ﺑﺮﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ
و ﯾــــﺎران
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﯿﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ زﻧﺪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﻓﯿﻖ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺮﭘﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ) اﺳﮑﻨﺪر (
ﯾﺎد داﺷﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ً ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ً
) اﻋﻈﻤﯽ ـ ﺧﺮم آﺑﺎدی ( ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
وﺑﺮای آزادی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و در اﯾﻦ راه ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.در ﺑﯿﻦ اﯾﻨﺎن دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ وﯾﺎران وى از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻧﺎم ﭘﺮآوازه اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎره آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺗﻦ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﯿﺴﺮﺷﺪ.ﯾﻘﯿﻨﺎً اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زواﯾﺎی ﻧﺎروﺷﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ
را روﺷﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻏﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﻮﺷﻪ ای دﯾﮕﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان را روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ دارﯾﻮش زﻧﺪ)دﮐﺘﺮﺳﻌﯿﺪ( از دوﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ از اوﻟﯿﻦ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺮﭘﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ  ،ﺣﻤﺎدﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺤﻤﻮدﺧﺮم
آﺑﺎدی  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد  :ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎدﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان – ﭘﺎﯾﯿﺰ 1382
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زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ :
دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ در ﺳﺎل  1315ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪ  .درﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪش ،ﭘﺪرش ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻋﻈﻤﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻫﻤﺮاه ﮐﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻼت ﻧﺎدری ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .درﺳﺎل  1320ﭘﺲ از ﺗﺒﻌﯿﺪ رﺿﺎﺷﺎه  ،ﭘﺪر
دﮐﺘﺮاززﻧﺪان آزاد و ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ در ﺳﺎل ﻫﺎی  32-29ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ
روی آورد  .درﺳﺎل  1338در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی وارد ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞً ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖً از داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد  .در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و
درﺳﺎﻟﻬﺎی  39ﺗﺎ 42ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و در اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .
رﻓﯿﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای درﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﺑﺪﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮی رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ وﯾﺎراﻧﺶ در ﺗﻬﺮان  ،دﮐﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ
وﭘﺮﺗﻼش را ه اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎن را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1349ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺧﺮداد ﺳﺎل  53ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه ﻫﺎی
ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ودر  25اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1355در ﯾﮏ در ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﺳﺎواک ﺷﺎه از ﺗﺮس ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺟﺮات اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت او را ﻧﯿﺎﻓﺖ .
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ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ زﻧﺪ
س ـ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ؟
ج ـ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻀﺎی آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  30ﺗﺎ  32را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ  ،در آن اﯾﺎم ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ واﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ  ،آن زﻣﺎن ﻣﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش دوره ﮔﺮد ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﭗ و روﺷﻦ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده
را داﺷﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻫﺎ و
ﺗﻮده ای ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻘﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﺎ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻤﺎق ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ
وﺟﻮدﺷﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺿﺮب وﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
ازﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮان ﻫﺎ و ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم  ،ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺣﺘﯽ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎه و ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ .او را ﻫﻤﻮاره در
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽ دﯾﺪم وﻟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺎ او از ﺳﺎل  1335ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎل ازﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎل  33ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻟﻮرﻓﺘﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎل  34آﻏﺎز اﻋﺪام ﻫﺎ و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺪاﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﺛﺮ وﺗﺎﺳﻒ ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯽ دﻓﺎع دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺴﺮان و درﺟﻪ داراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻠﻖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﻮاری ﻋﺰم و رﺷﺎدت آﻧﻬﺎ زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی اﻋﺪام ﻣﺒﯿﻦ اراده راﺳﺦ آﻧﻬﺎ در دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻏﻠﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده آﻧﻬﺎ را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ رژﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﮔﺮ آن اﯾﺎم را ﻣﺎ دوران رﺧﻮت اﻧﮕﺎرﯾﻢ .ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺣﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻏﻠﻂ و واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد .ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻼح ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن  35ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ درام زﻧﺪاﻧﯽ را در آﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ  .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب وﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎری ﺑﻮد.
س ـ دﮐﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ؟
ج ـ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﻋﯿﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ  ،ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ .
در ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ او اﺷﺎره ﮐﻨﻢ اﯾﺪه ﻣﺴﺎوات ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه آل روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ اﺳﺖ در او از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎدر را در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻓﺌﻮدال و ﻣﺮﻓﻪ اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎ و
ﻧﻮازش ﻫﺎ  .ﺣﺴﺎدت ﻫﺎی زن ﭘﺪر ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را از ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ﺑﻪ اوﭼﺸﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و اﻧﻌﮑﺎس آن را ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻨﺰﻫﺎی ﺗﻠﺦ اوﻣﯽ
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل روزی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻬﺎر ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ ﮔﻔﺖ  ً :از ﺑﺎل ﻣﺮغ ﻧﻔﺮت دارم ً ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﺑﺰﯾﺮ
ﺗﯿﻎ ﻗﺼﺎب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺧﻨﺪﯾﺪ وﮔﻔﺖ دﺳﺖ ار ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮ دار ،ﻧﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ! ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎل ﻣﺮغ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد  ،و ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ام .او ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻮدن ازاﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﭘﺎ در راه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ او ﻫﻤﻮاره از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ
ﺗﻠﺨﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺪﺑﺨﺖ اﺳﺖ زن ﺑﺪ ﺑﺨﺖ ﺗﺮاﺳﺖ .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوران اﻣﮑﺎن
آﻣﯿﺰش ﻋﯿﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻣﯽ داد وﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوراه ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﭘﯿﻤﻮد.
س ـ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﮐﺘﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی  42ـ  39ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ج ـ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ  ،ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺮداد  32و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺠﺪد دﯾﮑﺘﺎرﺗﻮری ﺷﺎه ﺣﺪود دو ﺳﺎل در ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ را ﻧﺎﮐﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﻣﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  33و ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ اﻓﺴﺮ و ﻫﺰاران درﺟﻪ دار اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺣﻮل
٣

ﻋﺪم اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻧﺘﯿﺠﺎﺗﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﻮروی ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮرد  .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﻂ دو ﮐﻪ رﻓﯿﻖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺟﺰﻧﯽ آن را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
رﺳﯿﺪ  ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﺮاﯾﻦ در آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ای ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﯽ دادﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب دﻫﻘﺎﻧﯽ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و راه ﺣﻞ آن را ﺑﺎ ﺑﺮدن ﺷﻌﺎر زﻣﯿﻦ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درون ﺗﻮده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان وﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ روﺳﺘﺎﻫﺎ رادر ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ودراﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داد .او ﻣﻨﺸﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ را ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ
ﺧﺮده ﺑﻮژوازی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و درﺟﻪ دارن را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﻟﺬا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮد ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی او ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در درون ارﺗﺶ ﺑﻮد  .ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮑﺪه ی ﭘﺰﺷﮑﯽ وارد داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی
ﺷﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺷﺘﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی ژﻧﺪارﻣﺮی رﻓﺖ  ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  38ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ داد وﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ی اﺧﺮاﺟﺶ از داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﻘﺎرن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد در
ﺟﺒﻬﻪ و در ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻢ  ،ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ زﻣﯿﻨﻪ ی آزادی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺣﺮﮐﺘﯽ در
ﺟﻬﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪم در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ از  39ﺗﺎ  42رﻫﺒﺮی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﺧﻪ ی داﻧﺸﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن را داﺷﺖ .
واﻣﺎ ﻣﻦ در ﺳﺎل  39ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ رﻓﯿﻖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺪود دی ﻣﺎه  1340ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻢ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ او ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮا ﻏﺮق در ﺷﺎدی ﮐﺮد و دﭼﺎر ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻫﺮ ﮐﺪام آﻧﻬﺎ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .اﻏﻠﺐ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ی آﻧﻬﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﻮر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ وﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دور ﻣﯽ زد .و ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺪر ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮ ﻧﯿﻤﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﮏ ﺟﺪﯾﺪ آش ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ آش دارد ﺷﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺎد اواز اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮ وﺗﻪ ﻗﻀﯿﻪ را ﻫﻢ آوردم  .و ﺑﻼﺧﺮه ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد وارد اﺳﺖ ،ﺗﻮ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﯿﻬﻮده ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽ .
دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو داﻧﺸﺠﻮی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺒﻬﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رادﯾﮑﺎل ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺑﺎران ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺗﺼﻮر ﺳﯿﻞ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﻼل ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ دوم ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ دﮐﺘﺮ در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎن داﺷﺖ آﻧﮑﺖ ﺣﺰﺑﯿﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل او اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺒﻬﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺳﺮان آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وآزادی
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ از ﺟﺒﻬﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ  ،ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و از زﻧﺪان رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﯿﺮ از ﻫﻮﺷﻨﮓ وﭼﻨﺪ ﺗﻦ
دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ اﺻﻮﻻ ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻮﺷﻨﮓ رﻓﺘﻪ وﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﮐﻪ آﻧﮑﺖ
ﺣﺰﺑﯿﺖ را ﭘﺎره ﮐﺮده ای ﭼﺮا اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﯽ و او ﻫﺮ ﺑﺎر ﺟﻮاب رد داده ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
س ـ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ؟
جـ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ی او ﺑﺎ ﺟﺰﻧﯽ اﻃﻼع ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺑﺤﺜﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  42ﺑﺎ دﮐﺘﺮ داﺷﺘﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺮﯾﺎت دﮐﺘﺮ و ﺟﺰﻧﯽ را روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﺳﺮﺑﺎزﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد  .او داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ رژﯾﻢ اﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﻌﺎری ﺑﺮای
دﻫﻘﺎﻧﺎن دارﯾﻢ او ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻮاره اﻋﺘﻘﺎدم ﺑﻪ ﺷﻌﺎر زﻣﯿﻦ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم رژﯾﻢ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﯿﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دادم ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ را
٤

ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﺪ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻣﺤﺼﻮل را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ دارد 3/ 4آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﯽ
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﺎراﻧﯿﺪن ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻣﺎ راﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﻠﻂ ﮐﺮدن ﻫﺎ .ﺟﻮاب دادم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺎن روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از
ﺗﺮس ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺷﻌﻮری آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﺌﻮال درﺳﺘﯽ ﮐﺮده ای و ﺑﺎ
ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮاﺻﻼﺣﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ًاﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻠﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻧﻪ ً و اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺟﺰﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.
س ـ آﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ـ ﺿﯿﺎ ﻃﺮﯾﻔﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ درﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ؟
ج ـ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺟﺰﻧﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺖ.
س ـ ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮ و رﻓﻘﺎﯾﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزه در آن ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ  .او ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﯿﺮ وﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺧﺮم آﺑﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام اوﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎواک روﺑﺮو ﺷﺪ واز آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﻄﺒﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎری ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﮐﺎن داری ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﺒﻮد ودر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺮدﻣﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ را ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ آ ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻨﮕﯽ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻃﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﺎرت ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎدت وﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﻬﺮﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎواک وﭘﻠﯿﺲ وژﻧﺪارﻣﺮی ازاوﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ  ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ای وﻏﯿﺮه ﺑﺎ
اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ .ﻗﺪرﻣﺴﻠﻢ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد او در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ آ ن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ اﻏﻠﺐ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯿﻢ
را در ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺐ ﮐﺎر آز ﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻤﻮاره ﺣﻮل ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دور ﻣﯽ زد آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ آزادی ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﯿﻢ  ،ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی آذری ﻫﺎ وﮐﺮدﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻢ .ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻣﻦ در ﺷﺎه آﺑﺎد ﻣﺎﮐﻮ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺶ از 30در ﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪ آذری ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮ داﺷﺘﻢ دراﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .
آذری ﻫﺎ ﻫﻨﻮز از ﮐﺎر آﯾﯽ .ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺪر ﻣﺎ را در آورده
وﻗﺘﯽ دﻣﮑﺮات ﻫﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﮐﺮدﻧﺪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻧﺎدان و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺮه ی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺮس آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ی ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺖ ﻗﻬﻮه ﭼﯽ ده ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﺑﻮده ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺠﺪ و آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و روح آدم ﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ راه
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﺧﺮاﻓﺎت و داﯾﺮه ی ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ از ﺣﺼﺎرﻫﺎی زﻧﺪان اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ آزادی ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺴﺒﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻟﻐﻮی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﯿﺸﺨﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺎن را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
وﻟﯽ ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺟﻪ ﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﺎد داﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاردﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺮد ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ درﺟﻪ اوﻟﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ او را دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ داﺳﺘﺎن ارﺷﺪ و ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  49اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎﻏﯽ و … اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺮدﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری
ﻃﻠﺐ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ دادﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺪارک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﭼﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮه دوام ﺑﯿﺎورد .ژﻧﺪارﻣﺮی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ از ارﺗﺶ در ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ
٥

ﺑﺪام ﻧﯿﺎﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رژﯾﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﮐﺸﺘﻪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪام رژﯾﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺿﺮﺑﻪ را از درون ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺧﻮردﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺷﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰ
ﻣﺎﻣﺪی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻟﺒﺎس از ﺗﻦ در آورده و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
س ـ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻓﻘﺎ داﺷﺖ ؟
ج ـ ﻧﻮروز  50ﺑﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد رﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎ دﮐﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ  .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺟﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد
را در آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ داﺷﺖ ﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮده ای اﻗﺪام ﺑﻪ آن را ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر دﮐﺘﺮ ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ دﯾﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .
و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﺮوع آن در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ ای وﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ
داﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪ ای داﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻠﯿﺶ در ﺗﺪارک ﺳﻼح و آذوﻗﻪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﮔﺮﻫﯽ ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی ﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ روی ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﺬارد اﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻟﺮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ را
داﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﻬﺮی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،آرزوﻣﻨﺪان آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﭗ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ وﺑﻘﻮﻟﯽ
ﻫﻮادار آن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺟﻪ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
س ـ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ؟ و ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ج ـ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی وﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ﺑﻘﯿﻪ دﮐﺘﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺪارﮐﺎت آ ﻧﻬﺎ در
ﮐﻮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ ودر اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ آﻟﻮﻧﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻧﻌﮑﺎس
آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد  .ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮی را ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﮐﺮد… ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ روﻧﺪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ دﮐﺘﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻮه زود اﺳﺖ و
ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮو و ﻫﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ازﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دﮐﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
و از آن ﺗﺎرﯾﺦ رد او ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﻮه ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد در ﺳﺎل  54ﺳﺎواک ﺟﺴﺪی را ﺑﻪ اﻗﻮام دﮐﺘﺮ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮادرش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ آن ﺟﺴﺪ دﮐﺘﺮ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎواک دروغ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺑﺮ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺷﺪه وﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎواک دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از زﻧﺪه ﯾﺎد ﺣﺮﻣﺘﯽ
ﭘﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ او در ﺧﺎرج ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اوﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻇﻔﺎر وﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎل  54ﺟﺴﺪی را ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از دﮐﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ.
س ـ اﺛﺮات ﺣﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ج ـ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻮد  .ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺮام زﯾﺎد از او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٦

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ
س  :ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ؟
ج  :ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ  ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻮد  .در واﻗﻊ ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن درﻧﻈﺮ داﺷﺖ دو ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ در
ﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮی در ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻢ
ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﭘﻮر ﮐﻪ دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺖ و ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺣﻤﺪﭘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد  .ﺑﺠﺎی او
دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ اﻃﻼع دارم ﻓﻘﻂ رﻓﻘﺎ ﺟﺰﻧﯽ و
ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎﻇﺮﯾﻔﯽ از ﮐﻢ وﮐﯿﻒ ﮔﺮوه ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ  .در ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎل  46اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
س  :دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺿﺮب ﻧﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ج  :ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻓﻘﺎ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ و ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎ ﻇﺮﯾﻔﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد .اﺣﻤﺪﭘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﯿﻖ ﺿﯿﺎﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ) ﮐﻪ ﺳﺎواک از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ( ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﯿﮋن و ﺣﺴﻦ در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﻤﺪﭘﻮر ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .اﺣﻤﺪﭘﻮر ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰﻧﯽ و ﺿﯿﺎﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﻮ رود  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻟﯿﺮاﻧﻪ
رﻓﻘﺎ  ،ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﺑﺮای روﻧﮑﺮدن دﺳﺖ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری  ،از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺣﻤﺪﭘﻮر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻧﺦ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺷﻮد وﻫﻢ دﺳﺖ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻌﺪی رو ﻧﺸﻮد .
س  :ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ی ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ؟
ج  :در آن دوره در ﺷﺎﺧﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
داﺷﺖ .اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه را اﻓﺮادی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :
دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ  ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﻮر  ،دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ  ،رﺳﻮﻟﯿﺎن  ،ﺟﻌﻔﺮی  ،ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی  ،ﺑﻬﺮام ﻃﺎﻫﺮزاده  ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺷﺘﺮاﻧﯽ  ،ﺗﻮﮐﻞ
اﺳﺪﯾﺎن  ،ﻫﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ  ،ﻓﺮﯾﺪون  ،ﺳﯿﺎوش  ،ﮐﻮروش اﻋﻈﻤﯽ  ،ﻣﻦ وﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ.
س  :ﻣﮕﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ؟
ج  :آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی در ﻟﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) ﯾﺎ ﻣﻦ از آن ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدم (  .اﻓﺮاد ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ارﺗﺒﺎط و روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﯾﻠﺸﺎن  ،در راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﺷﮑﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪدر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش  ،او ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه در ﻣﯽ آﻣﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮرش وﺳﯿﺎوش اﻋﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﻢ .
س  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮوه ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ار آن دوره اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﻮد .ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻼح  ،آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،آﻣﻮزش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮه ﻫﺎ ،
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺎه ﻫﺎ در ﮐﻮه  ،اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  48ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻌﺪادی از
اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ  ،ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺎه ﺑﺰرگ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻮه ﻫﺎی
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻃﺮاف ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮار آﻧﻬﺎ  ،آن ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪ .
س  :آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮار رﻓﻘﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ؟
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ـ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ از ﻓﺮار رﻓﻘﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد  .ﺑﻪ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دادﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﺎ ﻣﺤﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وﭘﺲ از
ﺗﺎﺋﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪﯾﻢ  .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻋﻠﺖ آن را ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .ﺑﻌﺪا در زﻧﺪان و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .
س  :دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺑﻮﺟﻮد آورد و در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺖ ؟
س  :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  47رﺳﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﺪم  .در ﺳﺎل  46ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﺸﺪم  ،ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﻋﻀﻮ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اﯾﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﺎ
ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﺷﺪم و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ در آن زﻣﺎن ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﺟﺰﻧﯽ وﺟﻮد دارد .
س  :ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ  ،ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ؟
ج  :ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  49ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن  ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را
در ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .
س  :ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﻤﺪ ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد  .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ؟
ج  :در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ رﻓﯿﻖ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ) از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ و از رﻫﺒﺮان ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ (
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .از ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﺎن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم .
س  :ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮا راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎی ﻟﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد
آوردن ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ؟
ج  :از ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ رﻓﯿﻖ ﺑﻬﺮام ﻃﺎﻫﺮزاده ﺑﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻮد  .ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ  .در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام ﻃﺎﻫﺮزاده ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﻓﻘﺎ
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ  ،ﻧﺎﺻﺮﻣﺪﻧﯽ  ،ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ و … راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .
س  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ؟
ج  :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  49ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮕﺎه در ﮐﻮه ﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد  .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اواﺋﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ  49رﻓﯿﻖ ﻫﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮود و ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد  .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼح و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و… ﺑﻮد ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد  .ﻗﺮاری در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﻗﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ وﻟﯽ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار  ،ﻫﺒﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
س  :اﮔﺮ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻗﺮارﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ وﻫﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮕﺮﯾﺰد ؟
ج  :ﻣﻦ ﻫﺒﺖ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺮار ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﻗﺮار را اﺣﻤﺪﭘﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و دﮐﺘﺮ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ
ﻗﺮار را ﺑﻪ ﻣﺎ داد وﻟﯽ ﻧﻪ اﺣﻤﺪﭘﻮر و ﻧﻪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺮار ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﻌﯿﻨﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا  ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮار را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎﺣﻞ
اروﻧﺪ رود ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزار ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮد  ،ﭼﮏ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و راه ﻫﺎی ﻗﺮار اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .ﻫﺒﺖ
ﺳﺮ ﻗﺮار رﻓﺖ  .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ و اﻃﻼع از ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪن او از اﯾﺮان  ،او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم  ،ﻣﺤﻞ ﻗﺮار را
دورا دور زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ  .در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  .در اواﺧﺮ وﻗﺖ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺪان
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﻗﺮار ﺑﻌﺪی ﺷﻮد  .ﻗﺮار ﺑﻌﺪی ﻓﺮدای آﻧﺮوز در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﻓﺮدا ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ ﺑﺮای
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دوﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﯾﻢ  .اوﺿﺎع ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد  .دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن زﯾﺎدی در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻣﺸﮑﻮک ﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻫﺒﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ  .ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
 .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ دادن ﻋﻼﻣﺖ  ،ﻫﺒﺖ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﺿﺎع ﮐﺮدم  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ
 ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻃﺮف اروﻧﺪرود رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮاری ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﯾﻢ  .ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﺰارش  ،ﺷﮏ ﻣﺎ را ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﺳﻤﺎن داﻧﺴﺖ .
س  :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ ؟
ج  :ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد .
س  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻼح در ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،ﻋﻠﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ج  :ﺣﺠﻢ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺎ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺪرن و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺮوی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ  .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﻢ .
س  :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ج  :ﻣﺎ ﺣﺪود ﻣﺮداد ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  49در اﻃﺮاف ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻗﺮارﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ  .ﺑﻨﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﻫﻤﮕﯽ در آﻧﺮوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ  .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ و دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪﭘﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد .
س  :ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ آزاد ﺷﺪ ؟
ج  :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ را ﻧﻤﯽ داﻧﻢ وﻟﯽ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ اﺣﻤﺪﭘﻮر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮد وﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ او اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ داده و
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ  .دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺣﺪود  6ﯾﺎ  7ﻣﺎه زﻧﺪان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺎواک و دادن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﭘﺲ از
آزادی روی ﻗﺪرت ﺳﺎواک ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ  .او ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺮس ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ وﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش راﺑﻄﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺪارﮐﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .
س  :ﭘﺲ از آزادی دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ  ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ ؟
ج  :ﭘﺲ از آزادی دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ  ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺒﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ  .ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .
س  :از ﮔﺮوه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟
ج  :رﻓﻘﺎ ﻓﺮﯾﺪون اﻋﻈﻤﯽ  ،ﺗﻮﮐﻞ اﺳﺪﯾﺎن  ،ﻫﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ و ﻣﻦ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از رﻓﻘﺎ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎ … ( راﺑﻄﻪ
داﺷﺖ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﺰوه اﺣﻤﺪزاده را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ وﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ آن را
ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﯾﻢ و ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ در
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی رو ﻧﺸﺪ .
س  :ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺣﻮل ﺷﯿﻮه ی ﻣﺒﺎرزه  ،دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ داﺷﺖ ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ ؟
ج  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﺎواک ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪارک ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه ﮐﺮد .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ رواﺑﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  52ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه ﻧﻈﺮم را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .
س  :اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ج  :در واﻗﻊ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮات ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل  46ﺑﻮد  .او ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ و ﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ
٩

دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ داﻧﺴﺖ  .اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪش اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه در آﻧﺠﺎ اﻟﻬﺎم
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ  .وﻟﯽ اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ آﻣﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه  ،و ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .او ﺑﺮ ﺗﺤﺮک ﭼﺮﯾﮏ درﮐﻮه وﻣﯿﺪان وﺳﯿﻊ ﻋﻤﻠﺶ  ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد و از آن اﻣﮑﺎن
ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮری ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ را دﺷﻮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﺗﻮده ای ﺧﻮدش
ﺑﺮای ﺟﺬب روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد و از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
س  :ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد  .آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه  ،ﺑﺎز از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮ
ﺧﻮردار ﺑﻮد ؟
ج  :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺘﺶ اﺳﻄﻮره ﺷﺪ .او ﭼﻨﺎن در دل ﻣﺮدم
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎی داﺷﺖ ﮐﻪ در دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ  ،در ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﯽ از او ﺑﺮ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎره ﻋﻠﺘﺶ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ  .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده اش در راس ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻼت ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻞ ﺑﯿﺮاوﻧﺪ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  .اﯾﻦ اﯾﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .اﯾﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮان آن ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﺪری
دﮐﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺪه ﺑﻮد  .راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻞ ،
ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﭘﺪر دﮐﺘﺮ ﮐﻪ از آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺼﺪق ﺑﻮد  ،ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم  ،ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰا و ﻋﺮوﺳﯽ اﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺖ  ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﻐﻠﯽ اش و ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت  ،دﻟﺴﻮزی ﻫﺎ و
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد  ،در دل آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای داﺷﺖ و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزات ﻃﻮﻻﻧﯿﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر زﻧﺪان را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ  ،در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺮوه  ،از دﮐﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺮه ای ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺟﺴﻮراﻧﻪ اش ﺑﻪ اﺳﻄﻮره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺷﻌﺎر و ﺳﺮوده ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در وﺻﻒ دﮐﺘﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺟﻮش ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎری اﺳﺖ  ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ادﻋﺎ .
