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تک تک دگرگونی های بزرگ زمانی روی می دهد که قهرمانی را که در درون 
شماست در آغوش بگيريد؛ از هر آنچه برايتان عزيزترين است بگذريد و به آنچه که 

سخت ترين بنظر می رسد، عمل کنيد.

داستان قهرمان ما ادامه دارد...





Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran (JVMI)
https://iran1988.org

The Committee for Human Rights in Iran  (CSDHI)
https://www.csdhi.org

انجمنهاي »عدالت براي قربانيان قتل عام 67« و »كميته حقوق بشر در ايران«  از انتشار اين 
كتاب حمايت و پشتيباني كرده اند.
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پیش گفتار 
نويسنده : لیندا چاوز

    داستان "شازده کوچولو در سرزمین ماليان" قهرمان درون  قلب خواننده  را زنده می کند. اين  داستان، جوان 
شجاعی را به تصوير می کشد که خواستش چیزی بیش از آن نوع زندگی که همه پسران و دختران می خواهند 

نیست : آزاد بودن و خوشبخت و در امنیت زيستن در وطن خود.

 اين مرد جوان پس از آنکه آيت اهلل خمینی متأسفانه ايران را به يک کابوس مبدل می کند، به رشد و بلوغ فکری 
دست می يابد. آيت اهلل و پیروانش مقرراتی را تحمیل می کنند که زندگی را برای هر ملت آزادی دوستی غیر قابل 
ايران،  انتخاب اشخاص را سلب می کند.  به  يا آزادی اجتماع  بیان آزادانه عقايد  تحمل می سازد. آيت اهلل اجازه 
کشوری با تاريخ و تمدن بزرگ ، به فقر و فاقه کشیده می شود، زنان از دسترسی آزادانه و برابر به آموزش محروم 

می شوند، و آخوندها محتوای آنچه که بايد آموزش داده شود را کنترل می کنند.

او نمی تواند شاهد متالشی شدن  با قلب و شجاعتی خارق العاده است.  اين داستان يک پسر جوان عادی  قهرمان 
خانواده، جامعه و کشورش باشد و دست روی دست بگذارد. لذا تصمیم می گیرد مانند بسیاری ديگر از جوانان 
بپیوندد، اما آخوندها اجازه اين گونه مقاومتها را  نسل خود به سازمان مجاهدين خلق، جنبش اصلی اپوزيسیون، 
نمی دهند. شازده کوچولو مانند دهها هزار جوان ديگر از خشونت سرکوب رنج می برد. بازداشت و شکنجه می شود 

و نهايتا جان خود را فدا می کند. 

اين سرگذشت 30000 ايرانی است که اکثريت آنان کمتر از سی سال داشتند و نمی توانستند کناری بايستند و کاری 
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نکنند. آنها بهای اين مقاومت را با زندگی خود پرداختند، و امروز برای ما منبع الهام هستند. 

متأسفانه کشتار بیگناهان به دست آيت اهلل خمینی و رژيمش در سال 1367، سی سال پیش متوقف نشد و تا به امروز 
ادامه دارد. افرادی که جای خمینی را گرفتند به همان اندازه تشنه به خون و خطرناک هستند. اما مردمان بسیاری بر 
اين سبعیت و قساوت آگاهی ندارند. بايد همگی هشیار باشیم تا اطمینان يابیم که سرنوشت و فدای جوانانی مانند 

شازده کوچولو، امروز بر بستر ناآگاهی عمومی تکرار نشود. 

لیندا چاوز---------------------------------------------------------------------------------
مدير پیشین روابط عمومی کاخ سفید؛ مدير پرسنلی کمیسیون حقوق بشر اياالت متحده؛ کارشناس پیشین اياالت متحده به مدت 

چهار سال در زيرکمیسیون سازمان ملل متحد برای پیشگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیتها.
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مقدمه 
نويسنده : اينگريد بتانکور

سرگذشت احمد که در اين کتاب با تصوير بیان شده، قطعا داستانی برای کودکان نیست. 
اما خواهر او، معصومه، خواسته که ما را به اين شکل در داستان زندگی او سهیم کند. شايد به اين دلیل 
ـ  بسیار قوی  از تصاوير  پر است  از سی سال پیش در قلب خود حمل می کند،  او  که سرگذشتی که 
تصاويری از زندگی خود او ـ تصاويری که با درد و رنج بر ذهن و روحش حک شده و نمی خواهد به 

آنها پشت کند.

هدف معصومه اين نیست که شرح ديگری بر زندگی برادر خود بنويسد تا باز از او صحبت کرده باشد. 
او از بیان آمار و ارقام خشک و سرد و تحلیلهای به اصطالح عقاليی گريزان است. خواست معصومه اين 

است که ما با تمام احساسمان چیزی را درک کنیم که عقل قادر نیست در دسترسمان قرار دهد.

او نیاز دارد که برادرش را در برابر چشمان ما زنده به تصوير بکشد، تا ما با او آشنا شويم و او را در زمان 
و مکان امروزمان... و حتی ـ کسی چه می داند ـ شايد نهايتا در ژرفای دلهايمان حی و حاضر ببینیم.  

