ﻋﺑدﷲ اﻧدوری )ﺳﺣری( ﺑﺎرش را ﺑﺳت و رﻓت !. . .
ﺳرژ آراﮐﻠﯽ

ﻋﺑدﷲ اﻧدوری
اﯾن ﺧﺑر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ای ﺑود ﮐﮫ ﷴ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل دوﺳت ﻋزﯾزم و از رﻓﻘﺎی ھﻣزﻧﺟﯾر و ھم ﺟرم  ۱در ﮔروه ﻣوﺳوم ﺑﮫ
"ﮔروه ﺧرم آﺑﺎدی"  ۲ﭼﻧدی ﭘﯾش ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎد .او ﻧﯾز اﯾن ﺧﺑر را از ﺑﯾژن ﻓرھﻧﮓ آزاد ھﻣﭘروﻧده ی ﻋﺑدﷲ درﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑود.
ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺧﺑر ،ﭼﮭره ی ﻣﺗﯾن و ﻣﮭرﺑﺎن ﻋﺑدﷲ و ﯾﺎد ﻣﺎﻧده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از او داﺷﺗم اﻧدوه ﺑر ﭘﯾﺷﺎﻧﯾم ﻧﺷﺎﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود :ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﯾن ﺳﻔر " ،ﺳرطﺎن رﯾﮫ " ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑﺎ آن ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﮐش و ﻗوس داﺷت
ﺳر اﻧﺟﺎم اﻣﺎ درﻣﺎﻧد ودر ھﻔﺗﺎد و ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮑﯽ ،آرام و ﺑﺎ وﻗﺎر ﺑﺎرش را ﺑﺳت و رﻓت.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ از ﺳﻔر اﺑدی ﻋﺑدﷲ ﮔذﺷت ،در اﻧﺗظﺎر ﯾﺎدﺑود ،ﯾﺎدﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ دﺳﺗﮑم اطﻼﻋﯾﮫ ای در ﻣورد
او از ﺳوی ﺑﺳﯾﺎراﻧﯽ از ﻗﺎﻓﻠﮫ ی ﭼپ ﮐﮫ او را از ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮭﻣراه او در ﻏل و زﻧﺟﯾر رژﯾم
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺳر ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻧﺷﺳﺗم .درﯾﻎ اﻣﺎ ﮐﮫ ھم ﭘروﻧده ھﺎی ﻧزدﯾﮑش و ﺣﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ او ﺑﮫ
اﻧﻔرادی اﻋداﻣﯾﺎن در اﻧﺗظﺎر ﺑﺎزﮔﺷت اﻋﻼﺣﺿرت از ﺳﻔر زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ وﯾﻼی
اﻋدام ﻣﺣﮑوم و ﺷش ﻣﺎه ﺗﻣﺎم را در ﺳﻠول
ِ
»ﺳوورﺗﺎ« در ﺳن ﻣورﯾﺗس ﺳوﺋﯾس  ،۳ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺣﮑم اﻋداﻣﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد ﺗﺑدﯾل ﺷود ،ﻧﯾز ھﻣﺗﯽ ھزﯾﻧﮫ
ﻧﮑرد!

ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﻋﺑدﷲ اﻧدوری  ٤از دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎم اﺳﺑﯽ و ﺑﻌد ﺗر ھﻣراه و ھﻣرزم او در" ﺟﺑﮭﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠﻖ"  ٥ﺑود .ﺟﺑﮭﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﻐﻣﮫ ای ﺑود از ﺑﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ ھم ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطری ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم داﺷت و
ﺧﺎن ﻣذھﺑﯽ و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار اﺗﺣﺎد اﺳﻼم! و از ھﻣﯾن رو در آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮭزاد
ھم ﺑﮫ ﻣﯾرزاﮐوﭼﮏ ِ

