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با فرارسیدن سالروز  19بهمن وتداعی حماسه ای بنام سیاهکل مجددا بوق های
تروریســتی ودستگاه تبلیغی اسالمی سیاسی ازیکســو ونوکران رنگارنگ سرمایه
وارتجــاع از طــرف دیگر فعال شــده اند تا بــا مخدوشکردن چهــره چریکهای
فدایی خلق  ،اماکه تیشــه به ریشه امر مبارزه ومقاومت وقهر انقالبی زحمتکشان
بزنند.کتاب سازیهای جدید دستگاه اطالعاتی وشعبات ونوکران انها در این ایام
 ،از آن جمله تالش های مرتجعانه ای اســت به هدف تخریب اذهان نســل جوان
مبارز ودور نگهداشــن آنها از اندیشــه انقالب وتغیری و زدن رژیم بربریتکنونی.
که امروز تشخیص داده اندکهگویا نام چریک ها وبویژه شخصیت مرام و زندگی
حمیداشــرف آن هدفی اســتکه باید مورد رگبار ضدچپ و ضدانســانی آنها قرار
گرید .دراین امر هم از صدر تا ذیل  ،از دخمه ودســتگاه رهربی تا پســتوی مخفی
تعاملگرایان بزدل واصالح طلبان بی ریشه اشرتاک هدف ومنظور دارند.
***
براســتی چریــک ها وبویژه حمید ومســعود و بهــروز و پویان چــه میگفتند وچه
خواســتند .آماج سیاســی ومبارزاتی آنها چه بود وعلیه ظلم و ســتم وسرکوب چه
کردند .چرا حمیدها دســت به ســاح بردنــد و چگونه بااســتعداد ترین دخرتان
وپســران ایرانی در حوزه هایکارگری  ،دانشــجویی  ،و ....جلب مبارزه ای این
چننی شدند .آیا در شرایطیکه امکان تاسیس حزب وسازمان سیاسی و اجتماعی
ورسانه های آزاد و مستقل بابرخورداری از حقوق فردی-شهروندی وجود داشت
 ،مجددا غفور حســن پورها دست به سازماندهی حداکثری برای مبارزه میزنند.
این موارد مسجل ترین ویژهگی های مناسباتکشورهای سرمایه داری اروپایی-
امریکایــی بودکه  Right of Assemblyیا حق تجمع وتشــکل ورســانه های
آزاد  Free mediaاز برتریــن ابزارهــای حیات اجتماعی اســت و رژیمکودتا از
شناسایی آن امتناعکرد.که درفقدان این ابزار ضروری زندگی متمدنانه بی شک
مسئله قهر برای دست یابی به آن ضرورت روز جلوه میکند.که چریک ها نه فقط
محصول چننی شــرایط بدوی وبی حقوقی آنکه تالش درتغیری آنکردند .اکنون
دشــمنان آنها النهکــرده در وزارت اطالعــات رژیم بربریت باکتاب ســازی تالش
درمخدوش نمودن مبارزات و چهره آنان دارند .آنها تنها نیستند و خط امامی ها
وفرخ نگهدارها در همنی راه واز در پشــتی وارد میشــوند تا بنیاد مبارزه علیه رژیم
اسالمی را به سخرهگریند وآن را به ناکجا آباد خود برند.
***
نسل جوان ومبارز امروز درصحنه سیاسی وتالش های مبارزاتی درایران نشان داده
که پس از افشــا افتضاحکتاب ســازی وزارت اطالعات (کتابهای منتشــره از جمله
مثــل  ،چریکهای فدایی خلق از اولنیکنش ها )...هرگز فریب دســتگاه تبلیغی
تررویســتها را نمی خورد  ،چراکه آنها بطور ملموس و واضح فضای سرکوب وبی

حقوقی و داغ وشکنجه را روزانه تجربه میکنند .اگر فضای دموکراتیک درایران
امــروز حضور داشــت بی تردیــد احتیاجی چننی بیچارهگونه از ســوی دســتگاه
اطالعــات رژیم به مخدوش نمودن چهره چریکها وحمیداشــرف نبود .پس آنچه
که ایران وایرانی را در تب وتاب زدنکلیت نظام بربریت قرارداده همانا شــرایط
موجود وخفقان وســرکوب حداکثری از سوی رژیم درکلیتش علیه مردم استکه
بی تردید اذهان را به ســوی خاطراتی چون زندگی و شــخصیت حمیداشرف ها
میربد .به تازگی هم رسوانامه دیگری چون اندیشه مثال پویا اقدام به چاپ مطلبی
تحــت عنوان "خاطراتــی از برزخ"نمودهکه زیر آن نام جالل توکلیان نیســت در
جهان آمده! جداکه حتی تالشــهای بی خردانــه و مضحک این چننی اکنون به
عکس خود بدل شده است .سبک وسیاق وادبیات مغلوط ومبتدی مطلب مریساند
که نویســنده ازهمان دارودسته اسمعیل (تیغکش) ها واعضا وکمیته سابق خیابان
جمشــید است ومطلب حتی نتوانســته دروغ و دبنگ های خودرا در چهارچوبی
قابل عرضه راست وریسکند.
