
 ای، گره خورده با رنج یک سرزمین های زنجیره دادخواهی قتل

 گوباسهرابمختاریوگفت

جوادعباسیتوللی

گویدگرچهوادارایمیزنجیره-هایسیاسیسهرابمختاری،فرزندمحمدمختاری،شاعرونویسندهجانباختهدرقتل

ست،امادادخواهیبدونافشایتمامابعاددادخواهیکردنوزارتاطالعاتبهپذیرشمسئولیتگامیبزرگدرجنبش

 .تواندبهسرانجامبرسدحقیقتواجرایعدالتنمی

توسطنیروهایوزارت۱۳۷۷تریناعضایکانوننویسندگانایراندرپاییزسالشماریازبرجستهسالپسازقتل 

باختگانهمچنانامیدواربهروشنشدنحقیقتوبرقراریعدالتدربارههایجاناطالعات،بازماندگانوخانواده

 .هاهستندعامالنوآمراناینجنایت

تنازهابافتوایچندآید،اینقتلایبرمیزنجیره-هایسیاسیچنانکهازشواهدبرجایماندهازپروندهقتلآن

روحانیونبلندپایهوابستهبهحکومتجمهوریاسالمیوباعاملیتیکتیمامنیتیزیرنظروزارتاطالعاتکهدر

هایینظیرسعیدامامی،معاونامنیتیاینوزارتخانهدرزمانتصدیعلیفالحیان،وزیراطالعاترأسآنچهره

ربانعلیدرینجفآبادی،اولینوزیراطالعاتدردولتمحمدجمهوریعلیاکبرهاشمیرفسنجانیوقدورانریاست

 .وقوعپیوستخاتمی،مصطفیموسویکاظمی،معاونوقتوزارتاطالعاتومهردادعالیخانیحضورداشتند،به

ای،وزارتاطالعاتباانتشاراطالعیه۱۳۷۷ماهدی۱۵هایعنیدرتاریخکمترازدوماهپسازوقوعاینقتل

 :درایناطالعیهآمدهبود.خودگذاشت«نیروهایخودسر»هارابرعهدهسئولیتاینقتلم

شکآلتدستعواملاندیشوخودسراینوزارتکهبیباکمالتأسف،معدودیازهمکارانمسئولیتناشناس،کج»

هاوجوددارند.ایند،درمیانآنانپنهانقرارگرفتهودرجهتمطامعبیگانگاندستبهایناعمالجنایتکارانهزده

شود،بلکهلطمهبزرگیبهاعتبارنظاممقدساعمالجنایتکارانهنهتنهاخیانتبهسربازانگمنامامامزمانمحسوبمی

 «.استجمهوریاسالمیایرانواردآورده

امنیتوزارتاطالعات،بنابراعالموزارتاطالعات،افرادینظیرسعیدامامی،مشاوروزیرومعاونسابق

کوش،رئیسگروهضربتوزارتاطالعاتبهعنوانمصطفیکاظمی،معاونامنیتوزارتاطالعاتواکبرخوش

 .هامعرفیشدندعامالناینقتل

دنبالمرگمشکوکسعیدامامیدرزندانکهمنابعرسمیدلیلایوبههایزنجیرهحدودچهارسالپسازوقوعقتل

متهم۱۸نفراز۱۱،محکومیت۱۳۸۱اعالمکردند،دیوانعالیکشورسرانجامدربهمنماهسال«ودکشیخ»آنرا

 .اینپروندهراتأییدکرد

ایبااجرایزنجیره-هایسیاسیباختگانقتلهایجاندلیلمخالفتبازماندگانوخانوادهمحکوماناینپروندهامابه

وقتقوهقضاییهموردبخشودگیقرارگرفتهوتنهاچندنفرازآنهابهاحکامکوتاههایمجازاتاعدام،ازسویمقام

 .مدتحبسمحکومشدند

دانندوازپیگیریبرایروشنشدنمسئوالنرسمیجمهوریاسالمیازآنزمانتاکنوناینپروندهرامختومهمی

 .روندت،طفرهمیوبرقراریعدال۱۳۷۷دادهدرپاییزسالهمهابعادجنایاتروی

هارابرعهدهداشت،درویدئوییکهدرباختگاناینقتلاماناصرزرافشان،وکیلدادگستریکهپروندهشماریازجان

