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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسو  ]برگرفته از سایت:[

 ١۴٠٠خرداد  ١۴]تاریخ:[ 

 

 وگو با مریم فومنی در گفت  ۶۷شدگان فرزند یکی از اعدام 

اند، در  در آنجا دفن شده ۶۷و کشتار  ۶٠ی خاوران، گورستانی که شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 

این اقدام   ۶٠ی شدگان دهه های اعدام اندازی حکومت قرار گرفت. خانوادهماه جاری بار دیگر هدف دستاردیبهشت

گویند که اند و میفراموشی سپردن تاریخ« دانسته حکومت را گامی دیگر برای »پوشاندن بقایای جنایت« و »به 

ی  شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است.« درباره»خاوران نه تنها جغرافیای ما بلکه تاریخ مشترک تمام حذف

  ۶٠ی خاوران و اهمیت این گورستان در جنبش دادخواهی ایران با فرزند یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 

شود، نام تحمیل می ۶٠ی شدگان دهه های اعدام ایم. به دلیل فشارهای امنیتی که همچنان بر خانوادهوگو کردهگفت

 ماند.است نزد آسو محفوظ می ۶٠ی شدگان دهه ی فرزندان اعدام شونده، که یکی از امضاکنندگان بیانیهمصاحبه

شما با گورستان خاوران شروع کنیم. اما قبل از آن، کمی از   یمواجههوگو را با روایت اولین خواهم این گفتمی

 گویید؟ پدرتان و اینکه چرا و چطور اعدام شد، می 

زندانی بود. او در    ١۳۶۷ی ایران دستگیر شد و تا تابستان به علت عضویت در حزب توده ١۳۶۲پدرم در اردیبهشت 

ی مشترک، اوین، گوهردشت و سپس دوباره اوین بود و در نهایت میتههای مختلِف قزل قلعه، کاین پنج سال در زندان 

وقت حکم  احتماالً در اوین به دار آویخته شد. پدرم جزو زندانیان زیر حکم بود، یعنی هیچ  ١۳۶۷در کشتار تابستان 

 مشخصی نگرفته بود.

 ؟ اولین باری که به گورستان خاوران رفتید، کی بود؟ چطور با خاوران مواجه شدید 

با خاوران، در واقع از مواجهه با زندان و سرکوب شروع شد و  ساله بودم. اما مواجهه  ١۵وقتی این کشتار اتفاق افتاد 

های آخر منتهی به تابستان ی زندان در ماهرسید. از روزهای مالقات تا ماندن پشت درهای بسته ۶۷بعدتر به کشتار 

و چیزهایی مثل »ساک« یا  ۶۷های دیگر زندانیان سیاسی تا روزهای پاییز وآمد با خانوادهها و رفتو پیگیری ١۳۶۷

ی نوعی کلیدواژه از آنها  ی ساک را به مثابهصحبت کنید کلمه  ۶۷»تلفن«. احتماالً اگر با هریک از بازماندگان سال 

تان را ردند که بیایید ساککها تلفن میطور شروع شد که یکی یکی به خانوادهی ما اینخواهید شنید. ماجرا برای همه 

شده بود به آنها مانده از زندانی اعدام رفتند و ساکی را که وسایل باقیتحویل بگیرید. یکی دو نفر از هر خانواده می

 دادند.تحویل می

و بعدتر تمام   ۶۷عام تر برگردیم، جنبش دادخواهی مادران خاوران و هرچیزی که به قتل یک قدم که به عقب 

ها به آمد خانوادهوشود، از دل رفتها مربوط میی سیستماتیک جمهوری اسالمی علیه مخالفان و دگراندیشهاخشونت

دادند که بیایید ها خبر میتک به خانوادهوقتی که تک  ۶۷ها شروع شد. در پاییز شدن پشت دِر زندان ها و جمعزندان 

ها برای یک کودک یا نوجوان  داشت. طبعاً فهم و درک اینساک را بگیرید، نوعی انتظار عمومِی مرگ در هوا وجود 

ی من هم اعالم کردند که بیایید ساک را مسیر متفاوتی دارد اما در نهایت برای ما هم این اتفاق رخ داد و به خانواده

ی پیدا کردن پیکر ها براوجوی خانوادهاند، تا اینکه جستدانستیم که پدرم را کجا دفن کرده بگیرید. آن موقع اصالً نمی

جا مانده از این کشتار را بهار های بهها و تنها عکسشان به خاوران رسید. کشف خاوران توسط خانوادهعزیزان 

