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 1367كشتار بزرگ 

 
 ناصر مهاجر

  
      گفتار بر ويراست دوم پيش 

د چاپ ش 57اى كه پيشاروى داريد نخستين بار در آرش  شماره  نوشته
)؛ به مناسبت سالگشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى 1375شهريور - (مرداد

چند  كشُتنچند و چون  ى  ى درباره ى پژوهشى ايران. تا آن هنگام، نوشته
چه  در دست نبود. آن 1367عقيدتى ايران در تابستان  -هزار زندانى سياسى

بود كه يك  ى آن فاجعه  شمار چند جان به در برده هاى انگشت بود شهادت
ى اروپايى و آمريكاى شمالى پناه آورده بودند.  چندى بود به يكى از كشورها

ى هفتاد،  در دهه كشتار بزرگ ى مهاجرت جان به دربردگان گسترش روانه
مانند   هاشان از آن رويداد بى هاى زندان و روايت افزايش شمار يادمانده

  را.فاجعه ملى  ى رهروزگار ما را در پى داشت و ژرفش پژوهش در با
تاريك آن   هاى تاريك و نيمه ها بسيارى از سويه اين شهادت ى بر پايه 

اى از  ها باز شده و پاره گاه جنايت بزرگ اينك روشن شده، شمارى از گره
دانيم هييتى  هاى مبهم، تا حدودى معلوم شده است. اينك به يقين مى نكته

 ها گمارده گرا و چپ ين هايى مجاهداهللا خمينى به بازپرسى ن كه از سوى آيت
كار  اوين زندان از )،1367هاى مرگ به راه انداخت ( مرداد  شد و دادگاه

. نيز ديگر ترديد نداريم كه 1367كرد؛ به روز پنجم مردادماه  آغاز خود
خواند. مسلم شده است  ها، زندانيان مجاهد را به بازپرسى فرا گرا پيش از چپ

افتاد؛ در اوين. و  سحرگاهان روزششم مرداد به راه ى كشتار در  كه چرخه
گمان هييتى كه حكم اعدام بيشتر زندانيان اوين را داد ( و محكومين  بى

ست كه در پايان دو روز تبهكارى، راهى  ناميدند) همانى هييت مرگآنرا 
گشاد. در آن  اش را در آن زندان باز گوهردشت شد و اين بار بساط بيدادگرى

ى سازوكار  كشتار را با مجاهدين از سر گرفت. كمبود آگاهى در بارهجا نيز 
را ايرج مصداقى از ميان  ى اين گروه بزرگ زنداينان سياسى محاكمه

  ) 1383( نه زيستن و نه مرگبرداشته است؛ در كتاب با ارزشش، 

دانيم شمار زنان و مردان مجاهد و  با اين حال هنوز به دقت و درستى نمى
. سر به نيست كردند 1367در مرداد و شهريور  يى را كهگرا چپ نيز مردان

هاى زندانيان پيشينى كه كاوش در اين زمينه را  زنى برآوردها و گمانه
لملل در بيستمين سال كشتار بزرگ ا گرفتند و نيز گزارش عفو بين پى

تابستان  نفر در آن  5500تا  4500دهد بين  زندانيان سياسى نشان مى
هاى اراك، اروميه،  ه شدند. اين برآورد، كشته شدگان زندانكشت خونين

آباد، دزفول، رشت، سمنان، شيراز، قزوين، كرمانشاه و  اصفهان، تبريز،خرم
گيرد. به اين واقعيت در اين چند سال گذشته پى  همدان را نيز دربرمى

سال پي سال پيش، نام  17ى  ايم. همين جا بگويم كه نگارنده در نوشته برده
: ورامين و مالير. گزارشى از كشتار زندانيان  دو زندان را به سهو آورده بود

 هايى پراكنده سياسى در آن دو زندان در دست نيست و آن چه هست اشاره
  است. نيز هنوز و همچنان آگاهى درستى از شمار كشته شدگان زندان

ان شمار دانيم كه در آن زم شهرهاى ايران نداريم. اما حاال ديگر مى دگر
 نفر 650نفر بود.  از آن شمار حدود  1100زندانيان گوهردشت نزديك به 

تن از آنان را سربه نيست كردند. نيز  450تا  420بودند كه بين  مجاهد
زندان را. اين آمار را   گراى آن تن از زندانيان چپ 450تن از  250حدود 

ا و گل ه كالغ مهدى اصالنى به دست داده؛ در كتاب پر اهميتش
هايى هم به دست آمده است كه چه بسا ما را به شمار  سرنخ .)1388سرخ(
شدگان آن تابستان خونين در زندان اوين رهمون سازد. و باز همين  كشته

جان  'كشتار بزرگ'از بند محكومين ابد زندان اوين در "جا بگويم آنها كه 
دانيم. چه  ت نمى، بيش از دو تن بودند، چند تن؟ به دق"سالم به در بردند

  بسا در حدود انگشتان دو دوست ! 

اى  ها كه در فرهنگ كتبى و شفاهى ما ريشه دقتى يك نمونه ديگر از اين بى
، در  نمايى نمايى و چه به شكل كوچك ديرپا دارد ، چه به شكل بزرگ

  ايم: آورده بانگ رهايىواگفتى هويداست كه از 
تن با يك ساك. ساك دوم سهم يك ها انتظار، نگرانى و در آخر يك  مدت "

ساك با لباس تنها از يك كميته،  458پدر شد... ساك سوم... ساك چهارم... 
يافتم كه  انديشديم، شايد درمى به اين جمله اگر بيشتر مى "تنها در يك روز.

هاى اوليه  ساك در يك روز و از يك كميته نقض ضابطه 458پخش كردن 
در  67ت اين است كه از آغاز آذرماه سال ست و هياهو زا. واقعي امنيتى

ها را به يكى از  هاى خانواده"مرد"معين  هاى معين و در ساعت هاى روز
و وسايل اعدام   فراخواندند و ساك لباس ى تهران هاى چندگانه كميته
  شان دادند!          را به دست ها شده

در  هايى كه ارششمار گز اندك  ى اما در باره چگونگى اعدام ها. بر پايه 
تاتر و كارگاه  مسلخ گوهر دشت، سالن آمفى "دست بود، به نادرست نگاشتم:

توابين بود؛ و در اوين حسينيه و سالن تمرين تيراندازى. هم از اين رو در 
كه در اوين تيرباران   اند، در حالى گوهردشت بيشتر زندانيان را به دار آويخته

هاى  ا درست اين است كه اعدامام "مبارزين شكل رايج كشتار بود.
تاتر  هاى سربسته انجام شد. در گوهر دشت، آمفى گوهردشت و اوين در فضا

خانه ساختند و در اوين،  هاى كوچك پشت موتورخانه را سالخ و سوله
ى اعدام هم به دارآويختن بود و  را. نحوه 209پاركينگ دادستانى زيرزمين 

ى اجراى  نامه نحوه آيين 14ى  بصره مادهدر ت اش اى نه تيرباران. دليل شرعى
  احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق آمده است.

