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   زاده بي ادرجيا

٠١/١١/١٠  

   خاورانیھا بچه
   

    

اراهي سۀول فاجعؤ مسی کساناي ی کسچه ال ی سخي ت زرگراني اري اخۀس ستند؟ ب ر  ھ لنيت دان  قت ام زن   ویاسي سانيع

روهیني خمهللا تي آی با فتواشي سال پ٢٢ ،یمخالفان نظام اسالم ا  و توسط گ دانیھ ا  مرگ در سراسر زن  راني ایھ

  . انجام شد

وش لوکمھرن ستندساز ا،ی س سو یراني م ام ی ـ فران ه ن ود ب اب خ وا« در کت ونیفت ر »  خ شارات معتب ه توسط انت ک

  . کشتار گسترده پرداخته استني صفحه منتشر شده، به ا٢٣۶ الفون در شلي م،یفرانسو

رد لي تحص،ی سلوکمھرنوش امبر سال ۀک ادا، در دس شگاه کبک در کان ا در٢٠٠۶ دان تي ب ستندلمي مجوز فاف  از ی م

ا گورستان ا تي اقلیھ شت،یحي مسیھ ای زرت ه ائی و بھ ا در طول مسرود، ی مراني ب ا دري ام ار، ب تان دني ک  گورس

د ی مريي را تغد خولمي موضوع ف،یجمع  دستهی گورھاگري و دديخاوران، گلستان جاو ه موضوعدھ ردازد ی می و ب  پ

سۀ و ھنوزھم ھمرود ی تابو به شمار می نوع،ی اسالمیکه در جمھور ه نيوالن اؤ م د آن را ب  حکومت، تالش دارن

  . بسپارندیفراموش

د ی پرسش را مطرح مني خود المي و در فکند یوگو م  گفتاهي سۀ فاجعني ایھا  با خانواده،ی سلوکمھرنوش را : کن چ

   اتفاق افتاده است؟راني در اانه،ي در خاورمیاسي سانيعام زندان  قتلنيتر بزرگ

تگکند، ی را آغاز ملمشي فني که تدوی، زمان٢٠٠۶ سال بروری ف١٧ خي تاردر سلح دس . شود ی مري توسط پنج مرد م

ل مني زندان او٢٠٩او به بند . کنند ی ضبط مزي او را نیھا ادداشتي و ھا لميف اه کي. شود ی منتق رادم  ی در سلول انف

وعسال کيپس از . شود ی نظام محاکمه مهيغ علي بسته به اتھام تبلی پشت درھای و در دادگاھماند یم  ،یالخروج  ممن

  .گردد ی و به فرانسه برمشود ی آزاد می مجامع حقوق بشریھا  اعتراضیسرانجام در پ

ه استني ایوجو  به جستیگري، به نوع د» خونیفتوا«ا انتشار کتاب،  پس از گذشت چھارسال بحاال :  پرسش رفت

 راني اۀ نشده است و ھنوز خشونت در جامعراني معاصر اخي وارد تاریراني ھزاران زن و مرد ایچرا کشتار گروھ

  ادامه دارد؟
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ه، در بژهي وئیوگو  در گفت،ی سلوکمھرنوش ا زمان شتار زني و دوم ستي ب الگرد ک دان س  از ران،ي در ایاسي سانين

ه پژوھشني و اديگو یم»  خونیفتوا« نگارش کتاب یچگونگ شان می ک ه ن ام داده است ک د ی انج شتار دھ  پس از ک

وراني در فرانسه در قرن پانزدھم، قتل عام زندانکي کاتولیساي توسط کلی بارتلومنيخون الف جمھ  در ی اسالمی مخ

  .ه که در جھان به نام مذھب صورت گرفته است بودیدادي رونيتر ني، خون١٣۶٧سال 

 نگاه نيام با ا  توانستهنيبا وجود ا.  بوده استی مذھبتي تربکي من، تيام و ترب  آمدهايدن  بهی مذھبۀ خانوادکي در من

  . رمي فاصله بگام یدر زندگ

   ی سلوکمھرنوش

ردمتي واقعني و ا۶٠ ی  در دھهیجمع  کشتار دستهی ماجرایوقت د از .  متأسف شدمیلي، خ را کشف ک نم بع فکر ک

ه براساس کي کاتولیسايھا توسط کل  کشتار پروتستانیعني در قرن پانزدھم در فرانسه، یکشتار بارتلوم وا کي ک  فت

