آذر و ﺧﻨﺠﺮ

ﻓﺘﺎن ﺟﻮﮐﺎر

در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟگﺮد ﻣﺮگ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﭘﺮواﻧﻪ اﺳکﻨﺪری ،دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،و

اﻋﻼن ﯾﺎدﺑﻮدﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣکﺎﻓﺎت ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم دﯾﺪم ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ از آﻧﭽﻪ در ﻣﺸﻬﺪﹺ ﺳﺎلﻫﺎی  ١٣٧٣ﺗﺎ
 ١٣٧۶ﺑﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣکﺎﻓﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اوج ﻣﻮجﻫﺎی
ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﺮگآﻓﺮﯾﻨی و وﺣﺸﺖﭘﺮاﮐﻨیﺷﺎن در آﺑﺎن و آذر  ١٣٧٧ﺑﻮد«.

١

اﻣﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادﻫﺎی آﺑﺎن و آذر  ١٣٧٧ﺗﻬﺮان رخ داد؛ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن  ١۴دیﻣﺎه  ١٣٧٣ﺑﻮد و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣیآورم ﮐﻪ از

ﯾکی از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪم.

ـ ﺣﺴﯿﻦ آن روز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪی ﻗﺮآن ﻫﻔﺘﮕی رﻓﺖ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺷﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻣیﮔﺸﺖ ،وﻟی ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﻪی ﻗﺮآن زﻧﮓ زدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﻓﺘﻪ .ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ،زﻧﮓ زدﯾﻢ .ﮐﺴی از

او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺴﺪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ در ﮐﻨﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞاش در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﺸﻬﺪ .او را ﻣیﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷک ﻗﺎﻧﻮﻧی .ﭘﺰﺷکی ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻋﻠﺖ ﻓﻮت را ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن و ﺧﻔﮕی اﻋﻼم ﮐﺮد

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻮد؟ درﺑﺎرهی او ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام اﻃﻼع درﺳﺘی ﺑﻪ دﺳﺖ آورم .ﺣﺘﺎ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ او را در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺟﺮس از ﻗﻮل ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻠی -ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ:

» ...ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮازﻧﺪه ،ﻗﺮآنﭘﮋوه و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧی ﺷﺪﯾﺪاﹰ ﺑﺎورﻣﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺟﻬﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔی ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻃﻮﻟی ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﹺ وﻻﯾﯽ در آن روزﻫﺎی اول ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب از ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔی اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤی و اﺳﺘﺨﺪام
در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش روی آورد ...از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ،ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾکی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸکﻼت
رژﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣیﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾکی وی ﻣیﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮم را در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴دی ﻣﺎه ،٧٣

ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣی ﮐﻪ وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪی آﻣﻮزش ﻗﺮآن راﻫی ﻣﻨﺰل ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣیﮔﺬارﻧﺪ .ﺻﺒﺢ روز  ١۵دیﻣﺎه،

ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮازﻧﺪه را در ﮐﻨﺎر اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺸﻬﺪ در ﺷﺮاﯾﻄی ﭘﯿﺪا ﻣیﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
دﺳﺘﺶ آﺛﺎر دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣیﺧﻮرد و ﺑﺮ ﭘ�ﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ آﺛﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻼ� ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .ﭘﺰﺷکی ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻋﻠﺖ ﻓﻮت او
را ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮔﺮدن و اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴی اﻋﻼم ﮐﺮد«.