  :ازسویوزارتاطالعاتگفتهاست«هاسازماندهیهدفمنداینقتل»هایگذشتهازاومنتشرشده،دربارهماه

دند،بانشاندادندپرینتکاریوشرحوظایفمکتوبخوددروزارتاطالعات،بهمأمورانیکهدردادگاهمحاکمهش»

 «.صراحتگفتندکهربایشوحذف]مخالفانسیاسی[جزووظایفسازمانیوشغلماست

ایازسویوزارتاطالعاتراهایزنجیرههایگذشتههممدارکمربوطبههدفمندبودنقتلزرافشانکهدرسال

  :گفتهاسته،درادامهمنتشرکرد

ایدردستاستوهمچنینبرهایزنجیرهنفرازقربانیانقتل۶۰براساسشواهدومدارکیکهدربارهبیشاز»

وجهخودسرانهنبودهودومعاونتوسهادارهکلهیچهابهاساساعترافمتهمانیکهدردادگاهمحاکمهشدند،اینقتل

 «.اند]دروزارتاطالعات[درآندستداشته

رااجراکردهبودند،افرادیبودندکه۱۳۷۷خالفانسیاسیدرپاییزمگفتهاینوکیلدادگستری،مأمورانیکهقتلبه

اقدامبهچنینجنایتیکرده«وظیفهسازمانیخود»شناختندوصرفابراساسوجهنمیهیچحتیقربانیانخودرابه

 .بودند

۱۳۷۷هایسیاسیدرپاییزسالمربوطبهقتلاندپروندهتراعالمکردههایرسمیحکومتیدرایرانپیشهرچندمقام

باختگاناینرویدادهمچنانبرادامهدادخواهیتاروشنشدنهمهحقیقتوهایجانبستهشدهامابازماندگانوخانواده

 .برقراریعدالتتأکیددارند



یرانکهدرگرایایرانیوازاعضایکانوننویسندگاناسهرابمختاری،فرزندمحمدمختاری،شاعرونویسندهچپ

گویدوگوبازمانهمیقتلرسید،درگفتتوسطمأمورانوزارتاطالعاتربودهشدوسپسبه۱۳۷۷آذرماه۱۲

گامبزرگیبرایجنبش۱۳۷۷هایسیاسیدرسالاگرچهوادارکردنوزارتاطالعاتبهپذیرشمسئولیتقتل

هاوابعادحقیقتواجرایعدالتدربارهعامالنقتلشود،امادادخواهیبدونافشایتمامدادخواهیمحسوبمی

 .تواندبهسرانجامبرسدکشتارهاهرگزنمی

 .گویزمانهباسهرابمختاریرادرادامهبخوانیدوگفت

 

 خاطره چه بود؟ چگونه پدر عنوان  به مختاری محمد با نزدیک ارتباط بودید. نوجوان شما پدرتان باختن جان هنگام شما

 دارید؟ او از ای ویژه خاطرات یا

عنوانپدروفرزند،رابطهعاطفینزدیکیباهمداشتیم.پدرمسالایداشتوبهرابطهمنوپدرمخیلیابعادگسترده

هایخوددردورانپیشاززندانبازگرددوهمینمسألهسببکهاززندانآزادشد،دیگراجازهنداشتبهشغل۱۳۶۳

همازلحاظمعیشتیدرشرایطبسیاردشواریقرارگیردوهمبهلحاظکاری،امنیتجانینداشتهباشدوشدهبودکهاو

کرد.روشود.مزیدبرهمهاینموارد،دستگاهسانسورهمهموارهآثاراوراتوقیفمیپیوستهبامشکالتزیادیروبه

عنوانپسرکوچکشداشتویژهبامنبهیباخانوادهوبهاباوجوداینشرایطدشوار،رابطهبسیارصمیمانهوعاطفی

،با۱۳۷۷باختنپدرمدرپاییزوماازنظرعاطفیرابطهخیلینزدیکیداشتیم.اینامرباعثشدتاپسازجان

میقیروشومامابُعددیگریاززندگیپدرم،یعنیاودرجایگاهیکشاعر،تأثیربسیارعهایزیادیروبهدشواری

سریاشعارومنتشرکردنرویمنگذاشت.باحضورپدرمدرزندگیمتوجهشدمکهشعردرواقعصرفانوشتنیک

گونهکهپدرمدراشعارخودنوشته،بهکند.همانآنهانیستبلکهشاعربودن،نوعدیگریاززیستنراهمطلبمی