***
بــی تردید امروزه وبرمبنای یک انقالب انفورماتیک و افزایش منابع مطالعاتی ،
نسل جوان مبارز در اندازه های نجومی به دانش سیاسی-اجتماعی خود افزوده
و رویکردهــای آینده ســاز چون دموکراســی وتالش برای دســت یابی به حقوق
فردی-شــهروندی به ســرفصل مطالبات این نسل چریه شده است .درهمنی فضا
هم آنجاکه نوبت به ســازماندهی پایه اجتماعی میشود و نسل جوان مقابل خود
ســدبلند خفقان وســرکوب را میبیند  ،لذا خواه ناخواه نظــرش به چگونگی این
ســازماندهی ومسئله تشــکل مریود.که زدن تشکل درهرســطح ومقطعی محتاج
به جان فشــانی و دانش ویژه این امر اســتکه چگونه میتوان درشــرایط پلیســی
وسرکوب دست به ســازماندهی زد .همنی مسئله استکه جمهوری اسالمی ازآن
وحشــت دارد ومیخواهدکه مردم ســرگرم خرده جنبش های دســت ساز و قالبی
شــوند  ،هرچنــدکه بازیگــران این حــرکات اعرتاضی خود بی خــر درچنربه دام
اطالعاتی باشند!
دراین تصویر زدن حمیداشرف ها وخاطرات جعلی تولید نمودن از سوی نوکران
دســتگاه اطالعاتی رژیم بربریت یک پاتک شناخته شده است علیه نسل نو مبارز
وقطع پیوند آنان با مسئله تشکل انقالبی.
***
 19بهمن و حماســه ســیاهکل اکنون بهکابوس رژیم تبدیل شــده وهرچه اوضاع
تحوالت سیاســی درجامعه داغ تر وتضادهای درون رژیم بربریت شدیدتر شود ،
فکر سازماندهی مردم زحمتکش و آغاز تعرض انقالبی به ارکان سرکوب رژیم (از
ویژهگیهای چریکها) نیز ســریع تر مطرح میشود.که تاریخ برخوردهای طبقاتی
و سیاســی ایران درتاریخچه معاصر یکی هم عزم واراده ســازماندهی چریک ها
را نمایان میکندکه نســل جوان فهمیده نباید به انتظار "نجات بخشها" ی تقلبی
نشســت.که نشسنت همان وبازی دیگری ازجهان ســرمایه وتعینی تکلیف سیاسی
بــرای ایران همانکــه باید روزی از تکــرار بازی درچاه وچالــه وبالعکس افتادن
خالص شــویم واین امر میســر نمیشــود مگر اینکــه رهربی انقالبی در شــوراهای
مردمی بازیگر اصلی تحوالت ســاختاری ایران باشــد.که بازی در بساط دیگران
را حمید اشرف ها نپسنیدند ولذاکاریکردندکارستان.که رژیم از مطرح شدن نام
ســیاهکل و حمیداشرف ویاران به همنی دلیل  ،استقالل وپاکی سیاسی و سرتگی
شخصیت سیاسی آنها هراس داردکه نسل نوبدان دست نیابد.که امروز هم برای
نسل جوان ومبارز سیاهکل یعنی امید واشرف های نوین همان امیدوارانند مسلح
به دانش سیاسی روز.
***

با فرارســیدن  19بهمن وتداعی حماســه سیاهکل نســل جوان مبارز وارد مطالعه
وبازخوانی مکرر زندگی و بررســی مجدد شخصیت وتالش های چریکها میشود.
آرمــان انهــا چه بــود و آینده ایــران را درکدام افق وجایگزین سیاســی جســتجو
میکردند .رژیم میداندکه سوسیالیســم وآرمان رهاییکار از قید وقیومیت ســرمایه
خواست وآرمان حمیداشرف ها بود .تروریستهامیخواهند بازدن حمید و چریکها
 ،مســئله امید به تغیری وســرنگونی خود را مخدوش نماینــد .مگر قرن ها نوکران
قــدرت تــاش در زدن چهــره اســپارتاکوس هــا ننمودنــد ویل حاصــل انعکاس
شخصیت او بود درچهره و تالش مبارزین راه آزادیکار! مردمان رفتند ومریوند تا
اسپارتاکوس های جدید را بشناسند ورژیم از این وحشت دارد.که مردمان بردگی
جدید را نمیخواهند و طالب آزادی اند.
***
زمانه دیگری است وبازیگران صحنه سیاسی هم درهردو سو تغیریکرده اند .اردوی
ســرمایه وارتجاع به سرکوب وترور حد اکثری رســیده ویل زحمتکشان وپیشروان
به سوسیالیســم انسان محور .حمید اشرف های نو ومسلح به دانش سیاسی رشک
برانگیــزی جلوهکرده انــد تا سوسیالیســم وآزادی اراده وکار را براهریمن بندگی
وسرمایه مســلطگردانند.که سوسیالیسم تنها امکان ادامه حیات روی زمنی باقی
مانده  ،قبل از اینکه ســرمایه داری مردمــان را در ضایعات خود خفهکند .مبارزه
ای طوالنی وبی امان درپیش است ودرهمنی فضا استکه اراده انقالبی وعزم به
ســازماندهی سخت مورد احتیاج .درست همان ویژهگی های حمید و  19بهمنی
هاســت.که سیاهکل یعنی ســازماندهی یک جنبش ادامه دار با امکاناتی اندک.
ســیاهکل یعنــی اســتقالل مبارزاتی و آدم غری نبودن.که ســیاهکل همان پاســخ
یک نســل بود علیه دیکتاتوری وافسردگی سیاسی جامعه وبهمنی سبب هم رژیم
اسالمی حتی از نام آن وحشت دارد.

