ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻦ در ﻓﺮار از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺗﻬﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  1352و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺪدم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد )ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ
ﺧﻠﻖ اﯾﺮان( ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺮﺣﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﻫﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎه ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان و ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺮدم رﻧﺠﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورم؛ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای و رﺷﺎدت ﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ آن دوره در ﻣﻘﺎﺑﻞ دژﺧﯿﻤﺎن ﺳﺎواک و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺧﻮد در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درﻣﯽ آوردﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺠﺎرﺑﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان و ﻣﺰدوران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد از زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮاﻧﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻦ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻫﺎی
آﻧﺎن در ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﺷﺖ و زﯾﺒﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه و ﻣﻠﻤﻮس در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم
ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻣﮑﺎن اﻓﺸﺎی ﻣﻮارد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﻓﺠﺎﯾﻊ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺷﺎه )ﺳﺎواک( و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ در زﻧﺪان ﻫﺎی آن دوره ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪم روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ "ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ" )ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎﯾﻢ روی ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ( را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﻨﺪی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی درون زﻧﺪان در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮏ دوره ﺧﺎص از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ .در ﺳﺎل  1341رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ زد .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺰاف
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ" اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر – ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده –
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﻠﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران واﺑﺴﺘﻪ
دادﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺌﻮدال ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻮرژوا  -ﻓﺌﻮدال ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن "ﻋَﻠَﻢ" و "ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺎن" و "اﻣﯿﻨﯽ" و ﻏﯿﺮه و ﺧﻮد ﺷﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش دﻫﺎت ﻣﻮرد ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﺳﻮدآور دﯾﮕﺮ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ( .ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن "ارزان"( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ – ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺛﺮ رﻓﺮم ارﺿﯽ و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺑﺎب – رﻋﯿّﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد – ﺧﻮد و رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺪن ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ و در
ﻋﻤﻞ ﺟﺰ ﻣﺒﯿﻦ ارﺗﺠﺎع ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ﻫﺎ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﮐﻪ ﺷﺎه ﺧﻮد را ﻧﺎﺟﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ( ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ
ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮ ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺰب و ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ آﯾﺖ اﷲ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و اﺷﺎﻋﻪ دروغ و ﺧﺮاﻓﺎت در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺎﺳﻮس در ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐﻪ
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وﺟﻮدﺷﺎن ﺣﺘﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮف آور ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ )ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب( و اﻋﺪام ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﺳﯿﻌﺎً و ﺷﺪﯾﺪاً ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران ﻣﺮﺗﺠﻌﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺎً دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺗﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎدآور دوره ﻫﺎی
ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ و ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی  40ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ
دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و رژﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﺮای ﺷﺎه ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﻤﻮدن ﺟﻮّ اﺧﺘﻨﺎق و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻫﯿﺒﺖ "ﺧﺪاﯾﮕﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
آرﯾﺎﻣﻬﺮ" ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف "ﺧﺪاﺋﯽ" ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،رژﯾﻢ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را
از ﻃﺮف ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﻤﺰد ،را ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ) .(1در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ
ﭼﻨﺪی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮاری "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" و "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد"  -ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد  -از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮف در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ "ﻓﻘﻂ زﺑﺎن زور را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ" ،ﺑﯽ ﺛﻤﺮی
و ﺳﺘﺮوﻧﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎﺋﯽ در اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﻪ ای از آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻨﺪی
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ آن دوره از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان اﺧﻄﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رژﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﯽ زده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺠﻌﺸﺎن را زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد ،ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮگ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه ﺑﻮد .در آن
زﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻋﺎﺟﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﺮدم )ﺑﻪ ﺧﻠﻖ( و در رأس آن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭘﻮﭼﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رژﯾﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دَم و دﺳﺘﮕﺎه رژﯾﻢ ﺷﺎه درﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﻘﻂ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
"ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ" رژﯾﻢ ﺟﺮأت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه
اﯾﺮان را از ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن ﺑﺎزدارﻧﺪ" .ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﮐﻪ ﺧﻮد از دل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ و در راﺳﺘﺎی آن اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ دروغ ﻫﺎ را اﻓﺸﺎء ﻧﻤﻮد و درﺧﺪﻣﺖ زدودن
ﺟﻮّ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺣﺎﮐﻢ ،ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﻮر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺮدن اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎ ﮐﻪ "ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد" و "ﻗﺪرت در ﻧﺰد ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ" ،ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ"
در اﻓﺸﺎء دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ،در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و روﺣﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ
از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روی زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان و ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی  50در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺑﻪ ﭘﺨﺶ آن ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ رادﯾﻮی ﻣﺨﻔﯽ و ﭘُﺮﺷﻨﻮﻧﺪه )رادﯾﻮ ﻣﯿﻬﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺎن( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﯿﻊ آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد )ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رادﯾﻮی دو ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻣﯽ دادﻧﺪ( .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب را دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﭘﺨﺶ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺷﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ(.
در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﯿﺰش ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮده ای در ﺳﺎل  57و ﺳﺎل ﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب" ،ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ آن ﻗﺒﻼً در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)(2

ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  57اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" از ﻃﺮف ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده
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ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از
)(3

آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻏﺎزی ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﻨﺒﺶ
)(4

اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ  -ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.

وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ذﻫﻦ

ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  57و  58ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﺪارﺳﺸﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ را روی آن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ "ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ" در ﺳﺎل  58ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺻﻒ ﺧﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺷﺎن )ﻗﺒﻞ از اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ
و اﮐﺜﺮﯾﺖ( از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺮان  -از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ از ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎران ﺗﻮده ای درس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎًﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ،
)(5

ﻧﻈﺮات ﻣﺎ را ﭼﭗ رواﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .در ﺳﺎل  1352وﻗﺘﯽ رﻓﻘﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺪان
و آﻧﭽﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ اﺻﻼً ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭼﺎپ ﺷﻮد .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺮای رﻓﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ .وﻟﯽ رﻓﻘﺎ ﺗﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﺋﯽ) (6وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ) (7در ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ )ﻓﺮﯾﺪون( ﺟﻌﻔﺮی) (8ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻮدم ،ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ای و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد. ...
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب درآﻣﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ )ﺗﺎﯾﭗ ،ﭼﺎپ و ﻏﯿﺮه( آن را اﻧﺠﺎم
داده و ﮐﺘﺎب را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻗﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادﯾﻢ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﯾﺎ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺰدوران دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻧﺘﺸﺎر آن اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آن را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻼً ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﻏﺎز از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدم ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه ام ،دﭼﺎر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻏﺮاق ﮔﻮﺋﯽ ﻧﺸﺪه و ﻋﯿﻦ
)(9

واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام.
زﻧﺪان در آن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ درج ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮّ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ

)(10
)(11

زﺣﻤﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮا )روی اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ( رﻓﯿﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ

ﮐﺸﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن در آن ﻣﻘﻄﻊ اﻏﻠﺐ

ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻟﺰوم ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری واﻗﻌﺎً دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺤﺎف و ﺗﺸﮏ ،در ﮔﻮﺷﻪ ای از اﺗﺎق ،اﺗﺎﻗﮑﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮدش )روی زﻣﯿﻦ( و
ﺗﺎﯾﭙﺶ را داﺷﺖ .او ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮدردﻫﺎی ﭘُﺮﻋﺬاب ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ اش ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ زد .ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺪاﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرش ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ "دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ" ﺑﻮد) .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻣﺎ ،در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی دو ﻧﻔﺮﯾﻤﺎن در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ(
)(12

ﮐﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ ،در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﻦ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻓﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮررﺿﺎی ﺧﻠﯿﻖ

ﮐﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺻﻔﺎ و ﺻﺪاﻗﺖ و وﺟﻮدش ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ
ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳُﺮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﻔﺤﻪ اول و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﮐﺘﺎب را اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﮐﭙﻮر) (13ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺳُﺮﺑﯽ زد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم .اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻘﺪﻣﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" را رﻓﯿﻖ ﺣﻤﯿﺪ
اﺷﺮف )ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ را رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ از روی ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ او ،ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری رﻓﻘﺎ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ و ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .آرم ﺳﺎزﻣﺎن اوﻟﯿﻦ
)(14

ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آرم اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ آرم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺋﯽ داﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﻓﺮاﻣﺮز ﺷﺮﯾﻔﯽ

ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻃﺮاﺣﯽ آرم

 14ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن را دارد ،در ﻃﺮح ﺧﻮد ،دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را در داﺧﻞ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان رﺳﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻘﺎ ﮐﯿﻮﻣﺮث
)(15

