دادخواهی قتلهای زنجیرهای ،گره خورده با رنج یک سرزمین
گفتوگوباسهرابمختاری

جوادعباسیتوللی
ایمیگویدگرچهوادار


زنجیره
سهرابمختاری،فرزندمحمدمختاری،شاعرونویسندهجانباختهدرقتلهایسیاسی-

دادخواهیست،امادادخواهیبدونافشایتمامابعاد

کردنوزارتاطالعاتبهپذیرشمسئولیتگامیبزرگدرجنبش
حقیقتواجرایعدالتنمیتواندبهسرانجامبرسد.

شماریازبرجستهتریناعضایکانوننویسندگانایراندرپاییزسال۱۳۷۷توسطنیروهایوزارت

سالپسازقتل

هایجانباختگانهمچنانامیدواربهروشنشدنحقیقتوبرقراریعدالتدرباره

اطالعات،بازماندگانوخانواده
عامالنوآمراناینجنایتهاهستند.

آید،اینقتلهابافتوایچندتناز


ایبرمی

زنجیره
چنانکهازشواهدبرجایماندهازپروندهقتلهایسیاسی-


آن
روحانیونبلندپایهوابستهبهحکومتجمهوریاسالمیوباعاملیتیکتیمامنیتیزیرنظروزارتاطالعاتکهدر
رأسآنچهرههایینظیرسعیدامامی،معاونامنیتیاینوزارتخانهدرزمانتصدیعلیفالحیان،وزیراطالعات

دورانریاستجمهوریعلیاکبرهاشمیرفسنجانیوقربانعلیدرینجفآبادی،اولینوزیراطالعاتدردولتمحمد

خاتمی،مصطفیموسویکاظمی،معاونوقتوزارتاطالعاتومهردادعالیخانیحضورداشتند،بهوقوعپیوست.

،وزارتاطالعاتباانتشاراطالعیهای

دیماه۱۳۷۷
کمترازدوماهپسازوقوعاینقتلهایعنیدرتاریخ ۱۵

سئولیتاینقتلهارابرعهده«نیروهایخودسر»خودگذاشت.درایناطالعیهآمدهبود:

م
اندیشوخودسراینوزارتکهبیشکآلتدستعوامل


باکمالتأسف،معدودیازهمکارانمسئولیتناشناس،کج
«
د،درمیانآنهاوجوددارند.این

پنهانقرارگرفتهودرجهتمطامعبیگانگاندستبهایناعمالجنایتکارانهزدهان

اعمالجنایتکارانهنهتنهاخیانتبهسربازانگمنامامامزمانمحسوبمیشود،بلکهلطمهبزرگیبهاعتبارنظاممقدس

جمهوریاسالمیایرانواردآوردهاست».

بنابراعالموزارتاطالعات،افرادینظیرسعیدامامی،مشاوروزیرومعاونسابقامنیتوزارتاطالعات،
مصطفیکاظمی،معاونامنیتوزارتاطالعاتواکبرخوشکوش،رئیسگروهضربتوزارتاطالعاتبهعنوان

عامالناینقتلهامعرفیشدند.

ایوبهدنبالمرگمشکوکسعیدامامیدرزندانکهمنابعرسمیدلیل


هایزنجیره

حدودچهارسالپسازوقوعقتل
آنرا«خودکشی»اعالمکردند،دیوانعالیکشورسرانجامدربهمنماهسال،۱۳۸۱محکومیت۱۱نفراز۱۸متهم
اینپروندهراتأییدکرد.
زنجیرهایبااجرای

باختگانقتلهایسیاسی-


هایجان

دلیلمخالفتبازماندگانوخانواده
محکوماناینپروندهامابه

مجازاتاعدام،ازسویمقامهایوقتقوهقضاییهموردبخشودگیقرارگرفتهوتنهاچندنفرازآنهابهاحکامکوتاه

مدتحبسمحکومشدند.
مسئوالنرسمیجمهوریاسالمیازآنزمانتاکنوناینپروندهرامختومهمیدانندوازپیگیریبرایروشنشدن

ت،طفرهمیروند.

