
 
 
 
 

 ١٣٦٧ اعدام شدگان قتل عام سال ٤٤٨٤اسامى 
 در زندانهاى رژيم جمهورى اسالمى

 )ب آزاده ـ ب آذركاله ( 
 

ر منظم اخبار مربوط به موارد نقض حقوق        ادر ادامـه جمـع آورى ، دسته بندى و انتش          
بشـر در ايـران بر آن شديم كه عالوه بر اين وظيفه اى كه بشكل ماهانه  در پيش روى                     

ارداده ايـم ، هـر كـدام از اين موارد را بشكلى مشخص تر در سيت عصر نو                   خـود قـر   
مـنعكس كنيم وبخصوص اين امكان را براى هموطنان داخل  كه به دليل اختناق حاكم                 
توسـط رژيم جمهورى اسال مى  نمى توانند به درستى از تمامى ابعاد فاجعه هايى كه بر                  

وند، فراهم آوريم ، از اين جهت در اولين         زندانيان سياسى گذشته و مى گذرد با خبر ش        
 كه به فرمان مستقيم     ١٣٦٧ نفر از قتل عام شدگان سال        ٤٤٨٢ ليسـت اسـامى      گـام   

را در برابر خمينـى در ظـرف  دو  سه ماه در زندانهاى جمهورى اسالمى  اعدام شدند             
 براى  و نيروها و مجامع حقوق بشر قرار مى دهيم        ديدگـان  تمامـى مردم آزاده ايران و        

 .و تصحيح اين ليست دست يارى بسوى شما داراز مى كنيم  تكميل
 با يك مقدمه و توضيحاتى در مورد چگونگى جمع آورى       ››آنان كه گفتند نه      ‹‹ در كتابى تحت عنوان        ) ١٩٩٩  (١٣٧٨ايـن ليسـت در سال       

منتشر ) پاريس(زندانيان سياسى وعقيدتى در ايران    توسط انجمن دفاع از     ››  منبع و و مالحظات   ‹‹ اسـامى و توضـيحاتى در مـورد ستون          
 :شده، و  ما توضيحات مربوط به اين ستون را  نقل مى كنيم 

 :          در ستون منبع ومالحظات 
كانون “ و  ”    كميته موقت دفاع از زندانيان سياسى ايران ، كانون ايرانيان لندن          “ ليستى است كه از طرف       ) ١(  شماره   -

 .، منتشر شده ” آلمان-  ، آخن ايرانندانيان سياسىحمايت از ز
 .منثشر شده ” سازمان كارگران انقالبى ايران“ ليستى كه از جانب   ) ٢ ( شماره   -
 .منتشر شده ” سازمان  اتحاد فداييان خلق  ايران“ ليستى كه از جانب  ) ٣(  شماره   -
 .تشر شده من” حزب توده ايران  “ ليستى كه از جانب  ) ٤(  شماره   -
 .منتشر شده ”  سازمان  فداييان خلق  ايران، اكثريت“ ليستى كه از جانب  ) ٥(  شماره   -
 .منتشر شده ” ٦٧در سال )  داخل كشور (كانون حمايت از زندانيان سياسى ايران “ليستى كه از جانب  ) ٦(  شماره   -
 .نتشر شده كتاب اسامى شهداى حزب دمكرات كردستان  ايران  م ) ٧(  شماره   -
 . متشر شده١٣٦٧ در سال ١٩شماره ”  ويژه فدايى“ليستى كه در نشريه  ) ٨(  شماره   -
 .منتشر شده ٤٢٧/٢٠/١١/٧٧در نشريه شماره ” سازمان مجاهدين خلق ايران “ ليستى كه از جانب  ) ٩(  شماره    -
 .ر شده منتش” سازمان فداييان خلق ،  اقليت “ ليستى كه از جانب  ) ١٠( شماره    -
آمده بدين معنى است كه شهادت شهيد در قتل          ) ٢ش  : مثل  ( همراه با يك عدد     ”  ش “در ايـن ستون هر جا به حرف          -

 . از طرف شا هدى كه در زندان بوده ويا خانواده شهيد مورد تاييد قرار گرفته است ٦٧عام سال 
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