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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ جوالی ٠١

 ِحميد اشرف سمبل شکيبائی و متانت کمونيستی
  )١٣۵۵ ]سرطان[ تير٨مناسبت ه ب(

عنوان يکی از روزھای تلخ و دردناک  ی ايران، بهتوان در تاريخ جنبش کمونيست  را می١٣۵۵ ]سرطان[ تيرماه٨

ابرده،  ّبيجاری، محمدرضا يثربی، فاطمه حسينی  يوسف قانع خشکءھمراه رفقا روز حميد اشرف به در اين. نوشت

پور،  علی خراط اکبر وزيری و غالم ّابرده، محمدمھدی فوقانی، علی ر حسينیکنواز، طاھره خرم، عس ّمحمدحسين حق

  .ھای مسلح نظام شاھنشاھی در آمدند و در نبردی نابرابر و چند ساعته، جان باختند ارگانۀ محاصر به

بودند و جنبش کمونيستی ايران، کشان   کارگر و زحمتۀترديد حميد اشرف و ديگر يارانش از باورمندان عملی طبق بی

چھل و پنجاه، رژيم ۀ ر اواخر و اوائل دھد. گان راه رھائی، به نيکی ياد خواھد کردباخت جانۀ واره از آنان و از ھمھم

ری به صف ليسی خود را يکی پس از ديگوھای مخوف پ ن انقالب را دو چندان و ارگاناشاھنشاھی تعرض به مدافع

 تولد ۀپايانی عمر نظام شاھنشاھی، دھۀ در حقيقت، دھ. فکری را در نطفه خفه سازد  روشن-ی ئ ھای توده نمود تا جنبش

ھای  چنين از شکست ھای چند دھه و ھم بندی از فعاليت ھا با جمع يستی ايران بود؛ در اين دھه کمونيستجنبش نوين کمون

ھا و  ، به راه و به سر تيتر وظايف ديگر کمونيست- که در زمانی کوتاه -ُای را جستند  متعدد انقالبيون، راه نوين و تازه

 ضد انقالب مسلح  ه و انقالبی توسط پيروان انقالب، عليهدر چنين شرايطی جنگ مسلحان. ن تبديل گشته بودامبارز

ِھای اعتراضی، راه  سو جنبش از يک. ای شفيت کرده بود ور تازهآن، فضای جامعه، به د  سازمان داده شد و به تبع
. ھا بر آمد  در صدد کشف و سرکوبی کمونيستءديگر رژيم پھلوی، با تمان قوا صحيح خود را باز يافت و از سوی

 را در ھم ريختند و نظام -المللی  ھای بين  اين عنصر وابسته به سرمايه-شاه " جزيرۀ ثبات و آرامش" که ئیھا مونيستک

جوانان کم "ۀ داری، نغم سرمايهۀ نوائی با طبق عمالن ھم، در ھم حرافان و بی. ی رو در رو ساختندجديرا با مشکالت 

ترين تعللی، در پی توضيح بی اعتباری اين شيوه از مبارزه بر  ن کمو غيره را سر دادند و بدو" ماجراجو"، "حوصله

ھای  ھای دھه کمونيستنشينی و تسليم داده بود؛ چرا که  بار تعرض و مقاومت، جای خود را به عقب چرا که اين. آمدند می

 رژيم را در ھم شکست؛ توان مبارزه کرد و قدرقدرتی چون حميد اشرف و ديگر يارانش، بر اين عقيده بودند، می ور ھمد

ھا را مورد خطاب   و توده-ليسی، پراتيک مناسب را سازمانوپۀ توان در برابر تور گسترد چرا که بر اين باور بودند می

ر آن ييھا نه تسليم و کرنش در برابر وضع موجود، بل در تغ کمونيستۀ  داد؛ چرا که بر اين عقيده بودند، وظيف-قرار 

ن خود رو در رو اتر با چنين آرمان و تحرکاتی از سوی مدافع ھای اعتراضی کنونی، کم جنبشای که  باشد؛ ايده می

  .باشند می

کشان در  ھای فرزندان کارگران و زحمت فشانی چھل و پنجاه، به دليل پراتيک و جانۀ به ديگر سخن اواخر و اوائل دھ

