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 ! پنجاه]حوت[ھای يازده اسفند در يادمان کمونيست
  

تاريخی را از ۀ  حافظدباي که می ناي. ست  ضروریحوتچون يازده   ھمئیبه دالئل چندی، تجليل و يادمان از روزھا

مان برای  ۀ ھای ضد امپرياليستی جامع که نياز است، اعالم نمود که جنبش  زنده نگه داشت؛ اينئیوقوع چنين روزھا

مند و کمونيستی را از دست داده است؛  ھای ارزش کشان، چه انسان ھای ابتدائی کارگران و زحمت يابی به خواسته دست

توان از  دليل کثرت و گستردگی جنايات رژيم جمھوری اسالمی، نمیه ست، توضيح داده شود که ب  اکه ضروری اين

که  رنگ و يا الپوشانی نمود؛ اين کاران را کم بار و ضد انسانی رژيم شاھنشاھی گذشت و ماھيت جنايت اعمال خشونت

ھای  ھم در دوره ن و آنامخالفھا و  سر کمونيستداری وابسته، چه بر  ھای سرمايه ھای آتی و آتی بايد بدانند که نظام نسل

رغم  شان، علی داری و حامی  بر اين ايده پای فشرد که دنيای سرمايهدباي که از منظر کمونيستی می اند؛ اين متفاوت آورده

ی با ديبنياھای چند و صوری، از مسير واحد و يکسانی پيروی نموده و در حفظ و پايداری مناسبات کنونی، تفاوت  تفاوت

  .ھم ندارند

 مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، اسدهللا مفتاحی، مجيد احمدزاده، ء سال پنجاه بود که رژيم شاھنشاھی، رفقاحوتيازده 

بند بگير و بگی سرکوب و سال  سال پنجاه بود و سال گسترد. اعدام سپردۀ رضا گلوی و حميد توکلی را به جوخ غالم

سياھکل گذشته بود و ساواک ۀ يک سالی از حماس. ھای مخوف نظام گذشته  ارگانھا و انقالبيون توسط کمونيست

منظور جلوگيری از گسترش جنبش کمونيستی به  تر در درون جامعه، و به منظور ايجاد رعب و وحشت ھر چه بيش به

دای انقالب و ھا، ص ن و کمونيستاوقفه به مخالف اشت تا با تعرض بیکشيد و قصد د ای سرک می ھر سوراخ و سنبه

شان محبوس  ھای توان به يُمن سالح و زور، تا ابد مردم را در پستوی خانه بر اين باور بود که می. انقالبيون را خفه نمايد

و آوای آزادی و رھائی در سرتاسر " صدا در آمد زنگ بزرگ خون به"در حقيقت سال پنجاه، سالی بود که . نگه داشت

ھا بودند و از دگرسو،  سو جالدان شاھنشاھی در صدد شکار و ُکشتار انقالبيون و کمونيست از يک. انداز شد جامعه طنين

ھا و  دهچون احمدزا  ھمئیھا بار تجلی خود را در قامت کمونيست جنبش کمونيستی راِه صحيح خود را باز يافت و اين

رغم  م تنگناھای مبارزاتی و علیرغ ھا و مبارزينی که علی کمونيست. نمايش گذاشت ش بهھا و ديگر ياران مفتاحی

ر دھند؛ به ميدان آمدند تا تفاوت مابين ييتحرکی، به ميدان آمدند تا مسير ايستائی و سکونی مبارزه را تغ جوششی و بی بی

گرا نشان دھند؛ آری سال پنجاه، سال رو در روئی، و سال جنگ  ھای حقيقی و عمل عمالن را، با کمونيست حرافان و بی

ھا و انقالبيون بستند و  نقالبيون با ضد انقالبيون حاکم بود؛ ضد انقالبيونی که کمر به تار و مار نمودن کمونيستنابرابر ا

  . گری خود را گشودند ای ديگری از دئانت و وحشی صفحه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای مخوف رژيم   وظايف مھم ارگانۀن از زمراھا و مبارز در چنين دورانی، دستگيری، شکنجه و اعدام کمونيست

ھا  ن و کمونيستاالمدت و ُکشتار مبارز ھای طويل حمله به زندانيان سياسی و صدور حکم. داد ھنشاھی را تشکيل میشا

ھای خشن  مانند تمامی رژيم گر اين واقعيات بود که رژيم شاھنشاھی به ھای اوين، نشان ھا و تپه ھای تيمی، خيابان در خانه

ايت شاه جالد دست به دستگيری و جن. شان بر عھده ندارد می و فرزندانھای مرد ای جز، سرکوب مخالفت و ھار، وظيفه

فزايد، ندار بيھا انسان  ھای زندگانی ميليون افزود تا بر خرابه ھای خود می ماند؛ بر سرمايهتر بر دوام ب زد، تا بيش می

نند و شکی در آن نيست که تر در پی آ ھم در ابعادی گسترده کاری که امروزه سردمداران رژيم جمھوری اسالمی و آن

 يعنی –، خط و مرز و ميزاِن متفاوتی مابين اين رژيم نبنيادر . اند ھای حاکمان گذشته گير سياست حاکمان کنونی، پی

گونه پنداشته و يا تبليغ شود که اين دو   نيست و خطاست، اين– يعنی شاھنشاھی – با رژيم گذشته –جمھوری اسالمی 

تر از  تر و يا معتدل کيد گردد که رژيم شاھنشاھی مطلوبأای ت اند؛ خطاست که بر چنين ايده وتمتفاۀ رژيم، از دو صيغ