در  "ام كه بايد تصحيح شود. در نقل قولى آمده: اشتباهات خردى نيز كرده
گيرد. داوود لشكرى و الجوردى به اوين  رژيم تصميم خود را مى 66زمستان 
هاى كتبى  كسره نادرست است. شهادتهاى اين جمله ي داده "گردند. باز مى

نوشته و گفته شده چنين  ل گذشتهچند سااين اى كه در  و شفاهى
سازى  بود كه به ضرورت پاك 66نماياند كه گرداندگان زندان در پاييز  مى

رسيدند؛ نه در زمستان آن سال. از آن گردانندگان يكى هم داوود  ها  زندان
ام، هرگز از  ول گزارشگرى نقل كردهلشكرى بود كه بر خالف آن چه از ق

    به آن 66گوهردشت رخت نبست و به جاى ديگرى نرفت تا كه در زمستان 
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خانه بازگردانده شود. داوود لشكرى پس از بركنارى الجوردى از  بندى
)، از نردبان پيشرفت باال رفت و از يك پاسدار ساده، 1363رياست اوين (

پس سرپرست آن زندان. اسداهللا مسئول انتظامى گوهردشت گشت و س
از دادستانى انقالب كنار گذاشته شد،  1363الجوردى جالد نيز كه در سال 

اهللا يزدى بر قوه قضاييه  پس از كشتار بزرگ و به دوران رياست آيت
هاى جمهورى اسالمى رسيد و  جمهورى اسالمى، به مديريت سازمان زندان
عقيدتى ايران،  -ندانيان سياسىسرانجام در دهمين سالگشت كشتار بزرگ ز

  به دست دو مجاهد مسلح و با شليك دو گلوله از پاى درآمد.
اى از ابهام است  هاى كشتار بزرگ هنوز در هاله با اين همه بسيارى از سويه

ى  تاريخ بررسى دوباره -1پاسخ مانده است، از جمله: مهم بى  و چند پرسش
تاريخ  -3مشخصات اعدام شدگان.شمار دقيق و  -2ى اعدام شدگان. پرونده

سرنوشت  -5باختگان.  سپارى جان محل خاك - 4اعدام هريك از آنان.
  هاى آنان نامه وصيت

پژوهشى كه نخستين بار در سپاسگذارم كه مجال داد  خانى پرويز قليچاز 
هاى  ى آرش نيز باز آيد. و خرسندم كه اشتباه ، در واپسين شمارهآرش آمد
بود  صداى تبعيداى كه به راستى  ام. در نشريهبازنمودههمين جا  كار را در

  و در ادبيات تبعيد ما ايرانيان ماندگار. 
  2014پاريس، ژانويه 

  
  

 گفتار پيش
اى گشوده است كه هنوز حرف  شتار بزرگ زندانيان سياسى ايران، پروندهكُ

 آخرش گفته نشده است. 
 ؛مخالف دربند را كشتند ايران، در چند ماه، چند هزار ى در سراسر زندانها

جسد  ابي سر و صدا و در نهان. و پنهان كاري را به آنجا رساندند كه حت
گورهاي  - آنها بازپس ندادند و تنها نشاني گورها ىقربانيان را به خانواده ها

پائيز، پيرامون  -را دادند، بي هيچ توضيحي. در آن تابستان -دسته جمعي
از زبان سرجنبانان حكومت بود و آنهم گفتند،  ىشان اگر كلمه ا جنايت

رد گم كردن. از آن پس هم ديگر از اين راز سر به مهر، از اين  ىبيشتر برا
  .الم تا كام نگفتند "ىسر دولت "

 ىدر هاله ا "كشتار بزرگ"هم از اين رو، تا به امروز بسياري از جنبه هاي 
سته نيست كه چند از ابهام است. از جمله اينكه هنوز به دقت و درستي دان

  ...شان را از دست دادند. و چگونه؟ و در آن كشتار جان -چند هزار نفر -نفر
اسالمي پا برجاست، به  ىپاسخ دقيق به اين پرسشها، چه بسا، تا جمهور

 ىاين جنايت تنها زماني بسته شود كه ديگر جمهور ى دست نيايد و پرونده
موجود، به ويژه نوشته  ىبر داده هااسالمي در كار نباشد. اينك اما، با تكيه 

زندانيان پيشين كه توانستند از آن قربانگاه جان سالم بدر  ىها و گفته ها
كشتار بزرگ پرداخت و با  ىماجرا ىشود به باز ساز ىبرند، كم و بيش م

  .به واقعيت دست يافت ىبستر اين رويداد، تا حد ىبررس
 

  دست آويز
ي جهان اعالم كردند كه رئيس جمهور ، خبرگزاريها1367تيرماه  27در 

اسالمي ايران، آيت اهللا خامنه اي، در تلگراف به پرز دوكوئيار، دبير كل 
پذيرد و از  ىرا م 598سازمان ملل متحد، ابراز داشته ايران قطعنامه 

و فرو انداختن صدام حسين دست  "فتح كربال "جنگ تا  ى سياست ادامه
، اما اى گيز و چرخش صد و هشتاد درجهميشويد. درستي اين خبر بهت ان

تنها زماني مسجل شد كه آيت اهللا خميني خود به سخن درآمد و واقعيت 
  :شكست و سازش را به زبان آورد، با گوياترين كلمات

و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگواري  ..."
حوادث و  ى .. به واسطهبراي همه و خصوصا من بوده ... اين است كه .

عواملي كه از ذكر آن فعال خودداري ميكنم ... با قبول قطعنامه و آتش بس 

موافقت نمودم ... بدا به حال من كه هنوز زنده مانده ام و جام زهرآلود قبول 
 )1("قطعنامه را سر كشيدم.

