
 دنیاى موجود بود زبان اعتراض همه محرومان به” جعفر شفیعي“دکتر 

 سیروان پرتونوری

October 29, 2011  

ثیست ّ چِبس سبل پیص للت پبک ّ ثی آالیص سفیك خعفش ضفیعی ععْ کویتَ هشکضی حضة کوًْیست ایشاى ّ ععْ کویتَ هشکضی 

بًحَ تصبدف ضذیذ کْهَ لَ اص حشکت ثبص ایستبد ّ کبسگشاى ّ ستوذیذگبى ایشاى ّ کشدستبى یکی اص سُجشاى کوًْیست خْد سا دس س

 .اتْهجیل اص دست دادًذ

اکتجش سفیمی اص هیبى هب سفت کَ سٌجل هجبسصٍ ّ همبّهت  ۹۲ثشاثش ثب  ۶۶۱۱سبعت ضص ثعذ اص ظِش سّص پٌچ ضٌجَ ُفتن آثبى هبٍ سبل 

َ دًیبی کًٌْی سفیك دکتش خعفش ضفیعی صثبى حبل ُوَ تْدٍ ُبی هحشّم ّ ستوذیذگبى ایشاى ث.خستگی ًبپزیش علیَ ًظن هْخْد ثْد

دًیبی خٌگ،فمش ّ فالکت،گشسٌگی،فحطب ّ .دًیبیی کَ دس آى ثی ضشهبًَ اًسبًِب سا ثَ صیش یْغ ثشدگی ّ اسبست کطیذٍ اًذ.ثْد

 .اعتیبد،ثی حمْلی ّ تحمیش ّ دس یک کالم صثبى اعتشاض ثَ دًیبی ظبلن ّ ًب ثشاثش سشهبیَ داسی ثْد

صًذگی سفیك خعفش سٌذی اص .یي ستن ُب ثَ پب خْاست ّ ثشای دًیبی آصاد ّ ثشاثش کْضیذسفیك خعفش خسْساًَ ّ دالّساًَ علیَ ُوَ ا

 .تالش ّ کْضص دس ساٍ آسهبى حکْهت کبسگشی ّ کوًْیضم ثْد

سفیك خعفش ضفیعی یکی اص چِشٍ ُبی ضٌبختَ ضذٍ ّ هحجْة دس خٌجص کوًْیستی ایشاى ّ کشدستبى ّ اص ثٌیبى گزاساى حضة 

شی ثب ًفْر ّ خْضٌبم دس هیبى کبسگشاى ّ صحوتکطبى ّ یکی اص ًوبدیي یک اًسبى ثَ هعٌبی کبهل کوًْیست دس کوًْیست ایشاى ّ سُج

 .صفْف حضة ثْد

دکتش خعفش ضفیعی،دس صًذگی ضخصی ًیض سخت کْش ّ صویوی ّ دس عشصَ هجبسصٍ خسْس ّ ُْضیبس ثْد ّ ایي دس کٌبس تدشثیبتص،دس 

سفیك خعفش ضفیعی فشصًذ اًمالة ثْد ّ دس ساٍ .الثی اص ّی سُجشی ضبیستَ ّ هحجْة سبختَ ثْدکْسٍ اًمالة ایشاى ّ دس کشدستبى اًم

 .اًمالة ًیض خبى ثبخت

 ۷۵چَ دس گشهب گشم ضتبة آّس دّسٍ اًمالة .ژی ثشای اًمالة تالش هی کشد ّ ایي سا دس توبم هْالع ثَ پیص هیجشد دکتش خعفش ثب توبم اًش

ت کْهَ لَ ّ حضة ثب صخن هعذٍ ای کَ داضت ّ صیش ثین داموی حوالت ًظبهی استدب  هزُجی،ّ چَ ،چَ دس ضشایػ صًذگی دس تطکیال

دس هذت کْتبُی کَ دس اسّپب ثَ سش هی ثشد،ثذّى خستگی، ضجبًَ سّص سا ثَ کبس هطبلعَ ّ ًْضتي هی پشداخت ّ ّ لت خْد سا صشف 

 .پیطجشد اُذاف کوًْیستی اش هی کشد

دس هحبفل هبسکسیستی هخفی دّساى ضبٍ ّ اّلیَ تشیي توبسِبی کبسگشی،تب تدشثَ دّساى سبّاک ّ  دکتش خعفش ضفیعی اص ضشکت

