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  كشتار نسلی كه بعد ,قتل عام زندانيان سياسی
   سال بار ديگر سر برآورد٢٢ از 
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  ستي نیانيش را پايعطش رو

   ی سودای در خاك ولیگل اگر چه پا

  پرواز دارد

  ش استي بازگشت رویبھار فرصت ب

  كباره قد بكشيز از خاك سر برآور و يتو ن

  با شتابان استي زیھن به سمت آرزويم

ن ماه ي این روزھاياز نخست. استیاد نارفتنيت از ي در نظام والیخ زندان و زنداني در تار۶٧ سال]اسد[مرداد ماه

ن كشتار ي ایھا نهيزم.  دست زدیاسيان سيعام زندان  قتلیعنيد  خویات ضد انسانين جنايع تري از فجیكي به ینيخم

 انجام گرفت از سالھا قبل فراھم شده یني آشكار بود و به دستور خمیك نسل كشي یاه براي سۀك توطئيرحمانه كه  یب

. افتي بعد ادامه  به راه افتاد و تا چند ماهیاسيان سي از زندانیعام سراسر ك قتلين مرداد ماه ي نخستیاز روزھا. بود

 خود و تحمل ۀان با مقاومت قھرماناني سالی بود كه طیان مبارزين بردن زندانين كشتار از بي ایھدف اصل

ن يخ انقالب نوين از مقاومت و فدا در تاري زریمان برگي دژخئی قرون وسطایھا ھا و شكنجهي سختی تمامۀسرفرازان

ن عناصر وزارت يتر  مركب از سرسپردهیني مرگ خمیأتھاياه ھيام سين ايدر ا. ھنمان را رقم زده بودنديم

ش در ي را كه از سالھا پی طرحی، اجرایتيد امنير شديدات و تدابيوالن زندانھا با تمھؤ و مسیاطالعات، دادستان

غاز طور متمركز آ ده و مقدماتش را آماده كرده بودند، بهي تداركش را د۶٧نظر داشتند و از چند ماه قبل از مرداد

ر را يختن قھرمانان اسيد حكم به دار آويكش یشتر به درازا نميقه بي كه چند دقیا آنان در به اصطالح محاكمه. كردند

  .كردند یصادر م
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 در ئیچ زندان و شھر و روستاياما ھ. ن كشتار بودندين و گوھردشت البته مركز اي ھمچون اوئیدر تھران، و زندانھا

آن چنان كه پس از . كسره روشن كردير را ين اساف مبارزي تك آنھا سر زد و تكلأت مرگ به تكيھ. امان نماند

ھنوز ھزاران . ش ناشناخته استيف واقعيعام ھولناك در كم و ك ن قتليسال، ھنوز ھم ابعاد و اسرار ا٢١گذشت 

 یاسي سیندان از سرنوشت ھزاران زیچ اطالعيم آخوندھا ھيھنوز رژ. خبرند یخانواده از سرنوشت فرزندانشان ب

شان يھا  داشتند، به خانوادهی مشخصیتھايش ثبت شده بود و محكوميكه نام و مشخصاتشان در زندانھا و دادگاھھا

 صورت ینيم شخص خمي روزانه و نظارت مستقی، دستورھایسابقه با حكم كتب یع و بين كشتار فجيا. نداده است

باش كامل  والن زندان در آمادهؤ داشت، تمام پاسداران و مسانيعام جر ن قتلي كه ائیھا در سراسر ھفته. گرفت یم

قرار داشت، » ون مرگيسيكم«ار يك خط تلفن كه در اختيھا را لغو كرده بودند و جز يبردند، تمام مرخص یسر م به

ز يآو دادند تا در حلق ی و نگھبانان و پاسداران دستور میبه كاركنان ادار.  وجود نداشتیگري دیچ امكان ارتباطيھ

ك و آلوده ين قساوتھا شريزشده مشت بكوبند؛ تا ھركس چنان در ايآو دان حلقي شھۀنيان شركت كنند و بر سروسيزندان

در  اند، جان به ن اعدامھا بودهي اۀم صحنيان كه شاھد مستقي از زندانیتنھا معدود. باشد كه اسرارشان را برمال نكند