ِ پيشروان راه رھائی با ۀايران، شاھد نبرد مسلحانۀ ھا افتاد و جامع  بر سر زبان کمونيست، بار ديگرۀصحن جامعه، واژ
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ن، دمار از روزگار نظام اھا و ديگر مبارز در اين مدت غرش مسلسل چريک. ھای حافظ بقای امپرياليستی بود ارگان

باکانه، در برابر  چنين بی ينان، اينُھا اين پرسش را در مقابل خود قرار دادند که کيستند ا شاھنشاھی را در آورد و توده

ھای ضد  در مقابل شاه جالد ھم، بر فعاليت. کنند شان می گران ايستادند و جان خود را فدای آرمان قلدرمنشی سرکوب

را به دام انداخت و شمار ديگری  ، شمار زيادی از آنانافتادھا  امان، به جان کمونيست وقفه و بی انقالبی خود افزود و بی

چنين  ، بسيار گفتند و نوشتند و ھمھا بسيار باکی کمونيست تعرض و بیکه در وصف  ُپر واضح است. از دم تيغ گذراندرا 

ن و رزمندگان انقالب برخاستند؛ رزمندگانی که اخوانديم که چگونه يکی پس از ديگری، به حمايت عملی از مدافع

توان، تاج و تخت حاکمان مسلح را مورد ھدف قرار  ست که می ا لهِمنطق و با زبان تعرضی و مقابدريافته بودند، تنھا با 

  .داد و نويد آزادی و رھائی را سر داد

را آزاد  شان ، جنگيدند تا خلقحرافان، پا پيش گذاشتندگران و  وران شاھنشاھی، خالف مشاطهھای د آری، کمونيست

ھا از آن، در ذھن  رغم گذشت سال تی ايران و علیجھت نيست که اين بخش از تاريخ جنبش کمونيس بيھوده و بی. سازند

ِھای متفاوت ، ياد، ياران انقالب رھائی مناسبت واره و بهھا به يادگار مانده است و ھمواره و ھم ودهت بخش را گرامی  ِ

  .دارند می

  .باشد مناسبت نمی یِکيد دوباره، به چند نکته بأباختن حميد اشرف و ديگر يارانش، اشاره و ت گرد جان بنابراين در سال

سانی ماھيت رژيم شاھنشاھی با رژيم جمھوری  دليل يک حميد اشرف و ديگر يارانش، بهۀ که، راه و حقانيت مبارز اين

عنوان يکی از  ھم به توان گفت که نظام کنونی و آن ًست و طبعا و بنابه شواھد فراوان، می گيری اسالمی، معتبر و قابل پی

 آن   مدافع-  شاھنشاھی - سازد که نظام گذشته  خود میۀ  را پيشئیھا ا مسلح، ھمان سياست و روشھای درنده و سراپ نظام

  .بود

مانند حميد  ايران را داشت که بهۀ توان ادعای پيشاھنگی و پيشروئی مبارزات ضد امپرياليستی جامع که، زمانی می اين

ھا را حول  ته را مورد خطاب قرار داد و تودهھای سرکوب نظام وابس ور، ارگاندھای  ھای دھه اشرف و کمونيست

  .ترين شکل از مبارزه بسيج نمود عالی

توان وظايف کمونيستی خود را پی گرفت و در  ن خود، نمیاکه، بدون شکيبائی و متانت کمونيستی نسبت به مخالف اين

  .ھای عملی بر داشت گری اذھان عمومی، گام جھت روشن

بينی،  ِگی درون جنبش کمونيستی را پی گرفت که از تکبر سياسی، بزرگ اتحاد و يگانِتوان سياست نی میکه، زما اين

  .ھا فاصله گرفت منميت و خودخواھی

کشان، پيشاپيش   کارگران و زحمت که، انقالب ايران زمانی به سر منزل مقصود خواھد رسيد که نيروھای مدافع اين

ھم تا سر  ھا و آن  حزبی، در جھت بسيج توده-ھای سازمانی  داشت ترين چشم ھای اعتراضی قرار گيرند و بدون کم جنبش

ھا، مبلغ   جمھوری اسالمی و فردای بھتر گام بر دارند؛ سياست، راه و روشی که حميد اشرفۀحد سرنگونی رژيم وابست

  . عملی آن بودند و مدافع

  

  ١٣٩۴ ]سرطان[تير٧

  ٢٠١۵ جون ٢٨

 

 

 


