" گزارش يک سرکوب "
فريبا مرزبان
آن که گرديده جمع سيم و زرش
زر نباريده زآسمان به برش
يا خودش دزد بوده يا پدرش )(١
گرچه بر اھالی و ساکنان خوزستان ھمان رفت که در  ٣٣سال گذشته بر خلق کرد ،لر،
ترک ،فارس ،بلوچ ،ايالم و الھيجان رفت اما حکايت سرکوب » کانون بيکاران «
حکايتی ديگر و زخمی ھميشه تازه بر پيکره خوزستان بوده است .گزارش اين واقعه را
در سال  ٢٠٠۴منتشر کرده ام )(٢و در پاسخ به ادعاھای اکبر گنجی در سال ٢٠١٠
بازچاپ نمودم (٣).و بنابر ضرورت ھای تاريخی و ضرورت پيگردھای قضايی اقدام به
انتشار مجدد گزارش سرکوب کانون بيکاران می کنم .و اينک مرداد ماه ،در گرامی
داشت سال روز اعدام نمايندگان و اعضاء کانون بيکاران زنده يادان -حسين شاکری،
ھوشنگ رستمی ،محمدرضا رستمی و محمدرضا نامداری معروف به چرخی -اين
گزارش موثق برداشت شده از فصل سوم کتاب » تاريخ زنده « به قلم نويسنده ست.
اضافه کنم در ھفته ھای پيش با يکی از اعضای سابق کانون بيکاران انديمشک
گفتگويی تلفنی داشتم و در آن مکالمه ذکر نام کردم از » حجت خوش کفا « که نوجوانی
 ١٢ساله که کشته شده بودند و ھمچنين ديگر کشته شدگان در درگيری کانون بيکاران
در خوزستان.
ضرب المثلی قديمی ست که می گويد :ديوار موش دارد و موش ھم گوش دارد .اين
ضرب المثل را نوشتم تا بنويسم -در فاصله کمتر از چند روز -يکباره ،مقاله ای با قلمی
نتراشيده ،وارد سايت ھای اينترنتی شد با عنوان " اوين ويران شوی" .اين مقاله بی
سر و ته منتشر شد تا بلکه کانون بيکاران را ربط بدھد به مجاھدين .نويسنده مقاله
مورد نظر که تصادفا ً از ارديبھشت  ١٣٥٧تا پايان خرداد ١٣٥٨دبير ورزش در
دبيرستان ما بود در طی اين سال ھا در بستر بسر می برده ست و اطالعی از امثال
خوش کفا نداشت .اکنون با ليست کردن اسامی تعدادی از اعدام شدگان مجاھد و اضافه
نمودن نام حجت خوش کفا )که سابقا ً ھوادار پيکار سابق بود و احتماالً ايشان اين را
نمی داند( اينچنين گوشه ايی به کانون بيکاران می زند؛ و ليست خود را می بندد .و ديده
شده در جايی ديگر به تيم فوتبال نيرو اشاره کرده و اين تيم موفق را تيم مجاھدين
معرفی می کند .مصادره ی کانون بيکاران و تيم ھای ورزشی با وجوديکه از تنوع افراد

و افکار برخوردارند کار حزب ﷲ ست و ھر شخص يا سازمانی اين عمل زشت و
ناشايست را تکرار کند؛ روی ديگر حزب ﷲ را نشان داده ست با نامی ديگر .دست
انحصارطلبان از کانون بيکاران و تيم فوتبال نيرو کوتاه!
نکته ايی ديگر -با شروع درگيری ھا و اعتراضات بحق بيکاران ،کانون بيکاران که
قانونی و مردمی بود غير قانونی اعالم گشت و در اوائل  ١٣٥٩توسط اراذل و اوباش
خمينی منحل شد و ديگر اجازه فعاليت نيافت .ديگر اينکه ،با فرمان مرگ بار » خمينی«
که گفت " :بگيريد و بکشيدشان!" از سال  ١٣٦٠به بعد در زندان يونسکو ھمچون
ساير زندان ھا ،جوانان و نوجوانان بسياری به جوخه ھای اعدام سپرده شدند .رسيدگی
به بازداشت ،پروسه بازپُرسی ،ميزان شکنجه ،محاکمات و اعدام ھايی که در جمھوری
اسالمی ايران انجام گرفته ست ،امری ضروری ست.
کانون بيکاران
در درون حاکميت نظرات و ديدگاه ھای مختلف وجود داشت و ھمه دعواھا بر سر کسب
قدرت و حفظ آن بود .گرانی و بيکاری در کشور بيداد می کرد .خمينی که نقش اول
روحانيت را داشت در پيش از ورود به خاک ايران از آب و برق رايگان دم می زد!
مشخص بود که حرفھای او جز وعده و وعيد توخالی چيزی بيش نبود و ديری نپاييد که
به جای آب و برق مجانی ،ھمه چيز دو برابر شد.
فشارھای اقتصادی بر شانه مردم ديده می شد و فشار فزاينده بيکاری ،جوانان را بر آن
داشت تا به فکر مرکزی برای تجمع و دفاع از حقوق خويش بر آيند .به ھمين دليل در
بسياری از شھرھا کانون ھای بيکاران تأسيس شد .خيل عظيم بيکاران به عضويت اين
کانونھا در آمدند و شروع به فعاليت کردند .در اين راستا ،کانون ھای بيکاران در استان
خوزستان فعالتر بودند.
وظيفه کانون بيکاران ايجاد شغل برای ھمه بيکاران ،تالش برای دريافت حقوق بيکاری
و بيمه بيکاران ،لغو قواعد گزينش و رفع تبعيض برای مشاغل و پستھای مختلف بود.
ھمچنين اعضاء خواھان معرفی افراد و انجام مراحل استخدام بوسيله کانون
بودند.
اولين اجالس بيکاران در محل سينما پاراديا در اوائل پائيز  ١٣٥٨برگزار شد .جمعيت
زيادی بوديم که با شنيدن خبر اجالس ،به محل برگزاری مراسم رفتيم .ما اعضای
شورای دانش آموزی دبيرستان دخترانه محبوبه متحدين در اين جلسه حضور داشتيم و
طبقه باال برای نشستن زنان در نظر گرفته شده بود .پس شنيدن اخبار و اعتراضات
بيکاران ،از ميان جمع ھمراه ،من انتخاب شدم تا به پشت ميکروفن بروم و ضمن

سخنرانی ،ھمبستگی و پشتيبانی از بيکاران را اعالم کنم .به کمک ھمراھانم متن الزم را
آماده کرديم.
تعدادی از زنان حاضر در جلسه به من پيشنھاد کردند روسری سر کنم .معترض بودم و
نمی توانستم بپذيرم .گروھی از فعاالن چپ و ھواداران با سابقه سازمان چريک ھای
فدايی خلق ايران و چند مجاھد آمدند تا در اين باره با من گفتگو کنند .من نمی توانستم
زير بار بروم .اعتقاد آنھا بر اين بود که چون توده مردم در اين نشست حضور دارند،
برای حفظ موقعيت و احترام به مذھبيون بايد روسری سرکنم.
در جواب به آنھا گفتم :مگر ھمين مذھبی ھای امروز بی چادريھا و غير مذھبی ھای
ديروز نيستند؟ چرا ما بايد به اين گونه توھمات دامن بزنيم؟ زن در انتخاب پوشش آزاد
است .از ميان افرادی که در اطرافم بودند ،گلی ،ليسانسيه بيکار و ھوادار سازمان
فدائيان ،دستش را به معنای سکوت روی لبانم گذاشت و با لحن دلسوزانه ای گفت :الھی
قربانت بروم ،فقط اين روسری را سرت کن.
او سعی داشت با رفتارش از عصبانيت من بکاھد .در آن ايام ھيچ گوش شنوايی نبود،
زيرا چپ ھای ما مذھبی تر از مذھبی ھا بودند! ھيچ راھی جز تسليم نداشتم .يک
روسری کوچک کرم رنگ سرم گره زدند و من پايين رفتم .جوانان حاضر از ديدن
اطالعيه ھمبستگی در دست من خوشحال شدند .متن اطالعيه را قرائت کردم و با تشويق
حاضران روبرو شدم .بعد از من گروھھا و افراد ديگر اطالعيه ھايشان را
خواندندo.
از آنجا که کانون بيکاران با شرکت فعال مردم شکل گرفت ،تداوم پيدا کرد .ھمه روزه در
شھرھای مختلف خوزستان از جمله ماھشھر ،انديمشک ،اھواز و آبادان اعتراضات و
تجمعات آنھا بر پا بود .ھمه گروھھای سياسی ،سازمانھا ،کارمندان دولت ،دانشجويان
و دانش آموزان از حرکت آنھا حمايت کردند و با شرکت گسترده و فعال خود در
اعتراضات اعضاء کانون بيکاران نقش به سزايی داشتند .از ميان آنھا اقدامات دانش
آموزان دبيرستان دخترانه محبوبه متحدين )ششم بھمن( چشمگير بود .ھر ھفته در
حمايت از بيکاران به برگزاری راه پيمايی اقدام می کردند و از مسئولين کشور توجه و
خواستار
را
بيکاران
کانون
اعضاء
وضعيت
به
رسيدگی
بودند.
کانون بيکاران در تالش و تکاپوی فراوان بود تا بتواند مشکلی از مشکالت جماعت
بيکار را کم کند .نماينده ھای بيکاران به ادارات و مراکز مختلف مراجعه کردند و چون
از سوی دولت و نو حکومتيان حمايت نشدند ،خود به فکر چاره افتادند تا برای حل يک

