» ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل «١٣۶٧
دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ) ﺻﺪای آﻟﻤﺎن (
٢٤٫٠٨٫٢٠٠٧

ﭼﮭﺎر ھﺰار و ﭼﮭﺎرﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ...

اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧زﺧﻤﯽ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪهای ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﺴﯿﺎری را
ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻧﺎم دﺳﺖ ﮐﻢ  ۴۴٨۵ﺗﻦ از آﻧﺎن را ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
 ٢٧ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣۶٧آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫی  ۵٩٨ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ  ٨ﺳﺎﻟﮫی اﯾﺮان و ﻋﺮاق
ﺧﺎﺗﻤﮫ داد .او ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ را ﺑﮫ "ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زھﺮ" ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ۶.روز ﺑﻌﺪ ،در روز  ٢ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان ﺣﻤﻠﮫی ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺑﮫ ﻣﺮزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان" آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ را "ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺻﺎد" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.

اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران
ﺑﺴﯿﺎری ،از ﺟﻤﻠﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﮫی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻋﺪهای و از ﺟﻤﻠﮫ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺻﺪور
ﻓﺘﻮای اﻋﺪامھﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ،آﻏﺎز ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب در زﻧﺪانھﺎ را  ٢٨ﺗﯿﺮﻣﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﯾﮏ
روز ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﮫ آﺗﺶﺑﺲ ،و  ۵روز ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﮫی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺟﻤﻌﮫ٢٨ ،
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٩) ١٣۶٧ژوﺋﯿﮫ  ،(١٩٨٨ﺣﺼﺎرھﺎی آھﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮد زﻧﺪانھﺎی اﺻﻠﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .دروازهھﺎ ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻠﻔﻦھﺎ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺗﻠﻮزﯾﻮنھﺎ را از ﺑﺮق ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ،روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺑﺴﺘﮫھﺎی داروﯾﯽ )در زﻧﺪانھﺎ( ﺧﻮدداری ورزﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن را از ﺣﻮل و ﺣﻮش زﻧﺪانھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ،ﮐﮫ در ﺳﻠﻮلھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ،
ﻗﺮاﺋﺖﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺗﺎﻻرھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ و ﺣﯿﺎطھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ«.

آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦﮐﮫ ﻋﺪهای در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ» ،ﮐﻠﮏ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺑﮑﻨﻨﺪ
و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح از دﺳﺖ آنھﺎ راﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ« .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ وی ،در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺎﻣﮫای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﻣﺆﮐﺪ ﺑﺮ »ﺟﻨﮓھﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق« ،ﻓﺘﻮایِ اﻋﺪام »ﻣﺤﺎرﺑﯿﻦ«
و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ »ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻔﺎق ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺪارد  .اﻣﺎﺑﺎ ﻣﮭﺮ و اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺺ رھﺒﺮی اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺎﻣﮫی ﻓﻮق ﺑﮫﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﻋﻤﻠﯿﺎت "ﻣﺮﺻﺎد" ﯾﺎ
"ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان" ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ .

" ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﻮاﺑﺮد ﻣﺮگ"
در ﻓﺘﻮای آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺪهاﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻗﻀﺎوت در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮﻋﮭﺪهی ﮐﻤﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ» :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﮭﺮان ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﻧﯿﺮی داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﮫ )ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع( ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
اﺷﺮاﻗﯽ )دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان( و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﮫ اﺣﺘﯿﺎط در اﺟﻤﺎع اﺳﺖ .در زﻧﺪانھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،رأی
اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ،دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب و ﯾﺎ دادﯾﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ».
ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺗﮭﺮان را ﺗﺎ  ١۶ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﻦ زﻧﺪانھﺎی
اوﯾﻦ و ﮔﻮھﺮدﺷﺖ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺑﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮫ "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﻮاﺑﺮد ﻣﺮگ" ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺖ».
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی٩ ،ﻣﺮداد  ،١٣۶٧در ﻧﺎﻣﮫای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﻌﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ او دارد .او در آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﺑﺮ
دﺳﺘﻮر ﺧﻮدﺗﺎن اﺻﺮار دارﯾﺪ ،اﻗﻼً دﺳﺘﻮر دھﯿﺪ ،ﻣﻼک اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ و دادﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ .«.ﻣﻨﺘﻈﺮی
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﮫاش را ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از روﻧﺪ اﻋﺪامھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ،ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻗﻀﺎت ﻧﺰد او آورده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ،ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮی ،ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع اوﯾﻦ ،اﺷﺮاﻗﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،رﺋﯿﺴﯽ ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن و ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دﯾﺪار را اول ﻣﺤﺮم آن ﺳﺎل ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ٢٣ﻣﺮداد  ١٣۶٧اﺳﺖ،
و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺤﺮم از اﻋﺪامھﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ ،آﻗﺎی ﻧﯿﺮی ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﺗﺎ اﻻن ھﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را در
ﺗﮭﺮان اﻋﺪام ﮐﺮدهاﯾﻢ ،دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ را ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﻮﺿﻊ از ﺑﻘﯿﮫ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮐﻠﮏ اﯾﻦھﺎ را ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ »"!

