ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ
ﺁن ﮐﻪ "ﻣﻬﺎﺑﺎد"
در ﻋﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻳﺴﺖ
ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺘﻴﺰ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﮐﺮدهﺎی اﻳﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و
اﻧﺪی از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در زﻧﺪان هﺎی ﺷﺎﻩ ﮔﺬراﻧﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﺎل اﻧﻘﻼب )(1357-1356
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از او ﺑﺎﻗﯽ ﻡﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد و ﻗﻠﺒﺶ ﻡﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﺕﭙﺶ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺪ ،از
زﻧﺪان ﻡﺮﺧﺼﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺕﺎ ﻡﺮگ او در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺒﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺁن ﺕﻨﮕﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺑﺎر
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ در ﺁن ﮔﻴﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ ،ﭘﺲ از رهﺎﺋﯽ از زﻧﺪان ،ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﻪ  15ﺧﺮداد ﺳﺎل  57در ﺕﻬﺮان
ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ .ﻡﺮگ او ﭼﻨﺎن زود هﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﻗﺪ
ﻧﺪاد ،ﮔﺮﭼﻪ دﻳﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻡﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺁن ﺳﻘﻮط را دﻳﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم  1367ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻗﺰﻝﭽﯽ ،ﮔﻼوﻳﮋ و...
ﻋﺰﻳﺰ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺷﺎﻩ دﭼﺎرﻋﺎرﺿﻪ ﮐﺒﺪی و
ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺕﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺶ ،ﺳﺎل هﺎ درﻡﺎن ﻡﺤﺮوﻡﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﻡﺮگ ﺑﻴﺶ از  51ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔﺮ ﻡﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻡﻬﻤﯽ در ﺕﻌﺪﻳﻞ ﺕﻨﺪروی هﺎ و ﺕﻌﻤﻴﻖ ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺰب دﻡﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ راﺑﻂ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و ﺣﺰب دﻡﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد .در ﺟﺮﻳﺎن
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎ و ﻡﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد دوﺑﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻡﺪت دوﻡﻴﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ او
 18ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻡﻴﺪ .در اﻳﻦ  18ﺳﺎل از زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ،از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﮔﺎهﯽ ،از ﺕﺒﻌﻴﺪﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺕﺒﻌﻴﺪﮔﺎهﯽ رﻓﺖ و هﻤﻪ ﺟﺎ از ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﺮدهﺎی اﻳﺮان ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ دﻓﺎع ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ او ﭘﻴﺎﻡﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان
هﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
»ﻣﺎ هﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻳﻢ .هﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ در زﻧﺪان هﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪﻧﺪ.
هﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .هﺰاران ﻧﻔﺮ در ﻧﻴﻤﻪ راﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ هﻨﻮز
هﺰاران ﻧﻔﺮﻳﻢ« . . .
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺕﯽ ﮐﻪ از ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ ﻧﻘﻞ ﻡﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ هﻢ ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻡﺎن
دﺳﺘﮕﻴﺮی او ﺑﻮد:
ـ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻋﺰﻳﺰ ﺁﻡﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﮐﺎﻡﻼ ﻡﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻡﯽ داﻧﺴﺖ
راﻩ ﮔﺮﻳﺰ ﻧﺪارد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﻳﺪن در ﮐﻮﭼﻪ هﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﮐﺮد و در هﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎدهﺎی

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻌﺎر ﻡﯽ داد .ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻝﺤﻈﻪ هﺎی ﺁزادی ،ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺕﻴﺮهﺎی ﺕﻴﺮﮐﺸﺶ را هﻢ
ﺑﯽ ﻡﺼﺮف ﻧﮕﺬارد.
