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ﮔروه ھﺎی " ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر" ﺳرﺑﺎزان "اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ"  -ﺑﯾداران

ﮔروه ھﺎی " ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر" ﺳرﺑﺎزان "اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ"
ﻣﺳﻌود ﻧﻘره ﮐﺎر

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﮭﻧﻣﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺿور و ﻓﻌﺎﻟﯾت "ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر" ﻧﯾز ھﺳت  .دﺳت ﮐم اﮐﺛر ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎ و دودﻣﺎن ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧده و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﭼﻧﯾن ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﺑوده اﻧد ،ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آزار و اذﯾت و ﺗﺣﻘﯾر و ﺗﺣﻣﯾق و ﺗﮑﻔﯾر ،و ﺿرب و ﺷﺗم و ﺷﮑﻧﺟﮫ و
ﮐﺷﺗﺎر دﮔراﻧدﯾﺷﺎن  ,دﮔررﻓﺗﺎران و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن وظﯾﻔﮫ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑوده و ھﺳت .

ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر ،ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ از اوﺑﺎﺷﺎن ،اﺟﺎﻣر ،ﭼﻣﺎق داران ،ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن و ﻗﻣﮫ ﮐﺷﺎن ،ﺑﮫ وﯾژه از دوران ﺻﻔوﯾﮫ ﺗﺎ اﻣروز از ﺑﺎزوان "ﻣﺳﻠﺢ" درﺑﺎر )ﺷﺎه و ﺷﯾﺦ( و
ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﯾرون از ﺣﮑوﻣت ﺑودﻧد .اﯾن ﮔروه ھﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑرﺧﯽ ﺑﺎ ﭘول و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺎم ،ﺑرﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﮭﯾﯾﺞ و ﺗﺣرﯾﮏ اﺣﺳﺎﺳﺎت وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ و
ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت و ﺟﻣﺎﻋت ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮑﺎت و وﻋده ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ی آن ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر دﺳت زده و ﻣﯽ زﻧﻧد .در دوران ﺻﻔوﯾﺎن "ﺗوﻻﺋﯾﺎن و ﺗﺑراﯾﯾﺎن" را دارﯾم ،ﮐﮫ
"ﻋﻣرﺳوزان و ﻗﻣﮫ زﻧﯽ و دﺳﺗﮫ راه اﻧداﺧﺗن و اﯾذا و آزار و ﻏﺎرت ﻣﻧﺎزل ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ" و ﺳرﺑرﯾدن ﺳﻧﯽ ھﺎ و دﯾﮕر اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ وظﯾﻔﮫ ﺷرﻋﯽ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑود .اﯾن دو ﮔروه ،و
ﮔروه ھﺎی دﯾﮕر ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر را ,ﺑرﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯾون و "ظل ﷲ"ھﺎ ﺷﮑل داده و رھﺑری و ﺗﻘوﯾت ﮐردﻧد ه اﻧد.
"ﺷﺎه اﺳﻣﺎﻋﯾل دوم" در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺳﺧت ﻓﻌﺎل ﺑود! در دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ ﮔروه ھﺎی ﻣﺗﻌدد "اوﺑﺎش ،ﻟوطﯽ ھﺎ و ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن و ﻗﻣﮫ ﮐﺷﺎن" ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی "ﻟﺗوت و ﻟﺷوش" ﻓﻌﺎل
ﺑودﻧد و ﺑﮫ وﯾژه در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﺷروطﮫ ،ﺑرﺧﯽ را ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺣﮑوﻣﺗﯾﺎن و ﺑرﺧﯽ را روﺣﺎﻧﯾون ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دادﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ اﻧد "اﺳﺗرداران و ﺷﺗرداران ﻧﺗراﺷﯾده دژآﮔﺎه و
اوﺑﺎﺷﺎن ﺳﻧﮕﻠﺞ و ﭼﺎﻟﮫ ﻣﯾدان و "...ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس و ﻣﺟﻠﺳﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﯾﺎ " ...ﮐﻼه ﻧﻣدی ھﺎی ﻣﺣﻼت و اﺷرار" ﮐﮫ در ﻣﯾدان ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد:
"ﻣﺎ ﭼﺎی و ﭘﻠو ﺧواھﯾم ﻣﺷروطﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم"
و ﻋده ای از ﻣردم را ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار دادﻧد و ﮐﺷﺗﻧد(١) .
