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مصاحبھ با سھ تن از شاھدان جنایات «قنات»
منیره برادران

. گروھی از اراذل و اوباش حزب اللھی جھرم بھ رھبری علی محمد «قنات» در شھر جھرم چیزھائی شنیده بودم از ماجراھای فاجعھ بار 

. در سال ١٣٦٠ دھھا نفر از جوانان و نوجوانان این شھر را گرفتند بھ قصد . . ) و  ( حسین آیت اللھی  بشارتی ، امام جمعھ ی شھر 

. این جنایتھا مرگ شکنجھ شان کردند بدنشان را تکھ تکھ کردند و جسد بیجان و یا نیمھ جان آنھا را در قنات ھای اطراف شھر انداختند

. با آنھا قرار دیداری . اطالع یافتم کھ بازماندگان و شاھدانی از آن ماجرا در اروپا زندگی می کنند قابل فراموشی نیستند و باید ثبت شوند

. عمدا شکل مصاحبھ را حفظ کرده ام کھ از سندیت حکایت . با یاری سھ حافظھ و سھ تجربھ گزارش زیر ارائھ می شود می گذارم 

. . دوست عزیز دیگری، سھیال، مرا در طرح سوالھا یاری می کند . این سھ نفر مایل ھستند از آوردن نامشان خودداری شود نکاستھ باشم

منیره برادران، جون ٢٠٠٧

یکی از بازماندگان صحبت را شروع می کند:

قبل از پرداختن بھ واقعھ سال ١٣٦٠، کھ مورد سوال شماست، ابتدا توضیح کوتاھی دارم در باره موقعیت جغرافیائی و فرھنگی و شرایط زیستی شھر جھرم.

جھرم شھر کوچکی است در جنوب شرقی شیراز، کھ دورتادور آن را درختھای نخل فراگرفتھ است. تا پیش از انقالب اھالی این شھر با ھمدیگر در صلح و صفا زندگی می کردند.

چند خانواده بھائی در جھرم زندگی می کردند کھ از نظر رفتار و نحوه ی زندگی تفاوتی با دیگران نداشتند. مردم مسلمان شھر ھم تفاوتی بین خودشان و بھائیھا قائل نبودند.

بھائیھای شھر ما از اقشار زحمتکش و نسبتا فقیر بودند.

بعد از انقالب بود کھ شکافھا شروع شد. شکاف بین مردم و کسانی کھ خارج از ایده ی اسالمی بودند یا اصال مذھبی نبودند. بھائیھا زیر فشار قرار گرفتند. فاجعھ از ھمان زمانی

شکل گرفت کھ راھپیمائیھا و درگیریھا شروع شد. در جریان این راھپیمائیھا یواش یواش تب مذھب باال می گرفت. یک روحانی داشتیم بھ نام حسین آیت اللھی کھ امام جمعھ جھرم

بود و او تعصبات را دامن می زد. (درباره این آیت اللھی بعدا بیشتر توضیح می دھم.)

با باال گرفتن تعصبات و تبلیغات مذھبی، کھ این آقای آیت اللھی ھدایتش می کرد، حملھ بھ بھائیھا شروع شد. اولین کسی کھ قربانی این تعصبات دینی شد، کارگری بود بھائی بھ نام

رضا حقیقت. او ابتدا کارگر یک نانوائی بود. بعدا در یک پمپ بنزین کار می کرد. حزب اللھی ھا با موتور بھ او حملھ کردند و او را کشتند.

از ھمان زمان، یعنی چند ماه پیش از انقالب، خط ضدیت با دگراندیشان و دگرباشان شروع شد. غیر از امام جمعھ، شخص دیگری ھم بود کھ خط دھنده و سازمان دھنده حزب هللا

بود. او علی محمد بشارتی بود کھ در کابینھ آقای رفسنجانی وزیر کشور شد. پیش از وزارت ، نماینده جھرم در مجلس شورای اسالمی بود. بھ دستور او بود کھ مردم اسالم شھر کھ

بھ بی آبی و وضعیت زیستی شان اعتراض کرده بودند، از آسمان و زمین بھ گلولھ بستھ شدند و عده زیادی کشتھ شدند. این آدم در زمان شاه چند سالی زندان بود. در رابطھ با

سازمان مجاھدین دستگیر شده بود. اما در زندان تغییر موضع داده و بھ موتلفھ اسالمی پیوستھ بود. بعد از آزاد شدن از زندان شاه در سال ١٣٥٦ آمد جھرم، کھ زادگاھش بود. از

ھمان زمان برای تبلیغات تعصب آمیز بھ امام جمعھ و دیگران خط می داد و شده بود مشاور امام جمعھ.

بعد از ترور رضا حقیقت یک زن فاحشھ را ( بھ نام گلو، گلی ) با اسیدپاشی بھ صورت و چشمانش کور کردند. این زن از خانواده ای بسیار فقیر بود. پدرش کوه نشین بود یا بھ

اصطالح جھرمی ، کوھکی بود. برای روشن شدن مفھوم کوھکی باید اضافھ کنم کھ در نزدیکیھای جھرم کوھھای صخره ای مرتفعی قرار دارد کھ عده ای در شکاف آنھا زندگی می

کنند و معاش شان از طریق زغال گیری و دامداری تامین می شود. یکی از ھمین کوه نشینھا آمده بود در شھر جھرم زندگی می کرد. او دختری داشت بھ نام گلو، کھ از فقر و

بدبختی خانواده بھ فحشا کشیده شده بود. این ھمان دختری بود کھ متعصبان مذھبی بھ صورت او اسید پاشیده و او را کور کردند . او اکنون اگر بھ جھرم بروید و بھ فلکھ ی ششم

بھمن سابق ( نام جدیدش را نمی دانم ) یک زن درھم شکستھ ی پنجاه شصت سالھ ای را می بینید کھ گدایی می کند . این ھمان زنی است کھ اسمش گلو است .

حاال مختصری در باره حسین آیت اللھی بگویم. او نماینده آیت هللا خمینی در جھرم بود. او با ھمکاری بشارتی فجایع زیادی آفرید. بعد از سال ١٣٤٢ و بدنبال انتقادات خمینی بھ

انقالب شاه و مردم، کھ منجر بھ تبعید او شد، آیت اللھی بھ صف طرفداران خمینی پیوست و مبلغ دیدگاه ھای او شد. چند بار توسط ساواک دستگیر شد و دستگیری اش بھ درازا

نکشید. رژیم شاھنشاھی خطر زیادی از طرف اینھا احساس نمی کرد. آنھا ھم خیلی تند نمی رفتند.

الف : ھربار کھ این امام جمعھ آزاد می شد، در اولین منبر حرفھایش ھمھ علیھ کمونیستھا بود.