 خود را از دست داده بودند و تا یع تعادل رواني فجیھا شدن با آن صحنه رو  از شاھدان در اثر روبهیبرخ. اند برده

ران خارج شده ين شاھدان توانستند از اي از ایشمار تعداد انگشت. اند  آن را نداشتهۀگفتن دربار ماھھا بعد قدرت سخن

 یدان به گورھايونقل شھ م حملكثرت اعدامھا چنان بود كه از جمله ھنگا.  شھادت بدھندیالملل نيو در مقابل مراجع ب

. ن افتاديدان بود بر زمي شھیكرھاي كه مملو از پی از زنان مجاھد از وانتیكيكر يآباد قم پ ی علی در حوالیجمع

 یه، كه باقيشاھدان قض. نقل نكنندئید كرده بودند تا موضوع را در جاير و تھدي از شاھدان را دستگیپاسداران شمار

تس و ير داخائو و آشوي مرگ نظی اردوگاھھاۀدربار. ق ھستندي تحقین كسان برايتر ند، موثقان ھستيماندگان قربان

ز كشتار يآم  شقاوتیان نسل كشياما در جر.  نوشته شده استیاري شده و مطالب بسیاديقات زيبوخن والد تحق

اما به . ميرو ھست اوت روبه از قساوت و شقیگري دیھا  با ابعاد و نمونهینيت و شخص خميان توسط نظام واليزندان

عام به ھمراه اجساد آن قھرمانان  ن قتلي ایدر برده اند، گزارش واقع عام جان به  كه از آن قتلیاني زندانۀاعتراف ھم

ن دو ي كه در ایآمار كسان… استي از دریا شه به خاك سپرده شده و آن چه مانده است فقط قطرهي ھمیر برايدر زنج

ان يگر از زنداني دیكي.ن صورت عنوان شده است ي محتاطانه ترر نفر د٣٠٠٠٠دند يھادت رسر به شي سه ماه اخ–

س زندان قزلحصار، به كرات به ما گفته بودند ي خونخوار و حاج داوود، رئیازمدتھا قبل الجورد” : ديگو ی میاسيس

م و ھمه يگذار یز شما را زنده نمكدام ا چي متوجه نظام باشد ھید جديم و تھدي نظام را احساس كنیكه ھرگاه سرنگون

 ی خانوادگی كه مالقاتھایل مرداد، ھنگامير ماه و اواي دوم تۀمين عالئم درني اول آغاز فاجعه.ميكن یعام م تان را قتل

. ان بودي بستگان زندانی براین، شروع اضطراب و سردرگميا. چشم خورد  قطع شد، بهی ناگھانیان به صورتيزندان

عات يآھسته آھسته شا. ر، قطع شدي تۀميك به ني چند مالقات، از نزدی مالقاتھا، به استثنای تمامن،يحداقل در او

 یھا ن فاصله خانوادهيدر ا. ابديی ماه ادامه م٣ حدود یخبر ین بيا. افتد یزبانھا م  بریاسيان سيعام زندان رامون قتليپ

 از آنان با خود لباس، دارو و یبرخ. شدند یرگردانده م توسط پاسداران بیكردند ول یان به زندانھا مراجعه ميزندان

 یليكه دل افت كنند،ي خود، دری شده از بستگان زندانءد امضايك رسيد كه بتوانند ين اميبا ا. بردند یپول به زندان م

» أت عفويھ«ك يكنند  یع ميدر داخل زندان، زندانبانان شا. گشتند یم د بازياما ناام. شد یزنده بودنشان محسوب م بر

. ان برخورد و مصاحبه خواھد كردي با زندانیان جھت اعالم عفو عموميت زنداني وضعی بررسیل شده و برايتشك

 در سر یا ت چه نقشهيحاكم.  ھمه بودیك سؤال بزرگ براين يو اعتماد داشت و اگن نظام دروغي به ایكمتر كس

 مرداد ۵از روز چھارشنبه » أت عفويھ«ون مرگ يسيكم. رسد یمشام نم  بهی خوبی بویست؟ ولي چیدارد؟ قدم بعد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