۱

اﻧدوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت و
ﻧﺑوی ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺻﺑﺎ ﺑﯾژن زاده و ﻣرﺿﯾﮫ اﺳﮑوﯾﯽ و ﺧود ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﻋﺑدﷲ
ِ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت!
و اﯾن ﻣﻠﻐﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﻌﺎﺋﯾﺎن ﺑوﺟود آﻣده ﺑود ﺗﺎ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﻋﺑدﷲ اﻧدوری و ﻏﯾره .ﭼرا ﮐﮫ
ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﻌﺎﺋﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ی دﯾرﯾﻧﮫ ای داﺷت از ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطر ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ )ﭘدرش از ھﻣرھﺎن ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ و
ﺣﻧﺑش ﺟﻧﮕل ﺑود( و ﺧو ِد ﻣﺻطﻔﯽ در ﻣﺣوری ﺑﮫ ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﭼپ اﻓراطﯽ ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم و راﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾرزا ﮐوﭼﮏ،
ﺳرﮔردان.
از ھﻣﯾن رو ،ھم ﺑﺎ ﺣﻣﯾد اﺷرف و ﺣﻣﯾد ﻣؤﻣﻧﯽ و ﮐراﻣت داﻧﺷﯾﺎن در ﺟدل ﺑود و ھم ﺑﺎ ﺧﻠﯾل ﻣﻠﮑﯽ و ﺟﻼل آل اﺣﻣد
ھﻣﻧﺷﯾن و ھﻣﻧوا .ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان اوﻟﯽ را ﻣﺑﺷر ﻧوﻋﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﻠﯽ! ﻗﻠﻣداد ﮐرد ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ھﻣﮑﺎر ﺑﻘﺎﯾﯽ و
ﺧﺷن ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻣﺎن ذوب ﺷد و دوﻣﯽ را ﻣروج ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧو ِد ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺛﻣره اش رژﯾم
ﺳﭘس در واﻗﻌﯾت ھﺎی
ِ
ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران اﺳت.

ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﻌﺎﺋﯾﺎن  -ﺟﻼل آل اﺣﻣد

ﺟﻼل آل اﺣﻣد

اﯾن ﺗرﮐﯾب ﻧﺎﻣﺗﺟﺎﻧس اﻣﺎ ،در واﻗﻌﯾت ﻣﺎدی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺳرﻋت ﻣﺳﺗﺣﯾل و ﺧود را اﺻﻼح ﮐرد .ﻣرﺿﯾﮫ اﺳﮑوﯾﯽ و ﺻﺑﺎ
ﺑﯾژن زاده و ﺣﺗﯽ ﺧو ِد ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﻌﺎﺋﯾﺎن  ٦ھم ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑرادران
ﮐوﭼﮏ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﭘرده ﺷد.
ﻋﺑدﷲ ،ﺑﻌد از ﻓﺗﺢ زﻧدان ھﺎی اﻋﻼﺣﺿرت ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﻣردم در ﺳﺎل ۱۳٥۷و آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ازدواج ﮐرد و
ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﺳر ﻧﺎزﻧﯾﻧش ﮔﻠﯽ ،آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ از اﻣﻼک ﺧﺎﻧواده ی ﺳرھﻧﮓ ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اش ﺑﮫ ﺑﮭروز
ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری  ۷ﺳﭘرده ﺷده ﺑود ،اﺟﺎره و در آن ﺳﺎﮐن ﺷد .ﻣن ﻧﯾز ﭼﻧدی ﺑﻌد ،ازدواج وآﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ از ھﻣﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
را اﺟﺎره و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻋﺑدﷲ ﺷدم .در ﻏروﺑﯽ ﻣوھوم و ﺗﺷوﯾش ﺑراﻧﮕﯾز ﮔﻠﯽ ھﻣﺳر ﻋﺑدﷲ ﺑﺎ وﺣﺷت و ﻧﮕراﻧﯽ در
آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣﺎ را زد و ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐردن در ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﺧودش را در اﻏوش ﻣن اﻧداﺧت و ﺧﺑر داد ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ را در ﻓﯾروزﮐوه
دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده اﻧد .ﺧﺑر واﻗﻌﺎ ً ﺗﺷوﯾش ﺑر اﻧﮕﯾز و ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﺑود .ھﻣﯾن ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯾش ﺑود ﮐﮫ ﺧﺑر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن
ﻣﺣﺳن ﻧﮭﺎوﻧدی  ۸را ﺷﻧﯾده ﺑودم وﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل از آن ﺧﺑر دﺳﺗﮕﯾری ﷴ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل  .۹ﻓﻌﺎﻟﯾن و زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻏﯾر
ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ھﺎی اﻗﺎﻣت و ﺑوﯾژه درﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺳرﺷﻧﺎس ﺑودﻧد ،ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳرﮐوب ھﺎی رژﯾم ﺷدﯾدا ً در
ﺧطر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮕﯾری ﺑوده و ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت دادﻧد .و ﺣﺎﻻ ﻋﺑدﷲ ﺑود ﮐﮫ در
ﺳﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ زادﮔﺎھش ﻓﯾروزﮐوه داﺷت از ﺳوی ﭘﺎﺳداران ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزداﺷت ﺷده ﺑود ،ﭼﻧدی ﺑﻌد اﻣﺎ ،ﺑﮫ
ﺟﮭت ﻧداﺷﺗن ﻣدرﮐﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺎﯾد ھم دﺧﺎﻟت و ﺗﺎﺋﯾد ﺑﮭزاد ﻧﺑوی ﮐﮫ اﮐﻧون در رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود؛ آزاد ﺷد و ﺑراﯾم ﺗﻌرف ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾت را ﺑﻧوﯾس و او
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﻣن اﮔر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ داﺷﺗم ،ﺷﻣﺎھﺎ ﻗﺎدر ﻧﺑودﺑد ﺑﮫ اﯾن آﺳﺎﻧﯽ ﻣرا دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎری ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺑدﷲ و ﮔﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑر رﻓﺎﻗت ﻣن وﻋﺑدﷲ ،ﻣﺎ راﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ھم ﺗﺑدﯾل ﮐرد،
ﺑوﯾژه ﺑﻌد از ﺗوﻟد ﭘﺳرم آﻣﺎﺳﯾﺎ ﮐﮫ ھم ﻋﺑدﷲ و ھم ﮔﻠﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دوﺳﺗش داﺷﺗﻧد و ﻣرﺗب ﺑراﯾش اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی
ﻣﯾﺎوردﻧد و ﻟوﺳش ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن رواﺑط زﯾﺑﺎ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻣن و ﻋﺑدﷲ و دﯾﮕران،
دﯾری ﻧﭘﺎﺋﯾد و ﻧﮕراﻧﯽ ﻣدام از ﻧﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﺟﺎره و ﮔراﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ اﺟﺎره ی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ
ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﭘول ﻧﻘد ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻧﺟوﻣﯽ آن زﻣﺎن ﻧﯾز ھﻣراه ﺷد ،ﺑﮫ دﻏدﻏﮫ روزاﻧﮫ ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷد.
اﯾن آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺳﺗﺎﺟراﻧش ھم داﺳﺗﺎﻧﯽ دارد! ﮐوﺗﺎه ﺳﺧن اﯾن ﮐﮫ در ﻣدﺗﯽ ﮐﻣﺗر از دو ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗطﻌﯽ ﺷدن اﺳﺗﻘرار
ﺳﯾﺳﺗم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻣﯾﻧﯾﺳم ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣﻠﮏ و اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻘﻼت ،ﺑوﯾژه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ارث و ﻣﯾراﺛﺷﺎن را از
طرق واﺑﺳﺗﮕﯽ و ﺧدﻣﺎت "ﻧﺎﻣﺷروع" ﺑﮫ رژﯾم ﮔذﺷﺗﮫ ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ آﻏﺎز ﺑﮫ ﻓروش ﻣﻠﮏ واﻣﻼک و
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺣﺳن آﻧﮭﺎ ﻧﻣودﻧد .از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺑود ارث و ﻣﯾراث ﺧﺎﻧواده ی ﺳرھﻧﮓ ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ام ،در زﻣﺎن
رﯾﺎﺳت زﻧدان ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎری ﻣﺎزﻧدران از ﭘﯽ ﮐودﺗﺎی  ۲۸ﻣرداد ﺑﮫ ﺟﮭت ﺷﻘﺎوت ھﺎﯾش ﺗوده ای ھﺎ ﺧﺎﻧﮫ اش را
ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده و ﻣوﺟب ﮔرﯾز او ﺑﮫ ﺗﮭران ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﺎری ﻓرﻣﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ از ﺳوی آﻗﺎی ﺑﮭروز ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری ﺻﺎدر
ﺷده و ھﻣﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺷش ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺳﺎﮐن در ﻣﺟﻣوﻋﮫ در ﺗﮑﺎﭘوی ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺳﮑوﻧت.
ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﺑﻌد ﻋﺑدﷲ و ﮔﻠﯽ ﺑﺎﻻﺧره آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑود ﯾﺎﻓﺗﻧد و از ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ رﻓﺗﻧد .رواﺑط
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﻣﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ھر از ﮔﺎه ﻣﮭﻣﺎن ھﻣدﯾﮕر ﻣﯽ ﺷدﯾم .ﻣن اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ی ﺗﻼش ھﺎﯾم ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣﻠﯽ
۲

ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺷدم .و اﺟﺎره ھﺎ ھم ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﺳرﺳﺎم آور در ﺣﺎل ﺻﻌود ﺑود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣﯾد ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای اﺟﺎره ﺑﮫ ﯾﺎس ﻣطﻠﻖ ﺑﮑﺷﺎﻧد .اﯾن ھم ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﮔﯾرودار ،آﻗﺎی ﺑﮭروز ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری
ﺑرای زﯾر ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻗرار دادن ﻣﺎ ،ﺑدون اطﻼع ﺗﻠﻔن آﭘﺎرﺗﻣﺎن را ﻗطﻊ و ارﺗﺑﺎط ﻣﺎ را ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭼﻧد ﺑراﺑر ﮐرد .در اﯾن ﻣﯾﺎن روزی ﮐﮫ دوﺳت و ھﻣﭘروﻧده ی ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل
ﻣﮭﻣﺎن ﻣن ﺑود ﺑﮭروز را ﺻدا ﮐرد و ﺑﺎﺷﯾوه ی ﻣﺧﺻوص ﺧود از ﺑﮭروز ﭘرﺳﯾد " :آﻗﺎی ﺑﮭروز اﯾن رﻓﯾﻖ ﻋزﯾز ﻣﺎ
را ﮐﮫ ﺟواب ﮐرده اﯾد ،ﺑﺎ اﯾن اﺟﺎره ھﺎی ﺳرﺳﺎم آور ﭼﮑﺎر ﮐﻧد و ﮐﺟﺎ ﺑرود؟" ﺑﮭروز ﺟواب داد ،وراث ﻣﯽ ﺧواھﻧد و
ﻣرا ﻣﺳﺋول ﮐرده اﻧد!" و روزی دﯾﮕر ھﻣﺳر ﺟوان ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﭼون ﻣﺎ از وﺳﻊ ﯾﺎﻓﺗن
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳﮑوﻧت و ﺗﺧﻠﯾﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻧﺎﺗوان و ﻣﺳﺗﺎﺻل ﺷده ﺑود ﺑﻣن ﮔﻔت  :دوﺳت ﻋزﯾزم  ،ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺧوب
ﺑﺎﯾد ﭘوﻟدار ﺑﺎﺷد ،و ﮔر ﻧﮫ ﻣﺛل ﻣﺎ روﺳﯾﺎه ﺧواھد ﺷد .ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺗﺎن اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی آﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺳﺗﺎﺟراﻧش ﭼﻧﯾن
ﺷد ﮐﮫ ھر ﮐس ﺗواﻧﺳت از آﻧﺟﺎ اﺳﺑﺎب ﮐﺷﯽ ﮐرد و رﻓت و ﺑﺎﻗﯽ ﭼون ﻣرا آﻗﺎی ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﺻﺎﺣب
ﻣﻠﮑﯽ دﯾﮕر ﻓروﺧت.
ﺑﺎری ﺳﺎل ھﺎ از آن زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و اﻧدوه ﺧﺑر درﮔذﺷت دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﭼون ﻋﺑدﷲ ﻏﺑﺎر زﻣﺎن را از ذھﻧم
ﺳﺗرد و آن ﯾﺎد ھﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن را در ﺑراﺑرم ﻧﮭﺎد .ﻣن ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺧﺑر ﭼﻧد ﺑﺎرﺳﻌﯽ ﮐردم ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﺑدﷲ و
ﮔﻠﯽ در ﺗﮭران داﺷﺗم و ھﻣﯾن ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑودم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑود .ﺷﺎﯾد ﮔﻠﯽ در
ﻧﺑود ﻋﺑدﷲ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل اﻣﺎ در ھﻣﺎن اواﯾل ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﺎ ﮔﻠﯽ ﺗﻣﺎس
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺻﺣﺑت ﮐﻧد و از ﻗول ﮔﻠﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺗﺎﻧت و ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ درد ﺗﺣﻣل ﻧﺎﭘذﯾر ﺳرطﺎن را ﺑﺎ
ﻟﺑﺣﻧد ﻣﻼﯾم ھﻣﯾﺷﮕﯽ اش ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل و در ﺳﮑوت ﺗﺣﻣل ﻣﯾﮑرده اﺳت و اﯾن اواﺧر ﮐﮫ دﯾﮕر ﺣﺗﯽ ﺗوان ﺳﺧن ﮔﻔﺗن
ﻧﯾز ﻧداﺷﺗﮫ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ اش ﮔﻠﯽ اش را دﻟداری ﻣﯾداده و ﻧوازﺷش ﻣﯾﮑرده اﺳت ،ﯾﺎد ﻋﺑدﷲ و
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﺎﯾش ﮔراﻣﯽ.

