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 باقر مرتضوی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٢
  

  نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم

  به ياد محمد على پژمان
  

  
توان  ِاين حداقل کاری است که می. از يادھا برودکنم که نبايد نام ھيچ يک از قربانيان رژيم جمھوری اسالمی  احساس می

توان به شکل نمادين روزی از روزھای سال  می.  و يا گروھی ويژه محدود کرد۶٧کشتار را نيز نبايد به سال . انجام داد

ای انقالب ی بکنيم، از ھمان فردئزدا از قربانيان که ايدئولوژی. شدگان را برگزيد که يادمانی باشد عمومی از تمامی کشته

در سکوت ما يک به يک به رگبار بستند تا . کشی نيز آغاز شده است که حاکميت به خمينی و پيروان او رسيد، انسان

ايم و ياد  و حال ما مانده.  حاکميت خويش مستحکم کنند، قربانيانۀکشتند و کشتند و کشتند تا بر جناز. نوبت به ما رسيد

ای، در واقع يک  وری در تاريخ ھم که شده، نام بردن از آنھا و يا روايت خاطرهکنم برای يادآ فکر می. اين عزيزان

اميدوارم کسانی ديگر . چه در اينجا خواھيد خواند در ھمين راستا نوشه شده است آن. ِداشت تاريخی خواھد بود گرامی

  .تر کنند يافت شوند و اين يادداشت را کامل

محمدعلى پژمان معروف به على كاكو متولد سال . ه ياد او در ذھنم جاويد استمحمدعلی پژمان يکی از اين افراد است ک

پنداری فعاليت سياسی در . ن كنفدراسيون در مونيخ بوداز فعاال او. ھزار و سيصد و بيست و شش در شيراز بود

در اين شھر در . اش به شھر كلن رفتُ يک شھر برايش آنقدر کم بود که براى گسترش بعد فعاليت مبارزاتىۀمحدود

  . ترين دانشجويان کنفدراسيون واحد كلن شد شمار فعال

با تنى چند از دوستانش تصميم گرفتند يک سازمان چپ و كمونيستى . اين فعاليت نيز انگار برای علی بسيار اندک بود

 - گروه انقالبيون ماركسيست "ۀسيس شدأولين گروه تازه تؤگذاران و يكى از مسعلى در اين راه جزو بنيان. تشکيل دھند
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زمان با انقالب، زمانی که تب مبارزه باال گرفت و کس را يارای ساکت نشستن و ناظر ھم. شد) پيکار خلق"(لنينيست

  . بودن نبود، على نيز راھى ايران شد تا درمبارزات ضد سلطنتی داخل کشور شرکت فعال داشته باشد

و به يكى از .  متحد شد"سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر"ش با وھ مبارزه ھمراه گرۀاو در ايران در ادام

با يورش جمھورى اسالمى به نيروھاى انقالبى على نيز در سال .  پيكار انتخاب گرديدۀت تحرير نشريأاعضای ھي

. انش جشن گرفته بودای از ھم بندرا ھمراه عده)  کارگرۀروز طبق(ام که در زندان اول ماه مه  شنيده.  دستگير شد١٣۶٠

از دکتر و دارو و مداوا خبری . در زندان شالق بود و شکنجه. متأسفانه در زندان به بيماری سخت سرطان دچار آمد

ای  او جز تنی ضعيف و اراده. بايست از يک سو با سرطان مبارزه کند و از سوی ديگر در برابر شکنجه علی می. نبود

اگرچه در برابر سرطان ضعيف بود و رنجور، اما . ری اسالمی ماند، مقاومت کرددر برابر جمھو. واال چيزی نداشت

 در زندان ١٣٦٧كه او را به سال  ھای خويش پای فشرد و اين خوشايند رژيم جنايتکاراسالمى نبود تا اين بر آرمان

   .آويز كردند حلق

يسم فراموش نخواھيم کرد يادش و نامش در  علی را برای آزادی، برابری و سوسيالۀگز مبارزه و تالش پيگيرانمن ھر

  .دل من و تمامی رفيقانش ھميشه زنده و جاويد خواھد ماند

   

 

 


