 ٣٩ﺳﺎل
ﭘﺲ از آن ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺗﻠﺦ

در آن ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻮم  ٣٠ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  ،١٣٥٤ﺗﯿﻪ ھﺎی اوﻳﻦ ﺷﺎھﺪ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ
ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد .ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﺳﺎواک  ٧ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ
ﺿﯿﺎء ﻇﺮﻳﻔﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺮﻣﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ
ﭼﻮﭘﺎﻧﺰاده ،ﺟﻠﯿﻞ اﻓﺸﺎر و  ٢ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮﺷﺪل ،و ﮐﺎﻇﻢ
ذواﻻﻧﻮار را در ﺗﭙﻪ ھﺎی اوﻳﻦ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ .آن  ٩ﺗﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﻳﻢ ﺷﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻳﮏ از آن ھﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﺒﻮدﻧﺪ .رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺐ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ را از ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻳﻦ
رھﺒﺮان آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.

ﯾﺎد رﻓﯿﻘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )اﮐﺜﺮﻳﺖ(

در آن ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻮم  ٣٠ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  ،١٣٥٤ﺗﯿﻪ ھﺎی اوﻳﻦ ﺷﺎھﺪ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد .ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن
ﺳﺎواک  ٧ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﻳﻔﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺸﻌﻮف
ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺮﻣﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺰاده ،ﺟﻠﯿﻞ اﻓﺸﺎر و  ٢ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮﺷﺪل ،و ﮐﺎﻇﻢ
ذواﻻﻧﻮار را در ﺗﭙﻪ ھﺎی اوﻳﻦ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ .آن  ٩ﺗﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻳﮏ از آن ھﺎ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﺒﻮدﻧﺪ .رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻋﺐ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ را از ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻳﻦ رھﺒﺮان آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.
ﺳﺎواک در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﺑﻪ دروغ اﻋﻼم ﮐﺮد ٩" :زﻧﺪاﻧﯽ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ" .اﻳﻦ دروغ را ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎور
ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫﻤﻦ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎواک از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ھﻮﻟﻨﺎک ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .او اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎه ﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮور  ٩ﺗﻦ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺷﺐ  ١١اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٥٣ﮐﻪ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر اﻧﺤﻼل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺰاب دوﻟﺘﯽ و اﻳﺠﺎد ﺣﺰب واﺣﺪ
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻳﺎران ﺧﻮد در زﻧﺪان ﮔﻔﺖ" :از اﻳﻦ ﻧﻌﺮه ھﺎ ﺧﻮن ﻣﯽ آﻳﺪ" .روز  ١٥اﺳﻔﻨﺪ ﻳﻌﻨﯽ  ٤روز
ﺑﻌﺪ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎی زﻧﺪان ﻗﺼﺮ اﺳﺎﻣﯽ  ٤٠ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ھﺎ
ﻓﺪاﺋﯽ و از ﮐﺎدرھﺎی ﻣﻮﺛﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :ھﺮﭼﻪ ھﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد" .ھﻤﻪ  ٤٠ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اوﻳﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و در  ٣٠ﻓﺮوردﻳﻦ آن ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎد  ٧ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را در  ٣٩ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد آن ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﻳﻢ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ "واﮐﺴﯽ" را ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد
ھﺎرون ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ :ﺧﺎﻃﺮهٔ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
»ﭘﺨﺸﯿﺮان« و ھﺎرون ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦھﺎ«» ،ﻧﺎﺧﺪا ﺧﻮرﺷﯿﺪ«» ،ھﺎﻣﻮن«» ،در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻨﺪﺑﺎد« و ...اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﺎرون ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ دﺳﺖ از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،از
ﻪ  ٣٠ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﺰرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎی اﯾﺮان و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،او ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اواﯾﻞ دھ ٔ
ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزهھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،از
رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﺳﺎواک درﺑﺎره ﭼﭗھﺎی اﯾﺮان و ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ.
ﺑﺨﺶ اول ﮔﻔﺖوﮔﻮی »ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺎ ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ ،درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ او در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻠﯿﻤﯽ در ﺗﮫﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ او در ﭘﺨﺸﯿﺮان اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮات او درﺑﺎره ﺑﺎزداﺷﺖ و
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدانھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او در ﻣﻘﺎم ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺟﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ،از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦھﺎ« ﺗﺎ ﻏﺮﺑﺖ »ﻧﺎﺧﺪا
ﺧﻮرﺷﯿﺪ« .اﻣﯿﻠﯽ اﻣﺮاﯾﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﺸﺎﯾﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ھﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
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ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از آن ﻣﺤﻠﻪ در ذھﻨﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﺳﺎل  ١٣١۴در ﻣﺤﻠﻪٔ ﯾﮫﻮدیﻧﺸﯿﻦ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم .ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﻼت ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از
ھﺴﺘﻪھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ .ﻋﻮدﻻﺟﺎن و ﺳﻨﮕﻠﺞ دو ﻣﺤﻠﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪٔ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز دور
آنھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻠﻪٔ ﺳﻨﮕﻠﺞ در روزﮔﺎر رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﺎرک ﺷﮫﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻮدﻻﺟﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺤﻠﻪٔ ﻣﺎ از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪٔ ﻣﺮوی و از ﺷﺮق ھﻢ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﮑﺎن اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ
ﻣﺤﻠﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ ﻗﺮار دارد .در ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯽﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪٔ ﻣﺎ در
ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﻪھﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻮﭼﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻮض« ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد.
ﻣﺤﺪوده ﮐﻠﯿﻤﯽﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪیھﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪٔ ﻣﺎ در ﮐﻮﭼﻪٔ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻮض ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪٔ ﮐﻤﯽ از آن ھﻢ
ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺴﺒﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ در ھﻤﺎن ﻣﺤﺪوده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ
اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺑﻮد و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮش را ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﻤﯽ ﻋﻮدﻻﺟﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺻﻮﻻ ھﻤﺠﻮاری
ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﯾﮫﻮدیﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ از ﯾﮏ ﺑﺎور و ﻋﺎدت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﯾﮫﻮدیھﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﮫﯽ آنھﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﺎﻣﺰادهھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﺎورت ﺑﺮای آنھﺎ ﯾﮏﺟﻮر
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ از دﺳﺖ اوﺑﺎش و ﺑﺎجﮔﯿﺮان در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦﻃﻮر ھﻢ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ در ھﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎ
و ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻣﺤﻠﻪٔ ﯾﮫﻮدیﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻋﺪهای آدم ﺗﻨﺪرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ھﻤﺠﻮاری ﻧﺠﺎﺗﺶ داد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮض رخ داد؟
ﺧﯿﺮ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻋﺪه رﯾﺨﺘﻨﺪ در ﻣﺤﻠﻪٔ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﺗﺎ ﯾﮫﻮدیھﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ
ﺑﭽﻪھﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﺎدم ھﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ راھﯽ ﻣﻨﺰل
آﯾﺖاﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻠﻪٔ ﭘﺎﻣﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺖاﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻌﺘﻤﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ
را راھﯽ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﮐﺮد و آنھﺎ ﭼﻨﺪ روزی در ﻣﺤﻠﻪٔ ﯾﮫﻮدیﻧﺸﯿﻦ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﮔﺸﺖزﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻐﺎمھﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮش آن ﻋﺪه رﺳﯿﺪ و دﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ارﻋﺎب ﺑﺮای ﯾﮫﻮدیھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ در آن
زﻣﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد ،در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺤﻠﻪٔ ﺟﻮﯾﺒﺎره را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و در ﺷﯿﺮاز ھﻢ
ﮔﻮد ﻋﺮبھﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮫﻮدی داﺷﺖ در ﺟﻮار ﺷﺎھﭽﺮاغ ﺑﻮده و در ﯾﺰد ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ .اﻣﺎ ﻣﺤﻠﻪٔ ﯾﮫﻮدیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﺘﻮھﺎی اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ ﮔﺘﻮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ،ﻟﮫﺴﺘﺎن ﯾﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و
ﻣﺤﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺤﻠﻪای ﻣﺜﻞ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﮐﻮﭼﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ،زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﯾﮫﻮدیھﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﯾﮫﻮدی ،ﭘﺪر ﻣﻦ
در ھﻤﺎن ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﻗﺼﺎﺑﯽ داﺷﺖ .ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﮔﺮ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
اﯾﻦﻃﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺗﻮی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮ.
ﺗﻌﺪاد ﯾﮫﻮدیھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻋﻮدﻻﺟﺎن در آن زﻣﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻮد؟
ﻣﺤﻠﻪٔ ﻋﻮدﻻﺟﺎن در اواﯾﻞ دھﻪٔ  ٢٠ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮫﻮدی را داﺷﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ھﺰار ﯾﮫﻮدی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن روز ﺗﮫﺮان رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺪای از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﯾﮫﻮدی ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﯾﮏﺟﻮر روﺣﯿﻪٔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮫﻮدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻻاﻗﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪن از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺎل ١٣٢٧
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ھﻤﺎن دوﻓﺎﮐﺘﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد و در
ﺳﺎلھﺎی  ١٣٢٩و  ١٣٣٠در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼً ﻗﻄﻊ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٣٣٢دوﺑﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ دوﻓﺎﮐﺘﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮫﻮدی اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﺧﻮدش را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ھﻢ دوﻟﺖ
ﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﮫﻮدی در اﯾﺮان ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮرد .اواﯾﻞ دھ ٔ
 ٣٠اﯾﺮان ﭘﺮ ﺑﻮد از ﻣﺴﺘﺸﺎرھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻢ درﺻﺪد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪای در اﯾﺮان ﺑﻮد ،آن ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﻤﮫﺮ اﻣﺮوزی ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎل  ١٣٣۴دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﻔﺎرﺗﺶ را آﻧﺠﺎ راه
ﺑﯿﻨﺪازد ،دوﻟﺖ وﻗﺖ ھﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ دﺳﺖ آﺧﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،آنھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻔﺎرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ
آنھﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ﺑﺮای اﺟﺎرهٔ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮارداد
اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر اھﺪا ﮐﺮدن ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ۵٧و رﻓﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ از اﯾﺮان ،اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺎرت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﻨﻮز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیھﺎ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ ،ﺑﻌﺪھﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﻣﺪ و آنھﺎ از ھﺮ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺮزﺑﻨﺪیھﺎ ﭼﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪ؟
ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻣﻦ اﺻﻼً ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺮ اوﻻد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﮫﻮدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺧﻮاھﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮادر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺪرم ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﺰاز ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎدرم و ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادرھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮم ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﻤﺎن اداره ﺷﻮد.
دﺧﺘﺮھﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎدر و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادرھﺎﯾﻢ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﭘﺪرم را اداره ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ رﻓﺘﻨﺪ و اﺻﻼً
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪیھﺎ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻢ و درس

٤

ﺧﻮاﻧﺪم ،آن ھﻢ ﺑﻪ اﺻﺮار ﻣﺎدرم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪھﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدم،
اﻓﺘﺎد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺸﺖ و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم.
در ھﻤﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﯿﺪ؟
اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪٔ اﺗﺤﺎد ﯾﺎ ھﻤﺎن آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪٔ ﮐﻠﯿﻤﯽھﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮫﻮدی-
ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺷﻌﺒﻪھﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎم
داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻧﻮر و ﺻﺪاﻗﺖ« رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮھﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ادارهاش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮھﺎ ﭼﻮن ﺷﯿﻮهﺷﺎن ﺗﺒﺸﯿﺮی اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن را آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﺑﻌﺪ ھﻢ دوﺑﺎره در دورهٔ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪٔ آﻟﯿﺎﻧﺲ
)اﺗﺤﺎد( در ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ.
در ﻣﺪرﺳﻪٔ اﺗﺤﺎد ﭼﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد؟
در اواﺧﺮ دھﻪٔ  ٢٠و اواﯾﻞ دھﻪٔ  ٣٠ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﻪ اوج ﺧﻮدش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ھﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .آن ﺳﺎلھﺎ ھﻤﻪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و در ﻣﺪرﺳﻪٔ اﺗﺤﺎد ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
ﻪ اﯾﻦھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺗﺤﺎد دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ داﺷﺘﻨﺪ و آن ھﻢ آزارھﺎﯾﯽ
اﻣﺎ از ھﻤ ٔ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﯾﮫﻮدی از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .آن روزھﺎ داوود ﻣﻨﺸﯽزاده و دارودﺳﺘﻪاش در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺣﺰب اﻓﮑﺎر
ﻧﺎزیھﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ و رﻋﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد .در واﻗﻊ زورﺷﺎن ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ و ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻇﮫﺎر وﺟﻮد ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮫﻮدیھﺎ ﺑﻮد .از اواﺧﺮ دھﻪٔ  ٢٠ﺗﺎ
ﺳﺎل  ٣٢ھﺮ روز ﻋﺪهای از اﯾﻦ دارودﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻗﮫﻮهای در ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮی ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺪرﺳﻪٔ اﺗﺤﺎد ﮔﺮاﯾﺶ روﺷﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺮاس و اﻧﺰﺟﺎر از ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪٔ ﻣﺎ در ﺟﻮار ﻣﺪرﺳﻪٔ  ١۵ﺑﮫﻤﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﭽﻪھﺎی ﺗﻮدهای و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺳﻮﻣﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آزارھﺎی آنھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ١۵
ﺑﮫﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﭼﭗ ھﻢ از ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﯿﮋن دوﺳﺘﯽ
داﺷﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ھﻤﻪٔ ﺳﻮﻣﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ زد و ﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻪ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﺤﺎد و  ١۵ﺑﮫﻤﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﭘﻠﯿﺲ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺳﻮﻣﮑﺎﯾﯽھﺎ آﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ راﺑﻄ ٔ
ﯾﮏﺟﻮر ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﻔﮑﺮی ھﻤﺮاھﺶ آﻣﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ از ھﻤﺎن ﺟﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﯿﮋن در ﺧﺎﻧﻮادهای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ھﻤﻪٔ داﯾﯽھﺎﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮدهای داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺪرش ھﻢ ﺟﺰو اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ ھﻨﻮز ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﻗﻠﯿﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﻔﺮی ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﯿﮋن آن ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪای را در ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪش
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ آزادش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢دوﺑﺎره ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻦ
ﺑﻮد ،ﺣﻮاﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﭼﮫﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺣﺰب ﺗﻮده
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدم .ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم و آﻧﺠﺎ دوﺑﺎره ﺑﯿﮋن را دﯾﺪم ،در واﻗﻊ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در داراﻟﺘﺄدﯾﺐ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ھﻔﺖ ﻣﺎه از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ دو دوﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از زﻧﺪان دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن؟
ﺧﯿﺮ ،وﺳﻂ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻣﺘﺤﺎن دادم و دﯾﭙﻠﻤﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و
در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان درس ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺑﯿﮋن آدم ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻮد ،ذھﻦ ﺧﻼق و اﯾﺪهﭘﺮدازی
داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی ذھﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ اﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﮔﺮد اول ﺑﻮد ،درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد،
وﻗﺘﯽ درﺳﺶ را در رﺷﺘﻪٔ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺷﺎﮔﺮد اول آن ﺳﺎل ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮود و دﮐﺘﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺮﻓﺘﻨﺶ
ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ھﺮ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و او ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮد
و ﺑﯿﮋن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻗﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﮐﺘﺮا را زد.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺎن را ھﻢ ھﻤﺎن وﻗﺖھﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ؟ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﺳﺎل  ١٣٣۴ﺑﻌﺪ از آزاد ﺷﺪن از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪم ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻗﺒﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم .ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﺎﯾﺎک در ﭼﮫﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،روزی ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﮑﺲھﺎی داﺧﻞ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮدم ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻘﺪر
ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن را دوﺳﺖ دارم ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﮑﺎری؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ھﺮ روز در ﺟﺎھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻢ .ﮐﺎرﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زودی ﺟﺎﯾﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را
ھﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﻢ و ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ را روی در و دﯾﻮار ﺷﮫﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺧﯿﻠﯽ زود ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ را ﺧﻮدﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﯿﮋن از ھﻤﺎن اول ذوق ھﻨﺮی داﺷﺖ و ﻧﻘﺎﺷﯽاش ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﮫﻮر ھﻨﺪی
»واﮐﺴﯽ« را ﺧﻮدش ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ھﻢ ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺷﮫﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮ را ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﮐﺎر و ﺑﺎرﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﻮدﺗﺎن ھﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﺪ؟

