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اﻳﺮج واﺣﺪﯼ ﭘﻮر
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯼ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از وﺟﻮد ﮐﺘﺎب „ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ُﮐﻨﺶ هﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ
 “۵٧اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ رﺳﻴﺪم ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﯽ ﻏﺮﺿﺎﻧﻪ! در اﯾﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻩ و ﺁﻗﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪار ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ،اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در اﺧﺘﻴﺎر هﻤﮕﺎن ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد!
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻓﺘﺎدم .درﺳﺖ روز ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﺮوﯾﺰ ﻗﻠﻴﭻ ﺧﺎﻧﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﺗﻠﻔﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎد ﮐﺮد
راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺧﻮد او زﺣﻤﺖ ﮐﺸﻴﺪ و دﺳﺖ رﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮد.
در ﮐﺘﺎب „ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  -از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﺶ هﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ،“١٣٥٧ﺟﺎﺑﻬﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از
اﻋﻀﺎء ﮔﺮوﻩ ﺟﺰﻧﯽ -ﻇﺮﯾﻔﯽ )ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ( ﻧﺎم ﻣﻦ هﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﻼﺻﻬﺎﯼ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯼ روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺖ ﻣﺮداد  ٣٢در دوران دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﭼﭗ و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ،در
ﺳﺎل  ،٣٧وارد داﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪم .ﺳﺎل  ٣٩در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
ﮐﻨﺪﯼ و ﺁﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ دوم ،ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺟﺒﻬﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ .ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﺪﯾﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ وﯾﮋهﮕﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺑﻮد ،ﮐﺎر دﺷﻮارﯼ ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎل  ۴٠ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﭘﺲ از دو ﺑﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ,اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۶ﺑﺎ
ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻣﻴﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺳﺮﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻴﺎن زاد ،در ﺳﺎل  ۴٢ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم .در  ١۶ﺁذر
اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﻴﮋن او را ﺑﺮاﯼ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ دﯾﻮارهﺎﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ۴٠ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان راﻩ ﯾﺎﻓﺘﻢ .هﻤﺰﻣﺎن ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻧﮋاد ﺑﺮاﯼ ﻋﻀﻮﮔﻴﺮﯼ ﺟﺰﻧﯽ و
ﻇﺮﯾﻔﯽ هﻢ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۴٠و اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۴١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺟﺒﻪ هﺎﯼ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ و ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﻪ در
دﯼ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ را ﻧﺸﺎن داد .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻬﻀﺖ
ﺁزادﯼ ،ﻋﻤ ً
ﻼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺟﺰﻧﯽ و ﻇﺮﯾﻔﯽ را از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺣﻘﻮق ،ﻇﺮﯾﻔﯽ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ رأﯼ ﻣﺴﺎوﯼ ﻧﻔﺮ اول اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﺎﻟﻮاﻗﻊ دهﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺑﻮد .ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺁﯼ اول را داﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻬﯽ  ١۵ﺧﺮداد ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺴﻦ ﻇﺮﯾﻔﯽ در ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺧﺮداد ،ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺲ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح „ﺁزاد زﻧﺎن و ﺁزاد ﻣﺮدان“ را در ﻧﻴﻤﻪ
ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠ ِ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۴٢ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﻴﺘﻴﻨﮕﯽ در روز ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رهﺒﺮﯼ در
ز ﻧ ﺪا ِ
ن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد .ﺟﻨﺎح ﭼﭗ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺻﻔﺎرﯼ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﯽ از ﮔﺮوﻩ
ﺟﺰﻧﯽ و ﺗﻌﺪادﯼ دﯾﮕﺮ در ﺁن هﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .رهﺒﺮﯼ ﺟﺒﻬﻪ روز ﭼﻬﺎردهﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺁزاد ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .از هﻤﻴﻦ ﺟﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻮم ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘًﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ هﻢ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ،
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرﻩ ﺁﻧﺮا در
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﻴﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻤ ً
ﺧﺮداد  ۴۴ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺁوردﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎواﮎ ﺑﻴﮋن را از اﺗﻬﺎم دﺧﺎﻟﺖ در ﻧﺸﺮ ﭘﻴﺎم داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺮهﺎﻧﻴﻢ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارم ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﺮدﯼ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮﯼ و ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،هﻤﻴﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰب اﯾﺮان و ﺣﺰب ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎﯼ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻠﮑﯽ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﺣﺒﻴﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ از هﺮ ﮐﺪام از اﺣﺰاب ﻓﻮق
ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮراﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﻮم ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﯼ  ١۵ﺧﺮداد و ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻼش هﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻔﻘﺎن ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ و
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ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ راهﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﺮا ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد و ﻟﺬا ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دو ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  ٢٠ﻧﻔﺮ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻏﯽ در ﮐﺮج ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺟّﻮ ﺳﺮﮐﻮب ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﭗ و ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن را دﯾﮑﺘﻪ ﻣﻴﮑﺮد ﮐﻪ رادﯾﻮﯼ ﭘﻴﮏ
اﯾﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﯾﻦ هﻢ ﺁهﻨﮕﯽ ،ﭘﺨﺶ هﻔﺘﮕﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮓ هﺎﯼ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﭼﻪ ﮔﻮارا را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺨﺶ
ﺁن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ وﻟﯽ در هﻤﺎن ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ اﻗﺪام
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ از ﺁن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﻧﯽ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺼًﺎ و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ،ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ او و دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ .وﻋﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻇﺮﯾﻔﯽ هﻢ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺁن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ,اﻗﺪام ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﯼ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .از ﺁن ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ
هﻤﻴﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﯼ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽ دادم ﮐﻪ
هﻴﭻ وﻗﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ .ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﺁن دوران را هﻤﻴﻨﺠﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب „ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  -از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﮐﻨﺶ هﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ،“١٣٥٧ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ „ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوهﺸﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ“ – ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدهﺎﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ -اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻴﭙﺮدازم.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﻴﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ هﺎ اﺑﺘﺪا ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ و ﺁﻧﻬﻢ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
 -١ﺟﺰﻧﯽ ،ﺳﻮرﮐﯽ را از زﻧﺪان ﺳﺎل  ٣٩ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻴﺪﯾﺪ ﮐﻪ داﺋﻤًﺎ ﺑﻪ او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎ
ﺑﺤﺜﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد و هﺮ وﻗﺖ از ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺸﺖ ﺧﺴﺘﻪ و
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪ و ﺑﻴﺮاﻩ از او ﯾﺎد ﻣﻴﮑﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺁن دو را اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۴۵ﻗﻴﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺻﻔﺤﻪ  (۶۵ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﮐﻴﺎن زاد در ﺳﺎل  ۴۶ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﺸﻮد و ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ از هﻮﯾﺖ او ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮد )ﺻﻔﺤﻪ
ن اﻣﺘﺪاد
 .(٧٩اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از  ١۶ﺁذر  ۴٢ﺟﺰﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻬﺎﯼ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺎﻩ رو ﺑﻪ روﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎ ِ
ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﻴﺎن زاد وﮐﻼﻧﺘﺮﯼ هﺮ دو ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎر اول ﺑﻮد ﮐﻪ او را
ﻣﻴﺪﯾﺪﯾﻢ و ﺟﺰﻧﯽ او و ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻓﺮاهﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻓﺮداﯼ ﺁن ﺷﺐ ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ.
