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آنها  جنایِت  با  ایشان  خویشاوندان  و  جنایتکاران  شدن  مواجه  مسئله ی  ایران  در  منجنیق:  مقدمه ی 

گوناگون  اشکال  جنایت  از  دفاع  و  انکار  سکوت،  است.  بوده  چالش برانگیز  مسائل  از  یکی  همواره 

بگذریم  که  داشته اند  مستقیم  نقش  جنایت  در  که  کسانی  خود  از  است.  گذشته  با  آنها  مواجهه ی 

فرزندان آنها نیز همواره یکی از همین روش ها را برگزیده اند. چند ماه پیش بود که مصاحبه ی فاطمه 

صادقی، فرزند صادق خلخالی حاکم شرع منصوب بنیان گذار جمهوری اسالمی در سال های اول انقالب، 

حاشیه های بسیاری ایجاد کرد. او در این مصاحبه ضمن تاکید بر وجوه شخصی انسانی و عادی پدرش 

مورد  این  در  بتواند  تا  ندارد  را  الزم  آگاهی  و  دانش  که  گفت  کردستان  در  او  جنایت های  مورد  در 

مسبب  را  او  پدر  تنها  نباید  که  کرد  تاکید  مالجو  محمد  با  مصاحبه یی  در  بعد  روز  چند  و  بزند  حرف 

لحاظ  نیز  را  کشته گان  و  یعنی سرکوب شده گان  مقابل،  باید خشونت طرف  بلکه  دانست  جنایت ها  آن 

بگیرد،  موضع  پدرش  جنایت های  علیه  صراحت  به  نمی تواند  که  نیست  صادقی  فاطمه  تنها  این  کرد. 

نقش  تنها  نه  همواره  نیز  اصالح طلب  جامعه شناِس  جالیی پور  حمیدرضا  فرزند  جالیی پور،  محمدرضا 

پدر خودش را در جنایت های دهه ی شصت انکار می کند بلکه تاکید دارد که پدر او در مقام فرماندار 

او  مخالفان  که  حالی  در  کند  جلوگیری  بیشتر  کشتار  از  می کرده  تالش  که  بوده  رئوف  چهره یی  مهاباد 

نیروهایی »تجزیه طلب« و »تروریست« بوده اند. فقط حسین، محمد و احسان الجوردی که به جبهه ی 
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»اصول گرایان« تعلق دارند نیستند که در مواجهه با سیمای پدرشان، اسدالله الجوردی دادستان انقالب 

تهران و رییس زندان اوین در سیاه ترین روزهای دهه ی شصت از سیمای جالد، انسانی مهربان، دلسوز 

باکری،  باکری، فرزند حمید  بلکه مصطفا همت، فرزند محمدابراهیم همت و آسیه  و مظلوم می سازند 

پس  بالفاصله  کردستان  مردم  جنبش  سرکوب  جریان  در  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان  از  دو  هر 

اعتدال  دولت  مدافعان  از  روزها  این  و  بوده اند  سبز  جنبش  هوادار  که  پهلوی،  سلطنت  سرنگونی  از 

»بسیجی  قامت  در  آنها  از  و  انکار  را  پدرانشان  خوِن  به  آلوده  مرفق  تا  دست  هم  می شوند  محسوب 

ثابتی،  پرویز  ثابتی فرزند  پردیس  بازمی گردد.  به گذشته های دورتری هم  واقعی« دفاع می کنند. ماجرا 

ایرانی_آمریکایی  دانشمندی  عنوان  به  همواره  پهلوی  سلطنت  مخوف  امنیت  سازمان  ساواک،  معاون 

مورد تجلیل قرار می گیرد و مایه ی فخر »ایرانی ها« شمرده می شود اما هرگز در مقابل این پرسش قرار 

نگرفته که در مورد جنایاتی که پدرش در آنها نقش مستقیم و بی واسطه داشته است چه فکر می کند 

و نسبت به آنها چه احساسی دارد. گویا در آرژانتین اوضاع طور دیگری است.
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پابلو ورنا1 از چهار سال پیش تاکنون پدرش را ندیده، از زمانی که در بار هتلی در بوینس آیرس مشاجره ی 

به مسائل خانوادگی  ربطی  آنها منجر شد،  میان  به جدایی  که  تلخی  گفتگوی  اما  آنها درگرفت.  بین  سختی 

نداشت.

