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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  انبازانج

  
  شفق. ع
  ٢٠١٩ اپريل ٢۴

  

 راز ديرين يکی ديگر از جنايات جمھوری اسالمی،": َمودری ھا"

 !اراک" َمودر"در سينۀ کوه ھای  

  )اراک " خاوران" در ١٣۶١ ]عقرب[ آبان۴ در ، مبارز١١گزارشی از چگونگی به خون خفتن (

 

ھای کوچک و بزرگی ست که در طول "خاوران"واقع در شھرستان اراک يکی از ده ھا و صدھا " مودر"کوھستان 

 توسط رژيم جنايت پيشۀ جمھوری اسالمی بوجود آمده و دامنه صبور اين کوه خاموش اما مغرور، محل ۶٠دھه خونين 

 در مقابل جوخۀ آتش مزدوران جمھوری ١٣۶١ سال ست که در  آزاديخواھانی تن از کمونيستھا و ١١دفن پيکر ھای 

.  يخته شده از جانھای شيفته و زاللشان را نثار آبياری نھال آزادی توده ھای محروم نمودنداسالمی قرار گرفتند و خون ر

برغم تمام کوشش ھای کثيف الشخورھای جمھوری اسالمی برای پنھان کردن اين جنايت، در تمام طول اين سالھا، در 

 ، در خاک خفتهِی داغدار اين عزيزاننه تنھا ميعاد گاه خانواده ھا" مودر"سرمای زمستان و  گرمای خشک تابستان، 
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 ديدار از اين گورستان بامخفيانه و به دور از چشم شب پرستان، فراوانی ھم بوده اند که " عابران ناشناس"بوده، بلکه 

 اين عزيزان، مراتب حق شناسی خويش از خواھران و برادران عدالت خواه و قبرھای گلباران کردن کوچک و

سينه به سينه منتقل را در مقابل ديدگان حسرت بار دشمن " مودر" جالد اعالم کرده اند و راز لدر مقابسرفرازشان را 

ھم، " مودر"جان باختگان آرامگاه نھاده شده بر زيبای دسته گلھای سرخ .  آشکار کرده اندبرای نسل بعد از خود نيز و 

 پژمرده شوند، ، در خاک خفتهِعزيزاناين ويش به تا آخرين نفس خود و پيش از آنکه با بخشيدن تمام طراوت و تازگی خ

تا جايی که حتی چوپانانی که در . را برای عابران و مسافران جويای قله ھای بلند اين کوه نقل کرده اند" مودر"داستان 

ان در اين زمان وقوع اين جنايت ھنوز حتی پا به اين جھان نگذاشته بودند، با نشان دادن احترام نمی گذارند تا گله ھايش

 سال گذشته ٣۶درست به ھمين دليل است که مقامات اين حکومت جنايت کار در طول . َقسمت از کوھستان چرا کنند

 زدودن دزعم خوه چند بار سعی کردند تا با طرح احداث يک سد در اين منطقه و يا جاده کشی، کار نيمه تمام شان، در ب

، اما چه بيھوده می انديشند جالدان؛ آن خون ريخته شده از به اتمام برسانند  را خودتمام نشانه ھا و شواھد جنايت ننگين

 با گلوله ھای نفرت دژخيم در يک شب سياه  سينه ھای پر از اميد و آرزويشانکه" مودر" شھيد ١١پيکرھای پاک 

در خاک گرم و مشبک شدند، ھيچ گاه خشک نشد و نخواھد شد؛ آن خون زالل به چشمه ای بدل شد که بذرھای خفته 

مھربان اين کوھسار  را آبياری کرد و به تدريج با پيوستن به جويبارھای ديگر اين سرزمين به سيلی کوبنده تبديل شد که 

زمين را در زير پای اين رژيم تبھکار لرزاند و " مرگ بر جمھوری اسالمی"با فرياد ھای در چند مقطع تاريخی 
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طولی . نابودی محتوم آن را فرياد زد