أت رفتند ھمان شب ين ھيدن اين روز به دي كه در ایاني از زندانین سرياول. ن آغاز كردي كارش را در زندان او۶٧

ان ي از زندانیاريبس. افتاد خبر نداشتند یان كه در بندھا قرار داشتند از آن چه كه اتفاق ميھنوز اكثر زندان. اعدام شدند

اصطالح عفو  أت بهين ھيان با اي چند گروه از زندانیاما وقت.  برده بودندی انفرادی قبل به سلولھایرا از روزھا

ان آن را يست كه زندانيجھت ن یو ب. »چيگر ھيمرگ است ود«چه ھست  سرعت روشن شد آن دار كردند، بهيد

س شعبه اول دادگاه تھران، ي رئیرين آخوند جعفر: ون متشكل بود ازين كمسيا. اند  كردهینامگذار» ون مرگيسيكم«

ك ي. ٌنده وزرات اطالعاتيك نمايس سازمان زندانھا و ي رئیشوشتر لي دادستان تھران ، آخوند اسماعی اشراقیمرتض

س يك روز رئيعام   قتلۀدر بحبوح«: ديگو یھا بوده است م  از صحنهیاري آزاد شده و شاھد بس٧٧ كه در سال یزندان

ا سر ي یزندان. ن حكم امام استيا. م داشتي نخواھیگر زندانيما د: "د كهيكش ین گوھردشت وسط بند عربده مزندا

ن رابطه يدر ھم. »"ميدار ی را در زندان نگه نمیگر كسيد. ميكن یده كه آزاد ميا بريم، يكن یموضع است كه اعدام م

م ي كنءم حكم امام را اجرايخواست یما اگر م«: گفته استید عباسينام پاسدار حم والن زندان بهؤ از مسیكيمدتھا بعد 

كند  ی ضد نظام را گوش میو ھايرا او گفته بود ھر كس راديز. م يكرد یم و اعدام ميگرفت یون نفر را ميليم د چنديبا

ف ين تكليي تعیرفت و برا ین بود و سه روز به گوھردشت ميون مرگ سه روز در اويسيكم. »د اعدام شوديبا

ك يشتر به يكرد و ب یقه تجاوز نميازچند دق. اركوتاه بوديمدت دادگاه بس. كرد یژه را برگزار ميان دادگاه ويانزند

 من ی كه برایزيچ: د يگوي محاكمه حضور داشت می كه در صحنه ھای از نفراتیكي !ه بود تا دادگاهي شبئیبازجو

 كامل به یآنھا با آگاھ.  ازترس نبودیچ نشاني اعدام ھان درحاليٌن بود كه درچھره زندانيدرآن زمان تعجب آوربود ا

م يده ايگر از راه مبارزه كوتاه آمده و برين كه ما ديتوانستند باگفتن ا ی كه میدرصورت. رفتند ی دار میھا طرف چوبه

س متقابال تر. رفتندي چوبه اعدام میب بود كه با صالبت ھر چه تمام تر به پاي عجیداكنند وليازمرگ نجات پ

گرچه ينھا ديشان متناقض بودند كه ا ھمه. ن زندان مشاھده كرديولؤٌ درچھره مسیشد به راحت یواضطراب را م

 به خاطرنجات جانشان ھم ی حتیاند ول ن ھمه شكنجه را تحمل كردهيان اي سالین كه طي ھستند كه با وجود ایكسان

  .دارند یكه شده دست ازآرمان خودشان برنم

 نصب یرآھنيل تيبه ھرجرثق. كردند یك لحظه اعدام مينفررا در٣٣فتراك يل٣ل و يجرثق۶ ۀليسن به ويدرزندان او

ك ي. طناب دار وصل بود۴ل ي ھر جرثقیھا لهي میبر رو. زان بوديدار آو رشته طناب۵رآھن ھم يبر ھرت. شده بود

اط يك روز به حي .شد یستفاده مرگاه قرارداشت كه به عنوان زاپاس ازآن ايك داخل تعميٌل ھم درمحوطه پاركنيجرثق