اﺣﻣد ﮐﺳروی درﺑﺎره اوﺑﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ " ...در ﻣﻘﺎم ﻋرﺑده و ﺣرﮐﺎت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑرآﻣدﻧد و )ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺻراف( و )اﺳﻣﻌﯾل ﺧﯾﺎط( را ﺑﯽ ﻣوﺟﺑﯽ ﻣﺟروح ﺳﺧت و )ﻋﻧﺎﯾت ﷲ(
ﻣظﻠوم را ﻣﻘﺗول و آوﯾزه درﺧت ﮐردﻧد" ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﭼون ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺳردﺳﺗﮕﺎن اوﺑﺎﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و ﺻﻧﯾﻊ ﺣﺿرت و ﻣﻘﺗدر ﻧظﺎم و دﯾﮕران ﭘﻧﮭﺎن ﺷده ﺑودﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻌﺻوم
ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن دﺳﺗﮕﯾر ﮔردﯾد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن آﺷوب ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﭘذﯾرﻓت .ﻟﯾﮑن اﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﮔرﻓﺗﺎری دﯾﮕری ﭘدﯾد آﻣد ،و آن اﯾن ﮐﮫ اوﺑﺎﺷﺎن ﮐﮫ ﮔرﯾزان و ﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺑودﻧد ،ﺷب ھﺎ
ﺑﯾرون آﻣده و ھر ﮐﮫ را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﻣﯽ زدﻧد و ﻟﺧت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،و ﭼون ﭘﺷﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﺎه و ﭘﯾراﻣوﻧﯾﺎن او ﮔرم ﻣﯽ ﺑود و ﻣﺟﻠل اﻟﺳﻠطﺎن ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺷﺎه ﻧﮕﮭداری و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از آﻧﺎن درﯾﻎ
ﻧﻣﯽ ﮔﻔت ،ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﺳﯾﺎه ﮐﺎری ﺑرﻣﯽ ﺧﺎﺳﺗﻧد .ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮭﺎاﻟواﻋظﯾن را ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﻣﯽ ﺑود ﮐﺗﮏ زده ﺳر و روﯾش را ﺑﺧﺳﺗﻧد ،و در ﺷب ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ھﻔدھم
دی ﻣﺎه ) 3ذﯾﺣﺟﮫ( ھﺷت ﺗن از آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﯾدون زردﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑود رﻓﺗﮫ و آن ﺑﯾﭼﺎره را ﺑﯾدار ﮔرداﻧﯾده ﻧﺧﺳت ﭘﺎﻧﺻد و ﺷﺻت ﺗوﻣﺎن ﭘوﻟش را ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺳﭘس در ﺑراﺑر ﭼﺷم زﻧش ﺑﺎ ﻗﻣﮫ او را ﮐﺷﺗﻧد .ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷﻧدﮔﺎن ھﻣﺎن اوﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .از آن ﺳوی ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣود ﺑﮫ وراﻣﯾن رﻓﺗﮫ در آن ﺟﺎ آﺳوده ﻣﯽ زﯾﺳت .روی ھم رﻓﺗﮫ
دﯾده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ درﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﯾﻔر دادن اوﺑﺎﺷﺎن ﮔردن ﻧﮕزارده ،و ﭘﯾﻣﺎن او در )(٢اﯾن ﺑﺎره ﺟز ﻓرﯾب ﻧﻣﯽ ﺑوده .از ﺷﮭرھﺎ در اﯾن ﺑﺎره ﺗﻠﮕراف ﻣﯽ رﺳﯾد و در ﻣﺟﻠس ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ
رﻓت ،وﻟﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ داد«.
در دوران ﭘﮭﻠوی ﻧﯾز اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود ,ﮐﮫ دو ﻧﻣوﻧﮫ اش دار و دﺳﺗﮫ ھﺎی "ﺷﻌﺑﺎن ﺟﻌﻔری" )ﺷﻌﺑﺎن ﺑﯽ ﻣﺦ( و طﯾب ﺣﺎج رﺿﺎﺋﯽ ﺑودﻧد ،ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾت "ﺷﻌﺑون ﺧﺎن" ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت .طﯾب
در آﻏﺎز ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺎه ﺑود.
ﺟﺷن و ﭼراﻏﺎﻧﯽ ای ﮐﮫ او ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی در ﻣﯾدان ﻣوﻟوی و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﻓردوس و اطراف زاﯾﺷﮕﺎه ﻓرح )ﻣﺣل ﺗوﻟد رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی( راه اﻧداﺧت و ﻧﯾز ﺳﭘﺎﺳﮕزاری
ﺷﮭردار ﺗﮭران و درﺑﺎر از او ﻧﻣوﻧﮫ وار ﺑودﻧد .طﯾب در ﺑﻠوای ﺧرداد  ٤٢از ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد ،و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺷﺎه اﻋدام ﺷد.
در دوره ﭘﮭﻠوی ،ﺑرﺧﯽ از ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ﻧﯾز از "ﺟﺎھل ھﺎ ،ﮔردن ﮐﻠﻔت ھﺎ و ﻻت ھﺎ و ﻋرﺑده ﮐش ھﺎ" اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺣﺎج ﻣﮭدی ﻋراﻗﯽ از ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران
"ﻓداﺋﯾﺎن اﺳﻼم" و "ھﯾﺋت ھﺎی ﻣؤﺗﻠﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ" در ﺧﺎطرات ﺧود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎ" ﭼﺎپ ﺷده اﺳت ،ﮔﻔﺗﻧﯽ ھﺎ را ﺑﺎ "اﻓﺗﺧﺎر" ﻣﯽ ﮔوﯾد:
» ...ﻧواب ﺻﻔوی ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻔﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﮔروھﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ وﺟود آورد .اﯾن ﻓﮑر ﺑﮫ ﻧظرش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ از وﺟود اﻓرادی
اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮑﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻻن ﻣﺧل آﺳﺎﯾش ﻣﺣﻼت ﺑوده اﻧد .ﻣﺛل اوﺑﺎش ھﺎ ،ﮔردن ﮐﻠﻔت ھﺎ ,ﻻت ھﺎ ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آن ھﺎ ﮐﮫ ﻋرﺑده ﮐش ھﺎی ﻣﺣﻼت ﺑوده اﻧد «...ﺣﺎج ﻋراﻗﯽ ﻣﺎﺟرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
روزﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻋد را ﮐﮫ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور ﻧواب ﺻﻔوی را ﭼﺎپ ﮐرده ﺑود ﺷرح ﻣﯽ دھد:
» ...رﻓﯾﻘﻣﺎن ﮔﻔت ﺑروﯾم ﺳر ﭘﺎﭼﻧﺎر ﻣن ﯾﮏ ﻣﺷت از اﯾن ﻻت و ﻟوت ھﺎ را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧم ...رﻓﺗﯾم زورﺧﺎﻧﮫ و دﯾدﯾم ﯾﮏ ﻣﺷت ﺟﺎھل ھﺎی ﮐوﺗﺎه و ﺑﻠﻧد ،ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ دارﻧد
ورزش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﻔت ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺑروﯾم ،راه اﻓﺗﺎدﻧد آﻣدﻧد اول ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓردوﺳﯽ ...ﮔﻔﺗﯾم ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ...ھﻣﮫ ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ را اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐردﻧد .ﺟﻌﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﯾش ﺣروف ﺑود
از طﺑﻘﮫ دوم ھﻣﮫ اش ﻣﯽ آﻣد ﺗو ﺣﯾﺎط .دو ﺳﮫ ﺗﺎ از اﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﭼوب اﻓﺗﺎدﻧد ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﭼوب ،ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﺷﮑﻧﻧد ،ﮔﻔﺗم ﺑﺎﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود،
ﯾﮏ دﺳت زدﯾم ﺧﻼﺻﮫ اش اﯾن دﯾس از زﯾر ﻣﺎﺷﯾن آﻣد ﺑﯾرون و ﺣروف ھﺎ رﯾﺧت زﻣﯾن ...رﻓﺗﯾم ﺗو ﻗﺳﻣت ﺣروف ﭼﯾﻧﯽ ،دﯾدﯾم ﮐﻠﯾﺷﮫ ھﺎ آن وﺳط اﺳت ﭼﺎﻗو را ﺑﭼﮫ ھﺎ در آوردﻧد،
ﮐﻠﯾﺷﮫ ھﺎ را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐردﻧد و ﺣروف را ھم  ،ھﻣﮫ را ﺑﮫ ھم زدﻧد«.