٥

ﺑﻠﻪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ آن روزھﺎ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪان اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﻤﯽداد ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮ ھﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺎرزان ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از ﺑﺎزی ﺟﺎﻧﯽ وﯾﺴﻤﻮﻟﺮ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﺣﯿﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮد؟
ﺳﺎل  ١٣۴٩در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎهآﺑﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ اﺗﺎق اﺟﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اﺳﻢ دﻓﺘﺮ را ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ ،اﺗﺎقھﺎی دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮ را ھﻢ اﺟﺎره داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ آﻧﺠﺎ ھﺮ ﮐﺲ
ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﺼﺮاﷲ اﻓﺠﻪای ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و اﺻﻐﺮ ﺑﯿﭽﺎره در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎر و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اول ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ اﺳﻼﯾﺪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﯾﮏﺳﺮی اﺳﻼﯾﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن آﻣﺎدهﺷﺎن
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺮ و ﺷﮑﻞ ﺑﮫﺸﺎن ﻣﯽداد و روی آنھﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻦ و ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی و داﯾﯽ ﺑﯿﮋن ھﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ اﺳﻼﯾﺪھﺎی ﺗﺠﺎری را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻼﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؟
ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلھﺎی  ٣۴و  ،٣۵آن ﻣﻮﻗﻊ اﺻﻼً ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﮔﮫﯽ ﭼﻨﺪان ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺎ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ اﺳﻼﯾﺪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺳﺎل  ٣۵و  ٣۶ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﯿﻠﻢھﺎ اﺳﻼﯾﺪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪھﯿﻢ .در ھﻤﺎن دﻓﺘﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ اﺻﻐﺮ ﺑﯿﭽﺎره ھﻤﮑﺎرﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﮋن اﺳﻼﯾﺪھﺎ را
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮد و رﻧﮕﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد و اﺻﻐﺮ ﺑﯿﭽﺎره ھﻢ از آنھﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد .آن ﺳﺎلھﺎ ھﻨﻮز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺒﻮد و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ
رﺳﺎﻧﻪٔ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم رﻧﮓ و ﻃﺮاوت ﻣﯽداد ،در ھﻤﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻪ
ﻪ دھ ٔ
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺶ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽرود وﻟﯽ در ﻣﯿﺎﻧ ٔ
 ٣٠ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راھﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼﯾﺪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﭼﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن اﺳﻼﯾﺪھﺎ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﮔﺎھﯽ ﻣﺎهھﺎ ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎﯾﯽ ھﻢ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .اﻻن ﺗﺼﻮرش
ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در دھﻪ  ۵٠ﺣﺪود  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎل  ١٣٠۵اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮔﺮاﻧﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
دھﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ١٣۴٧در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ھﺰار ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ۶٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٨٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در
ﺗﮫﺮان و ﺑﻘﯿﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﮫﺮان در اواﺧﺮ دھﻪ  ۴٠ﺑﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٧٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ١٢٧ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ھﺮ روز ﺑﺎ  ١٠۴ھﺰار و  ٧٣٣ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن  ١٩ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺖ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﺎ  ٣۴ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪھﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮیاش داﺷﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی
ﺗﺎ اواﺧﺮ دھﻪ  ۵٠ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل  ١٣۵۴آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ۴٠ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺖ و در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ
ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺪه و ﻣﯿﺎﻧﺪوآب و ﺳﺮاب و ﻣﺮﻧﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﯿﺎنﭘﺮدهھﺎی ﺗﺮﮐﯽ و آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روﻧﻘﯽ دوﭼﻨﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان را ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﻤﺎ )ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ( ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ روی اﺳﻼﯾﺪھﺎ ﺻﺪا ھﻢ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻼﯾﺪھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪا از ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ دورﺑﯿﻦ
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد را ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮدم؛ آن ﺿﺒﻂ ﺻﻮتھﺎ را ھﻢ ﺳﭙﺮدم ﺑﻪ ﻣﻮزه،
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺨﺶ اﺳﻼﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪا ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣٣۵ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺣﺘﯽ آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺠﺎری در
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ھﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺎب ﻧﺒﻮد.
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﺰرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ آداﻣﺲ ﺧﺮوس ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .آن ﺳﺎلھﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﻼﯾﺪھﺎﯾﻤﺎن را در
دﻓﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺿﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﺑﺎر در دﻓﺘﺮ آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ھﻤﯿﻦھﺎ را ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ «.ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ او اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺳﺎﺧﺖ آﮔﮫﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﺎلھﺎی اول ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﻤﯿﻦ آﮔﮫﯽھﺎ
ﺑﻮد .ھﻤﺎن وﻗﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻢ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﺮدﯾﻢ.
ھﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن در اول راه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ھﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺤﺎق ﻓﻨﺰی ﺧﯿﻠﯽ از
ﭼﮫﺮهھﺎی آﺷﻨﺎ و ﻧﺎﻣﯽ اﻣﺮوز ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ در آن ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ آﮔﮫﯽھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺧﺐ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺗﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﺷﺎن را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ آﮔﮫﯽ ﺑﺨﺎری ارج را ﺳﺎﺧﺖ و
ﺷﻌﺮ ﻣﺸﮫﻮر »ﺑﺮف ﻧﻮ! ﺑﺮف ﻧﻮ! ﺳﻼم ،ﺳﻼم ،ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﺧﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪای ﺑﺮ ﺑﺎم« اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ را در ﻣﺘﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ
ﺣﺎﺗﻤﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ آﮔﮫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﻪرو ﺷﺪ ،ﯾﺎدم ھﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ »ﺟﯿﮏ
ﺟﯿﮏ ﻣﺴﺘﻮﻧﺖ ﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ زﻣﺴﺘﻮﻧﺖ ﺑﻮد« اﯾﻦ آﮔﮫﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺖ
آﮔﮫﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﺗﺒﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ« را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ .آن وﻗﺖ دﯾﮕﺮ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﭻﺷﻤﯿﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﯽﻋﻠﯿﺸﺎه .ﻇﺮف ﺳﺎلھﺎی  ٣٩و
 ۴٠ﮐﺎر ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺎر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﺪه
ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ آﮔﮫﯽھﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮوﺳﯽ ﻗﻼﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﯿﮋن ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ،او ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﮔﺎھﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻋﻤﻠﻪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ و اﯾﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮش در زﻣﯿﻨﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺷﺖ ﺧﻂﮐﺸﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ او ﭼﻨﺪ ﺑﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮ ﺑﺎر از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺪی و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آن
ﺑﺎزداﺷﺖ در ﻋﺮوﺳﯽ ھﻢ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﮫﺴﺎﻻر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اواﯾﻞ ﺳﺎل  ٣٣ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد اﺟﺎزهٔ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻊ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﯽھﺎی ﻗﻼﺑﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﺎ آن ﻋﺮوﺳﯽ ﻗﻼﺑﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺷﺪﯾﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهٔ اﯾﺪهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ذھﻨﺶ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد؟
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل از ھﻤﺎن دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻂ ﺑﯿﮋن ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد ،او ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪام او ذھﻦ
درﺧﺸﺎن ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ و در آن ﺳﺎلھﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺷﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﮫﮕﺎه ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ
را ﻓﮫﻤﯿﺪ .ھﻤﺎن وﻗﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﺪهھﺎی ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزهٔ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ذھﻨﺶ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎ درﺑﺎر ٔه
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺎ رﻓﺎﻗﺖ و ﮐﺎر ﺑﻮد و ﺑﺲ.
دﻟﯿﻞ وارد ﻧﺸﺪن در اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺟﺰﻧﯽ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﺮ دو ﻃﺮف ،ﻣﻦ ﺗﺎ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ھﻢ ﻧﺸﺪم .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﯿﮋن
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮدش را داﺷﺖ و ھﺮﮔﺰ ھﺰﯾﻨﻪای را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻌﺪاً ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ھﺰﯾﻨﻪای ﻧﺪادﻧﺪ و ھﻤﻪٔ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎدرم را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﻌﺬورﯾﺖھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاریھﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ .در ﻣﻮﺳﺴﻪٔ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺒﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﻣﺎن را ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﺎھﯽ
وﻗﺖھﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﮋن ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺸﻌﻮف ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﺑﯿﮋن ﻣﺮاودهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮﭘﺎنزاده دوﺳﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن در ﺗﺪارک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺑﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻋﺎﻟﯽ آنھﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ اھﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺒﻮدم ،ﺧﻮدش ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮم ،راﺳﺘﺶ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﻓﺎز آﺧﺮ ھﻤﺮاھﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ
ﻪ
اﯾﺪهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﺶ ھﻢ ﺑﺎ روﺣﯿ ٔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرش ﺟﻮر درﻧﻤﯽآﯾﺪ .در ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک از دﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺪام اﺳﻢ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎﯾﯽ ھﻢ داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺑﯿﮋن ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻦ آزاد ﺷﺪم .اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،دھﻪٔ  ٣٠و  ۴٠دھﻪٔ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮات ﺑﻮد و اﯾﺪهھﺎی ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ادﺑﯿﺎت
و ھﻨﺮ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاریھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای در اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎ را در اﯾﺮان ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد
و ھﻤﻪٔ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ھﻤﺎن ﻧﺴﻞ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﺳﺎلھﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد و ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ ﻃﺮﻓﺪاران
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺖ.
ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪﯾﺪ؟
ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﮐﻼ اﯾﺪهھﺎ و روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽاش را در ﮐﺎر وارد ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺨﺸﯿﺮان را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺣﻮزهٔ ﺳﯿﻨﻤﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ
اﻧﺘﺨﺎبھﺎﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ ھﻢ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺳﯿﻨﻤﺎدارھﺎ ﺧﻮش
ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﯿﻠﻢﻓﺎرﺳﯽ در آن ﺳﺎلھﺎ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از زﻧﺎن در ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻤﯽ
اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ در ﺳﺎﺧﺖ آﮔﮫﯽھﺎ و ﺗﯿﺰرھﺎﯾﻤﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎدهٔ اﺑﺰاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از زﻧﺎن ﻧﻤﯽرﻓﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺷﺎﯾﺪ آن اﯾﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذھﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦھﺎ ﻧﺒﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺎواک وﻗﺘﯽ ﺑﺎر آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪٔ ﺟﺰﻧﯽ ﻣﯽروﻧﺪ از رﻓﺎه و
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺪهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪای
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﺳﺘﻤﺎن ﺑﻪ دھﻨﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎر ٔه ﺑﯿﮋن
ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد ،او از ﺳﺎلھﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮫﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮﯾﺸﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ھﻢ ھﺮ دو در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮫﻦ ﺧﺎﻧﻢ ھﻢﮐﻼﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد و آنھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺎل  ٣٩ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﮋن ﻋﺎﺷﻖ ھﻤﺴﺮش ﺑﻮد و ﺑﭽﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺑﮏ و ﻣﺎزﯾﺎر را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﻠﻄﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽھﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ روی آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ،آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﭗ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﮋن ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪٔ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ
از ﺑﺎر آﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و آن ﺗﺮاژدی ﺗﻠﺦ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺼﻪٔ زﻧﺪﮔﯽ او و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺷﺪ ،ﺳﺎواک و دوﻟﺖ ﺑﺎ داراﯾﯽھﺎی او
ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪٔ او اﻣﻮاﻟﺶ ﻣﺼﺎدره ﻧﺸﺪ و ﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﮫﺎم ﺑﯿﮋن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ھﻤﺴﺮ و دو ﭘﺴﺮ او ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از اﯾﺮان رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ و ﺟﺰﻧﯽ در ﺗﺒﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ؟
ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ در دھﻪٔ  ۴٠ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﺑﯿﮋن ﭘﯽدرﭘﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺮاﮐﺖ و ﮐﺎرﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮋن
ﺑﻪ ھﻤﻪٔ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۴۶ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮگ ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠﻮان ﺗﺨﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ در ﻧﻮع
ﺧﻮدش ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد ،ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺳﺎواک را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﮋن ﺑﻮد و
ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎواک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻃﺮف ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﺎن
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وﻗﺖھﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮋن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪھﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم درﺑﺎرهٔ ﺷﮑﻞ
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوھﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻮد؟ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪﯾﺪ؟
در ھﻤﺎن ﺳﺎل او و ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﺗﮑﺎندھﻨﺪهٔ  ١۵ﺳﺎل زﻧﺪان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻠﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻋﺪام ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دادﻧﺪ .ﺑﯿﮋن ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻮد و در زﻧﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن دو ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ  -ﺿﯿﺎ ﻇﺮﯾﻔﯽ و اﺣﻤﺪزاده
و ﭘﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮاﻧﺶ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﮋن ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۴٨در زﻧﺪان
ﻗﺼﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻢﺗﺎج ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎدرش و ﻣﯿﮫﻦ ﺧﺎﻧﻢ ،ﻣﻦ ھﻢ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺮوم .روﺣﯿﻪٔ او ﺗﮑﺎندھﻨﺪه ﺑﻮد ،ھﺮ
ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻣﺶ داﻧﺴﺘﻪھﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل ھﻤﺎن دوران زﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮار ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪ ،او و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻗﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪان روﺣﯿﻪٔ او را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ،
ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ھﻤﮕﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪهٔ ھﻤﯿﻦ روﺣﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺘﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت او را در آﺧﺮﯾﻦ
دادﮔﺎھﺶ ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦھﺎ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد او در ﺟﺴﺖوﺟﻮی
ﭼﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻗﻢ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﯿﻢ ،ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮم ﺑﻮد .ﻓﺮﯾﺪه ھﻤﺴﺮم در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎرف ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ھﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﺰ )ھﺎرون( را ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و رﻓﺘﯿﺪ «.ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺤﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب اﮔﺮ اﯾﻦﻗﺪر از ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺮوﯾﺰ
ﻧﺎراﺣﺘﯿﺪ ،ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﺎره ﻣﯽآورﻣﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم «.ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺣﺒﺴﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪٔ ﺳﯿﺎھﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و
ﻣﻼﻗﺎتھﺎ ﮐﻤﺘﺮ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺸﺎن او را ﻧﺪﯾﺪم ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺪادﻧﺪ ٣٠ .ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵۴ﺑﯽاﻏﺮاق ھﻨﻮز
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎورش ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮار و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در ﺣﯿﻦ ﻓﺮار از
زﻧﺪان دروغ اﺳﺖ .روز ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺻﺒﺢ زود روز  ٣٠ﻓﺮوردﯾﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ،
ﺗﻠﻔﻦھﺎ زﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺻﺪای ھﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮم .اﻣﺎ آن واﻗﻌﻪ ﺷﺐ  ٢٨ﻓﺮوردﯾﻦ رخ داده ﺑﻮد و ﺑﯿﮋن ﺑﻪ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺎ در ﭘﯿﻠﻪٔ ﺧﻮدﻣﺎن ھﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺸﺎرھﺎ روی ﺷﺮﮐﺖ ھﻢ زﯾﺎد ﺑﻮد؟
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺎواک رﯾﺨﺖ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ،ھﻤﻪٔ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﻤﺎن را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﮋن آنھﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪٔ ﭘﯿﭽﯿﺪه را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎواک ﻓﺸﺎر آورد و ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ اﺳﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ
را ھﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﺑﺎرهﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺨﺸﯿﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺟﺰﻧﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺸﯿﺮان اداﻣﻪ داﺷﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ھﻤﺎن آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﯿﺰرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ را
ھﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ وارد ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ھﻨﻮز اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎطھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ اھﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ داﺷﺘﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺧﯿﺮ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ھﻢ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺳﮫﺮاب ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ دوﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ »ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن« در ﺳﺎل  ۵۴ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪروزی ﮐﻪ در ﭘﺨﺸﯿﺮان داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺨﺶھﺎی زﯾﺎدی از ﺗﺪوﯾﻦ و ﮐﺎرھﺎی ﻓﻨﯽاش را در دﻓﺘﺮ ﻣﺎ
اﻧﺠﺎم داد ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ »آراﻣﺶ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان« ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری آن را ﻣﻨﺼﻮر ﯾﺰداﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﭘﺨﺸﯿﺮان ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ١٣۵١ھﻢ ھﻤﯿﻦﺟﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ھﻢ ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﺷﻠﻮﻏﯽھﺎی  ۵۶و  ۵٧ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻄﻮر؟ اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد؟
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۶ﻣﺎ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﭘﺨﺸﯿﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۵٧دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﻤﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵٧دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻓﻀﺎھﺎ داﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻀﺎ را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر و
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ،ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد را وارد ﺣﺎﺷﯿﻪٔ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽآﻣﺪ ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
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ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﺪ
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﺰاد

آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﺰاد ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ در ﺑﺎرهی زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﺮوه
ﺑﯿﮋن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯿﺎﻧﺰاد :ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٣٨ﮔﺮوهھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ را ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ در ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺶآﻣﻮزی][١ﺑﯿﺴﺘﻢ دیﻣﺎه  ١٣٣٨زﻣﯿﻨﻪی آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ را ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮاھﻢ
آورد .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۴٠ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻢ .ﺳﺎل  ۴٠ﮐﻪ ھﻢزﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی اﻣﯿﻨﯽ،
زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺟﺴﺖوﺟﻮی راه ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﺴﺖ
و ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ .در اﯾﻦ دوران ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ.
در ھﻤﺎن ﺳﺎل  ،۴٠ﻣﻦ در داﻧﺸﮕﺎه در ھﺴﺘﻪای ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ .ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ ﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺗﺎﯾﭗ و
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ھﻤﺎن ارﺗﺒﺎط ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﺻﺎدﻗﯽﻧﮋاد و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮ -ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ھﻢدﯾﮕﺮ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ.
ﺑﻌﺪھﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪهی ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ رﻓﺘﻢ ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از دوﺳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﺎز
ھﻢ در آنﺟﺎ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻳﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهی اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺿﺪ ﺣﺰب ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﮐﻢﮐﻢ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﻈﺮی ﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺪهی ﻣﺎ در آن ﺳﺎلھﺎ در ﺟﺒﮫﻪی
ﻼ اﺟﺎزه
ﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ھﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﻣﺜ ً
داده ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﭗ ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎ ﻇﺮﯾﻔﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﻓﻌﺎل در درون ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﭼﭗ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ و ﺑﺨﺶ ﺟﻮانﺗﺮ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﭼﭗ ،ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و ھﻢﺳﻮﯾﯽھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮده و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢدﯾﮕﺮ داﺷﺘﯿﻢ .از ھﺮ دو ﺳﻮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و
زﻣﯿﻨﻪھﺎی ھﻤﮑﺎری را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﯽ از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران و ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ درون ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ
داﺷﺘﯿﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎریھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻢﻓﮑﺮ آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺧﻮد
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺖ و از ﺳﻮی آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی و اﻣﺜﺎﻟﮫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل "ﺟﻨﺎح ﭼﭙﯽ"
در درون ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ "ﺟﻨﺎح راﺳﺖ" دﺳﺘﺶ ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮔﺮوه و ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در آن ،آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﺰاد...
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗ درون ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﻗﺮارھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﯿﻢ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮارھﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣۴١ﺑﻮد،
ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻦ از ﺳﻮی دوﺳﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻪ ﺑﯿﮋن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع ھﻤﮑﺎری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺎ ﺟﺰو ﺳﺎزﻣﺎندھﻨﺪﮔﺎن ﺗﻈﺎھﺮات
اول ﺑﮫﻤﻦ  ۴١و دﯾﮕﺮ ﺗﻈﺎھﺮات آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد .ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺤﻔﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ از ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﮋن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ
ﮔﺮوه ﮐﻮھﻨﻮردی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً از ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﻋﻀﻮ
"ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻮھﻨﻮردان ﺗﮫﺮان" ﺑﻮدم ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ھﻢ ورزش ﮐﺮدن و ھﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﮔﺮوه ﮐﻮھﻨﻮردی "ﮐﺎوه"
)ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮﻣﺪی از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران آن ﺑﻮدﻧﺪ( و ﮔﺮوه ﻣﺎ )ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻮھﻨﻮردان ﺗﮫﺮان( از
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎسھﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
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ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن از ﺳﺎل  ۴١ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪم ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم،
ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮروش اﯾﺰدی و اﺣﺘﻤﺎﻻً دﮐﺘﺮ ﺷﮫﺮزاد ،در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از  ٣٢ﻣﺤﻔﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪاً
اﯾﺰدی ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﯿﮋن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺳﺎلھﺎی  ۴٢-۴٣اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﮔﺮوه "رزمآوران ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان" ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ،ﺑﯿﮋن از ﻗﺒﻞ ارﺗﺒﺎطھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی )ﮐﻪ داﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﮋن ﺑﻮد و ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﮐﻮھﻨﻮردی ﮐﺎوه را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ( ھﻢ داﺷﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ و ردﯾﻒ اول ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن و ﺣﺴﻦ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ھﺴﺘﻪی اول ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن را ﻧﺴﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از  ٣٢در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده و
ﯾﺎ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺖ و ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻼً ﻧﺴﻞ دوﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪھﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪ اﻓﺸﺎر ،ﻓﺮخ ﻧﮕﮫﺪار ،ﺣﻤﯿﺪ
اﺷﺮف و ...ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﭼﭙﯽ ﮐﻪ در ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪاً ھﻤﻪی اﻋﻀﺎی آن در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎھﮑﻞ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،از دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﺰاد ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻋﻀﺎی ﺑﻌﺪی ﮔﺮوه و ﮐﻼً ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗ در ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗ آن دوره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻋﻠﺖ آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﻤﭙﺎﺗﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق در ﻧﺴﻞ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﻮد
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪﻋﻠﻨﯽ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ.
ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه را ﻣﺒﺎرزهی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ؟
ﺧﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ راه را ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮋن ﺷﺮﮐﺖ در ھﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻓﺮم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﮔﺮوه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮه و ﺟﻨﮕﻞ و ﮔﺮوھﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﮫﺮی داﺷﺘﯿﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮوھﯽ ھﻢ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻨﯽ و ﻧﯿﻤﻪﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ،ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﻃﺮح
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد.
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات  ٢٠دی  ١٣٣٨ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ
اﻗﺒﺎل در ﺟﻠﺴﻪی  ٢٣دی ﻣﺎه ﻣﺠﻠﺲ ،ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ "ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ" اﺳﺖ...
ﺑﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ از  ٢٨ﻣﺮداد  ،٣٢ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺷﻮک ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه وارد ﮐﺮد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد.
ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ھﻨﻮز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ
ﺑﻌﺪاً ھﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗ ھﻤﯿﺸﻪ در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺰو ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﺰاد ،اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪاﯾﯽ ﮐﻪ در  ٣٠ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵۴اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺳﺎواک ﺑﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای و ﺑﺎ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ھﻤﺮاه دو ﻣﺠﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ را از ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﮏﻃﺒﻊ را ﺗﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎواﮐﯽھﺎ ﺑﯿﮋن را
اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽزدﯾﻢ!« اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﻣﯿﻨﻪی ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ از ﻃﺮف
ﺳﺎواک ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴٨ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﺮﮐﺪام از ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻧﺪان ﺑﺮای ھﻤﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد .ﺳﺎواک اﯾﻦ را ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ و
ﻓﺮد ﻣﻄﺮﺣﯽ اﺳﺖ .ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﻢ در دادﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮای او ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ را اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﺷﻤﺎ را .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺮورھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی اﺻﻠﯽ آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪھﺎ ﺑﻮد و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ.
ﺑﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪای ،ﻣﺸﺨﺼﺎً اﯾﻦ  ٩ﻧﻔﺮ را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ  ٩ﻧﻔﺮ در زﻧﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن
ھﻢﮔﺮوھﯽھﺎی آن دوران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ھﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدی
ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر را ﯾﮏﺳﺮه ﮐﻨﺪ و ...اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺮور اﻓﺮادی از ﺳﺎواک ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ رھﺒﺮان ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن اﻧﻘﻼب ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮاس از ﺷﺮوع زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رھﺒﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺪ از ھﻮﺷﯿﺎری در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽای ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺪرت
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪام ﮐﺮدن اﯾﻦ  ٩ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ زﻣﯿﻨﻪھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ وﺣﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از راه اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ درﺟﻪ از ھﺸﯿﺎری را در رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رخ دادن اﻧﻘﻼب ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭼﭗ را ﺑﺰﻧﺪ.
ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز و ارزﯾﺎﺑﯽﺗﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن در دھﻪی  ۴٠و در ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آن دوران ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮدم را در آن ﻓﻀﺎ ﻗﺮار ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آنﭼﻪ در آن دوران ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ روی ﻣﺎ داﺷﺖ .اﻋﺘﻘﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دوره ،رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺸﯽ از رﺋﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در ﺧﻮد ﺑﯿﮋن وﺟﻮد داﺷﺖ )و در ﺧﻂ ﻣﺸﯽای ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد(،
ﻼ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ
اﺛﺮ ﺧﻮد را روی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺜ ً
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ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﺎھﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ھﺮ ﻧﮫﻀﺘﯽ در ھﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روی ﻣﺎ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﮔﺎھﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﺴﻞ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ،ﺳﻮاد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﯿﮑﺨﻮاه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﮐﻪ ھﻤﻪ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﮫﻨﺪس ﯾﺎ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،راه ﻣﺎﺋﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽای ﮐﻪ در آن دوره
در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آنھﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﮕﺮ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﮔﺮوه
"ﺑﺎدر -ﻣﺎﯾﻨﮫﻮف" ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮔﺮوه "ﺳﺘﺎرهی ﺳﺮخ" ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد؟ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮی ﺑﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺎ .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﻣﺎ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻮ ﺟﮫﺎﻧﯽای ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﺎ در ھﻤﻪی آنھﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ھﻤﻪی راهھﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ راهھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آن در دی
ﻣﺎه  ١٣٣٨اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺴﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه،
زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺪﻧﯽ را ھﻢ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼً ﺑﯿﮋن ﺷﻌﺎر "ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد
دﯾﮑﺘﺎوری ﺷﺎه" را ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻪ "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه" .ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺷﺨﺺ
ﺷﺎه را .آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ راه دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺖ؟
اﻣﺮوز ،ﺑﻌﺪ از  ۵٠ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ "ﭼﺮا؟" و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،در آن
زﻣﺎن ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن دوره ﻣﺎ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﮕﺎهﻣﺎن ھﻢ داﻧﺶآﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﮋن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو ھﺸﯿﺎرﺗﺮﯾﻦ آن ﻧﺴﻞ ﺑﻮد ـ ھﻢ او و ھﻢ ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ ـ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺷﻌﺎر ﺑﯿﮋن ﻧﻪ
ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮد و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ؟
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻋﻠﺖ آن ﻧﻔﻮذ ﺳﺎواک ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﺟﺪی ھﻢ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و آن ھﻢ ادﻏﺎم دو ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺟﻮان و دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای
داﺷﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎﯾﯽ از آنھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺟﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺑﯿﮋن و ﯾﺎ ﻋﺒﺎس ﺳﻮرﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح.
آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﺰاد ،در ﺳﺎل  ١٣۴٨ﻓﺮار ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی از زﻧﺪان ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻤﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ .زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﻓﺮار ﭼﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻧﮕﺎھﯽ در آن زﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آدم ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ زﻧﺪان ﺑﮑﺸﺪ و ﻓﺮار از زﻧﺪان ھﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ آن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮار ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮار ،ﺑﻪ ﻧﻘﺐ زدن از درون زﻧﺪان ﺗﺎ ﮐﻤﮏ از ﺑﯿﺮون ﻓﮑﺮ ﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ راھﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﺑﺎﻓﺘﻦ
ﻃﻨﺎب از ﺟﻮرابھﺎی ﭘﺸﻤﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از دﯾﻮار ﺑﻮد .ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ﻓﺮار و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮار ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺪانھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﻪی ﻣﺎ در ﯾﮏ زﻧﺪان ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﯾﻢ و ھﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮه را داﺷﺘﯿﻢ و
ھﻢ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،دورهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ در زﻧﺪان ﺷﻤﺎره  ٣ﻗﺼﺮ ﺑﻮدﯾﻢ )از ﻣﮫﺮﻣﺎه  ۴٧ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ  ،(۴٨ﺟﺰو ﺑﺎرورﺗﺮﯾﻦ دورهھﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎ دور
ھﻢ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ھﻢدﯾﮕﺮ ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮار ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻓﺮار ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﮋن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ آن ﻧﮑﺮد ،ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﯿﮋن ﮐﻪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﭽﻪھﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﮋن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺪھﯽ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺌﻮال آﺧﺮ ،اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺎن در آن دوره ﺧﺎﻃﺮهای دارﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽام ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻢ و ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﺪ .در ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ وﺟﻮد
داﺷﺖ .در دوﺳﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﻮﻋﯽ آزادی وﺟﻮد دارد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ آزادی در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻢدﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدادﯾﻢ .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ در ﺧﻮد ﺑﯿﮋن ھﻢ ﺑﻮد .ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداد .ﯾﺎ اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎرھﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻦ وﯾﮋه اﺳﺖ .ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﮋن ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ
اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،راه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻮع راﺑﻄﻪی ﻣﺎ ،راﺑﻄﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎر در ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد

] [١ﺗﻈﺎھﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان در  ٢٠دی  ،١٣٣٨اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ٣٢ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮده دادن و ﺷﯿﻮهی راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی رﯾﺎﺿﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﭼﭗ آن دوره ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً از
ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪﮔﺎن "ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن" ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﺧﻮان اﺻﻠﯽ از ﺳﻮی آﻧﺎن داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺻﺪھﺎ داﻧﺶآﻣﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣دی ﻣﺎه ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ )ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ اﻗﺒﺎل( ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮد.

١١

ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
رھﺒﺮی ﻓﻌﺎل درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮫﺎدت ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ و دﯾﮕﺮ ﯾﺎران اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ
دو ﺗﻦ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ.
آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ھﻢ داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻦ درس
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺖ .رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و درس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ و در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ٣٩ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و در ھﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ -
ھﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم او ﮐﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﺪرش ﺗﻮدهای ﺑﻮد وﺧﻮدش ھﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮدهای دارد .ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺸﺪار
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻠﻪ اﻓﮑﺎر ﭼﭗ دارد .ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن روز ﮐﻠﻤﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮدهای ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ،
ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .در آنوﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺷﺘﺒﺎھﯿﻢ و ﺟﻤﻊ اﯾﻦھﺎ ﺗﻮده ای اﺳﺖ و در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ھﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ٦٠ﯾﺎ  ٧٠ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﯽ را ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﭼﭗ داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ وﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ.
ﻣﺎ آنوﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎه زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮی ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ را ھﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺮون
ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮه ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎﺻﻄﻼح رای ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از آنھﺎ وارد ﮐﻨﮕﺮه
ﺷﺪﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻣﺠﯿﺪ اﺣﺴﻦ.
ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﻣﺠﯿﺪ اﺣﺴﻦ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﻣﺘﻨﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او وﻗﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻦ آن ﻣﺘﻦ را ﺧﻮاﻧﺪم .ﻣﺘﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روش آن روز رھﺒﺮی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺪن آن ھﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در آنروز ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ :ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ آﻗﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در
ﺷﻮرا ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﭙﯽ ھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﮐﺮدﯾﺪ.
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ در دﯾﺪ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روش رھﺒﺮی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم ﭼﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد.
ھﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ؟
در ﺣﯿﻦ ھﻤﮑﺎری و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺗﻮﻗﻊ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ رھﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻘﺪم آزادی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﺷﻌﺎر دوران
ﻣﺼﺪﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺑﺎ ھﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت )آنوﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ اﻣﺪه ﺑﻮدم( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺪق و اﯾﻦﮐﻪ
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ﻣﺼﺪق روش ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم را ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری اداﻣﻪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﺎزج از
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج آﻣﺪ .ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺟﺰﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﻦ و آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺒﯽ را ھﻢ آﻧﺠﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﺎ
را ﻋﻀﻮ ﮐﺮدﯾﺪ آﻧﺠﺎ؟ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ھﻤﮑﺎری درﺳﺖ روی ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک .اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دو ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی آنھﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ اﻃﻼﻋﺎت
را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺒﺮ و ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ در ﺧﺎرج ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل .٤٦
ﺑﻌﺪ ھﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮب دﻓﺎع از آنھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﺎﺻﻄﻼح در ﺣﺎل
ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻨﺪ ،اﯾﻦﺟﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهﺷﺪ و وﺣﺪﺗﯽ در آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻦ آنوﻗﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻧﺒﻮدم وﻟﯽ ﺧﻮب ھﻤﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪای اﻋﻼن
ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ھﻢ آﻣﺪ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ و دﻓﺎع از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﺪ ،ھﻢ در اروﭘﺎ و ھﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﺮاض
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای.
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﯾﻦھﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫﺎ داده ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ اﺳﻢ ﺷﮫﺮﯾﺎری ﮐﻪ از ﺳﺎواک ﮐﻪ آنھﺎ را ﻟﻮ داده ،وﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮده از ﻟﻮ
رﻓﺘﻦ آنھﺎ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ آنوﻗﺖ ھﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺤﻮرھﺎ ﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ و ﻧﻪ ﭘﮑﻦ ،راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮری آن
ھﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﺻﻞ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او اﺻﻼ ﻧﺎن اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮرد
ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ روس ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ آنھﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﺧﻮدش را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ آنھﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ زد اﯾﻦ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ﺧﻮدش
ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﭗ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ در آن دوران ﻧﺸﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮان آنھﺎ ھﻢ ﺑﻮد.
ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻢ آن ﮐﺎر را ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ را ھﻢ اﻋﺪام ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﮫﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آن-
روز در آﻏﺎز ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪ .رژﯾﻢ ھﻤﺎن رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺮد .ﮔﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنروز
رژﯾﻢ ھﻨﻮز در اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺟﺎی او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ،ﭼﻮن وﺳﻌﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اول ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻮد.
درﺳﺖ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻮد و اﻧﺤﻼل اﺣﺰاب ٤٠ .ﻧﻔﺮ را ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﺮدﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ھﺮ رژﯾﻤﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .اﯾﻦھﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ-
ﮔﺮﻓﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻢ
اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد .انھﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻤﻼ ھﻢ ھﻤﯿﻦﺟﻮر ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﺎه ﻣﺜﻼ ﯾﮏ-
ﺳﺎل زودﺗﺮ از اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ آزادیھﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮای آن اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن رژﯾﻢ در آنوﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و در واﻗﻊ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ آن رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداد ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺮاﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﺎه
ھﻤﯿﻦ ﺣﺮف را در اﻧﻘﻼب ھﻢ ﻣﯽزد .اﯾﻦ را اﯾﻦ ﮔﺮوه از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ و دﯾﮕﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ را در آن دوران ،ﺑﻪ ،ﺑﻌﺪ
از ﺷﮫﺎدت اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ،رھﺒﺮان ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر و ﺗﻤﺎﯾﻼت اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ روی ﻧﮫﻀﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .در
ﭼﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ؟
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ آزادی ﯾﮏ ارزش اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﭼﺮا .در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
دوم ﺗﺎ آن روز ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﻮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦھﺎ در ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﮐﺮدهﺑﻮد و ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ در اﯾﺮان
ﮐﺮدهﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﯾﮏ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ھﻢ در آن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽدھﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺘﻮ .اﯾﻦھﺎ ﻣﻮاﺿﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادهﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از
ﻗﻄﺐھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﮫﺎﻧﯽ آنروز ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ،از ﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﮫﻢ ﺷﺪ و آن از ﺑﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ اﻓﻖ
ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺸﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺸﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻢ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ،
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮزﻣﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻨﻮان ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ
رھﺒﺮی ﺗﻮدهایھﺎ و ﺟﺒﮫﻪایھﺎ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آنھﺎ در ﺷﺮﮐﺖ آنھﺎ در ﻧﮫﻀﺖ ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ.
آن روز در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،رھﺒﺮی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺟﺒﮫﻪای ،ﭼﻪ ﺗﻮدهای .ﺗﻮده ﺟﻮاﻧﺎن،
ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮی روﺳﺘﺎھﺎ ،ﺗﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﺎﻻ ھﻤﻪ ﭼﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺒﻮد .اﻣﺮوز را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﻻن اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺷﮫﺮی ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب
ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ،داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،رھﺒﺮی ﻓﻌﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻮده ﻣﺮدم ھﻢ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ وﺳﻂ ﮐﻪ
اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ را ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻮل را ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ھﻨﻮز ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﭘﺲ آنھﺎ در واﻗﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دو ﮐﺎر را ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رھﺒﺮی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻓﻌﺎل.
ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ،ﺗﻮده ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل را ھﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
آنھﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﮫﻢ ﺑﻮد.
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آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ را و آﻗﺎی
ﺣﺒﯿﺒﯽ را ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﮑﺮی ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،وﺣﺪت در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ آنھﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮده؟
ﺑﻠﻪ اﯾﻨﺠﻮر ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﮫﺎ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﺟﺒﮫﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺎﻣﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺣﺰاب را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل در ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ .ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاب داد ﺧﯿﺮ .ﻣﻦ اﮔﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ٢٠٠ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﻮد و ھﺮ ﮐﺪام ھﻢ  ٢٠٠ﻋﻀﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﺮا ،ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﻌﺪش
اﯾﻦ را ھﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺳﺎواک ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در آنھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺰرگ ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﺶ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ
داﺧﻞ ﺷﻤﺎ آنھﺎ ھﻢ ﭼﻮن ﭘﺸﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﻗﺎف ﺳﺎواک اﺳﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻨﺪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ رو .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﺪ اﻣﺎ دﺳﺖ ﺳﺎواک اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد؟
ﺑﻠﻪ .ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻻ .ﺣﻖ ﺑﺎ او
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻧﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .راﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪتھﺎی دراز
ھﻢ ھﻤﺎن آﻗﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن از ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد داﺷﺘﯿﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﺘﺸﮑﺮم.
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ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺶ رھﺒﺮ ﺑﻮد!
ﺑﮫﺰاد ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ درﻧﮓ داﺷﺖ و آن راﺑﻄﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻇﮫﺎر
ﻧﻈﺮ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎره ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ﻣﮫﻢ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد او ﺑﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﺤﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ و دﺳﺘﮑﻢ اﯾﻦ را ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﺪ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﺪاﻣﺴﺖ .اﯾﻦ ،ﯾﮏ دﯾﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺑﺎزﯾﮕﺮان دورهاﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرﺧﺎن ھﻤﺎن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ!
ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﺎه ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﺴﺮت ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﺪم .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه اوﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﻢ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﺑﻨﺪ  ٢و  ٣زﻧﺪان ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻗﺼﺮ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٥ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز آن را از ﺑﻨﺪ ٦ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد ،ھﻤﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﮋن و رﻓﻘﺎی ﮔﺮوه او ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻠﺶ
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﺎم آوراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎن زﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮدم از ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺒﯿﻨﻢ و در راس ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ :ﺻﻔﺮﺧﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ و ﺷﮑﺮاﷲ ﭘﺎﮐﻨﮋاد! اوﻟﯽ و
ﭼﮫﺎرﻣﯽ را دﯾﺪم و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪم ،وﻟﯽ درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن و ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ را ﻧﻪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺸﺪ ﺑﺎ
ﺑﯿﮋن ﮐﻪ او را ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻢ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و از درﯾﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﺷﻢ .ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ
او دھﺴﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از او ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺤﻖ ﻧﯿﺰ! او در ﺑﺎﻻی
ﻗﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭼﻮﻧﺎن ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﺟﻮان .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ٤٧ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم او و
ﮔﺮوھﺶ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎھﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪ اﻓﻮاھﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او و
ﮔﺮوھﺶ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﻦ از آﺛﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﮋن ﺑﻪ اواﺳﻂ ﺳﺎل  ٥١ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی او ﭘﯽ ﺑﺮدم .ﺑﺎ ﺑﺮوز اوﻟﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﮑﺮی درون ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﺟﺒﮫﻪ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺮوج دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی وی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون زﻧﺪان ﺷﺪم و ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮔﺶ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻮق ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻧﺪان ،ﺑﮕﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .آﺛﺎر ﺟﺰﻧﯽ را در ﻃﻮل
ﺳﺎلھﺎی زﻧﺪان ﺑﺎرھﺎ رﯾﺰ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ درﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮدهام و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎء ،دﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺰ ﻧﻮﯾﺴﯽ آﻧﮫﺎ زدهام!
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و از آﻧﮫﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪام و ﺑﻌﺪھﺎ در ﺟﮫﺎﺗﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻘﺪﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهام.
ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﺟﺰﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ٥١دورادور و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﺑﻮدهاﻧﺪ ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ او را
زﯾﺮ رﺻﺪ داﺷﺘﻢ و ﺑﺮ ھﺮ ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ او ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدم .آﺑﺸﺨﻮر آﻣﻮزشھﺎ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ،ھﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﮋن و
رﻓﻘﺎی ﮔﺮوه او ،وﻟﯽ ﺑﺎ ده ﯾﺎ دوازده ﺳﺎل ﺗﻘﺪم آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ و ارﺟﺤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺷﺎن در ﻣﯿﺪانھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و
ھﻤﺴﺎﻻﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه وﻗﺎﯾﻊ آن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ،ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی ﻣﻦ و ﻣﺎ درﺳﺖ در ھﻤﺎن ﺳﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺎ آن را
ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ او را ﺧﻮب ﺑﻔﮫﻤﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺟﻮدم او را در ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻢ .ﻣﻦ ھﯿﭽﻮﻗﺖ
او را ﻧﺪﯾﺪم ،وﻟﯽ ﺑﺮ آﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ از او ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﯿﻠﯽ از رﻓﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ! اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ادﻋﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ادﻋﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﻋﯽ ،ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎر و ﭘﻮد او!
----------------------ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز ﻳﺎ ﭘﺮاﺗﯿﺴﯿﻦ و ﻳﺎ ھﺮ دو؟
ﺗﺎﺛﯿﺮ او در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎه رھﺒﺮی ،اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی واژه رھﺒﺮ ﺗﺎﻣﻞ درﺧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻧﮫﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
رھﺒﺮی ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و در اﻣﺮوز آﻧﮫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮدا را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﯽ رھﮕﺸﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻞ و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ،و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻈﮫﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد در ھﻤﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ! ﻣﺴﺘﻌﺪ در رھﺒﺮ
ﺷﺪن از ھﻤﺎن ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ .او در ھﻤﺎن ﮔﺮوه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺰﻧﯽ ـ ﻇﺮﯾﻔﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻋﻤﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺸﮑﻔﺪ ،اﻣﺎ روﻧﺪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺠﻤﻮع
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﺳﯿﺮﺷﺎن ،اﻓﺸﺮهاﯾﯽ از دل آﻧﺎن ﺑﯿﺮون زﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ ﻋﺼﺎره
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ درآﯾﺪ .اﯾﻦ زاﯾﺶھﺎ ،ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ دارﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻨﺎن ،در ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﺛﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ،رھﺒﺮاﻧﻨﺪ! ﺑﯿﮋن ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻮد! ھﯿﭽﮑﺲ از
اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺪون وﺟﻮد او ھﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ! ﺣﺘﯽ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ،اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ در ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻮﺿﻊ
رھﺒﺮی ،ھﯿﭽﮕﺎه رھﺒﺮی ﺟﺰﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﮕﺮﻓﺖ! در ﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﺎم ﻇﺮﯾﻔﯽ در ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ او ﻧﺒﻮده
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ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﮋن ﺑﺮ روی ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه و از ﺟﻤﻠﻪ وی را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ! ﺣﺴﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ و
ﯾﺎری دھﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﯿﮋن ﺑﻮد در ﻣﺴﺎﯾﻞ ،وﻟﯽ او و ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﻓﺮا ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ .ﺑﯿﮋن ،در ھﻤﻪ روﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ،ﺑﺮآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪل ﺷﺪن آن
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺣﻀﻮری ﺳﻤﺖ دھﻨﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺖ؛ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل در
ﻧﻮع ﻋﻤﻞ آن .او ﺣﺎﺿﺮ در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ در ﭘﯽ ﻗﺘﻠﺶ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ ،و در ﻧﺒﻮدش ﺑﺴﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺶ! ﺗﻨﮫﺎ رھﺒﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺮاز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺎدر ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ ،ﺑﯿﮋن در آن
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺎﻣﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎل را ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد .او از
ھﻤﻪ ﺳﺮﺗﺮ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪان ﮐﻪ ﻇﺎھﺮاً زﯾﺮ ﯾﻮرش ﭼﭗ روھﺎ و "ﭼﭗ" ﻧﻤﺎھﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ اﻧﻔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ :ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦھﺎﯾﺶ و اﻧﺠﺎم ﺑﺤﺚھﺎی ﺑﺮدﺑﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
آﻧﺎن را از ﺧﻮد او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن دادن دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده زﻧﺪان و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان! ﺑﯿﮋن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رھﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻈﮫﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻮد! او اﮔﺮ در ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺮای ﻟﻮت ﮔﯿﺮ ﻣﯽ
اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﺮوﺷﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ ھﻢ در ﻻک ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﻤﯽ رﻓﺖ و از ﭘﺎی ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ .او ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﻧﮓ از
رﯾﺸﻪھﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻮﯾﺮی و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ از آن ﺷﻨﺰار ﺑﺮھﻮت ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎر ﺑﻨﻪھﺎی ﺗﮏ اﻓﺘﺎده از ھﻢ ﺑﺮ روی آن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻪھﺎی ﺗﮏ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭘﯿﺎم و راه ﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﺪ! ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی او ﻃﯽ
دوره زﻧﺪان ﻗﻢ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺲ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ھﻤﺴﺮی و ﭘﺪری ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﺟﻠﻮهاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از روﺣﯿﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ او و
ﻋﻼﯾﻤﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ و رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه وی.
ﺑﯿﮋن ،آدم ﺗﯿﺰھﻮش زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻧﺒﺾ و ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دﺳﺘﺎﻧﺶ داﺷﺖ .او ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه از
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮشھﺎی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردهﺷﺎن ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را از ھﻤﺴﺮ و ھﻢ رزﻣﺶ "ﻣﯿﮫﻦ" در ﻣﻼﻗﺎتھﺎی زﻧﺪان ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﺑﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮاز روﻧﺪه رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﻼﺗﻔﻮرﻣﯿﺰه ﮐﺮدن " ﺳﯿﺎھﮑﻞ" در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ .او در آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٤٩دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺷﺘﮫﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
اﺛﺮی از ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ" را ،از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﻪھﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪن ﺑﯿﮋن -ﻣﯿﮫﻦ -ﻓﺮخ ﻧﮕﮫﺪار -ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف را ﻃﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﻗﺪاﻣﯽ از اﯾﻨﺪﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺟﺴﺎرت و ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻮدن را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
او ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ را ﯾﮑﺠﺎ در ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺑﻮد ﯾﺎ ﭘﺮاﺗﯿﺴﯿﻦ ،در ﻣﻮرد او ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ! او
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ دو ﺑﻮد .او آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺰﯾﻒ ﭼﭗ اﯾﺮان زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﻮد! او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺳﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪنھﺎ و ﺧﻮد آﺗﺶ زدنھﺎﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ را ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن او در
زﻧﺪان ،ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ! و ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﻢ آن ﮐﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ! او ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدهھﺎﯾﺶ ،آﮔﺎھﯽ و ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ داﺷﺖ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻘﻨﻮس ﺷﻮد و ﭘﺮ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ
در ﮔﯿﺮد .او در وﻗﻮف ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺧﻮد در آن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺰم ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮهھﺎ در ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺲ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﺑﻮد و در دوره ﻋﺮوج ﺧﻮد،
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ راس ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ! ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،اھﻤﯿﺖ ھﻤﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﯿﮋن در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون و ﻧﯿﺰ ﺗﺰھﺎی دارای ﺟﮫﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯾﯽ و رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ آن دوره،
ھﻨﻮز ھﻢ ﮐﻪ ھﻨﻮز اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﯾﯽ درک و ارج ﮔﺬاری ﺷﻮد .ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آدﻣﯽ در
ﻣﺘﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻼش ﺳﺘﺮﮔﺶ ﺑﺮای ﺳﻤﺖ دھﯽ ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ واﻗﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﻮد در آن ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﺧﺮد ،ﮐﻪ اراده ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﮐﻼن و ﺑﺰرگ! اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺴﺎرت ﻓﮑﺮی ،ﺷﮫﺎﻣﺖ
اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن آﻧﮫﺎ را در ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٥٠و  ٥١زﻧﺪان و ﺟﻨﺒﺶ .ﭘﺲ از اﻋﺪام  ١٨ﻧﻔﺮ از ﮐﺎدرھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺮﮐﯿﺐ  ٥و  ٤و  ٩ﻧﻔﺮه ﮐﻪ دو
رھﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﻘﺎ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪ زاده و ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ﺟﺰو آﻧﮫﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از رﻓﻘﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﮔﺮوه دوم"
ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻗﺘﻠﮕﺎه اوﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت در زﻧﺪانھﺎ ،ﺑﯿﮋن
ﺟﺰﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی و ﻣﺘﺪﯾﮏ او و
رﻓﻘﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ و در ﺟﮫﺎت ﻣﮫﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ او ﻧﺒﻮد .و اﺧﺘﻼف ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ،رﻓﻘﺎی ھﻢ ﺗﺒﺎر و
ھﻢ ﺳﻨﺦ و ﺑﺮﺧﺎً ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪاش در زﻣﺴﺘﺎن  ٤٩وارد روﻧﺪ وﺣﺪت ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ و در ﭘﯽ
ﺳﯿﺎھﮑﻞ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻢ "ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ" را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ،او در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺷﺘﺮاک -اﺧﺘﻼف ،ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﮑﺘﻮبھﺎی اﻣﯿﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن و
ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪ زاده و ﻣﻮج ﻧﯿﺮوی ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﮔﺮای اﺻﯿﻞ ﮔﺮد آﻣﺪه در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ در ﯾﮏ ﮐﻼم،
ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ؟ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهاﯾﯽ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺮدن آن و ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻮدهاﯾﯽ ﮐﺮدن آن؟! او ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ
ﺟﺰوه "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮدهاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟" را ﻧﻮﺷﺖ وﻟﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮدهھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در اداﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺖ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهھﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
اﻧﻘﻼب ﺗﻮدهاﯾﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﺑﺮوﯾﺪ! او ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻮﯾﺎن را ﯾﮏ اﺛﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﺸﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶ از آن .او ،اﺛﺮ ﻣﺴﻌﻮد را ﻧﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ھﻤﭽﻮن آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮھﺎی
ﺧﻂ ﻣﺸﯽاﯾﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺳﻼح ﺑﺠﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﯾﺪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﺗﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﯿﮋن ،ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﮐﺰی آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﯿﮋن ﺳﺎل  ٥٠اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﭘﺎردوﮐﺴﺎل
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ! ﺑﺎ اراده ﻣﺴﻠﺢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﺪﯾﻖ و ﻓﺪاﮐﺎر اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ او
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،از ﻣﻮﺿﻊ رھﺒﺮی ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺻﯿﻞ در
آﻣﯿﺰد وﻟﻮ ﺟﺎھﺎﯾﯽ در ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﭗ رویھﺎی آن ،ﺗﺎ ﮐﻪ از آن "اﻧﺤﺮاف" ﺑﺰداﯾﺪ!
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ از اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺎن از "ﮔﺮوه دوم" ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺪﯾﺸﻪ
"ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ" ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻓﺘﺎر ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺟﺰﻧﯽ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺟﺒﮫﻪ
ﮔﺸﻮدﻧﺪ! آﻧﮫﺎ در وﺟﻮد ﺑﯿﮋن" ،ﺳﻨﺖ" را دﯾﺪﻧﺪ در ﻟﺒﺎس ﻧﻮ! ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﺘﻪ ﭘﺮی از اﺳﺘﺪﻻل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮫﺎ
درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ در ﻧﻮع ﻧﮕﺎه آﻧﺰﻣﺎن
ھﮋﻣﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ! اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ در ھﻤﺎن ﺑﺎورھﺎی ﻣﺴﻌﻮد و ﭘﻮﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و در
دل ﺧﻮد ﺷﺮوع "اﻧﺤﺮاف" در ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﻓﮑﺮ ﺑﯿﮋن ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ در ﺟﻨﺒﺶ آﻧﭽﻨﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ از ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﺮﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﺮ اﻧﻮاع رھﺮوان ﺑﻌﺪی او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ!
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در اﯾﻦ دوره از زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ! ﺳﻤﺖ دھﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪاﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻓﻨﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح در زﻧﺪان و ﺟﻨﺒﺶ از ﯾﮑﺴﻮ و
در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺷﺘﺮاک ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎواک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .او در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺟﺒﮫﺎت! ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﮐﺎر آرام "ﺗﻮده"اﯾﯽھﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰب ﺗﻮده در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﺗﺎزه وارد زﻧﺪان ﺷﺪه را از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﺋﻮﯾﺴﺖھﺎی "ﭘﺮو ﭼﯿﻨﯽ" و ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺌﻮری "ﺳﻪ ﺟﮫﺎن" را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﺎ
ﻧﯿﮫﻠﯿﺴﻢ ﭘﺪﯾﺪه "رادﯾﺴﻢ" در ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻋﮑﺲ ﻣﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﻓﺪاﯾﯿﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﯿﻦ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف در "ﺟﺒﮫﻪ ﺧﻠﻖ" ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎر ﺳﺨﺖ
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮ ﭘﺎ آن
را اﻧﺤﺮاف از "اﺻﻮل" ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻨﺪ! در اﻣﺮوز ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﺮوز ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ او را ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮدی ﺑﻮد در روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ! اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﭘﮫﻠﻮان و ﻓﻨﻮن ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ او را زﯾﺮ ﻧﻘﺪ ﺑﺮد و در واﻗﻊ ﻧﻪ او را
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﭙﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎهھﺎی آن روزﮔﺎر را ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽھﺎی او ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺴﺘﻨﺪ و
ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﻼه از ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .او ﻣﻈﮫﺮ ﺗﺠﻠﯽ ھﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﺪﻣﺖ ھﻤﻪ آﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻮد و در
ھﻤﯿﻦ راه ھﻢ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﻪ ﺗﻮش و ﺗﻮان ﺧﻮد،
رھﺒﺮی ھﻤﻪ ﺳﻄﻮح از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﭗ ھﻢ در ﻧﻈﺮ و ھﻢ در ﻋﻤﻞ ،و ﭼﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ زﻧﺪان و ﭼﻪ
ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از آن در ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻓﮑﺮی و ﮐﺎدری ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺮون را در ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ،ﮐﺴﯽ
ﺟﺰ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ ھﻤﺎن ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ـ ﺣﺴﯿﻦ زاده در ﺳﺎواک ھﻢ ﺑﺮ آن
ﺑﻮدﻧﺪ و آﺧﺮش ھﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺟﺎن ﺑﯿﮋن و ﯾﺎراﻧﺶ را در ﺳﯽام ﻓﺮودردﯾﻦ ﻣﺎه  ١٣٥٤ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪھﺎی اوﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﯿﮋن ﺟﺎﯾﮕﺎه
واﻻی ﺧﻮد در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ،ﻓﮫﻢ درﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺮدار ﻣﯽ ﺳﺎزد و در ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮدار آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ!
و اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻠﺦ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم ﺗﺎ ﮐﻪ در اﻣﺮوز ﺑﯿﺎﯾﺴﺘﯿﻢ! و آن اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺰرﮔﯽھﺎی
ﺑﯿﮋن در آن زﻣﺎن را در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎدر آﺳﺎن ﭘﻨﺪاریھﺎ و ﺳﺎده دﯾﺪنھﺎی ﭼﭗ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوره درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﻨﺠﯿﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶھﺎی دوران ﺧﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻣﺪﺗﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮار ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﺮوز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی زﻣﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ .او ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد .او اﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﺘﺨﺎبھﺎی ﺗﺎزه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز آزﻣﻮن ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﮏ ھﻤﺮوزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد و
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ھﺎ در رﻓﺘﮕﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ھﻤﻪ ﺧﻄﺎھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﯾﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﮋن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﻦ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ او در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ از آﺋﯿﻦ ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد آﺋﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﻣﺮوز ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﻮد!
اﺑﻌﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ ـ و ﻧﯿﺰ در ھﻤﻪ ﺟﮫﺎت ـ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽھﺎی دﯾﺮوز ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ! ﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان
آن روز اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻼق و ﺟﻮﺷﺎن و ﺑﺮﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﺎھﺎ ،اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮕﻔﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﮫﻤﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ از ﻃﺮاز دﯾﮕﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﺧﻮد ﻃﺮز ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎھﺎ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮ و روش و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﯿﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ .اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ارج ﮔﺬاری ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ در
ھﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ در
ﻣﯿﺎن ھﻤﮕﻨﺎﻧﺶ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺎﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ذھﻨﯽ ﻧﺸﺴﺖ و روی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽھﺎی
ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﺑﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪاﯾﯽ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز اﺟﺎزه ﺗﺨﯿﻞ داد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن اﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﭗ
اﯾﺮان ﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از اﮐﻨﻮن ﺧﻮد! او ،رھﺒﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻮد و
رھﺒﺮی ﺑﺰرگ رﻓﺖ!
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺋﻞ دھﻪ  ١٣٥٠ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ھﺪاﻳﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﺿﺪﺷﺎه از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .او ﻧﻮﺷﺖ" :ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻣﯿﺎن
ﺗﻮده ھﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎران ﺧﺮوه ﺑﻮرژوا ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ،از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ" .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داھﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﯾﺎ اﺻ ً
ﻼ
ﺑﮑﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ روی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮑﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﯿﮋن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ھﺸﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺣﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﭗ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؟! ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ روی ھﺮ دو اﯾﻦ وﺟﻮه ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻮرزم.
ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ او در زﻣﺮه
آﺧﺮﯾﻦھﺎی آن ﻧﺴﻞ ﺑﺎزی ﮐﺮده در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ و دو ﺳﺎل آﺧﺮ دھﻪ ﺳﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد! و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻄﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ! ﺑﯿﮋن ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪاً ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه را از آﻧﺮو ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ،
ﻣﯿﺪان ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺎف ﺳﯿﺎﺳﯽ را آزﻣﻮده ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ او ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻣﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪ .او در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد و ﺑﮫﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ھﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاش اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آرﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮش اﻣﺎ ﻣﺪام ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ و ھﻤﻪ ﺟﺎ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮫﻤﺎن
ﺟﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آراﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﻨﻪ را در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و در
ﮐﺠﺎ از ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه و دﭼﺎر ﭼﭗ روی ﯾﺎ راﺳﺖ روی ﺷﻮد؟ ﺑﯿﮋن ،در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎلھﺎی  ٣٩ﺗﺎ  ٤١در
ﻣﻘﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭼﭗ ﺟﻮان ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ،ھﻢ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد و ھﻢ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ھﺮ روزه ﺧﻮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ .و
دﻗﯿﻘﺎً درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﯿﮋن ،ھﻢ ﻓﻌﺎل درون
ﺻﻔﻮف ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم و ھﻢ ﻣﺘﻨﻘﺪ ﺟﺪی ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آن ﺑﻮد در ﻗﺒﺎل اﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪی ﺑﺮ ﺷﺎه! ﺑﯿﮋن در ﮔﯿﺮ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮمھﺎی دارای وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮫﺎ را ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻮع "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری واﺑﺴﺘﻪ" ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺟﺰﻧﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮرش  ١٥ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه و ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﯿﻦ ﺷﻮرش "ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی" ﺳﻨﺘﯽ .و اﯾﻨﮫﺎ از ﺳﻮی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آن در ﺧﺎﻧﻮادهاﯾﯽ
ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮدهاﯾﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،درﮔﯿﺮ در ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،و ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرب دھﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل دو ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ
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ﮐﻨﻨﺪه آﻏﺎزﯾﻦ دھﻪ ﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .و از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽاش را در ﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻓﮫﻢ ﺗﻮازن ﻗﻮا در آن
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و آﻧﮫﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ و از ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺤﻮری ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ.اﯾﻨﮫﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ﻣﻦ ﺑﺮای
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﮋن ﺟﺎی ﻏﺮور دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺴﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ! ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﯿﺪان
ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ اﺑﻌﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮ اوﻟﯿﻪاش ـ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﻮد در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺒﺘﻪ ـ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻠﯽ اواﺧﺮ دھﻪ ﺳﯽ را در ﺗﻮﺷﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪاﯾﯽ ﺑﻮد و زﺣﻤﺎت ﺑﯿﮋن و ﻣﺸﺎﺑﮫﺎت زﺣﻤﺎت او ﺑﺮای آﻣﻮزش دادن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
از راه رﺳﯿﺪه ﻓﺪاﯾﯽ ھﻢ ﺑﮫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ! اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﻌﺒﺮ ﺧﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ اﺑﻌﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﻀﺎی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه
آن ،ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ،
زﻣﺎﻧﯽ وارد اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎزی در ﻣﯿﺪان ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻓﻮق ﺑﻐﺮﻧﺞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده ﺗﻮدهھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ آورد ﭼﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه رھﺒﺮی ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﻧﺒﻮغ و اﻟﮫﺎم
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،او ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ!
اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﻧﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﮋن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ را اﻣﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ! ﺑﯿﮋن در ھﻤﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد و در ﭘﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻔﻮف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .اﻣﺎ او در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از
دل اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ زد! او در ھﻤﺎن ﺷﻮرش ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣٤٢و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻋﻼم
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﻗﺴﻤﺎً ﺟﻨﺒﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ دارد ،ﺧﻮد اﻣﺎ ﺷﺮک ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل در
ﺻﻔﻮف ھﻤﺎن ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻮد! اﯾﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﮋن اﺳﺖ در ھﻤﻪ آﺛﺎرش و ﺑﻮﯾﮋه در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮﮐﺰیاش "ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه" ،ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﮐﻪ او را در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻗﺪﯾﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﯿﮋن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داھﯿﺎﻧﻪاش در ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺎزه رو ﺑﻪ ﻋﺮوج
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮑﻨﺪ؟ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ داوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ او را داﺷﺘﯿﻢ ،او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻋﯿﻨﯽ رو آﻣﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﮫﻔﺘﻪ در ذھﻦ ھﻤﻪ ﻣﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدش را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪھﺪ؟ دوره ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﮋن ،ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎی ﺧﻮد اوﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ در وﺟﻮد ﭘﯿﺮوان ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎبھﺎی او! ﯾﮏ ﭼﯿﺰ وﻟﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ،او ﻣﺎھﺮ ﺗﺮ از
ھﻤﻪ ﻣﺎھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼف ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت روﺑﺮو ﺷﻮد .او ،ھﻢ ﺗﻮازن ﻗﻮا را ﻣﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪ و ھﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ در ﭼﺸﻢ
ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ! ﮐﺎش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ!
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ھﺎی زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺎن را در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد او ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺪام ﻣﺤﺪودﯾﺖ؟! اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهھﺎی آﻣﺎری و ﺛﺒﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﮫﺎ
اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در زﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ! ﻣﺎ در ان زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ھﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم در زﻧﺪان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ذھﻨﯽ ﺧﻮد وارﯾﺰ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ! روزﻧﺎﻣﻪھﺎ را ھﻢ ﮐﻪ در ﮔﺰارشھﺎی ﻧﻮع ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮕﻮﻧﻪاﯾﯽ آﺋﯿﻨﻪ ﺗﺤﻮﻻت روی ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و در ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻮادثﺷﺎن ﺑﺮﺧﺎً ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯿﺎت زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﮫﺮ ،ﻻاﻗﻞ ﺗﻮرق ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در زﻧﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی زﻧﺪان دﻻﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ،
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را از ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎرداﯾﻢ ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﮋن و رﻓﻘﺎﯾﺶ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﮕﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺬر اﯾﺮان از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﺎﻣﻼً در آﻧﮫﺎ ﺟﺎ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و او از ﺑﺪو ورود ﺑﻪ زﻧﺪان در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،وارد ﻣﺒﺎرزه ﻓﮑﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﭘﺮوﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه  -ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮫﻤﻪ ،ﺑﯿﮋن ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از
ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،آن را ﺑﺎ ھﻤﻪ دادهھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ روزاﻧﻪاش و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪاوﻣﺶ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ـ اﻋﻢ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ـ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد
و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ داد .در اﯾﻨﺠﺎ اﻟﺒﺘﻪ و ﻃﺒﻌﺎً ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖھﺎی او اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﻢ
و آن ،ﻧﻮﻋﯽ از آزادﮔﯽ در اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪاﯾﯽ ﺑﻮد در ﻃﯿﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﻮد ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ.
ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﮫﻞ ﻧﮕﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﻘﯿﺎس آن زﻣﺎن اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺎھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻧﺎھﻤﺨﻮان در رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ زﯾﺮ ﭘﯿﺸﺪاوریھﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﻔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﺑﻮرزﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮھﮕﺎهھﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺗﺎزه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ وﻟﻮ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﻢ  -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﺎ! ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺌﻮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ
و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﺑﻮرژوازی در زﻧﺪان ،ﺑﺮای ﻣﺎھﺎ ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﻔﺎوت ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪھﺎی ﺟﺎری ﺑﺎ ﮐﺎدرھﺎی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده "ﺗﻮده"اﯾﯽھﺎ" ،ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ"ھﺎ و "ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده"ھﺎ
را دﯾﺪ ،درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد! ﺑﯿﮋن در اراﯾﻪ ﻣﺎﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ،از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ!
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ .او ﺧﺼﻠﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه را
دﻳﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻌﺎر "ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح
ﻧﻤﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﮋن ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ! ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﯽ ھﻤﺰﻣﺎن! ﺑﯿﮋن ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .از ﯾﮑﺴﻮ ھﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ھﻤﺎﻧﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ذھﻦ او ﮐﺎﻣﻼً در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﮑﺮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ او ،ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ راس ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زد در ﮐﺎدر ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﮫﺎرت ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﮐﺎر
ﮐﺸﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﯿﮋن ،ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽ دﯾﺪ و ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﻨﺒﻊ وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽھﺎ اﺳﺖ و
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ﻓﻘﻂ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮدن در ﻣﯿﺎن ﻧﺎراﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮد اھﺪاف دراز ﻣﺪت ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻨﺪ! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت "آرﯾﺎﻣﮫﺮ" در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٥٣ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﯿﮋن
در اوﻟﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎھﮑﺎر را ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ اﻃﻼع ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ :ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮدک
دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،اﯾﻦ ھﺎ ﻋﻼﯾﻢ ھﺎر ﺷﺪن اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،ﻓﻮاره رو ﺑﻪ ﻓﺮود دارد! در اﯾﻦ زﻣﺎن ،از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺟﺰوه ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﺑﮕﻤﺎﻧﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﯿﮋن ﺑﺪرﺳﺘﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎزه ﺷﺎه ،ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺰ ﺧﻮد
را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﺎن ﺗﺰی ﮐﻪ ،درﺳﺖ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ،رو ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﻮھﺮ اﯾﻦ
ﺗﺰ آن ﺑﻮد ﮐﻪ :رﻓﺘﺎر ﺷﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺒﻞ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯽ
وﻗﻔﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ آن و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ .او در
ﻧﺒﺮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺗﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻣﯿﻨﻮ وار ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻨﺮو ھﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺰ
ﺳﯿﺎﺳﯽاش در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن درﻧﮓ در ﺗﺎﺧﺘﻦ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﮐﻪ
اداﻣﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﻧﻘﻼب را؟! ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺣﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺰ ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺑﻌﺪ از ﺷﺎه ﻧﻮﺑﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ" ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﺪ؟ اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮازن ﻗﻮا ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﭘﯿﺎم ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ
داھﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ! ﺑﯿﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﻠﻨﺎً دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﺰ ﺑﯿﮋن ،ﺳﺎزﺷﮑﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ را آدرس ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺠﻮا ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻋﺎر دارد آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ روی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻮﮐﺮان ﺷﺎه
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ! ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﺑﻮﯾﮋه ﭘﯿﮑﺎریھﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺨﺖ ﺑﺮ آن
ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ! ﺑﯿﮋن اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﺎه و درﺑﺎر ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮرژوا واﺑﺴﺘﻪ راﺑﻄﻪاﯾﯽ اﺳﺖ
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،اﻣﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺟﺴﺘﻦ از ﺿﺮورت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻮور دھﯽ ﺑﺮ روی ﺗﻀﺎدھﺎی ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ،ﻋﯿﻦ
ﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ آرﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﮋن در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺮوز ﺗﻨﮫﺎ در ﻓﮫﻢ ﺗﻮاﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻀﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﻓﮫﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﮫﻮری دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺎف ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی وﻗﻮف داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦ و ﻳﺎ آن ﻗﻄﺐ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﻧﺪ .او ﻃﺮح ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ را زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ اﻳﺮان ﺑﯿﻦ آﻧﺪو ﻗﻄﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ روی آورد و ﭼﻪ
ﻧﻘﺸﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ در ﺣﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ داﺷﺖ؟
از ﺑﯿﺮون ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﮋن در ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻧﻈﺮی ﺧﻮد و ﻋﻼﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اش ﺗﻮدهاﯾﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮز
ﮐﺸﯽ او ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ رھﺒﺮی آن ﺣﺰب ﺟﺴﺖ و ﻧﻪ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی .ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﻗﺒﻼً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او در ﭘﯽ ﺗﺮور ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده زد و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ھﻢ از آن ﭘﯿﮑﺎریھﺎ ،ﮐﻪ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﮋن در ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﻘﻄﻪ
ﺷﺮوع ﺗﻮدهاﯾﺴﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ در آن ﻧﻘﺪ ﺧﻮد از ﺑﯿﮋن اﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎورد و ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد
ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف در راس آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ او در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮫﺎﯾﯽ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوم
دھﻪ ﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﮋن داﺷﺖ و ﺑﯿﮋن ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺮض آراء او و ھﻤﺮاھﺎن وی ﺑﺎ
اﺗﮫﺎم "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ" ﺑﻮد! اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ از درون ﭼﺮﯾﮏ ھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ و
آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﮋن اﮔﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺮ دو ﻗﻄﺐ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻼﯾﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻮرویھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽھﺎ! ﺑﯿﮋن اﮔﺮ ﺑﺎ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺷﻮرویھﺎ در ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ .او ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﮫﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻮاﺿﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ .او اﯾﻦ دوﻣﯽ را اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ آن را
در ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻮردی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن روﯾﮑﺮد ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ﻃﯽ دھﺴﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش ﺑﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن
داده ﺑﻮد .ﺑﯿﮋن ﯾﮏ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ،ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار دادن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽھﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ
روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﮐﺎدر ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﻪ روﯾﮑﺮدھﺎی
ﻧﻮع "ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ" ،ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ ،از ﺳﻮی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﮋن در ﭘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ آﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ
ﮐﻪ در ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .او از ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼب ﺟﻨﮕﻞ و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻔﺮد
ﺑﮕﺬرد و ﺗﺎﮐﯿﺪ او ﺑﺮ اﻣﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ھﻢ دﻗﯿﻘﺎً از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﯿﮋن رھﺒﺮ اﻗﺪام و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد و آن رﻧﺞ و ﺧﺸﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﺎھﺪه ﺻﺮف ﺷﺪن ﺑﯿﮫﻮده اﻧﺮژی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ﺷﻮروی ﺑﻮد ﺑﺠﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﺎن ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺎن .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﮋن ﺑﻮد
در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدنھﺎی او ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﺎن رھﺒﺮی دو ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد دارای ﻣﻮاﺿﻊ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ دﻋﻮاھﺎ!
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از اﯾﻨﺪﺳﺖ ،از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻌﺎً ﻧﻘﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ
داﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از دﯾﺪ ﻧﻈﺮی و دراز ﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﯿﮋن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ را
ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ـ اﯾﻦ ھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺣﺎوی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد دور زد و آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از اﯾﻨﺪﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮدای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪا از اﻣﺮوز ﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ،
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دوره ھﺎی ﺑﻌﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﮫﺎن و ﺧﻮد اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﻮل ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﺮھﯽ ﺟﮫﺎن و ھﺮ ﭼﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺎدر اﯾﺮان
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ را ھﯿﭻ راه ﮔﺮﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ از درﻧﮓ داﺷﺘﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ رﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﺘﺪﯾﮏ ﻣﮫﻢ در ھﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪھﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در ﻧﮫﺎﯾﺖ از دل ﺟﺪلھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﺌﻮریھﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ رد ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ! و ﺑﮕﺬار اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﯿﮋن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺘﺪﯾﮏ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ!
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ﻣﺘﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻦ را
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان رﺳﺎﻧﯿﺪ
رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ ﺧﺎوری

