
  و بكشيد يريد گبيم كه ببنديد و يرگ
  مي كنيد هچبا رويش جوانه ھا 

  و ناتوان شوند و نتوانند مانند سابق عمل كنندير پران دپرخي مادران و ب يريمگ
  ند جه مي كنيديرگبا ساير مادراني كه جايشان را مي 

  با ھمسران و فرزندان شان جه مي كنيد
  با خواھران و برادرانشان جه مي كنيد

  ا ساير اعضاي خانواده آنان جه مي كنيدب
  جه مي كنيدن و ھمسايه و ھمكارشا و آشنايانبا دوستان 

  جه مي كنيد ي كه امروز خود شاھد كشتار عزيزان خود ھستندو در نھايت با مردم
اين شعله با دست خود  فتن حقوق اوليه انساني،رگكه با ناديده بدانيد 

  من شما را خواھد كرفتو روزي دامي كنيد را شعله ور تر 
  

س از پھنوز . كشتند ١٣٦٢روزي در سال  نينچخواھر عزيزم زھرا را در . امروز سوم شھريورماه است
  .رگزير شكنجه و يا به شكلي دي. شده استه شكلي كشته چبه او سال نمي دانيم  ٢٦ذشت گ

و به آنھا حكم داده   ير شدهگدست ١٣٦٢دو برادرم به نام ھاي محمود و محمد علي نيز كه در سال 
به حق يا ناحق را فعال كاري {تعيين شدهسال از حبس  ٥و  }سال ٨سال و علي  ١٠محمود {بودند
به محاكمه شده و ند دقيقه اي چاه ھاي گدر داد ١٣٦٧در شھريور سال دوباره و را كذرانده بودند  }ندارم

و مي كشند يان به صورت دسته جمعي و آنھا را ھمراه تعداد زيادي از زندانمي شوند اعدام محكوم 
    . مدفون مي كنندروھي گ

تلفن ھمراھم به صدا در آمد و مردي به نام آقاي صالحي  گديروز صبح دوشنبه دوم شھريورماه، زن
يري گيپاره اي توضيحات به اداره پبعد از ظھر براي  ٣ايشان از من خواست كه ساعت . شت خط بودپ

را چفتم گ. كه راجع به خاوران استفتند گدليل احضارم را جويا شدم و . بروموزارت اطالعات خيابان صبا 
بس . من ھم رفتمو  فت الزم است بياييدگاست؟ اتفاقي افتاده ه چر گمدست از سر ما بر نمي داريد؟ 

حدود يك ساعت و نيم  .شدندبازجويي مشغول و عمال  از كمي انتظار مرا به داخل بردند و دو نفر آمدند
  .نبودندھا از من بازجويي كردند، قبلي بودند نسبتا جوان كه دو نفر . طول كشيدبه 

مي خودتان نيز و  تشويق به رفتن به خاوران مي كنيدخانواده ھا را شما خبر داريم كه ما : فتندگمي 
رد خواھر و گسالر مي شود كه گم ،فتم مسلم است كه به خاوران مي رومگ .برويدخواھيد به خاوران 

من در طي در جريان ھستيد و دايم ما را كنترل مي كنيد و مي دانيد كه شما كه . به آنجا نرومادرانم بر
اساسا نمي . به خاوران مي روم }معموال ھر دو ھفته يك بار{مدامند از مادران چنيز به ھمراه تني سال 

ون در طي سال كمتر چنيز سايرين  .خون به ناحق ريخته عزيزانم آنجاستون چ توانم كه به خاوران نروم
 .اين نياز به تشويق من و سايرين ندارد .رد عزيزانشان شركت كنندگمي آيند طبيعي است كه در سال

 .ر بياييد با شما برخورد خواھد شدگاشھريور نبايستي آنجا برويد االن شرايط بحراني است و  :فتندگ
از . رويمذاشتيد كه ما راحت به خاوران بگوقت نمي  چشما ھميشه با ما برخورد مي كرديد و ھي :فتمگ

 .حضار كرديد، كتك زديدرفتيد، برديد، تھديد كرديد، اگھما ابتدا ھر باليي كه دلتان خواست سر ما آورديد، 
 يدغ ما را تازه كردمدام دادمال كرديد و گل عزيزانمان راخاك خاوران را زير و رو كرديد، با ماشين ھاي خود 

باز دست از سر ما . يمتحمل كردآنھا از دست دادن دوري عالوه بر غم ت و آزارھا را اذيتمامي اين ولي 
ي گبرخي تالش كردند سن. تمامي سنك ھا و نشانه ھا را با بتك خرد كرديدذشته گسال  و برنداشتيد