 هایش به خوبی توضیح داده است. مجدزاده در یکی از مقاله 
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وقت به چبرای من مواجهه با خاوران به دو صورت مختلف شکل گرفت. یک بخش این بود که من در کودکی هی

ی رفتند، جمعهها میرفتند خاوران. جمعهتر و بقیه میگها، برادر و خواهر بزر خاوران نرفتم. مادر، عموها، عمه

خواستم که چنین چیزی را ببینم. ی آخر شهریور که حتماً، ولی من احتماالً به عنوان یک نوجوان نمیآخر سال و جمعه 

م در یک روز وسط هفته به خاوران رفتم. فقط من بودم و دو نفر از نزدیکان که  سرانجام، وقتی بیست و چند ساله بود

 همراهم آمده بودند و از آنجا به بعد رفتن به خاوران ادامه پیدا کرد و همیشگی شد.

 چه شد که در آن سن تصمیم گرفتید بعد از این همه سال به خاوران بروید؟ 

کردم که حتماً باید قبلش به خاوران بروم. طبعاً این درگیری با کر میآن روز، یک روز ویژه در زندگی من بود و ف

دانستم که دیگر وقتش است که بروم و آنجا باشم. آن  رفتن به خاوران از دوران نوجوانی وجود داشت و آن روز، می

دک حتی قبل از آن  ی یک کوام با خاوران به مثابه ی فردی و فیزیکی من با خاوران بود. اما مواجههاولین مواجهه

ها موقع ناهار از اتفاقاتی که آنجا افتاده بود تعریف رفتند و جمعهشروع شده بود. از زمانی که خانواده به خاوران می 

ها داخل خاوران شوند، یکی از عموها  ی نیروهای امنیتی، از اینکه مثالً وقتی نگذاشته بودند خانوادهکردند: از حمله می

کند. خاطره دو ها خاطره درست میی اینپریده بود و روی خاک خاوران گل گذاشته بود. همه  از روی نرده باال

آنکه دیده باشی، و یک بخش با دیدن و لمس کردن  سازی بیقسمت دارد، یکی قسمت آن چیزی است که در ذهنت می

شدگان  شدگان و دفن ت. اعدام ی جمعی بودن خیلی مهم اسی خاوران این مسئله گیرد. دربارهو حضور جمعی شکل می

شان جمعی است، عمل عزاداری هم چه وقتی که به خاوران  در خاوران جمعی اعدام شدند، جمعی دفن شدند، گورستان

ها به زندان و پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی، جمعی بوده است و آمد خانوادهورفتیم و چه قبل از آن، در رفتمی

 ای جمعی را با خود به همراه داشته است. طعمی از مبارزهها در عین حال ی این همه

سالگی شنیده بودید و در  ١۵ چقدر آن چیزی که در بیست و چند سالگی در خاوران دیدید با آن چیزی که قبالً از

اند اند. چیزی که دیده وقت به خاوران نرفته ها مثل خود من هیچتان ساخته بودید، همخوانی داشت؟ خیلی از آدم ذهن 

هایی است که از آنجا منتشر شده است. تعریف شما شاید بتواند به ما تصویری واقعی از آنجا  ها و عکسهمیشه فیلم

 بدهد.

بینیم، تصویری است که در پی آن »جمع بودن« است. رفتن به خاوران برای  آن چیزی که معموالً از خاوران می

ای که تقریباً همه به آن پایبند هستند. خاوران یک قطعه زمین  نوشتهها یک جور سفر است با آداب و رسوم ناخانواده

راه افسریه با هم قرار و مدار  ها در سه جوری است که خانوادهها است. معموالً اینبایر در کنار گورستان بهائی

پر   شه بیشتر از ظرفیتها همیداشتند و ماشینی دیگر را هم برمیگذاشتند. آنهایی که ماشین داشتند، یک خانوادهمی

رفتیم، گل رفتیم بازار گلی بود که همیشه اول به آنجا می ران می ی خاوشد. وقتی از اتوبان افسریه به سمت جادهمی

ها در بازار گل یکی از همان تصویرهای جمعی است. خاوران  هبردیم. این حضور خانواد خریدیم و به خاوران می می

روند اثری از  ی بعد که به آنجا میکارند اما هفتهبرند و درخت میها مرتب آنجا گل میادهیک زمین بایر است و خانو

بینیم همان دارند و چیزی که ما هربار میها را برمیکنند و گلها را میکدام آنها نیست. نیروهای امنیتی درختهیچ

 زمین بایر است.

