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  !عکس ھا از ابعاد جنايات سخن می گويند
    يارانبه ياد 

  قتل عام شدگان شھرم لنگرود 
  

 اميرجواھری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com   

          ٢٠١١سپتامبر  -١٣٩٠  نتابستا
  

                                                         
  

  : اين نوشته را تقديم می کنم به                                                                      
  

  برادران، خواھران                                دختران و پسران، ھمسران و
  م   مقاوم          و مادران، پدران وھمشھريان                                                                     

                                                                 
  :                       بقول شاملوی بزرگ                                           

     
  ....   برای آنان که عشق شان زندگی است                                                            

                            و نه آن ديگرانی که می سازند                                    
                                                                دشنه

                        برای جگرشان                                                             
                                                               زندان 

                                                                                   برای پيکرشان 
     رشته                                                             

                                                 برای گردن شان                                 
                                             

  
  :يادداشت توضيحی

  
  .مانتشار دادشد، ايان ھمان نوشته عينا چاپ با سه عکس که در پستان پيشينتابدو من اين مطلب را در
يل مودريافت اسامی جديد اعداميان برای تکتلفنی  و ايميل ھا و پيغام ھای شفاھی و پاسخ ھای دريافتی

 که تنھا به حرمت آن – اين کارکوچکم گويی توانستم ارجبه شوق کشاند، توزادگاھم لنگرود، آنچنان من راازليست،
شناسی خانواده ھای اعدامی آن ھمه قدر را از-ود ابعاد آن جنايت تاريخی فراھم آمده ب-جان ھا و به ثبت رساندن

، دوربين بدست به لنگرود رفت فضای تابستان امسال بلکه ھمان شھريورعکاس جسورشھرمان نه در. بگيرم
 احترام ياد ھمه آن جان به.  دراينجا با ھم می بينيم رژيم اسالمیسند جنايتکاری راعرضه داشت که بمثابه و

ھمچنان  .د ازاسامی دريافتی وتدقيق سندقبلی، آنرا ديگربارانتشارمی دھم  با اضافاتی چنھای عاشق
 که دراين - انتشارکتابی–کدام ازاين عزيزان،برای ھردريافت عکس ،انعکاس خاطره ای ازياری،تکميل ومنتظر
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ااين ھستم تم راھنمايی واظھارنظرھمه شما ياران بيشمارچشم انتظار. باب درآينده،در دست تھيه خواھم داشت
  .دفترراتکميل وتکميل ترسازيم 

  
  : انگيزه اين نوشتار 

  
دو کشتار جمعی فعاالن يعنی ، ۶٧تابستان قتل عام خونين سال از  سهو  وبيست ۶٠ سال از تابستان ھم اکنون سی سال 

می  جنايت جھنمی حاکميت خون و جنون و سه دھه از موجوديت نظام بيش ازسياسی در زندان ھای حکومت اسالمی ايران و
ھايش را با خون خواھی  آرمان درامر دفاع ازنسل و تباری که جھان را زيبا و برای ھمه می خواست ، تاوان اعتراض . گذرد

از اينرو يکايکشان را به خاک و خون . نظامی که نمی خواست و نتوانست، آرمان زيبای آنان را پاس بدارد .  خود پرداخت
   .کان ھای بی و نام نشان ، مدفونشان ساختانداخت و اين عزيزان را در م

سلطنتی وديکتاتوری نظام سرکوبگردو  از نگاه من؛ زندان، شکنجه، کشتارواعدام ، پاسخ ھميشگی حاکميت ھای
اسالمی به مبارزات مردمان ايران عليه ظلم، تباھی وبی عدالتی درکشورما بوده وبه عنوان بخشی ازتاريخ و 

  . و به آيندگان سپرده شودزندگی ما بايد ثبت گردد 
 ما شاھد فوج وسيع دستگيری ھايی که، خيابان ھا، محله ھا،مدارس،دانشگاه ھا، کارگاه ھا ۵٧ درايران بعد ازقيام 

و ۶٧ و۶٠  سالھای خونينقتل عاموکارخانه ھا، کتابفروشی ھا وچاپ خانه ھا،روستا ھا را دربرمی گرفت ودر
 رابرنمی رين اعتراضی که کوچکتند نشان دادکومتگرانح شان، سياهحاکميت درتمامی بيش ازسه ده 
 .د کرد ند گفت و اززدن ھيچ مخالفی خودداری نخواھنپاسخ خواھبا خشونت وکشتارتابندوھرحرکتی راسرکوب و
چون من نيز. بی نصيب نماند نفرت انگيزوھولناکُ نيزازاين کشتار لنگرود شھرکوچک شما لی ما

آنچه که قطعی است؛ ھيچ يک ازاينان برای . اين جوانان پاک باخته را می شناختمی از، بخش معينديگرھمشھريانم
برابرنظام ھای فاع ازمنافع مردمان وايستادگی دربلکه د. نيامده بودندشخصی شان به رودررويی با نظام برمنافع 

   .انسان ستيز،موجب قتل آنان گرديد
شھری چون لنگرود، بيش ازھرچيزنشانه ابعاد وسيع سبوعيت آدم           تعداد قتل عام شدگان نسبت به جمعيت 

ما وظيفه داريم که نام اين عزيزان را درحافظه تاريخی . است ،خاصه نظام آدم سوزاسالمی خوارانه اين دونظام 
     .مردمان ما مدام زنده کنيم

 تا  وبه شوق وا داردشويق کندت،  اين کارقدم ،دوستان ديگررا نيزبه    اميد آنکه اين تالش کوچک ام ، بعنوان اولين 
زمانی بتوانيم ،اسامی فرد فرد قتل عام شده گان کشورمان را ازکوچکترين دھات وقصبات گرفته تا بزرگترين 

  .شھرھا را به ثبت برسانيم
 محکوميت  دادخواھی وپرونده مستند اين جنايت بايد دربرابرافکارعمومی بشريت مترقی قرارگيرد تاسند  
 .گرددعرضه پيشگاه دادگاھی بين المللی در"  جنايت عليه بشريت"جرم عامالن آن به مران وآ

 درتکميل اين اقدام ازھمشھريان داغديده ام ، بويژه. ھنوز کامل نيست ،    می دانم ؛آنچه دراين فھرست آمده
 ياری می طلبم تا نام ،عام ھاوابستگان جان باختگان قتل خواھران وبرادران وفرزندان ،مادران، پدران،ھمسران، 

ھای آنان را دراختيارم نھند  و وصيت نامه  بويژه عکس افراد سال تولد، وضعيت شغلی، محل اعدام،،ھای ناشناس
   .می تواند به اين نام ھا، رنگ و جانی تازه ببخشد ودرصورت امکان ياد وخاطره ای ازآنان

 دوست داشتنی شان را زمان چھرۀ شجاع وذاريم غبارنگ. وظيفۀ تک تک ما، حفظ خاطرات اين عزيزان است
  .کند، کدرعشق به انسان نداشتندکه گناھی جز

  
  "!اين ميان حتی يک نام را ھم،نبايد فراموش کرددر":باورم که ھمچنان براين      

   