فتراك يك لي. زان كرده بودندينفر را آو١٠- ١۵ ھركدام آنھا یبررو. ل آن جاستي جرثقیاديدم تعداد زيد. پشت رفتم

 و دكتر  )ني زندان اویول وقت بھدارؤمس (ی به نام عطاء فروغیاجساد توسط پزشك. كرد یھم اجساد را جمع م

رون از زندان يون چادردار به بيد شھادت، توسط كاميپس از تائ. شدند ینه مي معا )یول دفترالجوردؤمس (یرزائيم

ن ي از آنھا ھم متعلق به خود زندان اوین گرفته بودند و تعدادي اویونھا را ازپاسگاه ژاندارمرين كاميا. شدند یحمل م

ن ھم يگ محوطه اوي ازپاركن آخریكرد و روزھا یدا ميبعدازظھر ادامه پ۵صبح تا ٧.٣٠كار عمدتا ازساعت . بود

 متوجه شدند كه او ی شاھسوندیھاياتاق خصوص ھم  و به۴و٢ان بند ين كه زندانيبعد از ا .شد ین كار استفاده مي ایبرا

و ٢من گفت كه در سالن  والن زندان بهؤ از مسیكي.  فرستادند۶ را به سالنیكند، شاھسوند ی می و جاسوسینيخبرچ

 یگستردگ.» ميم جانش در خطر است و او را جابه جا كرديگرفته بود كه ما احساس كردقدر مورد نفرت قرار   آن۴

 اعدام سپرده شدند باعث شده ۀجوخ  بهیاسيان سيه زنداني از شھرستانھا كلیاريت كه در بسين واقعيموج اعدامھا و ا

وأم با قساوت و خشونت بود كه اعدامھا آن چنان گسترده و ت. طور كامل روشن نشود چ وقت بهيكه ابعاد اعدامھا ھ

 بود به نام حاج امجد یپاسدار«: ن گزارشھا آمده استي از ایكيدر . ر گذاشته بوديثا خود پاسداران ھم تی رویحت
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 ساكت و یر قابل باوريعام به صورت غ ان قتليبعد از جر. شناختند ی ھمه او را می و سفاكئیكه در تند خو

 كه یبخش  بود به نام محمد هللایگريگر د پاسدار و شكنجه. ديكش یگار مي فكر بود و ساش در ر شده بود و ھمهيگ گوشه

ن يكردند ھم یان برخورد مينه با زندانيگر ھم كه در گذشته با شدت و كي دیاريبس.  مشابه داشتیتياو ھم وضع

 ینكه سعيا اي. داشتند ی نگه نمی ثابتیك جايكرد و در  ین خاطر آنھا را مرتب عوض ميبه ھم. وضع را داشتند

او را . بينام مص  بود بهیپاسدار« : گر آمده استيدر گزارش د. »كردند با پست و مقام باالتر آنھا را حفظ كنند یم

 حال یزه شده بود كه حتيانگ یاو چنان ب. ن آورده بودندي از لرستان به اویك دسته پاسدار وحشي ھمراه ۶٠در سال

ھر وقت كه ما سوار . بوس مالقات بود یني مۀ رانندینام مھد  بهیگريپاسدار د. اشتگرفتن آمار روزانه را ھم ند

م دنبال يگذارند برو ینم: "گفت یداد و م یه آخوندھا فحش مي و بقینيبه خم. كرد یم شروع ميشد یبوس م ینيم

ار مورد اعتماد و معاون يسنام عباس فتوت كه ب  بهیگريپاسدار د". گذارند بروم یدھم نم ی مءچه استعفا ھر. كارمان

 در جامعه، ما را قبول ندارد، ما ھم یگر كسين است كه امروز ديت ايواقع« : گفت یك بخش زندان بود،ميس يرئ

ده ي كه ھرگز شنئیصدا. »"ميم چكار كنيدان یكنند، نم یم دنبال كارمان اما ما را ول نميم برويخواھ یم ميا خسته شده

شتر يار بيتعداد اعدامھا بس. القول ھستند ك نكته متفقي جان به در بردند در ۶٧عام سال  قتل كه ازیاني زندانۀنشد ھم