 -٣در ﺻﻔﺤﻪ  ۶٢از زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺰﻧﯽ در ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎل  ۴٣اﻃﻼع ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز هﻢ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﮋن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺎل  ۴٣زﻧﺪان ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ.
 -۴از ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻮرﯼ ﻇﺮﯾﻔﯽ و ﺟﺰﻧﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ۶٢ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻬﺎﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ،۴٠راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻗﺼﺪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﻓﺎﻣﻴﻞ او را در هﻤﺎن زﻣﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ.
ت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻴﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ دﻗﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮐﺘﺎب دﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎ ِ
ﺑﻮدﻩ و ﯾﺎ واﻗﻌًﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و
دﯾﺪﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ ,وﺟﻮد اﯾﻦ هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺁن و ﺁﻧﻬﻢ در ﯾﮏ
ﻧﻈﺮﺳﻄﺤﯽ ،ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎرﯼ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺨﯽ! ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و واﻗﻌًﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﻨﻄﻘٌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺎور
ﺑﮑﻨﻴﻢ .وﻟﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮﯼ ﺑﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هﻤﻪ اﯾﻦ ﺁدﻣﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺁدﻣﻬﺎﯼ ﺷﻴﺎد و دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﻴﻬﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ دروغ اراﺋﻪ دادﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﯾﮏ ﻣﻮرد را ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﯽ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .او در زﻧﺪان ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ هﻮﯾﺖ
ﮐﺎذب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﺑﺪﯼ هﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻬﺎﯼ را ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ :از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در هﻤﺎن زﻧﺪان ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮدﺗﺎ در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ از او اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎرﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ دوران ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ,دوران زﻧﺪان ﺧﻮد را در
ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎرﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﻟﺬا ﻟﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎل  ۴٣زﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮاهﯽ ﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ او
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻴﻢ ﺁن ﻣﻴﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎرﯼ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ او رو ﺷﻮد .ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎرﯼ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺖ اﻗﺪام ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ واﻗﻌًﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮاهﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎل
 ۴۴ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ  ٩ﻣﺎﻩ ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ هﻮﯾﺘﯽ او ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻼﺣﯽ را ﻧﺎم ﻣﻴﺒﺮم .دﯼ ﻣﺎﻩ  ۴٩او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﯽ را داﺷﺖ.
اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎﯼ ﺳﻴﺎهﮑﻞ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻼﺣﯽ هﻢ در ﮔﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ او را
ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺐ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮑﺎر ,او را در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ ورم ﮐﺮدﻩ و ﺧﻮن ﺁﻟﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺣﺪود  ٨روز ﻣﮑﺮر ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روزﯼ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از ﺳﺮﺑﺎزهﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
اﺟﺎزﻩ دهﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮدن او ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ،از ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
او ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻢ.
ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺳﻴﻌﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ و ﻋﻀﻮﯾﺘﻢ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ،در ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻬﯽ زﻧﺪان در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،
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ﻓﻘﻂ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻬﺎم و در دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۴۶را ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهﺎم .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ اﻻن از ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ دارم روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواﮎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮا
ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺳﺎواﮎ اﯾﺠﺎب ﻣﻴﮑﺮدﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻴﺰﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد را
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻴﺪﯾﺪهﺎم ﺑﻪ ﺳﺎواﮎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
هﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ ،ﻧﻤﻮﻧﻬﻬﺎﯼ ﻓﺮاواﻧﯽ را اﻃﻼع دارد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻴﮑﻨﻢ درزﯼ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻣﻮﻗﻊ ﺁزاد ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻬﯽ زﺗﺪاﻧﯽ ﺗﺎزﻩ رﺳﻴﺪﻩ اﯼ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺎش ﻟﻮ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮﯼ اﺳﻤﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ .ﺷﻴﻮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ او روﺷﻦ ﻣﯽ
ﻪ ﻋﻠﻴﺎﷲ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻬﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎﻃﯽ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ادﺑﻴﺎت و ﺳﺒﮏ و ﺳﻴﺎق ﭼﭗ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ هﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ُﻗﺮﺑ ً
ﻣﻼط ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺧﻴﻠﯽ ﺁب ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﯼ  ٣٣ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎرهﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ – ﺗﻮﺳﻂ „ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوهﺸﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ“ -ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﻟﻔﺒﺎﯼ
ﻋﺮﺑﯽ!! ﺑﻪ اﻟﻔﺒﺎﯼ روﺳﯽ در ﺟﻤﻬﻮرﯾﻬﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ در دوران ﺷﻮروﯼ ﺳﺎﺑﻖ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﯽ ﮐﺘﺎب ،از ﻧﺎدﻣﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺒ ّ
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺟﺰﻧﯽ ﻣﻴﻨﻮﯾﺴﺪ :از ُ
ﺼﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪهﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺷﻮروﯼ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ ﻓﺮدﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ،و ﺑﺎ هﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺪهﺪ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
هﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎهﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ در زﻧﺪان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ
دردﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺘﻮان ﻗﺒﺎدﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺁﻗﺎﯾﺎن ﻗﻮل ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و او را اﻋﺪام
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺟﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﭘﺮﺷﻮرﯼ از درد هﺠﺮان ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و دو ﺗﺎ از ﺁﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان دورﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﻃﻦ را ﻧﺪارد ،ﺑﺮادرش ﮐﻪ در ﺳﺎواﮎ و درﺑﺎر ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او
را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎورد .هﻤﻴﻦ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﺑﺮادرش ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮش از او ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮح ﻓﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻮاردﯼ را ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرﯼ ﮐﺮدﻩ و وﺳﻮاس ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ دﻗﺖ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ
ﻼ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺰارش ﻣﻴﺪهﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
و ﻣﻮاردﯼ را ﺑﺎ دﯾﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺜ ٌ
ﮔﻔﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او در ﺻﻔﺤﻪ  ٢٠ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ ﺁﯾﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻮﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ او
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .او ﺧﻮد ﻣﻴﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎ هﻮﯾﺘﯽ ﺟﻌﻠﯽ در زﻧﺪان ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮدﻩ و ﻟﺬا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮم ,ﻣﮕﺮ ﺳﻨﺪﯼ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺟﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺧﻮد ﺁﻧﺮا ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ هﺮ ﮐﺲ
ﺣﻖ دارد دﻟﻴﻞ ﺁن را ﺑﺨﻮاهﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﺮاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم ,ﻻزم ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﺑﻪ دو
ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ.