   لنگرود)وادی(قبرستان ھای  ی عکس نکاتی چند درباره
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ھای خانوادگی از راھی که  هگارسيدن به آرامقبل ازدرضلع جنوب غربی گورستان عمومی شھرلنگرود و
اين گورھا متعلق به . خورد پوشانده بودند به چشم میمشخص که با سيمان رويشان راناشت گورھ8وجود دارد، 

شھرھای ايران ھای ايران ھستند که متاسفانه دربيشتر نزندا در۶٠ی  قربانيان کشتار زندانيان سياسی در دھه
ھای  درماه،بينيد میاند شده  گرفته٨٧ز سوم شھريورھايی که رو  يافت؛ چنانکه در عکسھا را شود آن می
اگرچه . رزندان خود رابرسنگ کوچکی روی گورھا قراردھندنام ف ،لنگرود توانستندھادره داخانواخير
ی به تنھا نشانی است که جالدان اسالمبا استفاده ازمشخص نيست که گورھا از آن کيست، اما ھمين ًدقيقا

  .اند ھا داده خانواده
سمت شمال به جنوب عبارتند ازھستند، وديگرگروھھااعضای سازمان مجاھدين ًکه غالبا ازاين گورھا قربانيان 

علی شعبانی، محمد نجاتی، محمد صفری، جعفری،اکبر  اخوان اقدم، علیهللاسد: از
 .عتیمحمد رضا شريولقاسم ميرناطقی لنگرودی، يک گورھنوزنامشخص وسيداب

لنگرود در۶٠ی قتل عام زندانيان سياسی دردھهھمچنين بايد به اين نکته توجه داشت که اين افراد تنھا قربانيان 
شمسی درلنگرود درگورھای ١٣۶٧ و١٣۶٠ھای  عام شده طی سال زندانيان قتلمشخصی ازتعداد ناونيستند 

ورھا که يا سيمان يا قراردادن سنگ يا ز اين گيکی دو نمونه ا. اند  پراکنده»وادی«گورستان گوناگونی در
اند، مشخص  يان شدهتوسط افرادی که با تحقيقاتی سخت موفق به پی بردن به جايگاه تقريبی برخی قربانآجر

  .  بينيد ھا می عکسشده است که در
ساختمان جديد . اين وادی استيی که بايد بيش ازھرچيزمورد توجه قرارگيرد ساخت وسازھای جديددر  نکته

روی . ھمان ضلع جنوب غربی گورستان ساخته شده استودر» وادی«١٣ی  که درپشت قطعهغسالخانه 
نيز ١٣ی   خود قطعه.را پوشانده است۶٠ی   ھای دھه سالربانيان کشتار زندانيان سياسی درگورھای قازبسياری 

ه باشد خود داشت دررود گورگروھی ديگری بندی است، احتمال می طعهقکه درحال خاکبرداری وآماده سازی و
دست اقدام، مثل ھای در به ساخت و سازبا توجه  و.برای ھميشه از بين خواھد بردکه رژيم با اين عمل آن را

رود که مزدوران رژيم قصد پوشاندن گورھا را  ھمان محل در حال ساخت است، بيم آن می که در وادیمسجد
  .داشته باشند

   پايانی آنکه؛دونکته
با آباد سازی ازگورھا،با پرشدن گورستان شھر،وش رژيم برای به فراموشی کشاندن اين دسته با ھمه تال:الف  
 طی سال )١٩عکس شماره(ساختمان جديدی درمنتھی اليه گورستان  ناگزيريگانه قبرستان عمومی شھر،به

رجلوی دسته ای ازگورھای اين عزيزان د. ھای اخيرساخته اند که درحکم مسجد و محل شتشوی مرده ھاست 
آن ھا و جنب اين ساختمان جای گرفته است که ھمواره توسط مردم و جوانان چھره اشنا با قراردادن دسته ھای 

  . گل ، آن گورھا را به روز نگھميدارند 
ازخرداد ھشتاد وھشت درستيزباديکتاتوری اسالمی ديگراينکه درگرما گرم به خيابان امدن جوانان بعد : ب 

يکی درشنکجه ی ورھايی ازستم ديکتاتوری موجود،جان ھايی چند ازجوانان شھرما بدادمبازه ضد استدرپويش 
گلوله باران در) رامیسينا آ(کن تھران، ديگری وسادانشجو ) اميرجوادی فر لنگرودی( گاه کھريزک 

دانشجوی سال آخر حقوق دردرگيری خيابانی جان باخت وبه خون ) مرتضی کيميايی(آن ديگریوخيابان 
 ازمرتضی کيميايیمتاسفانه چيز زيادی .پايان اين مقاله افزدم اد و نام دو تن ازآنان را دردراين جا ي.غلطيد

   .درانجام اين کاربه ياری افراد فاميل ودوستان اونيازمندم.بدستم نرسيده ودرجايی نديده ام 
 ی آن بعنوان يک وجهتاريختدقيق اين سند و به ثبت رساندن با مسئوليت ياد آورمی گردم؛ برای بارديگر

 ھرحد مستند سازی ، بازگويی و روشنگری، درمقابل بيش ازسه دھه جنايت حاکمان اسالمی درايران،از
ساخته وآنرا بعنوان يک سند دادخواھی مورد غنی تر،رود می تواند اين نوشته راازاطالعات دريافتی ازلنگ
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انجام اين در. دھددادگاھھای صالحه قرارصحنه راستفاده خانواده ھای اعداميان وجان باختگان راه آزادی د
  ! چنين بادا. وظيفه به توجه شما ياران بيشماروھمشھريان مسئول وآزاديخواھم نيازمندم 

  !يادشان زمزمه مستان باد 
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  ھا شرح عکس

  :  تاريخ عکاسی.وضعيت گورھا از آغاز تا پيش از نامگذاری - ١
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  .نامگذاریرسيد ابولقاسم ميرناطقی لنگرودی پيش ازازگو نمايی - ٢                    
 .وادی لنگرود که مشکوک به وجود گورھای گروھی است١٣ی شماره   قطعه - ٣
 .ساختمان جديد غسالخانه لنگرود دربرابروادی١٣ی   قطعهچند گورموجود در - ۴
 .ساختمان جديد غسالخانه وادی لنگرود -۵ 
 . سمت جنوبجای گورھای مشخص شده تا کنون از - ۶
 .گور متعلق به محمد رضا شريعتی - ٧
 !نشان مانده است و ھمان شکل سابق را دارد گوری که ھنوز بی - ٨
 .گوری متعلق به سيد ابلوقاسم مير ناطقی لنگرودی -٩ 
 .گوری متعلق به محمد صفری - ١٠ 

 .گور متعلق به محمد نجاتی -١١
 .گور متعلق به علی شعبانی - ١٢ 
 . به علی اکبر جعفریگور متعلق - ١٣ 
 .گور متعلق به اسداله اخوان اقدم که سنگ و نشانی کامل دارد -١۴ 

 .يی باالی گورش قرار دارد عکسی از اسداله اخوان اقدم که در پنجره -  ١۵
 .جای گورھای مشخص شده تا کنون از سمت شمال - ١۶ 

 .موقعيتشان نسبت به ھموضعيت گورھا درحال حاضرو -١٧
ی  گروھیھا ساير گورستاناين شيوه در. عالمتگذاری شده استھمان نزديکی ه با سيمان دريک گورک -١٨

چشم  ترين آن گورستانھای گروھی است، نيز به خاوران که مھمترين و بزرگًديگرزندانيان سياسی، مثال در
 .خورد می

