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؟ شنيع و نكبتبار وحشت يا كينه زهرآگين تيغ

قامت ستمشاهي ظلمت اختناق در و راهگشاياني گرامي كه پيشتاز مجاهدان  ياد
تاريخي انقالبي و شكستند را زمان محتوم خلق سد بهپيروزي يقين با و افراشتند
سازشكاران و كه زمانهيي در و برخاست سيالبها خونشان از كه پيافكندند. آنان را
اتاقهاي يا نبرد و ميدان در هرفريادشان بودند سركوب مرعوب دستگاه مرتجعان
ايران مردم دشمنان و پوشالي دژخيمان صولت بنبستشكنانه كه بود گامي شكنجه
مبارزه و آغاز با برداشتن سالح قهرمان پيشتازان برباد ميداد. اين و ميشكست را
سركوب  به مردم و دادند ايمانها را صيقل گشودند، را خلق ۵۰ راه سال مسلحانه از
آتشين رگبارهاي برابر در  بعد سال كه چند بازگرداندند را  بهنفسي اعتماد شده
زدند. فرياد را مسلسل» تانك «توپ، بياثري و ريختند بهخيابانها شاه مزدوران
كه است پيشتاز همين مجاهدان بعد نسلهاي دالوريهاي و مبارزات كه همانگونه
شعارها و همان ايستاده دينفروش حاكم مرتجعان در برابر بلندتر باال بسا فرازي در

ميدهند. را
بهآنان نسبت حيواني كينهيي حاكم برسر عمامه تبهكاران كه نيست بيجهت پس
دارند سعي آخوندها واقع در تحمل نكردهاند. را آنان از مزاري سنگ حتي و دارند
به همين نابود كند. را نيز شهيدان اثري از نام و كوچكترين خاطره ياد و شده هرطور
گزند تير از شدهاند دفن سرفراز راهگشايان اين كه قطعاتي بهشتزهرا در مثًال دليل

است. امان نمانده كينة آخوندها در زهرآگين
انقالب ضد پيروزي پساز ماههاي اولين همان از بهشهيدان نسبت حيواني كينة اين
شهيدان مزار به تخريب سنگ دست و بارها بارها رژيم كرد. عوامل بروز سلطنتي

برانگيخت. مردم را عموم انزجار كه شنيع عملي زدند. مبارز مجاهد و سرفراز
رسيدگيهايي كوچكترين نهتنها رذيالنه ديگر اقدامهاي سلسله يك در نيز آن از پس
يك زباله داني بهصورت را مزبور قطعة جا آن كردن محصور با كه قطعات نشد بهآن
ديدن  بهشتزهرا ۷۴ از سال پاياني روزهاي در كه هموطن يك گزارش در درآورد.
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سال۱۳۷۴ بود، براي  آخرين جمعة كه شب ۲۴اسفند «عصر روز : كرده آمده است
بهقطعة۳۳ كه  بهشتزهرا شديم. ابتدا راهي مجاهدين و زيارت آرامگاه پيمان تجديد
آنجا مشكينفام در رسول شهيد مجاهد و حنيفنژاد، محمد شهيد بنيانگدار، مزار
خشكي تبديل شده  و بهدشت برهوت كربال صحراي مثل رفتيم. قطعة۳۳ قرار دارد،
خود كنده از جاي قبرها سنگ گودال قتلگاه بودند. يادآور و آرامگاه شهيدان بود
و «حزباللهيها» زبوني نهايت نشاندهندة كه كينجويانه ضربههاي اثر در و شده
سنگها توسط اما خردههاي بودند. شده خرد بود، غيررسمي رژيم و عوامل رسمي
بار چندين  تابهحال بودند. رژيم  شده داده قرار و كنار هم شده مردم جمعآوري
چشم از بهدور  را  آنها بار مردم هر ولي خرد كرده را قبر شهيدان مجاهد سنگ

گذاشتهاند. خود جاي سر تمام احترام با و كرده جمع آوري پاسداران
ابتدا رفتم. فرو فكر در و ايستادم حنيفنژاد محمد شهيد مجاهد مزار سر باالي
خرج را تومان ميلياردها  گورستان همين  در كه  آنهايي كه بودم انديشه  اين در
را ساده سنگقبر يك نتوانستهاند حتي چرا ضدبشر كردهاند، خميني قبر ساختمان
رژيم آتش جوخه هاي برابر در وقتي مجاهدي كه كنند. تحمل خلق مجاهد يك براي
سپاسگويان يا بودند نشسته عافيت كنج در آخوندها ميگرفت، قرار شاهنشاهي

بهشاهنشاه تعظيم ميكردند.
تكههاي سنگ ظاهر روي همة صالبتش بر با تصوير حنيف گويا درحالي كه بعد اندكي
ديدم بهراستي گذشت. ذهنم از بودم شنيده رشيدش شخصيت از بود، آنچه شده
و بعد بنيان گذاشت او كه است ريشهداري جنبش سمبل خود سنگ همين تكههاي
رژيم «حق» پس گفتم برسد. و بهاين روزگار ادامه يابد تا سپرد بهمسعود پرچمش را

… كه از سنگ قبر او بترسد دارد
كنم، صحبت او با روز توانستم همان در كه باغبانهاي بهشتزهرا از يكي بهگفتة
سپس  و آورده باال  متر دو بهميزان را  و ۳۸  ۳۷ قطعه هاي در خاك  سطح رژيم
محل قطعه دو ميفروشد. اين دفن مردگانشان براي بهمردم قطعه را اين زمينهاي
جمعي گورهاي در آنها را احتماًال است كه رژيم اعدامشدگان و تيربارانشدگان دفن
بهنام افشار طرح شخصي اين مجري وي به گفتة است. دفن كرده قطعه اين دو در
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ميباشد». بهشتزهراست مسئول كه
را  ۳۳ بهشتزهرا خاك قطعة رژيم نيز عوامل سال۷۶، اخبار رسيده در براساس 
آن و باال آورد ميباشد شاه زمان مبارز و مجاهد شهيدان از بسياري دفن كه محل
رذيالنه رفتار همين نيز آن از پيش رساند. بهفروش كوچكتر قطعات بهصورت را
كه هدفش  بود اجرا شده و ۳۸   ۳۷ قطعههاي مورد در اطالعات وزارت سوي از

بود. شهيدان خانواده تجمع از جلوگيري
روزنامة در روزنامة در كه بهطوري يافت اجتماعي گستردة بازتاب موضوع اين
خواننده  يك قول از خود خوانندگان نامههاي بخش ۶شهريور۷۶ در سالم در روز
بهشتزهرا  قطعة۳۳  بهدور بهحصاركشي اقدام بهشتزهرا(س) «سازمان نوشت: 
احداث بكند. آن جا قبرهاي جديد بيارود و باال قبرها را اين سطح ميخواهد و كرده
زندانهاي در گذشته كه مبارزان گمنام زمان عدة زيادي از بهاطالع برسانم خواستم
بهشتزهرا سازمان  حاال شدهاند. دفن قطعه  اين سپردند،در جان گذشته رژيم

داريم». رسيدگي مسئوالن تقاضاي ببرد. از بين از را قطعه ميخواهداين
همچنان آنان از مزار اثر هرگونه حتي محو مجاهدين و آثار بين بردن از براي توطئه
را  خود ضدانساني و ضدملي اقدام سال۱۳۸۳ بارديگر بهار دارد. آخوندها در ادامه
دفن شده ۳۳بهشت زهرا قطعة در كه مبارزيني مزار مجاهدين و بردن ميان از براي
شد. مبارز و متعهد روشنفكران گستردة اعتراض موجب اقدام اين سرگرفتند. از اند
آخوندها اقدام از  ممانعت براي اينترنتي بزرگ فراخوان دست به يك كه بهطوري
ايران زمين است،  تاريخ از بهنام: «قطعة۳۳ بهشت زهرا جزيي آنان فراخوان زدند. در

خواهند كرد». مي خوانيم: تخريب را آن تاريخ ما تخريب با

متوقف کنيد  را ۳۳ بهشت زهرا قطعه «تخريب
عزيز آقايان خانمها

قسمتي تخريب  قصد که است  کرده اعالم علني به طور ايران اسالمي جمهوري
ايران تاريخي از شخصيتهاي بسياري آن در که را دارد زهرا بهشت گورستان از
مبارزيني بسياري از آرامگاه زهرا بهشت سه و سي قطعه سپرده شدهاند. بهخاک
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ميان در شدهاند. ايران اعدام اسالمي جمهوري زمان در يا و شاه زمان در که است
خسرو چون سياسي  رهبران و نگاران ..روزنامه شاعران هاي بهنام شدگان  دفن
زادگان..سعيد بديع اصغر نژاد..علي حنيف دانشيان..محمد اهللا گلسرخي.کرامت

کرد. ميتوان اشاره دهقاني بهروز و رضايي محسن...بيژن جزني...مهدي
اسالمي جمهوري مداوم توسط عوامل بهطور اين قطعه درگذشته در واقع مزارهاي
اين ايران دولت است. شده شکسته بارها مزارها سنگهاي و شده اند تخريب ايران
بزدايد. ما مردم ايران تاريخ از را شخصيتها اين خاطره براي هميشه بار ميخواهد
جمهوري ظالمانه و غيرضروري عمل اين با را خود شديد مخالفت زير کنندگان امضا
به تاريخ معاضر بزرگي ضربه سه و سي قطعه تخريب مي کنيم. اعالم ايران اسالمي
خود جان عقيده اي هر با آرميدهاند قطعه اين در که زناني و مردان بود. خواهد ايران
نه تنها آنان دادهاند. آرامگاه دست دمکراتيک از کشور براي يک مبارزه در راه را
نگهداري شود. و حفظ ايران تاريخ از قسمتي بهعنوان بايد بلکه گردد نبايد تخريب
بهشت سه و سي تخريب قطعه بزند. شنيع دست عمل ايران بهاين دولت نگذاريد

را متوقف کنيد». است ايران تاريخي و که ميراث سياسي زهرا
كامل اين مورد سكوت رژيم در هرچند و داشت اعتراض موجي گسترده بهدنبال اين

ميكند. شماري بعدي لحظه فرصت كمين كه در است روشن اما كرد
تا   ۵۰ مهرماه از بهشتزهرا سازمان در اسناد براساس كه است يادآوري قابل
بهاين ساواك طرف از مبارزان و مجاهدين نشان و نام بدون ۱۲۲جسد مرداد۵۴،

بود. شده تحويل گورستان
بازگو برايم را خود عيني مشاهدات كه شاهداني گزارشهاي براساس حاضر كتاب
مجاهدين خلق سازمان براي كشور داخل از  كه گزارشهايي و تصاوير يا و كرده 
از برخي كرد خواهيد مالحظه كه تصاويري در است. شده تنظيم كردهاند ارسال
از كه بردهام سود نيز ميباشند فعال ايران داخل در عمدتًا كه نيز ديگر سايتهاي

ميكنم. و قدرداني تشكر آنان همة
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مزار شهيدان و تخريب ممنوعيت دفن گزارشي از
آخوندي رژيم توسط

بداند خلق كه روزي
ميشود محراب تو خون قطره هر

گلسرخي» خسرو «شهيد

 

اما كردهاند. تيرباران يا را شكنجه خود كه مخالفان سركوبگري رژيمهاي نبودهاند كم
را درندهخويي و وحشيگري باور از غيرقابل آنها، سطحي همة ماوراي در آخوندها
نميشناسد. ومرزي هيچ حد آخوندها نسبت بهمجاهدين كينة حيواني كردهاند. ارائه
كه است مشروع عملي انساني آنان حقوق ترين ابتدايي نفي  تنها نه كه آنجا تا
حكومت اول روز  همان از رو اين از ميكند. بهتن هم اخروي ثواب از  جامهيي
خميني فكري، توسط سياسي و جريان به مثابهيك حق مجاهدين، نه تنها آخوندها،
تمامي در او خود تشويق و بهدستور  برعكس  كه نشد  شناخته بهرسميت دجال
پرداختند. آن با بهكينهورزي خلق از شده ربوده امكانات تمامي بسيج با و پهنهها
است و دردناكي تلخ رسوايي مجاهدين» ناموس و جان و مال «حالل بودن داستان

است. شده گفته بيش نوشته و كم و آن درباره كه
بهاسيران منحصر است نكبت ترس و با توأم البته، وحشيانه كه رفتار اين گسترة اما
مستمر است نمي باشد. جرياني آنان، شكنجة و تيرباران زندان،يا هنگام در مجاهد
آنان قتل عام و كردن شهيد شكنجه زير و حلقآويز و تيرباران از پس حتي كه
آنان مزارهاي و اجساد كه خود شهيدان تنها دامنهاش نه و مي يابد ادامه پيوسته
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براي مراسم هرگونه برگزاري بيداد، ظلمت وحشي  اين در ميگيرد. بر در نيز را
و آخوندها است ممنوع آنان براي داغديده پدران و مادران گريه و حتي شهيدان
اكنون هم كه آن چنان ندارند. نيز را آنان سادة مزار سنگ يك داشتن تحمل تاب
گرفته بندرگناوه و بوشهر خانهها، از زمين زير حتي مزارع و و باغها و بيابانها در
ميهن ديگر اين نقطة هر و تفتة خراسان تا خاك و مازندران و گيالن جنگلهاي تا

است. آرميده گمنام مجاهدي
در مزارهايشان يا شده  داده بهخانوادههايشان كه اجساد شهيداني اين بر عالوه
از هيچگاه گرديده كشف  پرت و افتاده دور نقاط در يا مدفون  جمعي گورهاي
گور آنها نيز وسنگهاي نبوده مصون آخوندها چماقداران هجومهاي گزند حمله و
روستاهاي ميهن، و مختلف شهرهاي تا تهران از گرفتهاند. قرار تعرض همواره مورد
را آنان سنگهاي  و مي كنند  حمله شهيدان به مزارهاي سفله آخوندهاي  بهدستور 
خود هم ميهن مرزهاي خارج حتي در و هار بربريت عريان اين مينمايند. تخريب
پرالشز(پاريس) در رجبي زهرا مجاهد  خواهر مزار كه  همچنان ميكند. عيان را
آنجا تا دادند نشان آخوندها و فرانسه تخريب شد در رژيم سفارت مأموران توسط
گوري با فرقي گورستان پاريس برميگردد به مجاهدين غيظشان نسبت و به كينه كه
چنين كه هستند  اين از بيآبروتر آنان  ندارد. ايران  دورافتاده روستاي فالن  در

كنند. وارد رذيالنه شان عملكردهاي در را حسابهايي
پاسداران با خلق مجاهد  خانواده هاي درگيري از متعددي گزارشهاي  همچنين
سوگواري مراسم برگزاري يا شهيدانشان مزار برسر بهخاطررفتن رژيم عوامل و
روحيه بودن يك فعال حضور و از همگي گزارشها است. اين دست آنان در براي
خانوادهها درگيريها اين از بسياري درموارد ميكنند. حكايت افشاگر و تسليمناپذير
با اما اغلب و مورد اهانت و تحقير و شكنجه قرار گرفتهاند. شده زنداني و  دستگير
رژيم و پيگرفتهاند. را خود فرزندان مظلومانة خونخواهي افشاگر و مصمم روحيه يي
اعتراض صداي نشده قادر هرگز خود ضدانساني رفتارهاي و سركوبها همة بهرغم
توانسته اند خود مقاومتهاي بهيمن ها خانواده مواردي در حتي كند. خاموش را آنان

كنند. وادار نشيني بهعقب را رژيم عوامل
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چيزي نيست جامعه سطح مقاومتها در اين وسيع آگاهگرانه وانگيزاننده البته تأثيرات
ثمربخشي از مأيوس آخوندها مخفي مانده باشد. اما هم آخوندي رژيم چشم از كه
ميزنند. كارها بهاين دست بقا براي مطلق اجبار روي از وحشيگريها، و سركوبها همة
بلكه جالدان حاكم، شقاوت افشاگر است سندي تنها نه خلق مجاهد هر مزار كه چرا
را از ميان خود راه كه پويا و زنده آرماني است. شهيدان آرمان نشاني از ماندگاري
را زمان سد افتخار و سرفرازي از بستري در و بازميگشايد خون و جنايت از سيالبي
اكنون محرابي شهيدان آن خون هرقطره كه است اين ميتازد. بهپيش ميشكند و

است. شناخته باز را خود دشمنان و دوستان كه خلقي براي است

مزارهاي با  آخوندها كه برخوردهايي  از است گزيدهيي ميخوانيد  زير در  آنچه
كردهاند. كشور مختلف نقاط در مجاهدين

دوران از فعاالن خود و رامسر اهل كه آزاديبخش ارتش رزمنده يك را  گزارش اول
است كرده سپري آنها زندان را در سالي چند بوده و آخوندها با سياسي مبارزه
و عناصر كينة دليل به همين  بود.  مازندران در  فعال مناطق  از نوشته(۱): «رامسر
مبارزه شروع از بعد بود. زياد بسيار شهر اين ميليشياهاي و مجاهدين با رژيم عوامل
۳۰خرداد۶۰ دستگير  از كه قبل بودند كساني شدگان تيرباران از مسلحانه بسياري
بسيار شكنجه هاي از پس را آنان شقاوت اوج در آخوندها اين، وجود بودند. با شده

كردند. اعدام
در ۲۳خرداد۶۰، در او بود. موارد اين از يكي شريفي محمد شكراهللا شهيد مجاهد
بسيار شكنجه هاي تحمل از پس و ۳۰خرداد از بعد و تظاهرات دستگير يك جريان
عمومي گورستان در را او پاك پيكر ندادند اجازه بهخانوادهاش پاسداران شد. اعدام
دفن روستاي چپرسر در پرتقال باغ يك در را آنها به ناگزير شكراهللا كنند و دفن

كردند.
دستگير ۳۰خرداد بعد از كه شد مجاهديني شامل كينهتوزانه تر بهصورتي اين دنائت
،۶۰ ماه مهر در جريان تظاهرات كه است شهيداني از نعمت بلوري يكي مثًال شدند.
پشت او را جسد پاسداران رسيد. اقبالينژاد بهشهادت خيراهللا شهيد مجاهد در خانة
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بهجسد سرنيزه با جا در آن بردند. سپاه زندان و به حياط گذاشتند مزدا ماشين يك
شرحه شرحه پيكر سرانجام بستند. رگبار او برروي بعد كردند. تكه تكه را آن و حمله
به او زده كه را گلولههايي و پول داده نداشت) تحويل پيرش(پدر به مادر نعمت را
او مجبور و ندادند محله گورستان در را فرزندش دفن اجازة بهمادر بودند، گرفتند.

