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  مناف فلکی فرمناف فلکی فر: : فرستندهفرستنده

  ٢٠١٧٢٠١٧ اپريل  اپريل ١٠١٠
  

 !!]]حوتحوت[[به ياد جاويد شھدای اسفند ماهبه ياد جاويد شھدای اسفند ماه
  

 مسعود ء خلق ايران، رفقا ، سالگرد شھادت جمعی از صديق ترين و پاکباخته ترين چريک ھای فدائی]حوت[ اسفند١١

 انقالبيون ءاين رفقا. احمدزاده، عباس مفتاحی، مجيد احمد زاده، اسدهللا مفتاحی، حميد توکلی و غالمرضا گلوی است

جان باخته ای بودند که عشق به خلق و کينه به دشمن و ايمان به پيروزی راه پر افتخار شان چنان شور و عزمی انقالبی 

رده بود که جز به نابودی دشمن نمی انديشيدند و بی دريغ و بی محابا ، تمام وجود خويش را وقف وجود آوه در آنان ب

  .انقالب نموده بودند

 مسلحانه به عنوان راه گشای مبارزات خلق در ايران، رژيم وابسته به امپرياليسم شاه به خوبی ۀپس از آغاز مبارز

اين رو برای نابودی جنبش مسلحانه و مقابله با انقالبيون چريک ، از . دريافت که ناقوس مرگش به صدا در آمده است

جريان از جمله پس از دستگيری  رفقای فوق، رژيم ، . سراسيمه و مذبوحانه به ھر کار عاجزانه ای دست می يازيد

.  ھايش درج نمود تحريف شده در روزنامه ً ترتيب داده بود ، به طور ناقص و عمدتاءی را که برای اين رفقادادگاه قالبي

 مزدوران و سگ ھای زنجيری مۀ در اين دادگاه که در حقيقت دادگاه محاکءبا اين حال ، دفاعيات قھرمانانه و قاطع رفقا

 بود، بيش از پيش خلق ھای ايران را از آغاز مبارزه ای نوين آگاه نمود و از جمله اين سخن ءامپرياليسم از طرف رفقا

ه ک کمونيستم و در راه تحقق آرمان ھايم برای نابودی بساط حکومت ننگين شما ، سالح بمن ي: رفيق حميد توکلی که

 در روزنامه ھا ء رفقاۀ از درج دفاعيات مسخ شدارژيم که حت. دست گرفتم؛  به ياد ماندنی شد و در ذھن ھا حک گرديد

. اسفند دست به نمايش مسخره ای زد ١١ عکس به رسوائی بيش از پيش او انجاميد ، در هطرفی نبست و اين اقدام ، ب

 ايران ۀدر اين روز عده ای از اراذل و اوباش و ساواکی ھای خود فروخته از طرف رژيم تحت عنوان توده ھای ستمديد

رژيم به اين ترتيب .  در ميدان توپخانه جمع شده و در تظاھرات منحوسی خواستار اعدام چريک ھای فدائی خلق گشتند

 اسفند ، ١١روز اکباخته ترين فرزندان خلق را خواست خود خلق جا بزند و به دنبال آن در ھمان می خواست اعدام پ

 خلق را در  ميدان تير چيت گر بر زمين ئی چريک فدا۶ کمونيست قھرمان ، ۶مزدوران جيره خوار رژيم، خون سرخ 

ی آزادی بشريت از زير يوغ ھر گونه ريخته و قلب ھائی را که جز برای انقالب رھائيبخش خلق ھای ايران و جز برا

 سعيد آريان، بھمن آژنگ، مھدی ء رفيق ديگر رفقا۴روز بعد ھم  .ستم و بردگی نمی تپيدند، از تپش باز ايستادند

  .تيرباران شدند سوالونی و عبدالکريم حاجيان
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و عباس مفتاحی جايگاه ويژه ای رفقای کبير مسعود احمد زاده   ، دو تن از بنيانگذاران سازمان ما،ءدر ميان اين شھدا