آﻗﺎی ﺧﺎوری ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان رژﯾﻢ ﺷﺎه روزھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻃﺮاﺗﺘﺎن ﺑﺎ او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ.
دوﺑﺎر ،در دو دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﯾﺎران او ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪان ﻗﺰلﻗﻠﻌﻪ در ﺳﺎلھﺎی  ١٣٤٤ﺗﺎ  ١٣٤٥و
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎلھﺎی  ١٣٥٣ﺗﺎ  ١٣٥٤در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ،ﺑﺎ او دﯾﺪار و ﺑﺤﺚھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻢ.
ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ او را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ،در درون ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻣﻦ ،از ﻧﯿﻤﻪ ھﺎی ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .او
را ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮاﻧﺮژی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻣﺸﺘﺎق ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و آرﻣﺎنھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﺪم .او از دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻤﺖ وﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﻋﻼﯾﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ھﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﻮدهای در  ٢٨ﻣﺮداد در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮد.
ﺷﺒﯽ از ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮات ﺗﻮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ«
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم :و ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﺳﻮاری دوﻻ دوﻻ .ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ" :دﯾﮕﺮاﻧﯽ ھﻢ
درﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ".
ﺑﺎر دوم ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی دﯾﺪار در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ او و ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎءﻇﺮﯾﻔﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﺪاول و روزﻣﺮه ﺿﺪ
ﺗﻮدهای رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ و ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺑﮫﺒﻮد رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭼﭗ آنروز اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدھﺎی ﺻﺮﻓﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﭼﭗ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در آن دوران در زﻧﺪانھﺎ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﻧﺎراﺿﯽ و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.
او ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﮐﺎﺳﺘﺮو و ﭼﻪﮔﻮارا ﺑﻪ ﺷﯿﻮه و راه اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٣٤٤ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه و ھﻤﺪم او ﻣﯽدﯾﺪم .او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎل و راﺿﯽ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺮان از ﻧﺘﯿﺠﻪ دادﮔﺎه .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﻦ را ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺪان رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺎ ھﻤﮑﺎریھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ رواﺑﻄﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎی ﺑﻪ وﯾﺰه ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﺎواک ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﮫﺮان از ﺳﺎل  ١٣٥٢ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه »ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺪاوم ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽﺷﺪ ،و
ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﮫﺎدت رﻓﯿﻖ ﺣﮑﻤﺖﺟﻮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣٥٣در واﻗﻊ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ دور ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ھﺎ و
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺟﺰﻧﯽ ،ﺣﮑﻤﺖﺟﻮ را در زﻧﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎواک دﯾﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از
ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖﺟﻮ را ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر دﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از او ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ-
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪھﺪ ) ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺮاﻓﺘﺶ را( .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ درﮔﯿﺮی در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﺒﺮ ﺷﮫﺎدت
ﺣﮑﻤﺖﺟﻮ اﻧﺪوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان آورد .زﻧﺪان ،ھﺮ روز ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ را در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺰﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﻇﺮﯾﻔﯽ ،ﺳﻮرﮐﯽ ،ﺳﺮﻣﺪی ... ،را از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی زﻧﺪان ﺑﻪ زﯾﺮ  ٨ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ھﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﺰﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻟﺤﻦ ﺷﻮم دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی را در اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .و ھﻤﺎن ﺷﺪ!
ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺟﺰﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ زﻧﺪان را در ﻣﺎﺗﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻧﺪوھﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮو ﺑﺮد.
رژﯾﻢ ،ﺟﺰﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ وﻓﺎی ﻣﺮدم را دزداﻧﻪ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪای ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آنھﺎ را در ﺗﭙﻪ ھﺎی
اوﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮم در ﮐﻨﺎر ﺣﻮادث دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ آن ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ھﻤﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ
"اﻧﻘﻼب ﺑﮫﻤﻦ " "١٣٥٧ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه ام :اﮔﺮ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺟﺰﻧﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از او دارم ﭘﺎﺳﺨﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽدھﺪ" :ﻧﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ".
ﯾﺎد او و ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

