مي گفت 
  به اين سواالت جواب نمي دهم.

  
  ميترا تهامي زنداني سياسي

  )69ارديبهشت  تا 1362( مرداد  
  

، فصل خونيني از تاريخ جمهوري 67كشتار زندانيان سياسي در سال 
است. خسارتي كه اين  1357اسالمي و خيانت به آرمان هاي انقالب بهمن 

  جنايت هولناك ببار آورد تا نسل ها جبران شدني نيست.
در پي عقب نشيني هاي پي در پي در جبهه هاي جنگ و پذيرش قطعنامه 

، آتش جنگ ايران و عراق پس از هشت سال 1367تير ماه  27در  598
فرو نشست. آتش اين جنگ در چارچوب نقشه پردازي هاي استراتژيك 
امپرياليسم جهاني و براي دستيابي به آماج هاي دراز مدت و كوتاه مدت 
روشن گرديد. تا پيش از آزاد سازي خرمشهر، جنگ خصلتي تدافعي و 

آزادسازي خرمشهر و بيرون راندن نيروهاي ميهني داشت. اما پس از 
اشغالگر از خاك ايران، اين جنگ خصلت تدافعي و ميهني خود را از دست 
داد و پيامدهاي بسيار منفي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

  به دنبال داشت.
در ادامه روند خيانت به آرمان  67طرح قتل عام زندانيان سياسي در سال 

و با انگيزه محروم ساختن جنبش اجتناب ناپذير  57ب بهمن هاي انقال
مردم از تجربه مبارزاتي و توان سازماندهي مبارزان در بند به مرحله اجرا 

  در آمد.
با اعدام محمدرضا سعادتي در اوين  آغاز مي شود. در  60دهه خونين 

عفريت مرگ بر فراز زندان هاي  67فاصله زماني مرداد و شهريور سال 
اسر كشور سايه مي گسترد و هزاران تن از پاك ترين و شريف ترين سر

  فرزندان اين سرزمين به جوخه هاي مرگ سپرده مي شوند.
به طور آشكار زنجيره سركوب، ترور،  76پس از پيروزي جنبش خرداد 

و بيدادگاه هاي زندان ها به » تعزير«شكنجه و اعدام از درون اتاق هاي 
را از هم » غير خودي«و » خودي«شانده مي شود. و خيابان ها و خانه ها ك

باز نمي شناسد. زماني نمي گذرد تا همان انديشه متحجر و توطئه گري كه 
به جرم  67بهترين و شايسته ترين فرزندان اين سرزمين را در سال 

دگرانديشي و ارتداد به چوبه هاي دار آويخت، خواهان صدور حكم اعدام 
  ستيزي مي شود. به اتهام دين» آغاجري«

تعداد قربانيان قتل هاي زنجيره اي نيز به مراتب بيش از آن چهار نفري 
  به قتل رسيدند. ميرعاليي، غفارحسيني و 77است كه در آذر ماه سال 
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  دكتر تفضلي و ... نيز از جمله اين قربانيان به شمار مي روند.
و  67در سال  ، پرونده قتل عام زندانيان سياسي60پرونده اعدام هاي دهه 

نيز پرونده قتل هاي زنجيره اي، پرونده هاي مجزا و مستقل از يكديگر 
نيستند. چرا كه ضربه و تهاجم از يك مركز توطئه وارد مي شود. سرنخ 

  توطئه در دستان مافياي قدرت و ثروت است.
نام » فاجعه ملي«كه به درستي  67اما آشكار است كه كشتار تابستان سال 

  ه داليل چندي از ويژگي هاي خاص خود برخوردار است.گرفته است ب
نيمه جانان جان بدر «به تاييد شاهدان و جان بدر بردگان و يا به تعبيري 

اين جنايت هولناك در فضايي سرشار از بهت و ناباوري زندانيان » برده
سياسي بوقوع پيوست. غيرقابل تصور بود كه پاسخ منفي به سئواالتي از 

ميدهي؟ و يا نماز مي خواني؟ ... مجازات مرگ را به دنبال  قبيل: انزجار
داشته باشد. آشكار است كه بسياري حتي اگر مي دانستند گه چوبه دار در 

ترديدي از خود نشان نمي دادند. مبناي » نه«انتظار آن هاست، در گفتن 
، فعاليت و عمل مشخص 60صدور حكم اعدام در سال هاي آغازين دهه 

براساس فعاليتي كه در بيرون از زندان انجام داده بود به عنوان  بود. زنداني
، اين انديشه و 67محارب به مجازات مرگ محكوم مي شد. اما در تابستان 
  هويت زنداني سياسي بود كه به چوبه دار آويخته مي شد.

، ليست اسامي اعدام شدگان در روزنامه هاي 60در سال هاي آغازين دهه 
پ مي رسيد. به گفته مسئوالن امنيتي و قضايي، اين رسمي كشور به چا

افراد به دليل شركت در عمليات مسلحانه، بمب گذاري و يا جاسوسي به 
عنوان محارب به مجازات مرگ محكوم شده بودند. اما فاجعه قتل عام 

همچنان در هاله اي از سكوت و  67سراسري زندانيان سياسي در سال 
، خط 67عگيري در برابر كشتار سراسري سال ابهام باقي مانده است. موض

قرمزي است كه اصالح طلبان درون حاكميت هم اجازه عبور از آن را به 
بهانه دفاع از امنيت ملي و حفظ نظام براي خود قايل نبودند. مقاالت اكبر 

پيرامون قتل هاي زنجيره اي، افشاگري » صبح امروز«گنجي در روزنامه 
ني در بازداشتگاه هاي مخفي و اختصاصي سعيد درباره قتل سعيدي سيرجا

(ارگان مطبوعاتي » كيهان«امامي و نيز افشاي نقش و عملكرد روزنامه 
مافياي ثروت و قدرت) و مدير مسئول آن حسين شريعتمداري، نوري بر 

همچنان  67تاريكخانه ها تاباند، ولي تمامي پرده ها را باال نزد. جنايت سال 
  ماند.در پرده ابهام باقي 

، يك جنايت سازمان يافته بود. مقدمات طرح قتل 67كشتار سراسري سال 
به اجرا گذاشته شد. در اين مقطع،  66عام زندانيان سياسي از اواسط سال 

سطح مقاومت عمومي زندانيان سياسي به ميزان چشمگيري افزايش يافته 
دست بود. تاكتيك تواب سازي الجوردي و همفكرانش كارايي خود را از 

مي ناميد، مي » دانشگاه آدم سازي«مي داد. زندان هايي كه الجوردي 
  رفت تا هويت وافعي سياسي خود را بازيابد.

بسيار گفته اند و نوشته اند؛ اما  67شاهدان و جان بدر بردگان كشتار سال 
پرونده اين فاجعه ملي همچنان گشوده است. اسناد مرتبط با چگونگي 

ل عام سراسري زندانيان سياسي همچنان در حوزه طراحي و سازماندهي قت
ممنوعه اي قرار دارد كه سرانجام در برابر ديدگان مردم قرار خواهد گرفت. 
و آمرين و مجريان اين جنايت را به اعتراف و پاسخگويي ناگزير خواهد 

  ساخت.
پرونده قتل هاي زنجيره اي هم سرنوشت مشابهي دارد و همچنان گشوده 

ست كه معرفي و سر به نيست كردن عوامل دست چندمي است. آشكار ا
خانواده به معناي مختومه انگاشتن اين پرونده از سوي » سعيد امامي«مانند 

  هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي و نيز افكار عمومي جامعه نمي باشد.
، افشاي 60افشاگري درباره اعدام هاي انتقام جويانه سال هاي آغازين دهه 

ي و نيز قتل هاي زنجيره اي تا به امروز، همه و همه يك وظيفه فاجعه مل
ملي ـ ميهني است. اين افشاگري مي بايد با هدف آشكار نمودن توطئه 
هاي مافياي ثروت و قدرت و با هدف درهم شكستن كانون هاي توطئه و 

  خشكاندن ريشه هاي خشونت انجام يابد.
ت و فرياد زد تا با گذشت اين حكايت جور را مي بايد آنقدر گفت و نوش

ساليان از حافظه تاريخي مردم ايران زدوده نشود. دادخواهي از اين بيداد 
 يك وظيفه ملي است.

*  

  
  

  
  احمد موسوي زنداني سياسي

  )1370دي  22تا  1360اسفند  22(
  
  گيِ خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67آيا كشتار تابستان  *  
  

هاي دانم از همه سازمانفوق، الزم ميقبل از پاسخ به سئوال  موسوي:
گران اجتماعي كمونيست، نيروهاي انقالبي و مبارز، فعالن سياسي و كنش

كه در تمام دوران سي ساله حاكميت ديكتاتوري عريان و لجام گسيخته 
رژيم جمهوري اسالمي در جهت افشاي جنايات اين رژيم تالش كرده اند و  

نقالبي  اين رژيم فاسد و ضد بشري پيكار همچنان پيگيرانه تا سرنگوني ا
كنند قدرداني نمايم. و نيز سپاس گذاري كنم از زندانيان سياسي سابق مي

سال گذشته، با پيكار و مبارزات خستگي ناپذير  21و همه آنهائي كه در 
خود، ياد و خاطره جانباختگان كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان 

اند غبار فراموشي بر اين جنايت هولناك نگذاشته را گرامي داشته و 1367
  آمير جمهوري اسالمي بنشيند.و اقدام جنون

من فكر مي كنم همه بر اين باور باشيم كه، كشتار زندانيان سياسي در 
، اتفاقي نبود كه خلق الساعه و بدون پيوند 1367مرداد و شهريور ماه 

سالمي صورت گرفته ارگانيك با جنايات و كشتارهاي قبلي جمهوري ا
،  ادامه جنايت، آدم كشي 67باشد.  قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

و قتل عام توده هاي وسيع مردم، سازمان هاي كمونيست، نيروهاي انقالبي 
و  فعالين اجتماعي بود كه توسط رژيم جمهوري اسالمي از خرداد ماه سال 

تصور شروع گرديد. متمركز  در ابعادي وسيع و  با توحشي غير قابل 1360
، بدون توجه به وحشي 67شدن روي قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

گري و نسل كشي رژيم جمهوري اسالي  در سال هاي نخست دهه شصت، 
اگر نگوئيم كه يك اقدام مغرضانه و فرصت طلبانه است، كه با هدف تطهير 

ايات رژيم در آن آن دسته از نيروهاي سياسي كه همدست و شريك جن
ها بوده اند، الاقل بايد گفت اقدامي است كه از سر تغافل، جهالت و بي سال

توجهي پاره اي از افراد و جريان هاي سياسي صورت مي گيرد كه در 
جهت كم رنگ كردن جنايات و نسل كشي رژيم جمهوري اسالمي در سال 

  هاي نخست دهه شصت گام برمي دارند. 
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، از دل كشتارهاي 67عام زندانيان سياسي در تابستان  به رغم اينكه؛ قتل
سال هاي نخست دهه شصت سر برآورد، اما خود از ويژگي هايي برخوردار 

، 67است كه مي توان گفت، قتل عام زندانيان سياسي درمرداد و شهريور 
نقطه عطف و برآمد كشتارهاي رژيم در دهه شصت بوده است. به راستي 

  چرا؟ 
سال گذشته است، اما همچنان روز از  و يك  بيست ،67ستاناز كشتار تاب

. ابعاد اين جنايت ضد ، خون چكان است67زخم كشتار تابستان پس روز، 
الملل، به گسترده بوده كه سازمان عفو بينوحشتناك و انساني، آنچنان 

  ياد كرده است.  "جنايت عليه بشريت"درستي از آن به عنوان 
و غير انساني بوده كه هنوز جامعه  ، سريعنان وسيع، آنچ67كشتار تابستان 

-توانند باور كنند كه فرزندان زندانيي قربانيان اين جنايت، نميو خانواده
شان، اين چنين بي محابا، قرباني افكار ماليخوليايي رهبران جمهوري 

  اسالمي شده باشند. 
ز در زير آوار ، هنو67مادران، همسران، فرزندان و پدران قربانيان تابستان 

توانند زنند. مادراني هستند كه هنوز نمياين جنايت هولناك دست و پا مي
به يك باره، فرزندانشان و خواهند باور كنند كه اين چنين بيرحمانه يا نمي

  اند. قتل عام شده
اند ويراني حاصل از اين ها هنوز نتوانستهسال، آن و يك با گذشت بيست

، و بر خود بباورانند كه فرزندان زندانيشان ازي كنندجنايت را در خود بازس
رحمانه به با يك دستورالعمل جنايتكارانه شخص خميني،  اين چنين بي

شان اين مادران، هنوز در رويايهاي مرگ سپرده شدند. جوخه
  . و اين چقدر غم انگيز است.كشندبازگشت فرزندانشان را انتظار مي

آنچنان رعدآسا بود،  مرگبارش، وسيع و حضور، آنچنان 67فاجعه تابستان 
هاي اين عزيزان جانباخته، نه كه با گذشت اين همه سال، نه فقط خانواده

هاي ميليوني بدربردگان اين كشتار، بلكه حتا تودهفقط  بازماندگان و جان
   زنند.جامعه نيز، كماكان در سنگيني آوار آن دست و پا مي

تل عام زندانيان سياسي محكوم به حبس، گستردگي اين جنايت، سرعت ق
سنگيني آوار اين كشتار و روياي ماندگار مادران زخم خورده از اين بيداد، 

 67گي قتل عام زندانيان سياسي در مرداد و شهريوربرجسته ترين ويژه
است. قتل عامي كه از اوايل سال شصت در ابعادي گسترده و باور نكردني 

، به زخمي ماندگار و بدون التيام  67خونين  شروع گرديد و در تابستان
  مبدل گشت.      

در  ،هاي پيش از آن هاي سال با اعدام 67تفاوت كشتار تابستان  *
  كجاست؟

  
به اعتقاد من، اگرچه نفس هر جنايت، جنايت است، و نفس هر  موسوي:

كشتار، مستقل از كميت كشتارشدگان،  جنايت عليه بشريت است. و باز 
هر اقدام ضد انساني حاكمان سركوبگر، عليه توده هاي مردم و اگرچه، 

اجتماعي، به شدت، جامعه، افكار عمومي، نهادهاي بين - نيروهاي سياسي
المللي و سازمان هاي سياسي را تحت تاثير قرار داده و آنان را به واكنش 

خ، دارد، اما، با وجود اين، در طول تاريدر مقابل جنايت و جناينكاران وا مي
جناياتي به وقوع پيوسته اند كه در حافظه تاريخي توده ها، برجسته تر 

  بوده و الجرم، شكل ماندگارتري به خود گرفته اند.  
 دوراندر  با ماهيت مذهبي و قرون وسطائي اش، جمهوري اسالمي

شماري آفريده است. ، جنايات بياشحاكميت ارتجاعي و سركوبگرانه
داري، مذهب  و افكار ارتجاعي ت نظام سرمايهجناياتي كه ريشه در ماهي

اما همان طور كه اشاره كردم، قتل داشته و دارد.  ارتجاعي رژيماين رهبران 
خواهان ، ادامه كشتار مبارزان و آزادي67تابستان عام زندانيان سياسي در 

، 62و  61 ،60هاي ي سالهاي گستردهدر سال شصت بود. سركوب و اعدام
ها و ويراني حاصل از آن اظ شكار انقالبيون، تعداد اعداماگرچه به لح

بوده است، اما،  67روزهاي آتش و خون، بسيار فراتر از قتل و عام تابستان 
در  قتل عامي كه، 67 مرداد و شهريوركشتار هزاران زنداني سياسي در 

ماهيت ، ابعاد فاجعه به لحاظ سياسي، به وقوع پيوست، طول كمتر از دو ماه
به المللي، و تاثير آن بر روي افكار عمومي و نهادهاي بين ن كشتاراي

  قرار گرفته است. چرا؟ مذهبي حاكم بر ايران درستي در راس جنايات رژيم
جمهوري اسالمي اقدام به قتل عام هزاران زنداني سياسي  ،نخست اينكه

شده  محاكمه خود اين رژيم هاي فرمايشيكه نه تنها قبال در بيدادگاه ،كرد
 شان را بر اساس قوانين كذائي همان رژيمبودند، نه تنها دوران محكوميت

جمهوري اسالمي بر اساس همان  گذراندند، بلكهمي فاسد و قرون وسطائي
بايست سالمت و امنيت جان زندانيان را قوانين وضع شده خودش، حتا مي

  كرد.نيز حفظ مي
داني سياسي، حمله توجيه جمهوري اسالمي در قتل عام هزاران زن

مجاهدين خلق به جمهوري اسالمي در غرب كشور بود، كه با حمايت 
تغيير ارتش صدام صورت گرفت. در حالي كه نه تنها زندانيان، در اتفاقات و 

و در مرزهاي ايران و  آن روزها، كه در بيرون از زندان و تحوالت سياسي
قشي نداشتند، بلكه هيچ نقشي نداشتند. نه تنها، ناتفاق افتاد،  عراق

 سياسي خارج از اراده زندانيانتحوالت صورت گرفته در مرز ايران و عراق 
نقشي در عمال هم نمي توانستند هيچ  هزاران زنداني قتل عام شده،بود و 

   . ه باشندآن تحركات داشت
در چهار ديواري بسته زندان، نه راهي  قتل عام شده، اين، زندانيانجداي از 
مقابله با و امكان  و نه فرصت ،داشتند، نه راهي براي دفاع از خودبراي فرار 

-در آن بسر مي سياسي كشتار رژيم. لذا با توجه به شرايطي كه زندانيان
بردند و با توجه به گستردگي ابعاد كشتار، طبيعي خواهد بود كه اين 

  فاجعه، حساسيت بيشتري را نسبت به خود برانگيخته باشد.
ياد آور انبوه جنايات فراموش نشدني در نوع خود،  67كشتار تابستان 

دوران توحش و انگيزاسيون كليسا، در قرون وسطا ست. دوراني كه به 
هاي آگاه، ثبت ي تاريخي جوامع بشري و تمام انساندرستي در حافظه

نيز، نه تنها  67تابستان زندانيان سياسي در شده است. و طبيعتا قتل عام 
 ي اين جانفشانان، بلكه در حافظه كل جامعههايخانوادهدر حافظه تاريخي 

  و مردم آگاه جهان نيز ماندگار خواهد ماند. ايران
سال گذشته،  و يك بر بستر اين واقعيات ملموس است كه رژيم در بيست

پا به ميدان گذاشته تا بتواند اين جنايت را از حافظه تاريخي  ،با همه قوا
  و آنرا به محاق فراموشي بسپارد.  ندپاك ك ،هاي مردم ايران و جهانتوده

- ها، سازماني اين جانفشانان، تودهاما، در طرف ديگر اين مبارزه، خانواده
ي كساني كه براي آزادي، سوسيالسم و هاي آگاه و همههاي سياسي، انسان
  كنند، قرار دارند.لغو اعدام پيكار مي

هاي حقوق بشري، انسان هاي سياسي، محافلواكنش رو به تزايد سازمان
ي اين ي خانوادهها، تجمع ساليانهي اينآگاه و مبارز، و در راس همه

گورستان جمعي  -جانفشانان به همراه اقشار مختلف مردم در گلزار خاوران
سبب گرديده تا رژيم هر گونه اظهار نظر و پرداختن به  -اين عزيزان

كه اين  ،سازد. نه تنها ممنوعچگونگي اين كشتار را در درون جامعه ممنوع 
 سكوت دروني را، به خط قرمز سياست خود رسميت نيز داده است.  

 ، از سري جنايات رژيم67قتل عام گسترده زندانيان سياسي در تابستان 
بوده كه مستقيما به دستور شخص خميني آنهم به  جمهوري اسالمي

جراي چنين صورت مكتوب انجام گرفت. بدون فرمان مستقيم خميني، ا
هاي ايران، اگر نگوئيم محال، جنايتي، آنهم در ابعادي به وسعت تمام زندان

الاقل بايد گفت كه به سادگي امكان پذير نبود. تنها دستور مستقيم 
هاي اجرايي رژيم را، در امر كشتار توانست تمام جناحخميني بود كه مي

ايم، از آن كه ديده زندانيان سياسي به وحدت و يگانگي برساند. همانگونه
گرا گرفته تا به اصطالح هاي حاكميت، از اصول، تمام جناحبه امروززمان تا 

  اند.، همه نسبت به آن وفادار مانده"طلباناصالح"
هميشه جنايت است.  ،و جنايت ، كشتارنفس شكنجهفراموش نكنيم كه، 

جنايت  وقوعزمان و مكان تاريخي  كشتار و جنايت را، ابعاد اما بزرگي
كشتن حتا يك انسان، به جرم باورهاي به رغم اينكه كند.  مي تعريف
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كارانه تواند اقدامي فاجعه آميز باشد. اما، آنچه يك عمل جنايتسياسي، مي
كند، دوران تاريخي تر ميرا بي توجه به كوچكي يا بزرگي ابعاد آن برجسته

ندان و نابودي وقوع آن جنايت است. ابعاد و بزرگي جنايت، شكنجه، ز
است. اگر  انسان، فقط در ظرف تاريخي زمان و مكان وقوع آن قابل فهم

امروز يك انسان را به صليب بكشند عمق اين جنايت، از به صليب كشيده 
ي رومي در قيام اسپارتاكوس بيشتر خواهد بود كه شدن شش هزار برده

  حدود دويست سال قبل از ميالد مسيح به وقوع پيوست. 
وز انسان را به تخت شكنجه بستن، شالق بر كف پاها و پشت او فرود امر

هايي را با بدني لخته لخته شده به كام مرگ آوردن و در اين ميانه، انسان
امري كه در حاكميت جمهوري اسالمي مدام در حال تكرار  ،فرستادن

 بارتر از شگنجه و مرگي خواهد بود كهترو جنايتهزار بار فجيعشدن است، 
نشاندند، را در قفس مي ها انسان ،در دوران انگيزاسيون كليسا از اين پيش

ي آويزان مي كردند تا بر اثر گرسنگي و تشنگي  جان ببازد و سپس طعمه
  د. نها گردپرندگان و كركس

 67تابستان زندانيان سياسي در به كشتار  ،اگر با چنين نگاه تاريخي
، 67جمعي زندانيان سياسي در تابستان عمق كشتار  توانبنگريم، آنگاه مي

  .دريافتهاي اوليه دهه شصت را و اعدام هاي گسترده سال
  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي *
  

من در پاسخ به دو سئوال قبلي، تا حدودي نظرم را بيان كردم.  موسوي:
رات اما شايد الزم باشد كمي بيشتر روي اين موضوع مكث كنم. بيان نظ

متفاوت، در مورد ابعاد كشتارهاي دهه شصت، بيان ويژ گي ها و سرفصل 
هاي هركدام از جنايات جمهوري اسالمي، نه فقط در دهه شصت، بلكه در 
تمام دوران حاكميت سركوبگرانه اين رژيم ضد بشري كه بي وفقه و بي 
 محابا همچنان تكرار مي شود، نه فقط امري نكوهيده نيست، بلكه چه بسا

كه بسيار مفيد و موثر هم باشد. منوط به اينكه از سياسي كاري فرصت 
طلبانه، از اغراض هاي شخصي جهت تطهير خود و رژيم  بدور باشيم. و با 
بيان نظرات خود، در صدد كم رنگ كردن و يا، به فراموشي سپردن 

  كشتارهاي وسيع جمهوري اسالمي در يك زمان تاريخي معين نباشيم. 
، 1370تا سال  1360ان يك زنداني سياسي سابق، كه از سال من به عنو

زندان هاي جمهوري اسالمي را تجربه كرده ام. در طول يك دهه كامل، كه 
اتفاقا جزء خونين ترين دهه حاكميت جمهوري اسالمي نيز محسوب مي 
شود، شاهد عيني سركوب، كشتار، ويراني و قتل عام بي شمار زندانيان 

سياري از دوستان، رفقا و عزيزانم بوده ام. با توجه به سياسي از جمله ب
ام، اعتقاد عميق دارم كه شكنجه، آنجه در سال هاي زندان با آن روبرو بوده

اعدام، جنايات و كشتارهاي رژيم، در هيچ دوره اي از دوران حاكميت 
ارتجاعي و سركوبگرانه آن ، قابل مقايسه با نسل كشي جمهوري اسالمي در 

نبوده است. چه به لحاظ كميت كشتار، و چه به  62و  61، 60ي سال ها
لحاظ وحشيگري و گستردگي اعمال شكنجه بر زندانيان سياسي. حتا قتل 

، به لحاظ تعداد و كميت، اصال 67عام عمومي زندانيان سياسي در تابستان 
قابل مقايسه با نسل كشي جمهوري اسالمي در سال هاي نخست دهه 

با وجود اين، همان طور كه پيشتر گفتم، بر اين باور شصت نيست. اما 
، 1367هستم كه، زخم قتل عام زندانيان سياسي در مرداد و شهريور 

عمومي تر، ماندگارتر و التيام ناپذيرتر از ديگر كشتارهاي جمهوري اسالمي 
است. حتا ماندگارتر از نسل كشي سال هاي نخست دهه شصت. آنهم به 

، دوران محكوميت خود را مي 67عام شدگان تابستان  دليل اينكه همه قتل
گذراندند و بعضا احكام شان نيز تمام شده بود. احكامي كه زندانيان 
محكوم، از بيدادگاه هاي جمهوري اسالمي گرفته بودند. و طبيعتا، حاكمان 
جنايتكار جمهوري اسالمي، بيش از همه مي بايست به احكام بيدادگاه 

ماندند و به آن احترام مي گذاشتند. اما نه تنها چنين  هاي خود وفادار مي
نكردند، بلكه بر عكس، به مانند صاعقه، بر سر زندانيان دربند فرود آمدند و 

  در كمتر از دو ماه، هزاران زنداني محكوم را به جوخه هاي مرگ سپردند.

  
  

  
  

همان طور كه گفتم، صرف بيان نظرگاه هاي مختلف، در مورد كشتارهاي 
جمهوري اسالمي  نمي تواند امري نادرست باشد. اما بايد توجه داشت، چه 
كساني و با چه منافع معين سياسي در پشت اين ديدگاه ها قرار مي گيرند. 
داشتن يك نگاه مجرد به نظرگاه هاي گوناگوني كه در مورد كشتارهاي 
 جمهوري اسالمي بيان مي گردد، به اعتقاد من به ساده انگاري سياسي

منتهي خواهد شد. شما در بحث پيش درآمد  طرح سئوال هايتان اشاره 
طي بيست سال گذشته، براي اينكه اين جنايت ها فراموش  "كرده ايد كه: 

نشود و براي گرامي داشت ياد كساني كه جانشان را در مبارزه و دفاع از 
عقيده و آرمانشان از دست داده اند، هر ساله در شهرهاي مختلف جهان 

و در برخي كشتارهاي اوليه دهه شصت برجسته تر مي شود مراسم 
(تاكيد از من است). تا آنجا كه من اطالع دارم  "67ديگر قتل عام تابستان 

در هيچ يك از مراسم هائي كه هرساله به مناسبت ياد جانباختگان قتل 
برگزار مي گردد، كشتار سال هاي  67عام زندانيان سياسي در تابستان 

دهه شصت برجسته نشده و نمي شود. به عبارت ديگر، هرگز اينگونه  اوليه
نيوده است كه در مراسم ها و بزرگداشت هاي هر ساله قتل عام زندانيان 

، كشتار سال هاي اوليه دهه شصت محور 67سياسي در مرداد و شهريور 
بعضي از مراسم ها شده باشد. اصال معني هم ندارد كه در پرپائي مراسم و 

، 67گداشت ياد و خاطره كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان بزر
  كشتارهاي اوليه دهه شصت برجسته تر گردد. 

من فكر مي كنم در اين بيان شما كمي اغراق نهفته است. آنچه به عنوان 
يك نظر مطرح شده و مي شود، طرح عنوان برگزاري مراسم هاي 

اي تغافل و فراموش است. تا به ج كشتارهاي دهه شصتبزرگداشت 
كردن به عمد كشتارها و نسل كشي جمهوري اسالمي در سال هاي اوليه 

ياد ، كشتارهاي دهه شصتدهه شصت، با برگزاري يادمان جان باختگان 
و جانباختگان  67جانفشانان كشتار جمعي زندانيان سياسي در تابستان 

طور به  62و  61، 60نسل كشي رژيم جمهوري اسالمي در سال هاي 
 همزمان، گرامي داشته شود. 

برشت نگاه ظريف و تامل برانگيزي نسبت به مسائل پيراموني خود دارد. او  
       در پس چيزهاي كوچك، چيزهاي بزرگ را جستجو كنيد.مي گويد: 

لف بيان شده در مورد نيز مجاز نيستيم، نظر گاه هاي مختبنا بر اين، ما 
را به صورت مجرد و بدون پيوند با  جنايات و كشتارهاي جمهوري اسالمي

مجموعه كشتارهاي اين رژيم و بدون طرح وقايع سياسي همان دوران 
مشخص، ارزيابي كنيم. براي نمونه، جريان هائي وجود دارند كه با برجسته 

، به عمد 67كردن يك بعدي قتل عام زندانيان سياسي در مرداد و شهريور 
شمان خود بر نسل كشي جمهوري كنند چو يا از سر جهالت، تالش مي

ببندند. اين افراد و جريانات سياسي، نه  62و  61، 60اسالمي در سال هاي 
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از منظر نظريه پردازي، بلكه با فراموشي و عدم اشاره به كشتارهاي اوليه 
دهه شصت، نمي خواهند در مقابل آئينه نسل كشي جمهوري اسالمي در 

  هاي نخست دهه شصت قرار گيرند. سال
حزب توده، سازمان اكثريت و تمامي افراد و گرايش هائي كه از آبشخور 

كنند، با پنهان اين دو جريان بي پرنسيب و  از نظر سياسي فاسد ارتزاق مي
، عمال در صدد 67شدن در پشت قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

 62و  61، 60شكستن آئينه كشتارهاي جمهوري اسالمي در سال هاي 
ند. نسل كشي جمهوري اسالمي در سال هاي نخست دهه شصت، هست

آئينه همدستي عملي و همكاري حزب توده و سازمان اكثريت با 
كشتارهاي رژيم  در آن سال ها است. براي جرياناتي مثل اكثريت و حزب 
توده و افرادي كه در ارتباط با خط فكري و سياسي آنها قرار دارند، كم 

كشتارهاي نخست دهه شصت كه سهل است،  آنان رنگ كردن و يا نديدن 
دهند به يك باره اين اگر امكان و فرصت آن را داشته باشند، ترجيح مي

  آئينه را براي هميشه بشكنند. 
آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور  *

  هم مشاهده مي شود؟
   
رم. اما، فكر مي كنم خانواده من اطالع دقيقي از اين مسئله ندا موسوي: 

هائي كه عزيزانشان را در حاكميت جمهوري اسالمي از دست داده اند، 
آنقدر رنج كشيده، دردمند و زخم خورده هستند كه كمتر به اينگونه 
مسائل كشيده شوند. خانواده هاي اعدام شدگان، آئينه همديگر هستند. 

بيشتر به درد مشتركي كه  بينند. آنها،آنان رنج خود را در نگاه هم مي
انديشند. براي خانواده هاي جان باختگان، جنبه هاي گرفتارش هستند، مي

حسي و عاطفي مرگ عزيزانشان، بسيار قويتر از موضوعات ديگر است. حتا 
اگر يادآوري فضاي سياسي كشتار سال هاي نخست دهه شصت و چگونگي 

تخواني مانده در گلو، ها،همچون اسقتل عام شدن عزيزانشان در آن سال
شوند، درد مشترك را در عذاب شان دهد، باز هم وقتي با هم روبرو مي

بينند.  اما با وجود اين، دور از انتظار نيست، آن بخش از وجود هم مي
خانواده هائي كه وابستگي فكري به گرايش هاي مشخص سياسي دارند، و 

لتزام به همان مسائل طرح كنند، با اطبيعتا اهداف معيني را هم دنبال مي
شده در باال، وارد بازي هاي سياسي ( با تاكيد روي بار منفي اين واژه) 

  گردند. 
و  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  *

اي) از ابعاد  هاي زنجيره (موسوم به قتل 77هاي سياسي پائيز  قتل
  كاهد؟ هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي جنايت

   
فكر مي كنم پاسخ سئوال فوق را تا حدودي در سئوال هي قبلي  موسوي:

داده باشم. از نظر من برجسته شدن يك برهه از كشتارها و جنايت 
جمهوري اسالمي هرگز نمي تواند باعث كم رنگ شدن ديگر كشتارهاي 
جمهوري اسالمي باشد. مگر اينكه غرض و مرضي در كار باشد. طبيعتا، 

نهائي كه به صورت مجرد و انتزاعي با برجسته كردن يك برهه از همه آ
كشتارهاي دوران حاكميت سركوبگرانه جمهوري اسالمي و مسكوت 
گذاشتن ديگر كشتارهاي رژيم اهداف معيني را دنبال مي كنند، در واقع 
تالش شان بر اين پايه است، تا بخشي هائي از  تاريخ كشتارها و جنايات 

را از تاريخ مبارزات سازمان هاي سياسي و نوده هاي  جمهوري اسالمي
مردم ايران حذف كنند. كه اين كار  عالوه بر اينكه خدمتي ست بزرگ به 
جمهوري اسالمي، خيانت و جفائي نيز هست به مردم و همه آنهائي كه 

  اند. توسط جمهوري اسالمي به جوخه هاي مرگ سپرده شده
   1388تير ماه  13                                 

                      
*  

  

  

  
  بنفشه، زنداني سياسي

  )67تا اسفند  1361(شهريور  
  

دانم كه بـه ايـن نكتـه اشـاره      پيش از آنكه به سئواالت پاسخ دهم الزم مي
و كشـتار سـال    67جمعي سال  كنم، آرش سئوال كرده تفاوت كشتار دسته

ك هم مورد بحـث و بررسـي قـرار    تواند به تفكي در كجاست؟ گرچه مي 60
گيرد كه هركدام ويژگي مشخص و خاص خود را دارند اما بـه عقيـده مـن    

  و چه قتل 67جمعي سال  هاي دسته و قتل عام 60ها چه سال  تمامي اعدام
هـاي روزهـاي پـس از انقـالب و...      اي و همـين طـور اعـدام    هاي زنجيره عام

المي است كه تفاوت آنهـا  همگي، جزو جنايات فراموش نشدني حكومت اس
فقط در نفس جنايت و يا كميت آن نيست بلكه در ابعاد فاجعـه اسـت. بـه    
همين خاطر بايد تالش كرد تا نگذاريم غبار فراموشي بر اين جنابـت رژيـم   

  بنشيند.
تـرين تـاريخ معاصـر     شك تاريخ سي ساله حكومت اسالمي يكي از سـياه  بي

كـه حكومـت    57بهمـن   22قيام كشور ماست. از نخستين روزهاي پس از 
اسالمي به رهبري خمينـي سـلطه ارتجـاعي خـود را تحـت لـواي قـوانين        

مـردم ايـران شـاهد اعـدام،      ،اسالمي بر پهنة ايران گسترانيده، تا بـه امـروز  
كشتار، زندان، شكنجه و ترور مخالفـان خـود در ايـران و خـارج از كشـور،      

و اذيـت مخـالفين، جنـگ و     اعتياد و فقر، بيكاري و فحشـا، شـكنجه و آزار  
  ها و صدها جنايت و فاجعه ديگر بوده است. نقص عضو انسان

اعدام و كشتار در طول تاريخ حكومت اسالمي پتكي است كه همـواره و تـا   
 مـردم  و هدف اصلي اين است كه ، به امروز باالي سر مردم نگه داشته شده

در جامعـه  س . وقتـي تـر  سـر حـس كننـد    چون پتكي بر سايه مرگ را هم
رانـد بلكـه باعـث روحيـه يـأس و       را به عقب مي نهادينه شود نه تنها مردم

تـرين   كاري در جامعه خواهد شد. خشونت و جنايت يكي از اساسي محافظه
اركان اصلي حكومت اسالمي است و همواره به طور سيستماتيك و سازمان 

  يافته صورت گرفته است.
ترين نقطه در تاريخ حكومـت   سياه 67و  60با اين همه تابستان سياه سال 

سـايه   بـر سـر جامعـه    اسالمي است. فضاي سنگين رعب و وحشـت چنـان  
بزدايـد و عشـق را در وجودشـان خـاموش      تا لبخند را از لبان آنان ،هافكند

ها هيچ نشاني از نشـاط، زيبـائي، شـادماني و سـرور      كند. در طول اين سال
كشان، به همراه ديگر اقشار مردم،  ها، كارگران و زحمت نيست.  در اين سال

هايشان تا به امروز زير شالق  و گرده   شماري را بر دوش كشيده هاي بي رنج
تري برداشته اسـت.   عدالتي و ستم جمهوري اسالمي، هر روز زخم عميق بي

كشان، زنان و دانشجويان، معلمـان و...   هر چند كه مبارزه كارگران و زحمت
يستادگي و مقاومت را به همراه داشـته اسـت. ايـن    هاي ماندگاري از ا جلوه

م اسالمي تا بـه امـروز ادامـه    مقاومت و مبارزه در مقابل جنون سركوبِ رژي
  داشته و خواهد داشت.
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) در زنـدان بـودم،   1367تـا اسـفند    1361(شهريور  ی من كه در اين دهه 
بـاقي   گيري از انقالبيون و سال يورش همه جانبه بـه  را سال انتقام 60سال 
و سركوب عمومي و برقراري اختناق كامـل   57آوردهاي قيام  دست ي مانده

  دانم. در جامعه مي
شود.  خرداد، پيگرد خانه به خانه مخالفان رژيم اسالمي آغاز مي 30شبانگاه 

آيد. به آنان حمله  خواهان و مخالفان رژيم به محاصره درمي هاي آزادي خانه
گيرنـد.   ضربات شالق و قنداق و تفنـگ مـي   كنند و ساكنان خانه را زير مي

دار و غيره را  آموز، خانه روزانه صدها زن و مرد، پير و جوان، دانشجو و دانش
ــي ــتگير م ــر از    دس ــرزمين ادارات پ ــا زي ــهرها، حت ــد. در بعضــي از ش كنن

  شود. دستگيرشدگان مي
هـا، بـه بـازوي اطالعـاتي      ها، مدارس و كارخانه هاي اسالمي دانشگاه انجمن

هاي  كنند. خانه شوند و مخالفان را در اين اماكن شناسائي مي رژيم بدل مي
هـا مـورد حملـه     ها را شناسائي كرده و با انواع سالح مجاهدين و كمونيست

هـا و   هـا كشـته شـدند. خيابـان     دادند. بسياري از افراد در اين خانه قرار مي
صـدها زن و مـرد،   هاي شهر در تورهائي كه پهن كرده بودند، روزانه  گلوگاه

كردند. رژيم براي سـركوب و ضـربه    آموز را دستگير مي پير و جوان و دانش
زدن به نيروهاي مخالف، فقط به عوامل اطالعـاتي و سـركوب خـود متكـي     

كرد. حتي از افراد  نبود بلكه، از تجربيات عناصر ساواك شاه هم استفاده مي
نجه قـرار گرفتـه و   آنـان كـه مـورد شـك      -وابسته به سـازمانهاي سياسـي   

اسـتفاده   -ي اطالعاتي شـده و در هيئـت تـواب يـا زنـدانيان بودنـد       تخليه
هـايي برپـا كـرد و مخالفـان را      دادگاه كرد. رژيم در ادامه سركوب خود،  مي

هـا   دادگـاه  هاي اعـدام سـپرد. در ايـن     بدون محاكمه و حق دفاع، به جوخه
گنـاه ، بـه    شـكوك و بـي  رژيم، افـراد بسـياري را بـا اتهامـات محـدود، و م     

هائي كه نه وكيل، نه شاهد، نه حق اعتـراض   هاي اعدام سپرد. دادگاه جوخه
يي محاكمه شدم و ها اي داشت. خود من در چنين دادگاه و نه هيأت منصفه

بنـد همـراه بـازجويم در     سال حكم داد.  مـن بـا چشـم    15نيري براي من 
  شد. زدن داده نميگونه اعتراض يا حرف  دادگاه بودم و اجازه هيچ

كشي آمده بود و با ددمنشي هرچه بيشتر  آري، حكومت اسالمي براي نسل 
  اين رسالت تاريخي را به انجام رساند.

هـا رژيـم    در كميت آن بود. در ايـن سـال   67يا  60اما ويژگي كشتار سال 
نفـر يـا بيشـتر را كـه      170اي  نفره و حتي دوره 90يا  80هاي  روزانه گروه

داد. در آن روزهـا   كـرد پاسـخ مـي    هـا منتشـر مـي    ن را در روزنامهشا اسامي
خوانـديم، در   بار افراد را از بند صدا زده برايشان سرود مي 3و يا  2اي  هفته

ها سكوت كامل در  رفتند. شب فشرديم و به استقبال مرگ مي آغوششان مي
بـود و  نفـر   600كه تعداد افراد آن  246بند بود. من كه خود در بند باالي 

هميشه همهمه بود اما موقع تير خالص سكوت كامل در بند حكمفرما بـود  
زد  هـائي را كـه رژيـم ددمـنش بـه سـينه رفقايمـان مـي         و ما تيـر خـالص  

هـاي   شمرديم. اين بار رژيـم تـرس را در جامعـه نهادينـه كـرده و پايـه       مي
  حكومت ننگين خود را تثبيت كرد.

نگرش بيگانه بـا آزادي و حقـوق    دوم اينكه مخالفان جمهوري اسالمي يك
شـان نزديـك بـود     بشر داشتند. يعني اگر قربانياني به مواضع سياسي خـود 

كردنـد كـه نوبـت بـه      دادند. در واقع زمـاني اعتـراض مـي    واكنش نشان مي
شد كه رژيم  رسيد. همين امر باعث مي خودشان و يا همفكران خودشان مي

شد كـه   ه دهد.  اين مسئله باعث ميها ادام با خيال راحت به كشتار و اعدام
هاي  رژيم مخالفان خود را در موقعيت ضعف نگه داشته و به اين وسيله پايه

  تر كند. حكومت استبدادي سياه خود را محكم
سوم اينكه جنـبش ترقـي خواهانـه و بعضـي از جريانـات چـپ بـه توجيـه         

آوايي و  همتئوريك اين جنايات پرداخته و حتي در مواردي با دشمنِ مردم، 
  كردند. همكاري مي

چهارم اينكه رژيم جمهوري اسالمي در اين سالها يكدست و يكپارچه بود و 
  هيچ مخالفت جناحي در هيئت حاكمه نبود.

به اين وسيله حكومت جمهوري اسـالمي توانسـت بـدون دغدغـه خـاطر و      
هاي كمونيست و چپ و  بدون هيچ گونه اعتراض و مخالفتي از طرف جريان

ر جريانات فكري، به جنايات خود ادامه دهـد. بـه يـاد دارم در يكـي از     ديگ
داشـته شـده    قزل حصار براي تنبيه نگـه  3در واحد   61روزهاي اوائل سال 

ها، كجاست  بوديم، حاجي داود با لحني طنزآور همراه با نفرت گفت: بيچاره

تـا   100 تان بيايند. مـا شـبي   هاي شما كه به دفاع آن خلق و يا آن سازمان
  گويد چرا. كنيم و هيچ كس بما نمي تا به اعدام مي 100

باره و يك شبه شـروع نشـد بلكـه دوره     يك 67جمعي سال  قتل عام دسته 
 66مقدماتي طرح قتل عام سراسري زندانيان سياسي در ايران از آذر سـال  

به اجرا گذاشته شد و هدف از اين طرح پاك كردن صورت مسئله زنـدان و  
كميسـيوني كـه    1366ن سياسي در رژيم اسالمي بود. در آذر سـال  زندانيا

شد  هاي اسالمي، سازمان امنيت تشكيل مي مركب از سپاه پاسداران، دادگاه
به تمام زندانها براي سئوال و جواب و تفتيش عقايـد و شناسـائي دقيـق از    

» كميتـه عفـو امـام   «تك تك زندانيان فرستاده شد. اين گروه تحت عنوان 
، كه بند سر موضعي ها بود، در سمت راست 325به كار كرد. در بند  شروع
هاي چپ بودند. هر شـب يـك سـلول     هاي مجاهد و سمت چپ بچه ما بچه

هـاي   شد. اين روش بازجوئي در سراسر زنـدان  براي بازجوئي از بند برده مي
شد: آيـا   جمهوري اسالمي به كار خود ادامه داد و در گوهردشت سئوال مي

كني؟ حاضر هستي در جبهـه   خواني؟ مسلمان هستي؟ مصاحبه مي مينماز 
هائي از  بود كه ليست ها عليه عراق شركت كني؟ بر پايه اين پرسش و پاسخ

زاده رئيس زنـدان   پيش تهيه كرده بودند. زماني كه نوبت بمن رسيد حسين
خواهيم بتو عفو بدهيم آيـا حاضـر هسـتي انزجـار      از من سئوال كرد، ما مي

ي؟ و وقتي جواب نه را شنيد با طنز و مسخره بمن گفت، فعـالً شـرايط   بده
خواهد بگو. وقتي كه من در بنـد در   آزاد و دموكراتيك است هرچه دلت مي

جمع زندانيان توضيح دادم كه او چه گفت، همگي خنديدند. هيچ كس اين 
ــاكش در تصــور كســي     ــاد هولن ــا ابع ــود و ي ــه ب ــدها را جــدي نگرفت تهدي

  .گنجيد نمي
اوج درندگي و استيصـال و جنـون رژيمـي اسـت در      67كشتار بزرگ سال 

، يـك  67دهد. جنايات سـال   تنگنا، كه زشتيِ چهره كريه خود را نشان مي
كشي بدونِ امـا و چـرا! و بخـاطر  همـين نسـل       كشي دوباره بود. نسل نسل

كشي و جناياتي كه رژيم اسالمي در طول عمرش انجام داده، بايد محاكمه 
. قتل عام زندانيان سياسـي در حـالي صـورت گرفـت كـه رژيـم پـس        شود

نوشيدن جام زهرِ شكسـت جنـگ ايـران و عـراق،  از اعتراضـات زنـدانيان       
سياسي به ستوه آمده بود. خميني با ديدن امكان فروپاشي نظـام، تصـميم   

اش،  گرفت حكومت اسالمي را از فروپاشي نجات دهد. او براي نجـات رژيـم  
هـا را   ري بود؛ و براي اين كه وجود فعالين سياسي در زندانحاضر به هر كا

كـرد، تصـميم بـه پاكسـازي زنـدانيان سياسـي        يك خطر بالقوه ارزيابي مي
هـا   گرفت و حكم قتل عام زندانيان را به قضات جاني خود ابالع كرد. دادگاه

ها مستقر شده بودند، فقط با چنـد سـئوال    هائي كه در زندان و يا بي دادگاه
دادند. هر  دقيقه، زندانيان سياسي را در صف مرگ قرار مي 3يا  2ر عرض د

آويخـت،   هـاي دار مـي   روز هيئت مرگ گروه گروه از زندانيان را بـه جوخـه  
  ساخت. كرد و يا تمام سلول را با زندانيان منفجر مي تيرباران مي

زخمي است كه التيام نخواهد يافت  67علت اين كه چرا كشتار بزرگ سال 
ها ماندگار شده، و بايد در حافظـه جامعـه    در حافظه تاريخي ما و خانواده و

  ماندگار بماند اين است كه:
اعدام شدند همگي زندانياني بودند  67اينكه زندانياني كه در سال  نخست

كه حكم داشتند و يا حكم آنان تمام شـده بـود. زنـدانيان سياسـي كـه بـا       
هاي رژيم اسالمي حكـم   ز طرف دادگاهترين قوانين قرون وسطائي ا ارتجاعي

  گرفته بودند.
مـاه   2هزار زنداني سياسي را كمتـر از   5، 67اينكه كشتار بزرگ سال  دوم

جمعـي   هاي دار آوريخت و در گورهاي دسته اعدام يا تيرباران و يا به جوخه
شان نشسته بودند تا  هاي مرگ به كمين دفن كرد. زندانيان سياسي كه اتاق

ان بكشانند. اين هيئت با دريافت پاسخ نه در جواب چند سـئوالِ  ش به مسلخ
كني، مسـلمان هسـتي؟ زنـداني را در صـف      خواني، مصاحبه مي آيا نماز مي

 3يـا   2هاي مرگ بقدري بود كه هـر   داد. سرعت كار اين اتاق مرگ قرار مي
كرد. اين زنـدانيان حـق هـيچ گونـه دفـاع يـا        دقيقه يك زنداني را صدا مي

  ض يا فرار نداشتند.اعترا
اي بر جامعه وارد  آنچنان شوك و فاجعه 67كشتار وحشتناك و بزرگ سال 
ها و بخشي از جامعه بلكه، براي خود مـا كـه    كرده كه نه تنها براي خانواده

  در آن لحظات آتش و خون بوديم، هنوز باور نكردني است. 
رهــاي جمعــي هــزاران زنــداني سياســي و دفــن آنــان در گو كشــتار دســته

  ست كه به فرمان خميني به اجرا در آمد. جمعي فاجعه سياهي دسته
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، جنايـات عليـه بشـريت اسـت و بايـد      67بـارِ سـال    كشتار بزرگ و فاجعـه 
  المللي به محاكمه كشاند. مسئوالن و مجريان آن را در دادگاههاي بين

ام. دردآورتـرين   من پس از آزادي با چند خانواده جانباخته مالقـات داشـته  
هايشـان اعـدام    خواستند باور كنند كه بچـه  لحظات اين بود كه مادران نمي

اند. مادراني كه در انتظار آزادي عزيزانشان بودند. آنان هـيچ نشـاني از    شده
فرزندانشان نداشتند كه بر باالي سر قبر آنان رفته و تنهائي بـا عزيزانشـان   

  درددل كنند.
ود داشت. در داخل حكومـت  اينكه اختالف نظر در هيئت حاكمه وج سوم

كـه   67جناحي مخالف  جنگ ايران و عراق بود. و بعد از آن كشـتار سـال   
منتظري مخالف اين كشتارها بود. او در مقابل خميني ايستاد و از حكومت 

  يكدست نبود. 60طرد شد. رژيم هم چون سال 
بعنوان سمبل جنايات رژيم جمهـوري اسـالمي بايـد شـناخته      67اما سال 

رژيم سعي كرده كه تصوير غيرواقعي از اين جنايات هولناك بدهـد و   شود.
اي از سكوت و فراموشي پاك كند؛  سعي كرده كه حافظه تاريخي را در هاله

و اين فاجعه را از چشم مردم پنهـان سـازد. حتـي تـوابيني را كـه در ايـن       
 كردنـد،  اعـدام كـرد تـا     گران همكاري مي شرايط و يا قبل از آن با شكنجه

هاي جانباختگان  باقي نماند. به خاوران حمله و خانواده اي هيچ مدرك زنده
كند. هنوز خاوران تبديل به يك جنبش نشده و پيونـدي بـين    را تهديد مي

و جنـبش اجتمـاعي وجـود نيامـده، و در افكـار عمـومي        67قتل عام سال 
در كجـاي   67شود. قتل عـام و كشـتار سـال     صحبت نمي 67سالگرد سال 

  ار عمومي ثبت شده و قرار دارد؟افك
*  

  

    
  فريبا ثابت زنداني سياسي

 )1369تا بهمن  1362(ارديبهشت  

در  67هاي جديدي حول كشتار  در اين  چند سال اخيرما شاهد بحث
از  67اي بر اين باورند كه برجسته كردن كشتار خارج از كشور هستيم . عده

اسالمي و بويژه اعدام هاي هاي قبلي و بعدي رژيم جمهوري  ابعاد جنايت
هاي مطرح شده از  كاهد. با توجه به چنيين فضايي، سئوال مي 60سال 

  تواند روشنگر باشد . طرف مجله آرش مي
دهد كه  نگاهي گذارا  به تاريخ حكومت سي ساله رژيم اسالمي نشان مي

جمهوري اسالمي از همان فرداي قيام مردمي با شعار جمهوري 
موضع خود را دربرابر هر  "مه بيشتر نه يك كلمه كمترنه يك كل" اسالمي

  گونه دگر انديشي روشن كرد.
مبشران اين رژيم با به آتش كشيدن سينما ركس آبادان و قتل عام 
تماشاچيان بي گناه آن، كار خود را آغاز كردند. به اسم مبارزه با فحشا، 

ردستان و را زنده زتده در آتش سوزاندند. ك "شهر نو"زنان نگون بخت 

 60به خاك و خون كشيدند. در سال "بهار آزادي"تركمن صحرا را در 
ها و احزاب سياسي  رژيم اسالمي با هدف تثبت خود كمر به نابودي سازمان

ها،  ترين شكل، خود را در دستگيري بست. تثبيت به هر قيمتي، به وحشيانه
  ها، نشان داد. ها و اعدام زنداني كردن

نفر را اعدام كرد.  200تا  100ها روزانه  سالمي در زندان، رژيم ا60در سال 
ها كه ابتدا شكل علني داشت به تدريج به شكل مخفي در آمد. از  اين اعدام

ها اندكي فرو  ها گسترده بود ، اما اعدام به بعد هر چند دستگيري 62سال 
  كم و بيش ادامه داشت . 67كش كرد . اين فضا تا سال 

، رژيم 589نوشيدن جام زهر خميني و قبول قطنامهاما پس از  67سال 
اسالمي در يك يورش و با هم دستي همه جناح هاي رژيم دست به كشتار 
زندانيان سياسي زد و جنايتي آفريد كه حتي در تاريخ استبداد زده كشور 

  ما بي نظير بود .
در زندان هاي جمهوري اسالمي فصلي را  67كشتار بزرگ و سراسري سال 

ريخ مبارزاتي ما باز كرد كه با گذشت سال ها، هنوز ابعاد اين جنايت در تا
  ش كرديم .ا باز نشده است؛ حتي براي ما كه لحظه لحظه زندگي

اما تصميم قتل عام زندانيان در اين مقطع بي شك تصميمي يك شبه نبود 
  وبا وضعيت آن روز جامعه ارتباط داشت .

سال صدها هزار نفر از  8ب در طي رژيم اسالمي كه با شعار صدور انقال  
خواست جام زهر را  جوانان كشور را به كشتن داده بود، حاال يك شبه مي

كرد . از  بنوشد. اين تصميم بي شك پي آمدهايي را در جامعه ايجاد مي
اي  يك طرف بحران اقتصادي ناشي از جنگ كه ممكن بود آتشفشان خفته

ني سياسي به عنوان سمبل خفقان باشد و از طرف ديگر وجود هزاران زندا
در جامعه، ممكن بود  مبارزه عليه رژيم را به سمت خود كانوني كند .  
سردمداران رژيم كه خود به خوبي از نقش موثر زندانيان سياسي زمان شاه 
در رايكاليزه شدن مبارزه آگاه بودند، حاضر به هيچ ريسكي در اين زمينه 

  نبودند .
ها زد و در  اي در زندان دست  به كشتار بي سابقهدر چنين فضايي، رژيم 

  هزار زنداني سياسي را اعدام كرد . 5ماه نزديك به  3تا 2حدود 
  از ويژگي خاصي بر خوردار است؟. 67و اما آيا كشتار 

  جواب من به داليل زير آري است .
هزاران زنداني سياسي قتل  67قتل عام زندانيان سيا سي : در تابستان  -1

شدند . برخي از اين زندانيان حتي با قوانين ضد بشري جمهوري عام 
اسالمي هم، به چند سال زندان محكوم شده وبرخي ديگر اصال حكمي 
نداشته يا مدت محكوميت آنها به پايان رسيده و منتظر آزادي خود از 
زندان بودند. هيچ كدام محكوم به مرگ نبودند و همگي در دادگاه دو 

  قابل دو سئوال محكوم و به جوخه اعدام سپرده شدند .اي و در م دقيقه
رژيم اسالمي  با عنوان  67كشتار با مضمون ايديولوژيك : در تابستان  -2
اي ديگري براي  دست به كشتارزندانيان زد. هيچ بهانه "مرتد"و "محارب"

بردند، وجود نداشت. لقب  ها در زندان بسر مي كشتار زندانياني كه سال
رابكار در داخل زندان، محلي از اعراب نداشت. بهانه هاي ديگر تروريست، خ

از قبيل شورش، فرار، از يك طرف نا ممكن مي نمودواز طرف ديگر هم 
خواني با كشتار بزرگ و سراسري نداشت . پس مذهب تنها وسيله براي 

  توجيه اين كشتار بزرگ شد .
از علني شدن  :  با وجود توجيه شرعي ، رژيم  67مخفي بودن كشتار -3

كشتار وحشت داشت . جسدها شب ها و به وسيله ماشين هاي حمل 
تا مدتي در  60گوست به نقاط نا معلومي برده ميشدند . درحاليكه در سال 

برخي از زندان هاجسد تير باران شده ها را به خانواده ها تحويل مي دادند 
 .  

ي قتل عام شدند كه واين جنين در فاصله زماني كوتاه هزاران زنداني سياس
  تا كنون نه شماره واقعي آنها معلوم است ونه محل خاك سپاري شان . 

كشتار زنداني و به خصوص زنداني سياسي كه از هر نوع آزادي عمل 
محروم است و به ويژه در زندان جمهوري اسالمي كه زنداني از 

بشر ترين حقوق انساني برخوردار نيست از سطح نقض ساده حقوق  ابتدايي
  67گردد. اين ويژگي، كشتار  فراتر رفته و به جنايت عليه بشريت تبديل مي

هر چند در ادامه همان سياست  يا بهتر  بگوييم  60را از اعدام هاي سال 
كند. اما اين تفاوت به نطر من هرگز  اوج  سياست سركوب بود، متفاوت مي

ايات از فرداي به مفهوم جدا بودن اين مراحل سركوب نيست. همه اين جن
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قيام مردمي تا به امروز در راستاي سياست سركوب  در جهت استقرار و 
  تثبيت حكومت اسالمي بوده است.

شود كه متاسفانه برخي آگاهانه يا  و اما اختالف نظر از آنجا ناشي مي
ناآگاهانه سياست سركوب جمهوري اسالمي را ناپيوسته و عملكرد اين 

را برجسته  67د. در نتيجه برخي فقط كشتار  دادنن جناح يا آن جناح مي
نقطه  67را. اما به نظر من تابستان  60مي كنند و برخي اعدام هاي سال 

عطفي در روند سياست سر كوب جمهوري اسالمي است و ويژگي خود را 
  دارد.

من از اختالف در بين خانواده ها در داخل ايران اطالعي ندارم. اما شايد 
و اين كه چگونه  67چرائي برجسته شدن كشتار بهتر است كمي به 

  به عنوان سمبل پذيرفته شد. 67شهريور 
هاي اعدام شدگان در اين مسير بسيار قابل توجه است. مبارزه  نقش خانواده

شكل گرفت. ابتدا شكل قانوني داشت. مالقات  60ها از همان سال  خانواده
روساي زندان و..........  با منتطري، نامه به خميني، نامه به قوه قضائبه،

اي به كمسيون حقوق  هشتاد تن از مادران زندانيان نامه 67درآغار  سال 
بشر سازمان ملل نوشته  و خواهان بررسي وضع فرزندان زنداني خود شدند. 

ادامه داشت. اين اقدامات در روندخود  67اين مبارزات قانوني تا تابستان
هم شد.  "ده زندانيان سياسيخانوا"باعث شكل گيري هر جه بيشتر 

تر كرد. ابتدا براي گرفتن خبري از  ها را به هم نزديك خانواده 67تابستان 
. اعالم خبر اعدام  كردند ها تجمع مي فرزندان خود هر روز جلو درب زندان

ها بود. از آن پس خاوران محل ديدار  زندانيان اوج نزديكي خانواده
نو در خاوران بر مزار  ها به مناسبت سال نواده، خا68ها شد. در نوروز  خانواده

فرزندان خود گرد مي آيند و در همان جا تصميم به برگزاري سالگرد قتل 
شهريور را به عنوان روز تجمع براي بر گزاري  10گيرند و روز  عام مي

  كنند. مراسم سالگرد انتخاب مي
اين مراسم در شود. برگزاري  اين مراسم از آن به بعد هر ساله برگزار مي

  روند خود به جنبشي براي دادخواهي و عليه فراموشي تبديل شده است.
كه حاصل سير طبيعي مبارزات بي وقفه و  67اما آيا برجسته شدن كشتار 

ها است و در اذهان به عنوان سمبلي جا آفتاده است از ابعاد  مستمر خانواده
  كاهد؟. جنايت هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي

ه نظر من نه، همه جنايات جمهوري اسالمي در زمره جنايت عليه بشريت ب
است. سركوب، شكنجه،  قتل عام، همه در رژيم اسالمي با انگيزه نژادي، 
سياسي، مذهبي،  قومي،  صورت گرفته است كه طبق تعريف نهادهاي 

  قضايي بين المللي در زمره جنايت عليه بشريت است.
يم اين جنايات به دست فراموشي سپرده نشود در نتيجه اگر ما قصد دار

بايد اين يادمان ها را به جنبشي براي دادخواهي عليه اين جنايات تبديل 
كنيم. حركتي كه بتواند مشروعيت جمهوري اسالمي را در افكار عمومي 
جهان به زير سئوال ببرد. از اين طريق با بسيج گسترده و همبستگي 

كه پرونده جنايت  زه كنيم. اما از آنجاييجهاني عليه اين جنايات مبار
جمهوري اسالمي بي شمار است و اگر مورد مشخصي را مورد توجه قرار 
ندهيم، امكان كانوني شدن افكار عمومي از طرفي و بررسي حقوقي پرونده 

با توجه به اين كه  67رود. به نظر من قتل عام  از طرف ديگر از دست مي
 -مان  مي دهد، تمركز روي آن ما را به اهداف همه جنايات رژيم را بازتاب

اي  كند.و شايد دريچه تر مي نزديك -مثال براي يك دادگاه بين المللي
بگشايد تا از طريق آن بتوان به بررسي تك تك آنها پرداخت. بنظر من 
بهتر است بجاي هرز دادن نيرو و پراكنده كردن جنبشي كه هم در داخل و 

گرفته و جا افتاده است، با همكاري و همياري هر  هم در خارج از كشور پا
چه بيشتر در پسشبرد هدف اصلي، يعني داد خواهي عليه حنايات 
  جمهوري اسالمي از هر طريق ممكن بكوشيم. به اميد تالش هر چه بيشتر.
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  67نگاهي ديگر به فاجعه ملي تابستان 
  مينا انتظاري زنداني سياسي

  )67ارديبهشت  28ا ت 1360شهريور  22(
 
 

در زندانهاي  "كمسيون مرگ"بيست و يك سال پيش در همين ايام 
سراسر كشور، به فرمان و فتواي خميني تبهكار، دست اندركار ارتكاب 
جنايتي بود كه بشريت معاصر و تاريخچه جنبشهاي اجتماعي نوين، هرگز 

حض بروز اولين معادل آنرا نديده و تجربه نكرده بود. پديده غريبي كه به م
عالئم و درز اولين اخبار آن، بطور خودجوش از جانب افكار عمومي و 

  نام گرفت. "قتل عام زندانيان سياسي"محافل سياسي ايران، عنوان 
بديهي است كه تاريخچه اين رژيم فاشيستي از روز اول به حاكميت 
رسيدنش در فرداي آن بهمن خونين، سراسر تجاوز و تعدي، سركوب و 

اهي و تباهي، و جنگ و جنون و جنايت عليه مردم و ميهن اسيرمان سي
 60بوده است. البته اين سلسله و زنجيره ي جنايت از فرداي سي خرداد 

اوج بي سابقه اي گرفت و مردم جنگزده و خميني گزيده و بخصوص نسل 
جوان و جلودار جامعه، بخاطر مقاومت و پايداريشان در برابر آخوندهاي تازه 

درت رسيده، آماج كشتارهاي متعدد سراسري واقع شدند. تجربه بسيار بق
را در ابعاد دهها هزار نفري به  75تلخ و خونباري كه نسل برامده از انقالب 

. بخش اعظم آن زنان و مردان برنا و دانا، در همان زنجير و زندان كشيد
يل شدند و بر خاك افتادند. خ "تمام كش"ابتداي دهه شصت بيرحمانه 

زندانيان بازمانده از آن موج كشتارهاي پي در پي، بدرستي باور داشتند كه 
قرار دارند و سياست رژيم هم بطور واقعي  "صف اعدام"عمآل در 

  آنان بود. "در خود فرو كشتن"كردن و يا  "زجركش"
طي هفت سال ِ پرفراز و  67تا تابستان  60اين چنين بود كه از تابستان 

پر رنج و خون، و هفت سال ِ ماالمال از عشق و فدا،  نشيب، هفت سال ِ
نسل انقالب با همه شكستها و پيروزيهايش، با عزم و رزم، و با رشادت و 
شجاعت، حتي دست بسته و اسير، حضور تاريخي و هويت سياسي خودش 
را در برابر ديكتاتور دوران به ثبت رساند. اين در حالي بود كه رژيم حاكم 

اع شكنجه هاي طاقت فرساي فيزيكي و رواني و كاربرد شيوه با اعمال انو
هاي بديع درهم شكستن روح و روان زندانيان، از تمام ظرفيت تخريبي و 

  طينت ضد بشري خود استفاده ميكرد.
، كه بطور كيفي آن را از 67از ويژه گيهاي منحصر بفرد قتل عام تابستان 
آن كشتار مقدم بر هر چيز، ديگر جنايات مشابه و معاصر متمايز ميكند. 

. خود بزرگ يك جنايت بدقت سازمانيافته و از قبل طراحي شده بود
مسئولين و عوامل  66ما در زندان شاهد بوديم كه چطور در اواخر سال 

مقدمات اجرايي و طبقه بندي اوليه آنرا به  دادستاني و اطالعات در زندانها،
  چه خوابي برايمان ديده اند. اجرا گذاشتند در حاليكه ما خبر نداشتيم 

طبعĤ هدف و خواست اصلي رژيم از اين پروژه سياه، نابودي كامل زندانيان 
زندانهاي  "صورت مسئله"سياسي موجود در زندانها و پاك كردن 

سياسي ايران بود. چرا كه طي هفت سال سركوب مستمر دريافته بود كه 
اسي و مقاومت آنان عليرغم همه نشيب و فرازها، موضوع زندانيان سي

حل ناشدني و بن بست استراتژيك رژيمش بود. شايد  "مسئله"همچنان 
الزم به توضيح نباشد كه زندانيان سياسي در آن زمان كساني بودند كه از 
موج كشتارهاي ساليان جان بدر برده بودند و در همين سيستم قضايي يا 

نشده و محكوم به رژيم، جرمشان در حد اعدام تشخيص داده  "كشتارگاه"



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٥٦  103 ي آرش شماره

 67حبس و زندان گرديده بودند. اين در حالي بود كه در مقطع تابستان 
بيشتر آنان بخش اعظم و چه بسا تمام مدت محكوميت شان را هم سپري 

  كرده بودند.
با ديگر كشتارهاي دسته جمعي،  67يكي ديگر از وجوه تمايز قتل عام 

 چراغ خاموشسياست سكوت سنگين و سانسور مطلق و حركت با 
رژيم بود. در موارد و مقاطع قبلي معموآل رژيم اقدام به فضاسازي و تشديد 
جو تهديد و ترور و ايجاد رعب و وحشت در سطح جامعه و بخصوص در 
داخل زندانها ميكرد و در اين رابطه با به نمايش گذاشتن پيكرهاي سوراخ 

نهاي مجروح بچه سوراخ شده و يا جسدهاي آويخته بر دار و يا انتقال بد
هاي شكنجه شده به داخل بندهاي عمومي... خون و جنون مرگبار و 
ترسناكش را هرچه بيشتر به رخ ميكشيد. ضمن اينكه هيچ ابايي هم 
نداشت كه صداي رگبار مسلسل جوخه هاي تيرباران و تك تيرهاي 
 Ĥخالص، بطور مستمر در پشت ديوار بندها شنيده شود چرا كه دقيق

ندانيان در هر لحظه و با هر شليك همراه با ياران بر خاك افتاده ميدانست ز
  شان تا اعماق وجود ميسوختند...

اينبار اما پروژه كشتار بزرگ با مخفي كاري تمام و حتي توطئه و تاكتيك 
، چه در سطح زندانها و داخل بندها و چه در سطح جامعه و حتي "فريب"

. با صدور مخفيانه فتواي جالد قرن اليه هاي پائين تر حكومتي آغاز ميشود
در تهران و شهرستانها شكل ميگيرد و تحت  "كميسيون مرگ"بالفاصله 

در زندانها مستقر ميشوند و بطور روزانه و پيگير،  "هيئت عفو"عنوان 
زندانيان سياسي را روانه سالن هاي مرگ ميكنند. شيوه جابجاي و دسته 

ان در سلولهاي انفرادي و تالش در بي بندي و تقسيم زندانيان و پراكندن آن
داشتن آنان از سرنوشت يكديگر و پروسه اي كه در محضر اين  اطالع نگاه

طي ميشود در نوع خود بي سابقه بوده است. پديده اي كه در  "هيئت"
  هيچ دوره اي بچه هاي زنداني آنرا نديده و تجربه نكرده بودند.

