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نخاورا در ٦٧قتل عام شدگان  بزرگداشتاز مراسم خرين خبرها آگزارش   

 
  ١٣٨٧ شهريورم تشهجمعه                                                             شجاعی ميترا - سالم دمکرات -ايران خبر

                                                        
 خاوران ممنوع

 
ران خبريده به آژانس اي رسی نامه هایاز البال   

 سالگرد احمد شاملو با فشار ی سرکوب شد و حتري ت١٨ ، گارگر با توطئه انجام نشدیجهانز،اول ماه مه روبهشتيارد١١

. خاوران استی مرقد پاک شهدایدسته جمع نوبت سالگرد کشتارنکيانجام نشد و امزارسر و اطالعات بریکتاتوريد   

  روزیثقف  رضايعل. ده بودنديد دارك را ت ن روزيا  یاسباب سرآوب برا ن شده ييش تعي پ ازی حكومت با برنامه اسران

شنبه هاله صفرزاده چهار . در بازداشت است  ر و تاکنوناحظا  اطالعات یريگي هفته به اداره پنيور همي شهر٤دوشنبه 

 زي هفته آنها را نی داده شده بود از ابتدازاني عزني ای هاخانوادهقبل به  که ازيی اخطارهایشده وط احضارزي نیوهمسر

.رندي مراسم را بگی برگزاریجلو" حتما"،  نه،که. دي آغاز نموده اند که شازي و ارعاب آنها را نديتهد واحضار  

 
  در خاوران٦٧ممانعت از حضور بازماندگان قتل عام شدگان 

 
داشت و يگرام جهت  ١٣٦٧قتل عام شده تابستان   یاسي سانيزندان  ی، خانواده هاساله طبق سنت هر یجار روز صبح 

.دندي تهران گردیزان خود عازم گورستان خاوران در جنوب شرقيادبود عزي مراسم یبرگزار   

ن بزرگداشت را داشته اند قصد ي که سابقه شرکت در ایي از خانواده هاید تعدادي گذشته با تهدی از روزهایتيدستگاه امن

ن مراسم يا که قصد شرکت دریافراد وش که خانواده هاي پی، ساعاتن مراسم اعالم نمودي ایبرگزاراز یريخود را جلوگ

. روبرو شدندی و لباس شخصی انتظامیروهاي از نیاديدند با حجم زيرا داشتند عازم منطقه مذکور گرد   

ن ي گورستان خاوران به منطقه مذکور اعزام و همچنیلومتريک کيحدفاصله قرارگاه حزب اهللا دراز موتورسواریروهاين

 اتوبان به یر اصلي گورستان خاوران در مسی متر٥٠٠ در منطقه خاورشهر ، حدفاصل  با حضوری انتظامیروهاين

راه ورود به گورستان  ن ي ترین را مستقر نموده بودند و اصلي سرنشیس با تعدادي پلیلهاي از هم اتومبی اندکیفاصله ها

.نمودندي میريتان جلوگ گورسیو حرکت به سو را مسدود و ازهرگونه تردد فرد " لبه زنک"ابان ي خیدر ابتدا   

 که قصد شرکت در ی از افرادیمذکور تعداد  در منطقه یو انتظام  یتي امنیروهاي حضور نیده است در پيگزارش گرد

. باشدیت افراد مذکور مشخص نميده اند ، هويمراسم را داشته اند بازداشت گرد  

به اتهام  " دزدان نژايثاق يو م  ی، محسن نادری صارمی، علی منصوریمحمد عل "ان ي همچنان آقا است کهیحالن دريا

 یزندان به سر م همچنان درف ويکسال بالتکليگذشت ده بودند پس ازيگرد ريگذشته دستگسال بزرگداشت در شرکت در

 بر ازرا   خود ی نگرانیه اياطالع به صدور با اقدامرياخ  ی روزهایط ن الملل درياست سازمان عفو بان ذکريشا. برند
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. با خانواده ها و شرکت کنندگان در مراسم خاوران اعالم داشته بودیتي دستگاه امنخورد   

