ﻓﺮﻳﺪون اﺑﺮاهﻴﻤﯽ

دادﺳﺘﺎن ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻳﺮان
 58ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 4 .ﺻﺒﺢ روز اول ﺧﺮداد .ﺧﻴﺎﺏﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺗﺒﺮیﺰ .ﻣﺎﺗﻢ از در و دیﻮار
ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺏﺎرد .ﺏﻬﺎر ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻣﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺁن را ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺏﻮد و ﻋﺪل
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺖ ﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺏﺎغ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺁوردﻩ اﻧﺪ .ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ،ﺳﺎیﻪ هﺎی
ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺎﻩ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم دیﻮار ﮐﺸﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺷﺎیﺪ
در ﺁن ﭘﺸﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮیﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎیﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺏﺎ دﻧﺪان روی هﻢ ﻣﯽ ﻓﺸﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﻋﺪام ﻋﺪاﻝﺖ
ﻓﺮیﺎد در ﺳﻴﻨﻪ ﺷﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﻮد .ﺏﭽﻪ هﺎ ﺡﺘﻤﺎ ﺧﻮاب ﺏﻮدﻧﺪ .هﻤﺎن هﺎ ﮐﻪ ﺡﺎﻻ از ﺳﺎﻝﻤﻨﺪان اﻧﺪ
و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮیﺶ را از ﺏﺎﺏﮏ ﺧﺮم دیﻦ ﺗﺎ دیﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺝﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁن ﮐﻪ در ﺁن ﺻﺒﺢ ﺧﺮدادی ﺏﻪ دار ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ،ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ﺏﻮد .دادﺳﺘﺎن ﻋﺪاﻝﺘﺨﺎﻧﻪ
ﺝﻤﻬﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن .ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﻪ دار
ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ایﻦ اﻋﺪام را دادﻩ ﺏﻮد ،هﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮑﺒﺖ و
اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ ﭼﻮﺏﻪ دار ﺏﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻩ ﺏﻮد ،ﭼﻨﺎن رﻗﻢ ﺏﺨﻮرد ﮐﻪ در ﺏﻬﻤﻦ  57ﺧﻮرد .ﺁن هﺎ ﮐﻪ
ﻣﺠﺮی ایﻦ ﺝﻨﺎیﺖ ﺏﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ هﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺏﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻤﻴﺮﻧﺪ و زﻧﺪﻩ
ﺏﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺏﺮﺏﺎم ﻣﺪرﺳﻪ "رﻓﺎﻩ" ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر رﻗﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮرد .ایﻦ ﺡﮑﻢ
ﺗﺎریﺦ ،ﺗﺎریﺦ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رژیﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺡﮑﻢ اﺏﺪی ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ایﻦ ﮐﺸﺘﻪ! ﮐﻪ را ﮐﺸﺘﯽ؟ ﺕﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی ﺧﻮار!
ﻓﺮیﺪون در  29ﺁﺏﺎن ﻣﺎﻩ  1297در ﺷﻬﺮ ﺁﺳﺘﺎرا ﻣﺘﻮﻝﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﻏﻨﯽ اﺏﺮاهﻴﻤﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان دوران ﺧﻮد ﺏﻮد ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1297ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻓﺮﻗﻪ ﻋﺪاﻝﺖ در رﺷﺖ ،ﺏﻪ
رهﺒﺮی ﻡﻴﺮزا ﻡﺤﻤﺪ ﺁﺧﻮﻧﺪزادﻩ )ﺳﻴﺮوس( ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻓﺮﻗﻪ ﻋﺪاﻝﺖ را در ﺁﺳﺘﺎرا ﺏﺮﭘﺎ ﮐﺮد .در
ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ،1299ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در اوﻝﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻓﺮﻗﻪ ﻋﺪاﻝﺖ در ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻝﯽ و ﺏﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری
ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان ،ﺗﺸﮑﻴﻼت ایﻦ ﺡﺰب را در ﺁﺳﺘﺎرا ﭘﺎیﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد.