دهندهدرونیاتاوهمودرواقعبازتابزندگیفردیاوونشانعبارتیدیگرشعراکرد.بههمانشیوههمزندگیمی

 .بود.ضمناینکهتحتتأثیرشرایطعاطفییااجتماعیخودهمقرارداشت

ویژهدرسالآخرحیاتش،دراتاقخودسالهبودموپدرمازهماننوجوانیوبه۱۳باختنپدرمحدودمندرزمانجان

زدیم.تماماتاقاشحرفمیهایموجوددرکتابخانهشخصییادرموارددیگردربارهکتابخواندبرایمگاهیشعرمی

هایکتابخانهبود.هایمازاودربارهکتابداد،اولینسوالپدرمپرازکتاببودوهروقتدرآناتاق،فرصتیدستمی

هایشازاوبسیارتأثیرپذیرفتم.بهنوشته،باخواندن۱۳۷۷هایسیاسیدرسالازطرفدیگرمنپسازوقوعقتل

ویژهاینکهزبانیکهپدرمچهدرمقاالتفرهنگیوادبیخودوچهدراشعارشاستفادهکرده،زبانیبسیارصمیمیو

تهکاررفنزدیکبهمخاطباستومنکهاورادرزندگیواقعیتجربهکردهبودم،اینامکانراداشتمتابدانمزبانبه

گونهاغراقیاتالشیشناسمواودرحقیقتدرآثارش،هیچدرآثارمحمدمختاری،درواقعهمانزبانیاستکهمنمی

اشنکردهاست.بنابراینمطالعهآثارپدرمبرایمندرواقعادامههمانبرایمعرفیشکلیدیگرازشخصیتواقعی

 .گویشخصیونزدیکبااوبودهوهستوگفت

 اید؟ کرده برقرار ارتباط آن با و پسندید می همه از بیش را یک  کدام خودتان پدر، مقاالت و ها کتاب میان از
شودچونمنزمانیکهشعرهایناتمامورمیکنم،یکدردبزرگدردرونمشعلههمیشهوقتیبهاینموضوعفکرمی

ایگذشتهمطالعهکردم،اینحسرتبزرگراباخوددارمکههایهاییازآثارناتماماورادرسالنوشتهپدرمودست

آرایش»و«وزندنیا»ایبادوکتابهایاواماهموارهارتباطویژهشد.ازمیانکتابکاشاینآثارناتمام،تماممی

یاودارد،کتابهاییکهاختصاصبهمقاالتیامجموعهنقدهایادبیوفرهنگاموازمیانکتاببرقرارکرده«درونی

هایاوراهماثرعمیقیاستوهمدرواقعبسیارموجزترازدیگرآثاراو،چکیدهنظراتواندیشه«چشممرکب»

 .کنددربارهشعر،ادبیاتوفرهنگبیانمی

-یاسیس های قتل پرونده به قضایی رسیدگی روند توان می میزان چه تا دادخواهی. جریان به بپردازیم مختاری، آقای

 این اند کرده اعالم ایران در حکومتی رسمی های مقام که گونه همان آیا شما نظر  به دید؟ عادالنه را ایران در ای زنجیره

 است؟ مختومه قضایی نظر از پرونده
یهایسیاسطبقآنچهازسویقوهقضاییهایراناعالمشدهاینپروندهبستهشدهاست.اگربهمفهومقضاییپروندهقتل

ایکهشکلگرفتبرایشویمکهازآغازتشکیلاینپروندههمروندقضاییدقتکنیم،متوجهمی۱۳۷۷درپاییزسال

نوعیاینپروندهرامخدوشکنندواجازهندهندایندادخواهیبهافشایحقایقواجرایعدالتبینجامد.اینبودکهبه

هاوتهدیداعضایفعالکانوننویسندگانایرانشاهدبازجویی۱۳۷۵و۱۳۷۴هایعنوانکسیکهدرسالمنخودمبه

یادغفارحسینیازجملهکسانیبودندکهازبودم،بهیاددارمکهاعضایکانونازجملهپدرم،محمدمختاریوزنده

یکهدروزارتاطالعاتشدتتحتفشارنهادهایامنیتیقرارداشتند.باندهایسیاسی،بههایقبلازوقوعقتلسال

آغازنکردهبودبلکهاینیکپروژه۱۳۷۷هاراسازماندهیکردوبهانجامرساند،اینپروژهرادرپاییزاینقتل