 
رانيمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا  

 
  از خاورانیافتي درین خبرهايآخر

 
 ،ستاده بودندي ای انتظامیروي نی گشتها،بعداز قبرستانلومتر قبل ويك آيصبح صبح درخاوران ازده امروزيرسبنا به خبر

 آه قبرستان یيتا جا  ،چكس آنجا خودرواش را پارك آنديهدادند آه ي اجازه نم، آه آنجا بودندیاري سیاز گشت هاري و بغ

 امروز اجازه دفن هم به . گرداندند يزش برود واورا برميز سر خاك عیدادند آه آسيارامنه را هم بسته بودند و اجازه نم

. دادندی نمیآس   

ده و به جد يرو چي خاوران نی درب ورودیلومتر از جلوي آ٨ده است سپاه پاسداران تا يه دستمان رس آه بیگريخبر ددر

 ها یف دستيرند و آيگي نفرات را میي شناسایآارتها, كنند يل ها را چك ميموبا, شود يمانع از ورود نفرات به خاوران م

.كنندير و رو ميراآامل ز  

 خبر فوری از خاوران
  صبح دقيقه٩:٣٠ساعت 

ی  راه های منتهی به گلزار خاوران توسط نيروهای امنيتی و انتظامی مسدود شده است و کليه تمامی: سالم دمکرات

بودند، از جمله خانواده های  افرادی که برای يادبود بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی به خاوران رفته

گواهينامه ی افرادی را که برای ورود به جاده منتهی به گلزار   همچنين کارت شناسايی و . برگردانده شده اند قربانيان،

معرفی  اند ضبط کرده و به ايشان دستور داده اند که خود را به پليس امنيتی در ميدان سپاه خاوران اصرار می ورزيده

 اسامی   .خانم صبحناز عمرانی می باشند مله افرادی که می بايست خود را معرفی نمايند آقای رضا اقدسی و از ج .کنند

  . خواهد شدديگران و خبرهای تکميلی تا ساعاتی ديگر مخابره

 نگرابی سرکوخاوران در محاصره 
 صبح ناز

استقرار ُگله به ُگله ی نيروها و متوجه ) خاوران(به محض ورود به جاده ی خراسان. خاوران شديمصبح زود عازم   ٨

شورش نيز در ميان شان نمايان شد و باز هم نزديک تر ، لباس شخصی ها  جلوتر گاردهای ضد .ماشين های پليس شديم

 . گشتندهم ظاهر

داشتند، مشغول  ر آنجا عده ی زيادی که بعضًا چهره های آشنايید. رسيديم، برای خريد ُگل پياده شديم به ميدان گل که

حتی يکدسته صد، صد و . خيلی زياد: "دادند از فروشندگان پرسيديم که چقدر فروش داشته اند و جواب. خريد بودند

اعتنا به به پاسخ آنان مطمئن شديم که مراسم برقرار است و با شادی و بدون  از". پنجاه نفری هم آمدند و ُگل خريدند

شدند، عازم  امنيتی و گارد شورش و لباس شخصی هايی که هر چه جلوتر می رفتيم بيشتر و متراکم تر می نيروهای

. گلزار گذشتيم، شادی مان به يأس تبديل شد اما هنگاميکه از سمت راست بزرگراه از جلوی جاده ورودی. گلزار گشتيم

گارد ضد شورشی جاده خاکی ورودی به خيابان گلزار را با مخروطی  شايد يکصد نفر لباس شخصی و لباس نظامی و

بهانه ای  چشم های ايشان، که اينک در هر قدم ايستاده بودند، تا توی ماشين ها را نيز به دنبال .ها و نرده بسته بودند
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ه اگر حرکتی بکنيم و می دانستيم ک. کاويد برای دستور به توقف و آزار کسانی که قصد شرکت در مراسم را داشتند، می