نون : چیزی کھ الف می گوید، درست است. این جور آدمھا در آن زمان خیلی تند نمی رفتند و علیھ شاه موضع نمی گرفتند. بیشتر علیھ دگراندیشان حرف می زدند. یادم مانده کھ

یک بار آیت اللھی از مطھری مثال آورد کھ کمونیسم و فاشیسم را دو لبھ یک قیچی دانستھ بود. این امام جمعھ بعد از چند بار دستگیری در بین مردم محبوبیت پیدا کرد. مردم او را

سوای دیگر روحانیون برج عاج نشین قرار می دادند. او از این پایگاه در تظاھراتی کھ علیھ شاه می شد، سوء استفاده می کرد و مردم را علیھ دگراندیشان و بھ ویژه کمونیستھا

تحریک می کرد.

تبلیغات علیھ کمونیستھا جنبھ عام داشت یا اینکھ بطور مشخص گروه ھائی از مردم جھرم را کھ چپ بودند، مدنظر داشت؟ آیا در جھرم بودند کسانی کھ علنا خود را

کمونیست بخوانند؟

نون :من فکر نمی کنم علم امام جمعھ آنقدر بوده باشد کھ مد نظرش کمونیسم در ابعاد عام و تئوریک باشد. منظور او نیروھای شناختھ شده ی چپ در شھر بودند. مثال منظور

ھمین الف خودمان بود کھ ھمھ می دانستند او معلم و چپ است. این شناختھ شدگی ھم بھ این دلیل بود کھ اوائل مرزھای نظری بین نیروھای سیاسی ھنوز خیلی روشن نبود. ھمھ

کسانی کھ در ضدیت با شاه ھم عقیده بودند، چھ طرفداران خمینی، چھ مجاھدین و چھ کمونیستھا ھمھ با ھم دوست بودند، نسبت بیکدیگر با تساھل و تسامح برخورد می کردند و

رفتارشان با ھمدیگر دشمنانھ نبود. از زمان شروع راھپیمائیھا در ١٣٥٧ بود کھ متعصبین مذھبی کھ دیدند دست باال را دارند، صفشان را جدا کردند و دشمنی شان را با دیگران

آن زمان علنی کردند. حتی با مجاھدین ھم کھ ابتدا نسبت بھ آنھا موضعی رقیق داشتند، دشمن شدند و نام آنھا را بھ منافقین تغییر دادند . ستاد آنھا را مورد حملھ قرار دادند و با

نمایش ھائی خواستند آنھا را نزد مردم بی آبرو کنند. مثال با نشان دادن لباس زیر زنانھ، کھ یعنی اینھا را از ستاد مجاھدین بدست آورده اند. سرکوب و کشتار دگراندیشان سراسری

بود و در بعضی شھرھا ابعاد آن بیشتر بود. اما آنچھ را کھ در جھرم بعد از روی کار آمدن جمھوری اسالمی اتفاق افتاد، باید یک استثنا دانست.

این شدت و حدت عمل در جھرم بھ خاطر حضور بشارتی و آیت اللھی بود کھ توطئھ می چیدند یا بھ خاطر حضور گسترده تر مخالفان؟

الف : بلھ، این بھ خاطر حضور این دو نفر بود کھ از ھمان زمانھا توطئھ می چیدند و برای قتل کمونیستھا و مجاھدین نقشھ می کشیدند. و تبلیغات ضد کمونیستی راه می انداختند.

یادم ھست کھ در جنگ کردستان، ١٢ تن از بسیجی ھای جھرم کشتھ شدند. در آن موقع در سخنان پیش از خطبھ نماز جمعھ، بشارتی صحبت کرد. من از رادیو جھرم می شنیدم کھ

می گفت کمونیستھا این بچھ ھای ما را کشتند ، قاسملو( رھبر حزب دمکرات کردستان ایران ، کھ بعدھا بھ وسیلھ ی جمھوری اسالمی ترور شد ) و فدائیان جگرشان را درآوردند،

کباب کردند و با شراب خوردند. در این موقع صدای جمعیت نمازگزار بلند شد: مرگ بر کمونیست، مرگ بر منافق.

نون : چند عامل بود. یکی دور افتادگی و بستھ بودن شھر جھرم . فاصلھ این شھر تا پایتخت ھزار و چند کیلومتر است. مردم این شھر ارتباط چندانی با مردم شھرھای دیگر

نداشتند. تعصب در بطن فکری مردم وجود داشت ولی نمود پیدا نمی کرد تا اینکھ اینھا آمدند و تبلیغات را راه انداختند کھ اول عمدتا علیھ بھائیھا بود.

الف :فضای شھر آنقدر خفقان آور بود کھ ما بعنوان ھوادران چریکھای فدائی یک بار ھم نتوانستیم در سطح شھر بھ طور علنی اعالمیھ پخش کنیم . ھمیشھ نسبت بھ ما فشار بود.

آنھا ھمھ چیز را کنترل می کردند حرفھا و نوشتھ ھا را. در یکی از راھپیمائیھای سال 57 ، وقتی عده ای از دگراندیشان شعاری غیر از شعار مذھبیھا دادند ، آیت اللھی دستور داد

ھمھ بنشینند . بعد میکروفون را گرفت و گفت انقالب ما، انقالب مارکسیستی نیست. انقالب اسالمی است. ما مجبور بودیم از ھمان ابتدا بطور مخفی فعالیت کنیم .

نون : در این زمان، مدت کوتاھی بعد از روی کار آمدن جمھوری اسالمی آنھا گروھی بھ نام گروه ١٥ خرداد ایجاد کردند. در اعالمیھ شان نوشتند کھ ھمھ کسانی را کھ ھم جنس

گرا ھستند، خواھند کشت. البتھ ما امروز می گوئیم ھم جنسگرا. آنھا می گفتند لواط کار . و بالفاصلھ دو نفر کھ شایع بود، ھمجنس گرا ھستند، بھ قتل رساندند . و بعد تعدادی

دیگر. یکی از آنھا فرزند شخصی بود بھ نام ابراھیم . احتماال ابراھیم قناعتیان، کھ نابینا بود. آری ، فرزند این شخص نابینا کھ بسیار ھم فقیر و تنگدست بود ، با شلیک اسلحھ

کشتند. دیگری حسین نام داشت. او جنسیتش مشخص نبود بھ اصطالح خنثی بود. او را ھم کشتند . بھ این اتھام کھ «مفعول» است. شخص دیگری نیز بھ اتھام اینکھ «مفعول»
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است کشتھ شد. یک شخص دیگر کھ ھمین گروه ١٥ خرداد او را کشت ، محمود نام داشت.

بھ چھ شیوه ای اینھا را می کشتند؟

نون : با گلولھ. و دقیقا ھم از طریق اسلحھ ھای سپاه پاسداران کھ تازه تاسیس شده بود. آزمایش گلولھ و نظر پزشک قانونی دال بر این بود کھ گلولھ ھا ھمھ یکسان و نظامی

ھستند. این قتلھا را سپاه ھدایت می کرد بدون اینکھ جنبھ بھ ظاھر «قانونی» داشتھ باشد. دادگاه و غیره در کار نبود.

