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  از نگاھی ديگر]حمل[ّچھارم فروردين
ھا، اھداف و  انساندر تاريخ جنبش کمونيستی ايران، روزھائی قيد شده است که حکايت از آغاز و پايان کار سياسی 

چنين کشاکش افکار و   و ھم ھائی که نماد خيزش و تنش، ميان انقالبيون و ضد انقالبيون روزھا و ماه. ھا دارد آرمان

ِدنباله تجليل از تالش ه ًيقينا تکرار نوشتاری و يا گفتاری اين روزھا، و ب. ھای جلو رونده، و پس رونده است ايده
ّيکی از اين روزھا، چھارم فروردين ماه ھزار . جا و صحيح ھم استھا ايرادی ندارد، بلکه، ب نه تنھای کمونيست، انسان

ّمحمد حرمتی پور، حسن عطاريان، اسد رفيعيان، عبدالرسول عابدی و  ءروزی که رفقا. باشد يک می و شصت و و سيصد

 و سر  ھای مسلح نظام درگير شدند ، در نبردی خونين با بيش از سيصد تن از عناصر ضد انقالب و ارگانجواد رجبی

  .آخر، جان باختند

امان به کارگران،   شصت، دھۀ خونين و دھۀ تعرض بیۀ و در حقيقت دھ ھا به عبارت ديگر، آن روزھا و ماه

ھا، از جانب ضد انقالبيون و نيروھای مسلح نظام جمھوری اسالمی بوده  ديده و کمونيست ھای ستم کشان و خلق زحمت

خواھان، آزاديای، به جان  بندھا افزودند و به ھر بھانهن دھه، بر شدت سرکوب و بگير و بداران نظام در آسردم. است

ھای رژيم شاھنشاھی را بازسازی  جانيان بشريت در مدت زمانی کوتاه، زندان. ن و مخالفان افتادنداھا، مبارز کمونيست

ِبراستی که تاريخ روزانۀ زندگی و سياسی سردمداران . گران تبديل نمودند و به ميدان توحش و درندۀ خوئی شکنجه
ُ و با کشت و کشتار کارگران، زحمت ِرژيم جمھوری اسالمی، با تعرض و غارت اموال عمومی جامعه کشان و  ُ

 هِبنابه ھزاران سند بر جای مانده، اين نظام، خالق چپاول و جنگ و جنايت علي. ديده، نوشته شده است ھای ستم خلق

ای از جنگل سر سبز و  در اين روز بود که گوشه. باشد ّچون چھارم فروردين ماه می ّن، و مولد بھار خونينی ھممحروما

ای  صفحه.  عملی، انقالب گشود- ای را، در مقابل حاميان حقيقی  مازندران، به خون نشست و صفحۀ تازه» خی پوست«

ه ھم ب ، با ايدۀ جنگ انقالبی و آن)آرخا(جريان چفخا ماندۀ   حساب عناصر باقیۀ و مرحلۀ تصفي که مرحلۀ آزمايش

  .ِعنوان يگانه راه رھائی از زير سلطۀ نظام امپرياليستی بوده است

ّگان چھارم فروردين ماه، توسط اين و يا انگيزۀ جانباختِ و در حول و حوش اھداف و  البته، بارھا و بارھا، در وصف

دليل تعرض افسار گسيختۀ سردمداران رژيم ه که جنبش کمونيستی ايران، بآمده بود . آن، گفته و يا نوشته شده است

ھم جدا از جنگ انقالبی مسلحانه در   و جنگی ديگر، و آن تر و گشودن آتش جمھوری اسالمی، نياز به تحرک تازه

ھای  ملی کمونيستھا انسان دربند، در گرو تحرک ع ُکردستان ايران دارد؛ آمده بود که پيشرفت انقالب و رھائی ميليون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تر باز خواھد گشت؛ آمده بود که در مقابل  ھم در ابعادی دھشتناک رزمنده است؛ آماده بود که اختناق بار ديگر و آن

باشد را، علم نمود؛  کشان می نيروی سراپا مسلح و ھار، بايد پرچم سازمان مسلحی که متضمن بسيج کارگران و زحمت

