ﮔﺰارﺷــﯽ از ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑﯿﺴــﺖﻣﯿﻦ
ﯾﺎدﻣـﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎی ﭘـﺎﺋﯿﺰ  1377در
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ -آﻟﻤﺎن
ﻧﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺮور ﺻﺎﺣﺒﯽ

»اﮐﻨﻮن ﺟﻨﻮن روداﺑﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ .ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﯽ ﭼﺮا ﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ از دﻫﺎنﻫﺎ ﻫﺰاران ﭼﺮا ﺟﺎری اﺳﺖ(1)«.
” دارﻫﺎیﺗﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ
و ﻃﻨﺎبﻫﺎیﺗﺎن را در ﻓﻀﺎ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ
ﻣﻦ آﻣﺎدهام
ﺗﺎ ﻣﺮﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ
ﻣﻦ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﻗﻠﻢ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ
داﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮقﻫﺎی ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه
ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ
داﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آوﯾﺰان ﺷﻮم
از ﻓﺮاز ﻃﻨﺎبﻫﺎی ﺟﻬﻞ
و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮم
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ

دور از ﻫﺮاس زﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻤﺎﻧﺪ
دور از دﺳﺖرس ﻏﺎرتﮔﺮان
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻤﺎﻧﺪ
دور از ﻫﺠﻮم ﺧﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن«)(2
ﺑﯿﺴﺖﻣﯿﻦ ﯾﺎدﻣﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای ﭘﺎﯾﯿﺰ  77در
روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ  7و ﺷﻨﺒﻪ  8دﺳﺎﻣﺒﺮ  2018در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ،در ﺳﺎﻟﻦ
)(Warenannahmeﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎدﻣﺎن از
وارن اﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﮔﺎه و
ﺳﻮی ﺳﯿﻤﺎ ﭘﻮﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺶﮔﺮان دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﯾﺎدﻣﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﺎد آنﻫﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﺑﺪارﻧﺪ.
در

آن

ﺑﺮﻫﻪی

زﻣﺎﻧﯽ،

ﭘﯿﺮوز

دواﻧﯽ،

ﻓﻌﺎل

ﺳﯿﺎﺳﯽ

و

ﻣﻮاﺳﺲ

ﺑﻮﻟﺘﻦ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﭘﯿﺎم اﻣﺮوز« ،ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽزاده ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻢراه ﭘﺴﺮ  ٩ﺳﺎﻟﻪاش ﮐﺎرون ،دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری از
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی »اﯾﺮان
ﻓـﺮدا« ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺨﺘـﺎری و ﻣﺤﻤـﺪ ﺟﻌﻔـﺮ ﭘﻮﯾﻨـﺪه از اﻋﻀـﺎی ﻓﻌـﺎل و
ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎی دورهی ﺳﻮم ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﮔﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﻧﺠﯿﺮهای و
ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺗﺮورﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد.
روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺎﻫﯽ از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ دﺧﺘﺮ
ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ،ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦزاده ﻫﻢﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ،ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭘﻮﯾﻨﺪه دﺧﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،ﺑﻬﺮوز ﻧﻘﯽﭘﻮر و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﺧﻮشﻧﮕﺎر و ﺧﻄﺎط
از دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی
ﺑﺮای ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺪ،
زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮد
زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺟﺎ ﮐﻪ

اﻋﺘﺮاضﺷﺎن ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺷﻮد
رﻧﺞﺷﺎن رﻧﮓ
و ﻓﮑﺮﺷﺎن ﻗﻠﻢ)(3
ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ
ﺑﻪ دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖﻣﯿﻦ ﺳﺎلﮔﺮد ﻗﺘﻞﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  1377رخ داده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ
را ﺑﺮای دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ دﯾﺪن و دﻗﺖ در ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وادارد.
او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﭼﯿﺪﻣﺎن و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ اراﯾﻪ آﺛﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺪان
ﻫﻨﺮی آنﻫﺎ را ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦزاده زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮری از
ﻫﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن زﻧﺎن اﺳﺖ .او ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺳﺎل  ۱۳۷۷دوازدﻫﻢ آذر آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﺷﺎﻋﺮی ﺗﻮاﻧﺎ
را از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪاش رﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،و دﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻮردﻻﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﮐﺸﺘﻨﺪ .و آن ﺳﺮ ،ﺳﺨﻦﻫﺎ ﮔﻔﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدم و در ﺑﻬﺖ،
و دل در ﻓﻐﺎن و در ﻏﻮﻏﺎ .ﭘﺲ از آن ،رﻧﮓﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﺠﺒﺎ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر
ﺑﻮی زﻧﺪهﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ» …«.ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ«
ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش ﻣﯿﻞ دروﻧﯽ او ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺗﺎ ﺧﻂ.
ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
»رﻧﮓﻫﺎ و ﺧﻂﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻋﺸﻮه و ﻧﺎز ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ .از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ .اﮔﺮ دﯾﺮ ﺑﺠﻨﺒﻢ و وﺳﻂ راه ﻧﮕﯿﺮمﺷﺎن ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻪام«.
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﺛﺎرش
ﺣﻀﻮر او را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدی.
ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻣﯽآﻣﯿﺰد و اﻧﺮژی ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی او ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎن

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ آﺛﺎرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی او دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﮐﺜﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ او ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ در
ـﻄﻮرهﻫﺎ و
ـﻦ از اﺳـ
ـﺮای ﻫﻤﯿـ
ـﻮد دارد ،ﺑـ
ـﺎ وﺟـ
ـﺮک ﻣـ
ـﺎه ﻣﺸﺘـ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔـ
داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﺑﻪﺗﺮ دﻧﯿﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪهاﻧﺪ و
در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ«.
ﺑﻬﺮوز ﻧﻘﯽﭘﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ﻣﺘﻮﻟﺪ در اﯾﺮان ،و اﮐﻨﻮن
ﺑﺎ ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎ
در ﺷﻬﺮ رﺗﺮدام ﻫﻠﻨﺪ زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﺪام روﺷﻦﻓﮑﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﻤﺴﯽ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در آﻟﻤﺎن زﻧﺪهﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اﺷﻌﺎر ،ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی
ﻣﺜﺎل ﻗﻠﻢ ﻫﻢراه رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪای از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﺸﺘﺎر را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺎن ﺷﻌﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﺮز ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .ﺗﻼش
ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻠﯽ ﺑﺮ روی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﮔﯽ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻢ و آن را ﺑﺎ
اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دوردﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
روز دوم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »زﺧﻢ ﺑﺎز« از ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻦ
»وارن اﻧﺎﻣﻪ«ی ﻓﺎوﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺣﺴﯿﻦ دواﻧﯽ ﺑﺮادر ﭘﯿﺮوز
دواﻧﯽ در ﺑﺎرهی ﺑﺮادرش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادرش ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺪا
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ رﺑﻮده ﺷﺪن ﭘﯿﺮوز دواﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ
در ﺑﺎرهی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﺮادرش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﮐﺒﺮ
ﮔﻨﺠﯽ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﭘﯿﺮوز دواﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﻮای ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ،ﻣﻌﺎون اول ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻢﺳﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ روانﺷﻨﺎس و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﮔﻔﺖ،
ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ را از ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف
ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮگ او ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
واﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و وﮐﯿﻼن آنﻫﺎ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی و ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن،
روﺑﻪرو ﺷﺪ.

»ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮏ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ
ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻢ آﻣﭙﻮل ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
زﻣﯿﻨﯽﺷﺎن ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ دور ﮔﺮدن
ﭘﺮ درد ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺟﺰ
ﺑﯽداد؟«

ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮادﺷﺎن آﻣﭙﻮل ﻫﻮا،
ﺑﻪ ﺗﻨﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای
ﻣﺮدان ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی
زﻧﺎن اﺳﻄﻮرهای ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی دادﺧﻮاﻫﯽ از اﯾﻦ

ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺣﺎﺟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺧﻮاﻫﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽزاده و ﻋﻤﻪی ﮐﺎرون  9ﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻧﺪهﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
»ﭘﺮوﻧﺪهی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺑﯽدادﮔﺮاﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ .ﭼﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻗﺒﻞ
 ،۱۳۷۷ﭼﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۷۷ﺑﻪ وﻗﻮع
از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺧﻮنﺑﺎر
ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﻗﺘﻞﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﻮف رخ داد ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎنﺷﺎن را در ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﻮدﺑﺮداری ﺷﺪهی آﻣﺎده ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ «.او
ﺑﺮ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ در ﺑﺎرهی ﻋﮑﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻟﺤﻈﻪی ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﺟﺴﺪ دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﻫﻢﺳﺮش ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری از ﻣﻨﺰل در اول
آذر  ۱۳۷۷را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »روزﺷﻤﺎر ﺳﯽ ﺳﺎل
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺧﯿﺮن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢﺧﻮان
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻋﮑﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﻗﺘﻞ ﻣﺸﮑﻮک دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ وزﯾﺮ
ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﻫﻢﺳﺮش در ﻣﻨﺰل…«.
»ﻣﻦ آن ﺷﺐ آنﺟﺎ ﻧﺒﻮدم .اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺑﺴﺘﻪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﺟﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ﭼﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ .رواﯾﺖﻫﺎیﺷﺎن ،ﺗﮑﻪﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از
ﯾﺎدﻫﺎ ،ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻏﻢ و ﺑﻬﺖ ،ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻧﺪارد .واﻗﻌﯿﺖ را از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻦﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون
ﺑﺮدن ﺟﺴﺪﻫﺎ ،آنﻫﺎ را روی ﻫﻢ »اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ« .ﻣﺎدرم را از ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻ،
ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ او را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺳﺮای ورودی ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻪ در ﺷﯿﺸﻪای آن ﺑﻪ اﯾﻮان ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .روی ﺟﺴﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ«…
ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻋﮑﺲ و زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ در ﯾﮏ »ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦﺟﺎ »ﺗﺎرﯾﺦ« اﺑﺘﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه
ﮐﻪ واﻗﻌﻪ را از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺗﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و رواﯾﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﻧﻪ ﺣﺲ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺲ ﮐﻨﺞﮐﺎوی ﺑﯽﻣﺎﯾﻪای را
ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮده داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ دلﺧﻮش ﻣﯽﺷﻮد و آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد
و رام ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را
ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ از ﺣﻮادث ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺎدیﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ را ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ«
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺸﺘﯽﺑﺎﻧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻞﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای
اﯾﺴﺘﺎدهﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ«.
ﺳﻬﺮاب ﻣﺨﺘﺎری ﺳﺨﻦران ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭘﺪرش از دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
در زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﭘﺪرش را
در »ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ« ﻗﺮار داد» :ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ دﯾﮕﺮی…«.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﯾﺴﺘﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی دروغ و
ﺣﺎﺷﺎ ﺳﺖ ،ﺗﺮاژﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ و در زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺪرت در ﺧﻮد
زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺳﮑﻮت و ﻣﺮگ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد«.
ﺳﯿﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﯽ ﻫﻢﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ  77و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،از ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮد .آنﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل »اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه«ی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی او اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد و ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ رﻧﮓ ﻧﺒﺎزد.
ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺨﻦراﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »دادﺧﻮاﻫﯽ ،ﯾﺎدآوریﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن« آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮادران
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎرهی »ﭼﺮاﯾﯽ« ﻗﺘﻞ و ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
از ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۷۷ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻋﺪام ﺷﺪهﮔﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
وزﯾﺮ وﻗﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ آن روز ،ﭘﺮﺳﺶ روزﻫﺎ و
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﺮﺳﺶ اﻣﺮوز اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﺮا ﮐﺸﺘﻨﺪ
»ﻧﺪای دادﺧﻮاﻫﯽ و اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ آزار ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺣﺒﺲ و ﻗﺘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﻣﻨﺘﻘﺪان و
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ آن
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷و ﺗﺮور و

ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ۷۷دو ﻧﻘﻄﻪی اوج اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ
ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻫﻢواره اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮزﯾﮏ ﺳﺎﺳﺎن ﺷﻬﺒﺎزی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺶﮔﺮان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و دﻣﮑﺮات ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻋﻼم
ﮐــﺮد ﮐــﻪ »ﺑﯿﺴــﺖﻣﯿﻦ ﯾﺎدﻣــﺎن ﻣــﺮوری اﺳــﺖ ﺑــﺮ آن ﺑــﯽداد و ﺗﻼش
ﺧﺴﺘﻪﮔﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و ﻫﻢدﻻن آﻧﺎن ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ.
اﯾﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﯽﻃﺮف و ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪان ،اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد
و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﻮﻧﺪ«.
در اداﻣﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد رﻣﻀﺎﻧﯽ و آواز ﮔﻠﺮخ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎوران ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﭘﯿﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ »زﺧﻢ ﺑﺎز« در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
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