آنان نه فقط در زندگی سراسر مبارزه و در ميان جمع رفقای سازمان، با اعمال و رفتار ھای انقالبی  خويش، . داشتند

بلکه اين را در ھنگام اسارت، در زير شکنجه   .شايستگی خود را به عنوان رھبران کمونيست ايران ثابت کرده بودند

ھای حماسی عباس و مسعود در زير  مقاومت .وابسته به امپرياليسم شاه نيز به ثبوت رساندندرژيم  ۀھای وحشيان

بيانگر اصالت سازمان کمونيستی چريک ھای فدائی خلق بود ؛ سازمانی  شکنجه ھای شھربانی و ساواک رژيم شاه ،

  .سمبل کمونيسم بودندھای زندگی مبارزاتی  که رھبرانش آن چنان که می بايست در تمام حوزه ھا و زمينه

 مداوم ، بيانگر لبخند ھای خلقی بود که پس از سال ھا تحمل سختی و رنج و ۀ روز شکنج٢۶لبخند ھای عباس در زير 

اين لبخندھا ، لبخندھای . ، پايانی برای ھمه رنج ھای خويش می ديد" راه"مرارت ، اينک در وجود عباس با دستيابی به 

 :ش، رفيق مرضيه احمدی اسکوئی فرياد بزند اوانست از زبان يکی از شاعران انقالبیشادی خلقی بود که حال می ت

 نقش سازماندھی را به عھده داشت و او با سخت کوشی خود ، ًدر سازمان ما رفيق عباس عمدتا.  راه پيش پای ماست

 به حق سازمانده کبير سازمان رفيق عباس. رفقای بسياری را به سازمان جلب نموده و به سازماندھی آنان پرداخته بود

   .ما بود

آن چه را که .  جنبش نوين کمونيستی ايران استۀ برجستۀرفيق مسعود ، تئوريسين کبير چريک ھای فدائی خلق و چھر

 ۀرفيق مسعود تئوريزه نمود ، بيانگر اھداف و آرمان ھای طبقه ای بود که به عنوان پيشرو ترين و انقالبی ترين طبق

 خود را در انقالب ۀشديد ترين فشارھا و ستم ھای امپرياليستی قرار داشته و می رفت تا جايگاه ويژايران، زير 

 خلقی بود که سال ھا در ۀمسعود تجسم آگاه اين طبقه و مظھر اراد.  دموکراتيک و ضد امپرياليستی ايران کسب نمايد

 راھی را که چريک ھای فدائی خلق و در زير اسارت امپرياليستی ، خشم خود را فرو خورده و اينک می بايست

  .نظيری بپيمايند پيشاپيش آنان رفيق مسعود کبير بر سر راه شان قرار می داد با شور و اميد و فداکاری بی

رفيق مسعود در شرايطی که روشنفکران به اصطالح مارکسيست ايران با ھوچيگری ھا و دراز گوئی ھای بی پايان ، 

ای برای انقالب ايران تجويز می نمودند ، و به اصطالح  بات کشورھای ديگر ، ھر يک نسخهبا الگو برداری از انقال

 کار خستگی ناپذير ۀمارکسيست ھائی بودند که بدون آن که به مارکسيسم مسلح باشند ، به آن لم داده بودند ، در  ساي

 لنينيسم را بر شرايط ايران -رکسيسم و شبانه روزی خود و يارانش و در پرتو دانش غنی مارکسيستی اش توانست ما

  . مسلحانه را تدوين نمايدۀانطباق داده و تئوری ظفر نمون انقالب ايران يعنی تئوری مبارز

 ، با تکيه بر يک اصل درست مارکسيستی که ۴٩ تا ۴٢در شرايط پا گيری جنبش نوين کمونيستی ايران در سال ھای 