ﺣﺎج ﻋراﻗﯽ درﺑﺎره طﯾب و ﻧﺎﺻر ﺟﮕرﮐﯽ و رﻣﺿﺎن ﯾﺧﯽ و ...ﻧﻘش آن ھﺎ در ﺧرداد  ٤٢ﻣﯽ ﮔوﯾد ...» :ﻣﻧزل آﻗﺎ )ﺧﻣﯾﻧﯽ( ﺑودﯾم آن ﺟﺎ اﺳم طﯾب ﺧﺎن وﺳط آﻣد ...آﻗﺎ درآﻣد ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ اﺳﻼم ھﺳﺗﻧد ...ﻧوﮐر اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ھﺳﺗﻧد ...ﺧﻼﺻﮫ رﻓﺗﯾم ﺧﺎﻧﮫ طﯾب ﺧﺎن ...طﯾب ﺻد ﺗوﻣﺎن داد ﺑﮫ ﭘﺳرش اﺻﻔر ﮔﻔت ﻣﯽ دوی ﻋﮑس آﻗﺎ ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﺧری ﻣﯽ
ﺑری ﺗو ﺗﮑﯾﮫ ...ﻧﺎﺻر ﺟﮕرﮐﯽ ،از ﮔردن ﮐﻠﻔت ھﺎی ﺑﺎغ ﻓردوس و ﭼﮭﺎرراه ﻣوﻟوی ﺑود ،ھﻧوز ﻣﺎ از ﺳﺎﻋت ﺣرﮐﺗﻣﺎن ﻗدری ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﺧﺑر آوردﻧد اﯾن ﻓرد ﺑﺎ ﺗﻌدادی ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ٢٠٠اﻟﯽ  ٣٠٠ﺗن از اﻟوات ھﺎی آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺧودش ،ازﯾن ﺗﯾﻎ ﮐش ھﺎ دارﻧد ﻣﯽ آﯾﻧد(٣) «.
ﻣﺣﺳن رﻓﯾﻘدوﺳت در ﺳﺎل  ١٣٤٢ﺷﺎھد ﯾﮏ درﮔﯾری ﻣﯾﺎن آﺧوﻧدھﺎ و ﻣﺄﻣورﯾن ﺑود ،ﮐﮫ ﻣﺄﻣوری آﺧوﻧدی را ﺑﺎ ﭼوب ﻣﯽ زﻧد .ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻌد ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ آن
ﻣﺄﻣور ﺑود .رﻓﯾﻘدوﺳت ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر از ﻋﻠﻣﺎ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭدوی ﮐﻧﯽ ﻣﺷورت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺿرات ﻓﺗوی ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ آن ﺷﺧص ﻣﮭدوراﻟدم اﺳت" ،رﻓﯾﻘدوﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻣﺎق ﮐﻠﻔت ﻣردک
ﺑﯾﭼﺎره را ﺷﺑﯽ در ﺣﺎل رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟش در ﺳﮫ راه ﺳوﺳﮑﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐرده و ﺑﺎ ﺿرﺑﮫ ای ﭼﻣﺎق ﺑﮫ ﮐﻠﮫ اش او را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ اﻧدازد و ﺑﺎ ھﻔت ھﺷت ﺿرﺑﮫ ﻣﺣﮑم او را ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻣن ﺷرح اﯾن واﻗﻌﮫ اﻓﺎﺿﮫ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺷﺎﷲ ﺧداوﻧد ﻗﺑول ﻓرﻣﺎﯾﻧد(٤) ".
دوران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر اﺳت .ﺻدھﺎ ﻋﺿو و ھوادار ﻓداﺋﯾﺎن اﺳﻼم و ھﯾﺋت ھﺎی ﻣؤﺗﻠﻔﮫ ﺳﺗون ﻓﻘرات اﯾن ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد .ﻧﮫ ﻓﻘط
رھﺑران و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕران "اﻟواط و اﺷرار و ﻋوام ھﺎی ﺑﺎزاری" ،ﺧود اﻟواط و اﺷرار و ﻋوام ھﺎی ﺑﺎزاری ھم ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺷدﻧد(٥) .