صًذاى سیبسی،اص فعبلیت گستشدٍ علٌی ّ سخٌشاًی ُبی تْدٍ ای ّ تشّیح گشایص سْسیبلیستی ّسیع دس دّسٍ اًمالة،تب گطت 

ثب خشیبًبت سیبسی ّ اص خولَ یک صهبى ثب خوِْسی اسالهی تب ضشکت دس هزاکشات گًْبگْى کَ کْهَ لَ   ُبی سیبسی دس کشدستبى ّ

ّ فعبلیت خستگی ًبپزیش دس ایي عشصَ،تب حعْس دس صفْف پیطوشگبى   داضت،اص پیطجشد ّ ُذایت کبس تجلیغبتی ّ اًتطبساتی گستشدٍ

کَ دس آى لشاس داضتٌذ،اص اتحبدیَ هیٌِی دس کشدستبى عشاق ثعٌْاى یک پضضک کوًْیست ّ اًمالثی دس یکی اص سخت تشیي ضشایطی 

اًدبم هبهْسیت ُبی هتٌْ  حضثی تب ایفبی ًمص سُجشی دس همبغع تصوین گیشی ُبی گًْبگْى،دکتش خعفش عضیض ساُی غْالًی ّ هتٌْ  ّ 

 .پش ّ پیچ ّ خن سا غی کشد

لیسن،پْپْلیسن،سبصش دکتش خعفش عضیضهبى ثب اتکب ثش آى سًّذ اختوبعی ّ غجمبتی کَ ّی سا پشّ ثبل دادٍ ثْد،ثب ًبسیًْب

غجمبتی،هزُت،سٌي ّ افکبس عمت هبًذٍ ّ استدبعی،ثب سیضیًْیضم ّ ثب ًیشُّبی اختوبعی سشهبیَ ّ ًوبیٌذگبًص،ثَ دًیبی هجبسصٍ ثی 

َ اهبى پبی هی گزاضت ّ دس ساثطَ ثب اى ّ ثَ التعبی آى ُش آًچَ سا دس خْد ًیض ًبسسب ّ هجٌی ثش دسک هحذّد ّ کْتَ ًظشاًَ هی دیذ ث

 .ثبد اًتمبد هی گشفت

هجبسصٍ حضة کوًْیست ایشاى ّ سبصهبى کشدستبًص کْهَ لَ ثَ عٌْاى یک خشیبى چپ ّ سْسیبلیست ٌُْص ثَ فشخبم ًشسیذٍ ّ ثَ 

 .ًیشّ،ایوبى،خسبست ّفذاکبسی کسبًی چْى دکتش خعفش عضیضهبى ًیبص هجشم داسد

الِبم اص خصبمل ثشخستَ ّ ُوت ثلٌذش،ثب عضهی ساسخ تش دس ساٍ آصادی ّ دکتش خعفش ّ سُجش عضیضهبى اکٌْى دس هیبى هب ًیست،اهب ثب 

 .ثشاثشی ّ ثشلشاسی حکْهت کبسگشی،دس ساٍ اُذافی کَ اّ خبًص سا ثشای تحمك آًِب فذا کشد،یبد عضیضش سا ُوْاسٍ صًذٍ ًگبٍ هیذاسین

**************** 

 حضة کوًْیست ایشاىصًذگی ًبهَ هختصش سفیك خعفش ضفیعی هٌجع اسضیْ کْهَ لَ ّ 



اّ تحصیالت اثتذامی ّ دثیشستبًی اش سا دس ایي . دس ضِش ثْکبى دس یک خبًْادٍ هزُجی هتْلذ ضذ  ۶۶۶۱سفیك خعفش ضفیعی دس سبل 

دثیشستبى سا ثَ پبیبى ثشد ّ دس ُوبى  ۶۶۳۲دس سبل . دس دّساى تحصیل ُن داًص آهْصی ثشخستَ ّ هوتبص ثْد. ثَ پبیبى سسبًذ  ضِش

سّا داضتَ ثْد ّ   ّ خفمبًی کَ سژین ضبٍ ثش هشدم  اص ُوبى دّساى دثیشستبى ثَ ستن. َ داًطکذٍ پضضکی داًطگبٍ تجشیض سفتسبل ث

فمش ّ هطمبت دیگشی کَ هشدم صحوتکص سا آصاس هی داد . ثطْس ثبسص ّ ثشخستَ ای خْدًوبیی هی کشد هعتشض ثْد  ثْیژٍ دس کشدستبى

