ﺷﻬﺴﻮار ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺐ ﭼﻮﺑﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ و رﻓﺖ

ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺗﻮدای ﺑﺎﺷﮑﺎ ل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﻄﻮرﻩ هﺎ و ﻧﻤﺎد هﺎی ﭘﺎیﺪار ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺁﻓﺮیﻨﻨﺪ .زﻣﺎ ﻧﯽ ﺧﺮد ورزی و
یﺎ ﺷﺠﺎ ﻋﺖ و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺋﯽ یﮏ رهﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ در رویﺎروﺋﯽ ﺑﺎ رﺧﺪادهﺎ و هﺠﻮم هﻮﻝﻨﺎک دﺷﻤﻦ از او ﭼﻬﺮﻩ ای
اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﮔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ از دل در یﺎی ﻣﺮدم ﻣﺮدان و ز ﻧﺎﻧﯽ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺡﺎ ﻓﻈﻪ ﺗﺎریﺨﯽ و
ﺑﯽ زوال ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮ زﻣﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻪ هﻴﺎت ﮐﺎوﻩ ای ﺁهﻨﮕﺮ و رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎ ﻧﯽ در ذهﻦ و اﻧﺪیﺸﻪ ی
ﻧﺴﻠﻬﺎ ی دیﮕﺮ در ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ.
در ﺗﺎ ریﺦ ا ﺳﺎ ﻃﻴﺮی ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎد هﺎ ی ﺗﻮ دﻩ ای ایﻦ اﺳﻄﻮرﻩ  ،ودر ﺗﺎ ریﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺎ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ رهﺒﺮا ن
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮ ی ﻧﻈﻴﺮ ﺡﺴﻦ ﺻﺒﺎح یﺎ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮم دیﻦ ،هﻤﭽﻮن ﭼﻬﺮﻩ هﺎ ی اﺳﻄﻮرﻩ ای ،ﺑﻴﺎن ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی ﺳﻴﺎ ﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ ﻣﺎ ایﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ایﺮان ﺑﻤﻮازات ﭘﻴﺸﮕﺎ ﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻤﺎد هﺎ ی ﺗﻮ دﻩ ای ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮ
ﺳﺘﺎر ﺧﺎن و ﺑﺎ ﻗﺮ ﺧﺎن را از دل ایﻦ ﺡﺮﮐﺖ ﺗﻮدﻩ ای ﺑﻴﺮون داد.
ﺻﻔﺮﺧﺎن را ﺑﺎیﺪ ﺑﺎزﺗﺎب و ﻧﻤﺎد ایﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮدﻩ ای در ﺗﺎریﺦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮیﻮر
 ١٣٢٠ایﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺳﺮﮐﺶ و ﺷﻮریﺪﻩ  ،اﻣﺎ ﮐﻮهﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺧﻮن ﻓﺸﺎن و ﺑﻼ ﺧﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ایﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺗﺒﺎر ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺻﺪ دریﺎ ﺑﺸﻮراﻧﺪ و از ﻣﻮج ﺑﺤﺮ ﻧﮕﺮیﺰد.

در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺻﻔﺮ ﺧﺎن ﻧﻤﺎدی واﺡﺪ ﺑﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺗﻮدﻩ ای در ﺗﺎریﺦ  ۵٠ﺳﺎﻝﻪ ایﺮان ﺑﻮد.
ایﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺁن وﻗﻮف داﺷﺖ یﺎ ﻧﻪ اهﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .در هﻢ ﺁﻣﻴﺰی او ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﻓﺮ ﻗﻪ
دﻣﻮﮐﺮات در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ در ایﺮان و ﻧﻴﺰ ﭘﺎیﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ او ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ایﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ﺡﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ایﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ دیﮕﺮ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدﻩ و یﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ایﻦ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﯽ هﻤﺘﺎ را دادﻩ اﺳﺖ .ﮔﺎهﯽ ﺧﻮد او ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺎل هﻤﻪ ام .ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن را ﺑﺮ دوش
ﻣﻴﮑﺸﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺘﺎر ﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ﻧﻤﺎد هﺎی ﺗﻮدﻩ ای ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻋﻠﻴﻪ یﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﺒﺪادی

ﻓﺌﻮ داﻝﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ایﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﻮدﻩ ای در ﭼﻬﺮﻩ ﺻﻔﺮﺧﺎن ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از یﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪای ﻣﻴﺮود .ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﻤﻴﻖ او ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ از یﮑﺴﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دهﻘﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻝﮑﻴﻦ
ﺑﺰرگ زﻣﻴﻨﺪار و از ﺳﻮی دیﮕﺮ یﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ را ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﺮد و ﻧﻴﺰﭘﻴﻮﻧﺪ او ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ در
ایﺮان ،ایﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﻮدﻩ ای را از ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺘﺎر ﺧﺎن ﻣﺘﻤﺎیﺰ ﻣﻴﺴﺎزد .از ایﻦ ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺮﺧﺎن ﻧﺎم و ﻧﻤﺎد
ﺗﻮدﻩ ای ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮔﻮهﺮﻩ هﺮ یﮏ از ایﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ در  ۵٠ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮیﻮر .١٣٢٠

ﺳﺎﻝﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪان ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل اول ﺁن در دهﻠﻴﺰ ﻣﺮگ روزاﻧﻪ ﻣﻴﮕﺬرد و هﺮ ﺷﺐ هﻤﭽﻮن ﺷﺎﻣﯽ ﺁﺧﺮ و
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪیﻦ ﮔﻠﻮﻝﻪ در ﺳﭙﻴﺪﻩ ای ﺧﻮﻧﻴﻦ ،ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻝﻴﻦ ﻣﻴﮕﺬارد ،ﺁﻏﺎزی اﺳﺖ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﻄﻮرﻩ.

دهﺴﺎل ﺑﺪون دیﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در دژ ﺑﺮازﺟﺎن و ﺑﺎ روزی دو ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻴﺮﻩ ﺧﺸﮏ زﻧﺪان ﺳﭙﺮی ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪن ﮔﺮوﻩ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺴﺮان ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺒﺎس ﺡﺠﺮی ،ﺗﻘﯽ ﮐﯽ ﻣﻦ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ذواﻝﻘﺪر ،اﺑﻮﺗﺮاب
ﺑﺎﻗﺮزادﻩ ،رﺿﺎ ﺷﻠﺘﻮﮐﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ و دیﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮازﺟﺎن ﮐﻪ هﺮ یﮏ از ﺁﻧﺎن ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی
واﻻﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻔﺮﺧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد هﻤﺮاهﺎن و هﻢ زﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎزﻩ ای ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ ﺻﻔﺮﺧﺎن را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۴٩در ﺑﻨﺪ  4زﻧﺪان ﻗﺼﺮ دیﺪم .در ﺁن هﻨﮕﺎم ﻣﻦ ﺡﺪود  ٢۴ﺳﺎل
داﺷﺘﻢ و  ٢۴ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ او در زﻧﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺁﺧﺮیﻦ ﺑﺎر در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻝﻤﺎن داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ هﻤﺪیﮕﺮ
را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﺟﺎی زﺧﻢ ﺁدﻣﮑﺸﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ هﻼﮐﺶ را داﺷﺘﻨﺪ هﻨﻮز ﺑﺮ ﺑﺎزو داﺷﺖ.
دریﻐﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از یﺎران او در ﺳﺎﻝﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪان یﺎ ﭘﻴﺶ از او ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک هﻼک ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ و یﺎ در
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻬﺴﻮار ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺧﻮد را در ایﻦ واﭘﺴﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﯽ ﻣﻮﻧﺲ و ﺗﻨﻬﺎی ﺧﻮد
اﻝﻮداﻋﯽ ﮔﻮیﻨﺪ  .ﺑﺪرود!

هﺪا ﻳﺖ اﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺰا دﻩ
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