ﺷﺎﻩ ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او را اﻋﺪام ﮐﻨﺪ اﻡﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻡﺎن هﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎی
دﻡﮑﺮات و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ ﻡﺠﺒﻮر ﺷﺪ او را در ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ هﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻡﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺶ از ﺁزادی ،ﻳﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺖ .ﭘﻴﺶ از ﺁﻡﺪن
اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن از ﻋﺰﻳﺰﻳﻮﺳﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺕﺎ از ﺷﮑﻨﺠﻪ و واﻗﻌﻴﺎت درون زﻧﺪان ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ هﻴﭻ ﻧﮕﻮﻳﺪ .اﻡﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ﻗﺴﺎوت و ﺝﻨﻮن ﻓﺮزاﻧﺪان ﻣﺮدم و
ﻓﺮزاﻧﮕﺎن وﻃﻦ را ﺳﻼﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺣﻖ دارﻳﺪ از ﻓﺎش ﺷﺪن ﺁن ﺑﻴﻤﻨﺎک ﺑﺎﺷﻴﺪ«.
زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ـ ﺁﺧﺮ ﺁﺑﺮوی ﻡﻤﻠﮑﺖ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
ﻳﻮﺳﻔﯽ ﺑﺎ زهﺮﺧﻨﺪ ﺟﻮاب داد:
»ﮐﺪام ﻣﻤﻠﮑﺖ؟ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ؟ ﻣﻤﻠﮑﺖ زﻧﺪان ﺳﺎزان ،دژﺧﻴﻤﺎن ،دروغ ﮔﻮﻳﺎن،
راهﺰﻧﺎن ،ﻳﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﻣﺒﺎرزان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن؟ ﺁﻗﺎﻳﺎن ،وﻃﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ هﻢ ﻓﺮق دارد.
زﻣﻴﻦ ﺕﺎ ﺁﺳﻤﺎن ﻓﺮق دارد .ﻣﺎ ﺑﺮای وﻃﻦ ﻣﺎن از ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان و ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻳﻢ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ اﻳﻦ وﻃﻦ اﺳﻴﺮ ﺷﺪﻩ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دوﺷﻴﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻣﮑﻴﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻴﺮﻩ ﺝﺎن ﺁن
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ و هﺮ روز هﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮی اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻴﺪ ،از اﻳﻦ وﻃﻦ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و
وﻃﻦ واﻗﻌﯽ ﺕﺎن را در ﺝﻴﺐ هﺎ و ﭼﻤﺪان هﺎﻳﺘﺎن هﻤﺮاﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ «. . .
ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺕﺎهﯽ ﭘﺲ از ﺁن دﻳﺪار و ﻡﺒﺎدﻝﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺷﺎﻩ ﻓﺮار
ﮐﺮد.
ﻋﺰﻳﺰ را ﺕﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز هﻢ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ از هﻤﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺎت هﻮﻝﻨﺎک زﻧﺪان هﺎی ﺷﺎﻩ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﭘﻴﮑﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎهﺶ ﻡﻬﺎﺑﺎد ﻡﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  17ﺧﺮداد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻡﺮدم ﻡﻬﺎﺑﺎد در ﻡﺮاﺳﻢ ﺕﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ اش ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﺟﻮان و رﻋﻨﺎ از ﻡﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻤﻴﺪﻩ و ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻡﻬﺎﺑﺎد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻡﻬﺎﺑﺎد ﺕﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺷﺪ .ﺷﻬﺮ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﺰاداری ﮐﺮد و ﺑﺮ ﮔﻮر او هﺰاران ﮐﺮد
ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻮر ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ ﺕﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺑﺰرگ ﻡﺮدم ﮔﻠﺒﺎران ﻡﯽ
ﺷﺪ.
در ﻡﺮاﺳﻢ روز ﺳﻮم درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻔﯽ ،ﺕﻈﺎهﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﻡﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻩ هﺎ
ﻧﻔﺮ در ﺁن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
از ﻳﻮﺳﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﺕﺮﺟﻤﻪ و اﺛﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ "ﺳﺮزﻡﻴﻦ ﮐﻒ" و اﺛﺮی درﺑﺎرﻩ "ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم" ﺑﺎﻗﯽ ﻡﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ.