هاازهاپیشازآندرجریانبود.بنابراینهدفقوهقضاییهازتشکیلپروندهبرایاینقتلامنیتیکالنبودکهازسال

بودودروهلهدوم،تماماعترافاتیکه۱۳۷۷هایپاییزهایرخدادهبهقتلحدودکردناینجنایتهمانآغازاوالم

تریداشت،حذفشدندهایسیاسیدرایرانمحدودبهچهارفقرهنیستوحکایتازطراحیبزرگدادندقتلنشانمی

 .تانشاندهندازابتداقصددارنددادخواهیرامخدوشکنند



ایبرایافشایحقایقاینپروندهنداشتوهمچنینقصدنداشتکهبهافکارعمومیوقضاییایرانعمالارادهدستگاه

 .هاانجامشودهاییدروزارتاطالعاتطراحیشدهبودتااینقتلهااعالمکندچهنقشهخانواده

 چه بوده؟ چگونه تاکنون شمسی ۷۰ دهه از ای زنجیره-سیاسی های قتل بازماندگان های خانواده دادخواهی سیر

 است؟ شده برداشته عدالت تحقق برای هایی گام
هایاولپسازانقالبوشمسیوجودداشتهوآغازآندرسال۷۰نظرمدادخواهیدرایرانازپیشازدههبه

باختگانوهایجانبودهاست.هرچندخانواده۶۰اندیشانومخالفانسیاسیدردههسرکوبوکشتارگستردهدگر

عنوانآغازگراندادخواهیدرایرانبدانیم.دراند،اماآنهارابایدبهروبودهباموانعمتعددیروبه۶۰قربانیاندهه

هایکهکشتاروحذفدگراندیشاندرایرانهموارهجزوسیاستکالنحاکمیتبوده،بنابراینقتلواقعازآنجایی

همادامهپیداکردهوازچنددههگذشتهتاکنونشاهدمواردبسیاریازقتلمخالفانسیاسی۶۰سیاسیبعدازدهه

 .ایمبوده

هایگذشتهبودههرچندکهدرهرهادردههگراییوهمبستگیتمامخانوادهنوعینتیجههمکنمدادخواهیبهمنفکرمی

هایسیاسیازسویوزارتاماپذیرشمسئولیتقتل۱۳۷۷هایخودرادارابودهاست.درسالای،ویژگیدوره

اندازبیرونازکشورنبودندبلکههاراانجامدادهاطالعات،گامبزرگیبودچونجامعهمتوجهشدکسانیکهاینقتل

ایشانحفاظتازامنیتشهرونداناست.همینمسألههمسببشدتاصدایبودندکهوظیفهمأموراندستگاهامنیتی

ایرارحمانههایبیکنندکهچنینطرحدادخواهیبیشترشنیدهشودومردمبهتربدانندکسانیدرایرانحکومتمی

 .کنندعلیهشهروندانایرانیسازماندهیمی

 بینید؟ می کجا و چه را دادخواهی این غایت ایران، دادخواهی جنبش اعضای از یکی عنوان  به شما
ترینوناگونیرابرایدادخواهیمتصوربود.دروهلهاولاجرایعدالتوافشایحقیقتازمهمتواناهدافگقطعامی

هایگذشتهاستودادخواهیبدوناهدافجنبشدادخواهیدرارتباطباتمامیمواردکشتارمخالفانسیاسیدردهه

 .تواندهرگزبهسرانجامبرسدنمیهاوکشتارهاافشایتمامابعادحقیقتواجرایعدالتدربارهعامالنقتل

کنمواگربهگذشتهتاریخیعنوانمثالمندرآلمانزندگیمیبیاییدبهتجربهکشورهایدیگردرجهاننگاهکنیم،به

خواهانهدرجامعهگرههایآزادیبینیمکهدادخواهیبهحرکتکنیم،میاینکشوریاکشورهایاروپایشرقینگاه

کنندادامهخواهانوکسانیکهبرایگسترشعدالتدرجامعهفعالیتمییعنیتازمانیکهراهآزادیخوردهاست.

