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 !آخرين کاج ھای خاوران را نيز شکستند
 

 نيز با چند »لطفی«مادر . تيم با تعدادی از مادران و خانواده ھای جان باختگان به خاوران رف]حوت[جمعه چھارم اسفند

خواھر يکی از جان باختگان بلند بلند گريه می کرد و می . نفر از خواھران و ھمسران پيش از ما به آنجا رسيده بودند

آنھا چندين !  را ھم شکستند»انوش« نيز فريادش بلند بود و می گفت کاج »لطفی«مادر !  را شکستند»محمود«گفت کاج 

ی ئ به ھم ريختند، بارھا گل ھاکه چيده بوديمرا ی ئوديم را کندند، چندين بار سنگ ھای که ما کاشته بئو چند بار کاج ھا

يم و می کاريم و آنجا را ئ ما خسته نمی شويم و باز ھم می آکه گذاشته بوديم اين طرف و آن طرف پرت کردند ولیرا 

  .گل باران می کنيم

او ھم نبود، اين کاج تنھا کاج " کاج" که خاک زھراست ئیم انداختم، آن جان، با نگرانی به ديگر سو چشئيدلم ريخت پا

 بود که پس از تخريب و بولدوزر ١٣٨٧ماه ]جدی[دی   دست خودشان درۀسبز باقی مانده از کاج ھای کاشته شد

ی برای ما ئي که نه جانی برای ماندن داشتند و نه زيبائیدرختچه ھا و کاج ھا. انداختن دوباره آنجا کاشته بودند

بازماندگان و برخی از خانواده ھا نيز از اين درخت ھا بيزار بودند زيرا احساس می کردند که شريک جرم حکومت 

 آنھا گل ۀ که پس از مدتی ھمه به چوبی خشک بدل شده بودند ولی خانواده ھا با نخ به ساقه ھای خشکيدئیدرخت ھا. اند

 .درخت ھا را نيز از خاک در آوردند و با خود بردندھای تازه می بستند که پس از مدتی اين 

ه که ھر بار الب حالم خيلی بد شد، آن کاج بيچاره و بی حال را چندين سال پياپی آب دادم تا کمی جان گرفت، آنھا از اين

 خواھر و ھمسر ئیش را پر از گل سرخ می کردم و زيرش نيز قاب کوچکی از عکس شش تاالی شاخه ھای لغزان

 .ر و برادرھای کشته شده ام می گذاشتم، وحشت داشتندخواھ

گاھی آدم می ماند که اين اعمال ضد انسانی از طرف چه ارگانی است؟ از سازمان بھشت زھراست؟ از کالنتری 

. خاورشھر است؟ از وزارت اطالعات است؟ به ھر کدام که اعتراض می کنيم می گويند کار ما نيست و ما بی خبريم

وليت اين کارھا را بپذيرد و به ما خانواده ھا پاسخ دھد که ؤھم نمی کند، ولی باالخره يک ارگانی بايد مسھرچند فرقی 

به تازگی نيز ارگان . چرا ما را از داشتن حداقل حق طبيعی مان به عنوان يک انسان و يک ايرانی محروم می کنند

ليس امنيت ھم مادران و خانواده ھا را احضار می کند و با تعجب می پرسد چرا به وپ. ديگری وارد اين معرکه شده است

 ھيچ خبری از اعدام شدگان و گورستان خاوران و پيگيری ھای ئیخاوران می رويد؟ و طوری برخورد می کند که گو

  !مادران و خانواده ھا ندارد
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نند که ديده اند نتيجه عکس دارد، يا می خواھند ما را آزار  اين کارھا به چه منظور است؟ می خواھند ما را بترساواقعاً 

چون می بينند که اين فشارھا ما را برای دادخواھی . دھند و شايد کمی ھم موفق شده اند ولی چه حاصلی برای آنھا دارد

 که سال آری آنھا از مادرانی می ترسند. ولی گمان می کنم بيشتر از ترس شان است. پيگيرتر و مصمم تر می کند

 عمومی خود را به خاوران می رسانند، مانند مادری که با وجود آسيب ديدگی پايش ۀھاست با عوض کردن چندين وسيل

با ھر سختی خودش را به خاوران رساند تا برای گرامی داشت ياد پسرش، گل ھای خاکش را تازه کند يا از مادری که 

اخه ھای گل را با دست ايش شعر می خواند يا از مادر ديگری که شبا کمر خميده خود را به خاوران می رساند و بر

اين برای جواد، اين برای :  خاوران می کارد و با خود زمزمه می کندۀش با عشق در اين گوشه و آن گوشھای لرزان

مود، اين علی، اين برای گلی، اين برای زھرا، اين برای بيژن، اين برای محمدعلی، اين برای مھرداد، اين برای مح

 ۀيا از ھمسران و خواھران و برادران و فرزندانی که در روزھای خاص کانال ھا و گوشه گوش... برای صادق و 

 که با تمام فشارھا و تھديدھا باز ھم پيگير و ئی می آرايند و گل باران می کنند يا از ما خانواده ھائیخاوران را به زيبا

  .پيوسته به خاوران می رويم

ولی ما باز ھم می رويم و آنجا را گل ! ج ھای خاوران را شکستند، با اين گمان که می توانند ما را ھم بشکنندآخرين کا

اين پيگيری ھم مال امروز و . باران می کنيم و اين پيگيری مادران و خانواده ھای خاوران است که آنھا را می ترساند

 که حکومت وارد کرده است، برای اعتراض به ئیتمام فشارھاديروز نيست، سی و يک سال است که ما خانواده ھا با 

 اين جنايت ھای ھولناک ايستاده ايم و ۀنقض آشکار حقوق بشر و ھم چنين برای جلوگيری از فراموشی و تکرار دوبار

ان حکومت ھم می داند که ديگر نمی تواند انکار کند، چون مادران و خانواده ھای خاوران و شاھد. پاسخ می خواھيم

ات ئي بين الملل و سازمان ھای مدافع حقوق بشر نيز از جزۀزنده ھمه جا حضور دارند و بسياری از ايرانی ھا و جامع

 نيز بر ئی در آن سال ھا افتاده است و چه اتفاق ھائیند که چه اتفاق ھاااين جنايت ھا باخبر شده اند و معترض و پيگير

 . برای حکومت نيستئیست و می آيد و باالخره ھيچ راه گريزی جز پاسخ گوسر خانواده ھای آنھا تا به امروز آمده ا

 ١٣٩١ ]حوت[نھم اسفند

 