سری از مشکالت و کمبودھا اقدام کنند .با اين نگرش دست به اقداماتی چند زدند ،از
جمله پاساژھای مختلف و مراکز خريد ،فروشگاه ھا و مراکز تجاری و مغازه ھايی که
خالی بودند را به تصرف در آوردند و در اختيار گروھی قرار دادند تا به استفاده بھينه
برسد و از خيل بيکاران کاسته شود .زمينھای اطراف که بدون مالک و يا صاحبانشان
ساواکی و فراری از کشور بودند را تصاحب و در ميان خانواده ھای بيکار و فقير تقسيم
کردند .مردم ھم به خاطر اين که زمينھا را از دست ندھند فوراً دست به ساخت
زدند.گروھی از مھندسان و طراحان ساختمان به کمک مردم شتافتند و خدمات مشاوره و
طرح رايگان در اختيارآنان قرار دادندo.
شھردار وقت پس از گفتگو با نمايندگان بيکاران ،قبول کرد که اتاقی در ساختمان
شھرداری در اختيار آنان قرار داد .در پی اقدام بی سابقه شھردار به حمايت از بيکاران،
اختالف ميان شھرداری و فرمانداری باال گرفت .عناصر سرکوب وابسته به فرمانداری
بيکاران
و
شھردار
عليه
توطئه
و
چينی
دسيسه
به
پرداختند.
با استقرار بيکاران در ساختمان شھرداری ،کارھا و فعاليتھای بيکاران سامان پيدا کرد.
عمالً ساختمان شھرداری ستاد رسمی بيکاران شد .بيکاران ھمه روزه در آن محل گرد
می آمدند و جلساتشان را برگزار می کردند .اطالعيه ھای طبقه بندی شده بيکاران ،در
محل شھرداری تھيه ،تکثير و توزيع می شد .به اين وسيله ،عموم مردم از مجموعه
اقدامات کانون مطلع می شدندo.
تحصن بيکاران
در زمستان  ١٣٥٨اعضاء کانون بيکاران در نحوه استخدام به اداره آموزش و پرورش
معترض شدند .از آنجا که اعضاء کانون با بخش آموزش و استخدام به نتيجه ای
نرسيدند ھمگی در ساختمان اداره آموزش و پرورش متحصن شدند و ساختمان را
تصرف کردند.
کارمندان و کارکنان اداره کارھايشان نيمه تعطيل شده بود .آنھا ساعاتی پستھای خود را
رھا کرده و پس از قفل کردن اتاقھا ،اداره را ترک می گفتند .از سوی سپاه پاسداران
بارھا به بيکاران حمله شد .به دليل کثرت جمعيت و تجمع ھمه روزه بيکاران در محوطه
ساختمان اداره ،ھجوم سپاه بی نتيجه بود .سپاه نتوانست ساختمان را از حضور بيکاران
تخليه کند.
برای مراقبت و پيشگيری از حمالت احتمالی سپاه پاسداران ،گروه کثيری از بيکاران بر
روی پشت بامھای ساختمان اداره آموزش و پرورش در ساعات روز و شب ايستاده

بودند .ديوارھای اطراف ھمه پر از جمعيت بود .در باالی پشت بامھا ،ديوارھای حياط و
اطراف اداره و بر روی چينه ھا گروه زيادی از بيکاران نشسته بودند تا در صورت
حمله نيروھای سپاه سرکوبگر مطلع شده و بتوانند از خود دفاع
کنند.
از آنجا که اداره فرھنگ ھيچگونه ھمکاری با بيکاران نکرد ،گروھی از بيکاران برای
باز کردن قفل در ورودی اتاقھای اداره راه حلی يافتند .آنھا در مواقع مناسب به بعضی
از اتاقھا وارد می شدند و اسناد محرمانه را مطالعه می کردند .از جمله اسناد مھمی که
به آن دسترسی پيدا کرده بودند ،پوشه ای محرمانه متعلق به سازمان اطالعات بود که
نام کليه دبيران و فرھنگيان ساواکی در آن نگھداری می شد .ھمانطور که قبالً اشاره
شد ،رژيم از نيروھا و معلمين ساواکی بھره وری می کرد .ساواکيھا ھر کاری اعم از
جاسوسی ،گزارشدھی و امثالھم را انجام می دادند .برايشان فرق نمی کرد تاج باشد يا
عمامه! اينان برای در امان بودن ،طرفدار رژيم و خيلی سريع تبديل به بلندگوھای
تبليغاتی نظام اسالمی شدند .در مدارس ،دانش آموزان فعال و انقالبی را محکوم و سعی
کردند فعاالن سياسی مخالف رژيم را بدنام و بدسابقه جلوه دھند تا اعتبارشان کمتر شود
و نتوانند در ميان دانش آموزان نفوذ کنند .اين خانمھا ھمان معلمان گذشته بودند که با
مينی ژوپ سر کالس حاضر می شدند) .تأکيد می کنم که زن در انتخاب پوشش آزاد
است(
ھمين ھا بودند که برای جشنھای ششم بھمن ) انقالب شاه و ملت( و چھارم آبان )روز
تولد شاه سابق( با يکديگر رقابت می کردند ،سر و دست ھمديگر را می شکستند و بچه
ھای مردم را به زور در اين قبيل مراسم شرکت می دادند .اينان قبل از ھمه اقشار ،به
چادر و مقنعه پناه بردند و طبيعتا ً مقتضی بود که آواز و ترانه خوانی بر روی پل کارون
و سر پل دزفول را فراموش کنند!o
اعضاء بيکاران روزھا و شبھای زيادی در آن محل حضور می يافتند و به ايراد
سخنرانی و شعار می پرداختند .اطالعيه ھای سازمانھا و گروھھای سياسی در جھت
حمايت از بيکاران خوانده می شد .گاه ساعاتی را به نشانه حمايت با آنھا می گذرانديم.
راه پيمايی دانشجويی و دانش آموزی در حمايت از بيکاران و برای رسيدگی به وضع
فراوان فراوان برگزار می شد.
اقتصادی آنھا
ِ
چشمگيرترين شعار آن روزھا ،که شعار استراتژيک ما بود و مروج آن بوديم،
“استقالل ،کار ،مسکن،آزادی” بود .دومين شعار کانون بيکاران “کار ،کار ،اين است
شعار بيکار” بود .ھواداران سازمان پيکار سر می دادند “کار فراوان می کند کارگر،

