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نشر پژواک



به نام كسانی كه باز می گردند
زیرا هرگز نرفته اند؛

به نام كسانی كه نمك فرسوده شان می كند
زیرا نمك اشك های ما هستند؛

به نام كسانی كه گندیدگی را نمی پذیرند
زیرا ما را تطهیر كرده اند.

         
تقدیم به:

طلعت ساویز و علی صارمی  
طلعت ساویز مادر جاودانه گان كاووس، 
بهنام، بیژن و منوچهر رضایی جهرمی 
روز پنج شنبه ۲7 مرداد ۱۳84 ساعت 
نُه شب هنگامی كه از مزار عزیزانش در 
بهش��ت زهرا باز می گشت پس از پیاده 
شدن از اتوبوس، دستش میان در گیر 
می كند، به زمین می افتد و پیکرش در 
زیر چرخ های عقب اتوبوس له می شود و 

به طرز فجیعی جان می سپارد.
 

علی صارمی از با سابقه ترین زندانیان سیاسی، در شهریور ماه سال ۱۳86 پس از ایراد سخنرانی 
یك دقیقه ای در مراسم نوزدهمین سالگرد كشتار زندانیان سیاسی در خاوران، دستگیر و در روز 7 

دی ماه ۱۳8۹ به حکم قاضی صلواتی در زندان اوین به دار آویخته شد.

 

 





پیش گفتار

برای هر ستاره ای كه ناگهان
در آسمان غروب می كند
دلم هزار پاره است؛
دل هزارپاره را،
خیال آن كه آسمان
- همیشه و هنوز-
پر از ستاره است،
چاره است.

 
روزی زندگ��ی را در جوانه ی  هس��ته های خرمایی می دیدم كه در س��لول انف��رادی و در درون 
كیس��ه  ی پالس��تیك خالی داروی نظافت، ب��دون وجود ذره ای خاک به كم��ك رطوبت و گرما 
رویانده بودم. اولین سلول های زنده در روی كره ی زمین در رسوبات آهکی به وجود آمده بودند 
و جوانه های من در كیسه ی داروی نظافت كه از آهك و زرنیخ تشکیل یافته، به حیات خود ادامه 
می دادند. این نش��انه مرا به سرچش��مه  ی حیات و زندگی می برد و سختی مبارزه در راه زندگی 

را یادآور می شد.   
 

بعد از گذشت سال ها وقتی دوباره به حیاط قدیمی زندان گوهردشت پا گذاشتم، باور نمی كردم 
یك ش��اخه ی مو روی جعبه ی انگور كه توس��ط یکی از هم بندانم در باغچه  كاش��ته ش��ده بود، 



این گون��ه رخ نمای��د. درختی بارور با انگورهایی زرد مثل دانه ه��ای طال. طرف دیگر باغچه یك 
ردیف درختچه ی انار خودنمایی می كرد. پوس��ته های انار را به امید آن كه س��ال بعد خاک قوت 
بگیرد در زمین چال كرده بودیم. دانه های باقی مانده در درون پوس��ته، ابتدا به جوانه و سپس به 
درختچه های انار تبدیل شده بودند. آن طرف تر یك درخت انجیر بی بار بود كه از در خاک كردن 
یك دانه  انجیر خش��ك پدید آمده بود و اكنون در حس��رت پیوند می سوخت و چشم انتظار روزی 

بود كه به بار بنشیند. 

جوانه  ی هسته ی   خرما، شاخه ی درخت مو، درختچه های انار و انجیر خشك شده كه دوباره زندگی  
یافته و رویش آغاز كرده بود، مرا بر این اعتقاد راس��خ كرده اس��ت: وقتی دانه ی كوچکی كه در دل 
خاک نهفته است، »سینه ی سنگین سنگ را می شکافد و به گونه ی خورشید دست می  كشد« چرا به 

»دانه ی انسان این گمان« نباشد.
بیش از دو دهه اس��ت كه یاران من، آنان كه فریاد زندگی برلب داش��تند آرام به زیر خروارها خاک 
سرد خفته اند. وقتی  می رفتند باور داشتند چونان آفتاب كه از نو می دمد و زندگی می بخشد دوباره 

باز خواهند گشت. 
بیست و دو سال است كه در بیداری و هشیاری، در خواب و رویا، با یادشان زیسته ام، می دانم روزی 

دوباره سبز خواهند شد و زندگی را به میهن باز می گردند.