ﻏﻨﯽ اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ﺏﺎرهﺎ ﺏﻪ ﺝﺮم ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ
ﺳﺎل  1310ﭘﻠﻴﺲ اردﺏﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﮐﺮد و ﺏﻪ ﺗﺒﺮیﺰ اﻧﺘﻘﺎل داد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از زﻧﺪان ﺗﺒﺮیﺰ
ﺏﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ در ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل یﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺏﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮیﻀﯽ از زﻧﺪان ﻣﺮﺧﺺ و ﺏﻪ
ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪ .در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﮑﺸﻴﺪ ،در دوران ﺝﻨﮓ دوم ﺝﻬﺎﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﯽ در ایﺮان دوﺏﺎرﻩ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺳﺎل  1323ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان را در
ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺏﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺁذر ﻣﺎﻩ  1325ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺨﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺁزادی در ﺁذر ﻣﺎﻩ  1327ﻣﺴﻤﻮم و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻏﻨﯽ اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ،در ﺗﺮﺏﻴﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺝﻬﺎن ﺏﻴﻨﯽ ﭘﺴﺮش
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺏﺴﺰاﺋﯽ داﺷﺖ .ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ در ﺳﺎل  ،1320زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺡﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺏﻮد ،ﺏﻪ ﺻﻔﻮف ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﭘﻴﻮﺳﺖ .از
ﺳﺎل هﺎی اول ورود ﺏﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮوع ﺏﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ،1322ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺁژیﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺪﺝﻌﻔﺮ ﭘﻴﺸﻪ وری ﺷﺮوع ﺏﻪ
هﻤﮑﺎری ﺏﺎ ایﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮد و در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺏﻪ ﻋﻀﻮیﺖ هﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮیﺮیﻪ ﺁن درﺁﻣﺪ .ﻓﺮیﺪون
اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ،هﻢ زﻣﺎن ﺏﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺁژیﺮ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﺏﺮای درج در ﻧﺸﺮیﺎت ﺡﺰب
ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ایﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺏﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺡﺰب  ،روزﻧﺎﻣﻪ »رهﺒﺮ«،
روزﻧﺎﻣﻪ ﺽﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ »ﻡﺮدم« ،روزﻧﺎﻣﻪ »ﻇﻔﺮ« ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻣﺮﮐﺰی
اﺗﺤﺎدیﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺡﻤﺘﮑﺸﺎن ایﺮان و ﺳﺎیﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺏﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ .در

ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﺏﺎ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی » یﻨﯽ ﺷﺮق«» ،ﺧﺎور ﻧﻮ«» ،ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن« و ﺳﺎیﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ هﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  1324در رﺷﺘﻪ ﺡﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ اﻝﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ.
وی ﻋﻼوﻩ ﺏﺮ زﺏﺎن ﻣﺎدری ،ﺏﻪ زﺏﺎن هﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻋﺮﺏﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .در ایﻦ
زﻣﺎن از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺝﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺏﺎرهﺎ ﺏﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد هﻤﮑﺎری ﺷﺪ،
وﻝﯽ او ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺏﻪ ﺧﻠﻖ را وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮیﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻣﺬﮐﻮر را رد ﮐﺮد
و ﺏﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ زادﮔﺎهﺶ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﺏﺎزﮔﺸﺖ.
ﺳﻮم ﺷﻬﺮیﻮر ﻣﺎﻩ  1324ﻓﺮاﺧﻮان  12ﻣﺎدﻩ ای ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در ایﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ از ﺧﻠﻖ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن دﻋﻮت ﺷﺪﻩ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ در راﻩ ﺁزادی ﺏﺎ هﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮﻧﺪ .ایﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﺒﻘﺎت زﺡﻤﺘﮑﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ایﻦ زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺡﺰب
ﺗﻮدﻩ ایﺮان در ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﺏﺎ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد.
در  14ﺷﻬﺮیﻮر ﻣﺎﻩ  ،1324روزﻧﺎﻣﻪ »ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن« ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات
ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ در ایﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺏﻪ هﻤﮑﺎری ﺏﺎ »ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن«
ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻻت زﻧﺪﻩ یﺎد اﺏﺮاهﻴﻤﯽ درﺏﺎرﻩ ﺗﺎریﺦ ﺗﻤﺪن ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺏﻴﺪاری ﺡﺲ
ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن داﺷﺖ.
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ در اوﻝﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ،ﮐﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ،1324
ﺏﺎ ﺷﺮﮐﺖ  237ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺧﻠﻖ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن در ﺗﺒﺮیﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﭘﺲ
از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،هﻴﺌﺖ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ،ﮐﻪ از  39ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ
و ﺳﻴﺪﺝﻌﻔﺮ ﭘﻴﺸﻪ وری در راس ﺁن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدیﺪ.
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﺝﺰو ایﻦ هﻴﺌﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺏﻪ ﺳﻤﺖ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات هﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﺏﺎ هﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ دوﻝﺖ ﻗﻮام
اﻝﺴﻄﻨﻪ ،ﮐﻪ در ﺗﺎریﺦ  19اردیﺒﻬﺸﺖ  1325در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ایﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﭘﺲ از ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز ،ﺏﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎیﺎن یﺎﻓﺖ.
 21ﺁذر ﻣﺎﻩ  ،1325ارﺗﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺏﻪ ﺁذرﺏﺎیﺠﺎن ﺡﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ،
هﻤﺮاﻩ ﺏﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ،در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از 34
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .او در زﻧﺪان ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮔﺰارش ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد را ﺏﺎ ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ در زﻧﺪان ﺗﺒﺮیﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:
»از او ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﺷﻤﺎ در دوران دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرهﺎیﯽ اﻧﺠﺎم دادیﺪ؟«
او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻡﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﺕﺠﺎﻋﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺁزاد ﻧﻤﻮدﻳﻢ .از ﺡﻘﻮق ﺧﻠﻖ دﻓﺎع ﮐﺮدﻩ و ﺁن هﺎ را از
ﻇﻠﻢ هﻴﺌﺖ ﺡﺎﮐﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ.