همهابعادجنایاترویدادهدرپاییزسال۱۳۷۷وبرقراریعدال

باختگاناینقتلهارابرعهدهداشت،درویدئوییکهدر


اماناصرزرافشان،وکیلدادگستریکهپروندهشماریازجان
سازماندهیهدفمنداینقتلها»ازسویوزارتاطالعاتگفتهاست:

ماههایگذشتهازاومنتشرشده،درباره«

«مأمورانیکهدردادگاهمحاکمهشدند،بانشاندادندپرینتکاریوشرحوظایفمکتوبخوددروزارتاطالعات،به
صراحتگفتندکهربایشوحذف[مخالفانسیاسی]جزووظایفسازمانیوشغلماست».
هایزنجیرهایازسویوزارتاطالعاترا


هایگذشتههممدارکمربوطبههدفمندبودنقتل

زرافشانکهدرسال
ه،درادامهگفتهاست :

منتشرکرد
هایزنجیرهایدردستاستوهمچنینبر


نفرازقربانیانقتل
«براساسشواهدومدارکیکهدربارهبیشاز۶۰
هیچوجهخودسرانهنبودهودومعاونتوسهادارهکل
هابه 
اساساعترافمتهمانیکهدردادگاهمحاکمهشدند،اینقتل 

[دروزارتاطالعات]درآندستداشتهاند».

گفتهاینوکیلدادگستری،مأمورانیکهقتلمخالفانسیاسیدرپاییز۱۳۷۷رااجراکردهبودند،افرادیبودندکه

به

وجهنمیشناختندوصرفابراساس«وظیفهسازمانیخود»اقدامبهچنینجنایتیکرده

هیچ
حتیقربانیانخودرابه 

بودند.
مربوطبهقتلهایسیاسیدرپاییزسال۱۳۷۷

اندپرونده


تراعالمکرده

هایرسمیحکومتیدرایرانپیش

هرچندمقام
هایجانباختگاناینرویدادهمچنانبرادامهدادخواهیتاروشنشدنهمهحقیقتو


بستهشدهامابازماندگانوخانواده
برقراریعدالتتأکیددارند.

سهرابمختاری،فرزندمحمدمختاری،شاعرونویسندهچپگرایایرانیوازاعضایکانوننویسندگانایرانکهدر

وگوبازمانهمیگوید


قتلرسید،درگفت
توسطمأمورانوزارتاطالعاتربودهشدوسپسبه

۱۲آذرماه۱۳۷۷
اگرچهوادارکردنوزارتاطالعاتبهپذیرشمسئولیتقتلهایسیاسیدرسال۱۳۷۷گامبزرگیبرایجنبش

ابعادحقیقتواجرایعدالتدربارهعامالنقتلهاو

دادخواهیمحسوبمیشود،امادادخواهیبدونافشایتمام

کشتارهاهرگزنمیتواندبهسرانجامبرسد.

گفتوگویزمانهباسهرابمختاریرادرادامهبخوانید.

شما هنگام جانباختن پدرتان شما نوجوان بودید .ارتباط نزدیک با محمد مختاری به عنوان پدر چگونه بود؟ چه خاطره
یا خاطرات ویژهای از او دارید؟
ایداشتوبهعنوانپدروفرزند،رابطهعاطفینزدیکیباهمداشتیم.پدرمسال


رابطهمنوپدرمخیلیابعادگسترده
کهاززندانآزادشد،دیگراجازهنداشتبهشغلهایخوددردورانپیشاززندانبازگرددوهمینمسألهسبب

۱۳۶۳
شدهبودکهاوهمازلحاظمعیشتیدرشرایطبسیاردشواریقرارگیردوهمبهلحاظکاری،امنیتجانینداشتهباشدو
روشود.مزیدبرهمهاینموارد،دستگاهسانسورهمهموارهآثاراوراتوقیفمیکرد.

پیوستهبامشکالتزیادیروبه
ویژهبامنبهعنوانپسرکوچکشداشت


یباخانوادهوبه
باوجوداینشرایطدشوار،رابطهبسیارصمیمانهوعاطفیا

وماازنظرعاطفیرابطهخیلینزدیکیداشتیم.اینامرباعثشدتاپسازجانباختنپدرمدرپاییز،۱۳۷۷با

هایزیادیروبهروشومامابُعددیگریاززندگیپدرم،یعنیاودرجایگاهیکشاعر،تأثیربسیارعمیقی


دشواری
رویمنگذاشت.باحضورپدرمدرزندگیمتوجهشدمکهشعردرواقعصرفانوشتنیکسریاشعارومنتشرکردن