دانستم اصالً کجایش قرار است بروم.  ک و خالی بود که نمیمن هم وقتی اولین بار خاوران را دیدم یک زمین خش

ی زنند عزیزشان اعدام شده، برای خودشان به عنوان قطعه ها جایی را برحسب زمانی که حدس میهرکدام از خانواده 

ماالً خواهید احتاند. اما آن تصویری را که از خاوران میاند، مشخص کردهخاکی که عزیزشان را در آنجا دفن کرده 

نام،  توانم بسازم چون این تصویر برای من خیلی منقطع است. تصویری از یک زمین بایر، یک گورستان بیمن نمی

 یک زمین خاکی...

وقت اجازه داده نشد که  های دیگر نبود و هیچی گورستانوقت گورستانی مثل همهطور که گفتید، خاوران هیچهمان

ی گذشته، ک به گورستان و محلی برای یادبود تغییر داده شود. اما در چهار دهه ظاهر آن از شکل یک تکه زمین مترو

که   ۶۷ شده در خاوران شروع شد، تا سالی شصت که خاکسپاری زندانیان سیاسی اعدام های ابتدایی دهه از همان سال 

های پس از آن،  ی سال همه جمعی خاوران دفن کردند و در شده را در گورهای دسته بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام

ها، از این تکه خاک دست ها و بازداشتها، تهدیدها، بازجوییی ممنوعیترغم همهشدگان بههای اعدام خانواده

ها حتی مطمئن نیستند که عزیزشان حتماً در خاوران دفن شده  اند. این در حالی است که بسیاری از خانوادهنکشیده
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هایی که ها داده نشده است و بسیاری از خانواده سند مشخصی در این رابطه به خانواده وقت هیچ اطالع وباشد. هیچ

توانند آنجا را به طور مشخص محل دفن عزیزشان بدانند. با این اوصاف،  زنند، نمیمرتب به خاوران سر می

ای شما چه تعریف و چه  خواهم از شما به عنوان کسی که شاید پدرتان آنجا دفن شده باشد بپرسم که خاوران برمی

 معنایی دارد؟ 

ای به نظر من، خاوران مغاک تاریخ معاصر ایران و جغرافیای هستی و نیستی ایران معاصر است. خاوران نقطه 

توانیم روی آن دست بگذاریم و تاریخ خشونت و جنایت علیه بشریت جمهوری اسالمی را به صورت  است که می

شدگان است. یادمان نرود که االن  های اعدام های خانوادهاین هویت هم در اثر تالش از عریان نشان دهیم. بخش زیادی 

طور نبود. سال ی هشتاد اینی شصت و هفتاد و حتی تا اواخر دهه توانیم راجع به خاوران حرف بزنیم اما در دهه می

توانیم  به سمتی رفتیم که االن می کم است. از این جهت که جامعه سیاسی شد و کم ۶۷عام سال نمادینی برای قتل ۸۸

شد که انگار این  برخورد می ۶۷های ای طوالنی طوری با اعدام حرف بزنیم. در دوره   ۶۷عام خاوران و قتل  راجع به 

های ها این بود که بگویند این کشتار اتفاق افتاده است. با تالش خانوادهمسئله اصالً اتفاق نیفتاده و تمام تالش خانواده

کم برای بخش کم در بخشی از جامعه، یا دستدست ۶۷عام توانیم بگوییم قتلدادخواه در نهایت به جایی رسیدیم که می

اند که این کشتار اتفاق افتاده است. حتی  ای، به رسمیت شناخته شده و پذیرفتهز فعاالن سیاسی و رسانهزیادی ا

گویند اتفاقاتی رخ داده است. هرچند پذیرفتن این کشتار در داخل حاکمیت،  شنویم که میصداهایی از داخل نظام هم می 

 زنی به اعدامیان همراه بوده است.عین حال اتهامهای مختلف، همواره با تالش برای الپوشانی و در در جناح

ی  اش داشته است. در دهه های بسیاری را در پرونده هم خشونت و اعدام ۶۷جمهوری اسالمی از آغاز تا قبل از سال  

  ۶۷ام  عآدم را اعدام کردند اما قتل همهآن   ۶٠اند و پس از خرداد  ساله را اعدام کرده  ١۵ی هااند، بچه کشتار کرده ۶٠

عام زندانیانی که بسیاری از آنان حتی  ای است. قتل است، حتی در تاریخ معاصر جهان هم مورد ویژه موردی ویژه

