
 آذر و خنجر

 فتان جوکار

 ، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، ورد مرگ مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهردر بیستمین سالگ
تا  ١٣٧٣های  سال چه در مشهدِر، برخود الزم دیدم بنویسم از آنناصر مهاج جنایت و مکافاتیادبودها و خواندن  اعالن

های  اوج موج« :ستا  نوشته جنایت و مکافاتدر  ناصر مهاجرهمان طور که . بر دگراندیشان این شهر گذشت ١٣٧۶
 ١».بود ١٣٧٧شان در آبان و آذر  کنیپرا آفرینی و وحشت پی مرگ در پی

و تا جایی که من آگاه هستم،  ؛تهران رخ داد ١٣٧٧ رویدادهای آبان و آذر های سیاسی پیش از قتل ،اما در مشهد
آورم که از  خوب به یاد می .جان باختها  که در این قتل اولین کسی  ،حسین برازنده وبود  ١٣٧٣ماه  دی ١۴نخستین آن 

 .مدیکی از بستگانش شنی

لی هر و ،گشت گویا به خانه بازمی .تمام شد شب جلسه ١١ساعت  حدود .رفتقرآن هفتگی  ی به جلسه آن روز حسینـ 
از  یکس .جا که فکرمان رسید، زنگ زدیمکهر  به .رفته: گفتند. ی قرآن زنگ زدیم هبه محل جلس. چه منتظر شدیم، نیامد

اش در خیابان فلسطین  در کنار اتومبیل ؛او را پیدا کردهجسد که شد، خبر دادند که رفتگر محله صبح  .او خبر نداشت
  اعالم کرد خفگیپزشکی قانونی علت فوت را فشار بر ناحیه گردن و  .پزشک قانونی برند به میاو را . مشهد

اما . سال تولد او را در دست نداریم حتا. مبه دست آور ام اطالع درستی هتاو هنوز نتوانس ی حسین برازنده که بود؟ درباره
 :مذهبی خواندم که -از قول سایت ملی جرسبعدها در 

پس از پیروزی انقالب، جهاد . باورمند و پایبند به اعتقاداتش بود مسلمانی شدیداًپژوه و  مهندس برازنده، قرآن ...«
اما طولی نکشید که به دلیل اختالف شدید در نگاه به دین و اختالف با عملکرد . سازندگی مشهد را بنیان گذاشت

و به شغل معلمی و استخدام حاکمیتِ والیی در آن روزهای اول پس از پیروزی انقالب از جهاد سازندگی استعفا داده 
ها راه حل مشکالت عنوان تن از آنجا که در ساختار رژیم والیت، حذف فیزیکی به... در آموزش و پرورش روی آورد

، ٧٣ماه   دی ١۴گیرند و این تصمیم شوم را در تاریخ  شود، تصمیم به قتل و حذف فیزیکی وی می رژیم شناخته می
ماه،  دی ١۵صبح روز . گذارند ن راهی منزل بود، به اجرا میآی آموزش قر پایان جلسهشب هنگامی که وی در  ١١ساعت 

کنند که بر روی  جان مهندس برازنده را در کنار اتوموبیلش در خیابان فلسطین مشهد در شرایطی پیدا می جسد بی
پزشکی قانونی علت فوت او  .مشخص بود شت و پهلویش آثار ضربه کامال�خورد و بر پ�  دستش آثار دستبند به چشم می

  ٢».ی گردن و انسداد مجاری تنفسی اعالم کرد را فشار بر ناحیه

پروانه و علی فالحیان روی داد و پس از ترور مجید شریف،  وزارتِ اطالعاتِ ی قتل این روشنفکر دینی در دوره
؛ ست رسواکنندگان این قتل، عبدال�ه نوریاز جمله . داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، رسوا شد

روحانیت در  ی ویژهاو در دادگاه . خردادی  وزیر کشور دولت هاشمی رفسنجانی و مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه
 :؛ در میان دیگر قربانیان ترورهای سیاسی وزارت اطالعاتبرازنده پرده برداشت از قتل سیاسی حسین ١٣٧٨آبان 
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ها نیست؟ پس چرا حسین برازنده، احمد تفضلی، احمد میرعالیی، ابراهیم  سئول حفظ جان انسانمگر حاکمیت م«
و ... فار حسینی، منوچهر صانعی و فیروزه کالنتری وغسیرجانی، پیروز دوانی، مجید شریف،  اکبر سعیدی زاده، علی زال

مسیحی به قتل رسیده و برخی با کارد تکه تکه  های ای از دانشگاهیان و روحانیون اهل تسنن و یا برخی از کشیش یا عده
این  ها به مردم معرفی نشدند تا شهروندان به عمق جنایاتی که بر بندی در فریزر جاسازی شدند و قاتالن آن و پس از بسته

چگونه است که در  است؟ ای برای حاکمیت نظام و اسالم داشته گونه اعمال چه هزینه کشور رفت آگاه شوند؟ این
ها به این مسائل  کنند؛ ولی وقتی روزنامه ضربه کارد سالخی می ٢۵ت اسالمی بانویی سالمند را با بیش از حکوم