٢

ﻗﺘﻞ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨی در دورهی وزارتﹺ اﻃﻼﻋﺎتﹺ ﻋﻠی ﻓﻼﺣﯿﺎن روی داد و ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﭘﺮواﻧﻪ و

دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،رﺳﻮا ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟ�ﻪ ﻧﻮریﺳﺖ؛
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧی و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز روزﻧﺎﻣﻪی ﺧﺮداد .او در دادﮔﺎه وﯾﮋهی روﺣﺎﻧﯿﺖ در

آﺑﺎن  ١٣٧٨از ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ؛ در ﻣﯿﺎن دﯾگﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺮورﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی وزارت اﻃﻼﻋﺎت:
 ١ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣکﺎﻓﺎت )ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ( ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻋﺼﺮﻧﻮ ۶ ،آذر  ٢٧ /١٣٩٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٨
Support Christians in Iran&Support Democracy and Freedom of Speech in Iran ٢

»ﻣگﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ،اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠی ،اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻋﻼﯾﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
زالزاده ،ﻋﻠیاﮐﺒﺮ ﺳﻌﯿﺪیﺳﯿﺮﺟﺎﻧی ،ﭘﯿﺮوز دواﻧی ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨی ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻧﻌی و ﻓﯿﺮوزه ﮐﻼﻧﺘﺮی و ...و
ﯾﺎ ﻋﺪهای از داﻧﺸگﺎﻫﯿﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧی از ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮﺧی ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ

و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی در ﻓﺮﯾﺰر ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﺗﻼن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓی ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر رﻓﺖ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ؟ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم و اﺳﻼم داﺷﺘﻪاﺳﺖ؟ ﭼگﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣکﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣی ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎرد ﺳﻼﺧی ﻣیﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟی وﻗﺘی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣیﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻧﺎاﻣﻨی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣیآﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﻨﮓ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻨﺎﻟﺪ ،ﻋﺠﺐ ﻣﺪار«.

٣

وﺣﺸﺖﭘﺮاﮐﻨی و ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳی در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دو ﺳﺎﻟی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧی

ﺳﯿﺎﺳی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،زﻫﺮا اﻓﺘﺨﺎری را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .او را در آذرﻣﺎه  ١٣٧۵در ﻣﺸﻬﺪ رﺑﻮدﻧﺪ .ﯾکی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان

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

ـ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈی ﮐﺮد و رﻓﺖ .ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺒﻘﻪی ﭼﻬﺎرم ﺑﻮد .از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎﻫی

اﻧﺪاﺧﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾک ﭘﯿکﺎن ﺳﻔﯿﺪ آﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺳﻪ ﻣﺮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻨﺠکﺎو ﺷﺪم و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﻣیﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺎ زور او را ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾگﺮ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ

او را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ.

ﺑﺮ ﺳﺮ زﻫﺮا اﻓﺘﺨﺎری ﭼﻪ آﻣﺪ؟ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟ ﮐی؟ ﭼگﻮﻧﻪ ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﺴی
ﻧﻤیداﻧﺪ؛ ﺟﺰ آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ زن ﻣﺒﺎرز در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣیداﻧﻢ

ﺣﺪود ﯾک ﻣﺎه از ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن زﻫﺮا ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﺎﯾﻪی ﺳﻨﮕﯿﻦ وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺳﯿﺎﺳی و ﻋﻘﯿﺪﺗی ﭘﯿﺸﯿﻦ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟی ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﺮﺗﻀی ﻋﻠﯿﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎدی .ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن
و ﺳﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺸﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣٩در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮاداری از

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ،در دادﮔﺎه ﺷﺮع ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤکﻮم ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٣٧٢او را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ ،از زﺑﺎن

ﻣﺎدرش ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ:

» ...از ﺳﺎل  ۶۴ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﺰ  ٧٢زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺣکﻤﺶ اﺑﺪ ﺑﻮد ...در ﭘﺎﺋﻴﺰ  ، ٧٢ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ دادﺳﺘﺎن وﻗﺖ آزاد ﺷﺪ ...ﭘﺲ از

آزادی ...ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه و ﮐﺎر ﺧﻮدش ﮐﻪ در ﻳک ﺑﺎغ ﻣﺤﺪود ﻣیﺷﺪ و در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞ ﺑﻮد ،ﻣیﭘﺮداﺧﺖ...

