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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ مارچ ٢٢

 !ورهمازندران، پايان يک د» ِخی پوست«
  ]۶١ ]حمل[ فروردين۴ کمونيست، در ۵مناسبت جانباختن ه ب[

  

ِان در اثر تعرض بی امان سردمداران رژيم جمِوره ای از تاريخ جنبش کمونيستی ايرد ھوری اسالمی، رقم ديگری ِ

، سران حکومت، کمر به نابودی جنبش سياسی بسيار باالئی برخوردار بودوره ای که جامعۀ ايران از التھاب ُخورد؛ د

ديگری لگدمال از دستآوردھای مبارزاتی توده ھا، يکی پس . ی و روشنفکری بستندئ توده -ِھای اعتراضی کارگری 

دوره، . را انتخاب نمودند" ميان توده ھا"موازات آنھا و گام به گام، سازمان ھا و احزاب، سياست عقب و در ه ، بشد

ُ، ميادين طبقاتی ھم، شاھد درگيری، دستگيری، شکنجه، کشت و کشتار کمونيست ھا، بودورۀ تعرض به آزاديخواھان د ُ

ِآزادی ھای نيم بند و اختناق ترک بر داشته، بار ديگر و اين .  قدرت رسيدگان بودِن از جانب تازه بهان و مخالفامبارز
 نمودن فضای ضيق. ِبار، در ابعادی گسترده، جای خود را به سرکوب بی رويه، ترس و وحشت ھر چه بيشتر داد

 اجتماعی و -يدی سياسی جامعه را می شد در خيابان ھا، در ادارات، در محالت و خالصه در تمامی حوزه ھای تول

ن کارگران و اورانی، دو انتخاب، در برابر مدافعبنابراين و در بستر چنين فضا و د. گی به عينه مشاھده نمودخانواد

ِ و يا انتخاب سياست به جلو و تعرضی؛  زحمت کشان قرار گرفته بود؛ راه عقب و کرنش در برابر وضع موجود
ُو سازمان کمونيستی تلقی گشته و عمال، خط فاصل خود را با حرافان، گنده مثابۀ خمير مايۀ ھر جريان ه سياستی که ب ً

  .گويان و مدعيان دورغين آرمان رھائی از زير سلطۀ امپرياليستی مجزا می سازد

وران تصفيه حساب ھای سياسی نمايندگان طبقۀ کارگر و ديگر ، د- دھۀ شصت  و در حقيقت-وران در ھر صورت د

 - ورانی که جامعۀ ايران من حيث المجموع ايران بود؛ تصفيه حساب ھا و يا د ديده، با حاکمان اقشار زحمت کش و ستم

 و ھمچنين انجام تحرکات عملی و  ، کمتر نظاره گر پيگيری سياست ھای سالم و پيشرونده-ُو به غير از کردستان 

به عبارتی دقيق تر . ستۀ ايران بوده استِ ارگان ھای مسلح رژيم وابهِنيروھای درون جنبش کمونيستی عليسازمانيافتۀ 

می توان گفت که عقب گرد و تسليم طلبی، به يکی از خاصيت ھای سازمان ھای کمونيستی مدافع تغيير بنيادی نظام 

گی آزاديخواھان قرار دارد و به سادِنا صحيح و غير بسيج کننده ای که ثمرۀ آن در مقابل ھمۀ ی تبديل گرديده بود؛ سياست

ن نشان داد، زمانی می توان، خلقی را از اسارت و بندگی، و از زير يوغ سلطۀ امپرياليستی رھا ساخت که جنِگ می توا

 يعنی در -ورانی، د، در چنين »خی پوست«گان جان باختدر حقيقت . ِ ارگان ھای مسلح نظام سازمان دادهانقالبی را علي
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ِان سرکوب و خفقاق و ھمچنين در دوران بگير و بورد ُی و کشت و کشتار ئندھای فله بِ ِ پا پيش گذاشتند، تا از منفعت - ُ
  . خلق شان دفاع کنند

ّ، يعنی راه و آرمان محمد حرمتی پور، اسد رفيعيان، »خی پوست«گان ِکمترين ترديدی، آرمان جان باختبه يقين و بدون 
 مبارزاتی، از جانب به اصطالح ِجواد رجبی، عباس عابدی و حسن عطاريان، و آنھم در گره ھای تاريخی و حساس