ی که با ريختن اين اننکشيد که جالد

 "باد"در سراسر ايران خونھا 

با . ند درو کرد"طوفان"، ندکاشت

وجود اين جنايات و اعدام ھای 

بيرحمانه و درست کردن آن 

قبرستانھا، سرکوبگران حاکم در 

اھداف خويش يعنی حاکم نمودن 

سکوت قبرستان در جامعه ناکام 

برعکس، کينه و نفرت . ماندند

ل از اين جنايات عمومی شد و حاص

خواب خوش را از ديدگان سياه 

توصيف در . دژخيمان حاکم زدود

اين خونھای سرخ، چه به حق گفت 

 خون تپيدۀ بهشاعر فدايی و خود 

ندا در انقالب، سعيد سلطانپور که 

.... اين بذرھا به خاک نمی ماند"داد 

 آنچه که ...! خون است و ماندگار

بار در زير می آيد باز برای اولين 

کردن يکی از برگھای پوشۀ اسناد 

بيشمار جنايات مھلک و تاريخی ای 

ست که رژيم سرکوبگر جمھوری 

 و در ۶٠اسالمی در دھه خونين 

مصاف بين خلق و ضد خلق، به 

در دورۀ فرمان خمينی مزدور و 

" اصالح طلبان"و وزارت  صدارت

امثال (حکومتی تبھکار و عوامفريب 

در سراسر ايران )  و خاتمیموسوی

مرتکب شده اند و برای حفظ نظام استثمارگرانه حاکم نسلی از آگاه ترين و بھترين فرزندان مردم ما را به کثيف ترين 

در شرايط کنونی در حالی که اين رژيم پوسيده و در حال . شيوه ھا قتل عام و از صحنه مبارزه طبقاتی حذف کردند

 سھمگين ناشی از قيام توده ھا گرفتار گشته، بدون شک يکی از مھمترين وظايف نيروھای زوال بار ديگر در امواج

مبارز و انقالبی و بويژه نسل جوانان آگاه داخل کشور حفظ و پاسداری از خاطره و مھمتر از آن آرمانھای نسل ھای 

در آن زيستند، " نان و مردانشير آھن کوه ز"گذشته و درس آموزی از تجارب برخاسته از شرايطی بود که آن نسل 

  . جان باختند،واقعی از سلطۀ اھريمنان" استقاللو نان، کار، مسکن و آزادی "مبارزه کردند و در راه آرمانھايی نظير 
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 با قلم نگارنده ولی به نقل از ،شرح  صحنه مربوط به اعدام اين يازده جوان رزمنده فدايی و مبارزشايان ذکر است که 

 از طريق ، که تنھا چند روز پس از افشای خبر اين جنايتصورت گرفتهن حاضر در اين صحنه اعدام يکی از مزدورا

  .ه استبستگان او به اطالع بازماندگان برخی از اين جانباختگان رسيد

 

********  

دمی ، صدای زوزۀ بادی که سرمای بيرحم و خشک پاييزی اش تا جان آ١٣۶١ آبان سال ۴در يک شب قيرگون، يعنی 

منطقه ای در اطراف شھرستان اراک، که . در پرواز بود" مودر"نفوذ می کرد، در دامنه کوه ھای خشک و صبور 

 محل کوھنوردی و در واقع دانشگاه و ميعادگاه نسلی از دختران و پسران مبارز ۵٧-۵۶زمانی در اوج انقالب سالھای 

" ِشکفته بھارون"و " سراومد زمستون"ين سرود مردمی جايی که در آخر ھر ھفته، پژواک دلنش. و آزاديخواه بود

چريکھای فدايی، بر فراز تپه ھای دامنه کوه، چوپانھای زحمتکش و کنجکاو را به خود جلب می کرد و صف رنگارنگ 

 صعود به قله ،بادگيرھای جوانان بود که با نخستين تشعشع زندگی بخش خورشيد در امتداد فلق صبح گاھی، تموج وار

 به ھمين نقطه باز می گشتند، گرداگرد يکديگر می ،با شفق زيبای غروبھمگام ز دامنۀ مودر شروع می کردند و  را ا

