ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ :از آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ ﺗﺎ ﭘﻮلﭘﻮﺗﯿﺴﻢ
داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ

ﺟﻼل ﺗﻮﻛﻠﯿﺎن«  :ھﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در وﺟﻮدش ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮر و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ظﺎھﺮ ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاھﺪ ﻛﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻛﻨﺪ و از دﺳﺘﻮرات
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺳﺖ« .اﺳﺪ« ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد و ﯾﻚ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا و ﻓﺮدﮔﺮا ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻛﺎر درازﻣﺪت را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ....او ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺪاد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﺛﺒﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﻓﻜﺎر و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﯿﻢ
ﺑﻮد .او ﺣﺘﯽ  ...ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﺧﻮد را در ﭼﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻛﺜﯿﻔﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  ...ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﻜﻪ
او را ﭘﯿﺪا ﻛﺮدﯾﻢ طﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺪام ﻛﺮدﯾﻢ».
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(در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺷﺮف دھﻘﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﻜﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪھﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ)
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﻜﯽ از آن ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺸﺨﺺ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮو روﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی آﺷﻨﺎ را طﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
ﯾﻜﯽ از آن ھﻤﺴﺮان ﻓﺪاﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺪری ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ ﺷﺎداب .و زﻧﺪﮔﯽای را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﻛﯽ ﻛﺴﺎﻟﺖﺑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد از آن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮم و ﺧﻮفاﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد .اﯾﺮان آن دوره ﻧﯿﺰ ،ای ﺑﺴﺎ از اﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎدی – ﻛﻪ
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ – ﺳﺮﺟﻤﻊ ،ﺑﮫﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در روﯾﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ
را وﯾﺮان ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﻨﯿﻦ  20ﺗﺎ 26ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﭘﺮﻣﺪﻋﺎﺗﺮ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روح اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﮫﺎن ﻣﺪرن
و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ھﺮ آن ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮرﯾﻚ ﻣﯽﻛﺮد ،ﺑﻪ ﯾﻜﺒﺎره اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را ﻛﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن روز ﺑﻪ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ :از ﻣﺴﺘﺸﺎر آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻼن ﭘﺎﺳﺒﺎن و اﻓﺴﺮ ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎواك و
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪدار  ...و ﺑﻌﺪھﺎ رﻗﺒﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ داﺧﻠﯽ .ﺑﻪ ھﯿﺴﺘﺮی اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﺸﺘﻦ و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ،ﻛﺴﺐ و
ﻛﺎرﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .از رھﺒﺮان اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻛﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر از رﻗﺒﺎی
ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺖ ﺧﻮد ،ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ،ﭼﻨﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻛﻮﭼﻚ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻨﺎن ﺣﻘﺎرت ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ در ﺣﺪ ﯾﻚ ﺷﺊ ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺘﺒﺪادی و در ﻋﺮﺻﻪای ﺳﺮﺷﺎر از زﺑﻮﻧﯽھﺎ ،ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﯽآﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺷﻚ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ذھﻨﯿﺘﯽ ﻛﮫﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰﻣﯿﺖ ﺟﮫﺎن
ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺻﻮل ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ را ﻛﺎﺷﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن
ﺧﻮد را واﺻﻼن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺗﺴﺎﻣﺤﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ؛ از آﻧﻜﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی،
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻛﻪ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ واﺟﺪ ﭘﺎرهای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻛﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ورزﯾﺪن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺒﺪادزده اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﻧﺎﺳﺰاھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻟﯿﺒﺮال ،آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ،ﺿﺪاﻧﻘﻼب ،ﻓﺮﺻﺖطﻠﺐ ،ﻣﺰدور ،ﺗﺮﺳﻮ  ...اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮی درازﺗﺮ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان دارد
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺰاھﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﻛﻨﯿﻢ ﺑﻪ دھﻪ  40و  50ﻣﯽرﺳﯿﻢ و ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪھﺎ و ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ﺣﺰﺑﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﻚھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ،ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد و ﮔﺎه ھﻤﻘﻄﺎران ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎی ﺟﺎﻧﻜﺎھﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ راھﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﻣﺎرﻛﺲ در ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺟﮫﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻛﻪ ھﺮ
آﻧﭽﻪ ﺳﺨﺖ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ دود ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻮا ﻣﯽرود ،ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ...اﻣﺎ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺖھﺎ اﻣﻮر ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻣﻮر ﻗﺪﺳﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻛﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﺣﻤﯿﺪ
اﺷﺮف ﻧﮕﺎه ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ واژه ﻛﺎرﮔﺮ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺪی آن ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﺴﺎن ﻛﻪ طﺮﻓﯿﻦ – ﻧﺎﺗﻮان از
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ – در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ داوری ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺪاﻣﯿﻚ »ﻧﺎﻛﺎرﮔﺮی« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺧﻠﻖ اﯾﺮان »ﻧﯿﺰ از ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺣﻜﺎﯾﺖ داﺷﺖ.
ھﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺌﻮرﯾﻚ را »ﺑﺎزی روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ« و ﻋﺎﻣﻞ دوری از ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﺰ ﭼﻨﺪ
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻠﻤﺒﻪ و ﺳﻠﻤﺒﻪ و ﻣﺒﮫﻢ و ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن زﺑﺎﻧﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﻛﻪ
»ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .
ﺑﺎری ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﻛﺎر ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان را ﺷﻮرﺷﯿﺎن آرﻣﺎﻧﺨﻮاھﯽ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻗﺪر ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد در راه
اھﺪافﺷﺎن ﻛﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ راه اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ داوری ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺟﺪی طﺮح
ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد روﻧﺪی از ﭼﺮﯾﻜﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮﯾﺴﻢ را طﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮلﭘﻮﺗﯿﺴﻢ ﻧﺎزل ﺳﺮ درﻣﯽآورد.
ﻓﺎطﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ﻛﻪ در ادﺑﯿﺎت ﭼﺮﯾﻚھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ »رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر« ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد »ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم

اﺳﺒﯽ« ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد – اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ارژﻧﮓ و ﻧﺎﺻﺮ – ﺟﺬب ﭼﺮﯾﻚھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﺎدر ﻛﺸﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ) 15ﺳﺎﻟﻪ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎدر ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دو
ﻛﻮدك ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﯿﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺮﯾﻚھﺎ ھﻤﻜﺎری ﻣﯽﻛﻨﺪ .در ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺎدر ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺒﺎری در ﻛﻨﺎر ﭼﺮﯾﻚھﺎ اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﭼﺮﯾﻚھﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ) 7ﺳﺎﻟﻪ( ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »داﻧﻪ« و ﺑﺮای ارژﻧﮓ ) 10ﺳﺎﻟﻪ )ﻧﺎم »ﺟﻮاﻧﻪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ و آرزو ﻛﻪ اﯾﻦ دو ﻛﻮدك ﻧﻤﺎدی از »داﻧﻪھﺎﯾﯽ« ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭼﺮﯾﻚھﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺸﺎﻧﺪه و ﺑﻪ زودی
»ﺟﻮاﻧﻪ« ﺧﻮاھﻨﺪ زد و اﯾﺮان را ﺳﺮﺷﺎر از ﭼﺮﯾﻚھﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد .در ﮔﺰارشھﺎی دروﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺗﻜﺎندھﻨﺪهای از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دو ﻛﻮدك در ﻓﻀﺎﯾﯽ وﺣﺸﺖﺑﺎر و در ﺗﺮس و ﮔﺮﯾﺰ داﺋﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ از ﯾﻚ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﻛﻪ در دل ﺷﻮق ﺑﺎزی ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺣﺴﺮتﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻪ ﺧﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎواك ﺧﺎﻧﻪای را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن دو ﻛﻮدك و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف – ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﺳﺘﺎرة ﭘﺮﻓﺮوغ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ« رﻓﯿﻖ ﻛﺒﯿﺮ« ﻣﺸﮫﻮد ﺑﻮر – ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻧﺒﺮد درﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﯾﻜﯽ ﭘﺲ
از دﯾﮕﺮی از ﭘﺎی درﻣﯽآﯾﻨﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﻛﻪ راه ﻧﺠﺎت از ﻣﮫﻠﻜﻪ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و آن را از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮫﺎن ﻛﺮده
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و در اﻗﺪاﻣﯽ ھﻮﻟﻨﺎك دو ﺑﺮادر را
ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ و آرام و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه در ﮔﻮﺷﻪای از اﺗﺎق ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻮاری ﻣﯽﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﺗﻔﻨﮓ را ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎﺷﻪ را ﻣﯽﻛﺸﺪ .داﺳﺘﺎﯾﻔﺴﻜﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﯾﻚ ﻛﻮدك ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺪا را ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ
او ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ ﯾﻚ ﻛﻮدك را در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻜﺮده ﺑﻮد.
