ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر در ﺳﻮﺋﺪ
زﻫﺮا ﺑﺎﻗﺮی ﺷﺎد
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻣﯿﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﭼﻬﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادی
ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮان روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۴ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎران و دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه از
ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠﯽ ،ﭼﭗ دﻣﮑﺮات و دﯾﻦ ﺑﺎوران ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺠﻠﻞ ،ﭼﻬﺮه ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ اداره اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺳﻢ از ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ”:روز
ﻋﺸﺎق و ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻄﻮره ﻋﺸﻖ ﺑﻪ “اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و وﻃﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻫﻨﺪه ،ﺣﻘﻮﻗﺪان و ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﯾﺮان،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ
دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺸـﺎورز ﺻـﺪر از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ او ﯾـﺎد ﮐـﺮد و
ﮔﻔﺖ”:ﻫﻮﺷﻨﮓ را از اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﭘﺪرش از ﻧﺎﻣﺪاران ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
ﺑﻮد و از ﯾﺎران ﺑﺎوﻓﺎی ﻣﺼﺪق .در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮرد
داﺷﺘﯿﻢ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ “ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﻤﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻓﺸﺮدﻧﺪ و دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎر اﺳﺘﻮارﺗﺮ
ﺷﺪ.
او ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز را از ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود“ :اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .دوم
ﻣﻌﺮف آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ او ﺑﻮد از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ او در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻼت و “ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه و
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ.
ﺷﺎﻫﻨﺪه در اداﻣﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ”:ﻫﻮﺷﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺠﯿﺐ ،ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﺤﺠﻮب،
ﺧﻮﻧﮕﺮم ،ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻈﺎﻫﺮ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد دﻣﮑﺮات ﺑﻮد،

از اﺻﻮل ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮدش دﺷﻤﻦ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﭗ دوﺳﺘﯽ
و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دوز و ﮐﻠﮏ ﺑﺮﻣﯽ آﺷﻔﺖ و ﭼﻮن
ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻏﺮﯾﺪ .در ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺒﻮر ﺑﻮد ،ﺑﺎ دل ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻟﺐ ﺧﻨﺪان داﺷﺖ
ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﺷﻮار ،ﺷﻤﻊ ﻫﺮ اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن زﻧﺪه دل و ﺻﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﻬﺮه ﺧﻨﺪان او را ﻣﯽ دﯾﺪی
ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی در ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ”.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﻨﺪه ،ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در زﻣﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اش ﺑﻮد .در دوران ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف آن ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺼﺪق در ﺟﻬﺒﻪ ﻣﻠﯽ درراه آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ ”:ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮد .او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪاوم
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای
ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر آن را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﺎور ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮد اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
اﯾﺮان “ﺑﻮد  .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮی او آزادی ﺑﻮد؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس او در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺮوا داﺷﺖ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت ،از ﻓﻌﺎﻻن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و از دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻮدن ﭘﺪر ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮐﺸﺎورز و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اش ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ ”:ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮزم و ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﺰ زﻧﺪان و ﺧﻮن دل ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﺎ ﻧﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آوارﮔﯽ زﯾﺎد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ.
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪارش رﻓﺘﻢ و ﯾﮑﺒﺎر او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ زدﯾﻢ .اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﯽ
ﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ وﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﮐﺸﻒ ﺗﺎزه ام را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ
ﻏﯿﺮ از ﺣﺎل و اﺣﻮال از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری اش اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽ داد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮدم ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ام ﻧﺎداﻧﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺑﻮﺷﮑﻮر ﺑﻠﺨﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرف اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ داﻧﺶ ﻣﻦ /ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﻢ ﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﻢ… اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ رﺳﯿﺪم .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦ آواره ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎدان ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ
“اول از ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و از او ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را

از ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
او در اداﻣﻪ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز را ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰاران ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ دوم
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود“ :در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۳۸و  ۳۹ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ
از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮزﻧﺪان آن دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮدارﺷﺎن ﻧﺒﻮد .ﺷﻌﺎر ﻣﺼﺪق ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و
داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺷﺎه را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ .در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮐﺸﺎورز و ﻋﺒﺎس ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﻓﺮوﻫﺮ و … ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺮان ﺟﻬﺒﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﯽ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺒﻪ ﻣﻠﯽ
را راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮﻣﺮدﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﺪه وﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده را “واداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮐﺸﺎورز ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد
ﭼﻮن زﯾﺎد ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ؛ ﻧﺎﺻﺮ رﺣﯿﻢ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺳﻮق دادﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز در ﻋﺮﺻﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود ”:ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در
دﻫﻪ  ۵۰و  ۶۰در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻢ اداﻣﻪ داد .در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۶۴و ۶۵
در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺳﻨﺎد را در آن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺳﻨﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ،
ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر…  .ﻫﻮﺷﻨﮓ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﯾﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﺻﻼﺣﺎت ارزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ دﻫﻪ
 ۴۰و  ۵۰دﻗﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ در آن دوره ﺑﺮ اﯾﺮان ﭼﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در آن “ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
رﺣﯿﻢ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮐﺸﺎورز ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ“ :او داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﻮش آﺷﻮری را در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺪد ،ﻣﻠﯿﺖ
و آزادی اﺳﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﻧﺪه از ﻣﺤﻘﻘﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺷﻨﮓ

ﮐﺸﺎورز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰء ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﺎﺷﯿﻢ و از او
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﺳﺎل ﻫﺎی  ۳۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد .در دﻫﻪ ۴۰
ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺒﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ در دوران ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ او
ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎور ﺑﻨﯽ ﺻﺪرﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻘﻮق اﯾﻦ
وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم داد.او در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺳﻌﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﻮد
وﻇﺮف ﺣﻀﻮرﻫﻤﮕﺎن”.
ﻣﻬﺮداد دروﯾﺶ ﭘﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﻮﺋﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر را ﯾﮑﯽ از ﻧﺎدر ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اش از اﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .دروﯾﺶ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ“ :او ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ام اﻓﺘﺨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ او
را ﯾﺎﻓﺘﻪ ام .ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺷﮏ اﻧﮕﯿﺰی از ﺑﻪ ﻗﻮل اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ ،اﻧﺴﺎن “ﺑﺎ
ﺟﻨﺐ” ،ﺑﺎﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،ﻣﺜﺒﺖ ،اﻧﺮژی زا ،ﻋﺎری از ﺣﺴﺎدت و ﺑﻐﺾ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺴﯿﺐ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺸﺎده رو و ﭘﺮ وﻗﺎر ﺑﻮد .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﮐﻪ ﻣﺪارﺟﻮ و اﻫﻞ ﺗﻔﺎﻫﻢ و وﺣﺪت آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،در دﻓﺎع از ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .او ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ و رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭼﭗ دﻣﮑﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ
ﺑﺎوران ﻋﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ رواﺑﻄﯽ ﺑﺲ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ”.
دروﯾﺶ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ،ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ را
ﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﭘﺮﻧﺴﯿﺐ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﺎراﺗﺮ از ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،اﻓﺰود“ :ﮔﻮﯾﺎ رﻗﯿﺐ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺎﮐﯿﺎول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﻮزد .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎد ﺷﻌﺮ و اﺧﻼق در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی روﯾﺎﻫﺎ و ارزش ﻫﺎ را ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ اﻣﺮوز ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ”.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻓﺰود ” :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﮔﻔﺘﻪ ای
از او را آوﯾﺰه ﮔﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ ﮔﺎه از ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺠﺎﻟﺶ ﻧﺪاد و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ در
آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﺠﺰه ای ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل دوﺳﺘﯽ ،او ذاﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽ
رﺣﻤﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺎب آورد و ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﻧﻬﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺮﻣﺮد،
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﺑﺪون او ﻧﺎزﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.

در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮی
ﻋﯿﺴﯽ زاده ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﻓﺸﯿﻦ ﺧﺎﺋﻒ ،ﻧﻮازﻧﺪه ﭘﯿﺎﻧﻮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪﯾﺎن ،ﻧﻮازﻧﺪه ﻋﻮد ﺷﻌﺮی از
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ.

