
)10یاد �رفقای جان باخته(

یادی از رفیق عباس ملکی
و اشاره ای به قتل عام ها ، قتل عام مبارزین و مفقود شدگان 

        
    گفت آن یار کزو گشت سر �دار �بلند                     جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد               
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  در ش@مال کردس@تان و ته@ران فع@الیت57  بع@د قی@ام )صلح شریفی(رفیق عباس ملکی که با اسم تشکیلتی و مستعار 
  قبل از قیام بود . جوان بود و از نوجوانی با رفقا و محافل کومه له برقرار کرده ب@@ود . درمیکرد از رفقای کومه له در سالهای

  دیواندره معلم بود و معلمی پوششی بود برای مبارزین در آن سالها و راهی بود ب@@رای تم@@اس ب@@اروستا های اطراف شهر
توده های مردم . 

  
 عب@اس رفیق@ی ص@میمی ، م@ؤدب و مهرب@ان ، ص@ادق و دوست داش@تنی ، خ@وش تی@پ و خ@وش برخ@ورد و ب@ه هنگ@ام دی@دار
 همیشه لبخندی رفیقانه برلب داشت . تجسم یک انسان واقع@ی ب@ود و در کن@ارش آرام@ش و ص@فای دوس@تانه ب@ه انس@ان
 دست میداد . بی خبری و فاصلۀ سی ساله از او و یقینی که از مرگ و مفقود شدنش هس@ت ، رفق@ایش را از او و ی@ادش

دور نکرده و تاسف از مرگ و نابودیش هر روز بیشتر میشود . 

 اه میدیدم و بعد ها که از نزدیک با هم رفیق شدیم ، بیشتر شخص@@یت معق@@ول و مثب@@ت او رااو را دورا دور از اوایل دهۀ پنج
 رفق@ایش در در تهران بارها او را دیدم و با هم قرار و دیدار داشتیم و این آخرین دی@دار هایم@ان ب@ود . 59شناختم . تابستان 

  با او در تماس بوده اند و از آن تاریخ تا کنون از او هیچگونه خبری نیست . ب@ه احتم@ال60 مرداد ماه سال 27تهران تا تاریخ
مرداد ماه بوده که رژیم در آن روز بسیاری را دستگیر نمود .28قوی جزو دستگیر شدگان روز 

                                                          
               -----------------------                                                                

زندگانی
دوشادوش مرگ 
پیشاپیش مرگ 

هماره زنده از آن سپس که با مرگ
و همواره بدان نام
که زيسته بودند، 

احمد شاملو

 ه و بشارت دهن@دگان ره@ایی انس@@ان از س@تم وآزادی خواهی آزادیخواهان در تاریخ بشریت تا کنون با رنج و درد عجین بود
 ، قطع@ه قطع@ه ش@دن) 2(برس@ر,دار رفت@ن, حس@نک وزی@ر . در ایران ، بردگی در زندگیشان متحمل مشقات فراوان بوده اند 

 ) و بیش@مار مب@ارزینی ک@ه نامش@ان در تاری@خ ثب@ت5(، کشته شدن مزدک و یارانش ) 4(و بابک خرمدین ) 3(منصور حلج 
شده و یا بی نام و نشانند ، اینگونه سرنوشت هایی بوده است . 
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 روغن در کاسۀ سر ریختن ها از طرف جلدان تاریخ ، بر سر �دار رفتن مبارزین تا به امروز ، اعدام ها و قتل عام ها ، اع@@دام
 های سحرگاهی و قتل عام در شب ها و سپیده دم ها ، سر ب@ه نیس@ت ش@دن ه@ا و گ@ور ه@ای دس@ته جمعی مب@ارزین در

اعصار تاریخ -

 کشتار میلیونی انسان ها در جنگ ها و کشور گشایی ها ، در بمباران ها . طرح ن@ابودی س@ربازان خ@ودی و بیگ@انه در ط@رح
 ) ، نابودی و به هلکت رساندن ملت ها بدست چنگیز خان ها ، جن@@گ7) و نادرشاه (6های نظامی جبارانی چون ناپلئون (