خود در زندان مانده بودند، موردی نادر در تاریخ معاصر است. این چیزی   یزمانی بیشتر از مدت احکام ناعادالنه

 ام. کار را کرده ند پای آن بایستد و بگوید من اینتواترین و جبارترین حکومت هم نمیاست که سفاک

  در چشم شدن با آن کار آسانی نیست. ی انسانی است و چشمافاجعه   ۶۷قتل عام  

دهد که چنین خشونتی دلیلی غیر از این نداشت که این  کند و نشان میخاوران جایی است که پادشاه را عریان می 

ها بدون محاکمه انجام شد. چون  رفتند. این اعدام زندانیان در صورت آزادی خطری برای دیکتاتوری حاکم به شمار می

اند که دارای حکم زندان  اند کسانی بودهاز افرادی که اعدام شده درصد  ۹۵ها قبالً برگزار شده بودند و بیش از دادگاه

ها برای گذراندند. شاید این شان را می خود، و حتی در بسیاری از موارد بیش از مدت حکم بودند و داشتند دوران حبس

 دانند.ها را نمیمن و شما تکراری باشد ولی بسیاری از مردم ایران هنوز این 

و خاوران   ۶۷عام ی قتل های این موضوع خبر ندارند. در حالی که مسئله از مردم ایران از واقعیتهنوز بخش بزرگی 

که از تکرار چنین  ی مردم ایران است. برای اینها است مسئلهی خانوادهی بازماندگان و مسئله که مسئلهجدا از این 

ی تاریخی رجوع کنیم. وگیری کنیم، باید به این نقطهجنایتی علیه مخالفان ــ هرکسی که باشد و هرچه کرده باشد ــ جل

ای غیرانسانی است و عام پدیدهتواند مردم ایران را دور هم جمع کند و بگوید اعدام و قتل خاوران جایی است که می 

ن جایی است  است. خاورا نباید اجازه داد که دوباره اتفاق بیفتد. بنابراین، خاوران برای من سخن گفتن از تاریخ ناگفته

 کند.ها و اصرارشان به گذاشتن یک شاخه گل روی آن معنا پیدا میی ممارست خانوادهکه یک زمین خالی به واسطه 

ی انسانی در میان است. اگر از هر آدمی که کسی را در  دارد چون یک موضوع خیلی ساده خاوران معنایی انسانی

تواند به شما نشانی بدهد و هر وقت که دوست داشت به  کجاست؟ میی عزیزت ، بپرسید جنازهاز دست داده  زندگی

پرسند که جسد  شود، آنها این میآنجا برود. این یک حق ابتدایِی انسانی است. وقتی این حق از کسانی گرفته می

متوقف   ها فقط در این مرحلهعزیزان ما کجاست؟ و چه اتفاقی برایشان افتاده؟ البته جنبش دادخواهی و این پرسش 

ها ها بپرسند عامالن و آمران این جنایت چه کسانی بودند؟ اینجاست که این سؤالرسد که خانوادهشود و به اینجا مینمی

 شود که سنت دادخواهی است.کند و سنتی ایجاد می معنای سیاسی پیدا می

ای خانوادگی، مراسمی که در  هپاره، عکسخاوران برای من نمادی از سنت دادخواهی است. نمادی از خاطرات تکه

هم دارد. خاوران   صدایان. طبعاً خاوران برای من یک معنی شخصیشود، روایتی از تاریخ بی ها برگزار میخانه

 جایی است که احتماالً پدرم در آن دفن شده است. 
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شدگان بود و به  ی اعدام های شخصی بازماندگان و خانوادهانگار فقط مسئله  ۶٠ یهای دههها خاوران و اعدام تا مدت

، در بیست و یکی ــ دو سالگی بود که با ۸٠ی شد. خود من در اوایل دههی عمومی به آن نگاه نمیاعنوان مسئله 

هایی بود که مسیر  یکی از شوک مواجه شدم. این مواجهه  ۶۷ هایدسترسی آزاد به اینترنت، با واقعیت ماجرای اعدام 

ها را غیرانسانی و  ام هم مشخص بود؛ این اعدام ام را تغییر داد. موضع تی مذهبیزندگی و باورهای سیاسی و ح

وقت به دانستم و با آن مخالف بودم اما متأسفانه و شرمگینانه، در آن چند سال بعدی که ایران بودم، هیچ ناعادالنه می

ان در پی پاسخش هستم. من های بزرگی است که همچنخاوران نرفتم. علت عدم دیدار از خاوران یکی از پرسش 