٢١

ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ١٣٥٦
ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ!
ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﭘﻮر

 .١ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮداز ﻳﺎ ﭘﺮاﺗﯿﺴﯿﻦ و ﻳﺎ ھﺮ
دو؟ ﺗﺎﺛﯿﺮ او در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮم .ﻧﺎم او را از ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٤٧ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ١٣٥٠در زﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﺟﺰﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٥٢در
زﻧﺪان اورﻣﯿﻪ )رﺿﺎﺋﯿﻪ( ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺗﮫﺮان ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺰﻧﯽ در ﺑﺎره
ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺳﺎﻟﻪ را در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .رﯾﺰﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ھﻨﮕﺎم آزادی از زﻧﺪان در ﺧﺮداد  ،١٣٥٣ﺑﺎ
ﺧﻮدم ﺑﯿﺮون ﺑﺮدم .ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آزادی ﻣﻦ از زﻧﺪان اورﻣﯿﻪ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ،١٣٥٣رﻓﯿﻖ ﺑﮫﺮوز ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺪادﭘﻮر و ﻣﮫﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫﺮوز ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی در اواﺳﻂ ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ،١٣٥٠ﺣﺪود ٢
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﮋن راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﮫﺮوز در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری او ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮوری ﺑﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺮﮔﺮوه ﻣﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﮫﺮوز درﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان،
ﺟﻮھﺮ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﮋن در زﻣﯿﻨﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﯿﮋن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد و اھﻤﯿﺖ
وﯾﮋه ای ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ،در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﭗ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از روﺷﻔﮑﺮان و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در داﺧﻞ
و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮده ای ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮔﺮوه ھﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
از اﻧﺤﺎء و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑِﯿﮋن ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮادازان و ﺗﺪارک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،از ھﻤﺎن آﻏﺎز ،در ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ھﻢ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ـ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪ زاده ـ ﮐﻪ ﺑﻪ راھﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و روش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل و روش ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در
اﺑﺘﺪا در درون ﺳﺎزﻣﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺪاﺋﯽ در زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٥٣در زﻧﺪاﻧﮫﺎ و ﻧﯿﺰ
درون ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮاﺋﯽ و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺷﺎ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﺮده ﺑﻮد  ،اﯾﻦ
ﺳﻮال درﻣﯿﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮده ای ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن در اﺳﻔﻨﺪﺳﺎل
 ١٣٥٣اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را در ﺣﺪود ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ،١٣٥٤ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺟﻌﻔﺮی )ﺧﺴﺮو ( ﮐﻪ ﻋﻀﻮ رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺎ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .او ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺗﻮده ای ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻗﻠﻤﺪادﮐﺮد و ﻣﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﻣﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از
اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﻣﮫﺪی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ،ﺟﺰوه »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮده ای
ﻣﯽ ﺷﻮد؟« را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار داد وﻟﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪس زدم ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺮور ﺑﯿﮋن و  ٨ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻧﺎم ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از آن در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ رﺷﺖ ،ﺟﺰوه » آﻧﭽﻪ ﯾﮏ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ« را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم.
ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده در زﻣﯿﻨﻪ »ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ«
را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل و روﺷﮫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮارداده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ،او ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش و ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺒﺎرزه ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﺷﮑﺎل و روش ھﺎی
ﻣﺒﺎرزه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺴﺖ دﯾﮕﺮ روﺷﮫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روش و ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺑﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ،در آن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺟﮫﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و
اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .ﺑﯿﮋن اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
در زﻧﺪان و زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺎ دراﯾﺖ ،ھﻮﺷﯿﺎری و ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﮔﺎم ﺑﮕﺎم ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد .ﻧﻈﺮات و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺟﮫﺖ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل و روش ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد.
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رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ٥٤اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺟﮫﺖ ﮐﺎرﺑﺴﺖ دﯾﮕﺮ روش ھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻦ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﻪ آن ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت،
ﺗﮫﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﺒﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎم »ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ »ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ« ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﺒﺮی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫﻤﻦ روﺣﯽ آھﻨﮕﺮان ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺛﺮ
رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد و ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻌﺪی ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻮاداران در ﺟﮫﺖ ﮐﺎرﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و روش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در درون ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎ و ...ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﮫﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺑﺎره اﺷﮑﺎل و روش ﻣﺒﺎرزه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده و دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻧﻈﺮان او ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد .او از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻌﻮداﺣﻤﺪزاده را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮارﻣﯽ داد و
ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎﮐﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﺧﻮد ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل و روﺷﮫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺖ .او از ﯾﮑﺴﻮ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺷﮑﺎل روﺷﮫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﭘﺎی دوم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻣﺤﻮر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم  ،رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﮋن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،روش ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد را ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
در ﭘﺮوﺳﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﮋن در ﻣﯿﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن در درون زﻧﺪان و ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال
رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ او داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راﺳﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را درﺟﮫﺖ ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺠﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺑﻪ او و دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺪاد.
 .٢ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ .او ﺧﺼﻠﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی ﺷﺎه را
دﻳﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ " ﻧﺒﺮد ﺑﺎدﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎرﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮری ﻃﺮح ﻧﻤﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن در زﻧﺪان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﺷﺪ .ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،از ﺑﺪو اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ از ﺳﯿﺎھﮑﻞ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
رژﯾﻢ ﺷﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺰﻧﯽ ،دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ »ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ وارد اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﯿﮋن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺮ او ﺑﺸﻮم.
وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در آن ﺷﺮاﯾﻂ  ،واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد .ﺑﯿﮋن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮏ رھﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا دارد ،ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﺮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ در زﻧﺪان ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن و ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﻮدم
و اﻃﻼﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪاز آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،١٣٤٩در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮات و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در ﺑﺎره ﺿﺮورت ،اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ در
ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﯿﮋن را از ﺳﺎل  ١٣٥٤ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ام و اﻃﻼع
دارم ،اﯾﻦ ارزش ھﺎ ،ﺿﺮورت ھﺎ و ﻧﯿﺎزھﺎ و اھﺪاف در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑِﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ،١٣٤٧ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان از
ﺳﯿﺎھﮑﻞ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ آزادی را ﻻزﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آورم .ﭼﻮن ھﺮ اﺻﻼح و
اﻗﺪاﻣﯽ در ھﺮزﻣﯿﻨﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﻪ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ...اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻨﮫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ازﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ام«.
ﺣﺴﻦ ﺿﯾﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
" ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺮو ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻪ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .در ﮔﺮو ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﻣﺮدم ،ﻧﻪ در ﺣﺮف ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌًﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ) "...ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ـ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮﻟﺤﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ ـ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ(.
ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و رھﺒﺮان ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آزادی ھﺎی
اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ از آزادی ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ آزادی ﺑﯿﺎن ،اﻋﺘﻘﺎد و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ« )ﮐﺘﺎب ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎل ھﺎی آرزو .ﻧﻘﯽ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن(.
اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت و اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ارزش ھﺎ و اھﺪاف را در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و ﻣﺘﻦ اھﺪاف و ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ھﺮ دو ـ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮاد او ﺧﻄﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﯿﻖ
ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﺳﺎل ھﺎی  ٤٧ﺑﺒﻌﺪ و ﭘﺲ از ﺳﯿﺎھﮑﻞ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و ھﻨﮕﺎم
ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ »ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه« ،آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ را ،در ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ »ﻧﺒﺮدﺑﺎ دﯾﮑﺎﺗﻮری ﺷﺎه
« ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺪاﺋﯽ از ﻣﺴﯿﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟ در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺷﮑﺎل و روﺷﮫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ.