توجيه جنايت سياه، حتي  گذشته از شيوه بديع طراحي و اجرايي آن
آن نيز واقعĤ منحصر بفرد و بي سابقه  قضايي- قانوني و روند حقوقي

بوده است. تا قبل از آن قتل عام، معموآل وقتي فردي توسط رژيم دستگير 
ميشد و به زندان منتقل ميگرديد، تحت هر شرايطي و بهر بهانه اي و با هر 

جرم و پرونده ايي در رابطه با  توجيه قانوني و آخوندي، باالخره اتهام و
اعمال يا افكار فرد مذكور در بيرون زندان، برايش جور ميكردند و او را 
باصطالح محاكمه و محكوم به حبس يا مرگ مي نمودند. بگذريم كه 
هيچكدام از آن مراحل كوچكترين سنخيتي با موازين جهاني حقوق بشر 

  نداشت.
حبت از جرم جديد زنداني در داخل عمومĤ نه ص "قتل عام"اما در پروسه 

يا خارج زندان بوده است و نه پرونده جديدي در كار بوده است. همه بحث 
و انديشه و اعتقادات فرد زنداني دور ميزند.  "هويت سياسي"بر سر 

زندانيان سياسي دانه به دانه و تك به تك در برابر كميسيون مرگ به 
قرار ميگيرند و  "فتيش عقايدت"صريحترين و وقيحانه ترين شكل مورد 

ه براي عمآل آنان را بر سر دو راهي مرگ يا تسليم قرار ميدهند. اين پروس
بسياري با يك برخورد و يك سوال تمام ميشود و راهي سالن مرگ و 
طنابهاي دار ميشوند و براي بسياري ديگر بعد از چندين برخورد و سوال و 

  شود.جوابهاي مختلف به همان سرنوشت ختم مي
  

همگي قربانيان آن جنايت هولناك قبل از هر چيز بخاطر داشتن انديشه و 
افكاري مغاير با حاكمان پليد، و پاي بندي و وفاداري شان به آرمانهاي 

اعتقادي و پرنسيبهاي سياسي، سر بر دار شدند. اتفاقĤ بدليل همين - انساني
يشاپيش سابقه پايداري در طي هفت سال زندان، بيشتر زندانيان پ

  تكليفشان در برابر كميسيون مرگ روشن بود.
تفاوت كيفي دارد با كشتارهاي كور  67پر واضح است كه قتل عام تابستان 

و بي حساب و كتاب و يا حتي سركوبهاي خونين سياسي مثآل به رگبار 
بستن يك تظاهرات بزرگ در خيابان و يا بمباران و نابودي فيزيكي افراد 

  و يا يك قوم و قبيله، از زن و مرد و پير و جوان...  يك محله يا شهرك،
جانفشانان فاجعه ملي تابستان به همين دليل الزم است تاكيد كنم كه 

صرفنظر از كميت چندين هزار نفري شان در زندانهاي سراسر  67
كشور، به واقع گلهاي سرسبد جامعه و دست چيني از نسل انقالب 

شيد خلق و كيفي ترين افراد سياسي بودند. آنها براستي فرزندان ر
   و روشنفكر و مقاوم داخل كشور را شامل ميشدند.

سبعيت و بربريت حاكم بركل پروسه آن كشتاربزرگ نيز اگر بيسابقه نباشد 
واقعĤ كم نظير است. از شيوه به دار كشيدن زندانيان دست بسته و بي پناه 

شدت بيمار و يا دچار به عنوان زجرآورترين شكل اعدام، تا قتل افراد ب
مشكالت حاد فيزيكي مثل قطع نخاعي يا فلج مادرزاد، و تا حلق آويز 
كردن دختران و زناني كه طي هفت سال زندان در شكنجه گاههايي 

و سلولهاي  "گاوداني"و  "قبر يا قيامت"و  "واحد مسكوني"همچون 
فراسوي  انفرادي... بارها و بارها تا يكقدمي مرگ پيش رفته بودند و تا

  طاقت انساني زجر و رنج كشيده بودند.
از آنجا كه بطور خاص و در قدم اول با هدف نابودي  "67قتل عام "

 Ĥزندانيان مجاهد خلق در مرداد ماه آغاز شد و طبق فرمان خميني تقريب
تمامي زندانيان زن و مرد مجاهد (بجز عده معدودي كه خوشبختانه جان 

 "نسل كشي"سراسر كشور به دار كشيدند، يك  بدر بردند) را در زندانهاي
تشكيالتي نيز محسوب ميشود. بطور مثال در مقطع قتل عام، در -سياسي

بندهاي زنان زندان اوين كه شامل سه سالن در يك ساختمان سه طبقه 
ميشد، تمامي زندانيان مجاهد سالن يك و همچنين سالن سه اوين و بخش 

  ريان آن نسل كشي جاودانه شدند. بزرگي از بچه هاي سالن دو، در ج
البته در پروسه قتل عام دامنه كشتار بعد از مجاهدين به ديگر زندانيان نيز 
گسترش يافت و چند صد نفر از زندانيان شريف وابسته به گروههاي 

  مختلف چپ از بندهاي مردان نيز سر بر دار شدند. ياد همگي شان ياد باد!
زيزاني ياد كنم كه هفت سال افتخار الزم مي بينم در همين جا از ع

همبندي و سعادت همراهي با آنان را در زندانهاي اوين و قزل حصار داشتم 
و هنوز بعد از ساليان، تمامي لحظات و خاطرات و يادمانده هاي دوران با 
آنان بودن، برايم معنا و مفهوم سرشار و شگرفي از زندگي انساني و آرماني 

ي كه زندگيشان سراسر عشق و رنج و فدا بود و دارند. مجاهدين دالور
  سرانجام در آن تابستان داغ و سوزان، سرفراز بر فراز دارها شدند...

در واقع فراز و  "67قتل عام "با همه اين احوال باز هم جاي تاكيد دارد كه 
نمادي بود از سلسله بي پايان جنايات رژيم جهل و جنون ماليان عليه 

ينكه كشتارهاي سالهاي قبل از آن و بخصوص سركوب مردم ايران؛ كما ا
خونين سال شصت، و يا قتلهاي زنجيره اي و ترورهاي خارج از كشور رژيم 
نيز در سالهاي بعد از آن، حلقات ديگري هستند از زنجيره ي جنايات اين 

  شيادان دين فروش عليه بشريت. 
لير و فداكار همچنان كه اين روزها سركوب بيرحمانه و كشتار جوانان د

نسل فرزندان ما در خيابانهاي پايتخت و ديگر شهرهاي ملتهب ايران، الاقل 
براي نسل سوخته ما، پديده ايي دور از تصور و يا غيرمنتظره و يا ناآشنا 
نمي باشد. خصوصĤ حاال كه نسل جوان امروز، عليرغم تالش بيسابقه رژيم 

نسل از تحوالت  طي دو دهه براي گسست كامل فيزيكي و فكري اين
، پا به صحنه مبارزه رو در رو با حاكمان جبار 75وتجربيات نسل انقالب 

نهاده و در عين اينكه شاهد وحشيگري و بربريت مزدوران رژيم ميباشد 
بسرعت درميابد كه چرا بايد براي دفاع از هويت انساني و حق آزادي خود 

به مدد تكنولوژي نوين سينه سپر كرد و به آب و آتش زد. مضافĤ بر اينكه 
عصر ارتباطات، جهانيان نيز تا حدودي درميابند كه بر مردم ايران چه در 

  گذشته و حال و چه در خيابانها و زندانها چه گذشته و ميگذرد.
بنابراين پرداختن و مطرح كردن و افشا كردن هر مورد يا نمونه يا بخشي از 

اتي آن، نه تنها از بار و مجموعه جنايات رژيم در هر مقطع از پروسه حي
ابعاد اين لكه ننگ تاريخ بشريت معاصر نمي كاهد بلكه بيشتر و بهتر 

  جزئيات و تار و پود اين شبكه و سيستم فاسد را رسوا و هويدا ميكند. 
با اين حال نبايد فراموش كرد كه در توصيف يك پديده و در بيان واقعيات 

قي بود و در حد توان و ظرفيت و حقايق مربوطه، ميبايست امانتدار صاد
  رعايت انصاف و پرنسيبهاي دموكراتيك را كرد.

فكر ميكنم اختالفي كه در انتشارات و ادبيات بعضي گروههاي سياسي، 
الاقل در كرنولوژي تاريخچه و سلسله سركوب رژيم، به چشم ميخورد از 
جايي شروع  ميشود كه برخي براي پوشاندن اشتباهات فاحش و 

يك خود، سعي در دستكاري يا تحريف واقعيات مسلم تاريخي استراتژ
ميكنند و يا از كنار بخشهايي از جنايات رژيم با چشم بسته عبور كرده و يا 

  در بين ظالم و مظلوم موضع ميانه ميگيرند.
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ناميد و آنوقت در سياهترين دوران  "چپ"بعنوان مثال نميتوان خود را 
ترين و مهيب ترين جريان ارتجاعي  "تراس"زندگي خلق مظلوم ايران، با 

تاريخ معاصر ايران متحد و هم جبهه شد و هنوز هم تمايلي به دل كندن از 
اين جالدان و آخوندهاي هفت خط نداشت... البته انكار يا كمرنگ كردن 
مقطعي يا مرحله ي جنايات اين رژيم سياهكار، توسط هر فرد يا جرياني 

ي يا گروهي، ذره اي تاثير بر واقعيات بخاطر منافع حقير فردي، سياس
بيرون از ذهن ما نخواهد داشت و فقط از اعتبار فردي، سياسي و گروهي 

  آن فرد يا جريان مدعي ميكاهد.
نمونه ديگري از اين تحريفها و تنگ نظريها در برخي خاطره نويسي هاي 
زندان (مثآل در مورد شهداي قتل عام) ديده ميشود. درموارد متعددي 

نداني سياسي و همبند سابق در بيان خاطراتش وقتي به محفل دوستان ز
خودش ميپردازد با سخاوت و گشاده دستي خاصي قلم ميزند كه البته 
بسيار هم تحسين برانگيز است (هرچند كه اغراق آميز باشد)، ولي هرجا به 

ميرسد كه اتفاقĤ بطوركمي و كيفي  "غير خودي"خيل زندانيان ديگر و 
محوري زندان را هم تشكيل ميدادند، با تعصب و تنگ نظري  نيروي

همبندان سابقش را مي نوازد و با عينك كدر آنها را آناتومي ميكند و در 
منفي بافي و پهلوان پنبه بازي دست خود را خيلي هم باز مي بيند چون 
كه ميداند تمامي آن زندانيان، ديگر در اين دنيا نيستند تا فقط با يك نگاه 

و را به حرمت سالها همبند بودن و در پاسخ به اينهمه ياوه تا ابد در ا
  برابرخويش شرمنده كنند... 

وقتي هم كه به ناچار و يا به ضرورت بحث از مقاومت و فداكاري زندانيان 
ياد ميشود حتي المقدور سعي ميشود كه هويت سياسي  "غير خودي"

از يك گروه سياسي  زندانيان مذكور مطرح نشود چرا كه صالح نيست
رقيب يا مخالف نكته مثبتي نقل شود و در عين حال تصور ميشود با حذف 

هاي بي  "تن"هويت سياسي شهداي خلق ميتوان براحتي آنان را، همچون 
سياهي لشكر سناريو خود كرد... اين تحريف و بي پرنسيبي وقتي  "سر"

از هر چيز بر قبل  67بيشتر برجسته ميشود كه بدانيم كشتار تابستان 
زندانيان انجام گرفت... همين جا اين توضيح را  "هويت سياسي"اساس 

الزم مي بينم كه در رابطه با اين انتقاد روي صحبت من مطلقĤ معدود 
  خاطرات جعلي و هاليوودي از زندان نميباشد.

البته وقتي به داخل كشور نظر ميكنيم و خيل عظيم خانواده هاي شهدا و  
اسي و روابط و مناسبات آنان را در زير تيغ جالدان مالحظه زندانيان سي

ميكنيم حال و هواي ديگري حس ميشود. مادر مجاهد خلقي كه غروب هر 
پنج شنبه به بهشت زهرا براي ديدار مزار عزيزانش ميشتابد هميشه به 
اندازه كافي شاخه گل همراه دارد كه بر سنگ قبرديگر شهداي خلق و 

دختر و پسرشهيدش در همان حوالي نثار كند... گلزار  همبندان غيرمجاهد
خاوران فارغ از همه تفاوتها خطي و سياسي، ميعادگاه همه پدران و 

جاودانه شدند.  67مادراني است كه دختران و پسران عزيزشان در قتل عام 
دستگيري هاي متناوب رژيم هم بخوبي نشان ميدهد كه چه كينه سختي 

ها دارد... خانواده يك شهيد فدايي خلق سالهاست  نسبت به اين خانواده 
كه در كمك و ياري رساني به خانواده دو شهيد مجاهد خلق دريغ 
-نميكند... جاي تĤسف است  كه در خارج از كشور برخي سايتهاي سياسي

خبري كه اعتبار زنداني سياسي را هم يدك ميكشند حتي از درج اخبار 
ن مجاهد خلق كه قصد ديدار فرزندانشان دستگيري افراد خانواده و مادرا

  در پايگاه اشرف را  داشتند خوداري ميكنند...
با همه اين احوال و عليرغم اين مسائل و موارد فرعي و حاشيه اي، سير 
تحوالت پر شتاب و واقعيات سر سخت بيرون از ذهن ما، اساسĤ ترديدي 

رايط فعلي همانا باقي نگذاشته كه دشمن اول و آخر خلق ما در دوران و ش
افعي هاي عمامه بسر حاكم هستند و ما، همه ما، با هر اختالف نظري و هر 
هويت سياسي متفاوتي كه داريم، ناگزير و ناگريز در يك نقطه آرماني بهم 
پيوند ميخوريم و آن چيزي نيست جز فرياد مردم ايران براي سه نسل 
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ه نباشيد به شما ضمن درود به خوانندگان نشريه آرش و سالم وخست

  عزيزان كه براي انتشار اين نشريه زحمت مي كشيد. 
من سعي مي كنم به سئواالت شما يك به يك پاسخ دهم و از حاشيه 

 رفتن پرهيز كنم.
  گيِ خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67آيا كشتار تابستان  -س
  
هر قتل و جنايتي و كشتار جمعي و غير جمعي در نظام سرمايه  "مسلما*

بايد در  "داري جمهوري اسالمي ويژه گي هاي خاص خود را دارد و الزاما
قالب و چهار چوب زمان و مكان وقوع جنايت آن را بررسي كرد. از نظر من 

  با ديگر جنايات رژيم در: 67ويژه گي و تمايز كشتار سال 
  مدت زمان كشتارها.  -الف 
  سراسري بودن .  - ب  
  آن در سراسر زندان هاي ايران است . هم زمان بودن  "تقريبا  - پ  

سبك عمل رژيم بر اساس پاكسازي زندان  واقع شده بود و در اصل قرار 
بود صورت مسئله  كه همان وجود انبوهي از زندانيان سياسي در 
سراسرايران بود را در سريع ترين زمان ممكن پا ك نمايند، كه از نظر من 

معه و شرايط بين المللي به خواسته در آن مقطع رژيم بنا بر جو موجود جا
  خود رسيد.

ولي بر خالف تصوراتش زندان ها باز هم پر شد و اين كشاكش تداوم پيدا  
 60كرد تا به امروز كه دوباره شاهد انباشته شدن زندان ها به سبك سال 

 هستيم.
هاي پيش از آن در  هاي سال با اعدام 67تفاوت كشتار تابستان  -س

  كجاست؟
  
ساني اعدام شدند كه دوران بازجوئي و به اصطالح دادگاه (بي ك -1 *

% آنها دوران محكوميت خود را 90 "دادگاه) خود را گذرانده بودند و تقريبا
سپري مي كردند و تعداد زيادي هم دوران محكوميتشان به پايان رسيده 

ان بود و بخاطر قبول نكردن شرايط زندان (مصاحبه، انزجارنامه و....) در زند
  ملي كشي مي كردند  .
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دسته دسته مخالفين واقعي نظام به جوخه  62تا 60اگر در سال هاي  - 2
ها ي مرگ  سپرده مي شدند، اينبار در كنار مخالفين واقعي رژيم، كساني 
به جوخه ها سپرده شدند كه چيزي از عبوديت و بندگي كم نگذاشته 

 60اني كه در سال بودند ، و در دوران طالئي خوش رقصي خود حتي زم
نفر از اعدامي  14تعدادي از آنها اعدام شده بودند( تا دوم دي ماه ليست 

ارائه دادند كه در 19صفحه  141هاي  خود را در نشريه اكثريت  شماره 
اين ليست اسامي: يعقوب يزداني، علي اكبر حيدري، حميد رضا پريدار، 

ي شود كه اين جماعت با فرزين شريفي، مهر انگيز مسعودي و...... ديده م
تمام  وجود تالش مي كردند تا رنگ خون اين جماعت را از سرخي خون 
هزاران مبارز و آزادي خواه مجزا سازند) نه تنها ذره اي از نگرششان نسبت 
به رهبران قدرت طلب و خون ريز رژيم سرمايه كم نشده بود، بلكه بيش تر 

اين عده كه قرباني  67ر سال و بيش تر در منجالب سرمايه فرو رفتند. د
  واقعي توهماتشان  شده بودند نيز اعدام شدند.  

  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي -س
 
اين اختالف نظر مربوط به سال هاي قبل از سركوب هم چنين بعد از  *

سركوب است و به ديدگاه هاي مختلف نسبت به حاكميت بر مي گردد.  
تالش داشتند زندانيان سياسي را عده اي بازي خورده جائي كه عده اي 

  جلوه دهند و حتي اعدام اين افراد را براي بقا نظام الزم مي دانستند.
براي اينكه متهم به تشويش اذهان عمومي نشوم شما را رجوع مي دهم  

اكثريت كه  خانم دانشگري در رابطه با  120نشريه شماره   7به صفحه  
  ن مي گويد:اعدام دختران چني

قبل از اينكه به مسئله اعدام تعدادي از دختران و پسران جوان توسط 
دادگاه هاي انقالب بپردازم الزم است اول به عوامل و شرايط بوجود آورنده 

از جنبه عاطفي و  "اين قبيل خشونت ها توجه كنيم و مسئله را نه صرفا
ضد انقالب سعي  كه اخالقي (كه به نوبه خود حائز اهميت است) آن چنان

  ن دارد بلكه از زاويه مصالح و منافع انقالب بررسي كنيمدر عمده كردن آ
در رابطه با اعدام شدگان در  21اكثريت صفحه  128يا در نشريه شماره  

  خوانيم: اوين مي
زماني كه هر روز ده ها تن از بهترين فرزندان اين خلق ستم ديده در «

در راه حفظ  انقالب جان خود را فدا  هاي جنگ ميهني و در پيكار جبهه
بازي خورده بيشتر مصيبت بار است كه  51رفتن زندگي  هدرمي كنند، 

آنها مي توانستند و وظيفه داشتن اين جان شيرين را نه به پاي شادكامي 
امپرياليسم كه به پاي تامين استقالل و سر افرازي خلق شان و ميهنشان و 

اوزگران ف يعني در راه همان آرماني كه در در پيكار عليه غارتگران و تج
  » سر داشتند فدا كنند

نمونه هاي فوق را گفتم و بايد اشاره كنم تا بعد از اعترافات و حضور سران 
حزب توده درزندان ما بايد با حاميان بي جيره و مواجب رژيم هم مقابله 

  مي كرديم.
م مقاومت و پس اختالف نظر ها ريشه در گذشته و تداوم آن در هنگا

مبارزه با رژيم در زندانها هميشه وجود داشته است. البته اگر به اسناد 
كنگره خود اكثريت هم مراجعه كنيد تعدادي از انها هم بر اين عقيده 

كشته شده هاي حزب توده و اكثريت قابل قياس با  "بودند كه اصال
  انسانهاي مبارز داخل زندان ها نبوده ونيستند.

بت به تمامي مطالب گفته شده باال و تفاصيل و تضاد ضمن تاكيد نس
نظري كه با اين جماعت وجود داشته و دارد من نوعي و امثال من اين 
جنايت رژيم، در رابطه با تمام زندانيان سياسي و افراد مختلف را  

محكوم كرده و اين عمل را مردود و ضد بشري مي دانيم ومن "شديدا
از جنايت رژيم چشم پوشي كنم .همانطور كه  دليلي براي ان نمي بينم كه

  آنها نه تنها چشم پوشي كردند بلكه  تائيد هم مي كردند.
البته اينجا نشان داده شد چاقو دسته خودش را هم مي برد همانطور كه 
شريعتمداري ها ، قطب زاده ها ، سيد مهدي هاشمي ها، منتظري ها و 

ماعت هم قرباني شدند و سعيد امامي ها و غيره قرباني شدند اين ج
  مدآحكايت آش نخورده و دهان سوخته برايشان بوجود 

پس دليلي وجود ندارد كه چشممان را روي حقايق ببنديم و تفاوت و 
  اختالف بين قربانيان رژيم و مخالفان رژيم را ناديده بگيريم .

آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور  -س
  شاهده مي شود؟هم م

 
نگاه كنيم كم وبيش اين  62تا  60بويژه از سال  60اگر به اوائل دهه  *

اختالفات با شدت و حدت خاص خود وجود داشت. چون كم وبيش 
خانواده ها با اين موصوع برخورد داشتند كه جداي از نيرو هاي سركوبگر، 

مسئله باعث  عده اي ديگر فرزندان انها را ضد انقالب مي دانستند و همين
شده بود كه كلني خانواده توده اي اكثريتي ها خرج خود را از بقيه خانواده 
ها جدا سازد . اما پس از دستگيري سران حزب توده و مصاحبه هاي 
تلويزيوني آنها يخ خانواده آنها هم تا حدودي آب شد و از آن زمان به بعد 

سالها ديوار عدم اعتماد سعي در نزديكي با ديگرخانواده ها داشتند ولي تا 
تالش ها براي از بين بردن  67بين خانواده ها برقرار بود بعد از كشتار سال 

اين ديوار بيشتر شد و بخاطر اينكه اين دو جريان(توده اي ، اكثريتي ها) 
  هماهنگ تر برخورد مي كردند. "ارتباط منسجم تري با هم داشتند غالبا

واده ها در داشتن عزيزاني در خاوران تا  اما به مرور زمان وجه مشترك خان
حدودي اين فاصله را كم تر كرد . ولي با اين حال هر ساله ما شاهد و ناظر 
هستيم كه در بر پائي مراسم سالگرد ها با تمام تالشي كه براي يك پارچه 
شدن وجود دارد باز هم تفاوت نظر و اختالفات به انحاي مختلف خودش را 

  نشان مي دهد.
و  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  -س
اي) از ابعاد  هاي زنجيره (موسوم به قتل 77هاي سياسي پائيز  قتل

  هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟ جنايت
  
به هيج وجه جنايت جنايت است از هر زمان و به هر روشي كه شروع  *

  شده باشد جنايت محسوب مي شود.
چگونه مي توانم فقط به اين دو واقعه اشاره كنم بدون اينكه به قتل من 

عام نوروز خون كردستان و جوخه هاي اعدام آن و يا كشتار كارگران 
شيالت انزلي و مردم قهرمان گنبد و خوزستان و سراسر ايران بپردازم ، 
چگونه مي توانم   به شبهاي شمارش تك تير اعدام شده گان تابستان و 

اشاره اي نداشته باشم ، چگونه مي شود اين دو واقعه را برجسته  60ز پائي
كرد و هزاران برجستگي سركوب و كشتار را در طي اين سي سال ناديده 

  انگاشت.
اين دو واقعه مهم و ويژه هستند ولي جزئي از كل مجموعه كشتار رژيم 

  سرمايه داري حاكم بر ايران هستند.
ابعاد جنايت عليه بشريت اشاره مي كنم هدفم ومن اگر در اينجا به تمامي 

نيست چرا كه  67نفي و ناديده گرفتن اين دو واقعه بويژه تابستان 
عزيزترين عزيزان و بهترين رفيقان دوران زندانم را در اين جنايت عليه 

  انسانها از دست داده ام.
 اما عده اي تالش دارند با تكيه بر اين دو رخداد نقش خود و يا حداقل

را ناديده بگيرند و هم  62تا  60تاثير آن را در تشديد سركوبهاي سالهاي 
چيزراتحت شعاع قرار داده و با كمرنگ نشان دادن كشتار هاي روزانه و 
اعدام هاي جمعي آن روزها مانع بر خورد و افشاء سياست ها و عمل كرد 

  هاي هم سوي خود با جمهوري اسالمي گردند.
بخش باال به دو نمونه كوچك آن اشاره نمودم همانطور كه حداقل در 

خوشبختانه اسناد براي نشان دادن دوران همسنگري آنان با جالدان اوين و 
سراسر ايران آنقدرفراوران است كه جائي براي حاشا و الپوشاني باقي 

  نگذاشته است.
البته در اينجا بايد ياد آوري كنم به زودي مجموعه اي كامل و مستند از 

مل كردها(اكثريت و رژيم جمهوري اسالمي ، اكثريت و سپاه اين ع
پاسداران، اكثريت و كردستان، اكثريت و...و...و) توسط گفتگو هاي زندان 

  براي ثبت در تاريخ منتشرخواهد شد. 
*  

  
  

 



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٥٩  103 ي آرش شماره

 سودابه اردوان،  زنداني سياسي
  )67اسفند  26تا  1360(شهريور 

   
هفت و نيز سركوب هاي دهه  سخن گفتن در باره كشتار تابستان  شصت و

شصت در زماني كه ما شاهد خيزش ها و اعتراض هاي ميليوني مردم بعد 
از انتخابات هستيم باز هم مشكل تر مي شود. دستگير شدگان تظاهرات ها 
و زندانيان سياسي هميشه براي رژيم جمهوري اسالمي حكم گروگان هاي 

از تاريخ پايه هاي رژيم بر اثر جنگي را داشته اند. هر بار و در هر برهه اي 
مبارزات مردم به لرزه افتاده جنايتكاران جمهوري اسالمي براي ضربه زدن 
به اعتراضات مردمي زندانيان سياسي را به دست جالدان خود سپرده اند با 
اميد به اينكه بقيه مردم را ترسانده و به كنج خانه هايشان باز گردانند. 

اريم موج دستگيري هاي وحشيانه و بي حد و سال شصت را همه به ياد د
مرز رژيم در تمام شهر ها و همچنين لجام گسيختگي آن و بي پروايي 
مزدوران به حدي بود  كه بقول الجوردي پاسداران اجازه داشتند دستگير 
شدگان را حتي در خيابان و پاي ديوار ها به رگبار ببندند. در آن زمان جو 

امعه تحميل كردند. هادي غفاري چماق دار رعب و وحشت بدي را به ج
معروف آن زمان در روزنامه ها در مقاله اي با تيتر آري من فاشيست هستم 
از اعمال غير انساني خويش دفاع بر مي خيزد. اعدام هاي صد نفره دويست 

همزمان من و |نفره سيصد نفره در روزنامه ها با بي پروايي به چاپ مي رسد
ن اوين بوديم با شمردن تير خالص ها هنگام شب تعداد سايرين كه در زندا

  اعدامي ها را قبل از چاپ آن در روزنامه هاي روز بعد حدس مي زديم.
دستگاه شكنجه و سركوب و تواب سازي رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي 
در طول يك دهه نتوانست نتيجه اي آنچنان مطلوب براي جمهوري 

ل شصت و هفت و در پايان جنگ ايران و اسالمي بسازد تا اينكه در سا
عراق و هنگام جام زهر نوشيدن خميني رژيم باز هم خود را در موقعيتي 
خطرناك حس كرد و نتيجه آن قتل عام هزاران زنداني سياسي بيگناه در 
سراسر كشور بود. اين زندانيان اساساً حكم اعدام حتا در دادگاههاي 

از آنها سال ها بود كه در زندان ملي فرمايشي رژيم را نداشتند بسياري 
كشي مي كردند و منتظر آزاديشان بودند. در اين كشت و كشتار ها رژيم 
حتا به زندانيان در بند هم بسنده نكرد و شمار بسياري از زندانياني را كه 
سال ها پيش آزاد شده بودند دوباره به دام انداخت و به قتل رساند. اين 

با مقاومت هايشان در طي سال ها شكنجه و آزار  زندانيان قدرت خود را
هاي مدام و حيواني رژيم به اثبات رسانده بودند و هر يك به نوبه خود 
باعث ترس مزدوران و عمال جمهوري اسالمي بودند.هر چه بود با زدن سرو 
هاي ايستاده آرزو هاي رژيم برآورده نشد چرا كه افكار كوتاه و عقل ناقص 

  نه ها را نكرده بود.قاتالن فكر جوا
رژيم هر بار و در هر اعتراض و خيزش هاي مردمي نجات خود را در كشتار 
هاي شنيع مردمان آزايخواه و انسان هاي بيگناه جستجو مي كند. هزاران 
نفر در حوادث اخير دستگير شده اند. اكنون بزرگترين سوال و دلشوره 

برنامه شومي را براي بقاي  اجتماعي جامعه ايران اين است اين بار رژيم چه
  خود در سر دارد؟

مردم با اعتراض هاي ميليوني خود سيلي محكمي را به گوش سركردگان  
جمهور ي اسالمي نواخته اند اما اين جرثومه فساد و انسان كش را از پاي 
درنياورده اند هر لحظه تا پايان مرگش بايد منتظر جنايت هاي بيشتر كه 

دن هاي مزبوحانه اش است بايد بود. سوال ديگر اين نشاني از دست و پا ز
است: چه بايد كرد؟ قلم ها بكار افتاده و رهنمودها آغاز شده است ما كه 
تجربه سي سال جنايت هاي جمهوري اسالمي را داريم چطور بايد به 
مقابله با آن بر خيزيم؟ هر انسان آزاديخواهي كه كشته مي شود چه در 

مانند تكه اي از بدن ملت ايران است كه كنده مي  خيابان و چه درزندان
شود مردم به جان آمده از ظلم و بيداد رژيم در پيماني نانوشته دست اتحاد 
كه آرزوي ديرينه ملت بود به يكديكر داده اند و به مبارزه بر خواسته اند. 
اگر جواب اين سواالت را در ابعاد اجتماعي آن نمي يابيم بهتر است هميشه 

  خود بپرسيم من چه مي توانم بكنم؟از 

رژيم جمهوري اسالمي نيز مانند ديگر رژيم هاي فاشيست و ديكتاتور 
محكوم به فناست. دامنه جنايت ها و خيانت ها سال هاست كه از حد و 
مرز انساني خود گذشته است. ديگر هر تك تك مردم ايران تلخي خفقان و 

ري اسالمي راهي جز تسليم ظلم و سركوب را حس كرده اند. سران جمهو
خود به مردم ايران ندارند ادامه سركوب بيشتر انگيزه مبارزاتي مردم را 
قوي تر مي سازد و ايجاد كوچكترين فضاي آزاد تعداد بيشتري را به عرصه 
مبارزات بر حق مردم مي كشاند. اين همان گرداب مرگي است كه 

امگي و كشتار بهترين جمهوري اسالمي در نتيجه سال ها سركوب و خود ك
  فرزندان اين خلق براي خود فراهم آورده است.

*  
  

      

  به ياد ...
  فريبا صالح زاده، زنداني سياسي

 )1367تا  1361( 

در ايران    67فاجعه قتل عام هزاران زندانيان سياسي  در تابستان 
 دويژگيهائي  دارد كه آ ن را ازاعدامهاي سالهاي پيش از آن  متمايز ميكن

قبل از هرچيز اشاره به اين نكته ضروري است كه (همانطور كه بارها در 
سخنرانيها و مقاله هاي مختلف  بدرستي تاكيد شده است) كشتارجمعي 

بطور هدفمند و  با برنامه ريزي قبلي رژيم صورت گرفت.  بياد  67تابستان 
ميكنم  از يكي از زندانيان شنيدم كه مرتضوي ( فكر 66سال ر دارم روزي د

در آنزمان رئيس زندان اوين بود) درسخنراني اش در حسينيه  گفته بود 
و تهديد هاي مشابه.   پس از شكست  "زندانها را جارو خواهيم كرد"

سازمان ملل مبني برصلح و آتش بس، در  598درجنگ و پذيرش قطعنامه 
شرايط بحران فزاينده سياسي و اقتصادي و نيز اعتراضات اجتماعي  كه 
بويژه درطول هشت سال جنگ ايران و عراق تشديد شده بود، آزاد كردن و 
حضور هزاران زنداني مبارز آگاه و با تجربه سياسي در جامعه و ميان مردم 

كه در مقياس وسيعي  توهمشان  نسبت به  رژيم ديكتاتوري و  - معترض
تي ابراي بقا و منافع طبق –سرمايه داري جمهوري اسالمي زدوده شده بود 

 پلتيكي رژيم خطرناك بود. گرچه،ژئو ، سياسي و ايدئولوژيكي و حتي
زحمتكش،  فعالين كمونيست و سازمانهاي چپ،  سركوب كارگران و اقشار
دانشجوئي و زنان و  ري و دهقاني،شوراهاي كارگ پيشرو و  مذهبي مخالف

حقوق دمكراتيك ساير اقشار اجتماعي و اقليتهاي قومي و مذهبي از همان 
  در دستور كار قرار گرفته بود.  57انقالب  دوب

هاي گسترده  با دستگيريها و اعدام 60اين سركوب و خشونت در دهه 
،  به  بهانه  67مخالفين و مبارزين سياسي  ادامه يافت و در تابستان 

سازمان مجاهدين خلق،  با كشتار جمعي هزاران  "فروغ جاويدان"عمليات 
يران  به اوج خود رسيد.  تغييرات مشابه و زنداني سياسي  در سراسر ا

ناگهاني  در كليه زندانها در طي دوماه مرداد وشهريور با بيخبري كامل از 
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دنياي بيرون و قطع هرگونه وسيله ارتباطي همراه بود:  منع مالقات با 
خانواده، عدم دسترسي به روزنامه،  متوقف كردن پخش راديو وبردن 

اقها. زندانياني كه دوران محكوميت خود را تلويزيون از بندها و ات
ميگذراندند يا  حكمشان تمام شده بود و ميبايست آزاد ميشدند بسرعت در 
بيدادگاههاي دربسته چند دقيقه اي و با تفتيش عقايد و سواالت از پيش 

 "كميسيون مرگ"طرح شده توسط  ماموران امنيتي و اطالعاتي موسوم به 
  نان به جوخه هاي اعدام سپرده شدند. محاكمه وشمار زيادي ازآ

اكثريت و حزب  اين قتل عام شامل تعدادي از هواداران و اعضاي سازمان
و ضعف رهبري و  توده نيز شده بود. دو سازمان و حزبي كه در خال

سازماندهي انقالبي طبقه كارگر،  در كنار ديگر احزاب سياسي سازشكار 
آزادي با  دفاع از بورژوازي ملي و  ليبرال مثل جبهه ملي و نهضت -بورژوا

مظهر آن رژيم  خميني  و پاسداران  و رئيس جمهورها  و نخست وزيرهاي  
{ضد}انقالبي سبز و نارنجي  و حاميان سرمايه دار و امپرياليست شان در 

و  , به انحراف كشاندن انقالب پشت صحنه ديروز و امروز سهم موثري در
، شوراها و  نيروهاي انقالبي وپيشرو و  سركوب جنبش كارگري و اجتماعي

آزاديها و خواسته هاي دمكراتيك كارگران و مردم زحمتكش داشتند.  
مجموعه نيروهائي كه با جانبازي بيدريغ واعتصابات پيگير و نيرومند شان 
براي هميشه به تاريخ ديكتاتوريهاي سلطنتي  پايان داده و  به دخالت هاي 

 ليست نه گفتند.رياقدرتهاي خارجي و امپ
فكر ميكنم با توجه به  فاكتورهاي فوق بتوان به اين نتيجه رسيد كه تفاوت  

با اعدامهاي سالهاي پيش از آن دركجاست.   اين  به  67كشتار تابستان 
كمتر  60هيچ وجه به اين معني نيست كه تعداد اعدامها در سالهاي اوليه 

دهها هزار زنداني سياسي قتل در سراسر ايران   60-64بوده اند،  در سال 
عام شدند و يا زير شكنجه جان باختند.  اين فجايع و جنايت عليه بشريت  
در سطح گسترده اي بطور مكرر در زندانهاي رژيم تداوم داشته اند و تماما 

در جهت  -دركنار همه سركوبها و بيعدالتي ها و تبعيض ها در جامعه –
تثبيت كامل قدرت مطلقه فقيه با كليه پيشبرد اهداف سركوبگرانه و براي 

سياسي بورژوازي - دستك و ديوانهاي اداريش و حفظ منافع اقتصادي
  67خودي و غير خودي بوده و هست. با اينكه معتقدم كه   كشتارجمعي 

(خاصا سراسري بودن و وسعت آن درزمان بسياركوتاه و دريك  فوق  بداليل
دارد  ولي اين مسئله در  ويژگي خاصي  مقطع و فضاي سياسي مشخص)

ماهيت اصل قضيه كه همانا سركوب و قتل عام مداوم مخالفين سياسي 
   حتي در خارج از كشور بوده است هيچ تغييري نميدهد.   

كشتار هاي دهه  -بهر عنواني كه اين يادمان هاي هرساله برگزار ميشوند 
  - سركوب و...،  سه دهه كشتار و 67وتابستان  60ويا كشتارهاي سال   ،60

متن بيانيه ها (بخصوص اگر مخاطب غير  مهم اينست  كه در سخنرانيها و
ايراني هم حضور دارند) در ضمن اشاره به اين جنايتها در اين مقطع زماني 

و  77حتما  به  موارد ترور و قتلهاي ديگر منجمله قتلهاي زنجيره اي سال 
ور درطي سي سال و مخالفين سياسي در خارج از كش 500ترور بيش از 

همچنين سركوب، دستگيري،  شكنجه و اعدامها از همان آغاز انقالب و 
زندانهاي مخفي و علني،  خيابانها و منازل مردم و  ادامه آن تا امروز در

  شهروندان عادي معترض به حقوق پايمال شده شان اشاره شود.  
رحكومتهاي در اين ميان، (همانند دوران ديكتاتوري هاي سلطنتي و ديگ

مستبد دركشورهاي مختلف)  سكوت معني دار جامعه بين المللي و حقوق 
بشر و سازمان ملل،  و بويژه   قدرتهاي سرمايه داري  وامپرياليستي جهاني 
مدعيان دمكراسي و آزادي با رسانه هاي رسمي و غيررسمي شان يادمان 

رد كشتار نرود! در سيدني،  در سخنراني مراسم يادمان بيستمين سالگ
در سال گذشته به اين سكوتهاي حسابگرانه و معني دار  67جمعي تابستان 

اشاره شد منجمله به اينكه  پس از بيست سال سكوت سازمان عفو بين 
به مناسبت بيستمين  2008الملل در اولين بيانيه اش درماه آگوست 

مه خواستار محاك  67سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 
عوامل اين فاجعه انساني شده است.  گرچه در موارد مختلف بارها نقض 
مكرر حقوق پايه اي انساني در ايران بهمراه مداركي مستند  در سايت اين 

  سازمان بچاپ رسيده و ميرسد. 
   2009جوالى 

au.net.bigpond@٧fsaleh  

*  

  
  

    
  زنداني سياسيداقي ايرج مص

  )1370تا  1360سال (
  
  گي خاصي برخوردار است؟ از ويژه 67آيا كشتار تابستان  -س

    
منحصر به فردي است   گي داراي ويژه 67كشتار تابستان بلي،  مصداقي:

پاشنه   گي اين ويژه  شود و اتفاقاً كه در ديگر كشتارهاي رژيم مشاهده نمي
مل رژيم از نزديك شدن به آن پرهيز آشيل آن هم هست. براي همين عوا

سال گذشته جنايات  30شود گفت رژيم در  در يك جمله ميكنند.  مي
ترين  ترين و قابل پيگيري برجسته 67زيادي را مرتكب شده است اما كشتار 

  گي اين كتشار به شرح زير است:  جنايت اين رژيم است. ويژه
  
  استرژيم مسئوليت آن را بطور رسمي نپذيرفته  -1
  از ذكر داليل كشتار زندانيان طفره رفته است -2
  محل دفن غالب اعدام شدگان مشخص نيست -3
هاي پيش از آن در  هاي سال با اعدام 67تفاوت كشتار تابستان  -س

  كجاست؟
  

اين  هاي پيش از آن با اعدام 67 كشتار تابستان تفاوتمهمترين  مصداقي:
هاي رژيم و با توجه به قوانين   دگاهاست كه زندانيان حكم دار را كه در دا
بودند، بدون آن كه جرم جديدي   خود رژيم به تحمل حبس محكوم شده

  اعدام كردند.  ده باشندمرتكب ش
بخشي از اين زندانيان حتا دوران محكوميت خود را نيز سپري كرده و به 

ها قبل بايستي  يعني زندانياني را كه سالبودند. » كش ملي«قول معروف 
  كردند، اعدام كردند.  زاد ميآ

  
عنوان  67هاي تشكيل شده از سوي خميني در جريان كشتار  هيئت -
شدند غالباً  ها برده مي ندارند و زندانياني كه نزد اين هيئت »دادگاه«

ها نداشتند. يعني سرنوشت  ي پرسش و پاسخ اطالعي از ماهيت آن و نتيجه
بنابر اين به زد.  رژيم نيز رقم نميو ضوابط معمول » دادگاه«زنداني را حتا 

  تشكيل نشده است. » دادگاهي«تعبير خود رژيم نيز 
ها كيفرخواست و يا موارد اتهامي عليه زنداني مطرح  در اين هيئت -

شد و تنها از اعتقادات ايدئولوژيكي وي و يا آمادگي براي محكوميت  نمي
ي رژيم سؤال جريان سياسي خود و بعضاً همكاري با دستگاه اطالعات

  كردند.    مي
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هاي سالهاي پيش از آن تا حدودي بر  با اعدام 67كشتار  ديگر تفاوت -
هاي  گردد به وابستگي سياسي و تشكيالتي اعدام شدگان. در اعدام مي
به  60ي  هاي اوليه دهه و به ويژه در سال 67هاي پيش از كشتار  سال

(جدا از وابستگان نظامي  هاي اكثريت و حزب توده ندرت وابستگان سازمان
اي كه با رژيم داشتند اعدام  حزب توده) به خاطر سياست همكاري

در ميان زندانيان كمونيست بيشترين زندانيان  67شدند. در كشتار  مي
  اعدام شده به اين دو جريان تعلق دارند. 

ي  ، زنان كمونيست هم در زمره67در كشتارهاي پيش از سال  -
از  67، اما به خاطر رنگ و بوي ايدئولوژيك كشتار شدگان بودند اعدام

  شود.  كشتار زنان مرتده كه به لحاظ شرعي نهي شده است، خودداري مي
  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي -س
  

ويژه است اختالف نظري وجود  67در اين كه كشتار تابستان  مصداقي:
موضوع كه الينحل مانده   زمينهگردد به پس  ها بر مي ندارد. اختالف نظر

  است. 
دو جريان اصلي چپ ايران، يعني سازمان اكثريت و حزب توده، به ويژه 

به همكاري با رژيم دست زده و خواهان سركوب  60پس از خرداد 
رحمانه نيروهاي چپ و مجاهدين شدند. حتا براي دستگيري و كشته  بي

هار خوشحالي كردند و در ها به خميني و رژيم تبريك گفته و اظ شدن آن
ها اسلحه به دست  مواردي بنا به اطالعيه رسمي خودشان براي مبارزه با آن

ها از هوادارانشان خواستند كه به خاطر  گرفتند. كانديداهاي مجلس آن
هاي لجام گسيخته جوانان و نوجوانان احساساتشان برانگيخته نشود و  اعدام

  ظر داشته باشند. را در ن» انقالب«منافع كلي رژيم و 
رهبران اين دو جريان بطور غيراصولي و غيرشرافتمندانه همچنان تالش 

انقالبي را الپوشاني كرده و از پذيرش  كنند اين سياست غيرانساني و ضد مي
اي كه با  مسئوليت فرار كنند. آنها امروز هم به خاطر همراهي و همدلي

داده بودند، متأسف از خود نشان  60هاي اوليه دهه  كشتارهاي سال
درست ترين ها  در مقايسه با ديگر گروهنيستند و سياست خودشان را 

كنند حرفي از آن  كنند و همچنين زيركانه تالش مي سياست معرفي مي
ها نه به خاطر    كشتارها نزده و يا از برجسته كردن آن بپرهيزند. اين گروه

هاي  ياست خود در سالبلكه براي الپوشاني س 67گي كشتار  اهميت و ويژه
ي خود  هاي خائنانه و گرد فراموشي ريختن روي سياست 60اوليه دهه 

ي قربانيان آن بودند، تأكيد  كه خود در زمره 67روي كشتار تابستان 
  كنند.  مي

از آن طرف بخشي از مخالفان اكثريت و حزب توده در موضعي 
و موازي با آن،  67كنند كه در كنار كشتار تابستان  العملي تالش مي عكس

را كه تعدادش به مراتب بيشتر  60ي  هاي اوليه دهه كشتارهاي وسيع سال
  بود برجسته كنند.  67از كشتار 

وابسته به  67عام شدگان كمونيست كشتار  نزديك به دو سوم قتل
هاي اكثريت و حزب توده بودند، چرا كه ساختار تشكيالتي اين دو  سازمان
لي دست نخورده باقي مانده بود. مخالفان حزب در كشتارهاي قبجريان 

خواهند   توده و اكثريت از آن جايي كه به اين مسئله واقف هستند مي
كشتارهاي ديگر رژيم را برجسته كنند چرا كه در آن كشتارها نيروهاي 

ها در صف مقدم كشتار بودند. از نظر من اين سياست هم غلط است. بنا  آن
كاست بلكه بايستي آن را در  67تي از تيزي كشتار به داليل گوناگون نبايس

كانون حمالتمان به رژيم قرار دهيم و همه نيروها را حول محور آن به 
 67منظور دادخواهي نسبت به جنايات رژيم متحد كنيم. پيگيري كشتار 

تواند در بين نيروهاي اپوزيسيون همكاري و همدلي ايجاد كند  حتا مي
شود پرداخت.  به اختالفاتمان در جاي ديگري مي نبايد از آن غافل شد.

همكاري  67را نبايد محل مجادله كرد. با بزرگ داشتن كشتار  67كشتار 
شود. همكاري اين دو جريان با  حزب توده و اكثريت فراموش نمي

جنايتكاران در ذهن و دل نيروهاي سياسي مترقي و روشنفكران حك شده 
  است. 
هاي اعدام شدگان در داخل كشور  خانواده  ينآيا چنين اختالفي در ب -س

  شود؟  هم مشاهده مي
  

هاي اعدام شدگان در  قطعاً چنين اختالف نظري در بين خانواده مصداقي:
هاي سياسي  ها داراي ديدگاه شود. چرا كه آن داخل كشور مشاهده نمي

ها از دست دادن فرزندانشان و موضوع دادخواهي مهم  نيستند. براي آن
كرد كه  جايي كه به خاطر دارم براي مادران فرقي نمي تا آناست. 

ها به  . دوري و نزديكي خانواده67اعدام شده و يا  60فرزندشان در سال 
  د. وش يكديگر نيز از اين جا ناشي نمي

و  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  -س
اي) از ابعاد  زنجيره هاي (موسوم به قتل 77هاي سياسي پاييز  قتل

  كاهد؟  هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي مي جنايت
  

الزم و ضروري  67به نظر من برجسته شدن كشتار تابستان  مصداقي:
هاي  براي محكوميت رژيم است. از ابعاد جنايتمؤثر است. اين يك تاكتيك 

را  كاهد. بلكه جنايات قبل و بعد از آن قبلي و بعدي جمهوري اسالمي نمي
و ماهيت پليد رژيم را بهتر نشان  دهد نيز در كانون توجهات قرار مي

المللي و  نبود، موضوع دادخواهي در سطح بين 67اتفاقاً اگر كشتار  دهد. مي
  ملي، مادامي كه رژيم بر سر كار است سخت تر و  پيچيده تر بود. 

مه به متفاوت است، در ادا 67با كشتار  77هاي سياسي پاييز  موضوع قتل
 67آن خواهم پرداخت. اهميت آن نيز به  هيچ وجه قابل قياس با كشتار 

  نيست. 
المللي، براي در تنگنا  براي دادخواهي، براي محكوميت رژيم در سطح بين

بطور ويژه  67گذاشتن رژيم در داخل و خارج از كشور بايستي روي كشتار 
در  60ي  وليه دهههاي ا تأكيد كرد. براي خونخواهي عزيزاني كه در سال

هاي تير به خاك  هاي رژيم، مثله شدند، آناني كه در ميدان گاه شكنجه
تأكيد شود. اين  67افتادند و يا بر باالي دار رفتند الزم است روي كشتار 

گي و يا امتياز خاصي  از ويژه 67عام شدگان  ي آن نيست كه قتل به منزله
يشتري داشتند. خير. همه چيز برخوردار بودند و يا مظلوميت و يا ارزش ب

گردد به تالش ما در مطرح كردن دادخواهي و محكوم كردن دولتي  بر مي
  شده است. » جنايت عليه بشريت«كه مرتكب 

ندارد، آنان با هزار  67توجه داشته باشيد رژيم هيچ توجيهي براي كشتار 
ع ، موضو60هاي اوليه دهه  دروغ و نيرنگ در ارتباط با كشتارهاي سال

ي كافي، عدم تثبت نظام، جنگ  هاي اوليه انقالب، عدم تجربه سال
هاي سياسي با نظام، درگير بودن در يك جنگ خارجي و ... را مطرح  گروه
چنين توجيهاتي را ندارند. دستشان خالي  67كنند. اما براي كشتار  مي

 هاي خودشان به كيفر كمتر از اعدام محكوم شده است. زندانيان در دادگاه
بردند. جنگ پايان يافته بود. دهسال از  ها در زندان به سر مي بودند. سال

  گذشت.  استقرار نظام مي
توان به  هاي صالحه تشكيل شد مي اگر ما پيروز شديم و دادگاه  مطمئناً

جا  ي جنايات رژيم از روز تأسيس تا روز سرنگوني رسيدگي كرد. آن همه
و يا هيچ يك از جنايات رژيم  67لزومي ندارد به ويژه كردن كشتار 

و يا  67بپردازيم. به هنگام تاريخ نويسي نيز لزومي به ويژه كردن كشتار 
ي جنايات آن  بايستي به همه جا مي هيچ يك از كشتارهاي رژيم نيست. آن

م، تاريخ گونه كه اتفاق افتاده بپردازيم. اما امروز ما در حاكميت قرار نداري
خواهيم  مي ه مواظب باشيم چيزي از قلم نيفتد؛خواهيم بنويسم ك هم نمي

هاي زيادي را هم پيش رو داريم.  دادخواهي را پيش ببريم. موانع و سختي
بايستي راه در رو رژيم را ببنديم.  كنيم. مي برخالف جريان آب هم شنا مي

را  67ي مناسب براي محكوميت رژيم به خاطر كشتار  كافيست زمينه
شود، مهم نيست  ع جنايت عليه بشريت محسوب ميفراهم كنيم، اين موضو

هم » جنايت«براي محكوميت يك  ،ايد شما چند جنايت انجام داده
گويد. روي  الملل و اصول ابتدايي حقوق بشر مي كافيست. اين را حقوق بين

يك نقطه بايستي متمركز شد كه امكان فرار از آن كمتر باشد. داليل 
  محكمه پسند ما بيشتر باشد. 

وجود دارد. فرمان و دستخط  67اليل و شواهد كافي براي پيگيري كشتار د
اند.  خميني موجود است. اعضاي هيأت كشتار در تهران مشخص شده

ها نيز  تركيب اين هيأت بنا به فرمان خميني در ديگر شهرها و استان
مشخص است. مكاتبات صورت گرفته بين خميني، آيت اهللا منتظري ، 

و موسوي اردبيلي مسئول دستگاه قضايي رژيم موجود  67هيأت كشتار 
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اهللا منتظري به عنوان فرد  هاي كتبي، صوتي و تصويري آيت است. افشاگري
  دوم نظام وجود دارد. شاهدان زنده به اندازه كافي هستند. 

هم كار  67در كنار كشتار  77اي پاييز  هاي زنجيره اتفاقاً مطرح كردن قتل
ي  هاي اوليه دهه ح كردن كشتارهاي وسيع سالوقتي مطردرستي نيست. 

پسنديم به طريق اولي  را به لحاظ تاكتيكي نمي 67در كنار كشتار  60
هم به لحاظ تاكتيكي  67در كنار كشتار  77هاي پاييز  مطرح كردن قتل

  صحيح نيست.
نوك كوه يخي بود كه بيرون زد. وگرنه از سال  77اي پاييز  هاي زنجيره قتل
ي  و به ويژه زندانيان آزاد شدهاين سياست در ارتباط با هواداران  به بعد 68

مربوط به   مجاهدين بصورت سيستماتيك پيگيري شد. حتا در پرونده
مربوط به حذف » الغدير«ياد شده است. طرح   اي از آن هاي زنجيره قتل

هاي  فيزيكي زندانيان آزاد شده مجاهد بود. متأسفانه در موضوع قتل
شود. كمتر صحبتي از انفجار در  اشاره مي 77ي هم تنها به پاييز ا زنجيره

نويسندگان و روشنفكران به ويژه در  ،ها  كشيش قتلحرم امام رضا، 
  شود.  مي 70ي  هاي اوليه دهه سال

 67با كشتار تابستان 77اي پاييز  هاي زنجيره از اين كه بگذريم موضوع قتل
را  77هاي پاييز  قتل  ژيم مسئوليتبه لحاظ حقوقي كامالً متفاوت است. ر

» خودسر«تحت عنوان اي را  به عهده گرفته است. به زعم خودش عده
دستگير، محاكمه و به زندان محكوم كرده است؛ هرچند موضوع را تا حد 

ها خواسته كه چنانچه تقاضاي  يك قتل ساده پايين آورده و از خانواده
ها به نوعي پيگيري موضوع  ي اين قصاص دارند، آن را مطرح كنند. اما همه

دانيم كه دادرسي صورت نگرفت و تالش  رساند. هرچند همه ما مي را مي
ها پنهان بماند و جنايتي كه از  هاي مسئولين اصلي اين جنايت شد دست

  پرده بيرون افتاده بود جمع و جور شود. 
را  77اي پاييز  هاي زنجيره اي خودسر قتل مقامات رژيم مدعي هستند عده

ها از خود و  اند. آن مرتكب شدند كه دستگير و به سزاي اعمالشان رسيده
 67كنند. اما در كشتار  نظام به اين ترتيب مزورانه سلب مسئوليت مي

دستشان بسته است. جنايت با حكم صريح رهبر انقالب صورت گرفته 
 ه واند؛ قاتالن ترفيع مقام گرفت است؛ تمامي سران رژيم از آن دفاع كرده

  هاي قضايي را در دست دارند.  اهرم امروز
  
*  

  
  
  
  

 مهرداد نشاطي زنداني سياسي
  )67تا مهر  1362(مهر  

  
نشريه آرش سؤاالتي را در مورد كشتار زندانيان سياسي براي من ارسال 

  دهم. ها را در اين نوشتار پاسخ مي نموده كه آن
گويم كه تمامي  ميدر مورد كشتار زندانيان سياسي بسيار نوشته شده و ن

اند،  ابعاد آن بيان شده، ولي تقريباً تمام كساني كه آن دوران را تجربه كرده
  اند. ه و دستي به نوشتن دارند، ابعاد مختلف آن را بيان نمود

به عنوان يك شاهد و يا بهتر بگويم يكي ازبازماندگان كشتارزندانيان 
اي مختلفي تحليل ، مي توان اين جنايت را از زواي67سياسي درسال 

كرد،ولي توضيح و توجيح داليل اين واقعه فقط توسط عاملين و امرين اين 
جنايت ممكن است و اميدوارم كه شاهد اين دوران باشيم و ابغاد و زواياي 

  اين جنايت بر همگان روشن شود. 
   

مده در مورد  اين كشتار همانطور كه خود ما با نگاهي به اطالعات بدست آ
هاي اوين و گوهردشت شاهد آن بوديم  مشخص است كه تمامي  در زندان

هاي رژيم درطي  شدگان زندانيان سياسي  بودند كه در دادگاه اعدام
بعد از گذراندن دوران بازجويي و شكنجه، مجرم شناخته شده  60هاي  سال

و به زندان محكوم شده بودند. تمام اين اعدام شدگان دوران محكوميت 
شان تمام شده بود. اين  ندند و تعدادي حتا حكم محكوميتگذرا خود را مي

معروف بودند، به خاطر عدم پذيرش شروط  "كش ملي"ها كه به  زنداني
  زندانبان براي آزادي، هنوز آزاد نشده بودند.

زندانياني كه در آن دوران بدست دژخيمان جمهوري اسالمي به اعدام 
ي مرگ نداشتند و در طي محكوم شدند كمترين اطالعي از قصد هيئت ها

سئوال جوابي كه چند دقيقه بيش طول نمي كشيد به مرگ محكوم شدند 
. اين سئواالت عبارت بودند از نوع اتهام و اينكه هنوز سازمانت را قبول 

  داري يا نه و مسلماني يا نه و نماز مي خواني يا نه .
ا با آن مواجه اين سئواالتي بود كه زندانيان در طول دوران محكوميت بار ه
  شده بودند و از سئواالت روتين  زندانبانان بود.همين و همين 

در آن دوران ما در قرنطينه كامل بوديم و هيچ گونه اطالعي از خارج از 
زندان و اينكه چه مي گذرد نداشتيم .مالقات ها قطع شده بود تماي 

ري هم قطع امكانات اعم از تلويزيون و روزنامه قطع شده بود و حتي هواخو
شده بود .تمامي اطالعات ما عبارت بود از تماسي كه از طريق مورس 
باديگر بند ها بر قرار مي شد و از آنجائي كه در ديگر بند ها نيز شرايط 

  مانند بند ما بود ،اطالعات محدودي رد و بدل مي شد.
در اين دوران به خاطر كم بود اطالعات تحليل ما از شرايط نيز مطابق با 

طالعات مان بود و شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد در آن دوران ما ا
  چگونه فكر مي كرديم.
و پايان  596ها كه مصادف بود با پذيرش قطعنامه  بعد از قطع مالقات

جنگ، مي دانستيم كه شرايط ما هم تغيير خواه نمود . منتظر يورش به 
تر از آن چيزي كه هست، دانستيم كه شرايط زندان بد ها بوديم و مي زندان

هاي ديگر و به خصوص زندان  خواهد شد. ما بر حسب تجارب از زندان
پرداختيم. ارزيابي كرده بوديم  دوران رژيم سابق، به ارزيابي احتماالت مي

(دوران الجوردي و داوود رحماني) بازخواهيم  62تا  60هاي  به شرايط سال
ي منتقل خواهيم شد و تحت گشت و براي سركوب ما به سلول هاي انفراد

شكنجه و ضرب و شتم قرار خواهيم گرفت . اما هيچ وقت تصور 
هاي  اي حرف بزنند، ما را كه از اعدام كرديم، بيايند و بي آن كه كلمه نمي
جسته بوديم و دوران محكوميتي را كه خودشان  62تا  60هاي  سال

دون دليل به دست برايمان بريده بودند را مي گذرانديم ،بدون سئوال و ب
  هيئت مرگ بسپارند و اعدام كنند. 

هاي آن  ها هستند كساني كه ارزيابي و تحليل البته بعد از گذشت سال
دانند. اما فقط بگويم هر كس ديگري هم اگردر آن  زمان ما را اشتباه مي

توانست تصور چنين جنايتي را به ذهن خود راه  روزها به جاي ما بود، نمي
  دهد.

ها و به ويژه  يت جمهوري اسالمي حتا با جنايات رژيم شاه در زنداناين جنا
نفر در اوين متمايز است؛ چرا كه ساواك اين افراد را  9و اعدام  54در سال 

چين و اعدام كرد و در اذهان عمومي آنرا  شان دست طبق گزارشات و سوابق
نبود.  قصد فرار از زندان جا زد. ولي در زندان جمهوري اسالمي اين هم

توان تا حدي  رفتند، مي البته در گزينش افرادي كه بايد اول به دادگاه مي
گزينش را ديد، اما پس از آن در مقابل دادگاه، فقط چند سؤال و بعد 

  گرفتند كشته شوي يا زنده بماني. جنايتكاران رژيم تصميم مي
بندي كنم، چنين است: كشتار زندانيان  اگر بخواهم اين بخش را جمع

ها، حكم اعدام  يك جنايت بشري بود. در اين دادگاه 67سياسي در سال 
زندانياني صادر شد كه هيچ گونه جرمي را از لحاظ حقوقي حتا قوانين خود 

  رژيم مرتكب نشده بودند و همگي اسير اين حكومت ضد انساني بودند.
 و كساني را "محارب"توانست ادعا كند كه  هاي پيش، رژيم مي اگر در سال

 67كند، در سال  اند، محاكمه و اعدام مي كه به قيام عليه نظام برخاسته
  حتا اين توجيه نيز وجود ندارد. 

سال رژيم جمهوري اسالمي و افرادي كه خود  20هنوز هم بعد از گذشت 
رژيم قلمداد  "اپوزيسيون"و  "طلب اصالح"و  "منتقد"را امروزه به نام 

هايي كه در آن  كارانه ندارند. چه آن ايتكنند، پاسخي براي اين عمل جن مي
هاي دولتي در خدمت رژيم بودند و سكوت كردند، و چه  زمان در پست

هايي كه نبودند، و باز هم سكوت كردند. سكوتي كه هنوز هم همدستانه  آن
دهند. و اكنون به دنبال اين سكوت و براي استمرار  با رژيم به آن ادامه مي
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جمعي خاوران را نابود كنند و باز هم  گورهاي دستهكوشد حتا  آن، رژيم مي
  كنند. با سكوت به آن برخورد مي "طلبان اصالح"اين به اصطالح 

را از  "جنايت"اگر اين جنايت را يك جنايت ضد بشري قلمداد نكنيم، 
  ايم. مفهوم خود تهي كرده

  
در مورد سؤال سوم و چهارم، من اختالف نظري رادر اين مورد بين 

ام. به همين  ها مشاهده نكرده ندگان اين كشتار و زندانيان يا خانوادهبازما
دليل پاسخي براي اين سؤاالت ندارم.اگر دراين رابطه مورد مشخصي وجود 

  داشته باشد به آن پاسخ خواهم داد.
هاي  همان طور كه شاهد هستيد در طول اين بيست سال، هر سال خانواده

هاي قبل از آن به مناسبت  ن اعدام شده سالو زندانيا 67بازماندگان كشتار 
شوند و ياد  شهريور در خاوران جمع مي 10سالگرد اين جانباخته گان در 

دارند. و اين خاري است در چشم جمهوري اسالمي. از  آنان را زنده نگاه مي
كوشد اين مراسم را بر هم زند  همين رو، هر سال هم جمهوري اسالمي مي

م كه قصد كرده، با تخريب خاوران، سند جنايت خود هاي اخير ه و در سال
  را نابود كند.

*  
 

  
 
 

 مهدي اصالني زنداني سياسي
                                                           )1367تا اسفند  1363(بهمن  

ي خون نبوده روايياولين يا آخرين جنايت فرمان 1367تابستان سال 
كم در مورد  هاي اين كشتار است و دست گيز ويژهچه ا است. اما آن

هاي ايدئولوژيك در دورانِ  ترين تصفيه بديل آن را به يكي از بي كشي چپ
 گونه برشمرد.                                      توان اين مدرن بدل كرده است را مي
حل  اي از قبل تدارك شده براي ، برنامه1367كشتار بزرگ تابستان سال 

ي  معضل زنداني سياسي بود. اين حكم و فرمانِ مذهبي و تباهي
ترين  چرخيد، به طور مستقيم از جانبِ بلند كارانه كه برمدار كينه مي جنايت

نامه در تاريخِ معاصرِ  مقامِ مذهبي در حكومت اسالمي صادر شد. اين نفرين
ه نمايش كشي را ب ي مخالف بديل درعرصه اي بي خونينِ ميهنمان حادثه

اي فيزيكي نام  تر تصفيه را بيش توان آن كه مي 67گذاشت. كشتار تابستان 
ترين حقوق دموكراتيك و  نهاد تا كشتار به مفهوم كالسيك آن، عليه بديهي

انساني و حق شهروندي از جانبِ كسي صادر شد كه همواره در طول 
فيزيكي  ي سو تصفيه  اش با شمشير به جنگ انديشه رفت. از ديگر حيات
ترين نيروي مخالف حاكميت يعني  ي بزرگ ي حمله را كه به بهانه  67سال 

هاي سراسر كشور كليد خورد،  مجاهدين به مرزهاي كشور در زندان
ي مخالف نيز به شمار آورد. اگر در  چنين كشتن فكر و انديشه توان هم مي

لفين توجيه حكومت در كشتار مخا 60-63هاي سياه  كشتار و جنايت سال

تر به سمت براندازانِ حكومت نشان گرفته  اندازي بود و انگشت اتهام بيش بر
ِ سياه  شده بود، در تابستانِ سياه، بخشِ بزرگي از حاميان حاكميت در سال

بند نجسي و  نيز سهم خود از مرگ دريافت كردند. به شخصه پاي 60
م يك جنايت تميزي در كشتار تابستان سياه نيستم چرا كه سخن از انجا

جا كه حرف از كنترل  گروهي و بشري در ميان است. منطق حكومت آن فرا
هاي  اي بعيد از منطقِ برخي نيرو مليوني در ميان است، فاصله 70اي  جامعه

ها و  فهمي اي از كج كمان فكري متفاوت دارد. پاره سياسي با رنگين
ع تام از حاكميت اختالفات ناگزير اما ريشه در همين واقعيات دارد. دفا

از جانب دو نيروي سياسي بزرگ  60- 61هاي  ارتجاع به ويژه در  سال
ها به كشتار آن دوران  (حزب توده و سازمان فداييان اكثريت) در برخي نگاه

تر نيروهاي  ي حكومتي در آن دوران بيش جا كه جنايات انجام شده و از آن
ه برخي با خودي و برانداز را در بر گرفته، منجر بدان شده است ك

خودي كردن فضاي جنايت سالِ شصت و دوران پس از آن به موضوع  غير
توجهي نشان دهند. هيچ جريان سياسي مالك  كم 67اصلي كشتار تابستان 

كشِ دسته  را پيش توان آن نيست و نمي 67و صاحبِ جنايت تابستان سال 
بشري  ضد گروهي و و جريانِ سياسي خاص كرد. آن جا يك جنايت فرا

خورده است. تابستان  هاي زخم ي وجدان حادث شده است و متوجه همه
يكمين  و و پيش از آن است. در بيست 60هاي سال  ي اعدام ادامه 67سياه 
ياب در تاريخ معاصر كه هنوز  گشت تابستانِ سياه و آن پليدي كم سال
آن را كالمِ  توان اش بسيار گفت، و به جرأت مي بايست درباره بايد و مي مي

ممنوعه در حكومت فقها ناميد، هنوز نكاتي  بسيار درسايه و پرده ابهام قرار 
ها را نه در تعداد اعداميان و اتهامِ ايشان كه در  گي دارد. اهم اين ويژه
هاي منحصر به فرد كشتار بايد جست، كه در اين ميان  گزيدار شدنِ شيوه

ست.                                                  سريت و فريب حرف اول كشتار بزرگ بوده ا
هاي ساالنه كه با  مان ي اختالف در بزرگداشت ياد ترين عرصه يكي از مهم
چيز ديگر كه در نشاندن   هاي نهفته در آن اگر نه در هيچ تمامي ايراد

ياد به جاي فراموشي  موفق بوده است همانا تاريخ دهم شهريور و  حافظه و
خاوران است. براي توضيح و چرايي ماجرا بايد ناگزير نگاهي به سابقه ي 

امر انداخت.                                                                                                
  

  يورماه؟            شهر 10چرا خاورن؟ چرا 
-مكانِ دفنِ اعدام 1367فروشانِ اسالمي در تابستان  يكي از مشكالت مرگ

دفنِ مسلمان در  گان بود. در قوانين فقهي به صراحت قيد شده است: شده
  كُفار و دفنِ كافر در قبرستانِ مسلمانان جايز نيست. قبرستانِ

خردادماه، اعدام  30د از به ويژه بع 1360سياه جرم اكثرِ كساني كه در سال
دفن شدند، محاربه بود نه ارتداد. خميني در همان دوران چنين فتوا داد: 

اي شد براي آن كه  اين فتوا بهانه كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست
قبر كنند و  گان چپ را نبششدهگروهي از مريدان خميني، تعدادي از اعدام

- ي تهران، اينشرقي اوران، در جنوبِ به مكاني ديگر منتقل. گورستان خ
  گونه به وجود آمد. 