كه  -مرداد، سازمان مجاهدين خلق ايران  3تيرماه بود.  29و اين به روز 
فروپاشي جمهوري اسالمي مي دانست  ى ست در جنگ با عراق را آستانهشك

خود و تهاجم به مرزهاي غرب كشور،  "ارتش آزاديبخش ملي "با گسيل  -
 "حكومت خميني "واژگوني ") و 2("براي وارد آوردن ضربه نهائي "حركت 

 "قيام "را آغاز كرد و به عنوان جزئي از اين استراتژي، مردم تهران را به 
) اما نه در تهران و نه در هيچ كجاي ديگر ايران، مردم به 3فراخواند.(

برخورد با  ىفراخوان مجاهدين اعتنايي نكردند و نيروي سركوبگر حكومت ب
نفر از رزمندگان  1263، در نهايت خشونت آنها را در هم كوبيد، اى بازدارنده

روزه اين )، دهها مجاهد را اسير گرفت و سه 4شان را از بين برد(
) از پس اين سركوب، كين خواهي آمد. پايه 5ماجراجوئي را خنثي ساخت.(

كه از فرجام جنگ و  - و امت حزب اهللا  ىبسيج ى توده –حكومت  ىها
پرخون  ىدل "مجاهد "واگشت سپاهيان اسالم سخت آزرده دل بودند و از 

ند. و را به اوج رساند "ضد منافق "داشتند، آتش بيار معركه شدند و تب 
آنها كه پيشتر  احت -اين چنين بود كه بسياري از مجاهدين پيشين را 

محاكمه شده، محكوميت شان را گذرانده، آزاد شده و سر در كار خود 
)، 6دوباره گرفتند و به زندان انداختند( -داشتند و با سياست كاري نداشتند 

اختران و ) را در جا و در همان ب7( "مرصاد عمليات" ىاز اسرا ىشمار
ها  زندان ى تر را روانه بزرگ ى  ) و شمار8اسالم اباد و كنگاور به دار آويختند(
زير روشن  ى آن روزها در سه نمونه ى كردند كه بعدا محاكمه شوند. فضا

  :شود ىم
از مقام مقدس رهبري درخواست ميكنيم كه با جنايتكاران قاطع برخورد  "

  )9("اي هميشه از سر ملت كوتاه كنند.كرده و هر چه زودتر شر آنان را بر
اردبيلي رئيس ديوان عالي  ىآيت اهللا موسو ،نماز جمعه تهران ىدر سخنران

  :كشور
اينها آمدند، اينها نمي دانند مردم اينها را از حيوان پست تر مي دانند،  ..."

هستند، قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افكار  ىمردم عليه اينها چنان آتش
شوند...  ىم ىي كه چرا اينها اعدام نمي شوند، يك دسته شان زندانعموم

گويند آقا بايد از دم اعدام شوند، قاضي از آن طرف گرفتار يك  ىمردم م
، از همه بيشتر من بايد از ىسلسله مسائل ... از اين طرف فشار افكار عموم

ست تا اين بدبخت تشكر كنم كه كار ما را آسان كرد. ما ده تا ده تا، بي
گويند  ىكنيم، پرونده بيار، پرونده ببر، متاسفم م ىبيست تا محاكمه م

كاش همه شان از بين بروند، يك مرتبه مسئله  ىخمسش از بين رفته، ا
  )10("تمام شود.

  :آمده "هزاران تن از اقشار مختلف اراك"آخر هم در طومار  ى نمونه
را كه  ىتا منافقين كوردل كنيم   ىاز مسئولين قضايي كشور درخواست م ..."

اند  ها رها شده و به خارج از كشور پناه برده بعد از عفو و بخشودگي از زندان
را تا  ىعليه نظام ايران پرداخته اند و گستاخ ىو در آنجا به توطئه جاسوس

نظامي  ى به آنجا رسانده اند كه براي كشتار فرزندان اين ملت اقدام به حمله
اند به اد در چنگال عدالت به دام افتادهيات اخير مرصنموده اند و در عمل

  )11("اشد مجازات برسانند و هيچگونه اغماض و بخششي روا ندارند.
ايران كه از مدتها  ىبدين ترتيب براي اجراي طرح كشتار زندانيان سياس

  .پيش ساخته و پرداخته شده بود، دست آويز مناسب فراهم آمد
 

  زمينه ها
در  1364آغازين سال  ىكه از ماهها ىم كه تغيير و تحوالتداني ىاينك م

اش آيت اهللا منتظري بود و  ىزندان پديد آمد و بان ىها ىسياست گذار
انقالب  ىاسداهللا الجوردي از رياست دادستان ىبارزترين نمودش بركنار

از سران  ىاسالمي و كاهش فشار بر زندانيان سياسي، دل پسند شمار
، 1365نبود و دست كم از ميانه سال  -آيت اهللا خميني به ويژه  -حكومت 
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 ىباريك رسيده بود. اين راز اگر درآن زمان بر كسى به جاها ىمخالفت خوان
جز كار به دستان حكومت آشكار نبود، پس از خلع آيت اهللا منتظري از 

از پرده بيرون افتاد. درست دو سال پيش از كشتار  "ىجانشين رهبر"مقام 
تقاضا  "نوشته بود: ىبه آيت اهللا منتظر ى، آيت اهللا خمينىسياسزندانيان 

كنم با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نمائيد. پس از آن  ىم
نخواسته لطمه به حيثيت شما كه برگشت به  ىترتيب اثر بدهيد تا خدا

جمهوري اسالمي است نخورد. آزادي بي رويه چند صد منافق به  حيثيت
كه رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد، آمار انفجارها،  دستور هيئتي

  )12("ترورها و دزدي ها را باال برده است.
، جالد اوين هم به گوش رسيد. در ىهمين نكته از زبان اسداهللا الجورد

  :آشفته و دهشت بار پس از تهاجم نظامي مجاهدين ىروزها
الم با منافقين متاسفانه در طول چند سال اخير بر خالف مصلحت اس ..."