های جنبش زنان و دانشجویی و اعتراضات سیاسی و  دوستانی داشتم که عزیزانشان در خاوران بودند و با هم به تجمع

وقت نگفتم که من هم با شما به  خریدیم. اما هیچی کتک و بازداشت را هم به جان میرفتیم، هزینهمدنی مختلف می

کردند. دیواری بین ما بود که من هنوز با شرم و عذاب  موقع خاوران رفتن من را خبر نمی  آیم و آنها همخاوران می 

اش هستم اما این دیوار باعث شده بود که من و بسیاری دیگر همچون من، بیرون گود بایستیم و  وجدان دنبال چرایی 

ی آمران و عامالن  پاسخگویی و محاکمهو  ی این کشتارها برای روشن شدن حقیقت دربارهگر تالش خانوادهفقط نظاره

ها، چطور با باری آن باشیم و نهایتاً به جای همراهی، فقط با آنها همدردی کنیم. شما به عنوان یکی از همان خانواده

آمدید؟ آن کشتارها مسئله و زخم شخصی شما نبود و نیست  کشیدید کنار میاش را به تنهایی به دوش میکه باید سنگینی

ی بار دادخواهی را روی دوش شما گذاشته، چه  کم بخش بزرگی از جامعه، همهسبت به این که جامعه، یا دستاما ن

 حس و نگاهی داشتید؟

عام و  جانبه بود. در طول این قتل کشتاری در خاموشی بود. در تاریکی مطلق. در سکوت. این سکوت همه ۶۷عام قتل

ها و دیگر کشورها المللی و نه از جانب رسانه های بیناز طرف سازمان   ها بعد از آن نه از سوی مردم، نهتا ماه

ها عام را منتشر نکردند. فقط مبارزه و تالش خانوادهها چندان خبر این قتلعام نشان داده نشد. رسانه واکنشی به این قتل 

طور نبود که جامعه فقط این کشتارها را  داشته است. یعنی این عام را تا امروز زنده نگه شدگان این قتل بود که یاد کشته

شدگان همیشه های اعدام دید. ما به عنوان خانواده ی شخصی« ما ببیند؛ جامعه اصالً این مسئله را نمی»مسئله

صدا کشته شدند، کسانی که حتی خبر کشته ی ما این است که صدای کسانی بشویم که بیدانستیم که بخشی از وظیفهمی

نرسید. این بار روی دوش ما وجود داشت که باید این خبر را به دیگران برسانیم و بگوییم که این  شدنشان به جایی

شود. این  اتفاق رخ داده است. در همین روند است که خاوران به تدریج از امری شخصی به امری اجتماعی تبدیل می

ویژه بعد از انقالب، بسیار کم ان، و به تغییر حاصل یک جنبش مستمر اجتماعی است، چیزی که در تاریخ معاصر ایر

های اجتماعی است که ما عمدتاً بسیار منقطع بوده و جنبش دادخواهی از معدود جنبش های اجتماعیداریم. جنبش

 ش دست به دست منتقل شده است.اپرچم

ر در جامعه شنیده شده به بعد بلندت ۸٠ی با زمزمه و از دهه  ۸٠ی تا اواسط دهه  ۶۷صدای دادخواهان بعد از سال 

ها با صدایی بلندتر از قبل بیان شود.  اند که روایتها و فضای مجازی کمک کردههای اخیر رسانه است و در سال 

عام روایتی ناگفته است. اگر به ها ادامه دارد و داستان این قتل هنوز جنگ روایت ۶۷عام  دانیم که در رابطه با قتل می

ها عام شمارند. ما از خود قتل نگاه کنید، این آثار بسیار معدود و انگشت ۶۷مربوط به  ار هنریها یا آثی کتابمجموعه

اند که اتفاقات پس هایی بودهاند. راوی اصلی این قصه، خانوادهماندگان آن کشتار اندکروایت چندانی نداریم چون باقی

عام  ثبت و منتشر نشده و اکثر مردم ایران واقعاً داستان قتل  اکثر آنان نیز هایاند اما روایتاز کشتار را روایت کرده

 دانند که چه اتفاقی افتاده است.اند و نمیرا نشنیده ۶۷

شدگان هم به خاوران  ها و رفقا و بازماندگان اعدامرفتید، آیا کسانی به غیر از خانوادههایی که به خاوران می در سال 

