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گویی سوسیالیسم وساختمان جامعه ای برمبنای مساوات وآزادی که درقرن بیستم 
به گونه ای دردســرس ودرکوتاه مدت تصور میشــد اکنــون به یک رویای جهانی 
تبدیل شده باشــد. رویایی که زیسنت بدون آن مرگی است تدریجی برای مبارزان 
راه رهایی کار.این رویا وموجبات عملی ونظری آن اکنون از پیشینه قرن بیستمی 
خود جدا شده ویل هنوز هم جای مناسب ومسری واسباب کار ضروری خودرا نیافته 
اســت. گویی این رویا در زندگی تک تک ماحضور دارد وســاختمان بنای آزادی 
کارونفی اســتثمار فرد از فرد مســئولیت همگانی ما. دوران انتقایل را از تجارب 
قبلی میگذرانیم که علریغم کسب دست آوردهای عظیم نظری هنوز ابتکار واراده 
عملی رویکردهای مبارزاتی امری ضروری اســت چراکه هنوز شــجاعت به مثابه 

یک فضیلت مانده است. 

***

کمر شخصیت مبارزاتی چون حمید اشرف این روزها مورد توجه دوست ودشمن 
قرار گرفته است. که سری ناسازگار و از بدو نوجوانی با انگل های اجتماع داشت. 
دنبال علل عقب ماندگی ایران و دلیل عقب نشینی مبارزاتی مردم بود. حال وپس 
از 40 ســال مجددا نام حمید اشرف مورد توجه میشود. آیا همنی امر دال برتوجه 
عمومی نسبت به دیدگاه های نخستنی چریکهای فدایی خلق نیست! وآیا تمجید 
ازاو تجلیل از مبارزات چریکها نیســت. بی شــک قبل از آغاز تاســیس ســازمانی 
بنــام چریکهای فدایی خلق دیگرانی وچه بســیار هم بــه همنی جمع بندی آنان 
رســیده بودند. گروه شریف زاده ومعینی برای مثال وسه سال قبل ازآنها. درپاییز 
1346 خورشــیدی وبه دســتور شاه ســپهبد اویســی و ژاندارمری تیپ کاله سبزها 
ولشــکر ارتش رضاییه )ارومیــه( حمالت همه جانبه را علیه گــروه چریکی مذکور 
آغاز نمودند. ســلیمان معینی را مال مصطفی بارزانی تریبــاران کرد! ومال آواره و 
عبدالله معینی دستگری واعدام شدند. آنها تنها نبودند ودرهمان زمان مجاهدین 
خلق و گروه جزیی گروه احمدزاده - پویان ومفتاحی - آرمان خلق وستاره سرخ 
وفلســطنی درحال تــدارکات. همه هم با رهربی ســرک وجانفشــان چون بهروز 

دهقانی وعلریضا شکوهی ، جزیی وهمایون کتریایی وحنیف نژادها.

***

براســتی حمید اشــرف و بهروز دهقانی هــا و حنیف نژادها مرضیه اســکویی ها 
محصول چه شرایطی بودند. آنها وارث فضای دیکتاتوری سرکوب وسانسور همه 
جانبه ای شــدند که محصــول کودتای 28 مرداد 32 بود. بواقع حمیدهای بســیار 
وقبل ازآغاز اندیشــه مبارزه مســلحانه چگونه درسیاه چالهای رژیم کودتا شکنجه 
شدند وپرپر شدند. حماسه های فرخی یزدی ها ،ارانی ها، دکر فاطمی ها و... 

شــکنجه های وحشــیانه قاتلنی بی همه چیــز علیه صدها زندانی پــس از کودتای 
ننگنی 28 مرداد همگانی شد. مشتی ارازل واوباش در هیبت بازجوهای رکن دو 
وشکنجه گران تجربیات ننگنی کشتار بهرین فرزندان خلق ایران را از سال 1335 
به ســاواک منتقل نمودند. الزم نبود حمید اشرف یا اشرف دهقانی وحنیف نژاد 
وزهرا آقانبی قلهکی باشــی تاتورا از ســقف آویزان کنند وشالق بزنند. سرتورا در 
آپولو گذارند وبدنت را بسوزانند و... نه برای کتاب خواندن وشرکت در تظاهرات 
دانشــجویی )آذر 1332( ویــا شــرکت درتظاهــرات کارگری )کاروان سراســنگی 
درســال 50( درروز روشــن شما را به گلوله میبســتند. درکتاب خاطرات من )ستیز 
برای ســتاره( شــمه ای ازاین وحشــی گری را که درمورد من انجــام گرفت آمده. 
خلق نه اجازه آزادی عقیده ویا تشــکیل حزب ســازمان ونشــریات خودرا داشــت 
ونه امکان نشــر آزاد عقاید. حمیدها زاده این شرایط بودند وچنان هزاران فرزند 
خلق قهرمان ایران خودرا برای شکســنت این فضا آماده کردند که قاتلنی بی همه 
چیــز آنها جرات نزدیک شــدن به زنــده ومرده آنها را نداشــتند. حمید به همراه 
دیگرانــی چون احمــدزاده و پویان وباایمان به پریوزی راه وبســیج عمومی برای 
یــک مبارزه مســلحانه تمام خلقی وارد کارزار شــد. این همان نکته ای اســت که 
رژیم شاه وجمهوری اسالمی که نمایندگان مستقیم انحصارات امرپیالیستی هستند 
هرچه داشــتند بــرای متوقف نمودن آن عرضه کردند ودرایــن راه ازهیچ جنایتی 

روی گردان نشدند.