 صلیبی و از بین رفتن میلیون ها انسان در جریان جنگ مذاهب و خسارات جانی که از طرف ای@ن م@ذاهب ب@ر انس@ان رفت@ه
است - 

 نسل کشی و قتل عام یهودیان و ارامنه بدست فاشیست  ها و ناسیونالیست ها ، نابودی بلش@ویک ه@ا و کمونیس@ت ها
 بدست استالین و یارانش در دنیا ، کشتار وحش@یانۀ انس@ان ها بدس@ت پ@ل پ@وت ب@ه ن@ام کمونیس@م ، قت@ل ع@ام مب@ارزین و

  در آمریک@ا2001س@پتامبر11جنایات فراموش نشدنی فرانکو و پینوشه در اسپانیا و شیلی ، واقع@ۀ به@ت آور و ب@اور نکردنی
 بدست اسلم سیاسی و قتل عام هایی که ب@ر اث@ر بم@ب گ@ذاری ه@ای ه@ر روزه در ع@راق و س@ایر نق@اط دنی@ا ک@ه بوس@یلۀ

اسلم صورت میگیرد ، کشتار مبارزین در تاریخ بدست حکومت ها و تا به امروز . و کشتن ها و کشتن ها .

 به کورۀ آدم سوزی سپردن انسان ها از طرف فاشیست ه@ا هم@ان ق@در ب@اور نکردنی و به@ت آور اس@ت ک@ه س@ر از ت@ن ج@دا
 کردن مبارزین کمونیست در جمهوری اسلمی ، از کلۀ انسان مناره و تپه ساختن و به تصویر کشیدنش در نس@@ل کش@@ی

 های هیروشیما وارامنه بدست جنایت کاران ناسیونالیسم ترک ، به همان اندازه که بمباران و با خاک یکسان شدن شهر
 از طرف آمریکا و یا فاجعۀ آمریکا توسط اسلمی ها . ناکازاکی

--------------------------------------                                                     
نخواستند

که بمیرند،
یا از آن پیش تر که مرده باشند

بار خفتی 
بر دوش

برده باشند 
احمد شاملو

 و قتل عام دیگر ، کش@تار دس@ته  جمع@ی مب@ارزین ، دور از انظ@ار و درخف@ا . کش@تن و س@ر ب@ه نیس@ت ک@ردن و در گ@ور ه@ای
 جمعی قرار دادن ، بدون نام و نشان . اگر روزی و روزگاری ای@ن جن@ایت آش@کار ش@ود و ی@ا ش@اید نش@ود . جن@ایتی  ت@وأم ب@ا
 توطئه و قساوت بسیار . کاری که از حاکمیت ص@دام ه@ا و خمین@ی ه@ا س@اخته اس@ت . برپ@ایی گورس@تان ه@ای مخف@ی و

ممنوعه . اگر روزی پیدا و آشکار شوند و شاید هم نشود .

ایشان را 
چه ساده 

چه به سادگی 
کشتند !

و مرگ ایشان
چندان موهن بود و ارزان بود

که تلش از پی زیستن
به رنجبار ترگونه ئی

ابلهانه مینمود
ملوشااحمد

 داد,مادران داغ دیده ، وابسته گان و نزدیکان مب@ارزینی ک@ه فرص@ت نیافتن@د و نش@د آخری@ن دی@دار را ب@ا عزی@زان خ@ود داش@ته
 باشند . و ندانستند بر آن ها چه رفت . کی و کجا زندگی را وداع گفتند . آخرین حرف و آرزویشان چه بود . و اکن@@ون ه@@م از

گور آنان نشانی نیست تا بر سر آن تسکینی یابند و آرامشی پیدا کنند . تسکین و آرامشی .