س  :ﺑﻼﺧﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه آﻏﺎز ﺷﺪ ؟
ج  :اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی  ،رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن آﻣﺪ و ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ  .در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐﺘﺮ  ،رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد  .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮﺑﻪ در
اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  53ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮوﻧﺪ .
س  :آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾﺪ ؟
ج  :ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﻔﻞ ـ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ  .ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ) ﺣﻤﯿﺪ ﺳﯿﺎﻧﺘﯽ ( ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯿﺪان ﺛﺮﯾﺎ ﻟﻮ ﻣﯽ رود  .رﻓﻘﺎ ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
آﮔﺎﻫﯽ از ﺿﺮﺑﻪ  ،ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻧﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺰل ﺑﻤﺤﺾ ورود رﻓﻘﺎ  ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ  .ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .
س  :از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ؟
ـ دﮐﺘﺮ و ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  .ﻣﺤﻤﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺰو
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪا ﺑﺎ او ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
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دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،ﭼﻬﺮه ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد  .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻤﺤﺾ
ﺗﻤﺎس  ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
س  :آﯾﺎ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه در ﮐﻮه  ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ؟
ج  :دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺪدا ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ارﺗﺒﺎط ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ  .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
س  :دﮐﺘﺮ از ﭼﻪ زاوﯾﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ؟
ج  :ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه  ،اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی آﻧﻤﻮﻗﻊ را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻧﺪارم  .وﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ در ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ،او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ  ،ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را رد ﻣﯽ ﮐﺮد  .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ ﺑﺮای رد ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ  ،ﺣﻮل ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻮد  .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺪاوم ﻧﺪارد  ،در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه  ،ﭼﺮﯾﮏ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮده  ،ﻗﺪرت ﺗﺤﺮک
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرﺗﺸﺎن را از ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن و در ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺸﯽ
ﭼﺮﯾﮏ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد  .ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ از ﭼﺸﻢ ﭘﻠﯿﺲ و ﻫﻢ از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ واﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺮور ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﯽ ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و زﯾﺎﻧﺶ ﺑﯿﺶ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
س  :در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ؟
ج  :در ﺗﺎرﯾﺦ  20ﺧﺮداد ﻣﺎه  53ﺟﻤﻌﺎ  9ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ  ،ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی  ،ﻓﺮﯾﺪه اﻋﻈﻤﯽ )ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ( ،
ﮐﻮروش و ﺧﺴﺮو اﻋﻈﻤﯽ  ،ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ) اﺳﮑﻨﺪر (  ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ  ،ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ و ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ در ﻫﻔﺘﺎد
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﺮم آﺑﺎد  ،در ﺟﺎده ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﻠﻪ ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮدﻧﻪ ( ﻣﯽ روﻧﺪ  .اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﻪ دﯾﻨﺎر ﮐﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق راه داﺷﺖ  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮد  .رﻓﻘﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯿﺸﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ وﻫﻢ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری  ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
س  :در ﮐﻮه ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ؟
ج  :ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﮐﺎر ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﭼﻨﺪ روز اول ﯾﮑﯽ از
اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ  ،ﺷﺐ  ،ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ  ،اﺳﻠﺤﻪ اش را ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد  .اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه آن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ را ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻔﺮﻃﺶ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی او و ﻟﻮ رﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮوه  ،رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺮور او را
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ دﮐﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺠﺎی آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺎﺳﺎزی ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭘﺲ از دو ﺷﺒﺎﻧﻪ روز راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ،دﻫﻬﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دور و در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺸﮑﺮی و ﺧﺴﺮو اﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  .ﻟﺸﮑﺮی ﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰه اش ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮ ﻗﺮار ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﭘﺲ از  18روز اﻗﺎﻣﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ  .رﻓﻘﺎ اﺑﺘﺪا ﺣﺪود  10روز در ﺑﯿﺸﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎی ُﺑﻪ رآوه ُ) ﺑﺎغ
آﻗﺎی ﻏﺮوی ﭘﺪر ﻣﺎدر رﻓﻘﺎ اﺣﻤﺪ و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺮم آﺑﺎدی ( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺎی ُ ﺑﻪ زﺣﻞ ُ ﻣﯽ روﻧﺪ و در
ﻏﺎری در ﮐﻮه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﻘﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﯿﻦ  ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮادی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﯿﺎورﻧﺪ  .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﻓﻘﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ
ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ  ،ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی  ،رﺿﺎ اﺣﻤﺪی و ﺧﻮد ﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﺬﻫﺐ  ،ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺮﭘﯽ و اﺣﻤﺪ ﺷﻮﺳﺘﺮی و …
ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺎب ﻧﺸﺪﻧﺪ  .در اﯾﻦ دوره
١١

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮد از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﻘﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و ﺗﻮرج اﺷﺘﺮی ﺑﺎ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ
اﻋﻈﻤﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ .
س  :ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،در ﮐﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﺪ و ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﯿﺪ ؟
ج  :ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ  .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ
ﻟﺮﺳﺘﺎن آﻣﺪم و در ﮐﻮه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﭼﻨﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی دﯾﺪار ﮐﺮدم  .در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺷﻬﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﯾﺎ از
روﺳﺘﺎ  ،ﻣﻬﻢ اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ  .رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻄﻢ
را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻈﺮات رﻓﻘﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﯽ
زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯿﺸﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ وﻫﻢ ﻓﺮﺻﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ.