گونهکهپدرمدراشعارخودنوشته،به


کند.همان

آنهانیستبلکهشاعربودن،نوعدیگریاززیستنراهمطلبمی
کرد.بهعبارتیدیگرشعراودرواقعبازتابزندگیفردیاوونشاندهندهدرونیاتاوهم

همانشیوههمزندگیمی
بود.ضمناینکهتحتتأثیرشرایطعاطفییااجتماعیخودهمقرارداشت.
سالهبودموپدرمازهماننوجوانیوبهویژهدرسالآخرحیاتش،دراتاقخود

مندرزمانجانباختنپدرمحدود۱۳

اشحرفمیزدیم.تماماتاق


هایموجوددرکتابخانهشخصی

یادرموارددیگردربارهکتاب
برایمگاهیشعرمیخواند

هایمازاودربارهکتابهایکتابخانهبود.


داد،اولینسوال

پدرمپرازکتاببودوهروقتدرآناتاق،فرصتیدستمی
هایشازاوبسیارتأثیرپذیرفتم.به


نوشته
ازطرفدیگرمنپسازوقوعقتلهایسیاسیدرسال،۱۳۷۷باخواندن

ویژهاینکهزبانیکهپدرمچهدرمقاالتفرهنگیوادبیخودوچهدراشعارشاستفادهکرده،زبانیبسیارصمیمیو
نزدیکبهمخاطباستومنکهاورادرزندگیواقعیتجربهکردهبودم،اینامکانراداشتمتابدانمزبانبهکاررفته

شناسمواودرحقیقتدرآثارش،هیچگونهاغراقیاتالشی


درآثارمحمدمختاری،درواقعهمانزبانیاستکهمنمی
برایمعرفیشکلیدیگرازشخصیتواقعیاشنکردهاست.بنابراینمطالعهآثارپدرمبرایمندرواقعادامههمان

گفتوگویشخصیونزدیکبااوبودهوهست.

از میان کتابها و مقاالت پدر ،خودتان کدام یک را بیش از همه میپسندید و با آن ارتباط برقرار کردهاید؟
ورمیشودچونمنزمانیکهشعرهایناتمام


کنم،یکدردبزرگدردرونمشعله

همیشهوقتیبهاینموضوعفکرمی
گذشتهمطالعهکردم،اینحسرتبزرگراباخوددارمکهای

هاییازآثارناتماماورادرسالهای


نوشته

پدرمودست
هایاواماهموارهارتباطویژهایبادوکتاب«وزندنیا»و«آرایش


شد.ازمیانکتاب

کاشاینآثارناتمام،تماممی
اموازمیانکتابهاییکهاختصاصبهمقاالتیامجموعهنقدهایادبیوفرهنگیاودارد،کتاب


برقرارکرده
درونی»
هماثرعمیقیاستوهمدرواقعبسیارموجزترازدیگرآثاراو،چکیدهنظراتواندیشههایاورا

«چشممرکب»
دربارهشعر،ادبیاتوفرهنگبیانمیکند.

آقای مختاری ،بپردازیم به جریان دادخواهی .تا چه میزان میتوان روند رسیدگی قضایی به پرونده قتلهای سیاسی-
زنجیرهای در ایران را عادالنه دید؟ به نظر شما آیا همانگونه که مقامهای رسمی حکومتی در ایران اعالم کردهاند این
پرونده از نظر قضایی مختومه است؟
طبقآنچهازسویقوهقضاییهایراناعالمشدهاینپروندهبستهشدهاست.اگربهمفهومقضاییپروندهقتلهایسیاسی

شویمکهازآغازتشکیلاینپروندههمروندقضاییایکهشکلگرفتبرای


دقتکنیم،متوجهمی
درپاییزسال۱۳۷۷
اینبودکهبهنوعیاینپروندهرامخدوشکنندواجازهندهندایندادخواهیبهافشایحقایقواجرایعدالتبینجامد.