برخورد شده است. طبق اطالعي كه در دست است اكثر كساني كه به نام 
اند كه  اند، مجددا به سازمان منافقين پيوسته تواب از زندان آزاد شده

تا  60تعدادي از آنها نيز در عمليات مرصاد به هالكت رسيدند. از سال 
ها حتي نتوانستند كه با منافقين به شدت برخورد شد، اين 63اواخر سال 

نفر را هم جذب سازمان نمايند، اما بعد از آن با منافقين با سستي و  10
مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتيجه 

همين شد كه در حمله به شهر اسالم آباد و كرند ديديم ... واقعا  ىاين آزاد
است كه به  ىبسيجيان مظلوم ى به ناحق ريخته ىمسئول خونها ىچه كس

  )13( "دست منافقين به لقاءاهللا پيوستند؟!
، منتظري بود كه از نيمه دوم سال ىمورد نظر و خطاب اسداهللا الجورد

 ىديگر به باز ى موقعيتش در هرم قدرت سست شد، در تصميم گير 1366
ن ) و اي14( .گرفته نشد و نقطه نظرات و پيشنهاداتش از گردونه خارج شد

آوردن به  ىزندان نيز صدق ميكند و رو ىها ى سياست گذار ى در باره
 ى. نيز به عمد و زيركىالجورد ى كار آوردن دوباره ىو رو ىسخت گير

مخالف نشاندند و به تب ضد منافق دامن  ى كلمه ىمنافق را جا ى واژه
 شود و توجيه ىشان سهل تر م ىتبهكار ،دانستند زير اين نام مىزدند. چه، 

ترديدي نمي گذارد كه حكومت بر آن بود در صورت  ىپذير. چه، اسناد جا
پيروز نشدن در جنگ و پذيرش صلح، خود را از شر زندانيان سياسي مقاوم 

بازبيني و  ىرها بكنند تا در افق ناروشن پس از پذيرش صلح و گريز ناپذير
گرفته  ىو فرهنگ ىاز مسائل اجتماع -از مسائل  ىدر رشته ا ىواپس نشين

بحراني  ىاينكه در صورت روبرو شدن با وضعيت ىو برا - ىتا سياست خارج
ها             ) چه واقعيت15و پيش بيني ناشده غافل گير نشوند و قافيه را نبازند.(

هر دو  "غير منافق"و  "منافق"نشان ميدهد كه تدارك طرح كشتار بزرگ، 
  .را شامل ميشد

دانيم، به واسطه  ىم ىا نيز اينك تا حدودمراحل گوناگون پيشرفت طرح ر
  .كه كابوس بزرگ را زيسته اند و آنرا واگفته اند ىا ىزندانيان سياس

 ىهمه زندانيان تك به تك دوباره بازجوئ 66در فاصله آذر و دي  ..."
 "، "؟ىاسالمي را قبول دار ىجمهور "، "؟ىگروهت را قبول دار "ميشوند:

مجزا  ىداده شده، زندانيان به گروهها ىپاسخهاو بنا به  "؟ىنماز ميخوان
زندانيان ادامه مي  ىتقسيم ميشوند. تغيير و تحوالت در زندان با جابجائ

را كه حكم ابد دارند از گوهر دشت به  ىهمه كسان 1366يابد. در بهمن 
 "ميكنند... ىاوين منتقل و در آنجا نيز آنان را در يك بند جداگانه نگهدار

  :ن) پس از آ16(
زندانيان مجاهد و چپ را ازيكديگر جدا كردند. در واقع زندان را  ىتمام ..."

  :به دو قسمت تقسيم نمودند
بود اختصاص به زندانيان مجاهد داده و  2و  1قسمتي را كه شامل بندهاي 

(متصل به ساختمان ىقسمت انتهائ ىطرف انتهاي زندان را كه شامل بندها
اختصاص به زندانيان چپ دادند و براي  تئاتر گوهر دشت) بود، ىآمف

بندها را  ىاز اطالع زندانيان از وضع و تركيب بندها، شماره گذار ىجلوگير

نيز مجزا كردند. بدين ترتيب كه قسمت زندانيان مجاهد و زندانيان چپ را 
كردند و هر يك از دو قسمت، زندانيان را بر حسب  ىمجزا شماره گذار

را كه حكم شان  ىگر تفكيك كردند. يعني زندانيانميزان حكم آنان از يكدي
معين جا دادند. (در مورد زندانيان چپ، دو بند  ىزير ده سال بود در بندها

كه در  8و  7 ىسال اختصاص داشت، يعني بندها 10به زندانيان زير 
نفر در هر بند) و  90تا  85زندان واقع شده بود، با حدود  ىقسمت انتها

تا ابد را  15سال را در يك بند ... و زندانيان  15تا  10ه زندانيان محكوم ب
را كه  ىاز بقيه تفكيك كردند. همچنين آندسته از بچه هائ ىدر بند ديگر

دادند. همزمان با اين  ىجا 14پاسخ مثبت به مصاحبه داده بودند، در بند 
 شان به اتمام آنها كه حكم ىاوين، يعن "كش ىمل "زندانيان  ىواقعه، تمام

، همچنان ىآزاد ىبه دليل عدم پذيرش شرط مصاحبه برا ىرسيده بود، ول
زندان گوهر  10در بازداشت بودند، به گوهردشت منتقل كردند و در بند 

  :) و سپس17( "دادند. ىدشت ... جا
اسالمي و  ىتوسط جمهور 598چند روز قبل از اعالم پذيرش قطعنامه "

جام زهر اعتراف كرد، به هنگام سخنراني خميني كه در آن به سركشيدن 
 ى) كه به بيماران بند انفراد300آسايشگاه (اتاق  ىمراجعه به اتاق بهدار

هم تلنبار  ىزيادي به چشم مي خورد كه رو ىاختصاص داشت، ساك ها
شده بودند، روي يكي از ساك ها نام حسين قلمبر را ديدم و فهميدم او و 

 ىبه انفراد 316 ىرا از بند عموم) 18( ىزيرحكم ىاحتماال ساير بچه ها
روزانه همزمان بود. وضع  ىدقيقه وقت هواخور 45آورده اند. اين با قطع 

  )19( "شده بود. ىكامال غيرعاد
 

  حكم امام
به  ىفرصت را برا ىچه، آيت اهللا خمين !شده بود ىوضع كامال غيرعاد ىآر

رسيده بود،  اش به پايان ىكه مراحل تداركات ىاجراء گذاشتن برنامه ا
كه  ىكم كشتار زندانيان سياسي را داده بود. حكممناسب و مغتنم ديده و ح

كشتار  ى بود كهآيت اهللا منتظر ى كه آنرا علنى كردكس ديرترها علنى شد و
به مصلحت اسالم و انقالب و كشور و حيثيت واليت فقيه و "زندانيان را 

رفع  " ىخونين و برا) نمي دانست، در همان مرداد 20( "حكومت اسالم
در اوج كشت و كشتار سه نامه  ى)، يعن21( "از خود ىمسئوليت شرع