س  :در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ واﮐﻨﺶ رژﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ؟ آﯾﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ؟
ج  :ﻏﯿﺒﺖ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز دﮐﺘﺮ در ﻣﻄﺐ ﻧﺒﻮد  ،ﻣﺮدم ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎواک ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روی او ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه ای داﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﻧﺒﺎﺷﺪ  .وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه اول رژﯾﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  .ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﯾﻮرش ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد  .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،
روﺷﻨﻔﮑﺮان و اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد  .در دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  .اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد وﻧﯿﺮوﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﮐﻮه ﻫﺎی اﻃﺮاف
ﺑﺮوﺟﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺮوﺟﺮد اﻋﺰام ﺷﺪ  .ﮔﺮوه ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ و رﺳﻮﻟﯽ در ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻀﺪی
ﺑﺮﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮد  .دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﻧﯿﺰ زﯾﺮ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .اﻧﻮاع
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  .ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﺑﻄﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ راﯾﺞ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ددﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ  ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .
س  :ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد ؟
ج  :رواﺑﻂ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد  .رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺲ
از ﺷﻬﺎدت ﻣﺠﺘﺒﯽ  ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،او را درﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ وﺑﻌﺪی ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﮐﻮه  ،رﻓﻘﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه اﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ  ،ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ  ،روی اﻓﺮاد
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎی
ﮐﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﻪ اش را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
ﮐﻨﺪ .
س  :در ﻣﻘﻄﻊ ﯾﻮرش و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ رﻓﻘﺎﯾﯽ در ﮐﻮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ؟
ج  :ﺣﻤﻠﻪ رژﯾﻢ ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ  .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ ﮐﻪ از
ﮐﻮه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺪام اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .ﻓﻘﻂ رﻓﻘﺎ دﮐﺘﺮ  ،ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی و ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن در ﮐﻮه ﺑﻮدﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﭘﯿﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را داﺷﺘﻨﺪ  .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ
در اﺳﺎس ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﺋﻖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .
س  :از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﮐﺴﯽ ﻫﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ؟
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ج  :ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺸﻬﺪی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ  ،ﻣﺸﻬﺪی
ﯾﺎور و اﯾﻤﺎﻧﻌﻠﯽ .
س  :ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﭼﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ؟
ج  :ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻋﺰام ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺮﮐﺖ  ،رﻓﻘﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن دور ﺷﺪن از
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن را داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ  .رﻓﻘﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺪام
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎﻻی روﺳﺘﺎی ﺑﻮرﯾﺎﺑﺎف  ،ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
آﺗﺶ رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ رﻓﻘﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .رﻓﻘﺎ ﻫﺮﺳﻪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر آزﻣﻮده
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻬﻮری ﺑﻮد در اﻃﺮاف ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﻧﯿﺮو ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد  ،ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  .ﭼﻨﺪ روز در اﻃﺮاف ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ  ،ﻗﺮارﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ در ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﺟﺮد و
درود ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .
س  :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ ﮐﯽ و در ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺖ ؟
ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯾﺶ  ،ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و ﺗﻮرج اﺷﺘﺮی ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻮدﻧﺪ  ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  53ﺑﺎ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ
ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻤﺎس رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
س  :ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻬﺮان ﭼﻪ اﻃﻼﻋﯽ دارﯾﺪ ؟
ج  :اوﻟﯿﻦ ﻗﺮار در ﺗﻬﺮان ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ از دو ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد آن زﻣﺎن  ،ﯾﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭼﻨﺪ روز رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺟﻮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدد  .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻓﻘﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی و ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دو ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
س ـ آﯾﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻓﻘﺎ اﻃﻼﻋﯽ دارﯾﺪ ؟
ج  :ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .او ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در روزﻫﺎی اول روی ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺧﻮدش و ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ  .او ﺑﻌﺪا
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﻮل و اﻣﮑﺎﻧﺎت
در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار داده اﺳﺖ .
س ـ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾﺪ ؟
ج  :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدم  .از رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﻃﻼع روﺷﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ام  ،از زﻧﺪان ﺑﻮد  .ﺳﺎل  55ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮرد و ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ  .اﺟﺴﺎد
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎواک ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد  .ﺳﺎواک ﺣﺪس ﻣﯽ زد دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ و ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ و ﻣﺤﻤﻮد  ،ﺳﯿﺎوش اﻋﻈﻤﯽ را از زﻧﺪان ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺎوش را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﺪود  12ﺟﺴﺪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﮐﺘﺮ و ﻣﺤﻤﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎوش دو ﺟﺴﺪ را ﺷﺒﯿﻪ دﮐﺘﺮ و ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻤﺪا ﺑﻪ
ﺳﺎواک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺴﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺳﺘﺪﻻل او ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﺮای
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دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﻨﺪ و از ﭘﯿﮕﺮد آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارد .ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ آن ﺟﺴﺪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﭼﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ  .او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻻﻏﺮﺗﺮ و ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺮ از ﺻﻮرت دﮐﺘﺮ ﺑﻮد و ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ دﮐﺘﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ ) روی ﭘﺸﺖ دﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ (  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻮن اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻋﻼﻣﺖ
ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد و ﻻﻏﺮی و ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﻮدن ﺟﺴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻫﻢ در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎواک  ،ﻗﻄﻌﻪ ای در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﻨﺎم او و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ دﻓﻨﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ  .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او دارﯾﻢ .
س  :اﻧﻌﮑﺎس ﺣﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ
داﺷﺖ؟
ج  :ﺣﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب وﺳﯿﻌﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺜﺒﺘﺶ از او در
ذﻫﻨﺸﺎن ﭼﻬﺮه ای ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ دﮐﺘﺮ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم  ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﺷﺎه را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﯿﺎه وﺳﻔﯿﺪ  ،ﻣﺮدم از ﺗﺮس دﮐﺘﺮ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و
ﻟﺮزان ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ  .ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺳﺮودﻧﺪ وﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در وﺻﻒ او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ ُ داﯾﻪ داﯾﻪ وﻗﺖ ﺟﻨﮕﻪ ُ اﻓﺰودﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺮدم ﺧﺮم آﺑﺎد در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ُﺷﺎه ﺳﺘﻤﮕﺮ ُ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ  .در اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ُ اﻋﻈﻤﯽ دﻻور ﺗﻮ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﯿﺎور ُ ﺑﻮد … در ﻣﺠﻤﻮع اﻧﻌﮑﺎس ﺣﺮﮐﺘﺶ  ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻬﯿﺠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
روی ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن داﺷﺖ .