گوش می دادند،نقاط ضعف و قوت خود در جريان يک سفر سخت را " باتجربه ترھا"نشستند، به حرفھا و تجارب 

 مبارزاتی يکديگر  تالش ۀصيت و جوھر مايبررسی می کردند، برای ارتقاء روحيه جمعی و تشکيالتی و ھمچنين شخ

را می ) ھوشی مين" (ھو"عمو " اخالق انقالبی"می کردند و تشنۀ آگاھی برای تغيير جھان ظالمانه پيرامون خود 

اقتصاد " و " چگونه انسان غول شد"و " خاطرات يک چريک"و " حماسۀ مقاومت"خواندند و  در کوله پشتی ھايشان 

 تنھا يکی از اين دانشکده ھای خلقی در سراسر ايران ،"مودر"در واقع کوه ھای . را حمل می کردند... و" به زبان ساده

بود که با وجود عمر کوتاھشان نسل درخشانی از شير زنان و کوه مردان سرزمين ما را برای ايفای نقش تاريخی شان 

" ماھی سياه کوچولوھای"بودند که قدم در راه  اينان شمار کوچکی از نسل بی شماری . آماده می کردند،سرزميناين در 

صمد بھرنگی گذاردند و از انديشه ھای پاک مسعود احمد زاده ھا و پويانھا سيراب شده و از روايت شکنجه ھای عباس 

مفتاحی ھا و بھروز دھقانی ھا درس گرفته و  آبديده شده بودند و سمبلھايشان رفقايی چون مھرنوش ابراھيمی ھا و 

 !حمدی اسکويی ھا و علی اکبر جعفری ھا و حميد اشرف ھا بودند؛ يعنی کمونيستھای فدايیمرضيه ا

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

 و در اوج دوره سياه قصابی بھترين فرزندان خلق توسط رژيم مزدور جمھوری اسالمی، ۶١ آبان سال ۴اکنون در 

پذيرای تن رنجور و ه، خشمگين و غرند" مودر"خاک گرم اعماق . لحظۀ ناگزير امتحان و آزمايش فرا رسيده بود

 تن از فرزندانش بود که در زمستانھای سرد و سپيد، ضربان گامھای آنھا را در ھنگام صعود به قله در ١١شکنجه شده 

، "می گذرد در شب آيينۀ رود"، "در بھار خلق باد پاييزی کی وزرد"بطن خود حس کرده بود و در بھار با سرودھای 

سبز شده بود و زندگی گرفته بود و در سرما و گرما، "   ن من ھزاران فدای خلقمن چريک فدايی خلقم، جان چو"

 .ناھمواری و ھمواری، ھرچه از شيره جانش داشت را در طبق اخالص برای فرزندان مبارزش گذارده بود

بارزات خود  يازده جوان و نوجوانی که با امواج انقالب به صحنه سياست قدم گذاشته بودند تا با م،در آن شب سياه

 پاک کنند و رفاه و آزادی برای - صحن جامعه ايران را از لوث وجود دشمنان، امپرياليستھا و سگ ھای زنجيری شان

دژخيمان از  . در چنگال رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی به کشتارگاه برده شدندمردم خويش به ارمغان آورند،

را برای اعدام و خاک کردن جسدشان به خارج از شھر وان و نوجوحشت اعتراض مردم، اين جان ھای شيفته جوان 

 ، رفقا مريم دژآگاه، جمشيد دژآگاه،اين جانھای شيفته.   کسی از جنايات آنھا آگاه نشودخامشانمی بردند تا به خيال 

علق مت(  محمد سليمانی، مجيد شريفی پورعزت هللا بھرامی، عبدالرضا ماھيگير، مھران محمدی، محمد داوود نوری،

) مھين(، دو دختر مبارز مجاھد به نامھای زھرا مشھدی ميقانی و شھناز ) اقليت–به سازمان چريکھای فدايی خلق 

 سال ھم ٢٠بودند که سن برخی از آنھا به ابراھيمی و سرانجام يکی از مبارزين سازمان راه کارگر به نام ھادی آزاد 