بياوريم، متوقف مان خواهند کرد و اگر خودمان را بازداشت نمی کردند،  موبايل هايمان را برای عکس برداری باال

 .مان را می گرفتند حتمًا تلفن های

ستقر در وظيفه م سربازان. به نزديکِی جاده ِی خاکی ورودِی گلزار، موتور سواری به دنبالمان افتاد دور که زديم، تا

رسيديم، ديديم که به جاده که  .ادامه دهيم و توقف نکنيم آنجا، پنهانی از چشم افسران به ما اشاره می کردند که به راهمان

راهی بود که پياده می توانستيم تا درب ورودی  بر خالف دوران های گذشته که از ورود ماشين ها جلوگيری می کردند،

 در چنين مواقعی، يکی دو راه. مسدود بود و پيادگان را نيز وادار به بازگشت می کردند ًالگلزار باال برويم، اين بار کام

را به نزديک مزار برسانيم،  فرعی و خاکی بود که می توانستيم پنهان از چشم نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها خود

.  نتواند خط محاصره ی گلزار شهدا را بشکندبودند تا هيچکس اما اين بار، در آنجا نيز گروه های گشتی را مستقر کرده

 . استگفتم که جنازه ی خاک شده اش نيز چنين هراسی را به دل سرکوبگران انداخته در دل به دختر عمويم آفرين

اشاره می کرد  راهی که اميد بسته بوديم رسيديم، ماشين ديگری را ديديم که سرپائينی می آمد و به ما وقتيکه به آخرين

. رفته را رفتيمپس باز هم راه  . اشاره مهار کرداما دل پر اميد را نمی توان با". بازگرديد"شمان بيهوده است و که تال

دادند و جلو آمده و " ايست"دستور . آنجا آمده ايم اينک برای نيروهای انتظامی و امنيتی مسّجل شده بود که به چه منظور

 . "تشريف ببريد ميدان سپاه، پليس امنيتی: "ا گرفتند و گفتندشناسايی مان ر بدون سوأل و جوابی کارت های

خواهد داشت تا  اين نتيجه رسيديم که رفتن به پليس امنيتِی ميدان سپاه، بازداشت چند ساعته را در پیدر راه بازگشت به 

ن و نگاه به ارکيده از پشت شيشه های ماشي .پس رفتن مان سودی نداشت. مطمئن شوند که ديگر به گلزار باز نمی گرديم

 .شهادت شان را پاس داشتيم های سرخ و دلی آکنده از درد، بيستمين سال

 روانشان شاد

   بادوراهشان پر رهر

  ١٣٨٧ هشتم شهريور

  ضرب و شتم گردآمدگان در گورستان خاوران
  

 برای ١٣۶٧شدگان سال  اعدام ها و دوستان  شهريور، خانواده٨صبح روز جمعه،  

با ممانعت نيروهای  داشت ياد عزيزانشان به گورستان خاوران رفتند، اما گرامی

شاهدان  ی ه گفتهب.ها روبرو شدند انتظامی و نيز ضرب و شتم توسط لباس شخصی

 عينی، حتی بازار گلی که در نزديکی گورستان خاوران قرار دارد و همه ساله

کنند نيز پر از نيروهای  ها از آنجا برای مزار عزيزانشان گل تهيه می خانواده

  .  بودانتظامی

شدگان  ستان اعدامدو ها و هشت صبح روز جمعه، هشتم شهريورماه به رسم بيست سال گذشته، جمعی از خانوادهساعت 

راهی گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران  داشت ياد فرزندان، همسران، و يارانشان  به منظور گرامی١٣۶٧سال 

گلی تهيه کنند، اما  در گلستان رضا توقف کردند تا برای مزار عزيزانشان دسته ها ابتدا ها به رسم تمامی اين سال آن. شدند
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   .ز نيروهای انتظامی بودمحوطه بازار گل پر ا تمامی