شود که ساختمان  یگفته ممده وتانزديکی گورھا پيش آ ی جديد که ديوارضلع شمالی غسالخانه-١٩                 
 .داشتند، پوشانده استی از گورھای گروھی مخفی را که درآن قسمت قرارروی بسيارغسالخانه، جديد 

ھمان محل گذاری درکنارگورھای مشخص شده،در ھايی که به عنوان نشانهآجرسنگ و - ٢٠                  
 .شده است قرار داده

 .ديوار ضلع شمالی غسالخانهجود و باقی مانده درجوارای نامشخص مووضعيت گورھ  - ٢١ 
  
                                                                             

*********              

  ليست جانباختگان شھرستان لنگرود 
  
  
  

  )آذر١۶(زمان فدائيان خلق ايران اخوان اقدم لنگرودی                  ناصر                            سا-١
   اخوان اقدم                         ا سدهللا                                         اعضاء ھوادار سچفخا        – ٢ 
   اصغر خانی                           مجتبی                                  سازمان مجاھدين خلق ايران– ٣
  غرنژاد                            امير                                          اعضاء ھوادار سچفخا اص– ۴
   امجدی                                 رحيم                                  سازمان مجاھدين خلق ايران– ۵
                             سازمان مجاھدين خلق ايران استوار                                موسی      – ۶
   اسماعيل نژاد                         مرتضی                                سازمان مجاھدين خلق ايران–٧
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   اديب مرادی لنگرودی            محمد صادق                             سازمان مجاھدين خلق ايران– ٨
  يب مرادی لنگرودی              مسعود                                   سازمان مجاھدين خلق ايران اد-٩
   ارغند                              قنبر                                          اعضاء ھوادار سچفخا– ١٠
                       سازمان مجاھدين خلق ايران اکبری دھبنه ای                 علی اکبر            – ١١
   اکبری                             حسن                                     سازمان مجاھدين خلق ايران– ١٢
  )سھند(  اتحاد مبارزان کمونيست ايران                        بابائی                             بھروز   – ١٣
  مقطع قبل ازقيام بھمن ،(  بابائی پور                    محمود                        چپ دمکرات – ١۴*

  )                                                                                                   توسط عوامل شاه
  د                                      سازمان مجاھدين خلق ايران باطبی شلمانی                   محمو– ١۵
   شبرنگ لنگرودی               مھران                                       سازمان مجاھدين خلق ايران-١۶
   خلق ايران ساله                              سازمان مجاھدين15 عربزاده بحری                  حامد  -١٧

  بذری                             کامبيز                                      سازمان مجاھدين خلق ايران - ١٨ 
  )زمان شاه اعدام شد(اعضاء سچفخا  )                  ھادی( بنده خدای لنگرودی          کامران –١٩*
  مقطع قيام تير خورد وروی چرخ نشستدر                به            پيراسته                          طي- ٢٠

    سازمان مجاھدين خلق ايران                و از قبل اين حادثه جان سپرد                                     
  ن مجاھدين خلق ايران  پور حشمتی                    ؟                                              سازما– ٢١
  سازمان مجاھدين خلق ايران )                                 فاطمه( ترابی لنگرودی                منيژه –٢٢
  سازمان مجاھدين خلق ايران )                                مينو(   ترابی لنگرودی               منيره - ٢٣
  )سھند( اتحاد مبارزان کمونيست ايران         سيد جليل                          جواھری              – ٢۴
   جعفری                         عباس                                       سازمان مجاھدين خلق ايران – ٢۵
     سازمان مجاھدين خلق ايران  جعفری                        علی اکبر                                 – ٢۶
   حامدی                         علی                                          سازمان مجاھدين خلق ايران – ٢٧
   حامدی                          رضا                                        سازمان مجاھدين خلق ايران – ٢٨
                       فرزانه                                             ؟ حبيبی      – ٢٩
   حسينی                         علی                                         سازمان مجاھدين خلق ايران – ٣٠
     سازمان مجاھدين خلق ايران  حميدی                         گلی                                       – ٣١
   حسن پور                     احمد                                           اعضاء ھوادار سچفخا– ٣٢

   حسن زاده                      علی                                         سازمان مجاھدين خلق ايران - ٣٣ 
              فريدون                                     سازمان مجاھدين خلق ايران  حسن زاده         - ٣۴
   حداد زاده                      زھره السادات                             سازمان مجاھدين خلق ايران – ٣۵
        سازمان مجاھدين خلق ايران  حسن زاده                      قاسم                                 – ٣۶

   خاوری لنگرودی          سيدميرعلی نقی                 روحانی نماينده مجلس شورای اسالمی -٣٧ 
  اعدام شد     ) داما د حسينعلی منتظری (                                  به جرم طرفداری  ازمھدی ھاشمی 

        حسين                                      سازمان مجاھدين خلق ايران  خدا پرستی               – ٣٨ 
   خدا پرست                    ناصر                                         سازمان مجاھدين خلق ايران –٣٩

   سازمان مجاھدين خلق ايران    خدامی                          مجيد                                     - ۴٠ 
      سازمان رزمنده گان طبقه کارگر                              خيرخواه لنگرودی          علی     – ۴١ 

  )راه کارگر(رحمت                 سازمان کارگران انقالبی ايران)           گلباغی( خشکدامن – ۴٢
  .                    در کردستان جان خود را در راه آزادی و برابری نھاد                                  

   دواتچی لنگرودی            مجتبی                                     سازمان مجاھدين خلق ايران- ۴٣ 
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  جاھدين خلق ايران   دھقان نژاد                    علی                                         سازمان م– ۴۴
  )اکثريت(  ديانک شوری                منصور                           سازمان فدائيان خلق ايران – ۴۵
  سازمان مجاھدين خلق ايران )                            صاحب(  ذبيحيان لنگرودی            مھدی – ۴۶
  رضا                              سازمان مجاھدين خلق ايران  ذبيحيان لنگرودی            مکرم پور – ۴٧
   ذبيحيان لنگرودی            ابراھيم                                        سازمان مجاھدين خلق ايران – ۴٨
  ق ايران سازمان مجاھدين خل)                          پروانه (  ذبيحيان لنگرودی             سکينه – ۴٩
   راسخی                      تقی                                            سازمان مجاھدين خلق ايران– ۵٠
   راسخی لنگرودی            معصوم                                     سازمان مجاھدين خلق ايران– ۵١
                              سازمان مجاھدين خلق ايران راسخی لنگرودی            مھدی            – ۵٢
  ، ٧۴سال( تعلق سازمانی نداشت)                     نام پدرعلی (  رسولی                         ؟ – ۵٣

  )  ساعت اعدام گرديد۵                                                           شب بازداشت موقت، بعد از
    رزاقی                          رسول                                    سازمان مجاھدين خلق ايران-  ۵۴
  )اکثريت(  رضايی يگانه دوست         احمد                              سازمان فدائيان خلق ايران– ۵۵
       عضو کميته مرکزی حزب توده ايران رصدی اعتماد لنگرودی     سيد احمد                  – ۵۶
   رضوی لنگرودی            مجتبی                                           ؟– ۵٧
           3 رمضانيان                     حسن                                           خط – ۵٨
                                سازمان مجاھدين خلق ايران  روحی دھبنه ی              عبدهللا          –۵٩
   رھبر                            محمود                                     سازمان مجاھدين خلق ايران –۶٠
   رھبر درياسری                   ؟                                            ؟–۶١
                           کاظم                                       سازمان مجاھدين خلق ايران زينالی    –۶٢