کنمدرمرحلهاولهمیندلیلمنفکرمیتواندابعادجدیدیازفجایعراهویداکند.بهداشتهباشد،دادخواهیهممی

هایسیاسیدرایرانازهاوبازماندگانقربانیانقتلهایکهخانوادگونهترینخواستهرحرکتدادخواهانهبهمهم

 .اند،افشایهمهحقایقمرتبطباجنایاتانجامشدهوتحققعدالتدرموردآنهاستگذشتهتاکنونپیشبرده

 نقش که افرادی صرفا آیا شود؟ محقق باید چگونه عدالت اجرای نظرتان  به کنید، می دادخواهی که فردی عنوان  به

 اینکه یا گیرند قرار مجازات و محاکمه مورد اند،باید داشته ایران در سیاسی مخالفان کشتار و ها جنایت در تقیممس

 شود؟ انجام اقدامی باید حاکم سیستم کلیت اساسی تغییر برای و بینید می سیستماتیک جنایت یک را شده انجام جنایات
یرانآیااساسارسیدنبهاهدافدادخواهیممکناست،بایداگرمنظورایناستکهدرچارچوبقضاییفعلیدرا

عنواندستهیچهایگذشتهنشاندادهکهباوجودساختارسیاسیوقضاییایران،بهکمتجربهدههبگویمخیر.دست

ردگیخواهدپذیرنیستودرواقعاگرکسیاینامیدراداشتهباشد،قطعاروزیدچارسرخویافتنبهایناهدافامکان

صورتشبانهروزیدرتالشندتاجلویافشایحقیقتوهاینظامقضاییوسیاسیدرایرانبهشدچراکهتمامدستگاه

پذیرخواهدبودکهمادریکچارچوبنظرمنتحققچنینمطالباتیروزیامکاناجرایعدالترابگیرند.بنابراینبه

کراتیکبتوانیمبهگذشتهنگاهکنیم،دربارهآنفکرکنیموازخودباجدیتبپرسیمقضاییعادالنهوساختارسیاسیدمو

چهاتفاقاتیافتادهاست؟همچنیننهفقطازلحاظحقوقیبلکهبهصورتهمهجانبهسعیکنیمگذشتهتاریخیخودراکه

صورتسیستماتیکوچنینفجایعیچهبهدرآنچنینفجایعیرخدادهبررسیکنیموبهآنبپردازیمتااساساازتکرار

سیاسیوچهازلحاظاتفاقاتمشابهیکهممکناستدرآیندهرویدهد،جلوگیریکنیم.درحقیقتایندرسیاستکه

توانیمبگیریم.تجاربکشورهایاندمیهایینظیرگذشتهتاریخیماراپشتسرگذاشتهماازکشورهایدیگریکهدوره

سادگیدستیافتنیونزدیکنیستندبلکهفرآیندیدهدتحققعدالتوروشنشدنحقیقت،اهدافیبهانشانمیدیگربهم

ایکهدرطوالنیوتاریخیبایدطیشودکهمراحلمختلفیداردودرمرحلهنخستبایدآنساختارسیاسیوقضایی

 .،ازاساسدگرگونشودگذاردافتدوبرآنهاسرپوشمیآنچنینجنایاتیاتفاقمی

 نظر  به است؟ بوده مؤثر ایران در ۷۰ و ۶۰ دهه باختگان جان یاد داشتن نگه زنده در قدر چه دادخواهی شما نظر  به

 کنند؟ فراموش را جنایات این ایران مردم که رسد می روزی شما
ستمچراکهامکاناتارتباطیوترهشایداینحرفدربارهگذشتهتاریخیصدقکندامامنامروزبسیارخوشبین

گیرد،نشاندهندهاینایکهدرابعادمختلفزندگیایرانیاندرداخلوخارجازایرانصورتمیهایگستردهتالش

 .هافراموشنخواهدکرداستکهحتیاگرمیلیبهفراموشیگذشتهوجودداشتهباشد،جامعهبهاینسادگی

وچهدرارتباطباکشتارزندانیانسیاسیدر۷۷هایسیاسیپاییزگذشتهچهدربارهقتلهاییادآوریمدامفجایعدهه

کنمکهوچهدرموردکشتارهایدیگر،جلویفراموششدناینفجایعراخواهدگرفتومنفکرمی۱۳۶۷تابستان

زوددارداماسوختوسوزندارد.قولمعروف،تاریخدیروشودوبهترمیفراموشکردناینفجایعهرروزناممکن

هاییکسرزمینگرهخورده،فراموششدنینیستندودیریازودهمحقایقیکهبهرنجودردانسانحقایقتاریخیآن