  . که به اسم مذھب رخ داده استوده بیا  حادثهنيتر ني، خون١٣۶٧ سال یجمع انجام شد، کشتار دسته

ده ی ماني مشخص بوده که از قربانیاالتسؤ براساس زي نیلوم ت باریھا کشتارريًاقا خط سف است که اتجالب .  استش

  .دنديرس ی بالفاصله به قتل مم،ي شوکي و کاتولمي قسم بخورميخواھ ی ما نمگفتند یاگر آنھا م: عنوان نمونه به

  وحشت

 یرح شود، اساس جمھور در جھان مطی و روشنی به کاملدادي رونيباور دارد، اگر ا»  خونیفتوا«  کتاب ۀسندينو

  :رديگ ی پرسش قرار مري زیاسالم

ردم ی خاوران را کشف کردم، احساس مۀ که منطقی زمانمن زاران جسد راه می دارم روک ضا. روم ی ھ  ی، فضاءف

دگگري داي دنني که انگار در ای بود؛ طورینيسنگ نم ی نمی زن ردم؛ ی را احساس نمیزي چچيمن ھ. ک ه ک و و ن ه ب  ن

  اند؟   شکل جا گرفتهني خاک به اھا خروارري ھزاران استخوان چرا زنيا: کردم یال مؤم ساز خود. رنگ

   ی مھرنوش سلوکۀ، نوشت» خونیفتوا «کتاب

اتي حی اضافیھا  حکومت فکر کرده گوشتني اانگار ردهوان ن ک هي و دور ر  را دف ه ا!  است خت ا ب را آنھ  شکل نيچ

م نمکس چياند و ھ چال شده د ی ھ اخواھ ر ھر پرسشۀر درب د؟ در براب ا حرف بزن ه،ي زمني در ای آنھ اهن ا   من نگ  یھ

رد ی مداي پیگري از وحشت، شکل دشان یھا چشم. دميد ی را مھا ئی و بھاھا ی قبرستان ارمنیھا  گورکنۀزد وحشت . ک

  . بزندی حرفتوانست یزبان آنھا نم. زدند یھا بودند که حرف م ، فقط نگاه»آباد لعنت«: گفتند ی که میوقت

  تيواقع

  :دھد ی ملي کتاب را تشکني، اساس ا۶٠ ۀ دھاني قربانۀ با خانوادوگو گفت

اب هکت ن مجموع واھدیا  م ه طی از ش ه است ک ر گرفت اخت فی را در ب د س ا دست پلمي رون ه آنھ ودمداي ب رده ب .  ک

ان. شود ی نقل م تي براساس واقعزيچ طور که در عنوان کتاب آمده است ھمه ھمان ا خ ا ه وادمن ب  صحبت اني قربانیھ

   . خودم در زندانی با بازجوھاطور نيکردم و ھم

ه فکر مني در زندان اوشي پسال ستي که بیتي واقعني راجع به اآنھا اده است، چگون اق افت د؟ ی اتف  پزشک ی حتکردن

ه چهفي من تعری براکرده، ی ھم پزشک بوده و آنجا کار مشي پسال ستي که بنيزندان او ه ب رد ک ه چه  ک  شکل و ب

  .شدند ی اعدام میدتي عقاني زندانني اینحو

  انتقام

ام زھر پس از شکست در جنگ دني ازجمله به نوش،یني خمهللا تي آی فتوالي در مورد علل و دالی سلوکمھرنوش  ج

  :کند یبا عراق و انتقام کور اشاره م
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شانتقام از غرب بعد ا.  کشتار بوده استني از عوامل ایکي کور انتقام ه آ ز آت ه یني خمهللا تيبس ک د ک  خودشان گفتن

ودکي راني ایھرحال برا به.  کردندیھا خودکش ھا در جبھه  از رزمندهیلي و خدميمن جام زھر را سر کش .  شکست ب

شتار کنيل اؤ مسًقعاوا: ال را مطرح کردمؤ سکيفقط .  نکردمیريگ جهيمن نت  حوادث نيل اؤ مسی چه کسست؟ي ک

الاي حوادث است نيل اؤ مسیني فقط خماي جوابگو باشد؟ آدي بایاست؟ چه کس ا  در س اۀ دھیھ اد، پ  کسان ی ھفت

ا ی و تئوری را با انقالب اسالمني خونۀشي که اندزي نیگريد م تنی انقالب اسالمیھ دي درھ  اي است؟ آاني در مزي ندن