   .نمی رسيد

 وانت  که ديگر حتیدر پايان کوره راه، جايیا که می توانستند پيش رفتند و سپس ماشين ھای پاسداران تباھی، تا ھر ج

 لندرورھا ھم به علت سختی راه قادر به جلو رفتن نبودند، پاسداران، اسرای خود را از ماشين پياده و در يک صف ھا و

دفن اجساد و  به خيال خويش  از قبل، قبرھايی را برای ،بردند، جايی که تاجران مرگ" مودر"به طرف دامنه ھای 

در طول چند صد متر مسير بعد از پياده شدن از ماشين ھا تا ميدان . جنايات کريھشان آماده کرده بودندآثار پنھان کردن 

مرگ و جوخه اعدام، پاسداران تبھکار قربانيان خويش را که در تاريکی و با تن ھای مجروح و بی رمق ناشی از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بازماندگان داغديده بر سر آرامگاه جانباختگان خاوران اراكو تعدادي از بستگان 
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جه به کندی راه می رفتند ھل می دادند و به آنھا القاب زشتی نسبت می دادند که تنھا شايسته خود چندين ماه زندان و شکن

در ميان اين گروه، مھران محمدی جوان ترين اين اسرا، نوجوانی از شھر بروجرد . ھمان کفتار صفتھا و اربابانشان بود

ه پاکی چشمه، اما با عزمی به استحکام کوه؛ او که نوجوانی رزمنده، به صداقت آب و ب. و از يک خانواده فرھنگی بود

در يک مرغداری اطراف شھر اراک، کوشش به خاطر کوتاه بودن يکی از پاھايش کمی می لنگيد، در زمان دستگيری 

 خود را به زير يک تريلی بياندازد ولی مزدوران مانع خودکشی ،کرده بود تا برای احتراز از دستگيری توسط پاسداران

گام بر می داشت تا ) موسی(او اکنون با کمک رفيق ديگرش که از او مسن تر بود يعنی عزت بھرامی . ده بودنداو ش

 سازمان چريکھای فدايی خلق نيروھایاز ) * (عزت بھرامی. دامنه ھای سنگالخی منتھی به ميدان تير را طی کند

اسالف يکبار توسط در زمان شاه نيز او . ارزه شده بود وارد عرصه مب۵٧ بود که از قبل از قيام بھمن سال  اقليت- ايران

اکنون عزت . آزاد شده بودو شکنجه دستگير و پس از بازجويی شاه ساواک وزارت اطالعات جمھوری اسالمی يعنی 

.  به ميدان تير برده می شدنيروھای امنيتی جمھوری اسالمی يعنی ،نيز بعد از ماھھا شکنجه توسط خلف ھمان ساواک

ت دستش ھنوز آثار چرکين يک زخم بزرگ ناشی از شکنجه قرار داشت که در آخرين مالقاتھا ھميشه سعی می در پش

تا قبل از تاييد و اجرای حکم، بارھا ھمسر غير سياسی اش را که با او .  پنھان کندو فاميلھايشکرد آن را از خانواده 

به بازجويان، در مسير تواب شدن در زندان آموزش می ديد دستگير شده بود و با در اختيار قرار دادن تمام اطالعاتش 

و ھمچنين کودک تازه به دنيا آمدۀ در بندش را با او روبرو ساختند تا شايد او راھم در ھم شکسته و به صفوف خود 

 مانند بسياری از جوانان نسل خويش آنچنان که از سنت ھای پيشگامان چريک فدايی خلقاو در عوض اما . جذب کنند

بطوری که . از دست ندادعليه دشمن ھيچ فرصتی را برای مبارزه و مقاومت حتی در زندان  آموخته بود ۵٠در دھۀ 

زندانيانی که پس از اين دسته وارد بند شده بودند، تعريف می کردند که او بدور از چشم زندانبان به برخی ھمبنديھا 

ستان صفحه آھنينی صحبت می کردند که پاسداران در بند نصب زبان انگليسی درس می داد و يا برخی زندانيان از دا