شاهدبازجوییهاوتهدیداعضایفعالکانوننویسندگانایران

عنوانکسیکهدرسالهای۱۳۷۴و۱۳۷۵


منخودمبه
بودم،بهیاددارمکهاعضایکانونازجملهپدرم،محمدمختاریوزندهیادغفارحسینیازجملهکسانیبودندکهاز

هایسیاسی،بهشدتتحتفشارنهادهایامنیتیقرارداشتند.باندیکهدروزارتاطالعات


هایقبلازوقوعقتل

سال
اینقتلهاراسازماندهیکردوبهانجامرساند،اینپروژهرادرپاییز۱۳۷۷آغازنکردهبودبلکهاینیکپروژه

هاپیشازآندرجریانبود.بنابراینهدفقوهقضاییهازتشکیلپروندهبرایاینقتلهااز


امنیتیکالنبودکهازسال
هایرخدادهبهقتلهایپاییز۱۳۷۷بودودروهلهدوم،تماماعترافاتیکه


حدودکردناینجنایت
همانآغازاوالم
هایسیاسیدرایرانمحدودبهچهارفقرهنیستوحکایتازطراحیبزرگتریداشت،حذفشدند


دادندقتل

نشانمی
تانشاندهندازابتداقصددارنددادخواهیرامخدوشکنند.

قضاییایرانعمالارادهایبرایافشایحقایقاینپروندهنداشتوهمچنینقصدنداشتکهبهافکارعمومیو

دستگاه
هاییدروزارتاطالعاتطراحیشدهبودتااینقتلهاانجامشود.


هااعالمکندچهنقشه

خانواده
سیر دادخواهی خانوادههای بازماندگان قتلهای سیاسی-زنجیرهای از دهه  ۷۰شمسی تاکنون چگونه بوده؟ چه
گامهایی برای تحقق عدالت برداشته شده است؟
شمسیوجودداشتهوآغازآندرسالهایاولپسازانقالبو

بهنظرمدادخواهیدرایرانازپیشازدهه۷۰

هایجانباختگانو


بودهاست.هرچندخانواده
سرکوبوکشتارگستردهدگراندیشانومخالفانسیاسیدردهه۶۰

اند،اماآنهارابایدبهعنوانآغازگراندادخواهیدرایرانبدانیم.در


روبوده

باموانعمتعددیروبه
قربانیاندهه۶۰
کهکشتاروحذفدگراندیشاندرایرانهموارهجزوسیاستکالنحاکمیتبوده،بنابراینقتلهای

واقعازآنجایی

سیاسیبعدازدهه۶۰همادامهپیداکردهوازچنددههگذشتهتاکنونشاهدمواردبسیاریازقتلمخالفانسیاسی
بودهایم.

هادردهههایگذشتهبودههرچندکهدرهر


گراییوهمبستگیتمامخانواده

نوعینتیجههم
کنمدادخواهیبه


منفکرمی
اماپذیرشمسئولیتقتلهایسیاسیازسویوزارت

ای،ویژگیهایخودرادارابودهاست.درسال۱۳۷۷


دوره
هاراانجامدادهاندازبیرونازکشورنبودندبلکه


اطالعات،گامبزرگیبودچونجامعهمتوجهشدکسانیکهاینقتل
ایبودندکهوظیفهشانحفاظتازامنیتشهرونداناست.همینمسألههمسببشدتاصدای


مأموراندستگاهامنیتی
رحمانهایرا


هایبی

کنندکهچنینطرح

دادخواهیبیشترشنیدهشودومردمبهتربدانندکسانیدرایرانحکومتمی
علیهشهروندانایرانیسازماندهیمیکنند.

شما به عنوان یکی از اعضای جنبش دادخواهی ایران ،غایت این دادخواهی را چه و کجا میبینید؟
وناگونیرابرایدادخواهیمتصوربود.دروهلهاولاجرایعدالتوافشایحقیقتازمهمترین

قطعامیتواناهدافگ

اهدافجنبشدادخواهیدرارتباطباتمامیمواردکشتارمخالفانسیاسیدردهههایگذشتهاستودادخواهیبدون

نمیتواندهرگزبهسرانجامبرسد.
افشایتمامابعادحقیقتواجرایعدالتدربارهعامالنقتلهاوکشتارها 

عنوانمثالمندرآلمانزندگیمیکنمواگربهگذشتهتاریخی


بیاییدبهتجربهکشورهایدیگردرجهاننگاهکنیم،به
هایآزادیخواهانهدرجامعهگره


بینیمکهدادخواهیبهحرکت

کنیم،می

اینکشوریاکشورهایاروپایشرقینگاه
خواهانوکسانیکهبرایگسترشعدالتدرجامعهفعالیتمیکنندادامه


یعنیتازمانیکهراهآزادی
خوردهاست.
تواندابعادجدیدیازفجایعراهویداکند.بههمیندلیلمنفکرمیکنمدرمرحلهاول


داشتهباشد،دادخواهیهممی
هاوبازماندگانقربانیانقتلهایسیاسیدرایراناز

گونهایکهخانواده
ترینخواستهرحرکتدادخواهانهبه 


مهم
گذشتهتاکنونپیشبردهاند،افشایهمهحقایقمرتبطباجنایاتانجامشدهوتحققعدالتدرموردآنهاست.