شمار سكه خورده  صادق خلخالي، كه نامش در تاريخ ايران به جنايت بي
باران سران رژيمِ گذشته  ي اي اين معضل را تا روزهاي تير است، سابقه

 برد:عقب مي
  

شدند و  مي دادند و مردم مانع زهرا راه نمي ها را به بهشت هاي اعدامي جنازه
ها را به پشت  شوند، لذا جنازه گفتند كه ارواحِ شهداي ما ناراحت مي مي

جا دفن كردند. بعد از مدتي خبر آوردند كه جنازه  كهريزك بردند و در آن
اند. مردم عصباني و شهيد داده  قبر) كرده  جا نيز خارج (نبش ها را از آن

ها دفن شوند.  ا و در اراضي مسلمانج ها كافرند و نبايد در اين گفتند: اين مي
ها را در دره هاي اطراف دفن كنند و به  سرانجام تصميم گرفته شد كه آن

  )1همين ترتيب عمل شد. (
گانِ  شده مرگ اعدام به درستي بر كسي دانسته نيست كه در آن تابستانِ 

هاي  هاي عمومي دفن كردند. خانواده مجاهد را در كدامين يك از گورستان
هاي  ها گورستان ندانيان چپ اما آگاه شدند كه دفنگاه فرزندانِ آنز

  مسلمين نيست.
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  خاوران، اثرِ انگشت جاني شد. 
گان دانسته شد كه خاوران گورستاني ديگر بر همه 1367از تابستانِ سال 

و مرام است.   عامِ تابستانِ مرگ، فارغ از هر انديشه عادي نيست. نماد قتل
هاي زخم خورده بدل شده است،  تفاهمِ وجدانكه امروز به مكانِ  اين مكان

ترين است. اين اهميت  فروشان نيست، اما مهم يگانه گورستانِ قربانيانِ مرگ
كه از اند، بل ها را دفن كرده نه از اين جهت است كه در آن تنها ماركسيست

آن رو است كه اين گورستان افزون بر اين كه هويتي مستقل از 
تر است كه پس  از روز روشنهاي عمومي دارد، نماد جنايت است.  ورستانگ

شمارِ  ها گورِ جمعي، در كنارِ ديگر جنايت بي از سقوط حكومت اسالمي ده
ترين  خوران كشف خواهد شد، اما خاوران امروز ديگر به مهم حكومت آدم

  بدل شده است. 1367محل اعتراض به كشتارِ تابستانِ سال  
هايي  ريز، از جمله مكان هاي خون ي حكومتشدنِ همه  گير داي زميندر فر

ي جهاني قرار  كه به عنوانِ نقضِ آشكارِ حقوق انساني مورد توجه جامعه
ي آشيلِ حكومت خاوران، پاشنهگيرد، مكانِ گورهاي جمعي است.  مي
ت گونه كه هس همان بها را ساالر است و سند جنايت آن. اين سند پر خدا

ي قربانيان كه متوجه  داري كرد و اين مهم نه تنها متوجه خانوادهبايد پاس
  . هاي زخم خورده است ي وجدان همه

  
  جمعي ِ گور

گرفتنِ كرامت انساني است. پس از  ها نشانِ زيري آيينگور جمعي در همه
هاي ديكتاتور، از جمله در يوگسالوي، عراق، افغانستان،  سقوط حكومت

ي بسياري كشف شد. كشتارِ جمعي نشانِ جنايتي  جمعي تهگورهاي دس
ي اين گيويژه 1367ويژه است. مراد از تأكيد بر جنايت تابستان سال 

!!  جنايت است. وگرنه كيست كه نداند حكومت اسالمي در عمرِ پر بركت
خود صدها جنايت مخوف كرده است. اغلب گورهاي جمعي پس از 

ها به شوند و محافل حقوق انساني از آن يها كشف م ي حكومتسرنگوني
آورند.  عنوانِ يكي از اسناد آشكارِ جنايت عليه بشريت سخن به ميان مي

جايي حكومت كشف و با ناخن  خاوران را اما مادران داغ و درفش در پابر
است. انتخابِ  1367ي جنايت تابستان سال  شخم زدند. خاوران شناسنامه

هاي كه برخي جريانها بوده است. اين خانواده شهريورماه، انتخابِ 10
اند نبايد به دست كساني شهريورماه پنهان شده 10سياسي پشت سپرِ 

سازي دارند. دعواي چپ و  دهد كه در مقابل اين روز قصد آلترناتيو  بهانه
راست اگر در هر موردي واقعي باشد در اين مورد محلي از اعراب ندارد. 

-اي كه اعضا و هوادارانكه اگر قرار بود نيروهاي سياسي واقعيت آن است
اند بر روي يك روز به توافق برسند،  شان را در تابستانِ سياه از دست داده

شد. اين مهم  تر از روز، هرگز چنين توافقي حاصل نمي بنا بر داليلي روشن
چپ،  هاي منسوبين به جريانات آمد و بس. خانواده ها بر مي تنها از خانواده

فشاري بر  پا  اند.شهريورماه را در مقابلِ هيچ روز ديگري برپا نداشته 10

شده هيج معنايي ي ديگر در مقابل يك روز تثبيت تعيين يك روزِ فرضي
 جز زير گرفتن حافظه ندارد.

با شنيدن هر صدا و باز و بسته شدن  60-62هاي  در حوادث سياه سال
بان انتظار  قرق "كليه وسايل گفتن"و  درب سلول و بند و خواندن هر نام

گان مرگ را به نوبت ايستاده بودند.                                      رسيد و همه به پايان مي
ي زندان زدوده شده و  باوري به تقريب از حافظه مرگ 67در تابستان سال 

حاكميت با  60گر در سال شماردند. ا گان در انتظار آزادي لحظه مي همه
رسمي  اي تمام قدرت تمام بولدزر مرگ را به كار گرفته بود و به گونه

با  67داد در سال  هايش بازتاب مي راه با نام كشتگان در رسانه ها را هم اعدام
  كاري دست به آن جنايت بزرگ زد.                                            سريت و مخفي

رو كه  باران بود. هم از آن تر تير ها بيش ي اعدام اه شصت شيوهدر سالِ سي
اما  67اقتدار ترس را بر جامعه و فعاالن سياسي حاكم كند. در تابستان 

آن رازِ سر به مهر "كُش كردن بود  تا مباد   ي اعدام دار زدن و طناب شيوه
                                     شد.                   "در اشك در غمِ ما پرده"كه   "ثمر شود
ساز آن بود تا زنداني  جنابانِ تواب تمام فشارِ عالي 60-63هاي  در سال

 بانان اما قُرق 67سالِ  دست از عقايدش برداشته و كوتاه بيايد. در دوزخ
سعي در ارتقا موضع زنداني داشتند، و با  خُدعه و فريب سعي در باال بردنِ 

  ي زندان.                       قواره و قد
در سال شصت قربانيانِ حكومت زندانياني بودند كه زير حكم بودند و يا در  

شدند و حكم بالفاصله در  اي به مرگ محكوم  مي هاي چند دقيقه گاه داد بي
هاي شمارش شده در اوين نشان  تير شد. تك ن به اجرا گذاشته ميموردشا

اما زندانياني كه خود  67سالِ  ها دارد. در فريب از غارت انسان در آن سال
ها به احكامي كه بدان اعتراض داشتند گذران حبس  گاه داد در همان بي

 يكي داستاني است"ي شغادان انداخته شدند. كه  كردند در چاه توطئه مي
ها بود كه  داران شصت و هفت مدت به شماري از سر تعداد بي "پر آب چشم

شان به پايان رسيده بود.                                                                          احكام
ي مجاهدين به  ي حمله حكومت به بهانه 1367اگر در تابستانِ سال 

ي  كرد، كشتار تنها در عرصهكُشي مبادرت مي كشور تنها به مجاهدمرزهاي 
كشتن فكر  67كشي در تابستان  كه چپ ماند. حال آن سياسي محدود مي

واره با توجيه سياسي مواجهه بوده و با  مخالف بوده است. اعدام سياسي هم
آور را بر  جنبانان اسالمي با تغيير سياست اين كالم شرم گذشت زمان سر

كنند: مربوط به گذشته بوده است. بود فراموش كنيم. اگر  بان جاري ميز
گان  شده ي كشتار در سال شصت به اقدام و نظرِ سياسي دستگير بهانه

گانِ تابستان مرگ بدون كوچكترين دخالت  شده ارتباط داشت، تمامي اعدام
در حوادث خارج از زندان به مرگ محكوم شدند. گروهي از حكومتيان پس 

ناپذير و در توجيه آن با سرفه و  ساري جبران از گذشت دو دهه از آن شرم
كنند: دليل آن جنايت به خطر افتادن مرزهاي اسالمي لكنت زبان ادعا مي

امروز در توجيه جنايات سال شصت  شرمانه. سر بي توجيهي يكبوده است. 
اي پنجاه  هگان سخن از سهمي طلبان و هنوز اصالح ناشده بسياري از اصالح

روي  پنجاه به زبان آورده و درگيري دو نيروي متخاصم و تمام خواه و زياده
شمارند.  خواهي دو طرف را دليل اصلي جنايات آن دوران مي و زيادت

گرايي  روي اين بخش از منتقدان جنايت سال شصت به افراط نهايت پيش
در ار تباط با شود.  ي حاكم محدود مي اسداهللا الجوردي و نه نظام سياسي

اهللا  ي قدرت جز يك استثنا (آيت اما در گردونه 67كشتار بزرگ در سال 
هاي درگير تا به امروز مواجه  ماني عمومي تمامي جناح منتظري) ما با الل
  قرمز حكومت يعني عبور از خميني در ميان است. جا خط هستيم. چرا كه اين
خبر  "گوهر مرز پر"افتادنِ  بسياري از به خطر 67هاي سال  در توجيه اعدام

اند. صورت مسئله هم به ظاهر بسيار ساده است. جنگ با دشمن  داده
كرده در ميان بوده. يك نيروي  خارجي كه مرزهاي ايران را تهديد مي

گوهر را مورد  سياسي با مساعدت كسي كه هم يزيد بوده و هم كافر! مرزِ پر
ها و پيوستن زندانيان به  انتجاوز قرار داده و قرار بر شورش در زند

كه دست باال را در اختيار داشت به  متجاوزين گذاشته شده بود، اما آن
  كشتن طرف مقابل اقدام كرد.

ي نقد  ي حكومت به بهانهدر ساليان اخير دو تن از سرجنبانانِ امنيتي
اند.  پرداخته 1367هاي سال  اهللا منتظري به توجيه اعدام خاطرات آيت

ي حكومت و از ي كريه امنيتي ـ فرهنگي نمين، چهره ميعباس سلي
چيان، از  ساز از اصحاب كيهان، و اسداهللا بادام فكران برادر حسين تواب هم
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هاي  اعدامنمين  ي اسالمي. عباس سليميي هيئت مؤتلفهرتبهاعضاي عالي
  كرده است:را چنين توجيه  1367سال 

  
پرونده منافقين زنداني كه دد بررسي مجحضرت امام حكمي را در باره ي 

براي كساني  صدور محكوميت اعدام همچنان بر سر موضع خود بودند و
هاي بيرونِ سازمان داشتند  زمان با برنامه در زندان، همبرنامه شورش كه 

  صادر كردند.
ي مجاهدين به عمليات فروغ  كارانهشود اعدامِ تبه چه مشاهده ميچنان

  )2: (شودجاودان نسبت داده مي
 60وجود داشت. در سال  60وضعيت متفاوتي با سالِ  1367در سال 

هاي سياسي و تبليغاتي بيگانه بهره  سازمان منافقين اگرچه از حمايت
آمد...در سال  انقالب داخلي به شمار مي برد اما به هر حال يك گروه ضد مي
در اين گروه در قالبِ يك ارتشِ متجاوز ظاهر شد...(شرايط جنگي)  67

چنين اوضاع و احوالي حضرت امام بر مبناي ديدگاه فقهي خود از مسئوالن 
مربوطه خواستند تا ضمن بررسي مجدد وضعيت منافقين در زندان آن 

دهند به عنوانِ  چنان بر سرِ موضع تشخيص مي دسته از اين افراد را كه هم
نيروهاي داخلي يك سازمان محارب كه با استفاده از فرصت در صدد 

  .گري تحريك ديگران به شورش هستند اعدام كنند شوبآ
در اين شرايط حضرت امام به منظورِ خنثي كردن توطئه و تحركي كه در 

گيري بود ضمن سفارش الزم به منظور تشخيص صحيح بر  حالِ شكل
موضع نفاق بودن دستور برخورد با عوامل داخلي اين توطئه را صادر 

  )3فرمايند. ( مي
اش باز گذاشته ي خود و هم فكرانبته راه را براي آيندهسليمي نمين ال

  است:
اي از اشكاالت در اجراي يك حكم يا سياست يا  البته هيچگاه وقوع پاره

  )4توان از نظر دور داشت. ( برنامه را نمي
ي مقامِ  اي از اشكاالت مورد اشاره ديگر به قدرِ كافي مشخص است كه پاره

نِ جوانِ روشني است كه با حكمِ امامِ امت! از امنيتي همان چند هزار جا
ايران دريغ شد. از ميانِ حكومتيان، هر كس تا اين لحظه مجبور به 

سره به عمليات  شده است، يك 1367گيري در مورد جنايت سال  موضع
چه آگاهانه در سايه قرار گرفت است، فروغ جاودان اشاره كرده است. آن

ي چپ به  كمانِ فكري انتسابِ اعدامِ رنگيناعدامِ نيروهاي چپ است. 
نما است كه حكومتيان  قدر نخ ي مجاهدين به خاك ايران آني نظامي حمله

ي  دهند در مورد آن سكوت اختيار كنند. اگر توجيه وقيحانه ترجيح مي
ي حكومت باشد، نوابغِ امنيتي كشتارِ مجاهدين حمله به مرزهاي كشور 

اند. سكوت اينان ي آن سال نيافتهكشياي چپاي برتاكنون هيچ بهانه
  هاست.  سرشار از ناگفته

نه تنها از ابعاد جنايت در دوران ديگر نمي  67مكث بر روي جنايت سال 
كار آن ياري  و تر از سيستم جنايت و ساز كاهد كه به شناخت بيش

د دستان سعي عباس هويدا تا بريدن نفسِ يار تهي رساند. از اعدام امير مي
. از طناب بر گردن 1367سال  پور، و اعدام هزاران مجاهد. تا دوزخ سلطان

دارِ پروانه فروهر با هفده  ي تب محمد مختاري انداختن و دريدن سينه
شمار  سلطان و سهراب اعرابي و بي ي ندا آقا شرمانه ضربه كارد. تا قتل بي

وقفه و سه  بي كنِ حكومت اسالمي زندانيانِ دوران اخير، ماشين انسان خرد
اما هنجار  1367شيفته به كارِ ذوبِ انسان مشغول بوده است. تابستان 

تاريخ جنايت در  1367جنايت حكومت اسالمي است. كشتار بزرگ سال 
  حكومت اسالمي را به بعد و قبل از آن بخش كرده است.
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 انتشارات مجله آرش
*  

  

  
  بهروز جليليان، زنداني سياسي

  )1363تا اسفند  1360اسفند ( 
  
  

ويژگى متفاوتى از ديگر جنايات 1367كشتار عام انقالبيون در تابستان 
رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى ندارد، آن را بايد در شرايط زمانى و 

ز اين كه رژيم در يك اقدام بحران هاى فزاينده رژيم بررسى كرد. غير ا
مخفيانه، نهايت تالشش را براى پنهان نگاه داشتن آن از ديد مردم داشت و 
چند هزار نفر از اسيران سياسى در يك مدت كوتاه كشتار كرد، مى توان 
رسواييِ اين تراژدى سياسي و انسانى را در افكار عمومى ديد. اين رسوايي 

هزار نفردر زندان ها و گاه با قتل در گاه در اعدام فاجعه آميز چندين 
  خيابان نمايان است، كه طى اتفاقات اواخر خرداد ماه شاهدش بوديم.

با نگاهى به تاريخ سى سال  "در مقدمه سوال هاى آرش، آورده شده است: 
رژيم جمهورى اسالمى ايران مى بينيم كه استقرار روحانيت شيعه با اعمال 

شكنجه، كشتار و قتل عام همراه بوده است.  انواع خشونت از جمله زندان،
كشتارهاى بزرگ اين دين ساالران به قدرت رسيده طى سى سال گذشته، 

اين پيش  "جلوه اى از جنايات اين دارو دسته، عليه بشريت بوده است.
فرض را قبول ندارم، چنين خشونتى تنها مرتبط با روحانيت شيعه نيست و 

كه حكومت   1357. در پيش از بهمن اساس اين استدالل نادرست است
جمهورى اسالمى برقرار نبود نيز جنايت هاى بسيار فجيعى صورت گرفته 
بود. اساسا ارتكاب اين فجايع بزرگ انسانى توسط حكومت ها كامال و حتما 
مربوط به شكل و شمايل مذهبى و غيره آن نيست. اين نبرد نابرابر 

گ سرمايه دارى عليه كارگران و فرادستان عليه فرودستان است. اين جن
زحمتكشان جامعه است. مبارزه يك مقوله طبقاتى است. حاكمان رژيم 
جمهورى اسالمى سرمايه ساالر هستند، دين و مذهب، رنگ و جالى اين 

  جنايات روزمره است. 
 1367فعالين سياسى، فعالين حقوق بشرى وحتى افراد عادى، كشتار سال 

ايانه و جريحه دار شدن احساسات ناب انسانى مى را صرفا از ديد انسان گر
نگرند، نه تاثيرى كه بر روى جامعه از نظر سياسى و اجتماعى گذاشته 
است. بيشتر اين افراد اين كشتار فجيع را بى سابقه و حيرت انگيز مى 
دانند چه بخاطر انبوه زندانيان اعدام شده و چه به خاطر روند اين قتل عام. 

انگيز است، اما در حقيقت عمق مسئله را نشان نمي دهد.  اين البته حيرت
در بسيارى از مقاالت به بيگناهى اين زندانيان اشاره مى كنند و حتى مثال 
مى آورند كه بسيارى از آنها، حكم زندانشان پايان يافته بوده، با اين حال، 

د. كم اعدام شده اند، گويى از رژيم جمهورى اسالمى غير از اين انتظار دارن
اهميت دادن به جنايات ديگر رژيم در برابر اين فاجعه نادرست و حتي 

  مغرضانه است كه در زير توضيح خواهم داد.
 ايران انقالبي جنبش در ها درس ترين تلخ و مهمترين از يكي 1360 سال 

رهايي  جز چيزي كه باخته پاك و شريف انسانهاي همه آن اگر. است
 امروزه خواستند، نمي زحمتكشان و كارگران ايبر بهتر فردايي و انسانها
 مي سالمت از بحران آن سال به ها انرژي و نيروها آن تمام اگر و بودند

 گاه هيچ حال هر در. بوديم بهتري شرايط در شايد ما امروزه گذشتند،
 داشته را هايمان اشتباه تصحيح امكان ما تا گردد، نمي بر عقب به زمانه
 حاكميت روي رودر كه انقالبي هاي سازمان تمامي اسال ه آن در. باشيم

 كاستي دچار آن جنون اندازه و رژيم واقعي ماهيت ترسيم در بودند ايستاده
 و تنگنا اين از گريز براي حلي راه بدرستي نتوانستند و شدند بسياري هاي

 سهمگيني سازمان ها ضربات اغلب تقريبا. بكنند نيروها حفظ حداقل يا
 و پيشتر رژيم سركوب خفقان و شد كاسته آنها توان از نتيجه در خوردند،
 مبارزه ظرفيت انقالبي و سياسي سازمان هاي آن تمامي اگرچه. آمد پيشتر

 ايستا زمان كه همانگونه اما بودند، دارا را خاص دوران و زمان همان در
 خونين ركودي از پس نايستاده، همانجا در نيز ايران انقالبي جنبش نيست

  .برخواهد آورد  سر ديگر مكاني و ديگر زماني در
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 اواخر در انقالبي سازمان هاي حتمي نابودي به نيل با اسالمي جمهوري 
 كاست سال اوايل به نسبت اعدام ها كميت از تاكتيك تغيير با 1360 سال

 توانست مي كه آنجا تا و  آورد روي "مار سر زدن " به موسوم روش به و
 رژيم. كرد اعدام و يافت را سياسي سازمانهاي از ريبسيا رهبران و سران

 نفر 100 متوسط بطور 1360 سال تابستان در اسالمي جمهوري خونخوار
 نام يا و نام دانستن بدون حتي را بسياري كرد، مي اعدام روز هر در را

 كشي، آدم جنون دوران آن در. كردند مي تيرباران محاكمه بدون و واقعي
  .بود بقيه در ترس ايجاد و بيشتر تنكش وسيله مهمترين

 از بعضي اعتقاد خالف بر(  رژيم جناح هاى دروني اختالفات گرفتن اوج
 و خلق مجاهدين سازمان علني مخالفتهاي حتي و)  اوپوزيسيون نيروهاي
 نبود، عام قتل و وحشت دوران اين شروع بهانه خرداد 30 بزرگ تظاهرات

. شد مي كشيده مبارزين ديگر و نيست هاكمو با تقابل به رژيم زود يا دير
 بهمن از بعد روزهاي همان از حكومت اين خون از پر تاريخچه كه همانطور

 و مردم هاي توده كشتار به دست اسالمي حكومت دهد، مي نشان 1357
 در و خوزستان صحرا، كردستان، تركمن در كشور كنار و گوشه در مبارزين
 تك به تك را كمونيست ها و مبارزين ندهپراك بطور. زد ها دانشگاه بستن
 مخالفينش با تكليف و تعيين سال 1360 سال اما مى كرد، ترور و شكار
در  بعد سال چند را اين شيوه برود، جلو توانست نمي اين از بيش بود

   .دهد مي ادامه هم همچنان و داد انجام كوچكتر ابعاد در و 1367
گ با عراق و به بهانه و در زير اين كشتار پس از قبول آتش بس در جن

پوشش جنجال خبرى حمله نظامى سازمان مجاهدين خلق با حمايت 
ارتش عراق به مناطق غربي كشور صورت گرفت. رژيم هميشه در صدد 
تعيين تكليف زندانيان سياسى مخالف خود بود. همانگونه كه از خاطرات 

تقابل زندانيان و زندانيان از مرگ رسته اين سال ها قابل پيگيرى است. 
زندانبانان بر خالف سال هاى گذشته بسود زندانيان تغيير كرده بود. سال 
هاى پيشتر، دوره يكه تازى توابان و بريدگان زير شكنجه، عليه زندانيان 

، تواب ها اين  1367مقاوم بود و در سال هاى پايانى منتهى به تابستان 
كه زندان در زندان ديگرى به قربانيان مفلوك رژيم، حضور كمترى داشتند 

وجود آورند. رژيم در عرصه داخلى و جهانى با شكست مواجه شده بود و 
براى رهايى از بحران هاى فزاينده محتاج ترميم زخم هاى خود و از جمله 

 1360رها شدن از شر زندانيان سياسى بود. در سال هاى ابتدايى دهه 
ى زندانيان سياسى و خانواده رژيم كه با شمار بسيار و ده ها هزار نفر

هايشان مواجه بود، قادر به كشتن همه آنها نبود. اين موضوع مى توانست 
به معضلي مهم برايش منجر شود، با كشتار هر روزه، سعى در تداوم 

تعيين تكليف با چند  1367وحشت در همه آن سال ها داشت. در تابستان 
ر بود و با توجه به رويدادهاى هزار زندانى سياسى باقيمانده برايش آسان ت

بحرانى  در مرزها و عوام فريبى بسيار از به خطر افتادن كل حاكميت ايران 
در رسانه ها و حتى تعطيل كردن مجلس، به كارزار هراس و نگرانى مردم 

بهترين فرصت رژيم براى  1367افزود. كشتار زندانيان سياسى در تابستان 
د در البالى آن همه خبر هاى نگران خالصى از دست مخالفين اسير خو

كننده براى مردم بود. از سوى ديگر از نظر روانشناسى اجتماعى مردم تا 
آن زمان به كشتار و قتل هاى بسيارى در جبهه هاى جنگ عادت كرده 

زندان و  "، "تنبيه و انضباط "بودند. به قول ميشل فوكو در كتاب، 
 مي فعال دوباره را قدرت بلكه ندك نمي برقرار دوباره را عدالت شكنجه،

 پذيرفتن نتيجه نه و بربريت دوره از مانده جاي به نه تنبيه نوع اين. نمايد
 و ها شورش كه است قدرت سازوكار نوعي معلول بلكه قانون، كوركورانه

 1 ".كرده است مي كنترل را داخلي هاي جنگ
با شهدا و يكى از مهمترين اثرات اين فاجعه دردناك، احساس همدردي 

زندانيان و كساني بود كه آن جنايت را محكوم مي كردند. اين همدردى 
بقدرى بزرگ است كه به اجبار بسيارى را به سكوت وا مى دارد تا آن را 
بزرگترين جنايت رژيم بشناسند و از سوى ديگر به بى رحمى و يا بى 

س و پ 1360احساسى متهم نشوند. جمهورى اسالمى پيش و پس از سال 
از آن كه شمشيرش را براى سركوب هر عدالت خواهى از رو بسته بود، به 

  كشتار و قتل عام دست زده بود. 
تبليغ صرفاً روي فاجعهء اين  1367از مهمترين ويژگى هاى كشتار سال 

سال توسط دو گروه عمده، سازمان فداييان اكثريت و حزب توده است كه 
ان غير مجاهد اين سال دارند. هر دو بيشترين افراد را در ميان اعدام شدگ

 "فاجعه ملى "اين جريان ها با فرصت طلبى بسيار آن را در تبليغات خود 
مى نامند، گويى هيچ كدام از جنايات ديگر رژيم فاجعه ملى نبوده است. 

 1363تا  1360اين امر بدين دليل است كه هر دوي اينها در سال هاى 
يم و جنايت هاى آن حمايت مى كردند و در كامال و با پشتكار بسيار از رژ

واقع شريك جرم رژيم در قتل عام هاى اين سال ها بودند. اين دو جريان 
، عمال بر روى  1367بويژه با عمده كردن قتل عام انقالبيون در تابستان 

سال هاى پيشتر خط بطالن كشيده اند. هر دو فرصت طلبانه در تمام 
د، تنها و تنها از اين كشتار سخن مى گويند. تبليغات احساسات برانگيز خو

نگارنده بر اين باور است كه اگر رژيم دست به كشتار زندانيان چپ و آن 
جان هاى شيفته، چه وابسته به حزب توده و يا فداييان اكثريت و چه ساير 
نيروهاى كمونيست نمى زد، هيچ گاه اين دو گروه از كشتار عزيزان و 

وان فاجعه ملى نام نمى بردند و از سوى ديگر در دالوران مجاهد به عن
برپايى هر گونه يادآورى آن نيز كارشكنى مى نمودند. مى توان به برگزارى 
چند گانه با جمع هاى كوچك در شهر هاى مختلف در خارج از كشور 
اشاره كرد، كه گاه در يك زمان و در يك شهر دو برنامه با يك مضمون 

يك سر آن از افراد اين دو جريان هستند، كه در  برگذار مى شود، كه حتما
تقابل با افراد ديگر و يا ديگران با آنها دست به برگزارى اين مراسم مى 

  زنند.
 اينان. اند آمده بدنيا جوان هاي نيرو از ديگري نسل و گذشته سال 30  

 همان متاسفانه. اسالميند جمهوري براي خطر بزرگترين پيش نسل بهمراه
 شده نوشته تاريخي رويدادهاي مورد در مقاالت و كتابها ديگر در كه گونه

 كشور از خارج در هوادارانشان و حكومتي طلبان اصالح همچون بسياري
 كه افرادي تمامي. كنند پاك مردم ياد از را1360 سال كشتار كه درتالشند

 در دانند، مي دموكراسي طرفدار و طلب اصالح را خود حاكميت در امروزه
 اطالعات شكنجه، كشتار، اصلي عوامل از رقيب جناح كنار در سال ها آن

 پشت در آنها. بودند ملي امنيت شوراي و مجلس دولت، سپاه، و كميته
 و نوشتند مقاله حتي و كرده مصاحبه ها روزنامه در يا و گفتند ها تريبون
 كسب براي. كردند مي تاييد تمام وقاحت با را مردم فرزندان تيرباران
 بخشي اگر. گرفتند مي سبقت هم از حتي مبارزين اعدام در بيشتر صواب

 هاي زندان همان در و شده ديگر جناح غضب مورد اكنون هم اينها از
 اپوزيسيون در به اصطالح هايي سازمان و اند، افتاده 1360 سال مخوف
 پردازند، مي آنها حبس دوران لحظه به لحظه گزارش به كشور از خارج
. نيست جناحي منافع و قدرت كسب سر بر دروني اختالفات جز چيزي
 روزنامه داشته اند، نوشتن نامه امكان و موبايل، روزنامه، زندان در اينان
سال  در ما رفقاي اما. كنند مي فرسايي قلم وضعيتشان باره در داخلي هاي

 ساعاتي بسياري و نداشتند را نامشان گفتن فرصت حتي 1360 هاى دهه 
 مي قرار اعدام هاي جوخه برابر در خيابان در دستگيري از پس چند

 مي دفن عمق كم و گمنام گورهايي در و شدند مي تيرباران و گرفتند
  .نوشتند مي را آنها اعدام خبر ها روزنامه گاه و شدند

در سال هاى اخير، افرادى همچون اكبر گنجى و يا حميد رضا جاللى پور 
كه به گونه اى اپوزيسيون مدنى!! رژيم و حتى از دفتر تحكيم وحدت، 

، اشاره كرده و آن را محكوم مى كنند، اما با 1367هستند نيز به كشتار 
حرامزادگى عقيدتى اشان به ديگر جنايت ها در سال هاى پيش از آن حتى 
نظرى هم ندارند. در ايران متاسفانه حتى در كمپين هاى انتخابات رياست 

مى  1367حسين موسوى درباره كشتار سال  جمهورى، دانشجويان از مير
به بعد كه وى نخست  1360پرسند و نه آن همه كشتار و وحشت سال 

وزيرش بود. در دوران وى بود كه وزارت اطالعات با همفكرى و سازماندهى 
سعيد حجاريان بنيان گذاشته شد كه يكى از مخوف ترين و جانى ترين 

ين جاست كه آقاى گنجى، سعيد پليس سياسى از نوع خود بشود. جالب ا
حجاريان را كه در جريان دستگيرى هاى اخير، به زندان افتاده است را، 
نماد زندانيان مى نامد. فاجعه بار تر از اين چيست كه برخى از فعالين 
سياسى و به اصطالح اپوزيسيون اين رژيم، خود، قاتلين و جنايت كارانى را 

  اند را ستايش مى كنند. كه فرزندانشان را به مسلخ برده 
 مردمي براي توصيفش كه بود وحشيانه و عظيم آنقدر 1360 سال فاجعه 

 بايد اما. است نكردني باور و دشوار نيز كردند مي زندگي دوران آن در كه
   اين مبارز فرزندان از چنان اسالمي پليد جمهوري كه زد فرياد و گفت
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 هر كه همچنان. است نمونه ايران معاصر تاريخ در كه كرد عام قتل كشور
  .كشيم مي دوش بر را بسياري رفقاي ياد ما از كدام

تنها شناسايى ميزان جنايتبارى كشتارهاى رژيم در طول سى سال پس از 
انقالب بهمن مسئله ما نيست، برگزارى تكرارى و اسفبار يادمان زندانيان 

سخنان و يادهاى سياسى كه هر سال با همان تعداد افراد هميشگى و با 
تكراى برگزار مى شود نيز، دور باطل فرسودگى ما در خارج از كشور است. 

، آيا مهمترين آن بوده و يا 1367اين كه كشتار زندانيان سياسى در سال 
پرداختن بيش از حد به آن باعث كم رنگ شدن ديگر جنايت ها مى شود، 

ق، حتى يك نفر، نمى تواند ما را به جايى ببرد. قتل و كشتن به ناح
جنايتى نا بخشودنى است. در اين دوره، سو استفاده از شهداى سياسى 
سازمان و گروه ها براى اعتبار بخشيدن به خود، متاسفانه اوج رذالت است. 
تعيين روزى نادرست و ناعادالنه براى يادمان اين كشتارها و پيش بردن 

  اهداف سياسى، در واقع اوج سياسى كارى است.
ن جا مى خواهم به همين نام گذارى و تعيين روز مشخصى براى در اي

يادمان اين كشتار بپردازم. همان طور كه اغلب ما در خارج از ايران 
مطلعيم، روز دهم شهريور را به اين عنوان برگزيده اند، با وجود گرامى 
داشتن ياد آن همه عزيزان دالور  كه جان خود را در راه آزادى فشاندند، 

اين روز كامال غير منصفانه و خطى است. رژيم به كشتار اعضا و  تعيين
هواداران سازمان مجاهدين از يك ماه پيشتر اقدام كرده بود و تا پايان 
مرداد ماه اين جنايت را به سرانجام رساند، پس از آن بود كه به كشتار 
زندانيان چپ پرداخت كه در شهريورماه صورت گرفت. براى چه و بر چه 

سى نيروهاى سياسى به گرامى داشت دهم شهريور و نه روزى در مرداد اسا
ماه مى پردازند. احتماال خون شهداى چپ رنگين تر از مجاهدين دالور 
است. باز هم مى توان يادآورى كرد كه هياهو براى تعيين روز نيز براى 

شت اولين بار در ادبيات سازمان فداييان اكثريت آمد، كه به بهانه گرامى دا
اين روز توسط خانواده هاى زندانيان شهيد در ايران كه خود پيشنهاد 
دهنده آن بودند ، مرتب و سيستماتيك اين روز را تبليغ مى كردند. اين نام 
گذارى و تعيين روز اساسا براى خانواده هاى زندانيان سياسى در ايران بى 

اد من برگذارى معنى است، آنها اين رنج و غم را زندگى مى كنند. به اعتق
هر ساله اين مراسم تكرارى، بدين شكل بى فايده و غير منطقى است. اغلب 
سازمان هاى چپ و مجاهدين در آن دوران در ماتم از دست دادن رفقاى 
خود و بهت زده از آن همه جنايت رژيم با سكوت خود، آب به آسياب 

  يختند. تبليغات فرصت طلبانه حزب توده و سازمان فداييان اكثريت ر
كه آمار آن توسط سازمان 1364تا پايان  1360رژيم جمهورى اسالمى از 

مجاهدين خلق در نشريه اى ويژه منتشر شده، بيش از ده هزار زندانى 
و اين تنها آمارى بود كه در آن سال ها  2سياسى را به قتل رسانده بود.

اوج اين  وحشت قابل جمع آورى بوده، وگرنه اين بسيار بيشتر از آن است.
، سال آغازين وحشت و كشتار عام رژيم از 1360قتل عام ها در سال 

انقالبيون است. رژيم وقيحانه بسيارى از اين اعدام ها را در دسته هاى چند 

صد نفرى و حداقل در تهران، در روزنامه ها منتشر مى كرد. آيا كسى مى 
ر و يا با اهميت تر تواند اين قتل عام هاى روزانه را كمتر و يا كم اهميت ت

، قتل هاى زنجيره اى، كشتار سيستماتيك مردم  1367از كشتار تابستان 
كرد و يا مرگ زندانيان سياسى سال هاى اخير بداند؟ در سال هاى ابتدايى 

، تنها اعدام آن جان هاى شيفته، قرار ما را آشفته نمى كرد، 1360دهه 
انواده ها، بى خانمانى فرار، يورش به خانه ها، ايجاد وحشت در دل خ

بسيارى از فعالين سياسى به همراه خانواده هايشان، جدايى فرزندان از 
والدين و تاثيرات وحشتناك آن همه فرار و واهمه كشتارها، آن دوران را 
بسيار فاجعه آميز تر مى كرد و زخم بزرگى بر پيكر تاريخ معاصر اين ملت 

ال از كشتار زندانيان سياسى بوجود آورده است. در طى بيش از بيست س
، نبرد نابرابر زندانيان سياسى در رژيم جمهورى اسالمى 1367در سال 

شكل و رنگ ديگرى به خود گرفته و زنان و مردان بسيارى را قربانى خود 
ساخته است، چه مرگ جنايت بار يك نفر همچون زهرا كاظمى و يا اعدام 

اشناخته به قتل گاه برده شده حجت زمانى و چه صدها نفر ديگر، كه گاه ن
اند. به هيچ وجه نمى توان اين كشتارها را با هم مقايسه كرد و يكى را 

  مهمتر از ديگرى دانست.
در زمانى كه آرش به زير چاپ مى رود، ما با هزاران زندانى مواجه هستيم 
كه در تظاهرات اخير دستگير شده اند و با شكنجه، زندان طوالنى مدت و 

عام روبرو هستند. ده ها نفر تا به حال كشته شده اند و به حتى قتل 
احتمال بسيار، تعداد بسيارى از اين زندانيان به قتل خواهند رسيد. اين 
مردم از هيچ گروه و سازمان سياسى نيستند و برايشان كمتر مرثيه خوانى 
غير از خانواده هايشان وجود نخواهد داشت. آيا اين ها كم اهميت تر و يا 

  مهم تر از كشتارهاى ديگر رژيم خواهند بود؟
 1360خانواده زندانيان سياسى و شهدا در ايران از همان اوايل سال 

همراهى و همدردى خود را با ديگر خانواده ها داشتند، براى اين 
بازماندگان عزيز، اختالفات سياسى فرزندان شهيدشان هيچ اهميتى 

بزرگشان نيستند. من در ميان آن نداشته، حاضر به پاشيدن نمكى بر زخم 
خانواده ها بوده ام، ميزان فاجعه بقدرى بزرگ است كه هيچ قلب و 
احساسى نمى تواند جايى براى اختالفاتى از قبيل ميزان اهميت كشتار 

و سال هاى پيش و پس از آن بگذارد. برخى از فعالين  1267تابستان 
كديگر و بميان آوردن تعيين مراسم متفاوت با ي  سياسى هستند كه با

باورهاى سياسى و ايدئولوژيك در اين مراسم ها، در صدد ربودن اين 
افتخارات هستند. فرصت طلبى متاسفانه هزاران شكل و قيافه به خود 

  گرفته است. 
در جنبش آزاديخواهى اخير مردم ايران، ما شاهد فرصت طلبى ذاتى، 

مجدد جنبش مردم  سازمان فداييان اكثريت و حزب توده در انحراف
هستيم. اين دو جريان، مجددا به حمايت از مير حسين موسوى و مهدى 
كروبى، دو تن از مهمترين مهره هاى رژيم در قتل عام زندانيان سياسى در 

دست زده اند. آنها به عمد با عدم يادآورى آن همه جنايت 1360سال هاى 
پاشند. البته هيچ  كه خود از ياوران آن بودند، خاك در چشم همه ما مى

اعتقادى بر اين ندارم كه كمتر كسى بخاطر اين دو گروه سياسى به خيابان 
  ها آمده باشند.

خانواده هاى شهدا و زندانيان سياسى  همه اين سال ها، شاهدند كه 
مسئولين و جانيان اين رژيم پليد كه تمام وجودشان در آن قتل عام هاى 

است از حاميان دو آتشته نخست وزير  آغشته بوده 1367پيش از تابستان 
سابق دولت وحشت، مير حسين موسوى، هستند و در چند ساله اخير به 

جريان هاى فداييان اكثريت و حزب توده به عنوان جناح اصالح »  بركت«
طلب به مردم معرفى مى شوند. اين امر دقيقا بخاطر آن است كه دو جريان 

را به حساب نمى آورند. از  1360فرصت طلب مزبور، كشتارهاى سال 
حاميان مير حسين موسوى مى توان از عاملين اصلى قتل عام هاى سال 

نام برد، اعضا و هواداران اين دو جريان به عنوان نمونه، ترور  1360هاى 
سعيد حجاريان از بنيان گذاران وزارت اطالعات و يكى از پست ترين 

ه زودتر وى را آرزو مى كرده جانيان رژيم را تقبيح كرده و سالمتى هر چ
اند. هم اكنون نيز كه وى مورد غصب رژيم قرار گرفته براى سالمتى 
شكننده وى نگرانند. از جمله مى توان از هادى خامنه اى برادر رهبر 
جمهورى اسالمى، هادى غفارى ديوانه و خونخوار كه در آن سال ها همواره 

ظاهر مى شد و قسم به ريختن  با كلتى در دست در تلويزيون و روزنامه ها
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خون هر كافر ضد انقالبى خورده بود، آيت اهللا سيد حسين موسوى تبريزى 
را  1360كه فرمان كشتن زخمى ها در تظاهرات ضدرژيم در سال هاى 

صادر كرد و در روزنامه هاى آن زمان نيز منتشر شد و امروزه از برخورد 
اران پرو پا قرص مير حسين شديد رژيم با مردم گاليه مى كند، از هواد

موسوى است، يوسف صانعى دادستان كل كشور در آن دوران و سيد محمد 
خويينى ها نماينده ويژه خمينى در بسيارى از نهاد هاى حساس رژيم از 
متفكرين و حاميان سياسى عقيدتى موسوى هستند. به اعتقاد نگارنده، 

جداى از  1367تابستان برجسته كردن كشتار زندانيان سياسى و دالور در 
اين تفكر بشدت انحرافى و حرامزاده نيست كه تمامى آن همه جنايت و 
جانيان آن را با آب پاكى شسته و افتخار ببخشند. دو جريان فرصت طلب 
فداييان اكثريت و حزب توده، همواره با بزرگ نمايى بيش از حد كشتار 

راه كردن افكار ، عامدانه در صدد گم1367زندانيان سياسى در سال 
با  1360عمومى از آن همه جناياتى است كه در سال هاى ابتدايى دهه 

همراهى با رژيمى كه بسيارى از دست انداركارانش هم اكنون از اصالح 
  طلبان مورد حمايت آنها هستند، شريك جرم اين رژيم پليد بودند. 

 متاسفانه ما هيچ گاه روز مشخصى براى گرامى داشت كليت شهداى
جنبش مبارزاتى ايران نداشته ايم. يكى از مهمترين آنها تنوع بسيار 
سازمان هاى سياسى و تعلقات سازمانى و سياسى اين شهدا بدان ها بوده 
است. عمال، انتخاب روزى براى اين گرامى داشت بخاطر اينكه، تعيين اين 
روز ممكن است تبليغى براى سازمان و يا حزبى گردد كه بسيارى ديگر 
نخواهند پذيرفت، غير ممكن شده است. جايگاه كنايه وار اين واقعيت اين 
است كه براى همه باز ماندگان جريان هاى سياسى، خون شهداى متعلق 
به جريان خودشان از بقيه رنگين تر است، اما حاضر به اعتراف به آن 
نيستند. امروزه ما براى آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى فرياد سر مى 

هيم، اما در پس پشت افكار بسيارى از فعالين سياسى، آزادى زندانيان د
سياسى با تعلق فكرى نزديك به خودشان در اولويت قرار دارد و مثال هيچ 
گاه از زندانيان، اقليت هاى دينى و يا قومى كه تنها بخاطر تعلق خاطر 

ى كنيم. مذهبى و يا قومى خود به زندان افتاده و اعدام شده اند، يادى نم
واقعيت اين است كه كمتر در تمام سال هايى كه براى شهدا و زندانيان 

  سياسى برنامه برگذار شده از اعدام شدگان بهايى نامى نبرده ايم. 
برجسته كردن يك جنايت بر ديگرى، انگاره اى نادرست و فرصت طلبانه و 
از سوى ديگر كاهش دادن اثرات جنايات بعدى است. رژيم جمهورى 

سالمى در تمام سال هاى حكومتش، عليه بشريت جنايت كرده است و ا
بخاطر ماهيت پليد سرمايه ساالرى اش، به آن ادامه خواهد داد، كه در اين 
روزها شاهد حى و حاضرش هستيم. متاسفانه فعالين سياسى ما با زمان به 
پيش نمى روند، در بسيارى از گره گاه هاى سياسى همواره چشم به 

دارند و آينده رو به جلو را نمى بينند و يا نمى خواهند كه شاهدش گذشته 
باشند. سازمان ها و احزاب سياسى از شهداى خود به عنوان سرمايه هاى 
معنوى خود در كشاكش هاى سياسى استفاده مى كنند و به همين دليل 
است به يك دوره خاص بر ديگرى اهميت مى دهند. از سوى ديگر جريان 

دمى و ضد انقالبى مانند فداييان اكثريت و حزب توده، از اين هاى ضد مر
تفاوت گذارى براى اهداف سياسى خاص خود سود مى برند تا منافع 
جنبش مردم. كشتار مردم در چند هفته پس از انتخابات نمايشى رژيم، 
دستگيرى هاى بسيار، ايجاد وحشت و هراس بسيار در  قيام  اخير مردم 

ارزش تر و يا كم اهميت تر از كشتار هاى عام انقالبيون در ايران، آيا كمتر 
  است؟  1367 و يا تابستان 1360سال هاى 

جنايت از كشتن يك نفر و يا صد ها نفر و يا بى خانمانى، از هم پاشاندن 
خانواده ها، كشتن والدين فرزندان، تبعيد از خانه و كاشانه و تعلقات 

، فقر و بى حرمتى به انسان ها و فرهنگى و اجتماعى، بيكارى و اخراج
بسيارى بى عدالتى هاى ديگر كه توسط رژيم سرمايه دارى ايران صورت 
گرفته و خواهد گرفت در قلب و روح قربانيان آن است. كشتار تابستان 

به هيچ وجه مهمتر وتاثير گذار تر از كشتار عام انقالبيون در سال  1367
براى نسلى كه آن را زندگى و  نيست و هيچكدام 1360هاى اوليه دهه 

تجربه كرده است فجيع تر نمى باشد. براى مردم امروز ما قتل جنايت بار 
يك دختر در خيابان هاى تهران كه فيلمش بارها و بارها مشاهده شد، 

  بدترين فجايع است، و اميدوارند در آينده شاهد يكى ديگر نباشند.  

ا پديده زندان سياسى در دوران متاسفانه كمترين برخورد جامعه شناختى ب
جمهورى اسالمى و يا حتى دوران رژيم شاه نشده است. در كمتر جايى به 
زندانى به عنوان يك قربانى و اسير در يك نبرد نابرابر، پرداخته شده است. 
براى مردم و حتى بسيارى از فعالين سياسى، زندانى سياسى يك قهرمان و 

اين افراد و شرايطى كه در آن قرار گرفته اند يا بشرى از نوع ديگر است. به 
 مقاوم زندانيان از ما تحسين كه گونه بصورت، علمى نگاه نمى شود. همان

 نمى نيست، آنها ايدئولوژيك و سياسى روش و خط پذيرش معنى به
 موجب را زندانيان از برخى زندان و شكنجه زير بريدن و فروپاشى بايستى

 نشانى نكته اين. دانست افراد اين مبارزه و انهفداكار گذشته همه فراموشى
 حق تراب ما رفيق بقول. است نابرابر مبارزه اين در نبرد پيچيدگى از

 طبقاتى مبارزه حدت با شكنجه شدت " ،"بازنده " جزوه مقدمه در شناس
 3 ".دارد ارتباط حاكم سياسى رژيم ثبات ميزان و

 و صنعتى پيشرفت و اقتصادى نظر از كه ايران همچون كشورى اگر
 بكاربردن، در است، تر عقب دارى سرمايه پيشرفته كشورهاى از تكنولوژى
 مى تر دار جلو و تر پيشرفته آنها از مردم اما،  سركوب و زندان شكنجه،

 نيستند، برخوردار مقاومت حد يك از شوند مى شكنجه كه مبارزينى. باشد
 به دشمن نباشد، ضعفى اگر و كند مى فرق هم با ها قوت و ضعف نقطه
تمام زندانيان سياسى از  .بشكند را مبارزى هيچ تواند نمى وجهه هيچ

افرادى كه مقاومت كردند، زندانى كشيدند و يا اعدام شدند و يا حتى 
افرادى كه در زير فشارها و شكنجه هاى وحشيانه، بريدند و به همكارى 

ژيم  بوده اند. در دوران پرداختند، پيش از آن، خواستار براندازى و عليه ر
، در ابعادى "هست و نيست "اين كشاكش طوالنى و نابرابر، جنگى براى 

طبقاتى و فرهنگى، تاريخى در جريان بوده، كه در مرحله اى يكى بر 
ديگرى غلبه كرده است و با مرثيه خوانى تنها براى آن دالوران بخاك 

  افتاده نمى توان به اين پيكار ادامه داد.
 مقاومت. ندارد تعلق گروهى و فرد به است و طبقاتى اساسا انقالبى همبارز
 انتظار، هيچكس از بايست نمى و است محدود شكنجه برابر در فرد

 رژيم بسوى محكوميت جهت بايستى مى هميشه. داشت نامحدود مقاومت
 و سنتى تفكر يك اساس بر متاسفانه كه آن، قربانيان نه و باشد زندانبانان و
 ارزش و مبارزات تمام شكنجه، زير فرد وادادن و بريدن از پس رست،ناد و

 يا و سياسى حيات دوران پسين وا تنها و شود مى فراموش وى هاى
 دهه در اسالمى جمهورى ويرانگر زندان، گيرند. مى نظر در را وى مبارزاتى

 وارونه را ها واقعيت كرد، مچاله و له خود، مخوف نظام در را افرادى ،1360
 آنها شناسى باز گاه كه ساخت، ديگرى هاى آدم افراد، اين از و داد جلوه
 همواره و ندارد اعتبار زندان در اعترافى هيچ. بود شده محال و سخت
. آورد بياد و شمرد محترم را شكنجه قربانيان سابقه مبارزات اين بايستى
 از شىبخ شكست، و ياس و پيروزى و سربلندى از آن تبعات همه و مبارزه
 اين در كه داشت بياد بايستى. است فرادستان عليه فرودستان طبقاتى نبرد

 داراى آنها همه و روند مى هم جنگ به ها انسان طبقاتى، مبارزه
 امكانات همه با بايستى. هستند پايدارى و مقاومت در  هايى محدوديت

 نيانزندا انسانى حيثيت و شرف از و اقدام اعدام، زندان و شكنجه، عليه
 حقوق عنوان تحت انسانى شور و تنها احساسات مبارزه، اين در. كرد دفاع
 اين در نيست، طبقاتى مبارزه براى پاسخى و جوابگو وجه هيچ به بشر

  .ماند نمى خوانى مرثيه و تعارف براى جايى زندگى، و مرگ كشاكش،
در پايان، نگارنده معتقد است كه، اهميت هر واقعه و يا جنايت عليه 
بشريت در دوران و وضعيت مشخص خاص خودش قابل بررسى است. قتل 
هاى موسوم به زنجيره اى كه باعث قتل بسيارى از نويسندگان و 
روشنفكران ما شد آيا به اعتقاد مسئوالن محترم مجله آرش، مهمتر از 

است؟ آيا تداوم اين  1378تير سال  18جنايت بزرگ رژيم در واقعه 
اهيت فاسد و سرمايه دارى رژيم از افتادن در بحران جنايات كه ناشى از م

هاى متعدد بوده نيست؟ رژيم جمهورى اسالمى قادر به كنترل و تداوم 
حياتش براى مدت چندان ديگرى نيست بحران پس از بحرانى ديگر، 

  گريبانش را مى گرد.
انقالب همچون زايمان است، از دوران كشتار ها و جنگ نابرابر انقالبيون   
، تا كشتار تابستان 1360و دهه  1357ر سال هاى ابتدايى پس از بهمن د

و فجايع انسانى بعدى و تا به امروز ما شاهد اين جنايات و كشتارها  1367
بوده ايم. فاصله درد هاى زايمان در روزها و ساعت هاى پايانى كوتاه و 
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گردد. ما به كوتاه تر و فاصله بحران هاى رژيم نيز كوتاه تر و كوتاه تر مى 
انقالب نزديك تر مى شويم و ياد رفقايمان همواره با ماست در تمام اين 
سال هاى طوالنى، يادشان هميشه شعله ور عشق ما به آرمان آنها از دنيايى 

  بهتر و زيباتر براى همه است.
   ٢٠٠٩جوالى 

behrouzan@gmail.com 
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  ؛1367كشتار تابستان 
  موجب وحدت يا عامل تفرقه در جنبش مدني ايران!

  زنداني سياسي تهمورث كياني
  )68تا فروردين  1361(آذر 

  
جمهوري اسالمي دست به كشتار بي  1367: در تابستان پاسخ اول

تبعيض بخش عمده اي از زندانيان سياسي محبوس در زندانهاي خود زد. 
بي تبعيض بدين معني كه تقريبأ همه گروهاي سياسي و قومي و مذهبي 
كس يا كساني را در ميان قربانيان آن داشتند، و چون قربانيان اغلب تنها 

هيئت "اسي خاص و بر اساس ديدگاه به سبب انتساب آنها به گروههاي سي
درباره آن گروهها، و نه عملكرد فرد قرباني، قتل عام شدند. اين  "مرگ

كشتار نه تنها در تاريخ ايران بي سابقه بوده است بلكه با توجه به برخي از 
چنان در تاريخ مدرن بشر منحصر به فرد باقي مانده  ويژگي هايش، هم

موجب  67ردگي كشتار زندانيان در سال است. از آن پس، بيرحمي و گست
تحت الشعاع  61- 1360هاي  شده است تا حتي اعدام هاي گسترده سال

، با سايه انداختن بر اعدام هاي پيش از آن، به 67قرار گرفته و كشتار سال 
برجسته ترين نماد بيرحمي گروه اقتدارگرايان و افراطيون در جمهوري 

ها، و هم به سبب  به سبب برخي ويژگي اسالمي بدل گردد. اين كشتار هم
هاي گوناگون درباره طراحان، آمران، مجريان، و  چون و چراها و گمانه زني

ابعاد و علل آن، هم چنان از يك سو موج آفرين و محل بحث و گفتگو، و از 
ديگر سو، به نمادي ممتاز و برجسته در ترسيم چهره اقتدارگرايان در رژيم 

ل شده است. با نزديك شدن سالگشت اين رويداد، جمهوري اسالمي تبدي
فصلنامه آرش با طرح پنج پرسش در صدد كند و كاوي تازه درباره آن 

هاي  برآمده است.  نگارنده در اين مقاله مي كوشد به اختصار به پرسش
  در باره اين رويداد  پاسخ دهد. "آرش"

هاي  ابعاد گسترده آن است. اگر جنگ 67* نخستين ويژگي كشتار 
ويرانگر يا كشتارهاي دوران چنگيزخان و جانشينانش، و يا كشتارهاي 

اي از تاريخ ايران  دوران آقا محمد خان قاجار را ناديده بگيريم، در هيچ دوره
اي چنان كوتاه بدست يك حكومت قتل عام نشده  اين همه انسان در دوره

اند كه،  رش كردههاي مختلف شمارگان مختلفي از قربانيان گزا بودند. روايت
به سبب آنكه هنوز همه ابهامات و ابعاد اين فاجعه روشن نشده است، 

هزار  20معلوم نيست كداميك بيشتر به حقيقت نزديك است. ارقامي از 
هزار نفر در گزارشات مختلف ذكر شده اند. اغلب  4نفر تا دست كم 

ر ارقام و آمار هزار نفر را بيشتر از ساي 5تا  4تحليلگران، اما، رقمي بين 
  مقرون به صحت مي دانند. هين رقم كافي است تا ابعاد فاجعه معلوم گردد. 

در بي تبعيض بودن آن است. طراحان اين  67* دومين ويژگي كشتار 
كشتار پيشاپيش تصميم قطعي خود را گرفته بودند تا بخش اعظم زندانيان 

كادرهاي وابسته به  اي از اعضا و هوادار سازمان مجاهدين خلق، گروه ويژه
لنينيست، كه تا آن زمان اغلب آنها در زندان اوين -هاي ماركسيست گروه

هاي  تهران در وضعيت بالتكليف باقي مانده بودند، و برخي از هواداران گروه
كه من خود در  -سياسي يا اجتماعي را از بين ببرند. مثأل، در زندان شيراز

تقريبأ تمام زندانيان هوادار سازمان  -آن زمان در آنجا  به سر مي بردم 
مجاهدين خلق، صرف نظر از رده تشكيالتي آنان، يا وضعيت جاري 
عقيدتي و مواضع سياسي آن زمان ِ آنها، قتل عام شدند. آخرين گروهي كه 
در زندان شيراز قتل عام شدند گروه كوچكي از هواداران سابق مجاهدين 

ين زندان همكاري مي كردند و خلق بودند كه در سطح وسيعي با مسئول
ها را نيز در  بيرون از زندان گذرانده يا در صورت ماندن در  اغلب شب

زندان نه در ميان ساير زندانيان بلكه بيشتر با نگهبانان و كادر اداري زندان 
با گشت زني  "عمليات مرصاد"به سر مي بردند. اين گروه كوچك پس از 

ي و دستگيري مجاهديني مشغول بود كه هاي شيراز به شناساي در خيابان
گفته مي شد پس از آن عمليات به داخل كشور نفوذ كرده و در شهرهاي 

شان  اند. اين تيم شناسايي پس از پايان كار و مأموريت مختلف پراكنده شده
ديگر هيچگاه به زندان باز نگشتند. در همان دوره زندانيان مجاهدين به من 

بسيار مورد اعتماد  "توابان"ناسايي، كه از گفتند اعضاي آن تيم ِ ش
اند. تنها  مسئولين زندان بودند، در ميان آخرين گروه قربانيان، قتل عام شده

پس از آزادي و دست يافتن به اخبار موثق و از رهگذر خانواده  برخي از 
اعضاي آن تيم، باور كردم كه قتل عام آنها حقيقت دارد. از ميان زندانيان 

 "هيئت مرگ"هاي چپ تنها من و ماشاءاهللا خاكسار از نظر  ه گروهوابسته ب
نامزد مرگ شديم و براي مصاحبه و ارزيابي به بازداشتگاه فرا خوانده شديم.  

اي كه من در بازداشتگاه در حال بازي كردن  پس از آن دريافتم كه در دوره
مرگ محكوم  ام و از بخت بلند ِ وابسته نبودن به مجاهدين، به با مرگ بوده

خانم! "ام، يكي از مسولين دادستاني انقالب شيراز به مادرم گفته بود:  نشده
. اين نشانه همان بي "برويد خدا را شكر كنيد كه پسر شما از منافقين نبود

تبعيض بودن قتل عام است. به نظر مي رسد طراحان تصميم گرفته بودند 
د. مي توان تصور كرد كه حكم تا كاري به افراد و پرونده آنها نداشته باشن

كاري به سابقه و وضعيت كنوني افراد نداشته باشيد، "اينگونه بوده است: 
  . "همه هواداران مجاهدين و تمام كادرهاي جپ را بكشيد

در  61- 60كه آن را از اعدام هاي سال  67* سومين ويژگي قتل عام سال 
كند  متمايز ميايران، و ساير جنايات رخداده در تاريخ مدرن بشري 

)  بي شك تاريخ بشر در سده اخير جناياتي به 1سابقه بودن آن است.( بي
مراتب بزرگتر و با ابعادي به  مراتب گسترده تر از قتل عام زندانيان ايران 

را ثبت كرده است.  قتل عام ارامنه در دولت عثماني،  1367در سال 
هاي  ايان در دولتها و چپ گر جنايت بزرگ هولوكاست، كشتار كمونيست

هاي  فاشيستي اروپايي در خالل جنگ جهاني دوم و پيش از آن، قتل عام
دوران سياه استالين، قتل عام مسلمانان بوسني، نسل كشي رواندا، نسل 
كشي كردها بدست رژيم بعثي، و سرانجام نسل كشي در دارفور همه از 

 67ن سياسي سال نظر ابعاد و گستردگي فاجعه آميزتر از قتل عام زندانيا
كدام از اين قتل عام ها، اما، يك حكومت مستقر  در ايران هستند. در هيچ

در زمان صلح و ثبات نسبي، و در زماني كه اغلب دشمنان سياسي و 
اند، به قتل عام زندانياني، كه قبأل در  اش پيشاپيش تار و ما شده سازماني



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٧٠  103 ي آرش شماره

ليه شهروندي ِ به هاي آن حكومت، و بدون دسترسي به حقوق او دادگاه
رسميت شناخته شده در قانون اساسي ِهمان حكومت به زندان محكوم 

اند، دست نزده است. بلي، تاريخ كشتار زندانيان را پيش از كشتار  شده
زندانيان ايران در خود ثبت كرده است. برخي از آنها حتي ابعادي گسترده 

، در هيچ كدام از آن موارد همه اند. با اين تر از كشتار زندانيان ايران داشته
قربانيان كساني نبوده اند كه قبأل در دادگاه  رژيم حاكم يك بار محكوم به 

كاتين نام  روستا   -1940حبس شده باشند. مثأل، كشتار كاتين در مارس 
كه در آن به  -اي جنگلي در روسيه در نزديك مرز با لهستان و منطقه

مخفي استالين، و با تصويب دفتر  نهاد بريا، رئيس جنايتكار پليس پيش
هزار افسر، روشنفكر،  22سياسي حزب كمونيست اتحاد شوروي در حدود 
هاي عادي، و افرادي از  دانشجو، كشيش، مقامات سياسي، سرباز و ژاندارم

ها در يك زندان  گروههاي مختلف اجتماعي لهستاني كه  تا پيش از آن ماه
بردند، قتل عام شدند. اين  ت به سر ميدر نزديكي روستاي كاتين در بازداش

هم گسترده است و هم  بي تبعيض است.  67كشتار همانند كشتار سال 
كه تنها جرم آنها لهستاني بودنشان  - چنين، در كاتين، نيز، قربانيان هم
زندانياني بودند كه بر اساس قوانين بين المللي و قوانين اتحاد شوروي  - بود

ها، اما، زندانيان كاتين،  بودند. به رغم اين شباهتاز حقوق خاصي برخوردار 
هاي رژيم  برخالف بخش غالب زندانيان ايراني، پيش از كشتار در دادگاه

حاكم به حبس محكوم نشده بودند. به عالوه، رژيم حاكم دست به كشتار 
  زندانياني زد كه تابع يك كشور ديگر بودند. *

، كه موجب شده است تا 67ال ترين ويژگي كشتار س * سرانجام، برجسته
يادمان اين فاجعه با شدت به مراتب بيشتري در اذهان باقي مانده و 

چنان ساير سركوب هاي سياسي را در جمهوري اسالمي تحت الشعاع  هم
قرار دهد، نه در بيرحمي آن، نه در گستردگي آن، و نه در بي تبعيض بودن 

يداي اين جنايت هولناك و راز آن نهفته است. اين ويژگي ابعاد پنهان و ناپ
هاي  و رمز نهفته در آن است. همين ويژگي است كه اين فاجعه را از اعدام

متمايز كرده است. هر دو واقعه از نظر بيرحمي  61و  60هاي  گسترده سال
، اما، به 67و گستردگي در شمار رخدادهاي كم نظير هستند. كشتار سال 

وز شاكيان ِ آن منتظر گشوده شدن ابعاد ماند كه هن سان يك پرونده باز مي
خواهند بدانند بر اساس كدام سناريو، به چه علت،  آن هستند. آنان مي

بدست چه كساني، و چگونه هزاران عزيز آنها كشتار شدند. آنچه به كميته 
در آفريقاي جنوبي، پس از رهايي از نظام جدايي  "حقيقت و آشتي"

هاي جامعه آفريقاي جنوبي  برخي ويژگينژادي، معنا بخشيد، صرف نظر از 
آن دوران، صرفأ يك ژست سياسي و دموكراتيك مأبانه نبود. مردم 

هاي پنهان و سرنوشت ناپديد  خواستند از سرنوشت بسياري از قتل مي
شدگان دوران جدايي نژادي آگاه شوند. حق اطالع يافتن از چگونگي قتل 

ها درباره آن، حقي است  ه زنييك عزيز و روشن شدن همه ابهامات و گمان
اي كه عضوي را از دست داده است براي دست يافتن بدان  كه هر خانواده

همواره و خستگي ناپذير خواهد كوشيد و تا دست يافتن به آن آسود 
به سان زخمي خون چكان است كه درد  67نخواهد بود. بنابراين، كشتار 

حتي همانند وضعيت چنان  مي سوزاند. برخي اين وضعيت را  آن هم
دانند كه عضوي از آنها ناپديد شده است. اهميت آگاهي از  اي مي خانواده

وضعيت كساني كه خانواده آنها اطالعات كاملي درباره قتل و ناپديد شدن 
ها حاظراند در ازاي دستيابي به  آنها ندارند تا جايي است كه اغلب خانواده
كه   د. مثأل، چندي پيش هنگاميآن اطالعات، قاتل يا قاتالن را ببخشن

قاتل "ريگ وي، معروف به  اي و مخوف در سياتل به نام گري قاتلي زنجيره
، سرانجام به دام افتاد، خانواده قربانيان، كه شمار آنها بيش "رودخانه سبز

از يكصد و هشتاد زن جوان بود، و مقامات قضايي حاضر شدند تا در برابر 
مز گشايي از نحوه قتل قربانيان از اعدام او صرف زبان گشودن اين هيوال و ر

نظر كنند. در حاليكه اهميت اطالع يافتن از نحوه قتل و ناپديد شدن حق 
بي چون و چراي خانواده هر قرباني، چه سياسي و چه غير سياسي، چه 
قتل يك نفر و چه قتل هزاران نفر، مي باشد، رمز گشايي و فاش شدن ابعاد 

، به مثابه قتل عامي سياسي، نه تنها درد و 67در سال  قتل عام زندانيان
بيتابي هزاران خانواده را التيام خواهد بخشيد، بلكه داراي پي آمد هاي 
جدي سياسي در كشور خواهد بود. آگاهي از همين پي آمدها است كه 

چنان سخن گفتن و  موجب شده است تا عامالن و طراحان اين كشتار هم
  را نابخشودني بدانند. فاش گويي درباره آن

است كه هم  67همين ابهامات و چند و چون هاي مختلف درباره قتل عام  
اي جدا نشدني به  اكنون هزاران زندني سياسي سابق در ايران را با رشته

پيوسته است. آنچه مالط اين پيوند را تشكيل  67خانواده قربانيان كشتار 
گاهي و اطالع از چگونگي كشتار دهد بيشتر از هر چيزي اصرار بر حق آ مي

ها  خواهند بدانند اين گروه بزرگ از انسان فرزندان و يارانشان است. همه مي
چگونه و بر اساس كدام سناريو كشتار شدند  همين نكته است كه قتل 

مي پيوندد و به رغم  67را نيز به كشتار سال  76اي سال  هاي زنجيره
چنان زنده نگه داشته است. ويژگي  همآن را  76شمار كم قربانيان فاجعه 

نيز صادق  78تا  72هاي زنجيره اي دوره  ابهام و پنهاني بودن در باره قتل
است و موجب شده است تا آن قتل ها نيز به رغم آنكه به لحاظ شمارگان 

 61-60و اعدام هاي دوران تيره  67هاي كشتار بزرگ  تر از قتل بسيار اندك
چنان موج آفرين و موجب گمانه  هم 67گ سال است، به سان كشتار بزر

هاي گوناگون قرار گرفته و هر دو به سان زخمي خون چكان بر پيكر  زني
  جنبش مدني و دموكراتيك ايران باقي بماند

  
نيز فصل مهم و فراموش  61و  60اعدام هاي گسترده سالهاي  پاسخ دوم:

م ها به رغم نشدني در تاريخ سركوب در كشور ماست. ماهيت اين اعدا
اگر چه  61و  60هاي  است. در سال 67هولناكي آنها، اما، متفاوت از كشتار 

ترين حقوق اوليه مصرح در قانون اساسي جمهوري  اعدام شدگان از كوچك
دانستند  ها دست كم مي اسالمي بي بهره بودند، در آن هنگام، اما، خانواده

اند.  دام قاضي تيرباران شدهكه فرزندان آنها در كدام دادگاه و به دستور ك
ها و موانع بسيار، پيكر فرزندان خود را  توانستند، به رغم سختي آنها مي

ي جاي داده و در خانه خويش براي آنها مجلس  تحويل گرفته و در آرمگاه
به رغم بيرحمي و  61و 60هاي  چنين، اعدام بزرگداشتي بر پا سازند. هم

ها  ابقه نبودند. بسياري از حكومتبي س 67مانند كشتار  اش، گستردگي
هنگام مواجه با بحران جدي سياسي و براي سركوب جنبش دموكراتيك 

اند. مثأل، با نگاهي به  هاي گسترده زده در سده اخير دست به كشتار و اعدام
تاريخ اروپا در ميان دو جنگ و در خالل جنگ دوم جهاني يا تاريخ 

ي، آرژانتين، گواتماال، و بوليوي، كشورهاي آمريكاي التين، از جمله شيل
، 61و  60هاي  نمونه هاي فراواني از سركوب گسترده خواهيم ديد. در سال

جمهوري اسالمي با بحران بزرگي در گير بود. كشور نه تنها درگير جنگ 
با رژيم بعثي و در محاصره اقتصادي و سياسي بود، بلكه سازمان مجاهدين 

تهديد جدي براي جكومت به شمار مي گران، يك  از سوي اغلب تحليل
رفت. اين سازمان در آن دوره شمار بزرگي از مسئولين طراز اول حكومت 

چنانكه اعدام هاي سريع و بدون  چنان فعال بود. هم را ترور كرده بود و هم
ارتش ايران، به رغم  هاي محاكمه گروهي از سران حكومت پهلوي و ژنرال

ها و  بود كه تا آن زمان در اغلب انقالب بيرحمي و نقض حقوق بشر، كاري
هاي سياسي  به وقوع پيوسته بود و بي  يا كودتاهاي خونين و در اوج التهاب

سابقه نبود. بنابراين، اگر چه همه اين وقايع، از منظر نقض حقوق اوليه بشر 
و سركوب سياسي دگرانديشان و مخالفان سياسي، ماهيتي يكسان دارند، 

ه لحاظ ابعاد ناپيداي آن، و به سبب آنكه هنوز از سوي ب 67اما، كشتار 
جمهوري اسالمي به طور آشكار به رسميت شناخته نشده است، مانند 

  پرونده اي باز يكي از موضوعات مهم سياسي باقي مانده است.
  

