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به ياد عبدالعظيم صبوری ) (١و هزاران هزار جانباخته دهه شصت

»حقيقت يعنی روشن شدن چرايی«
قريب نه سال پيش مستندی به نام »رويای آزادی« در شبکه
تلويزيونﯽ »من و تو« نمايش داده شد» .رويای آزادی« احساسات
بينندگان را تحت تﺄﺛير قرار مﯽدهد و خشمشان را نسبت به جمهوری
اسﻼمﯽ برمﯽانگيزاند .در فيلم ما با چند زن انقﻼبﯽ روبرو هستيم ﮐه
حکايت رنجهايشان در زندان را بازگو مﯽﮐنند .در اين مستند ستمﯽ ﮐه
بر آنان رفت بهروشنﯽ به تصوير ﮐشيده شد .اما بيننده درنمﯽيابد ﮐه
چرا اين ظلم بر آنان رفت؟ چرا تا اين حد جمهوری اسﻼمﯽ سبعانه به
اين زنان برخورد ﮐرد؟ چرا ميان رژيم با اين نسل از زنان
آنتاگونيسمﯽ چنين حاد موجود بود؟ در پايان بيننده ﻋلﯽرغم اشاره به
شهادتها و فکت های ارائهشده ،ناتوان از پاسﺦگويﯽ به اين
پرسشهاست .آنچه از فيلم برای بيننده باقﯽ مﯽماند ،نه راهيابﯽ به
ژرفای حقيقت نهفته در فيلم بلکه تنها برانگيخته شدن احساسات ﻋميق
انسانﯽ است.
همانطور ﮐه در بخش اول اين نوشتار تﺄﮐيد شد ،با تکيه صرف به
شهادتهای فردی – هرچقدر مهم و حياتﯽ – نمﯽتوان به حقيقتﯽ پﯽ
٢

برد؛ اگر به دنبال ﮐشف رابطه درونﯽ يﮏ پديده )يا رويداد( و قوانين
حاﮐم بر آن )يا محرکهای منﺠر به رويدادی مشخص( نباشيم ،با
شهادت فردی  -روشﯽ ﮐه »هويت گرايان« و »پستمدرنيستها« باب
ﮐردهاند  -حتﯽ نمﯽتوان حقانيت تاريخﯽ يﮏ جمع يا يﮏ گروه يا
موضوﻋﯽ را اﺛبات ﮐرد .تحريﮏآميز بگوييم جمهوری اسﻼمﯽ نيز
تاﮐنون فيلمهای زيادی در اين زمينه تهيهﮐرده است .برای مثال در
بسياری از فيلمها رنج ﮐشتهشدگان جنﮓ ارتﺠاﻋﯽ با ﻋراق يا ﮐسانﯽ
ﮐه در نبردهای ﮐردستان و آمل ﮐشته شدند ،به تصوير ﮐشيده شده
است .قطعا ً مﯽتوان گفت ﮐه خانوادههای اين ﮐشتهشدگان نيز صدمه و
آسيبديدهاند .اما نمﯽتوان با مقايسه اين مصيبتها و به تصوير ﮐشاندن
آنها ﺛابت ﮐرد ﮐه چه ﮐسانﯽ در آن نبردها از حقانيت تاريخﯽ
برخوردار بودند .تنها از طريق طرح پرسشهای درست و ﮐليدی و
بررسﯽ ﻻيه به ﻻيه واقعيت پيچيده و چندوجهﯽ مﯽتوان به ﮐنه قضايا
پﯽ برد .برای مثال بايد پرسيد ،چرا زندانيان سياسﯽ – مرد و زن  -با
سرﮐوب سبعانه روبرو شدند؟ چرا در رابطه با زنان مﺠازات ويژه
)مثل تابوت و قيامت و  (...بهﮐاربرده شد؟ چرا رژيم تا اين حد با زنان
زندانﯽ دشمنﯽ مﯽورزيد؟ مگر آنان چه ﮐرده بودند؟ صفآرايﯽ زنان
در برابر رژيم بر بستر ﮐدام ﻋينيت قرار داشت؟ پاسﺦ به اين پرسشها
نياز به پيگيری تئوريﮏ دارد .بايد مفاهيم جرم و مﺠازات و رابطه
٣

دولت با زندان را درک ﮐنيم .اينکه آنها چه ربطﯽ به قدرت دولتﯽ –
مشخصا ً دولتﯽ به اسم جمهوری اسﻼمﯽ – دارند؟ تنها با پاسﺦ درست
به اين پرسشها مﯽتوان پرده از اسرار گشود و به ﮐشف حقيقت نائل
آمد و بسﯽ ﻋاجلتر از آن راه درستﯽ برای دستيابﯽ به ﻋدالت واقعﯽ
انتخاب ﮐرد(٢) .
*****
بسياری از جوانب جنايتهای مستمر جمهوری اسﻼمﯽ طﯽ
چهلوچهار سال گذشته – بهويژه در دهه شصت  -ناشناخته باقﯽمانده
است .افشاگری در اين زمينه بايد با جديت تمام پيگيری شود .بﯽشﮏ
سخن گفتن از چگونگﯽ به خاک و خون در غلتيدن ﻋزيزانمان مﯽتواند
به درجهای ﻋمق و دامنه جنايتهای نظاممند جمهوری اسﻼمﯽ را بر
مﻸ ﮐند.
فزون بر اين ،افشای جنايت از درون رژيم بهنوبه خود امر بسيار
مهمﯽ برای ﮐشف حقيقت است .هنوز بهغيراز موارد معدود )مانند
آيتﷲ منتظری( ﮐسﯽ از درون رژيم اطﻼﻋاتﯽ به بيرون درز نداده ﮐه
چگونه اين جنايتهای سبعانه سازمانيافته و بهپيش برده شد .چه
ﮐسانﯽ دقيقا ً در رأس تصميمگيریها بودهاند و چگونه تصميماتشان را
به اجرا گذاشتند .به ﻋبارتﯽ سازوﮐارهای پيشبرد اﻋمال جنايتکارانه در
٤

