درﮔﺬﺷـﺖ ﯾـﮏ ﻣﺼـﺪﻗﯽ و ﯾـﺎر ﺧﻠﯿـﻞ
ﻣﻠﮑﯽ

اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﺪاد )(۱۳0۷-۱۳9۷
 6اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1397
اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﺪاد ﭼﻬﺮۀ آﺷﻨﺎ و ﻫﻤﻮارۀ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﺎﻟﻬﺎ در راه اﺳﺘﻘﻼل،
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدﻣﺎن ،دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺨﻦ او را ﮐﻪ ﺑﺎ واژه ﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻓﺬش ﺑﺮ ﭼﻬﺮۀ ﻣﺎ
ﮔﺰﯾﺪه از ﺳﺮ دﻗﺖ و ﻓﺮاﺳﺖ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﯾﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﻮد .ﺧﻂ ﺧﻮش او را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺎم ﮔﺮم ﻣﻬﺮ و
دوﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻣﺘﺎﻧﺖ و وﻗﺎر ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻏﺎز
ﮐﺮده ﺑﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای او ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎل اﻧﺪوزی و ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﻧﺒﻮد .در
درد و رﻧﺞ و اﺿﻄﺮاب و دﻟﻬﺮۀ دﯾﮕﺮان آرام و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﻪ
در ﻃﯽ
ﺷﻨﻮا:
ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻮد .ﺻﺒﻮر و ﭘﺮﺣﻮﺻﻠﻪ و
ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻧﺪک ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﺴﺖ و ﺟﻮی درﻣﺎن درد
و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻣﯿﺮ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻤﻦ داﻧﺶ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺮ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎی او ،آراﻣﺶ و ﻗﺮار ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را
ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺮ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﯽ “اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ” ﺑﻮد و در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ

اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.

درﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان،
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد :در اﯾﺮان از
اﻣﯿﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣۀ “داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان” ) ۳۰ﻣﻬﺮ -۱۳۳۰ﺗﯿﺮ(۱۳۳۲
ﺑﻮد و از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران “ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان” )زﻣﺴﺘﺎن
 .(۱۳۳۱زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪ
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (۱۳۳۴از ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ راه ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن او ﺑﻮد ﮐﻪ “اﺗﺤﺎدﯾۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد را “ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ” از ﻧﻮ روﻧﻘﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ” ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤﮑﺎری
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ“ ،ﻧﺎﻣۀ ﭘﺎرﺳﯽ”
)ﺷﻤﺎرۀ  ،۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(۱۳۳۸ﺑﯽ او ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮد.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح
ﮐﺮد و آﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎ و ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی “ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اروﭘﺎ” ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد )ﻟﻨﺪن ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱۹۵۸ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ازﯾﻦ
ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر “ﻧﺎﻣۀ ﭘﺎرﺳﯽ” را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ،اﻧﺘﺸﺎر ” ﻧﺎﻣۀ ﭘﺎرﺳﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
“ارﮔﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ”

ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

از ﻣﯿﺎن ﻫﻤۀ آﻧﭽﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖ و

ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

آﻧﻬﺎ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻮارۀ او ﺑﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ .ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ اﻣﯿﺮ و ﻧﺴﻞ او ،ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم آور اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ “ﺟﻬﺎن ﺳﻮم”
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﭽﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﻃﻨﯿﻨﯽ ﻟﺮزه اﻓﮑﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﯿﺮﻫﻢ ،ﭼﻮن ﻫﺰاران ﻫﺰار
زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻒ ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻘﻼل
درﯾﻦ راه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ازﯾﻦ ﭘﺲ
و آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﺪار را دو ﻧﺎم در
ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ذﻫﻨﻬﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺼﺪق و ﻣﻠﮑﯽ.
ﻣﺼﺪق ﮐﻪ آزادی ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و رﻓﺘﺎر و ﮐﺮداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل
ﻣﺼﺪق ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮد و “ﻣﻮازﻧۀ ﻣﻨﻔﯽ” و
و روﯾﻪ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان .اﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺼﺪق رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ازﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﯽ

ﮔﻔﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺷﻮق و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ.
دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ،ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮاﻧﯽ در راه اﺳﺘﻘﻼل و آﺑﺎداﻧﯽ و
آزادی ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻓﺮازی و ﺧﺠﺴﺘﮕﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ دارد.
ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
و روﺷﻦ
ﺟﺴﺎرت در ﻋﻤﻞ
ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﻣﻠﮑﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل در اﻧﺪﯾﺸﻪ،
ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ ازﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان )ﻧﯿﺮوی
ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی او ﺑﻮد ﮐﻪ دورۀ دوم ﻣﺎﻫﻨﺎﻣۀ
ﺳﻮم( ﺑﻮد .و از ﺟﻤﻠﻪ
“ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﯽ” )ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ( اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ )ﻓﺮوردﯾﻦ – ﺗﯿﺮ .(۱۳۳۲او در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻗﺎﻣﺖ در اروﭘﺎ،
ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮ اردوﮔﺎﻫﯽ را ﻫﺮﮔﺰ رﻫﺎ ﻧﮑﺮد:
اﻣﯿﺮ از ﺑﺎﻧﯿﺎن و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ “ﺟﺎﻣﻌۀ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
او
) (۱۳۳۸ﺑﻮد .و ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ “ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﻓﻌﺎل ﺑﻮد
در اروﭘﺎ”
ﻫﻢ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد و ﻫﻤۀ ﺗﻮان ﺧﻮد را در
ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴـﯿﺞ ﻣـﯽ ﮐـﺮد .ﺑـﺪون او ﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻨـﺎﻣۀ
“ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ای در ﮐﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزات و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ازﯾﻦ دادﮔﺎه و از
آن اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﺧﺒﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت
دﯾﮕﺮ.
اﻣﯿﺮ ،ﺧﻮدﺳﺮی و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺮﮐﻮب
و ﺧﻔﻘﺎن و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ
و ﮐﻮﺷﺶ در راه آرﻣﺎﻧﻬﺎی
از ﺗﻼش
ﺷﺪ .و ﻫﺮﮔﺰ و در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن
آزادی  ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد و دراﯾﻦ
راه ،در ﮐﻤﺎل ﯾﮑﺪﻟﯽ و ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و از
ﺳﺮ ﻋﻘﯿﺪه و اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎم داد.
ﯾﺎدش ﺑﯿﺪار و ﭘﺎﯾﺪار.