  .   در لنگرود به دار آويخته شد١٣۶٣ ارديبھشت ٩                                                   به تاريخ 
                  ؟لنگرودی      ؟                   ) سلطاندوست( سلطانپور–۶٣
   سالمکار                         عطا                                       سازمان مجاھدين خلق ايران –۶۴
  شريعتی                        غالمرضا                                  سازمان مجاھدين خلق ايران–۶۵
  حمد رضا                                سازمان مجاھدين خلق ايران شريعتی                        م-۶۶
   شعبانی                         عبدالجبار                                  سازمان مجاھدين خلق ايران –۶٧
  اھدين خلق ايران شعبانی                           علی                                       سازمان مج–۶٨

  .  در لنگرود به دار آويخته شد١٣۶٣ ارديبھشت ٩                                                  به تاريخ 
   شھدی                           سھراب                              سازمان مجاھدين خلق ايران –۶٩ 

  سازمان مجاھدين خلق ايران )                        بھزاد(قاسم شھيدی                         سيعد –٧٠
   شيرازی                       ابراھيم                                    سازمان مجاھدين خلق ايران –٧١
   ايران سازمان مجاھدين خلق    شيرازی                         طيبه                                 -٧٢

  .  در مراسم شب عقد دستگير شد و تير باران شد                                                             
  ) آذر١۶( صادقی                         راشد                                      سازمان فدائيان خلق–٧٣
                                     سازمان مجاھدين خلق ايران  صادقی                         مھران –٧۴
  )آذر١۶(سازمان فدائيان خلق)                 اقدامی(  صدرايی نجفی اشکوری لنگرودی   حسين–٧۵
  ) آذر١۶( صدرايی نجفی اشکوری لنگرودی        علی                         سازمان فدائيان خلق–٧۶
                         فريبرز                                     اعضاء ھوادار سچفخا صمد پور – ٧٧

   صفری                         محمد                                   سازمان مجاھدين خلق ايران- ٧٨  
  ھدين خلق ايران     سازمان مجا          نادر ) از انگليس شيمیایدکتر( صفری لنگرودی –٧٩*
  )اعدام زمان شاه (
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   ظفری                           محمد                                      سازمان مجاھدين خلق ايران–٨٠
   طاھر پور گلسفيدی           بھرام                                                    ؟–٨١
     عبدهللا                                      سازمان مجاھدين خلق ايران عبدالھی                    –٨٢
   عزيزی                        احمد                                       سازمان مجاھدين خلق ايران –٨٣
   مجاھدين خلق ايران عزيزی                        ھرمز                                      سازمان–٨۴

  . در لنگرود به دار آويخته شد١٣۶٣ ارديبھشت ٩                                                 به تاريخ 
  سازمان مجاھدين خلق ايران )                            دارا( عرفانی                       داريوش–٨۵
  رھبری سازمان اقليت بعد از انشعاب  )                      ھادی( غالميان لنگرودی            احمد–٨۶
   غالمی نژاد                  تقی                                     گرايش سياسی به سازمان فدائيان–٨٧

  ھيجان  درمالقات با برادرش در زندان مالک اشتر ال) اکثريت(                                 خلق ايران 
  )اعدام درزمان شاه( سچفخا )         معروف به حسن دايی(  فرجودی کياکاليه         حسن –٨٨ *
   فرھاديان لنگرودی         ناھيد                                        سازمان مجاھدين خلق ايران –٨٩
               سازمان مجاھدين خلق ايران  فرھاديان لنگرودی         فيروز                         –٩٠
  )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران)              پيروز( فخر ياسری                 فيروز–٩١
   فالح پور                    بيژن                                         سازمان مجاھدين خلق ايران –٩٢
                 سيد محمود                                  سازمان مجاھدين خلق ايران  قبادی         –٩٣
   قربان نژاد                  منير                                          سازمان مجاھدين خلق ايران –٩۴
                  سازمان مجاھدين خلق ايران قربان پور                  قربانعلی                             –٩۵

      قريشی لنگرودی          رضا                                    سازمان رزمنده گان طبقه کارگر         – ٩۶ 
  کانديد سازمان چريکھای فدايی)                               عبدی( کاظمی         زين العابدين -٩٧ 

                                                        از شھرستان لنگرود، بعد از انشعاب با سازمان فدائيان          
  ) آذر١۶(خلق

    کريمی                  صادقی                                        سازمان مجاھدين خلق ايران– ٩٨ 
  سازمان مجاھدين خلق ايران )                                   علی( کيابی                       امين–٩٩
   کياکاليی                   سيد صادق                                         ؟–١٠٠
   لنگرودی                  مينا                                         سازمان مجاھدين خلق ايران  –١٠١
                            علی                                         سازمان مجاھدين خلق ايران   ؟–١٠٢

   ؟                         نادر                                          سازمان مجاھيدن خلق ايران  –١٠٣ 
                      سازمان مجاھدين خلق ايران   لنگرودی                زھرا                      -١٠۴
   لنگرودی                قاسم                                          سازمان مجاھدين خلق ايران  -١٠۵
   لنگرودی                منيژه                                                    ؟ –١٠۶
  )اکثريت(  لنگرودی                 حسن                                    سازمان فدائيان خلق ايران–١٠٧
   لنگرودی                اکبر                                            سازمان مجاھدين خلق ايران–١٠٨

  )   اکثريت(             سازمان فدائيان خلق ايرانعلی                          )         علوی(  ماھباز-١٠٩ 
   مجد زاده            حسن                                              سازمان مجاھدين خلق ايران         - ١١٠ 
   محمدی گلسفيدی        حسين                                        سازمان مجاھدين خلق ايران-  ١١١ 

   محمودی                زينب                                          سازمان مجاھدين خلق ايران–١١٢
   مسيحای لنگرودی      بيژن                                          ؟  -١١٣
    سچفخا   مسيحای لنگرودی       محمد                                        اعضاء ھوادار-١١۴
   مسيحای لنگرودی       منيژه                                         سازمان مجاھدين خلق- ١١۵

  مسيحای لنگرودی          مھدی                                  اعضاء ھوادار  سچفخا   – ١١۶   
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                                                سازمان مجاھدين خلق ايران       مطلبی لنگرودی         شاھپور                            -١١٧
  )  راه کارگر( منصوری                رضا                           سازمان کارگران انقالبی ايران-١١٨ 

                  حزب توده ايرانميثمی لنگرودی             حسن                             -١١٩
  )اکثريت(  ميشينی لنگرودی           ناصر                                   سازمان فدائيان خلق ايران -١٢٠
   نيکفر                      حسن                                   کانديد سازمان مجاھدين خلق ايران- ١٢١

                                                                              از شھرستان لنگرود                  
  نيکفر شلمانی              علی                                           سازمان مجاھدين خلق ايران –١٢٢

