ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻬﯽ و
ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺻﻨﻒ
دﻻﻻن آﻣﻮزش درک ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن
از ﻣﺤﺼﻮﻻتِ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪای
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزش را ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
ﮐﺎﻻی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪهی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﻤﺎن از ﺳﻮﯾﯽ
ـﻪ
ـﻮﺑﺖ روز ﺑـ
ـﺪﯾﻦ ﻧـ
ـﺎﯾﯽ ارزان و در ﭼﻨـ
ـﺎ ﺑﻬـ
ـﺎن را ﺑـ
ـﺪ ﮐﺎرﺷـ
ﺑﺎﯾـ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ – از آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ و درﻣﺎن
– ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﺧﻨﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و
ﺳﻮدزاﯾﯽ در ﻫﻤﻪی ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن درک ﮐﺮده اﯾﻢ و
دﯾﺪه اﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت را از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و
در ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ.
زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ زﻣﺎﻧﻪ ی رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ِ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ِ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و
دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ِ ﭘﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻋﺎﻫﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ِ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،ﭘﻮﻟﯽﺷﺪنِ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی آﻣﻮزشِ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ
اُﻓﺖِ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺴﻮسِ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎتِ رﻓﺎﻫﯽ ِ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ دم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖِ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﻘﻮط ِ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ،
دﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ِ روزاﻓﺰون از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯽ – ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﻣﺤﺮوم را از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی »ﺑﺮﺗﺮ«
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ – ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﭙﻬﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی،

ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی آن رد ﺻﻼﺣﯿﺖِ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن
در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﯿﻢﻣﺂﺑﺎﻧﻪی ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در
ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن را ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﭘﺲ ازﺳـﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن در دی ﻣـﺎه  ،۱۳۹۶ﺗﻼشﻫـﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﮓاﻧﺪازی در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺻﺪور ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ً
ﺳﺎل ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ،ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق و ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرزِ
ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در روز داﻧﺸﺠﻮ ﻗﻮﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪِ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎسِ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزیﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻟﻐﻮ اﺳﮑﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ارﻋﺎب
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن – ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن – ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺰوﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﯾﺴﺘﻤﺎن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ .اﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﺎن ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺴﮑﻦ و
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد از ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﻮد ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﺮدﻣﯽ و ﺻﻠﺢ را ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺷﻐﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ
ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
آﮐﺎدﻣﯽ و وﻓﺎداری ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی
ﺳﻤﯿﻪ رﺳﺘﻢﭘﻮر
ً
ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﻬﺎﺟﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎهِ ﺳﻨﺘﺎ ﭼﭗﮔﺮای ِ
ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ) (Vincennes-Saint-Denisرا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺳﻮدان ،ﮔﯿﻨﻪ ،ﻟﯿﺒﯽ ،اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر  :اوراق
ﻫﻮﯾﺖ ،آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮدان ﺑﺰﮔﺴﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی
زن و ﮐﻮدک زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﮑﺎنداده ﺷﺪه
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

و ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ و ﻧﻈﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﺸﻮد و در آن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداﻣﻪ اﺷﻐﺎل
ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه روش ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد؛
آﻧﻬﺎ رﻓﺖو آﻣﺪ از درب اﺻﻠﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،از ﯾﮑﯽ از دربﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ
داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻨﺘﺮل آن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.
در ﻃﻮل روز ﻣﯿﺘﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﺗﺸﮏﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻋﺬاﯾﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ از اﯾﻦ درب
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﯽ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی داده ،و ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻏﺬا ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ روی دﯾﻮار اﺗﺎﻗﯽ ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ﻏﺬاﺧﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری )ﺑﺎﻟﺶ ،ﻣﻼﻓﻪ ،ﯾﺨﭽﺎل و
ﻓﺮﯾﺰر ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺞ،
ﺷﯿﺮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و…( آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻮی ﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺟﺎق ﮔﺎز
ﺑﺰرگ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم اﺗﺎق را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ آن
ﻃﺮفﺗﺮ ﻇﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی در ﯾﮏ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ردﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺗﺎق
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و در آن ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ
دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داده ﺷﺪه و ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن راﻫﺮوﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﭘﻮﺳﺘﺮ و دﯾﻮارﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮓ ﻣﮕﺎﻓﻮن ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰی در اﺗﺎق ﺑﻐﻠﯽ در ﮐﻨﺎر اﻧﻮاع ﺑﺮوﺷﻮر
و دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از دور دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺗﺪارﮐﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ﺳﻨﺘﺎً داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﭗ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ“ ،ﻣﺎ از ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼسﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬار
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ روﺑﻪرو ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺬا و ﺗﺠﻬﯿﺮات آوردهاﻧﺪ.
اﻓﺮادی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ” .ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺒﯽ از اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺧﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻬﺮ ﮔﺮوﻧﻮﺑﻞ در اﺷﻐﺎل درازﻣﺪت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﻏﻠﺐ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ )ﭘﺮت ﻟﻪ ﺷﺎﭘﻞ( در
ﭘﺎرﯾﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻪ ﺗﺪارک آن ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮده از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ،ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻟﯿﻮن ،ﮔﺮوﻧﻮﺑﻞ و ﻧﺎﻧﺖ
دادهاﻧﺪ و در آن از ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ درﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ روی ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،اﯾﻦ اﻗﺪام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺧﯿﺮ “اﺻﻼح داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ” ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﮐﺮدن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮض ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اوراق ،ﺣﺮﯾﻪ ،ﮐﺮاﻣﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺎی دادهﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ
دﺷﻮار و ﭘﺮﺧﻄﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺳﺎده ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺗﻨﮓ ﻫﻢ از اﻧﻬﺎ درﯾﻎ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ ﺷﺐ را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
از دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن از ﺷﺪت ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ
رﻓﻘﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ،ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮداﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در راه ﺑﻮده و ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎری را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرش را در ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .او ﮐﺴﯽ را
ﻧﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﻪ در ﺳﻮدان ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ،در ﯾﮑﯽ
از ﻣﺤﻼت ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪهاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ و راﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺪاﻗﻠﯿﺸﺎن را

ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﭼﺎدرﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در
ﺷﻌﺎر “اوراق ،ﺣﺮﯾﻪ ،ﮐﺮاﻣﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﻪ” در ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺧﯿﺮ در داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ﺗﺠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن اﺑﺪی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ روﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺣﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺟﻠﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دراﻣﺎﺗﯿﮏ و دردﻧﺎﮐﯽ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ“ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
داﺷﺘﻪاﻧﺪ” .در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در ﺻﺤﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه در روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺴﺠﻮﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﻬﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﺳﻮی ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ رد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،اﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ
وارد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن
“ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺎﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ
ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﺑﺮای آزادی ﺗﺮدد و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻘﺮرات دوﺑﻠﯿﻦاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ آن وارد ﻣﺤﺪوده اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ” .اﮐﺜﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻣﻘﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻏﻠﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در آﻧﻬﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﻨﻢ ﻟﯿﺒﯽ ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﭘﺬﯾﺮش در ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻨﮕﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﺑﺮزﺧﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ دﭼﺎر وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .دهﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻏﺮق
ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اذﯾﺖ و آزار و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ.
“داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽای ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﺟﻤﻌﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ”
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮگ ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﮑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ “اﺷﻐﺎل ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ“ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و
ﻣﻬﺎﺟﺮت” ) (Asile et Immigrationرأی ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺧﺮاج ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ

و اﻓﺮاد اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻋﻠﯿﻪ
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﻪ ﻓﺰون ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﻓﺘﺎر

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

و

آﮐﺎدﻣﯽ و ﭘﺮﺳﺶ از ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺗﻈﺎﻫﺮات روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در ﺻﺤﻦ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻤﻊ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ “ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
و ﺑﻪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﺮ روی ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪرﻓﺘﮕﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ”.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ اداره
ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﮔﺮوهﻫﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،وﻓﺎداری
ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاثاش ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮأﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮐﻨﺶ اﺳﺖ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮی و آﮐﺎدﻣﯿﮏ
و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﮐﻨﺎر ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه )اﺳﺘﻔﺎن دواﯾﻪ(
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را اﻓﺘﺨﺎر و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،دﯾﺮوز در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ دﻓﺎع
از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮد:
“داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻪ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ:
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮ .و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﺳﺘﻪ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن درﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ روی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ،در واﻗﻊ
دروازهای رو ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﯿﺰی
راﻧﺪه و دور ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ ،دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرش و و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪی روﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر از آﻧﭽﻪ آرزوﯾﺶ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ دور ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدنﻫﺎ ﺧﻠﻖ و ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن را ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ و آزادﺗﺮ اﺳﺖ را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ… ”
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ،در ﻣﯿﺎن
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آﮐﺎدﻣﯽ اﻣﺮوز
در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﺬوﻓﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد» :ﻫﻤﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه از اﯾﺪهی ﻣﺎ و وﺟﻪ ارزﺷﯽ آن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮان

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن را در اﯾﻨﺠﺎ ،در “ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ” ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ« .اﻧﮕﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات
“ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ “ﺗﻔﮑﺮی اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد”
اﺳﺖ ،آﻟﻮده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺒﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ “دﯾﮕﺮاﻧﯽ” ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﮐﻨﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﻼل اﯾﻦ اﺷﻐﺎل ،ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﮐﺎدﻣﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﺼﺮاﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺣﺪ “آﻣﻮﺧﺘﻦ” ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود .ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﮐﺎر “دﯾﮕﺮاﻧﯽ” اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .در واﻗﻊ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻗﺎﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﺴﺘﻪاﯾﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و در واﻗﻊ
“ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد” از آن دﯾﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺟﺮﮔﻪاﻧﺪ.
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺻﻄﻼح “آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺮای آﮐﺎدﻣﯽ” ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن دو ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ »داﻧﺶورز«
داﻧﺸﺠﻮ( و »ﺳﻮژه ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