ﻣﮭدی ﻋراﻓﯽ – ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ او را ﺑرادر ﺧوب و ﻓرزﻧد ﻋزﯾزش ﻣﯽ داﻧﺳت – ﻋﺳﮕراوﻻدی و ﻣﺣﺳن رﻓﯾﻘدوﺳت و ﻻﺟوردی و ھﺎدی ﻏﻔﺎری و ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ و ...از ھﻣﺎن ﻓردای ﭘﯾروزی
اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ طﯾب ھﺎ و ﻧﺎﺻر ﺟﮕرﮐﯽ ھﺎ و رﻣﺿﺎن ﯾﺧﯽ ھﺎی ﭘﯾر و ﺟوان ﭘرداﺧﺗﻧد ،و دﺳت در دﺳت اﯾﻧﺎن آزار و ﮐﺷﺗﺎر دﮔراﻧدﯾﺷﺎن و دﮔررﻓﺗﺎران را
آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن آﻏﺎز ﮐردﻧد ،و ده ھﺎ ﮔروه ﻓﺷﺎر )ﭼﻣﺎق دار( و ﮐﺷﺗﺎر ،و "ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن ﻣﺣﻔﻠﯽ" در ﺗﮭران و ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮑل ﮔرﻓت.
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ھﺎ ،ﮐﺗﺎب ﺳوزان ھﺎ ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن و ﺿرب و ﺷﺗم آﻧﺎن و ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺣﮑوﻣت در
ﺗﮭران ،ﮐرﻣﺎن ،ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ،ﮐردﺳﺗﺎن ﻗﺎﺋم ﺷﮭر ،ﺑﻧدر اﻧزﻟﯽ ،ﺟﮭرم و ...ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت "ﻟﺗوت و ﻟﺷوش" ﺣﮑوﻣت ﮔر اﺳت .ﻧﻌره ھﺎی اﯾﻧﺎن ھرﮔز از ﮔوش و ھوش ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯾﮭﻧﻣﺎن ﻣﺣوﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت:
"ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺳرﺑﺎز ﺗوﺋﯾم ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﮔوش ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺗوﺋﯾم ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﺧﻣﯾﻧﯽ ی ﻋزﯾزمﺑﮕو ﺗﺎ ﺧون ﺑرﯾزم"
و ﻧﺳل ﺑﻌد از ﻋﺳﮕراوﻻدی و رﻓﯾﻘدوﺳت ھﺎ و ﻻﺟوردی ھﺎ و ھﺎدی ﻏﻔﺎری ھﺎ) (٦و ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ھﺎ و ،...ﯾﻌﻧﯽ زھرا ﺧﺎﻧوم ھﺎ و ده ﻧﻣﮑﯽ ھﺎ و ﷲ ﮐرم ھﺎ و ﺳﻌﯾد ﻋﺳﮑرھﺎ و ﺳﻌﯾد
اﻣﺎﻣﯽ ھﺎ و ...و ﮔروه ھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون "اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ" و "ﻓداﺋﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی"" ،ﺳﭘﺎه ﺳرﺑﻠﻧد ﻣﺣﻣد" و ...ھزاران ﺳرﺑﺎز ﮔﻣﻧﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺳﯾﻣﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻣﯾﻧﯾﺳم را ﺑﺎ ﺿرب و
ﺷﺗم و رﯾﺧﺗن ﺧون ﺷرﯾف ﺗرﯾن ﻓرزﻧدان ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد(٧) .
ً ﻣﺧﻔﯽ دارﻧد(٨) .
ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ھﺎ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ھﺎی ظﺎھرا
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ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳردﻣداران اﯾن ﮔروه ھﺎ ،روح ﷲ ﺣﺳﯾﻧﯾﺎن ،ﻣﻌﺗرف اﺳت:
»اﯾﻧﺎن – ﻣﻧظور اﯾﺷﺎن ﻗﺎﺗﻠﯾﻧﯽ ھﻣﭼون ﺳﻌﯾد اﻣﺎﻣﯽ ﺳت – اﻓرادی ﻣﺗدﯾن و دارای اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗدان و ﻧﺎﺻﺑﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﻧد (٩) «.و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘدﯾده
ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ی "ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر" ،ﺑﺎ در آﻣﯾزی ﺑﺎ "اﺳﻼم" ﺧﻣﯾﻧﯽ ﭼﮭره ای ﺷوم ﺗر و ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮔروه ﻗﻧﺎت ﻧﻣوﻧﮫ اﯾﺳت از ده ھﺎ ﮔروه ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر) ،(١٠ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﮑل ﮔﯾری و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗش اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم" :ﮔروه ﻗﻧﺎت" در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺟﮭرم ﮐﮫ در ﺟﻧوب اﺳﺗﺎن
ﻓﺎرس ﻗرار دارد ،ﺷﮑل ﮔرﻓت .اﯾن ﮔروه ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧود را ﭘس ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎﯾﯽ ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد و اﺟﺳﺎد آن ھﺎ را درون ﻗﻧﺎت ھﺎی اطراف اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻧﯾز ﻧﺎم ﮔروه ﻗﻧﺎت ﺑر ﺧود داﺷت.