ميان حاﮐميت چگونه بوده است .بسياری از اين چگونگﯽها هنوز بﯽ
پاسﺦ مانده است.
اين را مﯽدانيم ﮐه متصديان جنايتهای بزرگ تا زمانﯽ ﮐه
نظامشان سرنگون نشود ،لب به سخن نخواهند گشود .البته موارد نادر
و استثنايﯽ در تاريﺦ بوده ﮐه افرادی از طبقات حاﮐم قبل از اينکه نظام
سياسﯽ شان دچار تغيير مهم گردد ،به هر دليلﯽ به افشای جنايت سيستم
يا نقش خود پرداختهاند .اما اصل اين است ﮐه تا زمان سرنگونﯽ يا
جابﺠايﯽها بزرگ در قدرت سياسﯽ امکان دسترسﯽ به اسناد و مدارک
نيست و نمﯽتوان حتﯽ شاهد اﻋتراف آمرين و ﻋاملين جنايت بود .بﯽ
دليل نيست ﮐه شکنﺠه گری چون حميد نوری تاﮐنون اﻋتراف نکرده
است ،زيرا هنوز جمهوری اسﻼمﯽ پابرجاست و به وی از زاويه
ايدئولوژيﮏ سياسﯽ و روحﯽ قوت مﯽدهد .او ﮐماﮐان طبق آموزههای
اسﻼمﯽ فکر مﯽﮐند ﮐه وظيفه دينﯽاش را انﺠام داده و مسئوليتﯽ بر
ﻋهدهاش نبوده و نيست.
اين هم از واقعيات تلﺦ تاريﺦ است ﮐه بسياری از جنايتهای
سازمانيافته دولتﯽ برای هميشه پنهان باقﯽماندهاند و مﯽمانند .اين قبيل
محدوديتها همواره مﯽتواند وجود داشته باشد و مانع از دقت نظر
تاريخﯽ در فهم ابعاد اين جنايتها شود .اما اين امر مانعﯽ در توضيح
چرايﯽ رخ دادن چنين وقايعﯽ نيست .از اين منظر است ﮐه حقيقت را
٥

نمﯽتوان صرفا ً به امر »چگونگﯽ« محدود ﮐرد ،حقيقت يعنﯽ روشن
شدن »چرايﯽ«.
نخستين پرسش مادر ،پدر ،فرزند يا همسر جانباختهای ﮐه با
شکنﺠهگر يا قاتل ﻋزيزانش روبرو مﯽشود اين است ﮐه با ﻋزيزم چه
ﮐردی؟ چگونه شکنﺠه دادهای؟ چگونه به قتل رساندی؟ با پيکرش چه
ﮐردهای؟ ﮐﺠا به خاﮐش سپردی؟  ...اين پرسشها ممکن است پاسﺦ
گيرند يا پاسﺦ نگيرند ،اما بﻼفاصله پرسشهای ديگری نيز از راه مﯽ
رسند :چرا او را ﮐشتﯽ؟ مگر چهﮐار ﮐرده بود؟ طبق چه قوانين و
رويهای تصميم گرفته شد؟ و  ....بﯽشﮏ بين پرسشهای اول و دوم يا
به ﻋبارتﯽ بين چگونگﯽ و چرايﯽ رابطهای موجود است اما با در جا
زدن در سطح چگونگﯽ و پيگيری نکردن در پاسﺦ به چرايﯽ ،نمﯽ
توان حقيقتﯽ را ﮐشف ﮐرد .چرايﯽ به معنای روشن شدن تﮏتﮏ
چگونگﯽها نيست .بهويژه آنکه دسترسﯽ به همه شهادتهای فردی
غيرممکن است و اﻋتراف گيری از تﮏتﮏ دستاندرﮐاران جنايتهای
بزرگ سازمانيافته ميسر نيست )بهخصوص در مورد جنايتهای دهه
شصت ﮐه بسياری از متصديانش يا اسرار را با خود به گور بردهاند و
يا مدارک و مستندات را آگاهانه نابود ﮐردهاند (.باوجوداين مﯽتوان و
بايد برای پاسﺦ به دﻻيل چرايﯽ تﻼش ﮐرد و با تکيه به ديگر
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تﺠربههای تاريخﯽ – جهانﯽ و مفاهيم برخاسته از اين تﺠربهها آنها را
ﮐشف ﮐرد(٣) .
*****
ﮐشتار دهه شصت را بايد بر بستر ﻋروج توأمان انقﻼب و
ضدانقﻼب  ۵٧بررسﯽ ﮐرد .انقﻼب  ،١٣۵٧انقﻼبﯽ متناقض بود .از
نادرترين انقﻼبهای قرن بيستم ﮐه ﻋليرغم مردمﯽ و ﻋادﻻنه بودنش
تقريبا ً از همان ابتدا تحت رهبری بنيادگرايان فاشيست دينﯽ قرار
گرفت .انقﻼب  ١٣۵٧مانند تمامﯽ انقﻼبهای دو سده گذشته در جهان،
موجب آزاد شدن انرژی انقﻼبﯽ مردم شد .اين انرژی يا مﯽبايست در
جهت دگرگونﯽ همهجانبه جامعه مورداستفاده قرار گيرد يا بهگونهای به
هرز رود و مهار و سرﮐوب شود .سران جمهوری اسﻼمﯽ مﯽبايست
از همان ابتدای به قدرت رسيدن با اين انرژی رهاشده در جامعه تعيين
تکليف مﯽﮐردند .آنان از يکسو انرژی تودههای وسيع مردم را در
جنﮓ ارتﺠاﻋﯽ با ﻋراق به هرز بردند و البته موقعيت ايدئولوژيﮏ –
سياسﯽ خودشان را به اين واسطه تحکيم ﮐردند و از سوی ديگر با
زندان و شکنﺠه و اﻋدام ،پيشروترين و انقﻼبﯽترين بخش جامعه را
نشانه رفتند .آنان مﯽبايست نسلﯽ را ﮐه بپا خاسته بود و رژيمﯽ را
سرنگون ﮐرده بود ،تنبيه مﯽﮐردند .تثبيت نظم جديد ارتﺠاﻋﯽ درگرو
زدودن تﺠربه براندازی شاه از ذهن و زندگﯽ آن نسل و ﮐﻼً جامعه
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بود .بﯽجهت هم نبوده ﮐه تمامﯽ قدرتهای امپرياليستﯽ در برابر
جنايات دهه شصت مشخصا ً قتلﻋام سال  ۶٧رضايتمندانه سکوت
ﮐردند .امپرياليستها نيز در انتقامگيری از مردمﯽ ﮐه يکﯽ از نوﮐران
مهم منطقهایشان را سرنگون ﮐرده بودند ،منافع مشترک داشتند.
فتوا و فرمان سنﮓ دﻻنه خمينﯽ در سال  ۶٧و قسﯽالقلب بودن
مﺠريانﯽ ﮐه مصر بودند اين فرمان را تام و تمام و تا به آخر به اجرا
گذارند ،قبل و بيش از هر چيز بيان پاسﺦ گوئﯽ به ضرورت تاريخﯽ
فوق بود .آمران و ﻋامﻼن جنايتهای دهه شصت ،بهتر از هرﮐسﯽ
)حتﯽ بهتر از سازمانها و نيروهای مخالف خود( به تضاد و آشتﯽ
ناپذيری ميان خود با آن نسل انقﻼبﯽ آگاه بودند .آنان بر مبنای منطق
نظامﯽ ﻋمل ﮐردند ﮐه پايهاش بر ستم و استثمار و سرﮐوب اﮐثريت
جامعه استوار بود.
ﻋﻼوه بر اين وجه ﻋام ،قتلﻋام  ۶٧پاسخﯽ به ضرورتهای سياسﯽ
مشخصﯽ نيز بود ﮐه جمهوری اسﻼمﯽ در ﻋرصه ملﯽ و بينالمللﯽ با
آن روبرو شده بود .در مقطع سال  ۶٧چند مسئله مهم درهمتنيده شد و
جمهوری اسﻼمﯽ را در موقعيت شکنندهای قرارداد :بﯽﺛباتﯽ سياسﯽ و
مستمر جمهوری اسﻼمﯽ به دليل اختﻼفهای درونﯽ ،ادامه جدال
جمهوری اسﻼمﯽ بهﻋنوان اولين دولت بنيادگرای مذهبﯽ با قدرتهای
امپرياليستﯽ و ديگر قدرتهای ارتﺠاﻋﯽ منطقه ،به پايان رسيدن جنﮓ
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ايران و ﻋراق ،معضل انتخاب رهبری پس از خمينﯽ و مهمتر از آن
وجود هزاران زندانﯽ سياسﯽ "سر موضع" ﮐه سمبل مقاومت و نويد
آينده بودند.
پايان مفتضحانه جنﮓ ايران و ﻋراق و نوشيدن جام زهر توسط
خمينﯽ و اختﻼف بر سر سمتگيریهای سياسﯽ جمهوری اسﻼمﯽ در
ﻋرصه جهانﯽ )بهويژه پس از پايان جنﮓ( مﯽبايست حلوفصل مﯽ
شد .اين اختﻼفها در دﻋواهای جناحﯽ و انتخاب رهبری پس از
خمينﯽ بازتاب يافته بود (٤) .بهويژه آنکه در سالهای پايانﯽ جنﮓ
ايران و ﻋراق ،نارضايتﯽ مردم از جنﮓ گسترشيافته بود .جمهوری
اسﻼمﯽ در آن شرايط بحرانﯽ به فکر تضمين حيات شکننده خود بود.
اين حيات در آن مقطع تاريخﯽ بيش از هر چيز توسط نيرويﯽ مﯽ
توانست در معرض خطر قرار گيرد ﮐه فشرده آمال و آرزوهای مردم
برای ايﺠاد جامعهای آزاد و انقﻼبﯽ بود ،يعنﯽ زندانيان سياسﯽ ﮐه در
مقابل رژيم سر تسليم فرود نياورده بودند .ﮐسانﯽ ﮐه درصحنههای
گوناگون نبرد آبديده شده بودند و بر آگاهﯽ و ارادهشان در مخالفت با
رژيم دينﯽ و ساختن آيندهای بهتر افزوده شده بود .فتوای خمينﯽ بيان
دورنگری تاريخﯽ يﮏ مرتﺠع آگاه بود .او به نتايج اين ﮐشتار بﯽ
رحمانه ﻋميقا ً واقف بود .او مﯽخواست آينده از مردم ايران مشخصا ً
نسل آتﯽ دزديده شود .گذشته انقﻼبﯽ بايد سرﮐوب مﯽشد تا تحميل آينده
٩