۱

 -ﷴﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗل ﺷﺎﻏﺎﺟﯽ و ﭼﻧد ده ﻧﻔر دﯾﮕر ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣن ﺑﺎ ﮔروه ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺧرم آﺑﺎدی دﺳﺗﮕﯾر و ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑودﯾم.

۲

 در ﻣورد ﮔروه ﺧرم آﺑﺎدی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﭘر ﺟﻣﻌﯾت دﺳﺗﮕﯾر ﺷده در ﺳﺎل  ۱۳۵۲اﺳت ،ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣطﻠب و ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﺗﺣﻘﯾﻘﯽﮐﮫ روﺷﻧﮕر اﺑﻌﺎد و ﻋﻣﻠﮑرد و ﻏﯾره آن ﺑﺎﺷد ﺗﺎﮐﻧون ﻧدﯾده ام .ﻣن اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧود ﻣﻧﺗﺳب ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و زﻧداﻧﯽ ﺑﮭﻣراه اﯾن ﮔروه ﺑودم و
ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﺛﺑت آن ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﻓﺎﯾده ای ﺑﺎﺷد ،در ﮔﯾر ﻧوﺷﺗن آن درﺣد ﺗوان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺳﺗم.

۳

 -وﯾﻼی ﺧﺻوﺻﯽ ﷴ رﺿﺎ ﺷﺎه در ﺳوﺋﯾس ﮐﮫ ﺗﻔرﯾﺣﮕﺎه زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﺣل اﺳﮑﯽ اﯾﺷﺎن وﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ﺑود.

-٤
٥

ﭘﺎی ﺧﺎطﺮات رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر )ﻓﺎطﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی – ﺷﺎﻳﮕﺎن http://www.siahkal.com/index/right%20col/payam84-Sokhan-raniy_Madar.htm

 " -ﺟﺒﮭﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ" از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮔﺮو ِه ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﺋﯿﺎن در ﺳﺎل  ۱۳٥۱ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