كند. دفن محله) آخوند در خانهاش (واقع زيرزمين در را نعمت شد
طالشي مختارخان شهيد مجاهد و رحيميان بهمن شهيد مجاهد برادرم ،۶۱ بهار در
پس از شكنجههاي كردند. دستگير رامسر جنگلهاي در را ديگر از مجاهدين يكي و
آنها شهر گرداندند. در بستند و وانت يك پشت پيچ كرده را طناب آنها وحشيانه
جمع زيادي جمعيت وقتي بردند. آزادي ميدان حوالي در سپاه محل بهروبه روي را
اعدام مصنوعي كردند. همه چشم جلو در و نشاندند حلبي پيت روي يك آنها را شد
اين بار و بههمانجا آورده را مختار بارديگر آنها اما شد. مردم بلند صداي اعتراض
در مردم از نفر چند تيرباران كردند. مردم از صدها نفر چشم جلو واقعي بهصورت
خانوادهاش تحويل را مختار شهيد نهايتجسد در افتادند. غش بهحالت جا همان
شهر كه جسد را در گورستان عمومي را نيافت اما خانواده او هم اين اجازه دادند.
شد. بهمن را دفن طالش محله در خانهاش جلو در دفن كند. بهناچارشهيد مختار
متالشي جسد كردند. تيرباران مألعام  در مختار مانند و بردند تنكابن بهخرمآباد
بهمن بوديم حال دفن در وقتي دفنش را ندادند. اجازة اما تحويل داده او را شده
پيش و...». كني نبايد گريه منافق گفتند: «براي و بهمادرمان كرده حمله پاسداران
جسد اجازة دفن و ۱۳۶۰تيرباران كرده سال در را فيروز كوچكترم برادر نيز آن از
(باالتر شهر از خارج گورستاني در را او شديم مجبور ما بودند. نداده بهمادرمان را او

كنيم. دفن محله) شهيد از
دادند. قرار زيادي بسيار و آزار فشار تحت را خانوادة ما برادرم دو شهادت از پس
و با انواع داشتند تحت نظر را خانهمان ماهها كردند. دولتي محروم كار ما را از همة
خانواده اعضاي و كردند حمله بهخانه مسلحانه بار چند ميكردند. اذيتمان حيلهها
شكنجه و دستگير نيز را كوچكم برادر حتي كردند. شكنجه و زنداني و دستگير را

بودند». كرده
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است: «در مرداد۶۰  اين گزارش آمده در برگزيدهايم. از كتالم رامسر نيز را گزارش دوم
بود شريف معلمي او كردند. تيرباران را يوسفطالشي شهيد نصراهللا مجاهد عمويم
را او اعدام بود.حكم اهالي احترام مورد بسيار و انقالبيش انساني خصايل كه به خاطر
دفن اجازه پاسداران كرد. چالوس صادر در اهللابدشتي آخوند بهنام وليفقيه نماينده
مسلمانان گورستان در نبايد و بوده كافر او گفتند ندادند. بهما گورستان در را او
روزها آن در كرديم. خانهمان دفن روبهروي چاي باغ را در او بهناچار شود. دفن
تأثير جريان اين ميكرد. بازي آن جا و پدر مي رفت مزار برسر خردسال نصراهللا پسر
مريم شهيد مجاهد همچنين كتالم در داشت. مردم روي زيادي بسيار انگيزاننده 
در را او ندادند. خانوادهاش گورستان در را او دفن اجازة و تيرباران كرده را كوزهگري

كردند». دفن خانهشان روبهروي ساداتمحله
نيز شمال خطة ديگر نقاط در شنيع و ضدانساني رفتار اينگونه از متعددي موارد
كردند.  اعدام پرويز شاهپوري را تنكابن ۶۰ در تابستان در مثًال داشته است. وجود
جسد روز آن كردهاند. فرداي كبودكاليه دفن در را او كه ميدهند خبر بهخانواده اش
شاهپور مي روند. خانوادة ميگذارند و خانهشان در جلو و بيرون كشيده گور از را
آن عارضة از مدتها و تا شوكه شده فرزند گور بيرون كشيده از جسد ديدن براثر

ميبردند. رنج
است، شهيد مجاهدين خانوادههاي در مقاومت روح از حاكي كه بابل از گزارشي در
چهارراه اين ضرابپور. در گوشه چهارراهي هست بهنام شهر ما (بابل) است:«در آمده
من است. خلق مجاهد شهيدان از تعدادي دفن محل كه دارد وجود زميني قطعه
مزدورانش و رژيم كاري كه بهراستي زيرا ميبرم. نام بقيع مجاهدين بهعنوان آن از
براي رژيم است. جا كرده آن شايسته را نام اين مجاهد مي كند شهيدان مزار با
نداده شهر قبرستان عمومي در را شهيدان دفن اجازه شهيدان خانوادهها و تحقير
در قطعه زمين است. اين كرده بهاييهادفن قبرستان كنار را كه شهيدان مجاهد و
قبرها تمام اينجا شهيدان است. در ازخانواده بسياري براي مردم و زيارتگاه يك واقع
شنبه پنج عصرهاي شدهاند. دفن ۵۰نفر تا چهار از هستند. درگورها جمعي بهصورت
از را خود دادخواهي و ميآيند مردم و ها خانواده است. ديدني محل اين بهراستي
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كمتر كسي كه است انگيز تأثر بهقدري فضا مي برند. خدا بهدرگاه رژيم آخوندي
خاكي با تلهاي سراسر زميني نشود. جاري چشمانش از اشك و آن را ببيند است

ميشود. خيس و مردم ها اشك خانواده با كه برجسته
را سنگهايي حتي است. نداده هم بهخانوادهها را قبر سنگ گذاشتن اجازه رژيم
بار چند كار اين است. كرده خرد پتك با اند گذاشته مزارها روي ها خانواده كه
عهد تجديد خود شهيدان با و بهمزارها روي ميآورند هم باز مردم اما شده تكرار
افشاگر سندي كه زمين از بين بردن كامل اين قطعه براي پيش چندي ميكنند.
بنا كند. اين ساختماني آن تا برروي خود فروخت مزدور بهيك را است، رژيم آن
اين اعتراض ناچار براثر شد. كشيده بهتحصن كار و مواجه ها با اعتراض خانواده كار
و آمد رفت مسير ساختن خانهيي با كردند سعي مرحله بعد در كشيد. رژيم عقب
شروع ها خانواده تحصن و اعتراض مخالفت، هم باز اما ببندند. را مراجعهكنندگان
رژيم از قطعه  به اين ورود  برا ي باريكي  داالن خود اعتراض با توانستند آنها شد.

بگيرند» بازپس
بهدست مجاهدي كه هرجا ايران، جاي جاي در كه ميدهد نشان ديگر گزارشهاي
شمال در كه  بوده همان وضعيت  افتاده، بهخاك رژيم شكنجه گران  و پاسداران 
از مجاهد يك زير را گزارش برويم. بهبندربوشهر خوانديم. را آنها نمونههايي از كشور
بابت كردند اعدام پورصباغ را عبدالرسول شهيد مجاهد است: «وقتي نوشته بندرسته
عبدالرسول گرفتند. اجازة دفن از خانوادهاش مبلغي بودند كه بهاو زده گلولهيي هر
كنار جادة در را خود فرزندان آنان، خانوادههاي ندادند. هم ديگررا چند مجاهد و
بهمحل فاتحهخواني براي  جمعه شب هر خانوادهها كردند. دفن  بوشهرـ برازجان
بهمزار بار چند پاسداران ميشدند. واقع اذيت و آزار مورد هربار اما ميرفتند؛ دفن
شهيد تيرباران مجاهد از را تخريب نمودند. پس لودر آنها با و حمله كرده شهيدان
از مانع سپاه ميبرند. دفن به برازجان را براي او جسد بهبهان، در حاجياني مهدي
ولي آن ميبرند. بهتنگستان را ناچار آن خانواده  و شده گورستان در دفن شهيد
بهخاك اطراف بيابانهاي از يكي  را در خانواده ناگزير مهدي و نميگذارند هم جا

ميسپارند.
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بهبندرگناوه و كرده دستگير شيراز در را محبوب حسن شهيد مجاهد سال همان در
عمومي در گورستان او را ميخواستند وقتي شد. اعدام در زندان گناوه حسن آوردند.
خانهشان حياط را در بهناچار حسن خانوادهاش سپاه نگذاشت و كنند دفن شهر
داشتند. سپاه قرار و اذيت مورد آزار دليل نيز همواره بهاين پس از آن كردند. دفن
سال۶۲  در گرفت. اسيرصورت مجاهدين ديگر با رفتار همين نيز بعد سالهاي در
اجازة مزدوران شد. شكنجه شهيد زير بوشهر زندان رئيسي در يداهللا شهيد مجاهد
۱۵كيلومتري بياباني در در را يداهللا شدند مجبور آنها ندادند. را به خانوادهاش او دفن
امامزاده همين در بسپارند. به خاك درويشان» «شاه به نام امامزادهيي در برازجان
به قدري را صابري مصطفي اعدام، از پيش است. دفن صابري مصطفي شهيد مجاهد

شكسته بود». بودند كه كتفش شكنجه كرده
صداي آخوندها حتي مردم عالوه بر است كه بهقدري شنيع رژيم رفتار شيراز داراب در
و نجيبزاده رضا شهيد مجاهد تيرباران از بعد :«در شهريور۶۲، نيز درميآورد را
غسالخانة شهر شسته در را او ندارند اجازه ميگويند بهخانوادهاش تحويل جسد او
خود حوض خانة در را او خانوادة رضا كنند. عمومي دفن گورستان را در جسدش و
كنند. خودشان دفن خانة باغچة در را او داشتند تصميم مي كنند. و كفن ميشويند
برخي حتي و گستردهيي مييابد بسيار بازتاب ميرسد بهگوش مردم خبر اين وقتي
دهند ميشوند اجازه مجبور باالخره ميكنند. هم بهآن اعتراض شهر آخوندهاي از
او مراسمي براي گونه هيچ كه به اين مشروط كنند. دفن گورستان در گوشة را او
از يك لحظه رضا خانوادة حادثه از اين نكند. بعد گريه و عزاداري و كسي نگيرند
بار چند و كردند پرتاب آنها كوكتل بهخانة بار نبودند. چند آسوده رژيم ايادي دست
كردند. عاقبت آنها بود، دستگير داروخانه يك صاحب دكتر و كه را پدر او خواهر و

ترك كنند. را شهر و فروخته را خود زندگي و خانه مجبور شدند
حسين افتاد. ميراب اتفاق حسين شهيد مجاهد خانوادة حادثهيي براي چنين نظير
كه هم گلولهيي هر آوردند. بابت بهداراب را جسدش و بهاعدام شد محكوم شيراز در
كه فشار بودند تحت حسين بهقدري خانوادة گرفتند. تومان پول هزار زده بودند بهاو

كرد». رواني پيدا حالت بود محصل كه يك او برادر
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در مشهد را طغياني مرتضي «مجاهد شهيد اصفهان است: زرين شهر از گزارش ديگر
جسد خانواده دادند. تحويل بهخانوادهاش زرينشهر در را جسدش و كردند اعدام
حمله كرد. شهيد سپاه بهمزار شب همان كردند. شهر دفن عمومي در گورستان را
تالش روز دو از بعد مرتضي خانوادة انداخت. زايندهرود به رودخانة و درآورد را جسد

كردند». دفن ديگري جاي در آن را شدند و آب از جسد بهگرفتن موفق
«يكبار نوشتهاست:  ديار آن از مجاهدي است. قرار بههمين وضع نيز مشهد  در
پيدا كردن مزار پسرشان براي بندرانزلي از خانوادهيي بهبهشت رضاي مشهد رفتيم.
پسرتان و گفته بودند نشان داده بودند قبر ۱۲تايي رديف يك بهآنها بودند. آمده
در پيدا كنيد. خودتان كداميك است، نميدانيم كرده ايم، ولي خاك اين جا در را
پرسيديم او از بود. نشسته كوچك سه قبر بين در كه ديدم را مادري جا همان
پسرم ديگري و  داماد يكي دختر،  يكي گفت دارند؟ نسبتي  چه تو با  شهدا اين
راز بخش از گزارشي بهكداميك آنها است». كدام مزار متعلق نميدانم اما هستند.
خلق مجاهد شهيدان محبوبيت ميزان نشاندهنده كه است دست در بجنورد در
است: «مجاهد آمده گزارش  اين  در  منطقة خود مي باشد. و  شهر مردم ميان  در
گرفته را جسد او كردند. خانوادة تيرباران مشهد در زندان را محمدي ابراهيم شهيد
مردم مورد استقبال شهيد بهشدت براي عزاداري بهبجنورد(بخش راز)»بردند. مراسم
رسيد بهسپاه كه خبر همين كردند. مراسم شركت در نفر ۵هزار حدود شد. واقع
خانه چند از مردم محوطه شود. وارد كسي نگذاشت كرد و محاصره را خانهشان
كه سپاه ميرساندند. بهخانه خود را بام، بام بهپشت پشت و بهديوار ديوار دورتر،
بهخانوداة مصادره كرد. را خانه وسائل تمام و كرد حمله ترسيدهبود بهخانه حسابي
مزارع خود در يكي از را ابراهيم آنها نتيجه در ندادند را اجازه دفن شهيد شهيد هم

كردند». دفن
عباس شهيد است: «مجاهد اشاره شده ديگري سمنان بهنمونة تلخ از گزارشي در
را او بار و اين كردند دوباره دستگير را او آزادي بعد از بود. در زندان سال دو زرگر
“نبايد گفتند: و نداده را عباس دفن اجازة او به مادر رساندند. بهشهادت شكنجه زير
مزدوران با عباس مادر كني“. گريه و باشي ناراحت گرفته را فرزندت خدا كه اين از
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صدا سر و بي بهشرط را عباس دفن اجازة آنها كه بهطوري ميكند برخورد تندي
و همسر و مادر و پدر حضور با فقط و كامل اختفاي در را عباس مي دهند. بودن
دفن است معروف  السالم“ وادي معدومين به “منطقة كه منطقهيي در فرزندانش
باالخره رژيم همين بودند. شده دفن نيز ديگر ۱۸مجاهد منطقه اين در ميكنند.
هر اما صاف كرد. را آنها لودر مزار چندين بار با كند و تحمل نيز نتوانست را مقدار

ميكردند». ترميم را قبرها سنگ ديگر بار مردم بار

كه اين شهر در را شهيدان با رفتار و تهران وضعيت شهرستانها وضعيت قياس با در
بهخوبي دارد را دژخيمان و شقيترين شكنجه گاهها مخوفترين زندانيان، بيشترين
در كه شكنجه هايي شدت اعدامها و كثرت بهعلت وهله اول در زد. حدس ميتوان
دژخيمان است باقي آنها بدن برروي آثارش و شده اعمال مجاهد زندانيان مورد
تصريح گزارشها از بسياري در  نميدهند. تحويل را  شدگان اعدام بيشتر جسد
با نوشتن و دفن كردهاند. نفره گورهاي جمعي چند در شدگان را كه تيرباران شده
گزارش داشته اند. خود جنايت پوشاندن در سعي گورها روي دروغين و اسامي قالبي
شاه كه در آذر۶۰در زمان ارگنجي، زنداني شهيد حسين مجاهد زير كه در مورد

۲۸تيرسال۶۱  است:«روز موارد اين از يكي نوشته شده  شد، آويخته بهدار اوين
ميگيرند. تماس دور راه از معلوم بود زدند. بوديم تلفن تربتحيدريه در كه بهما،
اعدام را كسي گفت حسين خط سوي ازآن شدند. جمع خواهرم دور تلفن و مادرم
جسد كه گفتند رفت. اوين بهزندان شد و تهران راهي موقع همان پدرم كرديم.
۲۷۰نفري بهفهرست رفت. ابتدا بهبهشتزهرا پدرم دادهاند. انتقال بهبهشتزهرا را
آنها در حسين را نام ولي نگاه كرد. فطر عيد روز ماهرمضان و آخر اعدام شدگان روز
يك بهيك را مجاهدين خون غرقه در و جسدهاي رفت بهسردخانه سپس نيافت.
شهدا به محل دفن را او سرانجام نميشد. ديده آنها ميان در حسين كرد، اما نگاه
دهها حسين قبر كنار در بود. دفن شده در آنجا قبل روز حسين كردند. راهنمايي
آنها از روي تعدادي نكرده بود. را اعالم رژيم اسامي آنها كه بودند شده ديگر دفن تن
بودند نشده حاضر كه بودند شهدايي همان اينان خردسال». «كودك بودند: نوشته
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شهرستانها بودند كه از كساني زمرة يا در  بگويند آدرسشان را بهدژخيمان و اسم
بههمانجا من بعد سال نداشت. دو خبري آنها و نشان نام از كسي و بودند آمده
از نيز شهيدان اين خانوادههاي كه معلوم بود نبود. آنجا در هيچكس ولي رفتم.
بر خردسال» «كودكان عبارت همچنان  نشدهاند. خبردار  خود فرزندان سرنوشت

ميشد». ديده آنان مزار روي
رسوايي موجب و ميشود كشف مختلف نقاط در جمعي ازگورهاي يكي ازگاهي هر
در سياه زندانيان قتل عام از بعد به خصوص مسأله اين موارد جالدان ميگردد. بيشتر
در جادة خاوران اين گورها از يكي كشف است. نمونة بيشتر ديده شده ،۶۷ تابستان
باره در اين عيني از شاهدان يكي گزارش در هم كرد. زيادي سر وصداي كه بود

سال۱۳۶۷ اعدام شدند مشخص نيست.  در كساني كه اجساد دفن است: «محل آمده
برخي از تهران در يكبار بودند. اجساد بستگان خود پي در شهيدان اما خانوادههاي
من كردهاند. منتقل خاوران به جادة اجساد را از تعدادي كه مي شوند متوجه آنان
تحقيقات از بعد بود. ارمنيها وسيعي كنار گورستان نسبتا منطقة رفتم. بهآنجا خود
ريختهاند. وقتي آنها در را اجساد و كنده چهاركانال طوالني لودر با شبانه شد معلوم
از حيوانات نيمي و مانده خاك بيرون از شهيدان از يكي دست ديدم بهآنجا رفتم،
خاك بررويشان كه كرديم پيدا را اجسادي دقيق تر، جستجوي با خوردهاند. را آن
برروي خودمان ما آمدند. نيز از خانوادهها ديگري عدة ما با همزمان بودند. نريخته
پنجشنبهبهآنجا روزهاي پس آن از كرديم. دفنشان و ريختيم خاك شهيدان اجساد
 ۵۰ حدود و كرده حمله بهما روز پاسداران متوجه شدند. يك مدتي از بعد ميرفتيم.
پاسداران برود. اجازه نداشت بهآنجا كسي آن ديگر بعد از كردند. دستگير را نفر
درحال كه شنيدهام هم اخيرًا كشيدند. حصار دورش و صاف كردند لودر آنجا را با

هستند». محل همان در بنايي ساختن
گوري بارندگي شديد يك بهدنبال منجيل  در ديماه۷۶، اوايل در سياق بههمين
شهرهاي كالچاي گرديد.در كشف ۸۰زنداني اعدامشده از بيش اجساد شامل جمعي
فرزندانشان از ۱۰جسد شامل جمعي گور دو سياسي زندانيان خانوادههاي رودسر، و