کارگر .رنج فراوان می برد برزگر ،برزگر .سود فراوان می برد سرمايه دار ،سرمايه
دار ”.اين شعارھا در ميان جمعيت حاضر و معترضين بيکار جا افتاده بودo.
رودخانه ای از ِگل
آغاز فصل سرما بود .بارندگيھای پياپی ،استان خوزستان را بر داشته بود .بارانھای
شديد تبديل به سيل شد و قسمتھايی از خوزستان را نابود کرد .سال ،سال بدی بود .به
دنبال کشتار ،سرکوب ،فقر و تنگدستی ،سيل ھم آمده بود .سيل آن سال مکمل دردھای
سينه دردمند اھالی جنوب بود .اين در حالی بود که خمينی به طور مرتب تحمل و صبر
انقالبی از طبقه زحمتکش و فقير می خواست .اما صبر انقالبی خاص فقرا و زحمتکشان
بود ،نه سردمداران و عناصر وابسته به رژيم و سرمايه داران .اين بار فعاليت يکپارچه
مردم به سمت کمک به سيل زندگان گرايش پيدا کرد .گروھھای سياسی ستاد کمک
رسانی به سيل زدگان را داير کردند .کانون بيکاران ھم ساختمان آموزش و پرورش را
ستاد کرده بود .اعضاء کانون شبانه روز فعال شده بودند و به ياری ھموطنان خويش
می شتافتند .ھمه در سطح شھر کمکھای مردمی اعم از پول ،طال و اجناس دريافت و
ميان سيل زدگان تقسيم می کردند.
من و مھری مال و تعدادی ديگر از دوستانم جزو گروه امداد بوديم که برای کمک رسانی
به مناطق مختلف سيل زده می رفتيم .در اين ميان صحنه ھای دلخراش و سختی می ديدم
و تجربه می کردم .رودخانه آغشته از گل شده بود .زنی از ساکنان شھر شوش بر کف
خيابان ،که ھمچون رودخانه ای آب در آن جريان داشت ،نشسته و گاو خفه شده اش را
در بغل گرفته بود و زار زار می گريست .منبع در آمد مالی او از بين رفته بود .زندگی
مردم زير آوار مانده بود .ديوارھا و سقفھا فرو ريخته بودند.
ھمه چيز نابود شده و جان آدمھای بسياری از دست رفته بود.آموزش و پرورش اھواز
ھمکاری کرده و تعدادی از مدارس را در اختيار سيلزدگان قرار داده بود تا برای کوتاه
مدت در آنجا زندگی کنند .ما آذوقه ھا ،لباسھا و پتوھا را ميان مردم تقسيم می کرديم.
شب ھنگام که به خانه باز می گشتم ،سر تا پايم پر از گل و الی بود ،گويی از صبح تا
کرده
شنا
ِگل
از
ای
رودخانه
در
شب
بودم.
از سراسر کشور کمکھای مردمی و نيروی کار دريافت می کرديم .در فکر کمک بيشتر و
تالش به آسيب ديدگان سيل بوديم .به ھمين منظور ،برای تحويل آذوقه و نفت و چراغ و
لباسھای گرم در حوالی» باالرود « رفتيم ) . (٤مشغول کمک بوديم که نيروھای سپاه
پاسداران به ستاد ما حمله ور شدند و ھمه چيز را مصادره کردند .نيروھای مسلح به

جای آن که به مردم و سيل زدگان کمک کنند ،به تعطيلی ستادھای متعلق به
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران و ديگر جريانات چپ اقدام می کردند .آنھا ھر جا
که آرم سازمان فداييان را روی لوازم و آذوقه ھا می ديدند ،ضبط می کردند .مأموران،
سيل خانمان بر انداز و مردم صدمه ديده را نمی ديدند بلکه فقط ھمراھی سازمان با توده
ھا آزارشان می داد.
ستاد مجاھدين و کانون بيکاران بر قرار بودند .به ھمراه دوستم فاطی ،که مجاھد بود و
چند نفر ديگر به بازديد شھرھا و محل ھای مختلف سيل زده رفتيم .از آنجا سری ھم به
ستاد مجاھدين زديم .برای کمک ،به کانون بيکاران ملحق شدم و کمکھايی را که جمع
آوری می کردم به کانون بيکاران تحويل می دادم.
تحصن بيکاران در اداره آموزش و پرورش ،حکومت را بر آن داشت تا مامورينی برای
رسيدگی و حل مشکالت مردم به محل بفرستند .مامورين حکومت ،به ھمه بيکاران قول
دادند که آنھا را در اداره مرغداری استخدام خواھند کرد .گروھی با اين
پيشنھاد مخالف بودند زيرا مدراک تحصيلی آنھا متفاوت بود و نمی توانستند از
تخصص خود استفاده بھينه کنند و ديگر اينکه گروھی از بيکاران به حرفھا و وعده
ھای مسئولين مملکت اعتمادی نداشتند .بيکاران به تحصن خاتمه دادند و تصميم گرفتند
ظرف چند روز به ادارات مختلف استان مراجعه و از آنھا درخواست شغل نمايند .به
اداره مرکزی راه آھن )ناحيه( در نزديکی منطقه مسکونی ۶٠فاميلی ،مراجعه کرده و
گروھی از آنھا داخل اداره شدند و گروھی ديگر در بيرون از محوطه در خيابان بسط
نشستند.
تجمع بيکاران در نزديکی و مسير خانه مسکونی ما در منطقه راه آھن صورت گرفته
بود و به حمايت از آنان ساعاتی را به آنھا پيوستم تا روسای اداره ناحيه راه آھن بدانند
که حامی بيکاران ھستم .ناگھان چماق بدستان خمينی به طرف من حمله ور شدند و نمی
دانم چگونه زنده ياد » رضا قالوند« صحنه را می بيند ) (٥و به سرعت بھروز بھزادی
و چند نفر ديگر را برای نجات و رھا کردن من از دست چماق بدستان می فرستد .بھروز
تعريف می کند :رضا قالوند سراسيمه داخل اداره ناحيه شد و گفت "برسين فريبا
مرزبان را کشتن ،کشتنش"!
گشودن آتش به سوی مردم
اواخر سال  ١٣٥٨بود و در يکی از ھمان روزھا که در جنوب بودم به مالقات دوست
قديمی رفتم .در يکی از خيابانھای اصلی شھر ،با او در حال گفتگو بودم که متوجه
صدای ھمھمه و شعار شديم .به اتفاق دوستم که او نيز بعدھا اقليتی شد به سمت صدای

تظاھر کنندگان ادامه راه داديم .مسير شعارھا ما را به سمت کميته مرکزی ھدايت کرد.
ھنگامی که به خيابان پشت کميته رسيديم ،صدای شليک گلوله آدم کشان خمينی و بارش
سنگ از سوی معترضين ھمه حوالی را پوشانده بود .به سختی از کنار ديوارھا راه می
رفتيم تا از پرتاب سنگ و شليک گلوله در امان بمانيم.
به محل نزديکتر شديم تا بدانيم چه اتفاقی رخ داده است .نيروھای سرکوبگر خمينی با
چوب و چماق و اسلحه به جان اعضاء کانون بيکاران و ديگر مردم افتاده و ظاھراً
گروھی از بيکاران را دستگير کرده بودند .جمعيت حاضر برای ابراز نارضايتی از اعمال
انجام شده سپاه پاسداران و اعتراض به عمل کميته چی ھا و نيروھای چماق بدست ،به
سمت کميته مرکزی آمده بودند تا بلکه از گسترش دستگيريھای بعدی جلوگيری شود.
از درون کميته به سوی مردم آتش گشوده شد .به عادت ھميشه دوربين ھمراھم بود.
تصميم گرفتم از صحنه ھای درگيری عکس تھيه کنم .حلقه اول فيلم تمام شد .دومين
حلقه را در دوربين جای دادم و حلقه اول را که عکاسی کرده بودم گذاشتم در جيب
شلوارم و به عکاسی ادامه دادم .ھنوز چيزی نگذشته بود يکباره نيروھای فاالنژ به
رھبری شعبان قالوند ،که در حمله به تجمعات مردم بی دفاع نامی بود ،با ديدن من،
فرصت را غنيمت شمرده و بر سرم ريختند(۶).
من فرياد می زدم ،معترض بودم و تکرار می کردم :من جزو تظاھر کنندگان نيستم.
داشتم از اين محل عبور می کردم .چرا چنين می کنيد؟
از آنجا که حرف حاليشان نبود ،ھمانطور با قنداق تفنگ و چوب بر سر و دست من و
افرادی که در نزديکی من بودند ضربه می زند .من سعی می کردم از دوربينم محافظت
کنم تا عکسھايی که از حمله نيروھای حزب الھی در حال گشودن آتش به سوی مردم
تھيه کرده بودم صدمه نبينند .به ھر حال موفق شدم خود را از مھلکه برھانم و دور
شوم .سپس در مجاورت ھتل اقبال ،به عکاسی از تير اندازی سپاه به سوی مردم ادامه
دادم.
رگبار گلوله و سنگ
ھمه مردم شھر به سمت کميته و ميادين اصلی شھر آمده بودند .دامنه درگيری وسعت
پيدا کرده بود .کم کم ھوا تاريک می شد وکار عکاسی ديگر فايده ای نداشت .دوربينم را
به کسی سپردم تا از آن محافظت کند و خود به جمع تظاھر کنندگان پيوستم .خيابانھای
اصلی شھر را جوانان قرق کرده بودند .نيروھای سپاه در صدد بودند تا مردم را از
نزديکی کميته دور سازند .آنھا از کشته شدن مردم بيگناه ھيچ خوفی نداشتند .صدای
رگبار ھمه مردم را به وحشت انداخته بود ،مردمی که انقالب را تجربه کرده بودند .در