 عبدالرضا ماھيگير از فاصله بين ميله ھا و سوراخی که در بند ، او به ھمراهکرده بودند چرا که قبل از نصب اين صفحه

 می کردند و با  تماس می گرفتند و اخبار را رد و بدلآنھاقرار داشت مرتبا با زندانيان سياسی ديگر در زمان ھواخوری 

که ، يعنی عبدالرضا ماھيگير، سمبل يک جوان زحمتکش و آگاه ديگریاين . اين کار خشم زندانبانان را برانگيخته بودند

يک جوان کمونيست مردمی و محبوب در شھر بروجرد که زبان روان و لھجه شيرينش .  ضعيف الجثه بودکمی ھم
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ھنگام تبليغ عليه سرمايه داران و رژيم طرفدار آنان در بحث ھای خيابانی ھميشه شھره عام و خاص بود، او  چند بار و 

د ولی اين بار در چنگال آنان و در دامنه کوه  از مصاف ھای سخت با پاسداران گذشته بو۶٠از جمله در اواخر سال 

بپيوندد که مدت کوتاھی پيش از او حميد رضا به سوی جوخه آتش می رفت تا به برادر فدايی ديگرش يعنی " مودر"

  . توسط دژخيمان اعدام شده بود

برای کسب اطالعات و مريم دژآگاه، رفيق شير دختر شجاع ديگری که بازجويان کثيفش را به رغم ھر دسيسه ای که   

 به کار گرفته بودند تا آخرين لحظه ناکام  از جمله تجاوز در مقابل چشمان برادرش در دوران بازجويیدر ھم شکستن او

ھمچون گذارده بود؛ و اکنون در کنار برادر مبارز و شجاعش جمشيد در يک صف به مسلخ گاه پای می گذارد تا در 

 که فرزند کار  ديگریمحمد سليمانی جوان زحمتکش. کنار يکديگر بيارامندای راه، ھمگامی در مسير مبارزه، در انتھ

به  ،بود و در طول زندگی کوتاھش درد و رنج و محروميت را با تمام وجود لمس کرده بود و درست به ھمين خاطر

 اطالعاتش را در سينه تسليم مزدوران نشده بود و تمامرغم شکنجه ھای بسيار وحشيانه و طوالنی مدت مثال زدنی اش 

 که با پايداری بر سر آرمانھای مردم مجاھددختر مبارز  ٢  باالخرهمبارز راه کاگری و فراخ خود حفظ کرده بود؛ 

  .دن تا با زندگی وداع کنندمحروم خويش می رفت

. شده بود رسيدندبه دامنه کوه جايی که چند ده متر زمين صاف وجود داشت و چند گودال در آن حفر باالخره صف اسرا 

براستی در آن شب قيرگون بر آن جوانان رھجوی راه حقيقت، گلھای نوشکفته ای که با گرده افشانی و نشر آگاھی در 

 ؟...اين راه سرانجام اکنون به پايان زندگی کوتاه خويش رسيده بودند چه گذشت و به چه می انديشيدند

  

 ...کدامين نغمه می ريزد 

  واند ساختکدام آھنگ آيا می ت

  طنين گامھايی را که سوی نيستی مردانه می رفتند

  ...طنين گامھايی را که آگاھانه می رفتند

پاسداران، قربانيان را در کنار گودالھا نگه داشتند و اينجا بود که يکی ديگر از کثيف ترين اعمال بی شرمانه خود را 

و اين رسم ننگين ....  خودشان بر عمق قبرھای خودشان بيفزايندانجام دادند و با فرياد فرمان دادند تا محکومين، به دست

 در خاوران تھران و يا ساير ميادين تير، به خاطر ۶٧بلکه سالھا بعد در قتل عام سال " مودر"قاتالنی ست که نه تنھا در 

از خشم به خود می " مودر". انبوھی قربانيانشان، کفتار گونه حتی جنازه ھای قربانيان را به طور کامل دفن نکرده بودند

 تفنگھا به سوی اسرا نشانه گرفته شد اما پيش از آنکه زوزۀ سالح ۀ مزدوران سرمايه، بعد با فرمان فرماندکمی.... غريد