داد. رخ درگيريهايي پاسداران و اهالي ميان آن بهدنبال و كردند پيدا را
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شده است:«در اشاره ديگري بهمورد نوشته شهيد مجاهد يك مادر گزارشي كه در
بهمالقات مادرها از كدام اعدامهاي جمعي وقتي هر خبر شنيدن از بعد ،۱۳۶۷ سال
زهرا جمعه بهبهشت شب يك زهرا. بهشت برويد ميگفتند ميرفت بهاو فرزندش
كه عميقي گودال بسيار آن متوجه نبش در شهيدان شدم، وارد قطعه وقتي رفتم.
خاك زيادي مقدار عوض در و برده را خاكها شدم. بود، قطعه نصف بيشتراز درازايش
نشستم. نزديكيهاي فرزندم مزار كنار در و آمدم بودند. ريخته كنار قطعه در رس
مانند بسته سر ماشين چند ديدم يكباره بود. خلوت مال كا قطعه آفتاب  غروب
آن از مسلح نفر چند ايستادند. قطعه  لب ميكنند  حمل گوشت كه ماشينهائي
دور جا آن از زودتر چه هر گفت بهمن آمد و من بهطرف آنها از يكي شدند. پياده
اينجا در آفتاب  غروب از  بعد تا هميشه من دارد؟ چكار بهمن  گفتم به او  شوم.
وقتي رفتم. و كردم جمع بهناچار وسائلم را من اجازه ندادند و حال بههر مينشينم.
با صبح فردا داشتهاند. يي احتماال نقشه گفت همسرم كردم تعريف همسرم براي
و شده پر گودال كه تعجب ديديم رفتيم. با كمال بههمان جا فاتحهخواني محمل
از بعد كرده اند. صاف ماشين با را هم اند. رويش ريخته آن روي بر را رس خاكهاي
كرده اند. دفن آن جا در اند كرده اعدام دستجمعي كه را هايي بچه فهميديم تحقيق
مينشستند جا همان وفغان در فرياد وبا ميآمدند پدرها روزمادرها و آن فرداي از
يا سپاه ماشين اما هميشه هم ميگذاشتند. جا در آن و رز ميخك سرخ گلهاي و
از اينتجا االن همين كه اگر ميكردند تهديد و خانوادههارا ميآمدند مسلح نفر چند
و مردم عادي فروختند همانجا را بهمردم بعد از مدتي نرويد تيراندازي ميكنيم.
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان  بهقيمت را ازقبرها يك هر كردند. دفن آنجا در را عادي

ميفروختند».
و شده  مواجه جنايتشان  رفتن لو با وقتي آخوندها ديگر موارد از  بسياري در 
بهنبش اقدام و زده را ديدهاند دست بهسفلگي ديگري مردمي تند عكسالعملهاي
شهيدان از يكي مادر را زير تكاندهندة مورد كرده اند. شهيد جسد دزديدن و قبر
كه ماشين دو بوديم. ناگهان نشسته او مزار سر دخترم است:«شب هفتم كرده نوشته
ازآن دستور دادند به ما آنها سرنشينان شدند. نزديك بهما بود آمبوالنس آنها از يكي
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مگر نميگوئيد كه كرديم ما اعتراض كنند. نبش قبر ميخواهند و گفتند برويم جا
است زني پير شده دفن جا اين كه كسي گفتند است؟ حرام اسالم در قبر نبش كه
دفنش اينجا و اشتباهًا كنيم دزفول دفن همسرش در در كنار را كرده او وصيت و
وقتي كنيد نگاه او به پشت وقتي جنازه را بيرون آوردند گفتم به ديگران من اند. كرده
آن بهخون بود. غر قه كفنش پايين باال تا از آوردند بيرون خاك از زير را كه جنازه
بعدها ما خود بردند و با جنازه را آنها است. اعدامي بوده او هم فهميديم كه وقت

اند». برده خاوران جاده در گورستانها از يكي بهقبرستان را جسد كه فهميديم
بخش اختناق، بهدليل اما است، وحشيانهتر بسا ميگذرد شهرستانها در آنچه
اين نمونههاست. اين گز يكي از است. روستاي بهبيرون درز كرده آن از ناچيزتري
چهاركيلومتري شهرستان و در گرگان تهرانـ جنوب جاده در دوكيلومتري روستا
بود  نفر چهارهزار سال۱۳۶۱ حدود روستا در اين جمعيت است. شده بندرگز واقع
تشكيل مجاهدين سازمان  هوادار زحمتكش و فقير روستاييان را  آن اكثريت و
آخوندها شقاوتهاي روستا از اين ستمديدة و فقير و زحمتكشان كشاورزان ميدادند.

بهنحويكه: نماندهاند، بينصيب
يا دراثر  آويخته شدن بهدار تيرباران، از اعم مختلف بهشيوههاي شمار شهيدان كه  ـ
زير شكنجه در اين عده از  ۲۰نفر ميرسد. به۵۱نفر رسيدهاند، بهشهادت  شكنجه
دفن اجازة شهيدان اين يكي از بهخانوادة فقط رژيم خميني رسيدهاند. بهشهادت
ديگر شهيد پنجاه خانوادههاي است. داده را عمومي گورستان در خود فرزند جسد
بيابانهاي و جنگلها باغها، مسكوني، خانههاي در را خود فرزندان اجساد بهناگزير

سپردهاند. بهخاك دورافتاده

است: زير آنان به شرح خاكسپاري محل و از شهيدان عدهيي اسامي
حياط منزل. دفن: ۱۶ساله، محل متكي رمضان شهيد مجاهد ۱ــ

دفن: حياط منزل (مجاهدين شهيد ۱۸ساله، محل متكي رضا شهيد مجاهد ۲ــ
شده اند). دفن يكديگر دركنار و بوده برادر رضا و رمضان

مسكوني. منزل باغ دفن: محل ۲۶ساله، ترابي حسينعلي شهيد مجاهد ۳ــ
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مسكوني (مجاهدين منزل باغ محل دفن: ۱۸ساله، ترابي محمدرضا شهيد مجاهد ۴ــ
بودهاند). يكديگر پسرعموي محمدرضا و حسينعلي شهيد

مسكوني. منزل باغ دفن: محل ۲۰ساله، ترابي عليمحمد شهيد مجاهد ۵ــ
مسكوني. منزل باغ دفن: محل ۱۹ساله، ميرغفوري سيدمحمد شهيد مجاهد ۶ــ

مسكوني. منزل باغ دفن: محل ۴۰ساله، محمدآقا هاشميان مجاهد شهيد ۷ــ
مسكوني منزل باغ دفن: محل ۳۵ساله، هاشميان سيد حسين  مجاهد شهيد ۸ــ
دفن يكديگر دركنار و بوده  برادر سيدحسين و محمدآقا  شهيد (مجاهدين

شدهاند).
مسكوني. منزل باغ دفن: محل ۱۸ساله، جعفري علي شهيد مجاهد ۹ــ

مسكوني. منزل دفن: محل ۲۰ساله، كوهستاني جعفر شهيد مجاهد ۱۰ــ
متعلق بهاقوام باغ محل دفن: ۲۴ساله، تركمنغالمي عليحسين شهيد مجاهد ۱۱ــ

نزديك.
مسكوني. منزل حياط دفن: محل ۲۳ساله، غريبدشتي واحد شهيد مجاهد ۱۲ــ

مسكوني (مجاهدين خانة محل دفن: ۲۱ساله، قرهدشتي عطاءاهللا شهيد مجاهد ۱۳ــ
بودهاند). يكديگر از فاميل نزديك عطاءاهللا و واحد شهيد

مسكوني. منزل حياط دفن: محل ۲۴ساله، كشميري شهيد پرويز مجاهد ۱۴ــ
منزل حياط  دفن: محل ۱۹ساله،  طاهردشتي عليحسين شهيد مجاهد ۱۵ــ

مسكوني.
مسكوني. منزل حياط دفن: محل ۲۹ساله، آهنگري عليرضا شهيد مجاهد ۱۶ــ

محل دفن: حياط منزل (مجاهدين ۲۶ساله، آهنگري غالمرضا شهيد مجاهد ۱۷ــ
بودهاند). برادر غالمرضا و عليرضا شهيد

دفن: جنگل. ۲۹ساله، محل مالح اسداهللا شهيد ۱۸ــ مجاهد
مسكوني. منزل حياط دفن: محل ۲۴ساله، سراج صمد شهيد مجاهد ۱۹ـ

عمومي (مجاهدين گورستان محل دفن: ۲۴ساله، سراج فردوس شهيد مجاهد ۲۰ـ
و فردوس برادر بودهاند). صمد شهيد

روستا. اطراف باغ دفن: محل ۲۴ساله، اكبري فيضاهللا شهيد مجاهد -۲۱
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جنگل. دفن: شهيد شاهپور…، محل مجاهد ــ ۲۲

از رگباري خميني مزدوران ترابي، عليمحمد شهيد مجاهد جنازة تشييع هنگام
شعار و ميزدند  كف و  ميكردند پرتاب تشييعكنندگان بهطرف  چوب و  سنگ
را همة كساني خميني، پاسداران سپاه آنروز، فرداي آورديم». ميدادند: «نعشتونو
دستگير بودند، كرده شركت خانهاش در تا اعدام محل از شهيد جنازة انتقال در كه

كرد. زنداني را آنان از عدهيي دستگيرشدگان، ضربوجرح و بازجويي پس از و
خانوادهاش كه توسط مجاهد شهيد اسداهللا مالح را جسد اوباش خميني پاسداران و
در برابر آن را تمام لئامت با و آوردند بيرون قبر از شبانه بود، سپرده شده بهخاك
روبهرو شد، فرزندش جنازة با پدر كه هنگامي آن روز، صبح انداختند. خانة پدرش
راه در كه را گفت: فرزندي بودند، زده حلقه پاك پيكر اطراف اين در كه بهمردمي
را مجاهدشان فرزند جسد خود روستا، مردم سپس پسنميگيرم. دادهام، آزادي

كردند. دفن
زد، سرباز رژيم  با همكاري هرگونه از كه وقتي «دهگز» معلمان از مالح  اسداهللا
رساندند. به شهادت كوبيدند، كه با چكش در سرش ميخي بهوسيلة را، او پاسداران
دفن اجازة رژيم مزدوران شاهپور، شهيد  مجاهد  خاكسپاري در جريان همچنين
جنگل از گوشهيي در را وي روستا، مردم سرانجام نميدادند. را نقطهيي هيچ در
حاكم جنايتكاران رفتار تكاندهندة نمونههاي از يكي گز روستاي سپردند. بهخاك
خودشان، مسكوني در منزل متكي رمضان و رضا مجاهدين شهيد است. ميهن بر
جوان ميليشاهاي مزار آنطرفتر چندصدمتر شده اند. دفن خانه پلههاي پايين در
قرار دارد باغچة خانهشان در ترابي محمد رضا و و حسينعلي عليمحمد ديگري چون
اين نام مردم آرميده اند. پدرشان در كنار مزار هاشميان برادران دورتر چندصد متر و
براي تبديل به زيارتگاهي آن گوشة هر و گذاشته را مجاهد محله مجاهدپرور محلة

آنان شده است.
بوده شقاوتها از ديگري هاي گوشه نزديك شاهد از خود كه مجاهديني از ديگر يكي
هاي بهخانه حمله منطقه و فاالنژهاي مزدوران «۹تير ماه۶۰بود كه است: نوشته
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كه عمويم بودم خانة در من روز شروع كردند. آن گسترده به صورتي هواداران را
بعد و دادند قرار وشتم ضرب مورد را پيرم بزرگ مادر شد. حمله وحشيانه هم بهآنجا
منظورشان است. بوده فساد مركز جا اين گفتند و بردند بين از را خانه وسائل كليه
مادرم بهاين است. بوده هواداران و آمد و رفت مركز گذشته در خانه اين بود كه اين
چند بعد از و با خود بردند. كردند دستگير هم كرد ولي او را وحشيگري اعتراض
هجوم كه مورد خانه هايي از ديگر يكي كردند. آزاد را او در زدن آن در و اين روز
زدن كودكان كتك از حتي بردند هجوم بهآنجا وقتي بود. ترابي ها شد خانة واقع

نكردند. ابا هم خردسال
«محمد شده ام دستگير عموي دادند براي مالقاتم خبر بود كه مرداد پنجم حدود
با برويم. همراهش ما نگذاشت پدرم  برويم. بهشهر بهزندان  ميتوانيم هاشميان»
ديديم. يك تابوت ماشينشان باالي برگشتند وقتي رفتند. ديگرم از عموهاي يكي
گرفته سفيدي او چك از و داده پدرم تحويل را مجاهدم «محمد» عموي جسد

نگيريم. او براي عزاداري مراسم كه بودند
دستة اولين آنها آوردند. كوچك محلة بههمان هم را ديگر ۴شهيد همان روز جسد
محمد مادر علي بود. دردناكي و بسيار دلخراش صحنة بودند. اعداميهاي كوهمحله
پايينتنه از «محمد» را ميخنديد. عمويم گريه كردن شوك بهجاي شدت از ترابي
در بود زجركشش كرده اند. بودند. معلوم كرده  متالشي گلولههاي «ژ۳» با باال تا
كه ميشد ديده بريدگي اثر يك گردنش سيبك در بود. شكسته كتفش باالتنه،
بهشهر چوپانهاي كوهستانهاي از يكي بعد مدتي است. يك طناب آثار بود معلوم
بوده او تيرباران  صحنة شاهد كه كرد تعريف و آورد برايمان را عمو محمد كاله
طنابي هم پاسداران ميداد. شعار خميني عليه آخر لحظه تا محمد گفت او است.
تيربارانش صورت و بعد هم به آن ميكشيدند او را روي زمين و انداخته بهگردنش
كه كردهاند اعدام دليل به اين را كرد كه او تعريف پاسدار يك بعدتر چندي كردند.
ديگرش، برادر محل اختفاي يا و بدهد «رجوي» عليه شعار گفتهاند يا به او وقتي

بود. نشده آنها شرط دو از هيچ يك حاضر به پذيرفتن او اما بگويد. را حسين،
راه ببريم. وسط دفن بهگورستان براي را اجساد شهيدان گرفتيم بههرحال تصميم
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نجس هستند اينها گفتند و گرفتند جلويمان را چماق و چوب با عده مزدور يك
شديم مجبور كنيد. دفن مسلمانان گورستان در را آنها نداريد حق شما و منافق و
كنيم؟ چه آنها با كه بوديم متحير مانده همه بازگردانديم. اما ها بهخانه را اجساد
جواب دادند اينها بقيه بالفاصله و كنيم؟ كفن و بشوييم كجا آنها را پرسيد نفر يك
كرد پيشنهاد ترابي محمدرضا شهيد مجاهد پدر ندارند. بهغسل نيازي و شهيدند
عليمحمد شهيد مجاهدين كرديم. را كار همان كنيم. دفن خانه حياط در را آنها
را غفوري مير سيد و هاشميان محمدآقا ترابي، حسين ترابي، محمدرضا ترابي،

كرديم. دفن خانه حياط در خودشان لباسهاي همان با و غسل بدون جا همان
آن و ميآمدند شبانه آنها شد. سنگ آغاز شهيدان با بهخانة حمله بعد شب چند از
خردسال كودكان و بودند شكسته را آنها تمام كه مي زدند سنگ به شيشهها قدر
حمله كه داشت وجود تهديد اين هميشه بودند. شده تشنج دچار شهيد محمد
به نوبت مسأله اين از پيشگيري براي بشكنند. را مزارها سنگ هم جا همان و كنند
خيلي مزدوران اين كار البته حراست ميكرديم. آنها از تا مدتها و گذاشتيم كشيك
ديگر خانوداههاي كه بهمحلي شد تبديل بعدها محل زيرا اين شد تمام بهضررشان

مي كردند. بدل و را رد مقاومت اخبار مي شدند و جمع شهيدان
معلوم شد دادند. بهما را دومم، شهادت عموي خبر مهرماه، در بعد، ماه يكي دو
اين كه با او است. شده منتقل بهبهشهر بعد و شده دستگير تهران ۵مهر در در او
مجددًا دستگير زندان موفق به فرار ولي در در عذاب بود پا بسيار سياتيك بهعلت
داشت حضور محاكمة حسين بهاصطالح جلسة در كه مزدوراني از يكي شدهبود.
برافروختگي تمام با او و كند توبه بودند گفته به حسين جا آن در تعريف ميكرد
و چه براي نميدانم خميني است. من شخص توبه كند بايد  كه گفتهبود:«كسي
كشاند». محاكمه ميز به پاي را بايد خود خميني ميشوم؟ محاكمه دارم دليل بهچه
وقتي بودند. كرده بهشدت شكنجه را  استواري حسين و  پايمردي همين بهدليل
سرش روي زنجير چند  ضربات جاي  بود. خوابيده آرام  خيلي ديدم  را او جسد
كه بود معلوم ميشد و ديده لباسش برروي ساحل كنار آثار ماسههاي بود. معلوم
دوست بسيار را دريا غروب حسين آمد كه كردهاند. يادم تيربارانش دريا كنار در
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از مجاهديني او كه عاشقش بود. كردهاند تيرباران در جايي او را كه و ديدم ميداشت
پشت سر را سختي شرايط بسيار زد و عمليات مسلحانه به جنگل شروع با كه بود
را او يارانش كه يافت شدت به حدي بيماريش وضعيت جنگل همان گذاشته بود.در
كه روزي بازگرداندند. به شهر كردهبودند) درست جنگلي چوبهاي از (كه برانكارد با
ميكرد ترك را يارانش بيماري بهعلت كه اين از رفتم. به سرقرارش من رسيد بهشهر
كه ميزد حرف برادر مسعود شخص و مبارزه از وعشقي شور بود. با دلخور به شدت
سرفصل در نوجواني كه را من كه بود او شور همين بودم. نديده موقع آن تا من
دهم. بههرحال ادامه تا به آخر را راهش كه مصمم كرد قاطع بودم، به صورت تصميم
شهيد رمضان مجاهد همراه بهناچار دفن كنيم. گورستان در را او ندادند هم اجازه باز
در همان جا دفن هم متكي را رضا بعد مدتي كرديم. متكي در حياط خانهمان دفن
فرزندش، را هم كنار او كرد. فوت ماه چند و كرد دق تأثر بزرگم از شدت پدر شد.
سالهاي كه آمد. فرزندي حسين به دنيا ماه فرزند چند دفن كرديم. همان جا حسين،
او چه پاي خاك زير در نمي دانست و ميكرد بازي عموهايش و پدر مزار بعد برسر

آرميدهاند. جمله پدرش، از دالوراني،
نميباشد. دفن آنان تنها هنگام شهيدان اجساد با رفتار غيرانساني آخوندها اين البته
بيابانها در بدهند تحويل خانوادههايشان كه بدون اين نيز را شهيدان از بسياري پيكر
توسط چندي بعد از كردهاند كه نشاني طوري دفن و جمعي بيهيچ نام گورهاي و
موارد در كه ميدهد نشان عيني شاهدان موجود گزارشهاي ميشوند. كشف مردم
نيمي گرديده كشف جسد كه زماني و شده حيوانات طعمة شهيدان جسد متعددي
اين وضعيت نمونة بوده است. بدنشان نيمخورده، اعضاي يكي از يا و پا دست يا از
ديگر  شهرهاي برخي و تهران ارامنه گورستان سال۶۷ در سياه قتلعام از پس فجيع
كوچكترين و خاطره، و ياد شده هرطور دارد سعي رژيم هرصورت در است. داده رخ
ميكنند. خودداري اجساد دادن اول از وهلة در نابود كند. نيز را شهيدان نام از اثري
تكه جسم واقع در شدهاند جسد بهتحويل مجبور بهداليلي كه  هم  مواردي در
ريختن بههم موجب ديگر زمان هر بيشتر از اند كه داده خانواده تحويل را پارهيي
حسين شهيد با مجاهد دژخيمان سبعانة رفتار پيرامون در گزارشي شدهاند. آنان
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دوباره و فرار كرده دژخيمان چنگ از است: «حسين آمده ربيبي (عبداهللا نظامي)
از زندان كرمانشاه كه معروف دژخيم نوروزي، بهرام حاج بود. بهدستور دستگير شده
شد بلوچستان و سيستان كميته هاي رئيس بعدًا بود؛ و فالحيان معاونان و نزديكان
روي او را بيجان سپس پيكر حسين شد. منجر بهشهادت داد كه را ترتيب تصادفي ،
انتقامجويي اين فجيع صحنة كردند. عبور سرش روي از تريلي با و گذاشتند زمين
شده له پيكر بههرحال بودند. ديده نيز عادي زندانيان را دژخيمان قساوتبار و كور
رفتم. مزارش بهزيارت زندان از آزادي از بعد من دادند. خانواده اش تحويل را حسين
حك با وسيلة نوكتيزي را ربيبي» حسين شهيد كوچك عبارت «مجاهد سنگي بر