موردی ھم بود کھ خانواده مقتولین قضیھ را دنبال کند؟

نون : ھیچ خانواده ای جرات این کار را نمی کرد. فضای ارعاب و تھمت آنقدر باال بود کھ اگر ھم کسی می خواست مسئلھ را دنبال کند، خود در مظان اتھام قرار می گرفت. کسی

کھ برادرش کشتھ می شد جرات نمی کرد بپرسد او را بھ چھ دلیلی کشتید.

آیا این فضا ھم عمل می کرد در بین خانواده ھا کھ در اثر تبلیغات دینی، این قتلھا را یکجوری موجھ بدانند؟

نون : من تصور نمی کنم.

الف : قبل از انقالب این آدمھائی کھ کشتھ شدند بین مردم زندگی می کردند و با دیگران ارتباط داشتند. از وقتی کھ انقالب شد، جریاناتی مثل گروه ١٥ خرداد شکل گرفت کھ آنھا

این قتلھا را انجام می دادند. علی محمد بشارتی و حسین آیت اللھی و ... سازمان دھنده شان بودند. آنھا کمیتھ ھائی را ھم در ژاندارمری و شھربانی ایجاد کردند کھ اعضایشان از

حزب هللا بودند. بشارتی سپاه جھرم را سازمان داد زمانی کھ خودش در کمیتھ سلطنت آباد بود ، چند نفر از جوانان مذھبی شھر را برد آنجا و در کمیتھ سلطنت آباد طرح سپاه

جھرم را ریختند. یکی از این افراد کھ بعدا مجاھد شد، توضیح داد کھ بشارتی گفتھ بود باید ھمھ این فدائیھا را بکشیم- اکثر چپھای جھرم طرفدار سازمان چریکھای فدائی بودند.

بشارتی حاال چھ کاره است؟

نون : شنیدیم کھ بعد از تمام شدن دوره کابینھ رفسنجانی و پایان وزارت او، وی در حوزه مسکن دارای مقامی است. اما در پشت پرده او یک چھره امنیتی مھم است. بھ اعتراف

خودش، او در دستگیریھای جنجالی سال ١٣٥٨ در دستگیری مجتبی طالقانی، حماد شیبانی و سعادتی دست داشتھ است. وضعیت این طوری بود تا قتلھای سیاسی شروع شد. من

اینجا می خواھم تا یادم نرفتھ بھ موردی از قتلھا اشاره کنم کھ بسیار غم انگیز است. در شھر ما مردی زندگی می کرد کھ حواس درست حسابی نداشت. دیوانھ بود اما آزارش بھ

کسی نمی رسید. نامش عوض بود و سنش حدود ٥٠. ھمھ در شھر او را می شناختند. بھ زبان محلی بھ او می گفتیم عوض گنا. گنا یعنی دیوانھ. لباس این مرد ھمیشھ پاره بود. او

را ھم کشتند. بھ علت اینکھ لباسھایش پاره بود و گاه شاید آلت تناسلی اش بیرون می افتاد. حزب هللا این را خارج از شئونات اسالمی می دید. بھ جای اینکھ او را بھ دست یک

مرکز درمانی بسپارند، صورت مسئلھ را با کشتن او پاک کردند. او را ھم با گلولھ کشتند با ھمان اسلحھ ھائی کھ ھم جنس گرایان را می کشتند.

در این دوره مواردی ھم بود از کشتن زنان فاحشھ؟

الف : بلھ. زنی بود کھ کھ نزدیک قناتی بیرون شھر زندگی می کرد در زیر یک چادر. موقعی کھ کشتھ شد ٥٠ یا ٥٥ سالھ بود. این زن حداقل ٣٥ سال در بیابان بھ تنھائی زندگی

کرد. اسمش صغرا بود. او از یکی از روستاھای اطراف آمده بود از روستای فتح آباد. در بیابان و در چادرش تن فروشی می کرد. بعد از اینکھ معلمی بھ او تجاوز کرده بود، بھ

این کار روآورده بود. حزب اللھی ھا سرش را بریدند.

نون : اگر درست یادم باشد، این حادثھ مربوط بھ قبل از انقالب است. من مطمئن نیستم کھ قتل او یک عمل سازمان دھی شده از طرف مذھبیھا بوده باشد.

الف : چرا. چنین بود. چند نفری را ھم کھ شبھا بھ سراغ او می رفتند، دستگیر کردند، اما معلوم نشد چھ کسانی این زن بدبخت را کشتھ اند.

نون : من مسئولیت این ادعا را کھ ھمھ قتلھای فجیع سیاسی و ایدئولوژیک- کھ اینجا تا جائی کھ حافظھ مان یاری می کرد، برشمردیم- توسط بشارتی و آیت اللھی سازمان دھی

شده اند، بھ عھده می گیرم. ولی نمی توانم با اطمینان بگویم کھ قتل صغرا ھم کار آنھا بوده باشد.

آیا دادگاه ھای انقالب اسالمی ھم در جھرم تشکیل می شد یا اینکھ این دادگاه ھا فقط در مرکز استان تشکیل می شدند؟

الف : این قتلھا ھیچکدام بھ دنبال دادگاه و محاکمھ صورت نگرفت. کسانی کھ در باره این جنایتھا تصمیم می گرفتند عبارت بودند از علی محمد بشارتی، حسین آیت اللھی، حاج

مھربان ، پرنیان و ... . اینھا از قبل از انقالب ھم دور ھم جمع می شدند و مجمع علیھ بھائیھا داشتند. ھمزمان با انقالب بھ شیوه ھای ترور متوسل شدند. برای این کار گروه ١٥

خرداد را بنیان گذاشتند. این گروه بعدھا در سال ١٣٦٠ گروه قنات نام گرفت. افراد گروه برای خودشان الیحھ ای ھم نوشتھ بودند بھ نام الیحھ قنات. ھر وقت دست بھ ترور می

زدند و یا کسی را شکنجھ می کردند، کاغذ را نشان می دادند و می گفتند این الیحھ «در مورد دشمنان» باید اجرا شود. منظور از دشمن ، مخالفان، ھوادران مجاھدین و چریکھای

فدائی، ھمجنس گرایان و حتی کسانی کھ بھ دالیل صرفا خصوصی دشمن محسوب می شدند. اینھا را می گرفتند می بردند سر قنات و می بستند بھ رگبار یا با متھ و چاقو تکھ نکھ

شان می کردند. بعد تن مرده یا نیمھ جان قربانی شان را در قنات می انداختند. علی محمد بشارتی گفتھ بود اگر روزی کسی را برای کشتن گیر نیاوردید، خری را بگیرید و ببرید

سر قنات و بکشید. چنین توصیھ ای بھ این خاطر بود کھ خوی آدم کشی در حزب اللھی ھا ھمچنان باقی بماند .