هایی که به خاوران و جمعه  عام و خاوران ندارند، در مراسم ی شخصی با این قتل طهآمدند؟ آیا کسانی که لزوماً رابمی

 شدند؟رفتید، با شما همراه میآنجا می

وقتی که برای چند سالی فضا کمی بازتر شد، بخشی  ۸٠ی کس. فقط در اواسط دهه شماری، هیچبه جز موارد انگشت

 آمدند.ی سیاسی با خاوران داشتند، به آنجا میعی رابطه ی شخصی، نواز نسل جوان که بدون داشتن رابطه

اندازی به خاوران و دفن بهائیان در آنجا برای من خیلی ارزشمند بود، این بود که چیزی که در این اتفاقات اخیر دست

این دو   ها دیالوگی برقرار شد. چون تا قبل از این، تا جایی که به من به یاد دارم، حتی بینیک جوری با بهائی

ها هم در جمهوری اسالمی وگویی نبود. بهائیگورستانی که کنار هم است و به یک معنی درد مشترکی دارند گفت

 وگو نداشتیم. اند اما حتی با آنها هم فضایی برای گفتاحترامی کردهکشتگان زیادی دادند و به مردگانشان بی
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ی شصت را بشنود چون اگر بشنود، باید با نوعی آسیب شدگان دهه اعدام ی خواهد صدای خانوادهجامعه هنوز هم نمی

 روانی روبرو شود، ترومایی که مواجهه با آن کار سختی است. 

خاطر سکوت در برابر این ها نیز شاید دشوارِی مواجهه با عذاب وجدانی باشد که بخشی از جامعه به یکی از علت

 ادخواه دارد. های دبا خانواده کشتار و عدم همراهی 

ی افاجعه  ۶۷رو شود. قتل عام  تواند با این فاجعه روبه ی ایرانی هنوز که هنوز است نمیبله، وجدان معذب جامعه

رو است و مواجهه ی ایران هر روز با خشونتی روبهدر چشم شدن با آن کار آسانی نیست. جامعه انسانی است و چشم

یش سخت باشد. جامعه باید این سختی را تحمل بکند و بپذیرد که چنین با چنین خشونت بزرگی ممکن است که برا

 ی ایران گشوده شود. چیزی اتفاق افتاده تا از طریق مواجهه با حقیقت راهی برای آینده

بینیم که همچنان ی خاوران، میبه مسئله توجهی عمومی جامعهی این چیزهایی که گفتید، یعنی این بیبا وجود همه

این اولین بار نیست که حکومت ایران دست به تخریب و تغییر شکل گورستان  خاوران هراس دارد. حکومت از

های به جای مانده از  استخوانشد که  نیز با بولدوزر به جان خاوران افتادند و گفته می ١۳۷۸ زند. زمستانخاوران می 

 ن تکه زمین متروک و محصور هراس دارد؟ اند. چرا حکومت همچنان از ایشدگان را بیرون کشیده و بردهاعدام 

 ی جمعی استعزاداری ما عزاداری فردی نیست بلکه نوعی عزاداری و مبارزه

نظام اسالمی همواره  .کنون جمهوری اسالمی انجام داده استست که تاهاییی جنایتی عطف همهنقطه  ۶۷های اعدام 

و خاوران   ۶۷ان مجاهدین خلق تعریف کرده اما قتل عام اش با سازمرا ذیل درگیری ۶٠های دهه کشتار و جنایت

نه مسلح بودند و   ویژه بسیاری از نیروهای چپشدگان و به دانیم که این اعدام ی پایانی بر این ادعا است. چون مینقطه

یان برداشتن  ی جمهوری اسالمی برای از معام در واقع پروژهکردند. این قتل ی انقالب مسلحانه را دنبال مینه ایده

دهی اعتراضات مردمی را داشتند، یعنی هدف عبارت بود از خالی کردن  نیروهایی بود که انگیزه و توان سازمان

ی قبلی حاکمیت در برخورد با . در عین حال، برخالف رویه دهی ی ایران از نیروهای دارای ظرفیت سازمانجامعه

حکومت نه اجساد  ١۳۶۷کرد، در سال امه و رادیو اعالم میمخالفان سیاسی که حتی نام اعدامیان را از روزن

 ها حاضر به توضیح شد. ی علت، شیوه و ابعاد این اعداماعدامیان را تحویل داد نه درباره

ی هایش در دهه جایی است که بازگشت به آن تمام دالیلی را که جمهوری اسالمی برای خشونت ۶۷در واقع، کشتار 

تواند تمام نیروهایی را که در پی دادخواهی هستند کند و در عین حال جایی است که میطل می دهد، باشصت ارائه می 

 گرد هم بیاورد.

