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ﻗﺘﻞﻫــﺎی

ﺳﯿﺎﺳــﯽ

ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
)ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ زﻧﺪهﯾﺎدان ﭘﺮواﻧﻪ و دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ
ﭘﻮﯾﻨﺪه و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری )دو ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( در ﺳﺎل  ۱۳۷۷ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زودی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.
آﯾﺎ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان دوﺑﺎره در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻓﺮاﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣـﯽ ﻫﺮﮔـﺰ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ ﯾـﺎ در دوره اﺧﯿـﺮ ﻓﻘـﻂ ﻓﻌـﺎﻻن
»ﻏﯿﺮﺳﺮﺷﻨﺎس« ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ؟
دﺳﺖﮐﻢ  ۲۰ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺸﮑﻮک
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ ،ﺣﻘﻮق دان و ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵
ﻣﻬﺮ ۱۷) ۱۳۹۷اﮐﺘﺒﺮ  (۲۰۱۸در زﻣﺎﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﺎووس ﺳﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در
 ۱۳۹۶زﻧﺪان »ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد« .ﺳﭙﺲ در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮔﺮوﻫﯽ از
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻮه دﻧﺎ »ﺑﺮﺧﻮرد« ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ :اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺮی ،دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ و دارای ﻋﻼﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪی ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻒ
آذری ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﻣﻬﺪی ﺟﺎوﯾﺪﭘﻮر ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻓﻌﺎل
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ ﺣﺎﻣﺪ اﻣﯿﺮی ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ؛ ﺳﯿﺪﺑﻬﺰاد ﺳﯿﺎدﺗﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس؛ اردﺷﯿﺮ راد،
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻋﻠﯽ زارع ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﻬﯿﻤﯽ؛ ﻋﻠﯽ ﻓﺮزاﻧﻪ؛ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽﻃﻠﺐ؛ اﺣﻤﺪ ﭼﺮﻣﯿﺎن؛ ﺧﻠﯿﻞ آﻫﻨﮕﺮان؛
ﻣﮋﮔﺎن ﻧﻈﺮی؛ ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮزﮔﺮ .دو ﺑﺮادر ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق و ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﯿﺰ در اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶در ﺷﻬﺮ ﺟﻢ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در »»ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔﯽ« ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدی از ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺧﺒﺮ زﯾﺮ در  ۲۳ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۷ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۱۴ژوﺋﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮج از ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺧﺒﺮ داد و ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دی اِن ای از ﭘﺪر وی
ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺴﺪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺟﺴﺪ رﻫﺎﺷﺪه ﻣﺮﯾﻢ
در داﺧﻞ ﺧﻮدرو اش ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ  ٣٣،ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﻬﺮﯾﺎر  ،روز  ١٢دﯾﻤﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی دﯾﻤﺎه
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺪت  ١٠روز در ﺑﻨﺪ  ٢٠٩وزارت اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﺤﺖ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد.
دادﮔﺎه ﺑﺪوی وی در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩٧در ﺷﻌﺒﻪ  ۲۶دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪزاده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ  ٣ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی
و  ٢ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﮐﺮد.
روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ) ١٤ﺗﯿﺮ  ٥ /۱۳۹۷ژوﺋﯿﻪ  ،(٢٠١٨ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در
ﮐﺮج ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ،رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ،در روز اول آﺑﺎن  ۲۳) ۱۳۹۷اﮐﺘﺒﺮ  (۲۰۱۸ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ داﻣﻦ
زده اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺧﻮاﺳﺘﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ
دو ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد.
*******
ﮔﺰارش زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ از اﯾﺮان واﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
https://iranwire.com/fa/features/28126
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ
از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ داوری ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و
رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﺧﻮد از »ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ
ﻫﮑﯽ« ﺣﻘﻮق دان و ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ

و اﺧﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺴﺪ آﻗﺎی »ﻫﮑﯽ« ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﮋو در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
»ﺻﺪای ﭘﺎی آب« ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺗﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
داﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺒﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ )“ﺧﻮدﻛﺸﻰ” ﻳﺎ “ﻗﺘﻞ “(،
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
اوج اﺑﻬﺎم ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺮوز اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﻠﯿﺲ،
ارﮔﺎن ﺧﺒﺮی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻮت ﻣﺘﻮﻓﯽ« را رد و اﻋﻼم
ﮐﺮد آﻗﺎی »ﻫﮑﯽ« ﺑﺮ اﺛﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« ﺟﺎن داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎی »ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن« اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دان و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ » وی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و از
ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد«.
ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﺳﺮدار رﺣﯿﻤﯽ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان
ﺑﺰرگ« ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ »اﯾﺴﻨﺎ« و »ﺗﺴﻨﯿﻢ« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ »ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«
اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری »ﻣﯿﺰان« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺳﺎزﻣﺎن »ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را رد
و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﻫﺮﻧﻮع
ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻋﻠﺖ ﻓﻮت« را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری
رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« اﻗﺎی ﻫﮑﯽ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﺣﺬف ﮐﺮد.

اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺧﻮدﺳﻮزی آﻗﺎی »ﻫﮑﯽ« ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی او در
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن،
اﺳﺘﻨﺎد دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
»ﺗﺮور ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﻋﺪه ای
»ﻫﮑﯽ«،
اﯾﻦ را
اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ آﻗﺎی
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرت در ﺗﻀﺎد ﺑﻮده ،ﺗﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻼش آﻗﺎی
ﺑـﺎ اﯾـﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی

ﻫﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻗـﺪام و اﺑـﺮاز ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی او از »ﻓﻘـﺮ« و »ﻓﺮوﭘـﺎﺷﯽ
در روزﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮐﻪ
آن در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز در ﺷﮑﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ

ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »اﺧﺘﻼف ﺷﺨﺼﯽ« اﯾﻦ ﺣﻘﻮق دان
را زﻣﯿﻨﻪ »ﻗﺘﻞ« او داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻫﮑﯽ
در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮده و وﮐﺎﻟﺖ او را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ،در ﻣﻮرد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺷﺐ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺟﺴﺪی ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،دﻋﻮتﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﻫﮑﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎن روز از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز روی داده اﺳﺖ .ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و از دﺧﺘﺮ آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ،آزﻣﺎﯾﺶ دی اِن ای ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ،اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ
ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ اﻗﺎی ﻫﮑﯽ وارد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﺑﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﻘﯿﻤﯽ» ،ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﯿﻤﻮن ﺑﻮﻟﯿﻮار ،ﯾﮏ ﭘﮋو ﭘﺮﺷﯿﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺷﻤﺎره ﭘﻼک
آن را ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ داده اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮک
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ

ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺟﺴﺪ او ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ،در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺸﺎور
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از او اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در دادﮔﺎه،
ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﻣﯽ ﺗﻮان
وارد داﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ،ﻣﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی او در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺑﺎره اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺑﺮ »ﺧﻮدﺳﻮزی« آﻗﺎی ﻫﮑﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺟﻮ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ،اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺬب ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ از
ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻋﻤﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺧﺪادی ﻣﺸﮑﻮک اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺷﺘﺎب
زده را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«.

ﮐــﺎرزار اﻋﺘﺮاﺿــﯽ در ﻫــﺎﻧﻮﻓﺮ
آﻟﻤﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮج اﺧﯿﺮ اﻋﺪامﻫﺎ و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻓﺮاﺧﻮان
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آﮐﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ١٥ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٨
در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ -آﻟﻤﺎن

ﺑﺎز ﻫﻢ اﻋﺪام و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺪام ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ
ﭘﻨﺎﻫﯽ ،زاﻧﯿﺎر و ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮادی ،در اﻗﺪاﻣﯽ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه،
ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﻣﻘﺮ و دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ده ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎری زﯾﺎدی
از ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻪﻫﺎی ﺣﺰب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .
ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮی در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺷﮑﺎف درون ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺳﯿﺎهﮐﺎری و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم از ﺳﻮی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎدﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻧﻈﺎم
ﺗﺮور و ﻧﮑﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻧﻮروز  ،۵۸ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻠﻖ ﻋﺮب در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺗﺮور رﻫﺒﺮان ﺧﻠﻖ
ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﺻﯿﺎدان ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ… ﺳﺮﮐﻮب را آﻏﺎز ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪور
اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﯿﺰم ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده؛ و زﯾﺮ
ﻟﻮای ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
اﯾﺠﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را
ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺘﻞ و ﻋﺎم
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻼد ﻗﺮن در ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ درﻧﺪه ﺧﻮی اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺷﺎﻫﺮگ ﻧﻈﺎم ﺗﺮور
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و رژﯾﻢ را ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﮐﺮد و ﺑﻤﺒﺎران دﻓﺎﺗﺮ اﺣﺰاب دﻣﻮﮐﺮات ﭘﯿﺎﻣﯽ
روﺷﻨﯽ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎی ارﻋﺎب وﺳﺮﮐﻮب دارد .اﻣﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب از ﺳﻮی
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم از ﻓﻘﺮ ﺑﻪ
ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺧﺘﻼس و ﻓﺴﺎد ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎی رژﯾﻢ را در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺰار زﺑﺎن در ﺳﺨﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺮور و
وﺣﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن و اﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻣﺎ
آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای زﺧﻤﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﯾﺎ
زود داﻣﻦ ﭘﺎﯾﻮران اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

از اﯾـﻦ رو ،ﻣـﺎ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن آزادی و ﺑﺮاﺑـﺮی در ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﺷﻨﺒـﻪ ۱۵
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاه و ﻣﺪاﻓﻊ ارزشﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی
ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻨﺸﮕﺮان دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ

ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻧﺎﻣﻪای
ﺧــــــــﺎﻣﻨﻪای
ﺑــــــــﻪ
ﺧﻮاﺳـﺘﺎر آزادی ﻓﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪ آﻳﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

آﻳﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ
ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

ﭘﺎرﯾﺲ  ۱۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۸
آﻗﺎی رﻫﺒﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی س اف.د.ت ،س.ژ.ت ،اف.اس.او ،ﺳﻮﻟﯿﺪر،
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ و
او.ان.اس.آ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴اوت  ۲۰۱۸ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻪ ده ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﻣﻀﺎﻓﺎ آن ﮐﻪ دادﮔﺎه او را ﺑﻪ  ۷۴ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و  ۲ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻬﺮان ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎرزان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎن در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
او در ﻣﺎه ﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات آرام ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن ﺗﺎرﯾﺦ در زﻧﺪان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﺴﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺖ ﺑﺎ او درزﻧﺪان ،در
زﻧﺪان ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﮐﻤﺎﮐﺎن از
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﺿﻄﺮاری ،ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺪان ﻫﺎ
ﻧﯿﺎز دارد ،درﯾﻎ ﻣﯽ ورزﻧﺪ .ﺑﺪون ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻻزم ،ﺧﻄﺮ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن
ﺳﺮﯾﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎم
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه ﺣﺎﮐﯽ از دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪن دﻧﯿﺎی ﮐﺎر در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را در اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺗﺨﻄﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻮری او ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻘﺾ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺎ آزادی ﻓﻮری و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن زن و ﻣﺮد
زﻧﺪاﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی وﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﻨﺪ را
ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮاﻣﺎت

ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺎر
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺗﺤﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )ﺳﻮﻟﯿﺪر(
اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ:
آﻗﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
آﻗﺎی ﺻﺎدق ﻻﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ده ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎک اﻋﺪام ﺳﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ
و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺣﺰاب ﮐﺮدﺳﺘﺎن را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  17ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺳە ﻧﻔﺮ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن )راﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ و زاﻧﻴﺎر و ﻟﻘﻤﺎن
ﻣـﺮادی( ﻋﻠﻴﺮﻏـﻢ ﺗﻼﺷﻬـﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺷﻤـﺎر در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از
ﮐﺸﻮرﻋﻠﻴﻪ آن ،ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﻘﺮﮬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺣﻤﻠە ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺳﭙﺎە ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاوان ،ﺷﻤﺎری از ﮐﺎدرﻫﺎ و اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﺎن
ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داده و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام و ﯾﻮرش ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧە رژﻳﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐە
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان داﻣﻨە ﮔﺴﺘﺮدەای ﺑە ﺧﻮد
ﮔـﺮﻓﺘە اﺳـﺖ .ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻧـﺎاﻣﻨﯽ ،ﮬﻤە ی زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘە اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر را درﻧﻮردﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻨﮭﺎ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﯾﻮرش وﺣﺸﯿﺎﻧە ،ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺼﺮە،
ﭘﺎﯾﮕﺎە ﺷﺒﮭە ﻧﻄﺎﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘە ﺑە اﯾﺮان و ﻧﻴﺰ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﻦ رژﯾﻢ را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑە اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را از
ﺗﺠﺎوزﻫﺎی اﻳﺮان در ﻋﺮاق ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧە ،ﻧە ﺗﻨﮭﺎ
ارادە ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑە ﺳﻨﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﻣﺒﺎرزە ﺑﺮ ﻋﻠﯿە اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺮور و ﺗﺠﺎوز ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘە را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و از ﮬﻤە ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﯿﺨﻮاﮬﯿﻢ ﮐە اﯾﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ،وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﺗﺠﺎوز را ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزە ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻋﻠﯿە اﯾﻦ رژﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﮬﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزە و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮬﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﺮان و در
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻮﻟﺒﺮان در
ﻣﺮزﮬﺎ و ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺣﺰاب ،ﻧە ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ
ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺤﻮس اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽ اﻓﺰاﻳﺪ ،ﺑﻠﮑە ﻣﺮگ آن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎدر و ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات و اﻋﺪام ﺳە ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارﯾﻢ و ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑە
ﺧﺎﻧﻮادە و ﮬﻤﺴﻨﮕﺮاﻧﺸﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن و اﻳﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯿﺪارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻋﮭﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و
ﻫﻤﺴﻮ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،اﯾﻦ ﻛﺮدار ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧە و ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧە را ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺗﺤﺎدی ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺨﺘﺮ،
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﯽ آزاد ،آﺑﺎد و دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ،اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ.

ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﻴﺮوزی از آن ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ
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اﺗﺤﺎد دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن – ﺑﻴﺮﻟﻴﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﮏ اﻳﺮان – ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺣﺰب ﺗﻀﺎﻣﻦ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ اﻫﻮاز
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان
ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان
ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

اوﻟﯿـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺮﯾﻦ ﺳـﺘﻮده از
ـﻦ دورهی
ـﻦ در دوﻣﯿـ
ـﺪان اوﯾـ
زﻧـ

ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ,وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در روز  23ﺧﺮداد  97ﺑﺮای
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ,ﺑﺎﺑﺖ وﮐﺎﻟﺘﻢ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻣﻮران
وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ,ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻪی اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﻗﻮه ﺑﻪ ﻃﺮز آﺷﮑﺎر و
روﺷﻨـﯽ در ﮐﻨـﺎر ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ اﻋـﻢ از وزارت اﻃﻼﻋـﺎت و ﺳـﭙﺎه
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر از آنﻫﺎ ,ﻣﺠﺮی ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻦ ,آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﭘِﯿﺘﺎم ,ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم
دادﺳﺮای ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎزﭘﺮس رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﻮﮐﻠﻢ ,ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮی زاده
ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺑـﺎزﭘﺮس ﮐـﻪ از ﮔﺬاﺷﺘـﻦ ﻋﮑـﺲ ﻣـﻮﮐﻠﻢ در ﺻـﻔﺤﻪ
اﯾﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﺸﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ,از ورود ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ
دﻓﺎع و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽام ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
دﺳﺘﻮری ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﮐﺎﺷﺎن دﺳﺘﻮر ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺮا داه ﺑﻮد
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن دﺳﺘﻮر ﻣﺬﮐﻮر از اﺟﺮای

ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در
ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﺳﺮای
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردم.

اﻣﺎ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﮐﻠﻢ ,ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ دردادﺳﺮای اﻣﻨﯿﺖ )ﻣﺴﺘﻘﺮ در
زﻧﺪان اوﯾﻦ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد.
اﻗﺪام ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 – 1ﻋﻤﻞ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن “ﺑﺪ” ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮار
دادن ﻋﮑﺲ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 – 2ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ,
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻮﮐﻞ
ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪای زده ﺑﻮد او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭼﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻮﮐﻞ و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان,
اﯾﻦ اﺟﺒﺎر از دوش ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
 – 3در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺮدان
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زدهاﻧﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﺮﺳﺪ ,ﻓﻮرا ﺑﺎﺑﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﯽﺣﺠﺎب زﻧﺎن آژﯾﺮﻫﺎی ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا در
ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻫﺮ روزهی وﮐﺎﻟﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ ,ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺗﻌﺠﺐآور ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﺳﺖ دارم ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪی
وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ,از ﻋﺪاﻟﺖ اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .وﮐﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ
ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون اﻟﺰاﻣﺎت
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮقﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ,
ﺑﯽآﻧﮑﻪ دﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوزان را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده
ﺧﺮداد – 97/زﻧﺪان اوﯾﻦ

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
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﻓﺮاد اﻣﺮوز
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﻪ

ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺧﺮاج ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻋﻠﯿﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻓﺰون ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

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« )اﻋﻢ از اﺳﺘﺎد ﯾﺎ
داﻧﺸﺠﻮ( و »ﺳﻮژه ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
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.

ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ
ﮔﺰارش و ﺗﺄﻣﻞ

دادﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﺤﮑﻤﻪ و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم

»ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻫﻮلآور ﺗﺎرﯾﮏ

آﻓﺘﺎﺑﯽ آﺷﯿﺎن دارد« *

ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻮد از اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم -اﺷﺒﺎع از ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم -ﮐﻪ وﮐﯿﻠﻢ از
ﺗﻬﺮان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب رأی ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻦ
ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺷﺶ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ؛ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم .ﺣﮑﻢ را
زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آن ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻢ .واژهی ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ در اﻧﺘﻬﺎی رأی اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﺲ راﺣﺖ ﺑﻮد.
در ﮔﯿﺮودار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪی وﺳﯿﻊ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب و ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون زد و ﺣﻀﻮر ﺳﺮﮐﺶ و
ﺟﺴﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ دوران ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آﯾﻨﺪهی زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﺎن را
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺴﯿﺮی را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .از زاوﯾﻪی ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﯽﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﮏ ِ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ

اﺳﺎﺳﯽ از ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهام ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و اﻣﯿﺪی؟ و ﭼﻪ
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻢ؟
در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری و
ﭘﺪریام ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد و واژهی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻨﺎی
ﺧﻮد ﺟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﮕﺎر آنﻫﺎ در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺪم ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ذوقزده و
ﻣﻠﺘﻬﺒﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﺷﻮر و ﺣﺲاش ﻣﯽدود ،ﺑﻪ ﻋﺰم ﻓﻬﻤﯿﺪن آن
ﭘﯿﮑﺮهی ﺳﯿﺎل و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻋﺘﺮاض و در اﺷﺘﯿﺎق ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی اﺗﺼﺎل و
اﺷﺘﺮاک ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻗﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺪم رواﯾﺘﮕﺮ اﻋﺘﺮاض
ﻣﺮدم در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن ﮐﻪ از ﻓﺮط ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﺪاﻓﻊ اﻋﺘﺪال از ﺗﺒﯿﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﺣﺮﮐﺖ
داﺷﺖ .اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را در ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺮ داده ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺧﻄﺎﺑﻪی ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﮔﻠﻮی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﺣﺮف ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اوج ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ،ﮐﻪ ﺣﺮف از ﻣﺤﺪود
ﻣﺎﻧﺪن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻨﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﻃﯿﻒﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از
ﻧﺎراﺿﯿﺎن زده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن داﺧﻞﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺣﺮف زدم و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدم .اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻫﻤﻪ از آﺷﻮب و ﭼﺮﺧﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ »ﺑﺪﺗﺮ«ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ »ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦ« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را ﻣﺴﮑﻮت
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﻦرو ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﺘﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﺟﻠﻮاﻧﺪازیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺼﺎدرهی ﺣﺮﮐﺘﯽ را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ »دﯾﮕﺮان« در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش اﻋﺘﺮاض اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ
ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ آن ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺟﺎن
ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ را در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﻫﻤﻮاره وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺷﻼق ﺧﻮرد ﺑﺎ آن زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺷﻼق ﺧﻮرد ،آن دﺳﺘﻔﺮوش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم
اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در زﻧﺪان ﻣﺮد ﺑﺎ آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم

دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در زﻧﺪان ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮد و ﻣﺮد ،آنﻫﺎ ﮐﻪ
در دورهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ
و در ﯾﻮرش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﻏﻠﺘﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮐﻪ
در ﯾﻮرش ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮد و ﻣﺮدم ﺻﻠﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﻪای
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﻫﺐ و ﺷﺮع ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت را ﺑﺮاﺑﺮ »ارﺗﺪاد« و »ﻋﻨﺎد
ﺑﺎ ﺧﺪا« و »ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت« و ﻏﯿﺮه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داد ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺑﻮد :اﺳﻼم رو ﭘﻠﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮدﻣﻮ ذﻟﻪ ﮐﺮدن .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺎده ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺣﺴﯽ واﺿﺤﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽام ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺪﻻل را در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﺷﺮﯾﻌﯿﺖ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارد -ﭼﻪ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﮐﯽ و ﭼﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ -ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﻪ ﻧﻔﯽ
ﺧــﻮد ﻣﯽﺷــﻮد ﯾــﺎ در ﻃــﯽ دادرﺳــﯽ ﺑــﻪ ﮐﻔﻪی »ﺟﺮم« ﺧــﻮد ﺧﻮاﻫــﺪ
اﻓﺰود .ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎدﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻦﺑﺴﺖواری ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آن
ﺷﻌﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺴﯽ از ذﻟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻠـﻊ و ﮔـﻮارش ﯾـﮏ ﻣﻮﺟـﻮد ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜـﻪ و ﻋﺠﯿﺐاﻟﺨﻠﻘﻪ .ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻫـﻢ
واﻗﻌﯽﺳﺖ و ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ؛ ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﻫﻢ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ .ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل
دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار و ﺷﮑﻨﻨﺪه .ذﻫﻦ آدم
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺄﺳﻔﯽ ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﻣﯽرود و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻊ و ﮔﻮارش ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از ﺧﻮف و ﮐﺸﻤﮑﺶ و آزار.
ﻣﮑﺎن اول :دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان وارد ﺷﺪم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪهام ﺑﻪ دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب رﻓﺘﻢ .ﺑﺎ وﮐﯿﻠﻢ دم در دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت
زود رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .اﯾﺴﺘﺎدم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ .ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻊ
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدم .آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮدم .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ در آنﻫﻨﮕﺎم ﻫﻢ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﻢ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽﺷﺎن ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻦ و روالﻫﺎی
اداریﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای ﺳﺮدواﻧﺪن و راﻧﺪن و از ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻓﻀﺎی آن ﻣﮑﺎن داﺷﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ آﻣﺪ ﺳﺮ و وﺿﻊ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺟﺒﺎر
ﭼﺎدر ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎبِ ﺷﻞ و ول ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﻮاع آن
ﻣﯽﭼﺮﺑﯿﺪ .داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻢ آن ﺧﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﺮ
آدم ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎری و ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ داده ﺑﻮد .ﺣﺴﯽ
از ﻃﻠﺒﮑﺎری در ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان
و ﻣﺄﻣﻮران دادﮔﺎه ﺑﻮد .داﺧﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻢ واﮔﯿﺮداری در
ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ :ﯾﮏ دﻟﯽ دﻟﯽ آﺑﮑﯽ ﻏﺮﺑﯽ .ﮐﻼﯾﺪرﻣﻦ در
آﺳﺎﻧﺴﻮر دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺒﻮد.
دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد از آدم؛ ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪای را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رﺋﯿﺲدﻓﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم اﻧﺒﻮه ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی روی ﻣﯿﺰﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،وﮐﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از اﺷﯿﺎء ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﺷﻪی ﻣﯿﺰی
ﯾﺎ روی زاﻧﻮﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻼﻓﮕﯽ
ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻠﮏ و ﻏﺮ ردوﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﮔﻪای آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮیام ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در رﭘﺮﺗﺎژی دﯾﺪه
ﺑﻮد .رﭘﺮﺗﺎژ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﮑﯽ از »رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ« ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻫﻨﺮیام و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ »رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ« ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺸﻮم .او رﻓﺖ و
ﻣﻦ ﻏﺮق ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﮐﻼی ﺣﺎﺿﺮ ،در ﺣﯿﻦ روﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮﮔﺸﺎدهای ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرم در ﺳﺎل  ۱۳۷۴در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ ﮐﭙﯽ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻫﻤﺎن دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪیﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿـﭻ ﺣﺮﻓـﯽ در دﻓـﺎع از آن وزﯾـﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﻧﺸـﺪ اﻣـﺎ در
ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر رﻓﺖ .ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدم و ﻫﻢ
از آن ﻓﻀﺎ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ
دﻓﺘﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ.
ﭘﺮوﻧﺪهام را ﮐﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻠﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ ،ﻣﻦ از روی ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم
و او ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ دﺳﺘﺶ ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻃﻔﻠﮏ وﮐﻼی اﯾﺮان ﮐﻪ
ﺗﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واﺟﺐ ﺣﺮﻓﻪایﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﺪن آن ﭘﺮوﻧﺪه
و ﺑﻮﯾﮋه ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮان ﻣﺼﺪاق ﻫﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن در
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻊ ﺑﻮد .در ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺶ وﮐﯿﻠﻢ و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ در
رد اﺗﻬﺎمﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺪارک ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ

در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ذرهای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و او ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺗﻬﺎمﻫﺎ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی ،ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه را
ارﺟﺎع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺧﻮدم ﺑﻮد ،ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .زﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺠﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ از
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻫﻢ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺖ .ﻻﺑﺪ ﺟﺮم آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺧﻼﺻﻪ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺠﺮم
ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﺣﺮفﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ده ﻧﻔﺮ
از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻦ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪی
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﻢ در
ﺗﻬﺮان ﯾﺎدداﺷﺘﯽ** در ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﮑﺮارش در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﮔﺬرم.
ﻣﮑﺎن دوم :دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻧﺘﻬﺎی راﻫﺮوی ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻤﺎره دو اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ.
دو روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻓﻮق اﺣﻀﺎر ﺷﺪه
ﺑﻮدم .ﺑﺎزﻫﻢ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪام را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮﮔﻪی اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ .دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
آن اﺣﻀﺎر ﺷﺪهام ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻫﺎی اداری دﻓﺘﺮ را ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .ﻣﺮد ﻣﯿﺎنﺳﺎل و ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﻦ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮم
ﻓﺮوﻫﺮ ﻣﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽآی و ﻣﯽری؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ
ﺳﻔﺎرش ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺘﻮن ﺑﮑﻨﯿﻦ .ﺧﻨﺪﯾﺪ.
اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ را ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻣﺎ در ﮔﺬر
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﻋﻮض ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﻨﻮانﺷﺎن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و
ﺷﺪهاﻧﺪ »ﮐﺎرﺷﻨﺎس« .رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دارد .ﮔﺎﻫﯽ
ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺤﺚ اﻗﻨﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﻮد و ﺧﻂوﻧﺸﺎنﮐﺸﯽ .ﻋﺠﺐ ﻫﻢ
ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺣﺎﻻ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﺷﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻦ ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺮاﯾﻢ درﺳﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ در دﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن .دادوﺑﯿﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ از آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪیﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻨﻮی
ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺘﻢ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ
اﺻﻼ ً ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞﺗﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ

ﺑﺮوﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪم و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮدم اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﻖ ﺷﻬﺮوﻧــﺪی دارم ﯾــﺎ ﻧــﺪارم؟ ﮔﻔــﺖ
ـﻮر او
ـﻢ ﻣﻨﻈـ
ـﺪس ﻣﯽزﻧـ
ـﺖ .اﻣﺎ ﺣـ
ـﺎ« واژهی ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺳـ
ﻣﺎ .اﻟﺒﺘﻪ »ﻣـ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪی ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪروﻣﺎدرم رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ را از آن دو
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻇﻬـﻮر واژهی »ﺧﻮدﺳـﺮ« در ﻣـﻮرد ﻗـﺎﺗﻼن
ﭘﺪروﻣﺎدرم ﺣﻮزهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺒﻬﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﺎﻣﻪای*** ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺷﺮح اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ را ﻫﻢ آوردم .ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﯿﮕﯿﺮی
ــﻮﻃﻪ در
ــﺎن ﻣﺮﺑـ
ــﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ
ــﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫـ
ــﻮد ﮐـ
ــﺺ ﺷـ
ــﺎن ﻣﺸﺨـ
آﻧـ
ﺣﻮزهی »ﺧﻮدﺳﺮ« ﺑﻮده ﯾﺎ »ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻌﺬور«.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﻧﯿﺴﺘﻢ،
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را ﻫﻢ ﭘﺲ ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻣﮑﺎن ﺳﻮم :دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،دﻓﺘﺮ ﻗﺎﺿﯽ و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دادﮔﺎه در ذﻫﻨﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪن و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻧﻔﺴﻢ را ﺗﻨﮓ ﮐﺮد ،و آن رﻧﺞ ﻋﻈﯿﻢ را ﮐﻪ آن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ رﯾﺨﺖ .آه واژهی ﮐﻮﭼﮑﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎهﻫﺎ در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ آه ﮐﺸﯿﺪم.
دادﮔﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻘﯿﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰی
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل .ﮐﻨﺎر او و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﺶ ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی دادﺳﺘﺎن ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎد و
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ اﺗﻬﺎمﻫﺎ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ از رو ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ
ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دادم و وﮐﯿﻠﻢ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻦ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﻣﻨﺸﯽ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻓﻀﺎﯾﯽ اداری ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد.
آه ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺟﺎی او ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ دوﺑﺎره آﻣﺪه و ﻣﻦ ﺑﺎز
ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آه ﻣﯽﮐﺸﻢ.
ﻣﮑﺎن ﭼﻬﺎرم :دادﺳﺮای اوﯾﻦ
راﺳﺘﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ دادﺳﺮا ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً از آن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﻮف و آزار
ﻣﻦ ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ ،ﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﺠﺎﺳﺖ ،دوﺑﺎره ﺳﺮ از آﻧﺠﺎ درآوردم» .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن« در
ﻫﻤﺎن اﺣﻀﺎر ﺑﻪ اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﻪای ﻧﺸﺎﻧﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزﺷﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف روال ﻋﺎدی ،دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
ﻣﺠﻮزی در اﯾﻦﺑﺎره ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .رﺋﯿﺲدﻓﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻦ -دور زده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﺎری از
دﺳﺘﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﮐﯿﻠﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای اوﯾﻦ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز را او ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوﺟﯽ ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ ﻣﻮﻗﺘﯽ و
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دارﻧﺪ .دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻇﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﻧﺎﻣﺒﺮده -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ» -اﻣﻮال ﭘﺪری«اش را
ﺷﺨﺼﺎً از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮی دزدی از ﺧﺎﻧﻪی
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش »ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ« ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮا ﻫﻢ
ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺠﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﻦ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺳﺒﺎب ﻣﻦ
را ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺧﻮدم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی »ﻇﻦ«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮلﺷﺎن ﺑﻮدهام اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻦ را ﯾﺎد ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی
ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و آﺑﮑﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد.
آن روز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﮐﯿﻠﻢ ﺑﻪ دادﺳﺮا رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .از ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻄﻞ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﭻ ﺷﺪهاﻧﺪ ،رو ﺑﻪ دﯾﻮاری ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺰرگ ﺑﻪ آن وﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺶ اﺳﺖ ،از اﺧﺒﺎر
ﺗﺎ درس آﺷﭙﺰی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک و ﺳﺮﯾﺎل و ﻣﻮﻋﻈﻪ .ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن روی
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪای زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﺪس را ﭼﺎپ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎم
دادﺳﺮا از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﮑﺴﯽ از او ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ وﻧﮕﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪی اﺷﺘﺮاک ﻫﻤﻪی ﺗﺰﺋﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽﺳﺖ ،از ﺣﺎﺷﯿﻪی اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺗﺎ
روی ﺟﻌﺒﻪی ﺑﺎﻗﻠﻮا و ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ از دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮا ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ او ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻠﻢ .ﺑﺮﮔﻪ ﻋﺒﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻢ و از
ﭘﻠﻪﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺗﺎ دﻓﺘﺮ آن ﺟﻨﺎب .او ﺑﺎ ورود ﻣﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮش
از ﺟـﺎ ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺻـﺪای ﺑﻠﻨـﺪ و ﺧﺸـﻦ ﻓﺮﯾـﺎد زد »ﺑـﺮای ﭼـﯽ
آﻣﺪی؟« ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻏﻀﺐﻧﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
دادن و آرام ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﻓﻮران
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪی آبﭘﺎش رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺸﺖﺑﻨﺪش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﺮای ﭼﯽ آﻣﺪی اﯾﺮان؟ «» ،ﺑﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدی؟« ﻣﻦ ﻻﺑﻼی
ـﺮاض
ـﺎ زدم و ﻣﺜﻼ ً اﻋﺘـ
ـﺖ و ﭘـ
ـﺮف و دﺳـ
ـﺪاری ﺣـ
ـﺮوش او ﻣﻘـ
ـﺮش و ﺧـ
ﻏـ

ﮐﺮدم .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺧﺼﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ رﺋﯿﺲدﻓﺘﺮش ﻫﻢ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻦ را راه ﻧﺪﻫﺪ .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻤﺎن
دادوﺑﯿﺪاد ﺑﻮد؛ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﻫﻤﻪی
اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آدم را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ذﻟﻪ ﺷﺪن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﺷﻌﺎر »اﺳﻼﻣﻮ ﭘﻠﻪ ﮐﺮدن ،ﻣﺮدﻣﻮ ذﻟﻪ ﮐﺮدن« ﻧﻘﻄﻪی
اﺗﺼﺎل و اﺷﺘﺮاک ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدش زدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ذﻟﻪ ﺷﺪن در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻊ و ﮔﻮارش
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﻪ ﺷﺪت دوﭘﺎرهایﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺎی دارد .ﻓﻀﺎﯾﯽﺳﺖ اﺷﺒﺎع از ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﺿﺪاد ﮐﻪ ادراک و
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪی آن واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻬﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﻮف و آزار ،ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺮدﻣﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻐﺎک ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری و
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﻮد را از ﮐﻒ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .در ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ در
ﻣﻨﺠﻼب ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ،در ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران آﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎری ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎر رﻫﺎﯾﯽ را از اﯾﻦ ﺗﻠﻪ
ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﻨﺪ.
و آن ﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎی ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ -ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ
زﺑﺎن اﻋﺘﺮاض ﺷﺪ -ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﮐﻪ در ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر
روزﻣﺮهی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﺑﯽرﺣﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﻫﻤﯿﺎری
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﭘﻮﺳﯿﺪهی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮان و
ارادهی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺮس اﻧﺪام ﺷﺮوریﺳﺖ در ﺗﻦ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن .ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،در
ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺸﻮم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮان ﺧﻮدم ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪن و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﺗﺮس ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﺗﺮس .اﻣﺎ ﻣﺮدم در آن ﺷﻌﺎر
زﯾﺒﺎ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋﻼج ﺗﺮس اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺧﻮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ﺗﺮس را از ﻣﻦ ﺗﺎراﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﺑﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از دور و از ﻧﺰدﯾﮏ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪم و آن ﺣﺲ اﻧﺰوا ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ و ﺳﺮد ﺑﺮ ﮔﺮدم ﺣﺼﺎر
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ.
روز ﯾﮑﻢ آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﭘﺪروﻣﺎدرم ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
از »ﻣﺎ« ﮐﻪ ﮐﯿﭗ ﻫﻢ در ﺣﯿﺎط و اﺗﺎقﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻏﻠﺐﺷﺎن
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻗﺘﻞﻫﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .و آن