ھا را در سر داشت و از انجام پراتيک  دعای پيشاھنگی مبارزات ضد امپرياليستی تودهتوان، ا و خالصه آمده بود که نمی

 و  طلبی رغم تسليم  پيش گذاشتند و علییّرفقای چھارم فروردين ماه، با چنين منش و تفکری پا. اثرگذار پرھيز نمود

د و آغازگر جنگِ انقالبی ديگر، در ِھای به اصطالح پيشرو، راه به پيش را انتخاب نمودن ًگردش به عقب بعضا سازمان

  .ای از جامعۀ خفقاق زدۀ ايران شدند گوشه

گر، جان بُنين به يمن نيروھای مسلح و سرکوچ متأسفانه در اين روز نظام توانست به ياری عناصر خود فروخته و ھم

قطع به . را مختومه اعالم نمايد ء، پروندۀ افکار آن رفقاهّپنج تن را در سينۀشان حبس نمايد، اما قادر نگرديد بالواسط

ھای مازندران، پايان بخشيد، نه تعرض نظام، به سازمان کمونيستی  يقين، آنچه، بر تحرک انقالبی و مسلحانۀ جنگل

ن و ادامه اِ، بلکه در گردش به راست به اصطالح مدافع)ھای ايران بخش خلق ارتش رھائی(چريکھای فدائی خلق 

 بود، -ّھم بعد از ضربۀ چھارم فروردين   و آن- در حقيقت و در فاصلۀ بسيار کوتاھی . ه است بودءِدھندگان راه آن رفقا

ھم تحت   و آن- ماندۀ رھبری، پرچم بررسی و نقد پراتيک جنگل و سازمان  ای نااليق، جاه طلب، منحرف و باقی که عده

و سر آخر و موذيانه، و در تبانی با ديگر  را در دست گرفتند -» توانيم تشکيالت کمونيستی بسازيم چگونه می«عنوان 

  .....عمل تبديل نمودند رمق و بی جريانات اپورتونيست، تشکيالت سر زنده را، به جريان بی

ھای انقالبی در  منظور زير و رو کردن ايدهه ھای انحرافی ب دنباله ورود ايدهه طلبان، و ب بی ترديد رخنه و نفوذ تسليم

ھای مازندران، از  ويژه، به انحراف کشاندن سياست و گسترش جنگ انقالبی در جنگله درون جنبش کمونيستی و ب

دست افکار پوسيده و ميرنده،  ھا نبوده و نيست و جنبش کمونيستی ايران، در طول حيات خود، با اين  تک نمونهۀزمر

يکھای فدائی  منحرفان سازمان چرطلبان و که چگونه تسليم شاھد بوده است. باشد بسيار و بسيار، رو در رو و آشنا می

 تھی و ھمراه با ھای اعتراضی را از درون کشان، جنبش وران مبارزاتی کارگران و زحمتترين د خلق، در حساس

ھای  چنين به خلق  و ھم ھا ِھای اعتراضی مردم و کمونيست گر و تازۀ نظام امپرياليستی، به خيزشھای سرکوب ارگان

را در چنين مسير نافرجامی سوق ) آرخا(ِ ھر صورت، ارگان رھبری بعد از ضربه، چفخا در. ديده حمله ور شدند ستم

ارگانی که فاقد توانائی و .  جاذبۀ سياسی آن کاستاز و  ِ توان بالندهازداده است و با حمل ايدۀ انحرافی و پاسيويستی، 

بوده است؛ ارگانی که ) آرخا( به چفخا منظور ترميم ضربات وارده از جانب رژيم جمھوری اسالمی،ه کارآئی الزمه ب

 تکنيکی، سياست قطع پراتيک جنگل را انتخاب نمود و بخشی از تحرک انقالبی را به -به جای رفع اشتباھات تاکتيکی 

  . دنباله، نظام را در موقعيت برتری قرار داده عقب، و ب

که بدون حمل  و در عمل ھم، به اثبات رسيده استً، متعاقبا  نظام با سالح به ميدان آمده استکه اين واقعيت اين است

در حقيقت کار بست زور سازمانيافته در . توان، بر وظايف کمونيستی خويش جامۀ عمل پوشاند ی نمیئ لهسياست مقاب

