ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪی درﻓﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ!
»ﺁﻩ اﮔﺮ ﺁزادی ﺳﺮودی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﭼﮏ
هﻢﭼﻮن ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﭘﺮﻧﺪﻩﺋﯽ،
هﻴﭻ ﮐﺠﺎ دﻳﻮاری ﻓﺮرﻳﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﻝﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﻳﺴﺖ
در ﻳﺎﻓﺘﻦ را
ﮐﻪ هﺮ وﻳﺮاﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻏﻴﺎب اﻧﺴﺎﻧﯽﺳﺖ
ﮐﻪ ﺡﻀﻮر اﻧﺴﺎن
ﺁﺑﺎداﻧﯽ اﺳﺖ *« .
اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی – ﻣﺒﺎرز ﺟﻮان ِ اﻳﺮاﻧﯽ  -ﻧﻴﺰ ﺷﻤﻊ وﺟﻮدش را درﭘﺎی ﺁزادی اﻳﺮان ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺁب ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﻮد
در ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﺗﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻳﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻝﺐ ﺁزادی ،ﺳﺮودی ﺑﺮای اﻳﺮان .
ﺧﺒﺮﮔﺰاری هﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ ،اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮ اﺳﺎرت ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻩ اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﺽﺎﻳﻌﻪ
ﺑﺰرگ را ﺑﻪ هﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﻣﺒﺎرزان راﻩ ﺁزادی در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ .
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی را از ١٨ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ٧٨ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ  .اﮔﺮﭼﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎ او و ﺑﺮادر درﺑﻨﺪش هﻤﺮای ﻧﺒﻮدﻩ ام اﻣﺎ
دﺳﺖ هﻤﺮاهﯽ او و هﻤﻪ ﺁﻧﺎن ﮐﻪ در راﻩ ﺁزادی ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را هﻤﺎرﻩ ﻓﺸﺮدﻩ ام و اﻣﺮوز در ﻏﻢ ﻓﻘﺪان او ﺑﺎ
هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان اﻧﺴﺎن را دﻝﻴﻞ از وﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﺮﻳﮑﻢ .
ﻣﺮگ ﺷﻬﺎدت ﮔﻮن اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﻩ ای از ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ رود:
 -١ﺑﺮ ﺧﻼف هﻤﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﯽ هﺎ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﮐﺸﯽ وﻝﻮ در ﻗﺎﻝﺐ ﻋﺮﻳﺎن و در ﻣﻴﺎﻧﻪ زﻧﺪان از
ﺡﺮﮐﺖ اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﺡﺎدﺛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮات هﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽ هﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ ﺁزاد اﻧﺪﻳﺸﺎن را
در هﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺹﺮ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ زﻧﺪﻩ ﮐﺮد .
 -٢ﻣﺮگ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ِ ﺑﻴﻤﺎر از ﺁﻓﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺘﺒﺪاد
هﻤﻪ ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ در راﻩ ﺁزادی ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای ﻳﮏ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک هﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﻤﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ هﻤﻪ ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن را از هﺮ ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ ﺑﺮ ﮔﺮد هﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد
هﻤﻴﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺮگ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی هﻤﻪ را در ﻳﮏ اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺎﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ هﻤﺮاﻩ ﮐﺮد و هﻤﺪرد .
 -٣ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺁزادی ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻪ دﺳﺖ هﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﻪ هﻤﺎن ﺁزادی اﺳﺖ در اﻣﺘﺪاد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺁﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﻮگ
اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی هﻤﻪ دﺳﺖ هﺎ از هﺮ ﻃﻴﻔﯽ ﻓﻘﻂ در ﺳﻮگ ﻳﮏ ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ ﺳﻮی او دراز ﺷﺪ  ،ﺑﯽ دﺧﺎﻝﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ هﻤﻴﻦ ﻣﺸﺎراﻝﻴﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ  .ﺁزادی را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎرغ از اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺎرﻳﻒ از ﺁن  ،اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .
 -۴ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﻳﺮان ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ رﮐﻮد و ﺳﮑﻮن ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ در ﻃﻮل ﻳﮏ ﻗﺮن
اﺧﻴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﺮاﻳﯽ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﮑﺮار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻴﺰش هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد  .ﺷﺎهﺪ ادﻋﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻝﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮﻧﻴﻦ ِ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ در ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺁرﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدﻩ ای ﻣﺮدم اﻳﺮان در راﺳﺘﺎی ِ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺹﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﮑﻮس ِ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻧﻘﻼب ِ  ۵٧و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﮑﺴﺖ اﺧﻴﺮ در اوﻝﻴﻦ ﺗﺤﺮک اﻋﺘﺮاﺽﯽ ِﻏﻴﺮﻩ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ در
ﭘﺮوژﻩ اﺹﻼح ﻃﻠﺒﯽ دوم ﺧﺮداد ﺳﺎل ) ٧۶ﺹﺮف ﻧﻈﺮ از روﻳﮑﺮد ﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﺹﻼح ﻃﻠﺒﯽ در
اﻳﺮان ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﺑﺎﺷﺪ  .اﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ هﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ِ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻳﺎس و ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن
رﮐﻮدی ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ در ﻣﻴﺎن ِ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮد  .ﺡﺎل و در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺟﺮﻗﻪ هﺎﻳﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ

اﻧﻔﻌﺎل و رﮐﻮد ِ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮع ﺟﺮﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﺤﺮﻳﮏ ِ رﮐﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ٧٨ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻴﻞ ﺧﺸﻢ و ﺧﺮوش را ﺑﻪ ﺗﺤﺮک
وادارد  .اﻣﺎ ﮔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺁﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﺑﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻳﮏ
اﻧﺴﺎن و ﻣﻮاردی اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﻳﺜﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و هﻤﻴﺸﻪ هﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻪ ی ﺟﺎن ﺧﻮﻳﺶ را در ﮐﻒ ﺁرﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﻨﺪ و در ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎﻩ ِ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺡﺎﺽﺮ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﮐﯽ در ﺑﻬﺖ ِ ذهﻦ و رﮐﻮد رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ دﺳﺖ را اﮔﺮ ذهﻨﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻳﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ
"اﻣﻴﺮ ﭘﺮوﻳﺰ ﭘﻮﻳﺎن" در ﻣﻘﺎﻝﻪ » ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ هﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋى هﻢ ﺗﺎآﺘﻴﻚ « ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دهﺪ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﺪ )):ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﭘﻴﺸﺮو در ﺷﻜﻞ ﭼﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺁن را ﻓﻌﺎل ﻣﻯ آﻨﺪ((  .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ دﻳﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻌﺪ رﻓﺘﺎرهﺎی ﭼﺮﻳﮑﯽ از ﺁن دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺽﺮورت ﺑﺪان ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﺹﻮرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﺡﺎﺋﺰ ﮐﺎرﮐﺮدی اﻳﻦ ﺳﺎن ﺷﻮد  .و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﺹﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺮگ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی در زﻧﺪان و ﭘﺲ از ﺳﺎﻝﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ درﺑﻨﺪی ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺟﺮﻗﻪ ی ﻣﻌﻬﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺗﺤﻮل و ﺗﺤﺮک ﮐﻨﺪ  .ﺡﺎل و در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺗﻨﻬﺎ هﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺒﺎرز ﺳﺎدﻩ و ﻣﻈﻠﻮم
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺡﺘﯽ رد ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  .اﻣﺮوز اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﻴﺪ راﻩ ﺁزادی
ﻣﻴﻬﻦ ﻳﮏ ﺳﻤﺒﻮل اﺳﺖ ،ﻳﮏ ﭘﺮﭼﻢ  .اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی اﮔﺮﭼﻪ ﺁزادﻳﺶ را ﺑﺎ ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺮخ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد اﻣﺎ هﻤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺁزادی ﻳﮏ ﻣﻠﺖ را در ﺡﻴﺎت ﺁن ﻣﻠﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ  ،ﺧﺎﻝﯽ از اﺳﻄﻮرﻩ و ﺑﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ درﻓﺸﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻗﻬﺮ هﺮﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎردوﺷﻴﺶ ﻣﻐﺰ وﺟﻮد ﺁدﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺪ و ﻣﯽ دوﺷﺪ  .ﺑﺎری! ﺗﺎ ﻣﮕﺮ او درﻓﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺑﺎم
ﺁﮔﺎهﯽ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ .

ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺰﻳﺰی
١١ﻣﺮداد  ٢ / ١٣٨۵ﺁﮔﻮﺳﺖ ٢٠٠۶
ﻣﻨﺒﻊ:

*.

http://azizi61.multiply.com

زﻧﺪﻩ ﯾﺎد ﺷﺎﻣﻠﻮ ؛ ﺷﻌﺮ »ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺁرزو«  ،از دﻓﺘﺮ »ﻋﺸﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« .