***** 

 بیس��ت و دو سال از كش��تار زندانیان سیاسی در تابستان 67 می گذرد. جنایتکاران در این مدت 
كوشیده  اند تا ابعاد این فاجعه ی هولناک هم چنان مخفی باقی بماند. تالش های صورت گرفته برای 
روش��ن شدن محل دفن قتل عام ش��دگان 67 هم چنان بی نتیجه  مانده و هزاران خانواده ی داغ دار 

هنوز از محل دفن عزیزان شان بی خبرند.

تحقیق و بررس��ی این قتل عام، گردآوری اس��ناد و مدارک، روش��ن كردن ابعاد واقعی آن و فراهم 
كردن مقدمات برپایی یك دادگاه بین المللی برای رسیدگی به این جنایت هولناک برعلیه بشریت، 
كار یك نفر و یك گروه نیست بلکه نیازمند تالشی سازمان یافته و در سطح ملی است و همکاری 
همه ی فعاالن و سازمان های اجتماعی و سیاسی را می طلبد. تا انجام چنین مهمی، اما هریك از 
ما می توانیم و بایستی در گردآوری و انتشار دیده ها و دانسته ها و یافته های خود تالش كنیم و با 
گرامی داشت یاد این عزیزان، و به منظور مبارزه با فراموشی، گوشه هایی از این فاجعه را آشکار كرده 

و در تکمیل اسناد آن بکوشیم. تحقیق حاضر تالشی است در این راستا.



 این كتاب از سه بخش تشکیل یافته است:
 روزش��مار كشتار 67 در زندان گوهردشت و توصیف روزهای دلهره آور اوین درجریان كشتار ۱. 

67 از زبان شاهدان این جنایت.
  اسامی زندانیانی كه در بندهای مختلف زندان های اوین و گوهردشت به دار آویخته شدند.۲. 

از آن جای��ی كه در مورد زندانیان چپ اطالع دقیقی در دس��ت نبود و تالش های من برای 
تدقیق بند های زندانیان قتل عام شده چپ به جایی نرسید، لیست این دسته از زندانیان را 

بصورت جداگانه و با تفکیك وابستگی گروهی شان آورده ام.
 

 تصویر قبرهای زندانیان قتل عام شده در بهشت زهرا و گورهای دسته جمعی در خاوران.۳. 
در میان تصاویر چندتایی را ش��خصاً  نمی شناس��م. به اصرار خانواده های قتل عام شدگان از 
ح��ذف آن ها خودداری كردم. ممکن اس��ت تاریخ اعدام آن ها بعد از كش��تار 67 بوده و یا 

اشتباهی در آن ها رخ داده باشد.    
به منظور درک بهتر محیط زندان و موقعیت بندها و توضیحات شاهدان، نقشه های زندان را مورد 
استفاده قرار دادم و نیز تصویرهای دستوردهندگان و اجراكنندگان اصلی این فاجعه  ی بزرگ ایران 

معاصر را در بخش آخر كتاب آوردم. 
***** 

به سرانجام رساندن این تحقیق بدون محبت یارانم در ایران امکان پذیر نبود. از همه ی كسانی كه 
در تهیه ی عکس ها، اطالعات جمع آوری ش��ده، ویراستاری، كارهای فنی و انتشار این كتاب مرا 

یاری دادند،  صمیمانه سپاسگزاری می كنم.

در تدقیق اس��امی قتل عام شدگان چپ از محبت دوست عزیزم مهدی اصالنی برخوردار بوده ام.  
قدردان مس��عود اشرف سمنانی هستم به خاطر یاری اش در تهیه ی نقش��ه های زندان، و راضیه 

متینی برای هم دلی و هم كاری ستودنی اش در فراهم آمدن این مجموعه.
ایرج مصداقی - اردیبهشت ۱۳۹۰




