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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 جون ٢۶
  

 ، در باور به آرمان و پراتيکش بود"حميد اشرف"اعتبار 
  )۵۵ ]سرطان[ تير٨در چھلمين سالگرد جانباختنگان (

  

فاطمه ، محمدرضا يثربی، ع خشک بيجارینيوسف قا قاءھمراه رفه  بميد اشرفح، ١٣۵۵ ]سرطان[ تيرماه٨در 

 و علی اکبر وزيری، محمدمھدی فوقانی، ر حسينی ابردهکعس، طاھره خرم، محمدحسين حق نواز، حسينی ابرده

  .، در نبردی چند ساعته با مزدوران نظام شاھنشاھی و در خانۀ تيمی جان باختندغالمعلی خراط پور

ِ بی مناسبت نيست تا يکبار ديگر بر جايگاه و اھميت سازمان رزمندۀ چريکھای فدائی خلق ءمين سالگرد اين رفقادر چھل
عنوان عنصری مقاوم، که نقش بس ارزنده ای، در شادمانی و زنده ه  و آنھم بحميد اشرفًايران و متعاقبا بر ويژگی 

 نشان داده شود که، چرا اين روزھا و به  و اشاراتی گردد داشت،-بۀ سياھکل  بعد از ضر- ِنگه داشتن قامت سازمان 

ِبھانه ھای متفاوت، عناصر، وابستگان به نظام گذشته و سرمايه به ميدان می آيند،  و به اصطالح محققان و پژوھشگران  ِ

  .  از آنان ھم به دفاع شرمگينانه از وی می پردازندیو بعض

 قرابت بسيار نزديکی مابين ھمۀشان وجود دارد و اگر چه ھر  وزش اندير و بسترسازی ھا، فاقد اردر يک کالم تصو

 و ديگر حميد اشرفِيک در صددند، تا به دفاع از آرمان سازمان چريکھای فدائی خلق و يا از جسارت و فداکاری ھای 

اور و يا با سياست ّوران سرکوب و اختناق شاھنشاھی بپردازند، اما و در عالم حقيقی، کمتر با منفعت، بش، در درفقاي

در اين رابطه و من حيث المجموع، دو دسته را می توان از ھم . راز می باشدت ھم سازگار و ھمحميد اشرفھای عملی 

وران يورش وحشيانۀ زندانبانان پھلوی و جمھوری ه گان سياسی و آنھم در داديکی ھمرديفان سرمايه و واد. تميز داد

 و حميد اشرف عملی - و ديگری ناباوران فکری  بارز در سياھچالھای مخوفاسالمی، به زندانيان کمونيست و م

رغم جار و   و علی- ِبنابه ھزار دليل، تکاليف سياسی تاکنونی افراد . ميراث خواران سازمان چريکھای فدائی خلق

ِ و يا انتخاب گوشۀ بی خطر مبارزه، ب یئحايشه ، و ھمچنين فعاليت ھای - جنجال ھای کذائی  ظور حفظ و بقای منه ِ

ی و ھمسوئی فردی و سازمانی که، ئفعاليت ھای حايشه . ی، مانع ھر گونه پيشداوری ھا و قضاوت ھاست"سازمان"

 "افسانه"ًعالوه بر اينھا و در اين ميان، جواز بعضا . که، گم و يا نامعلوم نبوده و نمی باشد ًکامال عريان بوده و يا اين

ُشفاف و آشکار است و نمی توان، با تحريف حقايق و يا با ورود به فعاليت سراسر پر سازی ھای اين و آن ھم، بسيار  ِ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، اعتباری به پس گردھا و عقب نشينی ھای تا سر حد خوش خدمتی خويشتن، به حميد اشرفگانی ھمچون افتخار گذشت

  . ارگان ھای سرکوبگر نظام ھای پھلوی و جمھوری اسالمی داد

حميد  ،خونه  بهِ کم نيستند که به بھانۀ روشنگری اذھان عمومی، به تطھير دستان آغشتُبه ديگر سخن و اين روزھا

منظور منزه و محق جلوه دادن عناصر ه ً کامال عيان است که تالش ھا و تقالءھا ب وپردازندو ديگر يارانش می اشرف 