ﺷﺟره ی ﺟﻧﺎﯾت
زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ آﺧوﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺳﯾدﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن آﯾت اﻟﮭﯽ" از ﻧﺟف ﺑﮫ ﻓﯾروزآﺑﺎد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻻر ،و از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﮭرم آﻣد .او در اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﻓﻌﺎل ﺑود و در راه "ﻣﺷروطﮫ" ﺗﺑﻠﯾﻎ
و ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐرد .ﺳﯾد ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن آﯾت اﻟﮭﯽ ﻓرزﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی" داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻗﺎﻟﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻌروف ﺑود .ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی آﺧوﻧدی ﺑﯽ ﺳواد ،ﻣرﺗﺟﻊ و
روﺷﻧﻔﮑرﺳﺗﯾز ﺑود .او ادﻋﺎ داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن در ﺗﻣﺎس اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻣردم ﺟﮭرم و روﺳﺗﺎھﺎی اطراف اﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﯾن دروغ ﺑزرگ را ﺑﺎور ﮐردﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﭘﻧدار ﮐﮫ اﯾن
ﻓرد ﻣﻘدس اﺳت و ﻗدرت اﻟﮭﯽ دارد ،ﭘﯾرو او ﺷدﻧد .ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺟﮭرم ﻧﯾز دارای ﻧﻔوذ ﺑﺳﯾﺎر ﺑود .ﻓرﻣﺎﻧده ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﮭرم ،رﺋﯾس ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺟﮭرم،
ت ﺳر اﯾن آﺧوﻧد ﻣرﺗﺟﻊ ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ،و ھر ﻧوروز ﺑﮫ دﺳت ﺑوس اش ﻣﯽ ﺑرﻓﺗﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﺟﮭرم در ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ ﭘﺷِ
ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی ﻓرزﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﯾد ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﻣردی ﺳﺎده و رﺋوف ﻣﯽ ﻧﻣود ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی اﯾن ﻓرزﻧدش را ﻻﯾق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود ﻧدﯾد .او
ُرد .ﭘس
ﺑرادرزاده اش "ﺣﺳﯾن آﻗﺎ" را از ﺷﯾراز ﺑﮫ ﺟﮭرم آورد ،ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ ای در ﻣﺣﻠﮫ ی "ﻋﻠﯽ ﭘﮭﻠوان" ﺟﮭرم ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﺣﺳﯾن آﻗﺎ ﺳﭘرد .ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣوﺳوی در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٣٤١ﻣ
از ﻣرگ او داﻣﺎداش "ﺣﺎج اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ" ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ی ﺷﮭر را ﺑرﮔزار ﮐرد ،اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه "ﺣﺳﯾن آﻗﺎ" ﺑﺎ ﺗرﻓﻧدھﺎﯾﯽ ﺣﺎج اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ را از ﺻﺣﻧﮫ ﺧﺎرج ﮐرد و ﺧود اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ی
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺟﮭرم ﺷد .ﺣﺳﯾن آﻗﺎ ﻣﻘﻠد آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود .او ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺳﺎواک دﺳﺗﮕﯾر ﺷد اﻣﺎ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و روﺷﻧﻔﮑرﺳﺗﯾزی اش ﺿﻣﺎﻧت آزادی اش ﺑودﻧد.
"ﺣﺳﯾن آﻗﺎ" ھم درس آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ،و از دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ اﯾن دو ﺑود.
ﺣﺳﯾن آﻗﺎ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣردی ﺗرﺳو و ﺑزدل ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺑﺎﻧدھﺎی ﺣﺎﻣﯽ اش دﻣﯽ از ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ دﮔراﻧدﯾﺷﺎن و دﮔررﻓﺗﺎران واﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اوّﺟوی آﻟوده و ھراﺳﻧﺎک در ﺷﮭر ﺟﮭرم
اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود .ﺣﺳﯾن آﻗﺎ از ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن در ﺻدد ﺷﮑل دھﯽ ﮔروه ﮐﺷﺗﺎر و ﺳرﮐوب در ﺟﮭرم ﺑود .ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﭘﺎرﯾس ﺑود ،ﺟو ﺷﮭر ﺟﮭرم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺷده
ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ و ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﺧﻔﯽ زﻧدﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻋﻼﻣﯾﮫ ای در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧد.
از ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٥٧ﺣﺳﯾن آﻗﺎ )اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ( و ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﺎرﺗﯽ )ﮐﮫ در ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ی رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ وزﯾر ﮐﺷور ﺷد( ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﻠﻧﯽ ﺑﺎﻧدھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر را آﻏﺎز ﮐردﻧد.
اﯾن دو ﻧﻔر "ﮔروه  ١٥ﺧرداد" را ﺷﮑل دادﻧد ،ﺑﺎﻧدی ﮐﮫ در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﭼﻧدﯾن ھﻣﺟﻧس ﮔرا را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ،ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗﺗل "ﻣﺣﻣد ﮐودی" اﺷﺎره ﮐرد .اﻓراد
اﯾن ﮔروه ﺑﮫ ﺻورت زﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎمُ
ُو ،ﯾﮑﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺑﺎﻧد
ُو" اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯾدﻧد و او را ﮐور ﮐردﻧد) .زن ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ در ﻣﯾدان ﺷﺷم ﺑﮭﻣن ﺟﮭرم ﮔداﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎنُﮔﻠ
"ﮔﻠ
اﺳت(.
ِﻧﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺟﮭرﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ دﯾواﻧﮫ( ،ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ و ﺑﯽ آزار ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن ﮔﻧﺎه ﮐﮫ ﺗن ﭘوش ﻧﻣﺎﺳب ﺑر ﺗن ﻧﻣﯽ ﮐرد و ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از ﺑدن اش ﻧﻣﺎﯾﺎن
ِﻧﺎ )ﮔ
اﯾن ﮔروهِﻋوض ﮔ
ﺑود را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن و درون ﭼﺎه اﻧداﺧﺗﻧد .و ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻗﺗل "رﺿﺎ ﺣﻘﯾﻘت" ،ﮐﺎرﮔر ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑود ،آﺧرﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮔروه  15ﺧرداد ﻧﺑود ،و اﯾن ﮔروه ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ و
ﻗﺗل ھﺎی دﯾﮕری ﻣرﺗﮑب ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرﻣﻼ ﺷود .ﺳﺎل  ١٣٥٩ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﺎرﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ای ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺎم "ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ" ﺑﮫ وﺟود آورد .اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻋده ای از ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان
ادارات دوﻟﺗﯽ را ﮐﺎر ﺑﯾﮑﺎر ﮐرد ،و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷدﮔﺎن را ﻧﯾز ﺑر اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﻧوﺷﺗﻧد و در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﭘﺧش ﮐردﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﺎرﺗﯽ و دﯾﮕر اﻋﺿﺎی اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷدﮔﺎن ،ﮐﮫ ﻋﻠت ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧود را ﭘرﺳﯾده ﺑودﻧد ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد» :ﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳؤال ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم،
اﯾن ﺧو
ِد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷدﯾد«!!