                    سازمان مجاھدين خلق ايران نوربخش                   ؟                            –١٢٣ 
    مير ناطقی لنگرودی      سيد ابوالقاسم                               سازمان مجاھدين خلق ايران–١٢۴
   نجفی امير کياسر         محمد                                          سازمان مجاھدين خلق ايران–١٢۵
                      محمد                                       سازمان مجاھدين خلق ايران نجاتی     –١٢۶
  )اکثريت ( ھوشياری لنگرودی      سيد خليل                            سازمان فدائيان خلق ايران -١٢٧
               اعضاء ھوادار  سچفخاھدائی                     بھمن                                     -١٢٨
   يوسفی کنعانی            اصغر                                         سازمان مجاھدين خلق ايران–١٢٩

  اسامی جديد 
  
  

   گلکار                     زھره                                        سازمان مجاھدين خلق ايران -  ١٣٠      
   عبدی خواه              حسن                                          سازمان مجاھدين خلق ايران-  ١٣١      

   پرويزی                 پرويز                                         سازمان مجاھدين خلق ايران- ١٣٢      
  سازمان مجاھدين خلق ايران                               معلم از زينعلی                  کاظم     - ١٣٣      

  .                                         طبق اطالع نامبرده در روستای حسنعلی ده به خاک سپرده شده است 
  خلق ايران سازمان مجاھدين   طاھر پور شلمانی      محمد علی                          معلم از- ١٣۴       

  .                                                           درسال شصت ويک در زندان لنگرود اعدام شد
   راسخی                  مھدی                                        سازمان مجاھدين خلق ايران-١٣ ۵      

                                       سازمان مجاھدين خلق ايران شوقی                   مجيد    -  ١٣۶    
   پور محمدی            مجيد                                        سازمان مجاھدين خلق ايران - ١٣ ٧   
   جوادی فر لنگرودی      امير                                      وابستگی گروھی نداشت – ١٣٨   

   آرامی                 سينا                                       وابستگی گروھی نداشت  - ١٣٩        
    کيميايی                مرتضی                                       ؟    -  ١۴٠     
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  :توضيحی بر اين سه عکس * 

طر کرده و اين عکس ھا را ازمنطقه ممنوعه گورستان لنگرود برای من پيشتر تشکرم را از دوست عزيزی که خ
 :  دوست فرستنده اين عکس ھا اين توضحيات را نيز نوشته است که عينا می آورم .فرستاد، اعالم ميدارم 
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ھمشھری؛ در معرفی اين سه عکس بنويس ؛ خطر نابودی اين گروه ھای بی نشان و بی توجه، بی افزايش ساخت "
 قسمتی که شما پيشتر به آن –. وجود دارد) قبرستان لنگرود (ز در آن قسمت از گورستان و گسترش وادی و سا

 ) مشھدی اسماعيل که بعدا به کرباليی اسماعيل ھم معروف شده بود. ( مشد اسماعيل باغ می گفتيد 
 در ١٣۶٨ تا ١٣۵٨ی سالھای اين گورھا ط. مشھور ھستند" خلقی " اين گروه ھا در بين مردم عوام به گروه ھای 

گروه ھای در ضلع غربی وادی لنگرود و مقابل ساختمان جديد غسا لخانه قرار گرفته اند و طی . آنجا جای گرفتند 
دو دھه گذشته، به آنھا ھيچ توجه ای نشده است و خانواده ھا نيز در آن محيط کوچک و خفقان زای شھرستان 

 را ھم در کنار قبرھا ندارند ھر چند که ھرازگاھی مادر، پدری پيريا لنگرود ، حق جمع شدن و گريه و فقان
يادشان ماندگار و نام شان ھمواره با . ھمسرو فرزندی را می بينيم که درخلوت خويش برسرگوری می گريند

  !" ماست
    
   

  سينا آرامی جوان لنگرودی که بدست جالدان اسالمی جان باخت
  

  باخته راه آزادی را گرامی بداريمياد سينا آرامی لنگرودی ، جان

  

  
  سينا در کنار پدر زحمتکش اش 
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  م .مھران

 د سينا آرامی لنگرودیيا
  

من و سينا برای سخنرانی خاتمی به حسينيه جماران . من يکی از دوستان بسيار بسيار نزديک سينا آرامی ھستم
رفته بوديم که با نيمه کاره ماندن سخنرانی و حمله وحشيانه بسيجی ھا به حسينيه و شکستن شيشه ھا و ضرب 

لم برداری از صحنه بر آمد که مورد توجه بسيجی ھا قرار گرفت و شتم مردم توسط بسيجی ھا سينا در صدد في
فردای آن روز يعنی روز عاشورا خبر فوت . که پس از کتک زدن سينا با باتوم او را به يک ون انتقال دادند

سينا به خانواده اش داده ميشود و به آنھا گفته ميشود چنانچه اين ماجرا رسانه ای شود فرزند ديگر آنھا را 
اھند کشت که ھمين باعث ترس و سکوت خانواده شان ميشود و از دادگاھی کردن پرونده فرزندشان خو

از طرفی عمق اين فاجعه به حدی بود که مردم لنگرود گيالن تحت تاثير قرار گرفته و . خودداری ميکنند
ده وی را به خواستار قصاص قاتل سينا شدند که بسيجی ھا از ترس افزايش اعتراضات محل سکونت خانوا

اين رژيم ھر کاری را برای خفه نگھداشتن مردم انجام داده است چه . اجبار از لنگرود به کرج انتقال دادند
احتمال اذيت و آزار خانواده و دوستان وی توسط رژيم ھست و اميدوارم مرا ... برسد به خانواده اين شھيد 

 به خاطر دوستی نزديکيست که با ھم داشتيم و سکوتم و اگر من به افشا اين شھيد گمنام پرداختم. درک کنيد
زمانی که من برای تدفين سينا به وادی لنگرود رفتم آثار ضربه باتوم به سر ديده . باعث عذاب وجدانم ميشد

ميشد و ھمچنين شالق با کابل نيز مشھود بود و کنده شدن ناخن ھای دست و پا نيز معلوم بود و سوراخ ھاھی 
ته در استخوان ھای سينا مشخص بود و از ھمه وحشتناک تر خالی شدن شکم وی که به دليل مانند سوراخ م

خواھشا با اعالم و رسانه ای شدن اين شھيد . شليک گلوله از پھلوی راست و خروج آن از پھلوی چپ بود
حکومت علی را ماھيت رژيم تشنه به خون جوانان بيدار ما را آشکار کنيد تا ھمه بفھمند که رھبری که ادعای 

و تنھا دليلم برای انتخاب سايت شما پر بيننده . دارد حتی دادگاھی برای گرفتن حق اين شھيد برگذار نميشود 
که شما خون اين شھيد گمنام سبز را پايمال ستتم بودن و اھميت دادن به ايميل خوانندگانتان ميباشد و مطمئن ھ

  .. نميکنيد
  

  به ياد امير جوادی فر لنگرودی 
  

به ) امروز(  روز يکشنبه   پيکر يک دانشجوی ديگر که در زندان درگذشته است،،جوادی فر لنگرودیامير
به نوشته روزنامه اعتماد، امير جوادی فرلنگرودی فرزند مھندس علی جوادی فر . خانواده وی تحويل داده شد

.  تيرماه بازداشت شده بود١٨لنگرودی ، دانشجوی رشته مديريت صنعتی دانشگاه قزوين در جريان تجمعات 
جوادی امير. ه پيکر او را تحويل بگيرندبه خانواده وی اطالع داده شد ک) يکشنبه (  صبح امروز ٩اما ساعت 