بودند». كرده
يكي نيز است شده محمد رضواني شهيد خلق، پزشك مجاهد پيكر با كه برخوردي

اين نمونههاست. از ديگر
تير۶۰  اواخر در است: «آخوندها مجاهد قهرمان آمده اين شهادت ازنحوة گزارشي در
راديو از هم را محاكمه اين از محاكمه كردند. بخشي نمايشي دادگاه يك در را محمد
ميهندوست خطاب علي دفاعيات مجاهدشهيد از الـــهام  با او شد. گيالن پخش
خالي سينهات را در تيرهايش همة داشتم مسلسل «اگر رژيم گفت: شرع بهحاكم
مبارزة ضرورت و مجاهدين قهرمانانـــهيي از چنين دفاع بعداز محمد ميكردم».
مرداد سپيدهدم سوم در را او شد. محكوم بهاعدام خميني، ارتجاعي با رژيم مسلحانه
تيرباران وحشيانه شكنجههاي موسوي بعد از نزهت شهيد مجاهد سال۱۳۶۰بههمراه
گرفتند،  تحويل را بيجانش پيكر او خانوادة كه مرداد۶۰ هنگامي روز پنجم كردند.
برتمام شكنجه از ناشي  زخم و آثار كبودي و بود بازو شكسته از راستش دست
عمومي شهر گورستان در او تدفين از كردند ابتدا پاسداران تالش پيدا بود. بدنش
او خاكسپاري مراسم در كه از مردم كثيري اعتراض گروه درپي ولي كنند. جلوگيري
عشقش تمام محمد كه محروم مردم عقبنشيني كردند و پاسداران داشتند، شركت
عمومي گورستان در را او خشم اندوه و بود با آنها كرده نثار را زندگيش سرانجام و
پدر ابتدا ارگنجي حسين شهيد مورد در  هم چنين  سپردند». بهخاك رضوانشهر
در كه را حسين معلوم ميشود فراميخوانند. بهتهران تربت حيدريه از را او داغديدة
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جنايت هولناك  اين پيرامون گزارشي در آويختهاند. بهدار بود آذر۶۰ دستگير شده
بعد، شد.روز تهران راهي فرزندش جسد يافتن براي موقع همان است:«پدرم آمده
بهبهشتزهرا جسد را رفت.گفتند اوين بهزندان مستقيمًا و رسيد بهتهران زود صبح
قرآن آية يك بهصورت را وصيتش كه بودند داده كاغذ يك تنها بهاو دادهاند. انتقال

بود. نوشته
اعدامشدگان روز شامل ۲۷۰نفري كه فهرست بهيك رفت.ابتدا بهبهشت زهرا پدرم
نيافت. آنها را در نام حسين ولي كرد. نگاه مي شد عيد فطر، و روز ماه رمضان آخر
را كه  يكبهيك را مجاهدين  خون در غرقه  جسدهاي و رفت  به سردخانه سپس 
شهدا به محل دفن را او سرانجام نميشد. ديده آنها ميان در حسين كرد، اما نگاه
دهها حسين قبر كنار در بود. دفن شده در آنجا قبل روز حسين كردند. راهنمايي
آنها از روي تعدادي نكرده بود. را اعالم رژيم اسامي آنها كه بودند شده ديگر دفن تن
بودند نشده حاضر كه بودند شهدايي همان اينان خردسال». «كودك بودند: نوشته
شهرستانها بودند كه از كساني زمرة يا در  بگويند آدرسشان را بهدژخيمان و اسم
بههمانجا من بعد سال نداشت. دو خبري آنها و نشان نام از كسي و بودند آمده
از نيز شهيدان اين خانوادههاي كه معلوم بود نبود. آنجا در هيچكس ولي رفتم.
بر خردسال» «كودكان عبارت همچنان  نشدهاند. خبردار  خود فرزندان سرنوشت
انساني معيار هيچ  با كه شقاوتآميز برخوردهاي شد».اين ديده آنان  مزار روي
مييابد. ادامه نيز شهيدان  دفن اجساد بعد از حتي توجيه نيست قابل اسالمي و
ادامه طي ساليان همواره ممنوعيت رفتن برسر مزارها و گور شهيدان سنگ شكستن
آخرين مالقات از بعد ساعت چند كه اسير مجاهد يك مادر نامه در داشته است.
آمده تحويل دادهاند او بهنشانة تيرباران فرزندش را ساك و جگرگوشهاش، لباس با
خاك در آرزوهايم تمام تيربارانش كردند. بودن زندان  در سال سه از است: «بعد
داخل در شده باشد استفاده كه اين بدون بودم فرستاده برايش را كه لباسي رفت.
او دارم». دوستت  «مادر نوشتهبود پيراهنش يقه روي بازگرداندند. بهمن  ساكي
كه ما نميدانست اما مي دهند. تحويل بهما را جسدش تيرباران از بعد فكر مي كرد
دورافتاده يك قطعة را در محروم ميكنند. او انجام فرايض مذهبي هم از حتي را



سلسلة شقاوتها… از ۳۰

وجود از خانواده هاي همدرد كه است اين قصدشان كردهاند. عادي دفن افراد بين
صبح تا چهار سه ساعت شد بهشتزهرا تحقيق كردم. معلوم در خبر نشوند. با هم
بهكار شروع قطعه چهار، پنج در و در يك زمان مي آورند شدهها را تيرباران اجساد
برسر وقتي من كيستند. كه آنها زد حدس مشابه مي توان تاريخهاي از ميكنند. 
و آورده … مثل شده ديگر را تيرباران ۴۱مجاهد شب همان در گفتند رفتم مزار
۹۸خاك قطعة را در … مثال اعدامي داشتند. هفته هزار همان اند. در كرده دفن
عده  نشده تمام قطعه اين هنوز ۹۳ و قطعة را در … روز سه فاصله در كردهاند و
خود را سه فرزند يا دو خانوداهها از ۹۴دفن كردهاند. برخي در قطعة را از بچهها يي
جلويمان بعد چندي است. زنده مانده دخترم كه شكر كنم بايد من دادهاند. دست از
ما بگذاريم. مزار بچههايمان برروي گلي شاخه حتي كردند كه ممنوع و گرفتند را
به شكستن خانوادهها گرفتند. آدرسهايمان را نام و خشونت با آنها كرديم. اعتراض
نگذاشتند و كردند  تهديد را ما آنها  اما اعتراض كردند فرزندانشان مزار  سنگهاي
مزار وضعيت از گزارشي در مجاهد شهيدان از يكي خواهر كنيم». رسيدگي بهمزارها
همچنين قطعههايي  ۱۰۰ و ،۹۴ ،۹۲ قطعة : «در نوشتهاست بهشتزهرا در شهيدان
سنگ شهيدش براي هروقت خانوادهيي آنجا هستند، در مجاهدين شهيدان كه
ميكنند. خراب قبر را و شكسته را رژيم سنگها مزدوران روز، فرداي آن بگذارد، قبر
خيلي وحشيانه، رفتار اين دارند. برخالف هم وحشت و اجساد مجاهدين قبر آنها از
و آمده اند سحرگاهان كساني كه ميروي ميبيني بچهها كه سرقبر زود صبح وقتها،
گذاشته آن روي بر گل دستههاي و شسته را آن مانده باقي بچه ها مزار از سنگي اگر

رفتهاند». و
افشاگري از جلوگيري براي ضدانساني اقدامات  همه اين كه است روشن البته
مرعوب جا كه خانوادهها آن از اما ميباشد. شهيدان مجاهد در مورد خانوادههاي
زدهاند. ديگر رذالتبار اقدام بهيك دست آخوندها نشدهاند رژيم مزدوران تهديدات
دفن شدهاند. زهرا بهشت مختلف قطعات در كه است شهيداني مزار اقدام فروش اين
در بهشت رژيم است:«كارگزاران آمده سال۷۵نوشته شده در ايران كه گزارشي از در
و بفروشند. ميباشد، مقاومت شهداي دفن محل كه را قطعهيي دارند قصد زهرا
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مبارز  و مجاهد شهداي دفن محل كه هم را زهرا ۳۲ و ۱۰۰ بهشت ،۲۸ قطعههاي
معرض در شده اند، آنجا دفن در كساني چه كنند قبًال كه مشخص اين است، بدون
و نهادهاند نام جاويد» «گلشن را قطعه ها اين شهيدان خانوادة دادهاند. قرار فروش

تجمعها اين اما ميكنند. مراسمي برپا بهياد فرزندانشان و مي شوند جمع آنجا در
سالهاي گذشته طي رژيم عوامل ميگيرد. قرار ارتجاع عوامل تهاجم همواره مورد
اين ادامة در بردهاند». بين از  را شهدا مزار و همة كرده رو و زير را قطعات اين
فروششان قصد كه رژيم مزارهايي وضعيت از اطالع با مردم كه است آمده گزارش

نميباشند. قطعهها اين بهخريد زمين در حاضر ديگر دارد را
مزار شهيدان، بردن بين از براي رژيم آخوندي توطئه به رودسر از گزارش ديگري در
ارديبهشت در كه گزارش اين در است. شده اشاره سال۶۷، قتل عام ويژه شهيدان به

در  رودسر شهدای خيابان در پيش «سالها خوانيم: مي شده نوشته سال۱۳۸۴ 
ايرانيان از تن و چندين داد روی بزرگ جنايتي اين شهر زيباي ساحل نزديكي
به صورت گروهی وسيع مکانی در و آزادی، اعدام جوياي و گذشته از جان فداکار و
باقی استفاده بال و صورت زميني وسيع به مکان اما سالها اين . سپرده شدند خاک به
تاسيس مکان برای اين به پپشنهاد شهرداری رودسر پيش چندي اين كه تا ماند
راه شهدای اجساد روی بر و ساز ساخت اکنون و پيشنهاد شد اسالمی آزاد دانشگاه

است» شده آغاز آزادی
مجاهدان از مادر يكي داشته است. استمرار ساليان متمادي جريان طي اين مشابه
مجاهد  شهيدان از تعدادي زهرا ۱۰۰ بهشت است:«درقطعه نوشته نامهيي در شهيد
قطعه اين سطح اخيرًا رژيم اند. شده دفن اورمزدي  وافسانه حبيب خبيري جمله از
چند بايد از ورود بهآن براي كه بهطوري آورده. وباال ريخته خاك متر يك حدود را
را بهقيمت مزار هر و كشيدهاند آن دور سيماني ديوار يك همچنين باال برويم. پله
بهاين صورت  نيز ۳۵ و ۳۷ بهشت زهرا مورد قطعة گزافي بهمردم ميفروشند. در

است». شده عمل
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پانويسها:

از سياسي» زندانيان «قتل عام و زنجير» در «قهرمانان كتابهاي استفاده از با گزارش اين :(۱)
آن قسمت اعظم شده و تهيه ديگر گزارشهاي تعدادي و ايران خلق انتشارات سازمان مجاهدين

است. رسيده به چاپ (۲۷دي۱۳۷۹) شماره۵۳۱ مجاهد نشريه در

قرارگاههاي بمبارانهاي جريان در كه بود رحيميان بيژن شهيد مجاهد گزارش اين نويسنده :(۲)
عمليات  جريان در او رسيد. سال۱۳۸۲ بهشهادت در آمريكا و جنگ عراق جريان در مجاهدين
ادامه آخر نفس تا را خود مجاهدت استواري بود و با داده دست از را خود پاي يك جاويدان فروغ
از بهداليلي (۱۳۷۹ ماه سال دي مي شد( اين گزارش تهيه در زماني كه گرامي باد. داد. يادش

كرديم. صريح او خودداري نام آوردن
 







نقشها

گرفته من دامان پنهان، است اينجاكسي
گرفته من پيشان كشيده، سپس را خود
جان از خوشتر و جان چون پنهان، است كسي اينجا
گرفته من ايوان منوده، باغي به من
دل خيال، در همچون پنهان، است اينجا كسي
گرفت من رويش اركان فروغ اما

«مولوی»

 

: بهنقشها نگاهي

بههركدامشان ميتواني ساعتها ندارند. توضيحي بههيچ نياز گويا كه بهقدري تصاويري
دو رويي عمق رودر از حيرت مي شود. افزوده بهحيرتت تنها آخر سر شوي. خيره
بهرغم كه اين جز بگيري نميتواني نتيجه اي دارند. نام يك ظاهر در كه صف
طرف و هردو يكديگرند. دشمنان سرسختترين پديده دو اين نام در يك اشتراك
تاريخي، يك نبرد نبرد، اند. برخاسته همديگر با به هماوردي و ظرفيت قوا تمام با
ديروز و فردا. انقالب. و ارتجاع و نور، ظلمت نبرد است. طبقاتي حتي و فرهنگي
نوع از اين اولين نبرد اگر چه و عاطفه، شقاوت و و فداكاري. و بالنده. بربريت ميرنده
باالخره بود. خواهد آن آخرين كه بوكشيد ميتوان آن مهابت و شدت از اما نيست
بدانيم كه اين از مهم تر سپرد. خواهد بهگور هميشه براي را يكي يكي، نبرد اين در

ايستادهايم. سو در كدام خودمان ببينيم ميرود بايد بهگور كداميك
كالمي انسان بغضي در گلو را ميتركاند بيآن كه تكان دهنده هريك اسناد اين

برزبان آورد. حرفي كه  بيابد تا
سعيد و حنيفنژاد شكسته مزار بهسنگ وقتي نگذشتهاند. نيز شاه زمان شهيدان از
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در مرتجعان دست و دل در نهفته كينة از مي كني نگاه ذواالنوار كاظم تا محسن
عاطفه و ذره اي رحم هم لبخندهايشان در حتي ديگر پس آن و از مي شوي عجب

نمييابي.
توضيحاتي فرستنده گرگان عمق جنگلهاي شهيدان در مزار از تصاويري بهضميمة
ساري است، زندان در شده به۱۲بابلي قتلعام متعلق عكسها از يكي است. نوشته
به شهادت قبل  سالهاي در كه هستند مجاهديني انفرادي گورهاي هم  تعدادي

بود. قابل تشخيص ابراهيمپور آسيه مزار آنها ميان رسيدهاند. در
فرستنده توضيح داده  قطعة۷ بهشت زهراي اراك، جنوبي از ضلع عكسهايي جوف
مزار سنگ و دفن كردهاند گورستان دفنشدگان در از بقيه جدا را شهيدان است
در است. شهيد آن كدام از هرمزار، نشود معلوم تا است شكسته شده آنان از برخي
بر و دور درختهاي ميشود كه ديده قسمتهايي همين گورستان از ديگري تصاوير
يكسان خاك با ابعاد وسيعتري در را منطقه آن بتوانند تا بعدا كردهاند خشك را آن

كنند.
عكسها خوانيم: مي مشهد رضا»ي «بهشت از مزارها عكسهاي فرستندة توضيح در
هيچكس راستي است. مشهد رضاي بهشت در شهدا جمعي گورهاي از يكي از
هر خانوادهاي است ولي خفته در اين گورجمعي عزيزان اين كه كداميك از نميداند

است». نظر گرفته در شهيدش همسر يا فرزند فرضي براي گور يك
اقوامي مليحه  شهيد مجاهد دستخط تهران بهمزارهاي متعلق ميان عكسهاي در
به چشم مزارش سنگ كنار در  و  نوشته اعدامش از  پيش  ساعتي مي شود. ديده

مي خوانيم:  ما و دارد ۱۳مرداد۶۷ را تاريخ نامه، ميخورد.
شد. ابالغ بهمن اعدام حكم و رفته دادگاه ظهر ۳بعد از ساعت اقوامي مليحه «من

ميروم. براي اعدام است كه ظهر از ۷بعد ساعت االن
تو گويم با مؤمن حديث مرد

خندان بميرد» رسد چون مرگش كه
و صنعتي كارخانه يك پشت در اهواز در جمعي مزارهاي از عكسهايي همچنين
بعد صفحات در را تهران خاوران گورستان در شهيدان بزرگداشت مراسم انجام
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كرد. خواهيد مالحظه
را شقاوت فشردگي قساوت و همه گنجايش اين كتاب صفحات محدود يك البته
نبرد اين از بيشتري قسمتهاي دادن نشان براي ويژهاي موزه انداختن به راه ندارد.
اين آمران و سران دادگاهي كه فقط براي نه موزهاي كه اجتنابناپذير است. تاريخي
انكارند، كه غيرقابل اسناد خواهد كرد را محاكمه بشريت عليه هولناك همه جنايت

است. آينده نسلهاي آموز عبرت
گفت؟ خواهند شد. راستي چه خواهند خيره تصاوير ما بهاين بعد از ما، فرزندان
برما لعنتشان باشيم خاموش و يا رضادادگان مرعوب شدگان تسليم از اگر بيترديد

است. حق
كرده ارسال مستقيمًا كرده تهيه عكسها را ياراني كه تمام از است الزم خاتمه در
كرد، تشكر دادهاند قرار دسترس عموم در را اينترنتي آنها سايتهاي طريق از يا و
ضديت كور در كه ددمنش رژيمي افشاي راه در است اقدامي آنها بهتك زحمت تك

را نميشناسد مرزي و حد و مبارزان هيچ مجاهدان با بيوقفه خود و





اينجا... صبا باد صد
شهيدان برگراميداشت درآمدي پيش

مي رقصند سلسله با اينجا صبا صدباد
باد نپيمايي تا دل، اي است حريف اين
«حافظ»

و گم گشتگي از سرشتي  با ابدي ركودي زمان. شّط در انسان است توقف  مرگ
مرِگ زنده از انسان غِم بر جاودانگي. پيروزي زوال نشانة خود فراموشي. بهخودي
انسان برابر در تاريك هرمرگ آينهاي با اين پيروزي. از است اندوهي ديگر. انسان
ادامة شده. جاودانگي، پيروز برجاودانگي كه است زوال آينه اين . در ميشود افراشته
شد بهسودايش آلوده كه «آدم» دست نيافتني همان «خلود» بهابد. است تا انسان
كه خضر چشمهاي همان و فروخت گندم بهدو را رضوان» «روضة در وسوسهاش و

رفت. فرو بهظلمات جستجويش در
جبري شكستي دارد. انگيزي غم سرنوشت انسان نبرد، اين در كه ميرسد بهنظر
تحمل قابل را شرنگ اين تلخي اندكي كه چه آن به ناچار پس گريزگاهي. بيهيچ
بر«ديروز» دريابيدش. بايد كه موجود اما بيبقا هرچند «نقد»ي است. «حال» ميكند
زد. در اين نتوان تكيه اي هم ديگر «فردا»هاي و بر«فردا» و نيست رفته جز دريغي
بس. و است اجتناب ناپذير شكست برخورد با اين نحوة مقدور است چه آن ميان،
بهاين تسليم  از برميگزينيم. مرگ پذيرش براي كه است شكلهايي در تفاوتها 
و همه كس چيز همه قاهر قدرتي با ميآيد و نيست. گريزي ديو مست وسرمست
مرد، نه نه زن نه پير، و ميشناسد جوان نه مهيب. و مي بلعد. بي رحم، خشن را
مفاومت ياراي مرگ برابر در كه است آن از ضعيف تر انسان ديگر. چيز هيچ نه و
مرگ است. نهفته نكته همين در قضيه اندوه و مجبور. و است مقهور باشد. داشته
انسان تحقير است. آرزو تحقير است. جاودانگي آرزوي تحقير است. جاودانگي تحقير