در ﺻﻔﺤﻪ  ٨٧از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪﯼ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم زﺷﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهﺎم و ﻧﻪ اﻻن از ﻣﻮﺿﻊ ﺁن زﻣﺎﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارم .ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ در ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ دﯾﮕﺮﯼ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ از ﺁﻧﻬﺎ دور ﺷﻮد .دو ﻧﻔﺮ را اﺳﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﮐﻨﺪ و در ﺧﻂ ﺗﻬﺮان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺮدد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ از هﻤﻴﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﻠﺤﻪ هﻢ ﻋﺒﻮر دهﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ رﻓﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻟﻮﻣﭙﻨﯽ )ﺻﻔﺤﻪ  (٩ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﺰﻧﯽ در زﻧﺪان هﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺪﯼ ﺣﺮﻓﯽ زدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ
ﺛﺒﺖ هﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎزﺟﻮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدن
ﮐﻴﻮﺳﮑﯽ در ﺑﻮﻟﻮار ﮐﺸﺎورز در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ هﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ در هﻤﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و ﺧﻴﺎل ﻣﻴﮑﻨﻢ اﺣﻤﺪ
ﺟﻠﻴﻠﯽ اﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﻮد ﺁﻧﺮا ادارﻩ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﮕﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دو روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ او را ﺻﺪا زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ ﺑﭽﻪ
هﺎﯼ او را ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در هﻤﺎن روز در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻮدهﺎم و
ﻓﺮداﯼ ﺁﻧﺮوز ﻣﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ در زﻧﺪان ﺑﻮدم ,هﻴﭽﻮﻗﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻬﺎم ﺳﺨﻴﻔﯽ
را از ﺳﺎواﮎ ﻧﺸﻨﻴﺪم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻬﺎﯼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت رخ ﻣﻴﺪاد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﻴﻬﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻴﺸﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﯼ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﺎپ ﻧﺸﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎﯼ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎم ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺎدرﯼ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ هﻢ ﻣﻴﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﺎزﺟﻮﯾﻴﻬﺎ را ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﻮد .دو ﻣﻮردﯼ ﮐﻪ در ﺁﺧﺮ اﺷﺎرﻩ
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ از ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﮐﺘﺎب  ٣هﺰار
ﺻﻔﺤﻪ اﯼ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ „از ﭘﻴﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎم“ اﺷﺎرﻩ دارد .درﺑﺎرﻩ ﻧﻴﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺎدرﯼ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ از ﺷﮑﻞ
ﮔﻴﺮﯼ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 -١در هﺮ دو اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ,ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ,ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﻴﺴﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﻪ
 ۴٧ﮐﺘﺎب ﺣﺰب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ„ :ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ,ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از هﺮ ﭘﻮﺷﺶ و رﻧﮓ ,ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﺳﺖ “.در ﺻﻔﺤﻪ ۴٢
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 : asre-nou.netادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ

هﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ „اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎﯼ ﻣﺎدﯼ و ﻓﺰون ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ “.و در ﺻﻔﺤﻪ  ٣٧ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ را هﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ„ :در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﻴﺰ اﻓﻮل ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮهﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﯾﺮﯼ از اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم روزاﻓﺰون و ﮐﺘﻤﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .“.در هﻤﺎن ﮐﺘﺎب در ﺻﻔﺤﻬﯽ  ۶٣ﻣﻴﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ :ﺣﻴﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و
ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻼش ﻣﻴﮑﺮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﺰاﯼ اﻋﻤﺎﻟﺶ رﺳﻴﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .هﻤﻬﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن از ﮐﻴﻨﻪ اﯼ ﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭼﭗ و ﭼﭙﻬﺎ در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺳﺖ.