ارتش رھائيبخش خلقھای (، گام به گام، جريان زندۀ چريکھای فدائی خلق ايران ن آنان به انحراف کشانده شده استپيروا

ُرا، به سازمان بی عمل و مرده تبديل نمود؛ اما، علی) ايران ّ ًسف باری، تحرکات حدودا أرغم چنين سرنوشت ناگوار و ت ُ

اضافه، در ه  و ب در جنگل ھای شمال ايران، حاوی دستآوردھای کمونيستی) آرخا( چريکھای فدائی خلق چھارده ماھۀ

  . بر دارندۀ ضعف ھا و کاستی ھای مبارزاتی بوده است

سياست تعرض " نتوانست،  وکمونيستی خود باز ماند از پراتيک - در آغازين و در اوائل دھۀ شصت -متأسفانه جنگل 

ِ، حقيقتا، اگر نگوئيم ھمۀ دليل آن، به ۀ اميد و شور مبارزاتی بی افزايدرا پی گيرد؛ نتوانست بر دامن" مانيمکنيم تا باقی ب ً

ُتعرض و به خاک و خون کشاندن پنج چريک فدائی خلق توسط صدھا ارگان مسلح نظام بر می گردد؛ اما، به جرأت می  ّ
انی و در ناباوری به اصطالح ادامه دھندگان آن مربوط می شود؛ ِتوان گفت، که يکی از دالئل مھم و اساسی آن، در ناتو

چرا که چنين گفته و يا گفتمانی بی معنی و يا بی اساس نيست که پيش رفت و يا پس رفت ھر تحرک انقالبی و 

ِکمونيستی، خارج از حوادث احتمالی رو در رو، لحظات و يا ريسک، به افکار باز ماند گان آنان وابسته است؛ ِ

ُ شخصی، و به دور از جاه طلبی ھا و ادعاھای واھی، -ُگانی که می بايست به دور از منفعت ھای حقير سياسی زماندبا

ًدر ھر صورت بعضا کادرھا، رھبران بی کفايت، نااليق و بی . دنبالۀ راھی را پی گيرند که بنيانگذاران آن، بنياد نھادند

، گام به گام، راه -  ۶١ ]حمل[ و فروردين۶٠ ]حوت[عد از ضربۀ اسفند و آنھم ب- ) آرخا(ِخاصيت چريکھای فدائی خلق 

غير سازمانی، پروندۀ " رھبران"را کوتاه تر و سر آخر و در ارتباطی ناسالم با ديگر » خی پوست«گان جان باخت

!! گيرند"  ایتازه"ِوجود آمده، جان ه زعم خويش، از فضای به فعاليت ھای کمونيستی در جنگل ھای شمال را بستند تا ب

ِرفتار و اعمال غير سياسی و غير اصولی که در درون جنبش کمونيستی تک نمونه نبوده است و ده ھا مورد را می 
ِتوان در اين عرصه رديف نمود و نشان داد که بخشی از پس گرد جنبش کمونيستی، به دغل بازی و يا به اتخاذ سياست  ِ

که  ً نمايندگان سياسی کارگران و زحمت کشان مربوط می شود؛ مضافا اينغايت انحرافی و تخريبی به اصطالحه ھای ب

ِعنوان يگانه حرکت انقالبی و يا کمونيستی اميدبخش ه ، بدرا ھم نمی توان و نمی باي» خی پوست«ناگفته نماند، آرمان 
و  ش و پر شور ياد کردی اصيل، ثمربخعنوان حرکته ّبه دنيای بيرونی معرفی نمود؛ اما و در عوض می توان از آن، ب

  .  تئوريک، به تجليل، به بررسی و يا به بازنگری آن پرداخت- ِخارج از ھر گونه تعصبات سياسی 

خی «اب ب، اندر-ِمانند صدھا جنگ نابرابر عناصر و نيروھای کمونيستی با رژيم سراپا مسلح ه  و ب-ًمطئمنا ھر ساله 

 محمد حرمتی پور، اسد -منجر به جان باختن پنج فدائی کمونيست مازندران در جنگل ھای شمال ايران که » ِپوست

در اين روز يعنی .  گرديده است، ياد، گفته و يا نوشته می شود-رفيعيان، جواد رجبی، حسن عطاريان و عباس عابدی 