ایي تشتیت اّ ثب سّحیَ هعتشض ّ ثب افکبس آصادیخْاُبًَ ّاسد داًطگبٍ ضذٍ ثْد ّ ثَ ُویي خبغش خیلی ثَ . هسلئَ ای خذی ثشای اّ ثْد

دس ُویي دّسٍ ثب هبسکسیسن ّادثیبت چپ آضٌب ضذ ّ ًخستیي . صّد دس داًطگبٍ تجشیض ثَ فعبلیت دس خٌجص داًطدْیی پیْست 

ًخستیي عشصَ هجبسصۀ سیبسی سفیك خعفش ثْد دس   ًطدْییضشکت دس خٌجص دا. عالممص ثب هبسکسیسن ّ کْهَ لَ ضکل گشفت

 .هذتی کْتبٍ ثَ یکی اص فعبلیي هْثش خٌجص داًطدْیی دس ضِش تجشیض تجذیل ضذ

اًجُْی اص سّاثػ ّ پیًْذُبی   ثَ یوي صویویت ّ صّد آضٌبیی ثبسصی کَ اص خصلت ُبی ثشخستَ اّ ثْد تْاًست دس هذتی کْتبٍ

شاى ّ صحوتکطبى ضِش تجشیض ّ سّستبُب ّ ضِشُبی ضوبلی کشدستبى کَ ثشای هعبلدَ ثَ ثیوبسستبى ُبی صویوبًَ ّ اًمالثی ثب کبسگ

ّکبسگشاى   اّ دس دّساى داًطدْیی خْد دس تجشیض تْاًست دّستبى ثسیبسی دس هیبى کبسگشاى کفبش، لبلی ثبف.تجشیض هی سفتٌذ ثشلشاس کٌذ

یي ثْد کَ سّاثػ دّستبًَ ّ سیبسی خْد سا ثب ایي کبسگشاى تب تجذیل آًِب ثَ ساثطَ تالش ثی ّلفَ اش ا. هبضیي سبصی تجشیض پیذا کٌذ

دساثش ایي تالش ُب دکتش خعفش ثَ یکی اص سُجشاى فعبلیت سیبسی ّتطکیالتی کْهَ لَ دسهیبى . ُبی تطکیالتی استمب ّ اداهَ ثذُذ

 .کبسگشاى ّضِشُبی تجشیض ّثْکبى تجذیل ضذ

یعی تْسػ سبّاک سژین ضبٍ دستگیش ّصًذاًی ضذ پس اص ضص هبٍ اص صًذاى ّ اص صیش فطبس ضکٌدَ ًیض سفیك خعفش ضف ۶۶۷۶دس سبل 

ایي ثبس ًَ . ثَ هحط آصادی اص صًذاى کبس هجبسصاتی ّ تطکیالتی اش سا اص سش گشفت. ثب سشثلٌذی، ُوبًطْس کَ اًتظبس هیشفت، ثیشّى آهذ

 .ثَ پضضکی ثلکَ ثَ کبسگشی پشداخت

ثب اّج گیشی . غی یک هبهْسیت تطیکالتی ثَ ًضد اتحبدیَ هیٌِی ّ ثَ کشدستبى عشاق سفت ۶۶۷۱خعفش ضفیعی دس سبل   سفیك

اّ ایي . هجبسصات تْدٍ ای هشدم علیَ ضبٍ دّثبسٍ ثَ کشدستبى ایشاى ثبصگطت ّ دس ًمص سُجش ّ سبصهبًذٍ هجبسصٍ تْدٍ ای ظبُش ضذ

ًیض ثخْثی ّ ثبضبیستگی ثسیبس ثعِذٍ  ۶۶۷۲هشدادهبٍ سبل  ۹۲ی اسالهی ثَ کشدستبى دس ّظیفَ سا پس اص حولَ ًظبهی خوِْس

ظبُش ضذى ثَ عٌْاى یک سُجش دس ُوَ عشصَ ُبی فعبلیت سیبسی ّ تْدٍ ای ّععْیت دس ُیبت ًوبیٌذگی خلك کشد ثَ . داضت

سخٌبى پشضْس ّ . . الثی ثَ ُوگبى ضٌبسبًذٍ ثْدٌُگبم هزاکشٍ ثب سژین ّی سا ثَ هثبثَ یک سُجش فعبل ّ ُوَ خبًجَ دس خٌجص اًم

 .سٌُوْدُبی سّضي اش دس هیتیٌگ ُبی ُضاساى ًفشی هشدم دس ضِشُبی سمض ّ ثْکبى ثَ یبد هبًذًی است