 -٢در هﻤﻪ ﺟﺎﯼ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب هﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎرﯼ ﺁوردﻩ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﻢ واﻗﻌﯽ ﺁن ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ذﮐﺮ ﻣﻴﮕﺮدد .در ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
راﺟﻊ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان در ﻟﻮرﻓﺘﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ،ﭼﻮﭘﺎﻧﺰادﻩ و ﮐﻴﺎن زاد از ﻓﺮدﯼ ﺑﻨﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎرﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎم ﻣﻴﺒﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ او را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻮن در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮدﻩ هﻨﻮز زﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮاﯼ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎﯼ ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻧﺎم او ﮐﺎوس ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺖ و ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮﯼ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در دوران ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ او را ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺧﺘﻴﻢ .ﻓﺎش ﻧﮑﺮدن ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﺖ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ در اﯾﻦ ﯾﺎ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن دارد .ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯽ
از اﻧﮕﻴﺰهﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﻤﺎﯾ ِ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ :اول در ﻣﻮرد ﻧﺎﺻﺮ ﺁﻗﺎﯾﺎن ،ﮐﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺎم او ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،در هﻤﺎن هﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﺰﻧﯽ
در ﺳﺎل  ،۴۶ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﻢ او و هﻢ ﺑﻴﮋن از ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدن ﺁﻗﺎﯾﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻬﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﭼﻮن از هﻤﮑﺎرﯼ او
ﺑﺎ ﺳﻮرﮐﯽ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ در دام ﭘﻠﻴﺲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺣﺰب رخ ﻣﻴﺪهﺪ .ﺁﻗﺎﯼ
ﻻ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺁزادﯼ از زﻧﺪان ﺳﺎل  ۵٩ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﯾﻦ
ﭘﺮﺗﻮﯼ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺰب در ﻣﻮرد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﮐﺮدن ﺁزاد ﺷﺪﮔﺎن از زﻧﺪان در ﻣﻮرد او رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ هﻢ
ﻣﻴﺪهﻨﺪ و در ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺳﻮس دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٣ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ دارﯾﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﻴﺎر هﻤﮕﺎن
ﻧﻴﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻴﺮ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ ارﮔﺎﻧﻬﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهﺎﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎرﯼ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ هﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﮐﺘﺎب ﺳﻴﺮ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺟﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺮا در هﻨﮕﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﮑﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ.
 -۴ﺳﺎل  ۶٢در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﺁﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم ﮐﺘﺎب „در دادﮔﺎﻩ ﺗﺎرﯾﺦ“ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
هﺰارﺧﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم .در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد هﻴﭽﮑﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ دوام ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ و اداﻣﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﻴﺸﮑﻨﺪ ,ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎدﻓًﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﻤﻴﺸﻮم ﮐﻪ ﺟﻼد
را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺳﺮودهﯽ ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﺳﺘﺎرﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰهﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺗﮑﻴﻪ ﻣﻴﮑﻨﻢ .و ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻮر ﻣﺮدﻣﯽ و ﺁرزوﯼ ﺑﻬﺮوزﯼ ﻣﺮدم را در ﺳﺮ دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎرزﻩ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻄﺢ و ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺁن ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺎدرﯼ و اﻣﺜﺎل او ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺿﺮورﺗٌﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ و اﻋﺼﺎﺑﯽ از ﺁهﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ هﻤﻬﯽ ﺷﮑﻨﺠﻬﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ او در اﻧﺘﺨﺎب راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪهﻢ
واﻗﻌﻪ زﯾﺮ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
رﺳﻮﻟﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯼ ﺳﺎل  ۵۴ﻣﻦ ،ﺷﺒﯽ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﺪود ١٠
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﺁن ﺑﻮدﯾﻢ ﺁورد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎء و اﺷﺎرﻩ ﯾﮑﻨﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ،هﻮﯾﺖ ﺁن ﻓﺮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ،ﺁن
زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺎ ﺁوردﻧﺪ .او از ﺷﺪت ﺿﺮﺑﺎت واردﻩ ﻣﺘﻮرم ،ﺧﻮﻧﻴﻦ و در ﺷﺮف ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮداﯼ ﺁن روز ،ﺑﺮاﯼ دو
هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﺷﺪ و ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا زﯾﺎدﻩ روﯼ ﮐﺮدﻩ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺁن ﺷﺐ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و ﮐﻨﺘﺮل از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .او هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮا و دﯾﮕﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﺎدﯼ از اوﯾﻦ ﺑﻴﺎﯾﺪ و ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﻣﺎ ﺳﻴﺦ ﮐﺒﺎب ﺑﭽﻴﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺁﻗﺎﯼ دﮐﺘﺮ را ﻧﺪﯾﺪم وﻟﯽ
ﺗﺨﺼﺺ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻴﭻ ﻧﻘﻄﻬﺎﯼ از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮﯼ ﺷﻼق ﻧﺨﻮرد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻴﻠﯽ دﻗﻴﻖ ﺷﺮوع ﻣﻴﮑﺮد ﺑﺎ
ﺷﻼق از ﻧﻮﮎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﻴﺰد و ﺗﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻓﺖ و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﻴﮑﻞ ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﮑﻪ ﭘﺎ ﺁش و ﻻش ﺷﻮد ،ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .هﻤﻪ
ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻬﻬﺎ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻴﻠﯽ وﺣﺸﻴﺎﻧﻬﺘﺮﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻬﮕﺮان ،هﻤﻪ ﻣﺮزهﺎ را درﻧﻮردﯾﺪهﺎﻧﺪ و روﯼ
ن رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ را در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮدهﺎﻧﺪ.
ﺟﻼدا ِ
ن رواﻧﻴﺎﯼ ﺑﻮدهﺎﻧﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﭼﻨﺎن از ﺿﻌﻒ زﻧﺪاﻧﻴﻬﺎﯼ ﯾﺎد ﺷﺪﻩ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎرا ِ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻌﺪ هﻢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ و رﻓﻘﺎﯼ ﺧﻮد را ﻟﻮ دادهﺎﻧﺪ.
