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ﻣﻘﺪﻣﻪ
"ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" ﻧﺎم ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در  20ﻣﺎه ﻣﻪ  2006در ﺗﻘﺪﯾﺮ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی )ﺷﺎﯾﮕﺎن( و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ
ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز و از ﺟﻤﻠﻪ ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم اﺳﺒﯽ ﮐﻪ در  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل 1355
در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﻮرش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﺷﻬﺮ
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
"ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  50ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﯾﮏ ﻣﺎدر ،زﻧﯽ از ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم در آن دﻫﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﺋﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن در زﻧﺪانﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه در زﻧﺪان در ﺣﻖ ﻣﺎدر
ﺷﺎﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮده از ﭼﻬﺮه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻨﺎر زده
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺧﻮد را "دﻣﻮﮐﺮات" ﺟﻠﻮه داده و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﻧﺒﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ
و ﮐﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﺑﺰداﯾﻨﺪ.
"ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﻓﺪاﺋﯽ ،ارژﻧﮓ و
ﻧﺎﺻﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم اﺳﺒﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ
رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽای را ارج ﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  50ﺟﺎن در راه ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺮخ
و اﻧﻔﻼﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در دﻫﻪ  50و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن در راﻫﮕﺸﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺟﻨﺒﺶ ،ارزشﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺌﻮریای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء آن ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در
ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد ﯾﺎران "...ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﻧﻈﺮات
ﭘﺎﯾﻪای ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد و ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از
زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺪﻋﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﯾﮏ زن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺎدر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ درﺳﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪی اﺷﺎﻋﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرزات
و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در زﻧﺪانﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آﻧﭽﻪ
دژﺧﯿﻤﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ در زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮ او روا داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ از زاوﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروﻏﯿﻦ
دﻣﻮﮐﺮاتﻣĤﺑﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن اﻣﺮوزی و ﻫﻢ از زاوﯾﻪ ﻗﺮار دادن اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه آزادی و ﻧﺴﻞ ﻣﺒﺎرز ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽاﻓﺰود ،ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از زﺑﺎن
ﺧﻮد رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد .ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در
واﻗﻊ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن رزﻣﻨﺪهای ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
رﻫﻨﻤﻮن و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ را در ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر زده و ﻣﺨﺘﻨﻖ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن را اﻟﮕﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺻﺎدق و ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺷﺠﺎع و ﺟﺴﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ را اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و اﻟﮕﻮی ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ،راه اﻧﻘﻼب را ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻟﻬﺎمﮔﯿﺮی از ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران و ﺑﺎ اﻟﮕﻮ
ﻗﺮار دادن ﻣﺒﺎرزات ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ
در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻄﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد.
ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﻮری ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ آن
دوره ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد
ﺑﺎد ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎرز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺣﺎوی
ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 -2ﺑﻪ ﯾﺎد ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ،ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﻓﺪاﺋﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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 -3ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﯿﺪه از ﻃﺮف اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ.
 -4ﻣﺘﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -5ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1355در ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زن در دوره رژﯾﻢ ﺷﺎه،
ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺘﺸﮑﻞ در
"ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن" در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه .در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻧﯿﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6ﺷﻌﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺳﺮوده ﺷﺪه و ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -7اﺳﻨﺎدی از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در دﻫﻪی .1350

ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!
در ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر )ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی  -ﺷﺎﯾﮕﺎن( و در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ "ﯾﺎد ﯾﺎران"
در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﯾﺎران ﻓﺪاﺋﯽ )در 26
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(1355ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد! )ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر(

9

در ﺑﯿﻦ ﺣﺪود  270ﺗﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺣﻀﻮر رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اروﭘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ
رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺒﺎرزات و ﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎی ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز ﻓﺪاﯾﯽ،
ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎران ﺑﺨﻮنﺧﻔﺘﻪ در راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﮔﺮاﻣﯽ و ﭘﺎس دارﻧﺪ.
دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺮخ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
دهﻫﺎ ﺗﻦ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ زن و ﻣﺮدی ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه در
راه رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻫﻤﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﭼﻪ در ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮوﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎدهای ﻫﻤﭽﻮن رﻓﻘﺎ اﺣﻤﺪزاده،
ﭘﻮﯾﺎن ،ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ،ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻌﻔﺮی ،ﺳﻮرﮐﯽ و ﺟﺰﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺒﻮریﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎنﻫﺎ ،اﺷﺮف ﺑﻬﮑﯿﺶﻫﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽﻫﺎ
و ...ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و داغ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺑﻪ دل آﻧﺎن
ﮔﺬاردﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻨﺎﯾﺎت ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺰدوراﻧﺶ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده ﺑﻮد ،در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از آرﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺘﺮﮔﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮق آن در ﭼﺸﻢ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻣﻮج ﻣﯽزد .ﻧﺼﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و
ﻣﺼﺪاق ﺟﻤﻠﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!" ﺑﻮد.
ﺣﻀﻮر رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﺑﺮاز اﺣﺘﺮام و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺻﻔﺎ و ﺷﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺰود و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽ
و ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺜﺎر اﯾﻦ دو رﻓﯿﻖ
ﻓﺪاﯾﯽ -ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺖﻫﺎی ﮔﺮه ﮐﺮده در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ -ﮐﺮدﻧﺪ
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮهای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻒزدن ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه آزادی و
ﺑﻬﺮوزی ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻓﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
آﻏﺎز ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ اﺟﺮای زﯾﺒﺎی ﺳﺮود "ای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن" و ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎی
"ﺷﺒﺎﻧﻪ" از ﺷﺎﻣﻠﻮ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ
ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮودﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از اﺷﻌﺎر زﻧﺪه ﯾﺎد ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﻀﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا از ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺣﻀﻮر رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در
ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺣﻀﺎر رﺳﺎﻧﺪه و از رﻓﯿﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﻮﺟﯽ از اﺣﺴﺎس ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﺳﺎﻟﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻒزدنﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ
را در ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺖ ﻧﺜﺎر رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری از اﯾﻦ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻪ "ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ او" ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺮ
و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽایﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ
روزﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﺎ در زﯾﺮ ﺷﻼق دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ ﻧﺜﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .او ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﻣﺠﺪد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر داﻧﺴﺖ و ﻧﺜﺎر او
ﻧﻤﻮد .ﻋﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ" :ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎک و ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ارزشﮔﺬاری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺜﺎر اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺑﺎد".
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺟﻤﻊ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در زﻧﺪان ،رﻓﯿﻘﯽ از ﺗﺒﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ "ﺗﻤﺎم دار و ﻧﺪارش" ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و اﻧﻘﻼب
رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺟﻤﻊ رﺳﺎﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی
ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎلﻫﺎی رژﯾﻢ ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد )از ﺟﻤﻠﻪ
آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺒﻨﺪ از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺷﻼق زدن
و وارد ﮐﺮدن ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ او( از ﭘﺎﯾﺪاری و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺎواک -ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ﺳﺘﺮگ او ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻮد -ﺑﺮای
ﺣﻀﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ "اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ" ،داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺎدر را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ،در ﺑﺨﺶ "ﭘﺎی ﺧﺎﻃﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر" ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ از ﻻﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .او در ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻒ زدنﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺮای وی اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت

ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد! )ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر(
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﻓﺖ و ﻣﺸﺖ ﮔﺮه ﮐﺮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻻ
ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ و ﮔﺮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻌﺎر
"درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻓﺪاﯾﯽ" ﺳﺎﻟﻦ را درﻧﻮردﯾﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﺼﺪا ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺑﺮاز
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ "رﻓﯿﻖ
ﻣﺎدر" و "ﻣﺎدرﻫﺎ" را ﭘﺎس ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزات و ﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎی او ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی و ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺻﺎف و
ﻣﺼﻤﻢ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺳﺎده وﻟﯽ رﺳﺎ و ﻗﺎﻃﻊ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاناش
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .او در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﺒﺎرزات و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦاش ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺌﻮری
ﭘﺮدازیﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از درد و رﻧﺞ و ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ،ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و
آﮔﺎﻫﯽ واﻻی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﺠﺴﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر از اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ و از ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ .ﻣﺎدر از رﻓﯿﻖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺶ ،ﻧﺎدر ،از ﻓﺪاﮐﺎری ،دﻟﺴﻮزی و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
او و از ﻧﻘﺶ او در ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﻣﺒﺎرزی در آن ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺣﺮف زد .از ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل وﻟﯽ ﻫﺸﯿﺎرش ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺎدر از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺸﻖ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ،اﺳﻄﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
رﻓﻘﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻌﻔﺮی ،ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف و ﺷﯿﺮزﻧﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪیاﺳﮑﻮﯾﯽ،
ﺻﺒﺎ ﺑﯿﮋنزاده و ...ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽاش ،از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎریﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ،از ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ آﻧﻬﺎ ،از ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﻪ رﻓﻘﺎ و ﻣﻌﻠﻤﺎنﺷﺎن ،از
ﻟﺤﻈﺎت ﺳﭙﺮدن ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ رﻓﻘﺎ ،از آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاناش ﻗﺒﻞ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی و از ﺣﺴﺮت ﻋﻤﯿﻖاش در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮﺳﯿﺪن ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار و...
ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺸﺒﺜﺎت دﺷﻤﻦ ددﻣﻨﺶ ،او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ و
داغ ﺳﺎزش و ﻣﻤﺎﺷﺎتﺟﻮﯾﯽ را ﺑﺮ دل ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎواک ﺷﺎه ﮔﺬارد.
ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽاش و از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ او در آن ﺷﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﻔﺖ در واﻗﻊ ﯾﺎدی از ﯾﺎران ﺑﻮد
و رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺧﺎﻃﺮه آﻧﺎن و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن را ﭘﺎس داﺷﺖ .او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
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ارزشﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮن ﭘﺎک آن ﻋﺰﯾﺰان و رﺷﺎدتﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن
اﺳﺖ .ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪه رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ وﻟﯽ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ دوران
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ را در آن ﺷﺐ ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد .ﺣﺎﺿﺮان ﮐﻪ
ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن دوران
واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺎدر ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی رﺳﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻌﻨﯽ "درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز" و "درود ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﺎدر ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺖﻫﺎی ﮔﺮه ﮐﺮده رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ از اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎق آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎدر در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ اﻫﺪاﯾﯽ ﻏﺮق ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر،
رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﻮﭼﮑﯽ )آرم ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان( ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎس
ارجﮔﺬاری از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎدر ،ﺑﺮای او ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﺪﻫﺪ .در
ﻣﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻤﻊ ،رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن
آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ از آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را از ﺳﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﻘﺎ و
دوﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر اﻫﺪا ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آرم ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﺎک ﺻﺪﻫﺎ
ﺗﻦ از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎﺻﺮﻫﺎ و ارژﻧﮓﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و رﻓﯿﻖ ﻣﺎدرﻫﺎ و ﻫﻤﻪ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺧﻮن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎنﻣﺎن اداﻣﻪ راه آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر آرم ﺳﺎزﻣﺎن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ آن
ﺑﻮﺳﻪ زد .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻒزدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻧﺜﺎر رﻓﻘﺎ ،ﻣﺎدر و اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رزﻣﻨﺪه آزادی دﺳﺖﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎد ،ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻬﻢ داده و ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ ،ﻣﺘﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را در وﺻﻒ و در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﺧﺎﻃﺮه ﯾﺎران ﺟﻮان ﻓﺪاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺷﺎم ،ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﺣﺎﺿﺮ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﻪ روﺑﻮﺳﯽ و ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﻣﺎدر و اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ رﻓﻘﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روﯾﯽ ﺑﺎز و ﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻓﯿﻘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺜﺎر آﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺟﻮاب
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻌﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  60در ﮐﺮدﺳﺘﺎن-
ﺳﻨﮕﺮ آزادﮔﺎن -ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ در ﻣﻮرد رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی رﺳﯿﺪ .رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻋﺘﺮاﻓﺎتِ ﺧﻮدِ

ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد! )ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر(
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ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آرﻣﺎنﻫﺎ و راه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی درآﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮﯾﺶ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.
او در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﯾﺎران ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ در ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ ﺟﺎن ﺧﻮد را وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن اﻫﺪاف ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات و
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﭼﻨﯿﻦ ارزشﻫﺎﯾﯽ "ﺳﻨﺖ ﮔﺮا" و "ﻣﺮده ﭘﺮﺳﺖ" ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ درسﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﻦ و ارزشﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راهﮔﺸﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎری ﻧﻪ "ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ" ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
وﻇﯿﻔﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز در ﻣﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﯾﺎران ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮوه
ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ واداﺷﺘﻨﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوریﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﯾﺎد ﯾﺎران" ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﯾﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" ﺳﻨﺖ ﺑﺠﺎ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ارجﮔﺬاری از ﻣﺒﺎرزات و
ﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻮر وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ادای
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﮐﻠﯿﺸﻪ "ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ" – ﺷﻤﺎره دوم  ،ﻓﺮوردﯾﻦ 1353

ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﻻﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر )ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی  -ﺷﺎﯾﮕﺎن(
ﺑﺎ ﺳﻼم و درود ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان!
ﺑﺴﯿﺎر از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ!
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻫﻤﺮاه
ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ در  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1355در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﺳﺎواک رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارم .ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﻘﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ روز ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮ و رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ در  5ﺧﺮداد ﺳﺎل 1352
در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﺳﺎواک ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
ﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدم ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﮐﻪ از ﻻﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در ﺗﺎرﯾﺦ  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮم .دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا
در اﯾﻦ روز ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﺎدر ،ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ و ﻫﻢ رﻓﻘﺎﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .اول از ﻧﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه درﺳﺖ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ.
از ﺳﺎل  1347ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎدر
ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺪوری در  2اﺗﺎق در
ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ .آن زﻣﺎن
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ  7ﺳﺎﻟﻪ ،ارژﻧﮓ  5ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺎﺻﺮ
 4ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪﻣﺎن  150ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻤﮏ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدر از داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .او در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ 5
ﻧﻔﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﻧﺎدر ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر

ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن

ﺷﺪه ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺮان ﭘﻮل ﻗﺮض ﮐﻨﺪ .ﻧﺎدر
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺌﻮل و اﻧﺴﺎن واﻗﻌﺎً
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻮد .ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آن
زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎدر اﯾﻨﻄﻮری در ﻣﻮرد ﻣﻦ و
ﺑﺮادرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮد.
دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ
ﻧﺎدر ﺑﮕﻮﯾﻢ ،او ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد از
دﺳﺖ داد .ﻧﺎدر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را از
ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽ ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﺪه

ﻗﻠﯿﭻ ﺷﺎﯾﮕﺎن
)ﭘﺪر رﻓﻘﺎ ﻧﺎدر ،ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ(

ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﻮز در ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺎدر ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺷﺒﻬﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﯾﺎ آن دوﺳﺖ ﭘﺪرش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و روزﻫﺎ را در ﺟﻠﻮی
زﻧﺪان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرش را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪن او از زﻧﺪان آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدر از ﺑﭽﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ،47ﻧﺎدر در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد )ﻧﺎدر اول در ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ "دﺳﺘﻮر" ﺑﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻣﺲ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ را ﻧﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ اﻻن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ داره ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻪ .دوﻣﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻧﻮﯾﺪ" ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن را ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن
را ﻫﻢ ﻧﺎدر ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﺮده( وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدر
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺪوره ،ﯾﮑﯽ ﻣﺮگ
ﺗﺨﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺮگ ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ روی آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﻧﺎدر
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
رﻓﺖ و آﻣﺪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  48ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ رادﯾﻮﺋﯽ در ﻋﺮاق ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﻧﺎدر و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ رادﯾﻮ ﮔﻮش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻧﺎدر در ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮی
دارﯾﻢ و ﯾﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدر را ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ﻣﯽدﯾﺪم آﻧﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮانﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﻣﺪل ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ و ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮانﻫﺎ روی آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺼﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﮐﻤﮏ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺧﻮدش ﻧﺎﺻﺮ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ و ارژﻧﮓ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭼﺎرﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ،
رﮔﺒﺎر و ﻗﯿﺼﺮ را در آن زﻣﺎن دﯾﺪم .ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺮکﻫﺎی ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺮک ﻣﯽدﯾﺪم .ﭼﻘﺪر از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم .در ﺳﺎل  49ﻣﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
روﺑﺮوی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻣﺒﺎرزات ﺑﯿﺸﺘﺮ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮد .آن ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻬﻢ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.
در آﻧﺠﺎ اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﺒﺎرزه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر را ﻫﻢ دﯾﺪم.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻮد ،وﻟﯽ آن اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در آن زﻣﺎن ﺷﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺧﻔﻘﺎن آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺰﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﯾﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺸﻤﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﺎدر دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﻓﯿﻖ
ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮد .او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺳﺎل 54
در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺳﺎواک درﮔﯿﺮ و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد! ﻣﻦ دوﺳﺖﻫﺎی
ﻧﺎدر را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد او آﻧﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم از زﯾﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  49ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدر
ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آن ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ .ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺑﺮاﯾﻢ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻧﺎدر
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﺎدر زود اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﻢ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺎدر ﺑﻪ درس آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﺎدﻣﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز در ﮐﻼس
درس ارژﻧﮓ ،ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﯽ روزه اﺳﺖ .و ارژﻧﮓ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪاش ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻢ".
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف او ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﺮکﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در آﻧﺰﻣﺎن ﻧﺎدر ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ .ﺧﻮدم
ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .او اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد او روزی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از ﻣﺎ
ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺗﮑﺎء ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ
ﮐﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﻋﮑﺲ  9ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻓﺪاﺋﯽ را ﻫﻤﻪﺟﺎ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از آﻧﻬﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﺮ ﺧﺒﺮی از ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم
ﺑﻪ ﻧﺎدر ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ.
در ﺳﺎل  50ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎدر ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﯽﮐﭙﯽ ﺟﺰوه
ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری را ﺧﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﺐ ﺟﺰوه و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ -دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ!
آن ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻘﺪر ﺧﻔﻘﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻮه
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

آنﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﯾﮕﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻮه .ﻗﺒﻼً
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻮه و ﺷﺐ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺟﺰوه و ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮه ﺑﺮوﻧﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ -ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدم .ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﻫﻢ ﻣﯽدادم ﮐﻪ روی ﺳﺮﺷﺎن
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﺮاغ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ،ﻧﺎدر ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻌﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﻢ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎره
ﮐﺮده و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺎدر
رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ .در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻫﺮ روز ﺧﺒﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻓﻼن ﺟﺎ درﮔﯿﺮی ﺷﺪه،
ﻓﻼن ﺟﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺒﺮﻫﺎ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎدر ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .ﯾﮑﯽ از
آن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ روی ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﮑﺎﻧﻢ داد ،درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎواک ﺑﻮد .او ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎواک ﺟﻨﮕﯿﺪه و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دَرَک واﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ او را از
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ) .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!( ﺧﺒﺮ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی را دﺧﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ
ﻗﺒﻠﯽﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و رﻓﺖ داﺷﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.
ﭼﻮن آدم ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮه ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎواﮐﯽﻫﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ.
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  51ﻣﺎ از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻮن آدرس آﻧﺠﺎ را ﻫﻢ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎدر ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻫﻢ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﻓﺘﯿﻢ در
ﻧﺎزیآﺑﺎد ،ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ اﺟﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ ارژﻧﮓ وﻗﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻪ را دﯾﺪ ،ﺑُﻐﺾ ﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد
و ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ در
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ .ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدر ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و
ﻣﯽزدم زﯾﺮ ﭼﺎدر و ﻣﯽآوردم .اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  51ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ دﯾﺪم ﻧﺎدر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
را آورد و ﺑﺮد ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎﻻ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﻪ او ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎ او را .ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او
رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻧﺎدر در ﻣﻮرد ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻟﻨﯿﻦ را آدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮهای از ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اﯾﻦ دو رﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ" :ﯾﮏ روز از ﻧﺎدر ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ رﻓﻘﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ
داری؟ او ﺑﺎ اﺷﺎره ﮔﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮرش

ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﻻﻟﻪﻫﺎی ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب
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رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻮد .و ﺣﺎﻻ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ را در ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎب
"اﻧﻘﻼﺑﺶ" ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً آﻧﺮا ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻧﺎدر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ" :ﺑﻪ رﻓﯿﻖ
ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎدر" ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم؛ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪاش ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﮐﻪ دﻟﺪادﮔﯽاش ﺑﻪ
ﻓﺮاز ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺮتاش از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽاش در ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری آدﻣﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ،
ﺑﻬﺮه دﻫﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎورش ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺟﺎن ﻧﻬﺎد،
ﭘﯿﺸﮑﺶ!  -ﺳﺮخ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ."1352
ﯾﮏ روز ﻧﺎدر ﺟﺰوهای ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮار ﯾﮏ رﻓﯿﻖ دﺧﺘﺮ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﺎواک
ﺑﻮد -ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او رﻓﯿﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ ﺑﻮد -ﻧﺎدر ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺪاﮐﺎرﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آدمﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺎدران زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﻢ .ﻧﺎدر ﮔﻔﺖ ﻧﻪ؛ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻧﺎدر ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ را راﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮم .در ﻫﻤﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،51رﻓﻘﺎی دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آن ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎدر آﻧﻬﺎ را ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ آورده ﺑﻮد و ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﯾﻢ .رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ
اﺳﮑﻮﺋﯽ و ﺻﺒﺎ ﺑﯿﮋنزاده دو ﺗﺎ از آن دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً از رﻓﻘﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭼﺮﯾﮏ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ" .ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد"!
ﺑﻌﺪاً ﻣﺎ از آن ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ درس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻼس ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،ارژﻧﮓ ﭼﻬﺎرم و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن
ﻧﺎدر ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮد ،در ﻋﯿﺪ ﺳﺎل  52ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﯿﺎورم .در
ﻫﻤﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،رﻓﯿﻖ ﺻﺒﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ آﻣﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯽﮐﭙﯽ و اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ ﺟﺰوه ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ درس ﻣﯽداد .او
اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ ،رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ درس ﻣﯽدادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ درﮔﯿﺮی
ﻧﺎدر ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .او در ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺮداد ﺳﺎل  1352در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺎﻟﺰاده )ﺟﻤﺸﯿﺪ آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺑﺎ
ﻣﺰدوران ﺳﺎواک درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎواﮐﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺸﻨﮓ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد! ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از آن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ و
ﺑﺎ ﺻﺒﺎ ﭼﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻓﺮدای آﻧﺮوز ،رﻓﻘﺎ ﻣﺮﺿﯿﻪ و ﻣﺼﻄﻔﯽ را
ﺳﺮ ﻗﺮار دﯾﺪم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﺒﺎ و ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ارﺗﺒﺎط
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮ ﻗﺮار رﻓﯿﻘﯽ رﻓﺘﯿﻢ .از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻏﻢ ﻧﺎدر را در دل داﺷﺘﻢ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪم ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم.
رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار آﻣﺪه ﺑﻮد ،رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻃﻮری
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ روی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺎدﮔﯽاش ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽاش ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺻﺪاﻗﺖ و
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ و ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ و رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪای در ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﺗﻬﺮان اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف
ﺳﭙﺮد.
ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎدی از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ دارم .از ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار
ﺷﻮﻧﺪ و ورزش ﺑﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎد
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺑﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺟﻌﻔﺮی اﻧﺠﺎم دادم و ﺑﺎ ﻫﻢ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮدﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻦ در زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  52دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم و ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .آﻧﺮوز ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺟﻬﺖ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارم ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ .از ﻗﻀﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻧﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﮑﺎش آﻧﻬﺎ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده و ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ در زﻧﺪان ،ارژﻧﮓ را در ﺧﻮاب
دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ دوﯾﺪم ﮐﻪ او را ﺑﺒﻮﺳﻢ وﻟﯽ او ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ در آﺧﺮ ،از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ﻧﺎﺻﺮ دو ﺧﺎﻃﺮه ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ.
ﻋﯿﺪ ﺳﺎل  52ﺑﻮد ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺪود  8ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد .ﻣﻦ دﯾﺪم در زدﻧﺪ.دَمِ دَر ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎت ﭼﯿﻪ؟ و ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻮﻧﺴﺮد
ﺟﻮاب داد ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﺑﺎ آن ﺧﺎﻧﻪ را اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺑﭽﻪ آﻧﻘﺪر ﺣﻮاﺳﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺖ ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﭘﺪرش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮادرش اﺳﺖ .ﻣﻦ آﻣﺪم ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻼﻧﺘﺮی آن ﻣﺤﻠﻪ
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎزه اﺟﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ "ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده" ﺧﺮاﺑﮑﺎر
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ!! او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال از ﻧﺎﺻﺮ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺮاﺑﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ!!
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﭙﺴﻮل ﮔﺎز ﺑﺮاﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺶ را دادﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل را آورده ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﺾ ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم از رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﻮد ﺑﭙﺮﺳﻢ ،وﻟﯽ دﯾﺪم ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ،
و ﺑﺎ ﺣﻮاس ﺟﻤﻌﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻨﻮﯾﺲ "ﺟﻮاد اﻋﻼﺋﯽ" ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻬﻢ اﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
آن ﺧﺎﻧﻪ را اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻮن از اول در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﭽﮕﯽﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ رﻓﻘﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .درود ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و درود ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺪاﺋﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﻣﺮدم از زﯾﺮ ﻇﻠﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭼﻮن از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﯽ ﺷﺪ! ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اول ﮔﻔﺘﻢ در ﺳﺎل  52در ﺗﻬﺮان
رﻓﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﺳﭙﺮد .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﺎ  9ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل
 1355در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
اداره ﻣﯽﮐﺮد .در  9ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در زﻧﺪان ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در درﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از  9ﻣﺎه ﻣﺮا از اوﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .و در آﻧﺠﺎ
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اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ را زﻧﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
دروغ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ.
او را ﻫﻢ از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ آوردﻧﺪ .در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﻨﻮﯾﺲ و اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﻦ و ﺑﭽﻪات را ﺑﺮدار ﺑﺮو زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ،
ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ اﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻢ در زﻧﺪان ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ .اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﭘﺪرش را آزاد
ﮐﻨﯿﺪ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﭼﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آرزوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﺗﺼﻮﯾﺮی از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺨﻨﺮای و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﮔﺮهﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن
ﺑﺎ درود ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان و ﺳﭙﺎس از ﺣﻀﻮرﺗﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ! )اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺖ و
ﮐﻒزدن ﺟﻤﻌﯿﺖ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎک و ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ارزشﮔﺬاری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺜﺎر اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺑﺎد.
اول اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺘﻨﯽ را در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﻓﯿﻘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮﻧﻪ .وﻟﯽ
ﺑﻌﺪاً دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم ﺑﯿﺎم و
ﺑﺎ اﺑﺮاز اﺣﺘﺮام و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎس ﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎ و
ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺒﺎل دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎه و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ او را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدم ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ از ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻨﻮز ﺗﻮدهای ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دار و ﻧﺪارش ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﺎدر ﻫﻤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﻫﻤﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  52ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺟﻮد رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رﻓﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺪون )ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ( ﺟﻌﻔﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
از ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻖ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﺪ درک ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ.
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در آن زﻣﺎن ﺳﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی
 20دور ﻣﯽزد .ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻣﻼً ﺟﻮان در
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺎدری ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻌﻒاﻧﮕﯿﺰ
و ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ ﺑﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر در ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ از
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ

ﺻﺒﺎ ﺑﯿﮋنزاده

از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،دارد ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺧﻮدش را در اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ و در دل زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺮتﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم زﯾﺒﺎی
داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و اﺳﺎﺳﺎً وﺟﻮد آن ﯾﺎران ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮد

ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ

رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در درون ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭼﻪ ﺷﻮری و ﭼﻪ
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در رﻓﻘﺎ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورد .و ...ﺑﻌﺪ آن ﺷﺒﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
آن ﺷﺐ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدم ،رﻓﯿﻖ ﺻﺒﺎ ﺑﯿﮋنزاده
ﺑﻮد و رﻓﻘﺎ ﺟﻌﻔﺮی و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺎدر در آن ﻟﺤﻈﺎت در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران
ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯽﺗﺎﺑﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﭼﻪ ﺧﺸﻤﯽ در دل
ﻣﺎدر و ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آزاد اﻧﺴﺎﻧﯽ در دل ﻣﺎدر
ﺑﻪ او ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ )ﻓﺮﯾﺪون( ﺟﻌﻔﺮی
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ﻣﻌﻤﻮﻻً از درون ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه در زﻧﺪانﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮدهﻫﺎ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران رژﯾﻢ در زﻧﺪانﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺗﺮی را ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﺣﻖ
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در زﻧﺪان ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت وﺣﺸﯽﮔﺮی ﺳﺎواک در دﻫﻪ  50ﮐﻪ
ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ آن
ﻣﯽﭘﺮدازم.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ درک ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ
ﻣﺎدر در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  52دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ او را ﺗﻨﻬﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  55در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و اذﯾﺖ و آزار
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻣﺪت  11ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺪاوم ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻮن ﻣﺎدر ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺧﻮرده ﺑﻮد ،او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻨﯿﮏ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ از
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪﻫﻮشآﻣﺪن ﻣﺎدر ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺎواک ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮدﻧﺪ .از
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﺎدر اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎی او از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮه و آوﯾﺰان ﮐﺮدن او ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺰدوران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
دﺷﻨﺎمﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺐ ﭘﯿﮑﺮ آوﯾﺰان ﻣﺎدر را ﺷﻼق ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ در ﺳﺎواک ﻣﺸﻬﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ آن ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
زﻧﺪان اﺑﻮ ﻏﺮﯾﺐ ﻋﺮاق را ﮐﻪ ﺳﯿﻢﻫﺎﺋﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﺶ وﺻﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ را دﯾﺪهاﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ او از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه آوﯾﺰان ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺷﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی
ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮش را در دﻫﻪ  50در زﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ دﯾﮕﺮ از ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﻪ زﻧﺪان "ﮐﻤﯿﺘﻪ" ﺑﺮ او
اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﺎه و ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
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ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ  11ﻣﺎه در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮدن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ!
ﺑﺎﻻﺧﺮه ،او را ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎدر ﻣﺪتﻫﺎ در ﺳﻠﻮل و ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دژﺧﯿﻤﺎن او را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ او ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽای ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
رژﯾﻢ ﺷﺎه داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از دلﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ او ﻫﺮاس از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و
ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮران رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎدر را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﻣﺎ آن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و
ﺗﺒﻬﮑﺎران ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻻﺋﯽ در وﺟﻮد ﻣﺎدر رﻫﻨﻤﻮن او ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻬﮑﺎران و ﺟﻨﺎﯾﮑﺎران اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻣﺎدر ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭼﻨﯿﻦ وﻓﺎداری ﺑﻪ آرﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آرﻣﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ،اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ اﮐﻨﻮن رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻧﻘﺪرﻣﺎن ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر وﻗﺘﯽ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺣﺮف ﻣﯽزد،
ﭼﻬﺮهاش ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آن
ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺿﺮورت
اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺧﺎرج و
رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﯾﺎد اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﭼﻮن رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف
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ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ از ﺷﻮر و اﻧﺮژی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در زﻧﺪان در ﻫﻤﺎن دﻫﻪ  50در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻧﯿﺰ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺪﮐﯽ از "آﮐﺴﯿﻮن دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن" در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن در اواﺧﺮ ﺳﺎل (1976) 1355
آن را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﻣﯿﺘﻨﮓﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻫﺰاران اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺟﺰوه ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﭘﺨﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی رادﯾﻮﺋﯽ و ﻏﯿﺮه اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده و و ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ آن ﻫﻢ ﺷﻮرآﻓﺮﯾﻦ و ﺷﻌﻒاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪ
 50ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﺋﯽ
و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮاﺋﻦ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ در ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر واﺷﻨﮕﺘﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻃﺮف اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎه ،اﺷﺮف
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زﻧﺎن اﯾﺮان -ﮐﻪ در واﻗﻊ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻈﻬﺮ ﻓﺴﺎد درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﻮد -دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ﺣﻘﻮق داده ﺑﺸﻮد .ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﮑﻮه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ در ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﺪ .در ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺰاران
ﺟﺰوه و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻣﯿﺘﯿﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽﺷﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود  5ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری را ﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی دزد و
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪای از زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زن ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮهﮔﺎهﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽاش در زﻧﺪان ،ﻣﺜﻼً آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺰدوران ﺧﺒﺮ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻦ دو ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪش را ﺑﻪ او
داده و اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺠﺰ و ﻻﺑﻪ از او داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪای ﻓﺰونﺗﺮ و ﺑﺎ ﻏﺮور در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ زن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی -ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد"!
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اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای اﺧﺬ دﮐﺘﺮای
اﻓﺘﺨﺎری )و ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
اﻫﺪا ﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﻬﺮ ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻠﻮه
و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻋﻈﻤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد.
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی رزﻣﻨﺪهای از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻃﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﭘﯿﺎمﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮐﺴﯿﻮن ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﻞ ﺳﻮﺋﺰی ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ
رﯾﻮﯾﻮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﭼﻮن ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ،ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪ دو ﺗﺎ از آن ﭘﯿﺎمﻫﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .اوﻟﯽ از ﭘﯿﺎم ﭘﻞ
ﺳﻮﺋﺰی ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ:

"ﺷﺮم ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﺑﺮای اﻫﺪاء درﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎه
اﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻇﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ،ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز! ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻈﻬﺮ اراده ﺷﮑﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺷﺎه و ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد".
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دل ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﻃﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺮج وآﻟﺪ ﻫﯽﮔﯿﻨﺰ .او در ﭘﯿﺎﻣﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

"در اﯾﻦ دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺮورم ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ
و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن را -ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ در ﻧﻔﺖ ،ﺛﺮوت
و ﻗﺪرت ،اﯾﺪهآلﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".

32

ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً دﯾﮕﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در اﯾﻨﺠﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .از ﺳﺎل  ،57از ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎی زﻧﺪان و ﺗﺤﻘﻖ آرزوی ارژﻧﮓ  13ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم از زﻧﺪان آزاد
ﺑﺸﻮﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ ...از دوره ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺑﺪری ﻣﺎدر ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .در آن
زﻣﺎن ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ را داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﺗﺎزهرویﮐﺎرآﻣﺪه ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،از اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و در اﯾﻦ دوره از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزه او در
ﺻﻔﻮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﺳﻨﮕﺮ آزادﮔﺎن و از دوران زﻧﺪﮔﯽ
در ﺗﺒﻌﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح دور اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص از ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﯽ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﯾﺮان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ،اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻓﺮﺻﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورم ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ "اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ".
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ .و ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻠﻢ
ﺻﺤﺒﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ:
ﺗﺎرﯾﺦ را اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ  ،ﺧﻮب و ﺑﺪش را .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز از ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و زﯾﺒﺎﺋﯽﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮدهاﯾﻢ،
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آﮔﺎه و ﻓﺪاﮐﺎر ،ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ و
ﻣﺒﺎرزات ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ
ﻣﺎدرﻫﺎ ،ارژﻧﮓﻫﺎ ،ﻧﺎﺻﺮﻫﺎ ،ﻧﺎدرﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺎت ﺷﺐ از
ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻓﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و آﻓﺘﺎﺑﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در راه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺛﻤﺮﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻣﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ اﮐﺴﯿﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﻣﺎ از اﺑﺘﮑﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک داﯾﺮ ﺑﺮ اﻗﺪام ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرز اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮی در اﻓﺸﺎی ﺗﺒﮑﺎرﯾﻬﺎی رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و آزادی اﺳﺖ
و آزادی ﻫﻤﺎن اﻧﮕﯿﺰه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﺪان ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ
ﺳﯿﻤﻮن دو ﺑﻮوار
داﻧﯿﻞ ﮔﺮدن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

آﻧﺪرهاس

وﮐﯿﻞ

وﻻدﯾﻤﯿﺮ ژاﻧﮑﻠﻮﯾﭻ

ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﺳﺘﺎد ﺳﻮرﺑﻦ

ژرژ ﻣﺎﯾﻮ

اﺳﺘﺎد ﺳﻮرﺑﻦ

راﻟﻒ ﻓﯿﮑﻠﺴﻮن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

و  23اﻣﻀﺎی دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اروﭘﺎ.

*******************
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ﻣﺘﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ:
ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎء
درﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ اﺷﺮف ﺧﻮاﻫﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﯾﺮان اﻋﻼم دارم و در ﻋﻮض از اﻫﺪاء درﺟﻪ
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺎه ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ.
ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ
اﺳﺘﺎد زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ

*******************
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
 12ﻣﻪ 1976
ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاء درﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از اﺷﺮف ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺑﺮاز دارم.
ارادﺗﻤﻨﺪ
ﻫﺎوارد زﯾﻦ Howard Zinn
اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﺘﻮن

*******************
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
 13ﻣﻪ 1976
دوﺳﺘﺎن
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه اش اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻗﻌﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی در
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آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﺮاز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﻫﻤﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ .ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻓﻖ ﺗﺎرﯾﮏ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎروی ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ ﻓﺎﺋﻖ آﺋﯿﻢ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ Anti Apartheid Movement
ﺣﻮزه ﻧﺎﺣﯿﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ

*******************
ﭘﯿﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ )واﺷﻨﮕﺘﻦ(
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ رأی ﻗﺎﻃﻊ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ در ﻫﻮﺳﺘﻮن
)ﺗﮕﺰاس( از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺤﻖ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﺑﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه و ﭘﻠﯿﺲ او
ﺑﻤﻨﻈﻮر اداﻣﻪ اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺘﻢ وارده ﺑﺮ ﺧﻠﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺪت ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻒ ﺑﻮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از ﻃﺮف دوﻟﺖ در رد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﻤﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زورﮔﻮﺋﯿﻬﺎی دوﻟﺘﻬﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ آﮔﺎﻫﯿﻢ .در ﻣﻮرد اﯾﺮان
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﻀﺮوب ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﯿﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﺪوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﻨﺎق
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ را آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در راه اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ و ﻣﯽ
ﻣﯿﺮﻧﺪ ،درود ﻓﺮﺳﺘﺎده و از آﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ آﯾﻨﺪه از آن ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ روزی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،روزﯾﮑﻪ
ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن آﻧﺮوز ﻣﺎ راه رﻓﻘﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮده و ﺟﺎن داده اﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و
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زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺧﻠﻖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
دﯾﻮﯾﺪ ﮔﯿﺴﭙﺲ David Gespass
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن  -واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ Head of National Lawyers
Guild – Washington D.C

*******************
ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻣﺎن "آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻫﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ"
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﺳﺎزﻣﺎن "آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻫﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ از رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺳﻒ اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﮐﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎوزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮان
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
راﺑﺮت اﺳﮑﯿﻦ Robert Skeen
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن "آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻫﻮادار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" American for Democratic Action

*******************
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان:
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ اﻋﻄﺎی درﺟﻪ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﻤﻌﯽ
و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﺪان اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﻋﻤﺎل ﺷﻬﺎﻣﺖ آﻣﯿﺰی ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻤﺎ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ
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ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﺬﮐﺎر دردﻧﺎﮐﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﯾﮏ ﻓﺮد ،آﺳﯿﺐ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،اﻋﻼم
ﻣﯿﺪارم.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﻣﺎرﮐﻮس ﺟﯽ راﺳﮑﯿﻦ Marcus G. Raskin
Institute for Policy Studies

*******************
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
 13ﻣﻪ 1976
ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ای واﺣﺪ ﺷﻤﺎره  ،6ﻣﺸﻌﻮف اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ درﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎری درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺠﺎﻋﺖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ وی در راه ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺷﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از آرﻣﺎن آزادی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ارادﺗﻤﻨﺪ
ﺟﯿﻤﺰ ا .دوﮔﺎن James A. Dugan
رﻫﺒﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ

*******************
ﭘﯿﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ
 11ﻣﻪ 1976
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺸﻤﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ آزادﯾﻬﺎ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده اﯾﺪ ،درود ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ آرﻣﺎن ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارم.
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ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺤﺖ وﺣﺸﯿﮕﺮﯾﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﺎه اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ و
ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻣﺒﺎرزات ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﮐﺴﺐ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ از دارو دﺳﺘﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ارادﺗﻤﻨﺪ
ﮐﻮﻟﯿﻦ ﮔﻮﻧﺰ Collin Gonze
ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  13 -ﻣﻪ 1976

*******************
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ از دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ .ﻣﺒﺎرزات ﻣﻦ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر و از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
وﻗﺖ آزاد ﻣﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻨﺠﻬﺖ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯿﻞ دارم ﻧﻈﺮﯾﺎت زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ:
اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻢ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ .ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺑﺮاز آرﻣﺎﻧﻬﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻓﺮدی ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪاً ﻋﻠﯿﻪ وﺿﻊ رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻓﻘﺪان آزادی ﻓﺮدی ،آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﮑﻨﺪی وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﮏ ،دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاداران و ﺧﻮاﻫﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻧﺪای ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎزو در ﺑﺎزو و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺲ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺻﺮﯾﺤﺎً درﺧﻮاﺳﺖ آزادی
ﮐﻨﯿﻢ .ﻃﻮﻓﺎن ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان وزﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ
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ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ،ﭘﯿﺎﻣﺸﺎن را در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ آزادی
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
روﻧﺎﻟﺪ و .دﻻﻣﺲ Ronal V. Dellums, M.C.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ

*******************
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﺳﺮﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻘﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻨﮕﺮه وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎص دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ " .ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان" در ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ از
اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﭘﺮ ارزش اﺳﺖ .ﻣﯿﻞ دارم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در "ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک"
درود ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ
ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ
داﻧﺎﻟﺪ م .ﻓﺮﯾﺰر Donald M. Fraser, M.C.
رﺋﯿﺲ ﺳﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ

*******************
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻨﺠﻪ و وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دول ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،اﻣﺮی دور از ذﻫﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﺒﺎری
درﮔﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد"!
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ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻘﺪان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺑﻼواﺳﻄﻪ آن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ
وﺟﺪاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻤﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎوز
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﺘﺮی از "اﺑﺮاز رﺳﻤﯽ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ و اﻧﺪوه" ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ اﯾﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺮازات را ﺗﺎ ﺣﺪود اﻣﮑﺎن در ﻋﻤﻞ ﺑﮑﺎر
ﺑﺴﺖ.
در اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﯽ وﺧﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ  40ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﺗﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .و ﻗﺪرﺗﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ و دﻟﺨﻮاه ﺷﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد .ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارم .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر رود.
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺮﯾﻨﮕﺘﻮن Michael Harrington, M.C.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ

*******************
ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎرک )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ(
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان  14 -ﻣﻪ 1976
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪم و ﺑﻪ اﺧﺘﻨﺎق و ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ آن در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻬﺮ ﺷﮑﻠﯽ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺷﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮور واﻗﻌﯽ ،ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺷﺎه واﻗﻔﯿﻢ وﻟﯽ رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﻮنﻫﺎ ،ﺟﺮاﻟﺪ ﻓﻮردﻫﺎ و ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ را رد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
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ﻧﻮرﺗﺮوپ و ﮔﺮوﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ آزادﯾﻬﺎی ﻓﺮدی ،از
اﯾﻨﺮوی ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺄﺛﺮآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻬﺰاء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎواک
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ در اﯾﺮان را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎدﯾﻼﮐﻬﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮرد اﻏﻤﺎض ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از آزادی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖ
ﺑﺮای آزادی ﻣﯿﺠﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎرک Fortney “Pete” Stark, M.C.

