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 شباھنگ راد

 ٢٠١٢ مارچ ٢٣

  

  شصت]حمل[در يادمان جانباختگان چھارم فروردين
  

تعزيه "چون  ی ھممناسک مذھبيمانند  بايست به میھا و روزھای تاريخی را  داشت مناسبت که گرامی ال اين استؤس

خواری و تخريب  معنای ميراث گان راه رھائی به تحساب آورد؟ آيا تجليل از جانباخبه " نوحه خوانی" و " گردانی

گونه فرقی نيست مابين مدعيان دروغين و تجليل کنندگان راِه  آيد؟ آيا ھيچ گرای آنان به حساب می افکار تحول

  ھای راستين؟  کمونيست

ھای سراسر   نظام ھا و انقالبيون، عليه ر آن نيست که ھر جامعه و نسلی نياز به آشنائی کارکردھای کمونيستشکی د

بار،  ھای آتی از زير قيد و بندھای اسارت منظور رھائی نسل گان بهالزم است تا بداند که گذشتظلم و استثمار دارد؛ 

داران جانی، تالش  ساز سرمايه ھای دست  جھت رفع نابسامانیای از خود بر جای گذاشتند و تا چه اندازه در چه ثمره

ھا و  ھای نابرابر کمونيست ھا و بازگوئی روزھا و جنگ به بيانی ديگر ايراد کار نه در يادآوری مناسبت. نمودند

ن با حاکمان ظالم بلکه در تحريف موقعيت فعلی و وصل کارکرد امروزی خودی با راه آنان است؛ ايراد امبارز

عملی و روشن نمودن جايگاِه نظری خودی نيستند  ھا و عناصر، حاضر به توضيح بی ساسی در آن است که سازمانا

که ھمه  واقعيت اين است. پردازند چرخانند و به تحريف حقايق می گان، قلم میگان راه جانباخت و ، در مقام ادامه دھند

منظور تأثيرگذاری بر روی  ، فاقد پتانسيل الزمه به-ا ھ ھای متفاوت نسبت به روزھا و مناسبت رغم نگاه  علی-

ھای درونی را  تخليه. اند گر نظام ھای سرکوب چنين تعرض به ارگان ی، و ھمئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  جنبش

  عيان مشاھده نمود توان در کارکردھای امروزی و انتخاب درازمدت جايگاه فعاليتی، به می

که طرح چنين واقعيات روشن و مملوسی،  کند و مسلم است ھای ھمه سنگينی می  که بر شانهست ا اين آن ايراد اساسی

 سازمانی، –ھای شخصی  طلبی به صراحت بيان و جسارت کمونيستی نياز دارد؛ نياز به آن دارد تا فارغ از منفعت

ھای خودی، ترس و  ری فعاليتکيد ورزيد و از اعالن علنی ناثمأ جغرافيائی ت- ھای عملی  ھا و گسست بر اين فاصله

ھای فرزندان کارگران و  فشانی ھا و روزھای تاريخی، حاصل جان چرا که آن مناسبت. ای نداشت واھمه

نشينی، سياست به پيش را  طلبی و عقب دور از ترس و تسليمه ست که در بدترين شرايط ممکنه و ب  اکشانی زحمت
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دگی و مقاومت گر ايستا  خويش واقف سازند؛ آن روزھا نمايانھا را به قدرت واقعی انتخاب نمودند تا توده

  .ھای وابسته به امپرياليسم و سرمايه است گر رژيم ھای سرکوب ن در مقابل ارگاناھا و مبارز کمونيست

بند به انقالب و برای به سر  يکی پای. گرا و کمونيسِت تفسيرگر ست مابين کمونيسِت عمل  اتفاوت بسيار عظيمی

کارگران ۀ ساندن آن، آماده است و ديگری در صدد است تا با ترکيب کلمات و تشريح کاغذی دردھای روزانانجام ر

ھای اعتراضی در  گام با جنبش يابد و ھم را به پيش ببرد؛ يکی در ميدان حضور می" انقالب"کشان، کار  و زحمت

پر واضح . ی، از راه دور استئ  توده–ست و ديگری مقصودش، ھدايت مبارزات کارگری  ا آفرينی صدد نقش

ی در تاريخ به ثبت خواھد رسيد ئھا که روزھا و مناسبت ر واضح استاند و پ که ماھيتاً اين دو ايده در مقابل ھم است

  .باشد ديده می ھای ستم  توده ھا به منافع که حاوی جسارت، شجاعت و پايداری عملی کمونيست

روزی که رژيم . گردد توان گفت که يکی از اين روزھا، به چھارم فروردين سال شصت بر می می به جرأت 