ھای  ت قتلياز وضعـ  و ماـ  ن مسأله اطالعات اندك آنانيل اي از دالیكي. حال اعالم شده است  است كه تا بهیزياز آن چ

ان يان زنداني از ھزاران اعدام از مئیاافت گزارشھيالملل در گزارش خود از در نيعفو ب. در شھرستانھاستعام

 مختلف ی كه بعدھا از شھرھایشاھدان. دھد یه و صدھا اعدام در سنندج خبر مي در زندان ارومی كردیگروھھا

ن ي خود را در ایاسيان سي از زندانیافت كه شماريتوان  ی را میكنند كمتر شھر یح مي تصریاند ھمگ گزارش داده

عام حدود   قتلیبحران ۀم ھر چند دورين است كه توجه كنيار مھم اي بسۀنكت.  نداده باشند پرشقاوت از دستینسل كش

 از ۶٧در آبان . وسته و روزانه ادامه داشتيز ، تا چند ماه ، اعدامھا به صورت پيم بود اما بعد از آن نيك ماه و ني

شد،  ید مئيگزارشھا كه از منابع مختلف تأن يا هبنا ب. ديرس ی مختلف گزارش می در شھرھایشتري باز ھم بیاعدامھا

 در زندان خرم آباد یزندان١۵٠ن در آبان ماه يچن ھم.نفر در زندان مشھد اعدام شدند٨۴ مھر و آبان یٌدر فاصله ماھھا

  . اعدام شدندید محمود ھوشيجمله شھ تن از٢١ز ياض پور و در زندان تبريد رضا فيجمله شھ از

  :ر استيد كرده اند به قرار زيشان ھم تأئيده و خانواده ھايس كه به ثبت رئیر اعدامھايسا

.  نفره به خاك سپرده شد١٠،٢٠،٣٠ یھا  اطراف شھر در دستهی اعدام و در كوھھایزندان۴٠٠ه حدود يدر ارومـ 

، یجنگالو، ناصر بدر ی احمد بانی، بھمن شاكریرنژاد، رسول سلجوقيتوان از ھوشنگ پ یدان مين شھي اۀجمل از

  .ف نام بردي و حنی، زنجان)سلمان (یازي شكری، قاسمیميمد رحاح

ان در ي از زندانی در اراك، گروھی زندان١٨ـ  . ز شدندي در مالءعام با جراثقال حلق آویاسي سیزندان ٨ـ در سمنان   

ر شھركرد به ان دي از زندانیگريتن در آستارا و گروه د١٨ جمله در سمنان، دھھا نفر در اھواز،   نفر از٧رودسر، 

    . اند  اعدام سپرده شدهیھا جوخه

ـ رشت   غرب جاده تھرانیلومتري ك٢ اعدام شده در یاسي سیزندان٨٠ اجساد یجمع  گور یك بارندگيدنبال   به-

  .كشف شد

 اطراف شھر منتقل و یابانھاين و قزل حصار به بي اویشدگان از زندانھا ون پر از اجساد اعداميدو كام:  گرمسار-  

   .  دفن شدندی بزرگیدر گور جمع

 تن از آنان ٧مشك و بھبھان اعدام شدند كه حداقل ين در اھواز، اندي تن از ھواداران مجاھد٣٣: مشك و بھبھاني اند-

   .  اعدام شدندیاسيان سي تن از زندان٢٠ز يھمزمان در بندر بوشھر ن. زن بودند
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   . سارت اعدام شدند پس از مدتھا ایاسيان سي تن از زندان٢٩:  سبزوار-

در زندان . گذراندند در شھر فسا اعدام شدند یت خود را مي كه دوران محكومیاسي سی زندان٢۶: راز و فساي ش-

   .تن اعدام گشتند١۴ھا  ن ھفتهيروز در ھم كيز ظرف يراز نيعادل آباد ش

 و ی كالچای در شھرھایجمع هگور دست٢ در یاسيان سيجسد متعلق به زندان١٠دنبال كشف  به: ی رودسر و كالچا-