ّ دوم دھۀ ۀراضی راديکال و گستردۀ نيموابسته به سرمايه بيھوده و بی ثمر خواھد بود؛ به اين دليل که، جنبش ھای اعت

 و حميد اشرفگفتنی ست، به اين دليل . ن و سرکوبگران نظام شاھنشاھی داده استاپنجاه، پاسخ قاطع و روشنی به مدافع

ِيادگار ماندند که، در مقابل يکی از ھارترين رژيم ھای امپرياليستی ايستادگی ه ديگر يارانش در ذھن مردم حک و ب
رافرازانه، ثبت شده است که، در ه اين دليل، نام و اعمال شان در صفحات تاريخ جنبش کمونيستی و آنھم سنمودند؛ ب

وران ورود ضربات سنگين نظام پھلوی به ياران شان، به بازسازی سازمان پرداختند؛ به اين دليل دوران اختناق و در د

رغم   حضور و فرار از مبارزه را بر زمين انداختند و علیُنام آنھا، پر افتخار مانده است که، پرچم بی عملی و فقدان

، حميد اشرفِ سازمان آری، افتخار. انتخاب نمودندِليسی، راه به پيش را ومحدوديت ھای چند، و تعقيب و مراقبت ھای پ

افظ بقای  ارگان ھای حهِدر ماندگاری اش در درون، و در بر افراشته نگه داشتن پرچم سازمان رزمنده و عملگرا، علي

ی به عکس العمل ھا و تقالءھای جاده صاف ستر چنين حقيقتی، نه، بايد توجھبا اين اوصاف و در ب. امپرياليستی بود

خالصه خارج .  يکی دانستحميد اشرفِ را، با جايگاه به اصطالح باورمندان ءکنان سرمايه نمود و نه جايگاه اين رفقا

کيد ورزيد که خط أوابسته به سرمايه، بايد ت" مصاحبه گران"ھشگران و از اراجيف و ياوه گوئی ھای محققان، پژو

ِل و درازی، مابين سازمان آنزمان يطو ِھای مدعی راه وی وجود دارد و بدون شک اعالن "سازمان"، با حميد اشرفِ
ُخويشتن، با سازمان پر ا" سازمان"، و يا ھر گونه انطباق و ھمسوئی ءھر گونه ھمرديفی با آن رفقا فتخار چريکھای ِ

، وارونه جلوه دادن واقعيات خودی و ھمچنين تحريف تاريخ مبارزاتی زفدائی خلق اواخر و اوائل دھۀ چھل و پنجاه، ج

  .وران اختناق نيستروھای صديق کمونيستی و آنھم در دبخشی از ني

زی مطرح بود، آن بود که، ُعالوه بر اينھا دو پرسش بسيار عظيم و گل و گشادی، که در ميان مردم و جامعۀ آن رو

ُکيستند اينان، اينچنين در مقابل رژيم تا بن دندان مسلح ب" پاخاستند و جان خود را وثيقۀ انقالب رھائيبخش خلقھای ه ِ

ِو پرسش ديگر و امروزی آن است که، چرا جامعۀ سراسر خفقاق زده، فاقد تبار " ايران نمودند  ھا و متوالی حميد اشرفُ

ُدو پرسشی که، در بطن خود، . دنبال و در انتظار عکس العمل سازمان مدافع جنبش ھای اعتراضی ستو در به در، به 

ِبر گرفته از دو عملکرد کامال متضاد جنبش روشنفکری  و می  کمونيستی و آنھم در قبال حاکميت گذشته و کنونی بوده - ً

 جوانان ر عمر آن، جامعه شاھد عروج دسته ای ازويژه در دھۀ آخه وران نظام پھلوی و بدر آن زمان يعنی در د. باشد

 وده، دچار صدمات جدی گرديده بودورانی که واژۀ کمونيزم، در اثر خيانت کاری ھای حزب تکمونيست و پوينده بود؛ د

در چنين .  روشنفکری افزوده بود-دنبالۀ آن رژيم پھلوی بر دامنۀ اختناق، کشف و سرکوبی جنبش ھای اعتراضی ه  بو

ه طی بود که، سازمان ھای به اصطالح مدافع مردمی، سياست تسليم و کرنش را انتخاب نموده بودند و شاه ھم بشراي

