
  به ياد جاودانگان گل زار خاوران
   "خاوران تنها گور دسته جمعي در كشور مان نيست"

  
   گلزار خاوران– گورستان بهاييان – جنب قبرستان ارامنه – شهرك خاور – جاده خراسان –تهران 

  
ايـن همـه    .  مـي سـوزاندت    عمق فاجعه . اي را به چشم مي بيني كه دل و جانت را مي لرزاند                    از در كه وارد مي شوي گستره      

پاهايت پيش نمي روند، چون ذره ذره آن، خاك تـن عزيزانـي اسـت كـه هـر گوشـه اي از زنـدگي هـر                           . توحش باوركردني نيست  
 مـي گوينـد كـه حـدود مـزار           60مادران شـهداي سـال      . مزار هيچ عزيزي را به يقين نمي تواني بيابي        . كدامشان حماسه اي است   
مادري مي گويـد بطـري      . زنندب با شمارش قدمهايشان مزار دلبندانشان را حدس          و فقط مي توانند     اند، عزيزانشان را نشانشان داده   

سنگ كـوچكي كـه بـر مـزار         .  اندك نشانه را نيز از بين برده اند        آننيم شكسته اي را همان روز هاي اول زير خاك كرده است اما              
  .وانستيم مزارش را بيابيم كه امسال نت برداشته اند به طوريسعيد سلطانپور نامش را در خود داشت

  
  . است67آنسوتر مزار شهداي سال ...        اما 

بعد از پايان جنگ، رژيم با آگاهي به اين كه نيروي عظيم انقالب آفريني در زندانهاي مخوف و زير شكنجه هاي دهـشتناك                               
اقتـصادي و اجتمـاعي آن دوران شـديدترين ضـربه هـا را بـر       آنچنان آبديده شده كه قادر است پس از آزادي در شرايط سياسـي،        

. پيكرش وارد سازد تصميم گرفت به خيال خود اين درختان انبوه را قبل از آن كه به بار بنشينند با تبر بيداد خود بـر زمـين زنـد                            
پايـاني محكوميـت    روزهـاي   ده   شهريور آغاز شد، در حالي كه بسياري از زندانيان اعدام شـ            11كشتار سفاكانه و بيرحمانه رژيم از       

 سال داشتند و در آن زمان بـه         12در بين اعداميها افرادي يافت مي شدند كه در هنگام دستگيري فقط             . خود را سپري مي كردند    
 ساله اي مبدل شده بودند كه با مقاومت در مقابل سختترين شكنجه ها، تحمـل انفراديهـا و انـواع فـشارهاي روحـي و                      20جوانان  
  .وز محكم و استوار بر سر موضع خود ايستاده بودندرواني هن

  
       هزاران نفر در سراسر كشور تنها به جرم ابراز عقيده مخالف و درخواست آزادي، برابري و حقـوق حقـه انـساني خـود بـه دار                           

 مدفون گشتند تا به اين وسيله بتوانند نام نام آورشـان را از صـفحه روزگـار                  آويخته شدند و گروه گروه در بيابانهايي مانند خاوران        
  .اما داستان اين اسطوره هاي تاريخ ساز سينه به سينه نقل مي شود. محو كنند

  
مادران داغديده و خانواده هاي دلشكسته در آن دوران رعب و وحشت و تنهايي قدم بـه قـدم و نفـس بـه نفـس فرزنـدان و                                    
آب و علف و در خاكي كه        باالخره يافتنشان اما كجا؟ در بياباني بي      ... وشه هايشان را در زمين و زمان جستجو مي كردند، و            جگرگ

ر و فداكاري، ايمان و اعتقاد، انسان دوستي و حـق طلبـي بـاقي    ثري از آن همه شكوه و بزرگي، ايثا با بولدوزر زير و رو شده بود تا ا        
  .كي از آن همه فساد و تباهي، خشونت و بيداد، فرومايگي و پستي، كشتار و توحش بدست نيايدتا هيچ سند و مدر. نماند

  
اولين يا دومـين جمعـه       هر ساله در   " هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق      ثبت است بر جريده عالم دوام ما                     "اما،         

وران گرد هم مي آيـيم تـا بـا آرمانهـاي بلنـد انـساني تمـامي                  ا، در خ   عزيزان جانباخته  شهريور ماه به بزرگداشت ياد و خاطره اين       
بگوييم كه گرچه در هيچ تاريخ مكتـوبي جانفـشاني و مظلوميـت، بيـداري و ظلـم                  شهداي راه حق و آزادي تجديد پيمان كنيم و          

  . بر دل و جان ما حك شده است براي هميشه، امانگشتهستيزي اين عزيزان درج 
بر ماست كه هر ساله علـي رغـم همـه فـشارها و              . در هر محفل و هر مكاني كه مي توانيم از آنان سخن بگوييم                   بر ماست كه    

اشـعار و نمايـشنامه هـاي سـعيد سـلطانپور را      . بگوييم كه چه كردند و چه مي خواسـتند     . تهديدها باز هم بر مزارشان جمع شويم      
اي فجيع غير انـساني حـرف بـزنيم، از نظريـه پردازيهـا و تئوريهـاي                 بخوانيم، از تحمل و سخن نگفتن حميد قطبي زير شكنجه ه          

و از آن همـه غـرور و انـسانيت كـه از     ... جامعه ساز داريوش كايدپور بگوييم و از سادگي و بي پيرايگي ژيال فتحي سخن بـرانيم و                  
 ساختن فردايـي بهتـر را شـدني         ،و با اميد  البالي برگهاي تاريخمان و از حافظه تاريخي مردمانمان پاك كرده اند داستانها بسازيم،              

  .  كنيم
   از ايران–نسرين 