ھﺰاران ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ رواﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﮫی ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺗﺼﻮر اﻋﺪام دﺳﺘﮫﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز اﻋﺪامھﺎ ،ﺑﻨﺪھﺎ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﯿﺮون ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻼﻗﺎتھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنھﺎ و رادﯾﻮھﺎ را از ﺑﻨﺪھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ روزﻧﺎﻣﮫای داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ و ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫﺻﻮرت ،ﮐﮫ ﺑﮫ
آﻣﻔﯽﺗﺄﺗﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ راﺣﺪس زدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آنھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠّﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻓﺮﯾﺰر در ﻣﺮدهﺷﻮیﺧﺎﻧﮫی زﻧﺪان از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﺬا ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯽآورد،
ﻋﻼﻣﺖ آﮔﺎھﯽدھﻨﺪهای ﺑﮫ دور ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی آن را در ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﮫ
او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮدهاﺳﺖ«.

اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎوران

ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ ،اﻋﺪامھﺎ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزی زودﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪهﺑﻮد .ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﻣﺎﺟﺮا
را از ﺷﺐ  ٣٠ﺗﯿﺮ ،ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻢﺑﻨﺪھﺎﯾﺶ از ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺶ اوﯾﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ» :ﭼﺸﻢﺑﻨﺪھﺎ را زدﯾﻢ و ﺑﮫ ﺻﻒ
ﻣﺎ را ﺳﻮار ﻣﯿﻨﯽﺑﻮسھﺎی اوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ...ﻣﺎ را ﺑﮫ اﻧﻔﺮادی آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .در آن ﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺎﻣﯽ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رو ﺑﮫ دﯾﻮار ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را در آورده ،آﻣﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻠﻮلھﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ھﻨﻮز اذان ﺻﺒﺢ را از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺻﺪای ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮان ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ،ﺗﻦ ھﯿﭻﮐﺲ زﯾﺮﭘﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮑﯽ ﮐﮫ
داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎم ﺧﻮد و ﻧﺎم ﭘﺪرﺗﺎن را روی ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎم ﺷﮭﺮﺷﺎن را ھﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ...ﭼﻨﺪ روز
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ اﻧﻔﺮادی اﺳﺎﻣﯽ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎز ھﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪزده آﻣﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ دادﮔﺎه وﯾﮋه .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ راه
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اداری اوﯾﻦ ...در ﻃﺒﻘﮫ دوم اﺗﺎﻗﯽ را ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﻮدﻧﺪ .در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺳﺎﯾﻞ دار زدن را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .«.او اﺳﺘﺨﺮ اوﯾﻦ را ،ﮐﮫ ﺟﻠﻮی آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،دﯾﺪه ﺑﺎ آن "ھﺰاران
دﻣﭙﺎﯾﯽ و ﮐﻔﺶِ" ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ،ﮐﮫ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪهﺑﻮد.
ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﺪامھﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﮫ اﺗﺎق وﯾﮋهای ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎ و ﻋﯿﻨﮏھﺎﯾﺸﺎن ﺿﺒﻂ و ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی
ﭼﻮﺑﮫھﺎی دار ﮐﮫ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ،در ﺗﺎﻻر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮔﻮھﺮدﺷﺖ و ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ اوﯾﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در ﮔﺮوهھﺎی  ۶ﻧﻔﺮی ﺑﮫ دار
ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺗﺎ  ١۵دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﺠﺎی اﯾﻦﮐﮫ درﯾﭽﮫای ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺸﺎن در رَود و ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.».

ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد :اﻋﺪاﻣﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ!
زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﭗ ،در اواﺧﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه ،ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎتھﺎی داﺧﻠﯽ در زﻧﺪان ،ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ،در ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫی ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﺎﻣﯿﺎن و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،از  ۴آذر ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻀﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎکھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهﻣﯽﺷﻮد .در ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ اﻃﻼع ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﮫای
ھﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ.

ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن و داﻣﻨﮫی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .روﻧﺪ اﻋﺪامھﺎ و ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن در اﮐﺜﺮ زﻧﺪانھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎنھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن
در ھﺎﻟﮫای از اﺑﮭﺎم ﺑﮫﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺷﻤﺎر اﻋﺪاﻣﯿﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪهاﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﺪود دو ھﺰار و ھﺸﺘﺼﺪ ﯾﺎ ﺳﮫ ھﺰار و ھﺸﺘﺼﺪد ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ را -
ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ -از زن و ﻣﺮد در ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ «.ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ٢۵٠٠ﻧﺎم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻋﺼﺮ ﻧﻮ" ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻧﺎم ۴ھﺰار و  ۴٨۵ﺗﻦ )ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮاھﯽدھﻨﺪﮔﺎن( ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ.
ﺷﮑﻮﻓﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮی
در ﻧﻮﺷﺘﮫی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ آﺛﺎر اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﺧﺎﻃﺮات اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ" :ﻧﮫ زﯾﺴﺘﻦ ،ﻧﮫ ﻣﺮگ" ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم" ،ﺗﻤﺸﮏھﺎی ﻧﺎآرام"
ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاھﯿﻤﯿﺎن :ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٦٧
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻈﯿﻤﯽ :ﻣﻘﺎﻟﮫی "ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه  ،"۶٧ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺒﺎر روز ٢٣ ،ﻣﺮداد .١٣٨٣