ﻧﻌﻤﺖ آزرم؛ ﻓﺮﻫﺎد آﺳﻮر؛ ﻣﺮﯾﻢ آﺳﻮر؛ دارﯾﻮش آﺷﻮری؛ آرﻣﻦ آﺑﺪاﻟﯿﺎن؛
ﻓﺮﯾﺪون اﺣﻤﺪی؛ ﻧﺎدر اﺳﮑﻮﺋﯽ؛ اﯾﺮج اﺷﺮاﻗﯽ؛ اﺣﻤﺪ اﺷﺮف؛ رﺿﺎ اﻏﻨﻤﯽ؛
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ اﻟﻬﯽ؛ ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی؛ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ؛ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ؛ ﻓﯿﺮوز ﺑﺎﻗﺮزاده؛ ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ؛ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻬﺎر؛ ﺳﻬﺮاب ﺑﻬﺪاد؛
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ؛ ﺗﻘﯽ ﺗﺎم؛ ﻣﻨﯿﮋه ﺗﺎم؛ ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎذب؛ ﺑﺎﺑﮏ ﺟﺰﻧﯽ؛ ﻣﯿﻬﻦ
ﺟﺰﻧﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ )م.ﺳﺤﺮ(؛ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن؛ ﻟﯿﻠﯽ
ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی؛ ﻧﮕﺎر ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی؛ ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ؛ اﺣﺘﺸﺎم

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ رﺳﺎ؛ ﻋﻠﯽ رﺿﻮی؛ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻊ؛
درﺧﺸﺎﻧﯽ؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رادﻣﻨﺶ؛
ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ رﮐﻨﯽ؛ اﺣﻤﺪ رﻧﺎﺳﯽ؛ ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ؛ ﻣﺠﯿﺪ زرﺑﺨﺶ؛ ﺳﺎﻗﯽ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ؛
ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ-ﺗﻮﻣﺎس؛ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ؛ ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ؛ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺳﯿّﺎح؛ ﺧﺴﺮو ﺳﯿﻒ؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ؛ اﻻﻫﻪ ﺷﮑﺮاﯾﯽ؛ ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ؛
ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی؛ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺮوﺟﯽ؛ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻋﻠﯽ زاده؛ آﻧﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ؛ ﺑﯿﮋن
ﻓـﺆادی؛ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺎﺳـﻤﯽ؛ ﺷﻬـﺮام ﻗﻨـﺒﺮی؛ ﻣﯿﻨـﻮ ﻗﻨـﺪﻫﺎرﯾﺎن؛ ﮐﯿـﺎن
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن-ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی؛ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن؛ ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ؛ ﻋﻠﯽ
ﮐﺸﺘﮕﺮ؛ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﺮﯾﻤﯽ؛ ﺑﻬﺎره ﮐﺸﺎورزﺻﺪر؛ زرﯾﻮن ﮐﺸﺎورزﺻﺪر؛
ﮐﺮﯾﻢ ﻻﻫﯿﺠﯽ؛ ﻋﻠﯽ
ﻣﺎزﯾﺎر ﮐﺸﺎورزﺻﺪر؛ ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎن زاد؛ ﻋﻠﯽ ﮔﻮﺷﻪ؛
ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی؛ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی؛ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی؛ ﻧﻮش آذر ﻣﺠﻠﻠﯽ؛
ﻫﺎدی ﻣﺮﺗﻀﻮی؛ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻌﻮف؛ ﺑﻬﺮوز ﻣﻌﻈﻤﯽ؛ ﺷﯿﻮا ﻣﻌﯿﺮی؛ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی؛
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪی؛ اﻟﺒﺮز ﻣﻠﮏ؛ ﻣ َﮕﯽ ﻣﻠﮏ؛ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ؛ ﻧﯿﻮ ﻧﺎﺑﺖ ؛ ﺷﯿﺪا
ﻧﺒﻮی؛ ﻋﻠﯽ ﻧﺪﯾﻤﯽ؛ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ؛ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﻠﻔﺎﻧﯽ.

از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد!

ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ
 ۳اذر  25) ۱۳۲۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۷ – (1945ﺑﻬﻤﻦ  ۱۶) ۱۳۹۷ﻓﻮرﻳﻪ (۲۰۱۹
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ  ۶و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ .۲۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۶- ۱۳۹۷ﻓﻮرﻳﻪ  ۲۰۱۹ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﯾﺎران ﭘﺮ ﺷﻤﺎر ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ از زﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،و از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زن ،اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺑﺮدﺑﺎر ،آرام و دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﻮد .ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت زﻧﺎن و ﻃﻨﺰ در ادﺑﯿﺎت ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی داﺷﺖ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ از او ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻦ از دور ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از درﮔﺬﺷﺖ وی در ﭘﺎرﯾﺲ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ »ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﻪ ﺧﻮد
زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﻫﺎﺋﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و رواﯾﺎﺗﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ
اﺳﺖ.
او ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد »ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﻘﻼب آرام« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای در ﻋﺮﺻﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
او ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﻤﺖ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﺿﻮی ﻧﺎﻇﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ او رﺿﺎ ﻧﺎﻇﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰش ،ﻧﺮﮔﺲ و ﺑﺎﻣﺪاد و ﺑﻪ ﺑﺮادرش
ﺳﺮوش ﺣﺒﯿﺒﯽ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺧﻮد را در
اﯾﻦ اﻧﺪوه ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻋﺰﯾﺰ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽدارﯾﻢ و وﺟﻮد ﭘﺮ ﺗﻼش و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻣﻀﺎﻫﺎی دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ

اﻧـﻮر ﺧـﺎﻣﻪای ،آﺧﺮﯾـﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه
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اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺣﺰب ﺗﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮوه
 ۵۳ﻧﻔـﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﮐـﺮج در ۱۰۲ﺳـﺎﻟﮕﯽ در اﺛـﺮ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﯾﻮی و ﮐﻬﻠﻮت ﺳﻦ درﮔﺬﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﻞ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه » ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ « درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی داﺧﻠﯽ دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ
ﺳﻦ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﯾﻮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺮج ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺒﺢ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آﺑﺎن درﮔﺬﺷﺘﻪ .ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ او اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۲۹۵ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۱۳در داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داد .اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۱۳۱۶ﮔﺮوه ۵۳
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
 ۵۳ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻪای ،ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۲۰ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۲۱ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ درآﻣﺪ و
دﺑﯿﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده درآﻣﺪ ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ آن از ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای در ﮐﺎدر
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ادارهﮐﻨﻨﺪه روزﻧﺎﻣﻪ »رﻫﺒﺮ ارﮔﺎن« ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﻢ
ﺑﻮد .در ﻣﺮداد  ۱۳۲۵از ﻃﺮف ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮان در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﭘﺮاگ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در اﯾﻦ
دوران ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻤﻮد .دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻫﻮﺗﯽ از ﺧﺎﻃﺮات
ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اوﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ .ﺷﺮح اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات در ﮐﺘﺎب ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮآﺷﻮب«
از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒﻫﺎ و آﺛﺎر ﺧﺎﻣﻪای آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻪای در ﯾﮑﯽ از
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی »ﻋﺼﺮ ﭘﻨﭽﺸﻨﺒﻪ« ﺑﺨﺎرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺑﻠﮕﺮاد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﺗﯿﺘﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻗﺼﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ داده ﺷﻮد .در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺸﺎورز دﯾﺪار ﮐﺮدم و او
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻻﻫﻮﺗﯽ را داد .ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ رﻓﺘﻨﺪ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روسﻫﺎ ﺑﻮد و
در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ روسﻫﺎ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در اوﻟﯿﻦ
دﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﻪ وﯾﻼﯾﯽ در
ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﻨﻈﻮرش ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن
دور از ﭼﺸﻢ ﭘﻠﯿﺲ و ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮد .ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ
آﻣﺪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد.
ﻣﯽﮔﻔﺖ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﻧﻤﯽدﻫﺪ )…( ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ از
ﻣﺴﮑﻮ ،ﻻﻫﻮﺗﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ از
ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺮدم«.
دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺗﻮده در دی  ۱۳۲۶ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ
و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺣﺰب ﺗﻮده اﻧﺸﻌﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان روی
آورد.
ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
از ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد روزﻧﺎﻣﻪ »ﺟﻬﺎن ﻣﺎ« و »ﺣﺠﺎر« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ رﻓﺖ و در رﺷﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮاﯾﺒﻮرگ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺳﻮﺋﯿﺲ

دﻧﺒﺎل

ﮐﺮد

و

ﻣﻮﻓﻖ

ﺷﺪ

رﺳﺎﻟﻪ

دﮐﺘﺮای

ﺧﻮد

را

در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ او در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﺪادﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻣﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮد .او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻣﺎﺋﻮ« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻣﻪای ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺮه :ﻧﯿﻤﺎ
ﯾﻮﺷﯿﺞ ،ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ و ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب »اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ« ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً

ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ» .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و
»ﻣﺤﻨﺖآﺑﺎد» از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اوﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﻪای ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .او
درﺑﺎره آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ  ۱۳۲۵را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺬراﻧﺪم.
ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً روزﻫﺎ در ﮐﺎﻓﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد و ﺳﺮﺷﺐ ﻫﻢ در ﮐﺎﻓﻪ
رﺳﺘﻮران ﮐﻨﺘﯿﻨﺎﻧﺘﺎل ﮐﻪ درﺳﺖ روﺑﻪروی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن
ﻣﻮﻗﻊﻫﺎ ﻧﺰد ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺻﺒﺤﯽ ﻣﻬﺘﺪی ،ﺧﺎﻧﻠﺮی و ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮراﯾﯽ
ﺑﻮد .رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ و اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .آﻗﺎ ﺑﺰرگ و ﭼﻮﺑﮏ ،رﺿﻮی
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ .ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﻫﺪاﯾﺖ را ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪم .اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻪ ﺧﻮدش داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻃﻨﺰ و ﻣﺘﻠﮏ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼ ً ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽﮐﺮد و دﯾﮕﺮان واﻗﻌﺎً رﻧﮕﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﻀﻮر او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ«.
رﻓﺎﻗﺖ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن
»ﻣﺤﻨﺖآﺑﺎد« را ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻣﻪای درﺑﺎره آلاﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی و ﺳﺮی ﭘﺮ ﺳﻮدا داﺷﺖ .او ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
ﺗﻮده ﺷﺪ و از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﺰب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺗﻮان زﯾﺎدی
داﺷﺖ .ﻣﻦ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدادم ﺗﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻢ او را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ
داﺷﺖ«.
ﺧﺎﻣﻪای رﻓﺎﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ داﺷﺖ:
»ﻣﻦ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۱۵در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن دﯾﺪم .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮدم و ﻧﯿﻤﺎ دﺑﯿﺮ ادﺑﯿﺎت
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ“ .ﻓﺴﺎﻧﻪ” را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .رواﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ زﯾﺎد دوام ﻧﯿﺎورد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪان اﻣﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت او ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺎﻣﻪای
ﺷﺮح اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ و دوﺳﺘﯽﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب »ﭼﻬﺎر ﭼﻬﺮه :ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ،
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ و ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز« آورده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺟﺴﺪش را ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم
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در

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
آزاده و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۲۶ژوﺋﻦ  ۲۰۱۸ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را واﻧﻬﺎد.
ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﺣﺎجﺳـﯿﺪﺟﻮادی از ﺟـﻮاﻧﯽ وارد ﻋﺮﺻـﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎنِ زﻧﺪﮔﯽ ِ ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﻪاش ،ﻣﺒﺎرزِ
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ِ راه آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
در دوران ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از روز ﻧﺨﺴﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن دوﻟﺖ
ـﻮد .در دوران
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داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش از ﻓﻌﺎﻻن »اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« و
ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و در ﺳﺎل  (۱۳۳۰) ۱۹۵۱ﻧﺸﺮﯾﻪی »اﻧﺪﯾﺸﻪ« را
در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺑﻪ »ﺣﺰب
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان« ﭘﯿﻮﺳﺖ و از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ِ روزﻧﺎﻣﻪی
»ﺷﺎﻫﺪ« )ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان( ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺸﻌﺎب اﯾﻦ ﺣﺰب و
ﺟﺪاﺷﺪن ﻧﯿﺮویﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ از ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ،ﺳﺮدﺑﯿﺮی ِ
روزﻧﺎﻣﻪی »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« ارﮔﺎنِ »ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان – ﻧﯿﺮوی
ﺳﻮم« را ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ِ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی »ﻋﻠﻢ و