  .شد ىنوشت كه زود عموم "امام"به  ىخصوص
راجع به دستور حضرت عالي مبني بر اعدام منافقين موجود در  ..."
ها: اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيراست و  زندان

ها: اوال در  ولي اعدام موجودين از سابق در زندان ،ي نداردظاهرا اثر سوئ
  ).22( "...شود و   ىم يىو انتقامجو ىحمل بر كينه توز ىشرايط فعل

، ىهمين نامه ها بود كه آگاه شديم آيت اهللا خمين از رهگذرنيز اولين بار 
را به سمت قاضي شرع  -از سردمداران هيئت موتلفه  - ىنيرجعفر 

 "ضد انقالب "گمارده و از او خواسته كه به فوريت به امر  سرى ىدادگاهها
ها را تعيين و باز با همين نامه ها بود كه به هويت  ىرسيدگي كند و اعدام

 ىبرديم و هنگاميكه هيچ خبر ىهيئت مسئولين اين دادگاهها پ ءساير اعضا
در  ىاشراق مرتضى كرد، دريافتيم كه ىها به بيرون درز نم از درون زندان
 مصطفى و ىدادستان در مقام معاونت ىرئيسسيد ابراهيم ، ىسمت دادستان

احكام  ىاجرا ىوزارت اطالعات در اوين برا ى به عنوان نماينده ىپورمحمد
و  ىتعيين حكم، مالك اتفاق نظر قاض ى) و اينكه برا23كنند( ىاعدام تقال م

بعدها و پس از  )24دادستان و مسئول اطالعات نبود و اكثريت آراء بود.(
ها  آنكه تماس زندانيان با بيرون برقرار شد، به جرئيات كاركرد آن بيدادگاه

  .اعدام را صادر كردند ىها حكم ىبرديم و دانستيم به چه ترتيب ىهم پ
ها و  در تشخيص اينكه چه كسي بايد اعدام شود، بازجوها، رئيس و معاون "

پاسدارها هم  اظر مي دادند. حتدادياران زندان هم عالوه بر آن سه نفر ن
به  ىتوانستند  در تفكيك افراد نافذ باشند. كافي بود كه آنها گزارش ىم

را بپزد تا حكم اعدام  ىرئيس زندان بدهند تا او هم قبل از ورود به اتاق، نير
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كه از همان آغاز روشن  ى، تنها نكته اى) در باره جريان دادرس25("بنويسد.
هستند  ىها و چه مجاهدين، جملگي كسان انيان، چه چپبود اين بود كه قرب

با پرونده محكوميت قطعي يعني كساني كه پيشتر محاكمه شده و حكم 
گذراندند كه يا نزديك به پايان بود و  ىگرفته و دوران محكوميت خود را م

خطاب به قاضي شرع،  ىيا به پايان رسيده بود. اين نكته هم در نامه منتظر
  :تآمده اس ىنير
جديد، زير سئوال بردن همه قضات و  اعدام آنان بدون فعاليت ىوانگه "

را كه به كمتر از اعدام محكوم گرديده، به  ىسابق است. كس ىهمه قضاوتها
  ."...كنند ىچه مالك اعدام م

 
  اجراي حكم

مالك و معيار البته در كار بود. گويا بنا را بر اين گذاشته بودند كه هر 
كه استقالل شخصيت و انديشه داشته و حاضر نبوده در  ىمرد ىزندان

برابرشان سر تسليم فرود آورد و در خدمت شان قرار گيرد را سر به نيست 
كنند. در مورد زنان، اما انگار به اين نتيجه رسيده بودند كه جز جان زن 

در اين  نند.مجاهد را نگيرند و روح زن مرتد و ماركسيست را در هم شك
 -چه اوين و چه گوهر دشت  - زمان در زندان زنان و مردان راستا، هم

مرداد ماه، تلويزيون ها را از  5را برقرار ساختند. در روز  نىمقررات يكسا
) 27را هم تعطيل كردند.( ىهواخور و اتاق ها بردند، ديگر روزنامه ندادند

بيماران را هم به  اقطع شد. ديگر حت "اطالع ثانوي "مالقات ها هم تا 
ها به كار افتادند. با مجاهدين  دادگاه ،مردادماهششم ) 28بردند.( ىنم ىبهدار

بردند. در  ىآغاز كردند. زن و مرد، آنها را با چشم بند از بند بيرون م
هدايت ميكردند كه  ىكردند. تك به تك به درون اتاق ىراهروها به صف م

و  ىرئيس و ىو اشراق ىشان شده بود و قرارگاه نير "دادگاه  "محل 
 "كشيدند. از اين دست:  ىشان را پيش مى سپس پرسش ها ى.پورمحمد

منافقين را قبول داريد يا نه؟ حاضر به انجام مصاحبه در جمع زندانيان و 
از پرسش و پاسخ  ىو غيره... نمونه ا "محكوم كردن سازمان هستيد يا نه؟

  :آورده ىدر نامه دومش به خمين ىها را آيت اهللا منتظر
گفت: مسئول  ىكشور م ىها شرع يكي از استان ىسه روز قبل، قاض "

از زندانيان براي  ىاز يك -ترديد از من است  -اطالعات يا دادستان 
سازمان منافقين را  ىتشخيص اينكه سر موضع است يا نه، پرسيد: تو حاضر

، ى؟ گفت: آرىمصاحبه كن ى، پرسيد: حاضرى؟ گفت: آرىمحكوم كن
، پرسيد: ى؟ گفت: آرىجنگ با عراق، جبهه برو ىابر ىپرسيد: حاضر

مين بروند ...  ى؟ گفت: مگر همه مردم حاضرند روىمين برو ىرو ىحاضر
و با او معامله سر موضع انجام  ىشود تو هنوز سر موضع ىگفت: معلوم م

  )29( "داد...
حكم اعدام به  ىبرو برگرد. پس از اجرا ىكيفر سر موضع ها اعدام بود. ب

  :دادند وصيت نامه شان را بنويسند ىاجازه مآنها 
كرده، متوجه  ىروبرو را چك م ىها ها كه سلول از بچه ىبعداز ظهر، يك ..."

مقابل، يك نفر در حال زدن مورس ...  ىشده كه از پنجره يكي از سلول ها
در بيدادگاه هيئت عفو رژيم به اعدام  "باشد ... پيام كوتاه بود و گويا ... ىم

نوشتن وصيت  ىشوم، مرا برا ىشدم و تا چند دقيقه ديگر اعدام م محكوم
  )30( "نامه آورده اند.