ﺁﻧﭽﻨﺎن از اﻋﻈﻢ روﺣﯽ ﺁهﻨﮕﺮان ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯼ زﺑﻮن و ﺗﺮﺳﻮ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در دوران
زﻧﺪان اﻧﻔﺮادﯼ ،ﺷﻮهﺮ ﺧﻮاهﺮ ﻣﻦ در ﺳﻠﻮل ﮐﻨﺎرﯼ او ﺟﺎ داﺷﺖ و هﺮ وﻗﺖ هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ از روﺣﻴﻪ ﻗﻮﯼ و
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺣﺮف ﻣﻴﺰد .ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ هﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﻣﻬﺪﯼ ﺳﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻦ از زﺑﺎن ﮐﺲ دﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮﯼ ﺷﻨﻴﺪهﺎم .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﺧﻄﻴﺐ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺳﺎواﮎ ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻼدان اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯼ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۴٩در ﺗﻈﺎهﺮات  ١۶ﺁذر در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﺠﻮم ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد و هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ
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ﭘﻮﺗﻴﻨﻬﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻨﭙﻮر را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﻴﺐ ﺑﻮد ،ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮑﻨﺪ .در درون اﯾﻦ ﭘﻮﺗﻴﻨﻬﺎ ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎﯼ
ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ روﯼ ﺁن ﺑﻮد ﮐﺸﻒ ﻣﻴﺸﻮد و ﭘﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﺳﺎﻣﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ
هﻤﮑﺎرﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ اﻧﮕﻴﺰﻩ دﺷﻤﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﻴﻬﺎﯼ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ او در ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ هﻢ ﺳﺰاوار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺘﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﺟﺰﻧﯽ هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﺎم دو ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮﻓﻖ را داﺷﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻴﮑﺮدﻩ ،زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﻴﺮود .ﮐﺘﺎب از ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻴﮋن ﻧﺎم ﻣﻴﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،هﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ و هﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ دوم ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ .او ،ﺑﻴﮋن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ و از
هﻴﭻ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ او درﯾﻎ ﻧﻤﻴﮑﺮد ..دو داﯾﯽ او ﺑﺎ دﻟﺴﻮزﯼ ﺗﻤﺎم در هﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺁورﯼ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎرج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺑﻴﮋن از هﻤﻴﻦ ﻣﻤﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮد.
ﺑﻴﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو ﺷﺮﮐﺖ ,روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ۶ﺗﺎ هﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺁدم هﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ .ﻋﻤﺪﻩ
ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن هﻢ ﺧﻂ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرهﺎﯼ روزاﻧﻪ ﺑﻮد .او هﻤﻴﺸﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﻈﺎهﺮات و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهﺎﯼ ﻋﻠﻨﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮد .هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ادارﯼ ،از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اش ﻧﻤﻴﮑﺎﺳﺖ .هﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﻇﻬﺮ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺧﺮداد ۴٢
وﻗﺘﯽ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺟﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎﻩ رﺳﻴﺪم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﮋن ﻣﻴﺂﯾﺪ .دﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ او ﺁﻧﺠﺎ
ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﻨﻮﯾﺴﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۴۶و در اوج ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ،ﺗﻤﺎم روز ﺟﻤﻌﻬﺎﯼ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در دهﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﺸﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺣﻮزهﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق هﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻋﻴﻨﯽ ﻣﻴﮑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺪا از ﺁﻧﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮﺁورد ﺧﻮد را از
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺳﻌﯽ ﻣﻴﮑﺮد ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎس و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻔﺎهﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
ﺳﻮرﮐﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ۴٠ﺗﺎ  ۴۴ﺑﺎ او ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﮑﺮراٌ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺎﺳﯽ را هﺮ از  ٢ﺗﺎ  ٣ﻣﺎﻩ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﻴﺪﯾﺪ .ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻪ او را در زﻧﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﻴﮕﺬاﺷﺖ هﺮ وﻗﺖ ﮐﻮﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﺂﻣﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ او هﻢ ﻣﻴﺮﻓﺖ .دارﯾﻮش ﻓﺮوهﺮ را هﺮ دو هﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر در دﻓﺘﺮش ﻣﻴﺪﯾﺪ .اﮐﺒﺮﯼ را ﺑﺎ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﻌﺎﻋﻴﺎن
را در دوران ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﺮراٌ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻓﺮوهﺮ و ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ را ﺑﺎ هﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻴﮑﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ
ﻣﺘﻴﻦ دﻓﺘﺮﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮرﯼ ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺶ در زﻣﺴﺘﺎن  ۴٣ﺑﻪ ﻋﻴﺎدت او ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﺑﻴﮋن ﻧﻴﺰ
از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و هﻤﺮاﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ
ﺑﻬﺰادﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪث ﻗﻨﺪﭼﯽ را ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﯾﻖ او ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻴﮋن هﻴﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ داد و هﺮ
ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﯾﺎرﯼ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻴﺠﺴﺖ و ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻴﮑﺮد .و هﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ ﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻴﮕﺬاﺷﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻴﮋن را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻴﮋن واﻗﻌًﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او را ﻧﺪﯾﺪهﺎم .دو ﺳﻔِﺮ ﭼﻬﺎر روزﻩ ﺑﺮاﯼ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻴﻢ .ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ،اﺑﺘﮑﺎر ،ﭘﺸﺖ ﮐﺎر و روﺷﻦ ﺑﻴﻨﯽ ،هﻤﻪ در او ﺟﻤﻊ
ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ و روح ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﯾﯽ از او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ دوراﻧﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ او ﺑﻮدهﺎم ،ﺑﻪ ﺁن ﻣﺒﺎهﺎت ﻣﻴﮑﻨﻢ .هﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﻴﺰهﺎ و ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺶ از اﯾﻨﻬﺎ هﻤﺎﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواﮎ ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻴﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ  -ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب -ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺶ
اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .هﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎز رﺷﺘﻪ ﺧﻮدش در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ او در دورﻩ