زﻧﺪﮔﯽ« )ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ( و
»اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻫﻨﺮ« ﺑﻮد .ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ راهِ
ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ِ »ﺧﻂ ﺳﻮم« و »ﭼﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻣﻠﮑﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی و ﻧﮕﺎهِ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪی
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اداﻣﻪ داد .ﭼﻪ در ﺳﺘﻮن ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن )ﺗﺎ
ﺳﺎل  (1350داﺷﺖ و ﭼﻪ درﻣﻘﺎم ﺳﺮدﺑﯿﺮ ِ »ﮐﯿﻬﺎن ﻫﻔﺘﻪ« و ﭼﻪ در دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺷﯿﻮا و ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .و در
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﻧﮕﯿﻦ« دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪ و آرﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪاش را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﮕﺎه و ﻧﻬﻀﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ،و ﺧﻂ ﺳﻮم
ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ،دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎمِ ﻣﺴﺘﻌﺎر »آﮔﺎه« ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از ﺳﻮی ِ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه
ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻘﻠﻢ ﺷﺪ .ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی »از اﻋﻤﺎق«» ،ارزﯾﺎﺑﯽ ارزشﻫﺎ«،
»ﺑﺤﺮان ارزشﻫﺎ«ی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان آن دوران اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »ﺟﻨﺒﺶ« )ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮاﮐﺴﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرهی آن در  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۶اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ
ﻗﻠﻢ زد و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﻫﻔﺘﻪی ﻧﺎﻣﻪ »ﺟﻨﺒﺶ« )ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای آزادی« ﮐﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن اﺳﻼم ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ ﺑﻮد( ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ
ﺗﺎآﻧﮑﻪ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﻪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﻤﻠﻪ و اﻣﻮال آن ﻏﺎرت
ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮک اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﭘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۴و ﭘﺬﯾﺮشِ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ِ وﺟﻮد
ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ
)ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﭼﻨﺪ وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ(،
در  ۲۷ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۴ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده در  ۳۰ﺻﻔﺤﻪ
و ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن ،رﺋﯿﺲدﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه،
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺖ” ﻧﻮﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ
ﻃﺮح ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ِ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺴﺎد در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن ،ﺑﻪ
اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و… ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )“ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ و
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪانﻫﺎ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل”
ﻣﯽﺷﻮد و “ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ” ﺑﻪﮐﺎر
ﺑـﺮده ﻣﯽﺷـﻮد( .ﺣﺎجﺳـﯿﺪﺟﻮادی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در آن وﺿﻌﯿـﺖ

ﭘُﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و در آن ﺟﻮ ِ ارﻋﺎب و اﺧﺘﻨﺎق دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زد .اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﻋﺘﺮاضﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ “ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ”ی ﮐﺎرﺗﺮ
درﻣﯿﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼﻪ در
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر داﺷﺖ .در  ۲۰دیﻣﺎه  ۱۳۵۵ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﻧﺎﻣﻪی دوم
ﺧﻮد را در ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺻﻔﺤﻪی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و ﺑﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن،
ﺑﺮای ﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺸﺮوح
ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺧﻼﻗﯽ آن
در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺪاﻓﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
در ﻫﻤﺎن ﺧﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق )ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﺷﺎه را
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎه در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه از ﻣﻨﺼﺐ و اﺧﺘﯿﺎراتاش و ﻣﺪاﺧﻼت
ﮔﺴﺘﺮده او در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر ﮐﺸﻮر از ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﭼﻬﺎرده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ “ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن
در اﯾﺮان” در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻣﺆﺳﺲ آن ﺑﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در
ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ۱۹۷۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۶آذر  (۱۳۵۶ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ داده ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از
دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽاﺻـﻐﺮ ﺣﺎجﺳـﯿﺪﺟﻮادی از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨـﺪﮔﺎنِ »ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪ درﺑـﺎرۀ ﮐﻨﮕـﺮه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« )اول اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۴۶و از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬارانِ »ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮان« )اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۴۷ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ دورهی دوم )ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  (۵۷داﺷﺖ.
از ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪی »اﻧﺪﯾﺸﻪ« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﺑﻪﻣﺪت  ۶۷ﺳﺎل در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻃﻠﯿﻌﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﺑﺎ ﺷﻮر
ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آن رﻓﺖ و ﻣﻔﺘﻮنِ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ِ ﺣﺮﮐﺖِ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم
ﺷﺪ و وﻋﺪهﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ِ ﺣﺮﻣﺖِ
آزادیﻫﺎ و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﻼﯾﺎن در اﻣﺮ ِ ﺣﮑﻮﻣﺖ را راﺳﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و در
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﺮد اﻣﺎ ،از آن ﮔﺮوه روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن
دادﻧـﺪ .و اﯾـﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿـﺰ ،ﻫﻤـﺎن زﺑـﺎن ﺟﺎﻧـﺪار و ﭘﺮﺷـﻮر و ﺗﯿـﺰ

ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان ﺗﺎزهﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪه در ﺧﺪﻣﺖِ
اﻣﺮ ِ آزادی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﺳﻢ ۱۴
اﺳﻔﻨﺪ در ﺳﺮ ِ ﻣﺰار دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﻼمﮔﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح رواﯾﺖِ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ« را ﻧﻮﺷﺖ .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۵۸ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ ﻋﯿﺎن
دﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺻﺪای ﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ« را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪی “داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ
اﻣﺎم” ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ دروغ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ« را ﻧﻮﺷﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻞ ِ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
ﻣﻘﺎﻟﻪی »اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« را ﻧﻮﺷﺖ.
ﭘﺲ از اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاﻗﺖ و
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ ﺧﻮد در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اداﻣﻪ داد .ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ دورهی زﻧﺪﮔﯽ او در ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪاوم ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﻧﮕﯿﻦ« و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی ،آﯾﯿﻨﻪی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﭘﻠﺸﺖِ
ﺟﻤﻬﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دورانِ ﺗﺒﻌﯿﺪِ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ،
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻠﻢ و ﻗﺪماش درﺧﺪﻣﺖ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺮارتﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺟﺎنﮐﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ
ـﺪ و زﻧـ
ـﺎدار ﻣﺎﻧـ
ـﻮد وﻓـ
ـﺎﻧﯽ ِ ﺧـ
ـﻮل اﻧﺴـ
ـﻪ اﺻـ
ـﺪ ،ﺑـ
ـﺎن ﺧﺮﯾـ
ﺟـ
ـﺪﮔﯽ ِ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪاش ﮔﻮاه روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺮف روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﮐﻪ او
ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ از آن ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﺎد ﺑﯿﺪارش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮی ِ ﺑﺰرﮔﻮار
ﮐﯿـﺎن ﮐﺎﺗﻮزﯾـﺎن )ﺣﺎجﺳـﯿﺪﺟﻮادی( ،ﯾـﺎر و ﻫﻤﺴـﺮ ﻓـﺪاﮐﺎرِ زﻧـﺪهﯾﺎد
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ،و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻟﯿﻼ و ﻧﮕﺎر ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی و
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن.

دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﺗﻴﺮ  ۰۲ – ۱۳۹۷ژوﻳﻴﻪ ۲۰۱۸

ﻫﻮﻣﻦ آذرﮐﻼه ،رﺳﻮل آذرﻧﻮش ،ﻓﺮﻫﺎد آﺳﻮر ،ﻣﺮﯾﻢ آﺳﻮر ،دارﯾﻮش آﺷﻮری،
ﻣﺴﺘﻮره اﺣﻤﺪزاده ،ﺣﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪی ،ﮐﻤﺎل ارس ،ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺪی ،اﺣﻤﺪ اﺷﺮف،
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ ،ﺑﯿﮋن اﻓﺘﺨﺎری ،ﮐﻮروش اﻓﻄﺴﯽ ،ﺟﻮاد اﮐﺒﺮﯾﻦ ،رﺿﺎ ﮐﺮﻣﯽ،
ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ،ﺑﻬﻤﻦ اﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻼل اﯾﺠﺎدی ،ﮐﺎﻇﻢ اﯾﺰدی ،ﻓﺮﯾﺪون
ﺑﺎﺑﺎﺋﯽﺧﺎﻣﻨﻪ ،ﻣﻬﺮان ﺑﺮاﺗﯽ ،ﻣﻬﺪی ﺑﺮزﯾﻦ ،ﺑﯿﮋن ﺑﺮﻫﻤﻨﺪی ،ﻋﻠﯽ
ﺑﻨﻮﻋﺰﯾﺰی ،ﺳﻬﺮاب ﺑﻬﺪاد ،ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد ،ﺑﻬﺮوز ﺑﯿﺎت،
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﯿﺎت ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﯿﺎتزاده ،ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﺑﯿﮋن ﭘﯿﺮزاده ،اﻣﯿﺮ
ﭘﯿﺸﺪاد ،ﭘﺮوﯾﻦ ﺗﺎج ،ﺗﻘﯽ ﺗﺎم ،ﻣﻨﯿﮋه ﺗﺎم ،ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ
ﺟﺎودان ،اﻗﺪس ﺟﺎوﯾﺪی ،ﺳﯿﺮوس ﺟﺎوﯾﺪی ،ﻣﯿﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ ،ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺟﻤﺎﻟﯽ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،اﺷﺮف ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ،ﺳﺮوش ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ،
ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺖ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺠﺖ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﺎم ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮ ،ﺑﯿﮋن ﺣﮑﻤﺖ ،ﻧﺴﯿﻢ
ﺧﺎﮐﺴﺎر ،ﻣﻬﺪی ﺧﺎنﺑﺎﺑﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻫﺎدی ﺧﺮﺳﻨﺪی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮﯾﯽ ،ﻣﻬﺮداد
دروﯾﺶﭘﻮر ،ﻓﺮﺷﺘﻪ دواﻧﻠﻮ ،رﯾﻤﻮﻧﺪ رﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ رﺳﺎ ،ﺑﯿﮋن
رﺳﺘﮕﺎر ،ﻋﻠﯽ رﺿﻮی ،ﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻊ ،ﭘﺮی رﻓﯿﻊ ،اﻧﻮﺷﻪ رﻓﯿﻊ ،ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
رﮐﻨﯽ )اﺧﻮی( ،اﺣﻤﺪ رﻧﺎﺳﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ ،ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ
زراﻋﺘﯽ،
ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ،

ﻣﺠﯿﺪ زرﺑﺨﺶ ،ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ،اﯾﺮان زﻧﺪﯾﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮاز
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ ،ﻫﺎﯾﺪه ﺳﭙﻪﭘﻮر ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ

ﺳﯿﺎحﭘﻮر ،اﮐﺒﺮ ﺳﯿﻒ ،اﺳﺪ ﺳﯿﻒ ،ﺑﯿﮋن ﺷﺎﻫﻤﺮادی ،ﻣﻨﺼﻮره ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﮔﻠﻨﺎر
ﺷﻔﯿﻌﯽ ،روﺣﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﺷﻬﻼ ﺷﻔﯿﻖ ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﮐﻤﺮهای ،ﺣﻤﺎد
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی ،زﻫﺮا ﺻﺪاﻗﺖﭘﻮر ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻔﺎﺋﯿﺎن ،ﺟﻤﺎل ﺻﻔﺮی،
دارا ﻋﺰﯾﺰی ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،رﺿﺎ ﻋﻼﻣﻪزاده ،ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاری ،ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻋﻠﯿﺰاده ،داود ﻏﻼمآزاد ،ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺘﺤﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد ﻓﺮﺟﺎد ،ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﺳﯿﺎوش ﻗﺎﺋﻨﯽ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺷﻬﺮام ﻗﻨﺒﺮی ،ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻓﺮﺷﯿﻦ
ﮐﺎﻇﻢﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ،ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ ،ﺑﻬﺰاد ﮐﺮﯾﻤﯽ ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،زرﯾﻮن ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﺑﻬﺎره ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﻣﺎزﯾﺎر ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر،
ﺑﻬﺰاد ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺘﮕﺮ ،ﻣﻨﯿﺮه ﮐﯿﺎنوش ،ﻋﻠﯽ ﮔﻮﺷﻪ ،ﮐﺮﯾﻢ ﻻﻫﯿﺠﯽ،
ﻋﻠﯽ ﻟﯿﻤﻮﻧﺎدی ،ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ ،ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺘﯿﻦدﻓﺘﺮی ،ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﺘﯿﻦدﻓﺘﺮی ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦدﻓﺘﺮی ،ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﺎﺑﯽ ،ﻧﻮشآذر ﻣﺠﻠﻠﯽ ،آذر
ﻣﺤﻠﻮﺟﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوج ،ﻧﺎدر ﻣﺰﮐﯽ ،ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻣﻬﺮان ﻣﺼﻄﻔﻮی،
ﺑﻬﺮوز ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ژﯾﻼ ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﺷﯿﻮا ﻣﻌﯿﺮی ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﺮی ،ﻫﺎﯾﺪه ﻣﻐﯿﺜﯽ،
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪی ،ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ،
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻬﺮآﺳﺎ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﻻزاده ،ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ،زﯾﺒﺎ
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺣﺴﻦ ﻧﺎﯾﺐﻫﺎﺷﻢ ،ﺷﯿﺪا ﻧﺒﻮی،
ﻋﻠﯽ ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﺮهﮐﺎر ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮریزاده ،ﭘﺮﺗﻮ
ﻧﻮریﻋﻼ ،ﻋﻄﺎ ﻫﻮدﺷﺘﯿﺎن ،ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ ،ﻧﺎدر وﻫﺎﺑﯽ،
ﻣﺤﺴﻦ ﯾﻠﻔﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری.