ضدانقﻼبﯽ ﮐامﻼً بر جامعه تضمين شود) .يعنﯽ آنچه هماﮐنون شاهدش
هستيم( بايد هر آنچه مهر و نشان از مقاومت انقﻼبﯽ ،افکار مترقﯽ و
فرهنﮓ و اخﻼقيات پيشرو و آرزوهای انقﻼبﯽ و ﮐمونيستﯽ بر خود
داشت محو مﯽشد ،تا اميد به آينده و ارمان خواهﯽ از اذهان جامعه
حذف شود .ازاينرو حذف فيزيکﯽ ﮐسانﯽ ﮐه به درجه و اشکال مختلف
سمبل مبارزه با جمهوری اسﻼمﯽ بودند ،در دستور ﮐار قرار گرفت و
شط خون جاری شد(٥) .
دﻻيل فوق ناظر بر يﮏ اصل مهم و حاﮐم بر سازوﮐار تمامﯽ
انقﻼبهای ناﮐام و نيمهﮐاره تاريﺦ است .اصلﯽ ﮐه مارﮐس از آن
جمعبندی ﮐرد .او در جمعبندی از انقﻼبهای  ١٨۴٨در اروپا تﺄﮐيد
ﮐرد ﮐه اينگونه از انقﻼبها بهجای درهم شکستن ماشين سرﮐوب
دولتﯽ به تکميل آن ياری رساندهاند .به اين معنا گردانندگان جمهوری
اسﻼمی فعاﻻنه در کار تکميل و کارآمدتر کردن ماشين دولتی بودند که
از شاه به ارث برده بودند .تکميل زندان گوهردشت توسط جمهوری
اسﻼمﯽ نقش نمادينﯽ دارد .شاه نتوانست ساخت اين زندان را به اتمام
رساند و از آن استفاده ﮐند اما جمهوری اسﻼمﯽ توانست آن را در ﮐنار
زندان اوين به يکﯽ از مخوفترين زندانهای تاريﺦ ايران بدل ﮐند و
دهشتناکترين شکنﺠهها و اﻋدامها را بر پايه آموزههای اسﻼمﯽ به
پيش برد.
١٠

برخﻼف برخﯽ تصورات رايج اين »تکميل ﮐردن« ماهيتﯽ »مدرن
و بورژوايﯽ« داشت .هرچند در ظاهر بيان »بازگشتﯽ به ﻋقب« بود و
با تکيه به ﻋقبماندهترين و فاسدترين اقشار »سنتﯽ« و قرونوسطايﯽ
ترين اشکال سرﮐوب ،شکنﺠه و اﻋدام اين ترميم و بازسازی دولت
بهپيش رفت .اما اين »بازگشت به ﻋقب« نه »غيرمتعارف« بود و »نه
نابهنگام« ،بلکه در خدمت حفظ ،تقويت و گسترش روابط مدرن
سرمايه دارانه در بسياری از ﻋرصهها بهويژه سرﮐوب نظاممند جامعه
قرار داشت .نشانه امتزاج ماهرانه »قوانين ﻋرفﯽ و قوانين شرﻋﯽ« و
»سنت و مدرنيسم« در خدمت توسعه وحشيانهترين روابط توليدی
استثمارگرايانه و روابط اجتماﻋﯽ ستمگرانه بود .شايد اين امر متناقض
به نظر رسد و با روبنای دينﯽ با ويژگﯽهای ﻋريان ماقبل سرمايه
دارانه – بهويژه در برخورد به زنان  -چندان همخوان به نظر نرسد.
اما اين بخشﯽ از ﮐارﮐرد و رابطه پويای ميان زيربنای اقتصادی با
روبنای سياسﯽ  -حقوقﯽ و فرهنگﯽ  -ايدئولوژيکﯽ جوامع بهويژه در
ﻋصر امپرياليسم است .روبنايﯽ ﮐه با جايگاه نسبتا ً مستقل و خودمختار
نقش فعالﯽ در توليد و بازتوليد ﮐليت روابط حاﮐم جامعه ايفا مﯽﮐند.
تاريﺦ سرمايهداری آﮐنده از اين »تناقضها« و روابط »نامتعارف« بين
روبنا و زيربناست.
١١