آن شب حساس پاسخ گلوله را با سنگ می دادند و من در آن ميان شاھد بودم که گروھی
بی سر و پا چگونه با مردم رفتار می کنند.
به فرماندھان سپاه دستور کشتار مردم رسيده بود .سپاھيان تا خرخره مسلح به جان
مردم افتاده بودند .به ناچار ما عقب کشيديم و خود را به بيمارستان رسانديم .برای
دقايقی به خانه دوستم که دوربين نزد او بود رفتم .دوربين را تحويل گرفتم و باز گشتم و
تعدادی عکس از زخمی و کشته شدگان تھيه کردم .آسمان می رفت که به روشنايی
بگرايد .من و دوستانم خسته و گرسنه بوديم .شب تا صبح در زير رگبار گلوله و سنگ
گذشته بود .به اتفاق به خانه کسی در ھمان نزديکی رفتيم و مقداری غذا خورديم .از
فرط بی خوابی و خستگی احساس سرما می کردم .خانه پدری من در ھمان منطقه بود.
به دوستانم گفتم که برای دقايقی به خانه می روم و باز می گردم .يکی از افراد خواست
به ھنگام بازگشت برای او لباس گرم ببرم.
آنھا را ترک گفتم .در خانه را که گشودم مثل ھميشه مادرم چشم به راه نشسته بود.
صدای رگبار خواب را از چشمان او ربوده بود .سخت بيمار بود و مثل بيد می لرزيد.
پدرم در خانه نبود .او برای انجام کارھای اداری به خارج از خوزستان رفته و از وقايع
بی خبر بود .پس از گفتگوی مختصر با مادر ،از او مبلغی پول گرفتم و اجازه خواستم در
خيابان به مردم ملحق شوم .به او گفتم که نگران نباشد.
او گفت :شب تا صبح صدای گلوله شنيده ام .چطور نگران نباشم؟ برادرت کجاست؟ چرا
با تو به خانه نيامده؟ مرا نصفه عمر کرده ايد!
به او گفتم :من با دوستانم در نزديکی خانه بودم که برای ديدنت آمده ام .شھر پر از
مامورين امنيتی است .در خانه ماندن برايم خطرناک است .ھر لحظه ممکن است به خانه
ما بريزند .ھيچيک از جوانان در خانه ھايشان نيستند .مأموران ھمه را شناسايی کرده
اندُ .گردانُ ،گردان مأموران به خانه ھا می ريزند .حال برادرم خوب است.
او که می دانست به او دروغ نمی گويم ،با ناراحتی و ترس گفت :کجا می روی؟ در خانه
که ھستی؟
دوباره گفتم :نگران من نباش .ھر کجا باشم امن تر از خانه ماست.
بوسيدمش ،دو لباس گرم برداشتم و از خانه خارج شدمo.
پس از ملحق شدن به دوستانم ،به سمت اورژانس بيمارستان راه آھن در بلوار وصل به
خانه مان حرکت کرديم .در اواسط راه بوديم که متوجه يکی از پسران محل شديم .او در
البه الی درختان پنھان شده بود و با دست به ما اشاره می کرد که برگرديم .من و ديگر

دوستانم از کنار ديوارھا و البه الی درختان پا به فرار گذاشتيم و به سمت استاديوم
ورزشی )زمين فوتبال راه آھن( دويديم .در ھمان زمان ،يکی از دوستانم را ديدم .او در
درگيری شب گذشته زخمی و در اورژانس بيمارستان بستری شده بود .در آن لحظه
خطير ،با وجود آن که لوله سرم در رگ دست او بود ،به ھمراه برادرش از کانال کولر
اتاقی که در آنجا خوابيده بود فرار کرده و از خيابان پشتی اورژانس گريخته بود .برای
کمک به سمت آنھا دويديم .او به من گفت :از محل دور شو .نيروھای سپاه به
بيمارستان يورش آورده اند و کليه زخمی شدگان واقعه ديشب و ھمراھان آنھا را
دستگير می کنند.
دوستم و برادرش را تا ضلع جنوبی ورزشگاه راه آھن ھمراھی کرديم و سپس از آنھا
جدا شديم .به خانه دوستمان باز گشتيم .راديو اھواز را روشن کرديم تا از اخبار مطلع
شويم .ساعت  ٨صبح بود .صدای قاضی امام جمعه شھرستان دزفول و عضو فقھای
شورای نگھبان پخش می شد.
او خطاب به مردم دزفول پيام داد :ای مردم شھيد پرور دزفول چه نشسته ايد .گروھی
کمونيست بی خدا می خواھند خوزستان عزيز را از کشور مان جدا کنند! برادران غيور
به پا خيزيد و حق اين کمونيستھای بی خدا و خدا لعنت را کف دستشان بگذاريد .ھمه
جمع شويد و برای کمک به برادران پاسدار و حزب اللھی آماده سفر و رزم شويم.
نترسيد که خداوند پشت و پناھتان است.
شھرستان دزفول يکی از شھرھای مذھبی ايران است و رژيم جمھوری اسالمی ھمواره
از حمايت مردم اين شھر برخوردار بوده است .به ھمين علت اين پيام خطاب به ساکنين
دزفول بود .پس از پخش پيام قاضی ،گروه زيادی از عناصر حزب اللھی دزفول برای
سرکوب مردم بسيج شدندo.
با دوستانم در حياط خانه نشستيم و به بررسی اوضاع پرداختيم .ظاھر شدن در شھر
خطرناک بود .اوضاع را بايد تحمل می کرديم .عاقالنه ترين کار اين بود که در آن لحظات
بحرانی و خطر ساز از چشم مأموران حکومتی و حزب اللھی ھا دور بمانيم .جز پنھان
شدن کار ديگری نمی توانستيم انجام دھيم.
احساس خستگی شديد می کردم .به يکی از اتاقھا رفتم و چند ساعاتی خوابيدم .پس از
بيداری خبر دار شدم که غيرمستقيم در شھر حکومت نظامی اعالم شده است .ھر جوانی
که در دسترس بود توسط مأموران دستگير می شد .دستگير شدگان را مستقيما ً روانه
زندان کارون ) (٧و زندان يونسکو ) (٨می کردند .جمعيت زيادی از دانش
آموزان دستگير شده بودند .مدارس تعطيل شدند و سراسر شھر را سکوت فرا

گرفت .خانواده ھای قربانيان واقعه ديشب در به در پی يافتن عزيزان خود
بودند.
با گذشت روزھا ،خانواده ھای کسانی که به دست نيروھای سرکوبگر خمينی کشته
شده بودند اقدام به خاکسپاری عزيزان خود کردند .دامنه اعتراضات و مخالفت با
سرکوب گسترش پيدا کرد .مردم در يک گردھمايی در بلوار راه آھن منتھی به
بيمارستان عمومی شھر و اداره پليس مرکزی ،اعتراض خود
را نسبت به وقايع و کشتار مردم بی دفاع اعالم کردندo .
تحصن عمومی در شھر
به دنبال دستگيريھای بی رويه جوانان و نوجوانان ،خانواده ھای بازداشت شدگان و
داغدار پس از مراجعه به زندانھای مختلف و ادرات ذيربط برای رسيدگی به وقايع و
رخدادھا ،به ھمراھی و حمايت مردم اقدام به تحصن در خيابان خمينی )پھلوی سابق( که
اصلی ترين خيابان شھر بود ،کردند .مردم در سطح وسيعی به دفاع و حمايت از قربانيان
واقعه و دستگير شدگان ،شبانه روز در خيابان نشسته بودند و ھمزمان شعار مرگ بر
رژيم اسالمی شنيده می شد .ھيچگونه ترددی در آن قسمت از شھر صورت نمی گرفت.
مردم متحصن دسته جمعی نان و آذوقه مصرف می کردند .دانش آموزان و دانشجويان،
مدرسه و دانشگاه را فراموش کرده بودند و برای کمک و ھمدردی در جمع مردم حاضر
می شدند .من ھم به ھمراه چند تن از دوستانم به مردم پيوسته بودم .تعدادی از آنھا
اکنون با من ھمعقيده يا در ميان ما نيستندo .
با سپری شدن چند روز ،اسامی تک تک کشته شدگان در درگيريھا و قربانيان جامعه
سرمايه داری مشخص شد .در ميان اجساد ،جسد دو پسر بچه  ٩ساله به چشم می آمد
که در روز حادثه برای خريد نان به بيرون از خانه رفته بودند .يکی ديگر از قربانيان
شاھين دژ بود ،تنھا فرزند خانواده که با مادرش زندگی می کرد .او نور چشم مادر بود.
شاھين شعر ھم می گفت .يادم ھست ھميشه در جمع بيکاران سخنرانيش را با اين شعر
آغاز می کرد:
آن که گرديده جمع سيم و زرش
زر نباريده زآسمان به برش
يا خودش دزد بوده يا پدرش

