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 !يک و   سال شصت ]حمل[باختگان چھارم فرورديندر يادمان جان
  

ی برابر است با تحقير، توھين و سرکوب ھمه روز جمھوری اسالمی برابر است با جنايت؛ ھمه روز جمھوری اسالم

ھا انسان ندار؛ ھمه روز جمھوری اسالمی برابر است با چپاول و غارت اموال عمومی؛ ھمه روز  اقتصادی ميليون

ھای سردمداران اين  کاری خيانت و جنايت. نا معترضن وابرابر است با بگير و ببند و ُکشتار مخالفجمھوری اسالمی 

 جانی –اين رژيم ھم برابر است با نابودی مالی ۀ گيری نيست و حيات يک ثاني قابل اندازه. اند ارانرژيم، بسيار و بسي

  . کش صدھا کارگر و زحمت

بُعد اقتصادی اين ھا و به  به فعاليت. ست ا  اجتماعی–ھای انسانی  کار و بار جمھوری اسالمی در سرکوب و دفن ارزش

فعاليت . ترين اقشار جامعه ندارد ھای محروم ی با خواستهھايش کمترين نزديکي ياستکه سندازيم تا دريابيم رژيم نگاھی بي

خود را ه د گيرد تا مملکِت سود سينه و جان مخالف را نشانه می. ست ا تر از بُعد اقتصادی مراتب وخيم و بُعد سياسی آن به

اند و  ھای خود قرار داده فعاليتۀ در سر لوحسران اين نظام بر سر کاراند به اين دليل که سرکوب را . محفوظ نگه دارد

ای توضيح داد؛ چھارم فروردين  توان در چنين محدوده و چھارچوبه يک را ھم می و گمان چھارم فروردين سال شصت بی

گری و يورش  در اين روز جنگل مازندران، شاھد وحشی.  روزھای جنايت اين رژيم به شمار آوردۀتوان از زمر را می

" پوست خی"ھای رزمنده بود؛ در اين روز جنگل سر سبز و پُر طراوت   کمونيست گر نظام عليه  سرکوبھای ارگان

پور، اسد رفيعيان، عبدالرسول  مانند ديگر مناطق و ميادين طبقاتی، شاھد جنگ نابرابر رفقا محمد حرمتی مازندران، به

ژيم جمھوری اسالمی بود؛ در اين روز، عابدی، حسن عطاريان و جواد رجبی با صدھا عنصر مسلح و مزدور ر

آری، جنگل در چنين روزی به خون نشست و رژيم . مابين انقالبيون و ضد انقالبيون بود ھا نبرد فی جنگل، شاھد ساعت

ی که مشکالت و مصائب مبارزاتی را به جان ئھا جمھوری اسالمی، جان پنج کمونيست رزمنده را گرفت؛ کمونيست

 –ھای سياسی  تحرکی بعضاً سازمان نشينی و بی رغم عقب حد و حصر، و علی کوب و فشار بیرغم سر خريدند و علی

  .مان باشندۀ کشان جامع بخش مبارزات کارگران و زحمت زمان، پيش تاختند، تا الھام کمونيستی آن

 بر آن بودند تا ومان پھن نمودند  ۀ شصت، تور اختناق را در ابعادی گسترده بر فضای جامعۀ سردمداران رژيم در دھ

گزين اعتراضات  طلبی را جای جوششی و تسليم ھای ضد انقالبی، سکوت، بی ، و با اجرای طرحھر طريق ممکن به

شان، تمامی نداشت  ھای خيابانی بندھا و دستگيریببگير و . جويانانه و تعرضی نمايند رزمۀ مردمی، پر نشاطی و روحي

ھا شاھد ددمنشی  ھا زندان به موازات آن. سپُردند مرگ و دار میۀ ا به جوخھا ر و دسته دسته از جوانان و کمونيست

ھای امپرياليستی بر آن بودند تا با  گران و جالدان رژيم جمھوری اسالمی بود و جانيان بشريت و حاميان سرمايه شکنجه