مازندران، توسط گله ھا و » ِخی پوست«جنگل ّدر چھارم فروردين سال ھزار و سيصد و شصت و يک بود، که 

خون نشست و بار ديگر، بخشی از افکار جويندگان راه رھائی و ه ِجرثومه ھای فساد و تباھی نظام امپرياليستی ب

ُ، ضربه و شکست خورد و از حرکت انقالبی خود باز »خی پوست«ِآرمان . کمونيستی، از مسير تأثيرگذار خود باز ماند

ِو شکستی که اجتناب پذير، قابل پيشگيری و مستلزم رعايت قوانين اوليۀ جنگ چريکی ماند؛ ضربه  ِ  يعنی تحرک -ِ

ی که ئلح و ھار بود؛ خطاھا و يا ضعف ھا دشمن سراپا مسه علي-دائمی، ھوشياری دائمی و بی اطمينانی دائمی و مطلق 

  . ننده داردِدخالت با واسطه و مستقيمی، در پس رفت و پيش رفت جنگ ھای بسيج ک
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ويژه ايران و آنھم در دوره ه ِبه طور حتم، تجارب و نمونه ھا در اين زمينه فراوان اند و جنبش کمونيستی جھان و ب

 نظام ھای امپرياليستی شاھد بوده است که چگونه انتخاب تاکتيک ھا و تکنيک ھای هِی از تاريخ مبارزاتی خويش عليئھا

 يا سازمان کمونيستی را از  می تواند، حيات و شيرازۀ جنگ ھای انقالبی و- و ناچيز  ول-ِناصحيح، و يا تکرار خطاھای 

مازندران را، می توان » ِخی پوست«در حقيقت ضربۀ . پاشاند و مانع پيشرفت و رشد انقالب ضد امپرياليستی گرددھم ب

، ء، واماندگی پيگيران راه آن رفقاو به تبع آن» خی پوست«از اين دست موارد بر شمرد و به اثبات رساند که تعرض به 

و عناصر  بر يأس و بر نااميدی نيروھا  وسازدوره ای از حيات سياسی يک جريان بالنده را نابود چگونه توانست د

وره ای بود که به اصطالح ِپايان د  -  آغاز و در حقيقت -، »خی پوست«آری ضربه به . فزايدِدرون جنبش کمونيستی بي

ِ، از تفکر "تازه ای"و يا " تعريفی نو"را علم نمايند و " ِسازمان کمونيستی"ِ، پا پيش گذاشتند تا پرچم ادامه دھندگان آن
  . ش به جامعه ارائه دھندپور و ديگر يارانرفقای جانباخته ای ھمچون محمد حرمتی 

ً ذھن ھای بعضا مانند ده ھا حرکت مبارزاتی ثمربخش، بسته شد و دره ، ب»خی پوست«به ھر روی پروندۀ سياسی 

گان ت تا جدا از تجليل، از جان باخت، به ھمين دليل، بی مناسبت نيسمانده استيادگار ه عناصر و ياران ھم نظر آنان ب

بازگوئی آن ايده و  به نسل امروزی، به ءمنظور شناساندن آرمان و اھداف مبارزاتی آن رفقاه و ھمچنين ب» خی پوست«

 در حسرت آن مانده است؛ جامعه ای که تشنۀ مشاھدۀ اين دست اتفاقات - اين روزھا -  پردازيم که جامعۀ ايرانعملی ب

 رژيم ھار و مسلح می باشد؛ ھمچنين هِکمونيستی و کارساز، از جانب مدعيان منافع طبقاتی کارگران و زحمت کشان علي

و حامل يم که اميدبخش، تأثيرگذار کيد ورزأ بار ديگر، بر منش و بر افکاری تت نيست تا ھر يک، به سھم خودبی مناسب

ُ متعاقبا به اثبات رسانيم، زمانی می توان، سخن از نقش پيشاھنگی و پيشقراولی مبارزات  وسياست بسيج کننده می باشد ً

شروی ی که ضامن پيِبه مصاف عملی طلبيد؛ مصاف عمليی را به ميان آورد، که جانيان بشريت را ئ توده -اعتراضی 

  . مبارزاتی ستۀانسيل و روحيھا و افزايش پت

ِپر واضح است که انقالب ايران و تغيير اسفبار فاز جنبش کمونيستی، نيازمند ِ گان در ِفاداران عملی راه ھمۀ جان باخت و ُ