)اﻋﻢ

از

اﺳﺘﺎد

ﯾﺎ

ﺳﮑﻮت ﺳﺎﯾﺮ آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ،ﻣﻮﯾﺪ ان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎی اﻣﺮوز
ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎل در ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺸﺖ در ﻣﻘﺎم دﺷﻤﻦ آﮐﺎدﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ
در آن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ“ ،وﻓﺎدارﺗﺮ” ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ؛ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ“ :داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮا و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽای ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ وﻋﺪه
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﺟﻤﻌﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ” .در واﻗﻊ
آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اروﭘﺎ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺒﺎرزات و
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزهای
در ﻫﺮﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن دروازهی اﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮑﯽ ﺑﺪون ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
دﯾﮕﺮی ،دور و دﺳﺖﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ـﺮﮐﻮب
ـﯽ در ﺳـ
ـﺶ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـ
ﻧﻘـ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﺮان
ﮔﻔﺘﮕﻮی رادﯾﻮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ داد دروﯾﺶ ﭘﻮر
اﻇﻬـﺎرات رﻓﺴـﻨﺠﺎﻧﯽ در اﻧﮑـﺎر ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد در اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻧﻘـﺶ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﭘﯿﮑﺎر و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در آن اﻧﻘﻼب
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ

ﻣﻦ ﻣﺮگ را دﯾﺪم!
اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی
آذرﻣﺎه  ۱۳۵۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﯿﺮﻣﺎه آن ﺳﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدم؛ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻠﻮل دﺧﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ در زﻧﺪان اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺘﻢ.
در اوﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﻔﺮادی در اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻻ،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی »در ﺳﺒﺰ ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻧﻤﻨﺎک و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﻮﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮد؛ درﯾﭽﻪای روی
در داﺷﺖ و ﻧﻮر ﮐﻢﺳﻮی ﻻﻣﭙﯽ ﺑﻪ آن روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ داد .از رﻓﺖ و

آﻣﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در راﻫﺮو ،در وﻗﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﻣﯽﺷﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ دﭼﺎر اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪم .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺪاری ﺑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از
ﺧﻮردن دارو اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدم ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮدم .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮا
ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ اﻫﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و از
ﻫﻮاداران ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ .او در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد ﮐﻪ
زﻧﺪان ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺖﮐﻢ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺟﺎی ﮔﺮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و
آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن آزاد ﻧﺸﻮد.

اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی در دادﮔﺎه؛ او در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و زﻧﺪان اوﯾﻦ

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺳﭙﺲ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ

اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی در دادﮔﺎه؛ او در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۵۰دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و
زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺳﭙﺲ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و در
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
اﺑﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
روزی در اواﯾﻞ دی ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ
ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﺧﻮد را در ﺳﺎﻟﻨﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی دﺳﺘﻪداری
ﺑﻪ ردﯾﻒ در آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و روی آﻧﻬﺎ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ را ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم؛ ﻋﺒﺎس و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ.
ﻋﻄﺎرﭘﻮر ،ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮی اوﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ »دﮐﺘﺮ« ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،آﻣﺪ
و ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺪاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ اوﯾﻦ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ را از ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﻨﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ اوﯾﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در اﺗﺎق ﺣﺪود  ۲۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﮕﯽ از ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ :ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ،ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ آرﯾﻦ ،ﻣﻬﺪی ﺳﻮاﻟﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ آژﻧﮓ ،ﻏﻼمرﺿﺎ

ﮔﻠﻮی ،ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺳﻪﭘﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی ،ﺟﻮاد رﺣﯿﻢزاده اﺳﮑﻮﯾﯽ،
ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﻬﺪی ﺳﺎﻣﻊ ،اﮐﺒﺮ ﻣﻮﯾﺪ ،ﯾﺤﯿﺎ اﻣﯿﻦﻧﯿﺎ ،اﺻﻐﺮ ﻋﺮب ﻫﺮﯾﺴﯽ،
ﺣﺴﻦ ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی ،رﺣﯿﻢ
ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ﻣﻦ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﻤﭙﺎتﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻪ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
از اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﻣﻮﺛﺮ ،ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ داده و ﮔﻮﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﺟﻤﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﺎف زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮارش ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده را ﻟﻮ داده
ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮد .آن دو ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرم
آﺑﺎن در اﻧﻔﺮادی زﻧﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﯾﺎد »ﻣﺮگ ﺑﺮﺷﺎه :ﺳﺮ داد
و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﻫﻢﺻﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل ﺑﻮد.
او و ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ اﺗﺎق از ﮔﺮوه
ﭘﻮﯾﺎن -اﺣﻤﺪزاده -ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ،
ﻣﻬﺪی ﺳﺎﻣﻊ ﺑﻮد .اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ در اﺗﺎق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .رﻓﻘﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ ،واﻗﻌﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﻗﻠﻬﮏ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺎه و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻧﺤﻮه دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜﻼ ً از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ درﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﭘﻮﯾﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﻫﺒﺮی ﻓﮑﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ در زﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ از ﻃﺮف ﻋﺪهای از ﻣﺎ
ﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد.
در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮ و ﮐﻮه در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮی ،ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ

در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻮم
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮدی
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﺎ اﺟﺎق ﺑﺮﻗﯽ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ

رﻓﻘﺎ ﺑﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ از
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﻌﻮد در اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ و ﭘﺸﺘﺶ
ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ اﻗﺴﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ از
ﺑﺎﺗﻮم ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻄﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

در اﺗﺎق ﻓﻀﺎی ﺷﺎدی و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮه و ﻟﻄﯿﻔﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورزش روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﻣﺎن ﭘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺷﻌﺎر و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی زﺑﺎن و
ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻧﺎﺑﺪل
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و آواز ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗﺮاﻧﻪ داﯾﻪ داﯾﻪ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﻠﮑﯽ و
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮود »ﻣﻦ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻘﻢ« ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ) ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎزﺗﺎب اوج روﺣﯿﻪ
و ﻣﺒﺎرزهﻃﻠﺒﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺎن داﺷﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اوﻗﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮه و ﮔﻔﺘﻦ
ﻟﻄﯿﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺧﻨﺪه ﺗﻮام ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﻄﯿﻔﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮔﻠﻮی را ﺑﻪ ﯾﺎد دارم» :اﮔﺮ ﻫﻤﻪ درﺧﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﮏ درﺧﺖ ﺷﻮد
و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺒﺮ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﺮ ،آن درﺧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ رود ،اﮔﺮ ﺗﻨﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ در آن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﻪ
ﺷﻠﭙﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!« او اﻫﻞ زاﻫﺪان ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎهﭼﻬﺮه ،ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪام و
ﺷﻮخﻃﺒﻊ .اوﻗﺎت ﺧﻮش و ﺷﺎد را ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ؛ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ – اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪرت-
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ درﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ .در آن
زﻣﺎن ﻧﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن – ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ -دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎد.
ﮔﺎه ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻮد
ﯾﺎوهﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺴﯿﻦزاده ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﺟﻮﻫﺎ آﻣﺪهﺑﻮد ،ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ!
ﺣﺴﯿﻦزاده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﮐﻤﯽ ﻟﺤﻨﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد
و اداﻣﻪ داد» :آدم ﮔﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ را ﺑﺨﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻪ ﻗﺰاﻓﯽ و

ﺻﺪام را« .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺬاﻓﯽ و ﺻﺪام وﺻﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮاب داد» :ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ!« .ﺣﺴﯿﻦزاده ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮد .رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﯽواﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮات و
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ و ﻣﺴﺌﻮل رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ
اﺗﺎق آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮﯾﺪ و در دو
اﺗﺎق ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ« .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد .ﻋﺒﺎس و
ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﻓﻘﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ – دو روز
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺗﺎقﻫﺎ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی
»وﺳﻂ/ﻗﺪﯾﻢ« و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی »درﺳﺒﺰ/ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از رﻓﻘﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺎ دادﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ
دادﮔﺎه.
ﺷﺮوع دادﮔﺎه
ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً در ﺳﻠﻮل ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﮐﻔﺶ آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن و از اﻧﺪازه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را »آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ« ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ!
اﺑﺘﺪا ﻣﺎ را ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ و ﺑﻌﻀﺎً دو ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪهﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ وﮐﻼی ﺗﺴﺨﯿﺮی ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎوری ﺑﻪ
»ﻋـﺪاﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎﻫﯽ« و دادﮔـﺎه آن ﻧـﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻢ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣ ُﺴﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از
ﻻﺑﻪﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﮐﻼی ﺗﺴﺨﯿﺮی
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ وﮐﻼ ﻣﺎ را ارﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در
دادﮔﺎه از »ﺧﺮ ﺷﯿﻄﺎن« ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار آوردﻧﺪ؛ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را »آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ« ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ!

ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺑﻮد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ .دادﮔﺎه ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎی آن ﻋﮑﺲﻫﺎی اﻣﺮای ارﺗﺶ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻋﺪهای از ﺳﺎواﮐﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ از
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ـﻌﻮد
ـﺮ :ﻣﺴـ
ـﺎ  ۲۳ﻧﻔـ
ـﻮدﯾﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋـ
ـﺎﻫﻢ ﺑـ
ـﯽ ﺑـ
ـﺎه ﻫﻤﮕـ
روز اول دادﮔـ
اﺣﻤﺪزاده ،ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ،ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ
ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ آرﯾﻦ ،ﻣﻬﺪی ﺳﻮاﻟﻮﻧﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ آژﻧﮓ ،ﻏﻼم رﺿﺎ ﮔﻠﻮی ،ﮐﺮﯾﻢ
ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺳﻪﭘﻠﻪ ،ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی ،ﺟﻮاد رﺣﯿﻢزاده اﺳﮑﻮﯾﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ارض
ﭘﯿﻤﺎ ،ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺳﺮﻣﺪی ،ﺣﺴﻦ ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺻﺒﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی ،رﺣﯿﻢ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ،ﻧﻘﯽ ﺣﻤﯿﺪی ،ﺑﻬﻤﻦ رادﻣﺮﯾﺨﯽ
و اﺣﻤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻦ .ﻣﺎ را در ﺳﻪ ردﯾﻒ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه ،ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﺒﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺣﺘﺮاﻣﺎت دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ» :دادﮔﺎه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣﻮﻗﻊ ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ
دادﮔﺎه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ!«
ﺑـﺎ ورود ﻫﯿـﺄت رﯾﯿﺴـﻪ و رﯾﯿـﺲ دادﮔـﺎه »ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿـﺎن« ﺑـﻪ اﺣﺘـﺮام
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮردﯾﻢ .ﻫﯿﺎت
رﯾﯿﺴﻪ دادﮔﺎه از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻈﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد
روال دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی درآورد.
ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دادﮔﺎه از ﺣﺎﻟﺘﻤﺎن
ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد.
در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺸﻨﺞ رﯾﯿﺲ ،ﺷﺮوع دادﮔﺎه را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎم و ﺷﻐﻞ و… ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﯾﻢ و
ﺧﻮد را ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﯿﺲ
دادﮔﺎه ،ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽدﯾﺪ ،اﻋﻼم ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل آوردن ﻣﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﻮد ،از ﻋﺒﺎس
ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از رﻓﻘﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات و ﻣﻘﺮرات دادﮔﺎه را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺒﺎس از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهﻣﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .روز اول دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﯾﻦ ،رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺟﻤﻊ

ﺷﻮﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی دادﮔﺎه ﻣﻘﺮرات
را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻠﻮل ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ را ﻧﺪاﺷﺖ ،در را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺪهای از ﻣﺎ در راﻫﺮو اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دادﮔﺎه را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
روز ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮده ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ
ورود ﻫﯿﺌﺖ و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪﯾﻢ .اﺑﺘﺪا آنﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،وﻗﺘﯽ رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه از ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺳﺮﺑﺎز زد ،و
آﻧﮕﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﭘﯿﺮاﻫﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ زد و آﺛﺎر زﺧﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺸﺎن
داد .ﺣﺴﯿﻨﯽ او را ﺑﺎ زور ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮد .ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪزاده ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺴﻌﻮد را در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﯾﺎد زدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .او را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و
او ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﻟﻦ او را زدهاﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض اول
از ﻃﺮف ﻋﺒﺎس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ» :ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺎ ای ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎ/
ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﯿﺮه ﺑﯽﭘﮕﺎه ﺷﺐ ﺑﯽﭘﮕﺎه /ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ درو
ﮐﺮد داس ﻣﺎه /ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮوزان اﻧﻘﻼب ﺳﺮﺑﺮزد از ﭘﺸﺖ ﮐﻮه /ﻣﻦ ﭼﺮﯾﮏ
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻘﻢ ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﺪای ﺧﻠﻘﻢ!«
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮود ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻫﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻪ
ﻫﺎج و واج ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﻤﺎم از ﻣﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی وﺳﻂ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی در ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ
و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از رﻓﻘﺎ ﺳﻠﻮل در ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و اﯾﻦﺑﺎر ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ.
دو ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ۲۳
ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢدادﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺟﻮاد رﺣﯿﻢزاده اﺳﮑﻮﯾﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی ،ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری .در ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه
ﻏﯿﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎواک ،ﺗﻌﺪادی ﻋﮑﺎس و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ و ﺷﻮﺧﯽ
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﻄﻔﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ!«

در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ و ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﻄﻔﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ!«

ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ از ﺑﻠﻨﺪﺷﺪن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی زدﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﺸﺴﺘﻪ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دادﮔﺎه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﻨﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻀﺤﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ
ﺷﺪ ،از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم .در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدهای از
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه را ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدن و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﻮدن آن ،رد
ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان و
اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدم .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺮ
رﻓﻘﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوه دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺷﻮر و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ دادرﺳﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮده
ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎﻟﻦ دادﮔﺎه اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد و از ﻋﮑﺎس و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ روال ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻊ ورود ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﯾﻮرش آورد و ﻣﺮا زﯾﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در دادﮔﺎه ﻧﺒﻮد،
ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﯿﻬﻮده دﯾﺪم و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﭼﻬﺎر رﻓﯿﻖ
دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﻋﻮت ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت دادﮔﺎه ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺎر اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﺷﺪ
ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺎ اﻋﺪام اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی »در ﺳﺒﺰ«
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .دادﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎی رﻫﺒﺮی ﭼﺮﯾﮏﻫﺎ را ﮐﻪ در روز اول دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻋﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ؛  ۱۱و  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۵۰
زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺑﻪ روال ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﮔﺮﭼﻪ روزﻫﺎ را در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ
اﻋﺪام ﺧﻮد ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦ

ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺲ زدن ﻓﮑﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎدی ﺷﺪن ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ واﻗﻊ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺒﺎرزه ،از آدم ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮگ را از ﻗﺒﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺪام و ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﻋﺪام رﻓﻘﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﺣﻤﺎم
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺳﻂ/ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی »در ﺳﺒﺰ« را ﮐﻪ
در ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺳﻂ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻃﯽ ﮐﺮدم ،ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳-۲دﻗﯿﻘﻪای.
ﻏﺮوب ﺑﻮد و ﻫﻮا ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد راﻫﺮو و
درﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در دو ﻃﺮف آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد.
راﻫﺮو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻓﻀﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم
ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮی در آن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﻮن ﻏﻢ و اﻧﺪوه و
ﺳﮑﻮت ﻓﻀﺎ را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺳﮑﻮت ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮت ﻧﺒﻮد ﻣﻦ
ﻓﻀﺎی ﻣﺮگ را ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻧﻪ ،ﺧﻮد ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .از درﯾﭽﻪﻫﺎ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
ﺻﺪای ﺧﻨﺪهﻫﺎﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ .در ﺳﻠﻮل
ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺠﯿﺪ ،ﻋﺒﺎس و اﺳﺪاﻟﻠﻪ ،ﺳﻌﯿﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﻋﻼمرﺿﺎ ،ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻐﺎﮐﯽ
دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﻮد ،.ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ آن ﭼﻨﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ اﻋﺪاﻣﯽ
را ﻣﯽﺷﻨﻮم اﯾﻦ راﻫﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ آن آوار ﺷﺪه ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.ﯾﺸﺶ
ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻦ را از ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و وﻗﺘﯽ
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ را از روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮی ﻋﻀﺪی
ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮ دﯾﺪم ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻟﻢ داده ﺑﻮد .ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ؟ آﯾﺎ وﺻﯿﺘﯽ داری؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ!« ﻫﯿﭻ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدم و ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺮز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐﻫﺎ اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﻋﻀﺪی
ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺣﺮف آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻋﻼﺣﻀﺮت

ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪای اﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﯽ!«
آنﭼﻪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻫﺠﻮم آورد اﻋﺪام رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ آزار دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ را اﻋﺪام ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر رﻓﯿﻖ ﻫﻢ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ،در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺻﺒﻮری در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﺳﺎل  ۶۰در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮی در ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۷در اوﯾﻦ اﻋﺪام
ﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻢ؛ از ﯾﮑﺴﻮ اﻧﺪوه از دﺳﺖ
دادن رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﻣﺒﻬﻢ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪه ﺑﻮدن .ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮدم.
روز و روزﮔﺎرﻣﺎن در ﺳﻠﻮل ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
دﯾﮕﺮ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی وﺳﻂ ﺟﺎدادهﺷﺪﯾﻢ و
زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل

ﺑﺎ ﺑﻬﺮام ﻗﺒﺎدی و ﯾﮑﯽ دو رﻓﯿﻖ
ﺑﺎردﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣُﺮس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﻢﮐﻢ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺮک
 ۱۳۵۱ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه

ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺒﻮد
رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه از
ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ.
روز ﻋﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن از ﻃﺮف زﻧﺪان ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻨﻘﻼت آوردﻧﺪ ﮐﻪ آن را
ﭘﺲ دادﯾﻢ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی را ﺻﺪا زد و ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن رﻓﻘﺎﯾﻤﺎن اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻋﯿﺪ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ،دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ وارد ﺷﺪ
و ﺑﺎز ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ را ﭘﺲ دادهاﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺖ
»ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﮐﻪ اﻋﻼﺣﻀﺮت ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ!« ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز
ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺸﺘﺮک« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اوﯾﻦ
در  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۳ﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺸﺖ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺼﺮ ،ﺑﺮازﺟﺎن ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک
و ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ ،دو ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻮدم .ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از
اﻋﻼم »رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺮوه  ۳۳ﻧﻔﺮی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﺮ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،

ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ  ۲۰۹ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
ﺟﻤﻌﯽ و اﻧﻔﺮادی ﮐﺮدن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺪور از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل،
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﺒﻮد؟
 ۳۰و ﯾﺎ  ۳۱ﻓﺮودﯾﻦ  ۵۴ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻢ آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻪ ﺗﻦ از ﯾﺎران ﻣﺎ را درج ﮐﺮده ﺑﻮد :ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ،
ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪی ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ
اﻓﺸﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﭘﺎنزاده )ﻫﻤﮕﯽ از ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ( ،ﮐﺎﻇﻢ ذواﻟﻨﻮار و
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮان ﺧﻮﺷﺪل )از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان(؛ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮس در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺑﻬﺖ و ﺧﺸﻢ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺎ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺖ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن رﻓﻘﺎ و ﻫﻤﺒﻨﺪیﻫﺎﻣﺎن و ﺧﺸﻢ از
دروﻏﯽ وﻗﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ۹» :زﻧﺪاﻧﯽ درﺣﺎل ﻓﺮار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ،ﺳﺎﯾﻪاش را در ﺳﻠﻮل و راﻫﺮو ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﻓﻀﺎ را از
آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی رادیو زمانه