به بيانی سال . زه بدر کنندھا را از ميدان مبار توسل جستن به سالح و ابزار و آالت شکنجه، انقالبيون و کمونيست
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ھای کمونيستی بود؛ سالی بود که   انقالب و سازمان رژيم جمھوری اسالمی عليهۀ شصت، سال تعرض سازمانيافت

چون اکثريت و حزب توده، نيروھای کمونيست و  ھای خائنی ھم کاری سازمان جمھوری اسالمی توانست به ياری و با ھم

ھا انسان محروم تحميل نمايد؛ سالی بود که ماشين سرکوب   خود را بر ميليون بخواه دلانقالبی را به عقب راند و فضای 

ی بود که تعدادی از ئدر چنين ُدوران و فضا. پر تحرک جامعه را دگرگون ساختۀ رژيم بر سرعت خود افزود و چھر

 مسلح یھا  ارگان نقالبی را عليهپاخاستند و جنگ اه گير انقالب، بھای ناپي خالف جريانات و گروهھای صديق،  کمونيست

  .ھای مازندران سازمان دادند  در جنگل-ھم   و آن–رژيم 

ھای طوالنی،  چون راھپيمائی ھا و فشارھای متفاوتی ھم وقفه، چھارده ماه تحمل محدوديت چھارده ماه فعاليت بی

بود ) ھای ايران بخش خلق ش رھائیارت(ھای عملی چريکھای فدائی خلق  کمبودھای غذائی، نيرو و غيره، حاصل فعاليت

گيری  داد؛ حاصل پی تشکيل می" مبارزه مسلحانه ھم ستراتژی، ھم تاکتيک"را، تئوری   نظری آنۀگمان خمير ماي که بی

کردند و جدا از  جو می و ی جستئ ی بود که تغيير جامعه را در پرتو سازمانيابی مسلح تودهئھا کمونيستۀ وقف و تالش بی

شان پراکندگی دشمن،  ای از ايران بودند؛ چرا که ھدف اندازی جنگِ انقالبی ديگری در منطقه ر صدد راهُکردستان، د

ۀ ترين شکل از مبارزه و آزادسازی منطقه، از دست نظام وابست ھا حول عالی پاسخ زور در مقابل زور، بسيج توده

  .داران بود ز ظلم و ستِم زورگويان و سرمايهای آزاد و دمکراتيک، عاری ا چنين تحقق جامعه جمھوری اسالمی و ھم

ۀ مسلحانۀ خالف نظر سبک مغزان، مبارز  شدند وھای چھارم فروردين برای تحقق چنين آرمانی به صف کمونيست

راز با افکار ت بود؛ ھم) ونه سال چھل(راز با خطوط فکری رزمندگان سياھکل ت ، بلکه ھم"جدا از توده"شان، نه تنھا 

. عمل بپوشاندندۀ شان، جام پاخاستند تا بر وظايف عملیه  بود که در ُدوران خفقاق و اختناق شاھنشاھی بیئھا کمونيست

بر روی جامعه و " پوست خی"و " سياھکل" مبارزاتی، يعنی –تاريخ ۀ که اثرات اين دو واقع کيد استأاگر چه الزم به ت

اولی مولّد راه نوين مبارزه در مقابل رژيم سراپا مسلح و گانه نيست؛ اگر چه بايد اذعان نمود که  جنبش کمونيستی يک

پروراند،  امپرياليستی را در سر میۀ گيری راه تعيين شده و ثمربخش مبارزه تا قطع سلط ست شکنی بود و دومی، پیب بن

کيد أمر تھای چند و صوری، ھر دو بر اين ا  عملی، و جدا از تفاوت–ھای نظری  آفرينی رغم چنين نقش و اّما و علی

امپرياليستی ۀ ھای حافظ بقای سلط که ارگان قراولی مبارزه را ايفاء نمايد، مگر آن تواند نقش پيش داشتند که پيشاھنگ نمی