٢٣

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رھﺒﺮی وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٥٥اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه« و آن ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮات ﺑﯿﮋن و
ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ در ﺑﺎره آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را در درون ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .رھﺒﺮی وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﺰوه
»ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه « ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن را ،ﻗﺒﻞ از ﺿﺮﺑﺎت ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣٥٥در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﻪ ﺗﯿﻢ ھﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺑﮫﺮوز ارﻣﻐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از اواﺧﺮﺳﺎل  ١٣٥٣ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺟﻌﻔﺮی در اواﯾﻞ ﺳﺎل
١٣٥٤ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد وﻟﯽ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در دﺳﺘﻮر
ﺑﺤﺚ ﺗﯿﻢ ھﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر )ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎ در رﺷﺖ ،ﺗﮫﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ و ...اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ از رﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﻣﺸﮫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن در ٨
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣٥٥در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮﻣﺎه ( ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﺣﺴﻦ ﺟﺎن ﻓﺮﺟﻮدی )رﺣﯿﻢ( ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﻢ ﻣﺸﮫﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه« ﺟﺰو آﺛﺎر رﻓﯿﻖ ﺟﺰﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺮا در ﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﺧﻮاﺳﺖ .در اﻧﺰﻣﺎن ﭘﺎره ای از رﻓﻘﺎ ،ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻋﻤﺪه اﺳﺘﺪﻻﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮم اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ
ﻓﺮﺟﻮدی )رﺣﯿﻢ( ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰوه ،از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺪﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدم .اﯾﻦ
ﺟﺰوه در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از  ٨ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٥٥ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ھﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﯿﮋن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﺎ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل ١٣٥٦
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ  ١٦آذر ،ﻃﯽ اﻧﺘﺸﺎر » ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ« ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ رھﺒﺮی وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ  ٨ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٥٥و ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٥٦ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﮫﻤﻦ
 ١٣٥٧ﻧﻘﺶ و اھﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ارزﺷﮫﺎ ،اھﺪاف و ﻧﯿﺎزھﺎی آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در
ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه ﻣﺮدم و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﺪادﯾﻢ.
ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن و راه ھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮن رﻓﺘﻪ ،درس ھﺎﺋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از
آن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺧﻄﺎھﺎ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ و راه ھﺎ و روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن ھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﺎش ،ﺧﻮد رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن و ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎء ﻇﺮﯾﻔﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان و ﮐﺎدرھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﻌﻮد
اﺣﻤﺪزاده ،ﭘﻮﯾﺎن ،ﺑﮫﺮوز دھﻘﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎس ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻧﻈﺮ و ﺗﺪاراک ﻋﻤﻞ ،آزادی را ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ را و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را درﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و
روش ھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ.
 .٣ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺋﻞ دھﻪ  ١٣٥٠ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ھﺪاﻳﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﺿﺪﺷﺎه از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .او ﻧﻮﺷﺖ" :ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻣﯿﺎن
ﺗﻮده ھﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎران ﺧﺮوه ﺑﻮرژوا ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد ،از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ" .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﻮب ﺑﯿﮋن ،ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪان را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﺑﯿﮋن از ھﻮاداران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﮋن در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺖ .از ١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﺎل  ١٣٢٦در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ
ﺗﺎﺳﺎل  ١٣٣٢ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣٤٤ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺳﺎل  ١٣٣٨ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﮋن در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .در  ١٣٣٩ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﺟﺒﮫﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ﺳﺎل  ١٣٤٢ﺑﯿﮋن و ﻋﺪهای
از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺷﻮرش ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺎه در  ١٥ﺧﺮداد ﻣﺎه  ١٣٤٢ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎ ،ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ وارد ﻓﺎز ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮋن در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻧﻘﺶ وﯾﮋه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﯿﮋن ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه در  ١٩دی  ١٣٤٦ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ  ١٥ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻮد .او ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ھﺎ در ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﻌﺎﻟﺖ ﮐﺮده و اﺳﺎﺳﺎ در داﻣﻦ ﺣﺰب ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﭘﺎره ای ﻧﻈﺮات و راه و روش و اﻋﻤﺎل ﺣﺰب ﺗﻮده ،اﯾﺮاداﺗﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن
ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺟﺰب و در واﻗﻊ از ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دوم ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،ﻟﺤﻈﻪ ای از ﻧﻘﺎدی و اﻧﺘﻘﺎد از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و روش ھﺎی ﺟﺒﮫﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
ﺧﻮب ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮﺣﺰب ﺗﻮده و ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺮاﯾﻂ آزاد
ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٣٢ – ١٣٢٠و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮدادﺳﺎل  ١٣٣٢و ﺑﻌﺪ از آن و ﻧﯿﺰ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺷﻮرش ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ و
ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٤٢از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎدر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﭘﺨﺘﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
او ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺳﺎل  ١٣٤٦در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺤﺚ و ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺑﺎره ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽ داد.
ﺧﻮب ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی او در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮات و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی راھﺒﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ
ﺑﯿﮋن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،در ﺑﺎره ﺧﻤﯿﻨﯽ آن ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و داھﯿﺎﻧﻪ را اراﺋﻪ ﺑﺪھﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﮋن در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻧﺒﺮدﺑﺎدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه« ،اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٥٥ـ ١٣٥٧
ﻣﺴﯿﺮی ﻏﯿﺮ از آن را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺮد .ﮐﺎش ﺑِﯿﮋن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ،ﭘﺮاﺗﯿﺴﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎز و ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮ ان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.

٢٤

ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ،
آنﭼﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از او آﻣﻮﺧﺖ
ﭘﻮﯾﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﯾﯽ

در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ او ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺸﺘﻪ ،دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ او ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ دوران
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﯾﮑﯽ از دورانھﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش او از ﻣﯿﺎن آن ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﻣﺎ
آنﭼﻪ ﮐﻪ واﮐﺎوی ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری از آن را در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗﮔﺮا ﻣﻔﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺷﺒﺎھﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ روی داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ در آن زﻣﺎن در ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎیﺷﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮهھﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ درﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﻓﺘﺪ.
ورود ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮف رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ھﻢزﻣﺎن ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
وام از دوﻟﺖ دﻣﮑﺮات ﮐﻨﺪی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺷﺪ .رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،در  ٣٠ﺗﯿﺮ  ،١٣٣٩ﻃﯽ
اﻃﻼﻋﯿﻪای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ دوم را رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ او )داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺸﯽ ﭼﭗ داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﺰﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد( از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ دوم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
آنھﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات ﭼﺮﯾﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺟﺰﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻓﺮدی و
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎلھﺎی  ١٣٣٩ﺗﺎ  ،١٣۴۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺰﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺗﻈﺎھﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ھﺪاﯾﺖ آنھﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪی
داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و از روی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺟﺰﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺸﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺖ و در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ ﺳﻮداﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .ﺟﺰﻧﯽ و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞاش ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪی ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از آن ،ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﺒﮫﻪی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰﻧﯽ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ از
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ
ﻧﮫﺎدﻧﺪ .آنھﺎ ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺸﺎر و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ« ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و آرﻣﺎنھﺎی
ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺎد ﺟﺒﮫﻪی ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻨﺎحھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ  ١٣۴٣ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺧﺒﺎر آن ﺑﻮد و ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﭼﺎپ اوّل آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .در ﺑﮫﺎر  ١٣۴٣ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﻪی
ﺟﻨﺎحھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ھﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ،ﻣﺠﯿﺪ اﺣﺴﻦ و ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮوش درآن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﭼﺎپ و ﺑﮫﺰاد ﻧﺒﻮی ﭘﺨﺶ آن را ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﺪف از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺷﺒﺎھﺖ آن دوران ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن درھﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ -ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت -ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﭘﯿﺶآﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗﮔﺮا در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻮﻓﻖ رﻓﯿﻖ
ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﯿﻌﯽ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎن ھﺴﺘﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻢﻓﮑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻼش در
ﺟﮫﺖ اﺗﺤﺎد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎیﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ
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ﻧﮕﺎهﺷﺎن در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎی دﯾﮕﺮ،
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺑﺎﻻی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗﮔﺮا را ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ آورد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮداﮔﺮد ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ  -ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺪﻋﺎﻧﺶ ﺑﻮد -ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮی
ﻓﺸﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎلھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد ،از
ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﮫﺮه ﺑﺮده و از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻی آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﻮد
ﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ،از آن ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﮑﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯽدھﺪ ،از آن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﻮ ،ﯾﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻋﺮوج
ﮐﺎراﮐﺘﺮ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری او ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﯽ او ﺑﺮ
ﻋﻠﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ رﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮھﻮن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ،از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺌﻮرﺳﯿﻦھﺎی ﭼﭗ ھﻢ ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺎل آﻧﺮا ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﯾﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای دﯾﮕﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻨﺪآﻣﻮز از دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرداری او از
روﺣﯿﻪی ﺧﻮداﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺑﻮد .ﺧﺼﯿﺼﻪای ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺎ وﺟﻮد ارزش
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﯽﻣﮫﺎﺑﺎ و
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﺑﺮاز ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺤﮑﻢ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪی ﺟﺰﻧﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺧﻼل ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 -١ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﺑﯿﮋن از ھﻮاداران و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﮋن در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ .از
١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ ﺗﺎﺳﺎل  ١٣٣٢ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٣۴۴ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎلھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺣﺰب و ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد -و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده اش ،واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب
داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ -ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد اﻧﻔﻌﺎل رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪق را
ﻣﺸﺎھﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺣﺰب ﺑﺎ ﺷﻮروی و اﻧﻘﯿﺎد رھﺒﺮان ﺣﺰب در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﺰﻧﯽ را از اﯾﻦ ﺣﺰب دور
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺮﺳﺨﺖ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
 -٢ھﻢﭼﻨﯿﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻃﯿﻒ اﺣﻤﺪزاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﺟﺰوهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ''ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
و ھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ" را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪی ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روش و ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزهی ﻓﺪاﺋﯿﺎن ،ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ
و ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آن زﻣﺎن ،ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺘﮕﯿﺮی ،در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد.
ﺑﯿﮋن اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ در زﻧﺪان و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای،
ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار در ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼﺮاﻧﻪی آن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﮫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ در ﺟﮫﺖ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دﯾﮕﺮ ھﻮاداران ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ھﻢ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ روشھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯽ ﺑﺮده و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.
 -٣ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در زﻧﺪان ﻧﻈﺮﯾﻪی "ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه" را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﯿﺎن ﮐﺎدر رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﺮاه ﺷﺪ .از ﺑﺪو اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه" ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎﺑﻮﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد
و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﻢﺗﺮﺷﺨﺼﯽ ﺟﺴﺎرت ﺑﯿﺎن آن را در ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ.
 -۴ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﺋﻞ دھﻪی  ١٣٥٠ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ھﺪاﻳﺖ ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪﺷﺎه از
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .او در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد" :ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎ ،ﺑﻪ
وﻳﮋه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎران ﺧﻮرده ﺑﻮرژوا ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،از ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ".
 -۵رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺳﺎلھﺎی ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺗﻮدهای ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺣﺰب ﺗﻮده و اھﻤﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﺳﻨﺘﺎً اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی از اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ھﻤﺮاه او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻧﮕﺎه در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و در واﻗﻌﯿﺖ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮدهایﺗﺮ و ﮐﺎرﮔﺮیﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﯽداد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺿﺮوری ﺑﻮد .در ﺧﺎﻃﺮات و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ازﻃﺮف اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرھﺎ و رھﺒﺮھﺎی آن دوره ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﺰﻧﯽ از ﻣﻌﺪود
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺎرھﺎ اذﻋﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮیای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎدر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﭘﺨﺘﻪ،
ھﻢﭼﻮن رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاوان،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ آزاد ﺳﺎلھﺎی  ١٣٢٠-١٣٣٢و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺳﺎل  ١٣٣٢و ﺑﻌﺪ از آن و ﻧﯿﺰ اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣۴٢وﻣﮫﻢﺗﺮ از ھﻤﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢﭼﻮن ﺣﺰب
ﺗﻮده و ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی او در ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮات و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی راھﺒﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮدی ،از ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻤﺎدی از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺗﻤﺎم
اﻧﻘﻼﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن در راه ھﺪف ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﺷﺎن ھﻢ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ
ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎرزهی آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،اﯾﺜﺎر و ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و اھﺪاف آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاھﺎﻧﻪی آﻧﮫﺎ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
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