 - ٦ﺑﺎ ﺿرﺑﮫ ﺧرداد  ۱۳۵۲و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺣﺳن روﻣﯾﻧﺎ و ﻧﺎدر ﻋطﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮕﯾری ﺗﻌدادی دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑدﷲ اﻧدوری و ﺑﮭزاد
ﻧﺑوی ،ﮔروه "ﺟﺑﮭﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ" ﻋﻣﻼً از ﺑﯾن رﻓت و ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﺎﯾد از ﺳر ﻧﺎﭼﺎری ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯾوﺳت.
 - ۷ﺑﮭروز ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری ﭘﺳر ﺑزرگ ﺳرھﻧﮓ ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری و ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرادرش ﺑﮭﻧﺎم ﻧظﻣﯽ اﻧﺻﺎری ﺑﮭﻣراه ﮔروه ﻣﺎ )ﺧرم آﺑﺎدی(
دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﮭﻧﺎم ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن ﭘروﻧده ای ھﻣﺗراز ﺑﺎ دﯾﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻣﺣﮑوم و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد ،از ھﻣﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ی
ﻣﺷﺗرک ﺑدون ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ و آزاری آزاد و ﺑﮭروزﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد ﻣﺣﮑوم ﺷد.
 - ۸ﻣﺣﺳن ﻧﮭﺎوﻧدی ﮐﺎرﮔر ﻣﺑﺎرز و ﺷرﯾﻔﯽ ﺑود از ھﻣﭘروﻧده ھﺎی ﻣن ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺣﻣود ﺧرم آﺑﺎدی و ﺗﮭﯾﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺑرای ﮔروه ﻟو رﻓﺗﮫ و
در ﺧﺎﻧﮫ ی رﻓﯾﻖ دﯾﮕرم ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺑطور ﻣﺳﻠﺢ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .در ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎ اﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ زﺑﺎﻧزد
ﺗﮭراﻧﯽ و اطراﻓﯾﺎﻧش ﺷده ﺑود .ﻣﺣﺳن ﺑﮫ اﻋدام و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺣﺑس اﺑد ﻣﺣﮑوم و در ﺳﺎل  ۵۷ھﻣراه ﺑﺎ دﯾﮕر زﻧداﻧﯾﺎن آزاد ﺷد .و در ﮐوﺗﺎه ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ
ﮐوﻣﻠﮫ در ﮐردﺳﺗﺎن ﭘﯾوﺳت  .ﻣﺣﺳن ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮭران ﻣﯽ آﻣد ﺑﮫ دﯾدار ﻣن ھم ﻣﯽ آﻣد .آﺧرﯾن ﺑﺎر در ھﻣﺎن آﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺟﺎره ای ﺑﮫ دﯾدار ﻣن
اﻣده و از ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ واده اش در ﻟرﺳﺗﺎن ﺗﻠﻔن ﮐرد ،و ﻟﺣظﮫ ای ﺑﻌد رﻧﮓ و روﯾش ﺳﻔﯾد ﺷد و ﮔوﺷﯽ را ﮔذاﺷت .در ﭘﯽ ﭘرﺳش ﻣن
ﮔﻔت ﻓردا ﺑﮫ ﺧرم آﺑﺎد ﻣﯾروم ،ﭘدرم ﻓوت ﮐرده .ﻣن ھر آﻧﭼﮫ ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزداری او از رﻓﺗن ﮐردم ﺛﻣری ﻧداد و او ﺑﻌد از روﺑوﺳﯽ و ﺑدرود ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ رﻓت.
ﭼﻧد روز ﺑﻌد از دوﺳﺗﺎن ﺧﺑری درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ" ﻣﺣﺳن در اطﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺷب ﺧواﺑﯾده ﺑوده رﮔﮭﺎی دﺳﺗﺎﻧش را ﮔﺷوده و در ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت!"
 - ۹ﷴ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺗدل ﺷﺎﻏﺎﺟﯽ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ھﻣﭘروﻧده ھﺎ و دوﺳﺗﺎن ﺧوب ﻣن اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻔری ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﮑل )ﺷﺎﻏﺎﺟﯽ( زادﮔﺎھش از طرﯾﻖ
ﭘﺎﺳداران ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺗﮕﯾر و و ﭼﻧد ﻣﺎه در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط ﺑﺳر ﺑرد ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﻌﻠت ﻧداﺷﺗن ھﯾﭻ ردی از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ آزاد
ﺷد.

۳