ی ميدان گل تا  فاصله ی خاوران، بيگی عضو هيأت دبيران کانون نويسندگان و از شاهدان عينی روز جمعه معصوماکبر 

گذشتيم تا به خود گورستان  که از آن ميدان گل می در تمام طول مسيری«: کند گورستان خاوران را اين گونه توصيف می

 های پليس و نيروی انتظامی ايستاده کيلومتر ی، حتا کمتر، ماشين های نيم فاصله ال درخاوران برسيم، شايد مث

ی خراسان را برگشتيم به طرف  جاده  در حقيقت  وقتی ما آن بريدگی را که بايد از آن جاده برگردی ، دور زديم ، .بودند

  .»اند های آهنی کشيده ود ، حصارها و نردهش خاوران منتهی می خاوران، ديديم که تمام آن ديواری را که به گورستان

از چهار هزار زندانی  زمينی که نام گورستان خاوران را بر خود دارد و مدفن بيش ی شاهدان عينی، قطعه گفتهبه 

   .است امکان ورود افراد پياده نيز به آن نبوده سياسی و عقيدتی است، به طور کامل توسط حصارهای آهنی بسته شده و

گيری  دورتر برای تصميم بينند که امکان ورود به گورستان را ندارند، دور زده و حدود يک کيلومتر وقتی مین حاضرا

  .نندک که چه بايد بکنند خودروها را متوقف می و اين

   حمله موتورسواران
ی دورتر، شايد يک  در يک فاصله از آنجا که گذشتيم، وقتی که« :کند مشاهداتش را اين گونه بيان می بيگی معصوم

 خريده بودند ببرند سر مزار،  هايی را که خواستند گل  می و کيلومتر آنورتر، دوستان نگه داشته بودند که چه بکنند

 کاری کردند، آمدند و شروع کردند به درگيرشدن با جمعيت و به اصطالح کتک را تعقيب می موتورسوارهايی که اينها

کردند، از جمله ماشينی که  می ها را خرد ماشين شيشه. ها ی ماشين طرفه و بعد شکستن شيشه اری يکک البته کتک. کردن

ای نداشتند که ممکن  کردند و هيچ مالحظه آجر را پرت می .اش را با آجر خرد کردند ی عقب خود من سوارش بودم شيشه

   .»دند کن ها را می های ماشين نمره. بخورد ی کسی است اين آجر به سروکله

  ناصر زرافشان در صحنه
ها حضور  درگيری  عضو ديگر هيأت دبيران کانون نويسندگان که در قسمت ديگری از محل زرافشان، وکيل وناصر 

از آنجا که گفت و گو با زرافشان حوالی . باشند شده دهد که چند نفر توسط نيروهای انتظامی دستگير داشته احتمال می

او . تر بايد منتظر گذشت زمان شد کند که برای به دست آوردن اخبار دقيق می ، وی تصريحظهر جمعه صورت گرفته

 و ۶٧قبل از  های  بهشت زهرا رفتند که اعدامی٣٣ی  جمعيت پراکنده شدند، گروهی ظاهرا به طرف قطعه« :گويد می

دوخورد و جنگ و گريز با نيروهای خاوران به ز اند و بعضی ديگر هم در حوالی های دوران شاه در آنجا مدفون اعدامی

 هنوز تصوير خيلی شفاف و روشنی از اين که مآال چه اتفاقی  .دادند ادامه می مختلفی که در آن منطقه مستقر شده بودند

مثل دوربين و موبايل  يک چيزهايی از کسانی که آمده بودند ضبط شده. يا چه تعدادی دستگير شدند، وجود ندارد افتاده،

   »اش حرف بزنيم درباره  تر  شفاف احتياج به زمان هست تا بتوانيم.  چيزهاو اينجور

   نو تهديد بازماندگااحضار 

سياسی و اجتماعی  شدگان و نيز فعاالن های اعدام چندروز مانده به هشتم شهريور، تعدادی از خانوادهاز 