 و فریاد رفقا و یاران این مبارزین که با یک دنیا آرزو ، آرم@ان و خ@اطره و تص@میم ، همس@نگران خ@ود را دس@ت دادن@د و اکن@ون
 م آگ@@اه و متنف@@ر از رژی@@مفقط یادی و تاسفی برایشان از آن عزیزان به جا مانده ، آری داد و فریاد اینان و صدای اعتراض مرد

  جنایت کار و منحوس اسلمی بلند است که :  
آی دشمن ! گورهای دسته  جمعی مبارزین کجا است ؟ گور عباس کجاست ؟ گور عباس ها کجاست ؟

  8  .   11   .   2010        بهروز شادیمقدم
http://www.newoctober.com/tamas.html

   behroozs21@googlemail.com  

.) شعر حافظ اشاره ای به مرگ حلج است 1(

نقل قول های پایین از تاریخ بیهقی و تذکره الولیای عطار برگرفته شده است .)2(
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 « آن روز و آن شب تدبیر بر دار كردن حسنك در پیش گرفتند، و دو مرد پیك راست كردند ب@ا ج@امعه پیك@ان، ك@ه از
 و حس@نک رابغداد آمده اند و نامه خلیفه آورده، كه حسنك قرمطي را بر دار باي@د ك@رد و ب@ه س@نگ بباي@د كش@ت ، 

 سوی دار بردند و بجایگاه رسانیدند. برمرکبی که هرگز ننشسته بود نشانیدند و جلدش استوار ببست و رسنها
فرود آورد و آواز دادند که: 

 "سنگ زنید".هیچ کس دست به سنگ نمیکرد و همه زار میگریستند،خاصه نشاپوریان . پس مش@تی رن@د را زر دادن@د ک@ه
 جسد حسنك قري@@ب هف@@ت س@@ال ب@@ر دارسنگ زنند و مرد خود مرده بود ، که جلدش رسن بگلو افکنده بود و خبه کرده... 

 تا به دستوری فرو گرفتند و دفن كردند چن@@ان. بماند چنان كه پايهايش همه فرو تراشید و خشك شد چنان كه اثري نماند 
 و مادرحسنك زني بود سخت جگرآور، چنان شنودم كه دو سه ماه ،. كه كس ندانست كه سرش كجاست و تن كجاست

 از او اين حديث نهان داشتند چون بشنید، جزعي نكرد چنان كه زنان كنند، بلكه بگريست به درد، چنان كه حاضران از درد
.»وي خون گريستند

 ابت@دا ب@ه قرمط@ی ب@ودن» کفرگ@ویی«گفتنش که انسان خداس@ت و ب@ه ج@رم » انا الحق«منصور حلج را به خاطر )3(
 او سنگس@ار. متهم کردند و پس از هشت سال با کمک ص@وفیانی از س@ایر گروه ه@ای ص@وفیه او را اع@دام نمودن@د

 سپس مثله کردند ولی باز هم میگفت تا زب@@انش بریدن@@د و آس@@مان. شد ولی جان نسپرد و به گفتن مشغول بود
.بنابر وصیت اش خاکسترش را در رود ریختند تا رود آرام شد . بگرفت و آب دجله بال آمد

حکایت دار آویختن منصور حلج از تذکره الولیای عطار:
 پس حسین را ببردند تا بر دارد کنند . صدهزار آدمی گرد آمدند…درویشی در آن میان پرسید که عشق چیس@@ت ؟ گف@@ت :
 امروز ، فردا و پس فردا بینی ! آن روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش برباد دادند ، یعنی « عشق این است »
 . پس در راه که میرفت میخرامید ، دست اندازان و عیار وار میرفت با سیزده بندگران گفتند : این خرامیدن چیست ؟ گفت
 : « زیرا به قربانگاه میروم » چون به زیر دارش بردند بوسه ای بر دار زد و پا بر نردبان نهاد . گفتند : حال چیست ؟ گف@@ت :
 « معراج م@ردان س@ردار اس@ت. » هرک@س س@نگی میان@داخت ؛ ش@بلی را گل@ی ان@داخت ، « حس@ین منص@ور » آه@ی ک@رد.
 گفتند : از این همه سنگ هیچ آه نکردی ؛ از گلی آه کردن چه معنی است ؟ گفت : « از آن که آنها نمیدانند ، معذورن@د ؛

از او سختیم میآید که او میداند که نمیباید انداخت .»

