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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٢
  

  در خاوران٩۵ ]سنبله[پنجم شھريور

 
آرام بود و جلو در زمان به خاوران رسيديم، خيابان لپه زنک  ھا، ھم حدود ھشت صبح با چند سواری ديگر از خانواده

 مشغول آب پاشی بود، به او ھا بيرون در یئشد و کارگری از گورستان بھا  نمیموری ديدهأھا نيز م یئپشتی سمت بھا

  .او خنديد و ھيچ نگفت! کنيد گفتم چه خوب، امسال برای ما آب پاشی جارو ھم می

مورھا نبود و أخبری از م. مان را برداشتيم و به سينه فشرديم و با پاھای محکم وارد گلزار خاوران شديم ھای گل

ھا کشتند، در خاوران و در خلوت خودمان  ما را در زندانی که عزيزان ئتوانيم در روزھا ھا می پس از سالخوشحال که 

. آيند خصوص برخی که کمتر به خاوران میه ، ھمه شاد و خوشحال بوديم، ب"ايم ای را فتح کرده  قلعهئیگو"باشيم، 

ليس و ھم اشکی تلخ وديگر بدون حضور پ شان حلقه زده بود، ھم اشک شادی از بودنمان در کنار ھم اشک در چشمان

تواند اين  ايم که چگونه يک حکومت می  ماندهًگفتند واقعا برخی می. ھا را از ما گرفتند ز ظلمی که شده و چه وحشيانه آنا

ھا و ما را در اين  ھا را ھم ندھد و خانواده  برگزاری مراسم به خانوادهۀ آزادانۀچنين خشونت طلب باشد که حتی اجاز

البته پرسش و تعجب ! ھم شاه را بيرون نکرديم؟ آخر چرا بايد اين گونه شود؟ھا ھمراه  حسرت نگه دارد، مگر ما و آن

ھا معلوم بود، اين که با  ای است، چون اعمال و رفتار سران حکومت اسالمی از ھمان زمان شاه در زندان بيھوده

وش باور و خام بوديم که ما خيلی خ. دانستند شدند، زيرا عزيزان ما را نجس می زندانيان چپ ھم سفره يا ھم مالقه نمی

  .توانند دوست و ھمراه ما باشند ھا می کرديم اين فکر می
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کرديم شايد او آن   خود محلی که حس میۀ رفتيم تا دقايقی را در خلوت خود با عزيزمان باشيم و به سليقئیھر کدام به سو

ھای  کراتيک چگونه خواھد شد، آن بوتهخيالم پر کشيد که خاوران در شرايطی دمو. جا باشد را تميز و گل باران کنيم

ن شده بود، آن ديوارھای کثيف که با رنگ شماره گذاری شده و بيشترشان نيز پاک شده ئيھای تازه تز خشکيده که با گل

ھا   که برخی خانوادهئیھا ريزند و آن نشانه  که دايم در آن جا میئیھا ھای آتش از جمع آوری زباله اند، آن آثار سوخته

ھای خشکيده و سنگ و  تر نيز برگ موران قرار گرفته و نابود شده بود، آن طرفأته بودند و بارھا مورد ھجوم مگذاش

  . از خاوران باقی مانده استئیھا  که از خرابی بخشئیھا کلوخ

دن ھا و با ھم بو  آن حضور گرم خانواده  مھم اين است که در ھمين فضای خشک و خشن و پر از زخم و درد،ألۀو مس

توانيم مانند گورستان عادی آن جا را  مھم نيست که نمی. کند شان است که ھم ما و ھم خاوران را زنده می ھای ئیو گل آرا

توانيم مانند  ھای مردگان عادی نيستند و نمی ھا گورستان  ماست، ولی خاوران و خاورانۀم، ھرچند حق اوليئيبيارا

  . در آن جا مدفون کرده اندئیھا مان را در کانال ن تعدادی زيادی از عزيزانم، چوئيھای عادی آن جا را بيارا گورستان
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ً  که معموالئی رفتيم، جائی باالۀھای مختلف ايستاديم، سپس ھمه به سمت قطع  زمان کوتاھی در بخشپس از اين که

مان را پخش کرديم و چند تصوير از  ھای کرديم، دور ھم جمع شديم و گل مراسم خاوران را در آن جا برگزار می