در چنين روز و . سرمايه داران تبديل ساخته است" جزيرۀ ثبات و آرامش"زعم خويش، بر اين باور بود که ايران را به 

تازه و نوينی در درون جنبش چپ شکل گرفت و توانست در مدت زمانی کوتاه، توجه بخشی از روزگاری، افکار 

جذب يکايک دسته ھا و . جامعه و مردم را به سمت خود جلب نمايد و افسانۀ قدرقدرتی رژيم شاھنشاھی را در ھم شکند

ايش شکاف گسترده تر در ميان دم عناصر کمونيست و مبارز به سمت مبارزۀ انتخابی چريکھای فدائی خلق و ھمچنين ز

ِو دستگاه ھای نظام، مبين اين حقيقت بود که نمی توان سکوت سياسی را شکست و جامعه را از قيد و بند نظام ھای ھار 
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 جنبش شايسته ای به غارتگران و سد کنندگانو ُ و پاسخ در خور دست گرفته و خشن نجات داد، مگر آنکه، سالح ب

  . ی دادئ توده -ھای اعتراضی 

ُی بود که، راه صحيح و ثمربخش مبارزه کشف شد، گام بدر بستر چنين نگاه و فضای سياسي گام اعتماد توده ھا را به ه ِ

در اين ميان رژيم . نيروی تازه و کمونيست جلب نمود و به تبع از آن، جامعه را به مسير و به فاز تازه تری سوق داد

ھای تفتيش عقايد و سرکوبگرش، از گستاخی و از ارتکاب جنايات ھر بيشتر به ھمراه دم و دستگاه ه شاھنشاھی ھم ب

افزايش بودجه ھای . ن بر آمدانيروھای رزمنده باز نماند و ھمه جا، در پی کشف و سرکوبی کمونيست ھا و مبارز

 ارگان مخوف منظور برقراری امنيت از دست رفته اش، در رأس نظام شاھنشاھی قرار گرفت و ساواک اينه نظامی ب

زعم خويش سکوت و بی تحرکی را ه ن افتاد، تا بان و مخالفا، با وحشی گری تمام به جان کمونيست ھا، مبارزهو درند

ِکه، جامعه، راه برون رفت خود را، باز يافت و در مدت زمانی  ّدوباره، بر فضای جامعه حاکم گرداند؛ اما غافل از آن ِ
در اين اثناء مناسبات سرمايه داری دچار . ش دادو تمامی دار و دسته ھايتۀ شاھنشاھی کوتاه، پاسخ مناسبی به نظام وابس

 انجام وظايف اساسی کمونيستی نکاست، بلکه آنھا را دو چندان ازصدمات فراوانی گرديده بود؛ صدماتی که نه تنھا 

اط و بدون دخالتگری ھای بار ديگر، روشن ساخت که جنبش ھای اعتراضی، بدون ارتب نوبۀ خود و يکه نمود و ب

  .روزانه و مستقيم، و بدون برنامه و رھبری سالم، از روند حقيقی و پيشرفت خود باز خواھد ماند

، -رغم اشراف به تغييرات چند   و ھمچنين علی-به ھر حال، امروزه و با توجه به درک دو شرايط تاريخی گونه گونه، 

ن منافع کارگران و زحمت کشان قرار داده است که، زمانی ارابر مدافعبار ديگر اين موضوع اساسی و کليدی را در ب

ی اثر گذاشت که در صحن جامعه حضور فعال داشت؛ ھمچنين ئ توده -می توان بر جنبش ھای اعتراضی کارگری 

ضی ِيکبار ديگر، اين موضوع را در مقابل سازمان مدعی منافع محرومان قرار داده است که بدون انتخاب سياست تعر

ِدر حقيقت سر زندگی و شادابی سازمان کمونيستی و مدافع . نمی توان بر وظايف کمونيستی خويش جامۀ عمل پوشاند
ای ُمردمی، اينگونه رقم خواھد خورد و الزم و ضروری ست تا  بر اين ايده اصرار ورزيد که پس زدن ارگان ھ

 حميد اشرفِ؛ کاری که در سر تيتر وظايف کمونيستی ی، نيروی مسلح و انقالبی ستئسرکوبگر نظام، منوط به رويارو