 ستبر محکومين بنشيند، در ه ھایبر سينکينۀ شب پرستان، ھای مزدوران دامنۀ مودر را درنوردد و گلوله ھای داغ 

عزت شروع به خواندن سرود کرد و . اتفاق ديگری افتاد و خشم پاسداران قاتل و فرومايه، ھتبآخرين لحظات در ميان 

با پيکری مجروح، ضربه واپسين شان را ھم به قلب دشمن زدند و به اين ترتيب آنھا ... يارانش نيز با او ھمراھی کردند

و پژواک سرود آنان به قھقھه ای تبديل  ... پرداختند بھت زده دشمن ۀآخرين سرود زندگيشان در مقابل چھربه خواندن 

سنگينی شد که مرگ و قاصدان مرگ را به سخره گرفت و تحقير و شرمساری بر دامانشان نشانيد؛ چند لحظه بعد 

را در شرم حضور " مودر" دشت سرسبز و زيبای خلق، مبارز جان بر کف فرو افتاده در ١١اجساد خونين حضور 

 گلوله خالص  يازدهسپس صدای شليک .... فت برای چند لحظه به سکوت و خاموشی کشانيد پاسداران قاتل و کفتار ص

  !و ديگر ھيچ
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********  

 صف منتظر آنھا در مقابل سياھچال سپاه پاسداران اراک، درمزدوران ضد خلقی به جای دادن مالقات به خانواده ھا، 

 یآنھا با بی شرمی تمام به خانواده ھای داغدار. حويل دادند و برخی وسايل جانباختگان را ت را اعالمخبر جنايت خويش

... ر گرفته بود اخطار کردند که کسی حق گرفتن مراسم عزاداری و ختم و ُکه جانشان از شنيدن خبر اين جنايت گ

بی  ماموران بھرامی توسط مزدوران مسلح و ھمچنين ۀبا وجود کنترل محله خانواد، به طور مثال برغم اين... ندارد

جيره و مواجب حکومت که به مردم اجازه ورود به محل و خانه را نمی دادند، در طول چند روز تعداد بسيار زيادی از 

مردم با دور زدن محل محاصره و با بھانه ھای مختلف خود را به خانه بازماندگان رساندند تا با آنھا ھمدردی کنند و به 

 تنھا حاصل اين جنايت برای جمھوری رسوايی حکومت سيل ناسزا و فحش و خشم و نفرت مردم و. تسليت بگويندآنھا 

قامتش از غم مرگ فرزند خم ، مادر تقريبا به حال مرگ افتاده و پدر، بھت زده و در ھم شکسته. اسالمی در شھر بود

او خود را معرفی کرد ؛ بودپدر او را قبال نديده . چند روز بعد، پيرمرد ناشناسی به مغازه پدر  وارد شداما .... شده بود

می ! آقای بھرامی: "و در حالی که اشک از چشمانش سرازير بود اول با پدر اظھار ھمدردی کرد و سپس به او گفت

ام ولی خم نشو، من اگر جای تو بودم سرم را در زندگی ! دانم جگر گوشه ات را، جوان رعنايت را از دست داده ای

! پسرت قھرمانانه جان داد! حاال ھم قامت خود را راست کن و سرت را باال بگير! می گرفتمھم باالتر حتی از قبل 

گامھای استوار مسير را طی با و و نه ھراس  با سر فرازی ،به محل تيربارانانتقال روحيه بسيار بااليی داشت، ھنگام 

ين بخورند و يا تحقير شوند؛ به جلوی پاسداران زمدر پستی و بندی دامنه کوه،  نگذاشت ؛کرد، به بقيه نيز کمک کرد

در مقابل پيرمرد ! ....  افتخار کنیفرزندچنين آنھا روحيه داد، پيش از اعدام ھم سرود خواند ، سرت را باال بگير و به 

بوده و در صحنۀ جنايت حضور داشته دور وی  که فاميل ، بود که ھمۀ اينھا را يکی از پاسداران مزدورسئوال پدر گفته