نام قنات را دیگران روی این گروه گذاشتھ بودند؟

الف :نھ. خودشان ھم ھمین نام را بخود بستھ بودند. در اطراف جھرم قناتھائی وجود دارد کھ زمانی منبع آبیاری کشاورزان بود. بعدھا بھ دلیل الیروبی نکردن، این قناتھا خشک

شده و از کار افتادند. این گروه ده قنات را شناسائی کرده بود. وقتی کسی را می گرفتند ، می بردند سر یکی از این قناتھا.

از چھ زمانی گروه قنات تشکیل شد؟

الف : از سال ١٣٦٠. قتلھای قبلی را، مثال کشتن ھم جنس گرایان را گروه ١٥ خرداد اجرا می کرد. بعد این گروه تغییر نام داد و بھ گروه قنات معروف شد. کار اینھا قتلھای

سیاسی بود.

نون:از بعد از ٣٠ خرداد این قتلھای سیاسی اتفاق افتاد. اطالعیھ سیاسی – نظامی مجاھدین بھانھ ای شد برای بشارتی و امام جمعھ کھ می گفتند اینھا علیھ اسالم قیام کرده اند و

محارب ھستند.

آیا در جھرم ھم مثل تھران در ٣٠ خرداد تظاھراتی صورت گرفت؟

الف : نھ. خفقان شھر اصال این امکان را نمی داد. من فقط یک تظاھرات ضد رژیم در جھرم دیدم. آنھم سال 1359 و نامزدی مسعود رجوی برای انتخابات مجلس بود. تازه آنھم

تا بھ آخر ادامھ نیافت. حزب اللھی ھا ریختند و آن را بھم زدند.

نون : روز ٣٠ خرداد دو نوجوان ھوادار مجاھدین بھ نامھای مھبد مقدسی و احمد حکیم نژاد تحت تاثیر اطالعیھ سیاسی- نظامی مجاھدین با چاقو بھ یک حزب اللھی بھ نام

حسنعلی پرنیان حملھ کرده و او را مجروح کردند. جراحت شدید نبود و بعد از یک معالجھ سرپائی پرنیان از بیمارستان مرخص شد. اما حزب اللھی ھا این را بھانھ کردند و مھبد

مقدسی را آتقدر می زنند کھ در بیمارستان بستری می شود. در بیمارستان او را با دیواره ای حصیری از بقیھ بیماران جدا کرده بودند تا از چشمھا پنھان بماند. بعد از دو- سھ روز

زمانی کھ مھبد ھنوز حالش خوب نشده بود، پاسداران دکتر را، کھ یک پزشک پاکستانی بود، وادار می کنند کھ مجروح را از بیمارستان مرخص کند . سپس پاسدارھا او را بھ

مرکز سپاه پاسداران برده و تیرباران می کنند . بعد بھ خانواده اطالع می دھند کھ مھبد تیرباران شده است . اطالع ندارم آیا جنازه ی مھبد را بھ خانواده اش تحویل دادند یا نھ .

مجاھد دیگری بھ نام احمد حکیم نژاد را بھ یک ماشین نیسان می بندند و روی زمین می کشند . آنقدر کھ خونین و زخمی می شود. مردم او را بھ بیمارستان منتقل می کنند. یکی از

حزب اللھی ھا بھ نام مصطفی رحمانیان بھ بیمارستان می رود و سرم را از دست حکیم نژاد بیرون می کشد و با گلولھ مغزش را داغون می کند. خانواده این دو و قربانیان بعدی

اجازه نداشتند جنازه عزیزشان را در گورستان عمومی دفن کنند. بعضی ھاشان جسد را در زیر پلھ ھای خانھ یا جائی در باغ دفن کردند.

ز :بھ حمید غفوری، ھوادار مجاھدین، کھ سوار دوچرخھ بوده با چاقو حملھ می کنند و وی را زخمی می کنند. مردم او را بھ بیمارستان منتقل می کنند. چماقداران گروه قنات می

روند بیمارستان. یکی از آنھا، رحمانیان پسر حاج باشی، سرم را از دست حمید بیرون کشیده و سوزن آن را در چشم او فرومی کند. بعد آنھا حمید را از بیمارستان بیرون می کشند

و با خود می برند. خانواده غفوری موضوع را پیگیری کرده و بھ ژاندارمری اطالع می دھند و اینھا از پیدا شدن جسدی در قنات بھ خانواده خبر می دھند. معلوم می شود کھ جسد

مربوط بھ حمید غفوری است. بھ این خانواده ھم اجازه نمی دھند کھ جنازه را در گورستان شھر خاک کنند. خانواده مجبور بود چند روزی جنازه را در حمام خانھ با یخ نگھداری

کند تا چاره ای برای دفن بیابند. خواھر با کمک دیگر اعضای فامیل جسد را شستشو می دھند. یادم ھست کھ خواھر گفتھ بود می خواستم جائی سالم در بدنش پیدا کنم کھ ببوسم.

دماغ و سایر اعضای بدنش را بریده بودند. او را تکھ تکھ کرده بودند. حمید غفوری ١٨ سال بیشتر نداشت و از خانواده ای سرشناس بود. خانواده از قشر فرھنگی شھر جھرم

بود.

این ھمھ کینھ از کجا ناشی می شد؟

ز: از انجا کھ قربانی مجاھد بود.

نون : سوال قابل تاملی است. شاید برای کسی کھ با این شھر بیگانھ باشد، نداند کھ ابعاد تبلیغات و تفرقھ پراکنی ھای بشارتی و آیت اللھی تا چھ حد بوده است. آنھا بھ ھوادارانشان
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القا می کردند کھ مخالفان ، دشمن دین ومردم و دشمن خدا ھستند کھ اگر زنده بمانند اسالم و کشور را نابود می کنند.

من سوالم این است کھ چھ چیزی سبب می شد کھ آنھا قربانی شان را بھ این طرز فجیع بکشند و تکھ تکھ شان کنند؟

نون : وقتی در گوش یک حزب اللھی این ھمھ تبلیغات منفی در مورد دیگران می شود، این نفرت ایجاد می کند. و بعد اینکھ اینھا سازمان دھی شده بودند.

