دﮐﺘـــﺮ ﮐﻮرش ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ – ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮور  27ﻣﯽ 1996

ﺷﺎدروان زﻧﺪﻩ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ )دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ( در  ١٧دﯼ ﻣﺎﻩ  ١٣١۴در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮑﺪﻩ ادﺑﻴﺎت ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺎﻳﻞ ﺁﻣﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٣٨ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را از ﺁن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ازدواج ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ هﻤﺴﺮش ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ رﻓﺖ و در
ﺳﺎل  ١٣۴٨ﻣﺪرﮎ دﮐﺘﺮﯼ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ ﺗﺰ دﮐﺘﺮﯼ ﺧﻮد را در ﺑﺮﺳﯽ ﺟﻨﺎﻳﺖ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد و ﺗﺎﺛﻴﺮات
ﻋﻤﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺰارﯼ ْ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪاران
ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ْ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ درﺑﺎرﻩ اﺳﻼم و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﻳﺮان
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ داﻧﺸﮑﺪﻩ
ﺣﻘﻮق ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣۵٣رﻳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ﺷﺪ وﺑﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮوﻩ ﻋﻈﻴﻤﯽ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ را ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﺎﯼ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد .در
ﺳﺎل  ١٣۵۵ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﻦ ﺳﻤﺖ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻴﮑﺮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﻦ ﺧﻮد رﻳﺎﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﺑﻬﻤﻦ  ۵٧ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .ﺷﺎدروان ﭼﻬﺮﻩ اﯼ ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد و هﻤﻴﺸﻪ
در راﻩ ﺁزادﯼ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ را ﺗﺮﮎ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻮد .در
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او دوﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﻳﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و هﻤﻔﮑﺮ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺁﻟﻪ داﻟﻔﮏ را دوﺑﺎرهﻤﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﺎ هﻢ
ْ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ْ را در ﺳﺎل  ٢۶٩٠اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ١٣۶١ﺗﺎزﯼ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺰارﯼ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺎﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪارﯼ از ﺁﻳﻴﻦ و ﻓﺮهﻨﮓ ﮐﻬﻦ اﻳﺮان و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﻬﻞ ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان در ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر داد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ :دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب
ﻓﺮهﻨﮓ واژﻩ هﺎﯼ ﺗﺎزﯼ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ٫ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﺗﺎزﯼ ٫دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ زﻳﺒﺎ و
ﺷﮑﻮﻩ ﺁﻓﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﯽ ٫هﻤﺰﻣﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ
ْ ﭘﻴﺎم ﻣﺎ ﺁزادﮔﺎن ْ را ﭼﺎپ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻓﻌﻴﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﯽ و ﭼﺎپ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯼ ْ ﺳﻨﮕﺴﺎر ْ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻧﺎﺟﻮاﻣﺮداﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﺿﺤﺎﮎ ﺻﻔﺘﺎن ﺗﺎزﯼ ﭘﺮﺳﺖ ٫دﮐﺘﺮ ﺁﻟﻪ داﻟﻔﮏ دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب
زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ْ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮرش ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ ٫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ هﺎ ْ ﺑﻪ ﭘﺎس ﭼﻬﺎردﻩ ﺳﺎل هﻤﮑﺎرﯼ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﺳﺘﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
او وﺻﻴﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺮش ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﻮد و در روز  ٢۵ﺧﺮداد  ٢٧٠۴اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣ﺟﻮن  ١٩٩۶در
ﻣﺰارﮔﺎﻩ ﭘﺮﻻﺷﺰ در ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎل ﭘﺎرﻳﺲ ﺟﺴﺪ او ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ هﺎﯼ ﺁﺗﺶ اهﻮراﻳﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮاﯼ ﭘﻴﺎﻧﻮ
و ﺁهﻨﮓ زﻳﺒﺎﯼ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯼ ﻃﻼﻳﯽ )اﺳﺘﺎد ﺟﻮاد ﻣﻌﺮوﻓﯽ( ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺷﻌﺮﯼ زﻳﺒﺎ از ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮﯼ ﺑﻨﺎم
ْ دوﺳﺖ ْ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎهﻼن و ﺧﻔﺎﺷﺎن ﺗﺎزﻳﭙﺮﺳﺖ ٫ﺷﻤﻊ وﺟﻮد اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺗﻼش و ﻋﺎﺷﻖ اﻳﺮان دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ را
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻳﺮان زﻣﻴﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮوزان داﻧﺎﻳﯽ و ﺑﻴﺪارﯼ را ﮐﻪ ﺁن ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻧﻬﺎﻧﺪ و در راهﺶ را ﺗﺎ رهﺎﻳﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ دوﺑﺎرﻩ ﻣﻴﻬﻦ
ﻳﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮرهﺮو ﺑﺎد.
ﻋﺰﻳﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
از اﺳﺘﺎد  ١۶٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و  ١٨ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ وﯼ ٫در ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺟﺮﻣﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .او در دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺧﻮد  ١٣ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ  :دو ﺟﻠﺪ ﺟﺮم
ﺷﻨﺎﺳﯽ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻴﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ٫دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ راﺑﻄﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم  Yﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ
 ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب زن ﮐﺸﯽ در ﻟﻮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺮاﻣﻮن رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺐ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺟﻨﺎﻳﺖ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از ﺟﻨﺎﻳﺖ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ اﻟﮑﻞ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ٫ﻳﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﯽ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﻳﺮان و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
وﯼ هﻤﭽﻨﻴﻦ  ۶ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻤﯽ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:
 – ١ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺘﻞ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﺳﯽ وﺿﻊ ﻗﺎﺗﻞ هﺎﯼ در ﺑﻨﺪ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ ﺗﻬﺮان
 – ٢ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﺮان
 – ٣ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﺘﻞ زن در اﻳﺮان
 –۴ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روﯼ دﻩ هﺰار ﻣﻌﺘﺎد و دو هﺰارو ﭘﺎﻧﺼﺪ زﻧﺪاﻧﯽ
 –۵ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺎﻳﺖ در ﻣﺤﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻬﺮان
 –۶ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﻳﺸﻪ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺘﺐ او در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ در اﻳﺮان ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ و ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻴﺸﻮد.

ﺳﺎﻳﺖ درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ دارد ﺗﺎ از ﺁن اﺳﺘﺎد ﺁرﻳﺎﻣﻨﺶ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ رهﻨﻤﻮدهﺎﯼ او ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮐﺮدﻩ و ﻧﺎﻣﺶ را در ﺻﻒ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎزﯼ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻓﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ دارد.
ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ اﻳﺮان وﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺎد ﭘﺮﭼﻢ درﻓﺶ ﮐﺎوﻳﺎﻧﯽ ﺳﺮخ و زرد و ﺑﻨﻔﺶ

درﻓـــــﺶ ﮐــﺎوﻳـــــﺎﻧﯽ

http://derafsh-kaviyani.com/parsi /