  .پس از مداوای اوليه بازداشت شده بود  تير به دليل شکستگی بينی به بيمارستان انتقال يافت اما ١٨فر در روز 
 

   يشه با ما استدر سال گرد نبودنش ، يادش ھم
  

فرشته :برای اعتراض مدنی رفت، جنازه اش را پس دادند روز:در کھريزک بر اميرجوادی فر چه گذشت
. من برای يک اعتراض مدنی بيرون رفتم نه سالح داشتم نه دشنام دادم فقط در سکوت ايستاده بودم: "قاضی

 جمالت امير جوادی فر، يکی از قربانيان اين آخرين". کاری نکردم که از چيزی بترسم، می روم و برميگردم
 تير، ضرب و شتم شديد نيروھای بسيجي، پس از بازداشت، او راروانه ١٨بازداشتگاه کھريزک است که روز

بيمارستان کرد؛ اما او و خانواده اش به احترام قانون و با گمان صدور قرار وثيقه و کفالت از سوی قاضی به 
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او، به پليس پيشگيری تھران مراجعه کردند و برخالف تصورشان حتی دليل وضعيت نامساعد جسمانی 
امير جوادی فر پيش از مراجعه به پليس و در پاسخ به برادرش که . فرصت خداحافظی از ھم را نيز نيافتند

پای او ايستاده و با ". عاشقان ايستاده می ميرند: "پرسيده بود می تواند راه برود يا ويلچر تھيه کنند گفته بود
خود رفت تا به قانون کشورش احترام بگذارد و پدر و برادرش بعد از روزھا سرگرداني، پيکر رنجور و بی 

مراسم اولين سالگرد شھادت امير جوادی فر امروز در حالی برگزار می شود که . جان او را تحويل گرفتند
کھريزک و محاکمه قاضی ای خانواده جوادی فر با گذشت يک سال ھمچنان منتظر محاکمه آمران فاجعه 

آنھا از قاضی مستقر در . ھستند که امير را با وجود وضعيت نامساعد جسمانی به بازداشتگاه کھريزک فرستاد
 تير در دو اتوبوس به بازداشتگاه ١٨پليس پيشگيری تھران که امير را ھمراه با ديگر بازداشت شدگان روز 

حاليکه حکم عامالن جنايات کھريزک که صالح نيکبخت، وکيل کھريزک فرستاده بود شکايت کرده اند و در 
خانواده جوادی فر آن را پر از تناقض و تعارض ميداند صادر شده، ھيچ خبری از محاکمه آمران اين جنايت 

تير که با علی جوادی فر، پدر امير جوادی فر تماس گرفتيم ھمزمان ١٩زامير به احترام قانون رفت رو. ستني
:" گفت" روز"آقای جوادی فر که به شدت متاثر بود به . ود که امير را تحويل پليس داده بودندبا ساعاتی ب

درست زمانی زنگ زديد که من به احترام قانون و با ھزار اميد و آرزو، فرزندم را تحويل پليس دادم، دقيقا 
نم مرور می شود و چھره امير ھمين ساعت و دقيقا ھمين روز و االن تمام آن لحظه ھا و اتفاقات آن روز در ذھ

من با اين اطمينان که پسرم کاری نکرده و او را با وضعيتی که دارد :" پدر امير جوادی فر افزود..." و
او را به جايی بردم که بايد حافظ امنيت او و ھمه . بازداشت نمی کنند رفتم تا تکليف اميرم را مشخص کنند

ھرگز به ذھنم . يل دادم و گفتم که تکليف پسر مرا مشخص کنيدباشد و با تصور رعايت عدل و عدالت تحو
آقای جوادی فر متاثرتر ..." خطور نميکرد و تصور نميکردم چنين اتفاقاتی بيفتد و چنين شرايطی پيش بيايد و

او می گويد . پاسخ ميگويد" روز"از آن بود که بتواند صحبت کند و بابک جوادی فر، برادر امير به سئواالت 
امير با تاکيد بر بی گناھی اش و به احترام قانون و با تصور صدور قرار وثيقه يا کفالت به دليل وضعيت که 

اصال تصور ھم نمی کرديم چنين . جسمانی اش رفت تا تکليفش روشن شود اما ما فرصت خداحافظی ھم نيافتيم
ھرگز نه خود امير و نه خانواده اش بابک جوادی فر تاکيد ميکند که با توجه به وضعيت امير، . اتفاقی بيفتد

تصورمان اين بود که با . ما اصال فکر نميکرديم او را نگه دارند: "تصور نميکردند او را روانه زندان کنند
حاال آن قاضی که در پليس پيشگيري، دستور داد . توجه به وضعيت جسمانی امير، او را روانه زندان نمی کنند

بايد . ه به اوين بلکه به کھريزک منتقل کنند بايد بيايد در دادگاه و محاکمه شودامير را با آن وضعيت، حتی ن
بايد جواب دھد که چگونه توانست امير را با . جواب دھد که با ھماھنگی چه کسي، امير را به کھريزک فرستاد

 بيايد و جواب ما منتظريم تا دادگاه انتظامی قضات برگزار شود و او. آن وضع جسمی به چنين جايی بفرستد
شکايتی ھم که کرده ايم در اين راستا بوده که ھمه کسانی که نقش داشتند و امريت داشتند مجازات شوند . بدھد

تا ھمان روزی که کسی را می گيرند به خانواده اش بگويند . تا ديگر اين اتفاقات برای بچه ھای مردم نيفتد
امير که .  مقابل اوين باشند و بعد جسد تحويل بگيرندکجاست و در چه وضعی است نه اينکه روزھا با عکس

تير چه اتفاقی افتاد؟ امير جوادی فر که روز ١٨..." برنمی گردد حداقل اتفاقات مشابه برای بچه ھای مردم نيفتد
 تير به ھمراه ھمسر دوستش در تجمعات حضور يافته بود، از سوی نيروھای بسيج مورد ضرب و شتم ١٨

در يک کوچه بن بست در تقاطع خيابان دانشگاه :" بابک جوادی فر می گويد.  بازداشت شدقرار گرفت و سپس
 نفر می ريزند سر امير و به شدت او ١٢ الی ٨و شھدای ژاندامري، لباس شخصی ھا به امير حمله می کنند و 

ميزد که نبريد اما ھمسر دوست امير به او چسبيده بود و فرياد . را مورد ضرب و شتم قرار ميدھدن و می برند
از بابک که خود در ھمان حوالی بوده می . چند ضربه ھم به او می زنند و و جدا می کنند و امير را می برند
ھيچ کار خاصی نميکرد مثل بقيه مردم، در : پرسم امير چه کاری انجام ميداد که به او حمله کردند، می گويد

ھمان دورو بر بودم؛ ھر چه دنبالشان گشتم پيدا نکردم تا اينکه او را بردند و من خودم . سکوت و مسالمت آميز
ما رفتيم ھمه کالنتری ھای اطراف را . خانم دوست امير، زنگ ميزند و به ھمسرش می گويد امير را گرفته اند