الف : یکی از گروه قنات کھ بعدھا از آنھا جدا شد، تعریف کرده بود کھ در مراسم شان آنھا را بھ اتاق تاریکی می بردند کھ در گوشھ و کنار آن شمع روشن بود. نصرهللا میمنھ می

رفت پشت بلندگو، اول آیھ ای از قران می خواند بعد شروع می کرد بھ موعظھ. می گفت شما می دانید کھ در زمان شاه خیلی گناه کرده اید. اگر می خواھید خدا گناه ھاتان را

ببخشد، باید امشب یک منافق، یک کمونیست و یا ھرکسی را کھ ضد ماست، بکشید. این آدمھا اکثرشان سواد درست و حسابی نداشتند و از نظر ذھنی کودن بودند. اینھا اکثرشان

در زمان شاه اصال مذھبی نبودند. حتی خیلی ھاشان کارھای خالف می کردند. مثال یکی از آنھا، کھ بھ او می گفتند مندیل حاج دالور، الت بود. حزب اللھی دیگری بود معروف بھ

ممد گلو ( محمد گلو ) . گلو نام مادرش بود کھ فاحشھ بود. این پسر کارش از بچگی این بود کھ دم در خانھ بنشیند و از کسانی کھ سراغ مادرش می رفتند، یک- دو تومانی پول

بگیرد. عده دیگر ھم بودند کھ ھمیشھ تعصبات مذھبی داشتند. مثال شکرهللا نمدچی ، مسعود رحمانیان و حسین رحمانیان پسر احمد.

شما از کجا می دانستید کھ گروه موسوم بھ قنات این جنایتھا را انجام می دھند؟

الف : خودشان می گفتند. و وقتی در روز روشن کسی را می گرفتند ، خب مردم آنھا را می دیدند. آنھا حتی مردم عادی را ھم تھدید می کردند و زیر فشار می گذاشتند. مثال اگر با

فروشنده ای مسئلھ داشتند بھ او می گفتند اگر فالن کار را نکنی، سروکارت با گروه قنات است.

الیحھ ای کھ بھ آن اشاره کردید، چھ بود؟ یک نوع قانون بود؟

الف : نھ. آنھا اسمش را گذاشتھ بودند الیحھ ی قنات . و مضمونش این بود کھ مثال اگر یک نفر کمونیست می شناسید، باید او را بکشید.

نون : توضیحی در مورد «الیحھ» بدھم. حزب اللھی ھا اصال قانون و الیحھ نمی شناختند. وقتی مجلس شورای اسالمی تشکیل شد، اینھا می شنیدند کھ الیحھ آمده مجلس و می

شنیدند کھ وقتی الیحھ ای تصویب می شود، جنبھ قانونی پیدا می کند. اینھا ھم گفتند ما الیحھ داریم الیحھ قنات. یعنی اینکھ ما قانون را می شناسیم. این موضوع برای سران

مملکت پنھان نبود. مثال یک بار آقای قرائتی، رئیس پیکار با بیسوادی، بھ جھرم آمده بود. بعد از صحبت با سپاه و دارو دستھ آنھا می پرسد کار الیحھ قنات بھ کجا کشید. از

منتقدان ھم کسانی بودند کھ ماجرا را شنیده بودند. آقای شعلھ سعدی یک بار در مصاحبھ با رادیو فردا گفت کھ قتلھای زنجیره ای از ھمان ابتدای حکومت جمھوری اسالمی وجود

داشتھ و این زنجیره باید روشن شود. و در این رابطھ بھ ترورھای جھرم اشاره کرد. یک نکتھ را می خواستم در رابطھ بھ اولین سری قتلھای سیاسی قنات اضافھ کنم. روز ٣٠ یا

٣١ خرداد، من از پشت بام صدای امام جمعھ را می شنیدم کھ گفت یک منافق امروز بھ جھنم واصل شده است. این بھ آن معنی است کھ حسین آیت اللھی رسما این ترورھا را

تائید می کرد.

الف : یادم می آید ٤ خرداد ١٣٦٠ بود و ختم یکی از کسانی کھ در جنگ با عراق کشتھ شده بود. اما جمعھ رفت باالی منبر و گفت: از امت حزب اللھی می خواھم کھ بھ خانھ

منافقین و کفار بروند. آنھا را طناب پیچ کنند و بیاورند مسجد. ما آن شب فرار کردیم رفتیم کوه. با مجاھدی ھمین کار را کردند. طناب انداختند گردنش و بردند نماز جمعھ کھ آنجا

توبھ کند. او ھم مجبور شد ھمین کار را بکند.

نون : در سال ١٣٥٨ من نامھ ای بھ امام جمعھ جھرم نوشتم و بھ او گوشزد کردم کھ کاری نکنید کھ آسفالت خیابانھا با خون جوانان این شھر رنگین شود. شما با تبلیغات تان و

دمیدن بر تعصبات کور دارید مردم را بھ جان ھم می اندازید. در نھایت دود این آتش افروزی بھ چشم شما ھم خواھد رفت . نامھ را بھ یکی از دوستانم نشان دادم. او توصیھ کرد

کھ کپی آن را برای یک روحانی ارشد دیگری آیت هللا حق شناس ، کھ آدم میانھ روئی بود ، ھم بفرستم. من این کار را کردم. ولی پاسخی نگرفتم. اما دو شب بعد آیت اللھی در

صحبت ھایش گفت کھ کمونیستھا برای من نامھ می نویسند. اما بدون اینکھ از محتوای نامھ چیزی بگوید.

الف : گروه قنات قربانی خود را قبل از بردن بر سر قنات، می برد بھ امام زاده ای کھ بیرون شھر بود و نزدیک قبرستان. آنجا آنقدر او را می زدند کھ بھ التماس بیفتد. یکی از

مجاھدھا بھ نام منوچھر ھنری مدتی زندان بوده و آزاد شده بود آمده بود جھرم کھ زندگی عادی را از سرگیرد. در زندان توبھ کرده بود. شبانھ او را گرفتند در گونی کردند و

بردندش گورستان نزدیک امام زاده. بدنش را از باال تا پائین با متھ سوراخ کردندو بعد او را انداختند داخل قنات. کشاورزی حادثھ را دیده بود. او آنقدر متاثر شده بود کھ مریض

شده و تا یک ماه نمی توانست از خانھ خارج شود.

نون : تا جائیکھ من بھ یاد دارم، منوچھر ھنری دستگیر نشده بود بلکھ خانواده اش او را برای مدتی بھ مشھد فرستادند نزد خواھرش کھ آنجا زندگی می کرد. پدر منوچھر، آقای

جعفر ھنری، کارگشا یا وکیل تجربی بود. کارگشا کسی است کھ دانشنامھ حقوقی ندارد اما قوانین و راه حلھا را می شناسد و بھ نوعی کار وکیل را انجام می دھد. وقتی برادر زاده

او در جنگ کشتھ شد، آقای ھنری فکر کرد حاال کھ خانواده شان یک شھید ھم داده، شاید دیگر کاری با پسرش نداشتھ باشند. او را از مشھد بھ جھرم بازگرداند و خواست کھ

واسطھ شود تا با او کاری نداشتھ باشند. منوچھر را کھ یک پسربچھ ١٦ یا ١٧ سالھ بود، برد نزد سپاه و گفت اگر ین پسر اگر کاری کرده از بچگی بوده حاال می خواھد درسش را

بخواند و زندگیش را بکند. بعد از چند روز منوچھر را گروه قنات می دزدد و می کشد. جسدش در قنات پیدا می شود.

