اداي اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزي ﮐﻪ ﻧﻮ ﺷﺪن را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد
و ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽِ ﮐﻬﻨﻪاي را در راه رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﺪ!
رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦﭘﻮر زﺑﺎنﺷﻨﺎس ،ﭘﮋوﻫﺶﮔ ِﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎرز و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۴ژوﺋﻦ در ﺳﻦ  ۷۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﺟﺪال ﺑﺎ
ﺑﯿ�ری ﴎﻃﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺶ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎناش ﻫﯿﭻ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای او ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻣﺮﺳﻮم ﺳﺒﻘﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪارج
ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻤﯽاش دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺗﺴﻠﯿﺖﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﻋﺎدﺗﯽ و ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎی ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و  ...اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ او ذرهای از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﻦﺘ او ﺑﺎر ﻏﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ دوش ﺧﺎﻧﻮاده ،رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻢرزﻣﺎن و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ و ﻤﺗﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ در
روزﮔﺎر ﺳﻠﻄﻪی واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ ،ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهﮔﺎنِ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ
از آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎنﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻣﯿﺮ ﻫﻢ
دﺳﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﺴﺴﻦﺘ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎیﺷﺎن و در ﻤﺗﺎم ﮔﺮهﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ و اﻣﺘﯿﺎزی ﻃﺎق ﻧﺰد.
اﻣﯿﺮ ﻧﻮ ﺷﺪن را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽِ ﮐﻬﻨﻪای را در راه رﻫﺎﯾﯽ ﺑﴩ ﺑﺮ �ﯽﺗﺎﺑﯿﺪ .ﻣﺮزﻫﺎ ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ،دوﻟﺖﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻬﻨﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه رﻫﺎﯾﯽ ﺑﴩﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺮاه راﺳﺦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﮐُﺮد ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺧﻮدش را ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم از وﯾﺘﻨﺎم ﺗﺎ ﻇﻔﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ و  ...اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز و ﻣﻠﯿﺖ ،وﻃﻦ و ﮐﺸﻮر ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ و در راه ﺑﺮداﺷﻦﺘ ﻤﺗﺎم
ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد.
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﴩﯾﺖ از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜ�ر را در ﮔﺮوه از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ ﮐﻠﯿﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن را ﭼﻨﺎن ﻋﻤﯿﻖ و
ﻋﻠﻤﯽ درک ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺸﻪای را ﺑﺪون از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد؛ و از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن را ﭼﻨﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﺑﴩﯾﺖ
ﴐوری ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ �ﯽداﻧﺴﺖ .ﭼﻨﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت روزﻣﺮهی او ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟ ِﺰ ﻣﻌﺪود رﻓﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرش ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ و داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﳌﺲ ﻧﺒﻮد .ﻟﺤﻈﻪای از
آﻣﻮﺧﻦﺘ دﺳﺖ ﺑﺮ �ﯽداﺷﺖ و ﭼﻨﺎن ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖ آﻣﻮزش ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ داﻧﺴﻦﺘ را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ .داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ و درسﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را
ﭼﻨﺎن ﺳﺎده ،ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ دور از ﺑﺰرگ�ﺎﯾﯽ ،ﺷﯿﻮا و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎراﺗﺶ
)ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ( ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ .ﻫ� او در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ اﻣﺎ ﺳﺨﻨﻮری ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮش ﮐﺮدن ،ﻓﻬﻤﯿﺪن و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
و ﮔﺮهﻫﺎی ذﻫﻨﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ادب و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮد ...ﭼﻮن اﻣﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﻪ  ۶۸ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر  ۶۷ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
زاﻧﻮ در ﻧﯿﺎورد .زﯾﺮ ﻫﺠﻤﻪی ﮐﺸﺘﺎر و ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺗﺒﻠﻐﺎﺗﯽِ ِ
ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رﻧﮓ اﮐﺮﺜﯾﺖ در ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﺗﻮان ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮد .ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎﻧﻪی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻒ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﴏف ﻓﻬﻤﯿﺪن
دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﯾﻮرﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت ﺷﺪهﮔﺎن ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در راه اﯾﻦ ﺗﺪارک ﻋﻈﯿﻢ از
ﻫﯿﭻ ﺧﺪﻣﺘﯽ در ﻫﯿﭻ ﻋﺮﺻﻪای ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎرش ﺳﻔﺮی ﺗﺠﺴﺴﯽ از ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺗﺎ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻤﺗﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼﯽ و
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩ و ﮔﺴﱰهی ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽِ ﺑﴩ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن؛ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ،ﭘﺮﺷﮑﻮه
و ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ردﭘﺎی او ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .او در ﻗﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﻧﺪ ،زﻧﺪه ،ﭘﻮﯾﺎ ،ﭘﺮﺣﺮارت ،آﺗﺸﯿﻦ
و ﴎخ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺮ درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺮ ﺑﺎر و ﴎاﻓﺮاز زﯾﺴﺘﯽ!
ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهﮔﺎن آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ رزﻣﯿﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد!
در آن روز ﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮارزش ،ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ و ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪی ﺗﻮ و ﻫﺰاران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻗﺼﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺟﺸﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ!
روزي ﺻﺪايِ آزادم ،در ﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﺗﻮ وُﻫﺰاران ﻣﻦ ،ﻣﺜﻞِ ﺷﮑﻮهِ ﯾﮏ ﺗﻦ
آن روز ،دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺧﺸﻢ ِ ﺻﺪاي ﺗﻮﻓﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
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