  ! يش با آب و تاب برای بقيه فاميل و دوستانش تعريف کرده استچند روز پ
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داستان قھرمانی فرزندش و ھمرزمان ...  پيکر پدر را واقعا تا چند سال راست نگه داشت،سخنان اين پيرمرد شجاع

ھر و سالھا در طول ماه ھا پدر ! فرزندش بزودی در ميان نزديکان خانواده و افراد زيادی که او را می شناختند پيچيد

 ھر بار با دسته گلھايی از عابران ناشناس  ومی رفت" مودر"بر سر قبر جان باختگان و ھر ماه روز و سپس ھر ھفته 

روبرو می شد؛ ھر بار به علت آنکه محل قبرھا ماشين رو نبود می بايست چندين صد متر را با پای پياده و از سربااليی 

رانندگان تاکسی مھربان و زحمتکشی که با شنيدن دليل مسافرت پدر و مادر به چه بسيار . پيمود تا به قبرھا رسيد

از آنھا پول کرايه دريافت نمی کردند و خواھش می کردند که ھر بار که آنھا می خواھند بر سر قبر جگر گوشه " مودر"

در يکی از اين . ت رايگان بدھندشان بروند حتما به آنھا تلفن کنند تا ترتيب بردن آنھا به آن محل کوھستانی را به صور

 مادر در حالی که از ماشين پياده و برای  سخت زمانی که برف سنگين دامنه کوه ھا را پوشانده بود،سفرھا در زمستان

از پشت سر به سوی او زنجير به دست باال می کشيد، با فرياد راننده ماشين که  " مودر"مالقات معبودش از تپه ھای 

شد، چرا که چند ده متر جلوتر از مادر، يک گرگ وحشی در انتظار طعمه ای نشسته بود که خودش متوقف  می دويد،

ھيھات که خانواده ھای اعدام شدگان حتی .... اين حوادث کم شمار نبودند.... داشت با پای خودش به سوی او می رفت

و ساير جان ند؛ اما خانواده بھرامی  خويش می بايست جان خود را به خطر بياندازعزيزان اعدامیبرای ديدار با 

در اين عرصه تنھا نبودند؛ بوده و ھستند ھزاران خانواده داغداری که  در سراسر " مودر"باختگان آرميده در سينۀ 

ايران مستقيم و غير مستقيم قربانی جنايات جمھوری اسالمی در حق عزيزانشان يعنی زندانيان سياسی و جانباختگان 

؛ مادر و يا پدری که با  اند در باغچه خانه شان شدهانی که مجبور به دفن فرزند اعدام شده اشھايده خانوا. بوده اند

گر گوشه اش طاقت نياورده و جان داده است، فرزندانی که به دليل اعدام پدر و مادر و يا ھر جشنيدن خبر اعدام 

چند سال  به ھر رو، ...  اند، و ماندهعمر محروم دويشان به دست بقيه بزرگ شده اند و از محبت پدر و مادری تا آخر 

بعد با ضربات ديگری که خانواده  از رژيم خوردند پدر بھرامی اينبار ديگر تاب تحمل نيافت و سر به خاک گذارد؛ تا 

 بود که می کردند از اوزمان مرگ، مغازه اش محل تبليغات ضد رژيم بود و در اثر ھمين روحيه و حمايتی که مردم 

غم دريافت چندين اخطار برای آتش زدن مغازه اش تا زمان مرگ ھيچ گاه در مقابل رژيم قاتل فرزند خود و ساير بر

  . رد و تسليم تھديدھای آنھا نشدفرزندان خلق سر خم نک

  

********  

 سال گذشته در بطن خود ٣۶ فرزند خويش را با مھربانی و صبر در در طول ١١مودر پيکرھای تکه پاره شده 

عابران نه کم شمار اين کوه و کوھنوردان، داستان مودر و راز خفته در سينۀ آن را ميدانند و نقل . حافظت کرده استم

در طول اين سالھای مديد، .  مبارز شھيد گل می گذارند١١می کنند و به دور از چشم خفاشان ھر بار بر سر مزار اين 