   .  و پاسداران رخ دادیان اھالي مئیھايريرودسر، درگ

ساعت در مالءعام به ٢۴خته شده و اجسادشان يدار آو  شھر بهیدانھاي از میكي تن از مخالفان نظام در ۴: زي تبر-

  .ش گذاشته شدينما

مان يآباد، كرمان و مسجد سل ، گچساران، خرمل آباد مشھديزل آباد كرمانشاه، وكير دي نظی متعددی از زندانھا-

  .اند  محبوس در آنھا را اعدام كردهیاسيان سيه زندانيتوان نام برد كه كل یم

ك شب چند يالن، حفر و تنھا در يٌ جاده صومعه سرا، كسماء در گیكي در نزدیجمع ك گور بزرگ ي پاسداران -

  .ون جنازه در آن دفن كردنديكام

شدگان را در   از اعدامیادياجساد گروه ز»  انقالبیدادستان«ز عوامل ي تھران نیكيخاوران در نزدٌ جاده ی در حوال-

 از اجساد را از خاك ی ولگرد برخیعلت كم عمق بودن گورھا، سگھا به. مجاورت گورستان ارامنه دفن نموده بودند

   . ان شدين گورھا نمايده و محل ايرون كشيب

 به گورستان باغ رضوان ی نفر۴٠ و ۶٠، ١٠٠ یھا  را در دستهیاسيشدگان س د اعدام در اصفھان پاسداران اجسا-

  . دفن نمودندیجمع  دستهیآورده و در گورھا

ك يشدگان را در   از اعدامیاديت اجساد تعداد زي گورستان بھشت زھرا عوامل نظام وال٩٣ز در قطعه ي در تھران ن-

 از ین گورستان محل دفن تعداد قابل توجھي ا١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠۶ یھا در قطعه. كانال بزرگ دفن كردند

   . شان كشف شده استيھا ان اعدام شده توسط خانوادهيزندان

ن محله يتن و از ساكن۴٠ یابان رين خي تن، از ساكن۶٠ )جنوب تھران( خزانه ی تن، از اھال٩۴ در ابھر -

  .اند  تن اعدام شده١١خان در بازار تھران  نوروز

 تن از جوانان ١٠ك روز ي در ۶٧ سالین روزھايدر آخر. اند  تن اعدام شده٧٠٠ر ي اخی ماھھایشھر ط ني در شاھ-

   . رباران شدندينفر ت۴٠جان يز شدند و در شھر الھيآو آباد در مالءعام حلق نقطه شھر اسالم٣مبارز در 

االسالم محمد  ، حجتین مرتضويحسدياالسالم س  حجتیاعدام شدند نامھا  كهیديزيون ضد نظام يان روحاني در م-

   . خورد ی به چشم می عشریحسن مشكوة و حجت االسالم اثن

 تن ١۶ز يماه ن بھمن١٧ش از آن در يروز پ۵.  در بندر عباس اعدام شدندیاسيان سيتن از زندان٨ در بھمن ماه -

   . خته شده بودنديدار آو ن شھر بهي در ھمیاسيان سيگر از زندانيد

 كشف یان بومئيشدگان توسط روستا  اجساد اعدامی حاوین گور جمعيه در اطراف شھر چالوس چندن ماي در ھم-

 ی گورھایكيٌ جلب شد كه از كنار جاده تھران ـ چالوس تا نزدی از گورھا زمانیكيتوجه رھگذران به محل . ديگرد

 عوامل نظام ین مسأله از شتابزدگيا. دا شديان اعدام شده پي آغشته به خون زندانئی دمپایاديار زيمذكور تعداد بس

  .كرد یت ميشدگان حكا ه و دفن اجساد اعداميت در تخليوال

، و یجان، بندر انزليز، اھواز، بابل، الھي اصفھان، تبری در شھرھایاسيان سي اعدام زندان۶٧ در اسفند ماه سال -

 از یشدگان را در برابر گروھ  اعدام ازی برخیت اسامي كه عوامل نظام والیدر بھبھان وقت. زنجان ادامه داشت
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نفر توسط ٢۵ ًوجود آمد و متعاقبا   بهیريدان درگيان پاسداران و بستگان شھيكردند م ی آنان اعالم میھا خانواده