ﯾﺎد اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ آزاده ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ
دارﯾﻢ

ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی در اﯾﺮان ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و آزادی در ﻫﻢ اﻣﯿﺤﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺒﺪاد رﻓﺖ و
از ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪن ﺻﺪاﯾﺶ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﮕﺸﺘﻪ ،و ﺑﺎ اراده ای ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﭼﻬﺮه ﺳﯿﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد.
زﻧﺪه ﯾﺎد ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ ،ﭼﻪ در
دوران رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،و ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﺴﺖ و
ﺧﯿﻠﯽ زود“ ،ﺻﺪای ﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ” را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .در دوره
ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن آن زﻧﺪه ﯾﺎد ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان
راه آزادی  ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ،او

را در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دﻓﺎع از آزادی و ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ،ﯾﻠﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ.
زﻧﺪه ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺟﻮادی از دوﺳﺘﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻫﻤﺮاه
وﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد .دوﺑﺎر در ﯾﺎدﻣﺎن “ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای” و “ﮐﺸﺘﺎر
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ”67در ﺷﺐ ﯾﺎدﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺑﺎ د رود ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ﻧﺴﺘﻮه ،درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ
آزادﯾﺨﻮاه روﺷﻨﻔﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﺴﺮ ارﺟﻤﻨﺪش ،ﺧﺎﻧﻢ
ﮐﯿﺎن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و دﺧﺘﺮان آن زﻧﺪه ﯾﺎد ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ.
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دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ،
رﺣﻤﺎﻧﻴــــــﺎن
ﻣﺤﻤــــــﻮد
ﻣﺎ را ﺑﻪ درود ﮔﻔﺖ

در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺷﻨﺒﻪ  ١٦ﻳﻮﻧﻰ  ،٢٠١٨دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ،
ﻣﺤﻤﻮد رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن ﻣﺎرا ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ و از ﻣﻴﺎن ﻣﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ .ﻣﺤﻤﻮد
ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺎرز در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻃﭙﯿﺪ و ﺗﺎ اﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم دردﻣﻨﺪ
ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .درﯾﻎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﻧﮑﺎه از ﭘﯿﺶ ﻣﺎ رﻓﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺒﺎرز
را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ودر ﭘﯽ ﮔﯿﺮی
راه او ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ارزوی ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارد.
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ﻧـﺎﻣﻪ ﺗﺴـﻠﯿﺖ ﺟﻤﻌـﯽ در ﺳـﻮگ ﻃـﺎﻫﺮ
اﺣﻤﺪزاده

ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده
١٣٩٦–١٣٠٠
ﭼﺮاغ ﻋﻤﺮ ﭘُﺮﺑﺎر ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی اﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ در ﻫﻮای

آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
کانون نشر حقایق اسلامی در  ١٣٢١آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،ﮔﺴﺘﺮش و
ژرﻓﺎ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﻃﺎﻫﺮ
اﺣﻤﺪ زاده ﻣﻌﯿﺎر دوﻟﺘﻤﺮدی و اﻟﮕﻮی رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺟﺒﻬۀ ﻣﻠﯽ در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده در ﻓﺎﺻﻠۀ ﺳﺎل ﻫﺎی  ١٣٣٢ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٥٧در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﭼﻬﺮۀ ﭼﭗ ﻣﻠﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﻨﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻀﻮری ﭘُﺮ رﻧﮓ داﺷﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ
ﺟﺒﻬۀ ﻣﻠﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻀﻮر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ
و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ زﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ١٣٥٠در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ  ٧٧ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ده ﺳﺎل
زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در آﺳﺘﺎﻧۀ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ آزاد ﺷﺪ.
ﻃﺎﻫﺮ

اﺣﻤﺪ

زاده

در

دوﻟﺖ

ﻣﻮﻗﺖ

ﺑﺎزرﮔﺎن

ﺑﻪ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ﺧﺮاﺳﺎن

اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ دﻓﺘﺮ آﯾﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه،
اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده در ﻣﺮاﺳﻢ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ٥٧و ﺿﺮورت اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ،
ﺧﺸﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ در اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
اﻓﺘﺎد و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ را در زﻧﺪان ﺑﻪ او روا داﺷﺘﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺠﺘﺒﯽ – ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺠﯿﺪ ،از رﻫﺒﺮان
و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﯿﺮﺑﺎران
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده ﮐﻪ در زﻧﺪان رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑُﺮدﺑﺎری
ﺑﻮد ،در زﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ – ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ زﻧﺪان زﻣﺎن
ﺷﺎه ﻧﺒﻮد – ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﻄﻮرۀ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪری ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺟﻮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻃﺎﻫﺮ اﺣﻤﺪ زاده آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٨٠از زﻧﺪان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﺷﺪ .اﺣﻤﺪ زاده ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪاد در
درازﻧﺎی ﻋﻤﺮ ﭘُﺮﺑﺎرش در ﻗﺎﻣﺖِ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻی آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اش ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻮار اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ از
ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺳﻮگ ﻃﺎﻫﺮاﺣﻤﺪ زاده ﺳﻮگ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن آزادی و ﺑﻬﺮوزی ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺖ او را ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ارﺟﻤﻨﺪش ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاران آزادی و ﺑﻬﺮوزی ﻓﺮدای اﯾﺮاﻧﻨﺪ
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ.