   ستند؟يل نؤ را منتشر کردند مسھا شهي اندنيآنھا که ا

   ی سلوکمھرنوش

د رديگ ی در نظر میئھا کروبي مثل مًقاي را دقھا برالي ل،یعتي شری نوع آثار، آقاني از ایکي در ر انقالب بع ه رھب  ک

  . کند  آنھا را به ھرشکل که شده است حذفدي انقالب بایروزياز پ

ما چر: دياز من پرس.  من گفتی داشته براانيطور که جر  را آنھا تي بود و واقعی، آدم صادق٢٠٩ بخش پزشک ا ش

رداريآباد ف چون رفتم از قبرستان لعنت:  گفتمد؟ي ھستیاند، چرا زندان را بازداشت کرده ردمیلمب ط ھم: گفت.  ک  ن؟يفق

 نشان اي به ملت را به تمام دنني خائنري و تصودي که برودادم ی را پس متان یھا لمي شما بودم، فی بازجوھایاگر من جا

  .ديدھ

ا مد؟يشناس یً که اصال آنھا را نمديھا دار  آدمني ا نسبت بهی نفرتنيچرا چن: گفتم ه آنھ ائنديئگو ی چرا ب ت؟ ني خ ه مل  ب

  .اند چون امام گفته: گفت

  کنترل

اجری ابطحی ازجمله محمدعلی اسالمی از حکومت جمھوریئھا ، با چھره» خونیفتوا« کتاب ۀسندينو ر آق  ی و دکت

را مصطفو خود بي شرح مالقات عجنيچن ھم. وگو کرده است گفت انم زھ ر آ،یبا خ  را شرح داده یني خمهللا تي دخت

  :است

را مصطفومن انم زھ ا خ ه عکسی ب ه البت شکد  ک م ھست، در دان اب ھ ارف اسالماتي الھۀشان در کت رار ی و مع  ق

تم دشانيا. گذاش ول کردن درتیليخ.  قب دای زن پرق ود و ص هی ب ت و پرجذب تیا  پرابھ ا او یروز.  داش تم ب ه رف  ک

امال شان یصدا. زدم ی با او حرف میتلفن ورود ی برای اول با ھدف ھماھنگدي با،ی در نگھبانیکنم، جلومصاحبه  ً ک

  .نمي که او را نبکرد ی که از من عاجزانه التماس مفي زن ضعکي شده بودند به ليً و اصال تبدديلرز یم

ه اطم  با آنشي که سه روز پیانمخ. افتد ی می انگار دارد اتفاقدميھمان لحظه فھم! یني خمهللا تي آدختر ان،يھم  ابھت ن

رد، یو جذبه با من صحبت م دک د از سه روز تب ه بع ده ک ه لي چه ش ه از من التماس في زن ضعکي شده است ب  ک

شت آدمي را که دنبال من آمده بود، دی آژانسۀ را گذاشتم و رانندی که گوشیزمان. کند یم هي که چگونه از پ را زن  ري م

  . نظر ھستمري زگري که ددميھمنظر گرفته، ف

   بستهیھا چشم

تان،ي اطالعات زمان کشتار زندانري وز،یشھر ی رمحمد ه گف ا ا  حاضر ب و ب ارنيوگ ستندساز درب ۀ  پژوھشگر و م

  .شود ی نم١٣۶٧ تابستان سال یدادھايرو

  : ده است نشخي ھنوز وارد تارديگو ی اما مکند، ی را محکوم مدادھاي استاد دانشگاه روی آقاجردکتر

   ی سلوکمھرنوش

ا اجریآق ر آق ن بخشی دکت ه م وان ی ک اب را تحت عن ار« از کت تاد ت ه ا»خياس صاص دادهشاني ب کل  اخت  از یام، ش

ام جزی و بازخوانیئ من بازگوی را برا١٣۶٧حوادث سال  ا تم د؛ ب العمل غرب صحبت  من از عکس. اتشيئ کردن
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دما، وزی آقاوران، چندماه بعد از کشتار خاًقاي که چطور دقميکردم و در آن جلسه مطرح کرد ور خارجه ري روالن  ام

ل : ال شدؤ سشاني که در فرودگاه مھرآباد از ای آمدند و زمانراني قرارداد به اني اخذ چندیفرانسه برا اه قب ما دوم ش