منیره: اما الف و ز می گویند کھ مطمئن ھستند کھ منوچھر آن مدتی را کھ در جھرم نبوده، دستگیر شده و در زندان بوده است.

ز : یکی از کسانی کھ در شکنجھ، بریدن اعضای بدن و سوراخ کردن جمجمھ سر دست داشت، محمد گلو بود. او چشم قربانی را درآورده بود و در جبیش گذاشتھ بود بعد

فراموشش شده بود. خودش تعریف کرده بود کھ بعد از دو-سھ روزی متوجھ چیز لغزنده ای در جیبش می شود. دست می کند در جیب و چشم را درمی آورد.

این حادثھ باید مربوط باشد بھ بعد از سال ٦٠. چون گفتید کھ این فرد مدتی زندانی بود. تاریخ دستگیریھای گسترده ھم عمدتا از ٣٠ خرداد بھ بعد بود. یعنی بعد از

سال ١٣٦٠ ھم گروه قنات وجود داشت؟

الف : بلھ وجود داشت.

نون : در مورد دادگاه و محاکمھ پرسیدید. یک دادگاھی در فسا، ١٠٠ کیلومتری جھرم، تشکیل شده بود. آنجا زندان ھم داشت. در بعضی موارد دستگیر شده را می بردند فسا

برای محاکمھ و زندان. اگر حکم، اعدام بود، برمی گرداندند جھرم برای اجرای حکم. مثال حبیب دادگر ھوادر سازمان مجاھدین کھ در فسا دادگاھی شد و در جھرم اعدام شد.

ز: حبیب دادگر را برای اعدام بستند بھ یک درخت نخل. قبل از تیرباران، او را زدند و شکنجھ کردند. بھ جسد دادگر ھم مثل دیگران اجازه دفن در گورستان عمومی را ندادند.

خانواده جسد حبیب را در باغ کوچکی کھ متعلق بھ خودشان بود ، دفن کردند. چون ھمان طور کھ گفتھ شد از دفن اعدام شدگان در گورستان عمومی جلوگیری می کردند .

نون : حبیب دادگر از یک خانواده زحمتکش بود. پدرش ھادی دادگر کارگر شرکت آب و برق بود. حبیب ١٨ یا ١٩ سالھ بود و تازه جذب مجاھدین شده بود.

اعدام در مالء عام صورت گرفت؟

نخلستان در حاشیھ شھر واقع بود نھ در داخل شھر. حبیب را در یکی از نخلستانھا اعدام کردند در تابستان ٦٠. جنازه را تحویل خانواده دادند. فضای ترس و ارعاب چنان بود کھ

مرده شور جرات نکرد او را بشوید. خانواده، خود جسد پسر را می شوید و در باغ دفن می کند. بیشتر مواردی کھ برای محاکمھ بھ فسا فرستاده می شدند، حکم اعدام می گرفتند.

فقط چند نفر حکم تعلیق گرفتند. مثل برادر عبدالعظیم سرعتی. خود عبدالعظیم کشتھ شد. ھمزمان با این محاکمات، گروه ترور ھم عمل می کرد. حاال ماجرای ترور عبدالعظیم

سرعتی را تعریف کنم. او ھوادار سازمان چریکھای فدائی/ اقلیت بود، کھ در سر راه سفر بھ شیراز دستگیر شد توسط پاسداری بھ نام عسگری نژاد و تحویل سپاه داده شد. او را

بعد از چند روز بازجوئی آزاد کردند. فکر کنم آزادی او یک توطئھ بود. چون بالفاصلھ در سر راه بھ خانھ، حزب اللھی ھا او را محاصره می کنند و در روز روشن جلوی چشم

مردم او را روی زمین می کشانند و در حین این کار با پیچ گوشتی و چاقو او را می زنند. زمان این جنایت نیمروز ٨ تیر ١٣٦٠ بود. یک روز پس از انفجار دفتر حزب جمھوری

اسالمی. مردم شاھد بودند کھ در حین اینکھ سر عبدالعظیم را بھ جدول خیابان می زدند، حسین رحمانیان ( پسر احمد )، یکی از سرکرده ھای گروه قنات می گفت «محکم تر

بکوبید سر کمونیستھا محکم تر از سر ماست». خانواده عبدالعظیم سرعتی با کمک مردم تن سخت مجروح را سوار آمبوالنس کردند کھ بھ شیراز منتقل کنند برای معالجھ. او در

بین راه بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. می گویم آزادی او توطئھ بود چون سپاه مدرکی علیھ عبدالعظیم نداشت کھ او را بھ دادگاه بفرستد. در حالیکھ می دانست در آن فضای

تحریک شده از حادثھ ٧ تیر، اگر او را بھ خیابان بفرستد در ھر حال حزب اللھی ھا او را خواھند کشت.

باز مورھای دیگر یادتان ھست؟

نون : حق دان یکی از کسانی بود کھ بھ جرم ھواداری با این شیوه ھای فجیع بھ قتل رسید. نام کوچکش را بیاد ندارم. پدرش از بھترین دبیرھای شھر بود. دیگری نقی زاده بود

کھ کشتھ شد. او متخصص رادیولوژی بود و در بیمارستان کار می کرد. ھوادر مجاھدین بود. مطمئن نیستم کھ توسط گروه قنات بھ قتل رسید یا اینکھ اعدام شد. برادران خوشبویی

بودند کھ ھمراه با ھمسرانشان اعدام شدند . و باز یاراحمدی بود . او دبیری بود کھ بھ وسیلھ ی سپاه کشتھ شد. حیدر مصلی نژاد ھم کھ نوجوان دانش آموزی بود و ھوادار

مجاھدین، با ھمین شیوه ھا او را کشتند.

حدس می زنید حدودا چند نفر با این ترورھا بھ قتل رسیدند؟
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الف : نمی دانیم. اما تعداد زیاد بوده.

نون : ما از خیلی از فجایعی کھ بعد از ٣٠ خرداد در جھرم رخ داد، مطلع نیستیم. نام و مشخصات تمامی کسانی کھ کشتھ شدند، قطعھ قطعھ شدند و در قنات انداختھ شدند، دقیقا بر

ما معلوم نیست. من حدس می زنم تقریبا صد نفر توسط گروه قنات و بھ دالیل سیاسی ترور شده باشند. من امیدوارم کسانی کھ از کلیھ ی مسائل و از جریان کامل قتلھا و جنایتھایی

کھ در جھرم بھ وسیلھ ی گروه قنات اتفاق افتاده اطالع دارند ، برای تکمیل این سند ھمکاری کنند تا در آینده مسائل روشنتر شوند .