به  نیز  دين  يک  فراتر  آن  از  اما  بوده،  نیاز  يک  از  برخاسته  البته  او  کوچک  برادر  سرگذشت  شرح 
شمار می رود. دينی که او برای بیان قهرمانیهای احمد، عظمت روح او، زيبايی و جذابیت او احساس                  
می کرده است. از همین روست که او احمد را برايمان تصوير می کند و سرگذشتش را از زبان خود او 

می شنويم، چرا که  معصومه می داند که احمد، و تنها احمد، بهترين سخنگوی احمد است.
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با هر برگ داستان که ورق می زنیم، احمد را می بینیم در صحنه عمل، در درون خانواده، در خانه خود، در خیابان، 
در مدرسه و تمام اينها بر بستر مناظر بس زيبای سرزمین زادگاه او. ما با دوستانش آشنا می شويم و با آنها با رؤياها 
و بیم و امیدشان. احمد را می بینیم، شوخ و بذله گو، باهوش، شجاع، شاعر. او را می بینیم که در ايران پرآشوب 
و  زود  باشد، خیلی  اينکه خواسته  بدون  شايد  و  می رسد  بلوغ  به سن  آن  در  می کند.  دهه 1350 رشد  سالهای 

نابهنگام از سبعیت رژيم ديکتاتوری خمینی که بر ايران حاکم شده، تکان  می خورد.

ما با دست و گفتار احمد به قلب مقاومت ايران راه می يابیم ـ مقاومت مجاهدين خلق. او از زبان يک جوان بیست 
ساله و همراه با يارانش ما را در رؤيای خود برای يک آينده بهتر، تهی از سرکوب و جهل و تعصب و طرد و نفی 
سهیم می کند. در دنیای خفقان آور و زن ستیز ماليان، مادر و خواهرش قهرمانان او هستند : خواهری که موفق   

می شود از زندان بگريزد و مادری که زير فشار ستم دژخیمان رژيم از دنیا می رود. 

سرگذشت شازده کوچولو در سرزمین ماليان بدون هیچگونه پرده پوشی فاجعه انسانی که بر میلیونها ايرانی رفته 
را در برابر چشمان ما قرار می دهد. ما با احمد می توانیم اين فاجعه را  مرور کنیم، در آن زندگی و سعی در درکش 
کنیم، تا حقیقت را ديگر نتوان پنهان کرد، تا حق و عدالت جاری شود و رهايی نهايی که مردم ايران اين قدر 

برايش انتظار کشیده اند، فرا برسد.

اينگريد بتانكور---------------------------------------------------------------------------------
شخصیت سیاسي فرانسوي ـ كلمبیايي؛ او در سال 1998 در كلمبیا به عنوان سناتور انتخاب شد و در سال 2002 كاندايداي انتخابات رياست 
جمهوري اين كشور بود كه توسط گروه  فارك در جنگلهاي آمازون به گروگان گرفته شد تا سال 2008 كه از دست گروگانگیرها نجات 
يافت. اينگريد بتانكور پس از آزادي به نبردش براي مبارزه با نقض حقوق بشر ادامه داد و خود را به صداي قربانیان و رنج كشیدگان تبديل كرد.  
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و داستان قهرمان ما ادامه دارد...

تبريز  زندان  به  هیچگاه  آنها  گفت،  قهرمان  احمد  که  طور  همان 
كه  سیاسي  زندانیان  پاسداران،   ،1367 سال  مردادماه  در  نرسیدند.  
اغلب آنان از مجاهدين خلق ايران بودند را با میني بوس به بهانة انتقال 
به زندان تبريز خارج كرده و به تپه های اطراف درياچة ارومیه بردند. 
قرار داشت تعدادی  پاسداران  قبل تحت کنترل  از  در آن منطقه که 
پاسدار با انواع آالت قتالة سرد از قبیل چاقو، قمه، چماق، تبر و ساطور 
منتظرشان بودند و زندانیان را درحالیکه دست و پايشان را از قبل بسته 
دقیق کلمه سالخی کردند.  معنای  به  و  داده  قرار  مورد حمله  بودند 
فريادهای مجاهدان آنقدر بلند بود که برخی از روستايیان به آن منطقه 
سرازير شده ولی با تهديد و سالحهای پاسداران مسلح مواجه شده و 

از منطقه دور نگه داشته شدند.
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زندان مركزي اروميه 

محل قتل عام زندانيان سياسي اروميه  در نزديكي روستاي الياس آباد كه روي گوگل ارت عالمت گذاري شده است. 

استان آذربايجان غربي

محل گورهاي جمعي : حومه شهر ارومیه
استان: آذربايجان غربي

نشاني : تپه هاي درياچه ارومیه
عرض جغرافیايي : 37.3507
طول جغرافیايي : 45.0803 

تاريخ احتمالي ايجاد گورجمعي : مرداد 1367



86

معرفي شخصیتهاي كتاب  شازده كوچولو در سرزمین مالها

فاطمه صیقلي 
مادر احمد : او تا آخرين نفس از پسرش احمد حمايت 
كرد. مادر خود دستگیر ، زنداني و توسط آخوند مقدسي 
فر ، قاضي ضدشرع خمیني در رشت و از اعضاي كمیته 
مرگ محاكمه شد.اين جالد پسر16ساله و دخترش را نیز 
محاكمه  و به زندان محكوم كرده بود. جرم مادر حمايت 
مجاهدين  سازمان  از  هواداري  و  مجاهدش  فرزندان  از 
خلق ايران بود. مادر بر اثر فشارهاي دژخیمان و بیماري 

سرطان در 43سالگي بدرود حیات گفت.

معصومه رئوف بشري دوست 
خواهر احمد  در 22شهريور 1360 دستگیر و در بیدادگاه  
به 20  رژيم ظرف 10دقیقه  توسط آخوند مقدسي فر   
سال زندان محكوم شد.  پس از هشت ماه او موفق شد 
اكنون  او  هم  بپیوندد.   به سازمان  و  فرار كند  زندان  از 
در خارج كشور و در كارزار دادخواهي قربانیان قتل عام 
جنايت  اين  قاتالن  كشاندن  محاكمه  میز  به  براي   1367

علیه بشريت فعال است.