 د؟يدھ ی نمیظر نراني ا١٣۶٧ چرا در مورد حوادث تابستان سال د؛ي محکوم کردني را در چمن آن  اني تدانيحوادث م

  ! نه در پکنم،ي در تھران ھستام: گفتند

  ھشدار

  : کرده استفي توصقتي حقیئ انتشار آن را بازگولي الفون، دلشلي خون، می کتاب فتوای فرانسوناشر

تمشلي می که با ناشرم آقایزمان ردم، گف اده راني در اشي سال پستي حوادث بیسر کي:  الفون صحبت ک اق افت  اتف

مايآ. است ابني چنديکن یا فکر م ش ا ت،ی کت انزدهراژي ب ا  پ د،یئھزارت د؟ گفتن ته باش ده داش ا با:  خوانن  ديدر ھرحال م

  . گفته شودتي است که واقعنيمھم ا.  باشدد، ھرچه باشاش ی اقتصادۀجيحاال نت. ميئ را بگوتيواقع

را آن باشد، نه ھشدار؛ یريشگي پکي یعني...  ھشدار باشد کي کتاب ني ادوارمي اممن م ب  در خارج ی افکارعمومیھ

 نينگارم گفتند که ا چندتا از دوستان روزنامه.  امکان ترجمه و انتشار نداردرانيچون متأسفانه کار من در ا. رانياز ا

  .ت مورد استقبال قرار گرفته اسیليکتاب در لبنان خ

نم ی تصور مالبته دهک ه خوانن ا  ک سویھ ان ی آن فران ودهزب د  ب اير از آفیحت. ان تي دریليمي اق وداف ه نوشته ب ردم ک :  ک

هیکش  و نسلکند ی می ما تداعی کتاب، حوادث رواندا را براني شده در افيحوادث توص ا مادي  رواندا را ب . آورد ی م

  . ھم ترجمه شودی به فارسدوارميھرحال، ام به

  یداريب

ات رنيس از دھم پیدادھاي روژهيو  بهران،ي باور دارد که حوادث امروز ای سلوکمھرنوش  ،ی جمھوراستي انتخاب

 راني نکرده است و دور خشونت در ایريي شد، ھنوز تغ١٣۶٧ که منجر به کشتار تابستان یدي دهي زاودھد ینشان م

  :ھنوز ادامه دارد

هم؟ي بکندي چه بانجاي حوادث است؟ ما انيل اؤ مسیًواقعا چه کس: کنم یال خود را تکرار مؤ سبازھم ا ھم سان  م  و مي ان

  .شوند ی که تکرار میھم حوادث  آنم؟ي که اتفاق افتاده، سکوت کنی حوادث خونبارني در برابر اميتوان یچطور م

روز احوادث وعران،ي ام ه ن ال ی ب ان حوادث س شده است.  است١٣۶٧ تکرار ھم ام ن اجرا تم دور خشونت در . م

ال را ؤ سني ھر وقت ام؟ي باشی تماشاچدي فقط بااي آم؟ي کندي چه بانجايما ا.  تمام نشده است و ادامه داردراني اۀجامع

  !دي شوداري بکنم ی ماھشخو! دي شوداريب:  استني جواب من فقط اپرسند، یاز من م

رای آزادی، برا) خاوران بودیھا عنوان نخست کتاب من بچه( خاوران یھا بچه ط ب د عقاني ای و فق ه بتوانن اني ک  دش

درا ابراز کنند، جان خود را از د ر ی جزئده،ي عقانيب. نيھم. ست دادن سان استکي حق نيت  از من یاگر کس.  ان

  .خوانم ی نم، نهمي من حق دارم که بتوانم بگو؟یخوان ینماز م: ال کندؤس

  . من استی شخصۀلأ مسنيا: مي من من حق دارم که بتوانم بگو؟ی به بھشت و جھنم اعتقاد دارايآ

ه، باکيخاطر   باشد که فقط بهدي چه اندازه شد تاتواند ی که خشونت مدي را بکنفکرش دگدي جواب ن  از من ی حق زن

اده، پس چرا آدمۀ اتفاق در جامعنيا. توانم یًواقعا نم. ميايله کنار بأ مسني با اتوانم یمن نم. گرفته شود ا افت ا   من و م ھ

د؟ خ ا یليخوابن ارھ ه االن در خ ستند ک دراني از اج ھ ستند، یرانيا.  در خوابن دیول ھ ا از ا.  در خوابن  بابت نيًواقع

 متأسف ھستم