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ،ﻧﻔﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی
سیاهکل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ -ﻧﺪای آزادی
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘۀ اﺻﻐﺮ اﯾﺰدی

ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﻣﺮگ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﭘﺎﺷــﺎﺋﯽ را ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﻧــﻮﻋﯽ
ﻫﻢذاتﭘﻨﺪاری ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد؟
ﺑﯿﮋن ﺑﺮﻫﻤﻨﺪی ،رادﯾﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
ﺗﺠﻤﻌﺎت

ﻋﻈﯿﻢ

ﻣﺮدم

ﺑﺎ

ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﺋﯽ

از

ﻋﮑﺲﻫﺎی

ﺧﻮاﻧﻨﺪه

ﺟﻮان

و

ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﻮگ “ﻣﺮﺗﻀﯽ” ﻫﻤﻪﺟﺎ در ﺗﻬﺮان و ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﯿﺮت آﺷﮑﺎر ﻧﺎﻇﺮان روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر -ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﻪ
وﺟﻮد دارد ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ وﺣﺸﺖ زده و ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﻮد.

از

دارد ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ از
ﻣﺒﺎدا ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﻪ

ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮگ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و زودرس ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮان ﭘﺎپ ﻣﻮج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ
را در ﭘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ آﻧﺮا »ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه« ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۱۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ( ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮج ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﻮﮔﻮار ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺸﺐ )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ( اداﻣﻪ
داﺷﺖ.
ﺗﺠﻤﻌﺎت

ﻋﻈﯿﻢ

ﻣﺮدم

ﺑﺎ

ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﺋﯽ

از

ﻋﮑﺲﻫﺎی

ﺧﻮاﻧﻨﺪه

ﺟﻮان

ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﻮگ “ﻣﺮﺗﻀﯽ” ﻫﻤﻪﺟﺎ در ﺗﻬﺮان و ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﯿﺮت آﺷﮑﺎر ﻧﺎﻇﺮان روﺑﺮو ﺷﺪ.

و
از

ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺄﻣﻮران ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺴﺪ “ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ” را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻣﺮدم از ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮان ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﻣﮕﺎه دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،ﻣﺜﻞ ﺷﺮق و اﻋﺘﻤﺎد ،ﺻﻔﺤﺎت اول ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺮدم در ﺗﻈﺎﻫﺮات دﯾﺮوز ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻬﺎن،
رﺳﺎﻟﺖ ،ﻗﺪس و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را در ﺻﻔﺤﻪ
اول ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﺮدم در رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﻣﯿﺪان

ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻨﺎم “ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻗﻮاﻧﻠﻮ ﻗﺎﺟﺎر” در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؛ او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﻧﺸﺎن از »ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ »رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ را ﺷﻮکزده ﮐﺮد« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ »ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ …«
ﻗﻮاﻧﻠﻮ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻌﻨﺎدار
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻔﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ “آﻓﺘﺎب” در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﻮﺷﺖ »ﻣﺮدم اﯾﺮان راه ﺧﻮد را
ﻣﯽروﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻓﺎرغ از ﺗﺤﻤﯿﻼت و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت و
ﺗﺤﺪﯾﺪات و ﺗﻬﺪﯾﺪات ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »راﻫﯽ ﺟﺰ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ«.
روزﻧﺎﻣﻪ “ﺟﻮان” ﮐﻪ آﻧﺮا از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد از ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن ﻣﻮج ﺳﻮاران در ﻣﺮگ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮب
ﭘﺎپ« ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﻣﻮرد
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻮان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﻤﻌﺎت در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺧﺴﺮو ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری
ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺪه ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ«.
در ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر -ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در

ﺳﻮﺋﺪ ،وی
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﮔﻮاری،
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ
زد.

در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،از
ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻢذاتﭘﻨﺪاری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻌﻘﯿﺪه او در اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻓﺴﺮده و ﺑﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽ

ﺑﺮواﯾﺖ دروﯾﺶ ﭘﻮر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮﭼﻪ در اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺘﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﯽ را ﻣﯽ
داد ﺑﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دروﯾﺶ ﭘﻮر اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ
وﺣﺸﺖ زده و ﻧﮕﺮان از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﺟﻮد دارد ﺑﺴﺮﻋﺖ
روﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ

دروﯾﺶ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی را ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺐ
ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺮوﯾﺞ اﻋﺪام در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﺣﮑـﻢ
اﻋﺪام
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ آدﻣﯽ و اﻋﺪام ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺮوج آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﺪﯾﺖ آﺷﮑﺎر و ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (۱) .در رژﯾﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ادﻣﮑﺸﯽ ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض و ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻋﺪام ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﺮ
ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در
دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وادار ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﻋﺪام اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﺎزد.
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ روﺷﯽ ﻋﺎم و ﻋﺎدی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻀﻞ و ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﮔﺮ
اﻧﺪﯾﺸﺎن ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺑﺎﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻗﺼﺎص
آدﻣﮑﺸﯽ را ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
رﺷﺪ اﻋﺪام در اﯾﺮان
رﺷﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام دراﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اداﻣﻪ دارد .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه رﺷﺪ اﻋﺪام ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ زده ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺣﻤﺪ
ﺷﻬﯿﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد از اﻋﺪام ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۵۲ﻧﻔﺮ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ
از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮدار ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ﻣﺤﺾ و ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﺮان در رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ و ﺗﻮده ای
ﮐﺮدن آﻧﺴﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﺪاﻣﻬﺎ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺘﺠﻤﻬﻮری ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﻫﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ  ٪۴۳اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ دوره آﻣﺎر ﻗﺘﻞ در
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۶ /۵درﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﻮدن
ادﻋﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از اﻋﺪام ﻫﺎ و از ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده
آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ .در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺪام ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺸﺪار داد ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای آزاد ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و

ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آزادی ﺑﯿﺎن در اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در رده دوم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
دارد.
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در  ۱۴۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻫﯿﭽﮑﺲ اﻋﺪام
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺮای اﻋﺪام در ﻣﻼﻋﺎم و ﻣﻨﻈﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ داﻧﺪ .اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۵۴ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ  ۲۱ﮐﺸﻮری ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات در آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی و روزﻣﺮه ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﯿﻊ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻼءﻋﺎم اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد.
ﻏﯿﺮ از اﯾﺮان ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﺎﮐﺎن اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻣﻼﻋﺎم اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﺮان
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﻧﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ آن را زﯾﺮ
ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در رژﯾﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﺟﻠﻮی اﯾﻦ
ادﻣﮑﺸﯽ ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض و ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎن آن
ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻋﺪام ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد
و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده و ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﺸﺪار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻋﺪام
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ راﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﺎزد.
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ دراﺛﺮ آن ﻋﻤﻼ
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .درﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺮ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در

ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در  ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۴درﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از ۲۰۰
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻬﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺒﮑﻪ دﻓﺎع از ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯿﺎش
اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ژوﺋﻦ
ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﻪ
در”ﻣﺎدرﯾﺪ” ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ازﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻬﺎی دﻧﯿﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ) (۲۰۱۴اﺟﻼﺳﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را
درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻮرد ﺷﻮر و ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و
ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را
ﺿﺮوری ﻣﯿﺴﺎزد.
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﺑﺎﻻ
ﺗﺮﯾﻦ ارزش و ﻣﻨﺰﻟﺖ را دارد ،ﺣﻖ ﺣﯿﺎت در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻬﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻟﻐﻮ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﻼش
ﻫﺎﺋﯽ دﻗﯿﻖ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ.
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﯾﻢ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺸﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزان اﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎی دﻓﺎع از ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺠﯿﻊ و ﺑﯽ ﺛﻤﺮ در
اﻣﺮ اﺻﻼح و ﭘﺮورش ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﺮاﻓﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎد آور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮑﭙﺎرﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺪام ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺟﺒﺎری را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و اﻣﯿﺪی را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت

او ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺛﺮی ﺑﺮ روی ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻧﺪارد.
ﻗﺼﺎص ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪم ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ
آﻣﻮزش و ﺗﻮده ای ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب روﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ
دوﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺮی ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺸﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﻨﺎم اﺳﻼم و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و
آﻧﺮا از ﺧﻨﺜﯽ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن و ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺮوﯾﺞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺗﺤﻮل ﻇﻠﺐ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۴ﭘﺎرﯾﺲ
_______________________________
 -۱در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “اﻋﺪام ،آﻣﻮزش و “ووﻟﮕﺎرﯾﺰاﺳﯿﻮن” ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ”
http://www.rangin-kaman.org/v۱/index.php?option=com_content&view=article&id=۱۲۸۵۵:-qq-&catid=۵۸:۱۳۸۹-۰۲-۲
۴-۲۰-۰۵-۱۶&Itemid=۷۵

درﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﻣﺎﻧﺎ
ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا
راﯾﺞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﺳﺎزی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺖ ؟

ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روﻧﺪی زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز
اﻣﺎم ﺟﻤﻼﺗﯽ اﮐﺜﺮا اﻧﺘﻘﺎدی،ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﮔﺎه
ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ و ﺑﺮای
آن ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤۀ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻋﻀﻮ درﺳﺖ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎه رﻫﺒﺮان زﻧﺪه و ﻣﺮده ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻢ و اﺳﺘﯿﺼﺎل  ،ﺗﻘﺪس زداﯾﯽ ِ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط
اﺧﻼﻗﯽ؟ ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﻬﺎ و ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ـﺘﺎﻧﯽ ،
ـﺎ ﻧﯿﺴـ
ـﺎس ،ﻣﺎﻧـ
ـﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨـ
ـﻮر  ،ﺟـ
ـﺶ ﭘـ
ـﺮداد دروﯾـ
ـﺘﻨﺪ ،ﻣﻬـ
ﻫﺴـ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺗﺎﺟﯿﮏ  ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر.
ﻣﯿﺰ ﮔﺮد

درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در
اﯾﺮان
ﮔﻔﺘﮕﻮی رادﯾﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=darvishpor201
40628.mp3&selectid=1303