شاھين زنده نماند تا سخنرانی کند .زنده نماند تا از اشعار و سروده ھايش بخواند .او
ديگر زنده نبود تا پای درد دل و صحبت ھمشھريانش بنشيند و مردم ھم به سخنان
دردمند او گوش دھندo.
شعبان قالوند که فرماندھی چماق به دستان خمينی را بر عھده داشت و از ھيچ کاری
چشم نمی پوشيد ،به توحش و وحشيگری شھره عام و خاص بود .او به ھمراه گروھی
از چماقداران ،ھسته ھايی تشکيل داده بود .اين ھسته ھا ،زنان سياسی فعال را شناسايی
می کردند و در موقعيتھای مختلف به آنھا حمله ور می شدند و زير مشت و لگد و چوب
می گرفتند .ھمه چيز به اينجا ختم نمی شد .اين اوباشان برای گرفتن زھرچشم از مردم
شھر ،به دستگيری زنان و دختران جوان پرداخته بودند .اگر نشانی از زنان سياسی در
دست داشتند ،بالفاصله به محل زندگی او می ريختند و دستگيرش می کردند .به ھمين
دليل ،گروھی از اھالی شھر برای حفظ جان اين زنان ،چاره ای انديشيدند .ھيچيک از
ما ،اجازه تنھا بودن در سطح شھر را نداشتيم .با پيشينه ای که داشتم خطر بيش از
سايرين تھديدم می کرد؛ از سوی دوستان ،سعيد و علی را برای ھمراھی من گذاشتند و
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شعبان و گروھش به ھمين اکتفا نکردند .او جنون داشت ،جنونی که ارثيه حزب ﷲ
است .او و آدمھايش به افراد و مکانھای مختلف حمله ور می شدند و ھمه چيز را داغان
می کردند تا ھمه را دستگير کنند .در اين ميان او به کتابفروشی دانش که متعلق به
ھمسر خواھرش بود حمله برد و او را که از ھواداران سازمان فدائيان بود دستگير و
روانه زندان کرد.
تحصن در سطح شھر ادامه داشت .ھمه روزه خبر دستگيری در آمار بااليی به گوش می
رسيد .در طول اين مدت چند بار به خانه سر زدم .در يکی از ھمان روزھا خبر بازداشت
برادرم» بابک « را دريافت کردم .او در خيابان به ھمراه زنده ياد » غالم
بندری« دستگير شده بود (٩) .پدرم از سفر بازگشته بود و به مردم در خيابان ملحق
شده بود .با ديدن او آسوده خاطر شده بودم و گمان می کردم که از ميزان نگرانی و
دلواپسی مادرم کاسته می شود .به ھمين دليل سه روز به خانه نرفتم.
گردان ويژه سرکوب
از سوی حاکميت پياده کردن نيروی جنوب کافی نبود .رژيم خطر را گسترده تر احساس
کرده بود .به ھمين دليل ،برای سرکوب بيشتر مردم از نواحی مختلف
گردانھای ويژه به منطقه اعزام شد .اسماعيل موسوی ،فرمانده گردان از شھرستان

خرم آباد آمده و بزرگ شده انديمشک در خوزستان بود .او چندين سال با بسياری از
جوانان شھر ھمکالس و ھمصحبت بود و شيطنتھای نو جوانی و بچگی را کنار ھم انجام
داده بودند .اينک ،رژيم او را برای کشتار مردم بی دفاع اعزام داشته بود! ) (١٠در يکی
از روزھا که ما بست نشسته بوديم ،او به ميان جمعيت آمد و خواست تا با مردم گفتگو
کند.
او رفت پشت ميکروفن و پس از معرفی خودش ،اعالم کرد :ھنگامی که مرا به عنوان
فرمانده ويژه سپاه پاسداران برای برقراری آرامش و سرکوب شديد مردم دعوت کردند،
به من گفتند :گروھی آشوبگر به شھر ريخته اند .اجنبی ھا اختشاش کرده و به کشتار
عناصر حزب اللھی و برادران سپاه دست زده اند .حاال که در ميان شما ھستم می بينم
اطالعاتی که دريافت کرده ام اشتباه بوده است .شما مردم متحصن و افراد معترض ھمه
دوستان قديم و ھم محله ای ھای من ھستيد و اجانب معنايی ندارد! من آمده ام بدانم چرا
چنين شده است؟
صدای جمعيت حاضر در صحنه بگوش می رسيد :شما که می گوييد ما اجانب نيستيم
پس چرا جلوی خونريزی را نمی گيريد؟ تاکيد می کردند" کدام سپاھی کشته شده ست؟"
چرا گلوله داغ اسلحه شما جسمھای ما را سوراخ سوراخ می کند؟ چرا بچه ھای مردم را
در ھر رده سنی دستگير کرده ايد؟چرا بازداشت شدگان را از زندان آزاد نمی کنيد؟
يکباره اعتراض مردم در رابطه با سختيھايی که کشيده بودند بلندتر شد و ھمه به
خروش آمدند .از ميان صفوف جلويی جمعيت معترض آقای » مجيد کايدی« مربی محترم
تيم فوتبال نيرو ،که قھرمان استان بود با نگرانی نسبت به بازداشت چھار تن از
فوتباليستھای تيمش معترض شد و گفت :چرا می گوييد که بازداشت شدگان خرابکار و
افراد مسلح ھستند؟! و در حالی که ليست بازداشت شدگان را به اسماعيل موسوی نشان
می داد و اشاره بر آن داشت گفت :در ميان بازداشت شدگان  ٤تن از بازيکنان تيم من
ھستند؛ دليلی برای بازداشت ورزشکاران وجود ندارد به چه جرمی آنھا را در زندان
نگاه داشته ايد؟ اسماعيل موسوی وعده کرد به مردم کمک کند.
در آن روزھای دلگير من بيش از حد نگران بودم .زينب و شھناز خواھران آقای کايدی
در کنارم بودند .مثل ھميشه زينب دستھايم را در دستھايش گرفته بود و می خواست مرا
به خانه شان ببرد تا شايد از نگرانی من کاسته شود .قدرت کايدی ھم که آنجا بود سعی
بکاھد.
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شرايط و اوضاع سياسی منطقه وخيم و حساس بود و برای احقاق مطالبات مردم ،اتحاد
عمل بيشتری در ميان گروھھای حمايت کننده و پيشتاز الزم می بود .مجاھدين محافظه
کاری می کردند و در اعالميه ھايشان از ذکر نام کشته و بازداشت شدگان با گرايش چپ
خودداری می ورزيدند .آنھا بر زبان می آوردند که افراد بازداشت شده وابسته به
گروھھا و مردم عادی ھستند ،تشکيالتھايشان از آنھا دفاع می کنند .يکی از اعضاء
کانون بيکاران که به گروه سياسی وابستگی نداشت ،با چند تن از ھواداران مجاھدين،
در اين باره گفتگو کرد و از آنان خواست ميان نيروھا ايجاد فاصله نکنند .در بسياری از
موارد ،چپھا پشتيبان آنھا بودند .در اعالميه ھای مربوط به طيف چپ کليه نامھا ،بدون
در نظر گرفتن گرايش و خط سياسی افراد ذکر می شد(١٢) .
مجاھدين ،تعدادی از کشته و اعدام شدگان حوادث کانون بيکاران را با چاپ
عکسھايشان ،به خود نسبت دادند ،در صورتيکه تعدادی از اين افراد وابستگی به آنھا
نداشته و تنھا انسانھای شريف ،بيگناه و آزاده ای بودند که به دست غاصبان انقالب از
پای در آمدندO .
در يکی ديگر از شبھا ،نمايندگانی از ارگانھای مختلف برای گفتگو و رسيدگی به وضع
مردم آمدند .فرماندار که بعدھا به فرماندھی نيروھای مسلح رسيد در ميانشان بود .جلسه
ای با چند تن از نمايندگان مردم در ساختمان فرمانداری داشتند .جلسه آنھا در ساعت
 ١١شب شروع شد و تا پاسی از صبح ادامه داشت .نمايندگان گھگاه از جلسه بيرون می
آمدند و از نتايج و روند کار به مردم گزارش می دادند .آنھا پس از جمع آوری نظرات
مختلف ،مجدداً به جلسه باز می گشتند.
فرمانداری قول داد ،دستگير شدگان وقايع اخير را ھر چه زودتر آزاد کند .فرماندار برای
رسيدگی به مشکالت ،از مردم فرصت خواست تا بتواند در زمان مناسب وقايع را
بررسی کند .پس از سعی بسيار از سوی مردم متحصن برای رسيدن به خواسته ھای
برحقشان ،گفتگو با نمايندگان حاکميت و جلسه آنھا به پايان
رسيد.
فرماندار که به خوبی از وقايع مطلع بود ،در آن شب به داليل سياسی و برای حفظ
آرامش مردم به گفتگو آمده بود .او خود فرمان سرکوب و آتش داده بود و می دانست
اگر اقدام به آزادی دستگير شدگان نکند وخامت اوضاع بيشتر می شود و مردم آرام
نخواھند نشستo.
ساعت  ١بعد از ظھر بود و من بين مردم معترض و متحصن نشسته بودم .پسر خاله
فرخ به سراغم آمد و با ناراحتی گفت :حال مادرت خوب نيست .خانواده ات فکر می کنند
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چون به خانه سر نزده بودم ،تصور کرده بودند که دستگير شده ام .با دوست مھربانم
آقای ابراھيم لقمانی در اين باره صحبت کردم(١٣) .ساعت ٣بعد از ظھر بود که به اتفاق
آنھا به سمت خانه رفتم .ما مجبور شديم کلی از مسافت را از مسيرھای انحرافی طی کنيم
و در طول راه ضد تعقيب می زديم تا مطمئن شويم که در امنيت ھستيم.
بچه ھا بيرون خانه منتظر بازگشت من بودند .پس از کمی صحبت با مادر ،اطالع دادم که
بايد به تھران بروم .از او خواستم وسايل مرا آماده کند .مادرم از اين پيشنھاد خوشحال
شد .بدون آنکه بداند سپاه حکم دستگيری ام را داده بود خيالش آسوده می شد چون
احساس می کرد ديگر در ادامه درگيری نخواھم بود .فردای آن روز از خوزستان خارج
شدم .تحصن مردم روزھا و شبھا ادامه داشتo.
نمايندگان ويژه سرکوب
از تھران به طور مرتب تلفنی با خانواده و دوستانم در ارتباط بودم و در جريان وقايع
قرار می گرفتم .درگير درسھا بودم و فعاليت سياسی ھم اضافه شده بود .سرانجام تحصن
مردم با وعده و وعيدھای حاکميت به پايان رسيد .خبر رسيد که گروھی از نمايندگان
مجلس و اعضاء شورای نگھبان برای رسيدگی و مالقات با مردم و خانواده ھای
قربانيان ،اعالم آمادگی کرده بودند .قرار مالقات مصادف با چھلمين روز شھادت اعضاء
کانون بيکاران و ديگر مردم بود .محل تجمع را در گورستان عمومی شھر گذاشته بودند.
من فيلمھايی را که از صحنه ھای درگيری و زخمی شدگان و اجساد داشتم چاپ
کردم.
خودم را به مراسم رساندم .به کمک مھرانگيز و ژيال و بھزاد عکسھای چاپ شده
را روی سه مقوای بزرگ چسبانديم .يکی از دوستان تابلوھای آماده شده را برای ما تا
محل سخنرانی با اتومبيل شخصی حمل کرد .بغل ديوار گورھا ،تابلوھا را به ديوار نصب
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نمايندگان خمينی که عبارت بودند از مرضيه دباغ ،خدمتکار خانه خمينی و نماينده
مجلس و خرم آبادی معمم و از اعضاء شورای نگھبان ،برای سخنرانی آمده بودند .پس
از سخنرانی که طی آن سعی بر محکوميت مردم داشتند به سمت آنھا رفتم و درخواست
کردم برای بازديد تصاوير درگيری و حوادث پيش آمده و تصاوير انبوه زخمی شدگان و