است.
تعبير آن.  لحظههاي لحظه  در حضور  است.  زمان  در انسان  شناوري حيات  و
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انسان پيروزمند چهرة آن هربرهة در «تسبيح». معروف آيه همان ميشود عارفانهاش
مييابد موقت، رهايي بهصورت ولو مرگ، چنگال از بيماري ديد. وقتي ميشود را
«پيامبرانه» سيمايي «پزشكان» رو  همين  از  و  ميكند. پيروزي احساس انسان
و ميپيچيم بهخود درد از كه  وقتي طبيبانه. پيامبران سيمايي و دارند، و داشته
مرگ حتي بهاستقبال گاه، و ميبينيم بسته خود برروي را تماميدريچههاي اميد
دارويي خونسردي با شتافته بهبالين طبيب داريم را ديدارش آرزوي و ميشتابيم
دور زوال از ميشود. گامي نشيني بهعقب مجبور مرگ پيروز ميشويم. ما و ميدهد
لبخند پيروزي يافته بهبود بيماِر كساِن لبخند نزديك. بهجاودانگي گامي شدهايم و
سيماي مرده، بيمار طبيبي و چهرة ناگزير مينمود. كه برسرنوشتي است انسان
خود از اردوي سربازي و مرگ ياري سپاه با در نبرد كه است درهمشكسته سرداري

داده است. از دست را
به راستي چگونه ممكن و است. انسان هميشگي نبرد محتواي و زندگي تقابل مرگ
محكومي را خود ادارك، اليههاي ژرف ترين و روان كه در نهانيترين زواياي است
و بيانتها. و جهاني بي ابتدا ساز سوخت و از تفالهاي  يا كه و نبينيم؟ بي گريزگاه
پيچيده ساز و سوخت اين از برههاي ميان كوتاه توقفي را «زندگي» ميشود چگونه
از نميماند كه باز فريب از دم يك دارد. غريبي وسوسة بازاري عقل عظيم ندانيم؟ و
عنكبوتي اسيريم. مخوف عنكبوتي نامرئي و مرئي تارهاي در بشتابيم و بدويم هرسو
حتي كه گمنامان و بينامان و سرداران و قهرمانان و شاهان تنها نه تار، تنيدن با كه
نتواند قدرتي جلودارش هيچ باز ميكند دهان زماني كه و در ميربايد هم را رسوالن
نيستند، بيش فريبنده نهايت سرابي در كه رنگهاي گونهگون، با همگي اما ما بود.
ببريم بهباالي كوهي و كشيده خود را بردوش رنجهاي سنگ سيزيف، بايد، همچون
نو روزي از كه ضمانتي بيهيچ از نو. روز ميغلتد و فرو سنگ رسيديم همين كه و

و يا نباشد. باشد
اين دايره از انسان را كه هست نيست، شدني تعريف هم زياد چيزي كه يك چيز، اما
انتخاب اين در و برگزيند. را و آرماني و ارزش عقيده ميتواند انسان مي كند. خارج
مي شود. برداشته آزادي گامي به سوي و را ميگسلد اجبارات زنجير كه است قدرتي
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چگونه؟ و كرد. فعال و شناخت را گم و نهفته قدرت اين كه است كافي
نميشود. يافت دو آن تقابل خود و زندگي در مرگ تقابل گوياي يا و نهايي پاسخ
بكند هرچه و باشد هرچه معادله انسان در اين كه بخورد. زيرا بههم معادله اين بايد
زماني انسان و پيروز. مرگ است و محكوم پاسخ بدهد هرچه و كند هرچه كوشش و
تسخر بهمرگ بجويد. مرگ و وراي زندگي در آرمانش را كه ميرسد در بهجاودانگي
در آن جاودانگي بدان. و نه بهاين است نه بگويد. «آري» انسان نه بهزندگي زند و
رفتن برباد گواهان شرايط، تمامي مينمايد. هرچند كه ناممكن كه دارد قرار سويي
انساني يافت اما ميكند. نسل حيواني حكم بهبقا نفس و غريزهاي حتي انسان است.
ديگر بهاصالتي ميدهد. گواهي ديگري بهچيز ميشورد. غريزه اين عليه كه ميشود
تمامي كه اين جاست و ميكند نفس فداي بر حكم مسير اين در ديگر. و قطعيتي و
بهنفس، كردن پشت بهبهاي آرمانگرا  انسان  مييابد.  تغيير  نبرد صحنهآراييهاي

جاودانه ميشود.
آموزگاري هريك كه گذشته قرن آور جاودانگان نام از تن دو لحظات آخرين مرور

است. بوده اند درسآموز طريقت خود مسير در

نبود! و «خود» خود بود كه مردي

از پس كه بزرگ چنان آن پيشتاز. و پاكباز شجاع. است بزرگمردي اول شهيد
پس بيااليندش. بهتهمتي نتوانستند نيز خوردهاش سوگند دشمنان حتي مرگش
فيلمها حتي و نوشتند و گفتند او دربارة و گشودند بهمدحش زبان فريبكارانه
نه كه ميدانستند همه اما ميناميد. كوچك» «فرمانده فروتنانه را خودش ساختند.
شهادتش از قبل خود سالها كه زيرا بزرگتر است. انساني بزرگ كه فرماندهاي تنها

نيستم». خود ديگر «من بود: نوشته
از پس داشت. اساسي نقش كوبا انقالب پيروزي در سرنا گوارا دال چه دكتر ارنستو
اسكناسهاي كه جا آن شد. تا عهدهدار را گوناگوني حساس و مسئوليتهاي پيروزي،
رسمي چشم مقامات باالترين برسكوي تكيه از اما مي شد. چاپ «چه» امضا با كوبا
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ماجراجو  يک «من نوشت: خود از مانده بهجا نامة آخرين ۱۹۶۶ در سال در پوشيد.
من ميگيرند. بهبازي را شجاعتشان زندگي براي اثبات که آنهايي از نه اما هستم،
دياري راهي سپس وجود دارد»، آن احتمال رويارويي با نميگردم، اما مرگ بهدنبال

نماند. خاموش مظلومان صداي تا شد ديگر
قبل شرايط كوباي با بوليوي اجتماعي و سياسي شرايط داني و افتد همچنان كه اما
گرفتند. قرار متعددي اندكش مورد حمالت ياران و «چه» با داشت. تفاوتها انقالب از
پنج زخمي و چهار با همراه در آخرين نبردش افتادند. او بهخاك ياران بسياري از

شد. و دستگير مجروح جانانه ستيزي از پس دارو. و غذا بود، بدون بيمار
افسران سربازان و در خيل و جنگلي انبوه در عمق كوچك هيگوئرا در روستاي اكنون،
بي باك، دالوري كشتار و ويرانگري نميشناسند چيزي جز كه مسلحي دندان بن تا
نامش است كه همان كسي است. او افتاده بهخاك و اسير، نبردي نابرابر مجروح در
اما اين است. حدس قابل دستگيركنندگان شادي ميانداخت. دشمنانش لرزه بهتن
زماني از بيشتر اسارتش از دشمن بزرگ است كه بهقدري اكنون كوچك» «فرمانده
مرگ چنگال تا نبود» خود «ديگر بهوحشت ميافتد. او ميكرد شليك جنگلها در كه
که «کساني نوشته بود: «خود» از رسته او دراندازدش. بهحقارت بفشارد و را گلويش
فرمانده حاال ست» و و زندگي حيات مرگشان عين نميکنند، ميميرند، اما سازش
كه ، چهگوارا آخر زندگي صحنة دربارة شده. گسترده يك آرمان بهوسعت ما فداكار
برخي در است. شده منتشر است. گزارشهاي مختلفي آرمان دو رويارويي واقع در
بربالينش سالح با كه آنها از بهيكي خطاب اسيركنندگان چشم در چشم كه آمده
مرد يك كه بدهم به شما ياد «ميخواهم است: گفته سرداده است پيروزي لبخند
ديگري، روايت در «شليك كن!» : داده را آتش فرمان بعد خود و ميميرد!» چگونه
وارد من  «وقتي نوشته: است كرده را آخرين شليك بهاو كه افسري تران، ماريو 
بههم مشتهايش و بود بهديوار پشتش بود، نشسته نيمكت روي چهگوارا شدم سلول
كنم. شليك نميتوانستم من بكشيد؟ مرا آمدهايد شما گفت: من ديدن با شده. گره
برداشتم و به عقب يك گام ميكشيد. نفر را يک فقط باشيد، شما خونسرد او گفت:
دوم تير من ... افتاد بهزمين كردم.“چه“ شكليك را تير نخستين و بستم را چشمانم
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باز ماند». همچنان اما چه گوارا چشمان شليك كردم. را
جوهرة با مرگ نيست. زوال او مرگ به معناي مرگ كه ميدانند نيكتر دشمنانش
در همچنين مرگ. او مرگ عليه است. انتخاب رو شهادت اين است. از جاودانگي
«نه» نيز بهزندگي برگزيد. را «نه» گفت. مرگ بهزندگي زندگي» «مرگ- معادلة
طريق از و اعتياد بهروزمرگي بشورد. روزي آگاهيها و تخدير شبانه عليه تا گفت
پژواك واقع شهادتش، كه در داد. هميشه شكست براي را بود كه مرگ انتخاب اين
و گشوده شد راه او از بعد داد. تكان را جهاني بود، مرگ سلطة عليه آخرين فريادش
ماركز گارسيا) (گابريل كشيد. شعله هزاران دالور ديگر لولة سالح صداي مظلومان از
در شاملو ياد احمد زنده از را ترجمهاش ما كه بود» افتاده مرد بهنام «و شعري در

است: نوشته و مي كند اشاره نكته بههمين داريم دست

برخيز! دالور داد: آواز يکي
بود. افتاده همچنان مرد و

برخيز! دالور دادند: تن آواز دو
بود. افتاده همچنان مرد و

برخيز! دالور برآوردند: خروش تن صدها و دهها تن
بود. افتاده همچنان مرد و

دالور برخيز! برآوردند: خروش تن هزاران
بود. افتاده همچنان مرد و

برآوردند: خروش اشکريزان آمده گرد سرزمينيان آن تمامي
برخيز! دالور

برخاست بهپاي مرد و
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داد بوسه اي را کس نخستين
نهاد». راه در گام و

زندگي و مرگ معادلة در آرمان عنصر كردن وارد با يعني خود، شهادت با «چه»
شد. جاودانه

ميتوانيم نمي شود». ما بوليوي سحر در او شب است:«پس از سوكش سروده در نرودا
باره پاسخ همين  در نرودا بهسؤال كه بهشرطي شد خواهد سحر اضافه كنيم كه

بدهيم:
مقتولش قلب «آيا

قاتالن ميگردد؟» پي

كلمات غائي ارزش جستجوي در راهگشايي

او
منفجر ستارة آن

آفاق پنهان همْه منتشر در
پاره پارة پاره دل با

ميپرسيد ابرهاي بغض كرده همة از
است مرده اي گرسنگان برادر كسي چه

ندادهاند؟ بهفحشاي كالم تن كه
گفته اندـ سربي سخن كالم با كه رسوالني جز ـ كسي چه و

مينوازد؟ را فروتنان

رجل بزرگترين خلق مجاهدين  سازمان بنيانگذاري با كه مردي  دربارة نوشتن
دشوار تنها نه دشوار. است كاري شد ميهنش معاصر تاريخ سياسي ايدئولوژيك
نوشتار نيست اين دستور سترگ او بررسي كار هرچند كه ممكن. غير تا حدي كه
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شهادت او حنيفنژاد كرد ارزش توجه بهكاري كه بدون اين است كه اما واقعيت
شهيدان بسياري را از مهم او بسيار تفاوتي كه زيرا پنهان خواهد ماند. و مكتوم نيز
تعيين و دقيق اما بهنظر نميرسد اول دروهلة البته تمايزي كه مي كند. ممتاز ديگر

كننده است.
و متفكران و انقالبيون بسياري از كه ميكرد نمايندگي ارزشي را در بنياد، چهگوارا
سالح بهكارآترين را تبديل و آن كرده كار قرن گذشته رويش دو تاريخ روشنفكران
مجامع از بسياري عزيزان آن آرمان بودند.  كرده  استثمار عليه انقالبيون فكري
كه يكي بود اقبال و مورد آن چنان گسترده بود و اشغال كرده را فرهنگي علمي و
نقش دولتها بسياري در حاكميت و يا را تشكيل ميداد جهاني موجود اردوهاي از
و بود. بهراستي «آغازگر» انقالبي يك مورد اين در حنيفنژاد كه حالي در داشت.
بود. بهراستي تنها او شناخت. «تنها»ييش با سفرش ابتداي در بايد آغازگري را هر
و نگاه، فقط نخستين در «ناممكن»ها. از انبوهي ميان در محاصره «تنها». «تنها» و
براي ابوالخير ابوسعيد گويي كه ميكند. نظر بزرگمرد جلب اين سوختگي دل فقط

است: گفته او
بودا سوخته چندان كه جگر بايد «مرد

بودا» فراوان چنين مرد كه همانا نه
بهداليل ارتجاعي مذهبي. ارتجاع جريان يك عمق از برخاسته بود راهگشايي او
پااليش بهجاي هولناك جريان اين مهيب. نيرويي با شده سركوب تاريخي مشخص
روز بهروز نتيجه در بود و كرده جا و خزيده مردم رفتار فرهنگ و تصفيه بهاعماق و
ميشد. موذيتر و هارتر البته و خطرناك تر و مدهش تر بهقرن قرن و بهسال سال و
رفرميستي و برداشت يك با درگير زماني بهشرايط بنا حنيفنژاد ديگر، از سوي
همت بدان كمر حنيفنژاد كه كاري با متفاوت برداشتي بود. مذهب از بورژوايي 
انقالبي بسا مينمود. غيرممكن هرسو دارد. كار از جداگانه داستاني خود و بود بسته
حنيفنژاد بود. الزم جهاني» متحول شرايط با ايدئولوژي خالق «تطبيق از بزرگتر
شده ارائه و مذهب اسالم هرچه بهنام زمان آن تا ميآورد كه ايمان در ابتدا بايستي
نزديك از بعد هم  هنوز كه او،  است. كشف حيرتانگيز  نبوده تخدير  جز چيزي
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را حنيف نژاد  نوآوريهاست، و راهگشاييها اصلي هستة ما همة براي به۴۰سال 
و ايدئولوژي جوهرة بايستي او مي دهد. قرار چهگوارا نظير انقالبيوني از ممتاز
بود سوءاستفاده قرار گرفته مورد متمادي قرون طي كه را نشان ميداد اعتقادي
تودههاي تحميق براي مخرب بهسالحي تبديل و به يغما رفته محتواي اصلياش و
و تاريخ فرهنگ در بار اولين براي بايستي حنيفنژاد نظر اين از شده است. مردم
و بود ايدئولوژي جديدي عرضة خود مدعي مي كرد. نه دوگانه ايدئولوژيها كاري
بود ارتجاع ابتذال. و بود تحريف بود هرچه داشت. مدوني تاريخي پشتوانة و ياور نه

انحراف و
خدا،

انسان خونين بر چهرة خلطي
خود از ذلت بندگان كه وقتي

مييافت خدايي احساس
را احتشام كاهنان كهنه و

ميكرد. مهر اخته شاهزادگان آختة شمشير برق با
شدن كه «سوار ايدئولوژي، نه شده ترجمه كليات مبالغي طوطيوار از تكرار او تعبير
بسيار است سخني سطحي، هربرداشت از بهدور البته، اين و بود. كرده» زين اسب
«تطبيق تنها حنيف كار اين، از فراتر حتي اما ظريف تر. بسيار است نكتهاي و دقيق

نبود. مدرن جهان متحول شرايط با ايدئولوژي» خالق
سخت و مداوم كار ۶سال از كه بعد ديد را مردي سرانجام بايد تفاسير با اين حال.
ضربة يكباره و قرار دارد سازمانش اجتماعي تولد آستانة ايدئولوژيك در تشكيالتي
و كادرها ۷۵درصد روز يك مي ريزد. در فرو برسرش مهيب چون بهمني خيانت،
را او چون مردي «تنهايي» و اندوه آيا ميشود  ميشوند. دستگير سازمان اعضاء
را بزرگ كه پيروزيهاي نيستند كساني تنها ساز تاريخ مردان بزرگ اما كرد؟ تصور
بزرگ، شكستهاي دِل از دارندكه قرار مرداني آنان، از بزرگتر بلكه كردهاند. خلق
از نمونه است. بهيك مردان اين نوع از حنيف نژاد آفريدهاند، و بزرگ را پيروزيهاي
توجه شده مجاهدين نقل يكي از توسط كه ضربة مهلك آن پس از برخوردهايش
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درحالي آمد. هميشگي سرقرار مصمم روحية همان با و تنها، تك «محمدآقا كنيم:
تمامي كه اين با وجود بودند. ... او دنبال رژيم نظامي ارگانهاي امنيتي و تمامي كه
لهجة همان بود. با شاداب سرزنده و خيلي شده بود، سرشكن ضربهروي او فشار
براي ضربه اين تجارب شدهاند. دستگير سازمان كادرهاي ”۷۵درصد گفت شيرينش
سرجمع قطوري كتاب در آن را نميتوان كه است پربركت زياد و آنقدر انقالب و ما
وارد عمل و آنگاه گيريم و در پراتيك بهكار جمعبندي كنيم را بتوانيم آن كرد. اگر

خواهيم شد». پيروز شويم، حتمًا نظامي
ميگويد: بوده او همراه كه مجاهدي ميشود. دستگير حنيفنژاد بعد روز چند
لحظة از همان كردند. دستگير را “محمدآقا“  ريختند و اتاق به داخل «ساواكيها 
مسعود(رجوي) كه شد». شكنجه شروع زدن و و كتك بستند را پايش و اول دست
است: چنين تعريف كرده را دستگيري ۷۵درصدي هاست ادامة اين جملة از خود
بند داخل شد. راهرو و شلوغ خيلي بوديم، نشسته اوين در سلول زود كه «...صبح
نبود. همراه و شكنجه شالق با تحركات اين معمول روزهاي مثل اما شد... شلوغ
دقايقي افتاده؟ اتفاقي چه بوديم كه فكر اين بودند. در خوشحال خيلي ساواكيها
گفتند و كشيدند بيرون مختلف سلولهاي از را مجاهدين دستگيرشدة مركزيت بعد
در و بهقسمت بازجويي بسته چشمهاي با رفتيم بعد باشيد. و زود بپوشيد لباس
نكند. بلند را كسي سرش تا بودند گذاشته نگهبان يك ما كدام از هر براي آنجا
ديگر ماشين آنهم يك و پشت ايستاد آمبوالنس يك كردم ديدم نگاه يواشكي من
به اتاق و كردند خارج از آن افقي بهصورت طنابپيچ كردهبودند، كه را نفر چند و
گرفتيم! ميگفتند: و پشتسرهم مي كردند بدو خيلي بدو ساواكيها بردند. ديگري
... بهنزد را ما از نيمساعت بودند. بعد را دستگير كرده محمدآقا گرفتيم! گرفتيم!
تهران كه در اعضاي مركزيت تمام و بود سازمان جلسة مركزيت بردند. گويي او
مركزيت ديگر جلسات با جلسه اين نشاندند. تنها تفاوت كتبسته را بودند...محمد آقا
اسم واقعيش و ميكرد دستگير را مجاهدين كه سربازجويي منوچهري، بود كه اين
خيلي و داده بود تكيه ايستاده و ميز كنار داشت. جلسه حضور اين بود، در ازغندي
محمدآقا آنطرف شديد!“ تمام “ديگر ميگفت: و بود انداخته پايش روي فاتحانه پا
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ناگهان داشتيم... آرزوها چه بوديم...ياللعجب! نشسته او دور هم ما بود، نشسته
هرچند بالفاصله خودش شد، چشم محمدآقا سرازير گوشة از قطره اشكي كه ديديم
ميديديم سلول سوراخ در از هم بعد بود...روزهاي عجب صحنهاي كرد. كنترل را
شكسته هم بينياش و كبودشده و سياه و ورمكرده محمدآقا سروصورت تمام كه

