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 مرداد 28های کودتای   مرگبارترين و خونين ترين سال36 تا 33های  سال
ها از فردای کودتا آغاز شد،  يورش به حزب و دستگيری توده ای.  است1332

اما دژ استوار حزب توده ايران که تا درهم کوبيدن آن نه کودتاچی ها خود را 
ملی و حزب توده ايران اميد به خويش آمدن دانستند و نه جنبش  پيروز قطعی می

و آماده يورش به هنگام به دشمن شدن را از کف داده بودند همچنان بارو بندی 
ورد سازمان های جاسوسی امريکا و انگليس و فرمانداری ابزرگترين دست. می شد

که بعدها سازمان امنيت شاه از درون آن ) بختيار سرلشکر تيمور(نظامی تهران 
 آمد، کشف جدول رمز سازمان نظامی حزب و دستگيری شريف ترين و بيرون

سازمان نظامی حزب کشف : ميهن دوست ترين افسران و درجه داران ارتش بود
  !شد

اين کشف با اعدام افسران توده ای تکميل شد و با دستگيری خسروروزبه در يک 
 و اعدام او  دستگيری روزبه.درگيری مسلحانه و سپس محاکمه و اعدام او کامل

اميدها چنان . بهمن بزرگی بود که بر سر تمام مبارزان ملی و توده ای فرو ريخت
  !زمستان: برباد رفت که در شعر يخ زده و قطبی اخوان ثالث می خوانيد

کمرهائی که با کودتا و نخستين اعدام ها خم شده بود، با دستگيری روزبه 
و ادبيات و هنر چنان نشست که شتک خونين اين فجايع به دامان شعر .  شکست

تئاتر، داستان و حتی نقاشی . يک فصل بلند از هنر و ادبيات ايران متاثر از آنست
! شعرنو. شعر قالب نو کرده ايران. و جلوتر و زودتر از همه به دامان شعر ايران

همان که وقتی از حضور انقالبی آن در ادبيات ايران سخن می گويند و دست به 
برند، نه فقط بی انصافی می کنند بلکه به چشم حقيقت خاک می پاشند، تحقيق می 

به . اگر از نقش حزب توده ايران در حمايت موثر و هدايت کننده آن نگويند
دورانی که شعر نيما را مجالت و نشريات دوران به ميدان آمدن او حتی قابل 

عرفی آن و انتشار نمی دانستند، نشريات حزب توده ايران کمر همت برای م
اين دوران تنگ بود که اغلب  فضا چنان برای نيما در. حمايت از نيما را بست

. اشعار خود را با اسم های مستعار برای چاپ به اين و يا آن نشريه می فرستاد
  )آينده بيشتر سخن خواهيم گفت ما دراين باره، در(

 مرداد، اشعاری به يادگار 28 سحرگاهان پس از از آن يورش و خون فشان شدن
از . مانده که در نوع خود شاهکارهای ادبيات مقاومت و ستيز با اين جنايت است

و ... اندوه و خشم غرق شده شاملو در باره اعدام مرتضی کيوان جمله شعر در
 افسران حزب توده اولمرثيه ای برای گروه . مرثيه ای که در زير می خوانيد

، مرثيه ای برای اعدام سرهنگ ان که بدستور مستقيم شاه تيرباران شدنداير
مرثيه . ...سيامک، برای مرتضی کيوان، برای همسران و دختران سياه پوش و

از اين مرثيه . گروه اعدام گروه دوم افسران توده ای را می خوانيد و می شنويد
شمنيد و بايد اعدام شويد بازجو که می گويد شما د. آغاز می شود" گفتند"بازجوئی 

  :بخوانيد. و آنها گفتند دشمن نيستيم و نمی خواهيم بميريم
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