تغيير و تحوﻻتﯽ ﮐه در جريان انقﻼب  ۵٧و جنﮓ هشتساله
صورت گرفت زمينهساز رشد بيشتر مناسبات سرمايه دارانه شد(٦) .
جمهوری اسﻼمﯽ ﻋليرغم ظاهر »قرونوسطايﯽ« روند رشد
سرمايهداری در ايران را شتاب بخشيد .برنامه تعديل اقتصادی ﮐه
بﻼفاصله پس از پايان جنﮓ اجرا شد خصلت نمای اصلﯽ تقويت و
گسترش هر چه بيشتر روابط سرمايه دارانه در شهر و روستا )بهطور
ﮐيفﯽ فراتر از دوران شاه( بود .ناگفته نماند ﮐه يکﯽ از دﻻيل ﮐشتار
 ۶٧ايﺠاد امنيت برای سرمايهگذاریهای خارجﯽ و چراغ سبز نشان
دادن به قدرتهای امپرياليستﯽ بود .اما آنچه اين ﮐشتار را ويژه ﮐرد،
محرکهای ايدئولوژيﮏ آن بود .به اين محرک ايدئولوژيﮏ بهويژه در
ﻋرصه تنبيه و مﺠازات )و قوانين ﮐيفری بر پايه آموزههای اسﻼمﯽ(
بايد جداگانه پرداخت(٧) .
اما چرا جمهوری اسﻼمﯽ مانند اغلب دولتهای ﻋصر ﮐنونﯽ ﻋمل
نکرد و در ﮐنار وظيفه اصلﯽ دولت بورژوايﯽ – يعنﯽ اﻋمال سلطه
طبقاتﯽ از طريق سرﮐوب – به وظيفه ديگرش يعنﯽ جذب بخشﯽ از
مخالفان اقدام نکرد .آنگونه ﮐه رژيم شاه  -بعد از ﮐودتای  ٢٨مرداد
 ٣٢و پس از سرﮐوب خونين جنبش ﻋمل ﮐرد .رژيم شاه زمانﯽ ﮐه
توانست تا حدی قدرت خود را تثبيت ﮐند ،تﻼش ﮐرد بخشﯽ از مخالفان
را بهسوی خود ﮐشد و در اين زمينه نيز موفق شد .رژيم شاه در ﻋمل
١٢

توانست بسياری از روشنفکران و ﮐار بلدان سابقا ً تودهای را به
استخدام نهادهای دولتﯽ خود درآورد .ﻋدم سازش جمهوری اسﻼمﯽ با
اپوزيسيون )حتﯽ بخشهايﯽ از اپوزيسيون ﮐه سرنگون طلب نيز
نبودند( را چگونه مﯽتوان توضيح داد؟ بﯽشﮏ بﯽﺛباتﯽ سياسﯽ و حدت
يابﯽ تضادهای گوناگون در ﻋرصه داخلﯽ و خارجﯽ و شدت تخاصم
ميان انقﻼب و ضدانقﻼب موانع جدی در اين راه به وجود آورده بود.
اما آنچه قابل تﺄﮐيد است ،نقش محرک ايدئولوژی بنيادگرايانه اسﻼمﯽ
بود .تلفيق دين و دولت و تکيه به ايدئولوژی اسﻼمﯽ ملزومات خاصﯽ
را با خود به همراه آورده بود .نبايد به تﺄﺛير و نقش مستقل اين
ملزومات در شکل دادن به تصميمات و رويدادها بﯽتوجه بود .روش و
شکل پيشبرد اين جنايتها نهتنها مهر اهداف سياستهای ﮐﻼن يﮏ
رژيم ارتﺠاﻋﯽ را بر خود داشت بلکه برخاسته از يﮏ ايدئولوژی
بنيادگرايانه دينﯽ – فاشيستﯽ نيز بود.
دو محور اصلی ايدئولوژی سرکوب» :انتقام حوزه از دانشگاه« و
»انتقام مستضعف از مستکبر«
از مختصات مهم اين ايدئولوژی بنيادگرايانه »انتقام حوزه از
دانشگاه« و »انتقام مستضعف از مستکبر« بود .اين دو محور )يا اين
١٣

دو شعار( برای خمينﯽ ﮐارﮐرد ويژهای داشته و نقش مهمﯽ در بسيج و
به حرﮐت درآوردن و درصحنه ماندن پايه اجتماﻋﯽاش ايفا ﮐردند.
»انتقام حوزه از دانشگاه« فقط به سرﮐوب خونين دانشگاه محدود نمﯽ
شد .بهطورﮐلﯽ از اين طريق هرگونه نگاه انتقادی و هرگونه پديده
روشنفکرانه آماج قرار داده مﯽشد .ازنظر خمينﯽ روشنفکران بهﻋنوان
نشانه »تﺠدد و تﺠددخواهﯽ« بايد سرﮐوب و قلعوقمع مﯽشدند .تا
انديشه »حوزوی« بتواند بر ﮐليه ﻋرصههای فرهنﮓ و تفکر غلبه يابد.
بﯽدليل نبود ﮐه خمينﯽ مدام تﺄﮐيد داشت »خطر دانشگاه از بمب
خوشهای باﻻتر است و هر چه فساد در اين مملکت پيدا شد از
اشخاصﯽ بود ﮐه در دانشگاه تحصيلﮐرده بودند .دانشگاه بدترين
مرﮐزی است ﮐه ما را به تباهﯽ مﯽﮐشد (٨) «.دانشگاه ،ﮐه مظهر
ايدههای انقﻼبﯽ ،پيشرو و روشنفکری جامعه بود ،بايد مذمت مﯽشد تا
نهاد روحانيت و اﻋوان انصارش قدرت خويش را در تمامﯽ جهات
تعميم و گسترش دهد و هژمونﯽ قهری خود را بر اصلﯽترين مرﮐز
توليد ايدهها مسلط ﮐند.
پايه اجتماﻋﯽ گردآمده حول خمينﯽ با نفرت از روشنفکران –
بهويژه روشنفکران انقﻼبﯽ و ﮐمونيست  -پرورش يافتند .بسياری از
زندانيان سياسﯽ دهه شصت )ﮐه اغلب از اقشار تحصيلﮐرده و باسواد
جامعه بودند( در معرض چنين نفرت ورزی قرار گرفتند .تمسخر ﻋلم
١٤