مسأله ای که ذھن بسياری از روشنفکران مارکسيست "  پيروزی نمی رسدبدون وجود يک حزب کمونيست ، انقالب به"

ژی و يرا اشغال کرده بود، اين بود که برای آغاز مبارزه به حزب کمونيست احتياج است و چنين حزبی است که سترات

  .کند  انقالبی متشکل میۀن کرده و توده ھا را حول يک برنامييتاکتيک انقالب را تع

ا نتيجه می گرفتند که در حال حاضر کاری نمی توان کرد جز آن که منتظر تشکيل حزب بمانند و مبارزه ھ بنابر اين آن

 اصلی ۀمسأل. ولی اين باور روشنفکران مارکسيست ھنوز مبين ھيچ گونه راه گشائی در عمل نبود.  را با آن آغاز کنند

ای را   از کجا بايد آغاز کرد و پی ريزی آن چه پروسه ايران، برای تشکيل اين حزبۀآن بود که با توجه به شرايط جامع

 ۀاگر از توصيف وضعيت آن دسته از روشنفکرانی که فقدان يک حزب کمونيست را در ايران ، لفاف. در بر می گيرد

ال با کليشه برداری از ؤًعملی و محفل بازی ھای روشنفکرانه خود قرار داده بودند ، بگذريم، معموال به اين س بی

ويژه انقالب روسيه ، اين گونه پاسخ داده می شد؛ بايد در بستر کار آرام سياسی، با شرکت ه ارب انقالبات پيشين و بتج

.  با اين طبقه تماس گرفت و در اين پروسه به تدريج به تشکيل حزب نايل آمد...  کارگر و ۀدر مبارزات اقتصادی طبق
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 اجتماعی ايران بيرون نيامده بود، با توجه به شرايط جامعه ايران -دی ولی اين تئوری که از بطن واقعيات شرايط اقتصا

ھا شرکت   کارگر بايد در مبارزات آنۀتجارب انقالبات پيشين می آموخت که برای تماس با طبق.  محکوم به شکست بود

ًچنين محافل گوناگونی که معموال پيشرو ترين عناصر کرد و در جريان ارتباط با اتحاديه ھا و سنديکا ھا و غيره و ھم 

شوند، آگاھی مارکسيستی را به درون طبقه برد و به عبارتی ديگر، سوسياليسم را با   کارگر در آن متشکل میۀطبق

  .خودی طبقه تلفيق داده جنبش ھای خودب

 کارگر در اين ۀخودی طبقه ی خودبولی با اولين بررسی در اوضاع و احوال شرايط ايران معلوم می شد که جنبش ھا

نيز خبری ... ً زمان ھای نسبتا طوالنی جريان دارد و از اتحاديه و سنديکا و ۀجا پراکنده و کم وسعت بوده و در فاصل

نيست و کارگران که تحت شرايط استثمار شديد بورژوازی وابسته  و سرکوب ذاتی آن قرار دارند ، حتی آمادگی پذيرش 

. را ندارند ، چه رسد به اين که ما با محافل کارگران پيشرو ، آن ھم در سطح بسيار وسيع مواجه باشيممبارزه سياسی 

خط بطالن می " کار آرام سياسی"خود بر کليشه برداری از راه انقالبات پيشين والجرم بر دگم راه ه اين وضع خودب

ا از محافل محدود خود فراتر می گذاشتند، بدون کشيد و در واقعيت امر نيز ھر جا روشنفکران معتقد به اين راه پ

  .ثيرگذاری بر جامعه در چنگال دژخيمان رژيم گرفتار می شدندأکمترين ت

 اجتماعی ايران با جوامع ديگر مورد بررسی قرار - در چنين شرايطی الزم بود قبل از ھر چيز تفاوت شرايط اقتصادی 

 اجتماعی -يران مختص آن سال ھا و يا ناشی از اوضاع اقتصادی گيرد تا معلوم شود آيا وجود چنان شرايطی در ا