ﺳﻨﺠﺮی

و رﻓﯿﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻌﻔﺮی ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از دل اﯾﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺻﻮرت و ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ ،آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻨﻮز داس و ﭼﮑﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .داس و ﭼﮑﺶ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  54ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در آرم ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در اﯾﻦ آرم ،دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮه اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺖ از دل ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  30ﺳﺎل ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﻣﯽ ﮔﺬرد ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی  50ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ رﻫﺎﺋﯽ از ﻗﯿﺪ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ رژﯾﻤﯽ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از رژﯾﻢ ﺷﺎه داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً
ﺑﺎ آن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران واﺑﺴﺘﻪ را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ )رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﺴﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺰوﻧﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺪت ﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﯾﮑﻄﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﺎﮐﻢ – ﻫﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن و ﻫﻢ در ﭘﺮﺗﻮ رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد – ﺑﻪ ﺻﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﻮاره ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ اوﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺒﻌﯿﺖ و وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺗﺮ از
رژﯾﻢ ﺷﺎه از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ آن ﭘﺮوﻧﺪه آﺷﮑﺎرا رﺳﻮا و ﺧﻮﻧﯿﻨﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را "دﻣﮑﺮات" ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت و وﺳﻌﺖ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﻗﺴﺎوت ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻨﮕﯿﻦ آن رژﯾﻢ در ﺣﻖ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان را ﻇﺎﻫﺮاً ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺒﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺟﻬﺖ رواج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﻏﻠﮑﺎراﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﺮﯾﺐ و رﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎً رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮف رﻓﻘﺎ و
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ،ﺿﺮورت آن را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻃﺮﻓﺪاران رﺳﻮا و ﻃﺮد ﺷﺪه ﺷﺎه در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر "دُم درآورده اﻧﺪ" و ﺳﻌﯽ در ﻓﺮﯾﺐ و اﻏﻔﺎل ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .و در ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎدی )ﺑﻪ واﻗﻊ از دو
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان( ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" را ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻣﮑﺮراً اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ آن ،روی واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺟﺒﻬﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮده ای ﻫﺎ و
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رژﯾﻢ )اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﺣﻔﻆ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ،اﻣﺮوز دﺳﺖ در دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از زاوﯾﻪ ای و در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺗﺤﺮﯾﻒ و واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه دادن اﻓﮑﺎر و ﻣﺒﺎرزات دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن رزﻣﻨﺪه اﯾﺮان در ﺳﺎل
ﻫﺎی  50ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺗﺮ و
دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮ از زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺳﺎواک ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت آن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻮف در ﺣﻖ
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دوره ﺷﺎه را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ارزش ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ زﺣﻤﺎت ﺑﯽ
درﯾﻎ و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن آن ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻼش
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ﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﯽ ﺷﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد روﺷﻨﮕﺮ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر و
)(16

اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان آﮔﺎه و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان و اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

و ﻫﻤﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﺳﺎل ﻫﺎی  50ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ؛ و آن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ در "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" آﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ از واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪان ﻫﺎی رژﯾﻢ
ﺷﺎه در ﺳﺎل ﻫﺎی  50را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ روی ﻣﺮدم ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺿﺮر
رژﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد،
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻦ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل  52ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در زﻧﺪان
ﻫﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻻزم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ:
 -1در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ،ﺷﻌﺮ "ﭘﯿﺮوزی" از آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
اﻧﻔﺮادی  -زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ -ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﮑﺠﺎ و در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ در آﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ  5ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در
ﭼﺎپ اﺧﯿﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﭘﺎره ای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ام ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ⊕ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 (1از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ در آن زﻣﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻨﺒﺶ دﻫﻘﺎﻧﯽ رازﻟﯿﻖ )رازﻟﯿﻖ ،دﻫﯽ ﺑﻮد در ﺷﺮق
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( و راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺖ در ﮐﺮج ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎک و
ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  -ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ  -ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﯿﺴﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ )دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﺧﺮاج( ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
 (2در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﺋﺪی و ﮐﺮدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺪاران ﺳﺎزﻣﺎن )ﻓﺮﯾﺪون اﯾﻞ ﺑﯿﮕﯽ( اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .او اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎﺋﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
آن ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﭘﺶ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺘﺎب ،رژی دﺑﺮه )ﻧﺎم دﺑﺮه در اﯾﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب "اﻧﻘﻼب در اﻧﻘﻼب" ﮐﻪ وی در آن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺑﺮه در ﺳﺎل ﻫﺎی 50
ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ ،وی ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ او
ﮔﺮدﯾﺪ( ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن را ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻧﺪﯾﺪم.
 (3ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺮوج ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻨﺎً در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدم ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻓﺪاﺋﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ زﯾﺎدی)!!( دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ)!!( ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﮐﺜﺮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ! اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﺣﺴﺎس و واﻗﻌﺎً
ﺷﻮرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻫﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد در  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ آن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
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ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻫﺠﻮم رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در زﻧﺪان
ﻫﺎی ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد از رﻓﻘﺎی ﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ،
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺟﻮان آن ﺳﺎل ﻫﺎ )ﺳﺎل ﻫﺎی اول روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( در دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮی را ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد.
 (4اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻤﻨﺎم ،ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﺮام و ارج زﯾﺎدی را در ﻣﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎروی ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻻزم دﯾﺪم اﯾﻦ را ﺗﺎًﮐﯿﺪ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی آن ﮔﻤﻨﺎﻣﺎن اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺒﺎرزه و ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره از ﺟﻨﺒﺶ ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ،
ﺑﺮﮔﻬﺎی درﺧﺸﺎن و ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻓﺰودﻧﺪ .از اﯾﻦ زاوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
 (5در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  58ﮐﻪ ﻣﻦ و رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ در "ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ" )اﯾﻦ ﻧﺎم  -ﺑﺪون ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  -ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ادﻏﺎم ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﻞ و ﮔﺮوه اﺣﻤﺪزاده ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،ﺿﻤﻦ ﺻﺪور  13اﻋﻼﻣﯿﻪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ( ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  -و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺑﻬﺎر آزادی" ﻓﺮا رﺳﯿﺪه  -روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﯾﮏ ﺳﺘﻮن را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻃﻨﺰﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺴﺨﺮه آﻣﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻦ در ﯾﮏ روز ،اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ روز ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮده ام و ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺪون اﺳﻠﺤﻪ اﻧﺠﺎم داد ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻦ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ . ...ﻣﺴﻠﻤﺎً ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و اﻓﮑﺎر و
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،اﻏﺮاض ﺧﺎﺻﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ذﻫﻦ ﻫﺎ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ آن دوره و ﻟﻮث
ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .در آن دوره ﺣﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﺮارﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮد ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻟﺬا ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﺳﺘĤوردﻫﺎی ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﮐﺎر را روی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻮده ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ رودرروﺋﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آﻣﺎده ﻧﻤﻮد) .ﻫﺰار
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،رژﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ وﺣﺸﯽ ﮔﺮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن داده و
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻤﻠﻪ ،آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی( .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت "ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ" )ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در رأﺳﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد .آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﻓﺮدی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ام ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺟﺰواﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ "اﺷﺮف ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای از دوران ﮐﻮدﮐﯽ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﺷﻌﺮ "ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎ"ی ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﺼﺪاق ﺣﺎل
ﻣﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻀﺎﺋﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دروغ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و ﺷﺐ )ﺳﻤﺒﻞ ﺳﯿﺎﻫﯽ و اﺧﺘﻨﺎق و  (...را در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز "دو داﻧﮕﯽ" از آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ﺷﺐ از "ﻧﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﮕﺬﺷﺘﻪ" ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ" .آﻓﺘﺎب" ،ﺑﺮای ﻣﺮدم
"ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯽ درﯾﻎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد" و آﻧﻬﺎ "ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﮔﻮﻧﻪ ای" ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ دﻏﻠﮑﺎری
ﻫﺎ و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﻫﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ .وﻟﯽ دﻏﻠﮑﺎران ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﯿﺮو ،ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده
و ﻣﺴﺨﺮه اش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﺎه ،واﻗﻌﺎً ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران
واﺑﺴﺘﻪ( ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز از ﭘﺎی درﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻤﻪ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎزﺷﮑﺎران رﺧﻨﻪ ﮐﺮده در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﻫﺎی آن ﻫﺎ و "ﺗﻮﻓﺎن ﺧﻨﺪه ﻫﺎ"ﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ داد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم را درﻧﻮردد.
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 (6ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﺋﯽ :در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ، 52ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت رﻓﯿﻖ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮﺿﯿﻪ در ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1353در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .در
اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ رژﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﺗﺮس ،ﺟﺮأت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺠﺮ ذﻫﻨﺸﺎن ﺗﺼﻮری از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
ﺷﺠﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ وی را در ﺧﻮن ﻏﻠﻄﺎﻧﺪﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ای ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﭼﻬﺮه آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (7ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل  52ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی "ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ" از ﻋﻨﻮان "ﭘﺎﯾﮕﺎه" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
 (8ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ )ﻓﺮﯾﺪون( ﺟﻌﻔﺮی :در ﺳﺎل  50ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻗﺒﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎل  ، 50او ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه رﻓﻘﺎ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف و ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رﻓﻘﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻔﺎء
ﻧﻤﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﭘﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وی در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  54در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﺎر زﯾﺎد ،در ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﺠﺮوح و از اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺷﻤﻦ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮد ،از رﻓﯿﻖ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ او زده و ﺧﻮد از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻓﯿﻖ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻮد.
 (9ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ و ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻃﻠﺒﺎن ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ اﯾﺪه
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮاری "ﺻﻠﺢ" و "ﺻﻔﺎ" ﺑﯿﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  ،و ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان،
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﺰدوران ﺳﺎواک در زﻧﺪان ﻫﺎ را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺳﺨﯿﻔﺎﻧﻪ ای واﻗﻌﯿﺎت
ﻣﻨﺪرج در "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ" را ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻗﺮار داده و آن ﻫﺎ را "ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ" و "ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ" ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ.
 (10ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ  23ﺗﻦ از رﻓﻘﺎ )در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﭼﺎﭘﯽ رخ داده و ﺗﻌﺪاد رﻓﻘﺎ  21ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ( ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺟﻮّ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪاً ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از زﺑﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﺪادﮔﺎه رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آن رژﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮاردی از ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ
اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺜﻼً "رﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪزاده ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﺰدور ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺨﺘﯽ داد" و ﯾﺎ "ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﻘﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﺪام
در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ" .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ رﻓﻘﺎ در آن دادﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ،ﺑﺮ ﺧﻼف رﺳﻢ
راﯾﺞ ،از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎواﮐﯽ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،رﻓﯿﻖ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده را از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده
و در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن او ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺪادﮔﺎه ،رﻓﻘﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎواﮐﯽ ﻫﺎ ،ﺳﺮود ﺳﺎزﻣﺎن )ﻣﻦ ﭼﺮﯾﮏ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻘﻢ ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﺪای ﺧﻠﻘﻢ (...را ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﺻﻮﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ،آن
ﻫﺎ را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺒﺮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮه  ،ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎن ﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (11ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻘﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮوه ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﺣﻤﺎت ﺑﯽ درﯾﻎ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت واﻗﻌﺎً ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل  50و ﺣﻔﻆ و اﻋﺘﻼی ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮد .او در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻣﺮﺿﯿﻪ
اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﻋﮑﺴﯽ از ﺗﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺷﺪه او ،ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﻓﺘﺎد.
 (12اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮررﺿﺎی ﺧﻠﯿﻖ :ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ارزﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل
 52در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪاً ﭘﻠﯿﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﯾﺮ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
 (13اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﮐﭙﻮر :داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻢ دوره اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  52ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎواک ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎواک او را ﺑﻪ
ﻣﺪت  2ﺳﺎل در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد .وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺗﻮده ﻫﺎ از زﻧﺪان
ﺷﺎه آزاد ﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ او ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﺳﺎرت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪ و ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
 (14ﻓﺮاﻣﺮز ﺷﺮﯾﻔﯽ :ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  51در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.

 18ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 (15ﮐﯿﻮﻣﺮث ﺳﻨﺠﺮی :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﯾﮑﯽ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ را داﺷﺖ )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل( .او ﻗﺒﻼً
داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل ﺳﻮم داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎرﻣﮏ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 50
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در  9ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  55ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻨﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران رژﯾﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺮ
ﺳﺮ او رﯾﺨﺘﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻗﺮص ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرش ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
 (16در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ،از ﻃﺮف وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎن روزﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺎﻋﻪ اﻓﮑﺎر و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ وﻗﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻓﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺧﻮرده اﺳﺖ( ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻣﺸﺘﯽ دروغ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ واروﻧﻪ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ
)ﻣﻤﯿﺰی( ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