و دانش ،دفاع از جهل و دين جز اصول ﻻينفﮏ هر مراسم و مناسکﯽ
بود ﮐه زندانبانان برگزار مﯽﮐردند.
»انتقام مستضعف از مستکبر« نيز سهمﯽ از قدرت و ﺛروت را به
ﮐسانﯽ وﻋده مﯽداد ﮐه از آن محروم مانده بودند .اين محور ،هم اميال
قشری از بورژوازی نوظهور در دوران شاه را )ﮐه به مدار قدرت راه
نيافته بودند( ارضا مﯽﮐرد و هم اميال فاسدترين و انگلﯽترين قشرهای
لمپن را برآورد مﯽساخت .فزون بر اين برای ﻻيهنازﮐﯽ از تهيدستان
شهر و روستا )بهويژه آن دستهای ﮐه از روستا رانده و در شهر مانده
بودند( و جذب بنيادگرايﯽ دينﯽ شده بودند ،شعار »انتقام مستضعف از
مستکبر« به آنان امکان مﯽداد ﮐه با حمايت از جمهوری اسﻼمﯽ خود
نيز راه ترقﯽ بپيمايند و خود را از قعر به صدر برسانند .خمينﯽ برای
اين دسته فرصتﯽ فراهم آورد تا جذب نهادهای جديد التاسيس )ﮐه در
خدمت تکميل و ﮐارآمدی دستگاه دولت بود( شوند و با شرﮐت مستقيم
در سرﮐوب انقﻼبيون و همچنين شرﮐت فعال در جنﮓ ارتﺠاﻋﯽ با
ﻋراق به منزلتﯽ سياسﯽ  -اجتماﻋﯽ – اقتصادی دست يابند .اين درس
مهم تاريﺦ است ﮐه چگونه بسيج مردم حول ايدئولوژی منحط »انتقام و
سهم خواهﯽ« و »باﻻ ﮐشيدن خود در سلسلهمراتب قدرت و ﺛروت«
تنها به ﮐار بازسازی همان روابط اجتماﻋﯽ ارتﺠاﻋﯽ ﮐهنه مﯽآيد و
انسانها را ﻋليرغم هر نيتﯽ ﮐه داشته باشند به ﻋامل و آمر يا
١٥

توجيهﮐننده جنايت بدل مﯽﮐند .اين ايدئولوژی منحط معنايﯽ جز »ﮐنار
رفتن ستمگران قبلﯽ« و نشستن »ستمگران جديد« بهجای آنان ندارد.
اين ايدئولوژی ازنظر سياسﯽ با ﮐنار رفتن »تاج« توسط »ﻋمامه« و
جايگزين شدن »منبر« بهجای »تخت« خورند داشت .يﮏبار
»مستکبران«» ،چاپيدن و خوردند و ﮐشتند و رفتند« حال نوبت
»مستضعفان« شد ﮐه جبران مافات ﮐنند.
خمينﯽ طﯽ دوران  ۵٧تا  ۶٠و بعد آن با تقويت اين قبيل انگيزههای
ايدئولوژيﮏ مدام »ﮐمونيستها« و »منافقين« و البته زنان را آماج
قرار مﯽداد و پايه اجتماﻋﯽ خود را برای سرﮐوب آنان به ميدان مﯽ
آورد .او مﺠبور بود مانند هيتلر ﻋمل ﮐند .هيتلر برای افزايش ﮐارآمدی
و ﮐارآيﯽ ايدئولوژی فاشيستﯽاش ناچار بود مدام بر غلظت ضديت با
يهوديان بيفزايد .نسلﮐشﯽ يهوديان ربط مستقيم و چندانﯽ به منافع
سياسﯽ – اقتصادی  -نظامﯽ امپرياليسم آلمان نداشت بلکه جلوهای از
ﻋملکرد ناگزير ايدئولوژی و گردن نهان به نقش محرک آن بود.
هرچقدر بر غلظت ايدئولوژی دينﯽ  -فاشيستﯽ خمينﯽ افزوده شد،
طرفدارانش نيز )بهويژه در ميان نيروهای سرﮐوبگر( هارتر شدند .بﯽ
جهت نيست ﮐه در اجرای حکم خمينﯽ در سراسر ﮐشور مﺠريان
شقاوت بﯽنظيری از خود نشان دادند .بﯽجهت نيست ﮐه اﻋضای هيئت
١٦

مرگ در مورد اﻋدام  ٢٠٠انسان باقيمانده دريکﯽ از فهرستهای
منتظر اﻋدام با آيتﷲ منتظری چانه مﯽزدند.
*****
تنها با انگشت نهادن بر جوانب فوق است ﮐه مﯽتوان به ﮐشف
حقيقت ياری رساند .اگر اهداف ،افکار ،روابط ،شرايط و نهادهايﯽ ﮐه
مسبب ﮐشتار دهه شصت بودند را درنيابيم قادر به ﮐشف ﮐامل و
گسترده حقيقت نخواهيم بود .هزاران تن در دهه شصت بﯽرحمانه و
در ابعاد وسيع به قتل رسيدند تا دولتﯽ فاشيستﯽ – دينﯽ تثبيت شود.
دولتﯽ ﮐه متکﯽ بر قوانين قضايﯽ منطبق بر شريعت بوده است.
صحبت ﮐردن از ﮐشتار دهه شصت يعنﯽ صحبت ﮐردن از ﻋملکرد
دستگاهﯽ به نام دولت طبقاتﯽ ،ايدئولوژی به نام اسﻼم و قوانين ﮐيفری
به نام »مﺠازات اسﻼمﯽ«.
امروزه بسياری از استادان مترقﯽ و جامعه شناسان پيشرو ﮐه نسبت
به نحوه ارائه ماجرای هولوﮐاست منتقدند ،بهدرستﯽ مﯽگويند ﮐه نمﯽ
توان از هولوﮐاست حرف زد ولﯽ از فاشيسم سخن نگفت .زيرا اساسا ً
اين دو مفهوم را نمﯽتوان بدون هم توضيح داده و درک ﮐرد .اين مسئله
در مورد امر دادخواهﯽ نيز صدق مﯽﮐند .نمﯽتوان دادخواه جنايتﯽ بود
اما از دﻻيل و انگيزه آن جنايت حرف نزد .درست است ﮐه جنايت را
افراد انﺠام دادهاند .ﻋدهای صادرﮐننده فرمان و ﻋدهای مﺠری آن
١٧