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻣﺮدم ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻧﺎم
ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری را رﺳﻤﯿﺖ دادﻧﺪ  .ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او واﻗﻌﺎ ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن در دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ  .ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺰادار ﺑﻮد  .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی او را
روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم از دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی  200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی  ،ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﻪ رﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻼه و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪو زﻧﺎن زاری ﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﮓ زده وﯾﻘﻪ ﻣﯽ دراﻧﺪﻧﺪ  .در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺮم
آﺑﺎد و دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺮم آﺑﺎد وﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮده ای
ﺟﻤﻌﯿﺖ و وﺳﻌﺖ آن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد  .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺰب اﻟﻪ ﻗﺸﺮی و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺮم آﺑﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮑﺮد  .ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻌﺎر درود ﺑﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،دﺳﺘﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ را ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻌﺎر درود ﺑﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺳﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ او ﻫﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﺑﺎره زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺟﺎرﯾﺴﺖ  .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ او
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و … در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻨﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ رﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﻧﺪ و دراﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﻓﯿﻖ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﭘﯽ
رﻓﯿﻖ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺮﭘﯽ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
اﺳﺘﻘﺮار رﻓﻘﺎ در اﻃﺮاف ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﻮه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ در ﻣﺮدادﻣﺎه  53در ﺑﺮوﺟﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ  .از رﻓﯿﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ  .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای درج در ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ وﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دﮐﺘﺮ
ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ و ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﺒﯿﺮ را در آن ﺑﺮﻫﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن را در ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺸﺘﺎز آن دوره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ  .ﺑﺮای ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﺎن آﻏﺎزی ﻧﻮﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯿﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از رزم آﻧﺎن ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻘﺶ ﺷﺎن را در اداﻣﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ی آﻧﺎن ﺑﺮ
اداﻣﻪ ی ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼﺷﻤﺎن در راه ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﺋﯿﻢ  .ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻬﺪی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﺎ
رﻓﻘﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ  ،ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﯿﺎﻣﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم  .ﻣﺸﻬﺪی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺮد ﭘﻨﺠﺎه وﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﻪ ای در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ  .ﻣﺮد زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ  .اﯾﻦ ﺑﯿﺸﻪ روﺑﺮوی ﺑﺎغ آﻗﺎی ﻏﺮوی  ،ﭘﺪر رﻓﯿﻖ ﻋﺰت ﻏﺮوی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
رﺳﯿﺪ  ،ﻗﺮار داﺷﺖ .
رﻓﻘﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ و ﻣﺤﻤﻮد در ﺗﯿﺮﻣﺎه  53در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﻫﺎﯾﺸﺎن را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد از آﻧﺠﺎ داﺷﺖ  .در اواﺳﻂ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ  .وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻢ ﺗﻬﯿﻪ آذوﻗﻪ  ،ﭘﻮﺷﺎک
و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻓﻘﺎ در ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻮد  .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ رﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮی و رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ وﺻﻞ ﺷﺪ  .رﻓﯿﻖ
اﺣﻤﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رﻓﻘﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ) او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ ( ،
ﻫﻤﮑﺎرﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد  .اﻣﺎ رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﻤﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﻧﺪارم .
ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﺟﺮد را داﺷﺘﯿﻢ ) اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﻋﺰاﻣﯽ از ﺗﻬﺮان در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺮوه در آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ( .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺸﺘﯽ ﻫﺎی ژﻧﺪارﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی از ﮔﺮوه اﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ  .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺸﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ  ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﺮد  .در ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از رﻓﻘﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  .ودﮐﺘﺮ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .روﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی وﺷﺠﺎﻋﺖ رﻓﻘﺎ ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ  .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
روزﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ  ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻮل اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد و ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ  .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارم ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دارﻧﺪ ،ﺟﻨﮓ ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ را اداﻣﻪ داد و ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن از رژﯾﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻬﺮ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ وﺟﻮد داﺷﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ  .در اداﻣﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﻬﺖ
١٥

ﺟﺬب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ وﺳﯿﺎﻣﮏ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ  .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ  ،ﻫﻤﻮاره در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺗﺎ دﮐﺘﺮ  .دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮده
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ وﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .او ﻟﺤﻈﻪ ای از ﯾﺎد ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد  .ﺣﯿﺎط ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ
در ﺧﺮم آﺑﺎد ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﻠﻮ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از راه دور و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰد ً دﮐﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ً ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ  .ﭘﺲ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ،ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد را ً ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ
ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ ً ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ  .اﻣﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺷﺨﺺ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  ،ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻼش و ﯾﮑﺒﺎر
در ﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن رژﯾﻢ ﺷﺎه  ،ﺧﺎﻃﺮه او را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ  .وﻟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ
ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﯾﺎد وﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ در ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم رﺣﻤﺘﮑﺶ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره زﻧﺪه اﺳﺖ .

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ) اﺳﮑﻨﺪر (
رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ) اﺳﮑﻨﺪر ( در ﺳﺎل  1334در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﺮم آﺑﺎد ﻟﺮﺳﺘﺎن ) روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺮز ﮐﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﭼﻐﻠﻮﻧﺪی
( در داﻣﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن زﺧﻤﺘﮑﺶ ﻟﺮ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ  .ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در روﺳﺘﺎ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد اداﻣﻪ
داد  .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ  ،اوﻗﺎت ﺑﯿﮑﺎری را ﺑﻪ ﮐﺎر در روﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد  .در ﺳﺎل دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻫﻤﮑﺎرﯾﺶ را ﺑﺎ ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد  .در ﺳﺎل 1353
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻮه ﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ  .ﭘﺲ از وﺻﻞ ﺷﺪن ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ  ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎﻣﯿﺶ  ،در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد  .از ﺳﺎل  53ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب در
ده ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد  .ﺗﺮور ﺳﺮﻫﻨﮓ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ اﻋﺘﻼی
ﺟﻨﺒﺶ  ،ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ او ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ داﺷﺖ .