ديده، مرتکب جنايت  ھای ستم ھا و توده اش به کمونيست  گرايانه ھای سرکوب جمھوری اسالمی در تداوم سياست

پور، اسد  محمد حرمتی ءديگری گرديد و با گسيل بيش از سيصد نيروی مسلح، جان پنچ چريک فدائی خلق رفقا

ھمراه  که به رفقائی . ھای مازندران گرفت رفيعيان، عبدالرسول عابدی، جواد رجبی و حسن عطاريان را در جنگل

ھای مازندران سازمان دادند و در تخالف با جو حاکم  مدت چھارده ماه در جنگل ی را بهجنگ انقالبيشان  ديگر ياران

  .نشينی و مرگ را به سخره گرفتند ن اصلی مبارزه باقی ماندند و ترس و عقبھای کمونيستی، در ميدا بر سازمان

شان، جای دارد تا بر اين  ھا و ايرادات به کارکردھای  و فارغ از برداشتءگرد جانباختن اين رفقا مين سال در سی

اين . ن خود ھم مايه گذاشتندکار بستند و از جاه چه را که باور داشتند در عمل ب  ھر آنءکيد گردد که اين رفقاأنکته ت

ھمان ميزان ھم الزم است تا   چنين واقعيتی را اعالم نمود، بهدباي ھا قابل کتمان نيست و به ھمان ميزانی که می تفاوت

ھا  چرا که اين روزھا و مناسبت. ی سر باز نزدئھا و روزھا  و تجليل چنين مناسبتدر حد توان خود از بازگوئی

چنين نسل کنونی و آتی بايد بداند  ست و ھم ا ھا و انقالبيون، و حاوی دستآوردھای مبارزاتی تحاوی مقاومِت کمونيس

ن راه رھائی و ا اسالمی، چه بر سر جامعه و مدافعچون رژيم جمھوری گری ھم که خودکامان و رژيم سرکوب

ھا و جرياناتی بودند که  سازمانھا و جريانات، بعضاً  نشينی سازمان آزادی آورده است؛ بايد بداند که در کنار عقب

بر اين مبنا . کشان را نشانه گرفتند دشمنان طبقاتی کارگران و زحمتۀ گرد را انتخاب ننمودند و سين سياست عقب

ھای  روبه تاريخی را تازه و زنده نگه داشت و اجازه نداد تا در خاکۀ ای حافظ ست تا در ھر دوره ا جا و ضروری به

ۀ به اين دليل روشن که ھم. شان به فراموشی سپرده و وارونه جلوه داده شود فت و حاميانداران زالو ص سرمايه

ست تا به سھم خود از   اکمونيستی ھر فرد و يا سازمانۀ ھمين دليل، وظيف اند و به ھای انقالب ھا از زمره سرمايه اين

 خود را، منطبق و تکامل راِه آنان گان راه رھائی باشد و از دگرسو، موقعيت فعلیعرف واقعی جانباختسو م يک

  .نمايدنقلمداد 

 آن بايد واقف بود که انتخاب  ھای کمونيستی به حساب آمده و به تبع  بديھيات فعاليتۀمسلماً حمل چنين تفکری از زمر

ز راه دادن انقالب ا ھای فعاليتی، نقش بس عظيمی در تعيين وظايف مبارزاتی دارد؛ بايد آگاه بود که سازمان جايگاه

 –اندازی و به سرانجام رساندن آن، مستلزم حضور و سازماندھی اعتراضات کارگری  باشد و راه دور ناممکن می

ايران شاھد ۀ ھاست جامع امر مھمی که دھه. ست ا امپرياليستیۀ ھای حافظ بقای سلط  عملی با ارگانۀی و مقابلئ توده

ھا انسان محروم  ھای عظيمی ، به جان و مال ميليون ين نقصاندليل چنه باشد و رژيم جمھوری اسالمی ھم ب آن نمی

  . آورد يورش می
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چون رژيم جمھوری  ای ھم ھای وابسته داران و رژيم ھا برای ناامن نمودن منفعت سرمايه در يک کالم کمونيست

دليل ھم  دادند و بیھا در مقابل خود قرار  گان چھارم فروردين ماهجانباختراه و سياستی که . اند اسالمی زاده شده

قول خويش ه يان نوشت و فيلم ساخت تا ب"جنگلی"و " جنگل"نبوده و نيست که رژيم جمھوری اسالمی در وصف 

  .گان راه رھائی را در اذھان عمومی وارونه جلوه دھد ھای راستين و رزمند کمونيستۀ چھر

  ! می بادکشان گرا پايداران راه رھائی کارگران و زحمتۀ  و ھمءياد اين رفقا

  

  ٢٠١٢ چ مار٢٢

  ١٣٩١ ]حمل[ فروردين٣

  

  

 

 