بودهاند .بﯽشﮏ مﺠازات اين افراد بايد به خواستﯽ همگانﯽ بدل شود
اما ﮐشتار دهه شصت اساسا ً قتل سازمانيافته توسط دولتﯽ تئوﮐراتيﮏ
بوده است .وفاداری به اين حقيقت پايهای تﺄﮐيدی است بر اينکه
ﮐيفرخواست ما نمﯽتواند تنها شامل مﺠازات آمرين و ﻋاملين جنايتها
باشد و بدان محدود گردد.
درنتيﺠه با اين پرسشها روبرو هستيم :چگونه مﯽتوان ﮐيفرخواست
ﻋليه آمرين و ﻋاملين جنايت را با ﮐيفرخواست ﻋليه دولت پيوند زد؟
دولتﯽ ﮐه خدمتگزار و حافظ نظامﯽ است ﮐه مدام جنايت و جنايتکار
توليد مﯽﮐند .چگونه و با چه روشﯽ مﯽتوان امر دادخواهﯽ را پيگيرانه
و تا انتها پيش برد تا به ﻋدالت واقعﯽ دستيافت؟ معنای اين ﻋدالت
واقعﯽ چيست و چگونه مﯽتوان مانع تحريف و به ﮐژ راهه بردنش
شد؟ چرا روش دادخواهﯽ و اجرای ﻋدالت واقعﯽ به مختصات جامعه
آيندهای ربط دارد ﮐه خواستارش هستيم؟
بخش آخر اين نوشتار تﻼشﯽ خواهد بود برای پاسﺦ به اين
پرسشها.