ست و بر ھمين اساس، رفع  گرانۀ سردمداران رژيم جمھوری اسالمیھای سرکوب ايران، محصول سياستدرون جامعۀ 

تر،  به عبارت ديگر و روشن. ُ تکنيکی ھم، با تداوم کاری آن، گره خورده است-ھات و خطاھای تاکتيکی ھر گونه اشتبا

تر و  ھا، ھر نوع سياست و کار نوين تر از آن باشد و مھم پذير می تر و کمونيستی در بستر چنين انتخابی ممکن کار تازه

متأسفانه حرکت و سياستی که با . به جسارت و شھامت واالتر دارددنباله نياز ه  و ب تر ُتر ھم، نياز به برش نوين سازنده

دليل ھم  ، بی، بيگانه بوده است»ونيستی بسازيمتوانيم تشکيالت کم چگونه می«منش و با افکار طراحان و حاميان ايدۀ 

وران اين ددر . اده استُگام، سازمان زنده و ايدۀ تعرضی، جای خود را به سازمان مرده و ايدۀ استحاله د نبود که، گام به

را در دست گرفتند، سازمان عمل را، به سازمان در خود " رھبری"ای چند، که سکان  لياقتی عده خردی و بی بود که بی
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ًگان چھارم فروردين گرديد، نه تماما ضربۀ  و پراتيک جانباخت ِخالصه آنچه باعث قطع راه. عمل تبديل نمودند و بی ّ

  .م جمھوری اسالمی، بلکه در تسلط ايدۀ غير کمونيستی و پاسيوسيتی حاکم بر آن، بودوارده به آن از جانب رژي

ست که ھر  چنين زمان بسيار طوالنی ھم. گذرد می) رخاا(ِست که از عمر سازمان عمل چفخا  ً طبيعتا زمان بسيار زيادی

دنباله و ه ، بدھند ی مازندران قرار میھا  جنگلِگذاران حرکت ّيک بناحق و بنادرست، خود را در مقام و در منصب بنيان

ّاما . نمايند  می-  نموده و - قلمداد ءِ حاميان عملی راه آن رفقاۀعملی و انحراف، خود را از زمر رغم حمل سياست بی علی
رمق،  جات و مدعيان بی ستهخارج از ادعاھای اين و يا آن، انتخاب نوع زندگی و فعاليتی يکايک عناصر، تجمعات، د

. طلب وجود دارد که، تفاوت بسيار زيادی، ميان ايده و عنصر تعرضی، با ايده و عنصر تسليم گر اين واقعيت استاننماي

ھم با ھر تعبير و تفسيری، راه پس را،  ن آنان، و آناچرا که آن ايده در خدمت به راھگشائی عملی مبارزه بود و مدافع

ھا،  تر از ھمۀ اين قالب، در انتظار تغيير اوضاع و احوال کنونی و مھمِمانند صدھا انسان مدافع انه انتخاب نمودند و ب

ديده، زنان، جوانان و  ھای ستم کشان، خلق گر نظام به کارگران، زحمتھای سرکوب تعرض وحشيانۀ ارگانگر  نظاره

توان، در ابعاد  را میچنين ناباوری عملی  حرکتی و ھم شوربختانه سکون، بی. اند ھای امپرياليستی خالصه قربانيان نظام

گان ن ايدۀ جانباختاِھم در انتخاب نوع راه و منش، در رفتار و کردار حاميان تئوری نوين انقالب و مدافع متفاوت و آن

 راه انقالب، بنابه چنين دليل و برھانی، بھترين و حقيقی ترين تجليل از جويندگان. ّچھارم فروردين، به عينه مشاھده نمود

دنباله در ه ِيک، در طرح، در بيان نقش و جايگاه خودی، و ب و ّگان چھارم فروردين ماه سال شصتباختچنين جان و ھم

توان،  ست که می تنھا و تنھا در چنين صورتی. باشد ِتوضيح صريح انتخاب دو جايگاه متضاد مبارزاتی اثربخش، می

  .فی نمودتر، به نسل جوان امروزی معر  را، بھتر و روانءنقش ارزندۀ آن رفقا
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