ﮔروه ﻗﻧﺎت
ﺳﺎل  ،١٣٦٠ﺣﺳﯾن آﻗﺎ و ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﺎرﺗﯽ و دار و دﺳﺗﮫ ﺷﺎن ﺑر ﻓﺷﺎر ﺧود ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ و ﻣﺟﺎھدﯾن ﺷﮭر اﻓزودﻧد .ﺳوم ﺧرداد ﺳﺎل  ١٣٦٩ﺣﺳﯾن آﻗﺎ )اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﺷﮭر(
ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺣزب ﷲ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ی ﺷرﻋﯽ اش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی "ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن" ﺑرﯾزﻧد و آن ھﺎ را طﻧﺎب ﺑر ﮔردن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﯾﺎورﻧد.
اﯾن دار و دﺳﺗﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻓﺗوی" ،اﺣﻣد .س" ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ و ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧداﺷت را دﺳﺗﮕﯾر ﮐردﻧد" .ﺟرم" اﺣﻣد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن اش ھوادار ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق ﺑودﻧد .روز ﭼﮭﺎرم ﺧرداد آن ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی اﺣﻣد رﯾﺧﺗﻧد ،طﻧﺎب ﺑر ﮔردن او اﻧداﺧﺗﻧد و او را ﮐﺷﺎن ﮐﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد آوردﻧد .در ﺑراﺑر ﺻف ﻧﻣﺎزﮔزاران از او ﺧواﺳﺗﻧد
ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد واﻻ او را ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺣﻠق آوﯾز ﺧواھﻧد ﮐرد.
 ٦ﺧرداد اﯾن دار و دﺳﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ھواداران ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق اﻗﻠﯾت )ﻣﺣﻣد .ز( را ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺟروح ﮐردﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم در ھﻣﯾن ﻣﺎه ﺣﺳﯾن آﻗﺎ و ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﺎرﺗﯽ ،ﺑﮫ ھﻣراه
ﻧﺻرﷲ ﻣﯾﻣﻧﮫ ،اﺑراھﯾم ﺟﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺎج ﻣﮭرﺑﺎن ،ﺣزب اﻟﮭﯽ ای ﺑﮫ ﻧﺎم آﺗﺷﯽ و ﻧﯾز رﺋﯾس ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺟﮭرم "ﮔروه ﻗﻧﺎت" را ﺷﮑل دادﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮔروه ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ
ُو ،ﻣﺳﻌود رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﺣﺳﻧﻌﻠﯽ
ﮐردﻧد و ﭼﮭره ی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎرﺷﺎن ﺑرای ﻣردم ﺟﮭرم و روﺳﺗﺎھﺎی اطراف ﭼﮭره ھﺎﯾﯽ آﺷﻧﺎ ﺑوده و ھﺳت؛ ﮐرﯾم ﯾﻌﻘوﺑﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺎج دﻻور ،ﻣﺣﻣدُﮔﻠ
ﭘرﻧﯾﺎن ،ﺟواد رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﺣﺳﯾن رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ﻓرزﻧد اﺣﻣد ،ﻣﺻطﻔﯽ رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ﻓرزﻧد ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﺣﻣد رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ﻓرزﻧد ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ ،ﺣﻣزه ﻓرزﻧد ھﺎدی و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
از اﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﺣﻣدُﮔﻠو ﺑﻧﮕﺎه ﻓروش اﺗوﻣﺑﯾل دارد ،و ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑﺎﻧدھﺎی ﺳﯾﺎه ﻓﻌﺎل اﺳت  .ﭘدر رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن  ,اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ،ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ ﻧﯾز ﭘﯾرﻣرد ﺣزب اﻟﮭﯽ ی ﻣﺳﻠﺣﯽ ﺑود ،ﮐﮫ
ھﻔت ﺗﯾر ﺑﮫ دﺳت ھر ﮐﺎری ﮐﮫ در ﺟﮭرم ﻣﯽ ﺧواﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد .ﺑﯽ ﺗردﯾد اﻓراد اﯾن ﮔروه ،ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ داﺷﺗﻧد ﺑﯾش از ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ ﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷد .ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﺑرﺧﯽ از اﻓراد اﯾن ﮔروه در ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔروه ﻗﻧﺎت
اﻓراد ﮔروه ﻗﻧﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺷﺑﺎﻧﮫ "ﺷﮑﺎر" ﻣﯽ ﮐردﻧد .آن ھﺎ را ﭘس از ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻟب ﻗﻧﺎت ھﺎی اطراف ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﭘس از ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن ﺷﺎن
ﺑﮫ درون ﻗﻧﺎت ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد .اﻓراد اﯾن ﮔروه روزھﺎ در ﺷﮭر ﺟﮭرم "ﻣﺎﻧور" ﻣﯽ دادﻧد ،و ھﻣراه ﺑﺎ ﭘراﮐﻧدن ﺗرس و وﺣﺷت در ﺷﮭر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﮔروه از
ﺑﻌداز ظﮭر  ٧ﺗﯾر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦٠ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧود را ﻋﻠﻧﯽ ﮐرد .در ھﻣﯾن روز اﻓراد اﯾن ﮔروه "ﻋظﯾم ﺳرﻋﺗﯽ" از ھواداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق را از ﺧﺎﻧﮫ اش
ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد و در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺑﮫ طرزی ﻓﺟﯾﻊ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد .ﺣﺳﯾن رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن )ﻣﻌﻠم( ،ﺟواد رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن و ﻣﺳﻌود رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ﭘﯾﮑر ﻋظﯾم ﺳرﻋﺗﯽ را ﺑﺎ ﺿرﺑﺎت ﭘﯾﭻ ﮔوﺷﺗﯽ و ﭼﺎﻗو از
ھم درﯾدﻧد و ﺳﭘس ﭘﯾﮑر ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ی او را ﺑﮫ درون ﯾﮑﯽ از ﻗﻧﺎت ھﺎی اطراف ﺷﮭر اﻧداﺧﺗﻧد .ﺣﺳﯾن آﻗﺎ )اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﺷﮭر( ﺑﺎ ﮐوﺑﯾدن ﻋﻣﺎﻣﮫ ی ﺧود ﺑر زﻣﯾن ،ﻓﺗوی ﻗﺗل ﻓداﺋﯾﺎن و
ﻣﺟﺎھدﯾن و ھﻣﮫ ی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را در ﺷب  ٧ﺗﯾر ﺻﺎدر ﮐرد.