شب که از بيمارستان فيروزگر، مامور ھمراه امير با موبايل ٩گشتيم خبری نبود گفتند نيست تا نزديک ساعت  
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اولين عکس ھايی که از ..." رفتيم و ديديم که درب و داغون است. مير به ما زنگ زد و گفت بيايد بيمارستانا
امير جوادی فر منتشر شده عکس ھايی است که او را در بيمارستان با آتلی بر گردن و صورتی ورم کرده و 

ده بود؛ با لگد به نقاط مختلف بدنش امير روی زمين افتا: "بابک جوادی فر می گويد. بدنی زخمی نشان ميدھد
بينی اش آسيب ديده . فکش در رفته و برای ھمين آتل بسته بودند. تمام بدنش کوفتگی داشت. ضربه زده بودند

در بيمارستان . بود؛ با توجه به اينکه قبال امير بينی اش را جراحی کرده بود احتمال ميداديم شکسته باشد
ھمه انجام شد و . داری کنند و اسکن مغزی کنند، از نظر داخلی ھم چک کردندخواستيم از ھمه بدن او عکسبر

به بيمارستان ھا گفته بودند نبايد کسانی را که اين جور . اما خيلی ضربه خورده بود. مشکل حادی نداشت
صی ھم اتفاقات برايشان می افتد نگه دارند برای ھمين بيمارستان، امير را نگه نداشت و بيمارستان ھای خصو

سر خيابان وصال گفتم امير را بايد به بيمارستان ١۴٨ من رفتم کالنتری. نھا را نداشتنداجازه پذيرش اي
برديم حمام و . امير را به بيمارستان الله منتقل کرديم. افسر نگھبان ھمکاری کرد. خصوصی منتقل کنيم
امير گفت که يک چشم اش تار بعد . پزشک داخلی و متخصص مغز و اعصاب آمد. بستری شد و سرم زدند

. گفت قرنيه اش خراشيدگی دارد و بايد قطره بريزد و استراحت کند/ زنگ زدند متخصص چشم آمد. می بيند
مامور گفت بيش از اين اختيار . خواستيم يک روز ديگر در بيمارستان بماند. گفتند سه روزه خوب می شود

حبت کردم مامور ديگری داد و ھمکاری کرد اما وقتی با من برگشتم کالنتری و با افسر نگھبان ص. ندارم
عاشقان ايستاده می ميرند بابک جوادی فر ." مامور به بيمارستان رفتم ديدم امير و بابا در حال ترخيص ھستند

کسانی که امير را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس : "سپس از شکايت ضاربان امير از او خبر ميدھد
بابا و امير می گفتند برويم وضعيت جسمانی او را که ببينند . دند از امير شکايت کرده بودندبازداشت کرده بو

حرف زديم و تصميم گيری جمعی . قرار وثيقه و کفالت صادر ميکنند چون ھيچ جرمی ھم مرتکب نشده است
دشنام دادم فقط در من برای يک اعتراض مدنی بيرون رفتم نه سالح داشتم نه : امير ھم گفت. کرديم که برويم

: ويلچر بياورم؟ گفت: به او گفتم. کاری نکردم که از چيزی بترسم، می روم و برميگردم. سکوت ايستاده بودم
متاسفانه امير را ترخيص کرديم و رفتيم ... عاشقان ايستاده می ميرند و. نه می توانم روی پاھايم بايستم

با مامور رفتيم و امير با مامور . فرستيم پليس امنيت، مامور دادندکالنتري، نامه ای تنظيم کردند و گفتند بايد ب
رفتيم اما تا . بعد گفتند بايد برويد پليس پيشگيری در ضلع جنوبی ميدان انقالب. ماھم منتظر بوديم. داخل رفت

گفتند . سريع من و بابا را پس زدند. رسيديم امير را از ما تحويل گرفتند و حتی فرصت نشد خداحافظی کنيم
." اينجا نبايد بايستيد و ما را از منطقه دور کردند حتی نگذاشتند خداحافظی کنيم و حرف ھای آخرمان را بزنيم

. خلوت بود. چند ساعت بعد برگشتم: "برادر امير اما چند ساعتی بعد، دوباره به پليس پيشگيری برميگردد
. وبوس ھم عازم اوينعازم کھريزک و يک اتدو اتوبوس . ماموری گفت سه اتوبوس رفتند. پرس و جو کردم

گفتند صبح برويد دادگاه انقالب و .  تير بود و عمال ھيچ کاری نمی توانستيم بکنيم١٩شب جمعه  ٨  ساعت
 تير بازداشت شده اند ده روز بعد برای پی گيری ١٨نامه ای روی ديوار زده و نوشته بودند کسانی که . رفتيم
ليستی زده بودند از کسانی که به .  رفتيم ھم دادگاه انقالب و ھم جلوی زندان اويناما ما ھر روز می. بيايند

  تير که اتوبوسی از ٢٣تا. شک کرديم گفتيم او را برده اند کھريزک. اسم امير نبود. اوين منتقل شده بودند
اسم . فر بودند ن١٣٠ من جلوی اوين بودم ماموری ليست اسامی را خواند حدود. کھريزک به اوين فرستادند

سر . ھر روز عکس امير در دست جلوی اوين بوديم. در اوين است. امير نبود فکر کرديم امير کھريزک نبوده
بچه ھايی که از کھريزک آمده بودند را تراشيده بودند، چند نفرشان که آزاد شدند عکس امير را نشان داديم نمی 

از زندانيانی که سرشان تراشيده نشده و . کرديم اوين استدر ليست زندانيان کھريزک ھم نبود فکر . شناختند
خانواده امير جوادی فر ." کسی نمی شناخت. مشخص بود ادر اوين بوده اند آزاد که می شدند، می پرسيديم

 تير ٢٣اين در حالی است که امير روز . روز سوم مرداد متوجه می شوند که امير در زندان جان باخته است
ايشان در زمان دستگيری مورد ضرب : "و در گزارش کميته ويژه مجلس درباره او آمده استجان باخته بود 

و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کھريزک مداوا گرديده ولی با اين حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعيف 
 و در چھار شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کھريزک را نداشته است
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روز حضور در کھريزک يک بار به پزشک وظيفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ايشان 
به ھر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس می شود و در ھمان آغاز حرکت اتوبوس ھا . انجام نمی پذيرد

روز : "بابک جوادی فر می گويد." نامبرده وضعيت بحرانی پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان می دھد
يکی از دوستان جلوی اوين بود عکس امير را به . جمعه، دوم مرداد من برای ديدن مادربزرگم شمال رفته بودم

يکی از بچه ھايی که از کھريزک به اوين منتقل و آزاد شده بودتا عکس . زندانيانی که آزاد می شدند نشان ميداد
دوستم چند جا سر ميزند اما باز جمعه بود و کاری نمی تواند . ير است و فوت شدهرا می بيند می گويد اين ام

 ھفت. بکند ھمان روز برگشتم و صبح اول وقت دوستانم آمدند و گفتند خبری از امير گرفته ايم و بايد برويم
قود را داده اند ليست افراد مف: چی شده؟ کجا می رويم؟ گفتند: پرسيدم. صبح بود به سمت شھر ری راه افتادند

پزشکی قانونی ھم . تا رسيديم جلوی پزشکی قانونی کھريزک، ھنوز من نميدانستم موضوع چيست. برويم ببينم
در ھمان فاصله پدرم زنگ زد و گفت ماموری آمده و می گويد بياييد پليس .  و نيم باز می شدھشتساعت 