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

ﻣﺤﻞ ﺑﺎغ و ﻫﺮ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻤکﻦ ﺑﻮد رﻓﺘﻴﻢ .وﻟی ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ .ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻠﻔﻦ زدﻳﻢ و
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﻳﺸﺎن را ﺷﺮح دادﻳﻢ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ :آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﻀی را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋی ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼ� ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻣﺪ .ﺳﺎل  ٧٣ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺑﻤﺐﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ

آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺰل را ﺑﺎزرﺳی ﮐﺮدﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺑﺮای ﻳک ﺷﺐ ﺑﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎ .ﺑﻌﺪ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ آزادش
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﺮدﻧﺶ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .از ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﻳﺸﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی را
 ٣ﻋﺒﺪاﻟ�ﻪ ﻧﻮری ،ﺷﻮﮐﺮان اﺻﻼح )دﻓﺎﻋﯿﺎت( ،ﻃﺮح ﻧﻮ ،ﺗﻬﺮان  ،١٣٧٨ص  ٧٩و٨٠

اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﻴﺲ و ﭘﺰﺷکی ﻗﺎﻧﻮﻧی و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ]ﺑﻪ[ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣیﮐﺮدﻳﻢ ﺑﺘﻮان اﻃﻼﻋی ﮐﺴﺐ

ﮐﺮد ﺳﺮ زدﻳﻢ .در ﻣﺮاﺟﻌﺎتﻣﺎن ﺑﻪ دادﺳﺮا ،آﻗﺎی ﺑﺨﺘﻴﺎری ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮد و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ اﺳﻢ اﻳﺸﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻔﻘﻮد در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ و در ﺳﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺸکﻴﻞ ﺷﺪه

در ﺷﻌﺒﻪی ﻳک آﮔﺎﻫی ﺑﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ را ﺷﺨﺼﺎﹰ اﻧﺠﺎم ﻣیداد ،ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﻴﺪﮔی ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼی ﺑﻪ ﻧﺎم زﻫﺮا ﺑﺨﺘﻴﺎری  ٤ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳی در ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺎﺑﻬی
ﺗﺸکﻴﻞ داده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ� اﻳﺸﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﻳک ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﻴﺎﺳی ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺮاﺟﻌی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﺳﺨگﻮﻳﯽ ﻣیدادﻳﻢ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻳﻢ .ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣی ،دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ،دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ«...

٥

آن روزﻫﺎ ﻧﻔﺲﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﺑﻮد .ﻫﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣیاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﻔﻘﺎن و وﺣﺸﺖ
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨی ﻣیﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮری ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.

اﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳی زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧٠ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ،از زﻧﺪان آزاد
ﺷﺪ .او در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﻣیﮐﺮد .در  ٢ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٧۵در ﻣﺸﻬﺪ رﺑﻮده ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز داﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ رد و ﻧﺸﺎﻧی از او در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ او را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ؟ اﮔﺮ آری ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ؟
در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ او را ﺑﻪ ﺧﺎک دادهاﻧﺪ؟ و دهﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ دﯾگﺮ.

ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺮ راﺳﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﺮاغﻣﺎن آﻣﺪ .ﺧﺒﺮ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧیﻫﺎی

ﺧﺼﻮﺻی ،در دورﻫﻢ ﺟﻤﻊﺷﺪنﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺳﺨﻦ از رﺑﻮده ﺷﺪن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺪاﻧی ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮری ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ
ﻧﮕﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺪاﻧی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳی زﻧﺪان وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ،در ﺳﺎل

 ١٣٧٠از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼکی داﺷﺖ .در٢٣
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ١٣٧۶ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪدرﺳﺘی ﻧﻤیداﻧﻢ ﭼﻄﻮر او را رﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ

ﺳﺮش آوردﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺪاﻧی را وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

٦

 ٤ﭘﺲ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،اﻃﻼﻋﺎﺗی ﺑﻮدﻧﺪ و او را رﺑﻮدﻧﺪ .زﻫﺮا ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﺴی ﺟﺰ زﻫﺮا اﻓﺘﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
 ٥ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪی ﭘﯿﺎم ﻫﺎﻣﻮن https://gavras.wordpress.com