ﻧﻌﻤﺖ آزرم ،ﻓﺮﻫﺎد آﺳﻮر ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ آوخ ،اﺣﻤﺪ اﺷﺮف ،ﻓﺮوغ اردﺷﯿﺮی،
ﻧﺎﻫﯿﺪ اردﺷﯿﺮی ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اردوﺧﺎﻧﯽ ،ﻏﻼم ارزاﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﻮ اﺳﮑﻨﺪاﻧﯽ،
ﻗﺎدر اﺳﮑﻨﺪاﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻋﺘﻤﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ ،رﺿﺎ اﻏﻨﻤﯽ ،رﺿﺎ اﮐﺮﻣﯽ،
ﻧﻮروز اﻣﯿﺪ ،ﺷﻬﯿﻦ اﻣﯿﺮی ،ﺑﻬﻤﻦ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ ،اﯾﺮان اﻧﺼﺎری،
ﮐﺎﻇﻢ اﯾﺰدی،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮ زاده ،ﮐﻤﺎل ﺑﺎﯾﺮام زاده ،ﺧﺴﺮو ﺑﺨﺘﯿﺎری،
ﻣﻨﯿﺮه ﺑﺮادران ،ﻣﻬﺪی ﺑﺮزﯾﻦ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ ،ﺳﯿﺮوس ﺑﯿﻨﺎ،
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،اﻣﯿﺮ ﭘﯿﺸﺪاد ،ﺗﻘﯽ ﺗﺎم ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎذب،
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺟﺎودان ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ،ﻓﻠﻮر ﺟﺎوﯾﺪ ،اﺳﺪ ﺟﻼﻟﯽ ،ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﭘـﻮر ،ﻓﺮﺷﯿـﺪ ﺟﻤـﺎﻟﯽ ،ﺟـﻮاد ﺟـﻮاﻫﺮی ،ﺣﻤﯿـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﺒﺨﺶ ،زﻫـﺮه
ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ،ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺖ ،رﺿﺎ ﺣﺪادی ،ﺣﺴﻦ
ﻫﺎدی
ﺣﺴﺎم ،ﺟﻠﯿﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﺴﯿﻢ ﺧﺎﮐﺴﺎر ،ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ،
ـﺮداد
ـﺮوز داودی ،ﻣﻬـ
ﺑﻬـ
ـﺎم،
ـﺮۀ ﺧﯿـ
ـﻮﺋﯽ ،زﻫـ
ـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧـ
ـﻨﺪی ،اﺳـ
ﺧﺮﺳـ
دروﯾﺶ ﭘﻮر ،ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﻋﺰت دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﻧﺎﺻﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد،
ﻋﻠﯽ رﺿﻮی ،ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ رﮐﻨﯽ )اﺧﻮی( ،ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ ،ﻋﻠﯽ رﻫﻨﻤﺎ ،ﻓﺘﺤﯿﻪ
زرﮐﺶ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻟﻮ ،ﻋﻠﯽ ﺳﺘﺎری ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ ،اﺳﺪ ﺳﯿﻒ ،اﮐﺒﺮ ﺳﯿﻒ ،ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻃﻠﻮع،
ﺑﻬﺮوز ﻋﺎرﻓﯽ ،ﺑﺘﻮل ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر ،ﺣﺴﻦ ﻋﺰﯾﺰی ،رﺿﺎ ﻋﻼﻣﻪ زاده ،ﻣﺴﻌﻮد
ﻋﻠﻮی ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ،ﺳﭙﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻬﺮوز ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯿﺤﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،دارﯾﻮش ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻫﺎﯾﺪۀ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮام
ﻗﻨﺒﺮی ،ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺎﺳﺒﯽ ،ﮐﯿﺎن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻓﺮﺷﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﻇﻢ
ﮐﺮدواﻧﯽ ،اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺸﺘﮕﺮ ،رﺿﺎ ﮐﻌﺒﯽ ،رﺋﻮف ﮐﻌﺒﯽ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ
ـﻢ
ـﻦ دﻓﺘﺮی ،ﻣﺮﯾـ
ـﯽ ﻣﺘﯿـ
ـﺮی ،ﻋﻠـ
ـﻞ ﻣﺒﺸـ
ـﻮﺷﻪ ،ﺟﻠﯿـ
ـﯽ ﮔـ
ـﺎﻧﯽ ،ﻋﻠـ
ﮔﻠﻤﮑـ
ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوج ،ﻧﺎدر ﻣﺰﮐﯽ ،ﺑﻬﺮوز
ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﻫﺎﯾﺪۀ ﻣﻐﯿﺜﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪی ،ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،اﺻﻐﺮ ﻣﻨﺠﻤﯽ،
اﺳـﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔـﺮدزاده ،ﻣﺴـﻌﻮد ﻣـﻮﻻزاده ،اﻧـﻮر ﻣﯿﺮﺳـﺘﺎری ،ﭘﺮوﯾـﻦ
ﻣﯿﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﯿﺘﺮا ﻣﯿﺮزا زاده ،ﻣﻬﺪی ﻧﺎﻇﺮ ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻧﺎﻇﻤﯽ ،ﺷﯿﺪا ﻧﺒﻮی،
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻧﺪاﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻧﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﮋاد ،ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ،
زﻫﺮه ﻧﻌﯿﻤﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻌﯿﻤﯽ  ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮری زاده ،ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮری ﻋﻼ ،ﺷﯿﺪان
وﺛﯿﻖ ،ﺳﯿﺮوان ﻫﺪاﯾﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺮﻧﺪی ،ﻣﺤﺴﻦ ﯾﻠﻔﺎﻧﯽ  ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﻮری.

»ﻋﻠﯽاﺷﺮف« ﺑﻪ ﺟﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد .و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ
ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ
ﻋﻠﯽاﺷﺮف ،دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻦ رﻧﺠﻮر را ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و رﻓﺘﻦاش دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦاش ﺳﺨﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﻪ در دل ِ ﺧﺎک ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﺳُﻔﺮهی ﻫﻔﺖﻫﺰارﺳﺎﻟﮕﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،دردی ﮔ ُﻨﮓ
ﺟﺎنام را ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﭘﺎرهای از ﺗﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهام و ﺣﺴﺮتِ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ِ ﻣﺮگاﻧﺠﺎم ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺮ دلام
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ،دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﯽ .دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯽرود و زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ .دﺳﺖ ﺧﻮدت ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻪزﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻗﺒﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎرﺳﺎ.
در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ،ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎنِ
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪهی اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻨﺎرت
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ دﯾﺮوز ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﻨﺎرت ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺳﺨﻦ را ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻧﺠﻮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﻮور َ ،ایﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺮف رو ﻣﯽزﻧﻪ ،ﯾﺎدش رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ آدم ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻮی
ﺳﺎﻧﺴﻮره و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽده« .از روزی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد وﻗﺖ .ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ … ﻣﻦ ﺑﻮدم و
ﻋﻠﯽاﺷﺮف و ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖآﺑﺎدی و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮی و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و
ﻓﯿﺮوز ﮔﻮران و ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲداﻧﺎ و … وزﯾﺮ ﯾﺎدش ﯾﺎد آﻣﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ از ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و از ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد.
واﮐﻨﺶ ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺑﻪﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺠﻮای ِ زﯾﺮ ِ ﮔﻮش ﻣﻦ ،ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .ﺟﻠﺴﻪ

ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻤﺎن ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﻢ )ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺟﺎ ﻧﺒﻮد و
ـﺮ از
ـﯽ دﯾﮕـ
ـﻢ( .ﯾﮑـ
ـﺪ ﻣﯽرﻓﺘﯿـ
ـﺮوه ﺑﺎﯾـ
ـﺎر ﮔـ
ـﻪ ،ﭼﻬـ
ـﺎر در ﺳـ
ﺑﻪاﺟﺒـ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮود و ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،آن »ﯾﮑﯽ« ﺑﺎ وزﯾﺮ از ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮش
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﺤﺎق ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻮد )ﮐﻪ ﺷﮏ داﺷﺘﻢ و دارم( و ﺗﻤﻨﺎی
رﻓﻊ ِ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ! و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻢِ ﮐﺘﺎباش را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﻤﯽآورد! و اﯾﻦ ،در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و دادﺧﻮاﻫﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﺑﯽدرﻧﮓ در دل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم آن
دوﺳﺘﺎن ﻧﺎزﻧﯿﻦﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ!
»ﯾﮑﯽ« را ﺑﺎ ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ )ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،ﻋﻠﯽاﺷﺮف
دروﯾﺸﯿﺎن ،ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻮﺷﺎن ،ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ( از ﺳﻮی »ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن در دورهی
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ .در ﺷﺐ  6ﻣﻬﺮ  1377ﻣﺎ» ،ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺗﺪارک ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان« ،ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ را )ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ 9 ،ﻣﻬﺮ ،ﺑﺮﮔﺬار ﺷﻮد(
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﭘﯿﮑﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﺣﻀﺎرﯾﻪای
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻪاﺟﺒﺎر ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪم و
ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻔﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽاﺷﺮف و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮدم و ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﺷﺮف را
ﺑﺒﺮم ﮐﺮج ،ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎزیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن و ﻋﻠﺖِ ﮐﺎرش ﺧﺎﻟﯽ از
ﻟﻄﻒ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد! ،زﯾﺮ ِ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻦ و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ
ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﮐﺮج و ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﮔﭗ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و … .ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ!
ﺑﻪاﺟﺒﺎر ﺟﻠﻮی »ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﺮج« ﭘﯿﺎدهاش ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﻫﻮﺷﻨﮓ را رﺳﺎﻧﺪم
ﺧـﺎﻧﻪاش و ﺧـﻮد رﻓﺘـﻢ ﺧـﺎﻧﻪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﺠـﺎل ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﺟﺮاﻫـﺎی
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و … ﻣﺎ در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ .ﺗﯿﻎ
داس ﺑﯽﻣﺮوت ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰانﻣﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،را از
دﺳﺖﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،دورهای ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻓﻌﺎﻻن
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦاش ﺧﺎﻧﻪﮔﺮﯾﺰی ِ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺷﻪ ،ﮐﻮور َ« .اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺘﻮاﻧﻢ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﻮاری
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن روزﮔﺎرِ ﭘُﺮدﻟﻬﺮه و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎروﯾﺎور ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ و ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ ِ آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻣﻬﻠﮑﻪﻫﺎی
ﺟﺎنﺳـﺘﺎن ﺟـﺎن ﺑـﻪ ﺳﻼﻣـﺖ ﺑـﺒﺮﯾﻢ .در ﻫﻤﯿـﻦ دوران ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪی
ﺗﻠﺦﮐﺎﻣﯽﻫﺎیﻣﺎن ،ﻧﺎزﻧﯿﻦ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻠﯽاﺷﺮف در زﻧﺪان

و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ
ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺳﺮﺑﻪﺳﺮاش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎ
ﺧﻮد از ﺧﻨﺪه رﯾﺴﻪ ﻣﯽرﻓﺖ )ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺧﺎصِ ﺧﻮدش( و ﻫﻢ ﻏﻢ ﻣﺎ
را ﺳﺒﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻠﯽاﺷﺮف
در ﻫﻤﻪی آن ﺳﺎلﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،
ﻧﻤﺎد ِ روﺷﻦ ِ دوﺳﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺮدﺑﺎر ،ﺳﺨﺖ دلﺑﺴﺘﻪی آزادﮔﯽ و
آزادزﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ ِ ﭘُﺮﺑﺎرش ﺑﻮد.
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ادﺑﯽ ﻋﻠﯽاﺷﺮف ،ﭼﻪ در ﭘﻬﻨﻪی داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ِ ﻋﺎﻣﻪ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﻤﺪ و
ﺻﻔﺮﺧﺎن و ﭼﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ« ،ﻣﺠﺎل و ﻓﺮﺻﺘﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه دلﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪای ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻧﺨﺴﺖ ،از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
)ﻫﯿﺌﺖدﺑﯿﺮان و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن آن( ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﻤﻪی آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
دوم ،از روزﻧﺎﻣﻪی »ﺷﺮق« ﻣﻤﻨﻮنام ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﻠﯽاﺷﺮف
ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺳﻮم ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻼﯾﻪ ﺑﮑﻨﻢ زﯾﺮا »ﮔﻼﯾﻪ« آﻧﺠﺎ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ
»اﻧﺘﻈﺎر«ی ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن »ﻣﺘﻮﻟﯿﺎنِ« رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﺸﻮر ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ِ اﯾﻦ
ﻣﺮزوﺑﻮم! ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪی ﺧﺸﮏوﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎدی ﮐﻨﻨﺪ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻧﺎمآور و ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﯾﮏﻋﻤﺮ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺳﺮ ِ ﭘﯿﻤﺎنِ ﻋﺸﻖ ِ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮراش
اﯾﺴﺘﺎد.
ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﻼﻣﯽ از ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯿﺪاردلﻣﺎن،
ﺑﺮازﻧﺪهی ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﻣﺎﺳﺖ:
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ای ﻗﻠﺐ ِ درﺑﻪدر!
از ﯾﺎد ﻣﺒﺮ
ﮐﻪ ﻣﺎ
– ﻣﻦ و ﺗﻮ –
ﻋﺸﻖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ،
از ﯾﺎد ﻣﺒﺮ
ﮐﻪ ﻣﺎ

ﺷﺎﻣﻠﻮ،

ﻣﯽاﻓﺘﻢ

ﮐﻪ

ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ

– ﻣﻦ و ﺗﻮ –
اﻧﺴﺎن را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﺧﻮد اﮔﺮ ﺷﺎهﮐﺎرِ ﺧﺪا ﺑﻮد
ﯾﺎ ﻧﺒﻮد

ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ
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