١٨

منابع و توضيحات:
 - ١برای آشنايﯽ با زندگﯽ مبارزاتﯽ ﻋبدالعظيم صبوری به ضميمه رجوع
شود .اين ضميمه بر پايه اطﻼﻋاتﯽ ﮐه از منابع مختلف )سايتهای اينترنتﯽ ،رفقا و
دوستان وی( جمعآوریشده ،تنظيمشده است.
 - ٢اين فيلم مستند در ارائه يﮏ واقعيتهای مهم نيز ناتوان است .برخﻼف
آنچه مستند »رويای آزادی« روايت مﯽﮐند ،اين جمهوری اسﻼمﯽ بود ﮐه از اين
زنان مﯽهراسيد نه برﻋکس .بهواقع نبردی نابرابر از دو سو جريان داشت .قوای
سرﮐوبگر ازنظر مادی و لﺠستيﮏ دست باﻻ را داشتند و آن زنان )همانند ديگر
بخشهای مترقﯽ جامعه( وسيلهای برای دفاع از خود نداشتند )يا حداقل زمانﯽ ﮐه
برايشان در دوره  ۵٧تا  ۶٠گردآوری اسباب دفاع ميسر بود ،دورانديش نبودند .به
همين دليل تا اين حد صدمه خوردند (.اما از زاويه ديگر نيز نبرد نابرابر بود:
جمهوری اسﻼمﯽ نيز در ضعف مطلق بود .حقانيت تاريخﯽ زنان به آنان قدرت مﯽ
داد و همه هراس جمهوری اسﻼمﯽ از اين زاويه بود .هرچند ﮐه شايد امروزه
بسياری از زنان زندانﯽ به دﻻيلﯽ اين موضوع را بيان نکنند .زمانﯽ ﮐه ﻋمق
خصومت ميان طبقات حاﮐم و محکوم و چگونگﯽ اﻋمال قدرت دولتﯽ ارتﺠاﻋﯽ در
يﮏ برهه حساس تاريخﯽ درک نشود ،دليل واقعﯽ اين اﻋمال شنيع روشن نخواهد
شد و درنتيﺠه راهحلها نيز در سطح باقﯽ خواهند ماند.
 – ٣برخﯽ بهجای بررسﯽ تصوير گسترده ،متنوع و پيچيده از جامعه برای
ﮐشف جوهره وقايع يا رخدادهای بزرگ و توجه به ديگر تﺠربه های تاريخﯽ
جهانﯽ و مفاهيم برخاسته از اين تﺠربهها برای ﮐشف حقيقت ،تحت ﻋنوان
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»ﻋدالت« دنبال شنيدن »همه روايتها« هستند .برای مثال آقای محمدرضا نيکفر
دنبال آن است ﮐه با متد شنيدن روايتها »خطاهای طرفين« را ﮐشف ﮐند و ﺛابت
ﮐند ﮐه »شکنﺠهگر و شکنﺠه ديده هرﮐدام سهمﯽ داشتند ،همه بدبخت بودند و
پيشاپيش نبايد گفت ﮐه تاريﺦ با من است و حق با من است «.بايد اجازه داد ﮐه
شکنﺠه گران هم بگويند »ما بد ﮐرديم ولﯽ شما هم خوب ﻋمل نکرديد .برای مثال
رفتيد گروه چريکﯽ تشکيل داديد) «.به نقل از سخنرانﯽ ايشان در برنامه وبينار
راديو زمانه ﮐه در تاريﺦ شنبه  ٢٠شهريور به مناسبت ٣٣مين سالگرد ﮐشتار
زندانيان سياسﯽ در تابستان  ١٣۶٧برگزار شد (.جدا از منطق سازشکارانه پشت
اين سخنان ﮐه دنبال مصالحه ميان جنايتکار و قربانﯽ است .آقای نيکفر بهطورﮐلﯽ
امری به نام »واقعيت تاريخﯽ« را به رسميت نمﯽشناسد .ﻋمﻼً منکر آن است ﮐه
واقعيت تاريخﯽ قابل شناختﯽ موجود است .ازنظر ايشان هرﮐسﯽ ﮐه ادﻋای چنين
امری ﮐند ،پيشاپيش راه را برای دادخواهﯽ ،ﮐشف حقيقت و برگزاری دادگاهﯽ
ﻋادﻻنه مﯽبندد .معرفتشناسﯽ نسبﯽ گرايانه نيکفر اجازه نمﯽدهد ﮐه در ﮐنار
واقعيات طبيعﯽ و واقعيات اجتماﻋﯽ ،واقعيتﯽ به نام »واقعيت تاريخﯽ« را
تصديق ﮐند .ازنظر ايشان »تاريﺦ ته ندارد ،پيچيده است و درهمبرهم مﯽماند« )به
نقل از مقاله نيکفر به نام افسردگﯽ چپ و بار گران تاريﺦ – شهريور (١٤٠٠
تاريﺦ شامل همه اين ويژگﯽها مﯽتواند باشد اما تاريﺦ ساحتﯽ از ﻋلم است و با
اتخاذ رويکردی ﻋلمﯽ مﯽتوان از واقعيت ناشناخته تاريخﯽ شناخت نسبتا منسﺠمﯽ
ﮐسب ﮐرد .تاريﺦ جمع حسابﯽ روايتهای گوناگون گاه همساز ،گاه ناهمساز نيست.
ما همواره با يﮏ واقعيت تاريخﯽ نه چند واقعيت تاريخﯽ روبرو هستيم .مسئله اين
است ﮐه ﮐدام روايت ،بيان حقيقت است و با تقريب بيشتر آن واقعيت ﻋينﯽ تاريخﯽ
را بهدرستﯽ بازتاب مﯽدهد و بر آن منطبق است .
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قتلهای سياسﯽ گستردهای ﮐه رخداده مهر جنايت سازمانيافته دولتﯽ را بر
خود دارند .اينيﮏ واقعيت تاريخﯽ سترگ غيرقابلانکار است .اين است
ﮐيفرخواست اصلﯽ دادخواهان .آقای نيکفر دادخواهان و فعالين سياسﯽ را نصيحت
مﯽﮐند ﮐه همهچيز را به گردن دولت نيندازند بهجای تفکر »دولتمحوری« به
»جامعهمحوری« رویآورند .انگار نهاد دولت يکﯽ از بازيگران صحنه بازی بوده
ﮐه با ديگر بازيگران تحت شرايط مساوی قرار داشت .حالآنکه اين دولت بود ﮐه
قواﻋد بازی را تعيين ،اﻋمال و داوری مﯽﮐرد و بر اجرای آن نظارت تام داشت.
چنين متد و تفکری بدرد ﮐسانﯽ مﯽخورد ﮐه مﯽخواهند سروته قضيه را به هم
آورند.
 – ٤برای بحث بيشتر در مورد دﻻيل ﮐشتار  ٦٧به مقاله »ﮐدام اخﻼق؟ -
ﻻيههای آشکار و نهان يﮏ نوار« سپتامبر  ٢٠١٦از همين نگارنده رجوع شود.
اين مقاله به نوار منتظری و بحثهای حولوحوش آن پرداخته است.
 -٥يﮏ وجه ديگر اين سياست سازماندهﯽ ترورهای خارج از ﮐشور )بهويژه
در منطقه ﮐردستان ﻋراق( در دوران رياست جمهوری رفسنﺠانﯽ بود .نزديﮏ به
چهارصد تن از رهبران و اﻋضای سازمانهای مخالف در خارج از ﮐشور از اين
طريق به قتل رسيدند.
 – ٦در اين زمينه به مﺠموﻋه »از گستره اﻋماق تا افقهای دور«  -نقد و
پژوهش  -دفتر اول شماره يﮏ ،بهمن  ١٣٩٨از همين نگارنده رجوع شود .در دو
مقاله »اقتصاد سياسﯽ شورش« و »شهرهای ﮐوچﮏ ،شکلگيری حلقه ضعيف« به
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مؤلفههای مهم توسعه سرمايهداری در دهه شصت اشاره مﯽشود .اين مﺠموﻋه در
ﮐانال تلگرامﯽ زير قابل دسترس است:
@obehrang
 – ٧به نوشتار »سرشت مﺠازات اﻋدام در نظام جمهوری اسﻼمﯽ« ٧ -
ارديبهشت  ١٤٠١از همين نگارنده رجوع شود.
 – ٨ضديت خمينﯽ با دانشگاه امری تاريخﯽ بوده است .او در تاريﺦ يکم دیماه
سال  ١٣۴٠در مﻼقات با ﻋلﯽ امينﯽ  ٤درخواست اصلﯽ جلوی ﮐابينه دولت وی
گذاشت ﮐه اولين آنها اسﻼمﯽ ﮐردن دانشگاهها و تصفيه آن از اساتيد و متون
درسﯽ »غيراخﻼقﯽ و غيردينﯽ« بود .در بخشهايﯽ از اين مذاﮐره چنين آمده
است» :حاﻻ شما بهﻋنوان مسئول دولت آمدهايد از حوزه و از روحانيت نظر
مﯽخواهيد راجع به اوضاع ﮐشور! من چند مسئله مﯽگويم و جدا مﯽخواهم ﮐه به
آنها ﻋمل شود :اول مسئله دانشگاههاست .من نمﯽدانم چه ارتباطﯽ بين بﯽدينﯽ و
خﻼف اخﻼق با دانشگاهها وجود دارد؟ چه ارتباطﯽ بين اين دو مسئله هست؟ آنها
ﮐه دانشگاه مﯽروند و از دانشگاهها فارغالتحصيل مﯽشوند ،واقعا ً ازنظر اخﻼقﯽ و
دينﯽ بسيار ضعيف هستند .واقعا ً ضد اخﻼق و ضد دين مطرح مﯽشوند .چه
ارتباطﯽ بين اين مسئله هست ،من هنوز پﯽ نبردم .ببينيد اين وضعيت از اساتيد
اينها هست؟ از محيط دانشگاه است؟ از وضعيت دولت است؟ باﻻخره از هر منشﺄ
هست جلوگيری ﮐنيد .اين دانشگاه شوخﯽ نيست .اگر ﮐتابهايشان بدآموزی دارد،
اگر معلمين آنها بدآموزی دارند ،اگر محيط دانشگاه اينطوری است ،بايد به اين
جوانها رسيد .اينها سازندگان آينده ﮐشور ما هستند) «.متن ﮐامل اين مذاﮐره در
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سايت های اينترنتﯽ قابل دسترس است (.حمله به دانشگاهها و سرﮐوب دانشﺠويان
)با چند ده ﮐشته و صدها زخمﯽ و اسير( در ارديبهشت سال  ۵٩و بستن دانشگاهها
به مدت چند سال محتوی واقعﯽ اين »رسيدگﯽ« را نشان داد.
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ضميمه