کهدراروپاشاهدبودیم،عدالتهمشودواگرهرچهزودتراینفجایعفاششوند،چنانحقیقتبرهمگانروشنمی

هدشد.امیدوارمکهمادرایرانهرچهزودترشاهدبررسیدقیقوجدیفجایعگذشتهخودباشیمزودتربرقرارخوا

 .مطلوبیرابرایکشورمتصوربودتوانآیندهچراکهبدونواکاویدقیقاینفجایعوبررسیگذشتهتاریخی،نمی

 گرفتن قرار فشار تحت شاهد ای، زنجیره های قتل وقوع به منتهی های سال در که کردید اشاره هایتان حرف در شما 

 در برخوردها آن از ای ویژه خاطره چه اید. بوده ایران در امنیتی نهادهای سوی از نویسندگان کانون اعضای از برخی

 مانده؟ شما یاد
رسعیدیاکبشد.قتلعلیهشتسالگیشاهداتفاقاتیبودمکهدرخانهمادرموردشانصحبتمی-زماندرهفتمنآن

درتلویزیونازاینموارد«هویت»سیرجانی،ماجرایبازداشتشوپخشفیلماعترافاتاجباریاوتحتعنوانبرنامه

عنوانیکیازدوستانهابسیاربرمنتأثیرگذاشت،وضعیتآقایغفارحسینیبهاست.موضوعدیگریکهدرآنسال

خاطرهایوزارتاطالعاتقرارداشت.اوبهشدتتحتفشارتیمهب۱۳۷۴نزدیکپدرمبود.غفارحسینیازسال

توانباطورمیهایخودیادرارتباطبااینکهچههادرمنزلمادربارهبازجوییاعتمادیکهبهپدرمداشت،ساعت

نداشتماماهمیشهکرد.اگرچهمندرآنزمانسنوسالیگومیونهادهایامنیتیمقابلهکرد،باپدرمبحثوگفت

آمد.خوبخاطرمماندهکهیکروزجمعه،پدرمبرایدیدمکهآقایغفارحسینیبرایدیدنپدرمبهخانهمامیمی

سپاریغفارحسینیبهقبرستانرودواوگفتبرایخاکبیرونرفتنازمنزلحاضرشدهبود.ازاوپرسیدمکجامی

حسینیحتیدرآنسنکههنوزبامعنایمرگآشناییکاملینداشتم،غمگینشدم.روم.باشنیدنخبردرگذشتغفارمی

هایپیدرپیکشتهشدهوایناطالعبرمنتأثیرزیادیهایبعدمتوجهشدمغفارحسینیبعدازبازجوییدرسال

 .داشت

کهدوجلسهمشورتیازطرفبود۱۳۷۵کنمدربهارسالهایسیاسیدرایران،فکرمیهایمنتهیبهقتلدرماه

خاطردارمویادماعضایکانوننویسندگانایراندرمنزلماودرمنزلغفارحسینیبرگزارشد.منآنجلساترابه

شدتدچارترسوشکشدهبود.اودلیلتحتفشارقرارگرفتنازسویوزارتاطالعات[بهآیدغفارحسینی]بهمی

هادرواقعرویاوتأثیربسیارزیادیگذاشتهوشخصیتشدچاربحرانباشدواینبازجوییخیلیسعیداشتمراقب

گذاربودچراکهغفارحسینیدرجایگاهیکنویسنده،یکانسانمتفکروکسیشدهبود.اینمسألهبرایمنبسیارتأثیر

ازانقالبوپسازانقالبفعالبوددرنهایتبههایپیشکردودرمحافلادبیایراندرسالکهدردانشگاهتدریسمی

 .ترینخبریدربارهمرگاودرآنزماناعالمشودآنشکلکشتهشد،بدوناینکهکوچک

هایدیگریکهامکانانتشاراینخبرهارادرداخلوهاورسانهمتأسفانهدرآنزمانارتباطاتنویسندگانباروزنامه

پناهیهولناکزندگییارمحدودبود.امکاناتارتباطیهمبسیارکمبودوماواقعادریکبیخارجازکشورداشتندبس

شد.حتیمراسمخاکسپاریآنهاشدند،خبریمنتشرنمیهاییکهچنینبیسروصداکشتهمیکردیمودربارهانسانمی

 .شدباحضورتعدادبسیارکمیبرگزارمی

 

 