به . مدت کوتاهی نيز بازداشت شد به دادگاه انقالب احضار شدند که يکی از آنها به نام عليرضا ثقفی

 راضی  ها مراسم خاوران و محور بازجويی ی ناصر زرافشان که خود يکی از احضارشدگان بوده، گفته
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   . است  بودهکردن افراد برای برگزار نکردن مراسم امسال

دران يورش به جمع ما ی گذشته احضارها، اخطارها و از هفته« :گويد در اين مورد چنين میزرافشان 

انتظامی و امنيتی و احضار فعاالن  زاده و جلب مادران به مراجع باختگان در منزل خانم سرحدی جان

ی گذشته احضار شده  فعاالن اجتماعی در دو هفته من خودم و تعداد ديگری از. اجتماعی وجود داشت

  .»يمما هم حرفهای خودمان را زده بود. بودند هايی در اين زمينه کرده بوديم و صحبت

   یتلفن تهديدهای
دستور درگيری دارند و در   بود که نيروهای انتظامی ها نيز تلفنی اعالم شده تعداد ديگری از فعاالن و خانوادهبه 

بيگی، که خود نيز با تماس تلفنی از حضور در  معصوم اکبر. صورت حضور در خاوران حتما درگيری پيش خواهد آمد

 فشارهای امنيتی روز به روز بيشتر شده و گويا قصد بر اين است که ماجرای اعدام استبود، معتقد  خاوران منع شده

شدگان  دادخواه اين کشته ما. حق ما است که برويم سر اين مزارها«: گويد او می.  فراموش شود۶٧جمعی سال  دسته

گران فکر کنند که نبايد بروند سر جلوگيری بکنيد و دي ها هم نيست که شما يکبار، دوبار، يکسال به اين سادگی. هستيم

  .»مزار عزيزانشان

هايی  امنيتی تماس  است، از طرف نيروهای١٣۶٧جمعی سال  های دسته  در آستانه شهريورماه که سالگرد اعدامساله  همه

گذشته، هرسال فرزندان و همسرانشان باز دارند اما تا سال  شود تا آنان را از رفتن بر سر مزار ها برقرار می با خانواده

   .شد درگيری فيزيکی انجام می اين مراسم بدون خشونت و

ها تفاوت  جمعه، با بقيه سال ها و تهديدهای امسال و نيز عملکرد نيروهای امنيتی در روز گويد تماس زرافشان میناصر 

ولی الاقل در اين حد  د، از قبل اين احضارها و اخطارها بو سالهای گذشته حضور داشتند، . کرد امسال فرق می«: داشت

مادرهايشان به  باختگان بتوانند برای ادای احترام به فرزندانشان، به شوهرانشان، به پدرها و جان های اين بود که خانواده

تر بود، منطقه را بسته بودند و اوضاع و   بستهکردند، ولی امسال راهها کامال تا آن حد جلوگيری نمی. خاوران بروند

  .»ت بوداحوال متفاو

خمينی کتبا دستور  اهللا توسط نيروهای سازمان مجاهدين خلق، آيت» فروغ جاويدان« بعد از عمليات ١٣۶٧سال مردادماه 

  . کنندشان پابرجا هستند، اعدام داد کليه زندانيانی را که هنوز بر عقيده

   . بودنددی خودزيادی از اين زندانيان، دوران محکوميت خود را سپری کرده و منتظر آزاتعداد 

های  توسط خانواده شدگان آن سال منتشر نشده اما آمار غيررسمی که هيچ آمار رسمی و دقيقی از تعداد اعدامهنوز 

  .شود رقمی بيش از چهار هزار نفر را شامل می ها تهيه شده، های زندانيان سياسی آن سال قربانيان و نيز بازمانده

   

  یميترا شجاع

٢٠٠٨ -٠٨ -٢٩  

 دويچه وله


