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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ می ٢۴

  

 ! پنجاه]جوزا[باختگان سّوم خرداد در يادمان جان

  )نژاد پويان، پيرونذيری و صادقی(

  

آفرينی مناديان انقالب، و حسرت  حسرت نقش. سرت مانده استست که در ح ای جنبش کمونيستی ايران، چند دھه

جھان و از ۀ روزی پراتيک پيروان آرمان کمونيستی، چھر. یئ  توده–ھای کارگری  اعتراضی جنبشۀ تقويت روحي

روزی انقالبات، يکی پس از . خود گرفته است جمله ايران را زير و رو نمود، و امروزه شکل و شمايل ديگری به

وزھا، جھان ر داد و اين  محرومان را سر میکشيد و ندای زندگی بھتر زير میه  زورگويان را از قدرت بديگری،

 –ھای اعتراضی  ای از تاريخ جنبش ورهدر حقيقت کمونيزم در د. باشد داران می  سرمايهشاھد انقالبات از نوع

ھای غاصب،  خوئی نظام  و درندهرغم قساوت کارگری، نماد سر زندگی، جوشش و تحرک رو به جلو بود و علی

ات چنين تاريخ مبارز تاريخ جنبش کمونيستی جھانی و ھم. داران و حاکمان داشت ی در مقابل سرمايهحرِف عملي

جدال بس عظيمی . ھا بود یرو ھای اميدبخش و سرشار از پيش نای مملو از سخ ورهنيروھای کمونيستی ايران، در د

طلبان ھم بر آن  داران و منفعت فرمابود و تالش سرمايه بقات ظالم و استثمارگر  حکمھا و ط در دنيا، مابين کمونيست

به بيانی حفظ، تداوم و . شان پس زنند حق ھای به ھای سرکوب، انقالب و انقالبيون را از خواسته بود تا به يُمن ارگان

  خواهر اوضاع دلييقابل، تغخوار و سودجودست و در م ای مفت پايداری مناسبات کنونی از زمره وظايف عده

آور حاکم بر جھان کنونی و ايران ھم، بر دوش مناديان انقالب  استثمارگران و شکستن فضای تنگ و خفقاق

  .کشان قرار گرفته است  کارگران و زحمت وچرای منافع چون ن بیاھای مدافع کمونيستی و بر شانه

ديده، نوشته شده است و  ھا انسان رنج بار زندگی ميليون تکه، آرمان کمونيستی برای دگرگونی اوضاع رق مسلم است

و ، که با سياست مدارائی ئیھا آرمان و کمونيست. باشد داران می  سرمايهۀ مناسبات ظالمانريياش تغ ترديد، وظيفه بی

و  تعابير. باشند ھا می یرو پيش مقاومت، تعرض و   سازش نداشته و ھمواره و ھمواره، مدافعنشينی، سر عقب

ھا، سياست کرنش و  ست؛ سياست کمونيست  عملی–ھای ذھنی  یرو يه پسجمعنای تو تفاسيری خالف آن، به

ھای اعتراضی نيست، بلکه  نشينی در برابر وضع موجود نيست، سياست نظارت و حمايت صرف از جنبش عقب

هللا پيرونذيری و  پويان، رحمتاميرپرويز «سياست و کاری که . ست داری  عملی در ھم ريزی مناسبات سرمايه مدافع
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 کارگران و  امان رژيم شاھنشاھی عليه سرکوب بیۀ  خونين، و در دھۀشان در دھ  و ديگر ياران»نژاد اسکندر صادقی

را  توان گفت، دو سر داشت و يک سر آن ای که به جرأت می دھه. خود ساختندۀ کشان و انقالبيون، پيش زحمت

دادند و سر ديگر آن، به افکار و اعمال  گرشان تشکيل می ھای سرکوب  دستگاهھم با دم و داران و آن سرمايه

نشسته و با تحرک انقالبی خويش، ه به انتظار شکاف درون سرمايه ن کئیھا ھا وصل بود؛ کمونيست کمونيست

گر  ھای رژيم سرکوب زدند و شکاف بس عظيمی در درون دم و دستگاه نظام را بر ھم " آرامش و جزيزۀ ثبات"

کشان را پس   کارگران و زحمت ن به اصطالح منافعاطلبی مدافع ھا يأس و تسليم  آن آوردند، و به تبع وجود ه پھلوی ب