... در اولين قدم "ها را با اعدام زنان مجاهد آغاز كردند و  وطرفه اينكه اعدام
... تمامي زنان مجاهد جز يك نفر را كه در انفرادي به سر ميبرد، اعدام 

  )31( "كردند...
مرداد آغاز شد و در فرداي آن روز و در  ششمين روز كه در ا ىو كشتار
ديگر ادامه يافت، مرداد را به ماه قتل عام مجاهدين در بند، بدل  ىفرداها

خبر از  ىجداگانه بودند، ب ى... زندانيان كمونيست كه در بندها"ساخت و 
بودند تا بتوانند از اوضاع غيرعادي سر  ىكشتار زندانيان مجاهد در پي راه

  را  ىبند، داوود لشگر ىها نرده ىگوهردشت از ال 7بياورند، زندانيان بند در 

  

  
  

 ى را به ساختمان هاي سوله ىزياد ىديده بودند كه با فورقون طنابها
دمپايي را  ىانبوه 8محوطه زندان حمل ميكند و روزي ديگر زندانيان بند 

 ىرا م ىاميونك ىهم تلنبار شده و روز ديگر ىدر محوطه ديده بودند كه رو
محكم كردن  ىآن چادر كشيده شده و چند پاسدار برا ىبينند كه رو

زير  ىروند و انگار كه محموله گوشت ىچادر روي كاميون راه م ىطنابها
نرده  ى، زندانيان بند شش از الىآنان لرزان بود. روز ىچادر باشد، زير پا

ف ايستاده اند تا را ديده بودند كه به ص ىزندان ىخود عده ا ىهواخور ىها
مسئول  ىاستفاده كنند. پنج پاسدار و داوود لشگر ىهواخور ىاز دستشوئ

آنها را محاصره كرده بودند. از  ىزندان گوهردشت، به طور غيرطبيع سركوبِ
زندانيان را از زير چم بندشان تشخيص داد. آنها  شد صورت ىها م نرده ىال

ايستاده بودند. در بين زندانيان بند  گرفته به نوبت ىبا رنگ پريده و با سيمائ
 20 ى! و تنها زندانيان فرع"ها هستند ىاعدام "در گرفته بود: ىزمزمه هائ 6

شان به وضوح  مستراح ىها نرده ىبندشان، از ال بودند كه به خاطر موقعيت
ديده بودند كه پاسداران اجساد زندانيان اعدام شده را به كاميون ها حمل 

  )32( "ميكنند.
شوند و اين  "قلع و قمع "و سرانجام نوبت به زندانيان كمونيست رسيد كه 

در پنجم شهريور بود. اسم شماري را ميخواندند، از آنها ميخواستند چشم 
  .بندشان را بر چشم زنند، از بند خارج شوند و در راهروها به صف ايستند

بردند،  ىومان مبند روبر ىفرع ىتك تك بچه ها را به درون يكي از اتاقها "
در آنجا داوود لشگري به همراه چند پاسدار نشسته و مشغول سئوال و 

ها كه اظهار ميكردند مسلمان نيستند و نماز  جواب بودند. هر يك از بچه
نشاندند و هر يك از آنها را كه اظهار  ىچپ راهرو م خوانند در سمت ىنم
را كه در  ىو آنهائ نشاندند ىكردند مسلمانند در سمت راست راهرو م ىم

راست راهرو نشانده بودند در صورتيكه حاضر به نماز خواندن نبودند  قسمت
بردند تا با زدن كابل آنها را وادار به نماز  ىها م ىها و يا انفراد ىبه فرع

ضربه، صبح و ظهر و شب و كساني را  20هر وعده نماز  ىبرا .خواندن بكنند
را كه در  ىبردند و بچه هائ ىبه بند هشت مكه حاضر به نماز خواندن بودند 

اول (قسمت  ى سمت چپ راهرو نشانده بودند، دسته دسته به قسمت طبقه
زندان گوهر دشت كه در آن دفتر رياست و دفتر مدير داخلي زندان  ىادار

همين  ىبردند و در آنجا در يك اتاق در مقابل اشراق ىو... قرار داشت) م
  )33( "كردند ...  ىتكرار مسئوال و جواب را مجددا 

؟ ى؟ مصاحبه ميكنىسازمانت را قبول دار "چون  ىو پرسشهاي ديگر
 ىمنف ى؟ و... در اين مرحله هم اگر پاسخ زندانىميكن ىاطالعات ىهمكار

نشاندند و سپس هر چند نفر را  ىاتاق م ىچپ در ورود بود، او را در سمت
، از ىچپ سازمان و حزب دست فرستادند. از هر گروه و مىبا هم به مسلخ 

ها، رنجبران، كومله، اتحاد مبارزان  پيكار، رزمندگان، اتحاديه كمونيست
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 ى، فدائي (اقليت)، راه كارگر، فدائىكمونيست (سهند)، وحدت كمونيست
  :(اكثريت) و حزب توده كه وقتي

گريند، گروهي  ىدار زدن برده مي شوند، گروهي م ىبه حسينيه برا ..."
 ىكنند. برخ ىم ىاما لرزش خود را مخف ؛لرزند ىدهند و همه م ىم دشنام

از  ىكشند. بعض ىآخر را م ى زنند. نوميدانه، و انتظار لحظه ىلبخند م
ببرند.  ىكنند تا ثواب بيشتر ىحكم اعدام با هم رقابت م ىها در اجرا نگهبان

رد و د ىتاب ىاين همه جسد احساس ب ى از آنها از مشاهده ىگروه كمتر
كنند و به شدت كتك  ىجنگند، حمله م ىاز زندانيان م ىكنند، برخ ىم
مرگ  ىها شود. آخرين ضجه مىخورند. مراسم اعدام به سرعت اجراء   ىم

  )34( "شود. ىخاموش م
هاى كوچك پشت  سولهتئاتر و  ىمسلخ در گوهر دشت، سالن آمف

شكل كشتار . 209پاركينگ دادستانى و زيرزمين بود و در اوين، موتورخانه 
  )35( ن بود.به دار آويختدر هر دو زندان 

 ىجسد مردان حلق آويز شده را پيش از بيرون فرستادن از زندان، برا
به كار گرفتند، با همان هدف خرد كردن و در هم  گرازنان چپ ى شكنجه

  .شكستن شان
در نماز خواندن حكم تعزير را داشت ... همه را پنج بار  ىجواب نه برا "