مسلماً تبليغ و ترويج چنين . گو با حاميان آنان بی ايراد است و ھمبن دليل، مرادوه و يا باب گفت رژيم کنونی بود و به

کمونيست، مخالف مدارا . ست کشان و آرمان کمونيستی کارگران و زحمت  ی در تخالف با منافعناصحيحی بغايت ئھا ايده

ميان کمونيست از ميان بد و بدتر،  ست، و در اين داری ھای سرمايه نظامۀ ھای مغلوب و بر کنار شد و مخالف تطھير جناح

عملی، در پی تحقق  نشينی و شکست و بی دليل عقبه ھا ب اينۀ دنبال بد نيست و از سر ناعالجی و مھمتر از ھمه ب

کمونيست حقيقی ھمواره و ھمواره، وفادار به . ن مناسبات کنونی نيستا حکومتی و مدافع–ن دولتی اھای مخالف سياست

. گران است بندان و سرکوب چنين ايستادگی و مقاومت در مقابل قداره ھای محروم و ھم  طبقاتی توده سياست و منافع

ای که  وظيفه. ھای جھل و سرکوب، سياست کمونيستی نيست گان نظامداران و وابست با سرمايهسوئی  سياسِت کرنش و ھم

طلبانه  ھای مماشات  پنجاه، به دوش کشيدند و دست رد بر سياستحوتش در يازده  مسعود احمدزاده و ديگر يارانءرفقا

  .زدند

ھم در  ھا و انقالبيون و آن کمونيست، يعنی روزھای مقاومت و ايستادگی ئیکه چنين روزھا کيد استأاگر چه الزم به ت

به حق که تاريخ مبارزات ضد .  پنجاه نيستحوتاند و مختص به يازده  ھای ھار و زورگو، فراوان مقابل رژيم

در حقيقت . ھاست ديده و خلق ھای ستم ھا و وفاداری به آرمان توده ھا، ايثارگری مان مملو از فداکاریۀ امپرياليستی جامع

شان، پُر از تعرض حاکمان زورگو، به جان و مال آنان و  کشان و فرزندان ی کارگران و زحمتتقويم مبارزات

طلبانه را به  عتراضات حقاند تا ا ھای ضد خلقی و ارتجاعی برای اين زاده شده براستی که رژيم.  باشد ھا می کمونيست

ميان  که در اين ھا را خلق نمايند و پر واضح است حوتچون يازده   ھمئیھا اند که فاجعه رانند؛ برای اين زاده شدهعقب، ب

اين . انگيزاند  غير انسانی و روزھای غم چون رژيم پھلوی و جمھوری اسالمی، مسبب و مولّد چنين فجايع  ھمئیھا رژيم

اامنی را  نئیچنان فضا را مثله نمودند و آن شان ھای ھا و بدن گاه شکنجهۀ ھا، ھزاران کمونيست و انقالبی را روان نظام

  .باشد ھا ناممکن می آنۀ اند که توضيح ھمه جانب وجود آوردهه ھا انسان ب برای ميليون

کيد ورزيد که ھم رژيم أھا نيست و خالف نادانان بايد ت ی انسانئ ھا، محترم شمردن به حقوق پايه کار و بار اين نظام

ھم و ۀ ه بود و ھم رژيم جمھوری اسالمی، ھمداری وابست سرمايهۀ شاھنشاھی، سياست و اقتصادش در خدمت به طبق

 و -با اين اوصاف تبليغ و ترويج گونه گونه، از نظام کنونی با نظام گذشته . ست ھای امپرياليستی  نظام ش، تأمين منافعغم

  .نيستھا  ھای وابسته به امپرياليست لوه دادن ماھيت حقيقی نظامج، چيزی جز، وارونه -نی اھم با ھر استدالل و برھ آن

داری و از جمله رژيم شاھنشاھی  ھای سرمايه که باال کشيدن اموال عمومی و ارتکاب جناياِت نظام واقعيت اين است

داری در تخالف  ھای سرمايه نظامۀ ھا گذشت و ترديدی در آن نيست که ھم توان از آن چنان باالست که به سادگی نمی آن

ھا و  گری کيد ورزيد که بخش اعظمی از غارتأتوان ت ت میأجراند و به  ھا انسان محروم با منفعت ميليون
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ايران از تمامی اعمال سودجويانه و ۀ ھمان دليل ھم که جامع ھای رژيم گذشته در خفا باقی مانده است، و به کاری جنايت

  .باشد رژيم جمھوری اسالمی نامطلع میۀ گرايان سرکوب

کيد گردد که، زمانی انقالب ايران أبار ديگر بر اين نکته ت  پنجاه، يکحوت گرد يازده مناسبت نيست تا در سال بنابراين بی

چون منفک نمودن ماھيت رژيم شاھنشاھی با رژيم جمھوری اسالمی در درون   ھمئیھا به ثمر خواھد نشست، که ايده

عينه ديد، که جنبش  شود به رفت ھر انقالبی را می فکران، رخت بر بندد؛ زمانی نمادھای پيش جامعه و در ميان روشن

چون رژيم جمھوری اسالمی   ھمئیھا توان از شر نظام عملی مفرط بدر آيد؛ زمانی می کمونيستی از خمودگی، رکود و بی

 اھداف و آرمانی بود که ۀھا از زمر اين. پرولتری حاکم گرددۀ خالصی يافت که بر سر اعتراضات مردمی و جامعه، ايد

مان  ۀ انقالب ضد امپرياليستی جامعۀ خود ساختند و سر آخر جان خود را وثيقۀ ، پيش پنجاهحوتگان يازده باخت جان

  .نمودند
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