الف : آنھا رد بچھ ھا را در شھرھای دیگر ھم دنبال می کردند و در جاده ھای منتھی بھ جھرم ماشینھا را می گشتند. نیروھای امنیتی شان را بھ ویژه در شیراز بسیج کرده بودند.

اگر کسی را آنجا شناسائی می کردند، می گرفتند و می آوردند جھرم. خود من وقتی فھمیدم دنبالم ھستند فرار کردم. اول در شیراز بودم . بعد شھرھای دیگر. یکی از خویشان من

جزو گروه قنات بود . از طریق مادر او از بعضی چیزھا آگاه می شدم . مادرش بھ ما اطالع می داد. دو نفر از بچھ ھای جھرم را در تھران دستگیر کردند بھ نامھای بھمن ارزانی و

عنایت هللا مظلومیان. بھمن ارزانی اعدام می شود. مظلومیان را تحویل پاسداران جھرم می دھند. گروه قنات می خواستھ او را ھم مثل بقیھ بکشد. یکی از افراد گروه می گوید: ما

نمی توانیم این کار را بکنیم او دست سپاه است. اگر او را بکشیم، گندش در می آید. از کشتن او صرف نظر می کنند. مظلومیان توبھ می کند و زنده می ماند.

نون :در تکمیل گفتھ ھای الف اضافھ کنم کھ بھمن ارزانی دبیر زیست شناسی بود و در یکی از بخشھای ناحیھ جھرم تدریس می کرد. او سمپات مجاھدین بود. بعد از ٣٠ خرداد

فرار کرد رفت تھران. او در میدان بھارستان در صف شیرخشک ایستاده بود. او دو بچھ کوچک داشت. یک اتوبوس کھ سرنشینان آن حزب اللھی ھای جھرم بودند، او را شناسائی

می کنند. در واقع این شناسائی یک تصادف بود. آنھا رفتھ بودند تھران کھ بروند جماران. قبل از جماران می روند مجلس شورای اسالمی برای مالقات با علی محمد بشارتی، کھ

در میدان بھارستان، ارزانی را می بینند او را دستگیر و سوار اتوبوس می کنند کھ بھ بشارتی تحویل دھند. بشارتی او را بھ کمیتھ تحویل می دھد. کمیتھ او را می فرستد اوین.

بازجوھای اوین پرونده ارزانی را از جھرم می خواھند. امام جمعھ ی جھرم ، آیت اللھی ، دخالت می کند و پرونده سنگینی برای بھمن ارزانی می سازد. در حالیکھ او ھیچ رابطھ

تشکیالتی با سازمان مجاھدین نداشت. فقط یک سمپات بود. برای ھمین ھم در تھران دربدر بود و جائی برای خواب نداشت. اگر با سازمان ارتباط داشت می رفت خانھ ھای تیمی.

یکی دو بار آمد نزد من خوابید. با پرونده سنگینی کھ از جھرم برایش درست کرده بودند، او را در اوین اعدام کردند. در سال ١٣٦١.

یک واقعه دیگر: یک خانواده روحانی در جھرم زندگی می کرد بھ نام سادات حسینی. پدر خانواده معروف بود بھ حاج اصفھانی. اصل و نسبش از اصفھان بود. پدر یا جدش از

اصفھان کوچ کرده بودند آمده بودند جھرم. این مرد کھ سالمند ھم بود مورد احترام مردم بود چون زمان شاه بھ نفع خمینی تبلیغ می کرد. بعداز انقالب حتی خیابانی را بھ نام او

کردند. بچھ ھای حاج اصفھانی یا سادات حسینی ھمھ مجاھد شده بودند. خود او ھم سمپاتی برای آنھا پیدا کرده بود. یا بھتر بگویم علیھ مجاھدین حرف نمی زد. می گفت این بچھ

ھا ھم مسلمان ھستند و در انقالب شرکت کرده اند. نام او را از خیابان برداشتند و در آن فضای ارعاب و تھمت او مجبور شد از شھر برود. رفت فسا نزد دخترش. دو پسرش را

در شیراز دستگیر و اعدام کردند. این حاج اصفھانی یک رابطھ فامیلی ھم با آیت اللھی ، امام جمعھ ، داشت. گویا از قدیم این دو خانواده با ھمدیگر اختالفاتی داشتند. شاید این

اختالفات خانوادگی مزید شده بود بر دشمنی حسین آیت اللھی ( امام جمعھ ی وقت جھرم ) با حاج اصفھانی و خانواده اش کھ منجر بھ اعدام دو پسر حاج اصفھانی در شیراز شد.

آنھا ابوالفضل سادات حسینی و حسن سادات حسینی نام داشتند. ھمچنین دختر حاج اصفھانی بھ نام عترت سادات حسینی و دختر عترت کھ ١٧ یا ١٨ سالھ بود، اعدام شدند.

الف : محمود وطن پرست یکی از دوستان ما بود کھ اعدام شد. او را در شیراز دستگیر کردند بھ اتھام ھواداری از مجاھدین و ھمانجا اعدامش کردند. خواھر زاده اش را ھم اعدام

کردند کھ اسم او اعظم صیادی بود. یکی دیگر از برادرھایش در عملیات فروغ جاودان در ١٣٦٧ کشتھ شد. منوچھر وطن پرست ( برادر دیگر محمود وطن پرست ) بھ دست

رژیم جمھوری اسالمی کشتھ شد . حسین ادب آواز و خواھر او پس از دستگیری و شکنجھ ھای وحشتناک بھ جوخھ ی اعدام سپرده شدند .

بودند کسانی ھم کھ بھ تور گروه قنات افتاده باشند ولی توانستھ باشند، فرار کنند؟

الف : اولین کسی کھ گیر افتاد، مسعود بود. در بلوار حافظ او را گیر آوردند و تا حد کشت زدند. بعد او از دستشان دررفت. زنده ماند و توانست از کشور فرار کند.

گفتید کھ عملیات قنات تا سالھا ادامھ داشت. تا چھ زمانی؟ افراد آن حاال چھ می کنند؟

الف : حاال دیگر گروه قنات وجود ندارد. بعد از قتل منوچھر ھنری پدر او جعفر ھنری، کھ نون او را معرفی کرد، دنبال کار را گرفت. نامھ ھای زیادی بھ اینور و آنور نوشت. بھ

منتظری نوشت. از طرف منتظری ھیئتی بھ ھمراه یک روحانی ، عضو شورای نگھبان ، بھ جھرم آمدند. و جلوی عملیات قنات گرفتھ شد.

