
 ١٣۶٧دگان قتل عام سال  اعدام ش۴۴٨۴اسامی 

 در زندانهای رژيم جمهوری اسالمی

 ) ب آذرکاله -ب آزاده ( 

در ادامه جمع آوری ، دسته بندی و انتشلر منظم اخبار مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ايران بر آن شديم که 
تر خود قرارداده ايم ، هر کدام از اين موارد را بشکلی مشخصای که بشکل ماهانه در پيش روی عالوه بر اين وظيفه

در سيت عصر نو منعکس کنيم وبخصوص اين امکان را برای هموطنان داخل که به دليل اختناق حاکم توسط رژيم 
ر گذرد با خبهايی که بر زندانيان سياسی گذشته و میتوانند به درستی از تمامی ابعاد فاجعهجمهوری اسال می نمی

 که به ١٣۶٧ نفر از قتل عام شدگان سال ۴۴٨٢، از اين جهت در اولين گام ليست اسامی شوند، فراهم آوريم 
شدند را در برابر ديدگان تمامی فرمان مستقيم خمينی در ظرف دو سه ماه در زندانهای جمهوری اسالمی اعدام 

ای تکميل و تصحيح اين ليست دست ياری بسوی دهيم و برمردم آزاده ايران و نيروها و مجامع حقوق بشر قرار می
 . کنيم شما داراز می

در کتابی تحت عنوان آنان که گفتند نه با يک مقدمه و توضيحاتی در مورد  ) ١٩٩٩ (١٣٧٨اين ليست در سال 
آوری اسامی و توضيحاتی در مورد ستون منبع و و مالحظات توسط انجمن دفاع از زندانيان سياسی چگونگی جمع

 : کنيم منتشر شده، و ما توضيحات مربوط به اين ستون را نقل می) پاريس(قيدتی در ايران وع

 : در ستون منبع ومالحظات 

سال " کميته موقت دفاع از زندانيان سياسی ايران ، کانون ايرانيان لندن" ليستی است که از طرف  ) ١(  شماره -
 .  منتشر شده ۶٧ سال ،" کانون حمايت از زندانيان سياسی ، آخن"  و ۶٧

 . منثشر شده " سازمان کارگران انقالبی ايران" ليستی که از جانب  ) ٢( شماره -

 . منتشر شده " سازمان اتحاد فداييان خلق ايران" ليستی که از جانب  ) ٣(  شماره -

 . منتشر شده " حزب توده ايران " ليستی که از جانب  ) ۴(  شماره -

 . منتشر شده " سازمان فداييان خلق ايران، اکثريت"  که از جانب ليستی ) ۵(  شماره -

 .  منتشر شده۶٧در سال ) داخل کشور (کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران "ليستی که از جانب  ) ۶(  شماره -

 . کتاب اسامی شهدای حزب دمکرات کردستان ايران منتشر شده  ) ٧(  شماره -

 .  متشر شده١٣۶٧ در سال ١٩شماره " ويژه فدايی"که در نشريه ليستی  ) ٨(  شماره -

 . منتشر شده ۴٢٧/٢٠/١١/٧٧در نشريه شماره " سازمان مجاهدين خلق ايران " ليستی که از جانب  ) ٩(  شماره -



 . منتشر شده " سازمان فداييان خلق ، اقليت " ليستی که از جانب  ) ١٠( شماره -

آمده بدين معنی است که شهادت شهيد در  ) ٢ش : مثل ( همراه با يک عدد " ش"رف در اين ستون هر جا به ح-
 .  از طرف شا هدی که در زندان بوده ويا خانواده شهيد مورد تاييد قرار گرفته است ۶٧قتل عام سال 
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