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد  .در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺸﻌﺎب  ،در ﮐﻨﺎر رﻓﻘﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﺶ
ﺗﺪاوم داد و در ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ  .رﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻋﻀﻮ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮد  ،او در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻞ
ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ  ،در ﺳﻦ  26ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ .

١٦

ﯾﺎد داﺷﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ً ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ً ) اﻋﻈﻤﯽ ـ ﺧﺮم آﺑﺎدی (
ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن رﻓﻘﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی و دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ  ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻮه ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی راﺑﻂ اﺻﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه آن ﺑﻮد  ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  52ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﮔﺮوه و ﺣﻤﻠﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﮔﺎن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﻓﯿﻖ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺮم آﺑﺎدی و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﺪه ی ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻮه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺑﺮﻋﮑﺲ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺣﻮل اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ
و ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮔﺮوه آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ  ،ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻬﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر وﺗﺠﻤﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﺪی ﮔﺮوه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺪود و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ داﯾﺮه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و دوﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد  .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎرب ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻔﺎظ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﺪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮد  .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮرش رژﯾﻢ در روز  12اﺳﻔﻨﺪ  52ﺷﺒﮑﻪ ی وﺳﯿﻌﯽ از رواﺑﻂ
ﻣﺤﻔﻠﯽ زﯾﺮ ﺿﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻼ ﮔﺮوه از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺑﻌﻨﻮان راﺑﻂ و ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ  ،را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﺧﻮد را از ﭼﺸﻢ
ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ در ﻗﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد از ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺪارد  .در
واﻗﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی اﺳﺎﺳﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﻊ ﺑﻮد  .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﺗﻊ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ و ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻮﯾﺮی در ﺷﺎﻫﺪﺷﺖ را ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب از ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺎورزی  ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و راﻧﻨﺪه ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻟﻮدر
و ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ﻧﯿﺎز داﺷﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ و ﺟﻨﻮب ﮐﺮج ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن آﺷﻨﺎ را ﻣﻮﻗﺘﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ  ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد ﺟﻮش آن دوره ی ﻣﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد  ،وﺟﻮد داﺷﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و از ﮐﺎﻧﺎل رﻓﯿﻖ ﺗﻮﮐﻞ اﺳﺪﯾﺎن ﻧﻮ ﺟﻮان ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﭘﺮﺷﻮری
ﭼﻮن ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﻪ ی  12اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﺶ در
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  53ﻫﻤﺮاه رﻓﻘﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ و ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮه رﻓﺖ .
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل از روز  12اﺳﻔﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺮا در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮار داد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮم و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ اﺟﺮای ﯾﮏ ﻗﺮار اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻗﺮار اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ از ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺪا ﺷﺪم ﻧﻤﯽ
داﻧﻢ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرد  .ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ و از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ  .ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر از ﻗﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻫﻮاز ﻣﯽ رﻓﺘﻢ  .ﺑﯿﻦ راه وﻗﺘﯽ از درود ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻣﻦ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ از
اﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﻗﻄﺎر و ﮔﺮدش در واﮔﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﻤﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ داده ﺑﻮد در ﯾﮑﯽ از واﮔﻦ ﻫﺎی
درﺟﻪ ﯾﮏ دﯾﺪم  .اوﺑﺎ اﺷﺎره از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﻫﻢ  .در واﻗﻊ ﻫﺮ دو ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ واﺣﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ
 .ﻣﻦ ﺑﻪ واﮔﻨﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم اﮔﺮ او ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮ ا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ از او ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ  .از اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﮐﻪ
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ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ  ،ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردم و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ  .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ او در
ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ راه ﻗﻄﺎر را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺒﺮ دار ﺷﺪم ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد رﺳﺎﻧﺪه و ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﻮه رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ
رﻓﻘﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی و ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻘﺎ ﺗﻮرج اﺷﺘﺮی وﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت رﻓﯿﻖ ﺟﻌﻔﺮی  ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ی ﻗﻄﻌﯽ رژﯾﻢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو رﻓﯿﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻮه اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺟﺪی از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 .رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺑﻘﺎی ﮔﺮوه از ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﻋﺪم وﺟﻮد
زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺬب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم از ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ اﻋﻈﻤﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻼم
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ را در ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه وﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ اوﻟﯿﻪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪارک ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ زد  .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .رﻓﯿﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ  .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺣﺘﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺮارﻫﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﺻﻞ ﺷﻮد  ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارد  .ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از رﻓﻘﺎی ﺧﺎرج ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻋﺮاق  ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬرش ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد  ،ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻮد  .ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ
 ،ﻗﻄﻌﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ داده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ،ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﻮادث ﻣﺮزی ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺲ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﺟﺴﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﺑﺎره دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻤﯽ
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  .ﻣﻌﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﻓﻘﺎ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی  ،ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و ﺗﻮرج اﺷﺘﺮی ﻣﺮا آزار ﻣﯽ داد.
در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻖ رﺿﺎ ﻏﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﺎت  55را داﺷﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ داﺷﺖ  ،ﺿﻤﻦ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ از رﻓﯿﻖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﯿﺎدﺗﯽ  ،از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﻞ
و در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻨﺪوق ﺻﻔﺮ ) ﺻﻨﺪوق اﺳﻨﺎد درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه ( ﺧﺒﺮ داد  .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺧﺒﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد  .ﻋﮑﺲ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ دار ﻣﻌﺮوف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﺎل ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  57وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﻼﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺳﺎواک ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮدم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ از او در ﺑﺎره ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺗﻮرج اﺷﺘﺮی  ،ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی ،
ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ و ﺧﻮدم ﺳﻮال ﮐﺮدم  .ﭘﺎﺳﺦ وی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﺳﺮاغ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻋﻈﻤﯽ و ﻣﺤﻤﻮد اﺧﻮان را از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .ﺗﻮرج اﺷﺘﺮی و ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮم آﺑﺎدی
را از ﺳﺎزﻣﺎن !
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ اﺳﮑﻨﺪر ) ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺪﯾﺎن ( ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﻓﻘﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ رﻓﻘﺎ ﻫﻮﺷﻨﮓ و ﻣﺤﻤﻮد را ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮوه و در
ﮐﻮه ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﻮد  ،ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد  .رﻓﯿﻖ اﺳﮑﻨﺪر در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻫﻢ ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد .
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