هادي صابري 
 همكالسي و دوست احمد در هنرستان صنعتي رشت. او 
نیز به همراه احمد توسط فاالنژهاي مسجد باقرآباد دستگیر 
و شكنجه شد. هادي در سال 1367 در سن 25سالگي در 

جريان قتل عام زندانیان سیاسي به شهادت رسید. 
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محمدعلي معتمد
 دوست و همسلول  احمد. او  سه سال را در سیاهچالهاي  
قرون وسطايي آخوندها بسر برد و پس از آزادي سريعا 
به سازمان مجاهدين پیوست.  محمدعلي معتمد در سال 
به  جاويدان  فروغ  عملیات  در  23سالگي  سن  در   1367

شهادت رسید.

رشید متقي طلب
سال  در  رشت  افسران  باشگاه  زندان  در  احمد  همسلول 
1361. رشید در جريان قتل عام زندانیان سیاسي در سال 

1367 در حالیكه 27 سال داشت به شهادت رسید.

رضا متقي طلب
 برادر رشید، او نیز از هواداران سازمان مجاهدين بود كه 
سال  در  رشت  دريايي  نیروي  افسران  باشگاه  زندان  در 
1361 زنداني بود. رضا در سن 24 سالگي در جريان قتل 

عام زندانیان سیاسي به شهادت رسید.

اصغر مهديزاده
و  رشت  زندانهاي  در  او   احمد.  همسلول   و  دوست   
گوهردشت كرج زنداني بود. اصغر يكي از شاهدان زنده 
قتل عام 1367 مي باشد. شهادت او در آخرين گزارش 

عفو بین الملل در آذر 1397 درج شده است.

محمدعلي حقگو
 دوست و همسلول احمد. بعد از به آتش كشیدن زندان  
از  شد  موفق  او  پاسداران،  توسط  رشت  افسران  باشگاه 

زندان فرار كند و به سازمان بپیوندد.  
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مكانهايي كه قهرمان ما در آنجا زندگي كرد...

و  سرسبزي  بخاطر  كه  مي گذرد  گیالن  استان  و  ايران  شمال  شهرهاي  در  داستان  اين  ماجراهاي 
زيبايي محیط و  همچنین روحیه مبارز و آزاديخواهانه مردمانش مشهور است. رشت مركز استان 
گیالن،  بین  سواحل درياي خزر  و رشته كوههاي البرز و در كنار يكي از شعبات سفید رود  واقع 
شده است. براي اولین بار از رشت در سال 682 میالدي در اسناد تاريخي نام برده شده است اما 
قدمت اين شهر بي شك بیش از اينهاست. رشت در دوره ساساني وجود داشته و در سال 1732 
میالدي معاهده  صلح بین ايران و روسیه با پطر كبیر در آنجا امضا شده است. شهر رشت  در مقابل   
ايستادگي   انگلیس  و  روس  استعمارگران 

كرده است.

محله اي در شهر رشت كه احمد آنجا زندگي مي كرد.
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میرزا كوچك خان 

لیسار، روستاي زيبايي در كناره درياي خزر.

خيال مي كنند ما احمقيم! خون ميرزا 
در رگهاي ما جريان داره....

در فصل اول كتاب به تاريخچه استان گیالن اشاره شده بود. زيرا شهر رشت و 
ساكنان آن در انقالب مشروطه در ايران نقشي جدي ايفا كردند. اين در رشت بود 
كه انقالبیون به رهبري میرزا كوچك خان، در سال 1299 شمسي براي اولین بار 
در ايران جمهوري اعالم كردند. جنبش گیالن توسط يك قزاق خونريز بنام رضا 

خان كه بعدا خود را شاه اعالم كرد، سركوب شد.

هنرستان صنعتي رشت

الكترونیك  رشته  در  احمد  كه  جايي 
كه  بود  جا  همین  در  مي كرد.  تحصیل 
مسجد  در  و  ربوده  فاالنژها  توسط  او 

باقرآباد شكنجه شد.
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3

2

1

زندانها و شكنجه گاههاي  سپاه پاسداران رژيم در رشت.
1-زندان سپاه ؛   

پاسداران  بود.  زندانیان  شكنجه  و  بازجويي  و  رشت  در  پاسداران  سپاه  مركز  زندان  اين 
ساختمان اين زندان را كه قبال يك دبیرستان بزرگ پسرانه به اسم حنیف نژاد در منطقه پل 
عراق رشت بود، مصادره كرده بودند.  زيرزمین اين ساختمان تبديل به زندان شده بود و 

زندانیان  اولین روزهاي اسارت ، بازجويي و شكنجه خود را در  آنجا مي گذراندند. 

2-بیدادگاه انقالب ؛ 
باشگاه  زندان  روبروي  بیدادگاه،  اين  ساختمان 
كه  بود  اينجا  بود.  رشت  دريايي  نیروي  افسران 
قاضي ضدشرع  توسط   مادرش  و  احمد، خواهر 
رژيم در رشت بنام مقدسي فر به زندان  محكوم 

شدند. 
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مسجد باقرآباد رشت كه احمد در آنجا شكنجه شد.

3- زندان باشگاه افسران نیروي دريايي رشت؛
از  بود. پس  نیروي دريايي رشت  افسران  انقالب ضدسلطنتي سالن جشن  از  قبل  اين زندان  ساختمان 
انقالب اين ساختمان مصادره و تبديل به زندان شد. بند برادران شامل سه اتاق بزرگ و يك راهروي 

طوالني بود. 