.به نظر مي رسد اختالف نظر چنداني در ميان  پاسخ سوم و چهارم:
هاي اعدام شدگان  بانيان، اعم از خانوادههاي سياسي و خانواده هاي قر گروه
درباره اهميت  67هاي قربانيان كشتار  و خانواده 67هاي پيش از  سال

وجود  67هاي منحصر به فرد كشتار سال  متفاوت اين رويدادها و ويژگي
به معني ناديده گرفتن اعدام  67ندارد. تأكيد بر اهميت و ويژگي كشتار 

ي پيش از آن نبوده و نيست. برخالف اعدام هاي هولناك و گسترده سالها
كامأل پنهاني صورت گرفت و دستگاه  67، كشتار 61و 60هاي سالهاي 

قضايي جمهوري اسالمي و طراحان عمليات هيچگاه درباره آن سخن 
هاي بي نام و نشان و اغلب دسته جمعي  نگفتند. نيز، قربانيان در گورستان

ب شده است تا از همان نخستين به خاك سپرده شدند. اين ويژگي موج
روزها نوعي همبستگي در ميان خانواده هاي قربانيان اين فاجعه پديد آيد. 

هايي معين بنيان گرفته است. از آن پس،  اين همبستگي بر اساس خواسته
  ها و تبديل آنها به  از يك سو، تالش براي نام نشان دار كردن گورستان
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الش براي به رسميت شناخته شدن اين كشتار هايي پاكيزه و مرتب، ت مكان
و از حالت تابو به در آمدن آن، حق بازديد و سوگواري آزادانه بر آرمگاه، از 

اند كه مبارزه براي تحقق آنها موجب ارتباط ميان  جمله حقوقي بوده
هايي  خانواده هاي قربانيان، بخش بزرگي از زندانيان سياسي سابق، و گروه

كنند، شده است. از ديگر سو، مبارزه براي  ر مبارزه ميكه براي حقوق بش
تحقق حقوقي نظير حق دانستن درباره سرنوشت قربانيان و چگونگي 
كشتار آنها، سناريويي كه طراحان بر اساس آن دست به جنايت زدند، و 

هاي گذشته نه تنها  آشكار شدن ديگر ابعاد ناپيداي آن رويداد در همه سال
هاي قربانيان شده بلكه موجب  و همبستگي بين خانوادهموجب نوعي اتحاد 

شده است تا دستيابي به اين حقوق به يكي از اهداف جنبش دموكراتيك و 
چنان  هم 67اي و كشتار  مدني ايران تبديل شود و مسئله قتل هاي زنجيره

هاي پيش  هاي سال هاي اعدامي رسد خانواده در صدر باقي بماند. به نظر مي
و  67ها نه تنها از برجسته شدن كشتار  با درك اين ويژگي 67از كشتار 

اي نگران و ناراحت نيستند، نه تنها اين برجستگي را به  قتل هاي زنجيره
دانند، بلكه با تالش  معني فراموش كردن فجايع پيش از آن نمي

اي براي دست يافتن به   و قتل هاي زنجيره 67هاي قربانيان كشتار  خانواده
ه خويش احساس هبستگي و همدردي دارند. بنابراين، اختالف حقوق حق

كه  -نظري در ميان خانواده هاي دو دسته از قربانيان در دو دوره متفاوت
درباره  -در بسياري موارد مشتركند يا نسبت خانوداگي نزديكي با هم دارند

  هاي مختلف اين رويداد ها نيست. اهميت و ويژگي
به سبب  78-72اي سالهاي  قتل هاي زنجيرهو  67با اين همه، كشتار  

ابعاد پنهاني آنها، و نيز به سبب آنكه جمهوري اسالمي به مثابه يك كل 
هاي  قتل –ارتكاب آنها را نه تنها به رسميت نشناخته بلكه يكي از آنها را 

هاي اطالعاتي  كار بخش كوچكي از عوامل خود سر در دستگاه -زنجيره اي
ها و اختالف نظر در ميان  زني نان موضوع گمانهچ كشور مي داند، هم

ها درباره ابعاد  هاي سياسي و تحليلگران ايران است.  هنوز تمام تحليل گروه
و چگونگي اين رخدادها، طراحان، آمران، مجريان، انگيزه و اهداف سياسي 
نهفته آنها در حد گمانه زني باقي مانده است. و تا زماني كه اسناد محرمانه 

ره اين فاجعه فاش نگردند، و كس يا كساني از كارگردانان اين جنايت دربا
زني باقي خواهد  چنان در حد گمانه بزرگ درباره آن فاش سخن نگويند، هم

ماند. مثأل، ابعاد قتل عام كاتين در روسيه تنها پس از فروپاشي اتحاد 
شوروي و منتشر شدن اسناد دفتر سياسي حزب كمونيست آشكار گشت. 

براين، تا فاش شدن اسناد و فاش گويي دست اندكاران و كارگردانان بنا
و قتل هاي زنجيره اي، اجماعي درباره اين وقايع پديد نخواهد  67كشتار 

گران است كه اغلب به شدت  هاي تحليل آمد و آنچه وجود دارد گمانه زني
 متأثر از نوع تحليل سياسي آنها از رژيم جمهوري اسالمي است و حداكثر

 67دهد. مثأل، نه تنها درباره كشتار  بخش كوچكي از واقعيت را بازتاب مي
شمارگان مختلفي مطرح است، بلكه درباره قتل هاي زنجيره اي، كه در 

هاي پس از آن رخ داده است، نيز، شمارگان متفاوتي اعالم شده است.  سال
 برخي گمانه زني ها قتل كساني چون سيد احمد خميني و تني چند از

اي مي  مقامات سابق جمهوري اسالمي را نيز در زمره قتل هاي زنجيره
آورند و برخي ديگر آمار متفاوتي مي دهند. همين نكته موجب شده است 

و قتل هاي  67تا اختالف نظر نه درباره اهميت بيشتر يا كمتر كشتارهاي 
ند و زنجيره اي از اعدام هاي آشكار و گسترده ِ پيش از آن، بلكه درباره چ

و قتل هاي زنجيره اي باشد. بخش بزرگي از  67چون و تحليل كشتار سال 
از جمله  - هاي سياسي و فعاالن جنبش اصالح طلبي و افراد مختلف  گروه

هاي اخير را  و قتل هاي زنجيره اي در سال 67طراحان كشتار  -نگارنده
دانند كه در يك دهه گذشته  هايي خاص در جمهوري اسالمي مي گروه

كارگردانان اصلي مخالفت با جنبش اصالح طلبي و تحديد بيشتر 
ها با تعميم طراحان و آمران  هاي سياسي بوده اند. بنابراين، اين گروه آزادي
به همه مسئولين رده باالي جمهوري  67اي و كشتار  هاي زنجيره قتل

كنند و بر اين باور هستند كه به سبب ساختار غير  اسالمي مخالفت مي
هاي خاصي  كز و تعدد مراكز قدرت در جمهوري اسالمي گروهمتمر

هاي قضايي و  هاي مياني بخش توانند، با نفوذ و كنترل اليه اند، و مي توانسته
اطالعاتي و امنيتي در مقاطع خاصي اهداف خاص خود را به پيش برند. 

هاي خود  اي و تالش برخي گروه هاي زنجيره ، قتل67اين طيف قتل عام 
دستگاه اطالعاتي كشور در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي سر در 

رفسنجاني براي قاچاق كردن مهمات به اروپا و كارشكني در فرآيند 
كه قرار بود با آمدن فرانسوا ميتران به ايران وارد  -بهبودي رابطه با غرب

و يك سلسله اقدامات پنهاني ديگر نظير بحران هاي  -مرحله نويني گردد
دانند كه  اي مي در زمان دولت سيد محمد خاتمي را زنجيره پي در پي

ها است.  بازتاب تالش بخشي از حكومت براي تسط بر ديگر جناح
مردان عالي رتبه جمهوري  ها سكوت برخي از دولت چنين، اين گروه هم

اسالمي درباره اين جنايات را نه نشانه مشاركت آنها بلكه نشانه ناتوانايي 
سياسي خاص ناشي از توازن قواي سياسي، يا برخي آنها، مالحظات 

دانند. آنها تالش ناموفق دولت  تهديدهاي خارجي در جمهوري اسالمي مي
سيد محمد خاتمي براي آشكار كردن ابعاد قتل هاي زنجيره اي را نشانه 
اين ناتوانايي و موازنه قواي مورد نظر مي دانند. از سوي ديگر، بخش 

بايد  67نيز بر اين باورند كه پرونده قتل عام  ديگري از اصالح طلبان
هاي  همزمان با پرونده قتل هاي هواداران جمهوري اسالمي در زندان

هاي كمپ اشرف  گروههاي سياسي كردستان نظير زندان دو لوتو و زندان
هاي سياسي  ).  از ديگر سو، يك طيف ديگر از گروه2در عراق بررسي شود (

هايي نام  ي كشور، كه مي توان آنها را افراد و گروهو شماري از فعاالن سياس
برد كه به اصالحات در جمهوري اسالمي باور ندارند، و با مسامحه از آنها به 
سرنگوني طلبان نام برده مي شود، با چنين نظري مخالف هستند. اين 

ها بر اين باورند كه كل جمهوري اسالمي و همه جناح ها يا با سكوت  گروه
خود يا به طور مستقيم در اين رويدادها نقش داشته و مسئول  و همراهي

ها بر اين نظراند كه نخستين كاري كه هر  مي باشند. بنابراين، اين گروه
سياستمدري مي بايد انجام دهد تا در ادعاي رفرم و اصالحات او شك 

و قتل هاي زنجيره اي را  67نشود اين است كه به طور آشكار كشتار 
ها قتل عام  و درباره آن هر چه مي داند فاش سازد. اين گروهمحكوم كرده 

، قتل هاي زنجيره اي، و اعدام هاي پيش از آن را تنها حلقه هاي 67
دانند كه در مقاطع  متفاوتي از زنجيره سركوب در جمهوري اسالمي مي

  خاص بر ضد مخالفان به كار گرفته شده است.
  
گاه  تل هاي زنجيره اي هيچو ق 67برجسته شدن كشتار  پاسخ پنجم: 

هاي پيش از  موجب كم اهميتي يا فراموش شدن اعدام هاي گسترده سال
چنانكه گفته شد، بخش مهمي از اين برجستگي از يك  آن نمي شود. هم

تري به سبب  است و بخش مهم 67سو به سبب بي سابقه بودن كشتار 
ست كه موجب ابعاد ناپيدا و مبهم اين كشتار و قتل هاي زنجيره اي ا

گشته است تا مبارزه براي روشن شدن ابعاد آنها نقش ويژه اي در جنبش 
و قتل هاي  67دموكراتيك مردم ايران بيابد. واقعيت اين است كه كشتار 

فاقد آن ابعاد   61و  60زجيره اي ابعادي دارند كه اعدام هاي سالهاي 
اين دو رخداد،  هستند. اين ابعاد را گروه خاصي با برجسته كردن مصنوعي

پديد نيĤورده است، بلكه به سبب ويژگي هاي ذاتي اين دو رويداد است. 
چنان به  تأكيد بر و برجستگي اين دو رويداد به سبب آن است كه آنها هم

مثابه پرونده هاي  بازي مي مانند كه هزاران نفر در انتظار روشن شدن 
قربانيان اين دو رويداد  همه ابعاد آن هستند. بنابراين، تالش خانواده هاي

هاي سياسي از خواسته آنها  براي دستيابي به حقوق خود و پشتيباني گروه
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موجب فراموش شدن يا بي اهميت دانستن اعدام هاي گسترده و بيرحمانه 
  نبوده و نيست. 61و  60هاي  سال

  پانوشت ها:
خلق و مجاهدين ) البته اگر از استثناء قتل عام برخي از رهبران سازمان فدائيان 1

  خلق در زمان حكومت محمد رضا شاه صرف نطر كنيم.
) مثآل نگاه كنيد به برخي از مقاالت آقاي علوي تبار،از نظريه پردازان نوانديش 2 

  ديني در ايران، درباره اين موضوع.
  
*  

  

    
  شهاب شكوهي زنداني سياسي 

  )68تا فروردين  1360(فروردين 
  
  از ويژگي خاصي بر خوردار است؟ 67 آيا كشتار تابستان سال – س
  

همانطور كه در سوال شما آمده است  67از نظر من كشتار سال   شكوهي:
بدون ترديد از ويژگي خاصي برخوردار بود. براي روشن شدن مطلب اشاره 
اي كوتاه به زمينه بوجود آمدن چنان فاجعه اي مي كنم و بعد به ويژگي 

  آن مي پردازم.
ديد كشورهاي همسايه و غرب، پذيرش قطعنامه، شرايط ايران از  

گران، حضور ارتش  بحرانهاي جامعه در آن زمان،  اختالفات حكومت
  .مجاهدين خلق در مرزهاي غربي كشور

ايران در آن روزها وضعي پر تنش با همسايگانش داشت  و از طرف  -1
عراق ديگر بخصوص با غرب و امريكا رابطه اش در ظاهر بشدت تيره بود. با 

در جنگ بود ، با عربستان مشكل سياسي ايدئولوژيك داشت ( اختالفات 
شيعه و سني، تحت نام وهابي گري، هر ساله در سفر هاي حج باعث 

ديگر را  درگيريهاي شديدي بين پليس سعودي و زوار شده بود. طرفين يك
، ملك فهد رسماً از طرف خميني مردي فاسد و  کردند فاسد ارزيابي مي

امريكا ناميده مي شد و دولت آل سعود دولت ايران را تجاوزگر مي  نوكر
خواند). حكومت افغانستان ، همسايه ديگر ايران متهم بود كه  شاه مسعود 
و گلبدين حكمتيار را كه از  طرف حكومت ايران حمايت مي شوند 
سركوب مي كند و از طرفي ايران حكومت طالبان را، حكومتي غير 

ده !! پاكستان و تركيه هم ايران را مرتب به دخالت در مسلمان مي نامي
شان متهم مي كردند. در پاكستان حمايت ايران از جندااله  امور داخلي

خشم پرويز مشرف را بدنبال داشت و از طرف ايران  مشرف متهم بود به 
دست نشانده بودن امريكا . تركيه هم در آن زمان بر سر نفوذ ايران و تجاوز 

به بهانه سركوب كردها، گله مند و ناراضي بود. كشورهاي به خاكش 
اروپائي و غرب با وجود قرار داد هاي اقتصادي مهمي كه با ايران داشتند، 

كردند و  هر ساله حكومت ايران را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم مي
كرد كه  خواهان سرعقل آوردن ايران بودند. از طرفي ايران هم آنها متهم مي

ام كمك مي كنند و نمي گذارند كه ايران در اين جنگ پيروز شود. به صد

مواردي از اين دست هم مانند انفجار در مركز امريكايي ها در آرژانتين و 
عربستان ، صدها ترور در خارج از كشور و اساساً حمايت فعال از در 
گيريهاي بين مسلمانان در نقاظ مختلف دنيا:  بسني ، لبنان ،  فلسطين و 
..... نشان از يك ديپلماسي فعالِ ترور و وحشت داشت كه مي توانست آن 

  نتايج انزواگرايانه را براي ايران در بر داشته باشد.
پذيرش قطعنامه كه به قول خميني به سر كشيدن جام زهر شبيه بود،  -2

درواقع شكست آرمان خواهي و پيشرفت اسالم به همه عالم بشر قلمداد 
شكست در واقع خطر بر باد رفتن تمامي آمال  مي شد. با پذيرش

وآرزويشان و حتي بزير كشيدن اسالم عزيز مي توانست باشد. از اين رو 
خشم ايجاد شده ناشي از نابودي همه چيز! مي توانست چنان خميني را 
ديوانه كند كه شمشير را از رو ببندد و براي دفاع از منافعش ايراني را به 

  آتش بكشد.
ي كه از طريق اخبار داخلي زندان از خانواده ها، راديو مخفي در تا جاي -3

شديم  داخل زندان و افرادي كه بنوعي با بيرون در ارتباط بودند با خبر مي
، بعد از شكست ايران و پذيرش قطعنامه وضع جامعه در حدي بحراني بود 

قادر به جم و جور كردنش باشد. هر روز  توانست كه حكومت براحتي نمي
اعتراضات اجتمائي پراكنده در گوشه و كنار ايران ، اعتصابات و گاهي در 
گيريهاي شديد مردم با پاسداران بر سر مسائلي بظاهر كوچك مانند سيگار 
كشيدن در ماه رمضان يا اعتراض و درگيري زني در صف نان و يا كشته 
شدن پسر بچه اي در جاده كمر بندي اراك و در گيريهايي در مشهد ، 
اصفهان و  صدها مورد ديگر كه ناشي از خشم و به ستوه آمدن مردم از 
حكومت زور داشت، و در نهايت حمله مجاهدين به اسالم شهرغرب ، كه به 

كند! همه  كه حكومت جمهوري اسالمي عنقريب سقوط مي رسيد نظر مي
هايي مي كرد كه در جامعه وجود دارد و همواره در حال  حكايت از بحران

  ست. رشد ا
اختالفات حكومتي اگر چه در دوران خميني امكان بروز علني نداشت  -4

هاي مختلف خودش را نشان مي داد. . اصالح طلبان  ولي در پرده به شكل
زير پوشش نهضت آزادي و افراد مستقل ، نظرات منتظري و طرفدارانش ، 

وي عبدالكريم سروش و ايده هاي كمي متفاوتش و... همه وهمه در واقع م
دماغ خميني بودند. تفاوت نظرات خميني و منتظري (وليعهد و 

ش ا جانشينش) بقدري باال گرفت كه  خميني به دنبال طرح هميشگي
براي سركوب و نابودي مخالفان، مزاهمي مثل منتظري را تاب نياورد و 
بعدها به كنج انزوا كشاند. اين اعمال همراه با جو سركوب شديد باعث شده 

هاي حادتري خود را نشان  ميان حكومتگران اختالفات به شكل بود كه در
  بدهند

حضور ارتش مجاهدين در مرزها و حتي در خاك ايران چنان وحشتي  -5
در حكومت انداخت كه ديوانگي شان را تا سر حد جنون باال برد. در نفت 
شهر، ارتش و سپاه پاسداران متحمل شكست سنگيني شده بود و در حال 

و در واقع فرار بودند. در اين وانفسا نه تنها خطر فروپاشي  عقب نشيني
حكومت وجود داشت بلكه ممكن بود توسط نيروهايي مثل مجاهدين انتقام 
سختي از آنها بگيرند. مجاهدين آنقدر به خودشان مطمئن بودند كه 
زندانيان مجاهد با لباس مي خوابيدند و حتي براي نيروهاي مخالف خط و 

دند. بنظر اين همه اعتماد به سر نگوني رژيم در مجاهدين ، نشان مي كشي
نه تنها از شناخت مجاهدين نسبت به جامع ايران ناشي مي شد بلكه از 

  ضعف و بحران زدگي رژيم هم بود كه همه مردم آن را آشكارا مي ديدند.
اگر بدنبال جواب سوال شما باشم بايد آن را در همين شرائط بحراني 

چرا خميني دست به چنان جنايتي زد؟ جواب ساده است جستجو كرد . 
. اگر چه مي دانيم كه حكومت هايي هستند كه براي "حفظ حكومت"

حفظ قدرت، الزاماً دست به چنان كارهاي نمي زنند و اين نشان از آن 
سركوب  ی داشت كه اين حكومت با حكومت هاي ديگر حداقل در شيوه

كه طرح سركوب توسط خميني و  تفاوت بسيار دارد . ناگفته نماند
ها به شكل و شيوه هاي  ها بود كه مطرح بود وآنها طي سال مامورانش سال

مختلف آن سواالت را بر روي زندانيان آزمايش كرده بودند و كامالً آگاهانه 
مي دانستند كه چه سواالتي بيشترين قربانيان را خواهد داشت حتي در 

مقاله اي نوشت مبني بر اينكه امام روزهاي قبل از كشتار مجله سروش 
را جاري كند يعني هر كس غير مسلمان باشد حكمش  اوليهبايد حكم 

اعدام است. و همين عمل كرد، نشان از آن داشت كه اين حكومت 



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٧٣  103 ي آرش شماره

 5000درضديت با مردم اصالً ترديدي نداشته و ندارد و اگر الزم باشد 
قرباني اهداف خودش  زنداني كه هيچ حتي صدها هزار انسان را حاضراست

ها  بكند كه بدبختانه اين شرايط برايش بوجود آمد و طرحي كه سال
از اين رو متاسفانه زندانياني كه در اين برهه   منتظرش بود پياده كرد.

از زمان گروگان رژيم بودند در واقع قربانيان شرائط كامالً غير 
ف طبيعي و استثنائي بودند كه حتي نمي شد زندانيان مخال

ناميدشان چرا كه نه همه آنها مخالفين صرف رژيم بودند و نه  رژيم 
خود خميني در يك كلمه گفت: قصد سركوب مخالفين تنها را داشت. 

كه مي خواهد دفع شركند كه اين دفع شرهم زندانياني را شامل مي شد 
كه در آينده براي رژيم مشكل ساز بودند (حتا موافقين رژيم هم  بر اساس 

شامل اين تصفيه شدند).  » تر و خشك با هم مي سوزند«معروف مثال 
نيرو هايي مثل مجاهدين و يا گروهاي سياسي ديگر (چه خودي و چه 

  برانداز) هم شامل اين سركوبِ از قبل بودند.  
با اعدامهاي سا ل هاي پيش از آن در  67تفاوت كشتار تابستان  -س

  كجاست؟
  

گاه نيرو هاي سياسي است بايد برگرديم اگر منظور از زاويه و ن شكوهي:
هاي فعال در اپوزيسيون. توضيح مي دهم: ما مي دانيم  به ديدگاهاي گروه

كه بين گروهاي سياسي بر سر برخورد با حاكميت اختالف وجود دارد و 
. همين امر باعث مي شود ديگر است حتي اين اختالف در نقطه مقابل يك

ت ، شرائط سياسي جامعه ، شرائط بين كه همواره ارزيابي از نوع حكوم
گذارد،  المللي و... با هم فرق كند. از اين رو تفكري حكم اعدام را كنار مي

تفكري آن را قبول دارد و تفكري جواب صريح نمي دهد. با اين توصيف 
هاي  تا  مي شويم يك عده فقط اعدام 60هاي دهه  وقتي وارد بحث اعدام

 67 به رسميت مي شناسند و در مورد سال را كامالً 67هاي قبل از  سال
فقط اعدام گروه هاي به زعم رژيم برانداز را قبول دارند و بقيه را قبول 

 67ندارند. تكليف چيست؟ براي من اين گونه بر خورد كردن با پديده سال 
قابل قبول نيست چرا كه به نظر من موضوع از اين كه ما جداگانه چه فكر 

ت. موضوع كشتار وحشيانه ايست كه رژيم انجام داده و مي كنيم فرا تر اس
اتفاقاً نكته در آنجاست كه اين بار حكومت حتا به طرفداران خودش هم 

پاشنه آشيل رژيم در همينجاست كه با چه  رحم نكرد.  در واقع
. از نظر حسابي موافق و مخالف را در كنار هم گذاشت و اعدام كرد 

و سالها ي ديگر باشد و اين را  67كشتار من  طبيعي است كه فرقي بين 
مي فهمم، اما اين را نمي فهمم كه وقتي مثالً كارگران اعتصاب مي كنند يا 
دانشجويان با پاسداران درگير مي شوند ، آيا ما زره بين مي گذاريم و آنها 
را جدا مي كنيم كه چه كساني انقالبي هستند و چه كساني نه . شايد 

نيان خائن بودند، اين درست، ولي من مي پرسم  آيا آنها بگوييد كه آن زندا
ي شصت با  به چه كساني خيانت كردند؟! مسلماً كساني كه در اوايل دهه

كردند، به نيروهاي برانداز خيانت كردند (شايد به  حكومت همكاري مي
حكومت هم! ولي مورد بحث ما نيست) پس آن كه بايد آنها را در محكمه 

م نه حكومت. از اين رو هرگونه عملكردي از طرف حكومت بنشاند ما هستي
محكوم است و ديگر در اين بين فرقي وجود ندارد كه چند در صد طرفدار 
فالن گروه بودند و چند در صد بهمان گروه! مضافاً  اين كه اين يك كشتار 
و عمل معمول حكومتي نبوده و ابعاد جنايت آن چنان است كه جاي هيچ 

ذارد كه ما در ابتدا بايد حريفي بسيار درنده خو را تكليفش ترديدي نمي گ
را روشن كنيم بعد مراحل ديگر را مورد بحث قرار دهيم. به نظر من 
موضوع اين است كه در يك برهه زماني خاص كشتاري وحشيانه توسط 
حكومت نسبت به بخشي از جامعه شده وعده اي از مردم بي گناه و با گناه! 

انه قرار گرفته اند مثل بمباران يا قتل عامي در نقطه اي مورد هجوم وحشي
از اين كشور آيا رژيم پرسيد كه چه عقيده اي دارند و بمب باران كرد؟ 
تاكيد من اين است كه يك فاجعه ملي اجتمايي توسط رژيم رخ داده و ما 
بايد در برابر آن واكنش نشان دهيم و اين به معني قاطي كردن مرزها 

ه اگر قراربود مرزي را مورد بحث قرار دهيم ، با هم اختالف نيست. گر چ
داشتيم. ولي آيا دفاع  از حقوق يك عده آدم گناهكار كه دچار خطاي 

  محكوم به اعدام شده اند وظيفه ما نيست؟!. محاكمهو بدون   سياسي شده
  اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي شود؟ -س

   

جواب اين سوال را داده ام و ديگر سرتان را  فكر مي كنم در باال شكوهي:
كنم كه اين گونه اختالفات به نظر من با  درد نمي آورم اما تاكيد مي

واقعيات  فاصله دارد و متاسفانه انرژيمان را بشدت مي گيرد . ما بخوبي به 
ها بين  يادمان داريم كه در زندان و بيرون از زندان  چقدر همين صحبت

ون حساسيت و اختالف ايجاد مي كرد ولي متاسفانه همان نيروهاي اپوزيسي
ها بازهم تكرار مي شود كه البته نمونه هاي ديگرش  بحث ها بعد از سال

هاي خارج از كشور  هاي سياسي است كه در ميان بعضي از گروه بحث
  جريان دارد و الزاما منافع مردم را در برنمي گيرد. 

اده هاي اعدام شدگان در داخل كشور آيا چنين اختالفي در بين خانو  -س
  هم مشاهده مي شود؟

  
اين اختالفات از قديم و در دوره هاي مختلف وجود داشته  ولي  شكوهي: 

فرقي هست بين اختالف خانواده و زنداني. اختالفاتي كه در بين خانواده 
هاست معموال يا ناشي از تاثير پذيري از زندانيانشان است و يا اعتقادات 

خودشان كه آنهم باز در همين چهار چوب مي گنجد. ولي اساس شخصي 
اين اختالتفات با خمير مايع عاطفه و احساس تواٌم است يعني خيلي 

كردند كه  ها خانواده ها از اختالفات خود به راحتي چشم پوشي مي وقت
باعث ناراحتي وابستگان زندانيشان نشوند و اين فرق مي كند با اعتقاد ما 

كرديم در همه چيز ما بر حق هستيم و اين وظيفه خانواده  كه فكر مي
است كه بايد ما را دنبال كند ! و حتي فكر مي كرديم كه هميشه  منافع 
خلق بزرگتر از منافع خانواده است و براحتي برداشت و عمل خود از مبارزه 
را بر خانواده تحميل مي كرديم و آنها چاره اي نداشتند جزاينكه دنبال 

 67. اختالف بين خانواده ها امروز همان داستان كشتار زندانيان سال  كنند
است كه بالخره بايد پاسخ دهيم كه بخش حاميان رژيم در زندان هم به 
قتل رسيده اند يا نه! و اگر قتل عام شده اند در چه كاتاگوري مي گنجند. و 

نقشي نداشته پاسخ ما به خانواده توابين كه اصال در تواب بودن فرزندانشان 
اند و شايد شديدن مخالف هم بوده اند ولي حاضر نيستند به خاطر مسائل 

نهاد من اين است كه حداقل ما  عاطفي به آنها بد بگويند چيست؟ اما پيش
در از دست دادن عزيزانمان مشترك هستيم و به خاطر خون خواهي 

يري قطعي، عزيزانمان تا محاكمه عامالن و عامران اين كشتارها و جواب گ
از اختالفاتي كه خيلي بزرگ و جدي نيستند و قابل چشم پوشي هستند 
بگذريم  مطمئناً ما همه بدنبال آن هستيم كه جامعه اي بسازيم كه پديده 

  مظلومانه اي مثل خانواده زنداني وجود نداشته باشد.
و قتل  67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت ، مثل كشتار تابستان  -س

( موسوم به قتل هاي زنجيره اي ) از ابعاد جنايت  77ياسي پاييز هاي س
  هاي قبل و بعدي جمهوري اسالمي مي كاهد؟

  
به نظر من بررسي هر پديده اي بستگي به موضوع ، زمان و  شكوهي:

مكان و تاثيراتش برهمين موارد دارد. مسلماً ، كشتن ، زنداني كردن و يا 
ست. ومعموالً پرونده اي از اين موارد  شكنجه، عملي شنيع و غير انساني

سيستم سياسي و فكري آن حكومت را نشان مي دهد. حال در اين دوران 
مواردي هستند كه بنا به مالحظاتي برجسته تر يا سمبوليك مي شوند ولي 

باشد. پس بر  در كل يك سيستم است كه عامل بوجود آوردن اين موارد مي
م رنگ كردن موارد ديگر است و نه جسته كردن يك دوره نه به معني ك

كم توجه اي به آن بلكه هر كدام از آنها پرونده اي است از يك پرونده 
بزرگتر. پس نتيجه آنكه جز به جز اين همه بدبختي و نا مردمي كه در 

سال حكومت جمهوري اسالمي بر مردم تحميل شده در واقع  30طول 
تاوان همه بالهايي كه بر سر  نشان از آن دارد كه اين رژيم نه تنها بايد

مردم آورده بدهد، بلكه بايد درسي باشد براي همه حكومتگران كه تاريخ 
كند. نتيجه اينكه جانباختگان تابستان  ياد مي ھا بعنوان ننگ بشريت از آن

بلحاظ سياسي حقوقي فرقي ندارند و  77با جانباختگان سال  67سال 
  ه و بسيار درد ناك بودند.  حتي بلحاظ شيوه كشتار متاسفانه شبي

18/7/88  
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 كشتارهاي سراسري جمهوري اسالمي

  1367و اهميت ويژگي تابستان 
 

  )67تا اسفند  1361همايون ايواني زنداي سياسي (دي 
 

اجازه مي خواهم پرسش و پاسخ هايي كه نشريه آرش براي اين شماره 
اين روزها جنبش حاضر كرده است را با توجه به شرايط حساسي كه 

اعتراضي مردم ايران از سر مي گذراند، كمي بازتر و به روشي ديگر بيان 
كنم. تا لحظه اي كه اين مطلب را مي نويسم، موج اعتراضات، اعتصاب غذا، 
تحصن در داخل و خارج از كشور فروكش نكرده است. پاسخ رژيم، چهره 

براي نسل نوين واقعي آن را كه ما از سال هاي دهه شصت مي شناسيم 
مبارزين آشكار كرده است: سركوب، شكنجه، زندان و اعدام پاسخ اين 

   حكومت به دگرانديشان، نيروهاي چپ و پيشرو بوده است.
    

  آفتاب آمد دليل آفتاب! 
تاكنون تحمل  1357هايي كه نسل پس از قيام بهمن  مقاومت و سختي

ز معناي خود را مي كرده است، در پرتو جنبش هاي اعتراضي گسترده امرو
يابد. تالش در بازسازي تاريخ سركوبگري جمهوري اسالمي، اينك ضرورت 
خود را نمايان كرده است. اگر تا چند هفته پيش از اين، بايستي ده ها 

شمرديم تا ضرورت برگزاري مداوم يادمان كشتار  استدالل را بر مي
روزه سطر به سراسري زندانيان سياسي را به مخالفين گوشزد كنيم، ام

سطر آن اسناد و كارهاي روشنگرانه، موضوع كار و دستور روز فعالين جوان 
اين جنبش است كه با چگونگي دستگيري، شكنجه و بازجويي بايستي از 

  نزديك آشنا باشند. 
اوين، گوهردشت، زندانهاي شهرستان، ديگر كفاف دستگيرشدگان 

مخفي براي دستگيرشدگان، دهد. زندانها و اردوگاههاي  اعتراضات را نمي
نمادي از موج جديد سركوب، مجالي براي سكوت باقي نمي گذارند. 
متاسفانه اخبار شكنجه، بازجويي، تالش رژيم براي گرفتن مصاحبه و 
اعترافات ساختگي، آشكار كرده است كه چرا ما سه دهه كوشيده ايم و مي 

رژيم اسالمي كوشيم به كساني كه در معرض چنين خشونت هايي از سوي 

قرار نگرفته اند، يادآور شويم و روشن كنيم كه اين فاجعه انساني، هرگاه كه 
حكومتيان خود را در آستانه سرنگوني ببينند، در انتظار انبوهي از انسان ها 
خواهد بود. توهم در قبال اين رژيم و آمادگي نيروهاي امنيتي اش براي 

دن دهها هزار انسان به سركوب بي رحمانه هر حركت اعتراضي، كشان
  مسلخ وزارت اطالعات و جوخه هاي مرگ اين رژيم است.

  
 كشتار است؟ تفاوت برخوردار خاصي گيِ ويژه از 67 تابستان كشتار آيا

  كجاست؟ در آن از پيش هاي سال هاي اعدام با 67 تابستان
موج جديد دستگيري ها و كشتارها، تركيبي نزديك به دستگيري هاي 

ارد. دستگيري انبوه، از ميان توده هاي مردم و كشتارهايي د 1360سال 
براي هراس افكني در جنبش مردمي از ويژگي هاي آن است. زندانيان و 
چهره هاي شناخته شده در معرض شكنجه هاي فراوان قرار دارند تا به 

ها فقط شكستن آنان »مصاحبه«اعترافات ساختگي تن دهند. هدف اين 
م تر كاربرد هراس افكنانه آن در سطح اجتماع و نيست، بلكه از آن مه

جنبش مردمي براي حاكمان اهميت دارد. شكنجه گران رژيم مي خواهند 
به نيروهاي فعال در عرصه جنبش هاي اعتراضي پيام دهند كه سرنوشتي 
چنين شوم در انتظار مخالفين حكومت است. در همان هنگام، چهره هاي 

اين اعتراضات، امكان تاثيرگذاري بر افكار فرهنگي و يا سياسي اي كه در 
  عمومي را دارند، از عرصه مبارزه فعال برعليه رژيم خارج سازند. 

با اين حال، در دوره فعلي، رژيم مي كوشد براي دستگيرشدگان (حداقل 
سازي كند. براساس اتهامات دروغين،  چهره هاي شناخته شده آن)، پرونده

ي آنها صادر كند. و اين عملي وحشيانه، احكامي در بيدادگاه هايش برا
ستمگرانه و وقيحانه است. بيداد است و به حق، موجي برعليه اين 
بيدادگري در سطح ايران و جهان برخاسته است. به گمانم، با ذكر ويژگي 
هاي لحظه كنوني، شايد حاال كمي روشن تر بتوان ويژگي كشتار سراسري 

  رد: را بيان ك 1367زندانيان سياسي در 
در اين است كه پستي و رذالت اين رژيم، از  1367ويژگي كشتار سراسري 

يا لحظه كنوني نيز فراتر رفت. جمهوري اسالمي از همان آغاز  1360سال 
، چنين بيدادگري اي را پيشه خود ساخته بود. 1360و به خصوص از سال 

، به سخره گرفتن همان پرونده سازي هاي كذايي 1367اين وضع، در 
خودش بود. زندانياني كه ساليان دراز در پشت ديوارهاي بتني، ارتباطشان 

اي روانه قتلگاه شدند. اين »پرونده«با جهان خارج قطع شده بود، بي هيچ 
كشتار از پرونده هيچ عضوي از اين رژيم پاك نمي شود: جنايت برعليه 

  بشريت.
قب افتاده ترين را به ع» اسالم ناب محمدي«اين كشتار، چهره دروغ پرداز 

به » احكام اسالمي«نيروهاي اجتماعي نشان داد. اگر زندانيان بر اساس 
زندان محكوم شده بودند، حاال كه حكومت قافيه را در مقابل جنبشهاي 
اعتراضي پس از جنگ از دست رفته مي ديد، احكام بيدادگرانه خودش را 

هم به كشتار هم زير پا مي گذاشت. اسالم و ماكياوليسم دست در دست 
سريع و بي رحمانه مخالفين و دگرانديشان پرداخته بود. به اين تعبير، 

در عريان شدن چهره خطرناك و ضدانساني  1367ويژگي كشتار سراسري 
حاكماني است كه براي نجات خود در دوران بحراني پس از پذيرش 

  ، و آتش بس با عراق، از همه مرزها فراتر رفتند! 597قطعنامه 
راتر از نقض روزمره حقوق بشر، فراتر از دستگيري هاي انبوه و گروهي ...ف

مخالفين، فراتر از پژواك انسانهايي كه در شكنجه گاههاي اين حكومت بر 
هاي روزانه  پيمان ها و آرمان هاي خود پاي مي فشردند، فراتر از اعدام

كه  ، فراتر از احكام حاكمان شرع رژيم1360صدها نفر در اوين در سال 
كينه توزانه برعليه انقالبيون و آزاديخواهان حكم صادر كرده بودند... اين 

داري و اسالمي به يك هيوال بود!  يك رژيم سركوبگر، سرمايه» فرارويي«
نمونه كم نظيري از ماشينيزه كردن قتل عام مخالفين و دگرانديشان بود. 

محمدي شناخته مي اين هيوال، اين ماشين آدم خوار، كه به نام اسالم ناب 
اسالمي براي مهار بحران -شود، چيزي نيست به جز راه حل سرمايه دارانه

  قدرت! 
بر » چهره روحاني اسالميون!«، چهره هيوال را از البالي 1367باري، كشتار 

  بشريت آشكار كرد.  
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 شود؟ مي ناشي كجا از مورد اين در نظر اختالف
 هم كشور داخل در شدگان اعدام هاي خانواده بين در اختالفي چنين آيا

 شود؟ مي مشاهده
 قتل و 67 تابستان كشتار مثل جنايت، از برهه يك شدن برجسته آيا

 هاي جنايت ابعاد از اي زنجيره هاي قتل به موسوم 77 پائيز سياسي هاي
  كاهد؟ مي اسالمي جمهوري بعدي و قبلي

  
 ضد )،"صيدوره خا"اين رژيم از آغاز روي كار آمدنش (و نه بعد از 

دمكراتيك و سركوبگر است. پرداختن به دوره اي از كشتارها، نمي بايستي 
به سايه انداختن بر روي مجموعه و تماميت سيستم كشتارگر در ايران 
منجر شود. گاه در مراسم ها، تفسيرها و يا تحليلها، تالشي ديده مي شود 

ك زمان ي«در » چرخشي«اين رويه جمهوري اسالمي را به » آغاز«كه 
وصل كنند. اين شبه تحليل ها، مي كوشند، رويه اسالميون در » معين

تقسيم كنند. » بد«و » نه چندان خوب!؟«، »خوب«قدرت را به دوره هاي 
مي شود كه آنان يا جماعت مورد عالقه » حكومت بد«و از آن موقع اين 

  اشان از مناسبات قدرت در جمهوري اسالمي رانده شده اند...  
الش از سوي نيروهايي ديده مي شود كه در دوره هاي مختلف اين ت

جمهوري اسالمي دست در دست حكومت سپرده اند و برخي هنوز با 
وقاحت به جنبش انقالبي و اپوزيسيون پيگير با كينه توزي حمله مي كنند. 
شكوائيه آنها از اين حكومت به دوره اي محدود مي شود كه نيروهاي 

كنجه و كشتار جمهوري اسالمي قرار گرفته اند. خودشان مورد حمله، ش
حزب توده و اكثريت، دو نيرويي هستند كه كشتارهاي رژيم را از آغاز 

، 1367رسيدن به قدرتش تا ضربه به نيروهاي خودشان و اعدامهاي سال 
به حاشيه مي رانند. اما، جمهوري اسالمي به طور ادواري متوهمين به 

رت در اين سيستم فرتوت داده اند را از خودش را كه دل رسيدن به قد
هستيم، كه اين يا آن مقطع » منتقديني«راند، و هر دوره شاهد  قدرت مي

از جمهوري اسالمي را تطهير مي كنند و دوره اي كه خودشان بايستي 
نسبت مي دهند! در داستان » دوره طاليي«پاسخگوي سركوبها باشند را به 
راندگان فعلي نظير موسوي، كروبي، كديور اين نيروها، از جمله از قدرت 

پيش آمد! بعد از آن كه » اين چيز«مردم راضي بودند تا اين كه «و...، 
ما به دفاع از حقوق مردم و زندانيان سياسي مشغول » چيز پيش آمد!«

  » شديم!
خالصه كنم، تماميت روند سركوبگري بايستي مورد توجه باشد. آزادي يك 

از دوره اي «يا » تا حدودي«نمي توان از آن  كل بهم پيوسته است و
دفاع كرد. آزادي كليه زندانيان سياسي، حق تشكل زنان، جوانان و » خاص

يا كارگران، برابري زن و مرد، برچيدن دستگاه سانسور، آزادي مطبوعات و 
رسانه ها و دهها خواسته دمكراتيك جنبش مردمي، از رژيم شاه تا 

بش مردمي و پيشرو بوده است. سيستم جمهوري اسالمي، خواست جن
پيشين و فعلي حاكم بر ايران، نه فقط به اين خواسته ها تن نداده اند، بلكه 

  با تمام نيرو برعليه آن جنگيده اند. 
پس از سرنگوني شاه، اميد حكومتي ديگر داشتيم كه اسالميون از قعر 

ي كار مي جهنم تاريخ بر اريكه قدرت تاختند. اين حكومت، نبايستي رو
آمد! حاال كه آمده، روزبه روز فاجعه عمق بيشتري مي يابد. آش آن قدر 

نيز خودشان در معرض زندان   67شور مي شود كه سازماندهندگان كشتار 
و شكنجه قرار مي گيرند. نمازگزاران اين رژيم، در دوره اي در نماز جمعه 

شعار نابودي به امامت هاشمي رفسنجاني)  1367(مثل نماز جمعه مرداد 
زندانيان سياسي را ميدادند. حاال كار به جايي رسيده كه نمازگزاران 

زنداني سياسي آزاد «معترض در همان محل، با همان امام جمعه، شعار 
  را مي دهند! » بايد گردد

  حال بايستي گامي فراتر براي فرداي آزاد ايران برداشت.
  2009چهارم اوت 

  
  
*  

  
  

  
 ياسيفرخ قهرماني زنداني س

  )67تا تيرماه  1360(دي ماه  
  

پاسخ به پرسش اول از نظر من قطعاٌ مثبت است و به عقيده من اين 
جنايت از هر نظر منحصر به فرد است يكي ازموارد استثنا  اين است كه 

اي  هاي چند دقيقه هگا تقريباً همگي جانباختگان اين كشتار از قبل دربيداد
بشري آن محاكمه و بر  ين ارتجاعي و ضدجمهوري اسالمي و با همان قوان

اساس همان قوانين مستحق مرگ تشخيص داده نشده و در رده زندانيان 
شدند. تعداي هم پس از گذراندن دوران محكوميت  دار محسوب مي حكم

هاي ارائه شده در اوائل  در انتظار آزادي بودند. بررسي انواع كيفرخواست
دادگاهها بخوبي نشانگر اين واقعيت دهه شصت و احكام صادرشده در اين 

تلخ ميباشند. حقِ داشتن وكيل و رعايت مسائل حقوقي در آن دوران 
ترين  بيشتر شبيه افسانه بود تا واقعيت، چرا كه به خاطر دارم بهانه و اصلي

مورد كيفرخواست در ارتباط با يكي ازهوادارانِ اعدام شده سازمان 
رضا  ، پذيرش وكالت و دفاع از محمدمجاهدين كه وكيل و حقوقدان بود

ي پذيرش تاكيد ميكنم چرا كه فكرِ داشتنِ وكيل  سعادتي بود. روي نكته
هاي   درآن دوران همانقدر دور از ذهن بود كه امروز نداشتن آن در دادگاه

گيهاي ديگر اين كشتار و تفاوت آن با كشتارهاي  مثالٌ كشور سوئد. از ويژه
ني اين كشتار مسئله صرفاٌ عقيدتي بودن آن بود، چرا كنو هاي قبل و تا دوره

فقط دشمنان مورد نظر بودند و مسائل عقيدتي نه  60-61كه در سالهاي 
شد به همين  نظرگرفته نمي اينكه اصالٌ ولي حداقل درمورد دوستان مد

دليل به جز موارد استثنا اعضاء و هواداران گروههاي سياسي كه از رژيم 
شدند، با وجود آنكه رژيم آنان  جزو دوستان محسوب مي حمايت ميكردند و

را به عنوان ماركسيست طبقه بندي ميكرد از آن كشتارها در امان ماندند. 
اما پاسخ به اين سئوال كه آيا برجسته شدن و يا بهتر است بگوئيم برجسته 
كردن يك برهه ازجنايت از ابعاد جنايتهاي قبلي و يا بعدي ميكاهد 

كه بايد كمي بيشتر روي آن تأمل كنيم. در وهله اول اينكه  موضوعي است
جنايت در هر شكلش و در هر شرايط زماني و مكاني عملي است غير 
انساني. بطور مثال براي يك مادركه فرزندش اعدام شده و يا يك زن و مرد 

اعدام  60اند هيچ فرقي نميكند كه آنان را سال  سرانشان اعدام شده كه هم
اند، دوست و حامي  اند يا تيرباران كرده آنان را دار زده 67يا سال  كرده اند

اي محكوم به مرگ  اند يا دشمن آن، در يك دادگاه چند دقيقه رژيم بوده
شده اند و يا در نزد يك هيئت تفتيش عقايد و..... به همين دليل هم 

 هاي جانباختگان اختالفات چنداني وجود بينيم كه در ميان خانواده مي
يكي است و آنها در كنار يكديگر هستند.  67و  60ندارد و براي آنها سال 

اما خارج از چهارچوب خانواده مسئله شكل ديگري به خود ميگيرد واقعيت 
ها ميان كشتارهاي اوائل دهه  ترين تفاوت اين است كه يكي از برجسته

همان  67شصت كه درحقيقت بيشترين كشتارها را هم داشته با كشتار
سئله دوست و دشمن بودن در برابر رژيم است بدين ترتيب ابتداي دهه م

شصت به شكل نمادي از خيانت جرياناتي است ، كه از رژيم و در نتيجه از 
اند وطبيعتاً همانطوركه در باال هم اشاره كردم  اين كشتارها حمايت ميكرده

هاي  پيامداي هم ندارند. خوب فكر ميكنيد  به جز موارد استثنا جان باخته
اين تفاوت امروز خود را به چه شكلي نشان ميدهد، اگر دقت كرده باشيد 
من در باال و در رابطه با برجسته شدن اشاره كردم به اينكه بهتر است 

اند  بگوئيم برجسته كردن، چرا كه امروز طرفداران جرياناتي كه دوست بوده
امكانات تبليغي  دارند، استفاده ازكليه 67سعي در برجسته كردن كشتار

نمي تواند از ابعاد ساير كشتارها بكاهد اما  67براي برجسته كردن كشتار
اي همه سكوت كنند  ميتواند آنها را در سايه نگهدارد، وقتي در مورد مسئله

ي مشابه بزرگتري وجود دارد طبيعتاً آن مسئله به فراموشي  چرا كه مسئله
ديگر طرفداران جريانات  سپرده خواهد شد بخصوص جزئيات آن، ازطرف

مقابل كه در هر دو مقطع هم جانباختگان زيادي دارند براي مقابله با اين 
گرائي ميشوند. من خود هيچ مخالفتي با برجسته كردن  حركت دچار افراط

سازي  ندارم ولي فكر ميكنم اين برجسته 67بخصوص در رابطه با كشتار 
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خارجي واحياناً درخدمت صرفاً ميبايستي با مردم خارج ، نهادهاي 
رژيم تمامي پلهاي پشت  67دادخواهي صورت گيرد چرا كه در كشتار سال 

سر خود را خراب كرده و هيچ گونه راه گريزي براي خود بر جاي نگذاشته 
است . اما چنانچه رويكردمان به ايرانيان است بنظر من ميبايستي به يك 

زيرا كه اين كشتارها بخشي از اندازه نسبت به اين كشتارها افشاگري نمود 
تاريخ خونبار ملت ايران است كه اتفاقاً دوستان و دشمنان مردم بخشي از 

  سازندگان اين تاريخ اند.                        
اما در مورد دستاوردها فكر ميكنم به هر جهت اقدامات انجام شده در اين  

قدامات انجام شده سالها دستاوردهاي خود را نيز داشته است البته ا
ها كه اتفاقاً اكثريت جانباختگان نيز به اين طيف تعلق دارد  درطيف مذهبي

همواره و صرفاً توسط سازماني خاص انجام پذيرفته و بيشتر جنبه تبليغاتي 
در چهارچوب همان سازمان خاص را داشته است به همين دليل هم حتي 

غيرقابل مقايسه اين طيف با با توجه به امكانات مالي و تبليغاتي وسيع و 
بينيم كه اقدامات آنان متأسفانه دستاورد چنداني حداقل در  طيف چپ مي

مواردي كه مورد سئوال شما ميباشد نداشته است .امروزخاوران به عنوان 
نمادين شده است ، امروز شهريور  67محل گورهاي دسته جمعي كشتار 

و اينها مرهون فعاليت   نمادين شده است 67به عنوان زمان كشتار  67
نيروهاي چپ خصوصاً نيروهاي مستقل وغيرتشكيالتي ميباشد. بايد 
يادآوري كنم كه زندانيان سياسي سابق خصوصاً جان بدربردگان از اين 
جنايات دراين زمينه نقش بسيارسازنده وفعالي داشته اند چرا كه اين افراد 

روزي  بطور مستمر و بعضاً شبانهتقريباً درسراسر اروپا و آمريكا و حتي ايران 
  در اين رابطه مشغول به فعاليت هستند.                                                                          

                                                                              
ست سال سكوت خود را الملل پس از بي سال گذشته سازمان عفو بين

را از مصاديق جنايت عليه بشريت خواند و خواهان  67شكست وكشار سال 
ي آمران و عامالن آن شد، رويكرد اقدامات در چند سال گذشته به  محاكمه
اي در خارج كشور بازتاب داشته است، به همين دليل بحث  سابقه طورِ بي

  ست .                                     دادخواهي امروز به امري بسيار جدي مبدل شده ا
هاي يادمان ميتوانند و ميبايستي  درخاتمه يادآور ميشوم به نظر من برنامه

نظرانه سياسي وگروهي برگزار شوند و اگر وقتي  هاي تنگ فارغ از وابستگي
است خودي و غيرخودي را كنار بگذاريم كه به نظر  67صحبت از كشتار 
يم در اين صورت بطور اتوماتيك مسئله در چهارچوب من چنين بايد بكن

  حقوق بشر قرار خواهد گرفت
*  

  
  

 سهراب مختاري و  مقدم، ميهن روستا، پرستو فروهر رضواندر زير، 
(دو  عبدالكريم الهيجي و پيام اخوان و  )،جانباختگان ي (از خانواده
  اند پاسخ دادهآرش   پرسش پنج به ) حقوقدان

  ب . م                                                          
  

  
  وگوي منيره برادران گفت

 با عبدالكريم الهيجي 
 

گفتگوي منيره برادران با دكتر عبدالكريم الهيجي، حقوق دان و نايب 
رئيس فدراسيون بين المللي حقوق بشر. اين مصاحبه تلفني صورت گرفته 

  است. 
 

  از ويژگيِ خاصي برخوردار است؟ 67ان آيا كشتار تابست به نظر شما* 
  

متاسفانه  67مسلما همينطور است. تمام آنهاني كه در كشتار بزرگ 
جانشان را از دست دادند، كساني بودند كه در دادگاه هاي انقالب اسالمي  

شده بودند، آن محاكمات عادالنه نبوده، اما بهرحال » محاكمه«به اصطالح 
ن گرفته بودند. يعني كسي كه بعنوان حاكم محاكمه شده و محكوميت زندا

شرع اينها را  محكوم كرده بود، در هر حال اينها را مستحق كشتن نديده 
  بود. 

در آن سالها كساني كه به صورتي در عمليات مسلحانه شركت داشتند، 
حتي اگر بصورت غيرمستقيم، مي دانيد كه اينها محكوم به اعدام مي 

، كساني بودند كه هيچگونه 67گان در تابستان شدند. بنابراين اعدام شد
عمليات  به اصطالح خشونت آميزي مرتكب نشده و در دادگاه هاي 
جمهوري اسالمي محكوم به زندان شده بودند و حتي مقداري از محكوميت 

محكوم شده بود، موقع  1361شان را كشيده بودند. مثال اگر كسي در سال 
 67من كساني را در بين اعدام شدگان  اعدام شش سال زندان كشيده بود.

دستگير شده بودند. يعني اينها هفت سال را در  60مي شناسم كه در سال 
زندانهاي جمهوري اسالمي بودند. بعد با اينها مصاحبه كردند و اسمش را 

دوم و بعد بالفاصله اعدامشان كردند. اينها ويژگي » محاكمه«گذاشتند مثال 
ت به اعدامهاي ديگري كه قبل يا پس از اين تاريخ هاي اين كشتار بود نسب

  صورت گرفت.
  

 هاي پيش از آن در كجاست؟ هاي سال با اعدام 67* تفاوت كشتار تابستان 
 

باز تاكيد مي كنم كه تمام محاكماتي كه طي سه دهه گذشته در جمهوري 
اسالمي ايران صورت گرفته و حتي محاكمات امروز، با موازين حقوق بشر، 

هيچ كدام نمي توانيم عنوان محاكمه عادالنه بدهيم، اعم از اينكه در باره به 
دادگاه هائي كه ». عادي«متهمان سياسي و عقيدتي باشد يا حتي متهمان 

محاكمه غيرعلني است، وكيل مدافع حضور ندارد و در بسياري مواقع حتي 
ي كه دسترسي به پرونده و اتهامات وجود ندارد، در بسيار از مواقع كس

بعنوان قاضي دادگاه مامور رسيدگي به پرونده است، صالحيت قضائي 
ندارد، صالحيت اخالقي ندارد، آدم مستقلي نيست و ماموري است از طرف 
حكومت، هيچ كدام از اين دادگاه ها و محاكمات را نمي توان محاكمه 

شدند و عادالنه ناميد. اين در باره تمام كساني كه متاسفانه محكوم به اعدام 
چه كساني كه محكوم به حبس شدند، صادق است. با اين تفاوت كساني 

قرباني اين دادگاه ها شدند، از همان اول حكمشان اعدام بود.  67كه قبل از 
البته مواردي را بايد مستثني كنم يكي از آنها مورد موكل من، محمدرضا 

بود ولي در به ده سال زندان محكوم شده  1359سعادتي بود. او در سال 
يك پرونده ساختگي برايش درست كردند و محكوم به  1360سال 

 67تا  60اعدامش كردند و او را كشتند. در بقيه موارد، تمام اعدام هاي 
كساني را دربرمي گرفت كه در آن بي دادگاه ها محكوم به اعدام و 

  متاسفانه اعدام شدند.
ن به اصطالح دادگاه ها ، اين تفاوت هست كه در آ67اما در مورد كشتار 

اينها محكوم به حبس شده بودند، مثال به ده سال، پانزده سال و آنها 
سالهاي زيادي از حبس خود را گذرانده بودند. بعد آنها را به عنوان 
رسيدگي بيشتر، در باره عقايدشان بازجوئي كردند و متاسفانه اعدامشان 

  كردند.
  

  شود؟  شي مي* اختالف نظر در اين مورد از كجا نا
  

همه ساله در سالگرد اين كشتار بزرگ مراسمي صورت مي گيرد، در خارج 
از ايران و حتي در داخل ايران، خانواده ها به خاوران مي روند. بنابرين اينها 
تجديد خاطره اي مي شود چه براي خانواده ها و چه اصوال براي سازمانهاي 

د خاطره ها كم و بيش در سياسي. مردم در اثر همين يادمانها و تجدي
اتفاق افتاد، قرار مي گيرند. اعدام  67جريان فاجعه وحشتناكي كه در سال 

كه من در ايران مخفي  60هم متاسفانه كم نبود. در سال  67هاي قبل از 
بودم، براي ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و به ويژه در بين سمپاتها و 

دام شده ها را در روزنامه ها اعالم مي هواداران سازمانهاي سياسي اسامي اع
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نفر را اعدام مي كردند. بنابرين  80يا  70كردند. مي شد كه در يك روز 
اين تجديد خاطره هاي ساالنه اين نگراني را براي عده اي و از جمله 
خانواده هاي آن قربانيان بوجود آورده كه نكند مردم فكر كنند كه قبل از 

و آنها فراموش شده هستند. بايد كوشش كنيم  اعدامي در كار نبوده 67
را مطرح كنيم و باعث فراموشي آن قربانيان  60تمام اعدام شده هاي دهه 

  و آن اعدامها نشويم.
 - به عقيده من اين دو موضوع به هيچ وجه متضاد هم نيستند. به اين خاطر

كه در تجديد خاطره ها و سالگردها و اصوال وقتي صحبت  -اميدوارم من
مي شود، چه بهتر است كه از طرف نويسنده يا  67كشتار بزرگ سال 

سخنران، در مراسمي كه برگزار مي شود، گفته شود كه چگونه اين فاجعه 
اتفاق افتاد و يادآوري هم بشود كه همگي اينها [اعدام شده هاي تابستان 

د ] در اوج اعدامها در ايران، در دادگاه محكوم به حبس شده بودند و بع67
  اعدام شدند. 

  
* آيا چنين اختالفي در بين خانواده هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم 

  مشاهده مي شود؟
متاسفانه من هيچ آگاهي از اينكه واقعا چه نوع مسائلي در بين خانواده 

اعدام شدند و چه خانواده  67چه خانواده آنها كه قبل از  -هاي قربانيان
ندارم و در جريان گفتگوهاي  -اعدام شدند 67كساني كه در كشتار بزرگ 

آنها نيستم و نمي دانم كه آيا اين بحثها در خارج از كشور و در بين 
  سازمانهاي سياسي و وابستگان آنها دامن زده مي شود يا نه. 

اين را هم بيشتر به كساني مي گويم كه عزيزان  -فقط من توجه مي دهم
عنوان حقوقي  - زرگ، چه قبل از آنچه در كشتار ب -خود از دست داده اند 

كه در چارچوب موازين حقوقي و به ويژه حقوق بشر مي شود براي اين 
اعدامها قائل شد، عنوان اعدامهاي غيرقضائي است. يعني مرجعي كه اينها 
را محكوم به اعدام كرده، از نظر ما يك مرجع صالحيت دار قضائي نيست. 

ودند. يادآوري مي كنم كه در سازمان آن محاكمه ها هم محاكمه عادالنه نب
يعني كساني كه محاكمه  -ملل يك گزارشگر ويژه در باره اعدامهاي فوري

و اعدامهاي  -دقيقه طول كشيده و بعد اعدام شده اند 10تا  5شان 
غيرقضائي وجود دارد. از طريق خود من برخي از اين خانواده ها به اين 

آنجا دادگاه و دادگستري باشد، بلكه به گزارشگر شكايت كرده اند، نه اينكه 
اين خاطر كه الاقل در پرونده سازمان ملل نام عزيز از دست رفته آنها و نام 

  قربانيان جمهوري اسالمي در آن مقطع ثبت شود.
، من به عنوان يك حقوقدان فكر مي كنم كه 67اما در باره كشتار بزرگ 

ن كشتار  داد. ممكن است را مي توان به اي» جنايت عليه بشريت«عنوان 
حقوقدانان ديگر و يا كساني كه در حوزه حقوق بشر يا در حوزه حقوق 
جزائي بين المللي كار كرده اند، نظرشان با من يكي نباشد. ولي در هر حال 
مي شود اين موضوع را مطرح كرد و با توجه به اينكه در مقررات حقوق 

سنامه دادگاه جزاي بين المللي از جزائي بين المللي و به ويژه اينكه در اسا
اين جنايات به عنوان جنايات بين المللي ياد مي شود، اگر روزي واقعا 
داليل و مدارك كافي باشد و جوامع بين المللي هم به كمك خانواده هاي 
قربانيان و با كمك كساني كه بخواهند حقيقت كشف شود، فكر مي كنم 

  را مطرح كرد. 67بشود در آينده پرونده كشتار بزرگ 
بنابرين، چنين تفكيكي از نظر ما مهم است. ولي باز تاكيد مي كنم كه 
تمام كساني كه در باره سه دهه اعدام در ايران كار مي كنند، به ويژه در 
مورد اعدامهاي سياسي، اين دو مقطع را از هم تفكيك نكنند. تمام كساني 

المي محاكمه شده اند، كه در طي اين سه دهه در دادگاه هاي جمهوري اس
هرگز از يك محاكمه عادالنه برخوردار نبوده اند و اعدامها، اعدامهاي 
غيرقضائي است و بايد در مجامع بين المللي اين موضوع مطرح شود و نام 

  قربانيان ثبت شود و جنايات جمهوري اسالمي به فراموشي سپرده نشود.
  
  

را مي توان مصداق جنايت عليه  67كشتار تابستان اشاره كرديد به اينكه * 
بشريت شمرد. بر اساس چه معيارهاي حقوقي اين مسئله را مطرح مي 

  ؟كنيد
  

با توجه به اينكه آن كشتار به آن صورتي كه در تعريف اساسنامه دادگاه 
جزائي است، يك كشتار از پيش برنامه ريزي و سازماندهي شده بود براي از 

ن چارچوب به عقيده من، مي شود اين بين بردن مخالفان سياسي، در اي
عنوان را به اين جرائم داد. مي دانيم كه آن كشتار به دستور خميني داده 
بود و هيئتهاي سه نفره مشخص شدند، قربانيان آنها هم معلوم بود كه چه 
كساني هستند: كساني كه قبال مورد محاكمه واقع شده بودند و دوباره 

گريز  توبه و اظهار پشيماني كنند يا از دم محاكمه شدند تا به صورتي نا
  تيغ بگذرانند.

البته گفتم كه من نظرم به عنوان يك حقوقدان مطرح است، قاضي است 
كه بايد به اين موضوع رسيدگي كند. همين جا نكته اي را يادآوري كنم. 
مي دانيد كه در مورد دارفور اتهاماتي كه به بشير، رئيس جمهور سودان 

ز جمله كشتار دسته جمعي يا جنوسايد بود. نه تنها سازمانهاي وارد شد، ا
حقوق بشر، بلكه دادستان دادگاه بين المللي هم بنوعي اين اتهام را به 
بشير منتسب كرده بودند. ولي قضاتي كه در اين مرحله براي صدور دستور 
جلب رسيدگي كردند، گفتند كه دالئل كافي براي كشتار دسته جمعي 

  برين او را به عنوان جنايت بر ضد بشريت تحت تعقيب قرار دادند.نيست. بنا
مسائل حقوقي مسائل رياضي نيست كه در آن دو دو تا هميشه چهار مي 
شود. ممكن است نظر حقوقداني با نظر حقوقدان ديگري فرق كند. از همه 
مهمتر قاضي است كه بايد به اتهام رسيدگي كند. من با تفسيري كه از 

سنامه دادگاه جزاي بين المللي كه در آن تعريف جنايت عليه ماده اسا
بشريت، ارائه شده است، فكر مي كنم اين عنوان را مي شود به كشتار 

  *                            داد. 67بزرگ 

  
  
  
  

  پاسخ پيام اخوان به پنج پرسش آرش
  

ال و از پيام اخوان، پروفسور حقوق بين المللي دانشگاه مك گيل در مونتر
گير قضائي و  اي پي بنيانگذاران مركز اسناد حقوق بشر در ايران و در دوره

حقوقي سازمان ملل در امور جنايات جنگي در دن هاگ، در پاسخ به 
 هاي ما نوشته اند:  پرسش

ايشان نوشته شان را به انگليسي براي ما فرستاده و خانم فريده پورعبداهللا  
  است.آن را به فارسي برگردانده 

  م. برادران                                                                 
  
 

را  1367اعدام دسته جمعي كم و بيش چهار هزار زنداني سياسي در سال 
نمي توان از  اعدام هاي پراكنده هزاران نفر ديگر توسط جمهوري اسالمي 

روست كه اين واقعه به از آن  1367تفكيك كرد. اما  رسوائي واقعه سال 
تنهائي نشان دهنده  ميزان باور نكردني سركوب و خشونت  بكار برده شده 

  در اولين دهه انقالب است.  
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من پيش از اين، اعدامهاي دسته جمعي در ايران را با كشتار هفت هزار  
در  صربسنيسكا  1995مسلمان بوسني توسط نيروهاي صرب در سال  

پاك  "نسل كشي پيامد نهائي لشكر كشي براي مقايسه كرده ام. اين 
توسط نبروهاي تندرو صرب بود كه  پيش از آن هزاران نفر  "سازي قومي

بي گناه را از بين برده بودند. اما درافكار عمومي و تاريخ،  نابودي آن همه 
انسان در يك رويداد مشخص مبدل به  نمادي از  وحشت برانگيزي جنگ 

  شد. 
در ايران بطرز مخصوصي واقعه رسوا  1367قتل عام به همين ترتيب، 

كننده ايست كه در ميان همه سبعيت هاي گسترده رژيم  بطور آشكار و 
بارزي خودنمائي ميكند. هيچ كس نمي تواند در ميان قربانيان، درد و رنج  
و مصيبت را با هم مقايسه كند. سرنوشت مصيبت بار هر قرباني مهم است. 

يك نام، يك خانواده و جهاني از وابستگي انساني و در پس هر قرباني 
احساسات نهفته است كه نمي شود آن را به معادله آمار و ارقامي تجريدي 

  كه در اين يا آن واقعه چندين هزار نفر كشته شده اند، تقليل داد. 
اما از زاويه ديد حقوقي، براي دست يابي به عدالت در جنايت عليه بشريت، 

توجه معطوف به بدترين واقعه و يا وقايعي باشد كه  ضروري است كه
دسترسي به شواهد و اسناد و امكان شناسائي مرتكبين آن بيشتر از همه 

يكي از بهترين مواردي است كه مي تواند براي به  1367ميسر است. واقعه 
محاكمه كشاندن رهبران ايران كه مسئول نقض گسترده حقوق بشر 

به هر حال،  الزم است كه آن را بعنوان يك   هستند بكار گرفته شود. 
نمونه مشخص كه  تنها بخشي از  مجموعه گسترده تري از سركوب و 
خشونت است در نظر گرفت. اميد من آن است كه روزي برسد كه عالوه بر 
محاكمه آناني كه مسئول چنان جناياتي بودند، در عين حال كميسيون 

ود آيد، مثل آنچه كه در آرژانتين و هاي حقيقت و آشتي هم در ايران بوج
آفريقاي جنوبي بود، تا بتواند صداي قربانيان نقض حقوق بشر را به گوش 
همگان برساند و اجازه دهد كه مردم ايران بي عدالتي هاي گذشته را 

  بشناسند و ازآنها عبرت بگيرند. 
مي آناني كه كه گذشته اشان را نمي شناسند، الجرم دوباره آن را تكرار 

كنند. تنها به اين دليل بايد مراقب باشيم كه چنين بي عدالتي هاي بزرگي 
  هرگز فراموش نشوند.  
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  هاي رضوان مقدم پاسخ
 

از جانباختگان كشتار رضوان مقدم همسر علي اصغر منوچهرآبادي، 
 ، در پاسخ به سواالت ما نوشته است:1367تابستان 

  
  است از نهايت توحش، قساوت و بيرحم كشتار، كشتار است و نشاني

هاي اوائل انقالب و  ي. بنابراين از اين منظر هيچ تفاوتي بين اعدام
نيست. رژيم جمهوري اسالمي براي تداوم و بقايش هر  67هاي سال  اعدام

 صداي مخالفي را خفه كرد، آنهم به فجيع ترين شكل ممكن، يعني اعدام.
 

هاي خاصي داشت يا نه، به نظر من داشت.  ويژگي 67اما اين كه آيا كشتار 
چرا كه افرادي كه اعدام شدند، غالبا دوران محكوميت خود را مي 

شان تمام شده بود و مدتها  گذراندند. حتي عده اي از آنها دوران محكوميت
صرفا به دليل نوع تفكرشان اعدام كردند به را پيش بايد آزاد مي شدند. آنها 

هائي كه به آن وابسته بودند. در  يا قبول سازمانو  نماز نخواندنخاطر 
دادگاه هائي كه ياد دادگاه هاي انگيزاسيون را زنده مي كرد. كشتار دسته 

نسل كشي و اوج جنون دستگاه اطالعاتي بود. تفاوت آن با  67جمعي 
اعدامهاي قبلي در ابعاد فاجعه است در اينكه در كمتر از دو ماه حدود 

  خه هاي اعدام سپردند يا به دار آويختند. تفاوت نفر را به جو 5000
  

  
  

  
همچنين در شيوه عمل جمهوري اسالمي است نه در ماهيت اعدامها، در 

  اينكه بي سر و صدا اين كار انجام شد. 
به معني كم اهميت دادن به اعدامهاي قبل و بعد  67تفاوت اعدامهاي 

كشور مطرح است. در  نيست. اختالف نظر در اين مورد بيشتر در خارج از
داخل خوشبختانه اين مسائل نيست يا اينكه من متوجه چنين جرياناتي 

  نشدم.
  