 ٨ﺗﯾر اﺣﻣد ﺣﮑﯾم ﻧژاد ،از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق را ﺑﺎ طﻧﺎب ﺑﮫ ﭘﺷت ﯾﮏ واﻧت ﺑﺳﺗﻧد ،و او را ﮐﮫ روز زﻣﯾن ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷد ،دور ﺷﮭر ﭼرﺧﺎﻧدﻧد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل آﻧﻘدر
ﺑﺎ ﺳﻧﮓ و ﭼوب ﺑر ﭘﯾﮑر او ﮐوﺑﯾدﻧد ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺟﺎن داد .ﺣﻣﯾد ﻏﻔوری ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺟﺎھدﯾن را ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﺑﺎ ﺳﻧﮓ و ﭼوب و دﯾﻠم ﻗرار دادﻧد .ﻣردم ﭘﯾﮑر ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن
ﺣﻣﯾد را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧدﻧد .ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﮔروه ﻗﻧﺎت ،ﻣﺻطﻔﯽ رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺣض اطﻼع از اﯾن ﮐﮫ ﺣﻣﯾد ھﻧوز زﻧده اﺳت و در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗری ﺳت ،ﺧودش را ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧد .ﻣﺻطﻔﯽ رﺣﻣﺎﻧﯾﺎن ﺳوزن ﺳرﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺣﻣﯾد ﺑود از دﺳﺗش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و در ﭼﺷم ھﺎی ﺣﻣﯾد ﻓرو ﮐرد.
ﻣﻘدﺳﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮭر را ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐردﻧد و ﺟﺳدش را درون ﯾﮑﯽ از ﻗﻧﺎت ھﺎی ﺷﮭر اﻧداﺧﺗﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در ظرف دو ھﻔﺗﮫ ی اول ﺗﯾر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦٠اﯾن
ﮔروه ده ھﺎ ﻧﻔر از ﺟواﻧﺎن ﺷﮭر را ﭘس از ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده و ﭘﯾﮑر آن ھﺎ را درون ﻗﻧﺎت ھﺎی اطراف ﺷﮭر ﺟﮭرم اﻧداﺧﺗﻧد.
ﺣﺳﯾن آﻗﺎ و ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺑﺷﺎرﺗﯽ ﺑرای ﮔرم ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐوره ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود ﺑﮫ اﻓراد ﮔروه ﻗﻧﺎت ،ﮔﻔﺗﻧد» :اﮔر ﮐﺳﯽ را ﺑرای ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻗﺗل ﭘﯾدا ﻧﮑردﯾد ﺧری را ﺑر ﻟب ﻗﻧﺎت ﺑﺑرﯾد و ﭘس
از ﮐﺷﺗن ﺧر ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ،او را درون ﻗﻧﺎت ﺑﯾﺎﻧدازﯾد «.ﮐرﯾم ﯾﻌﻘوﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺟدا ﺷده از اﯾن ﮔروه ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘس از ﺟداﯾﯽ اش ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺑر اﺛر ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ درﮔذﺷت ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
ﮐﮫ:
»ھر ﻏروب ﻣﺎ را در اﺗﺎﻗﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﮫ او را ﻧﻣﯽ دﯾدﯾم ﺑراﯾﻣﺎن آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧد ،و ﺑﻌد درﺑﺎره ی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی آن ﻓرد "ﺿد اﻧﻘﻼب"
ﺑود ،ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت .ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﺎ ﻣﺄﻣور ﻗﺗل آن ﺿد اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺷدﯾم .آن ﻓرد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌزﯾر و ﮐﺷﺗن اﯾن ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯾون و اﻧداﺧﺗن ﺟﺳد آن ھﺎ ﺑﮫ ﻗﻧﺎت ﮔﻧﺎه ھﺎﯾﻣﺎن
ﺷﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧواھﯾم رﻓت «.در ھﻣﯾن ﻣﺎ ه اﻓراد ﮔروه ﻗﻧﺎت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻏﯽ ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد ﻧﺎرﻧﺟﮏ ﭘرﺗﺎب ﮐردﻧد و ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯾژن را ﺑﮫ ﻗﺗل
رﺳﺎﻧدﻧد.