كروكي زندان باشگاه افسران

 1- سلولهاي بند برادران
2- راهروي بند برادران

3- سلولهاي خواهران
4 ـ قفس آهني

5 - سالن شكنجه و محل استقرار پاسداران



92

Evine

زندان اوين  در تهران

زندان  گوهردشت كرج

و  زندانیان سیاسی است که در دوران شاه ساخته شد  بزرگ ويژه  زندانهای  اوين يک مجموعه 
در شمال غرب تهران در پائین کوهستان البرز مشرف بر پايتخت واقع است. رژيم خمینی آن را 
گسترش داده، تا آنجا که حتی در ساختمانهای اداری بند و سلولهای زندان ساخته است. بخشها 
و بندهای مختلف زندان اوين توسط وزارت اطالعات و سپاه پاسداران انقالب کنترل می شود. 

پاسداران زندانیان را بطور روزمره و حتی تا سرحد مرگ شکنجه می دهند.

مشخصات جغرافیائی :  

به  نامیده می شود. رجائی شهر  نیز  زندان رجائی شهر  و  باشد  زندان در شهر کرج مي  اين  محل 
دلیل تعدد موارد شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان، بعنوان يکی از مخوفترين زندانهای ايران شناخته 

می شود.

35° 47′ 43″ North, 51° 23′ 08″ East
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سفر به ديار بي قراران

بنا به گفته شاهدان احمد قصد داشت كه از  طريق مرزهاي غربي، كشور را ترك كند. او از شهر 
رشت عازم تهران شد و سپس به ارومیه رفت.  آخرين بار احمد در زندان ارومیه ديده شده است.

شهادت روستايیان ساكن روستاهاي اطراف درياچه ارومیه 

 » آن شب  ما فريادهاي دلخراش و وحشتناكي شنیديم.  به سمت محل سروصداها كه نزديكي تپه هاي 
درياچه ارومیه حوالي روستاي الیاس آباد  بود، راه افتاديم. صحنه اي كه هرگز فراموش نخواهیم كرد. 
زندانیان دست و پا بسته اي كه پاسداران با انواع آالت قتالة سرد از قبیل چاقو، قمه، چماق، تبر و ساطور 

به جان آنها افتاده بودند. جلوتر رفتیم و متوجه ما شدند و تفنگهايشان را به سمت ما نشانه رفتند...«
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تابستان 1367 يک فصل سیاه در تاريخ زندانها و 
شمار  به  ايران  در  آخوندها  رژيم  مراکز شکنجه 
می رود. فتوای خمینی به يک کشتار بی سابقه در 
تاريخ معاصر ايران انجامید. بیش از 30000 زندانی 
رسیدند.  قتل  به  ماه  چند  ظرف  دفاع  بی  سیاسی 
اکثر آنان از سالها قبل در زندان در حال گذراندن 
دوران محکومیت خود بودند. تمام آنان از عواقب 
انفرادی رنج  سالها شکنجه و حبس در سلولهای 
می برده و برخی از آنان حتی با صندلی چرخدار 

به محل اعدام برده شدند.
»کمیسیونهای مرگ« مرکب از سه تن از عوامل 
از  بود.  تشکیل شده  از شهرها  هر يک  در  رژيم 
زندانیان که بسیاری از آنان در انتظار آزاد شدن 
آيا   : می شد  سؤال  چند  بودند،  بعد  ماههای  طی 
جمهوری  به  آيا  می کنی؟  محکوم  را  سازمانت 
همکاری  می خواهی  آيا  هستی؟  وفادار  اسالمی 

کنی؟
مجاهدين  سازمان  هواداران  و  اعضاء  چند  هر 
سیستماتیک  کشتار  اين  اصلی  هدف  ايران  خلق 
مخالف  سیاسی  جنبشهای  ديگر  تمام  بودند، 
زندانهای  درکلیه  شدند.  عام  قتل  اين  قربانی  نیز 
کشور دادگاه های چند دقیقه ای از نو زندانیان را 

»محاکمه« و آنان را به مرگ محکوم می کردند.
عقیدتی  زندانی   30000 از  بیش  ترتیب  اين  به 
بشريت«  بعدها »جنايت علیه  در جريان آنچه که 
بر  ايران  در  عامالن آن همچنان  و  توصیف شد، 

سر قدرت هستند، به قتل رسیدند.
اين  پیرامون  متحد  ملل  سازمان  می رود  انتظار 

تراژدی هولناک به تحقیق بپردازد.
خانواده های قربانیان همچنان به کارزار بین المللی 
برای روشن ساختن شرايط آنچه که سازمان عفو 
ادامه  کرده،  توصیف  زندانها«  »کشتار  الملل  بین 

می دهند.

قتل عام زندانیان سیاسي در سال 1367 در ايران

فتواي جنايتكارانه خمیني

بسم اهلل الرحمن الرحیم
از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه 
می گويند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها، از اسالم 
با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای  ارتداد پیدا کرده اند، و 
کالسیک آنها در شمال و غرب کشور با همکاريهای حزب بعث 
عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با 
توجه به ارتباط آنان به استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان 
از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی تا کنون، کسانی که در 
زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و 
می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع 
نیز در تهران با رأی اکثريت آقايان حجةاالسالم نیری دامت افاضاته 
و جناب آقای اشراقی و نماينده ای از وزارت اطالعات می باشد، 
اگر  چه احتیاط بر اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز 
استان کشور، رأی اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقالب و 
يا داديار و نماينده وزارت اطالعات الزم االتباع می باشد. رحم بر 
محاربین ساده انديشی است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا، 
از اصول ترديد ناپذير نظام اسالمی ا ست. امیدوارم با خشم و کینه 
را  متعال  خداوند  رضايت  اسالم،  دشمنان  به  نسبت  خود  انقالبی 
است،  آنان  عهده  به  موضوع  تشخیص  که  آقايانی  نمايید.  جلب 
علی الکفار«  »اشداء  کنند  و سعی  نکنند  ترديد  و  وسوسه و شک 
باشند. ترديد در مسائل قضايی اسالم انقالبی ناديده گرفتن خون 