بود...».
براميدهايي پافشاري ما مرد مردجگرسوختة اما ادامه مي يابد. وحشيانه شكنجههاي
نقل ديدهاند شرايط همان را در او كه كساني مينمايد. همة رفته برباد كه است
يا نشده، دستگير «گويي اصًال كه است داده نشان خود روحيهاي از چنان مي كنند
بود عجيب بيرون است، در كه اين مثل درست است، شكنجه زير نهانگار كه انگار
انجام بر شكنجهها و فشار زندان محدوديت و عمل ميديد آزادي در را خودش كه
دادن از خط ميكرد. دنبال را سازمان كارهاي او و بود نگذاشته مسئوليتش تأثيري
دفاعي چه دادگاه در كه هركس تا حل وفصل اين مسأله زندان؛ در برخورد براي
حفظ كنند، چگونه را خودشان بيرون بچههاي كه زندان بهخارج دادن و پيغام بكند
تغيير كرد. كامل بهطور زندان فضاي او دستگيري يا: «با و كنند...». چگونه عمليات
بود، طور هر ولي نياوردند، بچهها نزد بقيه عمومي بهسلول را او كه اين وجود با

ميرساند». كرده بهبچه بهصورت جمعبندي را نظراتش
ميگذارد. نيز دژخيمان بر همرزمان كه حتي را نه تنها خود تأثير مقاومت ها اين
مدعي كه ساواك كاركشتة شكنجهگر ميكند. تحقير و ميشكند هم در را آنان
بزرگي «حنيفنژاد مرد ميكند: اعتراف بعد سالهاي بود شدن» حنيفنژاد «تمام
در بياورد. تاب  او مقابل در نميتوانست هيچ كس كه بود شخصيتش طوري بود.
مجبور ما همة اما ميداشتيم را باال دست بايد ما ظاهرًا شكنجه در اتاق و بازجويي ها
فرق ما است. چون خيلي آزاردهنده ما براي موضوع اين بگذاريم و بهاو احترام بوديم
آن پاي داشت، حرف مشخصي و او عقيده خوب ميفهميديم. چون او با را خودمان
بهزور شكنجه كه اما ما بهابرو نميآورد. هم خم شكنجه از بود و جدي ايستاده هم
احساس و شكسته مي شديم درهم خودمان كار آخر ، را بشكنيم او ميخواستيم
اين و شود. اعدام تا داشت اصرار بلكه نميآمد كوتاه تنها نه او ميكرديم.... حقارت



سلسلة شقاوتها… ۴۹از

از بميرد. ترس ندارد دوست هيچكس چون باالخره بود. اعجابآور خيلي ما براي
اين و نمي ترسيد  مرگ از سرسوزني  بهاندازه او اما است.  طبيعي انسان در  مرگ
احساس حنيفنژاد مقابل در من تأثيرميگذاشت. ما روي ناخودآگاه خصوصيات
كه اين بود بكنم او با ميتوانستم كه كاري حداكثر چون هستم. ميكردم “نوكر“ش

مي داد». كه بود چيزي حداقل او براي اين و بكشم را او
آورد. به فريب روي بايد ميزند. جديدي بهتوطئة دست شكسته دشمن درهم عاقبت
تضاد ماركسيسم اسالم و اگر بگويي ميشود. «مفاهمه» شروع و مذاكره پيشنهادات
نميكنيم. اعدامت درست نيست مسلحانه مبارزة بگويي نميكنيم. اگر اعدامت دارند
خود را انتخاب مردي كه از و دريغا ميكنيم! گرفتهايد عفوت عراق پول از اگر بگويي
نهايي تصميم ميشمارد. مقدم را خود آرمان زندگي و مرگ معادلة در و است كرده
پرتاب وقتي دريدگي و وقاحت كمان از تير آخرين ميشود. گرفته او اعدام براي
در زندگي اي را شايد مزة تا ميكنند. بهابدش محكوم دادگاه اول در ميشود كه
ترديدي در بذر اگر نكرد و رفتن است دست آستانة از كه در كند حس زير دندان
اما بود؟ كرده و گفته او چه مگر و كه چرا؟ ماند مانده خواهد باقي دلدان ساده دل
سرو بلندبااليي كه تا باليده است تاريخي حرفهاست. از اين او ريشهدارتر استواري
آخرين در بههمين دليل يك آرمان را تضمين كند. آيندة خون خود با او، چون
نميماند. بيرهرو راه «اين ميكند: تأكيد حيات شب واپسين در خانواده با ديدار
اين مصائب. بهاين كنيد افتخار است. در همين شما و ما افتخار بگيريد. باال را سرتان

شده». ما نصيب كه خوشوقت باشيد نمي شود، هر كس نصيب كه است افتخاري
«دلقوي ميدهد: پيام با سربلندي و جاودانگي مي بيند قدمي يك در را خود او
رسانده، قادر حد بهاين را ما كه عظيمي نيروي همان ماست. با خدا هم باز داريد كه
محروم ندارد را ما فيضي هيچ از گيرد و حمايت خود كنف در و كند حفظ ما را است
هشياري خدا راه ادامة ليكن برساند. اينها از باالتر و باالتر هم خودش باز بهاذن و

ميخواهد». مسئوليت احساس و صداقت ميخواهد،
۱۳۵۱ فراموش  ۴خرداد سحرگاه در وداع داغ بوسه هاي فراميرسد. جاودانگي صبح
بود. بهعشق مايل عراقي دلش بهقول ميروند كه  بهسراغ مردي هستند. ناشدني
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عاشقي خون با را خود برگ جنايت آخرين تا او ميروند بهسلول عشق از بيخبران
بزرگ بنويسند: و آموزگاري پايدار

نيست مايل بهعشق كو هردلي
دل نيست آن كه خوان، حجرة ديو

از عشق بمير بيخبر زاغ گو،
نيست غافل عندليب زگل كه

گران شكنجه معروفترين يكي از زبان از را بهسلول حنيفنژاد قاتالن صحنة ورود
ديگري زنداني براي ديده چه آن از شگفتزده كه وقتي بخوانيم ساقي بهنام ساواك
است: «صبح نقل كرده خود كتاب نويسنده در نويسنده اي و زنداني براي و آن گفته
مينمود.  عصبي و رنگپريده آمد. من به سلول ساقي ۴خرداد۱۳۵۱ گروهبان روز
فراموش دارم عمر تا كه بودم  منظرهاي شاهد امروز گفت:  پرسيدم. را احوالش
دوستانش  و حنيفنژاد دربارة اعدام حكم بود قرار ساعت۴ صبح حدود نميكنم.
مأمورين از ديگر يكي به اتفاق  كه هنگامي  بودم،  واقعه ناظر  هم من شود. اجرا
ببريم، تير چيتگر بهميدان اعدام مراسم اجراي براي را او تا رفتيم بهسلول او زندان
آنگاه آمدهايد“. چه براي “مي دانم گفت: ديد را ما كه همين بود. بيدار حنيفنژاد
شاكرم “خدايا، و گفت: برد باال را دستها قرآن، از آياتي تالوت ايستاد و با بهقبله رو
همراه “سپس شوم... آرمانم شهيد كردي كه در راه را نصيبم توفيق اين بهدرگاهت.
ميدان بهطرف او را قاضيعسگر، حضور در مذهبي، مراسم انجام افتاد. پس از بهراه ما
تيرباران لحظة تا و شكرگزاري ميكرد راه تكبيرگويان، طول در داديم. حركت تير

ميرفت!...». بهعروسي گويي داد، ادامه كار بدين
«تكبيرگويان، دارد فاصله گام چند تير ميدان تا كه انساني است روشن بسيار البته
برميخيزد حنيف ناي كه از اين فرياد، پيروزي آرماني است نميكند. شكرگزاري»
سرباز را آخر صحنة از ساواك شكنجهگر ناقص تعريف ميرساند. بهجاودانگي را او و
،۱۳۵۱ سال كرده است: «پاييز تكميل بوده صحنه خود شاهد مستقيم كه ديگري
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ميگذراندم، قرار شد براي تهران عباسآباد پادگان در را زماني كه خدمت سربازي
نفرات رسيديم، تير به ميدان وقتي برويم. چيتگر تير به ميدان تيراندازي تمرين
شدند. مستقر  آتش  خط در تعيينشده محل در مهمات گرفتن از  پس گروهان 
خود محل استقرار بهطرف وقتي مهمات توزيع از بعد بودم. اسلحهدار گروهان من
بودند. افتاده  گوشهاي  در كه شدم كفش  چند جفت  متوجه راه بين  در ميرفتم 
دراين كفشها اين چرا بدانم ميخواستم داشتم. خاصي احساس ولي چرا، نميدانم
ازخط كسي بود كه مراقب آنها رفتم. سرباز وظيفهاي شدهاند. به طرف رها بيابان
آره. گفتم هستي؟ كفشها گفت سركار دنبال گرفت و را جلويم نكند، عبور آتش
“۵نفر گفت: درهم كشيده، با چهرهاي بزند. برايش حرف كه كسي بود دنبال انگار
“همين داد:  ادامه باشد، من طرف از عكسالعملي منتظر كه اين بدون بعد بودند“.
شكنجه چقدر نميدانم بودند. جوان اينجا. آوردنشان زود صبح بود. پيش چندماه
حرف كساني چه از او كرد. كنجكاوم بيشتر حالتش و او حرفهاي بودند“. شده
حرف خودش با باشند، شده مجسم چشمانش جلو دوباره صحنه ها كه گويي ميزد؟
ميكشيدند: فرياد مرتب ميدادند.  شاه بر مرگ شعار داشتند.  شير “دل ميزد:
انگار نبود. باكشان هيچ آنها نديدهبودم. بهشجاعت كسي را بهحال تا اهللا اكبر. اهللاكبر.
بغض با بود. شده اشك از پر چشمهايش كنند“. تيربارانشان ميخواهند كه انگار نه
توي هيچكس اما كنند. اعدام را آنها بودند كه آورده را ازسربازان “يكسري گفت: 
خواندن صداي قرآن كند، شليك به آنها نشد حاضر سربازي نرفت. هيچ آتش خط
آتش ببندند. افسر را ندادند چشمهايشان حتي اجازه نميشد. قطع شعارهاي آنها و
را درجهدار كادر و نفرات از ديگر سري يك برود شد ناچار را ديد صحنه اين كه
اين كفشها كنند. شليك كه كرد مجبورشان و نشاند آتش درخط را بياورد. آنها

متعلق بهآنها بود“.
اصغر و  محسن سعيد و حنيفنژاد سازمان، بنيانگذاران همان شدگان اعدام 

بودند. زاده عسگري محمود و مشكين فام رسول پيشتاز مجاهدين و بديعزادگان،
سحرگاه در اما ميشود. بسته بودا» فراوان «نه كه مردي زندگي دفتر ترتيب بهاين
خود آموزگارش  كه نسلي و در راهش شد. در آغاز «تمام نشد». ۴خرداد۱۳۵۱ او



سلسلة شقاوتها… از ۵۲

«نسل گفت: اوين به محمدآقا در كه بود آنجا با مسعود(رجوي) حق شد. جاودانه بود
كه فداكار و شجاع نسلي است شكوفايي آغاز، «مرگ» بود». اين خواهد پايدار تو
آبي در رقصان بلندش و شاخسارهاي و پرطراوت، بارآور خاكهاي در ريشه هايش

ميرقصند». سلسله كه: «با است صبا» باد «صد به قول حافظ: است. آسمانها

را درَنَورديديم گل سرخ كهكشان يك
رسيديم بهخورشيد تا

را زمين طلوع كه بود آنجا و
ديديم

خورشيدي. مرداني با سينههاي غروب پس از

هندسة نزول و آب عقيم معماري با نسلي بيگانه

صخره سِر
ميشكند. موج پيشاني با

نابرابر! كوچك جنگاور
توست. ارمغان دريا خونين هستي

است. مجاهدين از جديدي نسل نابودي، قابلة تولد و است زوال ضد كه «مرگ»ي
نبرد در هم آن از بعد و را بركند سلطنت دودمان خبيثة خود پايداري با كه نسلي
شد فدا هزارش بيست و كه يكصد تا بدانجا پيش رفت مذهبي ارتجاع اهريمن با
جريان در  كه نسلي  فشرد. پاي خود پايداري برسوگند راه دريغ بي ادامة  با  اما
و بازهم شكفت. نشد. تمام اما آويختند را بهدار سال۶۷ يكباره ۳۰هزارش قتل عام
و براي شد پرچم جاي گرفت. حافظههاي خونين قلبها و شد. در آغاز بازهم دوباره

درآمد. بهاهتزار هميشه
را كاشاني بود كه مصطفي نام اصلي اش تمام زندان كشيد و سال كه هفت نسلي
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كرد. «علي صادقي» اعالم را خود شد نام به دار آويخته كه و زماني بهدژخيمان نگفت
همسلولياش زبان را جاودانگياش آخرين صحنة گزارش بشناسيد؟ را او ميخواهيد
علي درحاليكه و فرارسيد  نميخواست، هيچكس كه لحظهاي «ناگهان  بخوانيم:
صدا كرد: “علي پاسداري و كوبيدند را سلول در بود، نشست مشغول صحبت در
گفت: “آمادهشو “منم“. دژخيم گفت: و شد بلند از جايش علي بهسرعت صادقي“
پوشيد، و تميزتري نوتر لباس كرد، را عوض لباسهايش عجله علي با بروي!“ بايد
با خداحافظي كرد. و روبوسي بچه ها تكتك با و داد بچهها از را بهيكي ساعتش
آغوش در  را همه پرجاذبه ميرود، و  زيبا بهسفري  گويي چنان كه ذوق، و  شوق
فراگرفت. را سلول سنگيني سكوت رفت، بيرون علي اينكه بهمحض ميگرفت.
ازاين دژخيم است، كار اول تازه “اين كه: ميكردند فكر علي جملة بهاين همه شايد

كرد“». زيان خواهد اعدامها

؟ را او كنم فراموش چگونه
كه در دستهايش را او

بود سبز پاكيزگي روييده باغهاي
هرگامش با و

ميريخت. فرو كاخي هيبت
شد مهتابها پرا ز كه پيراهنش لحظه آن و

بود قدحي لبخندش
از گل سوري. پر

معتقدند حنيف بهحرف استخوان بن آنها تا اما همة دارد. گوناگوني نامهاي نسل اين
برتيرك ميخواهند هنگام كه او همهشان بهتوصية بيرهرو نميماندو راه «اين كه

بگيريد». را باال مي كنند: «سرتان بوسه زنند به ديگران توصيه دار
نمي داند. را او نامهاي كس همة زمانه، هيچ نشيب هاي فراز و ميخواهيد؟در را او نام
درست در است كه آنها از يكي شهيرافتخار محمدرضا داريم. برخي ردهايي اما از
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صدايش  آويختن بهدار  براي  كه وقتي ۱۲مرداد۶۷  ظهر بعداز  نيم و سه ساعت 
همچون او ما“». با پس خونش ميخواهد، خون انقالب «”خوب، ميگويد: ميكنند
در وقتي هم اعظم مگر است. بنياد نسل و يك يك از طاقدره اعظم مجاهدش خواهر
ميكشند.  را است، همه زندانيان نگفت: «تصفية گرفت سال۶۷ قرار قتلعام جريان
خون بايد با و ما است ميسر خون غدار بهبهاي آخوندهاي پايداري مجاهدين دربرابر
اعظم در اول شهريور اگر و است. اهل «بها» نسل اين اين بها را بپردازيم» خود
را او وقتي كه ندارد برازنده معصومه با چنداني فرق شد آويخته به دار سال همان
بدنش هيچجاي «ديگر ميبرند: گچساران شهر عمومي بهميدان آويختن بهدار براي
قادر ديگر بود. مجروح كابل ضربات آثار از سراسر كمرش و پشت بود. نمانده سالم
مي كشاند». آنسو و با كمك دستهايش خود را اينسو و راه برود پاهايش روي نبود
نيز در بهمن شاكري مجاهدش وضعي داشت، برادر چنين در گچساران اگر معصومه
با را «بهمن مي پيوندد: به او چنين اين كشيدن، اضافي زندان سال دو از پس اروميه،
برده درياچة اروميه نزديك سپاه اشتر مالك پادگان بهتپههاي از زندانيان كثيري عدة
كه بودند زده را وحشيانه آنها بهقدري افتادند. سيخ به جانشان و چماق و چوب با و
بودند». آمده اطراف تپههاي بهسر را شنيده و فريادهايشان صداي اطراف روستاييان
اسالمآبادي ۱۷سالة دانش آموز دارد؟ فرقي چه رمضاني محمدحسين با او راستي
خبر بهخانوادهاش ماه  دو از پس ميشود. دستگير فروغ جاويدان عمليات از بعد
كه بيآن بگيرند. را تحويل جسد و ميخواهند تا بروند از آنها ميدهند. را او اعدام
دفن، وقتي هنگام اما...«اما باشند. داشته را برايش يادبودي مجلس اجازة برگزاري
رگبار با را صورت محمدحسين پاسداران شدند متوجه كردند،  باز را جسد روي
نظر از تشخيص نيست». البته قابل چهرهاش كه متالشي كردهاند آنچنان گلوله
جسد مزبور جسد او قبول نميكنند كه و مادر داغديدة پدر نيست كه مهم پاسداران
اين و كردهايم» اعدام را او ميخورند كه: «ما خودمان سوگند قاتالن فرزند آنهاست.
هم قاتالن ضمن در اما كرد. را قبول سوگند پاسداران بايستي كه است موردي تنها
مصمم است چنان آن در انتخابش اول وهلة در كه در نبرد نه نسل اين بايد بدانند
از قبل دقيقه ايالم چند در حيدري جسومه مانند و ميگيرد. به سخره كه مرگ را
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ميشتابد. بهميدان تيرباران افراشته سِر با و ميدهد شير خردسالش را فرزند شهادت
برروي شير را اين آثار كرده آماده دفن براي مثًال و شسته را كه او گوركني زن
استواري نميگويم، را شقاوت همه اين ميشود؟ باورتان است. ديده جسومه پيراهن
شرح فالحتي است. همان زهرا جسومه ديگر نام اما را ميگويم. آرمان و انتخاب در
ساعت۱۲ شب زهرا در  «۵مرداد۶۷ است: خواندني يارانش از يكي زبان از او وداع
و بلندگوي بند به صدا درآمد بود. صحبت مشغول خواهران با يكي از كتابخانة بند
بهدفتر با چشمبند بازجويي جهت فالحتي “زهرا پشتسر هم: سهبار خواند. را او اسم
با آرامش رفتند. او زهرا اتاق به سمت عدهاي شدند. خيره به هم مراجعه كند“. همه
جمع همه بچهها افتاد. راه و كرد را به سر چادرش بر لب لبخند پوشيد. را مانتويش
ميلرزيد. بچهها همة .... دل كنند. خداحافظي زهرا ميكردند با سعي و بودند شده
پشت از ديد. نخواهند را كه ديگر زهرا نمي خواستند باور كنند و بودند كرده بغض
از يكي كوچك دختر نميدادند. گوش بچهها ولي كردند. صدا را او بلندگو مجددًا
پاي بچهها دست و زير داشت. از بهزهرا خيلي عالقه كه در بند بود با ما خواهران
معصوم طفل ميري؟“. كجا معصومانه گفت: “خالهجون و رساند به زهرا را خودش
آغوش كشيد، بوسيد در را او محبت با زهرا ميكرد. گريه و بهشدت ترسيده بود
كه قول داد هم بعد نكند. اذيت را مادرش و باشد خوبي دختر كه او خواست از و
از بيايد، بند بهداخل كند جرأت كه اين بدون پاسدار زنان از يكي بازگردد. بهزودي
ايستاد. كرديم. دم در زهرا بدرقه را تا دم در بند زهرا كرد. دوباره او را صدا در پشت
صداي بعد چنددقيقه رفت. يككوه استواري با و كرد نگاه را بچهها همة لحظهاي