  . که به ھمراه داشتيم را گذاشتيم و دورشان را گل باران کرديمیعزيزان

تعدادی نيز در حال . معيت آنقدر زياد نبود، ولی آن قدر بوديم که بتوانيم دور ھم جمع شويم و يادشان را گرامی بداريمج

 خواندند که خاطرم نيست چه ئیھا شعرھای زيبا چند نفر از خانواده.  تعدادی نيز بعد از ما آمدندًآمدن بودند و احتماال

ھای  برخی نيز در صحبت. خاوران، کاروان و آری آری زندگی زيباستچون سرود   ھمئی بود و سرودھائیشعرھا

 خاوران را زنده نگاه داشتند و ۶٠ کردم که از سال ئیھا شان گفتند و من نيز ياد مادران و خانواده کوتاھی از خاطرات

ھی، معينی،  ھم چون زرگر، رياحی، سرحدی، پنجه شائیھا در حال حاضر در ميان ما نيستند، مادران و خانواده

، عجم، پناھی و بسياری ديگر که حضور ذھن نداشتم و نام ئیان، بھکيش، ميالنی، پروانه ميالنی، رضائيپرتوی، صفا

ثر بوده است و آرزوی سالمتی و پايداری ديگر مادران و ؤھا بسيار م نبردم و بی ترديد حضورشان در اين سال

ی که تمايل داشتند، پشت آن چند قاب عکس و بخشی که گل باران کرده ھا پس از آن نيز خانواده. ھا را داريم خانواده

   . بوديم، ايستادند و عکسی به يادگار گرفتيم

نی برويم و آن جا نيز مدتی دور ھم جمع شويم و يادی از ئيپاۀ خواستيم به قطع ھنوز مراسم به پايان نرسيده بود و می

موران نيروی انتظامی از کالنتری أ مءموران سر رسيدند، ابتداأه م شصت کنيم کۀتر دھ ھای قديمی اعدام شدگان سال

 درشت که معلوم نبود از کدام ارگان ھستند که ئیھا  خشن و ھيکلئیھا خاور شھر و سپس تعدادی لباس شخصی با چھره

  .ھا وارد شدند شديم، آن ھای ما نگاه کنند و ھنگامی که ما خارج می توانستند به چشم حتی نمی

رفتيم،  موران نيروی انتظامی گفتم خودتان را سبک کرديد، ما يادشان را گرامی داشتيم و يواش يواش داشتيم میأبه م

ھا و ھمراھان به نسبت   قتل عام شدگان خاوران است، برگزار نشد و تعداد خانوادهۀھرچند مراسم آن طوری که شايست

سف دارد، ولی باز ھم خوشحال بوديم که به نسبت أن جای ت که مراسم گروھی داشتيم، بسيار اندک بود و ايئیھا سال

تری  توانستيم مدت طوالنی آمدند و کاش می  میئیھا در راه بازگشت ھنوز خانواده. سال گذشته تعداد بيشتری آمده بودند

دند و ما را به موران امان نداأھا نيز از اين حضور و کنار ھم بودن خشنود شوند، ولی م آن جا بمانيم تا ديگر خانواده

البته مشخص بود که قصد درگيری ندارند و ما ھم خوشحال بوديم که پس از چندين سال . بيرون از خاوران راھی کردند

ھای آيت هللا  خصوص امسال که پس از علنی شدن صحبته توانستيم مراسمی در خاوران و در آرامش برگزار کنيم، ب

رفت که  ھا، نيازش را حس کرده بوديم و انتظار می  و بررسی آن جنايت۶٧ھای پيرامون کشتار سال  منتظری و صحبت

ھا توجه کنند که چقدر حضورشان برای  يابند و اميدوارم خانواده ھا بيايند و حضور ھای زيادی حتی از شھرستان خانواده

ھا اجازه  و ما نبايد به آنکنند می دادخواھی اھميت دارد و نيروھای امنيتی نيز به ھمين دليل از اين حضور جلوگيری 

 بکشانيم و ئی و پاسخ گوتقابلاين حق ماست که حکومت را به . مان نيز محروم کنند ترين حق دھيم که ما را از اين ساده