 پس دستش را جدا کردند خنده ای بزد گفتند « خنده چیست ؟ » گفت « دست از آدمی بسته باز کردن آسانست . مرد
 آن است که دست صفات که کله همت از تارک عرش در میکشد ، قطع کند. » پس پایش ببریدند تبسمی کرد ، گف@@ت :

بدین پای سفر خاکی میکردم قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم بکند اگر توانید آن قدم را ببرید .»

 پس او دست بریده خون آلود بر روی در مالید تا هر دو س@اعد و روی خ@ون آل@ود ک@رد ، گفتن@د : چ@را ک@ردی ؟ گف@ت : خ@ون
 بسیار از من برفت و دانم که رویم زرد شده باشد شما پنداری@د ک@ه زردی م@ن از ت@رس اس@ت . خ@ون در روی مالی@دم ت@ا در

چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه (سرخاب) مردان خون ایشان است. » 

 گفتند اگر روی به خون سرخ کرد ساعد چرا آلودی ؟ گفت « وضو سازم » گفتند چه وضو ؟ گفت در عشق دو رکعت پ@@س
 چشمایش برکندند . قیامتی از خلق برآمد بعضی میگریستند و بعضی سنگ میانداختند ، پس گوش و بیناست که وض@@وء
 آن درس@ت نیاب@د الن ب@ه خ@ون .» پ@س چش@مایش برکندن@د. قی@امتی از خل@ق برآم@د بعض@ی میگریس@تند و بعض@ی س@نگ
 میانداختند ، پس گوش و بینی بریدن@د و ...پ@س زب@انش ببریدن@د و نم@از ش@ام ب@ود ک@ه س@رش بریدن@د و در می@ان س@ربریدن

تبسمی کرد و جان داد. 

 او را به بغداد برده و رخ@تی تحقی@ر آمی@ز در ب@رش ک@رده و ب@ر. بابک خرمدین سرانجام به سبب خیانتی در بند شد)4(
 س@پس جن@ازۀ مثل@ه ش@ده اش را.ابتدا دست و پای وی را به  تدریج قطع کردند. پیل نشانده و در شهر بگردانیدند

 باب@ک در هم@ان. سر او را برای نمایش در شهرهای دیگر و خراسان گرداندن@د. در شهر سامرا بر سر دار کشیدند
 محلی به دار آویخته شد که دیگر قیام کنندگان ضد عباسی ، مازیار، شاهزاده ط@بری بع@دها ب@ه بدس@تور خلیف@ه

عباسی به دار آویخته شدند .

 ۱۲جشنی را به افتخار یکی از پیروزی های ارتش ساس@@انی ترتی@@ب داد و » انوشیروان « روزی خسرو ملقب به )5(
 سپس در حضور مغان و اسقف مسیحیان ایرانی ، دستور حمله به آنان. هزار مزدکی را به این جشن دعوت کرد

  هزار نفر را به صورت سرو ته، زنده زنده در خاک کرد ، طوری که س@ر آنه@ا در خ@اک و پاهایش@ان۱۲را داد ، همه 
 بعد خود او را هم با بیرحمی تمام به قتل. سپس شخص مزدک را آورد و این صحنه را به او نشان داد. بیرون بود

 انوش@یروان. داده ش@د) پ@اک روان» (انوش@یروان « این روز، روز کشتار مزدکیان بود که به خس@رو ، لق@ب . رسانید
 دستور داد حتی در کتاب های تاریخ که نوشته میشد نامی از مزدک برده نشود و همین طور هم ش@د و ت@ا ق@رن

.هفتم نامی از او در کتب نیست 

 ناپلئون در حریانی جنگی برای شکست طرف مقابل دستور داد پلی را که محل عب@ور و راه نج@ات س@ربازان خ@ود)6(
 بود خراب کنند و این راه را برای غلبه بر دشمنش برگزید . در نتیجه این تاکتیک ده ه@زار نف@ر از س@ربازان خ@ودش

تلف شد .



 نادرش@اه در جری@ان یک@ی از کش@ور گش@ایی ه@ایش دس@تور داد ک@ه چش@م س@ربازان کش@تۀ دش@من را در آورده و)7(
برایش ببرند . این کار شد و به وزن ده ها کیلو چشم جمع آوری گردید .
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