ﺳﺌﻮال ﮐﺮدم ﭘﺲ ﺁن ﺧﻠﻖ ﮐﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؟
ﺝﻮاب داد :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻡﺮگ اﻡﺜﺎل ﻡﻦ هﺴﺘﻨﺪ ،هﻴﺌﺖ ﺡﺎﮐﻤﻪ ﻡﺮﺕﺠﻊ ﺕﻬﺮان
ﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .اﻡﺮوز دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻠﻖ ﻡﺎ ،اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
و دهﻘﺎﻧﺎن زﺡﻤﺘﮑﺶ و هﻤﭽﻨﻴﻦ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻡﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻡﺎ اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮهﺎی
اﺳﺎرت هﻤﻴﺸﮕﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺕﻮاﻧﺎی اﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮیﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺏﻮد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم
ﺳﺨﺘﯽ هﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و ﺏﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻡﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل هﺎی ﻋﻤﺮم را دراﻩ ﺁزادی و ﺳﻌﺎدت زﺡﻤﺘﮑﺸﺎن ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و
ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻩ ام .در اﻳﻦ ﻡﺪت ﺕﻼش ﮐﺮدﻩ ام اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﻧﺠﺎم دهﻢ .ﻡﻦ در ﻡﻴﺎن ﺷﻌﻠﻪ هﺎی ﻡﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ ﺕﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﻩ ام .از اﻳﻦ رو ﺧﻮد را در ﺧﺪﻡﺖ

ﺧﻠﻖ ﻡﯽ داﻧﻢ و ﺑﻪ راﻩ ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام اﻓﺘﺨﺎر ﻡﯽ ﮐﻨﻢ .در اﻳﻦ ﻡﺮاﺡﻞ
ﺁﺧﺮ ﻡﺒﺎرزﻩ ﻧﻴﺰ ارادﻩ و ﺝﺴﺎرت ﺧﻮد را ﺡﻔﻆ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد«.
وی در دﻓﺎﻋﻴﺎت ﺧﻮد در ﺏﻴﺪادﮔﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﺏﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ از ﺡﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ هﺎ و زﺡﻤﺘﮑﺸﺎن
ایﺮان دﻓﺎع ﮐﺮد و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺁﻳﻨﺪﻩ از ﺁن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮق رﻳﺰان ﮐﺎر ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ هﺎﻳﺸﺎن از
ﺷﺪت ﮐﺎر ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺖ هﺎی ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ درهﺎی ﺕﻤﺎم زﻧﺪان هﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎﻩ هﺎ
را ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺸﻮد و ﺕﻤﺎم ﺝﻼدان و ﺳﺘﻢ ﮐﺎران را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .روزی ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ﺕﻤﺎﻡﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ هﺎی اﻳﺮان را از ﺡﻘﻮق ﺧﻮد ﻡﺤﺮوم ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻓﺮهﻨﮓ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻡﻠﯽ
ﺁن هﺎ را ﻝﮕﺪﻡﺎل ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺝﻴﺐ هﺎ وﮐﻴﺴﻪ هﺎی ﺧﻮد ار ﻃﻼ اﻧﺴﺎن هﺎی
زﺡﻤﺘﮑﺶ را ﺕﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ ،ﻡﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺝﻮاﺑﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺝﻨﺎﻳﺎت و ﺧﻴﺎﻧﺖ هﺎی ﺧﻮد
در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺪام ﺏﻮد .دو روز ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام ،او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻣﺸﮑﯽ را ﮐﻪ
هﻨﮕﺎم ﻋﺰیﻤﺖ ﺏﻪ ﭘﺎریﺲ ،ﺝﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺏﻮد ،ﺏﺮایﺶ ﺏﻪ زﻧﺪان
ﺏﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ اﻋﺪام ﺏﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او از وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺏﻪ
اﺝﺘﻤﺎع و ﺧﻠﻖ و از ﺷﻴﺮیﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺏﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺳﺨﻦ هﺎ ﮔﻔﺖ .ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ ،ﭘﺲ از اﺻﻼح
ﺻﻮرت ،ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺧﻮد را ﺏﺎ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺳﻔﻴﺪی ﺏﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد و ﮐﺮاوات ﺳﺮخ رﻧﮕﺶ را ﺏﮕﺮدن
زد .در ایﻦ ﮐﺎر ﻧﻬﺎیﺖ ﺳﻠﻴﻘﻪ را ﺏﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ داد .او در ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﺏﻌﻀﯽ از رﻓﻘﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﻡﺎ در ﺕﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻳﻢ ،چﺮا ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ چﻮﺑﻪ دار ﺑﺎ
ﺡﺎﻝﺘﯽ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻇﺎهﺮ ﺷﻮﻳﻢ؟«
ﻓﺮیﺪون اﺏﺮاهﻴﻤﯽ  4ﺻﺒﺢ روز اول ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ  ،1326در ﺧﻴﺎﺏﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺗﺒﺮیﺰ،
ﺝﻠﻮی ﺏﺎغ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻋﺪام ﺷﺪ.