نون : شخصی بھ نام افتخار جھرمی، از حقوقدانان غیرروحانی شورای نگھبان بود کھ از خویشان جعفر ھنری بود. جعفر ھنری افتخار را در جریان حوادث جھرم قرار داد. یک

بار افتخار جھرمی در مجلس حضور پیدا و گفتھ بود کھ در جھرم ھرج ومرج است کھ اگر جلوی آن گرفتھ نشود، بھ ضرر نظام تمام می شود. بعد از آن شیوه ھای سرکوب عوض

شد. سردمداران فکر کردند شیوه ھای رسوای ترور دیگر بھ سودشان نیست. برای مجازات مخالفان و دگراندیشان آنھا بھ روشھای «قانونی» محاکمھ در دادگاه ھای شرع روی

آوردند. این بار امام جمعھ لحنش را بنا بھ مصلحت روز عوض کرد و در نمازجمعھ خطاب بھ حزب هللا گفت: تا وقتی بھ شما دستور داده نشده، دیگر کسی را در خیابان نکشید.

اگر منافق یا کمونیستی را جائی دیدید، او را دستگیر کنید و تحویل سپاه بدھید. سپاه خودش آنھا را اعدام می کند.

غیر از شعلھ سعدی، آیا کسان دیگری ھم از منتقدان حکومتی داخل ایران بھ جنایت قنات اشاره کرده اند؟ مثال از اصالح طلبان؟

نون: نھ. فکر می کنم جناحھای حکومتی ھیچکدامشان افشای این جنایت را بھ نفع خود نمی بینند. کسانی کھ در این جنایت دست داشتند، ھنوز حکومت می کنند. علی محمد

بشارتی ھنوز مسئولیت و مقامی دارد. افراد گروه قنات کھ انسانھا را بھ طرز فجیعی کشتند، حاال در سپاه پاسداران کار می کنند. بعضی شان در جبھھ کشتھ شدند. در خارج ھم این

جنایت مسکوت مانده است. در این مورد چند سال پیش آقای مسعود نقره کار گزارشی تھیھ کرد.

منیره: در کتاب «قھرمانان در زنجیر» از انشارات مجاھدین اشاره بھ این جنایت شده است. صفحھ ٢٣ و ٢٤ این کتاب . پس بھ این گونھ نیست کھ قبل از شما کسی بھ این

جنایات اشاره نکرده باشد.

نون : در پایان اضافھ کنم غیر از این شیوه ھای ترور عریان، اشکال دیگر سرکوب ھم بود. تصفیھ ھا و اخراجھا. یک کمیتھ تشکیل شده بود در سال ١٣٥٩، از علی محمد

بشارتی، ابراھیم جمالی، آتشی ، نصرالھ میمنھ ، حاج مھربان و رئیس وقت سپاه پاسدارن . بھ نام کمیتھ تصفیھ شھر جھرم کھ در اطالعیھ ھاشان اسامی تصفیھ شدگان را اعالم می

کردند و آن را بھ در و دیوار شھر می زدند. بدون اینکھ دلیل این اخراجھا را روشن کنند. اگر ھم کسی مسئلھ را دنبال می کرد، پاسخ می شنید: خودت بگو چھ کار کرده ای کھ

باعث اخراجت شده. بیشترین تصفیھ در آموزش و پرورش بود. در شغلھای دیگر ھم بود .

در اول مصاحبھ اشاره کردید بھ آزار بھائیھا و قتل یکی از آنھا در ماه ھای آخر قبل از انقالب. بقیھ بھائیھا چھ شدند؟ می دانیم کھ در شیراز ھم عده بھائیھا زیاد بود

و خیلی در آنجا اعدام شدند.

نون : اغلب آنھا مھاجرت کردند. یا بھ شھرھای دیگر رفتند یا اینکھ کشور را ترک کردند. عده ای ھم نزد امام جمعھ رفتند و بھ اجبار مذھب خود را تکذیب کردند.

نون :بھ یک حادثھ بسیار دردناکی ھم- اعدام یک دختربچھ ١٢ سالھ- اشاره کنم . البتھ این حادثھ بطور مستقیم بھ جھرم مربوط نیست. در جھرم خانواده ای زندگی می کرد کھ

آواره جنگی بودند. پدر خانھ، علی صبوری، کارگر شرکت نفت آبادان بود کھ بعد از حملھ عراق بھ خوزستان و شروع جنگ مجبور شده بود با خانواده اش آبادان را ترک کند.

اول آمدند و ساکن جھرم شدند. بعد در شیراز خانھ ای خریدند و رفتند آنجا. پسر بزرگ خانواده، احمد صبوری، ھوادار پیکار بود. او بھ دست خواھرش فرزانھ، کھ ١١ سال و ٨

ماه داشت، اعالمیھ داده بود کھ برود و در بازار وکیل پخش کند. با این فکر کھ پاسدارھا با یک دختربچھ کاری نخواھند داشت. فرزانھ در حین پخش اعالمیھ دستگیر می شود. دو

روز بعد جسد او را تحویل خانواده اش می دھند. او را حلق آویز کرده بودند. پدرش از دوستان من بود. تعریف کرد کھ جای طناب بر گردن بچھ اش معلوم بود.

نون موقع تعریف این حادثھ نتوانست جلوی گریھ را بگیرد.

تاریخ اعدام؟

الف : درست بعد از کشتھ شدن سید عبدالحسین دستغیب امام جمعھ شیراز، بود. بعد از این حادثھ، ٢٠ آذر ١٣٦٠، خیلیھا را در شیراز اعدام کردند. برادر بزرگ فرزانھ ھم اعدام

شد بھ نام احمد صبوری و ھمچنین برادر کوچکتر بھ نام سعید صبوری.

منیره: ممنون. ھمگی خستھ نباشید.

ز : اگر زمانی برای بررسی و روشن شدن جنایت گروه ١٥ خرداد و قنات پرونده ای تشکیل شود، نیاز داریم کھ بدانیم چھ کسانی دست بھ قتل زدند و چھ کسانی مظنون بھ قتل

ھستند.

با کمک حافظھ سھ نفری اسامی زیر جمع آوری شد. بخشی از کسانی کھ متھم بھ ارتکاب فجیع ترین قتلھای تاریخ معاصر ایران شدند ، عبارتند از :

علی محمد بشارتی، حسین آیت اللھی، حاج مھربان ، حاج پرنیان و نصرالھ میمنھ کھ از سازمان دھندگان جنایت در جھرم بودند و افراد زیر مجری قتلھا بودند:

کریم یعقوبی/ جواد رحمانی/ جالل عباس زاده/ جمال عباس زاده/ شکرهللا نمدچی/ مسعود رحمانیان ( فرزند حاج محمد حسن )/ محمد رحمانیان/ مصطفی رحمانیان/ حاج

ابوطالب رحمانیان ( ھر سھ پسران حاج باشی ) / حسین رحمانیان ( فرزند احمد)/ محمد نوروزی ( ممد گلو ) / مندیل حاج دالور/ علی زارعیان ملقب بھ علی پناه/ حسنعلی
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