به عنوان فردی که دادخواهی میکنید ،به نظرتان اجرای عدالت چگونه باید محقق شود؟ آیا صرفا افرادی که نقش
مستقیم در جنایتها و کشتار مخالفان سیاسی در ایران داشتهاند،باید مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند یا اینکه
جنایات انجام شده را یک جنایت سیستماتیک میبینید و برای تغییر اساسی کلیت سیستم حاکم باید اقدامی انجام شود؟
اگرمنظورایناستکهدرچارچوبقضاییفعلیدرایرانآیااساسارسیدنبهاهدافدادخواهیممکناست،باید
هیچعنواندست
هایگذشتهنشاندادهکهباوجودساختارسیاسیوقضاییایران،به 


کمتجربهدهه

بگویمخیر.دست
یافتنبهایناهدافامکانپذیرنیستودرواقعاگرکسیاینامیدراداشتهباشد،قطعاروزیدچارسرخوردگیخواهد

هاینظامقضاییوسیاسیدرایرانبهصورتشبانهروزیدرتالشندتاجلویافشایحقیقتو


شدچراکهتمامدستگاه
نظرمنتحققچنینمطالباتیروزیامکانپذیرخواهدبودکهمادریکچارچوب

اجرایعدالترابگیرند.بنابراینبه

قضاییعادالنهوساختارسیاسیدموکراتیکبتوانیمبهگذشتهنگاهکنیم،دربارهآنفکرکنیموازخودباجدیتبپرسیم
چهاتفاقاتیافتادهاست؟همچنیننهفقطازلحاظحقوقیبلکهبهصورتهمهجانبهسعیکنیمگذشتهتاریخیخودراکه
چنینفجایعیچهبهصورتسیستماتیکو

درآنچنینفجایعیرخدادهبررسیکنیموبهآنبپردازیمتااساساازتکرار
سیاسیوچهازلحاظاتفاقاتمشابهیکهممکناستدرآیندهرویدهد،جلوگیریکنیم.درحقیقتایندرسیاستکه
اندمیتوانیمبگیریم.تجاربکشورهای


هایینظیرگذشتهتاریخیماراپشتسرگذاشته

ماازکشورهایدیگریکهدوره
دهدتحققعدالتوروشنشدنحقیقت،اهدافیبهسادگیدستیافتنیونزدیکنیستندبلکهفرآیندی


انشانمی
دیگربهم
طوالنیوتاریخیبایدطیشودکهمراحلمختلفیداردودرمرحلهنخستبایدآنساختارسیاسیوقضاییایکهدر

افتدوبرآنهاسرپوشمیگذارد،ازاساسدگرگونشود.


آنچنینجنایاتیاتفاقمی
به نظر شما دادخواهی چهقدر در زنده نگه داشتن یاد جانباختگان دهه  ۶۰و  ۷۰در ایران مؤثر بوده است؟ به نظر
شما روزی میرسد که مردم ایران این جنایات را فراموش کنند؟
شایداینحرفدربارهگذشتهتاریخیصدقکندامامنامروزبسیارخوشبینترهستمچراکهامکاناتارتباطیو

ایکهدرابعادمختلفزندگیایرانیاندرداخلوخارجازایرانصورتمیگیرد،نشاندهندهاین


هایگسترده

تالش
استکهحتیاگرمیلیبهفراموشیگذشتهوجودداشتهباشد،جامعهبهاینسادگیهافراموشنخواهدکرد.

گذشتهچهدربارهقتلهایسیاسیپاییز۷۷وچهدرارتباطباکشتارزندانیانسیاسیدر

یادآوریمدامفجایعدهههای

وچهدرموردکشتارهایدیگر،جلویفراموششدناینفجایعراخواهدگرفتومنفکرمیکنمکه

تابستان۱۳۶۷
شودوبهقولمعروف،تاریخدیروزوددارداماسوختوسوزندارد.