پاک و مطهر شهدا می باشد. والسالم.
روح اهلل الموسوی الخمینی
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مسئوالن قتل عام 1367 
چه کسانی هستند؟

در  که  سیاسی  زندانی   30000 عام  قتل  مسئوالن 
نهادهای  داد،  رخ  کشور  سراسر  در   1367 سال 
اصلی رژيم ايران مي باشند. سازمانهای غیر دولتی 
بین المللی بیش از يکصد تن از آنان را شناسائی 
کرده اند. اين افراد که هويتشان به مدت سه دهه 
نهادهای  در  همچنان  شده،  داشته  نگاه  سايه  در 
افراد  اين  دارند.  کلیدی  سمتهای  رژيم  مختلف 
اعضاء »کمیسیونهای مرگ« درتهران و ده استان 

ديگر بوده اند.

»کمیسیون مرگ« چه بود؟
خمینی در  مرداد 1367 فتوائی صادر کرد و طی 
آن دستور حذف فیزيکی زندانیان سیاسی را داد. 
های مرگ(  )کمیته  فتوا«  اجرای  برای  »هیئتهايی 
هويت  تنها  تاکنون  شد.  تشکیل  شهر  چندين  در 
از سوی خمینی منصوب  برخی اعضاء که رسما 
از  کمیسیونها  اين  بود.  شده  شناخته  بودند،  شده 
يک قاضی شرع، يک دادستان و نماينده وزارت 
منتظری،  اهلل  آيت  می شد.  تشکیل  اطالعات 
مالقاتی  جريان  در  خمینی،  منصوب  جانشین 
ابعاد   ،1367 سال  در  مرگ  کمیسیون  اعضاء  با 
از  بیش  است.  کرده  فاش  را  زندانها  در  کشتار 
هنگام  آنان  از  برخی  که  سیاسی  زندانی   30000
قتل  به  نداشتند،  بیشتر  سال   15 يا  دستگیري14 

رسیده، در گورهای جمعی دفن شدند.
در سندی که توسط سازمان مجاهدين خلق ايران 
قربانیان  فهرست  از  بخشی  شامل  و  يافته،  انتشار 
می شود،   1367 کشتار  جريان  در  ايران  رژيم 
می توان اسامی 789 نوجوان صغیر، 62 زن باردار 
و 410 مورد خانواده هائی را ديد که بیش از سه 
تنها  اين  لیکن  اند.  شده  اعدام  اعضايشان  از  تن 
دشوار  شرايط  در  که  است  ناقص  فهرست  يک 

مخفی تهیه شده است.
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سه سؤال تعیین کننده زندگی يا مرگ!

حاكم شرع: »وابستگی سیاسی، آيا منافقی؟«
زندانی : نه.

حاكم شرع : »حاضری منافقین را محکوم کنی؟«
زندانی : نه.

حاكم شرع : »حاضری مصاحبه تلويزيونی بکنی؟«
زندانی : نه.

حاكم شرع : »پس منافق و محاربي و حكم تو اعدام است.«

اهلل وردی مقدسی فر

مقدسی فر حاکم شرع شهر 
رشت بود که احمد، خواهر او 

و مادرش را محکوم کرد.
بعدها در دوران قتل عام 

1367، او عضو اصلی 
»کمیسیون مرگ« استان گیالن  بود. او حکم 

اعدام هزاران جوان را صادر کرد.
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سازمان ملل متحد
مجمع عمومی

تاريخ : 13 ژوئن 2018

کمیسر عالی بايد از تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد کشتارهای 
سال 1367 در ايران حمايت کند.

شورای حقوق بشر- اجالس 38
18 ژوئن – 6 ژوئیه 2018

بیانیه کتبی مشترک ارائه شده از سوی انجمن بین المللی زنان و حقوق بشر، فرانس-لیبرته )بنیاد دانیل 
میتران، سازمان غیر دولتی با رتبه ويژه مشورتی(، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی بین خلقها، سازمان 

غیر دولتی در فهرست.

»يک عامل مهم توضیح دهنده کلبی مسلکی و گستاخی امروز مقامات ايرانی در ادامه کار حذف 
مخالفانشان، مجازات نشدن به خاطر جنايات حقوق بشری قبلی آنهاست که هولناکترين آن قتل 

عام 30000 زندانی سیاسی در سال 1367 بوده است.
اين اعدامها در اجرای يک فرمان صادر شده از سوی رهبر عالی، آيت اهلل خمینی انجام شده 

است. در اين فرمان حکم شده که کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدين خلق ايران، 
گروه اصلی اپوزيسیون، که به سازمانشان وفادار مانده باشند، اعدام شوند.  

کمیسیونهايی مرکب از سه عضو که به »کمیسیونهای مرگ« معروف شد، در سراسر خاک  ايران 
تشکیل و به اعدام زندانیان سیاسی که حاضر به دست برداشتن از اعتقادات سیاسی شان نباشند 

مبادرت کرد. 
زندانیان سیاسی وابسته به ديگر گروههای مقاومت در يک موج دوم سرکوب که يک ماه پس از 

شروع کشتارها روی داد، اعدام شدند.
تمام قربانیان در گورهای دسته جمعی دفن گرديدند.