اﯾن ﮔروه ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﺎھدﯾﻧﯽ ﮐﮫ دوره ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺧود را ﺳﭘری ﮐرده ﺑودﻧد و "ﺗواب" ﺷده ﺑودﻧد ھم رﺣم ﻧﮑردﻧد .آﻧﺎن ﻣﺟﺎھد ﺧﻠق "ﻣﻧوﭼﮭر ھﻧری" ،ﮐﮫ ﭘس از دو ﺳﺎل و ﻧﯾم ﺗﺣﻣل
زﻧدان آزاد ﺷده ﺑود را ﻧﯾز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد .ﻣﻧوﭼﮭر ھﻧری ﭘس از آزاد ﺷدن از زﻧدان ﻋﺎدل آﺑﺎد ﺷﯾراز ﺑﮫ ﺟﮭرم آﻣد .او ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳر ﺧﺎﻧواده ﺑود .ﭘس از آزادی ﻧﯾز ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و
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ﮔروه ھﺎی " ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر" ﺳرﺑﺎزان "اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ"  -ﺑﯾداران

ﮐﺎر ﺧود ﻣﺷﻐول ﺷد و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧداﺷت .ﮔروه ﻗﻧﺎت اﻣﺎ ﺳراﻏش رﻓﺗﻧد .او را ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﺑرﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﮭر ﺑردﻧد ،و ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﺗﻣﺎس ھﺎی او و اﯾن ﮐﮫ
او ﻓردی ﺗواب اﺳت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد او را ﺑﮫ دﯾوار ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﯾﺧﮑوب ﮐردﻧد و ﺑﺎ "ﻣﺗﮫ ﺑرﻗﯽ" ﺟﻣﺟﻣﮫ و ﺑدن او را ﺳوراخ ﮐردﻧد و ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن درون ﯾﮑﯽ از ﻗﻧﺎت ھﺎی
اطراف ﺷﮭر اﻧداﺧﺗﻧد و...
*** ﭘﯾﮑر ﺑرﺧﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮔروه ﻗﻧﺎت اﻣروز در ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎغ ھﺎی ﺟﮭرم دﻓن ﺷده اﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺟﺎزه داده ﻧﺷد ﺗﺎ ﭘﯾﮑر ﻋزﯾزان ﺧود را
در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺷﮭر دﻓن ﮐﻧﻧد .ﺑﯽ ﮐم ﺗرﯾن ﺗردﯾد ،ﺗﻌداد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﮔروه ﺑﯾش از آﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺷﮭر ﺟﮭرم از آن ھﺎ اطﻼع دارﻧد.

.P.-S
 -١ﻧﺎﺻر زراﻓﺷﺎن ،ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﻣﺎﻗداری ،ﻣروری ﺑر ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻣﺎﻗداری در اﯾران ،ﻧﺷرﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺷﻣﺎره  ،52ﺑﮭﺎر 1382
 -٢اﺣﻣد ﮐﺳروی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروطﮫ اﯾران ،ﭼﺎپ ﺷﺎﻧزدھم ،ﺻﻔﺣﮫ .528
 -٣ﻣﺣﻣد ارﺳﯽ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای ،اﻧﺗﺷﺎرات دھﺧدا.1379 ،
 - ٤ﻧﺎﺻر اﻣﯾﻧﯽ ،اﯾراﻧﯾﺎن )ﻧﯾوﯾورک( ،ﺷﻣﺎره  ،44آذر .1377
 -٥ﺣﺳﯾن ﺑروﺟردی ،ﭘﺷت ﭘرده ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮭرام ﭼوﺑﯾﻧﮫ ،ﻧﺷر ﻧﯾﻣﺎ ،آﻟﻣﺎن.
 -٦ھﺎدی ﻏﻔﺎری ﮐﮫ ﻣﻘرش "ﻣﺳﺟداﻟﮭﺎدی" در ﺧﯾﺎﺑﺎن "ﺗﮭران ﻧو" – دﻣﺎوﻧد -ﺑود ،ﺟدا از ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮔروه ھﺎی ﻓﺷﺎر و ﮐﺷﺗﺎر ،اﻣوال ﻣردم را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﺎ
ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾز زد و ﺑﻧد داﺷت ،ﺗﺎ آن ﺣد ﮐﮫ "دادﮔﺎه وﯾژه روﺣﺎﻧﯾت" ﻧﯾز ﺻداﯾش درآﻣد ،و اﻋﻼم ﮐرد» :ھﺎدی ﻏﻔﺎری ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﮭر ﻣﺎه  1368ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ و
ﻣرﺗﺑﮫ دوم در ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه  1369ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ دﻋوت ﺷرﮐت ژاﭘﻧﯽ "ان .ﺋﯽ .س" ﺑﮫ ژاﭘن رﻓﺗﮫ اﺳت«.
 - ٧ﮔﻔت و ﮔو ﺷﮭروﻧد ﺑﺎ اﻣﯾر ﻓرﺷﺎد اﺑراھﯾﻣﯽ ،ﺷﻣﺎره  ،540ﺳﺎل  ).1380ر.ک ﺑﮫ ﺳﺎﯾت اﻣﯾر ﻓرﺷﺎد اﺑراھﯾﻣﯽ(
 - ٨ﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺿﯾﺎﺋﯽ ﻓر ،دﺑﯾر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻣﺷﮭری ،ﺷﻣﺎره دوﺷﻧﺑﮫ  29ﺗﯾر ﻣﺎه .1377
 -٩روح ﷲ ﺣﺳﻧﯾﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی "ﭼراغ" ،ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ 21 ،دی ﻣﺎه .1377
 - ١٠از اﯾن دﺳت ﮔروه ھﺎ از ھﻣﺎن اوان اﻧﻘﻼب در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﮭﻧﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده اﻧد .ﮔروه ﺷﯾت )ﺷورای ﯾﺎوری (...در ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ،ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف "ﺟﺎش" در
ﮐردﺳﺗﺎن ،ﮔروه ﺑﺎﺷﯽ در اﺻﻔﮭﺎن ،ﮔروه ھﺎی ﻣﺗﻌدد در ﮐرﻣﺎن ،ﺗﮭران ،رﺷت ،ﺑﻧدر اﻧزﻟﯽ ،آﻣل ،ﻗﺎﺋم ﺷﮭر ،ﻣﺷﮭد ،ﺑﻧدرﻋﺑﺎس ،ﺷﯾراز ،زاھدان ،ﺗﺑرﯾز ،رﺿﺎﺋﯾﮫ ،ﻗزوﯾن و ...ﻓﻌﺎل
ﺑوده و ھﺳﺗﻧد.
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