رادمنش…». هما محمدرحيمي، «سهيال شد: بلند بلندگو
ديگري كس را او بار  اين ميتوانيد  شما نميكند.  فرقي هما.  يا سهيال،  يا  زهرا، 
۶۱ كه  سال همان از اما راه مي رود. بهسختي كه فلج دو پا از است زني او بناميد.
طيبه خسروآبادي را نامش است. داشته اگر و اما بدون انتخابي است شده دستگير
جايي از غير كردهام. را انتخابم «من گفت: قتلعام در كه كسي همان نوشته اند.
در كه خسروي زهرا بهنام است يا شيري است». و جهنم برايم باشند مجاهدين كه
بيست دقيقه براي ««بچه ها مي دهد: خبر ديگر بهسلولهاي مورس با آخرين تماسش
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و بهمسعود مرا سالم كنند. اعدامم ميخواهند دادهاند، وقت وصيتنامه بهمن نوشتن
حكيمه يا رحمتي مرضيه يا اسالمي فرح يا است نسرين رجبي برسانيد». او مريم
ايالم آباد صالح از خارج تپهاي آنها را برروي اجساد رد نميكند. فرقي ريزوندي.
پيوست مينويسد: بهفرح بعد فرح كه در سالهاي برادر اسالمي عليرضا و ميدهند.
به آنجا  ديگر دو نفر همراه پدرم با بود. به فرح شماره۶ متعلق قبر آنها گفتة «براساس
بهطوري ريخته بودند. هم روي را چندين نفر اجساد ۱۰متر بهطول گودالي در رفتيم.
شهيد مجاهدين گودال اين داشت. در قرار شهيد ديگر سر روي يكشهيد پاي كه
حيدريزاده، جسومه رحمتي، اسالمي، مرضيه فرح رجبي، نسرين ريزوندي، حكيمه
بهرگبار تجاوز  از بعد  را بودند». همگي دفن شده بختياري نصراله  و مروتي  نبي
انسان مي دهد. را تغيير مرگ زندگي و معادلة است كه همان چيزي اين و بستهاند.
رها كردن، فرار يكي آن از بهعبث دنبال اين دويدن يا عمري و سردرگمي، از را
مرگ نسلي كه ترسانيدن براي تالش بنابراين مي آفريند. شجاعت رهايي، و ميكند.
در تمام شقاوت با كه را هيوالي مرگ كه انساني بالهت است. گرفته بهسخره را
هم خميني مرگ» «كميسيون از ميگيرد بهتمسخر نشسته بهكمين قدمياش يك
ميآورد را در شكلكشان آنان نزد از بازگشت از بعد بيژنيار زهرا و مثل نميترسد.
خودش همچون بود، بسيار برادراني را زهرا ميخواند. ترانه زندگي روز آخرين تا و
فلج پا دو محسن از نام داشت باقر محمد محسن آنها يكي از و شجاع. شاداب و شاد
«من حساب ميگويد: قتلعام روزهاي همان از يكي در او ميرفت. راه عصا و با بود
با و بعد ميزنم پشتك يكبار اول بزنند دار مرا خواستند اگر كردهام. همه چيز را
ميروم بعد زندان) شقي (پاسدار ششانگشتي“ “جواد سر توي ميكوبم عصايم
همسلولش آخرين دارد. دهندهتر تكان برخوردي فيضآبادي حسين دار...». باالي
بود انفرادي سلول در آوردند. مدتها ما بهسلول از اعدام قبل را «حسين است: نوشته
وقتي بهاو و بي خبر بود اعدامها و قتلعام ماجراي از بود. بلند شده ريشش حسابي و
براي ريشم فكري “بايد گفت: و خنديد كنند. اعدامت ميخواهند فردا گفتيم كه
كنم بتوانم ثابت بدهم؟ تا جوابي دنيا چه توي آن ريش اين شوم با اگر اعدام بكنم.
بهترتيبي كه خواست ما از اصرار با آنوقت جهنم“. بهقعر ميبرندم نبودهام آخوند كه



سلسلة شقاوتها… ۵۷از

بزنيم، اما ريشش را با ناخنگير كه كرد خودش پيشنهاد باالخره بزنيم. را ريشش
صبح باشد. داشته “موسي“ سبيل مثل ميخواهد گفت بزنيم و را سبيلش نگذاشت
آمد بردن او براي گوهردشت) زندان رئيس مغيثهاي، (آخوند ناصريان بعد كه روز

برد». را او و فرياد كشيد عصبانيت تعجب و شدت از را ديد حسين قيافة وقتي

باراني ساحل اين بيارتفاع، وعرض طول دراين
بلند افتادة فرو اي

پا زير ماسههاي
موجاند. صخره و حافظة

در زمان را است. و فردا شناور امروز كه ديروز تنها در نه  هرشهيد بهاين ترتيب
مردگان رديف در نبايد شهيدان را بيشك ميشود. جاودانه پيروز آن بر و مينوردد
خود براي ممنوعي زمان و حيطه و  است دائمي  هرشهيد حضور پس پنداشت،
بزنيد. گپي و كنيد  چاق  سيگاري برويد. بهپارك  ميتوانيد شهيد  با  نميشناسد.
در ميتوانيد شهيد با بزنيد. قدم تنهايي  و سكوت  در ساعتها ميتوانيد شهيد با
از را شما خيانتي  خنجر كه  باشيد داشته اطمينان و  شويد حاضر نبرد  ميدان
كنيد حساب شهيد جنگندگي نيروي روي ميتوانيد نميدهد. قرار هدف پشت
كه «فرهنگي» روي ميتوانيد كنيد. حساب او اخالقي برتر نيروي روي مي توانيد
كنيد. حساب رفتهايد كه راهي روي تماميت ميتوانيد و كنيد حساب است ساخته
با ماندهاش. بهيادگاري پيراهن با مزارش. و خاكش با يادش، با ميدهد. گواهي او
را مراسم يك تحمل برپايي دشمن حتي نيست كه بي جهت اعضايش. بهتك تك
سال با پتك سالهاي از پس حتي را مزارش سنگ كه نيست دليل بي براي او ندارد.
شكنجهاش نميتواند دشمن ديگر كه زندهاي است. زنده او كه بهراستي ميشكند.
بهجاودانگي و شده  رها او  كند. زندانش نميتواند  كند. اعدامش  نميتواند  كند.
بوده است. نقص  و بي عيب آسماني و موجودي به اين دليل كه نه رسيده است. 
توانسته است بشري ضعفهاي همة اين با وجود كه دليل بهاين درست برعكس.
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درهم را او ضعفها نتوانستهاند اين ديگر بهتعبير را بكند. انتخابش موعود لحظة در
زنجيرهاي كردن پاره براي انسان بهتوانايي «مرگ» انتخاب با كه بوده او بشكنند.

است داده گواهي اسارت
كمك بگيريم. شهيد از ميتوانيم ايستاده ايم كه هركجا در ما، يعني بنابراين شما،
عكس با او داريم. از كه راه ما است. با خاطراتي تضمين و با ماست ماست. همراه
او با كه مگوهايي و بگو با كرده ايم. مخفي  خود آلبوم در و داريم از كه هايي
و بماند يادمان ما تا ضعفهايش گواهي ميدهد. گواهي ميدهد با حتي او داشتهايم.
يخبنداني شدن در منجمد و گشتگي گم عليه زوال، عليه فراموشي برخيزيم. عليه
خود آرمان در كه كسي غايي كلمات». «ارزش واژه و مسخ عليه تاريخ. بهوسعت
نه كشش هاي و كرده مقهور را او نه مهابت مرگ است. رسيده شود به جاودانگي زنده
قوس شهيد هستيم. آن قربانيان فقط ما و ميشود تكرار روزمره كه ابلهانه اعتيادي
است. درآمده بهپرواز بيمنتها ابديتي و در شكسته هم در را نفوذناپذير«دائرهالسوء»
است. دور آسمانهاي  پرندة هست  هرچه ملكوت؟ باغ  مرغ يا است قدسي  طائر

آسمانهاي بيسقف.

ست. تاريكي براي چراغ
ايستادهاي كه آنجا

است. روز

بينياز
چراغ، از

مي بينم. را تو

حباب تشويش
كف. كندن از جزيرة براي
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كه آنكس براي اندوهسرود
تاب نميآورند را هم «سنگ»ش

زهرا) ۳۳بهشت قطعة كردن ويران حاشية (در

توست زيباييهاي از پر چشمهايم
دستم
نيكيها و بخشندگي هايت از پر
خواندهاي تو كه است آوازهايي سرشار دهانم
قلبم و
آسمان ـ پيشاني ـ در
گم ستارة كوچكترين براي
دارد. نور

ماندگار) خورشيد شعر (از

تكرار  خود دهها بار با ۳۳ ديدهام قطعة در را «محمد آقا» عكس مزار آخرين وقتي از

ببخشم نميتوانم هرگز اما دارد، ستارة گم نور كوچكترين براي قلبم كه كردهام
راضي كنم. را نميتوانم خودم نگذشته اند. در او مزار از سنگ حتي كه كساني را
اول كه كس بهياد آن و حافظ، زبان از كنم. راضي را خود ميكنم نميتوانم هركاري

كرده ام: وصف «محمدآقا» خواند، زمزمه را در بيت بار اين

من فال فرخنده ساقي به خير ذكرش
و ساغر آمدي قدح در مدام با كز

هميشه براي صحبتش ياد بود.  خواهد  و هست، بود،  ما  فال فرخنده ساقي او
كه زدهام نهيب بهخود هرچه درست، يا غلط نتيجه، در آمدي» رهبر ما «سوي
بهاين و پاك كردهام را اشكهايم بغض با بعد شدهام. مغلوب باز هم سر آخر ببخشم،
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قاتالن از بدسگالتر بسا كينه ورزي نسبت بهشهيدان در «آنان» كه رسيدهام نتيجه
هستند.

تصميم بار  چندمين براي تهران زهراي بهشت سازمان شنيدهايد. حتمًا را خبر
گستردة  اعتراض براثر قبل دفعات است. گرفته زهرا قطعة۳۳ بهشت كردن بهويران
اما از بود. شده نشيني بهعقب مجبور شهيدان خانواده هاي و مترقي نيروهاي ملي و
كه برمي آيد است كرده منتشر قطعه آن از «آشوب» دانشجويي سايت كه عكسهايي

ويران كردهاند. را قطعه و بسته اعتراضات به تمام گوش را بار اين
مبادرت خود كار عميقا ضدانساني بهاين با ادعاي دجالگرانهاي بار اين آنكه طرفه
توجه فرمائيد: محترم، «مراجعين است: آمده زهرا بهشت سازمان اطالعيه در كردهاند.
۳۳ که بخشي از  قطعه قبور و ساماندهي بهسازي حال زهرا(س) در بهشت سازمان
قصد و بوده دارد، اختصاص شاهي ستم رژيم با مبارزان از جمعي ابدان بهدفن آن
قطعه اين مناسب سبز و فضاي مبلمان شهري هاي عمراني و فعاليت اجراي با دارد
مبارزان و واالي شان حداقل در و قبول قابل متروک بهوضعيت نيمه وضعيت از را
اين مسئله كه واقعيت حالي در درآورد» اسالمي انقالب پيشگام شهداي و انقالبيون
هم كار اين براي كنند. نابود را زنان و بزرگمردان آن مزار حتي ميخواهند نيست.
خانوادة قبور(مانند صاحبان گويا از كه مبادرت كرده اند كننده مشمئز دروغ بهيك
گرفتهاند. اجازه  ترگل) هوشنگ و گلسرخي خسرو جزني، بيژن چون  شهيداني
زده روشنگرانهاي حرفهاي باره دراين آلمان راديو با گفتگو در آشوب سايت سردبير
ما هيچ اجازه اي تحقيق «طبق گفته: او است. دردناك بسيار در عين حال كه است
بهشت عمومي وقتي روابط خانوادهها از تعدادي سه و هشتاد در سال و نبوده كار در
از بهشت زهرا و ميكنند كار اعتراض به اين و ميزند، ميروند آنجا را اين پارچه زهرا
زير اين اعتراضشان كه جمله كساني از كنند. را مكتوب خود اعتراض آنها ميخواهد
اعتراض كرده اينها ديگر. خيلي آدمهاي هاست و ترگل مادر شده، مكتوب نوشته
زهرا بهشت مسئوالن از خود گفتگوي از ديگري قسمت در او ندادهاند». اجازه و
ميخواهيد طبقه دو چرا كنيد درست را اينجا ميخواهيد شما «اگر است: پرسيده
درست شيك و ميآوريم باال پايين را سنگ طبقه كنيم دو ميگويند اگر بكنيد؟
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كه بخشي آن است كه اين واقعيت اما ميذارند. مردم سر منتي هم و ميكنيم
از نشاني هيچ و نشده آباد است، خلق مجاهدين بهبنيانگزاران مربوط و شده خراب
بهبازسازي مربوط زهرا بهشت سازمان كه ادعايي هر است. نشده منتقل بهباال آن
حنيف محمد مزار دربارة سايت ديگري از همين گزارش در است» محض كذب دارد
براي و وجود نداشته! قبري از محمد حنيف نژاد که پيشتر سنگ مي خوانيم: « نژاد

مي شود». مکان ديده اين در است که بار اولين
اند را كرده اين كارها دجالي تركه هاي و تخم آوريم كه بهخاطر شگفتي ندارد جاي
اي است. بتكده زده و بارگاه قبه خود براي آن شهيدان مزار متري چند صد در كه
اگر ام، زندگي روز شادترين پس است. حسين امام پرچم دزدي نيز علمش حتي كه

كنم. افشاني دست بتكده برويرانة آن است كه روز آن باشم، زنده كه
كه داد نجاتم مدفون ملعون آن حافظ از كابوس هم باز رسيدم نكته به اين وقتي
سليمان حيل ديو «به تلبيس و كه كردم تكرار و سليماني» دم «به“خاتم“ي نتوان زد
اّال آمد كوتاه چيز ميشود از همه كه. دريافتم براي هزارمين بار پس آن از . نشود»
قرون الك سر از تاريخي نابهنگامي يك در كه شدهاي نفرين همان تبار خميني.
ارزشهاي و مفاهيم كردن لوث و ويرانگري جز رسالتي هيچ و آورد به در اعصار و
چون خرابي احرار» « اصرار بر فروشي كه «از آن كند شيخ دين انساني ندارد. همان

آزادي». فناي در بيند خود بقاي
ترجمة با ور پره ژاك از شده» گوياي «تيرباران و ساده شعر محمدآقا مزار بار اين

آورد. بهيادم را شاملو خوب

لبخندها فواره ها، باغها، گلها،
زيست. شيريني و

خويش. غرقة خون افتاده آنجا بهخاک مردي

باغها گلها، فواره ها، خاطره ها،
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رؤياهاي کودکانه

بستة خونالودي. که چنان افتاده آنجا بهخاک مردي

خاطرهها فوارهها، باغها، گلها،
شيرينيِزيستن. و

خواب. در کودکي همچون افتاده بهخاک آنجا مردي

آبان۸۴
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انبـوه جنايت يك از اندكي بي نام، سامانيـان
شهركرد) سامان در ۶۷ قتلعام شهيدان (درباره

است جاري رود تا
رويا دارم اسبي از
ميتازم و
بكر دور و آن درياي تا
ميكند. خواب آشفتهام در هرشب كه
است جاري رود تا
ميآيم بهديدارت
ميدهد آرامشم كه دريايي در

شعر اين كه وقتي  از جان...» از خوشتر  جان و چون پنهان، است كسي  «اين جا
در هرنوشته تنهاييهايم، و در با خود كردهام. را تكرار بار آن صدها را يافتهام مولوي
و جمع در و نانوشتهام. نوشته شعرهاي از هرسطر در تاروپود مينويسم. كه جديدي
كسي اينجا تكرار ميكنم: خود با ميرسد. دستم به كه تصوير هرمزاري در يارانم. با
راه كه «جان» اما است. نبوده «خوش» زياد برايم جان صفت به «جان» پنهان. است

است. «جانان»ي داشته است هميشه شيرين به
بي آب، كورهدهي ميافتم ياد ميبينم بياختيار را گمنام مزار شهيدي تصوير وقتي
سنگين و ساكت ديگر هرزمان از بيش غروبهايي با بيانتها. كويري در گمشده و
و و بيگانه الل نميشود. «زندگان»ش رنگين هيچ خروسي آواز با كه و صبحهايي
دون زمانه بزرگ دشنام تحقير هرشهيد و تحقير شده. فراموش مردگانش و فراموشكار
چيز ديگر. يا است كم نميدانم ظرفيتم ندارم. طاقتش را مطلقًا كه چيزي است...
احساس نيز با شهيدان اين زندگي واقع كار، و در ساليان و نشيب در فراز ضمنًا، اما،
البته گاهي ديهي بزرگتر دارد. راهي به كه كوره ده خياليم دوانده است ريشه من در
در كسي كه ميدهم و از خود قرار روبهروي در مزاري را خشمگين ميشوم و تصوير
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نه؟ و يا ميرسيم ديهي تنگه ها به و راهها پيچاپيچ آيا در ميپرسم: است آن پنهان
هرچند كه ميدهد نشانم را «ناكجاآباد» خود زبان به كه زباني بي بازبان نه تصوير
برشمرم. را چراغهايش تك من مي توانم تك و چراغاني است اما است دست دور در
را هراسم ميگيرد. زمين است. ستارهيي هرچراغش جادو؟ نميدانم. است يا خيال
يا و بينام باغي خاكهاي پرت مدفون در گوشههاي ستارههايي ميبينم. ستاره باران
از آسمان تهيشدن از دور. هراسم جنگلي عمق و يا خانه حياط در كوچكي باغچه
از و ميبرم، پناه شعرهايم زادگاه به يعني عالم، نقطه خلوتترين به ستاره هاست.
غمزده آسمان اين عجبا: و ميشوم خيره مي نمايد شده خالي كه آسماني به آنجا

ستارههاست... غرق
يك تنها ژرف. آسماني و نه ميبينم دور شهري نه ميكنم ديگر نگاه درست وقتي و
سفري آدميرا بيانتهاييش آنچنان گسترده و بيمرز كه فضايي ميشود. حس فضا
پياده پاي با نه ميشوم. راهي را برميدارم و يعني دفترم، كولهبارم، واميدارد. ديگر
پهن كه شانههاي بلند و سپيد است شالي يالهايش كه رهوار بر اسبي سوار كه كه