مرتکبین اين کشتارها همچنان از مجازات بر کنار مانده اند. بسیاری از آنان دارای سمتهای باال در 
دستگاه قضائیه يا دولت هستند. وزير فعلی دادگستری يکی از اين افراد است.

حدود سی سال پس از اعدامهای انبوه فرا قضائی زندانیان سیاسی در ايران، ما معتقديم که مادام 
که حقیقت به طور کامل روشن نشده و مرتکبین پاسخگوی اعمالشان نشده اند، دولت ايران هیچ 

دلیلی برای تغییر سیاست کنونی خود در قبال حقوق بشر نخواهد داشت.
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گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد
پیرامون وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران به تاريخ 5 مارس 2018 )گزيده(

اعدامهای سريع سال 1367
ناپديد  نامه هايی درباره اعدام و  انتشار گزارش قبلی، گزارشگر ويژه همچنان اسناد و  از زمان   .21...
شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن، نوجوان در سال 1367 دريافت کرده است. بیش از 150 
درخواست انفرادی طی سال 1397-1396 واصل شد. گزارشگر ويژه همچنین طی مأموريتهای خود با 

خانواده های برخی از قربانیان مالقات کرد.
که   1367 سال  کشتارهای  به  معروف  وقايع  اين  به  راجع  اطالعات  کسب  در  که  را  مشکالتی  آنان 
همچنان رسما پذيرفته نشده، با آن مواجهند، تشريح کردند. گزارشگر ويژه همچنین شهادتهای دست 
اول راجع به آزار و مزاحمت کسانی که به درخواست اخذ اطالعات بیشتر درباره وقايع 1367 ادامه    

می دهند، را استماع کرده است.

از  اطالع  و حق  جبران  درخواست  دادرسی،  ها حق  خانواده  که  کند  می  تکرار  ويژه  گزارشگر   .22
حقیقت درباره کشتارهای 1367 و سرنوشت قربانیان را دارا هستند.

گزارشگر ويژه همچنین از بابت گزارشهايی درباره هتک حرمت گورهای جمعی در شهر مشهد، استان 
خراسان رضوی، و اهواز نگران است و از »دولت« می خواهد تضمین کند که کلیه اين سايتها تا زمانیکه 

تحقیق راجع به وقايع مزبور انجام شود، تحت حفاظت قرار گیرد.

آيت اهلل علی منتظری :
»بزرگترين جنايت دوران جمهوری اسالمی که تاريخ به خاطر آن ما را 

محکوم خواهد کرد، به دست شما انجام شده است«

در مرداد 1395، انتشار تکان دهنده يک سند صوتی در رسانه های اجتماعی 
دامنه قتل عام 1367 را روشن ساخت. اين نوار ضبط شده 28 سال بعد انتشار 

يافت و يک شوک واقعی برای مردم ايران بود.
 24 روز  در  سری  مالقات  يک  جريان  در  که  است  گفتگوهايی  حاوی  نوار 
مرداد 1367 بین آيت اهلل علی منتظری، جانشین تعیین شده خمینی در آن زمان، 
و اعضاء »کمیسیون مرگ« مسئول اجرای فرمان خمینی راجع به اعدام های انبوه انجام شده است. در 
اين نوار، منتظری به روشنی می گويد : »بزرگترين جنايت دوران جمهوری اسالمی که تاريخ به خاطر 
آن ما را محکوم خواهد کرد، به دست شما انجام شده است. )اسامی( شما در کتابهای تاريخ به عنوان 

جنايتکار ثبت خواهد شد«.
بازداشت خانگی بسر  برکنار شد و در سال 1388 در حالی که همچنان در  از سوی خمینی  منتظری 

می برد، درگذشت.
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بیش از 120 گور جمعی قربانیان قتل عام 1367 
در سراسر ايران شناسايی شده است.

اطالعیه مطبوعاتی عفو بین الملل و عدالت برای ايران

  10 ارديبهشت 1397:  مطابق گزارشی که امروز توسط عفو بین الملل و عدالت برای ايران منتشر شد، 
شواهد جديد از جمله تصاوير ماهواره ای، فیمهای ويديويی و عکسها نشان می دهند که مقامات ايران 
عامدانه در حال تخريب گورهای جمعی قطعی يا احتمالی مربوط به کشتار 1367 هستند. در جريان 
کشتار 67، هزاران زندانی به داليل سیاسی دستگیر شده، قهرا ناپديد و به صورت فراقانونی اعدام شدند.

گزارش اختفای جنايت: تخريب گورهای جمعی جان باختگان کشتار سال 67 توسط حکومت ايران از 
اقدامات مسئوالن ايرانی برای تخريب گورهای جمعی پرده برمی دارد. اين اقدامات شامل مسطح سازی 
در محل گورهای  قبرهای جديد  يا ساخت  زباله  انباشت  و ساختمان،  بولدوزر، ساخت جاده  بوسیله 
جمعی است. اين روند موجب از بین رفتن شواهد و آثار جرمی می شود که می تواند در کشف حقیقت 
درباره ابعاد جنايتهای انجام گرفته، اجرای عدالت و جبران خسارت قربانیان و خانواده هايشان به کار 
آيد. گورهای جمعی همواره تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته اند. اين امر مؤيد آن است که نهادهای 
قضايی، اطالعاتی و امنیتی در فرآيندهای تصمیم گیری مربوط به تخريب و هتک حرمت اين مکا نها 

دخیل هستند.