دﮐﺘﺮاﯼ ﻓﻠﺴﻔﻪ هﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در روزهﺎﯼ ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ وارد ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب „ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  -از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﺶ هﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  “١٣٥٧و ﺑﺪﺗﺮ از ﺁن ﮐﺘﺎب ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﺑﺮﺧﻼف ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻗﺎﯼ
ﻧﮕﻬﺪار ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ را دارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﻴﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪﻩ ،ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻗﻠﺐ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻂ ﭼﭗ ,ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ,ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻩ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ را از ﻓﺮداﯼ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دار ﺁوﯾﺨﺘﻪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٧دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ زدﻩ اﺳﺖ،
هﻨﻮز از وﺣﺸﺖ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭼﭗ ،ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮدﻩ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰهﺎﯼ ﺟﺰ
ت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دهﻬﯽ ﺳﺎل  ،١٣۶٠ﺧﻮد را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ ،ﺟﻨﺎزﻩ
ﺳﻮداﯼ رهﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻬﺎﻧﺪ ،ﺑﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺎ ِ
هﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎ ِ
ن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎهﻬﺎﯼ ﺳﺎواﮎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﮎ درﻣﯽ ﺁورد و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺁن رژﯾﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﻣﺠﺪداً ﺁﻧﻬﺎ را ﭼﻮب ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﺁن ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﺟﻮﯼ ﺳﺎواﮎ ﮐﻪ در
اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻴﺸﺪ در رد اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﺪ ﮔﻔﺖ„ :اﮔﺮ واﺣﺪﯼ ﭘﻮر ﺷﻬﺎدت دهﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
اورا ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدهﺎم هﻤﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم “.ﺁرﯼ هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻴﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺤﮑﻮم و اﻋﺪام
ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﻘﺎم از ﺟﻼد هﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دروغ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺁﻗﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪار ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ هﻤﻪ اﺳﻨﺎد در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ,ﭼﻘﺪر ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرﯼ و ﻏﺮض ورزﯼ و اﺗﻬﺎم زﻧﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﻧﻬﺎ در
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﮐﻴﻨﻪ ﺗﻮزﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻴﻬﻨﻤﺎن ،روﯼ رژﯾﻢ ﺷﺎﻩ و ﺳﺎواﮎ او را ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮﻩ و ﺣﻴﺜﻴﺘﺸﺎن را دارﻧﺪ در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪﯼ در ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮش ﮐﻮرهﺎﯼ دوران ﻇﻠﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را راهﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر دادن ﻧﻴﺴﺖ ,اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮔﻮاهﯽ ﻣﻴﺪهﺪ.
*****
در زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ اﯼ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب „ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ -
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 : asre-nou.netادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ

از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﺶ هﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  “١٣٥٧ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻢ.
در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٣۴٠زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺮان در هﻴﺄت دﺑﻴﺮان ﺣﺰب ﺑﻮد ﭘﺮوﯾﺰ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ ﮐﻪ از
اﻓﺴﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد و در ﺗﺒﻌﻴﺪ  -در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﻣﻴﮑﺮد ،ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر در داﺧﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺗﻬﺮان ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ،رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﯼ
روﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻤﮑﯽ از ﺧﺎرج ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻬﻬﺎﯼ
ﻓﻨﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻧﮋاد را ﮐﻪ در ﺣﻮزﻩ ﺧﻠﻴﺞ و ﺟﻨﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻗﺪﯾﻤﻴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺁﻣﺪن ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ
اﻏﻠﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و در هﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﻧﯽ و ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﻴﻼت
اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻴﮋن ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ را هﻢ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮد و از ﺣﻀﻮر او در ﺗﻬﺮان ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮد .ﺧﻮد ﻣﻦ در زﻣﺴﺘﺎن  ۴٠ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ و در ﮐﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان،
راﺑﻄﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﻦ در ﺟﺒﻬﻪ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻼش ﺣﮑﻤﺘﺠﻮ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﻮدهﺎﯾﻬﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮد و در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺣﺰب از رادﯾﻮ ﭘﻴﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ
هﻤﻪ ﮔﺮوهﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ در ﻣﻮاردﯼ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮔﺮوهﻬﺎﯼ
ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﭘﻠﻴﺲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ اﺻﻐﺮﯼ – ﺳﺒﻼﻧﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﻒ ،ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻴﺮوزﯼ و دﯾﮕﺮان .ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺎد دارم ﺳﺎل ۴۵
ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان را هﻢ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﻣﻬﺪﯼ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﻮر روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و دﮐﺘﺮ
ﻣﻨﺰوﯼ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎل  ۵۴ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد.
هﺮ از ﮔﺎهﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺁﻧﺮوز ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﯽ هﺎﯾﯽ را هﻢ در ﺟﻨﺐ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺿﺮورت ﮐﺎر ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﻴﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻔﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ در ﮐﻮﻩ و ﺻﺤﺮا از ﺁن راﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺰﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻣﺎ ﭘﻴﺎم داﻧﺸﺠﻮ و اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺎح ﭼﭗ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺁن ﭼﺎپ ﻣﻴﮑﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﺗﻴﺰاﺑﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺗﻮدهﺎﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﺧﺮداد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎورﯼ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ( ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺶ
ﻣﺎهﻪ داﺷﺖ .ﺑﻬﺮﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼع ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎورﯼ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻋﺎزم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﺁﺳﺘﺎرا ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ و  ۵ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ ،ﺧﺎورﯼ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﻴﮑﺮد.
در هﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﺮدهﺎﯼ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزﯾﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از هﻤﺮاهﺎن ﮐﺎروان ﺑﻨﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺎن ﻣﻮرد
اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﺗﻤﺎم دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ در زﻧﺪان ﺑﺎر اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻧﺎروا را ﺑﻪ دوش
ﻣﻴﮑﺸﻴﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب „ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  -از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﺶ هﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  “١٣٥٧ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ از اواﺧﺮ
ﺳﺎل  ۴٢ﺑﻪ ﻣﺰدورﯼ ﭘﻠﻴﺲ درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۴٩ﮐﻪ هﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻓﺎش ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را از
ﺟﻮاﻧﯽ در ﺁﺑﺎدان در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻴﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در هﻤﺎن دوران ﮐﺎر ﭘﻠﻴﺴﯽ ﻣﻴﮑﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻧﻮﭼﻪ
ﺳﺮﺗﻴﭗ ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ٣٨ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺷﻴﺮاز ﻣﻮرد ﺳﻮ ﻇﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪرﯼ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﻮدش از او ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻩ و او را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در هﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﻓﻘﺎ ﺧﺎورﯼ< و ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎر او ﺑﻮد .و از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎﯼ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮار از
ﮐﺸﺘﺎر رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﮑﺮ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻮروﯼ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ و ﺧﺎورﯼ دو ﻧﻔﺮ از ﺧﺎرج ﺑﺮاﯼ ادارﻩ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺴﺮﯼ
ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﺮﮔﺮد رزﻣﯽ و دﯾﮕﺮﯼ ﻣﻌﺼﻮم زادﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت داﺧﻠﯽ,
ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪار ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺁور و دردﻧﺎﮎ اﺳﺖ
و ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺟﺎﯾﯽ هﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻴﺒﻨﺪ و ﺑﺎرﯼ و ﮔﺸﺎدﺑﺎزﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﺷﺪﯾﻢ .در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرش را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯼ ﻧﮑﺮد .دو رﻓﻴﻖ ﺁﺧﺮﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﮔﺮد رزﻣﯽ و ﻣﻌﺼﻮم زادﻩ
ﻧﻴﺰ ﺑﯽ هﻴﭻ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدش
دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل دﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ را رهﺒﺮﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺳﻮءﻇﻦ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .در هﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﻨﻮب را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان و ﺷﻌﻠﻪ ﺟﻨﻮب,
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﻨﻮب را ﻧﻴﺰ ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد .رهﺒﺮﯼ ،ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻘﻴﻢ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ و
ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻨﺎم ﺻﻤﺪ ﺣﮑﻴﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪﯾﺪ از ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﯽ
ﺻﻼﺣﻴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ هﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﮑﻴﻼت را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯾﻬﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ را
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ او را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﺪ .در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۴۶ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻟﻮ رﻓﺖ و دو ﻣﺴﺌﻮل ﺁن ,ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ زادﻩ و
ﺁﺻﻒ رزم دﯾﺪﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻮاﻟﯽ ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ﺧﻮد ﺣﮑﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪت
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ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ ﺣﮑﻴﻤﯽ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻧﺪارد ﺑﺮاﯼ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎر او ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎوس ﺻﺎﺣﺐ را هﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺻﻬﺒﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁورد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎل  ۴٩ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدن او ﻣﺤﺮز ﺷﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ،هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﺰﻧﯽ و ﺳﻮرﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن دﺧﺎﻟﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان در اﺧﺘﻔﺎﯼ
ﺣﺴﻦ ﺿﻴﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ و ﻓﺮاردادن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ از ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎدﺛﻪ دردﻧﺎﮎ دﯾﮕﺮﯼ اﺳﺖ و در
زﯾﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺧﻮد در ﺁن زﻣﺎن در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺮدم .روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٣/١٠/۴۶ﺳﻤﻴﻨﺎرﯼ ﯾﮏ هﻔﺘﻬﺎﯼ در ﺗﻬﺮان داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺟﺰﻧﯽ
ﻗﺮارﯼ ﺑﺮاﯼ ﻇﻬﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﯾﮑﻢ دﯼ ﻣﺎﻩ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺁﺧﺮ هﻔﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪ و ﺟﺰﻧﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺮا ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ،در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ رﺳﻴﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم دو روز ﻗﺒﻞ از ﺁن
ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻢ او از ﺑﺎزداﺷﺖ هﻢ زﻣﺎن ﺳﻮرﮐﯽ هﻢ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﻢ و روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٧دﯼ ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ .از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﮑﻞ اﺧﺘﻔﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد زﻣﺴﺘﺎن
را در ﺗﻬﺮان در اﺧﺘﻔﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﻬﺎر و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن هﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ و ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﯼ
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﺧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .در ﺟﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ او وﻋﺪﻩ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮدم در ﺗﻬﺮان
ﻧﺒﻮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯼ اﻣﻨﯽ ﻣﻴﺒﻮد و ﺑﺮاﯼ دوﺳﺘﺎﻧﺶ وﻋﺪﻩ ﮐﺮدم ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ .او از ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﺑﺮاﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ او ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺸﮑﻴﻼت را ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ دو ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ
ﺑﺮاﯼ دو ﻧﻔﺮ و دﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ او اﻃﻼع دادم ﮐﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺁن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺟﺎ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ,ﻟﺬا
ﺧﻮاهﺮم ﭘﺮوﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ -از هﺮ ﻧﻮﻋﯽ -اﮔﺮ ﮐﻤﮑﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ در اﺧﺘﻴﺎر او ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﺎن روز ﺗﻬﺮان را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدم و ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاهﺮم در ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ
و در ﻏﻴﺎب ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﻦ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﺿﻴﺎ
ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﺷﻨﻴﺪم و ﺧﻮاهﺮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ را داﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ هﻢ هﻤﻴﻦ را ﻣﯽ ﮔﻔﺖ) .در
ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪﯼ او را ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(.
اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۴٧ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و راﻩ ﺧﺮوج ﻣﺨﻔﯽ از
ﻣﺮز ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺑﺎر هﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاهﺮ ﻣﻦ و ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺮارﯼ ﮐﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺁﺑﺸﺎر
ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ و ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ داﺷﺘﻬﺎﻧﺪ ،ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮد ﺳﻮﻣﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﻴﺸﻮد و از ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﮐﺴﯽ هﻤﺮاﻩ دارد و او ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻴﺪهﺪ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﺤﺮز ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻘﻪ ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻴﺸﻮد و ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺮﮎ ﻣﻴﮑﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻓﺸﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺪداٌ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺘﺪا دو ﻧﻔﺮ )ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاهﺎﻧﯽ و ﺻﻔﺎرﯼ
ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﯽ( و ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دوﻣﯽ )ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ,ﭼﻮﭘﺎن زادﻩ و ﮐﻴﺎن زاد( دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
رﺳﻴﺪ دو ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن راﻩ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دوم رﺳﻴﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﻋﻤﻞ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ و ﻧﻔﻮذ ﭘﻠﻴﺲ در ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ .ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﺪرور ﺳﺎواﮎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﻟﻴﻞ ﻟﻮرﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ و ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﻴﮑﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻬﺎﻧﺪ از ﺑﺎرﯾﮑﻬﺎﯼ از ﺁب ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻩ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁن ﺳﻤﺖ ﺁب ﮐﻪ ﻣﺮز
ﻋﺮاق ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﯼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺿﻌﻒ ﺧﻮد او را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .او در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻬﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻬﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارﮎ ﺧﺮج ﮐﺮدهﺎﻧﺪ و ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
اﺳﺖ .او ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩ و در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ در ﺁن ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺮدم و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ در دهﻠﺮان ﺑﺮاﯼ واﺣﺪهﺎﯼ ﻣﺮزﯼ ارﺗﺶ از ﻃﺮف ﺳﭙﺎﻩ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن راﻩ را ﮐﺞ ﮐﺮدم و ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮاغ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺁﺑﺎدان رﻓﺘﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن
ﺁﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻦ هﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﺎن ﺣﺮف هﺎﯼ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ دادﻧﺪ.
ﺗﺄﺳﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺁﻧﺮا دادﻧﺪ ,ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اهﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯼ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزﻩ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻻزم را ﻧﺪاد.
واﻗﻌﻪ از هﻤﻪ دردﻧﺎﮐﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻇﻨﻴﻦ و ﯾﺎ از ﺁن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ،ﭘﻴﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﺷﻮروﯼ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و در ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﺑﻪ رادﻣﻨﺶ ﻣﺎﺟﺮاﯼ ﺳﻮءﻇﻦ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺘﺶ
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ دو را دور از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﺬارد ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ دو را ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﮏ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از هﻤﮑﺎران ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺮﯼ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻣﻴﺪهﺪ.
ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﻧﺎﻣﻪ را ﻋﻮض ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺑﺎ هﻤﺎن ﻋﻼﯾﻢ رﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو رﻓﻴﻖ را هﻢ
ﻣﻴﺪهﺪ .ﯾﮏ ﺧﻄﺎﯼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎواﮎ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺮﯼ را ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ هﻮﺷﻴﺎرﯼ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺮزﯼ ﺷﻮروﯼ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺳﺎواﮐﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد در رﺷﺖ ﺑﻴﺴﻴﻢ زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺮزﯼ
ﺷﻮروﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود ﺗﺎزﻩ واردﯼ ﺑﻮدهﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﻼﯾﺮﯼ ،از او ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و او هﻤﻪ ﻣﺎوﻗﻊ
را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻮروﯼ رادﻣﻨﺶ را ﺑﻪ ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن دﻋﻮت ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش از اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ

09.02.2010 17:21

7 von 8

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2598

 : asre-nou.netادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﮔﻴﺮ دﻋﻮاهﺎﯼ درون ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدﻩ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت او را ﮐﻮر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و از ﻣﻴﺎن هﻤﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﻼﯾﺮﯼ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ
را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻣﻼﯾﺮﯼ در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻬﺎﯼ ﺣﺰب ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻩ ﻋﻴﺎﺷﯽ
ﻣﻴﮑﺮدﻩ اﻧﺪ .رادﻣﻨﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﻴﺪادﻩ ﺁﻧﻘﺪر ﻧﺒﻮدﻩ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻓﻮﯼ ﻋﻴﺎﺷﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪهﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﮐﻪ هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎزﯼ ﻏﻼم ﯾﺤﻴﯽ ﻋﻠﻴﻪ او و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رادﻣﻨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺁﻧﺮا دارد .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻮروﯼ ﻣﻼﯾﺮﯼ را ﻓﻘﻂ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ او دﻟﻴﻞ
دﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﺒﻮدن او ﺑﻮد .رادﻣﻨﺶ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ هﻴﺌﺖ دﺑﻴﺮان و ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ
ﻣﻴﺪهﺪ و ﻣﻴﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ،ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﺲ
ﮔﺬﺷﺖ از ﺳﻪ ﺳﺎل هﻴﭻ ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد ،ﻏﻼم ﯾﺤﻴﯽ در ﭘﻠﻨﻮم ﺳﻴﺰدهﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﻘﺎﯼ ﺷﻮروﯼ از او
ﺳﺌﻮال ﮐﺮدهﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب درﺑﺎرﻩ ﻣﻼﯾﺮﯼ و اﻇﻬﺎرات او ﭼﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ
ﺟﺮﯾﺎن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﻴﮑﻨﺪ و دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ را ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او را ﻣﻮﻗﺘًﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯼ
ﻣﻴﺪهﺪ .ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪن رﻓﻘﺎ رزﻣﯽ و ﻣﻌﺼﻮم زادﻩ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻼﯾﺮﯼ در ﺷﻮروﯼ ﺳﺎل
 ۴۵هﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺎدﺑﺎز ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ اﺧﻄﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ.
ﺳﺎل  ۴٩اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ,ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ,ﻗﻀﺎﺗﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﭘﻠﻨﻮم ﺳﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﻮدن ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻦ ،ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ
از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺷﺮﻗﯽ ،در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ دروﻏﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺁدم ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻘﻪ ﺷﺪن ﮐﺮد و ﺁن دو ﻧﻘﺮ او را
ﮐﺸﻴﺪ .در ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدن او را ﺑﻪ او ﯾﺎدﺁور ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺼ ِ
ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮﻟﻴﻦ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﺎش از ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ اﺻﺮار ﮐﺮد و ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﻣﺼﺮاً ﺑﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻮدن او ﺗﺄﮐﻴﺪ
داﺷﺖ .اﺳﮑﻨﺪرﯼ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯼ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻴﺎﯾﺪ .ﻣﻦ هﻢ از هﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدم و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدم ﺗﻼش ﮐﻨﻢ ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و اﮔﺮ ﺗﺎ ﯾﮑﻤﺎﻩ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم از رادﯾﻮ ﭘﻴﮏ
اﻧﺤﻼل ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻋﻼم ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات و اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۴٩ﺑﻮد ﺗﺎ روز اول دﯾﻤﺎﻩ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯼ
ﺗﺸﮑﻴﻼت و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪ.
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