هاي زنجيره اي، بايد بگويم  و يا قتل 67هاي  در مورد برجسته كردن اعدام
آنها خود برجسته هستند و نياز به بزرگ نمائي نيست. اينكه كسي را سر 

بعد از چند روز جسد سوخته اش اشين كنند و مراه منزل و خريد، سوار 
پيدا شود؛ اينكه زن و شوهري را در منزل مسكوني شان با كارد سوراخ 

ي در مطبش. قتلهاي زنجيره اي قبل از مسوراخ كنند يا مثال قتل دكتر سا
ها دنبال  هم بوده است. خوب، بديهي است كه خانواده هاي اين 77سال 

  گيري از جنايت است. ي پيشقضيه هستند. مطرح كردن اين فجايع، برا
 

در رابطه با اختالف نظر همان طور كه اشاره كردم اين قضايا بيشتر در 
نها به داخل هم مي آخارج از كشور مطرح است كه البته گاهي تركش 

ها وقتي بيكار مي  مي گويند سلماني  ضرب المثلي است معروف كه .رسد
من از برخي نقدها  كنند. آن چه كه شوند سر هم ديگر را اصالح مي

اين است كه هر كاري در داخل صورت مي گيرد مورد  ،دريافت كرده ام
لترناتيو آگيرد. هيچ گفته نمي شود اگر اين كار نشود چه  نفي قرار مي

  ديگري هست و چگونه؟
شود چون آن را در  حركت هاي اجتماعي نفي يا كم ارزش جلوه داده مي

ها وگورهاي  اين وصله به ماجراي اعدامدانند و حاال كه  چارچوب نظام مي
اين قضيه مطرح مي   چسبد و قتل هاي زنجيره اي نمي 67دسته جمعي 

اگر خاوران مطرح شد عمدتا به  .ها برجسته مي شود شود كه چرا اين اعدام
ي جان باختگان  خانواده ها و  دليل پيگيري و تالش مادران وهمسران

فشارها در شناساندن اين فاجعه بشري بوده كه به رغم تمامي تهديدها و 
  به جهانيان تالش كرده و مي كنند.

فجايع  67كساني كه فكر مي كنند برجسته كردن اعدام هاي گروهي  
گزارش و يا شكايت به  ،كند خود تا كنون چند مقاله قبلي را كم رنگ مي

كه خاوران نيست   گويند تنها ام كه مي مجامع بين المللي داده اند؟ شنيده
هاي وسيعي كه در سر تا  گورهاي دسته جمعي دارد. شكي نيست كه اعدام

سر ايران و به تناسب زنداني هاي آن دوران در هر شهري كه انجام شده در 
صورت جمعي يا فردي به خاك سپرده شده اند ولي كساني كه   مكاني به

ه اعتقاد از اين مكان ها اطالع دارند نبايد اين مكان ها را معرفي كنند؟ ب
كار چنداني نشده چه رسد به برجسته  67ه سال عمن در رابطه با فاج

شما تالش هاي مدني و رسانه اي را در رابطه با اعدام دالرا مثال . آن كردن
  .است  صورت گرفته67نچه كه تا كنون در رابطه با اعدام هاي آمقايسه كنيد با 

كه برخي مسايل الزم به هر حال ببخشيد كه طوالني شد ولي فكر كردم  
 است گفته شود. 
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  طرح عمومي مسئله دادخواهي
  

  ميهن روستا
  
  

گي  ويژه .اجازه مي خواهم كه سوال اول را با طرح سوالي متقابل  آغاز  كنم
را چه تعريف مي كنيم؟ آيا كشتاري كه نازي ها در اروپا كردند، داراي 

در اين سركوب و حذف فيزيكي  گي خاصي بود؟ يعني پارامترهايي ويژه
وجود داشت كه آن را از ديگرجنايت هايي  كه در تاريخ بشريت به وقوع 

  پيوسته، جدا كند؟
هاي اين دوران چند  " گي ويژه"ها، مثبت است. از   پاسخ من به اين سوال

  مورد را مي شمارم: 
دشمني رسمي  يك نظام فاشيستي در برخورد به قوم يهود از يك طرف  -

وسركوب  دگرانديشان و مخالفين سياسي،  يعني كمونيست ها، سوسيال 
  ها (كولي ) از طرف ديگر. دمكرات ها و  دشمني با روما و سينتي

اي كه نظام آلمان نازي و متحدينش در نابودي و حذف  به  متد و شيوه  -
كار مي بردند ازجمله عبارت  بود از دپورتاسيون ( جابه جايي اجباري ) 

معي يهوديان و ديگر دربندان به اردوگاه هاي كار در نقاط مختلف  دستج
براي به خدمت گرفتن نيروي كار آنان  در بخش توليد صنعتي آلمان، 

  كشتار دستجمعي  آنان در اتاق هاي گاز، و....
از ويژه گي خاصي  67حال بر مي گرديم به سوال اول ، آيا كشتار تابستان 

  برخوردار است؟
هر جنايتي از صفات ويژه و عام بر خورداراست. صفت عام  هر كشتاري،

  كشتار و سركوب در جمهوري اسالمي  
كه يك نظام تئوكراتيك است همانا با نابودي مخالفان عقيدتي و پيشبرد  

  برنامه اسالميزه كردن ايران صورت گرفت.
ويژه گي خاص را در دوره هاي سركوب در جمهوري اسالمي مي توان  

  ه بندي كرد:چنين دست
 "كردن  "معدوم"با  1358اعدام هاي پس از انقالب و اوايل سال   

فوري.  و در بعضي  "هاي دادگاه"ووابستگان رژيم سلطنتي، در  "طاغوتيان
  موارد  پخش مستقيم آن  از تلويزيون سراسري ايران. 

اعدام ها با سرعت و در عرض چند هفته صورت گرفت. شكل كشتار عمدتا 
  ن بود.تيربارا

روزنامه هاي وقت با انتشار عكس هاي تيرباران شدگان، خبر را پخش مي 
كردند، برخي از سازمان هاي سياسي هم تراكت هايي چاپ و پخش كردند 

  وصحنه هاي اعدام.  "دادگاه هاي انقالب"از 
گي دوره  از ويژه 60سركوب و كشتار دگرانديشان و مخالفان رژيم در سال 

.  رژيم دست به حمله يي همه جانبه مي زند: حمله خود برخوردار است
عنوان شرط  براي ازميان برداشتن كليه ي مخالفان اصولي نظام است به

تثبيت پايه هاي حكومت خود. رژيم دراين دوره از سركوب از شيوه هاي 
مختلف استفاده مي كند؛ به خانه ها يورش مي برد، حلقه محاصره را از 

تر مي كنند. در خيابان ها تظاهر  تنگ و تنگ  طريق تعقيب و دستگيري
كنندگان را بازداشت و به سرعت تيرباران مي كند. زندان ها مملو از 
دستگيرشدگان است. شكنجه و اعدام ، دستور كار است. روزانه ده ها نفر 

  رااعدام مي كنند.
در روزنامه ها اسامي اعدام شدگان روز را فهرست مي كنند و انتشار مي 

بعداز ظهر راديو هاي دولتي نام ها را براي شنوندگان  2د. اخبار ساعت دهن
مي خواند. اخبار  تلويزيون نيز از ديگر رسانه هاي وابسته به دولت جدا 
نمي ماند و از پيروزي اسالم بر كافران سخن مي راند و با افتخار اسامي 

ناسايي نشده شان رايك به يك اعالم ميكنند. نام كساني كه ش كشتار روزانه
دو، سه، چهار نفر ديگر نيز  "اند را به شماره تبديل مي كنند و مي گويند 

  ."امروز اعدام شدند

گروه هاي  حزب اهللا نيز روزانه در حركت است. حمله مي كند به هرآن  
  جايي كه نشاني از مقاومت دارد. 

 گي اين دوره ؟ قدرت مداري است  وايجاد فضاي ترس و وحشت. و وِيژه
چنين است كه  موفق مي شوند  براي سال ها آزادي را در گورستان ها 

  دفن كنند .  
ترور نيز يكي ديگر از شيوه هاي از ميان برداشتن مخالفين سياسي است. 

  اش  چاقوست و سالخي و يا به گلوله بستن قربانيان. گي وِيژه
ه براي گي ديگري برخوردار است. فتوايي ك نيز از ويژه 67تابستان سال 

قتل عام صادر شده، محرمانه است. زندانيان پشت درهاي بسته و در 
بار، به دار آويخته مي شوند ودر گورهاي دستجمعي دفن مي  سكوتي مرگ

شوند. برخي از اين گورهاي دستجمعي كشف مي شوند، برخي از  خانواده 
يق به  دادخواهي بر مي خيزند. آنها از طر 67هاي اعدام شدگان تابستان 

ها  ارسال نامه اقدام مي كنند ،  حضور هفتگي و ماهيانه و ساليانه خانواده
در گلزارخاوران با هدف جلوگيري از فراموشي است اين فاجعه.  آزار و 

سال  20شان  در طي  اذيت آنها و كوشش براي پيشگيري از گردهم آمدن
  ها. گذشته به هر وسيله جريان داشته و نيز ايستادگي خانواده

سكوت رژيم هنوز هم ادامه دارد. بيشتر اطالعات به دست آمده از اين 
جنايت، نتيجه ي گزارشات و كتاب هايي است كه جان به در بردگان آن 

  اند. فاجعه  نوشته
هاي زندانيان سياسي در ايران و شايد بتوان گفته در ديگر نقاط  خانواده

شان  ي زندانيجهان نيزنقش بسيار مهمي در افشاي نقض حقوق انسان
داشته اند. آن ها حاملين اخبار درون زندان به بيرون بوده اند. در ايران نيز 

ترين رابطان  ي زندانيان سياسي  بودند كه نزديك همواره اين خانواده
زندانيان با دنياي خارج بودند .آنها در طي ساليان درازي كه پشت درهاي 

شان در زندان  زندگي عزيزان زندان سر كرده اند، براي بهتر كردن وضعيت
شان به هر شكل ممكن تالش كرده اند. اين تالش ها اما   و براي نجات

اي،  از تاريخ ما وجهي   بيشتر تالش هايي فردي بوده و اگر هم در برهه
اجتماعي پيدا كرده عمري كوتاه داشته است. ( تحصن خانواده هاي 

خواست آزادي بقيه  با 1357بهمن  22زندانيان سياسي كمي پيش از 
  زندانيان سياسي كه تا پيش از آن تاريخ آزاد نشده بودند). 

هاي زندانيان سياسي به بي حقي خود نوعي  در بيشتر اين سال ها خانواده
شان به دليل قطع شدن  كه فرزندان و وابستگان  همچنان باور داشته اند.
اينان نيزپنداري شان با جامعه از حق شهروندي محروم شدند  رابطه حقوقي

  شهروند محسوب نمي شده و نمي شوند.
ها با برپايي  هاي اعدام شدگان در تمام اين سال درست است كه خانواده

 67يي سنت مقاومت بنانهاده اند. اما آنچه به تابستان  مراسم يادبود، گونه
ي  گي مي بخشد، تداوم حضور خانواده ي اعداميان است درعرصه ويژه

ت دستجمعي آنها در سالگرد آن تابستان سياه و يا جمعه اجتماعي؛ شرك
  آخر هرسال، آنچنان كه سنت بزرگداشت مردگان مان در ايران  است.  

واين بزرگداشت  در تهران و در  گورستان گلزارخاوران صورت مي گيرد؛ 
تبديل  67هاي اعدام شدگان تابستان سال  محلي  كه به ميعادگاه خانواده

ع دراين گورستان  به معناي آن نيست كه فقط در تهران و گرديده. اجتما
اند.  فقط در گلزار خاوران است كه جان باختگان به خاك سپرده شده

مقاومت و ايستادگي در  گلزار خاوران و تالش براي حفظ اين گورستان 
شان به مراكز  يك آغاز است براي يافتن ديگر گورستان ها و تبديل كردن

ل يك نماد است براي جلوگيري از فراموشي. يك تريبون يادبود.  اين مح
  است براي رساندن صداي دادخواهي وايستادگي دربرابر بي حقي. 

سال گذشته توانسته اند  20هايي كه در طي  اين شعار نيست. خانواده
سنگر گلزار خاوران را عليرغم تمام تنگناهايي كه رژيم جمهوري اسالمي  

به راستي چنين خواستي دارند. اين  ايستادگي  به وجود آورد حفظ كنند،
است  كه به آن ها كمك مي كند، دردشان را آسان تر تحمل كنند؛  كه 
مجبور نباشند درد شان  را مخفي كنند؛ گوشه خانه و در تنهايي عزاداري 
كنند، آن ها  اندوه را فرياد مي كنند تا از صدا نيفتد. همچنين تالش مي 

ه دار شده عزيزانٍ در خاكشان را به آنها باز پس كنند كه كرامت خدش
گردانند. گلريزان خاوران، حضور در خاوران، به دست گرفتن عكس هاي 
جان باختگان، تالشي است براي باز پس دادن هويتي كه جمهوري اسالمي 

  تالش در حذف آن داشته. 
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ي عاطفي اينان به حزب و گروهي تعلق ندارند. تعلقشان به خاوران  تعلق
است . عزيزانشان اما در لحظه ي دستگيري اعضا و يا هواداران  گروه ها و 

  سازمان هايي بودند با نام ها و مرام هاي مختلف.  
اين خانواده هاي مقاوم در عرض اين سال ها ياد گرفته اند كه  به حق 
شهروندي خود،  آن هم نه در تئوري، بلكه در عمل باور بياورند. مقاومت 

  گرايانه باشد، مقاومتي شهروندانه  ها ، بيشتر از آنكه مقاومتي آرمان آن
  (مدني ) است. 

اينان يك سنگر از بي شمار سنگرهاي موجود را حفظ كرده اند. برخي از 
  هاي سياسي يا  افراد هم با گرايش

ها را همراهي و پشتيباني كرده  ها اين خانواده سوابق سياسي، در اين سال
  اند .

است كه آنها نيز درجريان حركت،  تنگناهاي فكري گذشته را پشت  اميد 
سرگذارده و براي يك دادخواهي عمومي تالش كنند  ونه براي تهيه 

  فهرستي  خصوصي با مهري سازماني .  
براي داشتن نهادي كه وظيفه اش جلوگيري از دست اندازي به كرامت 

ت كه فلسفه اين جنبش باشد، الزم اس انساني وحفظ موازين حقوق بشر مي
را شناخت، آن را با تاريخي كه در ايران داشته تحليل كرد و در تعميقش 
كوشيد. براي پيش برد چنين هدفي احيتاج به بيشمار كار تحقيقي و 

زنداني سياسي آزاد بايد "نوشتاري در اين زمينه داريم. صرف دادن شعار
مهم و روشن بودن  نشانه ي باور به اين "لغو حكم اعدام "و  "گردد.

  چگونگي مبارزه براي رسيدن به اين خواست نيست. 
ها به وجود آوردند، هنوز كار و  سال پس از فجايعي كه نازي 65در آلمان ، 

تحقيق و مستند سازي و ثبت تاريخ شفاهي شاهدان زنده در دستور كار 
  قراردارد. 

ده اند. درشهرهاي ها كار اجباري،  تبديل به مراكز يادبود ش تمام اردوگاه
هايي از اين فاجعه در معرض ديد همگان قرار دارد.  بزرگ و كوچك يادواره

هايي كه يهودي ها، كمونيست ها، سوسيال دمكرات هاو...را  روي زمين خانه
هاكشانده اند، با ساختن لوحي طاليي كه نام و تاريخ  از آنجا به اردوگاه

زي شده است . موزه ها، دپورتاسيون و مرگ روي آن حك شده ، جاسا
هاي دايمي و هر آنچه كه ميسر باشد تدارك ديده شده و هنوز  نمايشگاه

هم در حال تدارك است تا مانع از فراموشي در جامعه اي شود كه چنين 
  فاجعه يي در آن به وقوع پيوسته.

مبارزه با فراموشي براي جلوگيري از تكرار است. در يادها زنده نگاه داشتن  
ن وسيله وجدان اجتماعي را بيدار كردن و مسئوليت اجتماعي را به و بدي

ست  كه   مردم منتقل كردن. اين ها  از اركان اوليه حفظ حقوق شهروندي
  از جمله مسئوليت هايش، جلوگيري از نقض حقوق بشر مي باشد. 

ي بسيار جواني داريم.  ما، در ابتداي راهي پرفراز و نشيب هستيم و تجربه
ي كه هنوز و به شدت در گير شمارش است؛ شمارش تجربه ا

هايش.  هرچه اين رقم باالتر برود حق و حقوق بيشتري طلب مي  اعدامي
شود. ما از تجربه اي بسيار ابتدايي و بدوي در اين زمينه برخورداريم. 
بسياري از قربانيان رژيم جمهوري اسالمي، هنوز درون مرزهاي گروهي و 

  . زمان آن نرسيده كه آنان را از اين بند رها سازيم؟ سازماني گرفتار هستند
عالقمندان به مبحث  حقوق بشر در ايران را مي توان به دوگروه فكري 
تقسيم كرد. گروهي كه بخش حقوق بشر سازمان ها و احزاب و گروه و 

ي حقوق بشرشان  هاي سياسي رسمي و غيررسمي هستند كه برنامه جريان
گره خورده است. براي آنان طرح مسئله حقوق بشر شان  ي سياسي با پروژه

بيش از هر چيز يك امر سياسي است.  اين نوع نگرش، دست و پاي موازين 
حقوق بشر را مي بندد. اين نوع نگرش، باعث حذف  بخشي ازتاريخ است.  
اين نوع نگرش، راه رسيدن به جامعه يي با موازين حقوق بشري را آسان 

كند. اين نوع  ش اصل كرامت انساني را خدشه دار مينمي كند. اين نوع نگر
شود. اين نوع نگرش در  نگرش، باعث بوجود آن فضائي پرسش انگيز مي

نبود يك جنبش قوي و ريشه دار با  پايه يي اجتماعي، به جاي جنبش 
  حقوق بشر  مي نشيند. 

اما گروه دوم، فعالين سياسي هستند كه پس از خروجشان از ايران و 
در تبعيد، دل در گرو مبارزه عليه زندان، شكنجه و اعدام گذاشتند.  زندگي

ي حقوق  اينان با كار نظري و عملي مستمر خود سعي در تعميق انديشه
بشر داشته اند. اين ها با تهيه گزارشات و جمع آوري خاطرات شاهدان 
عيني، تدوين كتاب هاي زندان و به بحث گزاردن مسايلي مثل شكنجه، 

با سازمان دهي  سمينارهايي در اين راستا تالش كرده اند كه مبارزه اعدام، 
  عليه سيستم زندان و شكنجه و اعدام را تقويت كنند. 

اي و  هايي ياد گرفتند كه فرا فرقه اينان در عرصه اين چنين فعاليت
غيرسازماني حركت كنند و براي تمام قربانياني كه حقوق انساني شان 

گر زير پا گذاشته شده دل بسوزانند و  اي سركوبتوسط رژيم يا رژيم ه
  شان بر مي آيد انجام دهند.   آنچه از دست

سياسي دارد،  –هر آن كه سعي در اختصاصي كردن اين مسئله اجتماعي 
نه تنها قدمي استوار در راستاي دفاع ازآن بر نمي دارد، برعكس بزرگترين 

تحققش را به تاخير مي  اش مي كند و لطمه را به آن مي زند، قطعه قطعه
فرقه گرايانه و يا سياست آلوده در  -اندازد . جلوي سياست هاي  سازمان

زمينه حقوق بشر را تنها با جدايي كامل جنبش دفاع از حقوق بشر از 
  هرنوع سياست چه سازماني و يا غيرسازماني مي توان گرفت.

تجزيه فقط و فقط با تكيه بر موازين حقوق بشر به عنوان كليتي  
ناپذيراست كه توان به  جنبش حقوق بشر در ايران را به يك جنبش 

  اجتماعي تبديل كرد.
زندانيان، اعدامي ها  متعلق به هيچ گروه و سازمان و دم و دستگاهي 
نيستند؛ آنها متعلق به جامعه يي هستند كه فاجعه در آن در حال وقوع 

ي بايست وجدان است . براي جلوگيري از وقوع مجدد فاجعه ، فقط م
  اجتماعي را بيدار كرد.

  
برجسته شدن يك برهه از جنايات جمهوري اسالمي، ديگر جنايات 

كمرنگ  ويا بي اهميت  جمهوري اسالمي را براي فعالين واقعي حقوق بشر
نمي كند. اين بي رنگ كردن  شايد خواست و يا سياست اين يا آن سازمان  

  ش است  تا بررسي  فاجعه!  و جريان باشد  كه هنوز در حال شمار
حقوق بشر امري است جهاني و نقض آن در هرگوشه از اين جهان محكوم 
است. در ايران حقوق انساني فردفرد انسان ها نقض مي شود. آزادي فردي 
ملت ايران در گرو احكام شريعت اسالمي است. جمهوري اسالمي به حقوق 

نها نيست. حركت و عمل بشر اسالمي معتقد است. اما اودر اين راه  ت
بسياري سازمان ها و جريان ها مستقيم  و غير مستقيم درخدمت چنين 

  نگرش و روشي است. 
بهترين راه براي جلوگيري از كمرنگ شدن  فجايعي كه در جمهوري 
اسالمي به وقوع پيوسته، از سينما ركس آبادن گرفته تا آنچه اين روزها در 

پرشور كشورمان مي آورند،  طرح عمومي  خيابان هاي تهران بر سر جوانان
مسئله دادخواهي و تبديل آن به خواست اصلي فعالين حقوق بشر و 

  خانواده هاي جان باختگان است.
   2009برلن ژوئن 

*  
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  انفعال دربرابر كشتار
 رزاينده ي شرمي ست ماندگا

 پرستو فروهر
  

فه اي است هاي سياسي رژيم حاكم بر ايران وظي پيگيري پرونده جنايت
ناگزير كه با درد، شرم و عصيان همراه است. در پذيرش ناگزيري اين 
وظيفه، رهائي از بيداد امكان تحقق مي يابد. زيرا كه تنها با پايبندي به 
گذشته است كه اميد به ساختن آينده در ساختاري واقع گرايانه جاي مي 

ناگزير نه تنها بر  گيرد و از تخيل و روياپروري متمايز مي شود. اين وظيفه
دوش تمامي مدافعان حقوق بشر، نه تنها بر دوش بازماندگان قربانيان اين 
جنايتها كه به باور من بر دوش يكايك آناني قرار دارد كه اين جنايتها در 

  شهر و كشورشان و حتي در جهانشان رخ داده است.
نايت جنايت نه با گذشت زمان كم رنگ و نه در فراموشي گم مي شود. ج

سياسي به محموله سنگيني از بيداد مي ماند كه حضورش به خودي خود 
از فضاي هستي محو نمي شود. اين محموله باقي مي ماند تا زماني كه بار 
سنگين آن حمل شود. اين بار را تنها در پيشگاه دادگاهي كه موظف به 

دالت حقيقت باشد مي توان برزمين نهاد. اين بار را بايستي به دستهاي ع
  سپرد تا بتوان به پااليش هستي از بيدا اميد بست.

 - دوره هاي پياپي جنايت هاي سياسي در ايران، هريك در شرايط سياسي
اجتماعي زمان خود جاي گرفته اند. براي بازبيني اين دوره ها و براي يافتن 
همگوني ها و تفاوت ها درميان آنها مي توان از دريچه ي واكنش فردي 

  ريك از اين دوره ها نگريست.خويش به ه
اين نوشتار تالشي ست براي يادآوري چگونگي حضور خويش در دو دوره  

و كشتار زندانيان  1360متوالي جنايت: موج اعدام هاي پس از خرداد 
آغاز  1360. يادآوري برهه زماني كه با خرداد 1367سياسي در تابستان 

آناني كه سحرگاه هر روز  شد براي من سنگين از خاطره ي نام هاست. نام
اعدام مي شدند و من هر روز عصر فهرست نام هايشان را در روزنامه ها مي 
خواندم و هر شب دوبار نام هايشان را در اخبار شامگاهي مي شنيدم. طنين 
نام مردگان فضاي خيابان ها و خانه ها را پر مي كرد، زجر و مرگ آنان 

و ترس مي آفريد. هرازگاه توبه ذهن ها را به تسخير مي كشيد و بغض 
هاي زندانيان را در تلويزيون به نمايش مي گذاشتند. چشمهاي ترس 
خورده و صورتهاي پرريش آنها، حرفهاي پر التماسشان، نمايانگر تهديد 

تصاوير تلخي از شكستن  - مرگي بود كه بر حضور آنها سايه انداخته بود
ننده دراين سوي صفحه انسانها كه تركهاي آن تا به ذهن و جسم بي

تلويزيون امتداد مي يافت. بسياري از ما در برابر خشونت عريان اين دوران 
در تنهايي و ضعف خويش منجمد مانديم، در سكوت به قهر پناه برديم و به 
تبعيدي دروني رفتيم. دراين دوران اگر خشونت آنچنان سنگين بود كه 

اما در خفا اشك ريخته شد، مهلت بيان اعتراض را از دگرانديشان گرفت 
  فحش داده شد و كينه و بغض به دلها نشست.

در حافظه ي جمعي اين گروه درك مشتركي از پليدي دوران پديد آمد. 
دگرانديشان جامعه به پستوي افسردگي و انزوا خزيدند اما عمق جنايتي را 
كه هر روز گسترده تر مي شد،  دريافتند و بار آن مصيبت آن كشتار را 

  همزمان با وقوع مصيبت برشانه هاي خود حس كردند. 
اعدام گسترده ي زندانيان سياسي درخفا انجام شد.  1367اما در تابستان 

دركنار اين واقعيت كه اعدام دسته جمعي كساني كه سالها در حبس از 
هرگونه تاثيرگذاري عملي برشرايط سياسي محروم مانده بودند، به 

زايد، پنهانكاري دستگاه حاكمه درانجام اين مظلوميت قربانيان مي اف
  جنايت نيز عامل مضاعفي براي اين مظلوميت شد.

ابعاد جنايت وچگونگي وقوع آن، درزمان اتفاق فاجعه از جامعه مخفي 
داشته شد و امكان هرگونه واكنش درزمان وقوع فاجعه از افراد سلب 

جعه پديد آمد، گرديد. فاصله زماني كه بين فاجعه و دريافت و درك فا
همراه با درك تلخي از انفعال خويش است. انفعال دربرابر كشتار كه زاينده 

  شرمي درپيشگاه قربانيان و بازماندگان آنان. -ي شرمي ست ماندگار
وجود قبرهاي دسته جمعي در گورستان  "شايعه"بار نخستي كه من 

م، متروكه اي درحاشيه ي شهري كه در آن زندگي مي كردم را شنيد
مدتها بود كه از حضور آن قبرها مي گذشت. ازآن پس سنگيني لحظه ي 
آن دريافت را همواره با خود حمل كرده ام. دريافت اين واقعيت كه حتي 
بي آن كه من دانسته باشم، در شبهايي كه من روال زندگي عادي خود را 

و در سپري مي كردم، شمار زيادي از هم وطنانم در زندانها اعدام شده اند 
تاريكي شب در گورهاي دسته جمعي رويهم ريخته شده اند، شرم مي 

  آفريند.
در ناآگاهي ما اتفاق افتاد. بي آنكه حتي مهلت 1367اعدام هاي تابستان 

فحش دادن در چهارديواري خانه مان را همزمان با مرگ آن زندانيان يافته 
اخير زماني كه بر باشيم، بي آنكه مهلت گريستن در خفا يافته باشيم. اين ت

دريافت فاجعه تحميل شد، در من با حس سنگيني از غريبگي با خود و 
  حس تلخي از شرم همراه شده است.

، 1367سال پيش، در بيستمين يادمان كشتار زندانيان سياسي در تابستان 
سعيد پسرجوان دوست و همراه عزيزم ميهن روستا متني را در رثاي پدر 

آن شب دريافتم كه عميقا شرمنده ي او هستم. اعدام شده اش خواند. 
شرمنده ي پسري كه پدرش را درنيمه شبي در شهر من اعدام كردند بي 
آنكه من از خواب بيدار شده باشم، بي آنكه فرداي آن شب زير روپوشي كه 
به اجبار مي پوشيدم، رخت سياه پوشيده باشم، بي آنكه از فرداي اعدام 

  توي ذهنم با خود حمل كرده باشم.پدر او عزاي او را در پس
برجسته شدن اين دوره از جنايت سياسي در ذهن من شايد واكنشي ست 

  به ندانستنم درزمان وقوع اين جنايت ها.
اما برجسته شدن يك دوره به معناي چشم بستن برديگر دوره هاي جنايت 
سياسي نيست. اين زخم هاي پياپي در پيوستگي با يكديگر قابل درك مي 

وند و تنها در درك بارمسئوليت يك يك اين زخم هاست كه مي توان به ش
  درمانشان اميد بست.

  فرانكفورت - 1388خرداد 
*  

        
 طبقهء يآزاد راه در كاريپ سازمان اسناد ويآرش« از

  ديكن دنيد» كارگر
 ،1354 تا 1344 رانيا خلق نيمجاهد سازمان: دوره سه شامل

 بخش اي يستيماركس بخش به معروف( رانيا خلق نيمجاهد سازمان
  .  1360 سال انيپا تا 57 از كاريپ سازمان و 1357 تا 1354) منشعب

 شماره 127 ژهيو به اتينشر ها، هياعالم ها، جزوه ها، كتاب
 شرح نيهمچن) ها موضوع ي»جستجو« امكان با( كاريپ نامهء هفته
 و اشعار ،ها طرح پوسترها، زندان، وخاطرات ها تنامهيوص شهدا، حال

 زين و 1350 دههء اول مهءين از مانده جا به يصوت ينوارها سرودها،
  ...  يالملل نيب و يمل سطح در روابط بحران، يها دوره اسناد

 تاريخ از بخشى كه) 1360 تا 1344( ساله 16 ةدور اين اسناد
 به است ايران كمونيستى و انقالبى و مردمى خواهانه، ترقى جنبش
 تنها نه تا رد،يگ مى قرار همگان دسترس در و شود يم سپرده تاريخ
 براى بلكه اند، كرده طريق طى مسير اين در كه كسانى براى

 و تاريخ؛ شناخت براى باشد اى دستمايه پژوهشگرى هر و آيندگان
  .آينده هاى نسل مبارزاتى هاى طرح براى كمكى بسا چه

 در و آمده كاريپ و شهياند تيسا يرو اسناد نيا از يبخش
  . شد خواهد ليتكم جيتدر به ندهيآ

http://www.peykarandeesh.org/peykarIndex.html  
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  هاي سهراب مختاري پاسخ

  آرشيان عزيز،
پيش از هر چيز از شما به خاطر پيگيري و تالش مداومي كه براي زنده 

چنين انعكاس  نگاه داشتن ياد كشته شدگان راه آزادي در ايران، و هم
اي دادخواهي بازماندگان آن عزيزان داشته ايد و داريد، سپاسگزارم. صد

آنچه در اين ايام پس از كودتاي انتخاباتي بيست و دوم خرداد و سركوب 
هاي بي رحمانة نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي، در ذهن خيلي از ما 
جاي داشته، ياد همة آن عزيزاني است كه در اين سي سال جان خود را 

آزادي و آبادي كشورشان فدا كردند و افسوس نيستند تا بلوغ و  براي
سياسي شگفت آور به ويژه نسل پس از انقالب را ببينند  -آگاهي اجتماعي

و خود را نيز در صداي اعتراض مردم بازيابند. امروز اگرچه آن عزيزان ديگر 
ون ها و مبارزاتشان در اكندر ميان ما نيستند، اما حضور پوياي انديشه

  جامعة ما يك واقعيت انكار ناشدني است. 
           

 از ويژگي خاصي برخوردار است؟  67آيا كشتار تابستان  -1

قطعاً هر كشتار و هر قتلي داراي ويژگي خاص خودش است. به همين  *
نيز به داليل بسياري و بخصوص به علت  67دليل قتل عام تابستان 

ن وِيژگي خاصي است و به همين دليل گستردگي ابعاد اين جنايت داراي اي
به سمبل ويژه اي از جنايات بي رحمانة جمهوري اسالمي در ذهن عموم 
تبديل شده است. اما به نظر من اين ويژگي خاص بيشتر در پيوند با 

شود. كشتار و قتل بررسي حقوقي و پديدارشناسي اين فاجعه پررنگ مي
مكرر بوده كه در تاريخ ايران  دگرانديشان در جامعة ما يك پديدة تاريخي

به شكل مداوم تكرار شده است. به عبارت ديگر فرهنگ حذف و اعدام 
دگرانديشان، منتقدين و مخالفين حكومت ها همواره در تاريخ كشور ما 
جريان داشته است و در دوران جمهوري اسالمي نيز از آغاز قدرت گرفتن 

خياباني و چه به صورت آن همواره چه به صورت اعدام ها و قتل هاي 
كشتارهاي بي رحمانه و وسيع درون زندان ها ادامه داشته است. از اين 
منظر فكر ميكنم ما نمي توانيم كل جنايات جمهوري اسالمي را به يك يا 
دو واقعة خاص محدود كنيم. بلكه مي بايست ضمن پيشبرد دادخواهي 

ت جمهوري اسالمي خودمان و برگزاري گرامي داشت عزيزانمان، كل جنايا
و اساس اعدام و فرهنگ حذف را نيز به نقد بكشيم، زيرا هدف ما نه انتقام 
گيري كه مهم تر از هر چيز جلوگيري از تكرار چنين فجايع تلخي در 
تاريخ كشورمان است. اين نكته بخصوص در اين ايام كه مدام خبر قتل يا 

شنويم، اهميت ويژه اي زنداني شدن دوستان و هموطنانمان در ايران را مي
دارد. ندا، سهراب و نام هاي فراواني را مي توان نوشت كه در اوج جواني و 

  با بهترين آرزوها براي كشورشان در همين روزها كشته شدند.      
با اعدام هاي سال هاي پيش از آن در  67تفاوت كشتار تابستان  -2

 كجاست؟ 

تعداد اعدام ها در يك فاصلة فكر مي كنم تفاوت اصلي همان گستردگي  *
زماني كوتاه است. ضمن اينكه اعتراض به اين فاجعه نيز هم در ايران و هم 
در خارج از ايران گسترده تر و جدي تر بوده است. البته در سال هاي پيش 
از آن نيز قتل و كشتار در زندان هاي جمهوري اسالمي به شكل گسترده 

زندان هاي آن سال ها زنده بيرون اي صورت مي گرفته و كساني كه از 
آمده اند در خاطرات خود از اعدام ها و كشتارهاي وسيعي از سال شصت تا 

شصت و چهار گزارش داده اند. البته به نظر من جنايات درست پس از 
انقالب آغاز شده است. به همين دليل قتل و اعدام حتي كساني كه در 

ون مردم آغشته بود براي من دستگاه حكومت شاه بودند و دستشان به خ
به همان اندازه غير انساني است. آنچه بايد نفي بشود اساس اعدام و حذف 
است. خودي و غيرخودي كردن انسان ها هميشه كار ديكتاتورها بوده و 
نبايد در نگرش ما كوچكترين تأثيري داشته باشد. البته با اين حال براي 

آن تفاوت ها را نيز نبايد ناديده  حفظ واقعيت تاريخي و ابعاد موجود در
گرفت. چراكه زنده نگاه داشتن و بازگويي مكرر تك تك اين جنايات در 

 توان سد محكمي در برابر تكرار آنها بسازد.      ذهن جامعه است كه مي

  شود؟ اختالف نظر در اين مورد از كجا ناشي مي -3
ويي منافع سياسي كنم اسباب اختالف نظر در اين مورد از سفكر مي *

برخي جريانات اپوزيسيون بوده كه خوب در سال هاي اول حكومت 
اند و از سوي جمهوري اسالمي واكنش جديي به جنايات اين رژيم نداشته

ديگر فقدان موضع مخالفت با حكم اعدام در بين نيروهاي سياسي آن زمان 
روشنفكران  است. فراموش نكنيم كه در آغاز انقالب تنها يكي دو جريان و

منفرد بودند كه به اعدام سران دولت پيشين اعتراض داشتند. نكتة مهم 
ديگر ناهماهنگي خانواده ها و بازمانده هاي كشته شدگان بوده است كه به 
علت نبود آزادي بيان و اجتماعات در ايران نتوانسته اند هماهنگ و همگام 

اگر چه در اين چند در جهت افشاي اين جنايات و دادخواهي حركت كنند. 
سال اخير حركت دادخواهي در ايران و خارج از آن بيش از هر زماني 
موجب همبستگي ما خانواده ها و بازماندگان قربانيان جنايات جمهوري 

 اسالمي شده است. 

هاي اعدام شدگان در داخل كشور هم آيا چنين اختالفي بين خانواده -4
  شود؟مشاهده مي

واده ها وجود ندارد و دامن زدن به اختالفات هم تنها اختالفات بين خان *
اند با همة به سود جمهوري اسالمي است. فكر مي كنم خانواده ها توانسته

مشكالت و سختي هايي كه بر آنها از سوي حكومت تحميل شده، با 
همدردي و همفكري كنار هم بايستند و همبستگي خود را قوي تر كنند. 

پشتيباني خانواده ها از يكديگر همواره بيشتر  بخصوص در اين چند سال
شده است. شركت و سخنراني و همكاري خانواده ها در مراسم هايي كه به 

اند همواره گسترده تر شده است. شايد هم كرده ياد عزيزانشان برگزار مي
به همين علت جمهوري اسالمي از سال پيش مراسم ساالنة خاوران و قتل 

هفت را ممنوع اعالم كرد و سپس دست به نابودي  هاي سياسي هفتاد و
 خاوران زد. 

-و قتل 67آيا برجسته شدن يك برهه از جنايت، مثل كشتار تابستان  - 5
هاي قبلي و بعدي جمهوري اسالمي از ابعاد جنايت 77هاي سياسي پاييز 

  كاهد؟  مي
از دست دادم  77من به عنوان كسي كه پدرم را در جريان قتل هاي  *
رگز جنايات جمهوري اسالمي را به اين دوره محدود نكرده ام. اما با اين ه

همه آرزويي كه هميشه در دل داشتم اين بوده كه افشا و بررسي حقوقي 
سياسي كل جنايات جمهوري اسالمي در دستور كار برنامه هايي قرار 
 بگيرد كه نه براي سالگرد و يادبود كه بيشتر براي اعتراض و جلوگيري از
تكرار اين جنايات برگزار شوند. متأسفانه كم نبوده اند كساني كه پس از 

كشته شده اند. قتل زهرا كاظمي نشان داد كه  77قتل هاي سياسي 
همچنان ادامه دارد و اين جنايات و قتل  77سيستم كشتار پس از سال 

هاي جديد مانند قتل ندا و سهراب، اوج بي رحمي نيروهاي سركوب 
مي را براي همة دنيا روشن كرد. ما خانواده هاي قربانيان جمهوري اسال

از سويي مي بايست از حق از  77يا قتل هاي سياسي پاييز  67قتل عام 
دست رفتة مادران و پدران و فرزندانمان دفاع كنيم و يادشان را در حافظة 
جمعي كشورمان گرامي بداريم و از سوي ديگر بايد با همدلي و همبستگي 

واهي پيوستة خود نقطة پاياني بر چرخة كشتار دگرانديشان در و دادخ
  جامعه امان بگذاريم.  

*  
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، چهار سئوال براي 1360ي  دهه كشتارهاي  اري يادمانبرگزدر رابطه با 
هاي  ها ارسال كرديم. در زير پاسخ هاي مختلف برگزاري اين يادمان كميته

  .خوانيد. ميرسيده را 
  
  

  ها: هاي برگزاري يادمان كميته سئواالت  مربوط به
دستاورد اين نوع يادمان ها در مقابله با فراموشي، در توجه دادن افكار   *

عمومي جهاني و به ويژه نهادهاي بين المللي حقوق بشر به آن كشتارها، 
  در حمايت از مادران خاوران و در بحث دادخواهي، چه بوده است؟

توانند فارغ از وابستگي هاي سياسي و از آيا يادمان ها توانسته اند و مي  *
  منظر حقوق بشر برگزار شوند؟

آيا اين برنامه ها به همكاري ميان كوشندگان و كميته هاي برگزاركننده *
  در اين زمينه دامن زده است؟

هاي  آيا برنامه هاي يادمان موفق شده اند رابطه و پيوندي ميان زنداني *
  برقرار كنند؟ زندانيان سياسي امروزو  60دهه 

  

  
  

  خاوران كانون
 بههاي گوناگون به سهم خود در نور تاباندن  با تشكر از مجله آرش كه در فرصت
 ، نقش فعالي داشته است. 60قتل عام زندانيان سياسي  دهه ي 

***  
  چند نكته در معرفي كانون خاوران

با در تورنتو  1996سازمان دفاع از زندانيان سياسي ايران در تابستان 
حضور خود را اعالم  60برگزاري يادمان قتل عام زندانيان سياسي در دهه 

با انتشار منشور خود فعاليتش را آغاز  1997آوريل  22و بطور رسمي از 
سخن  "اعدام انقالبي"كرد ودر زماني كه هنوز بعضي از جريانات سياسي از 

فرصتي  مي گفتند ضرورت لغو اعدام را در منشور خود گنجاند و در هر
  قاطعانه از آن دفاع كرد.

از آن سال برگزاري همه ساله ي يادمان قتل عام زندانيان سياسي دهه ي 
در تورنتو، شركت فعال در برگزاري برنامه ي يادمان در مونترال و اتاوا ،  60

شماره از فصل نامه خاوران، ده ها اطالعيه، معرفي زندانياني  16انتشار 
ناهنده پذير، حضور در دادگاه بعضي از زندانيان سياسي سابق به مراكز پ

سياسي متقاضي پناهندگي به قصد دفاع از آنها،چندين مصاحبه تلويزيوني 
و راديويي و جلسات پالتاكي در افشاي رژيم اسالمي و در دفاع از زندانيان 
سياسي و فعالين سياسي كارگري و دانشجويي، كاشتن درخت يادمان براي 

ارج كشور، برپايي تظاهرات در برابر سفارت رژيم در اتاوا اولين بار در خ
،سازماندهي و هماهنگ كردن چندين  جريان و سازمان چپ و راديكال 
خارج كشور براي انجام تظاهرات در مقابل سفارت رژيم و پارلمان كانادا در 
بيستمين  سالگرد قتل عام زندانيان سياسي و ... بخشي از فعاليت تاكنوني 

كانون "با نام  2004ن دفاع از زندانيان سياسي بوده كه از ژانويه سازما
  به فعاليت  خود ادامه داده است. "خاوران

مبارزه براي آزادي بي قيد وشرط زندانيان سياسي، لغو هر نوع شكنجه و  
 60اعدام، شناسايي و شناساندن آمران، عامالن و مجريان قتل عام دهه ي 

ل بين المللي) براي محاكمه اين جانيان بخشي از و تشكيل دادگاه (تريبونا
  اهداف اين كانون مي باشد.

  
  پاسخ كانون خاوران به پرسشها ي مجله ي آرش :

: به نظر ما برگزاري يادمان ها در كشورهاي مختلف ، مانع از پاسخ اول
در ميان ايرانيان  60فراموش شدن  قتل عام زندانيان سياسي در دهه ي  

شده و بتدريج آنرا در حافظه ي عمومي  آنها ثبت كرده  خارج از كشور
است .  اما به لحاظ پراكندگي و تنگ نظريهاي برخي از نيروهاي سياسي 
خارج كشور ، تاكنون بميزان محدودي توانسته افكار عمومي مردم  جهان و 
حمايت بين المللي را به خود جلب كند . در همين رابطه بايد به منافع 

انهاي بين المللي مدافع حقوق بشر با برخي از دولتهاي غربي مشترك سازم
  و سكوت آنها در قبال جنايتهاي رژيم اسالمي ايران نيز توجه كرد.

دولتهاي غربي به دليل منافع سياسي و اقتصادي خود سالهاست كه در 
مقابل جنايات رژيم اسالمي ايران سكوت كرده اند و با دستاويز نسبيت 

مردم ايران مسلمانند و قوانين كشور  اسالمي است در  فرهنگي و اينكه
برابر  جنايات اين  رژيم  از قبيل  سنگسار، اعدام، شكنجه، زن آزاري، 
حجاب اجباري، قتل هاي زنجيره اي و ... مهر سكوت بر لب نهاده اند. تازه 

همين محدود اشاره اي هم كه گاهي به لغو حقوق بشر در ايران مي كنند   
نيست كه اسالم سياسي و تروريسم اسالمي افسار گسيخته در برابر از زما

ارباباني كه خود در رشد وگسترش آن نقش داشته اند ، سر نافرماني بلند 
  كرده است. 

نقش يادمانها در مورد خانواده ها ي قربانيان ، قوت قلب دادن به آنها   
راض آنها را است . آنها وقتي مي بينند كساني در خارج كشور صداي اعت

بازتاب مي دهند باروحيه ي قوي تري دست به اعتراض مي زنند.  به ويژه 
اكنون كه با تغيير توازن قوا و افشاي بيشتر رژيم در داخل و خارج كشور ، 

زمينه ي بازتري پيدا  60اعتراض به قتل عام زندانيان سياسي در دهه ي 
اهاي غربال شده ي رياست كرده است. ( در مبارزه ي مثال انتخاباتي كانديد

جمهوري در ايران ، دانشجويان به صراحت از موسوي در مورد نقشش در 
توضيح خواستند. بگذريم كه او از پاسخ روشن طفره رفت اما  67قتل عام 

  در چند مورد از او در اين زمينه سؤال  شد كه جالب توجه بود .)
     

از منظر حقوق بشر، اعتراض  اگر منظورتان از برگزاري يادمانهاپاسخ دوم: 
به آن جنايت به طور عام و  برگزاري يادمان براي همه ي زندانيان سياسي 
قتل عام شده است ، بدون توجه به وابستگي تشكيالتي آنها، بايد بگوييم 
كه كانون خاوران از جمله نهادهاي فعال در اين زمينه است كه از ابتداي 

ه اين پديده  نگاه كند و  تا امروز در هر فعاليتش  سعي كرده فراسازماني ب
با قتل  67برنامه ي يادمان به صراحت و روشني اعالم كرده كه : قتل عام 

آغاز شد و در شهريور ماه  67مرداد  5عام زندانيان سياسي  مجاهد  از 
  همانسال با قتل عام كمونيستها ادامه پيدا كرد .

ين با همين صراحت از قتل عام متاسفانه ما تا كنون نديده ايم كه مجاهد
كمونيستها با اعتراض ياد كرده باشند. از سوي ديگر كم نبودند جريانهاي 

نام مي بردند . تو گويي كه  67چپ كه تا همين اواخر از قتل عام شهريور 
قتل عام صدها مجاهد اتفاق نيفتاده و يا اگر اتفاق افتاده اهميت چنداني 

سال طول كشيد تا يخ تنگ نظري اين  نداشته است . نزديك به بيست
  ياد كنند.  67دوستان آب شود و از قتل عام تابستان 

سال جنايت ، سركوب ، زندان شكنجه ، سنگسار، و اعدامهاي  30به نظر ما 
رژيم تقريبا و كمابيش  و بيشتر مردم ايران را شامل گرديده و از مردمي 

نند، تا  بهايي و مجاهد، از كه خود را منتسب به كرد، بلوچ و آذري مي دا
مسيحي تا يهودي  و كمونيستها و آزاديخواهان همه و همه را  رژيم 
فاشيست اسالمي  به نوعي سركوب و شكنجه  كرده و از آنها قرباني گرفته 
است بنابراين ما همه مي توانيم حول هويت انساني و انسانيتمان با هم 
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لبي مردم را به سرحد مقصود متحد شده و جنبش آزاديخواهي و برابري ط
  ۔برسانيم و از شر اين رژيم خود را راحت كنيم

  
ما تالش خود را كرده ايم و در اين مورد دستاوردهائي هم پاسخ سوم: 

ديگران هم در اين زمينه به  ۔همانطور كه در باال اشاره شد داشته ايم
بحال چند موقيتهايي رسيده اند. ( مانند دوستان  گفتگوهاي زندان كه تا 

برنامه ي سراسري داشته اند). ما خود توانستيم در بيستمين سالگرد قتل 
جريان و سازمان سياسي مبارز، آزاديخواه و  15، حدود  67عام تابستان 

برابري طلب با قطعنامه مشترك در جلوي سفارت رژيم و پارلمان كانادا  
  ۔جمع كنيم  و متحدا جنايات رژيم را محكوم كنيم

  
سالهاي پيش چنين نبود ولي با گذشت زمان اين امر دارد تا چهارم:پاسخ 

         حدودي تحقق پيدا مي كنند.
*  

  
  پاسخ كانون ره آورد

  به سئواالت نشريه آرش 
  

پيش از هر سخني الزم مي دانيم تاريخچه ي كوتاهي از فعاليت هاي 
 .معرفي كنيمآلمان در اين عرصه را  –آخن  –كانون ره آورد 

ميالدي) فعاليت در برگزاري بزرگداشت اعدام  2006( 1385از سال  قبل
كانون «، توسط 1367و به ويژه كشته شدگان سال  60شدگان دهه 

در اين شهر صورت مي » آلمان –آخن  –حمايت از زندانيان سياسي 
گرفت. اين كانون با پشت سر گذاشتن بيش از يك دهه كار و تالش از 

كه اين كانون نيز  –» هنگي ره آورد در شهر آخنكانون فر«به  1385سال 
همزمان با . پيوست  -بيش از ده سال فعاليت فرهنگي و هنري داشت 

با اين دو كانون  ،تغييرات جديدي در اهداف و اساسنامه و گسترش اعضا
  دند.به فعاليت خود ادامه دا» كانون ره آورد«نام مشترك 

 1372در اوايل سال » آلمان –خن آ –كانون حمايت از زندانيان سياسي «
) آغاز به كار كرد و در مدت فعاليت هاي خود با همكاري كانون 1993(

هاي مشابه در شهرهاي ديگر با برپايي گردهمايي ها و حركات اعتراضي، 
ارسال نامه به مقامات آلماني در رابطه با نقض حقوق بشر و وضعيت 

) با برگزاري هر ساله 1995( 1374زندانيان سياسي و سپس از سال 
فعاليت هاي خود را  67سالگرد كشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 

) به انتشار سه 1996( 1375پاييز  –گسترش داد. اين كانون در تابستان 
كه » بانگ رهايي«، با الهام از بولتن »بانگ آزادي«شماره بولتن خبري 

ن در داخل كشور منتشر مي توسط كانون حمايت از زندانيان سياسي ايرا
 .شد، مبادرت ورزيد

از نهادهاي اوليه » آلمان –آخن  –كانون حمايت از زندانيان سياسي «
بود » تريبونال بين المللي عليه جنايات جمهوري اسالمي«تشكيل دهنده 

» تريبونال«كه توسط كانون هاي مختلف در سطح اروپا شكل گرفت. اين 

سته هاي مشخص به ايجاد يك كميته در نظر داشت كه با طرح خوا
حقيقت ياب در رابطه با اين جنايات و اعزام يك هيئت بين المللي به ايران 

با وجود موفقيت هاي اوليه، به دليل اختالفات » تريبونال«ياري رساند. 
 .ديرپاي ايرانيان نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد

از اولين نهادهايي » مانآل –آخن  –كانون حمايت از زندانيان سياسي «
 گرديد. اين كانوناعدام  مجازاتكه از آغاز فعاليت خود خواستار لغو  است

در برپايي مراسم سالگردها دست به نوآوري هايي همچون پخش اساليد، 
 .زده استفيلم و اجراي موسيقي زنده 

ادغام گرديد، » كانون ره آورد«به اين سو كه اين كانون در  2006از سال 
هر  67چنان مراسم بزرگداشت زندانيان سياسي كشته شده در سال هم

 .سال در آخن برگزار شده است
 

*** 
بايد گفت كه كشتار  سئوال نخستبا اين مقدمه كوتاه، در رابطه با 

زندانيان سياسي در جمهوري اسالمي از فرداي روي كار آمدن اين رژيم و 
ام هاي رژيم شاهنشاهي بدون از زماني آغاز شد كه ژنرال ها و برخي از مق

محاكمه و يا پس از محاكمات چند دقيقه اي توسط حكومت پس از انقالب 
به جوخه اعدام سپرده شدند. اين اعدام ها با كشتارهاي وسيع و علني 

با اعدام  67ادامه يافت و در تابستان  60مخالفان در سال هاي آغازين دهه 
در خود اين نظام  قضاييساس قوانين چندين هزار نفر از زندانياني كه بر ا

و يا مي محاكمه شده و برخي دوران محكوميت خود را طي كرده بودند 
به اوج منفي خود رسيد. قتل هاي زنجيره اي سياسي، ترور گذراندند؛ 

شخصيت هاي مخالف حكومت در سال هاي بعد، به خاك و خون كشيدن 
اندن مردم معترض به ، و به قتل رس1378تير سال  18كوي دانشگاه در 

تقلب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري توسط لباس شخصي ها و 
 .بسيج در روزهاي اخير، اين تصوير خونبار را تكميل مي كنند

اگر رژيم جمهوري اسالمي در آغاز موجوديت خود بر علني بودن اعدام ها 
 1360سال تاكيد داشت به طوري كه به عنوان مثال اسداهللا الجوردي در 

روزانه اسامي اعدام شدگان را در تلويزيون اعالم مي كرد، در كشتار 
تالش رژيم از آغاز بر مخفي  67زندانيان سياسي در تابستان  و پائيز سال 

  .اين جنايت هولناك بود نگاه داشتن
اعدام دسته جمعي زندانيان پس از محاكمات چند دقيقه اي توسط هيئت 

ي جنازه اين قربانيان به طور مخفيانه در گورهاي سه نفره، به خاك سپار
جمعي و در مكان هاي نامشخص و منع خانواده قربانيان از برگزاري مراسم 
عزاداري براي عزيزان از دست رفته شان؛ همگي از اين تالش نشان دارند. 
تالشي كه طي سال هاي بعد با ايجاد مزاحمت براي خانواده هاي اين 

و شناخته شده ي هاي ناشناس گورور خود بر سر قربانيان كه با حض
مي كوشيدند،  خودعزيزان بستگان شان در خاوران در زنده نگه داشتن ياد 

 .ادامه يافته است
بازماندگان اين قربانيان در داخل و خارج همراه با نهادهاي  ،در مقابل

مدافع حقوق بشر در سراسر جهان از طرق مختلف به رويارويي با تالش 
م برخاسته اند. برگزاري مراسم يادمان در شهرهاي مختلف در چارچوب رژي

  .اين تالش مشترك مي گنجد
كانون حمايت از زندانيان «در آخن هم طي سال هاي گذشته با كوشش 

هر ساله مراسم يادبودي » كانون ره آورد«و » آلمان –آخن  –سياسي 
و استقبال نسبتا  برگزار شده كه با وجود محدود بودن دامنه انعكاس آن

محدود از اين برنامه ها، در زنده نگاه داشتن ياد اين جنايات تا حدودي 
 .موفق بوده است

در چند سال گذشته  67تالش در راه شناساندن جنايت هولناك سال 
طوري كه در جريان مبارزات انتخاباتي اخير و  ه،گسترش بيشتري يافت

 مردم در ميتينگ هاي انتخاباتي توسطبراي اولين بار موضوع اين كشتارها 
علني مطرح شد.  به طور ايرانرياست جمهوري  دهمين دورهكانديداهاي 

نقش مادران خاوران و خانواده هاي كشته شدگان، در مبارزه با فراموشي 
. از سوي ديگر اين موضوع را نيز نمي توان اين جنايت بي بديل است

از كشور در برگزاري بزرگداشت كتمان كرد كه فعاليت هاي ايرانيان خارج 
نيز تاثير مثبت و روحيه بخشي بر تالش هاي مادران و خانواده هاي  ها

نبايستي تاثير مهم آيت اهللا  كشته شدگان داشته است. در همين زمينه
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و  67كشتار زندانيان در سال ماجراهاي پشت پرده ي منتظري در افشاي 
 .را نيز ناديده گرفتارائه اسناد معتبر 

در مجموع بايستي تاكيد كنيم كه اگر چه تالش رژيم براي به فراموشي 
سپردن اين جنايات موفق نبوده اما اين موضوع متناسب با ابعاد و عمق 

به يك موضوع جهاني در سطح ارگان هايي مثل سازمان ملل و يا  ،فاجعه
دليل اين امر را از سويي مي توان در . نشده استشوراي امنيت تبديل 

يده گرفتن اين فاجعه بزرگ از طرف كشورهاي تاثيرگذار در سازمان ناد
ملل دانست كه  در واقع به خاطر منافع اقتصادي خود با جمهوري اسالمي 
چشم خود را بر اين جنايت و نقض فاحش حقوق بشر بستند و از سوي 

چه مدافعين حقوق بشر و  –ديگر در فقدان همكاري و همگامي ايرانيان 
تهيه اسناد معتبر مورد نياز دانست؛  براي -ها و احزاب سياسي  چه سازمان

 مطالبهاز جمله، ثبت نهايي اسامي كشته شدگان و يا تهيه نقشه خاوران. 
 آناعزام يك هيئت بين المللي براي بررسي اين جنايت كه البته الزمه  ي

هماهنگي گسترده نهادهاي مدافع حقوق بشر و پافشاري بر اين خواسته 
 .؛ گام بعدي مي تواند باشدرك استمشت

 
در زمينه برگزاري يادمان ها فارغ از وابستگي هاي سياسي و از منظر  -  ٢

حقوق بشرمي توان موضوع را از دو زاويه بررسيد. اول اين كه آيا در مراسم 
تنها به قربانيان وابسته به يك جريان سياسي و فكري خاص توجه مي شود 

ان بدون توجه به وابستگي هاي سياسي و فكري آن و يا اين كه همه قرباني
در اين زمينه مي توان و بايد فارغ از وابستگي هاي به نظر ما ها مطرح اند؟ 

 .سياسي كار كرد
اساسا  ،يادمان قربانيانبرنامه هاي متعدد برگزاري  باكانون ره آورد به ويژه 

ان از زاويه بر همين مبنا حركت كرده است. مراسم يادمان را اما مي تو
شعارهاي مطرح شده، تجزيه و تحليل وقايع و جهت گيري فكري سخنران 

به سختي مي  زاويه ايهاي احتمالي دعوت شده هم بررسي كرد. از چنين 
بر محتوا و شكل برنامه ها  ،توان از عدم تاثير ديدگاه و يا وابستگي سياسي

در راستاي طرح . هر چند تالش كانون ره آورد به طور آگاهانه سخن گفت
  مسئله از ديدگاه حقوق بشري و فارغ از وابستگي سياسي بوده است. 

شماي كلي فعاليت هاي ما در شهر آخن نشان از تنوع سخنرانان و برنامه 
ها بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي خاص دارد و فكر مي كنيم تنها راه 

به كام مرگ درست گراميداشت انسان هايي كه بدون هيچ حقوق اوليه اي 
 .كشانده شدند، همين است

 
تالش براي مقابله با به فراموشي سپرده شدن كشتار زندانيان توانسته  - ٣

در مقاطعي به ايجاد آشنايي و رابطه در طيف معيني از فعالين كمك كند. 
ميالدي چنين رابطه ها و همكاري هايي كمابيش به چشم مي  90در دهه 

رتباط و همكاري نه به لحاظ گستردگي و نه اما اين او شكل گرفت خورد 
 است. به لحاظ ژرفا رضايت بخش نبود

 
واقعيت اين است كه زندانيان سياسي امروز ايران چه به لحاظ  - ۴

وابستگي هاي سياسي و فكري و چه به لحاظ سابقه تشكيالتي و حزبي 
 تعلق دارند و اين 60خود عمدتا به طيف ديگري نسبت به زندانيان دهه 

خود احساس تعلق و پيوند ميان آنها را مشكل مي كند . اما در سال هاي 
اخير و به خصوص بعد از سركوب ها و اعتراضات اخير و دستگيري هاي 
گسترده متعاقب آن به تدريج اين آگاهي و احساس در حال شكل گيري 

 .است كه همه قرباني يك نظام و يك دستگاه سركوب اند
  1388با سپاس، تير 

  نون ره آورد آخنكا
www.rahaward.org 
kanoon@rahaward.org 

 

*  
  

  ي برگزاري يادمان واشنگتن كميته
ايرانيان واشنگتن، ساير نيروهاي سياسي و  متشكل از اتحاد چپ 

  خانواده زندانيان سياسي
  

اين يادمان ها هرساله جنايات رژيم را در منطقه انعكاس داده : اول اسخپ
ولي روي هم رفته يادمان ها در اروپا به طور قابل توجهي بيشتر و بهتر در 

  افكار عمومي تاثير داشتند تا آمريكا.
: ميتواند فارغ از سكتاريسم باشد منتها سكتاريزم موجود در پاسخ

منطقه مانع از برگزاري اين يادمان از منظر  سازمانهاي سياسي چپ در اين
  حقوق بشر شده.

تجربه سال گذشته ما كه نتيجه همكاري چند گرايش سياسي چپ  پاسخ:
بود بدليل حضور پايدار سكتاريسم متاسفانه با موفقيت همراه نبود. به نظر 

  ميرسد از اين نظر اروپا در مقعيت بهتري باشد.
خيلي محدود بوده است. بايد كوشش كرد كه : رابطه برقرار شده ولي پاسخ

  اين رابطه ها گسترده تر گردد.
  

*  
  
  

  هاي كميته يادمان گوتنبرگ  پاسخ
  به سئواالت مجله آرش 

خواهي  پاريس. دراين نظر –اندركاران نشريه وزين آرش  با سپاس از دست
در  پيرامون امر مهمي همچون يادمان ياد ياران وگراميداشت خاطره آنان. 

اين سرانه سوزان آتشباري بر پيكره تماميت مردمان ايران بعد از سي سال 
اينبار بر  سوز اسالمي و در تابستان خونيني ديگر  حاكميت سياه و عصب

هاي اوين و گوهردشت و  هاي ايران همچون زندان هاي خيابان سنگفرش
فرمان  كهريزك و دهليزهاي مخوف بازداشتگاههاي همه جاي ايران، به 

   شود. ران نظام همچنان جنايت آفريده ميس
        
ها در  * در پاسخ به پرسش اول: ما برآنيم كه انگيزه برگزاري يادمان 

كه جامعه ايراني  60هاي اول اين جنايات، خاصه بعد ازكشتار سال سال
همچون امروز وسيع و گسترده و دربرگيرنده گروهبنديهاي پرشمار  

جانبه و سراسري به خود  چ مضمون فراگير و همهاپوزيسيون نبوده است. هي
نگرفته بود و آنچه بعد از استمرار جنگ هشت ساله به كوچ و تبعيد  

ها ايراني به خارج از مرزها انجاميد در برابر فرايند نوشيدن  اجباري مليون
تر كه به سالخي هزاران زنداني سياسي درتابستان  زهرخميني و بعد جام 

يت برپايي مراسم يادمان در شهرمان (گوتنبرگ) دو انجاميد، اهم 67
هاي موجود  بندي ها ودسته گرديد. درآن شرايط بدليل تفاوت نگرش چندان 

ما نتوانستيم كميته دفاع از زندانيان سياسي چند گرايشي را سازمان دهيم 
عليرغم مقاومت نيروهاي درحال استحاله كه با مقاومت و توجيه سياسي،  . 

رايطي حاضر به محكوميت رژيم آدمكش و طرح شعار تحت هيچ ش
مان را پايان نبرديم و با افت و  آمدند. ما تالش واژگوني آن نيز بر نمي 

رابي وقفه طي اين سال ها برپا  "كميته يادمان ياد ياران"خيزهاي چند 
   داشتيم .  

كُشي قصابانه و  ها وآدم بي تعارف بايد نوشت؛ دريافت اخبار زندان
ها و  هاي جوان، دراساس كمتر همراهي همه جان سوزي آن شعله

المللي حقوق   هاي بين هاي اوليه ما را در برابر نهاد جهتي ها و هم  همفكري
بشري با خود به همراه داشت. درآن شرايط تنها مراجعه به دفاتر روزنامه 

دفاتر احزاب چپ جامعه ميزبان و تنها دفتر امنيستي  بزرگ شهرمان و 
رناسيونال بوده است، سازماندهي تجمعات آكسيوني و سازماندهي يك انت

ترين گرايشات سياسي غير از مجاهدين را  خياباني كه عمده تظاهرات بزرگ 
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ها نيز سياست همراهي و اتحاد عمل با هيچ گروه و  كه درآن شرايط و بعد
ا بردند، تجمعات ما در اشلي محدود، صرف خود را راه نمي دسته غير از 

انگيختگي افكار عمومي جامعه را با خود داشت. اين همه بدون كمترين  بر
دادخواهي و عمدتا براي به فراموشي نسپردن ابعاد اين  توجهي به امر 

گروهي و فراسازماني  جنايت هولناك ضد بشري بود و درنوع خود كاري فرا
   رفت .  بشمار مي

 60ي يادمان كشتار خرداد دريك عبارت؛ براي ما طي سال هاي اوليه برپاي
به  ها، تنها براي  داشت ياد همه آن جان ، گرامي67و خاصه كشتار تابستان 

فراموشي نسپردن ابعاد اين جنايات بوده است.از آنروز تا به امروز خيلي ياد 
   گرفتيم و جلو آمديم .

  
مان تا به امروز  * درپاسخ پرسش دوم: بيگمان بايد چنين باشد. ما تالش 
بلكه  ن بوده كه يادمان ياران را بدور از وابستگي و تعلق سازماني و حزبي اي

داشت ياد جان باختگان راه آزادي برپا داريم. دراين  در پيكره وسيع گرامي
گرايشات  زمينه كوشش ما برآن بوده كه طيف گسترده سخنرانان از 
ن زندان مختلف را برگزينيم تا هريك از آنان منظر خويش را به امرگذارا

بشر، گره زدن  ها با مدافعين حقوق  خويش بازگويند.رابطه فعال اين يادمان
اين دو با هم درشهرما، با نوعي وسواس و احتياط همراه بوده است. چرا كه 

گريزي  اي ازسياست هاله تا به امروز بخش زيادي ازجانبداران حقوق بشر، با 
هاي  ه پنهان خود، پشت نهادآشكار و نيم ستيزي غير و اي بسا نوعا سياست

يادمان ياران را بانوعي  حقوق بشري سنگر گرفته تا نقش برپايي 
  ه ثمررسانند . وظيفه ب كاري به مثابه يك نوع عمل مصلحتي و انجام مالحظه

كميته ما همه تالش خود را براي برپايي هرچه با شكوهتر يادمان 
تر  زماني و از منظر عموميبر پايه تحركات فراگروهي و فراسا 60كشتاردهه 

اين جنايت، آنگونه كه مادران و پدران، همسران و فرزندان  ابعاد 
ها طي هرسال اولين جمعه سال نو و دهم شهريور  عام جانباختگان قتل

گذارند ، تالش ورزيم كه ابعاد اين جنايت را با  نمايش مي درخاوران به 
   ناسيم و برپايش داريم . هاي جهاني و در پيوند با آن محترم بش ميثاق

درزندان هاي ايران برپايه فرمان فتواي  67و  60ما برآنيم جنايت دوكشتار 
هر  است و اين بيش از  "جنايت عليه بشريت  "مرگ خميني، از مصاديق 

هاي جانبدار مستقل  آفريند كه آنرا با نهاد مندي مي چيزي براي ما وظيفه
كه با  ايم  هايي را آغاز كرده راه كوششحقوق بشر همراه گردانيم و دراين 

   مسئوليت به پيش ميرود. 
هاي اخير  هاي بجا مانده ازياران ما، طي سال برانگيختگي نسل دومي

هاي  گير بوده است و فعاليت خبررساني از زبان آنان به درون خانه چشم
شهروندان ايراني ازطريق راديوهاي پرشمار فارسي زبان جدي بوده است و  
   گردد.  ين وظيفه همچنان دنبال ميا

  
گوتنبرگ باهمراهي  - درشهرمان 2008*يادمان ياد ياران درسال  

مان بر اين بود كه با  كوشندگان كنشگرحقوق بشري همراه بود. تالش
هاي موازي در  وسيعتركردن كميته يادمان، و ارتباط زنده و فعال با كميته 

ياسي سابق جمهوري اسالمي كه سايرشهرها و بويژه فعاالن زندانيان س
دارند ( فعالين گفتگوهاي زندان ) ازجهت  يادمان هاي سراسري را برپا مي 

   مادي و معنوي همراه گرديم .
ها درسال گذشته و درهمزماني با بيستمين تابستان  پيكره اين همكاري

با حضور در فروم اجتماعي اروپا درمالمو (سوئد) و برپايي  67خونين 
اه عكس، ميز اطالعات، تدارك ورك شاپ زندانيان سياسي به زبان نمايشگ 

آلماني و انگليسي وهمراهي زندانيان  –دانماركي  - هاي سوئدي
اي ازهمبستگي بين المللي را به نمايش گذاشت.شركت موثر در  تركيه،جلوه 

روز با   4غرفه نمايشگاه بين المللي كتاب گوتنبرگ از جانب كميته ما  طي 
   نمايشگاه نمايشگاه عكس و نمايش فيلم ويدئويي بدل گرديد .  برپايي

دعوت ازسخنرانان باگرايشات مختلف وسازماندهي پانل مشترك اين 
سخنرانان و استقبال ايرانيان دركنار ارائه كتب خاطرات زندانيان سياسي به 

 5000آلماني ، پخش بيش از  –انگليسي  –سوئدي  –زبان هاي فارسي  
شناخته  هاي  يه به زبان انگليسي وسوئدي و حضور برخي چهرهبرگ اطالع

شصت جمهوري   شده زندان شاه مانند عباس مظاهري  و زندانيان دهه
  الگر و فريبا ها سودابه اردوان، مرجان افتخاري، ميترا  اسالمي همچون خانم

  

  
  

سي غاري و فرخ قهرماني و ديگر زندانيان سيا مرزبان، و آقايان علي دروازه
بزرگ نقشه ايران  ها و پرده  در درون غرفه نمايشگاه كتاب و دركنار عكس

اي به مثابه يك زندان بزرگ جلوه ميداد، تماما  كه آنرا براي هر عبوركننده
گوتنبرگ درمحل نمايشگاه  صحنه تحركات عمومي فعاالن كميته يادمان 

عتراضي روز، حلقه تحرك آميزيك كمپين ا 4بين المللي كتاب سال طي 
   زنده بوده كه ما آنرا به نمايش گذاشتيم.