ً اين مھم تنھا از کسانی ساخته بود که اوال به دانش مارکسيستی مسلح بوده و ثانيا با سخت کوشی به .خاص ايران است ً

س أخود در ررفيق مسعود با دانش غنی مارکسيستی .  عينی واقعيات جامعه، طبقات و مناسبات آنان بپردازندۀمطالع

  .چريکھای فدائی خلق، در جنبش کمونيستی ايران بيش از ھمه مستعد پاسخگوئی به اين ضرورت بود

اتر رفت و بر اساس خالقيت مسعود و نبوغ او در اين بود که از آن چه ديگران بنا به جو موجود می انديشيدند، فر

در طول سال ھا فعاليت در کارخانه " ود احمد زادهگروه رفيق مسع"ی که حاصل کار بسياری از رفقای تجربيات عيني

  .بود به تحليل از شرايط مشخص ايران دست يافت... ھا و روستا ھا و

 سياسی تمايلی نشان ۀرفيق مسعود نشان داد که اگر چه در آن دوره بنا به وضعيت سياسی خاصی ، کارگران به مبارز

ليستی و اختناق ناشی از اين سلطه ، با برقراری رژيم ھای وابسته  امپرياۀطور کلی به دليل سلطه نمی دھند ، ولی ب

ً کارگر دائما در معرض سرکوب شديدا قھرآميز قرار داشته و ۀخودی طبقه به امپرياليسم در ايران، جنبش ھای خودب ً

امع آشکار مج پس ديگر تشکل ھای طبقاتی خاص خود طبقه ،. جز در مواقع استثنائی ، امکان رشد و  گسترش ندارند

و نيمه آشکار کارگری اگر ھم در موقعيت ھائی به وجود آيند ، تحت اين شرايط متالشی گشته و در نتيجه نمی توانند 

  . نيروی روشنفکری پرولتاريا گردندۀ مادی و منبع تغذيه کنندۀ زمينًمداوما

 تشکيل حزب را در ايران با آن ۀپروسًھمين امر که مبين تفاوت اساسی بين شرايط ايران با شرايط مثال روسيه است، 

 از انقالبيون  بنابر اين تحت اين شرايط ديگر سخن گفتن از ايجاد سازمانی.ًچه که مثال در روسيه طی شد متمايز می کند

خودی ه به وجود آمده و با تلفيق جنبش ھای خودب...  کارگر و ۀخودی طبقه  جنبش ھای خود بۀی که بر زمينئ حرفه

  .بيھوده است  کارگر را ايجاد نمايد،ۀحزب طبق اھی سوسياليستی ،طبقه با آگ

مگر نه اين است که . "ال جدی را در مقابل روشنفکران جامعه قرار دادؤبينی کامل اين س رفيق مسعود با واقع

ی و ايجاد  انقالبۀ رزمندگان پيشرو انقالب نھاده است، اين است که از  طريق عمل آگاھانۀای که تاريخ بر عھد وظيفه

 به ً سرنوشت نبرد است، وسيعاۀن کنندييارتباط با توده، در حقيقت نقبی به قدرت تاريخی توده بزند و آن چه را که تع

اما مسأله ھميشه اين بوده که اين آگاھی چگونه بايد به ميان توده ھا ...  ن کننده بکشاند؟يي واقعی و تعۀميدان مبارز
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ائلی بايد اين آگاھی را به ميان توده ھا ببرند و از طريق کدام اشکال سازمانی و اتخاذ برده شود ، چه سازمان ھا و وس

چه شيوه ھائی از مبارزه می توان انرژی انقالبی توده ھا را ، در مسير درست ، در مسيری که به پيروزی انقالب ، به 

  " ؟شود، انداخت و ھدايت کرد سرنگونی ارتجاع ، به تصرف قدرت سياسی منجر می

او ثابت نمود . يکی از خدمات درخشان رفيق مسعود در پاسخگوئی به ھمين معضل اصلی جنبش کمونيستی ايران بود

