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  کشتار دهه شصت در گورستان تازه آباد رشتی گور دسته جمعبي از تخریگزارش

( ريهمراه با تصاو ) 

١٣٨٧ وري                                                                                             جمعه پانزدهم شهر مسعود
 

 
اهد جنايت عجيبی در شهر رشت نيز بمانند بسياری از گورستان های  شهرهای ايران ، ش"  تازه آباد"گورستان قديمی 

،  اه افتاد و در گوشه و کنار ايران بررژيم ه جمعی ماشين کشتار دست ، دوباره  ٦٧در تابستان سال . قرن حاضر بود

ود به جوخه های اعدام ، برابری و حقوق حقه انسانی خمخالف و درخواست آزادی ابراز عقيده جرمجانهای عزيزی به 

کريمیرشت نيز جالد معروفی به نام ابوالحسن ، درالجوردی و نيریچون همانند جالدان مخوفی آن سالها . سپرده شدند  

.را به خون اين عزيزان آغشته نموددستش      

فرادیا)  ميدان نيروی دريايی فعلی(، به سپاه پاسداران می گذشتيم نتهی خيابان موقت که از  هرآن زمان يادم می آيد در  

. کشتن عزيزان شان :   خبر از جنايت هولناکی می دادندجه و گريه می ديديم کهضرا در حال     

به  ، چشمديوار زشت و بلند زندان سپاهنار، در کبدترين شرايطستگان خود سالها دربه اميد آزادی وابسانی که کچه بسيار

...، امادر داشتند تا شايد گمشده شان از آن بيرون آيد  

، لوی کرده بودندها که  بيشترين تالش را برای  سرنگونی رژيم پهو بوم، هماناين مرزفرزندان  وبهترين جوانان ، آری

جسد چرا که بايد دسته دسته . آن ايام بازارکاميونهای سپاه پاسداران رشت داغ بود . گرفتاريک حکومتی همانند آن شدند

جهتهنگام گود برداری " اخيرا: ديگر تخليه نمايندمکانهای تاريکی شب درتازه آباد رشت ورا با استفاده ازاين عزيزان   

. شدکشف ، يک گور دسته جمعی پايه های نيروگاه بادی شهر منجيلکی از حفر ي    

، توسط نوروزعيد سال نو وطی سالهای گذشته بخصوص درهنگام تحويل ، دررشتدسته جمعی تازه آباد مکان گور

بی کار ننشسته و هر ماقداراين سالها مزدوران چالبته در. و سبزه تزيين می گرديددوستان آن عزيزان با گل خانواده ها و

، سعی در مخفی نگه داشته شدن آن مکان داشتند تا اينکه از چند ماه قبل با  با  شکستن و تخريب بتن آن گورهااز گاهی

، مبادرت آنگوشه ای ازتا جاييکه در. ببرند بين دارند کل آن محوطه را ازسعی، ريزی و ريختن تفاله های ساختمانیخاک  

. قبر برای افراد عادی می نمايندبه ساختن  

؟ چه ، چه خوابی ديده اندين رژيم استتوحش ا  و ، بيرحمیرهايی که بهترين سند ومدرک شقاوتبراستی برای اين يادگا

تباهی بايد بدانند که وفساد  ای جرثومه ه؟ ين ستمديده و جفا کشيده آمده استجای جای اين سرزمدرگلزارهای ديگرسربر

 نخواهند ياداز، رهای دسته جمعی کشتارهای دهه شصتگونه هيچکدام از نه خاوران تهران و تازه آباد رشت وگلزارنه 

.  رفت  

 

١١/٦/٨٧ -مسعود   
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 تخريب با ريختن تفاله های  ساختمانی 

 
 

 

 
 ساخت قبرهای افراد عادی در گوشه ای از آن 

 