  . ای، راِه به پيش را انتخاب نمودند زدند و بدون کمترين ترس و واھمه

ھای  زه نمودن جنبشزمان، سازمان تعرض، سازمان به پيش و سازمان راديکالي باری، سازمان مدعی پيشاھنگی آن

ھای  مندی ی نداشت و راه صحيح و منطبق با قانونسياست عقب، نزديکياعتراضی بود؛ سازمانی بود که افکارش با 

بالطبع و در . ھا زد ماند و نقبی بر قدرت تاريخی تودهب نمود و از تعرض به دشمن باز نحاکم بر جامعه را انتخا

کشان و فرزندانش باز  و زحمتش از يورش به کارگران به ماھيت و رسالتر پھلوی ھم بناگ ميان رژيم سرکوب اين

ھا و اعمال رژيم شاھنشاھی از  به بيانی ديگر، نه ددمنشی. ن افتاداھا و مبارز  به جان کمونيستءماند و با تمام قوان

ھا و  یھا، پيرونذير پويان«چون   ھمئیھا صفحات تاريخ حذف شده است، و نه افکار و اعمال کمونيست

خالف نظر کوتاه انديشان . تاريخی رخت بر بسته استۀ  و ديگر انقالبيون، از اذھان عمومی و حافظ»نژادھا صادقی

 پُرثمر جنبش نوين کمونيستی را از قلم ۀچنين دور توان چندين دھه جنايات رژيم پھلوی را ناديده گرفت و ھم نمی

پيوسته است، بلکه چھل، نه تنھا، به تاريخ نۀ ھای دھ بخش کمونيستھای عملی اثر در حقيقت افکار و فعاليت. انداخت

گيری عملی آن رخوت کنونی بر چيده و  زا، در درون جامعه دارد؛ حرف و حديثی که با پی حرف و حديثی انرژی

  .ديده خواھد شد ھای ستم گر رژيم جمھوری اسالمی به جان و مال توده ھای سرکوب ارگانۀ روي  تعرض بی مانع

ھا و  ريان، دستگيری کمونيستعھای خشن و  بدون شک در آن دھه، ھدف رژيم شاھنشاھی به سياق تمامی رژيم

ھای  ن تودهاطلبی به اصطالح مدافع تر نمودن عمر سکوت جامعه و تسليم طرف، و طوالنی آنان از يکۀ شکنج

و امپرياليستی در ھر کوچه ۀ به ھمين دليل ساواک اين ارگان مخوف و حافظ بقای سلط. ديگر بود محروم از طرف

آمد تا انقالب ايران را  ھا بر می ن و کمونيستانی، در پی کشف و سرکوبی مبارزاای، و در ھر خانه و ميد پس کوچه

   در نطفه خفه سازد و مانعای را گی تور اختناق، ھر جنبده کوشيد تا با گسترد اش باز دارد؛ می از مسير اصلی

ورانی بود که، سياست پرولتری تعرض در چنين د. ا در درون جامعه گرددھ تحرکات انقالبی و تأثيرگذار کمونيست

طلبانه نشست؛ تعرض و جدالی که بر  عملی و تسليم جای سياست سکوت، بی و جدال رو در رو برای باقی ماندن، به

مش را از چشمان مناديان چنين خواب آرا فکران افزود و ھم ديده و روشن ستمھای  مبارزاتی تودهۀ تقويت روحي

ھای خيابانی و  ھای تبليغی رژيم، دائماً خبر از درگيری ھا و ارگان ورانی بود که روزنامهدر چنين د. سرمايه ربود

ال در اذھان ؤکه، اين سورانی بود دادند؛ در چنين د  درون جامعه مین، دراھا و ديگر مبارز ھای تيمی چريک خانه

ح ايستادند و بست که کيستند اينان؟ چگونه و چرا با چنين صالبتی در مقابل رژيم تا بُن دندان مسل عمومی نقش می

  ھا نمودند؟ طلبی ھا و تسليم یرو گزين پس روی را جای فضای تعرض و پيش

ھای  ر يافت و در اين اثناء، جنبشييھای عملی مناديان انقالب تغ در حقيقت شکل و شمايل جامعه، با فعاليت

رغم سرکوب   علیھا و جوانان ی بُردند که کمونيستفکری پاسخ صحيح خود را باز يافتند و پ  روشن–اعتراضی 

ميدان آمدند  رغم فقدان امکانات مبارزاتی و در عوض، با ايمانی سرشار از اميد و پيروزی، به عنان گسيخته، و علی