قربانيان حادثه بيايند .آنھا با من آمدند و از نزديک عکسھای بخشی از صحنه ھای
درگيری و کشتار مردم را ديدند.
برای آنھا توضيح دادم :اين عکسھا سندی است از بی گناھی مردم.
يکباره از من پرسيدند :اين عکسھا را چه کسی گرفته است؟ عکاس کيست؟
خطر را احساس کردم .گفتم :نمی دانم عکاس کيست .من اينجا بودم و فکر کردم بد
نيست شما ھم آنچه را ما ديديم ببينيد.
آنھا از محل دور شدند و من ھم به سمت دوستانم رفتم و در گوشه ای نشستيم تا مراسم
به پايان رسيد .يادم می آيد که ھوشنگ رستمی و حسين شاکری ،محمدرضا چرخی،
محمدرضا رستمی بھمراه چند کارگر و بيکار صحبت کردند .سپس عکسھا را بر داشتيم
و من به تھران باز گشتم.
اعدام بيکاران
چندی بعد خبر رسيد که مأموران رژيم به طور ناگھانی تعدادی از افراد سياسی و
نمايندگان کانون بيکاران در خوزستان را دستگير و بازداشت کرده و حکم جلب تعدادی
ديگر را نيز صادر کرده بودند .در ھمان ايام کانون بيکاران تھران که ستادش در منطقه
نازی آباد بود تعطيل اعالم شد.
چند تن از کسانی که احکام جلب برايشان صادر شده بود ،توانستند از دست مأموران
گريخته و جان سالم به در برند ،از ميان آنھا به حسين ديناروندی و پرويز کمائی که از
اعضاء فعال کانون بيکاران انديمشک و ھمچنين از فعالين سازمان فدائيان بودند می
توان اشاره کرد.
ماموران در صورتی که موفق به بازداشت کسانی که در تعقيب شان بودند نمی شدند
افراد خانواده آنان را تعقيب و بازداشت می کردند .در ھمان زمان عناصرحزب اللھی به
محل کار خواھر بزرگترم با سر دادن شعار مرگ بر کمونيست حمله ور شده و تصميم
به گروگان گرفتن او را داشتند .چند تن از ھمکاران او به کمکش می آيند و او را از
دست مزدوران خمينی نجات داده و به اتاق مدير رسانده و در ورودی را چفت می کنند و
ضمن ممانعت از اين عمل ،عناصر سرکوب را از مدرسه به بيرون می رانند .سپس
خواھرم را تا اقامتگاه قانونی اش محافظت می کنند .مسائل و مشکالت از اين قبيل باعث
شد
ترک
را
خوزستان
در
خود
کار
محل
خواھرم
گويدo.