فیلیپ لوتر، مدير تحقیقات خاورمیانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بین الملل می گويد: »جنايتهای انجام 
شده در جريان کشتار 67 همانند زخمی است که با وجود گذشت سه دهه همچنان التیام نیافته است. 
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مسئوالن ايران با نابود کردن شواهد و آثار جرم، عامدانه به تحکیم فضای مصونیت کمک می کنند.«
انجام  زمان  تا  بايد  موجود  جرم  »صحنه های  است  معتقد  ايران  برای  عدالت  مديران  از  صدر،  شادی 
رسیدگی های قانونی مستقل و مقتضی برای تشخیص هويت بقايای کشته شدگان و پی بردن به چگونگی 

ماوقع به صورت دست نخورده محافظت شوند.«

قريب سه دهه است که مقامات ايران پیوسته سرنوشت و محل دفن قربانیان را پنهان کرده اند. اين رفتار 
مصداق ناپديد کردن قهری است که مطابق قوانین بین المللی جرم محسوب می شود.

فیلیپ لوتر معتقد است »اکنون که سه دهه از اين قتل عام بی رحمانه می گذرد وقت آن رسیده که مسئوالن 
به  افراد کشته شده را نمی توان  پنهان سازی آن. خاطره  نه  در جهت روشن شدن حقیقت تالش کنند 

آسانی زدود يا در زير بتن پنهان کرد.«

تصاوير
1- انزلي ـ گورهاي جمعي قربانیان قتل عام 1367

2-صومعه سرا / كسما ) گیالن( ـ قربانیان در اين باغ دفن شده اند.
3- تبريز ـ گورستان وادي رحمت

4- اهوازـ قبرستان  بهشت آباد، رژيم با بستن آب به اين منطقه قصد محو گورهاي جمعي  را داشت.
5- اصفهان  ـ گور جمعي

6- اراك ـ گورهاي جمعي در قبرستان اين شهر
7- تهران ـ گورستان خاوران كه تعدادي گورجمعي در آنجا كشف شده است.

8- دزفول ـ روي گورهاي جمعي ساختمان مركز دفاع ملي ساخته شده است.
9- رشت ـ گورستان تازه آباد

10- انديمشك ـ بر روي گورهاي جمعي يك پارك احداث شده است
11- بندرعباس  ـ گورهاي جمعي

12- گرگان ـ پیكر تعدادي از قربانیان در پارك جنگلي بطور جمعي دفن شده است.
13-تهران ـ گورستان بهشت زهرا، بخش 41 گورهاي جمعي در قطعات 287، 105، 106، 99، 98، 93 و 41.
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مجاهدين خلق ايران 
چه کسانی هستند؟

سازمان مجاهدين خلق ايران يک جنبش مسلمان هوادار دموکراسی است که به اپوزيسیون اصلی 
رژيم خمینی مبدل شده است.

اين سازمان در سال 1344 توسط روشنفکران هوادار نخست وزير دموکرات، محمد مصدق، به 
عنوان رهبر دموکراسی سکوالر و قهرمان مقاومت در برابر سلطه بیگانه در تاريخ معاصر ايران 
و شخصیتی که صنعت نفت ايران را در سال 1329 ملی کرد، تأسیس شد. مجاهدين که طرفدار 
يک اسالم بردبار و دموکراتیک بودند با ديکتاتوری شاه به مخالفت پرداختند و شاه بنیانگذاران 
سازمان و بسیاری از ديگر اعضاء آن را اعدام کرد. پس از انقالب 1357، آنها از محبوبیت بسیار 
در  ماليان  ديکتاتوری  مخالف  اول  سیاسی  نیروی  عنوان  به  و  برخوردار  ايرانی  بین جوانان  در 

مسعود رجوي
رهبر تاريخي مجاهدين 
در سال 1358
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صحنه ظاهر شدند. مجاهدين خلق از تأيید قانون اساسی دولت تئوکراتیک که اصل يک ولی فقیه 
بعنوان قیم مردم را تحمیل می کرد، خودداری کردند. اين موضع باعث شد که تا به امروز هدف يک 
سرکوب بسیار شديد قرار گیرند. بیش از 120000 تن از اعضا و هواداران آنان به دست اين رژيم 
اعدام شده اند. روز 30 خرداد 1360، خمینی دستور کشتار يک تظاهرات مسالمت آمیز پانصد هزار 
نفره از هواداران مجاهدين در تهران را صادر و به هر گونه امکان مخالفت قانونی نقطه پايان گذارد. 
در تیر 1360، مسعود رجوی، رهبر تاريخی مجاهدين خلق ايران، ائتالف شورای ملی مقاومت ايران 
را در تهران تأسیس کرد که از برقراری يک جمهوری کثرت گرا و سکوالر، برابری زنان و مردان و 

محترم شمردن حقوق بشر حمايت می کند .
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احمد رئوف بشري دوست
آن فرو ريخته گلهاي پريشان در باد...