من مدام می پرسيدم برادرم . يک لباس شخصیيک سرھنگی بود با . ما نزديک بوديم رفتيم. امنيت شھر ری
گفتند برويد پزشکی قانونی کھريزک و . پدرم رسيد. کجاست اما به ما جواب ندادند گفتند بايد پدرتان بيايد

بابک، پيکر ... چشمانم را به من برگردان." برگشتيم ھمان جا و من خودم امير را شناسايی کردم. شناسايی کنيد
چند تا عکس بود که . اجازه ندادند وارد پزشکی قانونی شويم و ببينيم: "ناسايی کرده استبرادر بی جانش را ش

از ناحيه پشت، قفسه سينه و يک . دو عکس از گردن به باال بود و يک عکس ھم تقريبا از کمر به باال. ديدم
زمين . د که ما تحويل داديماميری نبو. نقطه ديگر در بدنش کالبد شکافی شده بود و کامال شکافته و دوخته بودند

وضعيت . موقع شستشورفتم داخل ببينم اما سريع دوستان مانع شدند و مرا بيرون بردند.تا آسمان فرق ميکرد
از برادر امير جوادی فر درباره شايعاتی مبنی بر کشيدن ناخن ھای برادرش می ." روحی مناسبی ھم نداشتم

اينقدر توی . چه ھا در کھريزک در يک قرنطينه ای با ھم بودندب. به اين شکل نبوده است: "می گويد. پرسم
قطره . چشمانش بينايی را از دست داده بود. آفتاب داغ، کالغ پر برده بودند که پاھايش به شدت آسيب ديده بود

 ای که بايد برای چشمش استفاده ميکرد را گرفته بودند و با توجه به فضای کثيف بازداشتگاه و شرايطی که در
بازداشتگاه وجود داشت و ھمه ميدانند، چشم امير که آسيب ديده بود عفونت کرده و بينايی اش را از دست داده 

به گفته بچه ھايی که کھريزک بودند . چشم ديگرش ھم بر اثر ضربه ای که خورده بود چرک کرده بود. بود
يش فوت کرده صدا ميکرد و ميگفت امير روز آخر بينايی نداشت و ھی داد ميزد و مادرش راکه چند سال پ

 روز بعد از شناسايي، به خانواده اش تحويل دوامير آگاھانه رفت پيکر امير را ..." چشمانم را به من برگردان
تعھدی برای تحويل پيکر : "ميدھند و به گفته بابک، تشييع پيکر امير در شرايطی کامال امنيتی برگزار می شود

يک سئوالی داشت که از کسی شکايتی داريد يا نه که ما . ای تحويل جسد پر کرديمامضا نکرديم فقط فرم را بر
. نگذاشتند در قطعه ای که ميخواستيم امير را به خاک بسپاريم اما مشکل ديگری پيش نيامد. خالی گذاشتيم

چھلم . دمراسم ھفتم سر خاک برگزار شد و ماموران امنيتی ھم حضور داشتن. مراسم سوم به خوبی برگزار شد
مشکل خاصی نبود و من بابت اين قضيه از شورای تامين . ھم مثل سوم در پارکينگ خانه مان برگزار شد

خانواده امير بعد از اين ." استان و ھر مقامی که باعث شد مراسم امير به خوبی برگزار شود تشکر ميکنم
ادر امير می پرسم که امير معترض بود؟ از بر. قضايا شکايت کردند و خواھان محاکمه قاتل و قاتالن او شدند

من قطاری ديدم که «امير اصال آدمی سياسی نبود و ھميشه اين شعر سھراب را می خواند که : "بابک می گويد
فيلم . شعر ميخواند. نگاھش به دنيا ھنرمندانه بود. امير ھنرمند بود. »سياست می برد و چه خالی می رفت

بسيار . فارغ التحصيل بازيگری از موسسه کارنامه بود. يلمی نبيند و بخوابدميديد و در اصل شبی نبود که ف
ھر آدمی که خوب فکر . اما تعھد اجتماعی داشت. رمان ميخواند و اصال در وادی سياست نبود. کتاب ميخواند

در تجمعات به . امير کامال با آگاھی به خيابان آمد: "بابک جوادی فر می افزايد." ميکند تعھد اجتماعی ھم دارد
خيلی : يادم ھست وقتی از تجمع بزرگ سکوت برگشت گفت. شکل مسالمت آميز حضور داشت و باور داشت

نگاه امير . لذت بردم و امروز يکی از بھترين روزھای زندگی من بود و در سکوت حرف خودمان را زديم
م اولين سالگرد شھادت امير جوادی و امروز مراس." کامال مسالمت آميز بود و به خشونت ھيچ اعتقادی نداشت
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اميدوارم اين : "بابک می گويد. فر، ھمچون مراسم سوم و چھلم او در پارکينگ منزل پدرش برگزار می شود
  ." مراسم نيز ھمچون مراسم سوم و چھلم به خوبی برگزار شود و مشکلی پيش نيايد

  بر گرفته از سايت 
  روشنگری 

   به ياد امير جوادی فر لنگرودی ، جانباخته راه آزادی

  

  
  

  
  
  

  لنگرودیرضا مقصدی 
   شھر ِ غمگين ِ بارانیِ  من

  امير جوادی فربه خاطره ی خونين ِ 
  

  
  از تو دورم، من از تو چه دورم

  !ارانی ِ من شھر ِ غمگين ِ ب
  
  

  !گرچه، ای ھمنشين ِ ھميشه 
  واژگان ِ درختان ِ سيبت
  در کنار ِ انارِ  دلم نيست
  مثل ِ لبخنده ی يک شقايق

  .عاشق ِ لحظه ھای صبورم 
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  ُبا دل از رمز و راز ِ تو گفتم
  با تو در کوچه باغت شکفتم

  يک صدا، يک صدای صميمی
  .از غزلواژه ھای تو گفته ست 

   آواز ھايشُبا بلندایِ 
  .جانِ  ما را به دريا سپرده ست 

 
  !يی تو » *چمخاله« ُپيک و پيغامِ 

  !ُآتشِ  ھر نی و ناله يی تو 
  .ُتو منی، من تو ام تلخ و غمگين 

  
  

  روی گلدان ِ ايوان ِ جانت
  .يادگار ِ دل ِ ما نوشته ست 

  دست ِ شوريده ی سبز ِ نقاش
  .ِآه ما را چه آبی، کشيده ست 

  
  

  .ن، آبی ِ عاشقان است اين ھما
  .رنگ ِ آھنگِ  زيبای جان است 

  
  

  !ُشھر ِ رنج و برنجم ! شھر ِ من 
  يک صدا، يک صدای صميمی

  درشب ِ شوم ِ دنباله دارت
ِاز بلندایِ  مھرش فروريخت  ُ.  
  تا که با جان ِ باران، نشيند

  .يش در آميخت » ندا «با صدای 
  
  

  اين صدا ھمصدای غزل بود
  . ھای من زيست ُبا من و آرزو

  :َکيست اينک نداند، نخواند 
  .اين صدا از برای غزل بود 

  
  

  !شھر ِ غمگين ِ بارانی ِ من 
  .ُاين تو و اين غزلخوانیِ  من 
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