گان در نمايشگاه  درهمين فضا طومار جمع آوري امضاء از شركت كننده
و  كتاب با شعار: آزادي بي قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي سراسر ايران 

همينطور محكوميت كشتار سه دهه در ايران توسط حكومتگران اسالمي 
برگزاركننده  هاي مؤثر فعاليت كميته  از جنبه "ريت جنايت عليه بش"بجرم

بايد اين اقدام را در  و كوشندگان اجتماعي و حقوق بشري است. بيگمان مي
همه ساله بخدمت  ريزي و ابتكار عمل بيشتر  تري با برنامه وسعت همه جانبه

ايم. هنوز  هايي داشته گرفت. متأسفانه عليرغم اينكه در اين زمينه پيشرفت
   ابتداي كاريم .   در
  

   * دررابطه با پرسش پاياني شما بدون تعارف و دريك كلمه بايد گفت: نه!  
البته اين امر بيش از هرچيز به كاستي كار ما و ضعفي است كه همه 
فعاالن اين امرتا حدي بدان گرفتاريم. آنچه به اين گسستگي و عدم پيوند 

يكره سازمان مجاهدين بوده در پ 60گردد، قطبي بودن كشار وسيع  برمي 
شان در  است. جريان سياسي نامبرده ،عليرغم حضور مادي نيروهاي

گوتنبرگ با مجموعه كميته برگزاركننده يادمان رابطه ندارند. ما تالش  
پاسخ  چندي براي تحكيم اين ارتباط فراهم آورديم ولي تالش ما تا حال بي

   مانده است .  
نيز روبرو هستيم.  67. ما با جنايت سال  60اما فراتر از كشتار سال 

شاهدان جان بدربرده از ابعاد آن جنايت فراموش نشدني كه امروزه 
جهان، از آمريكا ، كانادا، اكثر نقاط اروپا، استراليا و درحاشيه  درتمامي 

چون تركيه و عراق و ... پس از فرار از ايران به سهم خود  مرزهاي ايران هم
يشان از طريق مصاحبه، گفتگو و تدوين دفتر خاطرات ها شهادت با ثبت 

خود و تعدادي نيز با ترجمه خاطرات به زبان كشور ميزبان، تواستند با 
آنچه بر يكايك آنان گذشت، اوالً در پيوند اعضاء خانواده خود، آمد  تشريح 
   ها و رابطه وسيع با جنبش داخل به وسعت اين ارتباط ياري رسانند .  و شد

دهه اخير زمين خاوران خود به آدرس شناخته شده همه عاشقان  طي دو
پيوندي  شهريور هر سال، تاريخ ثابت  10آزادي در درون كشور بدل شده و 

شده تا با سالگرد ياد ياران درهم آميزد. ديروز و امروز مادران جنبش 
وسيع  دادخواهي دركنار مادران عزا و داغدار،كه از دل جنبش عميق و 

اند، بايد مضمون  ها، سر برآورده ي، خياباني و موج گسترده دستگيريا توده
   اصلي اين پيوند شناخته شوند . 

جانبه بدل  ما بايد بتوانيم اين رابطه را به سرپل يك رابطه فعال، زنده و همه
پيكره  بايست  سازيم . اگر تا به امروز در اين زمينه موفق نبوديم. امروز مي

كانون هاي دفاع اززندانيان سياسي درهمه  - دمان هاوسيع كميته هاي يا
وبالگ  ها،  اي مانند سايت شهرها وكشورهاي جهان از طريق امكانات رسانه

مان موجود  هايي كه درنزد يكايك ها، فيس بوك، تويتر، و آدرس ايميل
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خبررساني دو  اي  كارساز و به ميداني مؤثر براي  است، خودبدل به شبكه
   آلوده كشورمان گردد .  و سه دهه خونين پيكر خون 67و  60كشتار 

در شرايطي از درون كشور و در سطح مبارزات خياباني و در درون نماز 
زنداني سياسي آزاد  "ها در باالي پشت بام ها شعار  جمعه تهران و شب

رسد. بايد اين كاروان پراكنده مدافع بي قيد و  به گوش ما مي "بايد گردد 
هاي رژيم سراسر ايران را در سطح  دانيان سياسي از زندانشرط رهايي زن

جهان به پيكره واحدي از سازمانيابي تشكيل فدراسيون يا كنفدراسيون  
از  دفاع ازجان زندانيان سياسي درون كشور را درسراسرجهان ارتقاء دهيم و 

مان را در برابر اين  ها بدر آييم و تمامي قدرت گي اندام واره جداسري وتك
مبارزه  نظام داغ و درفش، زندان و شكنجه، سنگسار و اعدام به خدمت اين 

درآوريم. تنها در برابر تجمع و قدرت نيروي انساني ماست كه مجامع 
 –منظرگروهي  خواهي را فارغ از  جهاني ما را جدي خواهند گرفت. امر داد

 ايدئولوژي طلبي چپ و راست، به پيكاري ميليوني مردمان –سازماني 
افكار عمومي و  ميهن داغدارمان گره زنيم و بيش از هر موقع از يكطرف 

هاي خود، رابطه با اين نظام  بشريت مترقي را واداريم تا با فشار به دولت
پيش به انزواي  آدمكش را به هيچ گيرند و به صفر رسانند و او را بيش از 

هاي خود را مطلق بكشانند و ورود همه عناصر كليدي نظام به درون كشور
سازند. وازسوي ديگر  غيرقانوني وسفراي ارشد خويش را نيز از  ايران خارج 

نهادها و مجامع حقوق بشري جهاني را نسبت به ابعاد جنايات سه دهه 
فرياد آزادي بي قيد و  حاكميت سياه در ايران به واكنش موثر برانگيزانيم و 

   سازيم .  شرط زندانيان سياسي را به پيكاري بي امان بدل
برگزاركننده يادمان ياد ياران   آيد.كميته انجام اين كار از يكايك ما بر مي

درگوتنبرگ (سوئد) ازتالش خود در انجام اين وظيفه دمي عقب 
نشيند. باشد كه به شكلي توامان اين وظيفه را به پيش ببريم . بار ديگر  نمي 

   اندركاران آرش تشكرمي كنيم .  از شما دست
   گوتنبرگ (سوئد)  –برگزار كننده يادمان ياد ياران  كميته

        2009برابر جوالي  1388تابستان 
  

  1367يادمان كشتار تابستان 
  آلمان -در برلن 

  مقدمه:
 1367تابستان  در برلن يادبود قربانيان اعدام هاي دسته جمعي زندانيان در

ان گفت به ) از همان نخستين سال برگزار شده است. شايد بتو1988( 
از اولين  برلن علت وجود تعداد زيادي از بازماندگان قربانيان، در اين رابطه

  .است شهرهاي خارج از كشور بوده
اين بزرگذاشت ها اكثرا و يا تماما توسط بازماندگان اين  1993تا سال 

حمايت ديگر نهادها و افراد برگزار مي شد؛ و زمان آن  جنايت دولتي و با
هفته ماه دسامبر بود، همان زماني كه اخبار كشتار به خارج از هم در اولين 

كشور رسيده بود. محل برگزاري هم در كنار بناي يادبود رزا لوگزامبورگ 
 ، اين است كه. آنچه به كانون پناهندگان در اين رابطه برمي گرددبود

  بسياري از فعالين سازمانده اين مراسم از اعضاي اين كانون بودند.
  ب دو سوال شما:در جوا

پس از ترور ميكونوس در  .اين روش تغيير پيدا كرد 1993از سال  -يك
و ابعادي كه اين تروريسم دولتي در مجامع خبري،  1992سپتامبر  17

واقعه در  سياس ، اجتماعي و حقوق بشري آلمان پيدا كرد، سالگرد اين دو
زاري دوگانه برلن تا كنون نيز همزمان برگزار مي شود. مبتكر اين برگ

كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلن بود. اين ابتكار سبب آن شد كه 
كه توجه زيادي به ترور  ،نظرمجامع نامبرده در برلن و تاحدودي هم آلمان

اندك اندك به جنايت دولتي  ،ميكونوس و مسايل حول وحوش آن داشتند
 ،ز ميكونوس داشتكه ابعاد بسيار بزرگتري انيز و سازماندهي شده ديگري 

ت مي توان گفت كه اكنون ديگر كمتر نهاد جدي اجلب شود. به جر

كه  وجود داردآلمان  در برلن ودر سياسي، حقوقي، حقوق بشري و خبري 
  آشنايي نداشته باشد. 1367با كشتار سال 

و حضور  1993دوزبانه بودن برنامه هاي ما در برلن از همان سال 
شناخته شده ي آلماني باعث آن شد كه  هميشگي يك شخصيت معتبر و

مشكالت و چگونگي زندگي بازماندگان اين  آنها با حرف ها، خواست ها،
صدمه اين جنايت  ازجنايت، زندانيان سابق و حتي ديگراني كه به نحوي 

  ، آشنا شوند.اند هميشه بخشي از برنامه ها بوده و ديده
خنرانان و مهمانان به اين شب ها در برلن به علت كيفيت نسبتا خوب س

كشور  ازنحو قابل قبولي از طرف مطبوعات آلماني و فارسي زبان خارج 
پوشش يافته و مي يابند، بدين لحاظ  شايد قدمي عليه فراموشي و كمك 

كه شخصيت ها  و  هبه دادخواهي بوده باشد. درهمين مراسم ها بود
رفتار  ،در ايران نهادهاي آلماني با جنبش و حركت خانواده هاي قربانيان

و يا مادران خاوران، دادخواهي هاي آنها، مراسم  خاوران رژيم با آنها ، گلزار
و سخنرانان امكان و يا عدم امكان پيگيري اين  هساالنه شان .... آشنا شد

را نيز  جنايت دولتي را در عرصه بين المللي طرح كرده و پيشنهادات خود
  ند.ه اه دادئارا
تا كنون  سال پيش د دهاين مراسم از حدوكنندگان تعداد برگزار -دو

كميته دفاع از زندانيان سياسي  ،كانون عالوه بر افزايش پيدا كرده است.
كه در همان اوان تاسيس شده بود، و در مقاطع خاصي نيز با ايران در برلن 

... اين مراسم را كمك ديگراني ازجمله بازماندگان ترور ميكونوس و
  .ندسازماندهي مي كن

در آستانه دهمين سالگرد اين كشتار بيانيه يي  )1998(1377تابستان در
سال گذشت، اما ما  10 "    به ابتكار كانون پناهندگان در برلن با عنوان

منتشر شد كه بسياري از نهادهاي فعال اروپا آن را  "فراموش نخواهيم كرد
كجاي  شت در هرامضا كردند، كه فراخواني بود براي برگزاري مراسم بزرگدا

يم. اين فراخوان انعكاس وسيعي در نشريات خارج از كشور هستدنيا كه 
سال گذشته سال به سال به تعداد شهرهايي كه اين  دهداشت. در طي 

  مراسم را برگزار مي كنند در تمام قاره ها اضافه مي شود.
سال ما سعي كرده ايم اين مراسم صداي همه ي  بيستدر برلن درطي اين 

بانيان اين جنايت باشد و ياد همه قربانيان اين رژيم را در طي سه دهه قر
برگزار  67گذشته گرامي بداريم. هرچند مراسم ما در سالگرد كشتار سال 

مي شود، يكي از تالش هاي هميشگي ما اما، اين بوده كه ديگر قربانيان 
همكاري فراموش نشوند. اين امر گاه براي  1367تا  1358اين رژيم از سال 

مشكالت عملي بوجود  ،داشتند 67با برخي كه توجهي ويژه فقط به سال 
  مي آورد. ولي اين مشكالت تاحدودي كمتر شده اند. 

سعي جدي ما اين بوده و هست كه از حقوق انساني همه قربانيان دفاع 
يت خاصي به گرايش سياسي مشخصي حكنيم و در هيچ مراسمي ارج

بگوئيم كه اكثر سخنرانان ما نيز به دفاع از  ندهيم. اين ادعا نيست اگر
  حقوق ضايع شده همه پرداخته اند. 

، در شهرهاي مختلف برگزاري تقريبا همزمان اين شب هاي بزرگداشت
 ازرا، حتي  هاي برگزار كنندهتا حدودي نهاد "روحي"از نظر ستتوانسته ا

مثال (زآنان گاه به گاه نيز تعدادي او كشورهاي مختلف، به هم نزديك كند 
 تاكنون اند. ولي متاسفانه داده انتشارز پالكارد مشتركي ني )در آلمان

سال يك بار) يك حركت سراسري  پنج نتوانسته ايم در مقاطعي ( مثال هر
  مشترك در يك شهر مشخص برگزار كنيم. 

سترهاي ما وبراي آشنايي با نام سخنرانان و محتواي برنامه ها و همچنين پ
  مراجعه كنيد.  IPRBERLIN.COMه سايت ما مي توانيد ب

  2009ژوئن / برلن - كانون پناهندگان سياسي ايراني
*  

  



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ١٨٨  103 ي آرش شماره

  

  
  
  

  وگوهاي زندان گفت
  

  ها: هاي برگزاري يادمان سئواالت كميته
*  دستاورد اين نوع يادمان ها در مقابله با فراموشي، در توجه دادن افكار 

لي حقوق بشر به آن كشتارها، عمومي جهاني و به ويژه نهادهاي بين المل
  در حمايت از مادران خاوران و در بحث دادخواهي، چه بوده است؟

توجه افكار عمومي جهاني را برانگيختن بدون حمايت و پشتيباني رسانه  -
هاي عمومي امري بسيار مشكل است. چرا كه تنها برگزاري مراسم چند 

ند چاره ساز باشد. اما علت زبانه با اندكي مهمان غير فارسي زبان، نمي توا
اينكه مطبوعات و رسانه هاي عمومي و يا نهادهاي بين المللي حقوق بشر 
واكنش مناسب در مقابل اين جنايات نشان نداده اند، از بي خبري اين 

براي  67نهادها نبوده است. هنگامي كه گالين دوپل بعد از اعدام هاي 
را ديوار  "سرموضعي"ي بند زنان بازديد زندان ها آمده بود، با اينكه جلو

كشيده بودند تا او با ما ديدار نداشته باشد، ولي او از طريق چند زنداني از 
يكي از  1996با خبر شده بود. و يا اينكه در سال  67جزئيات كشتار 

با سه نفر از زندانيان سياسي زن  "شپيگل"نشريات معروف آلماني 
عد از اين كه اين مصاحبه ها مصاحبه هاي مفصل چند ساعته داشت. ب

چاپ نشد در تماسي كه اين دوستان با خبرنگار نشريه گرفتند و علت را 
جويا شدند، خبرنگار با اظهار تاسف گفت: به خاطر رابطه ايران و آلمان از 

  چاپ اين مصاحبه ها معذوريم. 
سال براي  20بعد از گذشت  2008سازمان عفو بين الملل هم در سال 

   ).1(ر از اين كشتار گزارش داد و اين عمل را محكوم كرداولين با
ها دليل توجيح كم كاري هايي كه تا به حال شده نيستند و  البته همه اين

تنها نشان مي دهند كه چقدر كار ما در اين زمينه دشوار است و پرمانع. ما 
گروهي از زندانيان سياسي سابق كه در پروژه گفتگوهاي زندان كار مي 

المللي زندانيان سياسي در آلمان   تا به حال در چندين كنفرانس بين كنيم
(برلين و كلن)، ايتاليا (فلورانس)، سرزمين باسك، سوئد (مالمو)، يونان 

شركت كرده و تالش كرديم  …(آتن)، هلند، دانمارك (كوپنهاگ) و
كشتارها و جنايات جمهوري اسالمي ايران را به گوش جهانيان برسانيم. در 

رد دادخواهي ما عضو هيئت برگزاركننده كنفرانس بين المللي در همين مو
در شهر كپنهاك دانمارك هستيم. در اين كنفرانس  2010زمينه در سال 

به مساله دادخواهي بين المللي از كشورهاي آمريكاي التين، سرزمين 
پرداخته خواهد شد و راه هاي موجود در اين  …باسك، تركيه، ايران و

  ه بررسي و تبادل نظر گذاشته خواهد شد. زمينه ب

    
* آيا يادمان ها توانسته اند و مي توانند فارغ از وابستگي هاي سياسي و از 

  منظر حقوق بشر برگزار شوند؟
اين پرسش آلترناتيو سومي را در نظر نمي گيرد. كمي در اين باره  -

ر حركتي اگر به معناي تقليل دادن ه "وابستگي سياسي"توضيح مي دهم. 
در راستاي منافع كوتاه مدت و تنگ نظرانه است، كامال ضروري است كه 
جريانات و گروه هاي سياسي بفهمند كه به مسئله يادمان ها، از دنيايي 

نبايد بنگرند. اما طرف ديگر سكه  "استفاده ابزاري"تنگ نظرانه و به منظور 
ي سياست (يعني منظر حقوق بشر) اين روزها حرف رمزي است كه برا

زدايي و چهره زدايي جانفشانان و جانباختگان دهه شصت بكار مي رود. يا 
كه اين موضوعات سياسي  "ثابت شود"بطور كل كوشش مي شود كه 

نيست. در اينجا من با اين ديد مشكل دارم كه سعي در تهي كردن ماهيت 
 سياسي مسائل را دارد و با افتخار بعنوان موضعي مد روز گفته مي شود

. مگر مي شود كشتار زندانيان سياسي را موضوعي "من سياسي نيستم"
غيرسياسي دانست؟ ولي همانطور كه گفتم به آن نبايد از زاويه تنگ نظرانه 
گروهي و سازماني نگريست. درواقع به زعم من نمي بايست به هيچ 

  موضوعي به اين شكل نگريست.     
  

ندگان و كميته هاي برگزاركننده *آيا اين برنامه ها به همكاري ميان كوش
  در اين زمينه دامن زده است؟

تا حد زيادي اين امر صورت گرفته است. چراكه در سال هاي  به نظر ما -
در گردهمايي هاي غيرمتمركز همكاري گسترده و وسيع و  2008و  2006

  كم سابقه اي بين نيروهاي خارج كشور و همچنين داخل كشور برقرار شد.
    

هاي  برنامه هاي يادمان موفق شده اند رابطه و پيوندي ميان زنداني* آيا 
  زندانيان سياسي امروز برقرار كنند؟   و  60دهه 

و زندانيان سياسي  60عدم رابطه و پيوند الزم ميان زنداني هاي دهه  -
امروز ريشه نه در برنامه هاي يادمان، بلكه خيلي عميق تر، در گسست بين 

 "اينجا نقل قولي از فرهاد سپهر در مقاله اي تحت عنوان نسل ها دارد. در 
) 1998( 2چاپ شده درگفتگوهاي شماره  "سازماندهي جنبش امروز

  آورم: مي
جنبش جديد ايران وجه مشترك تكرارشونده اي با جنبش هاي پيشين "

دارد و آن گسستن از نسل پيشين براي آغازي ديگر در راهي تجربه نشده 
ي اي، ضعف و قوت توام هر جنبش تاكنوني در ايران دارد. چنين ويژگ

است. هر نسل از كاستي هاي نسل قديم گسست مي كند و در همان 
هنگام خود را از منابع و سرچشمه هاي تجربه انقالبي نسل پيشين محروم 

   "مي سازد
اما با آگاهي به اين گسست و براي غلبه بر آن ما سعي كرديم در برنامه 

 2005و به ويژه گردهمايي هاي سراسري كه در سال هاي  هاي يادمان ها
در شهر كلن برگزار شد، ارتباط و اعتماد متقابلي را بين نسلهاي  2007و 

مختلف مبارزين و زندانيان سياسي شكل بدهيم. از زندانيان سياسي زمان 
شاه گرفته تا نسل اول (از آغاز حكومت اسالمي تا پايان دهه شصت) 

ي در رژيم جمهوري اسالمي، و سپس جواناني كه در دوره زندانيان سياس
هاي اخير (متاسفانه) طعم تعقيب، دستگيري و شكنجه را در رژيم 
جمهوري اسالمي چشيده اند. نتايج كار كم كم دارد خودش را در عرصه 
فعاليت ها و يادمان ها نشان مي دهد. من شخصا اميدوارم كه اين قدم ها 

اسري درباره كشتار زندانيان سياسي در ايران در در سومين گردهمايي سر
  سپتامبر)، از عمق بيشتري برخوردار شود.  20تا  18شهر هانوفر(

-http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/118/2008/en.  

*  
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  زندان سياسى،
  خشى از مبارزه طبقاتى استب 

  استراليا - كميته همبستگى با كارگران ايران
  

  با سپاس از مجله آرش
در پاسخ به سوال هاى شما، در صدد هستيم كه بصورت كلى و در يك  
مجموعه به آنها پاسخ دهيم، اگر چه برخى از سوال ها و يا عنوان ها را 

ن را نمى شناسيم و اگر بدين صورت قابل پاسخ نمى بينيم. مادران خاورا
منظور مادران شهداى زندانى سياسى است كه در گلزار خاوران دفن شده 
اند، در همين جا از اين تفاوت گزارى بين اين مادران عزيز و هزاران مادرى 
كه در سراسر ايران، هنوز داغدار عزيزانشان هستند، متاسفيم. در بحث 

واده هاى آن عزيزان و دالوران نمى دادخواهى نيز، آن را تنها متعلق به خان
دانيم. به اعتقاد ما دادخواهى از آن جان هاى  شيفته و هزاران زندانى 
سياسى كه سال هاست در كشور ما توسط رژيم سرمايه دارى جمهورى 
اسالمى فرسوده شده اند، بحثى گسترده است كه جايش در اين مقال نمى 

هى، شكايت بردن به دادگاه و با گنجد. اگر منظور سوال كننده از دادخوا
سيستم قضايى كشورهايى است كه در آن زندگى مى كنيم، به اعقاد ما 
كارى كم نتيجه است. در فرداى سرنگونى اين رژيم، شايد بتوانيم از اين 

  دادخواهى به نتيجه اى برسيم.
پيش از هر چيزى بايستى گفت كه در تمام سال هاى تبعيد در كشورهاى 

رت وجود روز و يا يادمانى براى بياد داشتن آن همه جان هاى خارج، ضرو
شيفته كه در دوران جمهورى اسالمى به خون افتادند وجود داشت. تا 

، بخاطر گستردگى  1367پيش از كشتار عام انقالبيون زندانى در تابستان 
و همچنين پراكندگى روزهايى كه رژيم پليد جمهورى اسالمى به اين 

زد، اين مهم قابل دستيابى نبود. البته يافتن تاريخ هايى جنايت دست مى 
كه  سمبلى همه گير باشد بخاطر توهم همسويى با يك جريان و يا حزب و 
سازمان سياسى نيز در اين ميان بى تاثير نبود. به عنوان مثال مى توان از 

خرداد، كه يكى از گره گاه هاى تاريخ سياسى و مبارزاتى، ماست نام  30
رژيم دقيقا در پس از اين تاريخ، شمشيرش را براى همه از رو بست و  برد.

با همين بهانه از ساعات اوليه روز بعد از آن به اعدام چندين نفر از معروف 
ترين زندانيان سياسى آن دوران، همچون سعيد سلطانپور و محسن فاضل 

  دست زد. 
ا تظاهراتى كه به با وجود اهميت بسيار اين روز، بدليل اين كه اين روز ب

انجام گرفت و مخالفت  1360دعوت سازمان مجاهدين خلق در سال 
امروزه، بيشترين احزاب و سازمان هاى چپ با اين سازمان، هيچگاه اين 
روز به عنوان روز يادمان شهداى جنبش مبارزاتى ايران شناخته نشد. در 

هاى افراد و همبستگان سازمان  1367هر حال در سال هاى پيش از 
سياسى، روزهايى را به ياد رفقاى خود گرامى مى داشتند كه بيش و كم 

  مربوط به دسته و گروه خود بود.
 - 61بيشتر كشتارهاى رژيم از زندانيان سياسى در سراسر سال هاى 

روى داد كه در سال هاى بعد ادامه يافت. همانطور كه گفته شد 1360
اين سال ها، هيچ كس نمى  بخاطر گستردگى و پراكندگى آن در در سراسر

توانست توافقى جمعى براى روزى از سال براى يادمان زندانيان سياسى 
متاسفانه اين جنايت روى داد  1367شهيد بدست بياورد. درتابستان سال 

و در طى ماه مرداد در ابتدا هواداران و اعضا سازمان مجاهدين و در شهريور 
قتل گاه فرستاده شدند. با از زندانيان سياسى چپ و ماركسيست به 

وجودى كه زندانيان سياسى متعلق به سازمان مجاهدين خلق در اواخر 
تيرماه و تمام ماه مرداد، اعدام شدند و سپس زندانيان سياسى چپ، اما روز 

شهريور بطور سمبليك به عنوان اين روز انتخاب شد كه بيشتر از سوى  10
اسى چپ به رسميت شناخته شده هواداران، خانواده ها و سازمان هاى سي

و سال هاست كه برگذار مى شود. اين تبعيض سياسى و ايدئولوژيك 

متاسفانه دوباره در طى اين سال ها گريبان ما را گرفته و تقريبا هيچگاه از 
سازمان مجاهدين و يا هواداران آنها در گرامى داشت اين روز شركت نمى 

ى در ميان شهدا و كشته شدگان كنند و اين جدايى و تفاوت آشكار سياس
  اين سازمان و چپ ها و ماركسيست ها نيز ادامه يافته است.

در تمام اين سال ها در سيدنى استراليا، مراسمى در گرامى داشت ياد همه 
زندانيان سياسى در حدود شهريور ماه برگزار شده است. در سال هاى 

بصورت گسترده و  "يااسترال -كميته همبستگى با كارگران ايران "اخير، 
منظم به اين مهم پرداخته است. در دوره هاى پيش از اين برخى از اعضاى 
اين كميته بصورت پراكنده و در همراهى با افراد ديگر براى برپايى اين 
يادمان كوشيده بودند. سه نفر از اعضاى كميته ما از زندانيان سياسى سابق 

ا مواضع متفاوت در طيف گروها و هستند و تمامى اعضا از فعالين سياسى ب
سازمان هاى سياسى چپ مى باشند كه متاسفانه رفقا و وابستگان بسيارى 

  را در نبردى نابرابر با رژيم جمهورى اسالمى از دست داده اند.
يكي از مهمترين دستاوردهاي اين يادمان ها ، همانطور كه در كشورهاي 

روز افزون افكار عمومي،  ديگر نيز قابل مشاهده است، توجه  و حمايت
نهادهاي حقوق بشر،  اتحاديه هاي كارگري ، زنان و دانشجويان ، مطبوعات  
مستقل و روزنامه نگاران و اهل قلم  از مبارزات اجتماعي  براي آزادي هاي 
مدني، سياسي و اجتماعي، عدالت اجتماعي و دمكراسي، و پافشاري بر 

ان سياسي،  لغو احكام اعدام، توقف سركوب و خشونت،  آزادي  زنداني
شالق، سنگسار ، شكنجه و كشتارهاي جمعي  در ايران بوده است.  كميته 

استراليا،  در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف –همبستگي با كارگران ايران 
خويش منجمله ايجاد ارتباط ارگانيك با احزاب سياسي چپ و پيشرو، 

ر بمنظور جلب حمايت و نيز آگاه اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي حقوق بش
نمودن آنان از نقض مداوم حقوق بشر  وپايمال نمودن حقوق دمكراتيك 
درايران،  بطور مداوم اخبار  و اسناد الزم (دوران سي ساله حكومت اين 
رژيم) را  به اشكال مختلف در اختيار اين نهادها قرار داده  و يا در 

راني و حتي برقراي ارتباط مستقيم با آكسيونهايي كه برگزار ميكند با سخن
 30فعالين سياسي و كارگران در ايران اين امر مهم را پيش ميبرد.  در 

در پي آكسيون اعتراضي  و ارتباط مستقيم تلفني با فعالين   2007نوامبر 
كارگري و سياسي  براي آزادي كارگران زنداني  بود كه  سازمان عفو بين 

آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو براه الملل كمپين جهاني براي 
در سايت  "فرزاد را آزاد كنيد با تصوير او "انداخت. در سال گذشته كمپين 

اتحاديه معلمان ايالت نيوساوث ويلز به چاپ رسيد.   در پي مجموعه اين 
فعاليتها است كه،  همانطور كه در مراسم يادمان سال گذشته  ما 

پس از بيست سا ل سكوت ، اولين بيانيه رسمي درسپتامبر نيز اشاره شد، 
از جانب سازمان عفو بين المل بمناسبت بيستمين  2008در آگوست 

سالگرد قتل عام زندانيان سياسي درايران  با  خواست محاكمه عوامل اين 
  جنايت عليه بشريت صادر شد. 

ان و با وجودى كه بيشترين فعاليت ما در رابطه با مبارزات كارگران در اير
استراليا است، اما تا حد توان به ديگر فعاليت ها ومبارزات اجتماعى و 
طبقاتى مى پردازيم و از جمله آنها يادمان زندانيان سياسى در گذشته و 
حال، دانشجويان و زنان است. در تمام اين سال ها ما تالش كرده ايم كه از 

نيم و توجه آنها را اعضا و فعالين سياسى استراليايى به اين مراسم دعوت ك
به موضوع زندانيان سياسى ايران، خارج از هر گونه تعلق گروهى جلب 
كنيم. اگر چه روشنفكران و فعالين سياسى غير ايرانى با اين موضوع 
آشنايى دارند، اما يادآورى اين بى عدالتى ها كه هميشه در كشورمان 

هان كمك صورت مى گيرد به فهميدن مشكالت مردم در اين بخش از ج
مى كند. اساس حركت ما و معرفى مبارزات زندانيان سياسى ايران به 
فعالين سياسى استراليايى بر حقوق بشر و عدالت اجتماعى است. اگر چه ما 

  هنوز در تعريف زندانى سياسى وعقيدتى سردرگميم و اما همواره تالش كرده ايم.
ري نيز نمودار است: بازتاب اين  حمايتها و توجه عمومي در عرصه هاي ديگ

استقبا ل  و حضور گسترده تر ايرانيان و غيرايرانيان،  فعالين سياسي از 
طيف هاي مختلف و حتي مجاهدين (گرچه محدود)  در مراسم يادمانها و 
آكسيونهاي اعتراضي، انجام چندين  مصاحبه و سخنراني توسط زندانيان 

باالتر رفتن درصد   سياسي سابق در راديوهاي ايراني محلي و سراسري،
دعوت از  فروش كتاب و خود مجله آرش (كميته ميز كتاب نيز دارد )، 

اعضاي كميته جهت سخنراني در مورد اوضاع حقوق بشر و كارگران در 
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ايران در دفتر سازمان عفو بين الملل ،  سخنراني در مراسم و آكسيونهاي  
انيه هاي اعتراضي  مختلف احزاب سياسي چپ، انعكاس اخبار، مقاالت و بي

نسبت به سياستهاي سركوبگرانه رژيم بشكل صوتي، تصويري و نوشتني در 
سايتها و نشريات  احزاب چپ و چند اتحاديه كارگري،  برپائي آكسيونهاي 
مشترك با اتحاديه هاي بزرگ كارگري  استراليا  منجمله تظاهرات جهاني 

اتحاديه  4الملل ، توسط ژوئن كه  با حمايت سازمان عفو بين  26اخير در 
ميليون عضو در همبستگي با كارگران ايران  فراخوانده شده  170جهاني با 

بود با  طرح خواست مشترك مبني بر احترام به حقوق بشر و قوانين 
برسميت شناخته شده بين المللي كارگري، آزادي بي قيد وشرط دستگير 

م نمودن سركوب و شدگان اول ماه مه و همه زندانيان سياسي ، محكو
دستگيري و تعقيب فعالين كارگري و شهروندان بالخص در اعتراضات 
گسترده اخير نسبت به نتيجه انتخابات  كه به جنبشي عليه كل رژيم 

  جهت گيري يافته است. 
ما هنوز از كشته شدگان بهايى، مسيحى، سنى و يا سلطنت طلبان ياد نمى 

به اين عزيزان نداريم. به اعتقاد ما كنيم، اگر چه هيچ گونه نظرمنفى نيز 
اين از ضعف ماست و در صدد هستيم در مراسم آينده آن را جبران نماييم. 
با وجودى كه ما و بسيارى ديگر روزى در شهريور را بطور سمبليك به 
عنوان يادمان زندانيان سياسى  پاس مى داريم، اما معتقديم كه رژيم از 

به حقوق بشر و كشت و كشتار مخالفين بهمن به تعرض  22همان فرداى 
  سياسى و عقيدتى خود پرداخته و هنوز هم ادامه مى دهد.

در سيدنى عالوه بر كميته ما كه بصورت منظم اين مراسم را برگذار مى 
كند و تعداد افراد شركت كننده در آن خوشبختانه زياد است، رفقاى 

برگزار مى كنند. با  ديگرى با تعلقات سازمانى متفاوتى نيز اين روز را
وجودى كه هميشه سعى نموده ايم كه برگزارى اين مراسم با همراهى و 
همكارى همه افراد صورت گيرد، اما اغلب با عدم همراهى بخشى روبرو 
شده ايم. همانطور كه در باال گفته شد، ما در هيچ مراسمى موفق نشده ايم 

ده كنيم و يا اقليت كه از همراهى فعالين سازمان مجاهدين خلق استفا
هاى مذهبى و قومى كه مورد تعدى بسيار رژيم شده اند را در ميان خود 
داشته باشيم. اما در ميان كوشندگان برگزارى اين مراسم، همراهى و 

  هميارى داشته، اين كوشش در ديگر فعاليت ها نيز توسعه يافته است. 
ته همبستگي   به نكته مهمي كه بايد ياد آوري شود ايجاد وب سايت كمي

دو زبان فارسي و انگليسي است كه توانسته با  انعكاس اخبار و مسائل 
حقوق بشر و كارگري ايران نقش موثري در توجه بيشتر افكار عمومي بويژه 
در ميان جامعه ايرانيان  به  نه  تنها امر مقابله با فراموشي نسبت به 

و   60در سالهاي  جنايات ضد بشري از جمله كشتار زندانيان سياسي
و جايگاه گلزار خاوران و خاوران ها در تاريخ مبارزاتي نسل  67تابستان 

قديم و جديد ايران،  بلكه به  ضرورت دادخواهي و به  محاكمه كشاندن 
عوامل جنابت و كشتار، استثمار،  تبعيض و بيعدالتي در طول سي سال 

سرمايه داري  و  گذشته  و همچنين تداوم  مبارزه  طبقاتي با  نظام
ارتجاعي جمهوري اسالمي  براي صلح، آزادي  و عدالت اجتماعي  واقعي 

  داشته باشد. 
به اعتقد ما هيچ گونه تفاوتى بين همه زندانيان سياسى در همه دوران 
هاى تاريخ سياسى اخير كشورمان وجود ندارد. مبارزه سياسى در ايران 

طبقات فرودست و زحمتكش با مبنايى، طبقاتى داشته و همواره مبارزه 
فرادستان و حكومت ها بوده است. مبارزه براى آزادى، عدالت و دنياى بهتر 
و زيباتر در هيچ مقطع تاريخى باهم تفاوتى نمى كند كه زندانيان سياسى 
اين فعاليت ها با هم تفاوتى داشته باشند. به اعتقاد ما حقوق انسانى و 

ران همچون، منصور اسانلو، برادارن اجتماعى زندانيان سياسى اخير اي
عاليى، فرزاد كمانگر، كارگران هفت تپه، زنان، دانشجويان و بسيارى ديگر 
كه در خيزش اخير مردم در خيابان ها دستگير شده اند با رفقاى ما كه در 

به خاك افتادند و يا در سياه چال ها فرسوده شدند وجود  1360سال هاى 
ما بصورت شخصى وابستگى عاطفى و سياسى با  ندارد، اگر چه بسيارى از

  آن دالوران داشته ايم. 
  2008جون 

labour.kargar@gmail.com  
www.unionkar.com  

  
  

  
  

  ما و يادمان هاي فاجعه ي ملي
 

مان هاي دهه ي شصت در آتالنتا بنياد  اسماعيل مركز برگزار كننده ياد
فرا سياسي و غير انتفاعي است.  يادمان ها از بدو -خويي، نهاد فرهنگي

 "كنگره ي فاجعه ملي"ميالدي، با عنوان  2000تاسيس بنياد در سال 
برگزار شده است. برنامه ها تركيبي از بيان خاطره توسط تجات يافتگان آن 

تئاتر، شعر خواني، موسيقي و سخنراني در مورد  فاجعه، نمايش فيلم،
مسائل سياسي و فرهنگي در ايران زير حاكميت نظام واليت فقيه بوده 

  است. 
  

رژيم واليت فقيه تالش داشته و دارد كه، جنايات انجام داده دهه شصت را 
مردم حذف كند.  از حافظه تاريخي  وشي ها و سكوت خيانتكارانه،پرده پبا 

ستا تالش مي كند كه حتا آثار آن جنايات هولناك ضد بشري را، در اين را
با جنايتي ديگر چون،  نابودي گلزار خاوران، گورستان آن جانباختگان راه 
آزادي، به اين هدف شوم خود دست يابد ! اين رژيم در تماميت خود، 
استخوان هاي آن عزيزان را هم در گورشان رها نمي كند! بنابراين تالش 

ده نگاهداشتن، دادخواهي، جمع آوري اسناد و مدارك اين فاجعه، در زن
ايان پيك وظيفه ي تاريخي و انساني است. در اين راستا، بنياد خويي در 

كميسيون "فراخواني براي تشكيل   2004برنامه ي يادمان در سال 
اسخ گويي به بازماندگان اين پ، بمنظور "حقيقت ياب فاجعه ي ملي

ت ايران وهمچنين براي ثبت و ضبط در تاريخ و جانباختگان و مل
دادخواهي، با اهداف زير صادر، و از همه ي  نجات يافتگان، آزاديخواهان، 

  نهاد هاي سياسي و فرهنگي دعوت به همكاري كرد: 
يرامون گور خميني به موزه ي جنايات جمهوري پ. تبديل تاسيسات 1

  ميت مردم.ي گذر از اين نظام و برقراري حاكپاسالمي در 
. جمع آوري كليه اسناد، گزارش ها، خاطرات و غيره بصورت هاي 2

نوشتاري، شنيداري و ديداري براي تحويل و نگهداري در موزه ي جنايات 
  رژيم. 

  . بناي يادبود فاجعه ي ملي3
  بجز در مورد بند سه در باال، در ساير موارد همكاري الزم حاصل نشد.

، زنده نگاهداشتن اين جنايات در حافظه دست آورد مهم اين يادمان ها
تاريخي مردمان ايران، بويژه در ميان قشر جوان بعد از انقالب، كه در آن 
دوران سياه، كودك بوده و يا هنوز بدنيا نيامده بودند است. همچنين در 
همدردي و همدلي با نجات يافته گان آن فاجعه و خانواده هاي جان 

و در تسكين آالم آنان و تقويت  روحي و رواني باختگان و مادران خاوران، 
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آنان موثر بوده اند. ضعف بزرگ نهاد ها و افراد كوشنده ي برگزار كننده 
يادمان ها، جلب توجه افكار عمومي جهاني و نهادهاي بين المللي حقوق 
بشري بوده است. دليل اين كمبود، درون گرايي جامعه ي ايراني، گروه 

مبود روابطي سازنده و هدفمند در ميان مراكز و كميته گرايي و نبود و يا ك
  هاي برگزار كننده ي يادمان ها است.

با ديدگاهي فرا گروهي و  "فاجعه ي ملي"اگر مراكز و افراد كوشنده به 
حقوق بشري و بدور از وابستگي هاي سياسي، مي نگريستند و عمل 

م. اكثريت ما ميكردند، بدون شك نتيجه جز اين مي بود.كه شاهدش هستي
ايرانيان تبعيدي و مهاجر ممكن است كه از نظر تئوري به دموكراسي و 
حقوق بشر باورمند باشيم، ولي در كردار و رفتار خود، خالف آن را وانمود 

و اين يك ضعف بنيادين  "در عمل كم مي آوريم"ميدهيم و بقول معروف 
ي كه در رفع اين در همه ي كارهاي دستجمعي ما ايرانيان است، و تا زمان

مشكل، آگاهانه تالش نكنيم در كارهاي دستجمعي، به موفقيت دلخواه 
  نخواهيم رسيد!

تصور مي كنم تنها كار انجام شده براي جلب افكار عمومي جهاني در  
دادگاه جهاني نظارت بر  "رابطه با كشتارهاي رژيم، برگزاري دادگاه نمادين 

تامبر پ. اين دادگاه سه روزه، در سباشد "رعايت اصول انسانيت در ايران
اريس، يكي از مراكز بزرگ جامعه ي ايراني تبعيدي و پدر  2004سال 

مهاجر.برگزار گرديد. من نيز در اين دادگاه شركت داشتم. اما، از آنجا كه 
رو.ژه  دكتر منوچهر گنجي بود، افراد از خانواده هاي ديگر پتالشگر اين 

س آن پيش و پو تماشاچي شركت نكردند، در  سياسي  نه تنها بعنوان ناظر
  هم چيزي نگفتند و ننوشتند! سكوت!

روشن است، تا زماني كه، ما ايرانيان نتوانيم از ديدگاه جهان شمول حقوق 
بشري كه نه مرز سياسي مي شناسد و نه مرز جغرافيائي به اين جنايات 

ي نگردد، به بنگريم، و توانمندي فردي و گروهي ما، تبديل به نيروي جمع
  داد خواهي نخواهيم رسيد.

  
يوند با همكاري با كوشندگان  و مراكز ديگر برگزار كننده ي يادمان پدر 
در بنياد اسماعيل خويي، كوشش شده و ميشود كه با همكاري چند ها، 

مركز در شهرهاي ديگر انجام شود. اين همكاري ها  فقط در سطح دعوت 
جويي در هزينه ي برنامه ها بوده  سخنران هاي مشترك، بمنظور صرفه

است و فكر مي كنم تا زماني كه دستجمعي نخواهيم وارد فاز كارزار بين 
  المللي و دادخواهي شويم، در همين سطح، محدود خواهد ماند. 

ما در برنامه ي يادمان سال گذشته، تالش كرديم از زندانيان سياسي دوره 
و صابري و دكتر رضا غفاري از دهه هاي مختلف در برنامه داشته باشيم. بان

شصت و احمد باطبي از زندانيان سال هاي اخير شركت داشتند. مقايسه ي 
دوره اي رفتار با زندانيان سياسي و شكنجه ها در شناخت اين نظام 
آموزنده بود. در دهه ي اول انقالب، از آنجا كه زنداني مخالف كل نظام بود، 

ن المللي روي رژيم، شكنجه ها و كشتارها و بدليل نبود فشار نهادهاي بي
بس گسترده تر و با شقاوت بيشتري همراه بوده تا سالهاي اخير، كه 
ايرانيان برون مرز و نهادهاي حقوق بشري با اطالع رساني و فشار بر رژيم، 
و همچنين با وارد شدن نسل جديدي از زندانيان كه لزوما خواهان 

ديدي از زندانبانان، تا حدي از شقاوت در براندازي رژيم  نبوده  و نسل ج
  برخورد با زندانيان سياسي كاسته شده بوده است.

يوندي ميان زندانيان سياسي پبرنامه هاي يادمان، بخودي خود نمي توانند 
اوايل انقالب و زندانيان سياسي دهه ي اخير برقرار كنند، برگزار كنندگان 

در يك برنامه، تسهيل كننده فقط مي توانند با دعوت مشترك از آنها 
باشند، كاري كه ما در سال گذشته كرديم و نتيجه ي آن هم مثبت بود. 
اما، در مجموع چنين بيوندي بوجود نيامده است، كه داليل آن هم اختالف 
ديدگاه هاي سياسي، شخصيتي و فرهنگي ميان زندانيان سياسي دو دوره 

    ي تاريخي است.   
   

  وكراسي، آزادي، برابري و دادخواهي در ايرانبه اميد استقرار دم
  آتالنتا -بنياد  اسماعيل خويي    

  
*  

  
  
  

  (در تبعيد) كانون زندانيان سياسي ايران
  پاسخ به سئواالت نشريه آرش 

  
، در كمتر از دو ماه هزاران زنداني 1367رژيم جمهوري اسالمي در تابستان 

شدگان به دليل سانسور، سياسي را قتل عام كرد.  آمار دقيق قتل عام 
خفقان و شرايط پليسي حاكم بر ايران مشخص نيست. تاكنون نام نزديك 
به پنچ هزار نفر از آنان توسط خانواده هاي جان باختگان، زندانيان سياسي 

نهادهاي بين المللي مدافع  و سابق، سازمانها و احزاب سياسي مخالف رژيم
  حقوق بشر ثبت شده است. 

، در واقع نقطه اوج كشتار 1367ن سياسي در تابستان كشتار زندانيا
است. در سال  1360مخالفان رژيم در زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه 

، رژيم جمهوري اسالمي هزاران تن از مخالفان خود 1360هاي اوليه دهه 
را دستگير، شكنجه و اعدام كرد و يا ربود و به قتل رساند. آمار دقيق كشته 

دان ها، در اين سال ها هم چون كشتار زندانيان سياسي در شدگان در زن
مشخص نيست. اسامي و ليست هاي متعدد و پراكنده  1360تابستان 

توسط سازمانها و احزاب سياسي، نهادهاي دمكراتيك و حقوق بشري 
انتشار يافته است، كه در مجموع  نام دوازده تا پانزده هزار نفر به  ثبت 

  رسيده است. 
م يم تاكيد كنيه مختصري به روند كشتارها در دهه شصت مي خواهبا اشار

گذشت براي  60كه تكرار و بازگوئي آنچه كه در زندانهاي رژيم در دهه 
حفط حافظه تاريخي مردم مان از اهميت ويژه اي برخودار است. اهميت 
اين موضوع زماني آشكارتر مي شود كه به عمق سانسور و خفقاني كه رژيم 

 67اين كشتارها به ويژه قتل عام زندانيان سياسي در تابستان پيرامون 
توجه كنيم. رژيم اگرچه در سال شصت و حتي اوايل  ،ايجاد كرده است

ها را با هدف ترساندن و عقب راندن مردم از  سال شصت و يك اعدام
وسيعا تبليغ كرد، با گسترش خفقان در جامعه، از انتشار  مطالبات شان

رابطه با كشتار مخالفان جلوگيري و آن را تحت الشعاع هرنوع خبري در 
بر همان  67جنگ با عراق قرارداد.  قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 

 "قرمز"به اجرا درآمد و خيلي سريع به خط  نهايت پنهان كاريبستر و در 
  رژيم تبديل شد.

تابستان رژيم همه ي اين سال ها تالش كرد قتل عام زندانيان سياسي در  
را به ياري سركوب و گذر زمان از  60و كشتار مخالفان در اوايل دهه  67

حافظه و ذهنيت جامعه و مردم و تاريخ پاك كند. زندانيان سياسي كه به 
به قتل رسيدند، عموما در گورهاي 1367طور دسته جمعي در تابستان 

واده ها جمعي به خاك سپرده شدند. بسياري از اين گورها هنوز براي خان
در همه ي اين سال ها، از دادن نشاني گورها و   ناشناخته هستند. رژيم

محل دفن كشته شدگان به خانواده ها خودداري كرده است. به اين وسيله 
يانش دفن كند. مقاومت نتالش كرده اين جنايت هولناك را به همراه  قربا

تن ياد عزيزان و مبارزه خانواده ها براي شناسائي گورها و زنده نگه داش
شان با برگزاري مراسم هاي نوروزي و سال گردهاي قتل عام در خاوران و 
در مجامع خانوادگي، مانع رسيدن رژيم به هدف خود براي پاك كردن 
حافظه و ذهنيت جامعه و مردم از اين جنايات شدند. با اين حال، اختناق و 

موم مردم ايران سركوب در ايران در اين سال ها به حدي بوده است كه ع
  اطالع ندارند. 60هنوز از اين جنايات و وسعت آنها در دهه 

در يك دهه اخير جامعه ايران دستخوش تحوالت و پيداش جنبش هاي 
در صورت  60اجتماعي زيادي بوده است. كشتار زندانيان سياسي در دهه 

وجود جنبش وسيعي از خانواده ها و اتخاذ تاكتيك ها و روش هاي 
ي متفاوت و استفاده از تجارب خانواده ها در ديگر كشورها نظير مبارزات

جنبش مادران در آرژانتين، مي توانست به يك امر نسبتا اجتماعي تبديل 
در ايران در اين رابطه مثل ساير  و اختناق درست است سركوب. شود

داشته است، ليكن  و حتي متوقف كننده مسائل اجتماعي نقش ترمزكننده



  ما و يادمان اعدام شدگان
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نظر يك گرايش معين در مبارزات راهم بايد پذيرفت كه اعمال  اين واقعيت
و اتخاذ برخي روش هاي سازش كارانه و خانواده ها و مراسم هاي خاوران 

مانع جدي پيدايش جنبش وسيعي از خانواده و  ،غيرضروري با حكومت
اجتماعي شده است. جنبشي كه بتواند در مقابل  يك جريانتبديل آن به 
زون دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم پايداري كند و فشارهاي روزاف

جمع هاي وسيع تري از خانواده ها را صرفنظر از وابستگي سياسي عزيزان 
شان به دور هم جمع كند. سياست تفكيك ميان كشته شدگان سال هاي 

، كه از سوي جرياناتي كه 67و قتل عام شدگان تابستان  60دهه  نخستين
عامل اعدامي نداشته اند اعمال شده ،  60ي دهه در نخستين سال ها

 پيدايش جنبش وسيع خانواده ها است كه همه ي اين سال ها مانعديگري 
  ه است. بود

با اين حال، ايستادگي خانواده ها با وضعيت و مختصات كنوني اش در 
مقابل فشارهاي دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي براي درهم شكستن 

ير بوده است. مادران، اين مبارزان خستگي ناپذير و مقاومت آنها بي نظ
اسطوره هاي گمنام بزرگترين نقش را در مبارزات جاري خانواده ها به 
عهده داشته اند. آنها به حق پرچمدار مبارزه خانواده ها به ويژه در خاوران 

شان  ها براي رسيدگي به كشتار عزيزان و حق خواهي و مطالبات آن
ها همسران و خواهران جان باخته گان، همه  در كنار آن هستند. مادران و

ي اين سال ها، اقدامات رژيم را براي از ميان بردن آثار اين جنايات و پاك 
  ها از حافظه جامعه و تاريخ با شكست مواجه ساختند.   كردن آن

  
هائي كه در خارج كشور برگزار مي شوند، در واقع بخشي از مبارزه  يادمان

 كه در دوران حيات خود شاهد خونبارترين جنايات در زنداننسلي است 
هاي ايران بوده است، نسلي كه علي رغم تمامي ضعف ها و كمبودهايش، 

متفاوتش، نقش به سزائي در مقابله با  اسيسيمواضع پراكندگي ها و 
برگزاري مراسم هاي يادمان در خارج كشور در فراموشي ها ايفا كرده است. 

ايران امكان برگزاري آنها نيست، از اهميت ويژه اي براي شرايطي كه در 
  مقابله با فراموشي برخودار هستند.  

علي رغم اين نقش مهم و تاثيرگذار، بيشتر مراسم هاي يادمان در خارج 
كشور جامعه ايراني را مورد خطاب قرار داده، فعاليت هائي درخود بوده و 

ها به سر مي  ا جوامعي كه در آننتوانسته اند رابطه نزديك و ارگانيكي ب
بريم، ايجاد كنند. در اين رابطه ضعيف عمل كرده ايم. افكار مردم جوامعي 

ها به سر مي بريم از آنچه كه بر مردم ايران در دهه شصت رفته  نآكه در 
است اطالع ندارند. در اينجا صحبت از نهادهاي حقوق بشري و يا چهار 

نيست. آنها به واسطه نقش و جايگاهي  حزب و سازمان سياسي غيرايراني
كه دارند در پي اطالعات هستند و ما هم به دليل اهميتي كه براي اطالع 
رساني در باره آنچه كه به ويژه در دهه شصت بر توده هاي مردم ايران رفته 

ها اطالعات داده ايم. تا آنجائي كه به كانون  است، با گشاده دستي به آن
ان در بيست سالي كه از تاسيس آن مي گذرد مربوط زندانيان سياسي اير

فعاليت هاي رسمي خود را  1373ه از زماني كه در خرداد ژمي شود، به وي
در تبعيد آغاز كرد، رابطه نزديكي با اين نهادها داشته و همواره به عنوان 

پيرامون سركوب و زندان  آن هايكي از منابع اصلي مورد وثوق و اعتماد 
به عنوان يك  ايران(در تبعيد) ت. كانون زندانيان سياسيعمل كرده اس

تشكيالت سراسري، دمكراتيك و سياسي زندانيان سياسي سابق، فعاليت 
هاي خود را محدود به برگزاري مراسم يادمان و سمينار و مستند سازي به 
زبان فارسي نكرده است. انتشار دو دوره هفته نامه خبري به زبانهاي 

ي با تيراژ چند هزار تائي به مدت ده سال، برگزاري دو انگليسي و سوئد
نار بين المللي در دهمين و بيستمين سال كشتار زندانيان سياسي، يسم

 60سي در دههيابرگزاري جلسات متعدد سخنراني ويژه كشتار زندانيان س
به زبان هاي محلي در محيط هاي دانشگاهي و سياسي، اطالع رساني و كار 

رت برنامه ريزي شده و روتين به ويژه در ارتباط با رسانه رسانه اي به صو
ها و مطبوعات غيرايراني، سازماندهي اعتراضات سياسي و اجتماعي با هدف 

، سركوب و زندان در ها آگاه سازي افكار عمومي و براي مقابله با فراموشي
در محيط هاي زندگي مان، از  ايران و فعاليت هاي افشاگرانه و آگاه گرانه

جمله فعاليت هاي بوده كه كانون در اين سال ها براي آگاه سازي افكار 
عمومي جهانيان به اجرا در آورده است. در ميان اين فعاليت مي توان به 

اشاره كرد كه بيش  "شاهدان چشمبندزده"تهيه و نمايش فيلمي با عنوان

مه ي هبه رغم  از پنچ ميليون بيينده در ايران و خارج ايران داشته است.
و تالش هائي كه ديگران در سطوح  مختلف انجام داده اند،   هاتالش اين

كشتار هزاران انسان به خاطر هنوز از  افكار عمومي مردم ايران و جهان
  اعتقادات و مرام سياسي شان در ايران، آگاه نشده اند.

شايد الزم باشد براي روشن تر شدن موضوع، به يك  مورد تاريخي كه 
همه ي ما با آن آشنا هستيم اشاره كوتاهي داشته باشيم. شيلي را كمابيش 

، شيلي را براي نخستين بار با دنيا همه  مي شناسند. مردم در همه ي جاي
ش در زندان و ورزشگاه ساندياگو ن اپينوشه و كشتار جمعي مخالفا

شناختند. هنوز هم با آنكه بيش از چهار دهه از اين كشتارها مي گذرد، 
بالفاصله جنايات پينوشه و كشتار صحبت از شيلي مي شود،   هرگاه

در شيلي صحبت از  كه در حاليتداعي مي شود. ذهن ها مخالفان در 
كشتار سه تا چهار هزار نفر از مخالفان سياسي بوده است. در ايران رژيم 
جمهوري اسالمي بيش از بيست هزار نفر از مخالفان خود را در زندان ها 

يان از اين جنايت نكشتار كرد، اما هنوز افكار عمومي جهادر دهه شصت 
در نوع خود بي نظير بوده است، اطالع ندارد. در تاريخ معاصر  هولناك كه
يان را آن گونه كه به شيلي و آرژانتين نسمپاتي جها نسته ايمما هنوز نتوا

داشته اند، نسبت به قربانيان جنايت رژيم جمهوري اسالمي در دهه شصت 
بع آن نسبت به خانواده ها و به ويژه مادران جلب كنيم. هيج ته و ب

توجيهي، حتي طرح زمان و شرايط تاريخي را نمي توان براي كم كاري 
  ه كنيم. نمان در اين رابطه بها

  
ا جمع هاي برگزاركننده يادمان ها و سمينارها اساسا به دليل يكميته ها 

يادمان و سمينار به زبان  محدود كردن فعاليت هاي خود به مراسم هاي
فارسي، عمال فاقد تاثير گذاري برافكار عمومي غيرايرانيان و فعاليت هاي 

براي پاسخ به اين پرسش كه آيا يادمان ها مي توانند  بين المللي بوده اند.
فارغ از وابستگي سياسي و از منظر حقوق بشر برگزار شوند، الزم است ابتدا 

نانچه برداشت ما از حقوق بشر همان برداشت حقوق بشر را معني كنيم. چ
را تبليغ مي كند، اما در  "بي طرفي"و  "سياسي زدائي "متداولي است كه

عين حال هم سياسي است و هم با طرف، پاسخ منفي است. دفاع از حقوق 
بشر به خودي خود يك كار ارزشمند و انساني است، اما هيچ جمع و گروه 

افع حقوق بشر بين المللي نمي توانند ادعا و سازماني، حتي نهادهاي مد
كنند وابستگي سياسي ندارند، اگرچه همواره اين ذهنيت را دامن مي زنند 
كه سياسي فكر  نمي كنند. جامعه بشري، يك جامعه طبقاتي است. هر 
نوع موضع گيري ولو در حوزه حقوق بشر، زماني كه به نفي سركوب، 

يض هاي نژادي، قومي، مذهبي، جنسي خشونت، زندان، شكنجه، اعدام، تبع
و...  مربوط مي شود، در مقابله با طبقه حاكم، سياست ها و باورمندي هاي 
آن قرار مي گيرد. به يك معني بدون آنكه حتي بخواهي، مواضع سياسي او 

نقض حقوق را نفي كرده اي. در جامعه اي كه همه چيزش سياسي است، 
تضييقات و احجافات ، ست سركوببشر با قدرت و حكومت و اعمال سيا

رابطه تنگاتنگ و... سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نابرابري هاي جنسي 
، نمي توان حقوق بشر را از مسائل سياسي جدا كرد. اكثريت قريب به دارد

اتفاق فعاالن كميته هاي برگزاركننده مراسم هاي يادمان، داراي مواضع 
است هاي رژيم جمهوري اسالمي سياسي هستند و همه ي آنها قرباني سي

و نقض حقوق بشر از سوي آن بوده و نمي توانند در دفاع از حقوق بشر 
  سياسي فكر نكنند. 

در بحث دادخواهي و حمايت از طرح دادخواهي خانواده ها و در راس آنها 
مادران، جمع هاي مختلف فعاليت هائي در سطوح مختلف در خارج كشور 

اليت در اين حوزه نيز بيشتر معطوف به جامعه ايرانيان انجام داده اند، اما فع
ه و يمواضع، انتشار چند بياناعالم در خارج كشور بوده و از محدوده 

عرضحال و ارسال آنها به نهادهاي حقوق سند و اطالعيه و تنطيم چند 
در ميان فعاالن اين حوزه، نظرات بشري و بين المللي فراتر نرفته است.

ه دادخواهي، اشكال و روشن ها پيشبرد آن و مراجعي كه گوناگوني در بار
براي دادخواهي مورد خطاب قرار مي گيرند، مطرح است. گروهي معتقدند 
دادخواهي را بايد به محاكمه جمهوري اسالمي تبديل كرد و اين كار را بايد 
در يك دادگاه مردمي، ترجيحا در ايران و بعد از جمهوري اسالمي انجام 

ان اين نظريه، كه بيشتر از ميان خانواده هاي جان باخته گان و داد. پيرو
هستند، فعاليت هائي را در دوسال گذشته براي  60جان بدربردگان دهه 
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تشكيل يك دادگاه بين المللي مردمي به شيوه دادگاه معروف راسل آغاز 
كرده اند. گروهي كميسيون حقيقت ياب را براي دادخواهي تجويز مي 

هنوز برنامه عملي براي آن پيشنهاد نكرده اند. نظر ديگري هم كنند، اما 
هست كه معتقد است دادخواهي را بايد در دادگاه هاي داخل كشور مطرح 
كرد. ظاهرا اين نظر معتقد نيست تماميت رژيم در كشتارها سهيم بوده و 
دادگاه ها و مراجع قضائي تحت قيومت جمهوري اسالمي و بخشي از 

  ر ايران هستند. ماشين سركوب د
  

در پاسخ به اين سئوال كه آيا برنامه هاي يادمان توانسته اند به همكاري 
ميان كوشندگان و كميته هاي برگزاركننده دامن بزنند، ابتدا الزم است 
معني و مفهوم و سطح همكاري را روشن كنيم. چنانچه منظور از همكاري، 

و برنامه معين  فعاليت و سازماندهي مشترك و پيشبرد يك سياست
سراسري است، پاسخ ما به آن منفي است. حتي ما به عنوان كانون 
زندانيان سياسي ايران(در تيعيد)، كه تقريبا سياست يك دستي را دنبال 
مي كنيم، به داليل زيادي، از جمله شرايط هاي اجتماعي كه در آن ها به 

هايمان در محل،  سر مي بريم، شرايط  جغرافيائي، امكانات و توانائي هائي
قادر نبوده ايم ميان فعاليت هاي خود در كشورهائي كه فعاليت منسجم 
داريم هماهنگي كامل برقرار كنيم. بخشي از كوشندگان اين حوزه در يكي 
دوسال اخير سعي كردند در سطح اعالميه و بيانيه هماهنگي هائي ميان 

كوشندگان اين  مراسم هاي يادمان در محدوده اي ايجاد كنند. در ميان
حوزه اختالف نظرهاي زيادي در مورد اشكال كار سازماندهي، برنامه ريزي 
و سياست گذاري وجود دارد، به ويژه در عرصه سياسي اختالفات عميق 
هستند، كه امكان هرنوع اتحاد عمل و هماهنگي را منتفي مي كند. از ميان 

 60دهه  نخستينكشته شدگان سال هاي اين اختالف، مي توان به تفكيك 
اشاره كرد، كه از سوي كميته هاي منتسب  67قتل عام شدگان تابستان  از

اعدامي  60به جرياناتي صورت مي گيرد كه در نخستين سال هاي دهه 
  نداشته اند. 

در اين بخش از كار اجتماعي نيز، محفليسيم و اختالفات شخصي و 
  ل شده است. به يك بيماري مزمن تبدي - ضرورتا نه سياسي -گروهي

  
برنامه هاي يادمان به خودي خود نتوانسته اند رابطه و پيوند نزديك و 

و زندانيان سياسي امروز برقرار  60ارگانيكي ميان زندانيان سياسي دهه 
كنند. عوامل متعدي هستند كه چنين امري را در شرايط كنوني سخت 

يائي، گسست كرده است. از مهمترين اين عوامل مي توان به فاصله جغراف
رابطه ميان نسل پيشين فعاالن سياسي و نسل جوان اشاره كرد، كه به 

و رانده شدن سازمان ها و اكثر فعاالن سياسي  60دنبال سركوب هاي دهه 
به خارج ايران حاصل شد. زندانيان سياسي امروز به دليل همان گسستگي 

اني، ذهني و ها، علي رغم سمپاتي به دوران كشتارها، خود را به لحاظ رو
حتي سياسي به آن دوران متعلق نمي دانند. از اين رو،  برنامه هاي يادمان 

و زندانيان   60وسيله اي براي ايجاد پيوند ميان زندانيان سياسي دهه 
سياسي امروز نبوده اند. با باز شدن فضاي جامعه و وارد شدن اينترنت به 

، تالش هاي 78هجده تير ايران، به ويژه بعد از اعتراضات دانشجوئي در 
براي  60متقابلي ميان فعاالن سياسي نسل جوان و فعاالن سياسي دهه 

برقراري رابطه صورت گرفت. به دنبال شكل گيري اين رابطه و افزايش 
تدريجي آن، نوعي از رابطه و فعاليت مسترك ميان اين دو نسل شكل 

پ، به ويژه گرفت. بخش وسيعي از فعاالن سياسي جوان، با گرايشات چ
زندانيان سياسي اين نسل، از طريق همين رابطه ها با خانواده هاي جان 

و مبارزات آن ها آشنا و در چند سال گذشته، علي رغم  60باخته گان دهه 
مخالفت و اشكال تراشي هاي گرايشي كه پيشتر به آن اشاره شد، فعاالنه 

زندانيان سياسي  در مراسم هاي يادمان خاوران شركت كردند. آن دسته از
امروز كه به خارج آمدند، در محدوده اي جذب جريانات و گروهاي سياسي، 

نظير كانون زندانيان سياسي   60به ويژه تشكل هاي زندانيان سياسي دهه 
ايران(در تبعيد) شده و به اين ترتيب با مراسم هاي يادمان در خارج كشور 

  پيوند برقرار كرده و فعال شدند. 
  
*  
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  خالصه

درك زندان به عنوان عرصة رويارويي بين دولت و گروه هايي كه به خط 
مشي مبارزة مسلحانة مخفي  روي آورده بودند، به سادگي امكان پذير 
نيست. پيش از همه، در واقع دستگيري و محبوس كردنِ به اصطالح 

اين وجود در ، به مثابه بازداشت گاه به نظر مي رسد. با »تروريست ها«
اعضاي گروه هايي كه مدعي خط مشي  1970آلمان، طي سال هاي 

بودند، در » جنگ مسلحانه در داخل شهرهاي بزرگ كشورهاي صنعتي«
موقعيت اسارت، محيط زندان را به عرصة مبارزه اي تمام عيار عليه دولت 
 آلمان غربي تبديل كردند. اين مقاله مروري ست بر تاريخ تبديل زندان به

عرصة رويارويي با سياست و متعاقباٌ موضوع سياسي سازي محيط زندان 
تحت رابطه اي سه وجهي كه مورد بررسي قرار مي گيرد. پيش از همه 
موضوع شكل گيري  فضاي زندان به عنوان صحنة منازعه، از طريق 

در پيوست با چنين فضايي، مطرح مي » عمل انقالبي«گسترش استراتژي 
نگي عيني تأثيراتي كه چنين تحوالتي در زندان به گردد؛ و سپس چگو

وجود آورده. و سرانجام، نشان خواهد داد چگونه اين مبارزه به آزموني براي 
دولت شد كه در پاسخ گويي به آن دست به عكس العمل هايي زد كه 
چندان قابل احترام نبود و قويا همان شاخص هاي دموكراتيكي را كه 

سؤال برد. انتقاداتي كه به نتايج چنين آزموني  مدعي آن بود زير عالمت
اي كه مطرح شد مي تواند به عنوان مرحله اي مورد  وارد آمد و مسئله
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بررسي قرار گيرد كه واجد مفهومي مضاعف بوده و بازخواني و تعريف 
  جديد شيوة قانوني حبس مخالفين  سياسي افراطي را در بر مي گيرد.

  
  متن كامل

ي همواره در اين خطر به سر مي برد كه روزي از روزها هر مبارز انقالب«
دستگير شده و به چندين سال حبس محكوم گردد. با اين وجود مبارزة او 

بهايي خواهد بود و او بايد در  خاتمه نمي يابد، تجربة زندان ذخيزة گران
  »زندان به مبارزة خود ادامه دهد.

  

  
  

  كارلوس ماريگال، راهنماي چريك شهري
Carlos Marighella 

1  
را به  1977در سال » پائيز آلمان«در آلمان، و البته  (الف)سال هاي سربي

ياد مي آوريم كه اثراتش در تاريخ جمهوري فدرال آلمان ثبت شد. به اين 
ترتيب مي توانيم حوادثي نظير سوء قصد به سفير آلمان در استكهلم و 

صد به پايگاه هاي و حتي سوء ق 1975ربودن پيتر لورنز(ب) در سال 
چنين حوادثي بي ترديد به  را به ياد آوريم. 1972نظامي آمريكا در سال 

مثابه  نتايج محاسبات ديوانه وار گروه اندكي از مبارزين چپ افراطي به 
برآمده و اصول و  60نظر مي رسد كه از متن جريان هاي پايان سالهاي 

اپذيري تحكيم بخشيده قواعد و انگيزه هاي اين روند را در حد سازش ن
  بودند. 

به اين ترتيب مي توانيم بگوييم چنين سوء قصدهايي به واژگوني بنيادهايي 
در جامعة آلمان انجاميد كه گمان مي رفت پس از جراحات پايان جنگ 

). با اين وجود نمي توانيم 1دوم جهاني، قويا به حالت ثبات در آمده است(
ان و گروه هاي مسلح انقالبي را در تعارضات بين دموكراسي نوپاي آلم

)تنها به چنين حوادثي منحصر بدانيم. تمركز 2( 1970حواشي سال 
تعارضات در بافت چنين ادوار شومي موجب محدوديت چشم انداز ما بوده 
و مانع رؤيت كامل آن در ضخامت حوادث مي گردد. بنابراين سزاوار است 

نكنيم و عرصه هاي ديگري را كه توجهمان را تنها منحصر به سوء قصدها 
 نيز مد نظر قرار دهيم.