وت لي اغلب ترجيح مي دادند كه خاوران به ھمان شكل متفاارند وذگبياورند و يا نشانه اي از عزيزشان ب
آب ه ھا را چمان درختھو دند يچمي ھمان سنك ھاي خرد شده را كنار ھم . ورستان ھا باشدگبا ساير 

تمامي نشانه ھا و شبانه به خاوران حمله كرديد و بولدوزر انداختيد  ٨٧دوباره در ديماه . ياري مي كردند
براي و نابود كرديد بودند خود كاشته ھاي ه ھايي را كه مادران با بشت ھاي خميده و با دست چو درخت

، آنجا را درخت كاري كرديد آنھم نه درخت نين از بين بردن نشانه ھاچو ھم  موجه جلوه دادن كار خود
وب ھايي مي مانست و ھم اكنون نيز چھاي شاداب و زنده، بلكه با درخت ھايي كه بيشتر به تكه 

   .تمامي آنھا خشك شده است
  

"  بود نين چر اشتباه نكنم گاتيتر آن . ذاشتند كه آن را تكميل كنمگويم جلاب شده چ ه ھاييگبرباالخره 
يزي را تكميل چنين چيست؟ من امكان ندارد كه چتيتر اين فتم گ"  ماركسيستي جريان ھايمرتبطين به 



ان گما خانواده ھاي كشته شد. يشابيش به ما اتھام مي زنيد و حتي مجرم قلمداد مي كنيدپشما . كنم
. " ٦٠دھه  انگخانواده ھاي كشته شد"خط بزنيد و بنويسيد اين تيتر را ايستي ب. بسمين و ھستيم، ھ
يز را تكميل چه چخوب حاال فتم گ. و از من خواست كه آنھا را تكميل كنم زدط را خھا  هگبازجو تيتر بر

ريد و ظاھرا از اين شما فقط قصد اذيت و آزار ما را دا. شما تمام اطالعات من و خانواده ام را داريد. كنم
فتم باشد ولي گ. تغيير كرده باشدشما اطالعات فت اشكالي ندارد شايد برخي گ. كار نيز لذت مي بريد

االخره شروع به ب. ذاريد ما آرام بكيريم و دايم داغ ما را تازه مي كنيدگاين شما ھستيد كه نمي بدانيد 
ساير بخش و د و آنھا نيز از آن مطلع بودند نوشتم الزم بوتكميل كردن آنھا كردم و فقط بخش ھايي را كه 

البته مسأله اصلي شان . ھا را به دليل عدم حضور ذھن، خالي كذاشتم و نوشتم حضور ذھن ندارم
آنھا ھدف  .يرندگمي خواستند بتعھدي كه و  نداسالمي نوشته بودھاي مجازات از صفحه آخر بود كه 

در يكي از موادش اين غيرقانوني تعھد بدھم و به قول آنھا ات براي عدم شركت در تجمعشان اين بود كه 
فته ام و ھر بار كه مرا بياوريد نيز خواھم گقبال من : فتمگ. افراد به قول آنھا خاطي را لو بدھيمبود كه 

نين تعھدي نمي دھم و به خاوران نيز خواھم رفت و در ھر جايي كه خانواده ھا مراسمي چفت كه گ
و زيرا اين حق قانوني . كس نمي تواند من را از اين كار منع كند چو ھيكرد خواھم ت شركيرند نيز گب

. نداردبه خانه دوستان نياز به مجوز رفتن و يا كجاي دنيا رفتن بر سر خاك  چدر ھي. من استطبيعي 
اين مسأله : فتمگ. رفتن به صورت فردي اشكالي ندارد ولي شما مي خواھيد دسته جمعي برويد: فتگ

زاري گبرروھي كشته ايد و ما نيز طبيعي است كه براي گشما آنھا را . شما به وجود آورده ايدرا 
من به خاوران  :نوشتم. فتم باشدگخوب بنويس كه تعھد نمي دھي، : فتگ. رويمبروھي گشان درگسال

ت و خواھم رفت و نه تنھا اين كار جرم محسوب نمي شود بلكه ھر آنكس كه مزاحم من شود مجرم اس
 .كردمجازات أنھا را بايستي به حقوق قانوني من تجاوز كرده و اين حقوق را از من سلب كرده است و 

عزيزان ما ورستاني است كه گآنجا . خاوران مال كسي نيست: فتمگ. ر خاوران مال شماستگم :فتگ
كه ھر طور دلمان اين حق ماست براي ما بسيار قابل احترام است و آنجا دفن شده اند و به ھمين دليل 

نبايستي براي ما مزاحمتي ايجاد كس  چو ھي يريمگمراسم ببه آنجا برويم و براي عزيزانمان خواست 
  .  كند