در پی حوادث کانون بيکاران ،شھردار ھم مجبور به ترک پُست خود شد .به دليل درک
او از مشکالت مردم ،حکم جلب برايش صادر شده بود .اجباراً او ھم گريخت و مخفی
شد.
در آن شرايط نشريه مجاھد شماره  ۵٨می نويسد“ :ديروز ھشتادمين سالروز تولد
خمينی بود .ما ضمن عرض تبريک به ملت قھرمان ايران طول عمر ايشان را از خداوند
بزرگ خواستاريم .باشد با طول عمر ايشان ھمه آحاد ملت را در جھت مبارزه مقدس ضد
امپرياليستی خلقمان ھمواره ياور و مددکار باشد”(١۵) .
آرزوی طول عمر برای خمينی است که بی محابا ،حکم کشتار اقشار مردم را ،از بدو
تشکيل حکومت اسالمی صادر کرد؛ مردمی که حق دفاع از خود را ندارند .سرکوب زنان
و کشتار نمايندگان مردم در ترکمن صحرا ،کردستان ،خلق عرب ،واقعه انقالب فرھنگی
ارديبھشت  ١٣٥٩در دانشگاھا در سراسر کشور و کشتار دانشجويان چپ و
روشنفکران غير مذھبی که برای جلوگيری از بسته شدن دانشگاھا و به حمايت از
دانشجويان آمده بودند .اين واقعه ھم زمان شده بود با سرکوب کانون بيکاران .چنانچه
" اکثريت" چنين پيامی صادر می کردند و تملق خمينی را " حزب توده" می داد؛
تعريف می شد بخاطر تمايالت و گرايش سياسی به حکومت اسالمی ست ،که آرزوی
طول عمر خمينی را دارند؛ و مداحی اين ُچنينی در واقع ،خوش خدمتی تلقی می شد .در
مورد مجاھدين متفاوت ست و معين می گردد از ابتدا چشم به باال داشتند؛ يا اينکه بی
برنامه و بھم ريخته بودند که در يک سال بعد پا به پای حکومت که سرکوب سراسری را
آغاز کرده بود ،اقدام به دفاع و عمليات مسلحانه کردند .بر اساس اخبار منتشره سازمان
مذکور؛ اعضاء و عناصر وابسته به اين سازمان تعدادی از اماکن دولت و حکومتی را
منفجر ساختند.
سوم مرداد ماه  ١٣٥٩بود ھر روز صبح اخبار ساعت  ٨را از راديو می شنيدم .راديو
اعالم کرد :سحرگاه امروز حسين شاکری  ١۶محمدرضا رستمی  ،١٧ھوشنگ
رستمی ١٨و محمد رضا نامداری معروف به چرخی  ١٩به حکم دادگاه ويژه ،خرابکار،
اغتشاشگر ،عامل درگيری ،تشنج و تھييج مردم به کشتار سپاه پاسداران،
محارب ،مرتد و مفسد فی العرض تشخيص داده شده و حکم اعدام آنان سحرگاه
امروز در محوطه زندان کارون به اجرا در آمد .فکرکردم اشتباه شنيدم يا در خواب
ھستم .نمی توانستم باور کنم .جسمم بيدار بود اما سختی واقعه ذھنم را خواب می
کرد .در ھمان حالت دستم را به سوی گوشی تلفن دراز کردم اما شماره ھر کس را که
گرفتم ھيچ جوابی نشنيدم .دوباره در خوزستان چه غوغايی به پا کرده بودند؟ افراد
بيکار را به جای استخدام و شغل به گلوله بسته بودند .حکم صادره از سوی ھمان

افرادی بود که به ظاھر برای حل مشکالت آمده بودند .سپاه پاسداران به روی مردم
آتش گشوده بود به زنده و زخمی و جنازه مردم رحمی نکرد؛ ھر کس را که ديدند
بازداشت کرده بودند و در  ٣مرداد مجدداً اھالی شھر را داغدار کرده بودند.
من مرتب شماره گيری کردم .می خواستم بدانم در سرزمين من حقيقت کجاست .پس از
ساعتھا ،ھر کس گوشی را بر می داشت تا سالم مرا می شنيد گوشی را می گذاشت.
تمام تلفنھای منطقه کنترل بود .وحشت ھمه مردم را بر داشته بود .ھمه می ترسيدند
توضيح اضافه ای در ميان مکالماتشان باشد .سر انجام تا پايان روز حقيقت را پاره پاره
يافتم .حقيقت ھمچون آزادی در زندان بود .در سحرگاھی ديگر ،خون تعدادی ديگر
ريخته شد .تعدادی از مردم بی دفاع خوزستان با توطئه ھای سپاه پاسداران محکوم به
اعدام شدند.
روزنامه انقالب اسالمی با کينه و نفرت و بدجنسی خبر را دوگونه منتشر ساخت -١ :در
عنوان خبر نوشتند :به اتھام " ھمکاری با رژيم گذشته و کشتار مردم انديمشک"
تيرباران شدند(١٦) .
نوشته اند که بيکاران در کشتار مردم دخالت داشتند در حاليکه کشته شدگان با سالح
گرم کشته شده بود و قاتل کسی به جز سپاه پاسداران نبود.
 -٢در متن خبر نوشتند ٤ :تن از کسانی که در جريان" درگيريھا و کشتار مردم در
انديمشک" شرکت فعال داشتند بحکم دادسرای انقالب اسالمی شھرستان دزفول تيرباران
شدند .بنابر ھمين گزارش بنقل از سپاه پاسداران انقالب اسالمی دزفول اسامی اين افراد
و جرائمشان باين شرح اعالم شد.
 -١محمدرضا نامداری معروف به محمدرضا چرخی بجرم استفاده از اسلحه برای
ارعاب مردم و فعاليت چشمگير در زدوخورد انديمشک و مقابله با سپاه پاسداران(١٧) .
 -٢ھوشنگ رستمی بجرم رھبری گروھھای منحرف در حمله به سپاه پاسداران
انديمشک و تبليغات و تحريکات سوء و تصرف ادارات دولتی منجمله راه آھن و
شھربانی و آموزش و پرورش(١٨) .
 -٣محمدرضا رستمی بجرم سوء استفاده کالن بيت المال و خارج نمودن اموال از ايران
و لو دادن دانشجويان ايرانی و داشتن روابط حسنه با سيا در آمريکا تحريک و
طرحريزی درگيريھای انديمشک بموجب اظھارات خود(١٩) .

 -٤حسين شاکری بجرم تحريک و تشويق به تحصن و تصرف به شرکت موثر و فعال در
درگيريھای خونين انديمشک(٢٠) .
کشتار پشت کشتار
پس از فرمان خمينی که گفت :بگيريد و بکشيدشان .جا در جا .در دادگاھھای زندانھای
کارون و يونسکو ،اولين اتھام وارده به بسياری از بازداشت شدگان در سال شصت،
حمايت از کانون بيکاران و شرکت در درگيری ھا بود .به ھمين دليل ،احکام بسياری از
آنان جز حکم اعدام چيز ديگری نبود .قضات به قلع و قمع اھالی منطقه مسکونی
ساختمان حکم دادند و سپاھيان سرکوبگر از ھيچ کشتاری اباء نکردند .ماموران ،در
خيابانھا ،تعدادی از دانش آموزان پسر را ھدف گلوله قرار دادند و بدنبال فتواھای پياپی
و بھانه ھای واھی ،تعدادی از کارکنان بيمارستان را دستگير و تعدادی متواری شدند.
توسط سپاه پاسداران مزاحمتھای زيادی بر بازيکنان تيم فوتبال نيرو که از تيمھای يک
دست و موفق آن سالھا بود ،وارد می شد .آقای مجيد کايدی که سرپرست تيم بود در آن
سال ھا خون دل زيادی خورد؛ بی شک او از  -پويندگان راه جھان پھلوان غالمرضا
تختی  -بود .ايشان زحمت زيادی کشيد تا قھرمان ورزشی تربيت کند و در ميان آنھا چند
نفری جزء بازيکنان جوانان خوزستان و اميد آينده تيم ملی فوتبال کشور بودند .اما تنگ
نظران و نو کيسه گان خمينی اعمال نفوذ کردند و بازيکنان اين تيم را به خاطر حزب
الھی نبودن مورد اذيت و آزار قرار داده و مشکالت فراوانی برای تک تک آنھا و گاه
خانواده و اطرافيانشان ايجاد کردند .چند تن از آنان و از جمله برادرم را که از تيم
منتخب خوزستان و جوانان تيم ملی بودند حذف کردند .محمد و قدرت کايدی که از
بازيکنان تيم بودند به اتھام ھواداری از مجاھدين اعدام شدند .و سرانجام با روی کار
آمدن ديوانه ای به نام شمس داودی که رئيس تربيت بدنی بود ،ورزش فوتبال ،به مدت
دو سال تعطيل شد ) .ھدف غايی جلوگيری از تجمع و رشد درخواست ھای جوانان بود(.
)(٢١
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 -١سروده ای ست از زنده ياد شاھين دژ که به ھنگام سرکوب کانون بيکاران
انديمشک مورد اصابت گلوله ھای سپاه پاسداران قرار گرفت و کشته شد.
 -٢کتاب تاريخ زنده به قلم نويسنده
 -٣مقاله " تا آن ھنگام که غبار فراموشی ننشسته ست" ،پاسخ به اکبر گنجی،
نوامبر  ٢٠١٠بقلم نويسنده
 -٤باالرود نام رودخانه و منطقه ايست در حوالی پل دزفول – جنوب انديمشک .بالغ
بر  ١٠٠٠کيلومتر مربع و از جنوب انديمشک به سمت روستای باالرود و اين
رودخانه از دامنه كوه گداھور  Gedahorدر  ۵٨كيلومتري جنوب خرم آباد
سرچشمه مي گيرد .ايستگاه راه آھن ،سد خاکی و پل رودخانه به جا مانده از
دوره ساسانی به ھمين نام وجود دارد.
 -٥زنده ياد رضا قالوند به دليل مخالفت با سلطنت پھلوی در برپايی راه پيمايی ھای
دوران انقالب  ١٣٥٧فعال بود و در ھمان ايام رفته رفته به سازمان مجاھدين
پيوست .او مجبور به ترک خانه و خانواده خود شد و چون به استخدام راه آھن
بود به شھر اراک منتقل گرديد .در بعد از سرکوب ھا و اعدام ھای سال شصت
توسط سپاه پاسداران دستگير و سرانجام به جوخه اعدام سپرده می شود .يادش
گرامی باد.
 -٦شعبان قالوند فاالنژ معروف به تجمعات بسياری حمله برد و بسياری را دستگير
کرد و شکنجه داد .او در اثر بيماری ام اس و به شکل مفتضحانه ايی درگذشت.
 -٧زندان کارون واقع در شھر اھواز است اين زندان بخاطر داشتن کمدھای
مخصوص برای نگھداری و شکنجه زندانيان سياسی معروف است.
 -٨زندان يونسکو در شھرستان دزفول بنا شده و يکی از مخوفترين زندانھای کشور
است .سياھچالھا و سلولھای مرطوب آنجا معروف است.
 -٩غالم بندری يکی از بازيکنان قديمی و خوب تيم نيرو بود .پس از آزاد شدن از
زندان در اسفند ماه  ١٣۶٣مورد اصابت ترکش خمپارھھای عراقی قرار گرفت و
چندی بعد در يکی از بيمارستانھای اصفھان درگذشت و ھمه اعضاء تيم داغدار و
يک سال سياھپوش بودند .سپاه پاسداران به پدر غالم مراجعه کرده و پيشنھاد
داده بودند تا موافقت کنند و زنده ياد غالم را ھمراه ديگر جانبازان جنگی طبق
برنامه سپاه دفن کنند .ولی خانواده او نمی پذيرند و اين وظيفه را به تيم نيرو
محول می کنند .بعد از ماجرای خاکسپاری ماموران سپاه ھر از چندی بازيکنان
تيم را برای پوشيدن لباس عزا )سياه( مورد بازخواست و سوال و جواب قرار می
دادند .ماموران از ھماھنگی و اتحاد عمل بازيکنان اين تيم در وحشت بودند.
-١٠اسماعيل موسوی فرمانده سپاه پاسداران بود و بر اساس اظھارات خودش با
ماموريت ويژه او را فرستاده بودند .گرچه بزرگ شده منطقه ساختمان شھر بود