  ٣».آید؟ اگر سنگ از این حدیث بنالد، عجب مدار وجود می  پردازند، ناامنی به می

ی نگذشت که زندانی دو سال .محدود نشد و ادامه پیدا کرد حسین برازندهبه  و قتل سیاسی در شهر مشهد  پراکنی وحشت
یکی از کارمندان . در مشهد ربودند ١٣٧۵ماه را در آذر او .سیاسی پیشین، زهرا افتخاری را ربودند و به قتل رساندند

 :تعریف کرد من کار بود، برای شرکتی که زهرا در آنجا مشغول به

از پنجره به بیرون نگاهی . ی چهارم بود شرکت در طبقه. بعد از تمام شدن ساعت کار با من خداحافظی کرد و رفت ـ
. انداختم و دیدم که یک پیکان سفید آنجاست و سه مرد پیاده شده بودند و مشغول گفتگو با خانم افتخاری بودند

وقت  روز به بعد هیچ سوار ماشین کردند و بردند و دیگر از آن کردم که دیدم با زور او را کنجکاو شدم و همچنان نگاه می
 .او را ندیدیم

، کسی آگاه هستمجایی که من ها را تا آن ؟ پاسخ این پرسش؟ چگونه کی؟ او را کشتند؟ آمدزهرا افتخاری چه بر سر 
دانم  اما می .است ای از ابهام  در هاله مبارز این زنتا امروز سرنوشت  .های سیاسی جز آمرین و عاملین قتل ؛داند نمی

ی سنگین وحشت و اضطراب بر زندانیان  نیست شدن زهرا نگذشته بود که دوباره سایه  به سرحدود یک ماه از ماجرای 
ناپدید شدن  دوچونچن .آبادی نجف دگراندیشان مستولی شد؛ با ناپدید شدن مرتضی علیان و سیاسی و عقیدتی پیشین

به دلیل هواداری از  ١٣۶۴در مشهد به دنیا آمد، سال  ١٣٣٩و سربه نیست گشتن این مجاهد پیشین را که در سال 
از زبان او را آزاد کردند،  ١٣٧٢ سالدر  بازداشت شد، در دادگاه شرع به حبس ابد محکوم شد، اما مجاهدین خلق
  :مادرش بشنویم

پس از  ...آزاد شد ، با نظر مساعد دادستان وقت ٧٢ يزئدر پا ...حکمش ابد بود. زندان بود ٧٢يز ئتا پا ۶۴از سال  ...«
 ...پرداخت می ،توليد گل بود ی شد و در زمينه صرفاً به کارهای روزمره و کار خودش که در يک باغ محدود می... آزادی

بود که ساعت نه صبح از منزل با يک مصادف با جمعه دهم ماه رمضان  ٧۵ماه  دی ٢۵تاريخ ناپديد شدن ايشان 
به . نگرانش شديم ،چون روزه بود و برای افطار به منزل نيامد. خارج شد و به محل کارش رفت ...سفيد رنگ تويوتای

به اطالعات مشهد تلفن زديم و  ٨همان شب ساعت . ولی خبری نشد .هر جايی که ممکن بود رفتيم محل باغ و
. اطالعی کردند ها اظهار بی ؟ که آناند يا نه را گرفته ها مرتضی آن :ناپديد شدن ايشان را شرح داديم و پرسيديم ی مسئله

، از اطالعات به منزل ما شده بود گذاری که در حرم بمب ٧٣سال . اهيم آمدالبته قبال� گفته بودند که به سراغت خو
ساعت آزادش  ٢۴بعد از . ها به همراه تمام عکس ؛برای يک شب بردندتمام منزل را بازرسی کردند و ايشان را  .آمدند
از صبح روز بعد از ناپديد شدن ايشان اقدامات بعدی را . اما گفته بودند دوباره برای بردنش باز خواهند گشت .کردند
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ديم بتوان اطالعی کسب کر مراکزی که فکر می] به[ ها و به تمام مراکز پليس و پزشکی قانونی و بيمارستان .انجام داديم
که اسم ايشان  خراسان ی روزنامه مان به دادسرا، آقای بختياری مساعدت کرد و نامه نوشته به در مراجعات. کرد سر زديم

تشکيل شده  ی پرونده. بالفاصله اين کار را انجام داديم و در سه شماره چاپ شد. عنوان مفقود در روزنامه چاپ شود به
 :به ما گفت ،داد، نهايتاً به جای رسيدگی يک آگاهی بود و سرپرست شعبه که مراحل اوليه را شخصاً انجام می ی در شعبه

گذشته مفقود شده و پرونده مشابهی  ی سياسی در هفتهبا همين سوابق  ٤با توجه به اينکه شخصی به نام زهرا بختياری
 .اسی شده استسي ی تشکيل داده است، احتماال� ايشان دستخوش يک مسئله