  .ر شدنديپاسداران دستگ

در . خته شدنديدار آو  چالوس در مالءعام بهیدان شھرداري در میاسيان سينفر از زندان١٠ن روزھاي ھمی ط-

، رضا كارگر )زادگان عيمعروف به سم (یجيھ زاده عينفر از جوانان مبارز ازجمله محمد سم۴٠جان يالھ

 كه ین حقانيد صداقت و حسي، سعیفي پور، حجت لطی، محمد مھد)یدون شعاعيبا نام مستعار فر (یرو یشعاع

 یاسي سیزندان١١ك شب يرباران شدند و در كاشان تنھا ظرف يگذراندند ت یت خود را مي دوران محكومیھمگ

  .اعدام شدند) یاسم زھرا ناظر ك مادر بهيجمله  از (

 مرداد تا آذر، یٌدر فاصله ماھھا«: الملل گفته است ني سابق در زندان دستگرد اصفھان به عفو بیك زنداني -

رون ين افراد را به بيا. زدند ینفره را صدا م١٠ست تا يك ليًبا ھر روزه به بند آنھا در زندان آمده و يپاسداران تقر

 ید، وليآ یشوند چه م یكه برده م یسر كسان دانستند بر یان نميزندان. شدند یده نميًگر ھرگز مجددا دياتاق برده و د

  .شوند یگفتند آنھا اعدام م یپاسداران م

ع يبا خود اخبار وقابه زندان دستگرد منتقل شدند، و )  استان اصفھانیزندانھا(ر زندانھا ي از سایانيبعدھا، زندان-

ت از اعدام يك گزارش از مشھد حكايبه عنوان مثال . »ان دستگرد رساندنديگر را به زنداني دیمشابه در زندانھا

:  به مركز گزارش داده استیك تماس تلفنيآباد در  لي از جالدان زندان وكیكي. كند یك نوبت مينفردر ١۵٩

راز آمده ي از شیدر گزارش. ن قرار بوده استيز به ھميگر ني دیھات در شھرستانيوضع. » مشھد تمام شدیموجود «

ا انتظار يآ:" جالدان گفتند. ميد به زندان مراجعه كرديران رسي اسیھا  خبر كشتارھا به مردم و خانوادهیوقت«: است

تان را  د خانهيريگشما ھم اگر مجلس ختم ب. مينفر را كشت٨۶٠ك جا يك روز ، يم؟ ما در يد به شما نقل و نبات بدھيدار

  . »"ميكن یبا بلدوزر صاف م

 و ین گستردگيعات خود مبين شايا. اند ھزار نفر اعدام شده٣اند كه  داده یگر خبر ميكديز مردم به يالن ني در گ-

ك گور يدر شاھرود در  :دھد یر شھرستانھا دردست است كه نشان مي از سایگري دیگزارشھا. وسعت اعدامھاست

نفر، در خرم ١۵اند، در سنقر  نفر را اعدام كرده٣٠ك نوبت يدا شده است، در گچساران در ينفر پ۶۵ اجساد یجمع

تا سوم آذر، ( نفر در گرگان١۴نفر، در ابھر و خرمدره ٧٠) در آبانماه(نفر، در قائمشھر١۵٠) در آبانماه(آباد

نفر و در ١٩نفر، در سمنان٢٣نفر، در اراك ٢۵گر يك نوبت دينفر و در ١١ك نوبت ي، در كازرون در )نفر٢٠

 جسد یالملل گزارش كرد كه چگونه و نيك زن به عفو بي«…: الملل نيبه گزارش عفو ب. اند نفر اعدام شده٣٧ھمدان 

خاوران  ۀآباد واقع در جاد  از گورستان موسوم به لعنتیكه در قسمت ی زمانیك مرد اعدام شده را با دستان خالي

ن گورستان خاص يا. ده استيرون كشيگشت از خاك ب یدنبال جسد شوھرش م  به كهی زمان۶٧تھران در مرداد 