بدترین  اکراه  با  ارتش،  بازنشسته ی  دکتر  ورنا،2  آلخاندرو  خولیو  دردناک،  ساعت  سه  از  بیشتر  طول  در 

تردیدهای پسرش را تایید کرد: در دوران دیکتاتوری آرژانتین بین سال های 1976 تا 1983، دکتر آلخاندرو به 

تا بتوان آنها را –در حالی که هنوز زنده بودند- از هواپیماهای  زندانیان سیاسی آرامبخش تزریق می کرده 

پرتاب کرد. اقیانوس اطلس جنوبی  به آب های منجمد  نظامی 

این  شده.  تقسیم  آن  از  پس  و  مکالمه  این  از  پیش  به  من  زندگی  زمان[  آن  ]از  می گوید:  ساله   44 ورنای 

صحه  ورنا  ترس های  برهولناک ترین  که  دلیل  این  به  فقط  -نه  بود  شوکه کننده  جهت  دو  به  اعترافات 

رازی  مدت ها  تا  داشتند،  مشارکت  مرگ"  "پروازهای  این  در  که  مردانی  هویت  چون  بلکه  می گذاشت، 

بوده است. محرمانه و سربه مهر 

1- Pablo Verna

2-- Julio Alejandro Verna
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یا  را می گذرانند،  افسران سابقی که دوران محکومیت خود  از  پیمان سکوت3 میان صدها تن  به[  ]با توجه 

در حال حاضر در حال محاکمه هستند، ]محکوم شدن این افراد[ به این معنی است که شهادت های مختصر 

و باارزش مربوط به چنین جنایاتی از زبان خود عامالن جنایت شنیده شده است.

پروازهای مرگ محکوم  در  به جرم مشارکت  این[  از  ]پیش  که  دیگر  تن  پنج  در طول هفته ی جاری، حکم 

شامل  که  می  شود  دیگری صادر  پرونده ی  به  رسیدگی  یافتن  پایان  با  این حکم  شد.  شده اند، صادر خواهد 

ده ها افسر سابق ارتش بوده است، این افسران در رسوایی مربوط به مدرسه ی مکانیک دریایی »اِسه مه آ«4  

داشته اند. نقش 

پس از مدت ها کشمکش درونی، ورنا در نهایت تصمیم گرفت که حاضر است علیه پدرش شهادت دهد. اما 

اطالع از این موضوع که در آرژانتین شهادت فرزندان علیه والدین خود در دادگاه منع قانونی دارد، سبب 

سرخوردگی او شد.

او می گوید: "هیچ کس نمی دانست که پدرم در پروازهای مرگ مشارکت داشته، بنابراین تاکنون شهادت من 

تنها مدرک موجود محسوب می شود- اما در حال حاضر مطابق قانون این شهادت غیرقابل قبول است."

قانون  برای  اصالحیه ای  عاملین جنایت  بستگان  دیگر  از  تن   25 به همراه  ورنا  این وضعیت،  بهبود  امید  به 

جزایی کشور پیشنهاد کرده اند که مطابق آن فرزندان اجازه دارند در پرونده های حقوق بشری علیه والدین 

خود شهادت دهند.

بیمارستان  دکتر  می کند،  زندگی  بوینس آیرس  در  خود  خانه ی  در  آزادانه  و  است  زنده  هنوز  که  ورنا  پدر 

نظامی »کامپو دو مایو«5 بوده، پایگاه بزرگی که به محل اصلی کشتار رژیم بدل شده بود.

پرتاب  اقیانوس  داخل  به  زنده  که  افرادی  به  و  داشته  شرکت  مرگ  پروازهای  در  "پدرم  می گوید:  ورنا 

می شدند، دارو تزریق می کرده." گمانه زمانی ها بر آن است که حدود 30000 نفر در طول دوران دیکتاتوری 

به قتل رسیده اند و بسیاری از آنها به این شیوه کشته شده اند.

نشانه هایی حاکی  در حین صرف شام خانوادگی،  پدرش  که  آغاز شد  اولین بار وقتی  ورنا  تردیدهای  و  شک 

از اطالع از جزئیات جنایت های دیکتاتوری بروز داد.

pact of silence -3  پیامن سکوت نام پیامن نانوشته ای میان اعضای نیروهای مسلح آرژانتین که در جریان وقایع دوران دیکتاتوری 

نظامی بوده اند است که بر مبنای آن تقرینب همه ی این افراد سوگند یاد کرده اند که در مورد این وقایع سکوت کنند.

ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada( -4مدرسه ی عالی مکانیک دریایی، یکی از مراکز آموزشی نیروی 

دریایی ارتش آرژانتین بوده که در طول دوران دیکتاتوری نظامی در این کشور به عنوان بازداشتگاه غیرقانونی و محل شکنجه ی 

مخالفین مورد استفاده قرار می گرفته است.

5- Campo de Mayo
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او می گوید: "وقتی پرسیدم این همه چیز را از کجا می داند، او از پاسخ سر باز زد و گفت که این شایعات 

را از پرستاران شنیده بوده، اما در نهایت متوجه شدم که ]این حرف[ حقیقت ندارد."

تصادف  یک  صحنه سازی  به  یک بار  چطور  که  بوده  گفته  خانواده  افراد  بقیه ی  به  پدرش  ورنا،  گفته ی  به 

ساختگی کمک کرده، تصادفی که در آن به چهار تن از مخالفین حکومت دیکتاتوری داروی بیهوشی تزریق 

شده، آنها را داخل ماشین گذاشته و ماشین را به داخل یک رودخانه هل داده اند.

در  جاری  سال  اوایل  تا  او  دهد.  انجام  کاری  هیچ  خود  هولناک  دانسته های  این  با  نیست  قادر  ورنا  ولی 

از زنان خویشاوند  ارتباط گرفت که عمدتن  با گروهی  اینکه  تا  تنهایی می کرده است،  این مخمصه احساس 

افسران سابق تشکیل شده بود. این افراد به طور عمومی درباره جنایت های پدران خود صحبت کرده اند.

پدر هشتاد  است.  فوریو6  لیلیانا  است،  کنگره  با  کردن  البی  دنبال  به  قانون  تغییر  برای  که  افرادی  از  یکی 

آنها چقدر  که  "این مسئله  ابد در حصر خانگی محکوم شده.  به حبس  فوریو،7  پائولینو  او،  و چهار ساله ی 

نیز  اینکه چطور حتی حاال  و  بوده  آنها  پشت  دولتی  قدرت  تمام  اینکه  است،  بوده اند، دهشتناک  قدرتمند 

توجیه می کنند." را  کارشان 

این  ابد محکوم شده.  به حبس  کالینک،9  ادوارد  پدرش،  که  است  کالینک8  آنالیا  گروه  اعضای  از  دیگر  یکی 

گروه با نام "داستان های نافرمان"10 شناخته می شود. او می گوید: "دادگاه شهادت من علیه پدرم را غیرقابل 

قبول خواند، با این حال پدرم محکوم شد چون چند تن از کسانی که از کشتار جان به در برده بودند، علیه 

مهم  بسیار  علت  به همین  و   ندارد  بازمانده ای وجود  پابلو هیچ  پدر  پرونده ی  در  ولی  دادند.  او شهادت 

است که به او اجازه ی ارائه شهادت داده شود."

علی رغم اینکه ورنا احساس می کند تقاضای برخورداری از حق ارائه ی شهادت علیه پدرش توجیه پذیر است، 

این تصمیم آسان نبوده است. اما مسیر منتج به 

او می گوید: "پدرم هیوال نیست، انسانی عادی است که وجوه خوب و بد دارد، ولی مرتکب جنایت شده." 

پدرانشان  به محکوم کردن  را  نتوانند خود  فرزندان دیگر عاملین جنایت ممکن است  و تصدیق می کند که 

کنند. راضی 

6- Liliana Furió

7- Paulino Furió

8- Analía Kalinec

9- Eduardo Kalinec

10- Historias Desobedientes
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می گوید: "آگاهی یافتن از ابعاد جنایت های پدرم روندی مرحله به مرحله و بی اندازه دردناک بود. مسیری 

که از انکار آغاز و به آگاهی ختم می شود، طوالنی است و من این راه را آگاهانه برنگزیدم. کاملن می فهمم 

که چطور دیگران در موقعیتی مشابه موقعیت من تصمیم می گیرند از روبرو شدن با مسئله اجتناب کنند."

منبع:

گاردین

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/28/argentina-death-flights-a-sons-fight-for-the-right-to-testify-against-his-father?CMP=Share_iOSApp_Other
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