ھای عملی  ريزی سياستپيرفت انقالب، منوط به  کيد داشتند که پيشأھر دو بر اين امر ت. را مورد خطاب قرار دھد

توان  که چنين نگاه و وجوه مشترکی را نمی پر واضح است. ھای سراسر خشن و عريان است ھا در برابر رژيم کمونيست

چنين به صالح جنبش کمونيستی نيست تا به تحريف افکار و حقايق کارکردھای عملی رزمندگان  از قلم انداخت و ھم

 ءتوان بر اساس تمايالت حقير شخصی خود، به رد مبارزات تأثيرگذار آن رفقا پرداخت؛ نمی" پوست خی"و " سياھکل"

را گمراه کننده و يا در جھت  ھای خويش سرپوش گذاشت و بنادرست مبارزات آنان عملی و بر ناباوری نشست و بر بی

را وارونه جلوه داد و شکی کوتاِه جنبش کمونيستی , توان تاريخ پر ثمر نمی. ھا توضيح داد رفت انقالب و بسيج توده پس

راستی ھم که جنبش ه ب. گونه است گيران انقالب با نظر لميدگان انقالب، گونه در آن نيست که نظر توده، پيرامون پی

طلبانه ناآشنا نيست و ھمواره و ھمواره، شاھد برخوردھای  کمونيستی ايران، با صدور چنين احکام غير حقيقی و تسليم

گان و انقالبی گذشتجا  ھای به العمل ، پيرامون عکس"فعال کمونيستی"اين و يا آن عنصر بناصحيح و ھستيريک، 

  . باشد می

، از جنبش کمونيستی ايران پاک -ئيدات ظاھری و تلويحی أرغم ت  علی-سياھکل ۀ ن رزمندامخالفۀ مگر صفحات سياه شد

شت سياھکل، شاھد تحريف حقايق مبارزاتی دا ھم به مناسبت گرامی چنان و ھر ساله و آن شده است؟ و مگر ما ھم

پردازند و از  سو به تجليل راه آنان می باشيم و شاھد نيستيم که چگونه از يک زمان و افکار رزمندگان سياھکل نمی آن

باری، جنبش کمونيستی ايران بيش از اندازه، شاھد !!! کشند شان می دگرسو، خط بطالنی بر افکار انقالبی و کمونيستی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 عملی -ھای مبارزاتی  بينی و لگدمال نمودن ثمره ست که رسالتی جز، بزرگ  ا حقايق از جانب پُر مدعيانیتحريف

متأسفانه به دليل فقدان سازمان جدی در درون، ما شاھد عروج .  ندارند- نداشته و –گرا، بر عھده  ھای عمل کمونيست

ۀ باشيم و به بھان کشان می  کارگران و زحمت الب و منافعھا و يا احزابی در قامت دفاع از تئوری انق عناصر، سازمان

نمايند؛  ھای اپورتونيستی و پاسيويستی خود را تبليغ و ترويج می ، سياست"سرمايهۀ دنيای تاز"، از "نو"تعريفی ۀ ارائ

چنين   و ھمگی عملی خويشوظيف و در باطن، در پی توجيه بیاند "نوآوری"دنبال ه ھا در ظاھر، ب اين عناصر و سازمان

ھای امروزی، پاپس نکشيدند و راِه  ی که خالف کمونيستئھا باشند؛ کمونيست گرا می ھای تحول تخريب افکار کمونيست

  .به پيش را، انتخاب نمودند

نشينی، يأس و نااميدی و در  ھم در ُدوران عقب مسلماً خط بسيار نازک و باريکی، مابين پايداری به نظر کمونيستی و آن

که وارونه جلوه  کش وجود دارد و پر واضح است ھا انسان زحمت سرمايه به جان و مال ميليونۀ جانب  تعرض ھمهُدوران

شان تشريح  ۀ چرا که وظيف. ھای صديق نيست دادھای تاريخی ثمربخش، کار کمونيست دادن حقايق مبارزاتی و رخ