 بدون ی در كفن، در گورھای با لباس، بعضیا  اجساد، پارهیھا دسته…  اعدام شده استیاسيان سياجساد زندان

 … اعدام شده است دفن شده بودندی چپگرایاسيان سي از گورستان كه خاص زندانیعمق در قسمت عالمت و كم

 دو فرزند خردسالم مھم بود كه محل ی من و برایرا براي مشغول حفر شدم زی من با دستان خالیآور بود ول جهيسرگ

 خون را ی ویده از خون بود اما وقتيرون آورد كه صورتش پوشير خاك بي را از زیاو جسد... گور ھمسرم را بدانم

د كرده بودند چند روز بعد يش كه از گورستان بازدشاوندانير خويسا. ستيز كرد متوجه شد كه جسد شوھرش نيتم

 خاوران واقع در جنوب تھران ۀ در منطق٧۵بھمن١۴گر در يك گزارش دي براساس  . »افتنديمحل گور ھمسرش را 

 ین گور حاويا. شود ی كشف میك گور بزرگ جمعي آوند یساز  توسط شركت راهی عادیبردار ان خاكيدر جر

 از یرين خبر گروه كثيبه دنبال انتشار ا.  بوده است۶٧وريعام مرداد و شھر شدگان قتل اماجساد چند صد تن از اعد
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سرعت خاوران را در   بهیتي و امنی انتظامیروي نیبرند ول ی به خاوران ھجوم مین گور جمعي ای تماشایمردم برا

 از كاركنان شركت یز شماريد ندر روز بع. كنند ی مردم را پراكنده مئی ھوایراندازي خود گرفته و با تۀمحاصر

، یز انسانين كشاكش شورانگي شرف در ایبھا .كنند یر ميان مردم، دستگين خبر در مي را به اتھام انتشار ایساز راه

 نابرابر بود و ینبرد البته نبرد.  كرده استئیز و ددمنش صف آراير  خونی پاكباز و شجاع در برابر ارتجاعینسل

دان يو اگر شھ.  و شرف خود را با خون بپردازدیداري پاۀ لحظه لحظیكه بھا ت جز آن نداشیگرين نسل راه ديا

. م شناختي باز خواھی را به درستی اصلۀگاه بازند م، آنيھنشان بداني می فاتحان فرداۀك ملت را در زمري یآزاد

باشند و با  یل و خانمان خود مر از دست شستن از جان و ماي ملتھا ھمواره ناگزئیشگامان رھاي و پیقھرمانان آزاد

من مقاومتشان ي آنان ھستند كه به ئیل نھاياما در تحل. رنديپذ ی باز رنج اسارت و داغ شكنجه و اعدام را میآغوش

 ی و پاكبازیداريكتاتورھا ھستند كه در برابر پايمان و دين دژخيو ا. آورند یگر را به زانو در م زندانبان و شكنجه

ر مظلوم ي ھزار اس٣٠ كه ۶٧ در سالینياه و پر شقاوت خمي سیما در نسل كش. آورند یر فرود م سیقھرمانان آزاد

و اكنون . مينيب ین مقاومت را مي درخشان اۀك نموني سپرده شدند عداما ۀن حال قھرمان و سرفراز به جوخيو در ع

ب و البته پر افتخار را به انتھا رسانده و نظام ين راه پر فراز و نشيخواھند اي سال م٢١ادامه دھندگان آن نسل بعد از 

ن يام زنان و جوانان اياز مقاومت قھرمانانه ق. را بر آن فرود آورندئیر بكشند و ضربه نھايه را به زيت فقيد واليپل

 ساله را ٣٠ۀست و سابقينده نبوده و ني آین مقاومت ابتر و بيم كه ايرسيجه مين نتيمرز و بوم از سال قبل تا كنون به ا

  .د پرچمدار آن است ي كرده و نسل جدیط

  نونـخ آخر به سر آمد كيـــر شـــعص

  ونــد خيـــ من نوشیھاـــكه از رگــآن

  خوانــرا بــنيھره ام اـــطوط چــدر خ

  خ ظالم سرنگون است ، سرنگونيش

  ١٣٨٩ ]اسد[مرداد ماه

 