ترمی

فراموشکردناینفجایعهرروزناممکن
همحقایقیکهبهرنجودردانسانهاییکسرزمینگرهخورده،فراموششدنینیستندودیریازود


حقایقتاریخیآن

شودواگرهرچهزودتراینفجایعفاششوند،چنانکهدراروپاشاهدبودیم،عدالتهم


حقیقتبرهمگانروشنمی
زودتربرقرارخواهدشد.امیدوارمکهمادرایرانهرچهزودترشاهدبررسیدقیقوجدیفجایعگذشتهخودباشیم
توانآیندهمطلوبیرابرایکشورمتصوربود.


چراکهبدونواکاویدقیقاینفجایعوبررسیگذشتهتاریخی،نمی
شما در حرفهایتان اشاره کردید که در سالهای منتهی به وقوع قتلهای زنجیرهای ،شاهد تحت فشار قرار گرفتن
برخی از اعضای کانون نویسندگان از سوی نهادهای امنیتی در ایران بودهاید .چه خاطره ویژهای از آن برخوردها در
یاد شما مانده؟
شد.قتلعلیاکبرسعیدی


هشتسالگیشاهداتفاقاتیبودمکهدرخانهمادرموردشانصحبتمی
زماندرهفت-

منآن

سیرجانی،ماجرایبازداشتشوپخشفیلماعترافاتاجباریاوتحتعنوانبرنامه«هویت»درتلویزیونازاینموارد
هابسیاربرمنتأثیرگذاشت،وضعیتآقایغفارحسینیبهعنوانیکیازدوستان


است.موضوعدیگریکهدرآنسال
هایوزارتاطالعاتقرارداشت.اوبهخاطر


شدتتحتفشارتیم
نزدیکپدرمبود.غفارحسینیازسال۱۳۷۴ب 
ه
طورمیتوانبا


هایخودیادرارتباطبااینکهچه

هادرمنزلمادربارهبازجویی

اعتمادیکهبهپدرمداشت،ساعت
گومیکرد.اگرچهمندرآنزمانسنوسالینداشتماماهمیشه

نهادهایامنیتیمقابلهکرد،باپدرمبحثوگفتو

دیدمکهآقایغفارحسینیبرایدیدنپدرمبهخانهمامیآمد.خوبخاطرمماندهکهیکروزجمعه،پدرمبرای


می
رودواوگفتبرایخاکسپاریغفارحسینیبهقبرستان


بیرونرفتنازمنزلحاضرشدهبود.ازاوپرسیدمکجامی
میروم.باشنیدنخبردرگذشتغفارحسینیحتیدرآنسنکههنوزبامعنایمرگآشناییکاملینداشتم،غمگینشدم.

هایبعدمتوجهشدمغفارحسینیبعدازبازجوییهایپیدرپیکشتهشدهوایناطالعبرمنتأثیرزیادی


درسال
داشت.
هایسیاسیدرایران،فکرمیکنمدربهارسال۱۳۷۵بودکهدوجلسهمشورتیازطرف


هایمنتهیبهقتل

درماه
اعضایکانوننویسندگانایراندرمنزلماودرمنزلغفارحسینیبرگزارشد.منآنجلساترابهخاطردارمویادم

دلیلتحتفشارقرارگرفتنازسویوزارتاطالعات]بهشدتدچارترسوشکشدهبود.او


آیدغفارحسینی[به

می
باشدواینبازجوییهادرواقعرویاوتأثیربسیارزیادیگذاشتهوشخصیتشدچاربحران

خیلیسعیداشتمراقب
شدهبود.اینمسألهبرایمنبسیارتأثیرگذاربودچراکهغفارحسینیدرجایگاهیکنویسنده،یکانسانمتفکروکسی

کردودرمحافلادبیایراندرسالهایپیشازانقالبوپسازانقالبفعالبوددرنهایتبه


کهدردانشگاهتدریسمی
آنشکلکشتهشد،بدوناینکهکوچکترینخبریدربارهمرگاودرآنزماناعالمشود.

هاورسانههایدیگریکهامکانانتشاراینخبرهارادرداخلو


متأسفانهدرآنزمانارتباطاتنویسندگانباروزنامه
یارمحدودبود.امکاناتارتباطیهمبسیارکمبودوماواقعادریکبیپناهیهولناکزندگی

خارجازکشورداشتندبس
شدند،خبریمنتشرنمیشد.حتیمراسمخاکسپاریآنها


هاییکهچنینبیسروصداکشتهمی

کردیمودربارهانسان

می
باحضورتعدادبسیارکمیبرگزارمیشد.


