ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﯾﯽ  ،ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺷﻤﺎرﻩ  ، ٢٠٩ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ١٣٩٥

در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺻﻔﺮﺧﺎن!

 ١٩ﺁﺑﺎن ﺳﺎل  ، ١٣٨١ﺻﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻴﺎن ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﺎن ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ دوﺳﺘﺎراﻧﺶ را ﺗﺮﮎ ﻧﻤﻮد .ﺻﻔﺮ ﺧﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺷﺎﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ٣٠ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺬراﻧﺪ  ،اﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﻄﻤﻴﻊ هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺳﺮ ﺧﻢ ﮐﻨﺪ .او زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰش ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺪل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯼ ﺁن هﺎ در  ٢٣ﺁﺑﺎن  ١٣۵٧از
زﻧﺪان ﺁزاد ﺷﺪ.
ﺻﻔﺮ ﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٣٠٠در روﺳﺘﺎﯼ ﺷﻴﺸﻮان ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در هﻤﺎن ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻓﺌﻮدال هﺎ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﻴﻮﺳﺖ .در ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻮط
رﺿﺎ ﺷﺎﻩ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻌﻴﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻣﺮدم ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﻓﺌﻮدال هﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و هﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ  ،اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﯾﮑﺴﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺁذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ .ﺻﻔﺮ ﺧﺎن در هﻤﺎن دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﻣﺘﻮارﯼ ﮔﺮدﯾﺪ .او اﺟﺒﺎرا ﺑﻪ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق رﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺟﺎ رخ
داد دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻣﺪﺗﯽ در ﻋﺮاق زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد .او ﭘﺲ از ﺁزادﯼ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٢٧در ﯾﮑﯽ از
روﺳﺘﺎ هﺎﯼ اروﻣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺷﺎﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۵٧در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ .ﺻﻔﺮ ﺧﺎن ﻣﺒﺎرزﯼ
ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪان هﻤﻮارﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﻮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺧﻮد  ،ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ هﺎﯼ زﻧﺪان دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﯾﺎد ﺻﻔﺮﺧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪان را در رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﮔﺬراﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