كرده بود و چند نفر هم  ىزدند. يك نفر خودكش ىراهرو آسايشگاه شالق م
موفق نشده بودند. هر كس نماز خواندن  ىول ؛كرده بودند ىاقدام به خودكش

 ىشالق برا ى جيره .گرداندند ىپذيرفت، بعد از چند روز به بند برش م  ىرا م
ادامه داشت. همه  پذيرفتند نماز بخوانند، بيست و پنج روز ىكه نمى كسان

 ىكنند ... صدا ىشان را اعدام م شده بودند. گفته بودند همه ىبه شدت زخم
كرد. يكبار من و چند  ىام م نماز، ديوانه ىها ها در وعده شالق خوردن بچه

در اوين  ىبردند. يك بار ما را به بيشه ا ىاعدام نمايش ىنفر ديگر را برا
ما دار  ىرا روبرو ىرداريم. تعداد زيادمان را ب ىبردند و گفتند چشم بندها
  ... كردند به آنها نگاه كنيم ىزده بودند و ما را مجبور م

بند، چهار ماه ادامه داشت. تنها پس از برقراري مجدد  ىو آشفتگ ىبالتكليف
مان روشن شد. تنها ىها بود كه عمق فاجعه برا ها و تماس با خانواده مالقات

  )36( "اعدام شدند.نفر  1200از بند ما حدود 
 

  شماركشته شدگان
 "تخليه اي "و  "خانه تكاني "ها دچار چنين  بندها، درهمه زندان ى همه

اند حكايت از  شدند. گزارش زندانياني كه از اين مهلكه جان سالم بدر برده
كشتار  "تن از بند محكومين ابد زندان اوين در بيش از چند آن دارد كه 

حدود دويست گوهر دشت،  ىزندان 1100 دند و ازسر به نيست نش "بزرگ
اراك،  ) در زندان شهرستانها ( اصفهان،37.(ن سالم به در بردندنفر جا

و...)   مشهد ،آباد، دزفول، رشت، سمنان، شيراز، كرمانشاه اروميه، تبريز، خرم
گوئيم كم و بيش، چه،  ىهم همين قاعده كم و بيش حكم فرما بود. م

سياست ق حكومت در مورد اين جنايت، سرباز زدنش از دادن مطل سكوت
از  ىبازرس ىاز ورود هر هيئت بين المللي برا ىهرگونه خبر و جلوگير

زندانها و... بررسي آنچه بر سر زندانيان سياسي آورده بودند و برآورد دقيق 
 است.اگر نگوئيم ناممكن، دست كم سخت دشوار ساخته  راكشته شدگان 
رد ماندگان هر بند نسبت به شمار رفتگان، مناسب ترين و از اين رو، برآو

و  ىدقت ىاز ب ىشود. اما اين شيوه بر ىمحاسبه م ى معتبرترين شيوه
 نيست. ماندگان، در بهترين حالت، با حدس و گمان از شمار ىنارسائ

و تخمين قربانيان   .دهند. آنهم به تقريب، يا تخمين ىم ىرفتگان آگاه
وناگون است. از پنج هزار نفر شروع ميشود و به دوازده گ ىكشتار بزرگ بس

جسته و  ىرسد. چه بسا به دليل همين اختالف و آمارها ىهزار نفر م
كه اعدام شده  ىچندين هزار نفر "از  "عفو بين الملل"گريخته است كه 

 ) با اين38كرده است. ( ىسخن گفته و از دادن آمار دقيق خوددار "اند
كه از دل  "داخل كشور  -ت از زندانيان سياسي ايران كانون حماي "حال 

تابستان و پائيز سر  هولناك ىدر ماهها ىزندانيان سياس ى خانواده ى مبارزه
، 1368و در مهرماه  "كشتار بزرگ "برآورد، درست يك سال پس از 

را فاش ساخت و اعالم داشت كه  "فاجعه ملي" ىقربان 1345فهرست نام 
دست يابد.  "به خون خفته خلق ىاز شهدا ىبسيار "نام  هنوز نتوانسته به

 ىاز روزنامه ها ىپس از انتشار اين فهرست، يك ى) اندك زمان39(
نفره  از زندانيان جان  1387اوپوزيسيون در اروپا هم به انتشار فهرست 

هنوز بسيار  "باخته اقدام كرد. اما اين روزنامه هم هشدار داد كه فهرست 
است و چه بسا به داليل محدود بودن امكانات تحقيق، با  ىفناكامل و ناكا

  )40( "نادرستي هائي نيز همراه باشد.
اعدام مخفيانه، انتقال مخفيانه جسدها به گورستان، دفن مخفيانه به خون 

هنگامى كه استبدادى مذهبى حكومت ، آنهم ىجمع ىخفته گان در گورها
ه شمار دقيق و درست جان ب ىدست ياب ىرا برا ىهرگونه كوششكند، مى

كشتار واقعيت كند. نبايد فراموش كرد كه حكومت  ىباختگان، ناممكن م
 ىجمع ىمحل گورهانيز از خانواده آنها نيز پنهان كرد و  ها ماه زندانيان را

  .را
 

  پايان انتظار
ها  ، پشت در زندانىزندانيان سياس ىروزها و هفته ها و ماهها، خانواده ها

كسب خبر از جگرگوشه هاشان.چه خواهش ها و  ىبرا ؛ايستادنددر انتظار 
ها كه نكشيدند و چه بيم ها و اميدها  ىتمناها كه نكردند، چه خفت و خوار

زيستند و به اين دل خوش  ىكه از سر نگذراندند.در كابوس مرگ و زندگ
شان آورده بودند  عزيزان ىكه برا ى راساختند كه مقامات زندان پول و ثروت

  .يرند و رسيد تحويل شان بدهندبگ
سلطنت آباد تحويل  ىيا بعنوان مثال آنچه اهال -آنچه تحويل گرفتند 

سيگار باز شده، شبيه اسكناس ده  يادداشتي بود به اندازه پاكت -گرفتند 
برادر... خواهشمند است در ساعت ... روز... در  "توماني. با اين مضمون: 

  )41( "رسانيد. كميته سلطنت آباد. كميته سلطنت آباد حضور به هم
همين يادداشت را به  ،تهران ىها آباد و ساير محله ىتهران پارس، ناز ىاهال

خود دريافت كردند. و اين در هفته اول ماه آذر بود و  ى محله ىامضاء و نشان
(جاده  "گل صحرا " ىروز موعود در جلو كميته ها "به اين ترتيب در

خيابان زنجان)، كميته خاوران ( نزديك گلستان ساوه)، كميته زنجان (
صبح غلغله  6آباد، كميته تهران پارس و... از ساعت  ىخاوران)، كميته ناز

صبح آغاز شد. بعضي با خود سند خانه نيز آورده  9بود. مراجعه از ساعت 
 "در كميته  9عزيزان شان ضمانت باشد. ساعت  ىآزاد ىبودند، شايد كه برا

ين نام را خواندند. مدتها انتظار، نگراني و در آخر يك تن. اول "گل صحرا
فقط يك تن با يك ساك، ساك دوم سهم يك پدر شد ... ساك سوم ... 