  .و ديگر يارانش قرار گرفته بود

ِمتأسفانه بايد گفت، دھه ھاست که جامعۀ ايران، با درد ناعالجی ھمچون فقدان سازمان رزمنده و کمونيستی رو در رو 
 کمونيستی و غير انسانی، به تسليم طلبی، سکتاريسم، ذھنی گرائی و ھمچنين ترويج و رواج فرھنگ غير. می باشد

با اين اوصاف و بر مبنای چنين .  تبديل گرديده استحميد اشرفھای مدافع افکار "سازمان"خصيصۀ به اصطالح 

 ھا و ديگر يارانش به مردم حميد اشرف، خود را در قامت - و اين روزھا -والنه ؤحقايق تلخی، نمی توان غير مس

" سازمان" کرداری با وی نداشت؛ نمی توان و نمی شود، جايگاه -زديکی رفتاری معرفی نمود و در مقابل، کمترين ن

. خودی را، ھمرديف با جايگاه سازمان آنزمان قلمداد نمود و غير متعھدانه، سياست، راه و روش ديگری را پی گرفت

 اينھا، چيزی جز دامن زدن و پيگيری به اين دست افکار و اعمال، چيزی جز، غير امانت داری و مھمتر از ھمۀ

  . ھا نيستحميد اشرفناصداقتی کمونيستی و ھمچنين ناباوری به آرمان 

ِورانی، پرچم سازمان کمونيستی را علم نمودند که جامعه و مردم، تشنه و  و ديگر يارانش در دحميد اشرفدر حقيقت  ِ
ر زير منگنه و در زير طناب اختناق و نيازمند تحرک انقالبی از جانب نمايندگان سياسی خود بود؛ جامعه و مردمی که د

ورانی بود که چريکھای فدائی خلق و آنھم با کار بست باری در چنين د. لورده شده بودندسرکوب نظام امپرياليستی له و 

را از قيد و   پيش گذاشتند، تا خلق شانی و بی عملی کمونيستی را پس زدند و پا عاليترين شکل از مبارزه، تسليم طلبی

 و سازمان چريکھای فدائی خلق و آنھم خالف ياوه گويان، -  حميد اشرفباری، اعتبار . ی امپرياليستی نجات دھندبندھا
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ش گرفته از باور به آرمان و پراتيک، بر -ن ديروزی نظام پھلوی، و به اصطالح محققان و پژوھشگران امروزی امدافع

ِبود و طبعا نه گذشت زمان، از نفرت توده ھای ستم ديد   تير ماه٨ی ھمچون ئن روزھان و عامالاه، نسبت به آمرً

ِ خواھد کاست، و نه ميدان دادن جانيان بشريت از جانب اين و آن، زمينه ساز تطھير چھرۀ کثيف آنان خواھد ]سرطان[
 جنبش ھای هُپر واضح است که، جنايات ساواک به ميزان جنايات تمامی ارگان ھای مخوف و سرکوبگر، علي. شد

ُ روشنفکری ست، ھمچنين به اثبات رسيده است که، اين ارگان ھا و عناصر با ھر رنگ و لباسی، از زمرۀ سد -  مردمی

 و می بايستکنندگان، و ھمچنين از دار و دسته ھای قسم خوردۀ به فالکت کشاندن زندگی ميليون ھا انسان دردمندند و 

ن آوردن و ارتباط با آنان، با ھر دليل و منطقی، ھمچون به ميدا. را باز پس دھند ، تأوان اعمال ننگين شانبايد 

روشنگری و رو نمودن بخشی از تاريخ در پس پرده ماندۀ جنبش کمونيستی، به معنای تطھير چھرۀ زشت شکنجه گران 

که، ھر گونه نشست و برخاست، ديالوگ، بحث و مجادلۀ سياسی  خالصه اين. و سرکوبگران نظام ھای امپرياليستی ست

، جز اغتشاش ۵۵ ]سرطان[ تيرماه٨ی ھمچون ئن روزھاان و آمرويژه با عاماله ِوابستگان نظام ھای امپرياليستی و ببا 

  .ًدو نگاه و دو برخورد کامال متضاد، از مضامين و مفاھيم انقالب و ضد انقالب، و سر آخر، جز  آشتی طبقاتی نيست

  

  ٢٠١۶ جون ٢۵

   ١٣٩۵ ]سرطان[ تير۵

 

 
 

 
 


