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ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺎدر ﺧﻮب ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ!
ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﭼﺎدر ﺑﺮاﯼ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﻄﻠﻴﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﯼ ﺧﻮش و ﺁب هﻮا ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﭼﺎدر در ﭘﺎرﮐﯽ ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭼﺎدر ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،در
ﭘﻴﮏ ﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟
ﻧﻪ!
اﻳﻦ ﭼﺎدر ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻨﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮاﯼ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
وزارت ﮐﺸﻮراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻧﯽ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺼﻦ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ!
ﮐﺮاﯼ دون ﻣﻨﻄﻘﻪاﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان و
ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺮاﯼ دون
ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﺎد واژﻩﯼ ﻣﻌﺮوف
) HOME OFFICEوزارت ﮐﺸﻮر( ﻣﯽ اﻓﺘﻴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ از
روزهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻒ ﺑﻪ هﻮم ﺁﻓﻴﺲ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ
داﺷﺘﻪ اﻳﻢ ،در ذهﻨﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
در  ٢٢ﻣﻴﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ دﻳﺪار ﻣﺘﺤﺼﻨﻴﻦ
رﻓﺘﻢ .ﻗﺒﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ از اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺮاﺑﺮﯼ) (٢ﮐﻪ در ﻧﻬﻤﻴﻦ
روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،و ﻧﻴﺮ ﻋﮑﺲ
هﺎﻳﺸﺎن را در روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﻳﻦ) (٣دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم.
اﻣﺎ در ﺑﻴﺴﺖ و دوﻣﻴﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺁﻧﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ﭼﻬﺮﻩ هﺎﻳﺸﺎن زرد
رﻧﮓ و ﭘﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻧﺮژﯼ ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﭼﺎدر دراز ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
وارد ﭼﺎدر ﺷﺪم ،ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و رﺳﻢ و رﺳﻮم
اﻳﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﻣﻬﻴﺎر ﺳﺮش ﮔﻴﺞ رﻓﺖ و ﺑﺮادرش ﻣﻬﺮان او را ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد و ﮐﻴﻮان ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.
ﻓﻀﺎﯼ دردﺁورﯼ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺣﺲ ﺣﺮف زدن هﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻴﺴﺖ و دو روز ﻏﺬا

ﻧﺨﻮردن و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻋﻪ اﯼ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺁب روزهﺎ و
ﺷﺐ هﺎ را ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻴﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻧﯽ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﻳﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﮐﻴﻮان ﮐﻨﺠﮑﺎوﯼ ﻳﮏ وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺲ را درﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻴﻮان ﺑﻬﺎرﯼ هﺴﺘﻢ .ﺳﯽ ودو ﺳﺎل ﺳﻦ دارم.
داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ
ـ وراﻣﻴﻦ ﺑﻮدم .ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر واﺣﺪ درﺳﯽ را
ﮔﺬراﻧﺪم .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺴﻴﺠﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪم .ﺳﺎل  ١٣٧۶در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮرﯼ
اﻳﺮان ـ ﺟﺎم ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮرﯼ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺸﺘﯽ اﻳﺮان را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورم.هﻢ
ﭼﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ١٣٨١و  ١٣٨٣در ﻟﻴﮓ ﺗﻬﺮان
ﻣﻘﺎم اول را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم و در ﺳﺎل  ١٣٨۴ﻣﻘﺎم
دوم را در ﻟﻴﮓ ﺗﻬﺮان ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدم .در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ
دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎم هﺎﯼ دوم و ﺳﻮم هﻤﭽﻨﺎن در ورزش
ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺁدم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮدم.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻳﺪم ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎ
و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ هﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ

ﻓﻘﻂ ﺁزادﯼ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﻮاﺑﺸﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؟
ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺗﺠﺎوز و زﻧﺪان ﻧﺒﻮد .هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﺑﺮادرم ﮐﻴﺎرش ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻬﺮان ﺣﻤﻠﻪ ور
ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ را از اﻳﺮان
ﺑﻴﺮون ﮐﻨﻴﻢ.در ﻳﮑﯽ از ﺗﻈﺎهﺮاﺗﻬﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ
ﺑﺮادرم و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ را
ﭼﭗ ﮐﺮدﻳﻢ و ﺁﺗﺶ زدﻳﻢ.ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﮑﺲ
ﻣﻦ و ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﺠﺮم و ﺷﺮور ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ
در روزﻧﺎﻣﻪﯼ ﺟﺎم ﺟﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﮎ
ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻳﻢ.
اﻻن هﻢ ﺑﻴﺴﺖ و دو روزﻩ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻟﺒﻬﺎﻳﻢ را
دوﺧﺘﻪ ام .ﮐﻠﻴﻪ هﺎﻳﻢ درد دارد ،ادرام ﺧﻮﻧﯽ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻠﻴﻪ هﺎﻳﺖ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

ﻣﻬﻴﺎر ﻣﻌﻴﺎرﯼ هﺴﺘﻢ ١٧ .ﺳﺎل ﺳﻦ دارم .در
اﻳﺮان در ﻳﮏ ﻣﻐﺎزﻩ اﯼ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﻬﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻣﻌﺮوف را ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺷﺎﮔﺮدﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣﻦ هﻢ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮانهﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺬب
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪم و ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ
ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻢ .ﺗﻮﯼ ﻳﮑﯽ از ﺗﻈﺎهﺮاﺗﻬﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮم
ﮐﺮدﻧﺪ و رواﻧﻪ ﯼ زﻧﺪان ﺷﺪم .در زﻧﺪان ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ.
ﻣﻦ هﻢ ﻣﺜﻞ ﮐﻴﻮان و ﮐﻴﺎرش ﺑﻴﺴﺖ و دو روزﻩ ﮐﻪ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وزارت ﮐﺸﻮردر اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮم .اﻻن هﻢ ﭼﺸﻢ درد ﺷﺪﻳﺪ دارم و
ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ اذﻳﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ.
ﻣﻬﺮان ﻣﻌﻴﺎرﯼ هﻢ در اﻳﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﺣﻀﻮر دارد
ﻟﺐهﺎﻳﺶ را ﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺮار ﺷﺪﻩ از
ﺟﻤﻊ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺁﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .او هﻢ ،هﻤﭽﻮن
ﭼﺎدرﯼ هﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺴﺖ و دو روز اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
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ﭼﺎدر دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺮ ﻋﻔﻮﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﭘﻨﺎهﺠﻮﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻟﺒﻬﺎﯼ دوﺧﺘﻪ ﺁن ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮدﻩ
ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺟﺎ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ .وﻟﯽ اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺁن ﺟﺎ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪﯼ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻧﺎﺧﻮد ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﺎد اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در زﻧﺪان رﺟﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ
اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﺸﺎن در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .و ﺑﺎز ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.

در اﻳﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﺎﺷﺎد
ﻳﺎﺳﯽ ﺳﺖ اﺷﺘﻴﺎق
ﮐﻪ در ﻓﺮاﺳﻮهﺎﯼ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻬﺎ:

١ـ هﺠﺮاﻧﯽ ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎر اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ /دﻓﺘﺮ ﻳﮑﻢ :ﺷﻌﺮ
٢ـ ﻟﻴﻨﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺮاﺑﺮﯼ

http://radiobarabari.com/video/etesabghaza.html
٣ـ ﻟﻴﻨﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﻳﻦ
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/21/iranian-hunger-stikers-sew-lips-uk-deportation
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