توان در برابر دشمن تا بُن دندان  پی بُردند که می. مصاف طلبيدند  خشن شاھنشاھی را بهو رژيم سراسر جنايت و
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اميدبخش بود؛ ۀ توان گفت که آن روزھا و آن دھه، روزھا و دھ به جرأت می. را پس زد مسلح بپاخاست و آنان

گمان سّوم  رزاتی بود و بی رھائی و سر زندگی مباۀھای جانی، نويد دھند رغم خسران ای بود که علی روزھا و دھه

پويان، (روزھا دانست؛ در اين روز بود که سه چريک فدائی خلق  ، آنۀتوان، يکی از زمر  پنجاه را می]جوزا[خرداد

گر رژيم شاھنشاھی، تا آخرين  تيمی با نيروھای سرکوبۀ امان و در خان در نبردی بی) نژاد پيرونذيری و صادقی

 و سر آخر جان خود را از دست دادند؛ ايستادند و سياست عقب را پس زدند و به گلوله و نفس جنگيدند و ُکشتند

  .گر وارد ساختند نشستند و خللی بس عظيم در درون نظام سراسر جھل و سرکوبحاکمه نۀ انتظار شکاِف درون طبق

ونذيری و پويان، پير« ءباختن رفقا گرد جان دّومين سال و توان، در چھل با اين اوصاف بر دو موضوع می

ھای  ھا، با سياست و اعمال کمونيست که سياست و اعمال امروزی کمونيست اّول اين. کيد ورزيدأ ت»نژاد صادقی

ه ھا و درک ب یرو کجرغم  که، علی دّوم اين. باشد پنجاه، بسيار و بسيار متفاوت میۀ اّول دھۀ چھل و نيمۀ اواخر دھ

 به دليل يکسانی ماھيت با رژيم –چون شاھنشاھی   ھمئیھا  نظامغايت ناصحيح بعضاً اپوزيسيون خارج از کشور،

ھم با ھر  ھا و آن ، بازگشت به آن نظام"نادانان خلق"، ھيچ جايگاه و مقبوليتی در ميان مردم نداشته و خالف -کنونی 

است؛ بازگشت به ھ تعرض به کمونيستۀ چنين ادام ھا انسان محروم و ھم گی ميليونمعنای تداوم فقر و برد ، بهوانیعن

اند و بايد به  ھا کھنه اين نظام. باشد چون سّوم خرداد پنجاه می  ھمئیمعنای خلق روزھا چنين مناسبات و روابطی، به

خرابی کودکان و ديگر اقشار محروم جامعه  گرد و خانه معنای عقب ھا، به آنۀ روز تاريخ سپرده شوند و تکرار يک

ھا، چيزی جز تداوم مناسبات  آنۀ اند و آزمون دوبار ر عمل، امتحان خود را پس دادهھا د در حقيقت اين نظام. باشد می

  جا مانده، بر ھر عنصر و تجمعه بر مبنای چنين واقعيات و تجارب ب. تر نيست ھم در ابعادی دھشتناک کنونی و آن

غايت غير ه  نموده و ماھيت بگی اپوزيسيون ايستادۀ طلبان ھای مماشات ھاست که در برابر سياست مدعی حمايت توده

نۀ گرا  الزم است تا به سھم خود اعمال سرکوب. تر بر مال سازد نظام گذشته را ھر چه بيشۀ انسانی و استثمارگران

کشان و  رژيم شاھنشاھی را رديف نمايد تا نسل جوان امروزی بداند که نظام گذشته چه بر سر کارگران و زحمت

چنان جناياتی شده است  ديده مرتکب آن ھای ستم تر نظام گذشته در حق توده يانی واقعیبه ب. شان آورده است فرزندان

را ناديده  بار آن دليل کثرت جنايات رژيم جمھوری اسالمی، کارکرد خونه توان ب ست و نه می که نه فراموش شدنی

نونی، به دنيای بيرونی معرفی از نظام ک" تر معقول"و " تر معتدل"عنوان نظام  نادرست آن نظام را بهه گرفت و ب

ی را دارد؛ نظامی که با سرکوب و با ئ  توده-خود سرکوب صدھا اعتراض کارگری ۀ نظامی که در پروند. نمود

انگيز، و روزھای   روزھای غملدن زنده بود و باالخره، نظامی که مواھا و مبارز دستگيری، و با اعدام کمونيست

  .پنجاه بودچون سّوم خرداد  سراسر خونينی ھم

  !گان راه رھائی گرامی باد  جويندۀياد رفقای سّوم خرداد و ھم
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