  )42( "ساك چهارم ... با لباس تنها از يك كميته، تنها در يك روز ...
شود. تحصن  ىآغاز م ىزندانيان سياس ىواز اينجاست كه حركت خانواده ها

 ىمراسم برا ى، برگزاىدر برابر دادستان ى، گردهمائىاخ دادگستردر برابر ك
حقوق بشر ملل متحد،  ى امضاء به كميته 370دادن طومار اعتراض با 

  تماس با خارج از كشور و... 
ديگر وجود  ى هم كه نسبت به نيمه ىمهاجرين و تبعيديان ايران ى هجامع

 ىها وق بشر، جامعهحق ىها خود حساس است، پاسخگوست: تماس با كميته
خواه و بسيج افكار عمومي و  ى، احزاب ترقىدفاع از زندانيان سياس

سرانجام به  ،كه در حال تكوين بود "فاجعه ملي " ى در باره ىروشنگر
، 1367 مهرماه 21در  .شودىها منجر م ىها و آمريكائ ىواكنش اروپائ

شر در جمهوري در مورد نقض حقوق ب ىپارلمان اروپا با تصويب قطعنامه ا
 وضعيت ىبه منظور بررس ىاسالمي ايران، از دولت ايران ميخواهد كه هيئت

 ى، پارلمان آلمان قطعنامه اهمان سال آذرماه 18ها عازم ايران شود.  زندان
كند كه در آن نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسالمي به ى تصويب م

  .شدت مورد انتقاد قرار گرفته
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ت و دست اندركاران جنايت بزرگ به موج نبانان حكومسرج پاسخ
پذيرند كه جز  ىم اى گونهچه، به  .ها چند پهلوست و فريبكارانه اعتراض

 "مجاهدين، ديگراني هم اعدام شده اند. اما آن ديگران را  ىنظام ىاسرا
روشنگر است: آيت اهللا  ،آوريم  ىكه م ىكنند. دو نمونه ا ىقلمداد م "منافق

رسش و پاسخي در دانشگاه تهران، در پاسخ در جلسه پ ىخامنه ا
بي  پرسد: علت ىاست و م ىكه گويا از هواداران آيت اهللا منتظر يىدانشجو
به مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به  ىاسالم ىكامل جمهور ىتوجه

اين مسئله چيست و علت  ىبررس ىكارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برا
  :مي گويدمشكوك در ايران...  ىها اعدام

ها،  اين سئوال لحن همان سئوال راديوهاي بيگانه را دارد... و اما اعدام "
 ىرا كه راديوها ىدر ايران، درست همان تاثير ىدسته جمع ىها اعدام

 ىبيگانه مي گذارد، البته راديو منافق هم همين را مي گويد، ما در جمهور
زندان، از داخل زندان، با  ىاسالمي مجازات اعدام داريم ... اين آدمي كه تو

 ىجمهورى حركات منافقين كه حمله مسلحانه كردند به داخل مرزها
 "... ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل و نبات ببرند...؟ىاسالم

  :كند ىهم اين چنين اظهار نظر م ىرفسنجان ى) علي اكبر هاشم43(
منافقين  ىغرب ىپا و كشورهاكه در ارو ىاين تبليغات كذب و عجيب و غريب
اين  ىاينها در ايران اعدام شده است، برا ىراه انداخته اند كه چند هزار نيرو

را كه در جريان عمليات مرصاد از دست داده اند، دنيا را  ىاست كه افراد
سركوب بايد مخصوص عناصر اصالح ناپذير باشد. در تمامي  ...توجيه كنند

د كه هيچ راهي جز سركوب آنها نيست. آنها را هستن ىدنيا هميشه انسانهائ
خائن و ناصالح  ىانسانها ىما بايد سركوب كنيم. اين حالت وحشت بايد برا

  )44( "باشد.
و حالت وحشت را به خانواده كشتار شدگان هم تعميم دادند و ضرب و 

كارگر  ىپناه را در دستور گذاشتند كه يك چند ىشتم اين داغ ديدگان ب
ها  بي پاسخ. حرف يىها انواده هاي دردمند، حرف داشتند و پرسشنيفتاد. خ
 ىقرار دادند. در نامه ا ىشان را به اين ترتيب در برابر رفسنجانىها و پرسش
  :سرگشاده

 ازندان گشوده شده، وليكن ما حت ىباالخره بعد از چند ماه انتظار، درها "
بر سر گورهاشان  نتوانستيم همسران، پدران، فرزندان و عزيزان خود را

زندانيان  ىقاتل شما نه تنها كمر به قتل همگان ىمالقات كنيم. جمهور
با  ىكرد و در موارد متعدد ىبسته، بلكه از اعالم محل دفن آنها خوددار

قربانيان  ىمراسم يادبود و ختم برا ىاز برگزار ىگرفتن تضمين و تعهد مال
ن حقوق هر انسان، ممانعت تري ىابتدائ ىاين فاجعه توسط بستگانشان، يعن

بعمل آورد. اين هديه شما به مناسبت پايان يافتن جنگ خانمانسوز  ىجد
 ىانقالب به مردم زجر ديده و خانواده ها ىپيروز ى هشت ساله و در آستانه

  :مي پرسند ىو در پايان، از رفسنجان "بود. ىزندانيان سياس
، توسط ىان در چه دادگاهآن - 2آنها را به قتل رسانديد؟  ىبه چه جرم -1"

محكوم به اعدام  ىجملگ ىكدام هيئت منصفه و بر طبق كدام قانون مدن
 "شرع ىدادگاهها "كه در  ىچرا و به كدام دليل زندانيان - 3شدند؟ 
محكوميت خود  ها بود كه محكوم شده بودند و مدت مدت ىاسالم ىجمهور
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