در  رئوف بشري دوست  احمد  شهید  مجاهد 
اهل  خانوادة  يك  در  آستارا  در  شهريور1343 
رشت به دنیا آمد. پس از پايان تحصیالت ابتدايي 
در  استعداد  و  عالقه  به علت  احمد  راهنمايي،  و 
كارهاي فني و الكترونیك، در رشتة الكترونیك 
به  ورود  كرد.  ثبت نام  رشت  صنعتي  هنرستان 
ضدسلطنتي  انقالب  با  هم زمان  آن هم  هنرستان 
فعالیت  و  مبارزه  با  را  احمد 13ساله  ايران  مردم 
تمامي  در  او  پس  اين  مي كند.  از  آشنا  سیاسي 
فعال  شاه  علیه  تظاهرات  و  اعتراضي  حركتهاي 

است.
ديگر  كه  احمد  انقالب  پیروزي  از  پس 
پاي  از  بود  شده  شعله ور  دلش  در  مبارزه  شوق 
رشت  در  مجاهدين  ملي  جنبش  به  و  نمي نشیند 
مي پیوندد.  دو سال و نیم مبارزة سیاسي با ارتجاع 
از احمد يك مجاهد آبديده و كارآمد مي سازد. 
بخش  در  فعالیت  با  پرتالطم  دوران  اين  طي  او 
انگیزه هاي  مي شود  موفق  رشت  دانش آموزي 
انقالبي خود را صیقل زده و خود را براي شرايط 

دشوارتر آينده آماده كند.

در سرفصل 30خرداد60، احمد در تظاهرات 
رشت  در  30خرداد  خیاباني  درگیريهايي  و 
فعاالنه شركت مي كند. پس از 30خرداد و ورود 
سازمان به فاز نظامي، احمد نیز به زندگي مخفي 

روي مي آورد. 
و  ارتباط  قطع  بر  عالوه  شهريور1360  در 
و  خواهر  دستگیري  مخفي،  زندگي  مشكالت 
بیماري سرطان مادر مجاهدش از جمله تضادهايي 

است كه در آن روزها احمد با آن روبه روست. 
تهاجم  در  احمد  ارديبهشت1361،  دراوايل 
در  مي شود.  دستگیر  خانه اش  به  رژيم  پاسداران 
جريان بازجويي از اعضاي تیم، لورفتن مسئولیت 
را  سايرين  مسئولیت  كم،  سن  به رغم  كه  احمد 
برعهده داشته، موجب تعجب و حیرت بازجويان 

و شكنجه گران مي گردد.
سرانجام پس از چند دوره بازجويي و شكنجه، 
حاكم  فر،  مقدسي  جالد  آخوند  توسط  احمد 

آخرين عكس احمد قبل از دستگیري ـ سال 1360
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دستگیر و راهي شكنجه گاه مي شود . 
رئوف  احمد  قهرمان  مجاهد  مرداد1367،  در 
بشري  دوست در جريان قتل عام زندانیان سیاسي 

در زندان ارومیه به شهادت رسید. 
در  خود  كه  همان گونه  دلیر  احمد  آري 
دمي  آزادي  از  پس  بود،  سروده  ترانه هايش 
براي  كه  پیماني  و  عهد  بر  و  برخاست  ننشست، 
تا  كرد،   وفا  بود  بسته  آزادي  ارتش  به  پیوستن 

آفتاب فردا از عزم و رزم مجاهدان طلوع كند.

ايران غرق بالست،  پر از صداست
در اين شبهاي ما،   همه جا خون خداست

آفتاب فردا از رگبارها
 و آتش سالح تو طلوع مي كند

بايد برخاست، بايد برخاست
نبايد نشست، نبايد نشست

بايد با خون عهد و پیمان بست.

زندان  سال  پنج  به  رشت،  در  خمیني  ضدشرع 
محكوم مي شود و به زندان باشگاه افسران رشت 

منتقل مي گردد. 
يك  در  خمیني  مزدوران  22اسفند1361،  در 
تصمیم جنايتكارانه زندان باشگاه افسران رشت را 

به آتش مي كشند.
به آتش كشیدن  از  ماه پس  در خرداد1362، چند 
زندان،  دژخیم محسن خداوردي، دادستان رشت، 
از رشت  مقاوم  زندانیان  از  بهمراه40تن  را  احمد 
به زندان اوين و سپس به گوهردشت كرج تبعید 

كرد. 
ديگر  به همراه  احمد  سال64،  رمضان  در 
مجاهدان در اعتراض به تقسیم غذا توسط توابین 
دست به اعتصاب غذا مي زند.  پاسداران به داخل 
بند ريخته و پس از ضرب و شتم و شكنجه هاي 

وحشیانه آنها را به انفرادي مي فرستند. 
در زمستان 1366 احمد پس از گذراندن بیش 
شد.  آزاد  دژخیم  سیاهچالهاي  در  سال  پنج  از 
او معنا و  براي  به سازمان   اما آزادي بدون وصل 

مفهومي نداشت. 
به  پیوستن  قصد  به  دلیر  احمد   1367 بهار  در 
ارتش آزادي از رشت خارج مي شود.  اما او كه 
نیمة راه دوباره  در تور اطالعاتي دشمن بود، در 

احمد بهمراه مادرش - پايیز 1359
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 احمد افتخار بشريت است.

از شما به خاطر اين کتاب عمیقا انگیزاننده تشکر می کنم. احمد افتخار بشريت است. او ـ و سی هزار شهید 
ديگر سال 1367 ـ با از خودگذشتگی، ارائه يک الگوی درخشان شجاعت و عشق به خلق، راه را بر يک ايران 

آزاد، دموکراتیک و نیکبخت گشودند. جنايت هولناک آخوندها بدون مجازات نخواهد ماند. 

پروفسور ژان زيگلر؛ نويسنده، جامعه شناس 
و نايب رئیس کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد 

 



 اگر حقيقت را خفه و در زير زمين دفن کنيد باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان 
نيروی انفجارآميزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چيزی را که در سرراهش باشد 

از ميان خواهد برد.
اميل زوال
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iran.petitprince@gmail.com
@AhmadRaouf1343

http://iran-massacre1988ahmad-raouf.blogspot.fr 

شما مي توانید با نويسندگان كتاب ارتباط برقرار كنید.

http://iran.petitprince.societedesecrivains.com
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