ی  کنید که یکی از علل این هراس، پتانسیل خاوران برای تبدیل شدن به نقطهخواستم بپرسم که آیا فکر نمیاتفاقاً می

های اساسی جمهوری شدگان در خاوران، بسیاری از پایه ن مشترک نیروهای دادخواه است؟ و با دادخواهی برای دف 

 شود؟اسالمی متزلزل می

ی کسانی را که در ایران در پی دادخواهی هستند، دور هم جمع  تواند همهدقیقاً. به نظر من خاوران جایی است که می

اند. چیزی مثل سیب دیدهکند و نمادی تمام کسانی باشد که توسط حاکمیت جمهوری اسالمی کشته و شکنجه شده و آ

اند. اعتراض این مادران که  در ترکیه ناپدید شده  ١۹۸٠شان پس از کودتای حرکت مادران شنبه در ترکیه که فرزندان 

شنوید. ها میو سلایر شروع شد تا االن ادامه دارد و شما این صدای اعتراض را در موسیقی، فیلم  ۸٠ی از اواسط دهه 

 ی بسیار خطرناکی برای جمهوری اسالمی است.رویکردی در ایران، نقطه گیری چنین و خب شکل

های چندانی از  اند، روایتعام خشن کشته شده هزار نفر در یک قتلگوید بیش از پنجدر ایران اما غیر از کلیاتی که می

امر این است که هنوز ای داردد. یکی از علل این ها روایت و قصه نداریم. زندگی هر کدام از این آدم  ۶۷کشتار 

ها ممکن است به جرم بیان یک جمله احضار و دستگیر شوند و تحت فشار قرار بگیرند و هنوز  مادران و خانواده 

داشتن آن تالش نگهها برای روایت این واقعه و زنده  ها در این سال مسئله خیلی امنیتی است. با وجود این، خانواده 

ی حقوق بشر دارد باید بیاید و این پرچم را در دست بگیرد و کار را  رکسی که دغدغه جا به بعد هاند و از این کرده

 ادامه دهد. 

شود بلکه در شهرهای دیگر هم زنیم، مسئله تنها به خاوران ختم نمیحرف می ۶۷البته وقتی از دادخواهی کشتار  

بوده است. بسیاری از   ۶۷ویژه سال به  ی شصت وشدگان دههای وجود دارد که محل دفن اعدام های مخفیانهگورستان
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  ۶۷عام شدگان قتل ی اعدام اند و عمالً خاوران به نماد و نامی برای دادخواهی همه ها توسط حاکمیت نابود شدهگورستان

 تبدیل شده است.

شدگان اعدام   فرزندان واکنش  ها،بشر و رسانهها، فعاالن حقوقاندازی اخیر به خاوران، عالوه بر واکنش خانوادهدست

شدگان با امضای یک  را نیز در پی داشت. در واقع این اولین بار است که فرزندان اعدام  ۶۷ و تابستان ۶٠ یدهه 

اند. به عنوان یکی از  گذاشته  ی اعتراضی در حرکتی جمعی به عنوان نسل جدید دادخواهان پا به عرصه بیانیه

ی روند این اعالم حضور بگویید. چه شد که این نسل جدید که بسیاری  هخواهم کمی دربارامضاکنندگان این بیانیه، می

از آنها پیش از این هم به صورت فردی در روند دادخواهی فعال بودند، تصمیم گرفتند که هماهنگ با هم صدای  

 شان را بلند کنند؟اعتراض 

ها و به صورت خاص  دادخواهی روی دوش خانواده ای از باِر شدنی نیست. تاکنون بخش عمدهدادخواهی جنبشی تمام

آن را پایه  شناسیم.صدای این جنبش که بیش از سی سال پیش مادران  گروهی بوده که به نام مادران خاوران می 

سیاسی   –ای تاریخی ها مسئلهها و حتی فرزندان آنها خاموش شود. این اعدام اند نباید با مرگ مادران، خانوادهگذاشته

ها دادخواهی را دنبال  شدههای اعدام شدگان هم مثل دیگر اعضای خانوادهاعی برای ایران است. فرزندان اعدام اجتم–

کنند و به دنبال پاسخی برای آن سه پرسش هستند؛ چه اتفاقی برای عزیزان ما، برای پدران و مادران ما رخ داده؟  می