2  
زندان يكي از اين عرصه هاي آلترناتيو تعارضات است. درك زندان به عنوان 
صحنة حقيقي رويارويي سازمان هاي انقالبي مخفي و دولت به خودي خود 

). عموما زندان به عنوان دستگاهي به نظر مي رسد 3امكان ناپذير است (
از جهان اطراف حذف كرده و زمان عمل او  را به حالت تعليق در كه فرد را 

، و هدايت او به دواير جزايي، حبس كردن »تروريست«مي آورد. بازداشت 
او در بازداشتگاه هايي كه قويا تحت نظارت هستند، شامل مراحلي ست كه 
معموال به عنوان  بازداشت مطرح مي گردد. با اين وجود موردي كه در اين 

شته مورد نظر ماست، وضعيت كامال متفاوتي را نشان مي دهد : زندان به نو
جاي اين كه به منازعات خاتمه دهد، به گشايش امكانات تازه و متنوعي 

  مي انجامد كه در واقع مبارزات را در اشكال ديگري تداوم مي بخشد.

3  
با تبديل اعمال غير قانوني به حركت سياسي، جريان هايي كه مدعي  

ليات چريكي بودند، از همان آغاز روابط تنگاتنگي با زندان بر قرار عم
). به اين ترتيب شناسنامة فراكسيون ارتش سرخ با آزادي آندرآس 4كردند(

صادر گرديد، در حالي  1970مي  14بادر(پ) از طريق اعمال زور به تاريخ 
رگ كه او از دو سال پيش از اين به دليل به آتش كشيدن يك فروشگاه بز

در زندان محبوس بود. در اين جا ما با آغاز و در عين حال با پايان نخستين 
نسل گروه هاي چريك شهري روبرو هستيم كه براي اغلب اعضاي اين 
سازمان هاي چريكي خيلي سريع به تنها چشم انداز حركت انقالبي مبدل 
 ساخت. نتيجة زنداني شدن اعضاي گروه هاي مسلح، سرانجام محيط زندان

عليه دولت آلمان غربي تبديل كرد. پيش از همه، » مبارزه«را به كانون 
» رفقا در داخل«جهت آزاد سازي » مبارزين از بيرون«تالش هاي پي گير 

(يعني رفقاي زنداني) انجام مي گرفت، سپس فضاي خود زندان نيز به 
عرصة عمليات انقالبي تبديل شد و شيوه هاي مبارزاتي در خصوصيت 

ي شان به مثابه اهرم استراتژي انقالبي در سطح كلي مطرح مي كاربرد
گرديد(ت). و سرانجام به دليل انتقال منازعات به درون زندان هاي آلمان، 
عرصة جزايي را به شكل دراز مدت به عرصة عمومي پيوند زد و به موضوع 

 ).5سياسي بي بديلي در تاريخ آلمان تبديل شد(
4  

منطق راه كار خاص گروه هاي چريك شهري، با توضيح مختصري دربارة 
به تدريج » مبارزة در فضاي زندان«نشان خواهيم داد كه چگونه فهرست 

شكل گرفت. از اين ديدگاه ضروري ست تا در نظر داشته باشيم كه مبارزة 
دولت آلمان » بنيادهاي اخالقي«گروه هاي چريك شهري واژگون سازي 

) به روشني 6موضوع را ميكائل والزر(غربي را هدف قرار داده بود، اين 
توضيح داده است. ساخت و سامان مبارزه به شكلي طرح ريزي شده بود كه 

خصوصيات «دولت را بر مال ساخته و نشان دهد كه » خصلت فاشيست«
). اين افشاگري به 7آن چيزي به جز زينتي ظاهري نيست(» دموكراتيك

ي به روند انقالبي در سطح عنوان پيش درآمدي مطرح گرديد كه مي بايست
گسترده دامن زند. به اين ترتيب طرح حركتي كه در زندان تدارك ديده 

(زنداني سياسي » زندانيان سياسي«بودند، مشخصا نشان دادن موقعيت 
اصطالحي بود كه خود آنها به كار مي بردند در حالي كه دولت كلمة 

ود كه آنها متحمل مي تروريست را براي آنها به كار مي برد) و مصائبي ب
شدند و همين موضوع در ساحت عمومي شاهد عيني فاشيسمي بود كه به 
رژيم بن (پايتخت آلمان فدرال) نسبت مي دادند. بر اين اساس موضوع 

به عنوان سنگ محك به جمهوري فدرال آلمان تحميل » شرايط حبس«
خصوص شد. به اين معنا كه مقامات دولتي مجبور شدند ضمانت هايي در 

رفتار مناسب و دموكراتيك خودشان عرضه كنند، يعني دولتي كه مي 
بايستي شايستگي خود را نسبت به دولت ننگ آور   پيشين، دولت رايش 
سوم نشان دهد. تحت شرايطي كه چنين جرياني بدون برخورد انجام 
شدني نبود، شاهد جنجالي واقعي بوديم كه طي آن باز خواني شرايط قابل 

) به تدريج به توافق 8بس مخالفين سياسي در طيف افراطي ها (قبول ح
عمومي رسيد. اين شرايط مستقيما در دستگاه جزايي به ثبت رسيد به 
طوري كه روايت چنين حوادثي در عين حال به عنوان فرصتي براي باز 
سازي چشم انداز زندان در آلمان به نظر مي رسد، و بطور مشخص در 

(ث) ناميده » بخش امنيت حداكثر«ين دوران به بعد عرصة بخشي كه  از ا
   مي شود.

  تشكل عرصة جزايي - 5
مستقيما به يكي از خصوصيات بارز آن » ايجاد جنجال«ويژگي منازعه در 

باز مي گردد، و اين ويژگي، متعارض بودن آن است كه در منطق دروني 
ه اش حالت رسمي و عمومي دارد. چنين امري درك عمليات انجام شد

توسط بازيگران اصلي (پروتاگونيست) را به عنوان حركاتي مطرح مي سازد 
كه بايد آنها را در ابعاد ضربتي در نظر گرفت يعني اين كه ابعاد حركات 
انجام شده و يا حركاتي كه در حال انجام مي باشند تا چه اندازه برد دارند 

تبليغات حتي در و تا چه اندازه قابل توجيه هستند. چنين حركاتي مستلزم 
سطح نازل و مجازي آن هستند، و در نتيجه در تقابل با فضاي زندان قرار 
مي گيرد، يعني فضاي بسته اي كه اصل و اساس آن حذف حوادث دروني 
آن از چشم انداز عمومي ست. به همين دليل براي اعضاي گروه هاي 
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همواره چريك شهري، تدارك تبليغات جهت تداوم مبارزه در داخل زندان 
مشكلي اساسي بوده است. برنامة حركت سياسي و انقالبي در زندان كه به 

  تدريج شكل گرفته است، پاسخي ست به همين مشكل تبليغاتي.
  تعارض عمومي و حركت تحريك آميز -6

منازعات بين گروه  تامفهوم صحنة نبرد به ما اجازه مي دهد  در اين جا
ا در رابطه با ويژگي عمومي و هاي چريك شهري و دولت آلمان غربي ر

رسمي آن به روشني درك كنيم. در واقع صحنة نبرد حداقل داراي دو 
عنصر كامال مشخص است. به اين معنا كه اوال  هر صحنه اي بستگي به 
وجود مكاني دارد كه اشخاص يا گروه ها در آن با يك ديگر برخورد مي 

نظر سوق الجيشي قابل مشاهده كنند، و عالوه بر اين رويارويي آنها از نقطه 
). حضور تماشاگران 10است. در ثاني، هر صحنه اي مستلزم تماشاگر است(

پروتاگونيست) مي »(بازيگران فعال تاريخ«مسئوليت مضاعفي بر دوش 
گذارد، به اين معنا كه نه تنها مي بايستي با نيروي متخاصم رويارويي 

تماشاگران را نيز مي بايستي نمايد، بلكه در عين حال قضاوت مساعد عموم 
جلب كند. چنين مسئوليتي دو نتيجه در بر داشت. از يك سو، بازيگران در 
محاسبات خود تأثيرات حاصل از حركاتشان را در رابطه با تماشاگران در 
نظر مي گرفتند، به طوري كه فضاي عمومي نيز به مكان عمليات سوق 

گاهي به اين امر كه فضاي ). از سوي ديگر با آ11الجيشي تبديل شود(
عمومي تنها در مقام تماشاگر ساده نبوده و واجد قابليت نقد مي باشد و 
احتماال با محاسبات آينده نگر بازيگران صحنه فاصله هايي را ايجاد مي 
كند كه در اين صورت عناصر متنوعي كه شاهدين (تماشاگران در عرصة 

اري را در منازعات تشكيل عمومي) وارد صحنه مي سازند زمينة تمام عي
 ).12مي دهد(
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وجود چنين ضرورتي در خصوص تبليغات، حداقل در دومين مورد، كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. با اين وجود از نتايج مستقيم منطق عمليات 
گروه هاي چريكي به شمار مي آيد. اين منطق را مي توانيم به طور خالصه 

م كه از نخستين نوشته هاي نظري در يكي از جمالتي جستجو كني
بمب هايي را كه عليه «فراكسيون ارتش سرخ استخراج شده است : 

دستگاه اختناق به كار مي بنديم، در عين حال آنها را به سوي آگاهي توده 
). به عبارت ديگر، از ديدگاه اعضاي فراكسيون 13»(ها نيز پرتاب مي كنيم

نتيجة مبارزات در نخستين ارتش سرخ و ديگر سازمان هاي چريكي، 
مرحله به توان نيروهاي مادي بستگي نداشته، بلكه در وجه بازنمايي 
عمومي آن بايد بازتاب پيدا كند. زيرا مي بايستي حقانيت دولت آلمان را 
افشا مي كردند. به اين ترتيب در مقابل گرامر تخريب، گرامر تحريك را 

  مطرح مي كنند.
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ريك عبارت است از زيرپا گذاشتن شاخص هاي به زبان خيلي ساده، تح
معتبر در محدوده اي مشخص، و با پيشدستي در رابطه با عكس العمل 
آنهايي كه عهده دار حفظ و حراست از چنين نظامي هستند. شيوة عملي 
تحريكات به گونه اي طراحي مي شوند كه نتيجة مطلوب آن بستگي به 

ر ابعاد مختصر و عكس العملي كه ديفرانسيلي دارد كه بين حركت اوليه د
از آن بر مي آيد واقع مي گردد، اين ديفرانسيل به عنوان وجود عارضة 
وضعيتي ناعادالنه و مستقل از عمل تحريك آميز مطرح مي گردد كه 
موجبات افشاي آن را فراهم آورده و در نتيجه مي تواند به كار تعبير واگذار 

بانان تحريك شده اهميت بسيار شود. از اين ديدگاه عكس العمل نگه
زيادي دارد، زيرا عكس العمل احتمالي به عنوان عارضه اي مطرح مي گردد 
كه در رابطه با وضعيت ناعادالنه و مادة اوليه بايد به كار تعبير واگذار شود 

  و تمام موفقيت تحريكات به آن بستگي خواهد داشت.
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درت مي گردد، و در اگر تحريك شگردي خاص است كه موجب واژگوني ق
وضعيت هاي متنوع زندگي اجتماعي، ضعيف را بر قوي چيره مي 

)، بايد دانست كه چنين موضوعي پيش از همه در محفل 14سازد(
به عنوان موضوعي تمام عيار و  1960اپوزيسيون فراپارلمانتاري سالهاي 

ت. ) آنها الحاق شده بوده اس15»(برنامة حركت سياسي«نظريه پردازانه به 
به اين ترتيب مي توانيم مشاهده كنيم كه شگرد عملياتي چريك هاي 
شهري، حتي زماني كه به اعمال خشونت مي انجامد، مبني بر شماري 

تغيير و تحوالت در  همين برنامه بوده، و در اهدافشان مستقيما به زانو 
درآورن دولت را پي گيري نمي كردند، از همين رو نيروي اندكي كه بسيج 

شد، هدفش تحريك عكس العملي بود كه به واسطة آن اختناق دولتي  مي
مي بايستي در اذهان عمومي آشكار شود، يعني به سادگي هدفش روشن 
ساختن اختناقي عادي ولي پوشيده اي بود كه از دسترس آگاهي عمومي 
پنهان مانده و تنها تحت تأثير چنين تحريكاتي مي توانست قابل رؤيت 

برنامه دولت را مجبور مي ساخت كه نه تنها به جريان هاي  ). اين16گردد(
اپوزيسيون افراطي پايان بخشد بلكه چنين امري را در اشكالي به اجرا 
گذارد كه از يك سو افشا گري هاي آنها را خنثي ساخته و از سوي ديگر با 
موازين دموكراتيكي كه مراتب دولتي مدعي آن بودند تناقضي نداشته 

شكست «براي مراتب دولتي در چيزي بود كه مي توانيم آن را باشد. خطر 
بناميم به اين معنا كه دولت در واقع به شكلي معرفي » چهرة رسانه اي

شود كه چريك هاي شهري سعي در نشان دادن آن هستند، يعني دولتي 
  ).17اختناق گر، پليسي و ضد آزادي و به طور خالصه فاشيست (
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ان مستلزم اين امر است كه هرگز خصوصيات آن درك صحنة نبرد در زند

). زيرا فورا معمايي را مطرح مي سازد كه اعضاي 18را از نظر دور نكنيم(
گروه هاي چريكي با آن روبرو بودند، يعني چگونه استراتژي تحريك را در 
فضاي زندان كه چشم انداز آن محدود به ديوارهاي سلول هاي زندان مي 

ن مسئله از پرسش هاي اساسي بود كه ذهن نخستين شود، فعال سازند. اي
چريك هاي در بند را به خود وا مي داشت. البته پاسخ مناسب به چنين 

  پرسشي براي آنها به سادگي امكان پذير نبود.
١١  

  نخستين ترديدها، نخستين شكست ها
يعني زماني كه  1972براي چريك ها مسئلة ادامة مبارزه در زندان از سال 

ري ها تعداد زندان سياسي را به شدت افزايش داده بود، به شكل دستگي
نهاد شد و  حادي مطرح گرديد. در نخستين گام ها چندين استراتژي پيش

  به آزمايش گذاشته شد. در اين جا مي توانيم به سه مورد بپردازيم.
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به شكل فردي عمل كرده و هر يك » زندانيان سياسي«در وحلة نخست، 
د سعي مي كردند نظم عمومي را مختل سازند. هورست به سهم خو

ماهلر(ج) كه هنوز عضو فراكسيون ارتش سرخ بود رفقايش را تشويق مي 
كرد كه به شكل دائمي سر و صدا راه بياندازند، سرود بخوانند، فرياد بزنند، 
با پا به در بكوبند، بشقاب بشكنند و اسباب و اثاثيه ها را بهم بريزند و غيره 

در اين صورت خطر اين كه ما را كتك بزنند وجود دارد، ولي اين خطري : «
ست كه بايد تحمل كنيم (...) كار تبليغاتي به عهدة رفقايي خواهد بود كه 

). ولي اين شكل از مبارزه خيلي سريع 19»(در بيرون زندان هستند
ناكارآمدي خود را آشكار ساخت، و از ديدگاه دستورالعمل تحريك و 

ات محاسبه شده موجب عكس العمل رضايت بخشي نگرديد. به اين انتظار
وقتي قابلمه ام را به طرف «ترتيب آندرآس بادر شكوه آميز مي گويد: 

خوك ها پرتاب كردم، هيچ اتفاقي نيافتاد. مجبور شدم يونيفرم هايشان را 
  )20» (تميز كنم و به سه هفته ممنوعيت تعليقي براي دويدن محكوم شوم

13  
ين ترتيب براي رسيدن به نتيجه و عكس العمل مطلوب روش خشونت به ا

مستقيم به عنوان راه كار جديد به كار برده شد يعني حملة تن به تن به 
پرسنل اداري زندان با مشت و لگد و گاز گرفتن و چنگ انداختن. اولريك 

 ما خلع«ماينهوف (چ) از اين شيوه استفاده كرده و در اين باره مي گويد : 
سالح هستيم. ولي چنگ و دندان را نمي توانند از ما بگيرند، سالح ما 
آگاهي جمعي ماست. و اين آگاهي را در كتاب ها جستجو نكرده ايم، اين 
آگاهي نفرت طبقاتي ما ست كه با آن به مالقات خوك ها مي رويم، و از 

  ) 21»(آن چه كه مانع بيان اين نفرت مي شود بيزاريم
ز ديدگاه زندانيان سياسي، چنين روشي واجد اين مزيت بود عالوه بر اين ا

آشكار مي ساخت و در » در سطح ضروريات مبارزه«كه هويت زندانيان را 
عرصة تبليغاتي نيز شيوة مؤثري به نظر مي رسيد. نحوة عمل در اين شيوه 
پس از اين كه عمل تحريك آميز به عكس العمل قابل توجهي مي انجاميد 

بليغات مورد استفاده قرار مي گرفت و متعاقبا اين امكان وجود فورا براي ت
  داشت كه به دليل رفتار خشونت بار دولت، از طريق قانوني اقدام كنند و به 
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مقامات قضايي شكايت نامه بنويسند. اين شكايت نامه ها در واقع به مفهوم 
شد نبود. شكايت نامه هاي عادي كه به نيت جبران خسارت نوشته شده با

ضد «به طور مشخص عملكرد اين شكايت نامه ها ثبت  عيني تمهيدات 
) بود. در مدارك و پرونده هاي باقي مانده از اين دوران، شاهد 22» (شورش

انبوهي از اين نوع نوشته ها هستيم كه توسط آنهايي كه در بيرون از زندان 
كه در درون بودند انتشار پيدا مي كرد و هدفشان افشاي خشونتي بود 

زندان به زندانيان سياسي اعمال مي شد. با اين وجود اين شيوة مبارزه نيز 
خيلي زود به بن بست برخورد كرد زيرا زندانيان سياسي به دليل نابرابري 
نيروهاي حاضر در صحنه، غالبا قرباني تحريكات خودشان مي شدند. چنين 

مناسب بود ولي از مشكلي اگر چه از نقطه نظر افشاگري اختناق حاكم 
طرف ديگر چون به عنوان برقراري نظم عادي در زندان برگزار مي شد، بي 
حاصل به نظر مي رسيد، خصوصا از اين جهت كه وقتي زندانيان سياسي 
به جهت حفظ نظم دروني مجازات مي شدند، امكان افشا و بازنمايي 

  تبليغاتي آن چه را كه متحمل مي شدند نداشتند.
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جا به سومين راه كار مبارزه مي پردازيم كه عبارت است از نفي در اين 
از » درخواست همكاري«با نمايندگان دولت. » همكاري«منفعالنة هر گونه 

جانب دولت را بايد به مفهوم فرصت ها و داليل بسيار ناچيز و عادي تلقي 
كنيم، به عنوان مثال، مالقات ها، دوش گرفتن و صرف غذا حداقل تماس و 

ابطه اي را بين زندان و مراتب اداري زندان ضروري مي ساخت (مثل ر
وقتي كه مأمور پخش غذا با دست بشقاب غذا را به زنداني مي داد). اين 
موقعيت ها و فرصت هاي ناچيز به عنوان موقعيت هايي تلقي مي شد كه 
طي آن دولت سعي مي كند هويت سياسي زنداني را خنثي سازد، خصوصا 

راتب اداري زندان سعي مي كنند با مهرباني و مالحظه و احترام وقتي كه م
 ).23رفتار كنند تا خصومتشان را پنهان سازند(

ماهرانه اي » جنگ رواني«اين موضوع در واقع به عنوان شكلي از اشكال 
تلقي مي شد كه عبارت بود از جلب همكاري زندانيان و كاهش موقعيت 

ايستي از اين دام و از هر گونه رابطه اي افراطي برخوردها. بر اين اساس ب
كه در آن خط مرز بين ما و دشمنان ما مشخص نشده است اجتناب ورزيد 
: هرگز نبايد سالم كرد، هرگز سيگارهاي اهدايي را نبايد قبول كرد، و نبايد 

  تن به معاينات پزشكي و يا روانشناسي داد و غيره.
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ي موفق به تحريك عكس العمل اين روش نيز باز هم به شكل نازل تر 
مطلوب انتظارات آنان شد. اعضاي زنداني سازمان هاي چريك شهري فورا 
به انتقاد از خود پرداختند زيرا چنين شيوه اي آنها را در موقعيت كامال 
دفاعي قرار مي داد. بر اساس چنين احساس ناتواني در نخستين گام ها بود 

ندان مي تواند واجد پتانسيل مثبتي كه به تدريج اين فكر رشد كرد كه ز
  براي مبارزه باشد.

  فرار -22
در رسالة چريك شهري نوشتة كارلوس ماريگال، چنين مي خوانيم كه 

چريك شهري آزاد و چريك شهري زنداني تركيبي را ايجاد مي كنند كه «
و در واقع چنين ». عمليات آزادي سازي مي تواند بر پاية آن تكيه كند.

از عناصر دائمي در برخورد بين گروه هاي چريك شهري و  تركيبي يكي
دولت آلمان بود. همان طور كه پيش از اين يادآوري كرديم، حركتي كه به 
واسطة آن فراكسيون ارتش سرخ به وجود آمد آزاد سازي آندرآس بادر بود. 
اولريك بادر در اين باره مي گويد كه چنين حركتي به اين علت بود تا 

). به طور كلي آزاد 29» (ما يك ديگر را تنها نمي گذاريم«كه  نشان دهيم
بوده و پيوسته بايد آن را به عنوان » نشان اتحاد«سازي زندانيان سياسي 

در نظر داشته باشيم. عمليات گروگان گيري » ضروري در مبارزه«امري 
) شاهد چنين آزاد 31) يا فراكسيون ارتش سرخ (30ژوئن ( 2جنبش 

  ستند به همان ترتيب كه آزاد سازي هاي مستقيم.سازي هايي ه
طراحي چنين عملياتي از كارهاي دائمي چريك هاي در بند بود. پليس ها 
چندين بار در سلول هاي از پيش طراحي شده گرفتار آمدند، نقشه هاي 
دقيق از موقعيت زندان و امكانات فرار مورد بررسي قرار مي گرفت، و به 

  ). 32ش ها به نتيجه مي رسيد(اين ترتيب برخي از تال
21 

اگر هدف اوليه چنين عملياتي آزاد سازي زندانيان بود، با اين وجود بايد 
دانست كه هدف ديگري را نيز پي گيري مي كردند و آن هم حفظ توازن 

هنز دلو (فراكسيون ارتش سرخ) به  -قوا در رابطه با دولت بود. نامة كارل
  نكته را توضيح مي دهد :مشخصا اين  1978مي  11تاريخ 

مي خواهيم از اين سوراخ ها بيرون بياييم تنها به اين علت كه شرايط «
خشونت باري را به ما تحميل مي كنند. گرد هم آيي هيچ گاه به اين اندازه 
ضروري نبوده و با اعتصاب غذا نيز هيچ چيزي به دست نمي آوريم. به اين 

مگر اين كه شما ها از بيرون اقدام ترتيب اين وضعيت تغييري نخواهد كرد 
كنيد. مي توانيم هم زمان در يك شب سوراخهايي در ديوار حياط چهار يا 
پنج زندان ايجاد كنيم، اين كار خوك ها را مجبور خواهد ساخت كه ما را 
به اشتامهيم انتقال دهند، چون كه نمي توانند با ده تا پليس از تمام زندان 

مي كنيم كه چنين عملياتي به اندازة كافي تأثير  ها حفاظت كنند. ما فكر
گذار باشد. بايد تا جايي كه ممكن است اين عمليات را گسترش دهيم، به 
اين علت كه تعداد زندان هايي كه مورد تهاجم قرار مي گيرند، دوباره 
موضوع رويارويي با قدرت حاكم را مطرح مي سازد كه از دو سال پيش به 

مرگ چهار تن از زندانيان اشتامهيم، اولريك ماينهوف، او سو يعني پس از 
 آندرآس بادر، گودران انليس و ژان كارل راسپ، مطرح نشده است. 

22  
اين طرح به اجرا گذاشته نشد و در مجموع عمليات آزاد سازي براي حفظ 
تنش در رابطه با دولت ناكارآمد بود. عمليات گران تمام مي شد و معموال 

كالتي در بر داشت، مضافا بر اين كه تعداد آنها نيز به اندازه اجراي آنها مش
اي نبود كه بتواند با دولتي رويارويي كنند كه دائما توان كنترل خود را 

 روي زندانيان تقويت مي كند.
 

  »اطالعات« -23
فقدان موقيت در آزاد سازي كامل زندانيان، از اين پس طرح جديد بر 

سلول هايشان از طريق ايجاد سيستم اساس گسترش بخشيدن به افق 
آموزش گروهي براي گفت و گو و اطالعات است و بطور خالصه يعني «

برنامه اي ست براي ادامة حيات زندانيان سياسي «اين طرح كه ». ارتباطات
تحت عنوان  1973به تدريج از سال » كه در انزوا به سر مي برند

امه مانند ادارة پست مخفي به اجرا گذاشته مي شود. اين برن» اطالعات«
عمل مي كند و هدفش ايجاد ارتباط بين اعضاي گروه هاي چريكي درون و 

 بيرون زندان است.
24  

طي بخش نامه اي اين طرح تسليم وكالي مدافع شد. در  1973مارس  9
اين طرح نقش مركزي به عهدة وكالي مدافع گذاشته مي شود. زيرا وكالي 

زندان را دارند و مي توانند عملكرد عبور دهندة مدافع حق عبور و مرور در 
را به عهده گيرند. در نخستين مرحله چندين گروه از وكالي مدافع تشكيل 
مي شود كه انتشار پيغام ها را به عهده مي گيرند. ولي مشكالت ارتباطاتي 
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موجب مي گردد كه براي اين سيستم اطالع رساني مركز اطالعاتي ايجاد 
بين زندانيان و » نقطة مركزي براي ارتباطات«به عنوان  كنند كه بتواند

  مبارزين آزاد و وكالي مدافع عمل نمايد.
27  

مأمورين دولتي هنگام تفتيش و در بررسي مدارك توقيف شده پي مي برند 
كه بي آنكه مراتب اداري مطلع باشند مكاتباطي انجام گرفته است ولي 

  هنوز به ابعاد آن پي نبرده بودند.
28  

به اين ترتيب عكس العمل دولتي كه خطر را حس كرده بود، تأخير نمي 
به شكل  1976اوت  18كند. اصالحات كد آئين دادرسي جزايي به تاريخ 

قابل توجهي ارتباطات را دچار مشكل مي سازد. قوانين جديد نظارت تمام 
نامه ها را مجاز مي دارد. به اين ترتيب در اتاق مالقات است كه پاكت 

العات بايد رد شود. ولي در اين جا نيز باز هم دولت مداخله مي كند و اط
ويترين ضخيمي قرار مي دهد و تنها يك شكاف باريك كه عبور دادن چند 
برگ را ممكن مي ساخت و نه پرونده هاي ضخيم كه در عين حال بهانة 
مضاعفي بود براي عبور دادن اسلحه و يا ابزار هاي مختلف كه در برنامه 

  اي فرار بكار مي بردند.ه
29  

چنين اقداماتي به طرح اطالع رساني چريك هاي در بند پايان نداد، هر 
چند كه ادامة كار بيش از پيش مشكل شده بود. اطالع دقيقي از ادامة اين  
شيوة كار تحت چنين شرايطي در دست نيست. آلفرد كلوس افسر پليس 

بر اساس تجربيات كه در اين «اعالم مي كند كه :  1983اطالعات در سال 
ده سالة گذشته داشته ايم، اكنون  هر گونه ارتباطي بين تروريست ها بي 

  »آن كه تحت نظارت ما نباشند، كامال امكان ناپذير به نظر مي رسد...
"L'interphone de Stammheim"  

  
  تلفن داخلي زندان اشتام هيم

30  
رد كلوس (پليس اطالعات) علي رغم آن چه مي توانيم تصور مي كنيم، آلف

به دليل خوشبيني اش دچار است. در واقع مبارزه حتي در شرايط بسيار 
ادامه پيدا مي كند، ولي تحت اشكال ديگري. در » پائيز آلمان«سخت 

حقيقت طرح اطالع رساني در اين دوران عمل نمي كند و تماس با ماوراي 
ندان ها يعني جايي كه ديوارهاي زندان عمال ناممكن است. ولي در درون ز

حتي زندانيان بايد از يك ديگر جدا بمانند، عليه اقدامات امنيتي مقاومت 
بر پا مي شود. براي نمونه ما در اين جا به حوادث زندان اشتام هيم مي 

در آن محبوس  1977پردازيم كه رهبران فراكسيون ارتش سرخ تا سال 
  بودند.

ين سيستم ارتباطي پس از مرگ با درنظر گرفتن اين نكته كه وجود چن
سه تن از آنها به موضوع مركزي جنجالي تبديل شد، بايد دانست كه آيا 
مرگ آنها در اثر خود كشي بوده و يا اين كه كشته شده اند؟ اين نمونه 
كامال گذار به بحران را نشان مي دهد. البته در توضيحات زير بايد جانب 

و اگرها جمالتمان را بنويسيم. اين احتياط را رعايت كنيم و با شايدها 
مرحله هنوز با ترديدهايي همراه است ولي چنين ترديدهايي در پيوند 

  تنگاتنگ با بازي هاي افشاگرانة متقابل و خاص منازعه هستند.
31  

بين مبارزين زنداني در اشتام هيم، ژان كارل راسپ بخاطر استعداد خارق 
ر است. سلول او انباشته بود از العاده اش در كارهاي دستي بسيار مشهو

انواع و اقسام اشياء، ابزارهاي الكترونيك، سيم برق، و غيره. تنها پس از 
اكتبر كه طي آن مرگ سه تن از زندانيان به وقوع پيوست،  18شامگاه 

پليس ها به كمك يك مهندس سيستم صوتي  ارتباط داخلي زندانيان را 
ن منع ارتباط بين زندانيان، تمام كشف مي كنند. در حالي كه پس از قانو

درها را با مواد عايق صوتي تمام درها را پوشانده بودند كه زندانيان حتي 
نتوانند با فرياد زدن صداي يك ديگر را بشنوند، در حالي كه آنها با خيال 

  راحت سيستم تلفن داخلي خود را ايجاد كرده بودند.
هانس مارتين شلير با  ، يعني روزي كه ربودن1977اكتبر  18فرداي 

شكست مواجه شد، جسد چهار زنداني را در سلول هايشان پيدا مي كنند، 
بادر، آنليس و راسپ، چهارمي ايرمگارد مولر است كه هنوز در حال اغما به 

سر مي برد. هم زماني اين حوادث جاي بسي ترديد بجا مي گذارد. پرسش 
ادثه را توضيح دهد درحالي اين جاست كه چه نوع ارتباطي مي تواند اين ح

كه زندانيان معموال نبايد هيچ رابطه اي با يك ديگر داشته باشند؟ اين 
موضوع و به همين ترتيب كشف اسلحه در سلول هاي آنها نه تنها در رسانه 
ها انعكاس گسترده اي پيدا كرد بلكه موجب گشايش كميسيون تحقيقاتي 

 براي چندين اقامة دعوا شد.
نين مسائلي نشان داد كه چگونه سرويس اطالعاتي كه آشكار شدن چ

چريك ها مخفيانه ايجاد كرده بودند، حقانيت دولت را زير عالمت سؤال 
مي برد. در واقع سه احتمال بيشتر وجود ندارد. يا اين كه دولت عمال هيچ 
اطالعي نداشته است، در اين صورت به دليل فقدان توانايي در اجراي 

ويب رسانده و روي ضرورت آن تأكيد كرده بود، يعني منع قانوني كه به تص
ارتباط بين زندانيان، و نظارت بر امور آنها قويا مورد انتقاد قرار مي گيرد. و 
يا اين كه دولت در چنين ارتباطاتي مطلع بوده، در اين صورت اين پرسش 
 مطرح مي گردد كه چرا مداخله نكرده است. يكي از پاسخ هاي احتمالي، بر

اين اساس است كه دولت از چنين ارتباطاتي براي استراق سمع زندانيان 
استفاده مي كرده. ولي اگر خودكشي زندانيان تحت نظر دولت بوده، در اين 
صورت قويا به خاطر همكاري و حتي توطئه چيني متهم مي گردد : زيرا 
فورا اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا دولت در هدايت چنين خودكشي 

ته جمعي دخالت نداشته است؟ و سومين فرضيه بر اين اساس است كه دس
اساسا چنين سيستم اطالعاتي مخفي بين زندانيان وجود نداشته و تمام 
ماجرا ساخت و پرداخت دولت بوده تا از اين طريق كشتار آنان را به شكل 

  خودكشي معرفي كند. در هر سه مورد دولت خالف كار از آب در مي آيد. 
ورد اول به عنوان دولت ناكارآمدي به نظر مي رسد كه از انجام وظايف در م

ابتدايي خود عاجز است. در مورد دوم و سوم به همان شكلي تجلي مي 
دولت دموكراتيك «كند كه چريك ها مي خواهند افشا كنند يعني 

كه تنها وجه تمايز آن با ديكتاتورهاي ديگر در قابليت پنهان » دروغين
  قعيت است.سازي وا

  
 حقانيت دولت در بوتة آزمايش

56  
در بوتة آزمون قراردادن دولت آلمان غربي توسط چريك ها، به مفهوم رو 

، زيرا از اين ديدگاه ناچيز بودن غير قابل نبود در رويي نيروهاي متخاصم
. به نظر مي رسدانكار سازمان هاي مسلح چريكي واقعيت كامال آشكاري 

آنهايي را كه اين منازعات را  1972ي از همان سال هانريش بل با هوشيار
جنگ شصت نفر «تلقي مي كردند به ريشخند مي گرفت. او اين » جنگ«

را خيال باطل مي دانست. وقتي او چنين نظريه اي را » عليه شصت ميليون
مطرح مي كرد، موضوع به سادگي قابل درك نبود و برندة جايزة نوبل در 

را دست كم گرفته بود. با اين » تروريسم«ر عيني ادبيات، هانريش بل، خط
وجود طرز تلقي او در اين مورد كه منازعات  در عرصة ديگري صورت مي 
گيرند، به خطا نرفته بود، به اين معنا كه نه قدرت دولت كه حقانيت آن در 
بوتة آزمايش قرار گرفته، و به عبارت كامال مشخص تحريكات جنبش چپ 

انيت ابزارهاي قدرت را زير عالمت سؤال برده بودند. آن افراطي آگاهانه حق
»  پيروزي«يا » شكست«چه كه براي جمهوري فدرال آلمان اهميت داشت، 

بود، بلكه تالش دولت بر اين بود كه دموكراتيك نبه مفهوم نظامي كلمه 
بودن خودش را ثابت كرده و نشان دهد كه در مقام قدرت حاكم به موازين 

رام مي گذارد و كامال قانونيت دارد، و در حال رويارويي با حقوق بشر احت
است. چنين حقانيتي، در واقع امر مسلمي به نظر نمي » تروريست ها«

رسيد، و بي ترديد دولت در چندين مورد از حد و حدودي كه در اذهان 
 1970عمومي قابل قبول بود پا فراتر گذاشت. جرياناتي كه طي سال هاي 

به ثبت رسيدند كامال نشان مي دهند كه دولت در  1980ي و آغاز سال ها
تمام مراتب و مناسبات قدرت و دستگاه قضايي در پي پاسخ گويي به 

   ضروريات يك دولت دموكراتيك است.
57  

 به عيني شكل آزمون در آن اين كه ست هايي عرصه از يكي زندان فضاي
ه نهفته است كه گرفت. اهميت بررسي چنين آزمون خاصي در اين نكت خود

در خصوص دولت، ضخامت مادي » قانونيت«و » قدرت«به مقوالت ذهني 
  مي بخشد. چنين آزموني، به عبارت ديگر بررسي مشروح و منسجمي را 
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امكان پذير مي سازد كه به نقطة مفصلي مقولة عيني و  محدود (محدودة 
كه ماكس وبر  زندان) و در عين حال موضوع بسيار معروفي مرتبط مي گردد
انحصار قانوني «از طريق آن مفهوم خاص دولت را تعريف مي كرد، يعني 

بدون اشياء متعددي كه اسباب زندان را مجهز مي سازد، ». خشونت جسمي
بدون در، بدون زنگ خطر، بدون نگهبان، كليد، تجهيزات ويدئو، بخش هاي 

ولي قانونيت امنيتي ويژه، قدرت دولت نيز رو به اضمحالل خواهد رفت. 
كمتر از قدرت به چنين ابزارهايي بستگي ندارد. آزموني كه گروه اندكي از 
چريك هاي شهري به دولت آلمان تحميل كردند، نشان مي دهد كه چگونه 

تا حائز شرايط براي شكل گرفتند  تازه اي تركيبات ابزارهاي قدرت در
اي چريك شهري توجيه قانونيت قدرت حاكم باشد. به اين ترتيب سازمان ه

نتوانستند خصوصيات فاشيستي دولت فدرال آلمان را افشا كنند. نتيجة 
فعاليت هاي سازمان هاي چريكي به اين نكته خالصه مي شود كه برخي 
وجوه دولت را در توازن قدرت و قانونيت زير عالمت سؤال بردند و تفاوت 

يي بزرگ نمايي هاي ناچيزي را آشكار ساختند. با اين وجود چنين تفاوت ها
مي شوند : كيفيت دموكراسي آلمان به استفاده از ويترين در اتاق مالقات 
بستگي پيدا مي كند و يا موارد ديگري نظير شدت نور نئون، انزواي صوتي و 

صوتي، و يا  عايقتمهيدات مربوط به آن از جمله تجهير در و پنجره به مواد 
ي خوراندن اجباري غذا به زنداني استفاده از لوله هاي پالستيكي نرمتر برا

هايي كه در اعتصاب غذا به سر مي بردند. ويترين نامناسب، نور خيلي 
شديد، پنجره اي كه خيلي بسته باشد، لولة پالستيكي كمي ضخيم و 
خشك و امثال اين ها موجب مي شد كه موج عظيم اعتراضات رسانه ها را 

وله پالستيكي كه خيلي نرم فعال سازد. پنجره اي كه خيلي بسته باشد، ل
نباشد...مواردي بودند كه اعتبار دموكراسي را در آلمان به خطر مي 

  انداختند.
  

   يادداشت ها::
(شماره ها مربوط به ياد داشت هاي خود متن است و حروف الفاء تو ضيحات مترجم مي 

  باشد)
  الف) سالهاي سربي

كه طي آن چندين عمليات تروريستي  در اروپا، سال هاي سربي به دوراني اتالق مي گردد
توسط گروه هاي چپ افراطي تحقق مي پذيرد. گروه بادر يا فراكسيون ارتش سرخ، بريگاد 
سرخ به اين دوران تعلق دارند. با اين وجود گروه هاي راست افراطي نظير نوردين نيووو يا 

گ سرد فعال بوده آوانگارديا نازيونال كه در ايتاليا، يونان و آلمان در چهار چوب جن
از مفاهيم تبليغات از طريق عمل كه شالودة آن توسط آنارشيستهاي » تروريسم سرخ«اند.

پايان قرن نوزدهم پايه ريزي شده بود الهام مي گرفت. اگر چه حمله فراكسيون ارتش سرخ 
عليه پايگاه هاي ناتو به استراتژي خاصي تعلق داشت كه هدفش بطور مشخص پشتيباني از 

   آزادي ملّي در ويتنام بود. جنبش
  مسيحي در آلمان -رهبر حزب دموكرات Peter LORENپيتر لورنز 

فردريش كريستيان دليوس پائيز آلمان را به   1997) به اين ترتيب در مقاله اي به تاريخ 1
عنوان مهمترين بحران پس از پايان جنگ جهاني دوم معرفي مي كند. از ديدگاه او اين 

ز ديوار برلن نيز مهمتر است. البته اين عقيده به شكل گسترده  در آلمان موضوع حتي ا
  مشاهده مي شود.

) فراكسيون ارتش سرخ معروف ترين اين جريان ها به شمار مي آيد ولي يگانه گروه 2
را يادآور شويم كه به موازات آن تشكيل شد و به همين » ژوئن 2جنبش «نيستند، و بايد 

و جريان هاي ديگري كه بعدها بر اساس انتقاد از » ي انقالبيجنبش سلول ها«ترتيب 
نيز بي آن كه انعكاس  1970فراكسيون ارتش سرخ تشكيل شدند و در آغاز سال هاي 

  گسترده اي داشته باشند خيلي سريع منحل شدند.
خواهيم پرداخت، به » چريك هاي شهري«) در اين نوشته ما به تعارضات بين دولت و 3

ضروري ست  تا مفهومي را مشخص سازيم كه پيش از همه ممكن است به اين ترتيب 
شكل ثابت و عيني به نظر رسد، ولي چنين نيست. تعارضاتي را كه ما مورد بررسي قرار مي 
دهيم بر اساس تحليل موقعيت نيروهاي حاضر در صحنه و روابط آنها مي باشد(با الهام از 

به عنوان » مخالفينش«. به اين ترتيب دولت و روشي كه در مكتب ساختار گرا رايج است)
كنشگران وقايع (افرادي كه مستقيما به عنوان بازيگران دست به عمل مي زنند) در نظر 

(كنشگران ساختاري مقوله اي ست » كنشگران ساختاري«گرفته نشده اند، بلكه به عنوان
نوع كنشگر مي تواند كه پرسوناژ داستاني در تحليل ساختارگرا را در بر مي گيرد، اين 

اشياء، شهر و نهاد و مؤسسه را نيز بر گيرد)، و به معناي موجوديت هايي كه به توسط و از 
طريق منازعات تشكيل مي شوند و در مقام و موقعيت كنشگر (پروتاگونيست) تعارضات قرار 

ط مي گيرند. به عبارت ديگر به دليل اين و يا آن عمل انجام شده در طي منازعات توس
كنشگران عيني (زندان بان، پليس، قاضي، وزير، عضو پارلمان، و يا بر عكس، توسط يكي از 

و به عنوان حركتي از جانب ») طرفداران«، وكيل و يا يكي از »گروه چريك شهري«اعضاي 
قابل تشريح و تشخيص مي گردد كه از خصلت منازعه و از » چريك شهري«يا » دولت«

- كنشگر«قدرت هاي حاضر در صحنه است. دربارة تحليل  نتايج تقسيم نقش در بازي
در جامعه شناسي به شكلي كه ما در اين جا به كار برده ايم به نوشتة بولتانسكي » سنجي

  مراجعه كنيد :
Boltski, "La dénonciation", Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
51, 1984, pp.4-40; Pasteur: guerre et paix des microbes, suivi de 

Irréductions, 1e éd 1984, Paris, La Découvertes, 2001.   
را در بر مي گيرد واقعيت  1980تا  1960) اين موضوع  حداقل براي دوراني كه سالهاي 4

وضعيت شكل متفاوتي به  1993و  1985دارد. براي سوء قصدهاي انجام شده بين سال 
دستگير نشده اند، و حتي امروز از هويت آنها بي اطالع هستيم و خود مي گيرد : عاملين 

  فراكسيون سرخ مراجعه شود» سومين نسل«هرگز زنداني نشدند( در اين مورد به كتاب 
"Troisième génération" de la Fraction Armée Rouge Wisnewski G., 
Landgraeber W., Sieker E., Das RAF-Phantom Wozu Politik und Wirtschaft 

Terroristen brauchen, Munich, Knaur, 1997)  
Andeas Baaderپ (  

افراطيون «ت) اين شيوه امروز به شكل صلح آميز بين جريان هايي كه در اروپا به نام 
معروف هستند رايج مي باشد. افراطيون جديد به حركت موضعي و محدود با » جديد

اطيون جديد با ايجاد انجمن خصوصا در مناطق تأثيرات جهان شمول معتقد هستند. افر
روستايي درپي ايجاد شبكه هايي هستند كه خارج از شبكه هاي جهان سرمايه داري واقع 

  شده است. البته اين شيوه در حال حاضر بيشتر خصلت نمايشي دارد.
 Laدر اين جا به معناي خاصي مطرح مي شود. مراجعه شود به  » سياسي«) مفهوم 5

politisation. Paris, Belin, 2003. Les contributions à l'ouvrage collectif dirigé 
par Lagroye J  

6 (Walzer.M. "The Moral Standing of States", Philosophy and public 
Affaire, vol9, 1980,pp.209-229. 

يم ) بر اين اساس، چريك هاي شهري بر حسب شماري انشعاب و جدايي، وارث مستق7
 ,.Kohser-Spohn Cهستند. مراجعه شود به   60اپوزيسيون فراپارلمانتاري ساله هاي 

Mouvement étudiant et critique du fascisme en Allemagne dans les années 
soixante, Paris, Montréal, L'Harmattan 1999.  

ال مشخص به معنايي كه استفاده كرديم و به طور كام» جنجال«) در اين جا ما از اصطالح 8
 Lucلوك بولتانسكي و اليزابت كالووري بولتانسكي براي آن قائل شده اند  

Boltanski.Elisabeth Claverie Boltanski L., L'amour et la justice comme 
compétences. Trois essais de sociologie de l'action. Paris, métailié, 1990; 
Claverie E., "La naissance d'une forme politique: l'Affaire du chevalier de la 
barre", in Russin P(dir), critique et Affaire à l'epoque des lumières, Paris, 

honoré Champion, 1998, pp. 185-260  
  Hochsicherheitstrakte -ث
قطعه اي مطرح  ) به گفتة لوك بولتانسكي، ژست آن حركتي ست كه به شكل پرسش يا9

گرديده و نيازمند كار تعبير مي باشد. بر اين اساس تعابير هر حركتي در عين حال با خود 
  حركت همراه است.

10  (Voir Dartigue L., "La notion d'arène en anthropologie politique", 
Working Papers on African Sociétie, n°18, 1997  

ي از رويكرد ارتباط پيدا مي كند كه مي توانيم آن را )چنين خصوصيتي به سطح خاص11
»  تحليل استراتژيك گسترده« با رجوع به تحقيقات ميشل دوبري تعريف كنيم، در 

Dobry.M., Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations 
multisctorielles, 1e éd 1989, Paris, Presse de la fondation nationale des 

sciences politiques, 1992, p.33  
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) اين ساختار نمونة كاملي ست براي آن چه كه ژرژ زيمل تعارض (سه بعدي) مي نامد 12
Simmel G., Sociologie sur les formes de la socialisation, 1e édall.1908 

Paris, Presse universitaire de France, 1999, pp.265-346  
13( Rote Armee Fraktion, "Über den bewffneten kampf in 

Westeuropa"(1971),in Texte und Materialien zur Geschichte der RAF, 
Berlin, ID Vrerlag, 1997, p.100   

14 ("Der Kurze Atem der Provokation", in Stachel und SpeerMachtstudien, 
Francfort/M., Suhrkamp, 1998,pp. 57-89  

15 (Tilly C., From Mobilization to Revolution, Reading (MA), Addison-
Wesley, 1978.  

) در اين جا ممكن نيست تا تبارنامة تحريكات را به عنوان حركت سياسي معترض به 16
تشكل يافت نشان دهيم، و نه  1960نحوي كه در آلمان، و خصوصا در برلن در طي سالهاي 

كه در حركت سياسي به كار مي بستند. در هر صورت چنين » هي گراييآگا«حتي بينش 
اموري مستقيما تحت تأثير جريان هاي نظريات انتقادي ست كه پس از دوران جنگ به 

تشكل يافتند. اين جريان  1960شكل تركيبي پيچيده و ايدئولوژيك از نيمة دوم سالهاي 
،)، »دولت اقتدارگرا«يمر جوان، نويسندة در عين حال با نظريات مكتب فرانكفورت (هوركها

پيروان بعدي آنها تحليل ماترياليست را با آموزه هاي روانكاوي (فروم، رايش، ماركوز) پيوند 
  زدند...

) دراين مفهوم، حركت چريك هاي شهري  در پي  تخريب چهرة دولت بوده و بطور 17
تخريب عيني آن اولويت مشخص به اين معنا ست كه براي تخريب نمادين آن نسبت به 

  قائل مي شود...دراين زمينه به منبع زير مراجعه شود :
Latour B., "A few Steps Toward an Anthropology of the Iconoclastic 

Gesture", Science in context, vol. 10, n°1, 1997, pp.63-83.  
پيدا مي كند. و بايد ) اين خصوصيات در عين حال با زمينة روش شناختي نيز تداخل 18

دانست كه تعارضات، در منطق تحريك آميز خود، با انبوهي نوشته همراه است. خصوصيت 
برجستة سال هاي سربي در همين نكته نهفته است، به اين معنا كه ما با مجموعة گسترده 
اي از نوشته هايي سرو كار پيدا مي كنيم كه توسط بازيگران، و به همين ترتيب توسط 

اگران و طرفداران به نيت نقد بازيگران صحنه نوشته شده است. اين نوشته ها در تماش
مجموع نوعي دستورالعمل را در مبارزة انقالبي تشكيل مي دهند، كه مي توان در آنها به 
مفاهيم متعدد و برداشت هاي گوناكون از مبارزات دسترسي پيدا كرد كه بطور مشخص 

  ) جHorst Mahlerه است. اساسا در پيوند با مفهوم مبارز
  ) باز نويسي نامة هورست ماهلر در19

Klaus A., Aktivitäten und Verhalten inhaftierter terroristen, 1e éd 1983, 
Bonn, Bundesmi,istrerium des Innern, 1985, p.12. 

 ) چUlrike Meinhof ) نامة بادر ماينهوف، همان مرجع20
- 1973پروندة نامه هاي زندانيان سياسي در آلمان بين سالهاي  ) نامة اولريك ماينهوف .21

1977   
Das infoBriefe des Gefangenen aus der RAF, 1973-1977, édité par Bakker 

Schut P., s.1 Hambourg, Neuer Verag, p.20  
غالبا به شكل » ضد انقالب«) در نوشته هاي چريك هاي شهري آلمان، مفهوم قديمي 22

  تغيير مي كند.» ورشضد ش«
  در متن ماكوز مورد بررسي قرار گرفته است» سازشكاري اختناق«) اين نظم 23

Marcuse H., "repressive Tolerenz" in Wolff R.P., Moore B(dir), Kritik der 
reinen Toleranz, Francfort/M., Suhrkamp Verlag; 1066, pp.81-117  

ر روزنامة فرانسوي ميشل ري ، انتشار مجدد در مجلة ) مصاحبه با اولريك ماينهوف د29
  72. صفحة 1972ژوئن  15، 25اشپيگل شمارة 

) به طور مشخص در اين جا منظور گروگان گيري مرد سياسي پيتر لورانز در سال 30
  است كه آزادي پنج زنداني سياسي را در اين دوران امكان پذير ساخت. 1975

، و بخصوص تكرار 1974رت آلمان در استكهلم در سال ) گروگان گيري كارمندان سفا31
» پائيز آلمان«مجدد و موفقيت آميز ربايش پيتر لورنز توسط هانس مارتن شله ير كه به 

  انجاميد از چنين منطقي بر مي آمد.
 Inge Viett اينگه ويت 1973ژوئية  20) 32

زندان لهرتر استراشه در  ژوئن) همراه با دو زنداني ديگر در بخش زنان در 2(گروه جنبش  
  برلن با خراشيدن ميله هاي يك پنجره فرار مي كنند.

  Till Meyer تيل مه ير 1973نوامبر  13
   1976ژوئيه  7ژوئن) به كمك كماندويي از خارج زندان فرار مي كند  2(گروه جنبش  

Inge Viett, Monika Berberich, Juliane Plambeck et Gabriele Rollnik 
گي از اعضاي فراكسيون ارتش سرخ بودند (اينگ ويت به اين سازمان مي پيوندد) به كه هم

وسيلة اسلحة گرم كه از پيش وارد زندان كرده بودند و كمك كماندو از خارج موفق به فرار 
  مي شوند.

تيل مه ير همراه با چهار زنداني ديگر با بريدن ميله هاي پنجرة زندان  1976نوامبر  18
  ر مي كند.دوباره فرا

مقامات زندان نقشة فرار زيگورد دبوس از فراكسيون ارتش سرخ » سل«در  1978فوريه  6
  را كشف مي كنند كه تقريبا به مرحلة نهايي نزديك شده بود.

  
*  

  

  

  نگرشي اجمالي
  به روانشناسي شكنجه گر 

  عزت مصالنژاد

 
شكنجه گران از آسمان به زمين نيفتاده اند. آنان محصول فرهنگ 

شونت، جبـّاريت، اختناق، و اقتدارگرايي هستند. من خود بارها، قربانيان خ
ام كه بر اثر شكنجه و ششتشويه مغزي منظم تبديل به  شكنجه را ديده

هاي جمهوري  شكنجه گر شده اند. نمونه بارز اين تراژدي توابان سياه چال
شكنجه و اسالمي اند كه ازنهايتي به نايت ديگر كشانده شدند و بعضا در 

اعدام هم بندي هاي خود گويه سبقت را از پاسداران شكنجه گرربودندد. 
در اين مورد نويسنده تبعيدي و زنداني سياسي سابق منيره برادران چنين 

  مي نويسد:
زندان براي بازجوها وشكنجه گران، كه اغلب مردان جواني هستند، "

برجسم وروان  سكوي ترقي شغلي به حساب مي آيد. اينان ازقدرت مطلق
زنداني برخوردارند.... ساده نگري است اگرفكركنيم كه شكنجه گران را آدم 
هاي ساديست وبيماران دگرآزارتشكيل مي دهند. شايد دربين شكنجه 
گران نمونه هايي هم ازاين نوع كم نباشند. اما تجربه نشان داده است كه 

جه گران باشند.... آدم هاي بسيارمعمولي هم گاه مي توانند قهارترين شكن
هرشخصي، وقتي قرباني اش را خارج از هيئت انساني اش ببيند، قادربه 
شكنجه است وآنچه كه به او توان جنايت را مي دهد قدرب بي چون وچرا 
ونگرش بسته ايدئولژيك به جهان است. شكنجه گران درحكومت جمهوري 

ي وجهاد اسالمي آدم هاي سخت مذهبي هستند كه كارخودرا وظيفه شرع
  )1( "مي دانند.

اين مقاله كوششي است فروتنانه درجهت بررسي شخصيت وروانشناسي 
شكنجه گران درارتباط با روانشناسي اجتماعي شكنجه. نويسنده وظيفه ي 
خود مي داند ازكمك هاي بي دريغ دوست وهمكارخود منيره محمدي 

  درنگارش اين مقاله سپاسگزاري كند. 
  

  شستشوي مغزيدوره هاي كارآموزي و
را ازخانواده، دوستان ودريك  ، اوگر درجريان آموزش كانديداي شكنجه

كالم تمام روابط مهم گذشته جدا مي كنند. شاگردان مكتب شكنجه با 
رابطه با يك نظم تازه ي اجتماعي  همقطاران جديد آشنا مي شوند ودر

 ،گران آيندههاي كامالً متفاوت. به شكنجه  ارزش قرارمي گيرند با قوانين و
اندازند وبه آنان  شان جا مي اي بين شود، زبان تازه اسامي جديد داده مي

  )2ديگران برتر. ( از اند و ي جدا بافته كنند كه تافته تلقين مي
هاي سخت آمادگي را  شكنجه گران بايد دوره، هاي جبار رژيم دربرخي از

 پايان برسانند. دري عملي با موفقيت به  جنبه چه از لحاظ تئوريك و چه از
ها  كمونيست كنند كه مثالٌ به آنان تبليغ مي هاي تئوريك مرتباٌ كالس

هاي كثيفي هستند  زندانيان كرم اجدادي هستند و خاك آبا و دشمن آب و
جريان اين دوره هاست كه افراد تحت آموزش توسط  كه بايد له شوند. در

 نوشيدن و ا ازخوردن وشوند. گاهي آنان ر تحقير مي مربيان خود شكنجه و
اين مدت  در دارند و مي هاي طوالني باز مدفوع كردن براي مدت و ادرار

  دهند.  مي ترين دشنام ها وتوهين ها قرار آنان را مشمول زشت
گري را بتدريج براي ارتكاب اين  گر، كارآموزان شكنجه جهنظام هاي شكن

ان كارآموزان يونان دوران حكومت سرهنگ سازند. در جنايت آماده مي
  گذرانيدند:  مراحل ذيل مي گري را پس از انتخاب از شكنجه

دادند. به اين ترتيب كه به آنها  مي تماس قرار زنداني در ابتدا آنان را با"
گه گاه به آنان كتك بزنند.  دادند كه غذا براي زنداني ببرند و مأموريت مي



  ما و يادمان اعدام شدگان

 ٢٠٠  103 ي آرش شماره

كردند تا شاهد  را نگهبان اتاق شكنجه مي ي بعدي كارآموز مرحله در
چندي  از خواستند كه هر او مي ي زندانيان توسط ديگران باشد. از شكنجه

زدند وارد عمل شود.  گروهي كه زندانيان را شالق مي به عنوان عضوي از
قربانياني را سرپا  يافت كه آن دسته از كارآموز سپس اين مأموريت را مي

اني حركت كرد ساق پايش زمان زند هر بگيرد و نظر نگه داشته بودند زير
  )3( "شالق فروكوبد. را با

 گر ي شكنجه شخصيت گذشته اين است كه ي اين كارها همه هدف از
عاري از  ،لحاظ رواني نسبت به شكنجه آينده را درهم بكوبند، اورا از

  عاطفه انساني كنند. احساس و
      

  اطاعت
در نهادهاي  خورد. صورت تنگاتنگي با مساله اطاعت گره ميه شكنجه ب

هاي  بر سلسله مراتب مانند ارتش، پليس، و به ويژه سازمان  مبتني
ترين درجه شايشتگي   ها و عالي ، اطاعت به عنوان باالترين ارزش اطالعاتي

ترين عناصر  گيرد. شكنجه گران از بين متعصب مورد ستايش قرار مي
د مورد توجه كه تمايل بيشتري براي اطاعت دارن  انتخاب ميشوند و كساني

ويژه قرار ميگيرند. شكنجه گران به طرق مختلف خود را از مسئوليت 
مثال در دوران  اي را كه مرتكب ميشوند مبرا ميسازند. جنايت  اخالقي

انتقالي جامعه كه شكنجه گران را مورد محاكمه قرار ميدهند، اغلب آنان با 
عت كنم، اگر من مجبور بودم اطا"اين جمله كليشيي خود را توجيه كردند:

  ."اين كار را نميكردم ديگري ميكرد
شكنجه گر بايد به نقش اطاعت در ارتكاب شكنجه   براي درك روانشناسي

اطاعت از باال دستان نقش   توجه كرد. بر اساس يك تحقيق روانشناسي
 1987درسال كند.  از تصميم براي ارتكاب جنايت شكنجه ايفا مي  مهمي

كارلوس باربي درليون فرانسه محاكمه شد. او  يك جنايتكارجنگي بنام
متهم بود كه يهوديان واعضاي نهضت مقاومت فرانسه را قبل ازارسال به 
اردوگاه هاي مرگ نازي محاكمه كرده است. درجريان اين محاكمه او 

من فقط وفقط وظيفه ام را انجام مي دادم.... من به مقاومت "چنين گفت: 
شكنجه گري بنام ژوليوس سزار  "جنگ است. احترام مي گذاشتم.... جنگ

مقامات مرتباً به "كوپربا بهانه اي مشابه شكنجه گري خود را توجيه كرد: 
ما گوشزد مي كردند كه براي گرفتن اعتراف بايد شكنجه كنيم. شكنجه 

  )4( "اي بود براي دست يابي به يك هدف. وسيله
اعت كوركورانه اط روانشناسي اطاعت ممكن است به صورت يك تعبد و

درآيد. يكي ازمؤلفين درارتباط با محاكمه ي آدولف آيشمن چنين نوشته 
  است: 

گونه ترديدي باقي  اودرجريان محاكمه اش دراورشليم جاي هيچ"
 را اين كار او ،گرفت كه پدرش را هم بكشد مي نگذاشت كه چنانچه دستور

ي كه به او محول شده ا وظيفه آورد كه اگر كامالً بياد مي داد. او انجام مي
  )5( "شد. عذاب وجدان مي رساند دچار بود به انجام نمي

 و ،ها رواني انسان حامي پروپا قرص اسارت فكري و، گر هاي ستم رژيم
اند. به عنوان مثال در ايران امروز تاكيد  ي مستقل دشمن سرسخت اندشه

  ولي و ار)،زيادي بر ايدئولوژي اسالمي در اطاعت از خدا، رسول (ائمه اطه
دهد. از كودكي به  مي  شود. اسالم خود از نظر لغوي تسليم را معني امر مي

پيروي  اش يشود كه بايد از دين و سردمداران دين افراد آموزش داده مي
هاي  كنند. همين تاكيد بر روي اطاعت و وفاداري محض بود كه نيرو

دست به كشتار زنند.  چون و چرا  اند بي را به وجود آورد، كه آماده  بسيجي
در اين رابطه، شستشوي مغزي مداوم و باال بردن نقش چنين نيروهايي نيز 

ها دست دهد  به اين آدم كش  شود كه احساس خود بزرگ بيني باعث مي
  ها را مورد شكنجه و آزار قرار دهند. كه با خيال راحت انسان

  
  انسان زدايي

زند كه در رابطه با  دست ميهاي شكنجه گر همواره به شيوه هايي  رژيم 
از كارهايي كه در اين رابطه   جنايت خود احساس عذاب وجدان نكنند. يكي

ست و سرزنش كردن آنها كه  ربا نيقگيرد ديو جلوه دادن  صورت مي
را بر سر خود  الزيرا خودشان اين ب نند،باليي بر سرشان بيايد سزاوار آنا هر

 اتر پدرم را به مالقايك ب بودم زندان  كه ياورم در زمان اند. به ياد مي آورده
حال پدرم به هم بردند  ميمالقات كه مرا به سلولم  ايانمن آوردند، در پ

كه  واقعاٌ"خورد و پير مرد بيهوش شد. شكنجه گرم رو به من كرد و گفت 
  ."تو نسبت به پدرت ظلم كردي
ه آنان برچسب زدن هاي گوناگون ب مداوم و سرزنش قربانيان با تحقير

را به عنوان  هاي فاشيستي غالباً قربانيان خود تكميل مي شود. رژيم
يهوديان،  آلمان نازي از كنند. در شكنجه مي "هاي بي وطن كمونيست"

دوران  خواندند. در كمونيست ها را سم مي ها، هم جنس خواهان و كولي
 "نقالبضد ا"و "عامل بورژوازي"، "ارتجاعي"به عنوان  را استالين مخالفين

زمان شاه مخالفين با اصطالحاتي مانند  كردند. در مقتول مي شكنجه و
دم تيغ  ها از اين نظاير و "ضد امنيتي"، "مسلح اشرار"، "خرابكار"

بيش  ،رواندا 1994ريان نسل كشي آوريل ج مي دانيم كه در گذرانيدند. مي
ام شدند. قتل ع "هوتو"ي توتسي توسط اكثريت  قبيله از  نفر هزار 800از 

تبليغات ضد توتسي  سيلي از" ،ي شوم نسل كشي برنامه اين اجراي قبل از
ها را مننزا (سوسك)  متعصب توتسي . هوتوهاي افراطي و"فضا را پركرد

جلوه دادن  يك سلسله تبليغات آتش زا با هدف ديو"خواندند. آنان به  
ه گران شكنج )  6دست يازيدند. ( "آنان انسان زدايي از توتسي ها و

برچسب هاي مذهبي عليه قربانيان خود كمك مي  جمهوري اسالمي از
 گيرند. 

آنجا كه به جنايت شكنجه مي رسد، شكنجه گراز اصطالحات نرم وماليم 
استفاده مي كنند. درزمان شاه بجاي شكنجه اغلب كلمه ي نوازش را 

نجه بكارمي بردند وبه اتاق شكنجه اتاق تمشيت  (آمادگي) مي گفتند وشك
گران يكديگررا دكترصدا مي زدند.  درجمهوري اسالمي بجاي شكنجه 

را مورد استفاده قرار مي دهند.  "تعزير"و "ارشاد"اصطالحاتي مانند 
دربسياري رژيم هاي شكنجه گر، بجاي شكنجه اصطالحاتي مانند 

وبجاي كشتارهمگاني   "بازي فوتبال"و "رقص"، "بازجويي سنگين"
را بكارمي برند. دربرخي از  "راه حل نهايي"ح وپاكسازي قومي اصطال

را دررابطه با قرباني  "مهماني چاي"ديكتاتوري هاي نظامي اصطالح 
بكارمي بردند كه گروهي از نظاميان اورا محاصره ومشت باران مي  كردند. 

اين بود كه يك دسته ازافراد پليس با  "مهماني چاي با نان برشته"معني 
ي مي افتادند. كاربرد تمامي اين ترفندهاي روانشناسانه باتوم به جان قربان

بخاطرآن است كه بقاياي عاطفه ي انساني درشكنجه گربازبكشند واورا 
 تشويق  كنند بي هيچ عذاب وجداني به شكنجه وكشتارادامه دهد. 

 
  شخصيت دوگانه

ديگري كه شكنجه گران به خاطره ادامه كار دهشت   هاي رواني از تكنيك
دوگانه است به   د بكار مي گيرند پيروي از يك شخصيت و زندگيبار خو

كند و  اين ترتيب كه يك شخصيت آنها در حوزه شكنجه عمل مي
شان در خارج از آن. مثال آنان در خانه هرگز نه از شكنجه  شخصيت ديگر

  به ميان مياورند نه راجع به كارشان صحبت ميكنند.  حرفي
نوشته ادواردو گأنو بيانگر اين شخصيت  "ها كتاب آغوش"قطعه زير از 

  دوگانه ي شكنجه گراست:
... خودش است وخودش نيست.... بهرجهت مĤموري است كه رأس "

ساعت به سركار روزانه اش ميرود و كارش را انجام ميدهد. درپايان يك 
گر دستانش را مي شويد  كارش تمام ميشود، شكنجه  روزخسته كننده كه
كه براي استقالل الجزيه مي   دد. احمدو غراب كسيو به خانه باز ميگر

جنگيد اين را برايم تعريف كرد. احمدو توسط يك افسرفرانسوي براي 
بعد از ظهر شكنجه گرعرق  6چندين هفته شكنجه شد. هر روز، سر ساعت 

را ازپيشاني اش پاك ميكرد. اجاق برقي شكنجه را از پريز در مياورد و لوازم 
ي مي نهاد. آنگاه در در كناره فرد شكنجه شده مي شكنجه را به كنار

نشست و راجع به مسائل خانواده گي اش شروع به صحبت ميكرد. او راجع 
ترفيع عقب افتاده اش حرف مي زد و اينكه هزينه زندگي چقدر باالست.  به

تفاوتي است و اينكه كودك تازه   آدم بي شكنجه گر ميگفت كه چقدر زنش
او اجازه نداده است كه تمام شب چشم بر هم گذارد.  هم به متولد شد اش

سخن ميگفت و همچنين در  "اوران"او در مورد شهر كثيف خودش به نام 
از درد  و غرق خون شده بود احمدو كه مورد سرهنگ مادر قحبه كه ....

ميلرزيد و از تب ميسوخت خاموش بجا ميماند و لب از لب تكان 
  )7( "نميداد
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تام در زندان برايم تعريف كرد   من آقاي محمد تقي دوست و هم زنجير
كه روزي او را براي باز جويي بردند، آقاي عضدي رئيس باز جويان شخصاً 

و   امر باز جويي و شكنجه او را به عهده ميگيرد. او تام را با لگد، سيلي
هاي  شالق فرو ميكوبد، سرش فرياد ميكشد و او را به باد فحش

هان تلفن زنگ ميزند. عضدي شكنجه را متوقف گيرد. ناگ مي ركيك
از شيوه "كند، نوع مكالمه عوض ميشود. آقاي تام ميگفت كه  مي

فهميدم كه او با دختر كوچكش سخن ميگويد. او با چنان لطافت،  گفتگو
اي  فرزندش سخن ميگفت كه براي لحظه احساس و لحن عاشقانه با

   "پيش است. كردم كه او همان شكنجه گروحشي چند لحظه شك
 

  ترس
تهديد وارعاب مستتردرنظام هاي ستمگردامن شكنجه گران را مي گيرد. 
آنان كامالً آگاهند كه چنانچه شغل خودرا رها كنند رژيم آنان را به عنوان 
عنصر خائن سربه نيست خواهد كرد. آنان كه خود طبق دستوردرنابودي 

ك مي دانند كه بسياري ازكسان وخانواده هاشان شركت داشته اند ني
درصورت تمرد چه سرنوشتي درانتظارشان خواهد بود. شكنجه گران 
وگرگان خون آلوده دهان انسانيت ومعرفت ازمردم وقربانيان خويش 
نيزوحشت دارند وادامه حيات خودرا درحفظ وضع موجود مي دانند. عكس 
العمل رواني اين ترس هميشگي است كه توان انديشه ي منطقي 

گرسلب مي كند واورا درحد دفاع از ابتدائي ترين غريزه ي راازشكنجه 
حيواني (غريزه ي بقاء) كه مستلزم ادامه ي شكنجه است  تقليل مي دهد. 

  درمورد نقش اجتماعي ترس بعداً سخن خواهيم گفت.
 