جات داد، چون سنگ قبر  نداشتند؛ پدر پير و داغديده محمد گورھا را می بايست از خطر محو شدن و ريزش کوه ن

سليمانی نيز تا زمانی که قدرت راه رفتن داشت ھر چند وقت يکبار با بردن سيمان و وسايل ديگر می کوشيد تا به قبرھا 

   .نداز خطر محو شدن در زير آوار ريزش دائم سنگھای کوه حفظ کباز سازی کرده و سر و سامان دھد و آنھا را 

، که با وجود تمامی ابھت و عظمتشان، تنھا قطره ای  جان باختن اين فرزندان مبارز خلقددر سی و ششمين سالگر

نيستند که ببينی؛ " خواب"نيستند که بگويی، " قصه"آنھا .  ياد آنھا را گرامی بداريمکوچک از دريای بيکران خلق بودند،

 ھر جا که خاک را بشکافی ھنوز بوی طراوت و پاکی نسل جانباختگان در گسترۀ سرزمين ما. اما ھمه جا حضور دارند

و بذرھای آزادی و رھايی از ظلم و ستمی که جوانان آگاه و مبارزی نظير آنان کاشته و با خونشان " مودر"کوھستان 

 نبض پر تپش آنھا.  آبياری کردند، در ھمه جای مملکت، از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب به مشام می رسد
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خلقی ھستند که مجروح ولی پايدار، با ھر ضربان خويش، تازيانه ای به حکومت دژخيم می زند و برای آن روز مقدس،  

را " خنجرھای انتقام آبايی"روز مرگ رژيم پليد و مزدور جمھوری اسالمی، روز برافکندن تماميت نظام ظلم و ستم، 

  . جال می دھند

در صورتی که خوانندگان اين مطلب اگر اطالعات بيشتری در  فرصتی شود تابه سھم خود واره با اين اميد که اين ياد

 تا به اين ترتيب گام کوچکی را در جريان بگذارند یعموم، افکار و يا ساير خاورانھای کشور ما دارند" مودر"مورد 

نسل جوان و جويای آگاھی ما بويژه برای در افشای جنايات غير قابل توصيف رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی 

  . برداشته شود

  

  نه می بخشيم و نه فراموش

  ! می کنيم

 !بساط دار و شکنجه رابا انقالب در ھم می شکنيم 

  شفق. ع: گردآورنده

  ١٣٩۶ ]عقرب[آبان

  

) موسی(رفيق عزت هللا :  اقليت در مورد عزت هللا بھرامی آمده است-در بخش جانباختگان سايت سازمان فداييان) *(

او مسئول انتشارات اين شھر بود و ھمچنين . رامی از اولين رفقانی بود که پرچم سرخ فدائی را در اراک برافراشتبھ

 و سپس رفيق مدتی جھت سازماندھی بخش انتشارات  به اراک بازگشت. مسئوليت رفقای خمين را نيز بر عھده داشت

در ھجدھم ارديبھشت . ت اراک را بر عھده گرفتتشکيالھای   بروجرد منتقل شد، اما مجددا يکی از حوزهبه مسئوليت

 به ھمراه ديگر رفقای ١٣۶١در چھارم آبان .  پاسداران به خانه رفيق ھجوم برده و او را دستگير کردند١٣۶١سال 

  .ھمرزمش اعدام گرديد

  

که در سال "  ايرانھفتمين گردھمايی سراسری در باره کشتار زندانيان سياسی"ھمچنين بايد متذکر شد که در جريان 

 در ھانوفر آلمان برگزار شد، يکی از سخنرانان به نام احمد خليلی راجع به خاطرات خويش در مورد برخی از  ٢٠١٧

 :  به صحبت نشست که لينک آن برای خوانندگان عالقه مند در زير می آيد" کوھستان مودر"رزمندگان خفته در 

be.youtu=feature&rZBNqI7ZaYZ=v?watch/com.youtube.www://https  

 

  :يادداشت

  .اين نوشته به علت مشکالت تخنيکی ويراستاری نشده است
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