به ياد عبدالعظيم صبوری
»اوايل پائيز سال  ٦٧بود .در شهر خبر پيچيد ﮐه يﮏ نفر را
مﯽخواهند در مﻸﻋام اﻋدام ﮐنند .آنهم وسط پل معلق آمل .پلﯽ ﮐه دو
قسمت اصلﯽ شهر را به هم وصل مﯽﮐرد .هيچ تمايلﯽ نداشتم ﮐه شاهد
اين صحنه وحشيانه و دلخراش باشم .شنيدم ﮐه محکوم يکﯽ از
زندانيان سياسﯽ است .ﮐنﺠکاو شدم و گفتم بروم شايد آشنا باشد .مدام با
خود سر رفتن و نرفتن ﮐلنﺠار داشتم .باﻻخره با اﮐراه و اﻋصاب
خوردی رفتم .ﻋده نسبتا ً زيادی جمع شده بودند .فضا متشنج بود و
پاسداران نيز دستپاچه بودند و ﻋﺠله داشتند .محکوم به اﻋدام را آوردند.
آشنا نبود .بهسرﻋت بردند ﮐنار نردههای پل .قبل از اينکه طناب را به
گردنش بيندازند ﻋليرغم دستهای بسته با سرش محکم به بينﯽ جﻼد
ﮐوبيد و خون از صورت جﻼد جاری شد .محکوم به اﻋدام را بهسرﻋت
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از نردههای پل به پائين پرت ﮐردند .اندازه طناب مناسب نبود .مدتﯽ
طول ﮐشيد تا محکوم جان داد .نمﯽدانم از قصد اين ﮐار را ﮐردند يا از
ناشﯽ گری .چون برخﯽ مواقع حاﮐم شرع در آمل تعيين مﯽﮐرد ﮐه
محکوم به شيوهای به قتل رسد ﮐه بيشتر زجر ﮐشد .پاسداران حتﯽ
حساب اين را نکرده بودند ﮐه چگونه پيکر محکوم را باﻻ ﮐشند .مدتﯽ
زمان برد تا توانستند نمايش جنايتکارانه خود را با دردسر فراوان به
اتمام رسانند .آن صحنه بدل به ﮐابوس هميشگﯽ زندگﯽام شد .بعدها
فهميدم ﮐه آن صحنه ،صحنه آخرين نبرد و آن روز ،آخرين روز
زندگﯽ مبارز برجسته ای به نام ﻋبدالعظيم صبوری بود«.
 به نقل از يک شاهد عينیﻋبدالعظيم )نورالدين( صبوری در  ٢١دیماه  ١٣٣١در شهر بابل
در خانوادهای روشنفکری چشم به جهان گشود .از نوجوانﯽ به آگاهﯽ
سياسﯽ دستيافت و با سنت مبارزات ﮐمونيستﯽ آشنا شد و زندگﯽاش
را تا آخر ﻋمر وقف آن ﮐرد .او پس از اخذ ديپلم وارد دانشکده فنﯽ
دانشگاه تهران شد .در زمستان  ١٣٥٢به دليل ارتباطاتش با سازمان
چريﮏ های فدايﯽ خلق ايران بازداشت مﯽشود و پس از تحمل
شکنﺠههای بسيار به  ٤سال حبس محکوم مﯽگردد .قابل ذﮐر است ﮐه
برادر بزرگتر وی )ﻋبدالرحيم صبوری( نيز از فعالين اوليه سازمان
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چريﮏ های فدايﯽ خلق ايران بود ﮐه در دادگاه جمعﯽ رهبران و
ﮐادرهای اين سازمان نخست به حکم اﻋدام سپس به حبس ابد محکوم
شده بود.
ﻋبدالعظيم پس ازﮐشيدن  ٤سال حبس آزاد نشد .او يﮏ سال پس از
خاتمه محکوميتش و با شروع انقﻼب  ٥٧از زندان شاه آزاد شد .در
سال  ٥٨به صفوف »چريﮏهای فدايﯽ خلق ايران« پيوست و بهﻋنوان
يﮏ ﻋضو نقش فعالﯽ در پيشبرد سياستهای اين تشکيﻼت برﻋهده
گرفت .در سال  ٦٠زمانﯽ ﮐه اين تشکيﻼت به دو بخش تقسيم شد .وی
جانب رفقا ﻋبدالرحيم صبوری و محمد حرمتﯽ پور را گرفت ﮐه
خواهان شروع مبارزه مسلحانه در جنگلهای شمال بودند .ﻋبدالعظيم
)با نام مستعار »حميد« يا »مسعود«( به مدت چهارده ماه در صفوف
)چريﮏهای فدايﯽ خلق ايران – ارتش رهائﯽبخش خلقهای ايران
»آرخا«( در جنگلهای شمال رزميد .او همواره آماده شرﮐت در هر
ﻋملياتﯽ بود و از روبرو شدن با سختﯽها ،مشکﻼت و خطرات هيچ
واهمهای نداشت .وی در چند ﻋمليات نظامﯽ ﻋليه پايگاههای رژيم
شرﮐت جست .در دورهای نيز در گروه پزشکﯽ جنگل مسئوليتهايش
را بهپيش برد.
پس از ضربات نظامﯽ وارده از سوی رژيم بر گروه جنگل و شهر،
»مسعود« همراه با ديگر يارانش به ﮐردستان رفت .ﻋليرغم بحرانﯽ ﮐه
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صفوف تشکيﻼت »آرخا« را فراگرفت او بر سر ﻋقايد و باورهايش
محکم ايستاد .او بسيار منضبط و جدی بود و در ﮐردستان هيچ فرصتﯽ
را برای مطالعه و ارتقا سطح تئوريﮏ خود از دست نمﯽداد .در سال
 ١٣٦٤به همراه سه تن از اﻋضا و هواداران سابق سازمان خويش
بهمنظور سازماندهﯽ مﺠدد مبارزه انقﻼبﯽ راهﯽ تهران شد ﮐه
متﺄسفانه دريکﯽ از روستاهای نزديﮏ سنندج مورد شناسايﯽ دشمن
قرار گرفتند و اسير شدند .برخﯽ از زندانيان سياسﯽ سنندج به خاطر
مﯽآورند اين چهار تن ﮐه از روحيه باﻻ و تعرضﯽ برخوردار بودند
بشدت مورد آزار و شکنﺠه قرار گرفتند .سه تن از آنها را به
سلولهای جمعﯽ در زيرزمين دادگاه انقﻼب سنندح منتقل ﮐردند .اما به
نظر مﯽرسد مسعود را پس از مدتﯽ حبس در سلول انفرادی سريعا ً به
تهران منتقل ﮐردند .دقيقا ً مشخص نيست ﮐه چه سالﯽ وی به زندان آمل
منتقل شد .احتماﻻ سال  ٦٦بوده است .برخﯽ از همبندیهايش در آن
سال ،او را به خاطر مﯽ آورند .به ﻋنوان فردی ﮐه سازشناپذير بود و
استواريش خلل ناپذير.
ﻋبدالعظيم صبوری جز معدود زندانيان سياسﯽ بود ﮐه در جريان
قتلﻋام سال  ٦٧درمﻸﻋام و در مرﮐز شهر آمل به دار آويخته شد.
يادش جاويد باد!
٢٧