*******************
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در "ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ" دﻋﻮت ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻢ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺘﻤﮕﺮی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ،
ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ
آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ام .ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ ،ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﻫﺎن و ﺑﺮادارن و ﺧﻮاﻫﺮان آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﻣﻦ و
ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﻤﺘﺪﯾﺪه ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ آرﻣﺎن ﺳﯿﺎﻫﺎن از ﻫﻤﻪ ﺑﻤﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺧﻮد را روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ از آرﻣﺎن آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﭘﻮزش ﻣﺮا از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را دارم.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﭘﺎرون ج .ﻣﯿﭽﻞ Parren J. Mitchel, M.C.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه

ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎبﮐﺎران اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز!
رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی

ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺸﺐ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎ
و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از
ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ از راهﻫﺎی دور و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد
ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی دور ،اﻣﺎ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و ﻣﺒﺎرزات او آﺷﻨﺎﺋﯽ دارم ،اﻣﺸﺐ و اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎسﻫﺎ و ﺗﺸﮑﺮات ﺧﻮدم را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻧﺜﺎر ﮐﻨﻢ؛ ﺑﻪ ﭘﺎس اﺳﺘﻘﺎﻣﺖﻫﺎ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﭘﺎس
ﺷﻬﺎﻣﺖﻫﺎ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽاش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖاش در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮهﮔﺎهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ
او ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدر ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ -رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان "داﻧﻪ" و "ﺟﻮاﻧﻪ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه ﺳﺎل  1355در ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎواک ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﺋﯽ در ﺗﻬﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ -و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدر رﻓﯿﻖ ﻧﺎدر -ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در  5ﺧﺮداد ﺳﺎل 52
در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ -ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدر
ﻫﻤﻪ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ .ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و راه
ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺎ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ راه را ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺮوﺳﻪای ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﻦ راه و ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهای ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه
ﺗﻮدهای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
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ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻘﺒﯽ زدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت در
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﺎری ﺑﺸﻮد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻮﺷﯿﺎری و دراﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻂاش ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
ﻋﯿﻨﯽ ،و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺧﻂ در ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﻮّ ﺳﺮد
ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﺗﻮده ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ رخ داده ﺑﻮد ،اﺻﻮﻻ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدش را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽاش در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن در اﯾﺮان دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎور ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
درﺑﺎره آن ﺳﺎلﻫﺎی واﻗﻌﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ و روﯾﺶ ،ﻫﻢ زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﯾﻠﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮدﻣﺎن،
ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ،ﺟﻮّی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺧﻮنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ در ﺟﻬﺖ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ از "ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ" ﺑﻮدن آن ﻣﺒﺎرزات
و آن ﺗﻼشﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺧﻮنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ .از آن
"ﻏﺼﻪ" ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ "ﺟﺎنﻫﺎی
ﻋﺰﯾﺰ" ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ "ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی" اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﻨﺪ .و اﯾﻦ درﺳﺖ آن ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارم در ﺻﺤﺒﺖ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.
و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﯾﺪه
ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ،آن ﺧﻮنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺳﻌﯿﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﻣﯽﮔﻔﺖ "ﺧﻮن اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ".

ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر

ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎبﮐﺎران اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز!
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ردﯾﻒ ﺑﺎﻻ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﻏﻔﻮر ﺣﺴﻦﭘﻮراﺻﯿﻞ،
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻔﺎﯾﯽﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی اﺳﺤﺎﻗﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ اﻧﻔﺮادی ،ﻋﺒﺎس داﻧﺶﺑﻬﺰادی.
ردﯾﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :ﻧﺎﺻﺮ ﺳﯿﻒدﻟﯿﻞﺻﻔﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺳﻤﺎﯾﯽ ،اﺳﮑﻨﺪر رﺣﯿﻤﯽ،
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﯿﺮی ،ﺷﻌﺎعﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﺪثﻗﻨﺪﭼﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽﻋﺮاﻗﯽ ،ﻫﺎدی
ﺑﻨﺪهﺧﺪا ﻟﻨﮕﺮودی.

ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﺮﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ دﯾﻠﻤﺎن ،اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﺳﯿﺎه ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﭘﻨﺠﻪ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﻧﻮر آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﺴﻠﯽ
از آﻓﺘﺎبﮐﺎران در اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ درب ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮد
و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻋﺘﺮاض ﺗﻮدهای را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ و اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ را در ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺗﮏﺗﮏﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ
دﯾﺪﯾﻢ.
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮاﻧﺶ دﺳﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان "اﺑﻮ ﻏﺮﯾﺐ" را از
ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن آرﻣﺎنﻫﺎ ،آرﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آﺷﮑﺎری ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﻮز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎراﻧﺶ ﺑﻪ "ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ﮐﺸﻮر از
ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و "اﻟﮕﻮ" ﻗﺮار دادن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ،اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ و اﯾﻦ روشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد .ﺟﺪا از ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ "ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﻮز" زدم ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼع دارﯾﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی رژﯾﻢ ﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺮات ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﭘﻮﯾﺎنﻫﺎ،
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

اﺣﻤﺪزادهﻫﺎ و ﮔﻠﺴﺮﺧﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد.
و ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از
او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ" و "ﭘﺪر اﺻﻼﺣﺎت" ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ -و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ وزارت و ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺎط دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻮده -در ﺑﺮﺧﻮرد و ﺻﺤﺒﺖاش ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﯾﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،از "ﺟﻮاب ﻧﺪادن" ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﯾﺮان
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ وﯾﮋه ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان را ﺟﻬﺖ
درک ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰوه ﺗﻮرج ﺣﯿﺪری ﺑﯿﮕﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه رﺟﻮع ﻣﯽداد .و ﯾﺎ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﺛﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
رﻓﯿﻖ ﭘﻮﯾﺎن "ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و رد ﺗﺌﻮری ﺑﻘﺎء" ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺌﻮری
ﺑﻘﺎء و "ﻣﺒﺎرزه ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ" اﻧﺪرز ﻣﯽداد و اﻧﺪر ﻓﻮاﯾﺪ "ﻣﺒﺎرزه ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﻪ" ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
و ﯾﺎ دهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و
آرﻣﺎنﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮوﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ و اﯾﻦ روشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ؟ زﻧﺪه اﺳﺖ و اﻟﮕﻮی ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ  35ﺳﺎل
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و  30ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  55و ﺷﻬﺎدت
ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮفﻫﺎ ،ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ و  26ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻼب ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺳﺎزش ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽﻫﺎ ،آرﻣﺎنﻫﺎی
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان آرﻣﺎنﻫﺎﺷﺎن و ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه؛ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ اﯾﻨﺠﺎ و
آﻧﺠﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ داده و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ در ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ و ﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﺑﻌﺪ در ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن )ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ( دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮفﻫﺎ ،ﻧﺴﺘﺮن آلآﻗﺎﻫﺎ ،رﺿﺎ ﯾﺜﺮﺑﯽﻫﺎ ،ﺑﻬﺮوز ارﻣﻐﺎﻧﯽﻫﺎ،

ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎبﮐﺎران اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز!
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اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽﻫﺎ و دهﻫﺎ رﻓﯿﻖ ﻓﺪاﺋﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ارزشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﺮ روز ﺣﻀﻮر آن ﻋﺰﯾﺰان را در اﯾﻨﺠﺎ و
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آواز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺪر
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ!
ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ،ﻧﺴﻠﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻧﺴﻠﯽ از ﻣﺒﺎرزان را ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻫﯿﭻ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ ارزشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﭙﺮدازم! وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮐﺪام ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽﻫﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ؟
ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ؛ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺤﺼﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن؛ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺷﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.
ﺳﻨﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روش اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ .ﺣﺎل ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﻔﺎﻓﻪﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺑﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮدش را ﻋﺮﺿﻪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺳﻨﺖ اﻧﻘﻼب را راه رﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ داﻧﺴﺘﻦ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﮑﺎن رﻫﺎﺋﯽ و اﻣﮑﺎن
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺳﻨﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺮمﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ آزادی
و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﺗﻮدهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﻓﺮمﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺮژیﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮدهای را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮد.
ﺳﻨﺖ اذﻋﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان و ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ و ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ؛ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺟﺪاﺋﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﯿﺎ
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺪت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺷﺎن .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ "ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰه" ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ارﺟﺤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرم
ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ از
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻨﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق زن و
ﻣﺮد .ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی زن
اﯾﺮان ،ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻫﺎ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪﻫﺎ،
ﻏﺰال آﯾﺘﯽﻫﺎ ،ﻧﺴﺘﺮن آلآﻗﺎﻫﺎ ،ﻣﺎدر ﻏﺮویﻫﺎ،

ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ زنﻫﺎ در
آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺳﺮخ ﺗﻤﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی زن ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق زن و
ﻣﺮد ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﯾﻢ .و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﺋﯽ ﺟﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻫﺮز رود.

ﻏﺰال آﯾﺘﯽ

ﺳﻨﺖِ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ،ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻗﻮل رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﭘﻮﯾﺎن ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ آن
ﮐﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه داﻧﺴﺘﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون اﻋﻤﺎل رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
آزادی وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮدش را
در اﻧﻘﻼب اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺘﺮن آلآﻗﺎ

ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎبﮐﺎران اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز!
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ﺳﻨﺖ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﺳﻨﺖ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺣﺪت ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺣﻮل ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺮ اﻧﻘﻼب و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻢ اﻧﻘﻼب و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺒﺶ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ﺧﻮد و دﺳﺘﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻦ .ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ وﺣﺪت ،ﺑﺬر ﻧﻔﺎق و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﮑﺎرد.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ دﺳﺖ اﺗﺤﺎد ﺑﺴﻮی ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرز دراز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﻘﻼب ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮش و دارودﺳﺘﻪاش در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﮑﻞ
دﻫﻨﺪ .و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺟﻨﮓ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و "ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎﺋﯽ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﮐﺸﻮر درﺳﺖ در ﺧﻄﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﮐﻞ ﻏﺮب را در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ
در اﯾﻦ ﺧﻂ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ
ﺧﺴﺘﻪﺗﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ .وﻟﯽ دﺳﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ رﻓﻘﺎ ،ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻓﺸﺎرم .ﺣﺎل اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدم ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﺎد ﯾﺎران را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﯾﺎد
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪای ﻓﺪاﺋﯽ را ،و از ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ در ﺻﺤﺒﺖ اﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم و
ﺑﺮﺧﯽ از ارزشﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار
دادم .ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ،آﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ "ﺳﻨﺘﯽ"ﻫﺎﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در "ﮔﺬﺷﺘﻪ"
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ "ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ" ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت روزﻣﺮه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،واﻗﻌﯿﺎت
ﻋﯿﻨﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ و
ﺳﻨﺖﻫﺎ آﯾﻨﺪه را ﻓﺪای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؟
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ از ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ ،زﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
واﻗﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ آﯾﻨﺪه را ﻓﺪای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاش اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ،اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﯽ،
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ازدﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎمﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺟﺪی ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در آﯾﻨﺪه ﻓﺘﺢ ﺑﺸﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ از  158ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد زدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد آﯾﻨﺪه را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده
از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ارزشﻫﺎ و
ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺎن ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎس داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ و اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ذﺧﯿﺮه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم
ﻣﺎﺳﺖ .و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن اﻟﮕﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻃﻠﺒﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎبﮐﺎران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ آن راه ﭘﯿﺸﺮویﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ آن رﻓﻘﺎ اﻻن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺪای آرﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای
وﻇﯿﻔﻪﺷﺎن ﺻﺤﻨﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ از ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آن دﺳﺘﺎوردﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ روز ﺻﺤﺖ آرﻣﺎنﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﯾﺎد
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ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎبﮐﺎران اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز!
ﻣﯽزﻧﺪ؛

آرﻣﺎنﻫﺎی

ﺻﻔﺎﺋﯽﻫﺎ،

آرﻣﺎنﻫﺎی

ﺣﺴﻦﭘﻮرﻫﺎ،

ﻣﻔﺘﺎﺣﯽﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﮕﺎنﻫﺎ ،ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽﻫﺎ ،ﮐﺮﯾﻤﯽﻫﺎ و ﺳﭙﻬﺮیﻫﺎ و ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در راه اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ آﯾﻨﺪه
ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ راه دﺳﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﻓﺸﺎرم و ﺑﺮاﯾﺘﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﺋﯽ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
ﺣﻀﻮرﺗﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از رﻓﻘﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ درب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺟﺎی دادﻧﺪ و از ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ،
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ .ﺷﺎد و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻓﺮﻫﺎد ﺳﭙﻬﺮی

ﻓﺮخ ﺳﭙﻬﺮی

ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺳﯿﺮوس ﺳﭙﻬﺮی
اﯾﺮج ﺳﭙﻬﺮی

ﺑﻪ ﯾﺎد ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ،ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﻓﺪاﺋﯽ
در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان ،ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ از دل ﺗﺎرﯾﺦ روﺋﯿﺪ و در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﻣﺒﺎرز رﺳﻮخ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﺎک ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزی ﺳﺮخ ﻓﺎم
ﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ و ﺳﯿﺎه ،ﭘﺮﭼﻢ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎرزه را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﻬﺎر و ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺮوزی ،ﺷﺐ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه را
درﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ در آوردﮔﺎه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ درﯾﻐﯽ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺧﻮن ﺧﻮد را وﺛﯿﻘﻪ
ﺗﺤﻘﻖ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮه ﻣﺮدان ،اﻣﺎ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم
ﺷﺮﯾﻒ ،آزاده و ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ دارﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ! از ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ! ﻫﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدان "ﺑﺰرگ"! ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن آﺗﺶ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﺎن را "داﻧﻪ" و "ﺟﻮاﻧﻪ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﺑﻄﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ "ﺳﺮو ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی" ﻣﯽ زﯾﺴﺖ و در ﻓﺮوغ ﭼﺸﻤﺸﺎن "ﺟﻨﮕﻠﯽ" ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد!
"ﮔﻮزﻧﻬﺎی ﺟﻮاﻧﯽ" ﮐﻪ ﻧﮕﺎه روﺷﻦ و آﺑﯽ ﺷﺎن آﮐﻨﺪه از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد! و ﺗﭙﺶ
ﭘﺮ ﺣﺮارت ﻗﻠﺐ ﻫﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻨﺪ و ﺗﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻄﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از آن ﺳﺮ
ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﯽ رﯾﺎ و ﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯽ رﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ! ﺧﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﺷﺎن ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪه دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻮد!
ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ،ﻧﻮ ﻧﻬﺎﻻﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﺧﻔﻪﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺜﯿﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد ﺷﮑﻔﺘﻨﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر زود ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از آﺗﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻨﺪه ای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﯿﺎه از اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ،و
از ﮔﺮداب ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻏﺪار ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮج
ﻧﻮﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﻮد و ﺑﯽ ﺟﻮش و ﺗﺎب ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮو ﻣﯽ داد و آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه درﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
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داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮق ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .آﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺼﻞ
ﺷﮑﻔﺘﻦ ،ﭘﯿﺎمآوران ﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺻﺒﺢ روﺷﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ!
در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺗﻤﺎم از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺗﭙﺶ ﻫﺎی ﻧﺒﺾ داﻧﻪ وﺟﻮاﻧﻪ در ﻋﻄﺶ اﻧﻘﻼب ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺮود .آﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ورزش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎریﻫﺎﯾﺸﺎن اﻋﺠﺎب
ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن رﻓﻘﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ آوردﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای رﻓﻘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد و
وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﯾﻦ .آﻧﺎن را ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را
ﻣﯽ ﻓﺮﯾﻔﺘﻨﺪ ،و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺜﯿﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ "ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ"،
"ﻣﻄﻤﺌﻦ" ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﭘﺮﻫﺎی
ﻇﺮﯾﻔﺸﺎن ﭼﺘﺮی از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ رﻓﻘﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪﻧﺪ.
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺎرت و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ،
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻨﻮی و ﻏﻢ دوری از او را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دژﺧﯿﻢ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد ﻣﺮگ را ﺑﺮ
ﮔﻠﻮی ﻟﻄﯿﻒ آﻧﺎن ﻓﺸﺮد .و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﺎران ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد .راﺳﺘﯽ داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ در دﻧﯿﺎی ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﮐﻮدﮐﯽ در آن
ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از ﻫﯿﻮﻻی ﻣﺮگ داﺷﺘﻨﺪ؟
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم داس ﻣﺮگ دژﺧﯿﻢ ،داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ را ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺰاران ﻧﻬﺎل ﺳﺒﺰ دﯾﮕﺮ در دﺷﺖ
ﭘﻬﻨﺎور ﺷﮑﻔﺘﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ درو ﮐﺮد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ روﯾﺶ و ﻫﺴﺘﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮگ "داﻧﻪ" و "ﺟﻮاﻧﻪ" ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﻋﺸﻖ و اﻟﻬﺎم ﺑﺮای
ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﯿﮕﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و
رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ اش ﻧﺴﻠﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ.
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﻗﯿﺎم ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺑﻬﻤﻦ ،در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﯿﺼﺎل دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را "ازﻟﯽ"
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﻧﺴﻠﯽ از "داﻧﻪ ﻫﺎ" و "ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ"ی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه وارد ﮐﺮد.
داﺳﺘﺎن ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﺎ و رﺷﺎدت ﻫﺎی "ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ" ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﺳﮑﻮن ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ،
وﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را در ﺟﺴﺘﺠﻮی "درﯾﺎ" رواﻧﻪ راه ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه ای ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ دونﺻﻔﺖ ،در آوردﮔﺎه ﻧﺒﺮد ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ﻧﺎﺻﺮﻫﺎ و ارژﻧﮓﻫﺎ ،ﻫﺰاران "داﻧﻪ" و "ﺟﻮاﻧﻪ" دﯾﮕﺮ را در دﺷﺖﻫﺎی ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ و ﺑﺎرور
ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زود از آن "داﻧﻪﻫﺎ" و "ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ" ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻧﻬﺎلﻫﺎی ﺟﻮان روﺋﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻬﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزش ﻫﺮ ﺑﺎد ،ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻏﻨﭽﻪﻫﺎی
ﺳﺮخﮔﻮن ﺧﻮﯾﺶ ،آوازﻫﺎی رزم و ﻓﺘﺢ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻮﯾﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و " 13
آﺑﺎنﻫﺎ" )روز ﺧﯿﺰش داﻧﺶآﻣﻮزان( را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب،
در ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ،در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻔﺘﻦ
ﻫﺰاران "داﻧﻪ" و "ﺟﻮاﻧﻪ" ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪم در راه ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاردﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻼح ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰاران ﮐﻮدک ﻣﺒﺎرز دﯾﮕﺮ در وﯾﺘﻨﺎم و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ...ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن،
ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ،ﺳﻬﻤﯽ ﭘﺮارزش را در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای واﻗﻌﺎ آزاد
و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
و اﻣﺮوز در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن ،ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎده و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ،و در ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺑﯽرﯾﺎ و روﺷﻨﺸﺎن ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از آن ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ .در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻮان و ﺷﺎداب ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن،
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎی ﺑﯿﮑﺮان ،ﺑﻪ آﺑﯽ آزادی،
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی در دﺳﺖ و ﺑﯽﻫﺮاس از ﻣﺮﻏﺎن
ﻣﺎﻫﯿﺨﻮار...
در ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﺮﮐﺶ ﻓﺮداﯾﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻮزان
ﻗﻠﺐﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺣﺮارت روحﺑﺨﺶ ﺟﺎن ﺷﻮرﯾﺪه آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و
ﺧﻢ ﻧﺒﺮد ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﺎن در وﺟﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﭘﺎره ای از ﺗﻦ زﺧﻢ ﺧﻮرده
ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﭘﺎک ،و ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات ﺳﺘﺮگ ﻣﺮدم
و اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ...
ﯾﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!