  
نج شنبه در پفتند كه شنيده ايم كه مي خواھيد گيري صبا زنك زدند و گيپامروز صبح نيز دوباره از اداره 

زاري مراسم در منزل نيز غيرقانوني است و در صورت گيريد و مرا تھديد كردند كه برگمنزل مراسم ب
رد بكيريم ولي قبل از گآري جزو برنامه من بود كه امسال سال .انجام، با عواقب آن مواجه خواھيد شد

امسال . ر موكول كنمگبه زماني دياين برنامه را رفتم كه گاينكه آنھا زنك بزنند خودم به داليلي تصميم 
ه ھا را  چرفتم و خاطراتي از بگآخرين باري كه مراسم . يرمگمراسم بخيلي دلم مي خواست كه 

مادرم زني بسيار مھربان و فداكار و عاشق . ران شدمگمن خيلي نمادرم حالش به ھم خورد و  ،خواندم
از آن . او عاشق فرزندانش بود و ھست ولي آنقدر صبور و مقاوم است كه به ما دلداري مي دھد. است

فت ممكن گون مي چيريم گرفتم ولي امسال مادرم نيز تمايل داشت كه مراسم بگم نر مراسگموقع دي
ي اميدواريم كه او و ساير مادران و گي را دوست دارد و ما ھمگاو زندالبته . ر زنده نباشمگديسال است 

     .شم خود ببينندچرا به مسببين كشتار ويي ھمه گباسخ و دران زنده باشند پ
  

حمله به شكلي وحشيانه  ٦٧سال روھي گان گاعدام شدي اسم يكي از خانواده ھابه مرسال قبل نيز 
قرار دادند و بعد از آن نيز ھر يك را احضار و تھديد و ارعاب را تحت فشار مادران و خانواده ھا كردند و 

نيز سم مراخواھند رفت و در به خاوران البته بيشترشان اعالم داشتند كه . رفتندگكردند و از آنھا تعھد 
ويي گو آمدند م كه يك بانك خصوصي است شنبه نيز به محل كار نجپروز بعد صبح . كردخواھند شركت 

دو و جلوي ھمكاران كردند ير گدستمرا ناشايست شكلي به ير كنند گمي خواھند يك فرد مسلح را دست
 ٢٠٩بند به ال با ھمان حو  يره ماشينگه دستري بگم و ديدستدو يكي به زدند، به دستم دست بند 
 .خواھد شدخاوران در شركت خانواده ھا مانع با اين خيال كه اين حمله ھا . كردند منتقلزندان اوين 

به خاوران ھا ذير براي تجديد ديدار عزيزانشان از تھران و شھرستان پبا عشقي وسف ناولي خانواده ھا 
حمله زار شود و به خانواده ھا گرذاشت مراسم بگھم به جھت حفظ امنيت كشور، نليس پ. رفته بودند

شماني چر خون و پبا دلي الك ماشين ھا را كند و خانواده ھا را پ، ترا شكسھا شيشه ماشين ، كرد
ريبانم را گيري گنان تاوان آن دستچمن را نيز شنبه آزاد كردند ولي ھم .شت كردگمجبور به بازر اشك پ
   .رفته ايسه روز مرخصي فكر كن . ه شده استچر گفتند مگ ولي آنھا خيلي راحت مي. رفته استگ
  



  به كار شتگاز باز سپه اي از مشكالت راپ
كار خود واقعي اه گرفتم ولي نتوانستم به جايگشت به كار را از بانك مركزي گاجازه باز ،روز ٢٣س از پ

ف از به شكل ھاي مختل. البته به ظاھر ھمان كار را داشتم ولي مدام محدودم مي كردند .بازكردم
اه سازماني ام زير نظر ھيأت گو جاي نظارتي بود كار من. شركت در برخي جلسات محدودم مي كردند

اصل شفافيت،  ٤ مديران اجرايي را به نحوي نظارت كنيم كه بر مبنايعملكرد مي بايستي و مديره بود 
ن، مشتريان، حقوق و منافع دينفعان بانك شامل سھامدارا ،ويي، مسووليت بذيري و انصافگباسخ 

اجازه داشتم منشور كاري اه سازماني و گبر اساس جاي. كنندرعايت را كاركنان، محيط زيست و جامعه 
و مأخذي را كه درخواست كنم  در ھر جلسه اي كه در بانك تشكيل مي شود شركت كنم و ھر منبعكه 

ا ولي ب. زارش كنمگت مديره بتوانم كاستي ھا را شناسايي و به ھيأتا ذارند گدر اختيارم ببراي بررسي 
ر شفافيت وجود داشته باشد به راحتي گون اچشدم روبرو جدي اجراي اولين اصل با مانع تصميم به 