 ٦ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ،وﮐﯿﻞ ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی ،ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد .او ﻃی ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ

 ٣۴ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻣﺸکﻮک در دوران ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣی اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﻧﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧی ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد:
»ﺳﯿﺪ ﺧﺴﺮو ﺑﺸﺎرﺗی ،دﮐﺘﺮ ﺗﻔﺘی و ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺳﻌﯿﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧی ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ،ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻌی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ

ﻣﯿﺮﯾﻦ ﺻﯿﺎد ،ﮐﺎﻇﻤی ،اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻋﻼﯾﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺴﺎدات ﺑﺮﻗﻌی ،ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠک ﻣﻼزاده ،ﮐﺸﯿﺶ دﯾﺒﺎج و ﮐﺸﯿﺶ ﻣﯿکﺎﺋﯿﻠﯿﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

ﺑﺠﻪ ،ﺟﻮاد ﺻﻔﺎر ،ﺟﻼل ﻣﺒﯿﻦزاده ،زﻫﺮا اﻓﺘﺨﺎری ،ﻣﺮﺗﻀی ﻋﻠﯿﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،اﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮری ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺪاﻧی ،ﻣﺠﯿﺪ رﻧﺠﺒﺮ ،اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠی،

ﺻﺎﻧﻌی و ﻫﻤﺴﺮش ،ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ زالزاده ،ﻋﺒﺎس ﻧﻮاﯾﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟیزاده و ﮐﻮدک  ٩ﺳﺎﻟﻪاش ،ﭘﯿﺮوز دواﻧی ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ و ﭼﻬﺎر ﺗﻦ

ﻗﺮﺑﺎﻧی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﺰ  ،«٧٧ﻧﺸﺮﯾﻪی آﺑﺎن  ٢١ ،اﺳﻔﻨﺪ ١٣٧٨

اداﻣﻪی ﺑﺎزﺧﻮاﻧی اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ از ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ! ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﺗﺎب ،ﺻﻔﺤﻪی اول »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ٣ ،آذر ١٣٩٧

ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮسوﺟﻮ ﮐﺮدهام ،ﮐﺲ دﯾگﺮی در اﯾﻦ دوره ﻗﺮﺑﺎﻧی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی ﺣکﻮﻣﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺎن دﯾگﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳﺘی آنﻫﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻟی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾگﺮی ﻫﻢ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز ،ﻗﻢ ،ﮐﺮﻣﺎن،

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و...

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮازﻧﺪه ،زﻫﺮا اﻓﺘﺨﺎری ،ﻣﺮﺗﻀی ﻋﻠﯿﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،اﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮری و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺪاﻧی را ﭘﯿﺶ از ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ،
ﭘﺮواﻧﻪ و دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺘﻞﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای

ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣکﻮﻣﺘی ﺳﻌی در ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﺪاﻧی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .در ﺳﺎل

 ١٣٧٧اﻣﺎ »وﺣﺸیﮔﺮیﺷﺎن در ﺳﯿﺎﻫی ﺷﺐ ﮔﻢ ﻧﮕﺸﺖ و ﺻﺪاﯾﯽ در ﮔﻠﻮ ﻓﺮو ﻧﺸکﺴﺖ .و ﺻﺪا ،ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮ
و آن ﺳﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻧﮕی ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ در دل وﺣﺸﺖآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﺮگآوران اﻧﺪاﺧﺖ و

آنﻫﺎ را ﺑﻪ واﭘﺲﻧﺸﯿﻨیﻫﺎﯾﯽ واداﺷﺖ«.

٧

 ٧ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣکﺎﻓﺎت )ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ( ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻋﺼﺮﻧﻮ

اول دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٠ /٢٠١٨آذر ١٣٩٧