با برشمردن  با توصيف صرف اعمال ضد خلقی رژيم، ً دشمن با خلق اساسا قھر آميز است،ۀ مقابلۀدر شرايطی که شيو

ھا نمی توان توده ھا را به انجام اين   ولو زيباترين آنضرورت مبارزه جھت سرنگونی اين رژيم و خالصه با کلمات،

رژيم تا به دندان مسلح را  "کار آرام سياسی "ھا و به عبارت ديگر با  ًمبارزه متقاعد نمود و اصوال نمی توان با اين شيوه

ان شکل اصلی عنوه  مسلحانه بۀبه مصاف طلبيد؛ و اعالم داشت که روشنفکران انقالبی تنھا با دست زدن به مبارز

  .بست مبارزاتی موجود ايجاد نمايند مبارزه قادرند شکافی در بن

ًدر تحليلی که رفيق مسعود ارائه داد ، معلوم گرديد که در شرايط مشخص ايران ، مبارزه می تواند و ضرورتا بايد 

ی ، به عنوان يک بدون وجود حزب آغاز شود و تشکيل حزب کمونيست به عنوان شکل خاصی از سازمان پرولتاريائ

  رفيق مسعود . جديدی در مبارزه استۀ مرحلۀ مبارزاتی که پيروزی انقالب را ضمانت می نمايد ، مشخص کنندۀوسيل

تنھا يک "آيد ، ثابت نمود که در شرايط ايران  با حرکت از اين اصل که پيشرو انقالبی در جريان مبارزه به وجود می

ی ئ  جنگ تودهۀشرو واقعی را به وجود بياورد و روشنفکران کمونيست ، در پروستواند پي  نظامی می- سياسی ۀمبارز

 می فأطوالنی ، در شرايطی که کارگران با رشد و گسترش مبارزات خود در بطن اين پروسه نقش انقالبی خود را اي

مکان اين پيوند و به خصوص ا. روند  خويش را به دست آورده و در اين جھت پيش میۀ پيوند با طبقۀزمين نمايند،

 آزاد شده، به قدرت ۀانجام وظايفی برای تشکيل حزب کمونيست، بر دوش روشنفکران کمونيست قرار دارد، در منطق

 سازمان ھای صنفی و سياسی خويش را می سازند، ًنيروھای مسلح خلق، جائی که کارگران با مبارزات خويش وسيعا

  . پرولتاريا تشکيل می شودۀ ، اين ستاد رزمند و در اين روند حزب کمونيست.فراھم می گردد

 کارگر آماده نيست ولی سير رويدادھا در طول سال ھا حاکميت رژيم ۀ حزب طبقۀ متشکلیدر شرايط کنونی ھنوز اجزا

 ديکتاتوری ۀ کارگر ايران و روشنفکرانش زير سلطۀوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و تجارب عينی طبق

 صحت ايده ھا و روندی ست که رفيق مسعود برای تشکيل اين حزب در ۀه ھر چه بيشتر نشان دھندبورژوازی وابست

 مسلحانه ھم ۀمبارز"از اين رو ايده ھای تابناک رفيق مسعود در کتاب  ھميشه جاويد  .ايران ترسيم نموده است

ايران بوده و بر رھروان صديق  لنينيستی منطبق بر شرايط - ، تنھا ايده ھای مارکسيست "ژی و ھم تاکتيکيسترات

چريکھای فدائی خلق ايران است که با دفاع از اين ايده ھا در تئوری و عمل ، پيروزی انقالب را در ايران ضمانت 

  . نمايند

  ]حوت[ اسفند١٢ و ١١گرامی باد ياد شھدای پر افتخار 

  !جاودان باد خاطره ھمه شھدای به خون خفته خلق

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
  ١٣٩۵ ]حوت[ ، اسفند ماه٢١٣ ۀشمار

 