ّی ُوبًٌذ یک کبدس پیطشّ ّ کوًْیست . تب آخشیي سّص حیبتص ععْ کویتَ هشکضی کْهَ لَ ثْد ۶۶۷۲سفیك خعفش ضفیعی اص سبل 

دس ثٌیبى ًِبدى ّ تطکیل حضة کوًْیست ایشاى   فعبالًَ  ست تطکیل حضثی سشاسشی ّ کوًْیستی ّالف ثْد ّ خْدعویمب ثَ ظشّ

ّی اص . دکتش خعفش ضفیعی ععْ کویتَ ثشگضاس کٌٌذٍ کٌگشٍ هْسس حضة ّ خْد ًیض یکی اص اععبی فعبل ایي کٌگشٍ ثْد  .ضشکت داضت

 .تَ هشکضی حضة کوًْیست ایشاى ثْداثتذاء تطکیل حضة تب صهبى خبًجبختٌص، ععْ کوی

ثخص اعظن فعبلیت تطکیالتی ّی ُذایت ّ سُجشی ًطشیبت حضثی، سادیْ ّدیگش اسگبى ُبی تجلیغی حضة ثْیژٍ تجلیغبت  ۶۶۱۱اص سبل 

اختوبعی تشی  ضخصیت اّ ّ هْلعیت ّ خبیگبُی سا کَ اص آى ثشخْسداس ثْد ثبیذ دس پٌِۀ ّسیع تش ّ  ثب ایي ّخْد،  اهب.دس کشدستبى ثْد 

ایفبی ًمص دس سُجشی خٌجص اًمالثی کشدستبى، تالش ثشای گطْدى افك سّضي ّ گستشدۀ اًمالة ّ حکْهت کبسگشی دس . ثبص ضٌبخت

ثطي ایي خٌجص، دسافتبدى ثب عبدات، اخاللیبت ّ فشٌُگ کٌَِ ّ سٌي استدبعی کَ دُِب ّ صذُب سبل دسهیبى هشدم سیطَ دّاًیذٍ 

یالت کوًْیستی ثب پبیَ ُبی هستحکن اختوبعی گْضَ ُب ّ صّایبی آى پشّسَ هذاّهی ثْدٍ است کَ سفیك است، ّ ایدبد یک تطک

خعفش ثَ ُوشاٍ یبساًص دس تحمك آى ًمص ثشخستَ ّ پیطشّی داضت، ّ ایي ثذّى ّخْد سُجشاى کوًْیست ّ هعتمذی چْى سفیك خعفش 

م ستوذیذٍ، دس افطب ّ سسْا کشدى دضوٌبى سًگبسًگ هشدم ّ تْدٍ ُبی اّ دسخٌگ ثی اهبى علیَ دضوٌبى آصادی ّ هشد. هوکي ًوی ضذ

 .ّتْاًب ثشخبی گزاضت  صحوتکص، ًمص ثشخستَ خْد سا ایفب کشد ّ اص خْد سیوبی یک سُجش اًمالثی

ْد دس ثطي ّ هجبسصاى آى ث  اهب اهشّص آسهبًی کَ اّ ثی تشدیذ اص ثِتشیي هجلػ. ثی ضک فمذاى سفیك خعفش ضفیعی ظبیعَ ثضسگی ثْد

دسعیي حبل ًبم ّ   .ُویي خبهعَ دساعوبق آسصُّبی کبسگشاى ّ دسدل ُبیی کَ ثشای آصادی ّ سْسیبلیضم هی تپذ سیطَ دّاًیذٍ است

خبغشٍ دسخطبى دکتش خعفشضفیعی ُوَ خب دس غٌیي آّای اهیذ ثخص هجبسصٍ علیَ ستن ّ استجذاد سژین اسالهی سشهبیَ دس ایشاى، دس 

ّ هشد کوًْیست ّ   ، دس ًجشد لبغع علیَ دضوٌبى آصادی ّ ثطشیت استثوبس ضذٍ، ّ دس ساُی کَ ُضاساى صى  ستبىخٌجص اًمالثی کشد

 .اًمالثی ثشگضیذٍ اًذ، ، ثشای ُویطَ هبًذًی ست



  

 .دس ثیست ّ چِبسهیي سبلگشد خبًجبختي سفیك خعفش ضفیعی یبد عضیضش سا ثب اداهَ ساُص گشاهی هی داسین

 