  داروينيسم اجتماعي
ددمنشاني كه به وحشي گري هايي مانند نسل كشي، جنايت جنگي، 

شكنجه دست مي زنند، اغلب جنايت خود را جنايت عليه بشريت و
زيرپوشش داروينيسم اجتماعي توجيه مي كنند. دانشمند انگليسي 

ميالدي) ضمن تحقيقات پي گيرخود نشان  1882تا  1809چارلزداروين (از
داد كه بنياد تكامل بيولژيكي برمبارزه ي قوي وضعيف وانتخاب طبيعي 

رگزنظريه تكامل بيولژيكي خود را ازطريق بقاي اصلح استواراست. داروين ه
به اجتماعات انساني تعميم نداد. اين كشيش واقتصاددان انگليسي توماس 

ميالدي) بود كه درنظريه ي جمعيت  1834تا  1766رابرت مالتوس (از
خود اعالم داشت كه رشد جمعيت، بشريت به جايي خواهد رسانيد كه 

خواهند دريد. اگرچه  انسان ها (به قول هابس) مانند گرگ يكديگررا
داروين كتاب نظريه ي جمعيت مالتوس را خوانده بود ولي تحقيقات او 
مستقل از مالتوس وبا مسافرت علمي وآزمايشات عيني صورت پذيرفته بود 

  وربطي به نظريه پردازي هاي مالتوس نداشت. 
سالخان جسم وروح انساني دراقصي نقاط جهان با بي شرمي وبه شكلي 

ي نظريه ي تنازع بقاء داروين را به جوامع انساني تعميم مي من درآورد
 1352دهند. به ياد مي آورم كه دريكي ازشب هاي ارديبهشت سال 

خورشيدي مرا درزندان اوين به بازجويي برده بودند. آقاي رسولي سربازجو 
وشكنجه گرمعروف درحالي كه عده اي زنداني را شكنجه مي داد با صداي 

  طاب به افراد زيردست خويش فرياد مي كشيد: تودماغي خود خ
  "تنازع بقاست. بكش تا كشته نشوي!"ـ 

اوبااين عمل خود تالش مي كرد كه ازيك طرف قربانيان خود را 
تحقيركند وروحيه شان را درهم شكند وازطرف ديگرروحيه هم پالكي هاي 

  خودرا براي تشديد شكنجه باال ببرد.
   

  مرام برتر
شكنجه گران را به صورت منظم مورد آموزش قرار هاي جبار  نظام

ميدهند و آنان را در رابطه با ايدئولوژي شكنجه مورد ششتشويه مغزي قرار 
افراطي)،   ميدهند. اين ايدئولوژي مشتمل است بر شونيسم (وطن پرستي

داروينيسم اجتماعي، وفا داري مطلق، تقديس انجام وظيفه، اهميت حياتي 
  ... و حساسيت شغلي

هرزمان كه فرد، گروه، قوم يا ملتي آئين يا مرام خودرا بصورت مجزا 
  ومطلق درآورد وآنرا برترو واالترازانديشه ديگران قراردهد آماده است كه با

  

  
  

دگرانديشان با قساوت برخورد كند. اديان  يا مرام هاي برتري طلب 
ره همواره براي خودشان دشمن مي تراشند زيرا خواهي نخواهي هموا

كساني يافت مي شوند كه با اعمال ويا حتي وجود فيزيكي خود جلوپياده 
را مي گيرند. دراين حالت شكنجه، قتل ويا حتي "برتر"شدن دين يا مرام 

كشتارهمگاني امكان بالقوه پيدا مي كند بويژه اگردين يا مرام 
آلمان "عناصري ازراديكاليسم را درخود داشته باشد. شعارهيتلري "برتر"
واعتقاد راسخ به برتري نژاد ژرمن باعث شد كه  "االترازهمه استب

هيتلربتواند بخش بزرگي ازمردم آلمان را درمسيرنابودي كامل يهوديان، 
كولي ها، هم جنس خواهان وحتي آلماني ها معلول بسيج كند. دركامبوج 

براي ايجاد يك جامعه ي كشاورزي تساوي گرايانه به  "ايدئولژي برتر"نيز
  ارهاي ميليوني منجرشد. كشت

پس ازجنگ جهانسوزدوم، دادگاه معروف بين المللي نظامي نورمبرگ 
جنابتكاران جنگي را مورد محاكمه قرارداد. دراين دادگاه شكنجه گران 
هيتلري دليل پيوستن خودرا به نيروهاي اس اس عالقه به آرمان هاي 

وشبه نظامي  سوسياليسم ملي، عشق به درگيرشدن درفعاليت هاي نظامي
وحقوق ومزاياي باالتراعالم داشتند. دريونان شكنجه گران راازبين ارتشياني 
انتخاب مي كردند كه ازخانواده هاي ضد كمونيستي برخاسته بودند وتمايل 
بيش ازحد به اطاعت ازمافوق نشان مي دادند. دركليه ي اين قبيل موارد 

بارت ديگر شستشوي افراد منتخب تحت آموزش منظم ايدئولژيكي وبه ع
  مغزي قرارمي گرفتند. 

دگم انديشي مذهبي همواره به عنوان يكي از هولناك ترين ابزارهاي 
توجيه شكنجه عمل كرده است. شكنجه گرخودرا صاحب دين برحق و 
برتروقرباني اش را گناهكار، كافرومهدورالدم به حساب مي آورد. درچنين 

مقدس وخداي گونه درمي  حالتي شكنجه وقتل وجنايت بصورت اعمال
انسان شرارت "آيند. جمله ي معروفي است ازبليزپاسكال بدين مضمون كه 

را آنقدركامل وبا شادماني انجام نمي دهد وقتي كه بخاطراعتقادات مذهبي 
مارك تواين نويسنده ي نامدارآمريكايي بيش  "اش به آن دست مي يازد.

ولژي مذهبي چنين نوشته ازصد سال پيش درباره ي نقش خشونت بار ايدئ
  است: 

انسان تنها حيوان مذهبي است. تنها حيواني كه ازمذهب برحق "
برخورداراست ودرآن واحد ازچندين مذهب برحق. او تنها حيواني است كه 
همسايه اش را به اندازه ي خودش دوست دارد، ليكن گلوي اورا مي برد 

نه اش براي اگر دين است صراط مستقيم نباشد. اودرتالش صادقا
همواركردن راه برادرش بسوي شادماني وبهشت ازاين كره ي خاكي يك 

  )8( "قبرستان ساخته است.
 

  مايگي  بي
بي "مايگي ارتباط تنگاتنگ دارد.   شكنجه گر با مساله بي  روان شناسي

اطالق ميشود كه سطحي و تنگ نظر است   به كسي  از نظر فلسفي "مايه
را درك نميكند، از زيبائي ها لذت نميبرد، گوش   فرهنگ و فلسفه انساني و
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موسيقي شناس ندارد، از درك هنري بر خوردار نيست. بي مايه در 
را در حد خورد و خوراك واطفاء غرايز   زندگي ترين شكل بي مايگي افراطي

  حيواني پايين مي آورد. 
 توان به سه گروه تقسيم كرد. نخست به نظر اينجانب شكنجه گران را مي

آنان كه در باالترين نقطه هرم قدرت قرار دارند و با سياست گفتار و كردار 
ها يا اماكن شكنجه  خود شكنجه را تجويز ميكنند بدون آنكه خود در زندان

حضور داشته باشند. به عنوان مثال خميني درفرمان حمله به كردستان 
تش و به دولت و ار"خود چنين اعالم كرد:  1358مرداد سال  27مورخ 

 24 ها و قواي مسلح تا ها و تانك كنم، اگر با توپ ژاندارمري اخطار مي
اين   "ساعت ديگر حركت به سوي پاوه نشود، من همه را مسئول ميدانم.

هم پيام خميني به مجلس خبرگان رژيم در بعد ازظهر همان روز دررابطه 
شخاص ديگر با اين ا ها خرابكارند، اين "با مردم بي دفاع كردستان: 

يك  ها يك جمعيت خرابكار هستند، شود با ماليمت رفتار كرد... اين نمي
رفتار كرد و با شدت رفتار  ها بايد با شدت جمعيت فاسد هستند.... با اين

، جورج بوش 2001سپتامبر  11به دنبال حمله تروريستي ) 9( "كنيم. مي
رئيس جمهوري وقت آمريكا اعالم داشت كه هركس با مانيست با 
تروريست هاست. او ازتفاوت ارزش ها سخن گفت وبراي فرار از رعايت 
كنوانسيون ژنو (حقوق بين الممل انساني) اسراي وزخميان جنگ را 

 29خواند. سيد علي خامنه اي درخطبه ي روزجمعه  "جنگجويان دشمن"
ژوئن) اش اعالم داشت كه هرگونه اعتراض عليه احمدي نژاد را  19خرداد (

ن خواهد كشانيد. اين ژشت هاي غيرانساني چيزي نيست به خاك وخو
جزدعوت به شكنجه وبسيج صد ها شكنجه گربراي ارتكاب اين جنايت 

  دهشتبار.  
هاي  ها، نهاد دومين گروه شكنجه گران طراحان شكنجه اند كه در ارتش

شبه نظامي، پليس و زندانها از مدارج باال برخوردارند و ضمن نظارت در 
ه خود نيز برخاً شكنجه ميكنند. اينان گوش به فرمان گروه اجراي شكنج

نخست اند ودرچهارچوب سياست هاي كلي رژيم حاكم ازخود ابتكارعمل 
به خرج مي دهند وازانجا كه معموالً به كسي حساب پس نمي دهند، 
بخاطر خوش خدمتي وكسب مقام به جاي كاله سرمي برند و مي بندند 

  زانند.ومي زنند ومي كشند ومي سو
سومين گروه شكنجه گران را مجريان شكنجه تشكيل مي دهند كه 
گاهي فقط مانند يك ماشين مو به مو و بنا به دستور مافوق شكنجه 

  ميكنند. 
هرسه گروه باال بادرجات مختلف بي مايگي مشخص مي شوند. دراين 
مورد مي توان از نمونه هاي مختلف تاريخي سخن گفت. به عنوان مثال 

امين ديكتاتور سابق اوگاندا كه به عنوان انتقام جويي جگريكي از عيدي 
الحاج "مخالفين خود را خورد، انساني كله پوك وبي مايه بود. او خودرا 

مي خواند. عيدي امين براي حل يك  "دكترفيلد مارشال عيدي امين ددا
نزاع مرزي ژوليوس نيرره رئيس جمهوروقت تانزانيا را به مسابقه ي بوكس 

راخواند. معمرقذافي كه براي مدتي طوالني تروريسم مذهبي را رهبري ف
مي كرد، دركتاب سبزخود زنان را بخاطرعادت ماهيانه شان فروترازمردان 

 "رئيس جمهورسبك مغز"قلمداد كرد. جورج بوش را خود آمريكائي ها 
لقب داده اند. خبرنگاري ازخميني درمسيرورودش به ايران پرسيد كه چه 

همين بي مايگي بود كه اندكي بعد  "هيچ!"ي دارد واو پاسخ داد: احساس
  دست جالد را ازآستين بيرون آورد. 

بي مايگي بصورتي آشكاردرگروه سوم شكنجه گران مشاهده مي شود. 
تمام اس اس هايي را كه "يكي از ساكنان اردوگاه هاي هيتلري مي نويسد: 
ربربودند وبويي از فرهنگ من وهم اردوئي هاي من مي شناختيم افرادي ب

) در تاريخ ميخوانيم كه شاه عباس پانصد جالد در 10( "نبرده بودند.
خدمت خود داشت. در بين اين جالدان دو تن چيگيين (گوشت خام خوار) 
فعاليت داشتند كه كارشان اين بود كه اسراي جنگي و مخالفان شاه را زنده 

 "ايو اندريف"اثر "نه درينابر روي رودخا  پلي"زنده بخورند. در كتاب 
نويسنده ي نامدارصرب مي خوانيم كه كار فرما، كار گري شورشي را به 

كند. مرجان كولي مامور اجراي اين  مرگ توام با شكنجه محكوم مي
  شكنجه مي شود. او سه روز شكنجه را طول ميدهد و با قساوت قلب و بي

مزد بيشتري دريافت  نوا را مصلوب ميسازد تا  كارگر بي  هيچ احساسي

احساس اندكي بعد به خاطر تحويل جسد به   اين آدم خشن و بي كند.
 طرفدارن كارگربينوا نيزمزد كالن مي خواهد. 

در زمان شاه، شعباني (نام مستعار حسيني) زندانيان را به طورتمام وقت 
شكنجه ميكرد. حسيني مردي بود دوال پهنا با شكمي   حرفه اي  و به شكلي

صورت،  اندازه زشت  متر و بي 2تيره، قدي بلند در حدود   آمده، پوستيبر 
شباهت نبود. او در سلولها را كه به  قفس مي   به طوري كه به گوريل بي

ها ميگفتند مردم  ماندند باز ميكرد و زندانيان را به باد كتك ميگرفت. بچه
غذا ميدهند  در باغ وحش به قفس گوريل نزديك ميشوند واگر بتوانند به او

كه اينجا انسانها در قفسند و گوريل براي ضرب و شتم به قفس   در حالي
  آنها وارد ميشود. 

درمثال هاي باال شكنجه گراني مانند چگيين، مرجان كولي وحسيني 
ازبين بي مايه ترين افراد انتخاب مي شوند وضمن ارتكاب منظم شكنجه 

راشيده، نخراشيده وغضب آلوده روزبروز بي مايه ترمي شوند ودرآدم هاي نت
ظاهرمي شوند. نمونه ي اين افراد را دراسطوره هاي ديني تحت نام مالك 

  جهنم مشاهده مي كنيم.
   

  وجدان گم شده
شكنجه گرانسان تيره بختي است كه وجدانش را ازاو ربوده وازاو يك ديو 

اي ساخته اند. اين موجود الكن كه خودرا بالكل گم كرده است به شيوه ه
مختلف خودرا توجيه مي كند وحتي دردوران پيري ازجنايت خويش 
پشيمان نمي شود. ليكن ازآنجا كه وجدان آدمي مانند آتش زيرخاكسترگاه 
سربيرون مي زند، پيش مي آيد كه شكنجه گرنيزنتواند شب ها براحتي 
سرراحت برزمين بگذارد. من خود بارها رسولي شكنجه گرساواك را 

لعه ديدم كه مست بود وتلوتلومي خورد. يكي از هم زنداني درزندان قزل ق
ها تعريف مي كرد كه يك باررسولي را ديده كه ازشدت مستي استفراغ مي 
كرده است. گاه اتفاق مي افتد كه شكنجه گردرخواب صداي جيغ مي 
شنود وپس ازپريدن از خواب ديگر نمي تواند بخوابد. درمواردي شكنجه 

بازنشستگي ازنظررواني گرايش بيابد كه زن وبچه  گرممكن است دردوران
  هاي خودرا ببندد وكتك بزند. 

  
  ساديسم

جنايت شكنجه كه عمدةً بخاطرگرفتن اعتراف يا اطالعات اعمال مي شود 
  با انگيزه هاي شخصي تشديد مي يابد: 

گزارش هاي فراواني از شكنجه شدگان دردست است كه افراد ارتش يا "
ارباالترازحد خودشان وبا تكيه به ابتكارشخصي پليس شكنجه گربسي

خشونت بخرج مي دهند. شكنجه گران بسياري حتي خارج از وقت اداري 
به تعقيب وشكارمخالفان سياسي مي پردازند، آنان را زيرشكنجه مي برند 
ويا سربه نيست مي نمايند، ويا ازميان زندانيان بصورت تصادفي چند نفري 

شكنجه مجدد مي برند ويا به آنان تجاوزمي نمايند. را بيرون مي كشند وزير
اغلب اين عمليات نه براي بدست آوردن اطالعات اززنداني، بلكه فقط وفقط 

  ) 11( "از روي لذت ساديستي اعمال مي گردند.
يك افسرارتش اروگوئه كه مدتي به شغل شكنجه گري اشتغال داشته 

ود به عنوان است تعريف مي كند كه شكنجه ممكن است بخودي خ
بخشي از كارعادي روزمره ويا با هدف انتقام جويي اززنداني انجام پذيرد. "

پيش مي آيد كه بين شكنجه گران دررابطه با گرفتن اطالعات يا درهم 
شكستن روحيه قرباني رقابت درگيرد. درچنين حالتي شكنجه گرممكن 

ه كند. تا آخرين رمق شكنج "موفقيت شخصي درانجام وظيفه"است بخاطر
  اين هم اعتراف يكي ديگراز شكنجه گران: 

آنگاه كه پرنده (قرباني) بخوبي نرم شد مي توان اورا به شكنجه "
گرديگري حواله داد تا وي نيزافتخاروعظمت كاررا نصيب خود سازد. 
دراينجا مسئله ي موفقيت شخصي مطرح است. توجه مي فرماييد. شما با 

  )12( "ديگران رقابت مي كنيد.
كنجه گرتالش مي كند كه شكنجه را كاري عادي جلوه دهد. من خود ش

 شاهد بودم كه شكنجه گران قرباني را بي هيچ دليلي تحت شكنجه قرار
دادند تا عكس العمل اورا ببينند وبخندند. آنان گاهي بين خودشان  مي

  درمورد عكس العمل قرباني شرط بندي مي كنند. دررابطه با زنده ياد
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سن ابراري، يكي از رهبران اوليه سازمان مجاهدين خلق ايران، محمد ح
چنين شنيدم كه نخستين دادگاه نظامي شاه اورا به حبس ابد محكوم مي 
سازد. شكنجه گرمشهورساواك آقاي رسولي با همكاران خود شرط مي 
بندد كه ابراري دردادگاه دوم به اعدام محكوم خواهد شد وچنين نيزمي 

  دي وقيح وبربرمنشانه اي! شود. چه شرط بن
  

  روانشناسي اجتماعي شكنجه
تروريسمي كه ترس  جزوجدايي ناپذيرتروريسم دولتي است ـشكنجه 

دردلها مي افكند وتالش مي ورزد كه با آحاد جامعه تلقين كند كه رژيم 
قدرقدرت است وجباريت شكست ناپذير. ترس آفرينان خود ازبزدل ترين 

مي گويند پلنگ درشمارترسوترين جانوران درنده  موجودات روي زمين اند.
است. شكارچيان ماهراندرزمي دهند كه چنانجه دركوه يا بيابان با پلنگ 
برخورد كرديد روي خود را برگردانيد وآرام به راه خود ادامه دهيد. 
اگرجانورگرسنه نباشد باشما كاري نخواهد داشت. درغالب موارد پلنگ 

ترسد. شكنجه وسركوب نيزريشه درترس وبزدلي  قرباني مي گيرد زيرا مي
رژيم هاي جبـّار دارد. شكنجه راه ميان بري است براي حفظ وتداوم قدرتي 
كه ريشه در پشتيباني توده هاي مردم ندارد. گفتارمعروفي است ازماركس 

شقاوت ريشه دربزدلي دارد زيرا تنها ترس وبزدلي است كه مي تواند "كه 
   ".شقاوت را فعال سازد

دردوران نوزايي، محكمه ي تفتيش عقايد دانشمند وفيلسوف برجسته ي 
ميالدي) را به مرگ محكوم ساخت.  1600تا  1550ايتاليائي ژوردانو برونو (

برونو قبل از آنكه اورا زنده زنده بسوزانند، به قضات محكمه ي تفتيش 
يه من چه بسا شما اين حكم را با ترسي بيشترعل"عقايد خود چنين گفت: 

  )13( "صادر مي كنيد تا مني كه آن را دريافت مي دارم.
شكنجه كه ازفرهنگ ترس وخشونت زاده مي شود خود به ترس 
وخشونت دامن مي زند. نظام هاي ترسوي ترس آفرين گاهي با ايجاد ترس 

 1872مردم را به كشتاروشكنجه وامي دارند. درجريان سركوب كمون سال 
ن وحشتي دردل ها افكنده بود كه تنها راه پاريس، ارتش سركوبگرچنا

نشان دادن وفاداري به آن اين بود كه فرد دست خود را به خون كموناردها 
آلوده سازد. جمهوري اسالمي اين آئين ننگين را بشكلي وحشيانه 
ترتكراركرد. شكنجه سنگساررا به شيوه اي طراحي كردند كه اگركسي 

  رد خود درمظان اتهام مي گرفت. سنگي به عنوان موافقت پرتاب نمي ك
همانطوركه قبال گفته شد شكنجه گرتالش دارد كه قربانيان خود را 
دشمن جامعه معرفي كند وآنان را درسطح ديوان مخوف پائين بياورد 
وازهرنوع ويژگي انساني تهي سازد. چنين فرهنگي چه بسا كه ارزش هاي 

كليه ي مسائل اجتماعي جا  جامعه را واژگون سازد، زوررا به عنوان راه حل
بيندازد ومعيارهاي سالم داوري را دستخوش تباهي سازد. دراين رابطه 

مدد بگيريم. اين روانشناس  "ايگناتيوس مارتين بارو"مناسب است كه از 
كشيش ديگر وهمچنين  5به همراهي  1989وكشيش ژزوئيت درسال 

لسالوادور به خدمتكارودخترخدمتكارخانه اش توسط جوخه ي مرگ ارتش ا
قتل رسيد. آنچه كه مارتين بارو درمورد نقش جنگ گفته است مي توان 
دررابطه با روانشناسي اجتماعي شكنجه وديگرخشونت هاي غيرانساني 

  نيزتعميم داد:
جنگ جامعه را ازلحاظ اجتماعي قطبي مي كند وگروه هاي مردم را "

ن ها بشكلي درقطب هاي متضاد وافراطي قرارمي دهد. همزيستي انسا
منجرمي شود.  "ما"و "آنها"بحران زا مخدوش وبه تمايزي شديد بين 

مردم، اعمال و اشياء ديگردرارتباط با سرشت شان ارزش گذاري نمي شوند. 
 )14( "بنياد حشرونشرروزمره ازبين مي رود.

سردمداران جمهوري اسالمي ازآغازقبضه كردن قدرت سياسي مخالفين 
اتي مانند طاغوتي، محارب با خدا، مفسد في االرض، خودراباكاربرد اصطالح

منافق، ليبرال وغيره تكفيركردند وتوده هاي بي فرهنگ مردم را دربرابرآنان 
خود را عليه  1358مرداد  27قراردادند. خميني فرمام شوم تاريخي مورخ 
. اوخود را "بسم اهللا المنتقم"كردستان بي دفاع با اين عبارت شروع كرد: 

داي خود نهاد وبدينوسيله شكنجه هاي هولناك، اعدام ها وقتل بجاي خ
عام هاي پيامد اين حمله را تقديس كرد. به دنبال همين فرمان بود كه 
گروه هاي حزب اللهي دربسياري از شهرهاي ايران با شعارفاشيستي ذيل به 

  راه افتاد:
  ما همه سربازتوايم خميني

  گوش به فرمان توايم خميني
  م خميني عزيز

  بگو كه خون بريزم
مي دانيم كه تمام سوره هاي قرآن (جزيك سوره) با بسم اهللا الرحمن 
الرحيم (بنام خداوند بخشنده ي مهربان) شروع ميشود. اين خود يك 
طنزتيره است كه درجامعه ي امروز ايران شكنجه گران وجالدان، شكنجه 

داوند بخشنده خ"وكشتاررا بااين عبارت شفقت آميزقرآن شروع مي كنند. 
دردست شكنجه گران وجالدان به جالدي هولناك وشكنجه  "ي مهربان

گري بي رحم وآدم كشي وبي مرام تبديل مي شود. اين امرمي تواند به 
  واژگون شدن ارزش ها درسطح اجتماعي منجرشود. 

 
  نتيجه 

يك انسان شريف سخن  كتاب خود بنام كانديد (ساده دل) از در ولتر
سعي  شود و به اجتماع فاسد فرانسه پرتاب مي، بكر طبيعت زگويد كه ا مي

يك مرداب كثيف پاك بماند. متاسفانه ساده دل موفق نمي  مي كند در
 در، بصورت يك نظامي ضد بشر ،يك جامعه ي پليد تحت تأثير شود و

دهد  ي خود چنين پيام مي پايان اين كتاب به خواننده در آيد. ولتر مي
شرايطي به مراتب  آزاد مرداني كه در تند آزاد زنان وهس ليكن بودند و"

رابطه با قساوت انسان عليه  در "پاك باقي ماندند. مبارزه كردند و تر سخت
 برخوردار متمايز هويتي نيرومند و توان گفت كه كساني كه از مي انسان نيز
 هر از هاي درخشان جهان شمول را پاس دارند، صرفنظر ارزش باشند و
شكنجه ديگران دراز نخواهند  ه به آنان وارد شود دست به آزار وفشاري ك

آگاهي بخشي  جوامع بسته كه نه انسان ها فرصت آگاهي و كرد. ليكن در
ها  كند، اكثريت آدم نه فرهنگ انساني امكان شكوفايي پيدا مي يابند و مي

 آزار تطميع به شكنجه و و فرهنگي، فقر شرايط تهديد، بي ممكن است در
تخريب را طي  نوعان خود دست يازند. آنگاه كه كل جامعه مسيرهم
چنين حالتي  ها هم رنگ جماعت مي شوند. در كند، متاسفانه خيلي مي

امكان پذيرتر  و تر ها آسان انسان نابودي ديگران براي بسياري از شكنجه و
 نظام مبتني بر با تغيير زجتحليل نهايي ريشه كردن شكنجه  گردد. در مي

اين  نيست. در بهره كشي انسان از انسان ميسر يت، ستم، تبعيض وجبار
پيوند آن با  مدني و رابطه مبارزه توده اي براي احقاق حقوق سياسي و

ي  است. مبارزه اهميت ويژه اي برخوردار حقوق اقتصادي، اجتماعي از
گرايي، شكوفايي فرهنگي،  جهت روشنگري، خرد مدت در دراز و گير پي

تمام دارد. نفرت را بايد با عشق جايگزين  ستي ضرورت تام وهمزي صلح و
  كرد كه عشق را ارزشي است جهان شمول. 

  ميالدي 2009ژوئيه  17/ تورنتو
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زباني به او حالي كردم كه توخودت چرا نخست وزيرنيستي. اوچنان با يك ژشت بلند 
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 "خيانت كند اوبه حسابش خواهد رسيد.
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 در كجاست؟ اش زندان، موفقيت
  برگردان: نجمه موسوي

  
 /Cultures & Conflits n°55( فرهنگ و مبارزه 55شماره ي زير از  مقاله

2004, pp.67-70 ( چاپ پاريس برگردانده شده است 
  

ن از مجموعه اي كه به كوشش فيليپ اس. فونر براي اولين بار در اين مت
بالك «به چاپ رسيده استخراج شده است.  اين كتاب به نام  1970سال 

به صورت متني كالسيك به حساب مي آيد، به » پانتر سخن مي گويد
  همين دليل مرتب در دنيا به چاپ مي رسد.  

  
بنيان گذاشته شد. دو  1966در سال حزب بالك پانتر در اوكالند كاليفرنيا 

مبارز سياهپوست، بوبي سيل و هواي نيوتن مانيفستي در ده ماده را به 
رشته ي تحرير در آرودند. ماده ي هشت اين مانيفست خواهان آزادي همه 
ي زندانيان سياه پوست زندان هاي فدرال است. به سرعت اين گروه وارد 

ت متحده  شده و بسياري از رهبران ليست سياه آژانس هاي امنيتي اياال

آن دستگير و زنداني شدند. كساني مثل الدريج كليور، كه پيش از آن كه 
  سازمانده اطالعات حزب شود نه سال زنداني كشيده بود. 

هدف ب.پ.پ اين است كه از زندان به عنوان وسيله اي براي تبليغ و 
زنداني و در سال  1967پروپاگاند استفاده كند. هواي نيوتن كه از سال 

محكوم شده بود و نويسنده ي متن زير است، مغز متفكر حزب به  1968
شمار مي رفت. او در زندان لوس پادرس كاليفرنيا به سر مي برد. از زندان 

كه » بالك پانتر« متوني نوشته و يا نوارهايي ضبط مي كرد و براي  
يما زندان را مورد روزنامه و صداي حزب بود مي فرستاد.  اين متن مستق

  بررسي قرار مي دهد.
  

  1970ژانويه  3بالك پانتر، 
وقتي شخصي رياضي مي خواند، متوجه بسياري از قوانين رياضي مي شود 
كه روش حل مشكالتي كه براي او پيش مي آيد را به او نشان مي دهند. 

كل « در مطالعه ي هندسه نيز، يكي از اولين قوانين هندسه اين است كه 
اين به اين ». گز نمي تواند از مجموعه ي اجزا ء يك شكل، بيشتر باشدهر

 ي معناست كه نمي توان دايره و يا مربعي داشت كه بزرگتر از مجموعه
اجزاء را در كنار هم  ي آن باشد. در نتيجه اگر همه ي اجزاء تشكيل دهنده

طح بچينيم تا شكلي كامل تشكيل دهند اين شكل هيچ گاه نمي تواند از س
اوليه ي هندسي خود باالتر و يا بزرگتر باشد. زندان نمي تواند هرگز بر 

محاسبه را پيشه  ي زنداني پيروز شود چرا كه زندانبانان همين شيوه
اند و پيش خود فرض مي گيرند كه چنان چه جسم يك زنداني را در  كرده

فرد است را در اختيار  ي سلولي حبس كنند، هر آن چه تشكيل دهنده
تواند  رياضي نمي ي ارند. اما انسان شكلي هندسي نيست و روش محاسبهد

  در مورد موجود انساني صدق كند. 
در مورد انسان، فقط با خود فرد نيست كه طرف هستيم، بلكه  افكار، 

كنند نيز بايد مورد  اند و او را پشتيباني مي اعتقاداتي كه به او انگيزه داده
مش محبوس باشد. در مورد بشريت، كل نظر قرار بگيرد حتا وقتي جس

بشريت بيش از تك تك افراد آن است. كل بزرگتر از اجزاء است زيرا كل نه 
تنها جسم را دربرمي گيرد كه قابل اندازه گيري و حبس كردن است، بلكه 
شامل افكار افراد نيز هست كه قابل اندازه گيري و يا محبوس كردن نيست. 

وجود  -كه قابل ديدن و كنترل نيست-زنداني  افكار نه فقط در درون ذهن
 دارد بلكه اين افكار در دلِ مردم نيز هست. 

افكاري كه مي توانند از جريان ما براي آزادي و شرف كامل خلق پشتيباني 
اين افكار در نزد  ي كنند نمي توانند زنداني و محبوس شوند، زيرا ريشه

آزادي و سربلندي،  ي م و ايدهمردم است هر جا كه باشند. تا زماني كه مرد
زنده است هيچ زنداني قادر نخواهد بود جريان ما را بترساند. افكار آزادي 
خواهانه توسط تجمع خواهران و برادراني جريان يافته و ادامه پيدا مي كند 

اند سيستم كاپيتاليستيِ استثمارگر است كه ما را عليه يكديگر  كه فهميده
خود اين سيستم دشمن اصلي است و از فقر ما مي شوراند، در حالي كه 

 بهره مي برد.
وقتي از چنين افكاري آگاه شديم خواهران و برادراني را كه تا ديروز دشمن 

آورديم دوست خواهيم داشت و استثمارگراني را كه دوست  به حساب مي
همان مردم » ايده«مي شمرديم جايگاه اصلي شان را خواهيم شناخت. 

سربلندي مردم، در حالي كه به سمت آزادي در حركتند،  است؛ احترام و
گذرد. زندان،  قدرتي زنده است كه از درون و بيرون زندان مي ي نشانه

توانند افكار مردم را محصور كنند  ديوارها، تفنگ ها و زندانبانان هرگز نمي
افتخار و زيبايي  ي و يا بر آن مسلط شوند. خلق بايد هميشه فكر و ايده

 ا به پيش برد.خود ر
كند كه وقتي جسم فرد را در اختيار دارد انسان  زندان با اين ايده عمل مي

تواند از تركيب اجزاء بزرگتر  ش در اختيار دارد زيرا كل نميا را در تماميت
باشد. آن ها جسم را در سلولي مي گذارند و احساس امنيت و آرامش 

ن طور كه از او مي كنند. پيروزي زندان زماني است كه فرد هما مي
خواهند، بينديشد و باور كند. در اين صورت است كه آنها پيروز شده اند و 

 مي شود. » بخشيده« اند و در آن صورت، زنداني  جنگ را برده
كنند در بررسي افكار و  ها كه زندان ها را اداره مي آن اما چنين نيست زيرا
را كه مي خواهند كنترل كنند توانند افرادي  اند و نمي عقايد خودشان مانده
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كامال بشناسند. براي همين است كه حتا وقتي كه زندان گمان مي كند بر 
  فرد پيروز شده است پيروزي اي در كار نيست.

دو تيپ زنداني وجود دارد. اكثريت با كساني است كه حقانيت سيستم 
افراد  اين ( اشاره به زندانيان عادي. م) موجود بر جامعه را قبول دارند

همان هدف هاي  اكثريت يعني پول، قدرت، مال پرستي و مصرف بيش از 
را دنبال مي كنند. با اين حال براي رسيدن به اين هدف ها روش هايي حد 

وقتي آنها را  را انتخاب مي كنند كه همين جامعه آن را نامشروع مي داند.
ان آن ها را پيدا كنند دستگيرشان مي كنند و به زندان مي افتند. مي تو

كاپيتاليست هاي غيرقانوني خواند، زيرا هدف شان به دست آوردن هر آن 
چيزي است كه جامعه ي كاپيتاليست، قانوني و مشروع مي شمارد. دومين 
تيپ زنداني كساني هستند كه پايه هاي اين سيستم را رد مي كنند. آن ها 

ي هستند توسط بر اين عقيده اند كه مردمي كه در پايين نردبان اجتماع
  آن ها كه در باال قرار دارند استثمار مي شوند. 

 
به اين ترتيب است كه ستمديدگان وجود دارند و هميشه براي حفظ 
موقعيت برتر استثمارگران مورد استفاده قرار مي گيرند. هيچ چيز مقدسي 
در استثمار ديگري و يا مورد استثمار قرار گرفتن وجود ندارد. حتا اگر اين 

ستم بتواند جامعه را در حد بااليي از كارآيي تكنولوژيك برساند، باز هم سي
سيستمي غيرقانوني است زيرا بر شانه هاي رنج انسان هايي بنا نهاده شده 
كه همان قدر شرافتمندند كه آن هاي ديگري كه رنج نمي برند و در 
آسايش زندگي مي كنند. براي همين است كه زنداني نوع دوم مي گويد 
كه اين جامعه و سيستم فاسد است و بايد سرنگون گردد. اين نوع دوم 
زنداني، زندانيان سياسي اند.اين زنداني بر حق بودن اين سيستم و جامعه 

چه در  را نمي پذيرد و در استثمار فاسد رژيم از جامعه شركت نمي كند
 زندان و چه در محالت شهر.

اني پيروز شود اگرچه نيروي زندان نمي تواند بر هيچ يك از انواع زند
مي داند اگر آن » كاپيتاليست غيرقانوني«بسياري در اين كار مي گذارد. 

چه كه زندانبان از او مي خواهد را انجام دهد حكمش كوتاه مي شود و آزاد 
شده به جامعه برمي گردد و مي تواند به كارهايش ادامه دهد. در نتيجه در 

آن چه را از او مي خواهند انجام مي دهد.  برنامه هاي زندان شركت كرده و
 يياو از خود نشانه هايي ساطع مي كند تا ثابت كند تغيير كرده، حرف ها

» تغيير يافته« مي زند كه مسئوالن زندان مي خواهند بشنوند. زندان او را 
در اين صورت  و آماده براي برگشت به جامعه.» توبه كار« مي شناسد و 

تا آزاد شود و به  ن و مسئولين اش را به بازي گرفته،زنداني واقعا زندا
كارهاي قبلي اش بپردازد. پيروزي اي در كار نيست، زيرا از همان ابتدا 

فاسد را پذيرفته بود. زندان را هم مانند بخشي از  يزنداني ايده ي جامعه 
   اين بازي مي داند.

چيزي نيست كه او زندان نمي تواند بر زنداني سياسي پيروز شود زيرا هيچ 
بايد در آن تأييد شود. او جامعه را رد كرده و از شركت در آن سرباز مي 
زند. شركت به معني قانوني دانستن استثماري است كه سيستم از مردم 
مي كند. اين فكر است كه زنداني سياسي نمي پذيرد، به همين دليل است 

همكاري نخواهد  كه زنداني شده، و براي همين دليل است كه با سيستم
كرد و نمي تواند بكند. اما او نيز مانند زندانيان عادي، زنداني محسوب مي 
شود و بايد حكمش را بگذراند. با اين تفاوت كه انگيزه اش مردم اند؛ و 

 زندان تنها جسم او را حبس كرده است. 
شرف و زيبايي انسان در ذهن و افكار اوست كه او را برتر از يك جسم مي 

. هيچ گاه نبايد اجازه داد افكار و ذهن زيردست كسي باشند و يا اين كند
تا زماني كه انسان قدر كه ديگري اجازه ي استثمار آن ها را داشته باشد. 

زيبايي ذهن بشري را بداند و عليه استثمار و فشار مبارزه كند، حامل يكي 
ز مجموع از زيباترين ايده هاي بشريت است. زيرا بشريت بزرگ تر است ا

اجزاء آن، به همين دليل است كه افكار و ايده ها در ميان مردم و خلق 
هاي مختلف براي هميشه وجود خواهند داشت. زندان نمي تواند بر انسان 
پيروز شود ، زيرا نه ديوارها و نه نرده ها و موانع و نه زندانبانان هيچ يك 

  نع آن شوند.نمي توانند بر افكار و ذهن بشر غلبه كنند و يا ما
*  

 به ياد آن يار
  خاطره رفيق محمد نجفي جاودان باد!

  ياشار / آمريكا
 

  
 

وقتي از شكم مادر بيرونش كشيدند،به جاي گهواره نرم ولرزان، در كنار 
مادر رنجور، نحيف و زرد و نيمه جان  به آن چوبين داربست سخت  قالي  

اي كه ذهن محمد را با آواز هاي حزين مادر تنها  ترانه  از   دوخته شد.
هنر موسيقي آشنا ميكرد (ساالن ،ساالن، اوستونه بير قرمزي.........) بود و 
شماره ها  نامهاي رنگ قاليها اولين حروف ،اعداد و كلماتي بودند كه به زور 

او كه از مادري   ذهن محمد را بجاي مواد درسي مدرسه پر مي كردند.
ي الغر وجثه ايي ضعيف داشت.او سالهاي نيمه جان متولد شده  بود ، اندام

كودكي را  در كارگاه هاي قالي بسربرده و به  قالي بافي ماهرو زبردست  
  معروف شد.

محمد شبها در كالسهاي پيكار با سوادي تا كالس نهم تحصيالت خود را  
او روز هاي جمعه در جلسات زنده ياد واعظي شركت  جسته و    ادامه داد.

ها با نوشته ها و آثار آموزگاران انقالبي يي چون عمو صمد ، از همين كانال
بهروزدهقاني ، عليرضا  نابدل و مرضيه اسكويي دست آشنا شد و در ادامه 
پويش راهش به سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران  عالقه مند گشت  در 
سالهاي سركوب و اختناق او هنگام فراراز كشور و در كمال نا باوري به 

تني چند ازهمراهانش  درتور و شبكه اي مريي و نامريي از   همراه
سال زندان محكوم  8پاسداران حافظ سرمايه داري گرفتار ميشوند. او را به 

خبر آمد كه نمايندگان سازمان ملل  1369ميكنند. وقتي كه درزمستان 
 براي بازديداز  زندانها به ايران خواهند آمد، الجوردي بسان زندانبان سراسر

  ايران فورا دست به كار شد .
ديوارهايي از بند  زندانيان سياسي ، معروف به بند ختم اهللا را در زندان 
تبريز برداشته، و آنرا زير رنگ بردند سپس دربها را نو نموده و  دستشويي 

نيز براه شد، ولي اثار   هاي تازه اي نصب كردند و آب گرم و حمام
گ و دربهاي نو نيز نمايان بود ،.لذا اقدام به جنايتهاي بي دريغشان از زير رن

تغيير مكان ما نموده و ما را به بند نسوان منتقل كردند .  براي مدت 
كوتاهي ما خود را در كنار  ديگر زندانيان يافتيم.   عصر بود ،من و چريك 
پير در گوشه اي مي خواستيم تصوير روشنتري از آينده نا معلوم بيابيم، 

بازكرد و محمد با دو نفر ديگر وارد حيات فندقي بند شدند،   سرباز درب را
دو نفرديگررا نيز به بند زنان برده بودند.   هرسه هم گرسنه،هم تشنه ،هم 
زرد وخسته و براثر آن چند ماه شكنجه، رنجور و دل شكسته بوديم.  طولي 
نكشيد كه محمد را در كنارم يافتم، سرزير ميگفت، از افتادن به تور 

طالعاتي ها، از مقاومت باور نكردني زندانيان ، او ميگفت اگر اعدام شدم  ا
به همگان بگوييد كه محمد وفادار به طبقه خود بود، و به فداييان عشق 
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ميورزيد ،عشق  ايشق و مرضيه . صمد و بهروز هميشه در قلبش شعله 
  ميكشيد.   

رازهاي او ،  طو لي نكشيد كه او سخت با ما انس گرفت و ما شديم مرحم
ولي ماموران اطالعات   شبانه ، مارا براي پنهان كردن از ديد بازرسان  
سازمان ملل چشم بسته از بند دزديد ند و ما از چشم بازرسان  سازمان 

ملل بدور مانده و خود را دوباره در پشت  درب هاي آهنين سلولهاي  
د مشتركمان برگرداندند. ساواك يافتيم. البته نه بازرسي آمد و نه ما را به بن

ما به پيش محمد و سايرين  1374سال ، باز نزديكيهاي عيد  4بعد از 
آمديم ،اينبار محمدرا در كيفيتي ديگر يافتيم.او خود به يك زنداني با 
ديسيپلين تبديل شده بود. با برنامه اي كامآل فشرده  روزها را پشت هم 

آمده توانست تحصيالت خود را رديف ميكرد، او با استفاده از فرصت بدست 
ادامه دهد، او بعد از آزادي از زندان در رشته شيمي مهندس شد و توانست 
در كارشناسي ارشد همان رشته ادامه تحصيل دهد، اما در ميانه تحصيل 
مرحله كارشناسي پاسداران حافظ نظم سرمايه داري محمد را از دانشگاه 

يعني محمد نجفي مجاز به ادامه  اخراج و نامه اي به او دادند كه شما،
تحصيل  نبوده وهيج اداره اي وابسته به دولت نمتواند شما را استخدام 
كند.از اين رو محمد اجبارا  دوباره به نجاري و لوله كشي روي  آورد، 

  فشارهاي وارده او را سخت در جامعه خويش غريب و تنها نمود.
يعت مي نهاد شادتر مينمود و او فقط در روزهايي كه رو به كوهساران و طب

احساس آرامش ميكرد محمد براي ما موثق ترين منبع اخبار در داخل 
  كشور بود، او از هرچه در جامعه اتفاق ميافتاد مارا با خبر ميكرد.

او سخت طرفدار حقوق زنان بوده ، و هميشه دركنار  زحمتكشان و طبقه 
انساني بوده و  در  كارگر قرار ميگرفت ، محمد سمبل درستي و صداقت

  عمل هميشه اين دو ويژگي را بكار مي بست.
رفيق محمد مذهب  تك خدايي را همزاد مالكيت خصوصي ارزيابي وشيوه 
مبارزه در كشورهايي چون ايران را كه زير سلطه سرمايه قرارگرفته اند از 
ماهي سياه كوچولوي عمو صمد آموخته بود . رفيق محمد وقتي از 

به خانه بر ميگردد، پيش  88فروردين18اران خود در تاريخ كوهستان با ي
مادرش  دراز كشيده و پلك روي پلك گذارده و ديگر آن چشمهاي تيز 
بينش ازهم باز نمي شود ، ياران و آشنايان با دسته گلهايي  بدست  با 
تكرار اين  جمله  كه  مسئوليت تمامي اينگونه ايست قلبي ها  با رژيم ضد 

  وري اسالمي است ، مزار رفيق را گلباران ميكنندانساني جمه
  

  نامه اي از رفيق محمد:
  سالم دوستان عزيزم...................

من دارم به تو ميگم كه از نظر روحي حالم خوب نيست. من در گذشته 
زندگي راحتي نداشتم ولي يك هدف داشتم. تو مي دوني كه وقتي هدفي 

ن برسي و در آن راه سعي تمامت را مي داري و انتخاب كرده اي كه به آ
كني همه چيزقابل تحمل است. موقعي بود كه ما باور داشتيم كه سيستم 
كاپيتاليستي نمي تواند براي ما (انسان ها)  زندگي خوبي، كه در آن 
هيچكس برده ديگري نباشد، فراهم كند. اما حاال ارزش هاي كاپيتاليستي 

تا ما زندگي خود را بر اساس آن ها  خودشان را به ما تحميل كرده اند
بسنجيم. يادت مي آيد روزي كه ما (تو و من) در باره رابطه كارگران با 
كشورشان بحث مي كرديم؟ و تو گفتي كه در كشورهاي پيشرفته كارگران 
هم استعمارگر هستند. امروز ما به نقطه ايي رسيده ايم كه من آرزو مي 

گاهي آرزو مي كنم كه ايكاش در  كنم در كشوري صنعتي زندگي كنم.
زندان اعدام شده بودم. ما در جايي هستيم كه راهمان جدا مي شود. اگر 
زندگي سعي دارد كه همه چيز را از آن تو كند، چرا ما زندگي مان را 
خراب كرديم. نه، نه، ما اهداف بزرگي داشتيم براي رسيدن به عدالت، 

رانه براي همه مردم. حاال من مي عشق، مهرباني، برادري و زندگي اميدوا
ترسم كه فراموش كنم همه آنچه را كه برايش زندگي مي كردم. حاال من 
خيلي رام شده ام و هيچ جراتي براي شروع زندگي هدف داري، ندارم. 
اينجا، به مردم مثل كاال نگاه مي شود، و دوستي و انسانيت در روابط 

رد، فكر مي كنم كه دنيا بطور موقت ايي ندارد. نه، به ايران ربطي ندا معني
كنند تروريست  بي معني شده است. مردمي كه از حقوقشان دفاع مي

شوند و در مقابل، مردمي كه ديگران را اشغال مي كنند، مي  ناميده مي

كشندشان، ثروتشان را به غارت مي برند پيام آوران آزادي ناميده مي 
زي داريم؟ چند دوستي كه شوند.  ما، دردنيايي با اين وضعيت چه چي

ام، برخي از  بيشترشان در دسترس نيستند. از زماني كه از زندان آزاد شده
ام. پس در اين دنياي تنهايي، من بيشتر و  دوستان خوبم را از دست داده

بيشتر خواب دوستانم و اوقاتي را كه با هم داشتيم مي بينم ودر حين اين 
در ميان دوستان زندانمان، سه نفر افكار بي اختيار حق حق  مي گريم. 

جايي ويژه در قلب من دارند؛....... و تو مي داني، تو تنها كسي بودي كه مي 
توانستيم غذايمان را با هم بخوريم. من هيچوقت روزي را كه تو آزاد شدي 

در حالي كه دهان من خشك شده بود و  -و ما همديگر را بغل كرده بوديم 
نم و سعي مي كردم نگذارم كه تو متوجه آن من نمي توانستم حرف بز

را فراموش نمي كنم. حاال در اين دنيا، موقعيتي  -شوي اما غير ممكن بود
عجيب و نامطلوب بوجود آمده است و من نمي دانم كه چكار كنم. ...  من، 
تو و تمامي دوستان ديگرم را در روياهايم در آغوش گرفته و مي بوسم، 

تمام مردم دنيا آرزو مي كنم. من مي دانم هر دوي وزندگي خوبي را براي 
شما فكر مي كنيد من ديوانه ام!  من آن را مي پذيرم. زندگي خوبي را در 

  كنار يكديگر برايتان آرزو مي كنم.
  09/37/23   االن ساعت هست

  شاد باشيد ، شاد باشيد، شاد باشيد
  زنگ ساعت به صدا در آمد

  ا برداشتم ولي زبانم در خانه ماندمدرسه در فاصله دوريست، كيفم ر
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  مادران خاوران

  مادران عزادار ،مادران خاوران
  
، 1367، اولين سالگرد كشتارزندانيان سياسي در سال 68تابستان سال  در

 ينماد به عنوانشهريور را  10روز  ي اعدام شدگانخانواده ها مادران و
انتخاب كردند و در آنجا اموشي و دادخواهي در گورستان خاوران عليه فر

سال گذشته و به  20آنها در طي  .ندردامي بپا هر ساله مراسم يادبودي 
مناسبت هاي گوناگون با همه بي پناهيشان در خاوران گردهم مي آيند و 
 ياد عزيزانشان را گرامي مي دارند. آنها اين گورستان را گلزار خاوران نام
گذاري كرده و آن را به ديگران نشان مي دهند تا فراموش نشوند و 

  فراموش نكنيم.
در  شان كه فرزندان و همسرانمادران خاوران سمبل خانواده هائي هستند 

مزار خاوران و در بسياري از گورهاي بهشت زهرا و گورستانهاي شهرهاي 
به ويژه در كشتار و  60ديگر ايران آرميده اند؛ هزاران انساني كه در دهه 

به فرمان خميني توسط احكام دادگاه  1367زندانيان سياسي در تابستان 
هاي شرع انقالب اسالمي و به جرم داشتن عقيده اي ديگر در پشت درهاي 
بسته و بدون كوچكترين حق دفاع به قتل رسيدند. سران جمهوري اسالمي 
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ان در پرده بماند؛ و پاسداران اين رژيم  همواره خواسته اند تا جنايتش
همواره مهر سكوت بر آن مي زنند تا به خيال باطل ياد و خاطره ها 
فراموش شوند. آنها درطي سالهاي گذشته بطور مرتب تالش كرده اند تا از 
حضور خانواده هاي قربانيان در خاوران و از برگزاري مراسم يادبود 

ها را مورد ضرب و  جلوگيري كنند و بارها به خاوران حمله كرده، خانواده
شتم قرار داده، دستگير كرده، آنجا را خراب كرده و ياد و نشانه ها را از بين 
برده اند. در دي ماه سال گذشته ماموران شبانه به اين گورستان حمله 
كرده و گورهاي جمعي را بطور كامل با بولدزر تخريب كردند. با اين خيال 

جمعي زندانيان سياسي را محو باطل كه سند جنايت، يعني سند كشتار 
  كنند

با مرگ ندا آقا سلطان،  1388سال بعد  و در آغاز تابستان   20و 
 نماد خروش اعتراض مردم، جنبش مادران عزادارمتولد شد. 

  

  مادران عزادار

 مي گويد:در ايران  "مادران عزادار  "كميته   يكي ازاعضاء اوليه ي منيره 

ي كه بي گناه و بي دفاع در خيابان امير آباد وقتي ندا آقاسلطان زن جوان«
تهران به گلوله بسته شد و همه صحنه كشته شدن اين دختر را ديديم كه 

تعدادي از دوستان كه عميقا داغدار و  چگونه با چشمان باز از دنيا رفت، با 
دور  نگران جان فرزندان خود در سطح شهر ها و زندان ها، عزادار بودند و 
غروب   به ياد ندا م و يك نفر اين ايده را مطرح كرد كه هم جمع شدي

اعتراض خود را به اين فجايع  ،در جايي جمع شويم و با سكوت  شنبه ها
 بيانيه اي نوشتيم وخواسته هايمان را مشخص كرديم و نشان دهيم. 

و از مادران درخواست كرديم  كميته مادران عزادار ايراني را تشكيل داديم
به  عصر به پارك الله بيايند و در اين حركت 8تا  7از ساعت كه شنبه ها 
اكنون اعضاي اين كميته و ساير زناني كه با آنان همدردي مي  ما بپيوندند.

كنند، هر هفته روزهاي شنبه در يكي از پارك هاي شهر خود با لباسي به 
رنگ سياه به نشانه ي عزاداري گرد هم مي آيند تا با لب هاي خاموش غم 

خواست مادران عزادار آزادي كليه زندانيان سياسي و ود را بيان كنند. خ
  مدني و مجازات آمران و عامالن اين قتل هاست.

واقعا جاي تاسف است كه تا كنون به رفتارها و اعمال غير قانوني كه حتي 
در زندان ها صورت گرفته و مشخص است چه كساني اين اعمال را مرتكب 

مثل دكتر زهرا بني يعقوب   كشته شدن زندانياني كه منجر به  شده اند
شده است، هيچ شكايتي به نتيجه نرسيده است اگر مجرمان اين قتل ها 
مجازات مي شدند فكر مي كنيد اين همه فاجعه اتفاق مي افتاد؟ يا اگر تا 

اعدام   67بخصوص سال  60 در دهه  كنون روشن مي شد، عزيزاني كه
ه بودند و چه عمل غير قانوني انجام داده شدند، چه گناهي مرتكب شد
     »بودند، اين فجايع تكرار مي شد؟

هاى داغدارى كه با   خانواده" 1367در اولين سالگرد كشتار تابستان 
هاى گُل در روز دهم شهريور به سوى گورستان خاوران به راه  دسته

و شدند كه هاى مسلح پاسدارانى روبر آباد با دسته افتادند، در حوالى خاتون 
كردند، سرنشينان را مورد بازرسى  را متوقف مى» هاى مشكوك اتومبيل«

هاشان بازگردانند. با اين  ها را به خانه كوشيدند آن دادند و مى بدنى قرار مى
هايى   حال بسيارى توانستند خود را به گورستان برسانند، به خانواده

ده بودند و بپيوندند كه از سحرگاهان خود را به خاوران رسان
هاشان را در جاى جاى گورستان افشانده بودند. حكومت اما مصم  گُل دسته

بود كه اين حركت را در نُطفه خفه كند و از پيدايش آيين بزرگداشت 
گيرى نمايد. هم از اين رو  پيش 1367باختگان كُشتار بزرگ سال  جان

ديد، ضرب و ها با توهين و ته اين .پاسدارانش را به گورستان گسيل داشت
ها را به ترك  كنندگان در مراسم، خانواده شتم و بازداشت شمارى از شركت

زهراى تهران و چند  خاوران واداشتند. در اين روز پاسداران به بهشت
هايى كه شمارى از  ديگر ايران نيز يورش بردند. گورستان  گورستان

 1".اند مجاهدين اعدام شده در كُشتار بزرگ را در خود جا داده
مادر رياحى كه سه فرزندش به دست دژخيمان زنده ياد ى  به گفته

 :اند جمهورى اسالمى كشته شده
هزار بار آب آن جا را قطع كردند، نگذاشتند كه ما كمى آب برداريم. "

ها،  دستشويى بود، خراب كردند. سايه بود، خراب كردند. هزار بار ارمنى
ها رفتند، كندند، انداختند  شتند. اينجا را درخت كا ها دور تا دور آن بهايى

ها  ها كافرند و نبايد هيچ امكانى داشته باشند... چه آن گفتند اين دور. مى
كه در زندان بودند شكنجه ديدند، چه پدر و مادرهاى بيرون. يه وقت ما... 

ى هرندى تو شاه عبدالعظيم. يك  بردند كميته گرفتند، مى ها مونو مى يا بچه
كردند. از بس كه  داشتند و تشنه و گشنه ولمون مى نگه مىشب، يك روز 

داريد و اين قدر نبريد و  بردند، گفتيم پس بابا جان ما را هم نگه ما رو مى
اند از  ها بود. ديديم كه ريخته يه روزى سالگرد اعدام يكى از بچه …بياوريد

خط اند براى تفتيش ما. گفتند كه به  هاى پاسدار را آورده اوين و زن
ها سوا، مردها سوا. همه را دونه  بايستيد. همه به خط سرخاك ايستاديم. زن

 4صبح تا  6ى چهرازى بماند. از  بعد گفتند خانواده .دونه شناسايى كردند
جا بوديم. يك روز هم رفتيم باز طرف خيابان  بعد از ظهر چله تابستان آن

تاتر كميته  الن آمفىى ما را به س جا. همه اى بود، رفتيم آن معلم. كميته
تان  هاى يكى يكى بايد بگوييد اسم بچه  :بردند، در را بستند و گفتند

كنيم. گفتيم اسم فاميل و همه  ها را قطع مى اگر نگوييد ما مالقات ،چيست
ها را قطع كنيد، قطع  خواهيد مالقات مى  .دانيد هاى ما را مى چيزهاى بچه

و آزار دادند و تا غروب تشنه و گشنه  جا باز ما را اذيت كنيد. باالخره آن
 .داشتند و غروب ما را بيرون كردند نگه 

رفتيم دادگسترى، بلكه  مىو پنجاه شصت تا شديم. ما مادران هم جمع مى
رفتيم مجلس. ما را  دادند. مى جا به داد ما برسد. جوابى به ما نمى كسى آن

رفتيم تو.  سته است. مىراه دادند... رفتيم تو هر اتاقى ديديم يك آخوند نش
رفتيم مالقات يه جور  كشند. هر وقت مى هاى شما آدم مى گفتند بچه مى

كردند. به عناوين مختلف ما را شكنجه  شكنجه و اذيت و آزار به ما مى
ديدند،  رفتيم؛ وقتى مردم صف ما را مى دادند. اذيت كردند. دادگسترى مى

گفتيم، نه. يه  يدن؟ مىجا مرغ م گفتند اين جا گوشت ميدن؟ اين مى
هامون رو داديم و  گفت ما خون بچه خانمى بود خانم الهى. هميشه مى

كردند. بيرون  ايستاديم جواب بگيريم كه قبرشون كجاست. ما را متفرق مى
كردند. يه روز مستقيم رفتيم بيت رهبرى. خمينى هنوز زنده بود... ما را  مى

مكارى نكنند، غير ممكن است كه هاتون تا ه فرستادن تو. گفتند كه: بچه
  ".بيان بيرون

منيره در مصاحبه خود كه در سايت مادران عزادار انعكاس يافته و
   است از جنبش مادران عزادار چنين مي گويد:

تير ماه تعداد زيادي از زنان كه اغلب ميان سال و مسن  6  دراولين شنبه"
نماي پارك اكثرا با  بودند به پارك الله آمدند و روي نيمكت هاي دورآب

نيروهاي امنيتي و پليس و لباس  نشستند ولي   لباس سياه در سكوت
تا براي مادران عرض اندام   آمده بودند كه گردان گردان به پارك   شخصي 
و به مدت يك هفته در زندان اوين    نفر از آنان را بازداشت 20كنند، 

زادار و خانواده هاي زنداني كردند كه پس ازتالش هاي فراوان مادران ع
 با قرار كفالت و يا وثيقه آزاد شدند .  زندانيان ، 

مادران براي جلوگيري از تمركز نيروهاي پليس در يك  تير ماه  13شنبه 
گفتگو و انديشه به سوگ –ملت  –پارك الله  4پارك، اعالم كردند در 

رو شدند زنان به پارك ها روب  كه با ممانعت پليس از ورود   خواهند نشست
و يك زن جوان در پارك الله دستگير و پس از يكروز آزاد شد. كميته 
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ياري  مادران عزادار كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شد از مردم 
شنبه هاي هر هفته در تمام پارك هاي   طلبيدند و اعالم كردند غروب

اس حضور يابند و با راهپيمايي، نشستن بر روي نيمكت ها با لب ايران 
روشن كردن شمع، بستن روبان سياه به  سياه، گفتن تسليت به مردم، 

درختان و... به صورت مسالمت آميز، اعتراض خود را به خشونت هاي رو به 
افزايش نشان مي دهند و نمي گذارند خون هاي بيگناهي كه به ناحق 

  ريخته شده فراموش شود.
مادران و خانواده هاي   بااز برنامه هاي كميته مادران عزادار ديدار  يكي

شهداي اخير و شركت در مراسم تشييع، عزاداري و بزرگداشت شهدا است. 
چهلم   مثال وقتي مادر ندا تصميم گرفت بنا به داليل روشن براي مراسم

ندا به بهشت زهرا نرود ما او را تنها نگذاشتيم و مراسم بزرگداشتي براي ندا 
ه و اقوام ندا، برخي از فعاالن جنبش زنان، برگزار كرديم كه عالوه بر خانواد

تعدادي از اعضاء كمپين يك ميليون امضاء، گروهي از مادران كمپين، 
گروهي از مادران صلح و تعدادي از زنان اصالح طلب و خانم اعظم طالقاني 
هم حضور داشتند و اين بزرگداشت مرهمي بود بردل مادر عزادار و داغدار 

مادر ندا را در پارك ديده ايد كه با نگاه   ر زيبايندا. فكر مي كنم تصوي
  كردن به شمع هايي كه روشن كرده اشك مي ريزد .

  
  

  
  

نا گفته نماند كه خانم پروين فهيمي مادر سهراب اعرابي اولين مادري بود 
كه اعتراض اش را نسبت به كشته شدن پسرش و بي خبري و سرگرداني 

عمال به پدر و مادر ها جرات و شهامت روز بيان كرد و  26خودش به مدت 
  داد . واقعا چه چيزي عزيز تر از جگرگوشه مادر است ؟  اعتراض

مادران و زنان در كشور هاي مختلف از اين  در مورد حمايت هاي جهاني،  
همراه شده  و تالش   و شنبه ها با مادران ايراني حركت حمايت كرده 

  بديل كرده اند.مادران عزادار را به كمپيني جهاني ت
حمايت  -حمايت خانم شيرين عبادي حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل  

 –مادران اطريشي در وين  –مادران عزادار در استكهلم  – مادران ايتاليايي 
مادران عزادار ايراني و آلماني در برلين، كلن، فرانكفورت و . . . و حمايت 

( امريكا ) حمايت ائتالف بين گروه مطالعاتي زنان ايراني در سن ديگو 
المللي زنان مدافع حقوق بشراز حركت حق خواهانه مادران ايراني از جمله 

   2"حمايت هاي جهاني از مادران عزادار است.
  تنظيم: اصغر ايزدي

  
، سالنامه نوزدهمين "جنبش مادران خاوران"ناصر مهاجر با عنوان  -1

 كنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان ايران 
مام مطلب نوشته شده درباره جنبش مادران عزادار برگرفته از سايت ت -2

  مادران عزادار است كه لينك آن: 
  http://mournfulmothers.blogfa.com  
  

*  
  

  
  ميرزاآقاعسگري(ماني) ي سروده حكومت اوينبخشي از شعر 

  
  دژ در دژ  بند،

  هزار در هزار پرنده.
  آسمان، چه سنگين
  يد در اوين.آ چه سنگين فروترمي

  
  آيند ديوارها بهم مي

  ها را. نوشد شراب جان خاك مي
  شمار در شمار

  كنند فرزندانت نيستي را آزمون مي
  ميهن اندوهگين!                     

  
  ي ِزهرآلوده در پيكر خردمندان، دشنه
  انديشان. نيك ي ِ ي گدازان در سينه ميله

  نه ستاره، نه آفتاب
  توست، چكه چكهتنها روشنائى روزهاي 

  ريزد، اسير شيفته! كه درِتاريكي ِجاودان فرومي
                          *  

  در اوين
  ي زنان ي پوسيده جامه

  ي كهنساالن چشمان ِبركَنده
  پاها بر پوالد ِگداخته  ِ

  بلند تازيانه. زبان ِ
                         *  

  ي سرش اين شوى ِكيست كه در كاسه
  نوشند هرزگان؟ يباده م    

  اين بانوى بارور كيست كه ازينگونه
  ها؟ شود بر نيزار نيزه پرتاب مي       

  زدگان ميهن تاريكم اى بهت
  شماست اين خواهر كدام ِ

  كشند؟ كه رگانش را از كالبد برمي   
  شمايانست كدام ِ اين دختر ِ

  آيند؟ كه با پرچم ِهرزگى بر او برمي
  پاسخ دهيد با من 

  كاوه، تهمتن! بار ِاى از ت
  اين شوي كيست كه جانوران

  پوزه در پيكر،
  چرخانند؟ و پوزار بر خاكسترش مي

  
*  
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  مقاومت يا تسليم؟

در  سراسري درباره كشتار زندانيان سياسي در ايرانسومين گردهمايي 
در شهر هانور آلمان برگزار مي شود.  2009سپتامبر  20و  19، 18روزهاي 

در شهر كلن برگزار  2007و  2005ن كه در سال هاي دو گردهمايي پيشي
شده يود، همياري و همكاري طيف وسيعي از زندانيان سياسي سابق، 
خانواده ها و بازماندگان جانفشانان و جانباختگان زندانهاي سياسي ايران و 
روشنفكران، هنرمندان و فعالين سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده 

د كه گردهمايي امسال، تحت شرايط خاصي كه اين رو  است. انتظار مي
روزها جنبش اعتراضي مردم ايران و نيز موج وسيع دستگيري ها و كشتار 
مخالفين در ايران، ايجاد كرده است، به وضعيت فعلي زندان، شكنجه و 

اي را مبذول كند. سومين گردهمايي سراسري   زندان در ايران توجه ويژه
برگزار مي شود، موضوعات زير را » ا تسليم؟مقاومت ي«كه تحت عنوان 

  اعالم كرده است: 01,08,2009براي ارسال مقاالت تا تاريخ 
زندان و تالش جهت بين المللي شدن مبارزه عليه زندان  -1

   سياسي
 بازتاب بين المللي وضع زندانيان سياسي ايران * 
 تقويت همبستگي بين المللي در دفاع از زندانيان سياسي * 
مسئله دادگاه بين المللي بر عليه رژيم جمهوري اسالمي: جنبه هاي * 

  سياسي و حقوقي 
  جونان و زندانيان سياسي -2

 تا جوانان امروز در جامعه  در زندانديروز كودكان از * 
 تالش هاي فرزندان بازمانده از كشتارهاي دهه شصت * 
  زندان و تجربه آن در نسل جديد مبارزين* 
  
  سياسي و خانواده جانفشانانزندانيان  -3

 خانواده جانفشانان و چگونگي ارتباطاتشان در گذشته و حال* 
 مبارزه با طرح تخريب خاوران * 
خروج از  يسابق برا ياسيس انيو كمك به زندان يكنون انيكار با زندان* 

 كشور
 نقش زندانيان سياسي در مبارزه طبقاتي و روند دمكراتيزه سازي جامعه* 

  نيان سياسي زن: ديروز، امروز، فردازندا* د
  مقاومت يا تسليم؟ -4

 شكنجه و زندان راتيتاثروانشناسي شكنجه: * 
 زندان يو روح يآثار جسم يدرمان و به ساز* 
زندانيان سياسي سابق و چگونگي حضورشان در محيطي كه اكنون در * 

  آن زندگي مي كنند
 تماعي و فرهنگيزنداني سياسي و مبارزه با سنتهاي سياسي، اج* 
 زنداني سياسي، رژيم اسالمي و اسالم به عنوان يك ايدئولوژي* 
  تالش براي مستندسازي -5

 زندان اتيادب* 
 2009تا  2007معرفي كارهاي انتشار يافته در فاصله * 
  زندان ويآرشمركز اسناد و * 

  انتشار پوستر گردهمايي سراسري

مختلفي براي پوستر امسال هنرمندان و گرافيست هاي ايراني، طرح هاي 
ارائه داده اند كه از آن ميان، يكي از طرح ها به عنوان پوستر گردهمايي 

  (طراح: مهتاب آرش) برگزيده شده است.
و فتواي قتل عام توسط خميني در  67و  60اين طرح با تركيب سالهاي 

  ، به بيان فاجعه كشتارها در قالب يك اثر هنري مي پردارد. 1367سال 
ر اطالعات ضروري براي شركت در سومين گردهمايي سراسري ساي

  سپتامبر) 20تا  18در هانوفر آلمان (
      محل برگزاري گردهمايي:

 Kulturzentrum FAUST e.V.  
zur Bettfedernfabrik 3 
30451 Hannover 

 شروع و پايان گردهمايي:
 Freitag, 18.09.09 ab 14 Uhr 

 Sonntag, 20.09.09 ca. ٢٢ Uhr  
 ثبت نام و شركت  نهيهز
 شركت كنندگان از بهتر،امكانات  ينيب شيو پ تر قيدق يزير برنامه يبرا

 نند. اقدام ك گردهمايينام در  ثبت ياز هم اكنون برامي شود  درخواست
   وروي 45گردهمايي سه روز  نهيهز -1
  يورو 30تخفيف ويژه براي جوانان، دانشجويان، بيكاران و پناهجويان:  -2
  وروي 65 با چهار وعده ناهار و شام همراه گردهماييسه روز  نهيهز -3

 توانند مبلغ فوق را به حساب  يم عالقمندان
   

M., Esad  
Sparkasse Hannover  

BLZ 250 501 80  
Konto: 190 47 55 003  

International:  
(IBAN): DE19 2505 0180 1904 7550 03  

(BIC): SPKHDE2HXXX   
و يا نامه، آدرس و امكان تماس خود را به  Emailنند و از طريق ك واريز

 شمابا  يو هماهنگ يكميته برگزار كننده اطالع دهند تا امكان خبررسان
  . شودميسر 

  رزرو اتاق در هتل 
در صورتي كه نياز به رزرو جا در شهر هانوفر داريد، كميته برگزاركننده 

در يكي از هتل هاي نزديك محل  تعدادي اتاق هاي يك نفره و دو نفره را
  گردهمايي رزرو كرده است. 

يورو (بيست و چهار يورو  24,5 نفره: شبي  2بهاي اقامت در اتاقهاي  - الف
  و پنجاه سنت) 

  يورو (چهل و يك يورو) 41نفره: شبي  1بهاي اقامت در اتاقهاي  -ب
را از  شركت كنندگاني كه نياز به رزرو جا دارند، مي توانند هزينه هتل

طريق حساب بانكي فوق واريز كنند. لطفا در سند واريز بانكي، تعداد روزها 
و نوع اتاق (يك نفره يا دو نفره) ذكر شود تا از اشتباهات احتمالي 

  پيشگيري شود.   
***  

  شماره تلفن تماس:
01759138709 
01779360481 

  براي پرداخت هزينه ثبت نام:
M., Esad 

Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80 
Konto: 190 47 55 003 

International: (IBAN): DE19 2505 0180 1904 7550 03 
(BIC): SPKHDE2HXXX  

 tondardialog@web.deآدرس تماس: 
   http://www.dialogt.org:اينترنت

  
*  