ﺑﯿﻢ و وﺣﺸﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻠﻘﯽھﺎی راﯾﺞ را درﺑﺎره اھﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﯽﻛﺸﺪ .اﯾﻨﻜﻪ اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺒﻼ ً ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ آن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﺗﺮس از ﻋﺪول از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و
اﯾﻨﻜﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﻪ اطﻼﻋﺎت ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮری داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺳﺎواك ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮد  ،...ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ذھﻦ »رﻓﯿﻖ ﺣﻘﯿﺮ« ﺧﻄﻮر ﻛﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای او اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد
ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻣﻦ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻊ ﭼﻪ ﺑﺎك از ﻣﺮگ دو ﻛﻮدك و ﭼﻪ ﺑﯿﻢ از ﺗﺼﻔﯿﻪھﺎی ﺳﺒﻮﻋﺎﻧﻪ
درونﮔﺮوھﯽ ،ﻛﺸﺘﻦ ھﻤﺮزم ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،رﻓﺘﺎرھﺎی ﺳﺎدوﻣﺎزوﺧﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﻼق زدن ﺑﻪ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺧﻂ و
ﻧﺸﺎن ﻛﺸﯿﺪن و ﺗﮫﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب اﻓﺮاد دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻧﺎراﺿﯿﺎن داﺧﻠﯽ.
از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻼت رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارﺷﺎن اﺷﺎره
ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺮ ﯾﻚ دﯾﮕﺮی را آﺷﻜﺎرا ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﻜﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ آراﻣﺶ
ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ،ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن آن دو ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ... :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎی ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺿﻤﻨﺎً دﺷﻤﻦ ﻓﻮری ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺮﺳﺪ – ﻛﻪ روزی ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ – آنﮔﺎه رودرروی ھﻢ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ .
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن :دﺷﻤﻦ ﻓﻮری »ارﺗﺠﺎع – اﺳﺘﻌﻤﺎر« اﺳﺖ  ...اﻣﺎ درﺑﺎره درﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻪ
ﺟﺎی ﺷﻚ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ .
در زﺑﺎﻧﻪھﺎی آﺗﺸﯽ ﻛﻪ ذھﻦ و زﺑﺎن اﯾﻦ آدمھﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺒﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﻛﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان دور در ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﯾﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ 5 .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در زﻣﺎﻧﯽﻛﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﺷﺮف ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﻧﺒﺮدھﺎی ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ،در ﮔﺴﺘﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی رﻗﯿﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻨﻚ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ،ﺷﮫﺮوﻧﺪان
درﺟﻪ ﭼﻨﺪم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻀﺎً »ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎنِ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ و ﭼﻪ« ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮشاﻗﺒﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ﻛﻪ در آن ﺳﺎل
ﺳﯿﺎه  ،60در آن ﺳﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ ﺑﺴﺘﻦ و ﻣﺠﺘﮫﺪان ﻛﮫﻨﺴﺎل را ﻟﺖ و ﭘﺎر ﻛﺮدن و در آن ﺳﺎل ﻛﺸﺘﺎرھﺎی وﺳﯿﻊ ،اﯾﻦ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﯿﻜﺎرﺟﻮی ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ .ﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺮﯾﻚھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ھﯿﭻ داﻧﻪای ﻧﺮوﯾﯿﺪ و
ھﯿﭻ ﺟﻮاﻧﻪای ﻧﺸﻜﻔﺖ .در ﭘﺸﺖ اراده آھﻨﯿﻦ آن رھﺒﺮان ،ﺷﺮارهھﺎی ﺳﻘﻮط ﻣﻮج ﻣﯽزد.

