ﻣﻬﺮﮔﺎن
زوﯾﺎ زراﻓﺸﺎن – اﯾﺮان*
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ،
ﺑﺎ ﺳﻼم ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،را ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺪرم در ﻣﻮرد او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ
ﭘﺪرم ﺟﺎﻣﻊ و دارای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .از راه دور ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺒﻮﺳﻢ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن آرزوی ﺳﻼﻣﺖ ،ﺷﺎدی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارم.
دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ
زوﯾﺎ زراﻓﺸﺎن

ﻣﺎﺟﺮای زراﻓﺸﺎن و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺪرت در ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﻧﺪۀ
ﻗﺘﻠﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ وارﻓﺘﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان وارد ﮐﺮد ،ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ،و در واﻗﻊ وﻇﯿﻔﮥ
ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی ﻣﺎ آن اﺳﺘﻘﻼل و اﻗﺘﺪاری را ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻠﯽ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎن و اﻗﺘﻀﺎی ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ وارد ﺷﻮد و ﻋﻤﻼً ﻫﻢ از
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﺮاز ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد -دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن -وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﺷﺪ ،و از ﻋﻬﺪۀ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ.
ﭘﺲ از زراﻓﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻮل وﮐﺎﻟﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ــ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮارد
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ از ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﯿﻦ وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ زراﻓﺸﺎن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ زراﻓﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زراﻓﺸﺎن
ﻓﻘﻂ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﯾﮏ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،و از اﯾﻦ رو دارای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی و ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرزه
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ده ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد دارد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر زراﻓﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ زراﻓﺸﺎن و ﺣﺮﮐﺖ او ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دوم ﺧﺮداد ﻧﺪارد .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺧﻮد را
”اﺻﻼح ﻃﻠﺐ“ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎً از ﺑﺎﻻ و از درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از اﺑﺘﺪا
در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ زراﻓﺸﺎن و ﻣﺒﺎرزۀ او ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ،ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ و از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوم ﺧﺮدادی ﻫﺎ ﻫﻢ در
* زوﯾﺎ زراﻓﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ،وﮐﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺘﻠﻬﺎی رﻧﺠﯿﺮه ای.
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ﻣﻬﺮﮔﺎن
ﭼﻬﺮه ﺳﺎزﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻠﯽ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﻮاره زراﻓﺸﺎن را ﺳﺎﻧﺴﻮر و در ﻣﻮرد او ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻞ ﺗﺎزه ای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص
در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ،درک ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻀﯿﮥ زراﻓﺸﺎن و دﻻﯾﻞ دﺷﻤﻨﯽ اﺻﺤﺎب ﻗﺪرت ﺑﺎ
او ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
از آﻏﺎز دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ،ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ،ﺑﺨﺼﻮص
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎرﺷﺎن ،ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ
ﺳﻌﯿﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .از اﯾﻦ رو
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ او ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ،
ﺣﻤﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻓﺸﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ”ﻣﺘﻦ  “134ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از درج اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻦ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ﻋﻀﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ آن ﺑﻮد
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ از دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﯾﺎ
ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﯾﺎ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﯾﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
در ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از دوم ﺧﺮداد  76ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
ﺑﻮد و از ﻟﺤﺎظ دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮداد  76ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﺪ  ،ﮔﺮ ﭼﻪ رﺷﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی
آﻧﺎن در ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﺗﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  76ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺣﻤﻠﻪ و ﻫﺘﺎﮐﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮم از اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺮور
ﺷﻮﻧﺪ – از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد زراﻓﺸﺎن – و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺣﻀﺎرﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر آﻧﺎن از ﺳﻮی دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب و ﻣﺮاﺟﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻫﺎ و ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ
دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﻣﺮگ ﻣﯿﺮﻋﻼﯾﯽ ،ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺗﻔﻀﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
زﻫﺘﺎب ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ زال زاده ،ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاده و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮد ﺳﺎﻟﺶ ﮐﺎرون ،ﭘﯿﺮوزدواﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ
ﺷﺮﯾﻒ و ده ﻫﺎ ﻗﺘﻞ و ﺗﺮور دﯾﮕﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻗﺘﻞ دارﯾﻮش و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوﻫﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه در آذر  77ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺎ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﻠﺘﻬﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻗﺘﻞ ﻓﺮوﻫﺮ ﻫﺎﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺑﺎ رﺑﻮدن وﻗﺘﻞ ﻣﺨﺘﺎری و ﭘﻮﯾﻨﺪه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر
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ﻣﻬﺮﮔﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ اﯾﻦ اﻟﺘﻬﺎب و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت زده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎﺟﺮا و اﻓﺸﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻬﺎر و ﭼﻬﺎر ﻗﺘﻞ آﺧﺮی را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻮل رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ”ﺟﻤﻊ
و ﺟﻮر“ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ”اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺳﺮ دراز دارد“ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﺰی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ﮔﺮوه دوم دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن
ﭘﺮوﻧﺪه در ﺳﺎل  ،78ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻓﺪای ”ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم“ ﮐﺮد.
اﻣﺎ زراﻓﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت
ﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪه و اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺳﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﺮﻓﺖ .او
اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺎ ﻓﺸﺮد و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد اﺻﺮار ﮐﺮد و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ،اﺣﻀﺎرﻫﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﭼﻮن از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در
ﻧﺮﻓﺖ ،اﺑﺘﺪا او را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻓﺸﺎی اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده اﺳﺖ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺪ .وﻗﺘﯽ او ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺮم ﻧﺸﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮوع دادﮔﺎه ،وﺛﯿﻘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای
او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺮد ﺗﺎ از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و در آن دادﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
اش وﺛﯿﻘﻪ را ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او آزاد ﺷﻮد ،در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺳﻼح و ﻣﻬﻤﺎت ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و او را از ﺑﻨﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺪان اوﯾﻦ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﺣﺸﻤﺘﯿﻪ و از آﻧﺠﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اوﯾﻦ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮی دادﮔﺎه ﺑﯽ دردﺳﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران زراﻓﺸﺎن در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
زراﻓﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﭘﻨﺠﺎه ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻤﻪ در
زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ او ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ اﺳﺖ.
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