ری، ونهاد رياست جمه. داديم، مراجعه کرديم در اقدامات بعدی به تمام مراکز و مراجعی که احتمال پاسخگويی می
 ٥»...شورای اسالمی، دفتر مقام رهبری، دادگستری تهران و مشهد سمجل

فقان و وحشت خ. اندیشید که شاید نفر بعدی من باشم با خود می دگراندیشی هر. ها در سینه حبس بود آن روزها نفس
 .ناپدید شدامیر غفوری هم کرد که خبر شدیم  بر فضای شهر سنگینی می

پس از تحمل ده سال حبس، از زندان آزاد  ١٣٧٠آباد مشهد بود که در سال  از زندانیان سیاسی زندان وکیلامیر غفوری 
در مشهد ربوده شد و تا امروز دانسته نیست  ١٣٧۵بهمن ماه سال  ٢ در. کرد کار می او در شرکت فروش کامپیوتر. شد

؟ اند به چه صورت کشتهاگر آری  اند؟ کشتهاو را آیا  .هیچ رد و نشانی از او در دست نیست .است  هکه چه بر سرش آمد
 .پاسخ دیگر ها پرسش بی اند؟ و ده در کجای این سرزمین او را به خاک داده

های  در میهمانی. جا نقل شد  سرعت همه خبر به. مان آمد هنوز کمر راست نکرده بودیم که مصیبت بعدی به سراغ
همه . وری بودفسخن از ربوده شدن محمود میدانی، همسر خواهر امیر غ ،های دوستانه شدن خصوصی، در دورهم جمع

 آمد؟ چه بر سر محمود خواهد از اینکه نگران و اندیشناک

آباد مشهد بود که او نیز پس از تحمل ده سال حبس، در سال  از زندانیان سیاسی زندان وکیلسید محمود میدانی 
 ٢٣در. و پسر کوچکی داشت بود  هازدواج کرد .کار بود به در شرکت خصوصی مشغول. از زندان آزاد شد ١٣٧٠

چه بر  و او را ربودند طورچ مدان درستی نمی بهتا امروز . نگشت خانه، هرگز بازپس از خروج از  ١٣٧۶فروردین ماه 
 ٦.ناصر زرافشان بر این عقیده است که محمود میدانی را وزارت اطالعات به قتل رسانده است. سرش آوردند
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: های سازمانی ذکر کرده بود عنوان قربانی قتل ناصر زرافشان نام این افراد را به. مورد قتل مشکوک در دوران سعید امامی اشاره کرده بود ٣۴
سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، مال محمد ربیعی، شیخ محمد ضیایی، دکتر احمد «

د، کاظمی، احمد میرعالیی، فخرالسادات برقعی، مولوی عبدالملک مالزاده، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز میرین صیا
نی، مجید رنجبر، احمد تفضلی، داآبادی، امیر غفوری، سیدمحمود می زاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف بجه، جواد صفار، جالل مبین
اش، پیروز دوانی، مجید شریف و چهار تن  ساله ٩زاده و کودک  زاده، عباس نوایی، حمید حاجی ینی، ابراهیم زالصانعی و همسرش، غفار حس

 ١٣٧٨اسفند  ٢١ ، آبان ی نشریه، »٧٧های پائیز  قربانی قتل
 ١٣٩٧آذر  ٣ ،»حقوق بشر«اول  ی صفحه ،تاب شب خبرنامه، !هفت و ای در سال هفتاد های زنجیره ها از قتل بازخوانی افشاگری ی ادامه



ر شهر مشهد نشده های سیاسی حکومت د ام، کس دیگری در این دوره قربانی قتل جو کرده و پرس جایی که منتا آن
. نشناخته باشمرا ها  آن درستی من به های من محدود است و ممکن است کسان دیگری هم باشند که اما دانسته. است
های سیاسی اتفاق افتاده است؛ در اصفهان، شیراز، قم، کرمان،  که در شهرهای دیگری هم قتلدانسته است ولی 

 ...کرمانشاه و

وری و سید محمود میدانی را پیش از مجید شریف، آبادی، امیر غف حسین برازنده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف
ای  بازتاب گسترده ها آن قتل ی کهیاز آنجااما . جعفر پوینده کشتنداریوش فروهر، محمد مختاری و محمدپروانه و د

در سال  .های سیاسی مشهد بازتاب چندانی پیدا نکرد ، قتلکاری داشتند و مسئوالن حکومتی سعی در پنهان نداشت
و صدا، صداهایی که از این سو . شان در سیاهی شب گم نگشت و صدایی در گلو فرو نشکست گری وحشی«اما  ١٣٧٧

آوران انداخت و  آفرینان و مرگ و آن سو بلند شد و بلندتر شد، سرانجام چنان بانگی یافت که وحشت در دل وحشت
 ٧».هایی واداشت نشینی ها را به واپس آن

 ١٣٩٧آذر  ١٠/ ٢٠١٨اول دسامبر 
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