***

امکان همه گریوعمومی شــدن مبارزه مسلحانه همان مسئله اصلی بود که امریکا 
درفضای ســقوط دیکتاتوری شاه سریع به صحنه آمد وبا انحالل ساواک و تسلیم 
ارتش وبند وبســط با آیت الله و اردوی اســالم سیاسی ،ایران وایرانی را از ورود به 
مسری یک جنگ مســلحانه دراز مدت علیه رژیم شاه جلوگریی نمود. که مدیریت 
انتقال قدرت از دیکتاتوری ســکیوالر شاه به تروریستهای اسالمی سیاسی با تدبری 
بسیار به انجام رسید. دراین راه چون اغلب کشورهای خاور نزدیک ابتدا محللی 
چون نهضت آزادی ســرنگهدار قضیه شــد تا ازدوی اصلــی مورد نظر انحصارات 
امرپیالیســتی دریک بزنگاه به ظاهر مردمی بر اریکه قدرت ســوار شــود. که تمام 
مالقــات ها ومذاکــرات ونامه پراکنــی های چندماهــه در پاییز وزمســتان 1357 
خورشــیدی بنی مقامــات امریکایــی واردوی آیت الله خمینــی کار انتقال قدرت 
را به ســامان رســاند. و جنبش آزادی خواهانه مردم ایران به این ترتیب دربیابان 
های خشک قم ناپدید شد! آنچه که حمید اشرف ها بدان معتقد بودند وبرای آن 
جانفشانی نمودند )آغاز جنگ مسلحانه عمومی ودرازمدت( با امکانات نجومی 
وتدارکاتی امریکا ومتحدین عملی نشد. که جمهوری اسالمی ایران تنها بخشی از 
سناریوی جامع تری بود که درفقدان دیکتاتوریهای نظامی متحد امریکا قدرت را 

به اردوی اسالمی سیاسی باهمان مسئولیتها سرپدند. 

***

گویی ودرســالروز جان فشانی حمید اشرف ها درهشــتم تریماه 1355 خورشیدی 
مجددا ماوارد فضا وشرایط آغاز حرکت آنها میشویم ودرس های بسیاری را دوباره 
مرور کنیم. اینکه باالخره جنبش برای شــروع مجددا و تســویه حســاب آخرین با 
رژیم بربریت محتاج حرکت اســت. این حرکت اکنون دارای مولفه های بیشری 
شــده ازجمله مســئله وحدت عملی گروه های که معتقدند تا ابد هم که به انتظار 
بنشــینند ودرس آموزی کنند وبیشر به دنبال جنبش عمومی و خود انگیخته مردم 
راه بیافتنــد اتفاقــی نمی افتد وباید آســتنی ها باال زنند ودســت به ســازماندهی 
هســته های مقاومت و کمیته های کار را آغاز نمایند. فضای مقاومت اکنون شاهد 
تولد روزانه هســته های متفاوت مبارزاتی وتشــکالت ریزودرشت مردمی درمحل 
های کارودرس فعالیت مردم اســت. این ســازماندهی درغیــاب حرکت انقالبی 
پیشــرو مجــددا وارد تونل انتظار واز هم پاشــیدگی تشــکالت میشــود. خربخوب 



اینکه ســازماندهی کمیته های انقالبی درون کارخانه ودرســطح اجتماع شــتاب 
دوچندانی گرفته است. این یک سرقضیه است وسوی دیگر معضل کنونی تجمع 

تماشاگران بسیار است درفقدان حمیداشرف های قرن 21 !

***

درهشــتم تریماه 1355 خورشــیدی یک پایگاه چریکی درمحلــه مهرآباد جنوبی 
مورد حمله همه جانبه ســاواک وارتش وشهربانی قرار گرفت. این پایگاه چریکی 
ازطریق ردیابی رفقا شناســایی شده بود. ردیابی رفقا هم نتیجه رصد تماس های 
تلفنــی بــنی پایگاه های متفــاوت وضربه به آنها بــود. که دربهار وتابســتان 1355 
خورشــیدی وبراثر ضربات مستمر وپیوسته دشمن دهها چریک فدایی جانفشانی 
کرده و بدســت گماشــتگان انحصارات امرپیالیستی ونوکران اســتبداد داخلی به 
قتل رســیدند. که در روز هشــت تریسال 1355 حمید اشرف و 9تن از یاران )رهربی 
چریکها( زیر طوفانی از سرب داغ ومقاومتی جانانه به قتل رسیدند. اکنون وپس 
از 40 سال دوست و دشمن به احرام او کاله ازسربر میدارند. براستی حمیداشرف 
هــا محصول چه شــرایطی بودند و رمز ماندگای آنها چیســت. اگــر حمید امروز 
درمیان ما بود چه میکرد و چه مینوشــت. آیا صرب وانتظار پیشه میکرد وبه حرکات 
دفاعی ادامه میداد. شاید نام حمید اشرف مرادف امید وآزادی وانرژی مبارزاتی 
اســت. احتماال اجتماع آبســنت حمیدهای جدیدی اســت. حمیدهای نوبا هدف 
یکپارچــه نمودن توان مبارزاتــی پراکنده گروه های مخالف وانقالبی بااندیشــه 
زدن ســردیو وشکســنت فضای قدرت قدرت مطلق رژیم و ضعــف ظاهری مردم. 
حمیدهایی که دودوزه بازان وهمدستان پنهان و آشکار رژیم بربریت را نه باحرف 
که باعمل انقالبی وبه صحنه آوردن اتحاد تشکل های بالفعل کارگری دانشجویی 
زنان و... به پســتوها مریاند. اگرچه روزگاری دیگر استویل هرگز معنای شجاعت 
وایســتادگی در مبارزه تعویض نشده ونام حمیداشرف به معنای این است که مرگ 

هست ویل تسلیم هرگز!






