اﻋﻼﻣﯿﻪ
"ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺮان"
ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ 70 .ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ﮐﺸﺘﻪ ،و ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .دو ﻗﺒﻀﻪ
ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﺳﻼح ﮐﻤﺮی ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ اﻓﺘﺎد 14 .ﺗﻦ از ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای از ﻣﺮدم
ﻋﺎدی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﯽروﯾﻪ و ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ،و
ﻗﻠﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ رﺳﻮاﺋﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ روزﻫﺎی  26اﻟﯽ  28اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه
ﺧﻮد را ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽ
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ردﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،وﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری رﻓﻘﺎ دﺷﻤﻦ را وادار ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ زودرس ﮐﺮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و رزﻣﻨﺪﮔﯽ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،دﺷﻤﻦ را در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﯿﻊ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﻼحﻫﺎی
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از دور ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد زد و ﻋﮑﺲ ﭼﻨﺪ
ﺳﻼح را در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻌﻨﻮان وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺎزه در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ .در
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻧﻮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از رﻓﻘﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ دو رﻓﯿﻖ ﺧﺮدﺳﺎل ،ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم اﺳﺒﯽ  11ﺳﺎﻟﻪ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم
اﺳﺒﯽ  13ﺳﺎﻟﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ
دﺷﻤﻦ ،ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﯽ از رﻓﻘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،رﻓﻘﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻼحﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد از دو ﺟﻨﺎح ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺮده ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺐ  500ﻣﺄﻣﻮر وﯾﮋه ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞﻫﺎی ﯾﻮزی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و
ﻧﺎرﻧﺠﮏﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺷﺪﯾﺪا زﯾﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻟﺤﻈﻪای ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎرج
ﺷﺪه و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺧﺎﻧﻪﺑﻪﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻮﭼﻪﺑﻪﮐﻮﭼﻪ راه ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﭘﺲ از
ﮐﺸﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  20ﻣﺄﻣﻮر دﺷﻤﻦ و ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه را در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯽﻣﺘﺮی ﻧﺎرﻣﮏ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،و از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .از آن
ﭘﺲ ،ﻣﺄﻣﻮران دﺷﻤﻦ ﺟﺮأت ﭘﯿﮕﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده و رﻓﻘﺎ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﮑﺎن
از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .رﻓﻘﺎ ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪان
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺸﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮداد ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎرن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻧﻮ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ دﯾﮕﺮی واﻗﻊ در
ﮐﻮی ﮐﻦ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد
وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ اﮐﺜﺮ رﻓﻘﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﺰت ﻏﺮوی ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ ﻏﺮوی ﮐﻪ زﻧﯽ  55ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ "رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر" ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﻮد .او در
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از از ﭘﺎی
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞﻫﺎی اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا وﺳﯿﻠﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز و دو ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ
دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از از ﭘﺎی درآوردن ﻋﺪهای از ﻣﺄﻣﻮران در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺟﺎن ﺧﻮد
را در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻖ ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻓﺮﻫﺎد ﺻﺪﯾﻘﯽ ﭘﺎﺷﺎﮐﯽ

زﻫﺮه ﻣﺪﯾﺮﺷﺎﻧﻪﭼﯽ

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮر

اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﭘﻮر

ﻋﺰت ﻏﺮوی )رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﭘﻮر

ﻻدن آلآﻗﺎ

ﺑﻬﺮوز ارﻣﻐﺎﻧﯽ

ﻓﺮزاد دادﮔﺮ

ﻣﻬﻮش ﺣﺎﺗﻤﯽ

ﻣﯿﺘﺮا ﺑﻠﺒﻞﺻﻔﺖ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺎﺑﺪی

ﻫﺎدی ﻓﺮﺟﺎد

ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ زرﮐﺎر
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ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻧﻔﺮات ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ دﺷﻤﻦ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ  500ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮی را در ﮐﻮﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺎرق
و ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب
ﻧﺎرﻧﺠﮏ و ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .رﻓﻘﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﻪ ﭼﻬﺎر
رﻓﯿﻖ )دو دﺧﺘﺮ و دو ﭘﺴﺮ( ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺮح دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه را اﺟﺮا ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺑﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ دو ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﯾﮏ ﺳﻼح ﮐﻤﺮی )ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻋﻘﺐزدن ﻣﺄﻣﻮران دﺷﻤﻦ ،ﺧﻂ اول
ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط دﯾﮕﺮی از
ﻣﺄﻣﻮران ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻓﻘﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪﺑﻪﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻮﭼﻪﺑﻪﮐﻮﭼﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻘﺐ راﻧﺪه و راه ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ.
در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه "ﮐﻮﭼﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ" ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران وﯾﮋه
ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ او را از ﭘﺎی درآورده و ﭘﺲ از ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﺳﻼح اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎرق ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺻﺮه آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ در
ﺟﻬﺖ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎرق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راه ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻪ ﺗﻦ از
اﻓﺮاد وﯾﮋه ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را از دﺳﺖ داده و
ﺑﺎ ﺗﻀﺮع از رﻓﻘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﮑﺸﻨﺪ .رﻓﻘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺟﺰء دﺷﻤﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ دواندوان ﺧﻮد را در ﭘﯿﭻ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎرق از دﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آن ﭘﺲ ،رﻓﻘﺎ وارد ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺧﺎرج از ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺮد رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ،رﻓﻘﺎ ﺳﻼحﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه!"" ،ﻣﺮگ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم!" ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﯿﺪان ﺻﺎﺑﺮ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد رزﻣﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در  40ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪان ﺻﺎﺑﺮ ،رﻓﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﭘﯿﮑﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﯾﻮرش ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را از ﭘﺎی درﻣﯽآورﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺼﺎدره
ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﯾﻮزی ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم آﺑﺎد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎرق ﻧﻈﺎم آﺑﺎد ﮔﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﯽ  5ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﻠﺢ راه را ﺑﺮ
رﻓﻘﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .رﻓﻘﺎ ﺑﺪون ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﯾﮏ
رﮔﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺄﻣﻮران را ﻓﺮاری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﻄﻮر آﻣﺎده و
روﺷﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ رﻓﻘﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،رﻓﻘﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﻤﺮه ﺳﺒﺰ ﭘﻠﯿﺲ را ﮐﻪ آرم ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و در ﻣﯿﺎن

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺮان

69

ﺷﺎدی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺴﻼﻣﺖ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  28اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻔﻮذی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ
وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺪک و ﻧﺎرﻧﺠﮏﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
دﻻوری ﺑﯽﻣﺎﻧﺪی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﻄﺎرﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در
ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺮاﯾﺪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽاﻣﺎن و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن رﻓﻘﺎی
ﻣﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ رﻓﻘﺎی درون ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻋﺪهای از رﻓﻘﺎ
ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارﺷﺎت داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ،در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻣﺄﻣﻮران دﺷﻤﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎی ﺑﯽروﯾﻪ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮران
ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺟﺰء ﺷﻬﺪای ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﮏﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺟﻨﺎﯾﺎت دوﻟﺖ ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت دروﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﻠﻔﺎت دﺷﻤﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮده اﺳﺖ از:
 -1اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ،ﮔﺎرد و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ  10ﻧﻔﺮ.
 -2درﺟﻪداران ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ  30ﻧﻔﺮ.
 -3ﺳﺮﺑﺎزان وﯾﮋه ﮔﺎرد ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ  30ﻧﻔﺮ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽرود ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﯾﺪ روﺣﯿﻪ
اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ را ﺑﺸﺪت ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻮل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺰدور ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را
ﻣﻮرد اﺳﺘﻤﺎﻟﺖ و دﻟﺠﻮﺋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ روﺣﯿﻪ ﺧﺮاب ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺎ ﺣﺪی اﻋﺎده ﺷﻮد.
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ رژﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ را در ﺟﺮاﯾﺪ
ﻋﺼﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮده از اﺳﺮار ﻣﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮاق واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ رواﺑﻂﺷﺎن ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﺧﻮب ﺷﺪه ﻣﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ و
دروغﺑﺎﻓﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻣﻮز
رواﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ ،ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﮐﻮﭼﮏ! ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده و رﺳﻮاﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺎه ،در ﺟﻌﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﭼﻪ واﻗﻌﯽﺗﺮ! ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم واﻗﻊ ﺷﻮد .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﯾﮑﺠﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت "دوﺳﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮروزی" را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮان آﺷﻨﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ واژه "رﻓﯿﻖ" ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ رﻓﻘﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎ واژه "دوﺳﺖ" ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب
ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﻨﻈﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو را
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ! ﺷﺪه و ﺧﻮد را رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﺰدور ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ درﺷﺖ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه!؟ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯿﺎت ﺑﯽﻣﺤﺘﻮی ﮐﻪ دروغ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺮ
ﻫﻤﮕﺎن واﺿﻊ اﺳﺖ روی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ را و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ راه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ آن
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  19ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺎﺳﺎ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻣﺮی ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒﻮده و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ" ارﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﻗﻌﺎ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺮان

71

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
رویﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ از ﻃﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﻬﺎن و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﻬﺎدت رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﺮد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻇﻔﺎر
ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻓﺸﺮده
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﻮل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و ارﺗﺠﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻫﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن "ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺮان" و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،و ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﯽاﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﺋﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

"ﺟﺎوﯾﺪان ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪای ﺧﻠﻖ اﯾﺮان"
"ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان"
"ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان"
"ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ"
"ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه و دوﻟﺖ ﻣﺰدورش ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ"
"ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﺗﻮدهای ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﯾﺮان"
"ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی راﻫﻤﺎن"
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
دوم ﺧﺮداد  1355ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ ﺷﻤﺎره  7ﺧﺮداد 1355

ﻧﺎﻣﻪ ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﺳﻼم رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در زﻧﺪان ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﻮم .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﻮ
در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدی .از ﻗﻮل ﻣﻦ
و ﺗﻤﺎم رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ رﻓﻘﺎی
ﻫﻤﺮزم ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز در زﻧﺪان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮده
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﻓﺮاوان دارد دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارد اﻃﻼﻋﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﻗﻀﺎﯾﺎی
ﺑﯿﺮون ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﯿﮑﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ رﻓﻘﺎ ﻫﺴﺘﯽ و رﻓﻘﺎ از ﺗﻮ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ" :ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻠﻖ در زﻧﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯽ".
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮی آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﺠﺎﺋﯽ اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ﻣﯽداﻧﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯽ؟
در اﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ و
ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺎت و ﺳﻼح و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی اﯾﺮان را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در اﯾﺮان اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻦ
ﮐﻪ ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺣﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در زﻧﺪان را ﺧﺮد ﮐﻨﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزاﺗﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او در ﻧﺎﻣﻪاش
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد" :ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را در ﺣﻖ ﺗﻮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ و
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اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺗﻮ ﻣﺜﻞ درﯾﺎﺋﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺧﺸﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻮده و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ وﺟﻮدش ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﮐﯿﻨﻪ
ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ اﺳﺖ".
ﺗﻮ ﻣﻮج درﯾﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪای ﻓﺮوزان در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮوزان اﻧﻘﻼب را در اﯾﺮان روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ
ﺳﺮﺳﭙﺮده اﯾﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ آرام ﮔﯿﺮد. ...
********
در ﺳﺎل  53ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎنﭼﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﺮدن ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺘﺎر آﻧﻬﺎ در ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﺳﻨﮕﯽ اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻓﻘﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ
و ﺧﻄﺎﺑﯿﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺨﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﯿﮏﻃﺒﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺎﻣﻮر ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ را
در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺪام او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮوی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ
او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ را
وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺳﺮوان ﻧﻮروزی رﺋﯿﺲ ﮔﺎرد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻣﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﺪ .ﺳﺮوان ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﺎزده ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻨﮕﯿﻨﺶ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﺪ .او داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد و ﺣﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮگ ﺑﺮ او.
ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﻢ اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ.
او رﻓﻘﺎی ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ ﺟﺰﻧﯽ را ﻟﻮ داده ﺑﻮد.
********
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮرده اﺳﺖ .رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ) (1354رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﯿﻖ ﭘﺮی ،رﻓﯿﻖ ﻧﺰﻫﺖاﻟﺴﺎدات
روﺣﯽآﻫﻨﮕﺮان ،رﻓﯿﻖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺳﻨﺠﺮی،
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮی ،رﻓﯿﻖ ﻣﺎرﺗﯿﮏ ﻗﺎزارﯾﺎن،
رﻓﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪی ،رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮری ،ﮔﺮوه
رﻓﯿﻖ ﺟﺰﻧﯽ و رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺷﻬﯿﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺸﺖ رﻓﯿﻖ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮد .او در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی

رﻓﯿﻖ ﻧﺰﻫﺖاﻟﺴﺎدات روﺣﯽآﻫﻨﮕﺮان

ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺸﺖ .رﻓﯿﻖ ﭘﺮی ﯾﮑﯽ از
رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد او در
آذر ﻣﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺸﺖ .او در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
رﻓﯿﻘﯽ ﺑﻮد و در ﻧﻈﺎمآﺑﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﮔﺎن
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﻣﻔﺼﻞ در ﮐﻮﭼﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪه
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ.

رﻓﯿﻖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺳﻨﺠﺮی

رﻓﯿﻖ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﭘﺎﯾﺪاری

رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮری

رﻓﯿﻖ ﻣﺎرﺗﯿﮏ ﻗﺎزارﯾﺎن

رﻓﯿﻖ ﭘﺮی

رﻓﯿﻖ ﺳﻌﯿﺪی
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ﺷﻬﺎدت رﻓﻘﺎ و ﺗﯿﺮﺑﺎران آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن
ﺑﮑﺎﻫﺪ ﭼﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ رﻓﻘﺎ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻼح آﻧﻬﺎ را
در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد از زﯾﺮ ﯾﻮغ رژﯾﻢ
ﺳﺮﺳﭙﺮده ﺧﺎﺋﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﺋﻨﺎن دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ او را زﯾﺮ ﯾﻮغ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﮐﻪ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ درس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻠﻖ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰوه درﻣﯽآورﯾﻢ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﺎ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهای اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ در زﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ روزی ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را آزاد ﮐﻨﯿﻢ و روزی ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﯾﺪن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮ ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی راﻫﻤﺎن
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه

ﻧﺎﻣﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﺋﯽ ﻃﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
" ...ﺗﻮ ﻣﺜﻞ درﯾﺎﺋﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺧﺸﻢ ﺑﻪ
دﺷﻤﻦ ﺗﻮده و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده و ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺸﻢ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،دﻟﻬﺎﯾﻤﺎن را ﺻﻔﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
 ...رﺳﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﻫﺪﯾﻪای
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺮاوان ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام ﺑﺮای
ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪام :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ

ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﺋﯽ

ﺗﻮدهﻫﺎ و رﻓﻘﺎﯾﺖ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖﺗﺮﯾﻦ
رﻓﯿﻖ را دوﺳﺖ ﺑﺪاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﺧﻮد دﺳﺘﻪﮔﻠﯽ ﺑﺒﻨﺪی و روزﯾﮑﻪ در راه
رﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﺖ را ﮐﺮدی و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮت را در ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪی،
ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯽ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻣﻦ وﻋﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪای را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ .ﺗﺎ آن دم ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪام را ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ".
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  6اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1353رﻓﯿﻖ
اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺷﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ ﻃﯽ ﻧﺒﺮد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﺷﺎه ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و دﻻوراﻧﻪ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ )ﻓﻀﯿﻠﺖﮐﻼم(

ﮐﻠﯿﺸﻪ "ﻧﺒﺮد ﺧﻠﻖ" – ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ  ،دی ﻣﺎه 1353

)در ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ،دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ  12ﺳﺎل ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ(.

رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻓﺘﺢ!
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر

ع .ﺷﻔﻖ

ﻣﺎدر!
از ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﯿﺪه ﺗﻮ ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪهام
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﺖ ره ﺳﭙﺮدن آﻣﻮﺧﺘﻪام
ﻣﺎدر!
در اﯾﻦ ﭘﮕﺎه
در آﺗﺶ و ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺧﻮن
در اﯾﻦ ﺧﺮوش ﺧﺸﻢ
در ﺟﺸﻦ رزم ﺧﻠﻖ
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺖ را
ﻓﺪاﺋﯽ ﺳﺮخ رﻫﺎﺋﯽ را
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺪو ﺑﺒﺨﺶ!
*****

ﻣﺎدر!
ﺑﺎ ﻫﺰاران داغ ﻧﻔﺮت رﺳﺘﻪای
ﺑﺎ ﻫﺰاران رﻧﺞ ﺟﺎری ﺑﻮدهای
ﭼﻬﺮهات ﮔﻮﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺎﻣﺘﺖ ژرﻓﺎی درد اﺳﺖ
و ﻓﺮزﻧﺪ ت ،ﭼﺮﯾﮏ ﺧﻠﻖ!
 ﺑﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ-از ﺗﺒﺎر ﺧﻮن
از ﺳﯿﻪﮐﻞ!
*****

ﻣﺎدر!
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺧﺼﻢ ﻣﺪﻓﻮن،
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺧﻠﻖ ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ!

رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻓﺘﺢ!
و ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﺮﯾﮑﺖ
ﻓﻮج ﻓﻮج  ،ﭘﺮ ﺷﻮر
ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دل ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎل ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﯽ! آوای رزم ﺗﻮ
ﺗﻮﺷﻪ ﭘﺮ ﺑﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد
ﺳﻼح ﺑﺮ ﮐﻒ ،ﺧﺼﻢ را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ:
ﻗﻬﺮ!
آری! ﻗﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ!
ﺗﺎ ﺑﺴﺎط ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮر اﻓﮑﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﻪ آزادی از آن ﺧﻠﻖ
ﻣﺮگ از آن دﺷﻤﻦ ﺑﺎد!
*****

ﭼﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﻨﺪ!
ﭼﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﻨﺪ ﻣﺎدر!
ﭼﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﻨﺪ ﺟﻼدان
ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺷﺮم
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و آﻏﺎز ﻫﺴﺘﯽﺷﺎن
ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻫﺰاران ﺗﺮس
ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮخات را
ﺑﺮ دار آوﻧﮓ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ
 ﻫﻤﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻓﺘﺢ- ﭼﺮﯾﮏ ﭘﺮ ﺗﻮان ﺧﻠﻖ-در ورای دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎری ﺗﻮ
ﻋﺒﺚ ﭘﻨﺪارﺷﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮان و ﮐﻮﭼﮑﺖ را
 ﺑﺎ ﻫﺰاران زﺧﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ-ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ وادارﻧﺪ
در ورای دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎری ﺗﻮ
ﻋﺒﺚ ﭘﻨﺪارﺷﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ!...
ﺑﻨﮕﺮ!
ﺑﻨﮕﺮ ای ﻣﺎدر!
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﺑﻨﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺮاس ﺷﺐﭘﺮﺳﺘﺎن را
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺒﯿﺮت را
ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﺮﯾﮑﺖ را
"ﻣﺴﻌﻮد" را
در ﺑﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ
ﻗﺎﻣﺘﺶ را ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﺧﺎﻣﺸﺎن "ﻋﺒﺎس" را ﮐﺸﺘﻨﺪ
و "ﭘﻮﯾﺎن" را ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﺳﭙﺮدﻧﺪ
و دﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ
"ﻧﺎﺻﺮ" و "ارژﻧﮓ"
ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ ﻓﺮدا را
ﭼﻪ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﭘﮋﻣﺮدﻧﺪ
در ورای دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎری ﺗﻮ
ﻋﺒﺚ ﭘﻨﺪارﺷﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را از روز
ﮐﻪ ﺧﻠﻖ را از ﻓﺪاﺋﯿﺶ
ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ!
*****

ﻣﺎدر!
از ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﯿﺪهات ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪهام
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﺖ ره ﺳﭙﺮدن آﻣﻮﺧﺘﻪام
ﻣﺎدر!
در اﯾﻦ ﭘﮕﺎه
در آﺗﺶ و ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺧﻮن
در اﯾﻦ ﺧﺮوش ﺧﺸﻢ
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺖ را
 ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را-در ﺟﺸﻦ رزم ﺧﻠﻖ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺪو ﺑﺨﺶ!
ﺑﻪ رﺳﻢ دﯾﺮﯾﻦ...

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن

ﺳﭙﯿﺪ ﻣﻮی ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﯿﻠﯽ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1385

ﺳﭙﯿﺪ ﻣﻮی ﻋﺎﺷﻖ
آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻗﻠﺒﺖ ﻟﺒﺮﯾﺰ از
ﻋﺸﻖ و اراده اﺳﺖ
"ﻋﻤﺮت دراز ﺑﺎد
ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﻋﻤﺮت دراز ﺑﺎد"*
ﻣﺎدر
درﺧﺸﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
از دﯾﺮوز روز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
دﻟﺖ در آرزوی ﺳﺮخ
ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﭙﯿﺪی ﻣﻮﯾﺖ ﻫﺰاران ﻫﺰار
رﻧﮓ و ﻧﯿﺮﻧﮓ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
و در ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦ ﭼﻬﺮهات
ﺑﺮگ ﺑﺮگ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺰار ﻫﺰار دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮه در ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ
و ﮐﺒﻮﺗﺮ آرزوﯾﺖ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎل در ﺗﻮﻓﺎن ﺣﻮادث
ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﺎل ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ
ﻋﻤﺮت دراز ﺑﺎد
ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ آزادی
* ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﯿﻨﺎی اﺳﺪی ﻋﺰﯾﺰ.

"ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان"
ﺑﻪ :رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
پ .رﺗﺒﯿﻞ
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺒﺎرز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

"ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان"
 ﺧﻠﻘﯽ در ﺑﻨﺪِ ﭘﺎﺳﺪارانِ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺤﺘﻀﺮ-ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺷﻤﺎ را
ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﮐﻪ ﺳﺮان ﭘﺮ ﺷﻮر،
ﺳﺮﺷﺎن را ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ زاﻧﻮی ﺳﮑﻮت وﺣﺸﺘﺰا
و ﻟﺐ دوﺧﺘﻪﺷﺪﮔﺎن
ﺗﺎﺑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی زﻣﺎن را
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ دوش
و ﻣﮑﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن،
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮگ زﻣﺎن
******
در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﮐﻪ آﯾﺖاﷲﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ
 اﯾﻦ رﺑﺎﺗﮏﻫﺎی "ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ" -ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻤﺮﮔﺎه ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﯾﺸﺎن،
ﻧﻄﻊ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻼد را ﺑﻪ ﺟﺎی زﯾﻦ
و ﻻژوردﯾﻦ ﺳﻨﮓِ ﻣﻘﺪسِ آزادی را
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮش راه ﺳﻢ اﺳﺐﻫﺎﯾﺸﺎن
و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻮره ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺻﻔﺎت ذات "آرﯾﺎﻣﻬﺮ"ﺷﺎن
و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻻژوردﯾﻦ ﻣﻮره،
"ﺷﻬﻨﺸﺎه" را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺮای  ...آزادی ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

"ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان"
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******
و ﺷﺎه  -اﯾﻦ ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ -
ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﻫﻤﺎره ﺳﺮِ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻬﺎد ﺑﺮ آﺳﺘﺎن "ﺳﯿﺎ"
و؛ اﻣﺎ
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ  -اﯾﺮان -
ﮐﻪ ﻣﯽﻟﻤﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻋِﺰ و ﺟﺎه
ﻣﯽﺷﺪ ﺟﻼد ﻣﺮدﻣﺶ
زﺑﺎنِ ﻟﺐ دوﺧﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ
*****
در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﮐﻪ ﮐﻮرهﻫﺎی آﺗﺸﺰای دﻟﯿﺮان ،ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺧﺎﻣﻮش،
و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺗﻤﺴﺮا ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪ؛
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺷﺎه.
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ "ﺟﺮﻗﻪ"ی ﺗﻔﻨﮓ "ﭼﺮﯾﮏ"
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ "ﺣﺮﯾﻖ" ) (1اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
از ﻟﺒﺎن ،وا ﺷﺪ ﺑﺨﯿﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮت زﻣﺎن
رﻫﺎ ﺷﺪ ،ﻋﻘﺎﺑﺎن ﺗﯿﺰ ﭘﺮِ زﺑﺎنﻫﺎ
از ﻗﻔﺲ دﻧﺪانﻫﺎ:
"ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان!
ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان!
ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ (2) "...
) 12ﻣﯽ  2006ﺗﻮرﻧﺘﻮ  -ﮐﺎﻧﺎدا(

**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

)" (1از ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد" )ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ دون(.
) (2در ﮔﯿﺮ و دار اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،1357ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج رادﯾﻮی اﯾﺮان در ﮐﺎﺑﻞ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدم؛ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه در رادﯾﻮ ،ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ" :ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ! ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ،رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺎرد ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ "...و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ آوازی ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﮕﻮش" :ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ! ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ! ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮑﺴﺖ ،از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ."...
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ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر

رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر!
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﺎد ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺳﻪ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرز ،ﺳﻪ
دﺳﺘĤورد ﺷﻤﺎ ،ﻧﺎدر ،ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎن آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘُﺮﺣﺎﺻﻞ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وزﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽﺗﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ آن ﺑﺎﻟﯿﺪه و ﺑﺎ درسآﻣﻮﺧﺘﻦ از آن ﺷﻌﻠﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهاﯾﯽ روﺷﻦ
و ﺑﺎﻟﻨﺪه را در دلﻫﺎﯾﻤﺎن ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر!
ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ ،از ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی
ﺳﻠﻮلﻫﺎی زﻧﺪان ،از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺟﻨﺠﺎل ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،از ﮐﻮهﻫﺎ و درهﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن
از ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،از ﻣﻘﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ،ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺗﻬﯽ از ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد رﻓﻘﺎ ﻧﺎدر ،ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم اﺳﺒﯽ!
درود ﺑﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﯾﺶ!
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب ،زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاداران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان -ﺳﻮﺋﺪ
 19ﺑﻬﻤﻦ -ﻫﻮادار ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان -ﻧﺮوژ
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ از ﻣﺎدر
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن
 32ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن ،زن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و آرﻣﺎنﻃﻠﺐ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﯿﮑﺎر ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻮﮐﺮ ﺳﺮ ﺳﭙﺮده آن ،رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺎه ،ﺑﻪ
ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﻓﻮرﯾﻪ  ،1975ﻣﺎدر
ﺷﺎﯾﮕﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .در زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻬﺎی رژﯾﻢ ،ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل ﺳﺎواک ،در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و آزارﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ زن ﭘﺮ ﺷﻮر
و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آرﻣﺎنﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ و آزاده اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،در ﻗﻌﺮ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ از آرﻣﺎﻧﻬﺎی واﻻی ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ،دﻓﺎع
ﺑﻌﻤﻞ آورده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ،ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﯿﺎورد .ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،در آن
دوران ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،در ﺷﻤﺎر زﻧﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ و آرﻣﺎنﻃﻠﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﮑﻮﺋﯽ و اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎ و
ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮد ،ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع را ﻓﺮوزان،
ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز زن آزاده و آرﻣﺎنﻃﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و در دﻓﺎع از آرﻣﺎﻧﻬﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ
ﺷﺎه و ﭼﻪ در دوران رژﯾﻢ آدﻣﮑﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻬﺎ اﻓﺘﺎده و ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ،ﺗﺤﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ و
ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻫﺎﺋﯽ از ﭼﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع و ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ
دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻋﺎری از اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪادﮔﺮی ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ از ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی
ﺷﺎﯾﮕﺎن ،و در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮش ،از ﻃﺮف رﻓﻘﺎی
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎدر
ﺷﺎﯾﮕﺎن ،اﯾﻦ زن آزاده و ﻣﺒﺎرز ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارج ﻣﯿﻨﻬﯿﻢ.
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ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل  27ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد،
ﺧﻮن دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻫﺰاران زن ﻣﺒﺎرز و ﻣﻘﺎوم را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭼﻨﮓ ﺧﺸﻢ و ﻗﻬﺮ زﻧﺎن ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﺮان ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر
ﺑﺮده و در آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ دور ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻻﯾﺰال ﺧﻮد ،اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻋﺎری از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ،
ارﺗﺠﺎع ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ درودﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ  -ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1385

ﭘﯿﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ارجﮔﺬاری از رﻫﺮوان راه آزادی ،آﻣﻮزﮔﺎران ﻋﺸﻖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری از
ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﺮ دوش ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ،ﯾﺎدآور رزم آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﻠﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و
ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﺎن راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ وآزادی اﺳﺖ.
از ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ،ﻣﺎدران و ﭘﺪراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﺷﺎدوش و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و آزادی را ﺳﺮدادﻧﺪ .رﻓﯿﻖ
ﻣﺎدر زﻧﯽ از ﺧﯿﻞ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺳﺎواک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ آرﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﭘﯿﺎم ﺷﻮراﻫﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان )در ﺗﺒﻌﯿﺪ( ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﻧﻮر
دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎ!
ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺎدر ،ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﻧﺒﺮد
روﯾﺎروی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﺘﻨﯽ ﺷﺎه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ
دﻻوران و در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان در داﻣﻦ ﻣﺎدری زﺣﻤﺘﮑﺶ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ،
ﺑﺎ آﮐﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻄﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
و ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺮدم روا ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺮاﺑﺮ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در داﻣﻦ ﻣﺎدری ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن و ﻣﺮد ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ را روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎدر ،ﺻﺪﻫﺎ زن ﻣﺒﺎرز و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد،
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺎرزش ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  52ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﭘﺎک ﺟﻼدان ﺳﺎواک رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﺘﻨﯽ ﺷﺎه اﻓﺘﺎد
و ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻄﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻄﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ و دوران زﻧﺪان را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺳﺮاﻓﺮازی ﮔﺬراﻧﺪ.
ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺿﺪﺳﻠﻄﺘﻨﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺳﺎل  1357از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان )در ﺗﺒﻌﯿﺪ( ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﯾﺎد و
ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺟﺒﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،اﯾﻦ زن ﻣﺒﺎرز زﺣﻤﺘﮑﺶ و رﻧﺞ
ﮐﺸﯿﺪه درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﯾﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺒﺎرز وی را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان )در ﺗﺒﻌﯿﺪ(
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ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻋﺰﯾﺰ
درود ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ! ﻣﺎدری ﻣﺒﺎرز ،زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺻﺒﻮر و ﺳﻤﺒﻞ
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ارﺗﺠﺎع و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و زور و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و در راه ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ
ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺮدم از ﺟﺎن و دل ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.
ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ -رﻓﻘﺎ
ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ -در ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ در داﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از
ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
اﻫﺪاف و آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮش ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ رﻧﺞ و
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاوان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی
آزادﯾﺨﻮاه و ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آن ﻓﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎ و از ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﮕﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ .اﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آرﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﺑﻮده و
راﻫﺸﺎن روﺷﻦ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و زور و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ و ﻗﻮت
ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺮدم ﻫﯿﭽﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و آزادی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﺗﺒﻌﺎت ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ زﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت رﻓﻘﺎ ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ،ﯾﺎد آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﯾﮕﺮ را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﯾﺎدآور و ﯾﺎدﮔﺎر رزم دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻧﺴﻠﯽ از
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اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺪاﮐﺎر و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﺎدت و ﭘﯿﺮوزی
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮام و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
 29اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1385

ﭘﯿﺎم ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران و ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی  -ﺷﺎﯾﮕﺎن
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ!
درودﻫﺎی ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی -ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺗﺠﻠﯿﻞ از زن رزﻣﻨﺪه و ﭘﻮﻻدﯾﻦ ارادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در راه آزادی و ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﻘﻮق ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم اﯾﺮان از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﺪاﮐﺎری درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻤﺒﻞ
ﻫﺰاران زن و ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺷﺎه ﻣﯿﭙﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﮑﻨﺪن ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪﮔﺎن رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،رﻓﻘﺎ ﻧﺎدر ،ﻧﺎﺻﺮ
و ارژﻧﮓ و ﯾﺎ ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺎدر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻠﯽ در ﻋﺰم و اراده اﯾﻦ زن ﺷﻮرﺷﮕﺮ و
ﻋﺎﺷﻖ رﻫﺎﯾﯽ وارد آورد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ ﻧﮑﺒﺘﺒﺎرش ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .زﻫﯽ ﺧﯿﺎل
ﺑﺎﻃﻞ!
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻔﺖ
از آن ﺟﺒﺎران ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﺒﺎر ﺷﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﮐﻪ از اواﺋﻞ  1352ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻬﺮ را ﺑﻌﻨﻮا ن ﻣﺎﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت از ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را اﻧﻘﻼب و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
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ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﯾﺎراﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ و رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم ﺧﻮﯾﺶ را اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد
ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ درﺧﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎد اﯾﻦ ﯾﺎران در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮑﻮﻫﺶ
آن ﻧﺎﺑﮑﺎران و ﻧﺎرﻓﯿﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎی واﻻی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺧﻠﻖ از
اﻧﻘﻼب روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮده و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺳﺠﺪه
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺴﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﺎد اﯾﻦ ﯾﺎران زﻧﺪه داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای آرزو ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺟﺪان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﺎد
ﯾﺎران در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺑﻪﮐﺎران ﻣﺪرن اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮن رﻫﺮوان راه آزادی
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺮخﻓﺎم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی
واﻻﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن
از ﻗﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﻮغ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪان ﺧﻠﻖ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘĤوردﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی
ﻣﺒﺎرزات ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و دﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﺳﺮﺳﭙﺮده ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ درود ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﮑﺎر
ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻘﺮار آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آرزو ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ!
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ!
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺣﺰب ﮐﺎر اﯾﺮان )ﺗﻮﻓﺎن( ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻟﻤﺎن
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ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اواﺳﻂ دﻫﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮق دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺒﻮد ﯾﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ،
دارودﺳﺘﻪی ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮج اﻧﻘﻼب ﺳﻮار ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن  27ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﻫﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮ از زﻣﺎن
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ  57ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .درا ﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺗﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ از ﻗﺸﺮ
ﺟﻮان ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣﺠﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .رﻫﺒﺮان و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ
ﺑﻮرژوازی ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎح ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﻋﺒﺚ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﻫﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
 30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ رﻓﻘﺎی ﻧﻮﺟﻮان ﻓﺪاﯾﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺟﺎن ﺟﻮان
ﺧﻮد را در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن و اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽ  -اﻧﻘﻼﺑﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ .آﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه اﻧﻘﻼب در ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻓﺪاﯾﯽ و ﻣﺒﺎرز ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺤﯿﻂ و ﺧﺎﻧﻮاده ،رﻓﻘﺎ ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﻣﺎدران ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه دﻟﺒﻨﺪان ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪاش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻮرژوازی داﺧﻠﯽ او را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و
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دوﺷﺎدوش ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺮزﻣﺎناش ﻗﺮار داده ﺑﻮد .او ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﮐﻮره راه ﻓﺪاﮐﺎری ،رﻧﺞ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﻢ ﻓﻘﺪان وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺟﻮان رﻓﻘﺎ ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ
ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ .اﻧﻘﻼب آﺗﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺎﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﯾﺪ
اﻟﺘﯿﺎمﺑﺨﺶ ﮔﻮﺷﻪای از رﻧﺠﻬﺎی او و دﯾﮕﺮ ﻣﺎدران ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  -ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ
زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﻘﻼب  -زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ  -آﻟﻤﺎن
ﻣﺎه ﻣﻪ 2006

در ﺳﺘﺎﯾﺶ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
)ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی – ﺷﺎﯾﮕﺎن(
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن رﻓﻘﺎ ،ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎﺑﻨﺎکﺷﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی رزﻣﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﭼﻪ ﮔﻮارا "زﻧﺪه ﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آوردن رﻓﺘﮕﺎن" .ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه رﻓﻘﺎ ارژﻧﮓ و
ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎدری از ﺳﻼﻟﻪ
ﻣﺎدران ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮدش ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺪاﮐﺎریاش ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزهاش و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آرﻣﺎن ﺑﺰرگ رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ.
در دل ﻣﺎدر ﭼﻪ ﻏﻢ ﻫﺎ و رﻧﺞ ﻫﺎ ،ﭼﻪ درﯾﻎ ﻫﺎ و ﺣﺴﺮت ﻫﺎ ،و ﭼﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﻐﺾ ﻫﺎ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﺎ از ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺮو ،از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮ وﻓﺎداری و از ﭘﺎﯾﺪارﯾﺖ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .دﺳﺘﺎﻧﺖ
را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﻔﺸﺎرﯾﻢ و ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ و ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ.
ﺟﺎودان ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺎﺑﻨﺎک رﻓﻘﺎ ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن
درود ﺑﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی  -زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان  -راه ﮐﺎرﮔﺮ

ﭘﯿﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎنِ ﮔﺮاﻣﯽ،
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻬﺎدی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
اﺗﺤﺎدِ  350ﺳﺎزﻣﺎن از  40ﮐﺸﻮر ،ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ درودﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮِ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺑﯽاﻣﺎن رﻓﯿﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن )رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر(
و ﯾﺎدﺑﻮد ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺎه ،ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻐﺘﻢ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ درود ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ.
درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﯾﻮرش و ﺣﻤﻠﻪ رژﯾﻤﻬﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽای
ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽِ در ﻣﺴﻨﺪِ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،زﻧﺎن ،اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﻠﯽ و
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای آزادﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻﯾﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
و ﺟﺪی ﺗﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

97

ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻌﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺟﺒﻬﻪای
واﺣﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﮑﺎن
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺒﺎرزهﻣﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﻮرش اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ را در ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎ
)(International League of Peoples Struggle, ILPS
 20ﻣﯽ 2006
دﯾﮕﺮ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
 - ILPSﺑﺨﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 – ATIKﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ در اروﭘﺎ
 – CEBRASPOﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎ
ﻣﺎرچ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -ﯾﻮﻧﺎن
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﯾﻮﻧﺎن
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ -ﯾﻮﻧﺎن

ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ -ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ اﺗﺮﯾﺶ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان،
ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ -ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ اﺗﺮﯾﺶ ) ، (KOMAK-MLاز ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻘﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در وﯾﻦ از ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎواک ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آرزوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
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اﺗﺮﯾﺶ ،ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻋﻀﻮی از ﺑﻠﻮک اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ از زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را
ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮنآﺷﺎم در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ!
ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﻈﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ!
ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن!
ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ -ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ اﺗﺮﯾﺶ
Communist Action –Marxist-Leninist of Austria

ﭘﯿﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ﻓﻮروم
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
در ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن را ،رﻓﯿﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎﯾﮕﺎن .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺧﻼل ﻣﺒﺎرزات ﻃﻮﻻﻧﯽاش وی در
زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داد.
ﻣﺎ درودﻫﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪﻣﺎن را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن ،و ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ
اﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺳﺎزﻣﺎن دادهاﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ!
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی!
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ  -ﮔﺮوه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )(International Forum – Middle East Group
ﮐﻮﭘﻨﻬﺎگ –  19ﻣﯽ 2006

ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﭘﯿﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎ -ﺷﺎﺧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎ ،ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس
ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪاش در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﺣﺸﯽ ﺷﺎه ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪای را در
زﻧﺪاﻧﻬﺎی رژﯾﻢ ﺳﻔﺎک ﺷﺎه در ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻂ درﺧﺸﺎن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻣﺮگ.
رﻧﺞﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺶ ،در دﺳﺘﺎن ﺳﺎواک ﺳﻔﺎک ،ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺨﻔﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﺗﻠﺦﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ دردﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻌﻪای در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﯽای ﻣﺜﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖاش ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻧﺎن
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل  1974ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮی ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ وی ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن دﺳﺖ از اﻋﺘﻘﺎدش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻋﻮض وی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﺑﺮای اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ،زﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮدهای در اﯾﺮان اداﻣﻪ داد.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﺷﺎﯾﮕﺎن!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻧﻈﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ!
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻘﻬﺎ – ﺷﺎﺧﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﻗﻮﯾﺰون ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ  24 -آورﯾﻞ 2006
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ﭘﯿﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮﯾﯽ
ﯾﺎران ارﺟﻤﻨﺪم،
درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ،
ﺧﻮش دارم ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮس "رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر" ﺑﯿﺎﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
در ﻧﺸﺴﺖ "ﯾﺎد ﯾﺎران  "...ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ از ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮم ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ
ﺷﺪﻧﯽﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮدم ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ:
ﯾﮏ ﭼﻬﺮه از ﺳﻌﯿﺪ
ﭼﮑﺎﻣﻪ ﭼﺎﻟﻪ و ﭼﺎه
اﻣﺎم ﻃﺎﻋﻮن
زاد روز ﻣﻦ ،اﮐﻨﻮن
در ﻟﺤﻈﻪای ﭘﺮ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
از ﭘﺸﺖ اﺑﺮ اﻧﺪوﻫﺖ
در اﻣﺘﺪاد زرد ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺰ
دﯾﺪارﮔﺎه ﺟﺎن و ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن
ﺑﺮ رود ﭘﺮ ﺳﺮود ﺷﺪن
ﻧﻮروزاﻧﻪ
ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در آرزوی آزادی و ﺷﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن و آﺑﺎدی ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن،
و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و درود،

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮﯾﯽ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻪ  -2006ﺑﯿﺪر ﮐﺠﺎی آﺗﻼﻧﺘﺎ
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رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،درود!
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮا ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﻼم آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ درک ﮐﻨﯿﺪ" :ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻫﻢ ﺷﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ دﻣﯿﺪ"}.ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ{
و در ﻃﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻈﺎﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﻒ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی درﺧﺸﺎن
ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی دﻟﯿﺮ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪهام؛ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ آن ﭼﻨﺎن
ﺗﺎﺑﻨﺎک ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ،ﯾﺎد آﻧﺎن راه را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راه ﺧﻮﻧﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﻘﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
آری رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ از اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺴﻮی ﺟﻬﺎﻧﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ،ﮐﺸﻮر ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮزی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻗﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻇﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد اﺑﺪیﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻤﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﺮدﺳﺎﻟﺘﺎن در آن ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ،
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻔﻬﻮماش را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺧﻮد ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻼشﻫﺎی وی در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﻮاره ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮزﻧﺪه و ﺷﺎداب ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ در ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺎ؛ ﺟﺎودان در ﺧﺎﻃﺮه
ﺗﻮدهﻫﺎ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎی ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده را ﺷﺨﺼﺎ
ﻧﺪﯾﺪهام ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ،رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ درس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در راه ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ درد و رﻧﺞ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪای ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ را -ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺪای ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ -ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ
و ﻣﺮاﺗﺐ ارج و اﺣﺘﺮام ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮدﯾﺪ،
را اﺑﺮاز ﻣﯽدارم.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ ،از ﻃﺮف ﯾﮏ دوﺳﺖ،
ﭘﺎﻟﯿﻦ  -ﻣﻪ 2006

اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻠﻖ
زﺣﻤﺘﮑﺶ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ  ، 2006ﻫﺎﻧﻮر آﻟﻤﺎن

ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﯿﻨﺪه ﺑﻮدم.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﻔﺤﻪ ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ در دوران
اﺧﺘﻨﺎق ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه از ﻣﻐﺰم ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮد .از ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﮐﻪ در آن زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﯿﺎه ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮگ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ
ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺎه ﻣﺰدور رﺑﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی
ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزی ﻫﻤﭽﻮن رﻓﯿﻖ ﻣﻬﺮﻧﻮش اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻫﺎ،
ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﻻدن آلآﻗﺎﻫﺎ و  ...را در ﻣﻐﺰم ﺣﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻮق
دﯾﺪار رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻣﺎدر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺪاﯾﯿﺎن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه ﺧﻠﻖ!
ﺷﻮق دﯾﺪار زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎی زن دﻟﯿﺮی ﮐﻪ دوﺷﺎدوش رﻓﻘﺎی ﻣﺮد ﺧﻮد
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺻﻒ ﻧﺸﺪﻧﯽ در وﺟﻮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﻮق دﯾﺪار ﯾﮑﯽ از
ﺻﺎدق ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در راه رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎرزات ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان را ﻣﺮور ﻣﯿﮑﺮدم ﭘﯿﺶ
ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن ﻧﺴﻞ ﺷﺪ! و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﺣﻤﺪزادهﻫﺎ
و ﭘﻮﯾﺎنﻫﺎ ،ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮفﻫﺎ و ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽﻫﺎ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﺨﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﻮ ﺳﯿﺎﻫﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ را در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪ؟ آﯾﺎ دوﺑﺎره ﻧﺴﻠﯽ از ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺧﻠﻖ ﭼﻮن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻗﺪم در راه رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم در ﺑﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟
ﺑﺎﻻﺧﺮه روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،دور
ﺗﺎ دور ﺳﺎﻟﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻓﺪاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﻄﺮز زﯾﯿﺎﯾﯽ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ
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ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و از ﺧﻮد ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﻦ ﻗﯿﺎم  57آﻣﺪ؟
ﺑﯽ ﻗﺮار روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی از ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ در دروﻧﻢ ،از آﻧﭽﻪ دژﺧﯿﻤﺎن ﺑﺎ
ﺻﺎدق ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﻣﯽ اﻧﺪازم .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ "رﻓﯿﻖ ﻣﺎدرﻫﺎ" و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﯾﯽاش را دارﻧﺪ
و ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺠﻤﻊ راﺳﺘﻬﺎ "ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ" ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺳﻢ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدرﻫﺎ را "ﺗﺤﺮﯾﻢ" ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻮق دﯾﺪار رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،زن ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن ﭘﺎک
ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﯾﯽ اش ﻧﺎدر و ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ را وﺛﯿﻘﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﭙﺎی آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ ،اﺳﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدری ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﻨﺪ .ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ.
ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﻮد ،ﺷﺎدی ﭘﺸﺖ ﺷﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ رو ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آرزوی دﯾﺪار اﯾﻦ دو ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ را داﺷﺘﻨﺪ در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﮏ ﺷﻮق دﯾﺪار
ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﯿﻢ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ آﺳﻤﺎن از ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻼدان در ﮔﻠﻮ
دارم ،ﭼﻄﻮر اﯾﻦ دژﺧﯿﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﯾﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ! ﺻﺪای ﮔﺮم و زﯾﺒﺎی رﻓﯿﻖ
ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﮐﻪ ﺳﺮود "راه ﺗﺎزه" را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ در ﺳﺮم ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ:
راه ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺧﻠﻖ
ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ دﻫﺎن ﺗﻮ
ﭘﺮﺗﻮی ﻧﻮﯾﻦ رﻫﻨﻤﺎی ﺧﻠﻖ
اﻧﻘﻼب ﺳﺮخ ﺧﺼﻢ ﺟﺎن ﺗﻮ
ای ﮐﻪ ﻣﯿﭽﮑﺪ ز ﭘﻨﺠﻪ ﺗﻮ ﺧﻮن
ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﻧﮕﻮن
ﺷﯿﻮه ﺗﻮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺧﻠﻖ
ﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﺒﻨﺪ ،ﺑﮑُﺶ
ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮده ﮐﻦ ﻓﺰون
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اﻧﻘﻼب ﺳﺮخ راه ﺗﻮده ﻫﺎ
ﺣﯿﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺮﻣﻼ
دژﺧﯿﻢ ﺧﻠﻖ ،ﺟﻼد ﺧﻠﻖ
ﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﺒﻨﺪ ،ﺑﮑُﺶ
ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮده ﮐﻦ ﻓﺰون

ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎده ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮون ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،اﺳﻄﻮره ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ،آﻣﺪه ﺗﺎ از
ﻫﻤﺮزﻣﺶ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎدش را در ﺳﺎل  58در
دوره ای ﮐﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ
ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎورم ،و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﺮوز از ﻣﺎﻫﯿﺖ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ داده ﺑﻮد .و اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رﻓﯿﻖ
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ از اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی داﺷﺖ و
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﺋﯿﺶ ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﮕﻮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،دﺳﺘﻬﺎ را ﮔﺮه ﮐﺮده ﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ؛
دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دژﺧﻤﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﯿĤﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن
از ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ رﻓﻘﺎی ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،از
ﭘﻠﯿﺪی دﺷﻤﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،از راه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .ﻣﺎدر ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی دارد،
ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه را ورق ﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﮔﺶ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ دﻫﺎن دﺷﻤﻦ
ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ! ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻫﺎ راﻫﯽ ﺑﺠﺰ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺪارد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺶ داﻧﮓ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﺮا ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯿﺒﺮد و وﺟﻮدم را از ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ اﻣﺎ دﺷﻤﻦ دﯾﮕﺮی ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر او ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻗﺎب ﺳﺎده ای ﮐﻪ آرم ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺮ روی آن ﺣﮏ
ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﺳﻮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
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ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آرم از ﺧﻮن ﭘﺎک ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﻓﺪاﯾﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﯾﯽ اش ﻧﯿﺰ در آن ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﻮده اﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﺮور از دﺳﺖ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ
آرم ﺳﺮخ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ ی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻮﺳﻪ ای ﻋﺎﺷﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻮﺳﻪ ای ﺑﺮ راه ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرزه آن
ﭘﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و راﻫﺸﺎن را اداﻣﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎده ﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎده ﮔﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯿﮕﯿﺮد .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای او و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﯾﯽ اش آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او درود و ﺑﺪرود ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورم .دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ دﯾﺪار ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﺧﻠﻖ در وﺟﻮدم ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ آن روز ﻣﺤﺘﻮﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺴﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎر و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﺎ
دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد .ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در آن
روز ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﻣﯿﺒﺮدﯾﻢ!

108

ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد!

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
در ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن  20ﻣﺎه ﻣﻪ 2006
زﻣﺎﻧﻪ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف رﻓﯿﻖ زن ﻣﺠﺮی ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺼﻤﻢ او و ﺑﺎ
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻒ زدن ﺑﯿﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪای راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﺮود
ﭘﺮﭼﻢ دار ﺳﺘﻤﮑﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﻟﻦ را ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ای ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮه اﻧﻘﻼب ﺑﻮد را ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻟﮑﻮرﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻮرﮔﯿﻦ و ﻋﻠﯽ و ﻧﻮﺷﯿﻦ اﺟﺮا ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺘﻮی ﺷﻌﺮ و آﻫﻨﮕﻬﺎ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﯽ داد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص آن ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺎم آور "ﻏﻢ" ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
آزادی و ﺷﺎدی ﻣﯽ ﻧﻮازﯾﻢ .در ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﺑﻮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺣﻀﻮر رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺎرﻫﺎ
از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ از اﺷﮏ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ رﻓﯿﻖ را در ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪن او آرزوی
دﯾﺮﯾﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده .وﻗﺘﯽ رﻓﯿﻖ در ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻒ زدن و ﺷﻌﺎر "درود ﺑﺮ
ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردﻧﺪ .ﺷﺎدی و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎن در ﺻﺪای ﺧﻮد رﻓﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﭘﺮداﺧﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺳﺎده
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل داد و در
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
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ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ ﺛﻤﺮﺗﺮ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدن در
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻏﺮور آﻣﯿﺰ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درد آور ﺑﻮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﯾﻦ زن ﻓﺪاﮐﺎر ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎرزان و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و روان ﺑﺮ دﻟﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪ.
در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮد دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و
ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن آﻣﺪه و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف اﻇﻬﺎر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺒﺎرزات ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺮ
ﺟﻮاﻧﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺷﺎره ﮐﺮد و از ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی رژﯾﻢ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ اﻟﻬﺎم
از ﺳﻨﺘﻬﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ راه ﻧﺴﻞ آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ او ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد در ﺑﯿﻦ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺣﻀﻮری ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﭘﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺮ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اداﻣﻪدﻫﻨﺪه راه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺒﺎرز و ﻓﺪاﮐﺎری ﭼﻮن رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
راه ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد.
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ.
2006/5/25
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ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﻣﻪ 2006

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮ ﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم ﭼﻮن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
روز  20ﻣﺎه ﻣﯽ از ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن راﻫﯽ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،در ﻃﻮل راه ﺑﻪ
ﯾﺎد دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮدم اﻓﺘﺎدم و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﻮدم ﻓﺮو روم و
ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺟﻮّ اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺮخ ﻓﺪاﯾﯿﺎن در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺟﻮّ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮات دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات دﯾﮕﺮ
رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ و رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺼﺮ روز  20ﻣﯽ وارد ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﺷﺪﯾﻢ .رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ را دوﺑﺎره دﯾﺪﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ وارد ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﺑﻮد،
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دو رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﭘﻬﻠﻮی و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ دور ﺗﺎ دور ﺳﺎﻟﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺮی
روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻒ زدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزان و
ﺷﻬﺪای راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺷﻌﺮی ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺮی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪاد ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﯿﺠﺎن زده اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،رﻓﯿﻖ
اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﺑﺎره او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
در ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮑﺠﺎ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻒ زدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻮﺟﻮدآورد .ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ زده اﺳﺖ .ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ
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دﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و اﺷﮏ ﺷﻮق از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ .در آن ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از ﺟﺎن و دل ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎس آن
ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ،رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ آذری ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮای ﺣﻀﺎر
ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﺮد .وﻗﺘﯿﮑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﯾﮏ ﺻﺪا
ﻓﺮﯾﺎد زد "درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻓﺪاﯾﯽ".
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺗﺮﯾﺒﻮن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎس
ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﺮ زن ﻓﺪاﯾﯽ ،از ﻃﺮف ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ در ﻣﯿﺎن ﮐﻒ زدن ﺣﻀﺎر
ﯾﮏ آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی )رﻓﯿﻖ ﭘﻮﻻد( ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﻓﺖ ،اﯾﻦ رﻓﯿﻖ
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﻀﻮر دارد و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و آﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻓﯿﻖ ﭘﻮﻻد ﭘﯿﺶ ﮔﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﯿﻖ از
ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ رﻓﻘﺎی ﺷﻬﯿﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮش روی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از آن ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎری از آن ﺷﺐ ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺖ ﻧﺒﻮد .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﺤﺚ رﻓﯿﻖ ﭘﻮﻻد در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ
ارزش اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺼﻔﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارم و در ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.
ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ را ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
 ﮐﺎش ﺟﻤﻊ ﻃﯿﻒ ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﻨﻬﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،ﭼﻮن رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 -ﮐﺎش ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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 اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻀﻮر رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﺪﺟﻤﻌﯿﺖ  2ﯾﺎ  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
 ﺧﻮب ﺑﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ و ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،رﻓﯿﻖ اﺷﺮف در ﮔﻮﺷﻪ ای ازﺳﺎﻟﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﻣﻀﺎ ﻣﯿﮑﺮد.

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی اﻫﺪاف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﯾﺎدﻣﺎن و ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزان
زﻧﺪه و ﺷﻬﯿﺪﻣﺎن را در اﯾﺮان و در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.
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ﺷﻘﺎﯾﻖ .ش

ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ دﯾﺪار ﯾﺎران  ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ دﯾﺪار آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران  ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن  ،ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻠﺤﺸﻮران ،
ﯾﺎدﮔﺎر ﮐﻮﻫﺴﺎران  ،ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن  ،ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻮزﻧﻬﺎ.
ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای زن ﭼﺮﯾﮏ اﯾﺮان  ،زن ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  ،زن ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺒﺎرزه زﻧﺪﮔﯿﺶ اﺳﺖ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر زن ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام
رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺪاﺧﺖ.
رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ  ،زﻧﺪان  ،اﻋﺪام و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻫﺰاران ﻣﺒﺎرز راه
آزادی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ آزادی ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ و از ﻫﯿﺒﺖ و ﻧﺎم
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ و ﺻﺪای ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
آری زن ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﯾﺎد ﯾﺎران ﻣﺒﺎرز ،ﯾﺎد ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﯾﺎد
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،ﯾﺎد ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮخ راه آزادی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .زن
ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی دژﺧﯿﻤﺎن و ارﺑﺎﺑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارش ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
آﻓﺮﯾﺪ .آری زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ  ،زن ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،زن
ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ دژﺧﯿﻤﺎن و ﻣﺰدوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﺴﺘﻮه آورده اﺳﺖ .آری
ﻣﻦ از اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ از زﻧﯽ ﮐﻪ در دوران زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺳﻨﺒﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮد و اﺳﺖ و
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ .زن ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻮزنﻫﺎ ،زن ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن.
زن ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎراﻧﺶ رﻓﻘﺎ اﺣﻤﺪزادهﻫﺎ ،ﭘﻮﯾﺎنﻫﺎ ،ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽﻫﺎ
و ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮفﻫﺎ و ﻣﻮﻣﻨﯽﻫﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﮑﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪﻫﺎ و
دﻫﻬﺎ ﻣﺒﺎرز راه آزادی ،اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺮخ و آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﯾﺮان
اﺳﺖ .زن ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .آری در
ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد ﺑﺎد ﯾﺎد ﯾﺎران" ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﯽ اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﺎدر ،ﻧﺎﺻﺮ و ارژﻧﮓ ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﺧﺎﻃﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﻣﺎدر
ﺗﻤﺎﻣﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه آزادی ﺧﻠﻘﻬﺎ اﺳﺖ  ،اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﭙﺎس اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻓﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را
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ﺣﻀﻮرا ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن داد .آری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ از ذوق ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ از
ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ از ﺷﻮق ﻟﺮزﯾﺪم .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺎ اﺷﮏ ذوق و ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد "درود ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻓﺪاﯾﯽ" ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻧﻮور را
ﺑﻪ ﻟﺮزه درآوردﻧﺪ .آری زﯾﺒﺎ ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ اﯾﻦ زن ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ
زن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی و ﺑﺎ دﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻌﻞ
راه ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﻧﺪان  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ داﺷﺖ .زﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻧﺎﻣﺶ و وﺟﻮد اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰش ﻧﺎم زن ﻣﺒﺎرز اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﻬﺎی ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان
اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﻨﯿﻦ ﺻﺪای اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ،در ﺳﺎﻟﻦ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﯾﺎد ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه آزادی ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ را زﻧﺪه ﮐﺮد.
ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎدر اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻢ و ﯾﺎد اﯾﻨﻬﻤﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ را در دل ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻢ .از ذوق ﻟﺮزﯾﺪم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن اﺷﺮف
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻒ زدﻧﻬﺎﯾﺸﺎن و ﺷﻌﺎر "درود ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﯾﺎد
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ دﯾﺪار ﯾﺎران  ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران  ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﯾﺎدﮔﺎر راه رﻓﻘﺎی
ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان .و ﻣﻦ ﺑﻪ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪم و اﺷﺮف
دﻫﻘﺎﻧﯽ را دﯾﺪار ﮐﺮدم ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮه اﯾﯽ از اﯾﻦ درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎﻧﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﻗﻄﺮه اﯾﯽ
ﺷﻮﯾﻢ در اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻮﺟﯽ ﮔﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ،
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران  ،ﺑﺮ ﭘﺎﺧﯿﺰﯾﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ .و راه ﻣﺒﺎرزان را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻫﺎ از وﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﺘﻤﺪﯾﮕﺎن  ،ﻧﺴﻞ دوران ﺧﻔﻘﺎن ﻫﺎ و
زﻧﺪان ﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﻧﺴﻞ ﺗﺒﯿﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از ﻣﺎ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ دﯾﺪار ﯾﺎران و ﯾﺎد ﯾﺎران....
درود ﺑﺮ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
درود ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
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رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﻫﻢ از ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد!
ﺻﺒﺎ اﺳﮑﻮﺋﯽ

ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ﻫﺎﻧﻮور آﻟﻤﺎن ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻣﺒﺎرز! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺧﺮاﻓﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ اﯾﻦﺑﺎر ﭼﻪ
ﺑﻪﺟﺎ و ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺑﻮد ،ﮐﺎر ارزﻧﺪه ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان.
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﮔﻔﻨﻪ اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﻠﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد از ﻫﻤﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻧﻤﺎﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰدوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺴﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮشرﻗﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺸﺎء ﮐﻨﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻃﺮف ﻣﺰدوران رژﯾﻢ
ﺗﻬﺪﯾﺪش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم دوران زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎرش ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ رژﯾﻢﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه در اﯾﺮان ﺳﺎزش ﻧﮑﺮد.
ﺗﺠﻠﯿﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ،دﻓﺎع
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ارزشﻫﺎی واﻻﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ و
ﻣﺰدوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺪارزشﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﻠﯿﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،ﭘﺎس ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﺷﺎتﻃﻠﺒﺎن و ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻠﯿﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﻓﺎدارﻧﺪ و در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ،
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ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﺧﺰﯾﺪهاﻧﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺑﻮرژوازی
ﻣﯽﺳﺎﯾﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﺷﮑﻮه ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺗﺎرﯾﺨﯽاش از ﺳﯿﺎهﭼﺎلﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﺪ،
وﻟﯽ او ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺰاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ،اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮی ،داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ،زﻧﺎن و ﻏﯿﺮه از ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﮐﯿﻨﻪ و
ﻧﻔﺮتﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﻢرزﻣﺎناش ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای رویﮐﺎرآﻣﺪن رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،آن را ﺿﺪاﻧﻘﻼب و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﺑﺎ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻃﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮریﭼﯽﻫﺎ ،ﻃﺮﻓﺪاران اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ،ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮیﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐﺷﺪه ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺗﺸﮑﻼت رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﺷﻤﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺤﺮف و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و اﺗﺤﺎد ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮرژوازی ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮی ،ارﮔﺎنﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﺑﻪ
آﻗﺎی اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮش ،اﻣﯿﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﻣﺎدر
ﻃﯿﺒﻪ

 18ﻣﯽ  2006ﺳﺎﻋﺖ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز  5ﺷﻨﺒﻪ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ را ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،آه ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻫﯿﺠﺎن دارم
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﯾﺎدم رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺠﺎ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری و ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﻪ ﻣﻘﺼﺪی در ﺣﺮﮐﺘﯿﻢ!
ﻣﻘﺼﺪﻣﺎن ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﻗﺮاره ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و ﺳﯽ اﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺪاﯾﯽ اش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺬرد و
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮق دﯾﺪن ﯾﺎران ،ﺷﻮق ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﻫﯿﺠﺎن ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﺳﺮاﭘﺎﯾﻢ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ را ﮐﺎر ﺑﻮدم اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎداب و
ﺳﺮ ﺣﺎﻟﻢ ،آه ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ روﯾﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ  ....ﺣﺎل در
ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﯿﻘﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،رﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ داده ﺳﯿﮕﺎرش در دﺳﺖ و
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎه
را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،ﺑﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﯿﺠﺎن و ﺷﻮر
آﺷﻨﺎ ،درون او را ﻫﻢ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ آن را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺒﯿﻨﻢ.
ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺠﻠﻪ دارد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺷﻮق دﯾﺪن ﯾﺎراﻧﺶ را دارد  .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ؟! ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﺟﻠﻮ ﺑﺮو رﻫﺒﺮﯾﺖ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  ...ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﯽ زﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮔﺮم و رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ اش ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دو ﺗﺎ دﯾﮕﺮ از رﻓﻘﺎ را ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﻤﺎن ﻫﻢ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد راه را ﺧﻮب ﻣﯽ روﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎده را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  20ﺗﺎ
 30دﻗﯿﻘﻪ ای ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ را ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ،آه ﮐﻪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ دارد دﯾﺪن رﻓﻘﺎ ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭼﻪ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ! ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ .ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ در ﻣﻮرد
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ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
دﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮدا روز ﺧﻮﺑﯽ را در
ﮐﻨﺎر ﺑﻘﯿﻪ رﻓﻘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻤﻌﻪ  19ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ روز ﺑﯿﺪارم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ روﺣﯿﻪ و اﻧﺮژی
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .دوش ﻣﯿﮕﯿﺮم ﭼﺎی درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﻮا اﺑﺮی اﺳﺖ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ روز ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎل
دﯾﮕﺮی دارد ،ﺑﺎز ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺬرد ﭼﺮا رﻓﻘﺎ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ! دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﻘﺎ
را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻀﺎی ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ را در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق او ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻘﯿﻪ رﻓﻘﺎ را ﻫﻢ ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻧﻬﺎر ﻣﯽ
ﺧﻮرﯾﻢ،ﮔﭗ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﯾﮏ اﻇﻄﺮاب ،ﻫﯿﺠﺎن
و ﺷﻮر ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎر
ﺧﻮردﯾﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺣﺎل از ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ و از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ را در ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ روز ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز
ﯾﮏ ﻟﺨﻈﻪ از ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮑﺸﺎن را ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﯾﻢ و ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﺸﺎن
ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارﯾﻢ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ از ﺧﻮد ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
 20ﻣﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ 17:00
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ورودی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﻢ .ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،رﻓﻘﺎﯾﯽ را ﮐﻪ زودﺗﺮ
آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
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وارد ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻢ در آﻧﺠﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺷﺪم ،اﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ دور
ﺗﺎ دور آن ﺑﺎ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ زﯾﻨﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺻﺪﯾﻖ دﯾﺪم .رﻓﻘﺎی زن ﺑﺎ
ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ و ﮔﺎه ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﻘﺎی ﻣﺮد .اﻧﮕﺎر ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آرم ﺳﺎزﻣﺎن را داﺷﺖ ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد،
ﺟﻠﻮه ﺧﺎص و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ داده ﺑﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿĤﯾﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺻﺪای ﮔﺮم و ﭘﺮﺗﻮان رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺮی ،ﻧﺎم رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن
آورد ﺑﺎز آن ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪ )ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺳﺎل  (58ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﻘﺎﯾﻢ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﺎدﺷﺎن و راﻫﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺣﻀﻮرﺷﺎن را اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدم و ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﻟﻦ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪم ﻣﯽ دﯾﺪﻣﺸﺎن ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺗﻤﺎﺷﮕﺮ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎدﺷﺎن ﺟﺎوﯾﺪ و راﻫﺸﺎن ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد.
ﻓﺮدا را ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ) (20ﻣﯽ ،از اﯾﻦ روز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭘﺎس داﺷﺘﻪ ﺷﺪ .از اﻣﺮوز ﮐﻪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮی ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ

زده ﺷﺪ ،و از اﻣﺮوز ﮐﻪ روز ﻣﺎدر

ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻮد.
ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻄﻮره ای ،از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ .او
ﺳﺎده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮدﻣﺶ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﻣﺤﮑﻢ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﻨﺖ
ﺷﮑﻨﯽ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ.
اﻣﺮوز را ﻣﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ) 20ﻣﯽ( ﻓﺮدا را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز دﯾﮕﺮان ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ زد.
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی راﻫﻤﺎن
 30ﻣﯽ 2006
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در ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﯾﺎران )ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد(
م .ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎ ،ژرﻓﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﭼﺮاﺋﯽ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و اﺻﻼ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ
ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﻋﺸﻖ را ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﻣﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﺎه از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر واژه ﻫﺎ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮوﻧﺪ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻈﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺼﻤﻢ و ﻧﺴﺘﻮه
و اﺳﺘﻮار از ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﯽ ﻣﺮﻣﻮز از دروﻧﻢ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ و ﻫﻢ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی اوﻟﯿﻪ ام را روز ﺑﻪ روز ﺷﺪت ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﺪ .ﮔﺎه ﻟﺤﻈﺎت ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ
رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺗﺎ ﻣﺮز دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻋﺬاب آور اﺳﺖ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدن ﻋﻄﺶ و ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ دﯾﺪار ،و آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ذره ذره ی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ را ذوب
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺮد.
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ از روز دﯾﺪار ﯾﺎران ،روز روﯾﺖ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ دار اﺳﺘﻮاری
ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﻠﺸﺖ ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و وﺣﺸﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﻼد ﺑﻮرژوازی را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
رزم آوری ﻣﯿﻄﻠﺒﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯿﺮﻓﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﻣﯿﺸﺪ در ﭼﻬﺮه ﻫﻤﻪ ﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺮﻣﻮز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ،
درﺳﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ردﯾﻒ ،ﭼﻨﺪ رﻓﯿﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺪم
ﺻﺪای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺧﻮرد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ او ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدر آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد وﻟﯽ آن رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ و آﻧﻬﻢ اوﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ.
ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رﻓﯿﻘﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﭽﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪ :آواز )ﺑﺎ
اﺷﻌﺎری از ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و دﯾﮕﺮان( ،ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﯽ از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
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آن ﺷﺐ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺎدر ،و ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﺴﯽ ﭼﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر آواز ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز
ﺳﻨﺠﺮی و ﺳﺮود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎدر ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﺮدم .او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﯾﺎ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ از ﺧﻮﯾﺶ ،از ﭼﻪ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟
 .....در ﻫﻤﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﻮدم ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ :اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺰرگ
ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﯽ از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ او
ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارد و آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد .آری ،اﻵن
ﺻﺪا را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿĤورم ،دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﻣﺎدر ﺧﻮد آﻣﺪه و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ از او ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺟﺰ اﯾﻨﻬﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺧﺮ ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎدر رﻓﺖ ،او ﮐﻪ
ﺧﻮد در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮگ ﺻﻔﺘﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ:
"از ﻫﺮ ﻧﻮاش ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺎش ،ﮐﺎﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ"
"ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ وار ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ دل ﭼﻮن آﺗﺶ ﻣﺎ آﺗﺶ ﺗﯿﺮ"
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺨﻮف ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن در ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻫﺴﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ
ﻣﯿﺎﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺪن ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ از ﺷﻼﻗﺶ را ﺑﺎ اﻧﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ" :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎدری را در ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ ،درد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﯽ
آﻧﮑﻪ ﭼﺎره ای ﻏﯿﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺮگ
ﺑﻮد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺮا ﻣﯿﮑﺸﯿﺪم ".آری او ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﻄﻮره ای ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از
ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ ،از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدر و از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران اﻣﯿﺪ و ﻋﺸﻖ و
رﻫﺎﺋﯽ ،از رﻓﯿﻘﺎن او و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ "داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ" ﮔﻔﺖ .ﺣﺮﻓﻬﺎی رﻓﯿﻖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻠﻬﻠﻪ ی ﺷﻌﺎر و درود و ﻓﺮﯾﺎد و ﮐﻒ زدﻧﻬﺎی ﻣﻤﺘﺪ ﻓﻀﺎﺋﯽ از اوج ﺗﺒﻠﻮر
اﺣﺴﺎس و ﻏﻠﯿﺎن ﻋﺸﻖ و اﻣﯿﺪ را در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد و در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
آﻣﺪ.
ﻣﻦ ﺳﺎدﮔﯽ را ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ام و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺷﮑﻮه آﻓﺮﯾﻨﺶ را در ﻫﻨﺮ،
وﻟﯽ در آﻧﺸﺐ ،در واژه واژه ی ﻣﺎدر و در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎش ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ژرﻓﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎده ﮔﯽ
اﻋﺠﺎب آور و زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻣﺎدر ،ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ از ﺗﺒﺎر آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران ﻋﺸﻖ و
اﻣﯿﺪ و رﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد ،ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺘﻢ.
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راﺳﺘﯽ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﺎن ،اﮔﺮ ﻧﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﺳﻄﻮره ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ
اﻧﺴﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آﯾﺎ ﭼﻪ اﻟﮕﻮﺋﯽ را ﺑﺮای آراﺳﺘﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﺘﻮان در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدر ،ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺮزﻧﺎن ﺳﺘﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن دار ﻟﺮزه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﺨﻮف ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺿﺪ زﻧﺪﮔﯽ وارد آوردﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ﻫﺎی
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﻬﺪﺑﻮق اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻌﺮﻫﺎ ،و ﺑﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﻣﻮز
اﻧﺴﺎن اﺑﺮﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺎﻃﯿﺮ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،از ﺧﻮد اﺳﻄﻮره ای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺸﺮ ،و ﺧﺪاﯾﺎن واﻟﻪ ﮔﺎن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن در ﻗﺎﻣﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﻫﯿﭻ درﯾﻮزه ﮔﯽ ﺑﺮ درﮔﺎه ﻗﺪرت و ﻇﻠﻢ ﻓﺮود ﻧﻤﯿĤورﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﭼﻨﺎن
ﻣﺼﻤﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ در راه آن ﺑﻪ ﻫﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺪهﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺒﺎر ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدن ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن آﻓﺘﺎﺑﮑﺎراﻧﻨﺪ و ﻫﺮ
ﯾﮏ ،ﺧﻮد داﻧﻪ ای ﯾﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ای در زﻣﯿﻨﻬﺎی ﭘﺮ اﻣﯿﺪ و ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻋﻄﺶ ﻓﺮو ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.
آری ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ از آﻧﺸﺐ ،از ﻣﺎدر ،از دﺧﺘﺮ ،از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار رﻓﯿﻘﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺧﻮﯾﺶ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺳﻨﺠﺮی رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ از
اﻣﺘﺪاد ﻋﺸﻖ ،از اﻣﺘﺪاد اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻦ اﺗﺤﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ و از زﻧﺪه
ﺑﻮدن ،ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎداب و ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﯿﺮاث ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﮕﻮﯾﺪ .او ﮐﻪ ﺧﻮد در زﯾﺮ ﭘﺘﮏ ﺟﻼدان آﺑﺪﯾﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
اﺳﺘﻮار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ آﻓﺘﺎب ﻣﯿﮑﺎرد ،ﺑﻪ ﭘﺮورش آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران آﯾﻨﺪه ﻣﯿﭙﺮدازد.
ﭼﻪ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻓﺮاز آدﻣﯽ ،ﻓﺮاز ﻋﺸﻖ و اﻣﯿﺪ ،از درون ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻬﻞ و ﻣﺮگ و ﻇﻠﻢ
ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاران و ﻧﺎﻣﺮدﻣﺎن! ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ،اﺷﺮف ﺑﻮدن و ﺑﺮﺧﻮد ﻧﺒﺎﻟﯿﺪن و از رﻧﺞ
ﺧﻠﻖ ﻧﺎﻟﯿﺪن و ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮ ﺑﻪ اﺑﺘﺬال ﻣﺎﻧﺪن و ﮔﻨﺪﯾﺪن ،ﻣﺎﻧﺪن و ﻟﺐ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻦ ﻓﺮود ﻧﯿﺎوردن!
ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻵن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ام ﯾﺎﻓﺘﻢ آﻧﭽﻪ را در اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺠﺴﺘﻢ ،ﯾﻘﯿﻦ دارم از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ،اﻣﯿﺪ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺘﺎﺑﮑﺎران ،ﻓﺪاﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺎدر ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﭘﻮﻻد از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک دﯾﻮﻫﺎ آﺑﺪﯾﺪه ﺳﺮﺑﺮآوردن.
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺎدر داﻧﻪ داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺳﺮد و آﺳﻤﺎن ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر،
آﻓﺘﺎب ﮐﺎﺷﺘﻦ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺮف ﺑﻮدن ،ﭼﻮن او ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن او ﺣﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ
ﮐﻼم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎآﺷﻨﺎ از رﻓﯿﻘﺎن ﮔﻔﺘﻦ وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺘﻦ.
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آری ،اﻵن ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر واژه ﻫﺎ ﺗﺎ اوج ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎدر ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود و ﺣﻮﺻﻠﻪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﺎده ﮔﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ وﺳﻌﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
آﻧﭽﻨﺎن ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﻮدی ﺗﻮ
ﮐﻪ وﻫﻢ ﺳﺮد و ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ ﻏﺮﯾﻮ آﺷﻨﺎی ﺳﻼﻣﺖ
در ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﭘﺎی ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن
از دﺳﺖ ﻧﻬﺎد
آﺷﻨﺎی ﻣﻦ ،ای رﻓﯿﻖ ،ای ﻫﻤﺪرد
ﻧﻄﻔﻪ ی ﮐﺪام ﻋﺸﻖ در ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﻮب ﻋﺸﻖ
دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ای؟
ﺗﻮ در ﻃﺮاوت ﯾﮏ آﻫﻨﮓ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ راه
و در ﺣﻀﻮر ﺳﺎده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ی
رﻓﯿﻘﺎن در ﺑﻨﺪ و ﺧﻔﺘﮕﺎن در ﺧﺎک
ﭼﻨﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪی
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﯿﺎل ﻋﺪن
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد،
و ﻧﯿﺎز دردﻣﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ داﻣﻦ ﺳﭙﯿﺪ آزادی
 رﺳﻮل ﻋﺸﻖ و ﻣﺎدر آﮔﺎﻫﯽ-آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺻﺒﻮر دﺳﺘﻬﺎت در ﭘﯿﭽﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮا
ﺟﺎوداﻧﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﻨﻮای ﻣﻦ ،ای رﻓﯿﻖ ،ای ﻫﻤﺰاد
ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺒﺎن آﻫﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮ از ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮ ﺳﺮود ﺟﺎوداﻧﻪ ی ﻋﺸﻖ
دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ای؟
 23ﻣﻪ 2006
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"ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﻈﻔﺮ  -ﻣﻪ 2006

ﺟﻠﺴﻪ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" در روز  20ﻣﻪ  2006در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ور و آن ور
ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺠﺮی ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺟﻮان ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد از ﺗﺒﺎر ﯾﺎران ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ )ﺑﺮای ﯾﺎد ﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﺜﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﻣﺸﺐ ﯾﺎدﺷﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻒ زدن ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯿﺪارﯾﻢ(.
ﺑﻌﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .از ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ و
ﮐﺎرﻫﺎی او را از راه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدهام .از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ او در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﻨﺮ ﺳﻌﯿﺪ
ﺳﻠﻄﺎﺗﭙﻮر ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺑﺘﺪا آﻫﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ از آن ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر اﺳﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و آﺧﺮﯾﻨﺶ را ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر.
)درﺻﺪی از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ(
ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ زاﯾﺪاﻟﻮﺻﻒ
اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ" .رﻓﻘﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺴﺮورم اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ و از او ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد".
)ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدم ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺑﻬﺶ آب و ﺗﺎب ﺑﺪﻫﻢ.
ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﯾﺎب ﺳﯿﻤﺎی اﺷﺮف و ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان راﺳﺘﯿﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را اراﺋﻪ دﻫﻢ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﮑﺸﻢ ،و او
را وادارم ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ و اﺷﺮف و ﻣﺎدر را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﻦ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد(.
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ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻗﻮل داده ﺑﻮدم رﻓﺘﯿﻢ .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آن
رﻓﯿﻖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺶ از  10ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ .رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻫﺮﮔﺰ زﺣﻤﺎت او را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺒﺮز
ﺳﻨﺠﺮی در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ از رﻓﻘﺎی ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ روی ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ از آن رﻓﯿﻖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮای ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ از ﺟﻠﺴﻪ
"ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ.
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﯿﺪﻫﻢ.
ﯾﮑﯽ :ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺻﺪای ﻣﻠﭻ ﻣﻠﭻ دﻫﻨﺶ را ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﻮد :آری ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ وﻟﯽ
)اﻃﺮاﻓﺶ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
و دﯾﮕﺮی :ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ زﯾﺎدی ﭼﺮﺑﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻤﯽ :راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ )داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ( ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻓﺪاﺋﯽ؟ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﻓﺪاﺋﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
و ﯾﮑﯽ :آری اﯾﻦ اﺻﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺎ اﺻﻮﻟﯽﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺤﺚ را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ :راﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦ
ﺣﺮﻓﻬﺎی اﻣﺸﺐ ﻓﻮﻻد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺎ دارد روی آن ﻣﮑﺚ ﮐﺮد.
 ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ -ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ دﺳﺖ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻧﻪاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯿﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ
ﻓﻮﻻد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯿﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻮﻟﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪی ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﺷﺮف ﻫﻢ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﻊ :آری ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮی :اﺷﺮف ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮف زدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﮕﻔﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎدر ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﺣﺮف ﻣﯿﺰد آدم ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺮک ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺎدر روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮده و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﺻﺪاﻗﺖ و ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ :آﺧﺮ ﻣﺎدر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ) ،ﺑﺎﺧﻨﺪه( ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺘﻪ و ﻓﯿﻠﻢ ﻗﯿﺼﺮ را ﻫﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ :رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ.
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اﻣﺎ ﻃﺮف ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﻣﻦ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻋﺪهای آن ورﺗﺮ ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﯾﮑﯽ :ﻣﺎدر ﻧﮕﻔﺖ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮی :ﭼﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﺷﺪه.
و ﺳﻮﻣﯽ :ﻧﻪ ﻣﺎدر ﺷﻔﺎف ﻧﮕﻔﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺮاب ﮐﺮده و
ﻣﺎدر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮو دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮا ﻧﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺤﺚﻫﺎ دور ﻣﯿﺰﻧﺪ روی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎدر ﭘﺴﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه.
ﯾﮑﯽ :ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮاﺿﻌﺸﺎن را ﺗﻐﯿﺮ
دادهاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد.
ﺧﺎﻧﻤﯽ :از ﻟﻨﺪن ﺧﯿﻠﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟
رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻟﻨﺪن آﻣﺪه ﺑﻮد :دﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻟﻦ از ﻟﻨﺪن آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ :ﺑﺒﯿﻨﻢ در ﻟﻨﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮادار دارﻧﺪ؟
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺰﺑﺎن از آﻧﺠﺎی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻟﻨﺪن آﻣﺪهاﯾﻢ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﺶ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻫﻮادار
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و دوﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﮑﯽ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن.
ﺑﺤﺚ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ روی ﮔﻢ ﺷﺪن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ؟ ﺑﺎز ﻣﯿﺮود روی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن اﺷﺮف ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮد اﺛﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎز ﻣﯿﺮود روی ﺳﯿﺎﺳﺖ و )ﻓﺮﯾﺒﺮز روﺷﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ( ﯾﺎ )ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد اﻋﻼم ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ؟( و ﯾﺎ )ﻓﻮﻻد ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻫﻢ
ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را رد ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ( ﯾﮑﯽ ﻫﻢ )ﭘﺲ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰد ﺑﺎ ﻣﺸﯽ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﻮر در ﻧﻤﯿĤﯾﺪ( .ﺑﺤﺚ داﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺎ!
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺮک :راﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ دﯾﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﺷﺮف ﭼﻄﻮری وﻗﺘﯽ اﺷﺮف را
ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﺷﮑﻬﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺸﺪ؟
دﯾﮕﺮی :ﺧﻮب اﺷﺮف در ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﺧﻮد از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ :وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮ اﺷﺮف ،ﺳﺮ ﺧﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮی :درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ دﯾﺪم.
ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه :ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ؟
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺮک :ﺟﻮاﻧﯽ آﻣﺪ و دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﮔﺮدن اﺷﺮف و ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ
ﺑﺮود دﺳﺖ اﺷﺮف را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ :ﺧﻮب اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
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ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ :آﺧﺮ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺮف ﻫﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﮑﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺮف زده ﺑﻮد :ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺮف ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ
ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮاﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ...
ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺮم در آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺮﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ :ﻣﻨﻬﻢ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮدم ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎی را ﻧﺪﯾﺪم و اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ زﯾﺮک :ﺧﻮب در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻟﻨﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻨﻈﻮر او را ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ و از دروغ ﮔﻔﺘﻦ او ﺑﺪم ﻣﯿĤﯾﺪ و ﺑﻬﺶ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ .و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮدم
را در زﻣﺴﺘﺎن  1357ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﻣﻦ و رﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﺗﻘﯽ از ﻣﺸﻬﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ در ﮐﺮج ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ).ﺗﻘﯽ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ اﻣﺎ
ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪ او ﻫﻢ ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورد( ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﺠﺎ را اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯽﮐﭙﯽ ﮐﻤﯽ
ﻣﺪرﻧﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ در ﺣﻤﺎم از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﭼﺮﯾﮑﯽ آن زﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯽﮐﭙﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ
و ﺗﺮاﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ دو روز ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯽ ﺟﺰوهای را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﯿﺘﺮ و ﻋﻨﻮان داﺷﺖ و ﻧﻪ اﻣﻀﺎء و ﺗﺎﯾﭗ
ﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان .ﻣﻦ آن را ﺧﻮاﻧﺪم و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪم.
اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺟﺰوه ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺲ
و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎل ﮐﯽ ﻫﺴﺖ؟
او ﮔﻔﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ رﻓﻘﺎی ﻣﺴﺌﻮل و
ﺗﻘﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارد!؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ "اﺟﺎزه ﻧﺪارم ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ رﻓﯿﻖ )ع( آﻣﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ) ".آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺰوهای ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻣﻀﺎی آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻮاداری اﻓﺘﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎم اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاش ﺑﺪون اﻣﻀﺎء دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ(
)-ع -از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن اﻫﻞ آدرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﺗﺮک و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ( ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﯿĤﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰد .ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﺟﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ را
ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺮﻓﺖ .او ﻫﻢ آذری ﺑﻮد.
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ﻓﺮدا ﮐﻪ )ع( آﻣﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺟﺰوه را در دﺳﺖ داﺷﺖ و
ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪاد ،ﮔﻔﺖ "رﻓﯿﻖ )ع( ،ﻣﻈﻔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل دارد".
)ع( اﺧﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ" :ﺗﻮ ﭼﺮا آن را ﺑﻪ او دادﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرت از ﺧﻮدت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﺪ" .ﻋﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎم ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ارﺗﺒﺎط
داﺷﺖ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻮادار ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدم و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﯽ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻋﻠﯽ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﯽ ﭘﺎک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وار ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ از اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻣﯿĤﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ اﺷﺮف در
ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻘﻂ دﺳﺖ ﻋﺪهای ﻣﻌﺪودی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﺸﺖ و ﮐﺲ دﯾﮕﺮی
از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻈﺮات ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻮاداراﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
)ع( وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﺟﺰوه را ﺧﻮاﻧﺪهام آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ را از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ را ﻧﺪﯾﺪم .ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﻮل دﯾﮕﺮی ﺷﺪم .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻧﻈﺮات ﺧﻮدش را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮد اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ درون ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ رﻓﯿﻖ
اﺷﺮف و ﻫﻮاداراﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪ.
ﻣﻦ و ﻫﺰاران ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ اﺷﺮف را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﯿﻢ اﺟﺒﺎری از ﻫﻮادران اﯾﻦ
رﻓﯿﻖ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺤﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪﯾﺪم از آن
ﺟﺰوه ﺳﻮال ﮐﺮدم )و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را ﻋﻠﻨﯽ
ﮐﻨﺪ( آن ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎل رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .او در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
وﯾﮋهای از رﻓﯿﻖ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻓﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎ او ﯾﺎد ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ
رواﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪان ﺑﺮ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح و در ﮐﻤﺎل دﻟﺴﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف
ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر اﺿﻄﺮای و ﻓﺸﺮده ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ اﺷﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺪاﺋﯽ و ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺸﺎن ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و آﻧﺎن را ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﺮادش را ﻣﯿﺒﻮﺳﺪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.
"ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد"
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ﻣﻈﻔﺮ

ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪﯾﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ارزش ﮔﺬاری و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ دارد ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد و ﺧﻮد "ﺷﻬﯿﺪ" در آن ﺑﺎر دوم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﮕﺮدد اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﯾﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﻣﺮگ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ "ﺷﻬﯿﺪ" وﺳﯿﻠﻪ و اﺑﺰاری ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،دﯾﮕﺮ
ارزش و ﺑﻬﺎی "ﺷﻬﯿﺪ" ﻫﻤﺎن "ﺷﻬﯿﺪ" ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ارزش ﺷﺨﺺ "ﺷﻬﯿﺪ" و ﻓﺮدﯾﺖ
او در "ﺷﻬﯿﺪ" ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ ارزﺷﻬﺎی ﮐﻪ او ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درﮐﺶ را از ﻣﺮگ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،آن را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ از ﻣﺮگ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﮐﺮد و ﻣﯿﮑﻨﺪ آن را ﺟﻠﻮ
ﻣﯿﻨﺪازﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎز آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﻨﺪازﻧﺪ .اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﺧﻮدﻣﺎن
را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ
ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ،درک و ﺣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ" .ﺳﯿﺎﻧﻮر
را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﯾﺪ و ﻗﻮرت داد" اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮگ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ .اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻨﺪ و اﺳﺎرت در ﯾﮏ روز و ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
"ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ" اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
آﮔﺎﻫﯽ ،آزادی و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮگ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻧﻮر را
ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮ ﺧﻢ ﻧﮑﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﯿﻢ ﻣﺸﻘﺘﻬﺎی ﺧﺎرج از زﻧﺪان را ﻫﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارج ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن راه ﺑﻮدهاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﻮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽﻫﺎ( و
ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎنﻫﺎ( ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
آوردن ﺳﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ از رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﺷﺎﯾﮕﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ،ارزش ﮔﺬاری و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﻮد،
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺖ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﺪ.
در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ،ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ،ﻣﺮگ را ﺟﻠﻮ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺪهای ﺷﺪهاﻧﺪ .اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ "ﺷﻬﯿﺪ"
ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ" .ﺷﻬﯿﺪ" وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪای و ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ارزﺷﻬﺎی ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن را در ﺣﻀﻮر ﺧﻮد او ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ درک ﺷﻤﺎ را از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای
ﺧﻮدت و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺗﻮ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و از ﺗﻮ وﺳﯿﻠﻪای ﻧﻤﯿﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯿﻤﺎن و ﺗﻮ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﻣﺎ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،آﻧﺰﻣﺎن
ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ارزش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺑﺮ دوام ﺑﻮدن ﺑﺮ
اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ "ﺷﻬﯿﺪ" ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮد .در ﺗﺪاوم
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺷﺨﺺ و ﻓﺮد ﻣﺮده و ﯾﺎ زﻧﺪه و ارزﺷﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿĤورﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻓﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮد وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ آن ﻗﯿﻤﺖ "ﺷﻬﯿﺪ" ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺳﺖ.
ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد
ﺟﻮن 2006
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آن ﺻﺪا ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ داﺋﻢ در ﭘﺮواز اﺳﺖ
ﻣﯿﻨﺎ زرﯾﻦ

وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد" آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ از زﻧﯽ ﺑﻪ
ﻫﺎﻧﻮر ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎرف و رو در واﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدر ﺧﻮب
و ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﻠﮑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ و دروغ و ﺟﻨﺎﯾﺖ دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻪ
ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان زن زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻪ در دوران ﺳﯿﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک را در ﺟﺎﻣﻌﻪ درک و ﻣﺮد
ﭘﺎﺳﺒﺎن و ﻣﺴﺖاش را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون و ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و روش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﻘﯿﺎد و ﺑﺮدﮔﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روی آورده ﺑﻮد .زﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و اﺳﺘﻮار ،ﺑﺎ ﺟﺬﺑﻪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن
و دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺻﺪاﺋﯽ ﮔﯿﺮا و ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯽاش )آذری( ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺳﺎ ل  50و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط و رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ،زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزه ،ﻫﻮﺷﯿﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم درآﻣﯿﺨﺘﻦ و آﻣﻮزش ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از رﻓﻘﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ درود ﻣﺎدر ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻠﮑﻪ درود ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و ﺧﻔﻘﺎن و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن )ﺳﻌﯿﺪی( زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽاش و
اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺧﻮرده زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  52دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و ﺑﺮدﺑﺎر و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻓﺼﻞ دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯿﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻓﻘﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ در دوران ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ اش ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪه ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺎه )ﺳﺎواک( را ﺑﻪ
ﺑﺎزی و ﺳﺨﺮه ﮔﯿﺮد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﺼﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﯿﺨﺘﻪ و
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ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ آﻧﺎن را رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺧﺘﻨﺎق
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد راﻫﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را آﻏﺎز و ﺑﻪ آن درﻣﯽآﻣﯿﺰد.
ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺪرد ﺷﺪه ﺑﻮد .و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﯽ از
ﺑﺎزﺟﻮﯾﺌﺶ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮری ﮔﻮﺷﻪای از آن را در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ  ،ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ
ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد.
ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل  60و ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮم ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را
ﺑﺮاﯾﻤﺎن زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺻﻄﺒﻞﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ،زﯾﺮزﻣﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﯿﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮه ﻣﺮدان را ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان زﺣﻤﺘﮑﺶ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻧﻘﺶﻫﺎی زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪاﻧﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺶ ،ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ و ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻓﺮد ﻓﺮاری.
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻨﺎم دﺧﺘﺮ ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻣﺎدر ،دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ او و ﺗﺒﺪﯾﻞاش ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻓﺮودﺳﺖ و ﺑﯽارزش ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اوراق ﮔﻠﮕﻮن و از آرﺷﯿﻮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﺎدران ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎز ﺳﺎل  60ﮐﻪ
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را از دژﺧﯿﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻮل ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺑﺮای اﻋﺪام ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﻣﺎدر ﺑﻮد در ﭘﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی
اﯾﺮان را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺤﻈﻪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺧﺎوران
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺨﻢ زده و ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﺧﺎک ﺳﺮد و ﺗﺎزه
ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﺎن ﺗﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎک را ﺷﮑﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﻠﺮزاﻧﺪ و ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﺎدراﻧﻪﺷﺎن ﺷﻤﻊﻫﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﻗﺎبﻫﺎ
ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻠﺪانﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪای ﺧﺎﮐﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻗﺒﺮی ﺷﺪ و ﻣﺎدران ﺑﯿﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮازش رﻓﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن از
ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ ،ﺧﻮن ﺑﺮ ﺧﺎک ﺧﺎوران ﻓﻮران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺼﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ و ﻗﺪرت دﻫﻨﺪه راﻫﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻧﻔﺮادی ﻫﺎی ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﻓﺤﺶ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺟﻨﺴﯽ ،دﻫﺎن
دﺧﺘﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻗﯿﻔﯽ را در دﻫﺎن او ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺰور ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎب او را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻢ و وﺣﺸﯿﮕﺮی ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن آرام و ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﮑﻮن ﺷﺪه
اﻧﻔﺮادیﻫﺎی ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ را ﺑﻪ ﺷﻮرﺷﮕﺮی ﭘﺮ ﺻﺪا ﻣﺒﺪل و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪون ﺳﺎزش
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﯾﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ،ﻗﻠﺒﺸﺎن
زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی و داﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﮐﻠﯿﻪﻫﺎﯾﺸﺎن از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎد ،ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ورم ﮐﺮد ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮود آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎرﺷﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻤﺮد و ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺟﻬﻨﻤﯽﺷﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در روی ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﯿﺮ و دار
ﺟﺎن دادﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ )اﻃﻼﻋﺎت( ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از زﻧﺪه ﮔﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻮ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎ
ﻋﺮﺑﺪه ﮐﺸﯽﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ ،ﭘﺮده ﮔﻮش ﭘﺎره ﻣﯽﺷﺪ،
ﺧﻮن ﻓﻮاره ﻣﯽزد و ﭘﻮﺗﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن و ﺑﺎ ﺣﺎ ﻟﺖ اﻏﻤﺎء روی ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ و
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ و ﻋﺠﺰی را ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ و دوﺑﺎره
زﯾﺮ ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران دﺧﺘﺮی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻤﺘﺪ و
ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا ،ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻏﺬا را ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاب ،ﺟﺎ
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮐﻪ آش و ﻻش ﺷﺪه ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮار
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺷﻮرﻫﺎ و از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﺸﮑﺴﺘﻦ روﺣﯿﻪﻫﺎ ،از ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎ،
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ و از ﺷﮏ ﮐﺮدن ﻫﺎی ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب و اﻣﺮوز
ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﺪان ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد از آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز ﻣﻘﺪس ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺷﮏ ﻗﺮار
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ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﯾﺎری دادنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدنﻫﺎ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ داﺷﺘﻦﻫﺎ و زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻋﺸﻖ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻨﻮع ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ و رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﻪ
ﺻﻮرت و ﭼﻬﺮهﺋﯽ را ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮد و از آرزوﻫﺎ و ﻫﺰاران آرزوی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺪاﺋﯽ دوران
رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫﺎ ،در
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،در ﺗﻨﻬﺎﺋﯽﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﺑﯽﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،در ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،در
راﻧﺪهﺷﺪن و ﻓﺮاﻣﻮش از ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ وﺟﻮد و اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و در ﻃﻮل ﻗﯿﺎم دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ و در اﻧﻔﺮادیﻫﺎی ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒﻫﺎ ﺳﺮود ﯾﮏ
زن را ﺳﺮ دﻫﻨﺪ.
دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از زﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﻤﺎﺳﻪ اﺷﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺒﻞ از
دﺳﺘﮕﯿﺮیام در ﺳﺎل  60و از ﻣﺤﺪود ﮐﺘﺎب ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺪان ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ،او
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪاش و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﺖ ﻣﺎدران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ﻧﻈﻢ
زﻧﺪان ﻣﺨﻮف ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورده ﺑﻮد .و ﺑﺎ دﯾﺪارش ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰی
ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ ،ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ و ﺑﺎ دﯾﺪارش ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﺮود ﯾﮏ زن ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﮑﻮﺋﯽ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدم )ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف
زدن و آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی را ﺑﺮاﯾﻤﺎن داﺷﺖ( و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اﻧﻔﺮادی
ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ اﺳﻢ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف را ﺑﻪ زﺑﺎن آورم وﻟﯽ ﺑﻨﻮﻋﯽ دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﺷﺪم.
ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﯾﺶ را از ذﻫﻦﻣﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﺎد
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﮑﻮﺋﯽ ،اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪم .رﻓﯿﻖ اﺷﺮف ﮐﻪ در
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺗﻠﺦ ﺗﻠﺦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ذﻫﻨﻢ ورق و ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻢ ....ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺮای ﺑﻮدﻧﻬﺎﯾﺶ در ﮐﻨﺎرم در آن ﺗﺎﺑﻮتﻫﺎی
ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎس ﮔﺬارم .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ او را ﻣﯽدﯾﺪم ﯾﮑﯽ از
آرزوﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮهاﻟﻌﯿﻦﻫﺎ ،روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگﻫﺎ،
دﻻروزا اﯾﺒﺎروری ،ﺳﯿﻤﻮن ﺑﻮارﻫﺎ ،و دهﻫﺎ زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺘﺸﺎن راﻫﯽ دراز ﭘﯿﻤﻮده و ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪم ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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در ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺋﯽ ﭼﻨﺎن ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﻢ
ﺑﺮوی ﮔﯿﺴﻮی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ه اش ﺑﻪ ﻧﻮازش رﻓﺖ زﻧﯽ از ﺗﺒﺎر ﻓﺮزﻧﺪان زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﭼﻮن ﺻﻤﺪ
ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،دﮔﺮﮔﻮن و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدم .از
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ رﻓﯿﻖ اﺷﺮف و ﺑﺎزی ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دوران
ﮐﻮدﮐﯿﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪم و در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آﻣﻮزﮔﺎر و دوﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻤﺪ ﺑﻬﺮﻧﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺳﺎده و رواﻧﺶ ،ﮐﻮدﮐﯿﻢ را ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺲ
ﮐﻨﺠﮑﺎوﯾﻢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻦ را در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دوران ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
و اﻻن از ﺣﻀﻮرش ﻏﺮق در ﺷﺎدی ﻣﯽ ﺷﺪم و ﭼﻪ ﺑﯽ آﻻﯾﺶ و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ را ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭼﭗ ،ﺧﺎﺋﻦ ،ﺑﺮﯾﺪه ،ﻏﯿﺮ ﭼﺮﯾﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺘﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﻘﺪم و ﻫﻤﺮاه داﻧﺴﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺷﺎه و ﺷﺎﻫﺎن و ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺿﻌﯿﻔﻪ!!! و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪهﮔﯽ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﻣﺮدﺳﺎﻻری در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ رﺷﺪ و اﺳﺘﯿﻼی زﻧﺎﻧﻪﻣﺎن و ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮی ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون ﺳﮑﻮت و ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺧﺸﻢ و درد ﻋﻤﯿﻖ و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺟﺪا و اﺻﻼح ﺷﻮد )دﺧﺘﺮ ،رﻓﯿﻖ ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﺎدر و( ﺑﺎ ﻫﺪف
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ....
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﻮر ﻋﺠﯿﺐ و وﺻﻒﻧﺸﺪﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﭼﻮن ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺧﻮب و ﭘﺮ ﺗﻮاﻧﺎی درﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ آﻟﻤﺎن در
ﺟﻤﻌﯿﯿﺖ ﻣﯽ دﯾﺪم .ﺿﺮورت داﺷﺖ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮم ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢﮐﻨﻨﺪه
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.
ﮐﺎش ﺑﺠﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ ،از ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎن )ﻓﺪاﯾﯽ( و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﺎن )در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده و
ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد و ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد (.
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ﮐﺎش ﻫﻮداران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﺠﺎی درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻓﺪاﺋﯽ
از ﺷﻌﺎر درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎش ﺳﺮود ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺘﺎره داره را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﮐﻠﻤﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ،
دوﺳﺘﺪاران ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ )ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺪاﺋﯽ داره( ،ﭼﺮا ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﭘﻬﻨﺎی آﺳﻤﺎن آزادﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺮو ﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در ﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ،
ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺮ از ﺳﺘﺎره را ﺳﺎﺧﺖ.
در آﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮر ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی  60و  67را
ﻧﺪارد ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺘﻮان ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺘﮑﺎر و ذوق و ﺧﻼﻗﯿﺖ را
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل آﻟﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .از ﺻﻤﯿﻤﺖ و
ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  250ﻧﻔﺮ )(270 -250
از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﺷﺎه و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زن و ﻣﺮد و ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿﻦ رﻓﯿﻖ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ  2ﺷﻌﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ از اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی )ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ رﻓﯿﻖ(
و ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺻﺪای ﮔﺮم و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﻤﺸﺎن در ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم و دوﺳﺘﺎﻧﻪای را ﺑﺎ
رﻗﺺ ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺒﺎی ﮐﺮدی ،ﻟﺮی ،ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و ﭘﺮﺑﺎر از
زن و ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز ﺷﺎﯾﮕﺎن )ﺳﻌﯿﺪی( ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز در ﺣﻀﻮری دﯾﮕﺮ از
زﻧﺪهﮔﺎن و ارزﺷﻤﻨﺪان راه آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪراﻧﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ "ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎد ﺑﺎد"
 2006ﯾﻮﻧﯽ
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ﮔﻠﻬﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎودان
)ﺑﺎ ﯾﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن(
ﻧﺴﯿﻢ آزادی

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دﻫﻪ  ، 50در دوران ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺑﺬرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دوران
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﯾﮏ اﺛﺮ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽام اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ذره ای ﺷﮏ در ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﺮدم ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﻗﯿﺎم ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺧﻠﻖ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  57ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را در آن دوران در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورم .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎواک و دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ داﺷﺖ ،در ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن
را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ را ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن
ﺑﻬﺖ زده ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اش را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از رﻧﺪه و ﺻﺎﺑﻮن و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .و ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ،دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﻔﻬﻤﻮم دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ ﺧﺎﻃﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای رﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻠﻖ ذره ای از ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﻣﻨﻔﻮر ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ ،اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﻦ ﺳﮓ زﻧﺠﯿﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ دادن دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد
آوردم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﻋﺰای ﺷﺎه و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺪت ﻓﺮﯾﺎد و اﻋﺘﺮاض در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ،ﭘﻠﯿﺲ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی را از در ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎﻟﻪ دان ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻤﺎم
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ
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ﺟﻤﻊآوری ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار اﻣﻀﺎ ،ﻟﻮﺣﻪ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻓﺪاﯾﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﺷﺎﯾﮕﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در زﯾﺮ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺳﺎواک ﺑﺴﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻓﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
و ﺳﺮﺷﻨﺎس اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎم ﻫﺎی آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ
ﻋﻈﻤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در آن دوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را
در درون ﺧﻮد ﭘﺮورده ﺑﻮد .ﭘﻞ ﺳﻮﺋﯿﺰی ،ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ،ﺳﯿﻤﻮن دﺑﻮار ،ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ....
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺿﻤﻦ
ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎء درﺟﻪ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮاﻫﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﯾﺮان
اﻋﻼم دارم و در ﻋﻮض از اﻫﺪای درﺟﻪ دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺎه ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ".
ﺟﺮج واﻟﺪ ﻫﯿﮕﻨﺰ اﺳﺘﺎد زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﻃﺐ در ﺳﺎل  ، 1976اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :در اﯾﻦ دوﯾﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺴﺮورم ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه
اﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺎ در ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ،اﯾﺪه آل ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎم آوراﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ در
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎدر ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه او ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ را درﯾﺎﺑﻨﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر زﻧﯽ زﺣﻤﺘﮑﺶ از ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ زن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﯿﺮی از
ﺑﺮﺧﻮرد و آﻣﻮزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﯿﻖ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻢ ،و اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ او را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  52ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮد ﺳﺎﻟﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮات اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ .او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﻣﺒﺎرز از ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  52رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر در ﻣﺸﻬﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻗﺮون
وﺳﻄﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او در زﻧﺪان دﻻوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ داد و از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻟﻘﺐ "رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر" را ﮔﺮﻓﺖ .روﺣﯿﻪ رزﻣﻨﺪه و ﻣﻘﺎوم رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﺷﻬﺎدت رﻓﯿﻖ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن آﮔﺎه ﺷﺪ ﮔﻔﺖ" :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎدر ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدم و ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان
دﯾﮕﺮم ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و
اﮔﺮ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوﯾﻢ".
درود ﺑﻪ ﻣﺎدران ﻣﺒﺎرزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﻣﯽ اﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺗﻮ ﻣﺜﻞ درﯾﺎﺋﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺧﺸﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﻮده و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮده و ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ در
اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ دﻟﻬﺎﯾﻤﺎن را ﺻﻔﺎ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
 ...رﺳﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﻫﺪﯾﻪ ای ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺮاوان ﻓﮑﺮ
ﮐﺮده ام ﺑﺮای ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ام:
اﮔﺮﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ و رﻓﻘﺎﯾﺖ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﯿﻖ را دوﺳﺖ ﺑﺪاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﺧﻮد دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ
ﺑﺒﻨﺪی و روزﯾﮑﻪ در راه رﻫﺎﺋﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﺖ را ﮐﺮدی و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮت
را در ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪی ،ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ
ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯽ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ،ﻣﻦ وﻋﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ .ﺗﺎ آن دم ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ام را ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ".
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺘﺎرﯾﺦ  6اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1353رﻓﯿﻖ اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺷﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ در ﻃﯽ ﻧﺒﺮدی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﺷﺎه ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دﻻوری ﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم در ﺳﺎل  1357از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
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رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر از زﻣﺮه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪام ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ او ﻧﻪ راه ﻋﺠﺰ و ﺳﺎزش ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻠﮑﻪ راه
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دژﺧﯿﻤﺎن رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﭘﺎﯾﺪاری و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎ ،ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﺑﻮد .ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪ ﮐﻪ او ﮐﻤﺎﮐﺎن روی ﻣﻮاﺿﻊ
اﻧﻘﻼﺑﯽاش ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ او ﺑﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
راﻫﺸﺎن ﺟﺎودان و ﻋﺰﻣﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎد.