ُاست؛ به ديگر سخن، نمی توان " ُايستاده مردن"و " ايستاده ماندن"ِصحنۀ نبرد نابرابر با حاکمان مسلح است؛ نيازمند 

 سر انجام رساندن انقالب را داشت و کمترين تالش، و گام عملی در جھت آن بر نداشت؛ نمی توان ادعای ادعای به

ی، با افکار و با برنامه ھای آن نداشت؛ نمی توان را نمود و کمترين ھمسانی بنياديِھدايت سازمان و يا حزب کمونيستی 

ميان آورد و کمترين تالشی در ه ُسالم و غير کمونيستی سخن باز بی اھميتی تفکر و ايده ھای گمراه کننده و از روابط نا

ت قرار در مغاير» خی پوست«ن پنج رزمندۀ ؛ منش، متد، افکار و يا ايده ای که نه تنھا با آرمانکردجھت رفع آنھا 

 ادامۀ آنھا، ، بدون کمترين شک و شبھه ای،ا اھداف و با منش کمونيستی ندارد، بلکه کمترين ھمسوئی ب- دارد -داشته و 

ِجز به ھرز بردن بيش از اين انرژی ھای باقی مانده نيست ُ.  

رده ُ متأسفانه جنبش ايران بيش از اندازه در اثر بی مبادالتی ھای به اصطالح سازمان ھا و احزاب کمونيستی صدمه خو

دھه ھاست که تکاندن گرد و . ؛ بيش از اندازه، نيرو دفع نموده و بيش از اندازه، سر در گم و به بيراھه رفته استاست

، بی گمان اين استی، به کار عظيمی تبديل گشته ئِخاک ھا از بدن ھای نحيف ميراث خواران و مدعيان انقالب توده 

امر مستلزم جايگزينی اعمال با گفته ھا، و ھمچنين مستلزم جسارت و شھامت کمونيستی ست؛ نياز به آن است تا در 

 تشکيالتی، بار ناکرده -  حرکت نمود و بدون حساب گری ھای سياسی - تسليم طلبی و انتظار  يعنی - ِخالف مسير کنونی 

ه ب. ِن، با عناصر مبارز و با مردم خود، سخن گفتا، با دليری کمونيستی، با مخاطبھا را بر عھده گرفتھا و سستی 

 وظايف و مھمتر از ھمۀ اينھا، ِطور طبيعی شرط اوليه و اساسی چنين موضوعی، در بيان حقايق، در چيدمان صحيح

 و آنھم به ھر -خالصه ھمۀ مدعيان انقالب کمونيستی . منوط به سازمان دادن نيروھای خودی در ميادين انتخابی ست
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خودی اند؛ ، در چنبرۀ ندانم کاری و در حلقۀ خودستانی و اشاعۀ تصاوير غير واقعی، به محيط - درجه و به ھر ميزانی 

و ديگر کمونيست ھای » خی پوست«گان ی که در تخالف با کار، سياست و دورۀ، جان باختاوره کار، سياست و د

  .عملگرا قرار داشته و دارد

گان رفقا محمد حرمتی پور، اسد رفيعيان، جواد رجبی، حسن عطاريان و ِو بجاست تا در سالگرد جان باختبنابراين الزم 

ی از تبار نسل دھۀ شصت، و ئ که انقالب ايران، خواھان نسل ھادکيد گردأعباس عابدی، بر اين موضع اساسی و مھم ت

وران ن دِور زدن چنيکيد گردد، که دأ، جا دارد تا يکبار ديگر تھمچنين. است" ُايستاده مردن"و " ايستاده ماندن"از نسل 

ِباز دارنده ای، نيازمند صداقت انقالبی و متعاقبا اعالن بی پروا و قبول شکست ھا و ناتوان ً ی ھای سياسی به دنيای ِ

ِی و اوليه ای که ضامن ھر گونه ئِخودی ست؛ کار و متدی که کمونيست ھای صديق، پرچمدار آن بودند؛ شرط پايه 
  .پيشروی ھا و پيشرفت ھاست

  

  ٢٠١۶ چ مار٢١

  ١٣٩۵ ]حمل[ فروردين٢

  

 

 

 

 