 از ما ئیھا را به فراموشی بسپاريم و ھيچ صدا خواھد که اين جنايت شان می ھا دل آن. ھاست که به ما پاسخ دھند  آنۀوظيف

خواھيم بدانيم، ھمان طوری که در   که به دنبال کشف حقيقت و دادخواھی ھستيم، میئیھا يد، ولی ما خانوادهبيرون نيا

 ۀآمده و ھنوز بی پاسخ مانده است يا در نام  [i] به حسن حبيبی۶٧ھا در سال  دادخواست بسيار مھم برخی از خانواده

 نوشته شده و باز ھم بدون پاسخ مانده ٩٢ سال ]اسد[د مردا١۶فردی من به حسن روحانی که در چند سال اخير و در 

  .است

دانيم چه تعدادی از  ، ھنوز نمی۶٧ھا پس از بيست و ھشت سال از کشتار زندانيان سياسی در سال  ما خانواده

مان به دست عامالن جمھوری اسالمی کشته شده اند و قبل از ھر چيز، خواھان اعالم رسمی تعداد دقيق و  عزيزان
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 که حکم زندان داشتند، ۶٧ شصت و به ويژه تمامی قتل عام شدگان دولتی سال ۀی و محل دفن اعدام شدگان دھاسام

  .ھستيم

  

  منصوره بھکيش

  ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور۶
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 گويند ھا سخن می استخوان

 ١٠:٣۵در  منتشر شده توسط مادران پارک الله ايران

 
 تاريخ نگاران از پس سکوتی سنگين

 گذرند، نامند و از کنارش می ش می اوقايع تاريخی

 تنھا بدان سبب که .سخنی گفته باشند

  .اما ما ھرگز از ياد نمی بريم 

  .که فاجعه چگونه شکل گرفت و ماند

 

 ھنوز ھم

 ھا را  آن زخممی شماريم

   که با خاک در آميختند

 بينيم و می  زمين غمناک خاوران را

 ھای بيدار به خون خفته مرثيه خوان جان

  اما ھيچ گاه فراموش نمی کنيم
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 گذر ايام را،

  شياطين راۀو به فراموشی نمی سپاريم چھر

 شکار راۀ و رطيالن آماد

 شوند ای آشکار می ھر دم به گونه

 ...  کنج فراموشی به در آيدتا آن رخداد از 

 .حتی اگر در زير خروارھا خاک پنھانش کنند

 

 نازدودنی آن شھريور نحسۀ خاطر

  که ماه مرگ بود

 ماند در يادھا می

 و زير انبوھی از خاک تفته

 ماند در قلب تپان جان باختگان می

  گذريم و ما ھم چنان از کنارشان می

  و گه کاه

 ای با سرودن مرثيه

 نشسته بر گلوو بغضی 

 .نشانيم آتش درون را فرو می

 

 اما عمق فاجعه را

 فت؟چگونه بايد يا

  با عمق اندوه مردم، شايد

 يا سوته دالن ھمواره سوگوار

 ....که دريا صدای آھشان را شنيد و واپس نشست

 غمی فراموش نشدنی

  در ژرفای جان آدمی

 .که آسمان را به غرش درآورد و اشک بار کرد

 

 ای تاريخی بود؟ تنھا واقعهآيا اين 

  که تاريخ نگاران گفتند

  و شاعران در رثايش سرودند

 ھای خورشيد را ببين مرگ شراره

 .تا ژرفای فاجعه را دريابی

 

  را،٦٧ياد آر تابستان سال 
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 ...و آن حمام خون را،

 که بر زمين تشنه

 جاری شد،

  ھا را ببين و آن استخوان

  گويند که سخن می

  سرخ را ببين،ھای  و آن گل

  شکفته بر پھن دشت ميھن

  

  رحمان و آذرنگ

  ٩٥ شھريور ٧

 
 مادران پارک الله ايران

آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان  خواھان. خواھان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانھا به ھر شکلی ھستيم

گرفته توسط  ن تمامی جنايت ھای صورت عادالنه و علنی آمران و عامالۀخواھان محاکم .سياسی و عقيدتی ھستيم

 .حکومت جمھوری اسالمی از ابتدای تشکيل آن ھستيم

 

 

 
 