روز در ﺳـﮑﻮت ،ﺑـﺎ ﮐﻨﺠﮑـﺎوی و اﺷﺘﯿـﺎق ،ﻓﻀـﺎی آن ﺧـﺎﻧﻪ ،آن ﻣﮑـﺎن
ﯾﺎدآوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﮑﺎن
ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ زﻻﻟﯽ ادراک در ﻓﻀﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزد .اﻧﮕﺎر از
روزﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ،ﺗﺎ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ »ﻣﺎ« ﻫﺴﺘﯿﻢ .و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،در درون و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﺣﻖ ﯾﺎدآوری و دادﺧﻮاﻫﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی »ﻣﺎ« ،ﮐﻪ آن روز
ﺧﻮد را ﻧﻤﻮد ،اﻓﺰودﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن آن ﺟﻤﻊ ،ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻮرﺳﯿﺪه ،ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و آرام و ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه آذر  ۱۳۷۷ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮده ،ﭘﺪروﻣﺎدر ﻣﻦ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺳﻮﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ﻣﮑﺎن آن دو
ﻗﺘﻞ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻢ را دوﺧﺘﻢ ﺑﻪ او ﺗﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪام ﻗﺎﺑﺶ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﮔﺬارم ﺑﻪ آن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﻮف اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﯿﺎورم و
ﻧﺘﺮﺳﻢ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
————————-
* ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﻌﺮی از ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوﻫﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰۵از ﮐﺘﺎب »ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ
روز« ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن۱۳۷۹ ،
** ﭘﯿﻮﺳﺖ ﯾﮏ» :ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺶ از دادﮔﺎه« ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ۴ ،آذر ۱۳۹۶
*** ﭘﯿﻮﺳﺖ دو» :ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ« ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ۱۷ ،آذر
۱۳۹۶
ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
زﻧﺎن و زﻧﺎن دﮔﺮ و ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻓﻮرﯾﻪ
در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ اﺳﺖ .
ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه و ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ در ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ در ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ
ﭘﺮﺳﺘﻮ

———————————————–

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﯾﮏ» :ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺶ از دادﮔﺎه« ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ۴ ،آذر ۱۳۹۶
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻌﺒﻪ  ۲۸دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺎﮐﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن وزارتﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻮزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
 ۱۸ﺗﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺘﻞ ﭘﺮواﻧﻪ
ﻓﺮوﻫﺮ ،دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﻬﻤﺎن در اﻋﺘﺮافﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه* ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺣﺬف
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از »وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ«ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ »ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ«ﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .آنﻫﺎ در
اﺛﺒﺎت اﻋﺘﺮافﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻗﺘﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن »زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ« »اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری« ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻓﯿﺶ
ﺣﻘﻮق«ﺷﺎن از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮافﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﻇﯿﻔﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ« ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻗﺘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ »ﺟﻤﻊ« ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ
ﻓﮑﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن و آﻣﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ اﻓﺸﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﺮﻣﺎن از دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ در دادﮔﺎه آنﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﺗﺨﻠﻒﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و وﮐﻼﯾﻤﺎن ،از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آن دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را در ﺳﺎل
 ۱۳۷۹ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻮزده ﺳﺎل از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۷۷ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺧﻮاﻫﺎن دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪای از آن ﭘﺮوﻧﺪه
ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ از زﺑﺎن

ﻣﻦ آﻧﭽﻪ در آن ﭘﺮوﻧﺪه آﺷﮑﺎر و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﺣﺬف ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﺘﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﮑﻮت و
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .اﮔﺮ روی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﮐﯿﻠﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﻮش ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،دو
ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .آﻧﭽﻪ در
ﺷﺮح اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﻦ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪهی
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض و دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ در اﺛﺒﺎت اﺗﻬﺎم »ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم« ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺘﻬﻢ« ﺑﺎ
اراﺋﻪی »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ« ،دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ را در »ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن«
ﭘﺪروﻣﺎدرش ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﻣﺘﻬﻢ« دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﭘﺪروﻣﺎدرش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﻣﺘﻬﻢ« »ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ و
ﺟﻤﻊ آوریﻫﺎی« »اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺪرش« را
ﮐﻪ »ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« ﻏﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) .ﺑﻪ روال
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎدرم ﻻﺑﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ(.
در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﺮﺳﺎﻟﻪی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدیام درﺑﺎرهی ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻢ درﺑﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎی
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺘﻠﮕﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻦ
ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ دراﯾﻦﺑﺎرهﻫﺎ ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ دادﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪام ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر رﻓﺘﻦ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﻤﺪآﺑﺎد در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻮهی ﮔﺮاﻣﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮدم ،ﻫﻤﮕﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﻦ آﻣﺪه و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ »ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﺬﮐﺮات
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ« ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ »اﻓﺮاد ﻣﺴﺎﻟﻪدار داﺧﻠﯽ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهام .اﻧﮕﺎر ﯾﺎدﺷﺎن
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﯽ واﻗﻊﻧﺸﺪه
ﮐﺮد؟
ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ »اﻣﻮال ﭘﺪری«ام را

ﺷﺨﺼﺎً از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺑﻌﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮی دزدی از
ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪر و ﻣﺎدرم »ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ« اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﻻﺑﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم
ﺑﮑﻨﻢ .راﺳﺘﺶ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻬﺖزده ﺷﺪم .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﯿﻠﯽ در ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ
در ﭘﺮوﻧﺪهی ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺎری و ﭘﻮﯾﻨﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻃﺮح ﺟﻨﺎﯾﺖ رﯾﺨﺘﻪ و اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن در ﻏﺎﻟﺐ اﺗﻬﺎم ،دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ آن
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻪ
آن »ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻠﯽ«؟
اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮم ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن »ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت« اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ذﮐﺮﺷﺪه در
ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ آن ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯽء ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪن در ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯽء ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه آﻣﺪه »ﻣﺒﻞ راﺣﺘﯽ« ﮐﻪ »در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪاﻧﻘﻼب در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ«.
درﺿﻤﻦ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ و
ﻧﻪ در ﺣﻮزهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ او .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ وﮐﯿﻠﻢ در رد اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ دادﺳﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ در رد اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﻣﺎ ﻧﯿﺎورد و ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ
و اﺳﺎس را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﺠﺎ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﺎ زﻫﺮا  ۲۴ﺿﺮﺑﻪی ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎدرم زده
اﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرم ﺻﻨﺪﻟﯽ او را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدﺷﺎن وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
آزاده و ﺷﺮﯾﻔﯽ را در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدم از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪهام ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻗﺮار دﻫﻢ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ

ﺑـﻪ ﯾﻘﯿـﻦ ﻣﯽداﻧـﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻧﻤﯽآﻣـﺪم اﯾـﻦ ﻣﺤـﺎﮐﻤﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨـﺖ ،ﮐﻤﺘـﺮ ﮐﺴـﺎﻧﯽ درﮔﯿـﺮ آن ﻣﯽﺷﺪﻧـﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ آن ﺣـﺲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﭼﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻧﮕﯿﺰهی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ
دادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و اﻧﮕﯿﺰهی
ﺣﻀﻮر و ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ از دوازده ﺳﺎل ﺳﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺘﻠﮕﺎه ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ در
روز ﯾﮑﻢ آذر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﯽ از ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻟﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺮد ،ﮐﻪ داﻣﻨﻪاش از ﻣﺮز ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﮔﺬﺷﺖ .ﻗﺪر ﻫﻤﻪی اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دو ﺳﻮی ﺣﺼﺎر ﻣﺄﻣﻮران
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﻢ .ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺎن در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮم ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﯾﺪ ﻓﺮداﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺣﺮﻣﺖ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﭘﺎس داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﯽارزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﺪ ،ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﭗ ﻫﻢ در ﺣﯿﺎط
ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﮑﻮت اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ،ﺻﺒﺢ زود ﭼﻬﺎرم آذرﻣﺎه  ،۱۳۹۶ﺗﻬﺮان
*آن ﭘﺮوﻧﺪه را ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ »ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻠﯽ« اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﮐﯿﻞﻫﺎﯾﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪهام .ﻫﻤﮕﯽ از آن ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪام ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ دو» :ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ« ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۶

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﺣﻀﻮر
ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪ

ﻣﺎﻓﯽ ،ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﯽ ،ﻓﺮﯾﺪه اوﻻدﻗﺒﺎد ،و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ و
ﺑﻬﺮام ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی ﻫﻢدﻻﻧﻪی ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ
و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪام در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﯿﺪوارم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎ ،در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﻟﯽﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎ ﺳﺒﺐ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﺻﺪای دادﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎ رأی ﻋﺎدﻻﻧﻪای از ﺳﻮی دادﮔﺎه
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آﻧﭽﻪ در روﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﻦ
روا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺴﺎس
ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ
ﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ارﻋﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪه و
ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﺎدداﺷﺖ را در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎرواﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در اﺣﻀﺎر
و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام و ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ:
در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آﺑﺎنﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﺣﻀﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ در ورود ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
دﻓﺘﺮی در ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ -
ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت اﻃﻼﻋﺎت -ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺖزده ﺷﺪم.
از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻠﺨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی آن روز را
ﺑﺎزﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 -۱آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﭘﯿﺎﭘﯽ »ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی«ام ﺑﺎ
ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ اﺻﻼ ً ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،اﺻﻼ ً ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽاش در اﺗﺎقﻫﺎی
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖﻣﺎن ﺑﻪ وﻃﻦﻣﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ و
ﭘﻮچ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﺎدی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻪ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ
-۲
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از ﺳﻮی ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس!!!
راﺳﺘﯽ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دارﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﻮری ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﮏﮐﺎﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﻮﻫﯿﻦ و ارﻋﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎه
از ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺑﺮدﺑﺎری
ﮐﺮد و ﺧﺸﻢ و رﻧﺞ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﻮرد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﺳﺖ؟
»ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ« اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﻪای از دادﺳﺮای ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪس )اوﯾﻦ( ﻧﺸﺎﻧﻢ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود و ﮐﻨﺘﺮل
اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
دادﺳﺮای ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
»ﻇﻦ« ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺣﺎوی اﺗﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪی ،ﺟﺪای از آن اﺗﻬﺎمﻫﺎ ﮐﻪ
در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
رواﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
از

آﻧﺠﺎ

ﮐﻪ

اﻋﺘﺮاض

وﮐﯿﻠﻢ

و

درﺧﻮاﺳﺖ

او

ﺑﺮای

ﺧﻮاﻧﺪن

ﭘﺮوﻧﺪهی

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادﺳﺮای
ﻧﺎمﺑﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻦ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻠﻢ ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮش ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﺸﻦ ﻓﺮﯾﺎد زد »ﺑﺮای ﭼﯽ آﻣﺪی؟« و ﺑﻌﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش
ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و آرام ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺑﺮای ﭼﯽ آﻣﺪی اﯾﺮان؟«
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و آن ﻟﺤﻦ آﻣﺮاﻧﻪ ،روﺷﻨﮕﺮ ﻗﺼﺪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزیﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدری و ﭘﺪریام ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻪ از ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ،و ﻧﻪ از ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ
در ﯾﺎدآوری و روﺷﻨﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدهام ،و ﻧﻪ از ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض

ﺑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه دﯾﺪهام.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮدا
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ادای
ﮔﺮاﻣﯽام در اﯾﻦ
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻫﺴﺘﻢ.

ﻋﺎزم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽام در اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم راهﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﮐﯿﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺎر
ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ آﻣﺎدهی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﻀﻮری

ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺮد روزﮔﺎر
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮوﻫﺮ ۱۷ ،آذرﻣﺎه ۱۳۹۶

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻓﻮری ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔـﺮ از دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪﮔﺎنِ ﺧﯿـﺰش
دﯾﻤﺎه در اﯾﺮان ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﺮان
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در زﻧﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ
و دﺳﺖ از ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮدارد.
ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آﻗﺎی ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و رژﯾﻢ آﻧﺮا ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده،
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن
ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮاز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن در اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺟﺪی ﺑﺮرﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ:
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