ميپوشاند. را هوا
كهكشان است مركز كدام كه نميدانم در پايان راهي و در تنهاي تنها. تنها هستم،
پايكوبان. و دست افشان  و شادان مييابم بزرگ و كوچك و مرد و زن  از انبوهي

زيبنده. برعرشي خاك و تكيهزده بلنداي از سربرآورده
تصويرهاي پنهانيش مي سپرم. باد به را برگهايش تك تك ميكنم. رها دفترهايم را
پس در ميكنم. رهايشان هرزه  بادهاي از  خوفي  بيهيچ و  ميزنم ديوارها به را
آرامشي است. نهفته  سبز آرامشي دارند  را كبود  زخمهايي رنگ كه  كابوسهايي
رها شدهام. تصاوير و فراموششدگي كابوس فراموشي از خوش. يقيني برده به راه
اكنون كه گمشدهيي بوده است. گمشدهيي واقع در يافتهام كه را تصويري اينك
ميخوانم: صدباره دوباره و باز و ميشود. لبريز جانم بقا اين از لذت است. بازيافتهيي

جان...» و خوشتر از جان «چون
نوبت و... اهواز و اراك و و گرگان از تهران و رشت گورهايي يافتن از بعد حاال، و
و است  هشداردهنده هم  باز كه  نوبتي است. رسيده شهركرد  توابع  از سامان به 
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ايران تاريخ سياهترين قتلعام جريان در نشد» خبردار راستي «جهان به آگاهكننده.
تصوير  بيشتر شديم؟ خبردار خودمان ما آيا اما گذشت، چه ما اسيران سال۶۷ بر در
سال۶۷ در  قتل عام شهيدان به متعلق شدهاند فرستاده برايم ايران از كه گورهايي
سامانيان بيداد. هم آن از بخشي يقين به و آنها، همه نه كه حتمًا و است. سامان
و حافظ«بيجرم قول سرو. به تابوتي از در و جاودانه. خفته يافته سامان بي نام.
ارتجاع اين بطن خونيني در سنگدلي چه كه آه و بيجنايت» بيجرم بيجنايت،
دل كرده بزك برآخوندهاي كه آنان دون ترند چه و است… نهفته آخوندي پليد

دارند: به بند خود سياه ليستهاي در را ما بستن بهبند و سوداي ميبندند

شروران! دفتر در را نامم كن ثبت
شد غارت باد در من قلب

شالق، فرود وقت
دار، افراشتن وقت

زهر وزيدن وقت

دريافت را بازيافتهيي واقع من در بازيافتهام. را شهيدي  كه خوشحالم هرحال به
بمانم انتظار روزي در و چرا چه باك؟ اما و ناقص. هنوز اندك با توضيحاتي كردهام.
كافي توضيح هم با همين اندازه دهم. قرار در معرض قضاوت را تكميل شدهاش كه
و بر شهيدانمان و بر اسيران چه گذشته است. شود برما «خبردار» هركس است كه

ندارند. ياران ياد جز توشهيي و ميسپرند راه كه «زندگان»ي
بنگريدشان.  خيرهتر و شويد. نهراسيد خيره دهها بار من، همچون آنها، از به هريك
كه نيست آنها با درآييد. به تنهايي از خودتان تا بزنيد حرف بزنيد. حرف آنها با
ديديد كه و اگر شدهايد. رودر رو كه است خودتان آگاه وجدان سخن ميگوييد. با
من آن گاه چون و گرفتهايد. جشن را زوال پايان كه بدانيد خنديدند به شما آنها

بخوانيد:
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بود نخواهد گم دريا در قطره
شما جستجوي در ما و

را قاتالن چهرههاي كرد نخواهيم فراموش

شهيد گمنام خواهر مجاهد
نامعلوم تولد: محل

شهرکرد زندان شهادت: محل
۱۳۶۷/۷/۶ شهادت: تاريخ

شهرکرد دفن: محل

قسمت ديگر گورهای توسط متأسفانه باقی مانده که گور اين از سيمانی اثر يک تنها
قرآني قاری و شهيدان از يکی همت مادر گور به اين است. شده پوشانده آن اعظم
است. مانده باقی اذهان در بوده شده دعوت شهيدان مزار بر قران خواندن برای که

موسويان محمود شهيد مجاهد
بختياری) و (چهارمحال شهرکرد تولد: محل

شهرکرد زندان شهادت: محل
۱۳۶۷/۷/۶ شهادت: تاريخ

شهرکرد دفن: محل

پورهاشمی بهرام شهيد: مجاهد
شهرکرد تولد: محل

شهرکرد زندان شهادت: محل
۱۳۶۷/۷/۶ شهادت: تاريخ

شهرکرد دفن: محل
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و نموده محروم نام شهيد و حتی نوشتن گذاشتن سنگ قبر را از شهيد اين خانواده
اثر نهايت يک چنين در شهيد كردهاند. اين تخريب گور به اقدام حال سه بار به تا

است. مانده باقی مزار از گنبد شکل به سيمانی

يعقوبي بهروز شهيد مجاهد
بختياری) و (چهارمحال سامان تولد: محل

شهرکرد زندان شهادت: محل
۱۳۶۷/۷/۶ شهادت: تاريخ

شهرکرد دفن: محل

فدايي شهيد:
محمدی فريدون
سامان تولد: محل

نامعلوم شهادت: محل
۱۳۶۴ شهادت: تاريخ

سامان دفن: محل

تپه های  نام در پشت داشتن بدون است عکس مشخص در که همان طور اين شهيد
است. شده دفن جنايتکار پاسداران توسط افتاده دور

اصفهان  در شكنجه  زير  ۱۳۶۱ سال در كه ساماني  اسد مسعود شهيد  مجاهد
رسيد بهشهادت

سامانی سيفاهللا شيخ شهيد مجاهد
بختياری) و (چهارمحال سامان تولد: محل

اصفهان زندان شهادت: محل
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۱۳۶۰/۸/۸ شهادت: تاريخ
سامان دفن: محل

او گور سر به عمومي گورستان در سيفاهللا شهيد تدفين پس از پاسداران در شب
را او به ناچار او مياندازند. خانواده بيرون به را پيكر پاكش گور با كندن و ميروند
خانواده توسط سالها فشار از پس و ميسپرند خاك به افتاده دوباره دور محلی در

گذاشته شد. برای وی سنگ قبری

رحمانی فريدون شهيد مجاهد
بختياری) و (چهارمحال سامان تولد: محل

شهرکرد زندان شهادت: محل
۱۳۶۷/۷/۶ شهادت: تاريخ

شهرکرد دفن: محل







نقشها و سنگها
مجاهد شهيدان شده شكسته مزارهاي از تصاويري

آخوندي رژيم مزدوران توسط خلق
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شاه زمان شهيدان شده شكسته مزارهاي برخي
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۴١ بهشت  قطعه به مربوط عکسها توضيح:
شكسته بیشتر مزارها میباشد. سنگ زهرا
روي آنها دوباره مجاهدين و خانوادههاي شده

گذاشتهاند. سنگ
به قطعه را بازسازی اجازه هیچ وجه به

براي خانوداهها برخي از دهند . منی خانوادهها
براي مزارها شكسته شدن سنگ از جلوگيري

آهن مزارها روي سنگ جاي به خود شهيدان
اند. گذاشته

خلق برخي شهيدان مجاهد مـزار
تهران زهراي بهشت در

تا۶۷) (از سال۶۰
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دزفولي فقيه بتول شهيد مجاهد مزار

مجاهدين) (عاشوراي ۱۳۶۰ ۱۹بهمن شهيدان مزار
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مزار
مجاهد

شهيد
اكبر

طريقي

مزار
مجاهد

شهيد
مسعود

پازن
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سرخیلی غالمرضا وره زندانیان همد از حاجی آقا علیرضا شهيد مجاهد
اعدام سالهاي بعد در . البته عليرضا هم است کنار هردو که قبر میباشد

است. شده
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و باغها و خانهها خلق در مجاهد شهيدان مزار
مختلف شهرهاي گورستانهاي
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شهيدان مزار از تصاوير برخي
تهران) زهرا( خاوران و بهشت گورستان در
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شهيدان شناخته شدة مزارهاي تصاوير از برخي
شهرستانها و تهران گورستانهاي در

دلفي(اهواز) سكينه شهيد مجاهد مزار
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مزار
مجاهد

شهيد
مليحه

اقوامي
(تهران)
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مزار
مجاهد

شهيد
منوچهر
سليمي

(تهران)

مزار
مجاهد

شهيد
محمد

اشرف پور
(تهران)
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مزار
مجاهد

شهيد
فريبا

شفيعي
چيال

كجاني
(تهران)

مزار
مجاهد

شهيد
 رضا 

جهرمي
(تهران)
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مزار
مجاهد

شهيد
مهرداد

صادق
(تهران)

مزار
مجاهد

شهيد
مسعود
اميري

(تهران)
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مزار
مجاهد

شهيد
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شريفيان مهدي شهيد مجاهد مزار
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مزار
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مختلف در شهرهاي شده مزارهاي پيدا برخي

رقت بايد خون ميان رهي مرد گر
رفت بايد فتاده سرنگون پاي از

مپرس هيچ و راه در نه به پاي تو
رفت بايد چون كه بگويدت راه خود
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گرگان جنگلهاي در شده پيدا مزارهاي برخي
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اهواز در مزارهاي پيدا شده برخي

اهواز شهر در از خارج كارخانه يك پشت در شهيد چند مجاهد مزار
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چند اهوازمزار  در  شهر از خارج كارخانه  يك  پشت در شهيد مجاهد  چند مزار 
در اهواز شهر از يك كارخانه خارج پشت در مجاهد شهيد



سلسلة شقاوتها… ۱۳۷از

رشت در شده پيدا مزارهاي برخي

رشت  شهر سال۱۳۶۷ در شده در عام شهيدان قتل گورهاي جمعي
به نام شهر گورستان الهيجان خيابان رشت گورستان: محل آدرس

تازه آباد .
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مزار
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تبريز در مزارهاي پيدا شده برخي

تبريز گورستانهاي يكي از شهيد در مجاهد چند مزار

قبرهای عکسی از گرفتم. این را ها این عکس و کردم بازدید تبریزرا . قبرستان داشتم ایران اخیرا به  درمسافرتی که
وجود قبر چند برروی نام با تنها پالکاردهایی منی شود. هیچ توجهی قبرها این . به است خلق مجاهدین  اعضای
این که به کسانی به من گفتند که به نیست. و قابل خواندن شده بیرنگ پالکاردها نوشته هایشان اکثر و  دارد
کسی و هیچ بود نشده جا گذاشته درآن گلی هیچ میکنند. نگاه مظنون به چشم گاردها آیند  قبرستان می

منی شد دیده قبرها برسر  هم
www.iranaian.com زاده علی فتح آیدین
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در مشهد شده پيدا برخي مزارهاي
ارسال ما براي مجاهدين هواداران از يكي توسط ميكنيد مالحظه در زير كه عكسهايي

جمعي گورهاي از عكسها از يكي است: نوشته خود هوادار در نامة اين است. شده
راستي هيچكس به است:« آمده نامه ادامة در است مشهد رضاي در بهشت شهدا

گور يك خانواده  هر ولي است. خفته گورجمعي اين در عزيزان اين از كداميك كه منيداند
است...» گرفته نظر در شهيدش همسر يا فرزند براي فرضي
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سلسلة شقاوتها… از ۱۴۲

محمد يوسفي شهيد ميرمحمديمزار مجاهد مرتضي شهيد مجاهد مزار

محمدرضا مجيدي شهيد مزار مجاهد
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مزار
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شهيد
 علي 

حقوردي

فرامرز عيوضي شهيد مزار مجاهد
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دراراك شده پيدا مزارهاي برخي

گورستان اراك. آدرس:
 ٧ قطعة زهرا، بهشت

جنوبي ضلع
ضميمة گزارش

بيست روز عكسها:
ماه مرداد هفتم و

١٢/٣٠ وارد  ١٣٨۴ساعت
به شدمي. اراك شهرستان

به دوست و همكارم اتفاق
خانه پدرش كه ساكن اين

بعد . رفتيم بودند شهر
راه  شمالي شهر به واقع در ضلع طرف كوه مودر ساعت١۶ به خستگي و رفع نهار صرف از

همني از كوه گرفته شده اين نام كه متعددي وجود داشت انگور در مسير، باغهاي افتادمي.
بود. (مو ) درختان انگور

از شيرينش با لهجه و آورد كه براميان انگور كردمي برخورد دلي ساده پيرمرد باغها از يكي در
همه رسيدمي كه مودر كوه دامنه كرد. به زمزمه براميان و چندين بيت گفت براميان خاطراتش

، شجاعت داشتند. قرار معنايي خود اوج در واژهها و داشت. كلمات ديگري بوي و رنگ چيز
شقاوت. و صبر تنهايي، غربت،

و  سفاك خميني دستور كه به خلق فرزندان شجاع ترين و رشيدترين از ٩ تن كوه اين دامن در
كه شهدايي بودند. گرفته رسيدهاند جاي شهادت به و خونخوارترين افراد و پليدترين توسط
خانوادههاي توسط با سيمان كه صورت قبري حتي نداشت و آنها وجود از نشاني و نام هيچ

معنايي خود واژهها در متاميت آجنا بود. آري خراب شده خباثت متام با بود شده درست شهدا
مقابل در استوار كوهي همچون شهامت، شجاعت و اوج در مجاهد عنصر داشتند. قرار

به حتي كه هايي خانواده و و پدران مادران شكيبايي و ديگر صبر سوي از و حاكم... خونخواران
. بودند كرده ويران را آنها و نكرده رحم هم فرزندانشان مزار سنگ

تا اند شكسته نيز را عادي مردم قبور سنگ از تعدادي شهيدان مزار از گذشته منطقه اين در
خشك شده درختكاري كه را قسمتهايي است. عالوه برآن مربوط به چه كسي نشود معلوم

كنند. يكسان خاك با آجنا را مدتي تا بعداز كنند مي
كردمي عهد آنها و با منودمي مزين را شهدا آورده بودمي قبور كه انگورهايي برگ با دوستم من و

ننشينيم پاي از آنها آرمان حتقق تا كه



سلسلة شقاوتها… ۱۴۵از



سلسلة شقاوتها… از ۱۴۶



سلسلة شقاوتها… ۱۴۷از



سلسلة شقاوتها… از ۱۴۸
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سامان(شهركرد) در شده پيدا مزارهاي برخي

موسويان مجمود شهيد مجاهد مزار
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شهركرد(سامان) گورستانهاي از يكي در گمنام شهيد مجاهد، خواهر يك مزار

مزار
مجاهد
شهيد
بهرام

پورهاشمي
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يعقوبي بهروز شهيد مجاهد چند مزار
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رحماني فريدون شهيد مجاهد مزار

مزار
مجاهد

شهيد
سيفاهللا

ساماني شيخ



جمعي گورهاي در اجساد

گور جمعي يك در شده اجساد پيدا
تهران در
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در تهران جمعي در يك گور شده اجساد پيدا
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تهران حوالي در جمعي گور يك كشف از پس سال۶۷، كه در اين عكس در
به شود. مي ديده ديگر شهيد پاي يك شهيدان و از يكي چهرة شده، گرفته

چهرة شهيد اين خانواده مجاهد شماره۴۰۲، نشريه عكس در اين دنبال انتشار
را او مشخصات و شناسايي نموده هيبدي را شهيد يوسف مجاهد خود، فرزند

كردند. ارسال مجاهد نشريه براي
از سرنوشت نشريه مجاهد در عكس اين انتشار از تا پيش خانواده هيبدي

هيبدي خانوادة سوي از عكس اين شناسايي بودند.با خبر بي فرزندشان
خود سياهچالهاي در ۷سال يوسف را به مدت خميني، جالدان كه شد مشخص

به ، سياسي زندانيان عام براي قتل رژيم براساس طرح بودند...(او) نگهداشته
منتقل گوهردشت و شهرستانها به اوين خطرناك» از زندانهاي «زنداني عنوان

بود» شده
زندانيان سياسي عام كتاب قتل ۲۱۳ صفحه از نقل
ايران خلق مجاهدين سازمان انتشارات از



بهشت زهراي تهران ۳۳ تخريب قطعة

بهشت زهرا_ تهران ۳۳ قطعة از جمعي نماي
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بداند... خلق كه روزي

شهيد مجاهدين مزار برسر گذاري گل
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بنيانگذار محمدحنيفنژاد مجاهد برسر مزار گذاري گل
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محسن سعيد بنيانگذار مجاهد مزار برسر گذاري گل
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گل
گذاري

مزار برسر
مجاهد
شهيد
پرويز

ذوالفقاري

گذاري گل
 برسر مزار 

مجاهد
شهيد
سعيد
صفار
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سلسلة شقاوتها… از ۱۷۴

۱۳۶۷ تابستان عام يادمان قتل شانزدهمين
مرداد۱۳۸۳ خاوران گورستان از تصاويری
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-شهريور۸۴ خاوران گورستان در شهيدان هاي خانواده تجمع
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قاتالن چهرة

ارتجاع فقيه ولي اي: خامنه علي
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خاتمي اكبر رفسنجانيمحمد علي

رئيس سابق  عبدالكريم موسوي اردبيلي:
قضايي قوه

زندان رئيس الجوردي: اسداهللا
اوين(سردژخيم)
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وزير غالمحسين محسني اژهاي:
اطالعات

اطالعات وزير غالمعلي دري نجف آبادي:
سابق

اطالعات سابق وزير ريشهري: محمدي اطالعات سابقمحمد وزير فالحيان: علي
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سابق خارجه امور وزير اكبر واليتي: علي اداري عدالت ديوان رئيس رازيني: علي

وزير دادگستري سابق حبيبي: وزير كشورحسن پورمحمدي: مصطفي
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رئيس و شرع حاكم گيالني: محمدي
انقالب دادگاه

كل بازرسي سازمان رئيس ابراهيم رئيسي:
كشور

اطالعات سابق وزير يونسي: علي وزير دادگستري سابق شوشتري: اسماعيل
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سربازجو و امنيتي ججاريان: مقام سعيد

هنگام  دادستان وقت خوئينيها: موسوي
سياسي زندانيان عام قتل

امنيتي رژيم مقام ارشد ربيعي: علي

زمان وقت در دادستاني عبدي: مقام عباس
سياسي عام قتل
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شكنجهگر و امنيتي مقام تهراني: خسرو و اوين زندان داديار حلوايي: مجتبي
شكنجهگر

در فقيه ولي شريعتمداري:نماينده حسين
شكنجهگر و بازجو و كيهان روزنامه و بازرگاني وزير شريعتمداري: محمد

شكنجهگر بازجو
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: قلم بههمين
شعرها:

نهنگان پرتالطم خشم با -  
صبح عاشقان هول در -

زندان پرندة -
اشرفي ها -

عبور -
پائيز بي آواز چشمهاي از عبور -
است آمده زني است كه فردا -

از شقايق با شقيقهاي -
آتش صبحگاه به اي پنجره -

قصهها:
هاويه سوي آن دفينة -  

كوچك پروازماهي -
خروب -

سرو سوري -
سرخ راه سراسر گل -

بعد... برباد و -
سليماني خاتم اين _

 
و تحقيق: مقاله، گزارش

شهيد) چند بينام(دربارة پلنگان از رودي چونان -  
آخوندي) رژيم جنايتهاي پنهان(روايتي نانوشته از جنايتهاي -

ادبي) نوشته هاي ناپيموده(گزيدة و پيموده راههاي -
معزي) سرهنگ بهزاد (خاطرات در خاطره ها پرواز _