 .تبعيض ھا شناسايي مي شود و دريافتي ھاي بسيار متفاوت خود را نشان مي دھد و باقي قضايا
اي بود تا بتوانند به راحتي  يري من نيز بھانهگو موضوع دستشروع شد مديران اندازي برخي  گسن

ولي من از آن بيدھا نبودم كه به اين بادھا بلرزم و تصور مي كردند كاري من را زير سوال ببرند صالحيت 
براي بھتر نان چكه با اين اذيت و آزارھا من ميدان را خالي مي كنم و استعفا مي دھم ولي من ھم

ر اين كار را انجام پدست  مي كردم تا بتوانم با مطالعه منابع بيشتري را يدم و گانجام دادن كارم مي جن
و مسةوليت شفافيت و باسخ كويي آن  كه ھيج كجايمعيوب اين سيستم در دھم ولي غافل از اينكه 

. وار كار من را به اتمام رساندگباالخره يك اتفاق نا. انصاف را برقرار كردوجود ندارد جطور مي توان بذيري 
به باالي آرم بانك فرستادند كه از آنجا به زمين جھت نظافت را بدون كاله ايمني  يچيك كاركر نظافت 

تنھا كه ساله  ٢١يك بسر . و نبودگاسخ پكسي  چمي ميرد و ھيو مي شود و مغزش متالشي مي افتد 
وشزد گمن به اين امر اعتراض كردم و در يك نامه كتبي عدم رعايت نكات ايمني را . نان آور خانه بود

بيشتر به ھر قيمتي اين نتايج را به بار خواھد آورد سود كاھش ھزينه و كسب و اعالم داشتم كه دم كر
فت تو گو شش نيامد مديرعامل خو .در حاليكه شما مسةول حفظ ايمني و بھداشت كار كاركنان ھستيد
فتند كه استعفا گالبته بعد به من . قصد اغتشاش در بانك را داشته اي و دستور اخراج بنده را صادر كرد

اين كار را نخواھم كرد و اخراجم كنند و علت اخراجم را نيز در نامه قيد نمايند فتم گذيرفتم و پنبده و من 
ند روز متوجه شدند كه قرارداد يك ساله من كه قرار بود تمديد شود در حال اتمام است و بي چكه بعد از 

از بانك بود بايستي مقام نطارتي و كنترلي نظارتي  جون كار من. سر و صدا قراردادم را تمديد نكردند
ردم و خوشبختانه اولين بار به سرعت با رييس بانك مركزي را كتقاضاي مالقات  ،مطلع شودبركناري من 

د كه تو وظيفه ات را نفتگو ايشان و نامه اي را كه نوشته بودم به ايشان نشان دادم  !اين كار انجام شد
 ١٥الي  ١٠تا كاش امثال شما در اين كشور بيشتر داشتيم و اميد دادند كه  ،ياه انجام دادبه درستي 

به بانك مركزي ند باري چبعد از كذشت اين مدت ولي متأسفانه . رديگبه سر كارت باز مي روز ديكر 
   .اجازه مالقات ندادندر گديولي زنك زدم و تقاضاي مالقات كردم 

  
ي بخصوص در ميان ما خانواده ھا. ر مملكت ما بسيار استمتأسفانه اين قبيل مسايل و مشكالت د

ه چمشكالت و يا مشكالتي به مراتب بدتر شده اند ولي قبيل ار اين چافراد بسياري دكشته شدكان 
  ؟  وست گاسخپكسي 

را بيان كردم تا شايد روزي برسد كه ھر يك از كرده بودند كي از مشكالتي كه برايم ايجاد چمن بخش كو
از يك  .ه رفته استچو نشان دھيم كه در طي اين سال ھا بر ما ييم وگو مشكالتمان را باز ما مسايل

حقوق اوليه بسياري حقوق از جمله از ر گطرف بھترين عزيزانمان را از دست داده ايم و از طرف دي
    . اھي تصور مي كنيم كه اين محروميت حق طبيعي ماستگحتي شھروندي محروم شده ايم و  

  
رفتن مراسم سالكرد گنان براي چرد ولي ھمذگمي  ٦٧سال شھريور تلخ و شوم سال از  ٢١نونھم اك

عنوان يكي از خانواده ھاي كشته من به  .شويمتھديد مي يريم و گتحت فشار قرار مي عزيزانمان ما 
از دست داده ام  ٦٧الي  ٦٠شدكان دھه شصت كه شش نفر از اعضاي خانواده ام را در سال ھاي 

      . ذاشته نشودگا پحقوق شھروندي ما زير كه نه مي خواھم مصرا
  

  منصوره بھكيش
  ١٣٨٨سوم شھريور 