ها داده نشود این  اند؟ تا وقتی که پاسخی به این پرسشکسانی بودهاین کشتار چه  ی آنها کجاست؟ عامالن و آمران جنازه

 ها را خواهیم پرسید. سؤال

های اخیر در خاوران اعتراض کرد، جمعی از مادران و خواهران و همسران کسانی بودند گروه دیگری که به تخریب

اند و شان بودهی اخیر دادخواه عزیزان ه اند، زنانی که در دو دهکشته، مجروح و زندانی شده ۹٠ و ۸٠ هایکه در دهه 

اند. آیا پیش از این هم شاهد  های خاوران ایستادهاند که در کنار مادران و خانوادهاعالم کرده ایبیانیه حاال با انتشار

 ایم؟ دادخواه بودههای مختلف  پیوند خوردن گروه

های سیستماتیک  های جدیدی به میدان آمدند که با خشونتمادران و خانواده  ۸۸های بعد از اعتراضات  در سال 

هایی که دیدند اند. خانوادهشان در اعتراضات مردمی مواجه شده و برادران و خواهران  حکومتی و قتل فجیع فرزندان

معنای تاریخی و   توان با اتصال به آن، به دادخواهی نهاده شده است که میپیش از آنها نوعی سنت دادخواهی بنا 

ی جمعی است. پیش از آن هم در  اجتماعی داد. عزاداری ما عزاداری فردی نیست بلکه نوعی عزاداری و مبارزه 

  ۸۸ات شدگان اعتراضدو گروه »مادران صلح« و »مادران عزادار« که پیگیر و دادخواه کشته ۸٠ی اواسط دهه 

های مختلف انجامید. در  گرفتن جنبش دادخواهی در الیهبودند، پیوند مشترکی با مادران خاوران پیدا کردند که به شکل 

های دیگر بوده و همواره در حال پیوند زدن خود با جنبش دادخواهی در عرصه  ۶۷عام  واقع، حرکت دادخواهی قتل 

شان را  می بداند، نه امری خصوصی مربوط به کسانی که عزیزان تالش کرده است که جنبش دادخواهی را امری عمو

- ی سیاسیدانسته که این امری جمعی و نوعی مبارزههمیشه می ۶۷از دست دادند. جنبش دادخواهی سال  ۶۷در سال  

 جتماعی است.ا

نی سیاسی و کم بخشی از فعاالن مدهایی که کردیم و توجه اخیر افکار عمومی یا دستی صحبتبا توجه به همه

های  قدری هست که بتوان گفت که باِر دادخواهی برای اعدام و دادخواهی، آیا این توجه آن  ۶٠ یها به دهه رسانه

خواهد که این بار را بر دوش هم می  ها نیست و بخشی از جامعهدیگر فقط روی دوش خانواده ۶۷ و کشتار ۶٠ یدهه 

 کشد؟

ی ایران در بین فعاالن مدنی، سیاسی و های اخیر با بخش دیگری از جامعه رسد که در تحوالت سالبله به نظر می

ای از این کار را  کنند گوشهاند و سعی میرو هستیم که بخشی از این پرچم دادخواهی را به دست گرفتهای روبه رسانه

 برعهده گیرند، و این به نظرم بسیار امیدوارکننده است. 

ای  ی دور و دراز بلکه آیندهنه آینده خرم این است که چقدر امید دارید که در آیندهچون از امید حرف زدید، پرسش آ

و   ۶۷ عامبینی برای ما، این دادخواهی به نتیجه برسد و شاهد محاکمه و مجازات آمران و عامالن قتل پیش قابل

 باشیم؟  ۶٠ یهای دهه اعدام 

تواند لزوماً معطوف ت. جنبش دادخواهی یک راه است و میی امید داشتن و نداشتن خیلی سخت اسحرف زدن درباره

کنیم، فارغ از اینکه به نتیجه برسد یا نرسد. یعنی جدا از  به هدف نباشد. یعنی مسیری است که در آن حرکت می
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قاتی چون  توانیم حامل صدای دادخواهی باشیم. با وجود این، اتفاداریم که تا جایی که می  امیدوار بودن یا نبودن، وظیفه

تر شده ی خشونت دولتی و اعدام حساس ی ایران نسبت به مسئلهدهد که جامعه به اعدام نوید افکاری نشان می واکنش

تواند نسبت به کشتن کند که این جامعه هنوز نمرده است و میاست و ثابت می است. به نظرم، این امر امیدوارکننده

 . ی یک انسان حساسیت نشان دهدناعادالنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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