رفت و ثمربخشی ھر   اين امر اصرار دارند که پيشھا، بر  اينۀکشان و مھمتر از ھم حقيقی مبارزات کارگران و زحمت

ھم در صحن  ھای محروم و آن  توده ای و دائمی نيروھای مدافع ای با حضور و پراتيک لحظه انقالبی، ربط با واسطه

 جنبش نوين کمونيستی، ھم راه و افکار" داران ميراث"و " فعاالن سياسی"مانند  توان به با اين اوصاف نمی. جامعه دارد

گونه دميد که روش آنان در خالف  حال، اين را ستود و در ھمان گيران آن و پی" سياھکل"گشای مبارزاتی، رزمندگان  راه

ساز   تحرکات ثمربخش و ُدوران طرف مدافع توان از يک ھای عملی جامعه بوده و به تاريخ پيوسته است؛ نمی نيازمندی

شان بر  ھای  در جھت معرفی و تحقق سياست ی عملین تالش و گامديگر، کمتري طرفھای گذشته بود و از  کمونيست

ھای جنبش  ھا و ارزش  لنينيستی و در خالف پايداری به ميراث–چنين نگاه و وظايفی، غير مارکسيست . نداشت

  ازمشوم امپرياليزۀ ، بر اين باور بودند که تا زمانی، سلط"پوست خی"گان چھارم فروردين و جانباخت. ست  اکمونيستی

، با ])شاھنشاھی(مانند رژيم گذشته  و به[که يگانه سياست رژيم جمھوری اسالمی  بندد؛ تا زمانیرخت بر نمان  ۀ جامع

عنوان  مسلحانه بهۀ مبارز... کشان پای ريخته شده است؛ و  ھای کارگران و زحمت ترين خواسته زور و سرکوب ابتدائی

ھای عملی و  ای جز، انتخاب روش ديده، چاره ھای ستم مدعی رھائی تودهترين راه، به حساب آمده و کمونيسِت  اصلی

  .ای با نيروھای سازمانيافته و مسلح رژيم جمھوری اسالمی ندارد مقابله

نمودند و تعابير و تفاسيری خالف آن، به معنای تشريح  از چنين افکار روشنی پيروی می" پوست خی"در حقيقت رفقای 

طبعاً رواج . ست ا ھای آتی چنين انتقال بنادرست تجارب مبارزاتی به نسل ن راه انقالب و ھمگاجانباختناصحيح نگاِه 

ھای بغايت  ايدهۀ خود باعث خواھد گرديد تا دامنۀ نوبه ھا، ب تعابير و تفاسيری دگرگونه از تحرکات ثمربخش کمونيست

پور، رفيعيان، عابدی، رجبی و   حرمتی–" ستپو خی"کيد رفقای أت. تر گردد اپورتونيستی و پاسيويستی، وسيع و وسيع

ايران با ۀ چون جامع ی ھميت وابسته در جوامع حاکمدوامکه  تا زمانی :خود بر آن بودۀ مانند ياران گذشت ، به–عطاريان 

، ست  اگيری ، نه تنھا قابل پی- ھا   حکومتیھا جائی رغم جابه  و علی–قھر ضد انقالبی گره ُخورده است، قھر انقالبی 

کيدشان بر آن أباشد؛ ت کشان می ھای بنيادی کارگران و زحمت بلکه تعلل در انجام آن، به معنای به تعويق انداختن خواسته

چون  ی ھمھای سراپا مسلح رژيمۀ توان در مقابل زور سازمانيافت ست که می ا کمونيستیۀ بود که تنھا با زور سازمانيافت

  ..و . شان واقف گردانيد  واقعی ا را بسيج، و به منافعھ رژيم جمھوری اسالمی ايستاد و توده

نمودند و جان خود را ھم، در اين راه از دست  با خود حمل می" پوست خی"ست که رزمندگان  ا آن افکاریۀ ھا چکيد اين

  .دادند

 !يادشان گرامی باد

   ١٣٩٢ ]حمل[ فروردين٣