ولی نقش بااليی در سرکوب و کشتار مردم انديمشک داشت .او ھم مثل ساير
مسئوالن نظام فقط حرف زد ،وعده توخالی داد .او نه تنھا ھيچ کمکی برای رفع
مشکل مردم نکرد بلکه در اقدام به کشتار و اعدام مردم مجدانه فعال بود.
 -١١قدرت کايدی در سال شصت دستگير و مدتی در زندان بود .پس از آزادی از
زندان ،از سوی سپاه پاسداران و ديگر مزدوران رژيم ،مزاحمتھای زيادی برای او ايجاد
کرده بودند .در خيابان ،در استاديوم ورزشی ،در صف نانوايی ،در خانه و… سلب
آسايش از او شده بود .سرانجام به دنبال توطئه ای که جالدان خمينی برای او و برادران
باشلو و تنی ديگر از اھالی شھر کرده بودند ،در انديمشک مجدداً دستگير و بالفاصله،
در محوطه زندان يونسکو ،به جوخه اعدام سپرده شدند و برای مادر داغدارشان ھيچ
چيز جز خاکستر قلب آتش زده قدرت و برادرش محمد ،که او نيز اعدام شده بود به
.
يادگار نماند.
قدرت ھيچ گونه وابستگی به دسته و گروھی نداشت .او يکی از ھزاران انسان مبارز و
مخالف جمھوری اسالمی و يکی از قربانيان بی عدالتی حاکم بر کشور ايران است .او را
به اتھام ھمکاری با مجاھدين اعدام کردند در صورتيکه حتی ،ايدئولوژی مجاھدين و
چپ و راست را نمی دانست!
 -١٢قبل از انشعاب در سازمان فداييان ،اعضاء پيشگام شاخه خوزستان ،در صف
مردم بودند و از مردم حمايت می کردند .از ھنگاميکه انشعاب در سازمان شد کادرھا و
رھبران آنھا بدون فوت وقت به حمايت از حکومت ضد خلق جمھوری اسالمی ايران
اقدام کردند .آنھا پيشگام را در تملک در آورده و بين فاميل و ھمسايگانشان تقسيم کار
و مسئوليت کرده بودند.
 -١٣در بسياری از کشورھا انقالب ھای رھايبخش رخ داده ست؛ در ايران بر عکس شد
و انقالب اسارتبار و متحجرانه صورت گرفت و قدرت در دست مسلمانان جاھل جابه جا
می چرخد .دلمان خوش بود که سلطنت را سرنگون می کنيم .در بعد از انقالب ١٣٥٧
آقای لقمانی چند بار کمک کردند تا از دست سپاھيان متوحش و جنايت کار بگريزم و
جان بدر ببرم يکبار در درگيری ھای بيکاران و بار دوم در تھران .يک بار ھم در اوايل
انقالب کمک کردند تا برادرم » بابک« که  ١٥سال بيش نداشت و در بازداشت بود آزاد
شود .ابراھيم لقمانی اکنون ساخورده ست.
 -١۴بھزاد به اتھام ھواداری از فدائيان اقليت دستگير شد و چند سال در زندان بود.
اکنون ساکن سوئد است.
 -١۵نشريه مجاھد شماره  ۵٨بتاريخ )(١٣۵٩/ ٢/١٧

 -١۶روزنامه انقالب اسالمی  ۴مرداد ماه  ١٣۵٩شماره ٣١٣
 - ١٧محمد رضا نامداری معروف به چرخی وابسطه به ھيچ حزب و گروه سياسی نبود.
از آن روزی که يادم می آيد ،او را مشغول پنچرگيری دوچرخه و اتومبيل ديده بودم .ھيچ
وقت اقدام به کار سياسی نکرده بود .نه مجاھد بود و نه فدائی .او را اعدام کردند چون
شغل می خواست .چون نان برای خوردن می خواست .نان می خواست بخورد تا زنده
بماند ولی حکومت مسلمان ھا به جای زندگی به او گلوله داد.
 – ١٨ھوشنگ رستمی انسانی آزاده ،فوتباليست و نماينده اعضاء کانون بيکاران بود.
به ھيچ حزب و دسته ای وابستگی نداشت .او يکی ديگر از قربانيان جامعه سرمايه
داری بود .او را کشتند تا از حق خود دفاع نکند .او را برای شھامتی که داشت ،کشتند.
ھوشنگ اعدام شد چون با صدای رسا پرسيده بود" :چرا صبر انقالبی برای بدبخت و
بيچارھھاست؟ چرا صبر برای سرمايه داران و دزدان ،آنھا که کشور را چپاول می کنند
نيست؟"
با اعدام ھوشنگ ،از نو عروسش سوسن ھيچ نماند جز پوستی و استخوانی.

 -١٩محمد رضا رستمی عضو کانون بيکاران و ھوادار فدائيان بود .اطالعی در دست
نيست که پس از انشعاب در سازمان فداييان از مواضع کدام يک دفاع می کرده ست .او
بيش از شش ماه نبود که از آمريکا به ايران بازگشته بود.
 -٢٠حسين شاکری عضو کانون بيکاران و از فعاالن سازمان چريکھای فدايی خلق
ايران بود .نشريه کار اکثريت در باره اعدام حسين مطلبی منتشر نکردند ولی ھواداران
اقليت در شھرستان دزفول و انديمشک نام حسين شاکری را بر گروه خود نھادند.
 -٢١مجيد کايدی از مربيان خوب و شايسته ورزش کشور بود .او شخصيتی مردمی و
درخور احترام داشت .ھمواره در کنار و ھمراه مردم بود در تحمل سختی ھا و در شادی
خوشی ھا .او معترض به وضعيت سياسی کشور بود و به خانواده ھای بسياری کمک
رساند و سرانجام در چند سال پيش در صانحه ی تصادف اتومبيل در جاده اھواز-
انديمشک درگذشت .يادش گرامی باد.

