
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  شباھنگ راد

  ٢٠١٧ فبروری ٠۴

 به بھانۀ سياھکل
که تعاريف و  ُمان، از مبارزۀ مسلحانه در سياھکل چيست؟ پرسش اين است که تصور و استنتاج ُپرسش اين است

ترين و  که مناسب ُ لنينيستی چيست؟ پرسش اين است-مان، از پايداری و وفاداری به آرمان مارکسيست  ایباورھ

ھای دربندشان گذاشتند، چيست؟ و  مندی که جان خود را در راه رھائی توده ھای ارزش ترين تجليل، از انسان صادقانه

ِدور از تکبر سياسی و اغراق، از کارکرد کنونی خود ه ، بتوان، تصويری حقيقی که، چگونه می ال اين استؤباالخره س
ِعنوان عنصر و يا جريان مدافع آن سازمان و راه انقالب ه ھم ب  و آن-  ِ، به نسل جوان کنونی و آينده ارائه داد؟-ِ

  :نويسند گويند و می اند، که از سياھکل می طور يقين در اين رابطه، چند دسته قبل از ھر چيز و به

رغم غير باوری عملی، بناحق،  ای ديگر و علی گان ندارند؛ دسته آرمانی، به آن گذشت-تعلق نظری ترين   کمای که دسته

ضد ای، در رکاب سرمايه و  کنند؛ و سر آخر دسته  به بيرون معرفی میءِدار و ادامه دھندۀ راه آن رفقا خود را ميراث

  ! پردازند ، به تجليل از رزمندگان سياھکل می-اين روزھا  و -ی باورھای کمونيستی ئ اند و بدون قبول پايه انقالب

فارغ از مشاھدۀ نظرات گوناگون در عرصۀ مجازی، باوری و يا غير باوری اين و يا آن، از واقعۀ سياھکل، بايد گفت 

 طلبی از وضع ِکه تحرک و عمل سياھکل، تحرک و عمل رو به جلو، و انتخاب سياست پشت پا زدن به کرنش و تسليم

ِھای حاکم بر جامعه، و متعاقبا حامل وظايف  مندی ِبود؛ سياھکل نشان داد که متأثر از درک قانون) زمان آن(موجود  ً

توان ادعای رھبری و ھدايت  کشان بود؛ نشان داد که نمی کمونيستی، در قبال حقوق پايمال شدۀ کارگران و زحمت

آری، سياھکل، در . ھا بر نداشت  در جھت آن یترين گام عملي کمو ، گران را داشت ستثمارگران و سرکوب اهمبارزه علي

گری بود، که فضای جامعه را، به فضای سکون و  ُھای جامعه، و در پاسخ به رژيم ھار و سرکوب ُپاسخ به نيازمندی

  . رعب و وحشت تبديل نموده بود

ِبه يقين، در وصف سياھکل و آرمان در پس آن، زياد گفته و نوشته شده اس ھا، بيش از اندازه، به نقد  موازات آنه ت و بِ

 در ءجانبه، و يا اثبات نظری آن رفقا به ھر حال، ھدف، توضيح انديشۀ ھمه. اند و به رد آن تحرک کمونيستی پرداخته

 تر از گذشته شده است؛ ترين اقشار جامعه، افسار گسيخته ِای که تعرضات دشمنان طبقاتی محروم زمانۀ کنونی؛ در زمانه

ھای امپرياليستی را به  ھای عملی سازمانی و حزبی، نظام ھم بدون پشتوانه ھای اعتراضی و آن ای که جنبش در زمانه

ست، نيست؛ بلکه  ِای که، جامعه تشنۀ حضور نمايندگان سياسی اقشار انقالبی ، و خالصه در زمانهنبرد فرا می خوانند

 را، ناديده گرفت و غير ءِثر، و اعمال کمونيستی آن رفقاؤ اثرات متوان، که، چگونه می ال کليدی آن استؤموضوع و س

  و غيره، به بيرون معرفی نمود؟" ماجراجو"، "عجول"، "کم حوصله"را عده ای جوانان  والنه، آنانؤمس
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وقوع پيوستۀ ه چنين انقالبات ب  و ھم  سرمايههآوردھای مبارزاتی علي ُبه ديگر سخن تاريخ جنبش کمونيستی و دست

ديدگان و جامعه،  ِکه، جذابيت و چسبندگی نام، و معرف آرمان کمونيستی در ميان ستم ما آموخته استه گونه ب جھانی، اين

شان، در  ھای با حضور و با مبارزۀ مستقيم، و رو در روی نمايندگان طبقات انقالبی با حاکمان و ديگر دار و دسته

ست،  که تنھا با عمل انقالبی ُی رقم خواھد خورد؛ آموخته استئده  تو- ارتباط و در سازماندھی اعتراضات کارگری 

ديده، کشيد؛ آموخته  ھای ستم ن حقيقی تودهاطلبانه را پس زد و خط فاصلی مابين حرافان با مدافع ِتوان، سياست تسليم می

ين پالتفرم و شناسنامۀ ترديد، بدون حمل چن ُگراست، بی که سازمان و يا حزب کمونيستی، سازمان و يا حزب دخالت است

ھای حافظ بقای   ارگانهی، عليئ ھدايت مبارزات توده و يا ء سوئی عملی، با راه آن رفقا شفافی، ادعای ھر گونه ھم

ھا و کارکردھای سازمان و يا حزب کمونيستی، با  چرا که شاخصه. راه کننده است امپرياليستی، امری بنادرست و گم

  . باشد حال متفاوت از ھم می ھای اعتراضی، بسيار گويا و در ھمان ِل و ھدايت جنبشُسازمان و حزب به دور از عم

ای مرتجع ھ ھای مدرن و پيشرفته، و با ياری دار و دسته ُداری، به يمن سالح ست که، جوامع سرمايه زمان بسيار طوالنی

 برقراری صلح و آرامش، فاقد ن حقوق برابری وا در مقابل، جامعۀ انسانی و مدافع واند شان، در پيش و مسلح

ھاست که نه تنھا مشاھدۀ برنامه و عمل کمونيستی در درون، به آرزوی  اند؛ دھه ھای مناسب و کمونيستی العمل عکس

، به معضل - ھم با ھر منش و تفکری   و آن-ای،  ديده، بلکه حضور نيروی انقالبی، با ھر قد و قواره ھا انسان رنج ميليون

ھای متفاوت رژيم، به  ھای جناح خواھی سو جان مردم، در اثر زياده از يک.  جامعه تبديل گشته استو به مشکل اساسی

ِھای سياسی، بين سازمان ضد انقالب، با سازمان مدافع مطالبات مردم بندی ديگر صف شان رسيده است و از سوی لب ی ِ

خارج از کشوری، " احزاب"و " ھا سازمان "ِھای رايج در درون خالف ايدهه  ب و و انقالب، کدر و تاريک شده است

 ظالمان، و يا در يورش افسار گسيختۀ رژيم هھای اساسی کار، نه در ناممکنی مبارزه علي علل، موانع و دشواری

، برای به سر انجام "احزاب"و " ھا سازمان"کشان، بلکه در ناآمادگی  جمھوری اسالمی، به معيشت کارگران و زحمت

عنوان باورمندان آرمان ه ھم ب ِست؛ علل در تحريف حقايق، در توضيح جايگاه بناصحيح خودی، و آنرساندن انقالب ا

ھای  ھای توده اند، تا به ته مانده چون نظام جمھوری اسالمی آمده ی، ھمئھا چرا که آشکار است نظام. ست کمونيستی

تر، و دامنۀ اعتراضات  د، تا فضای سياسی را تنگان فزايند؛ آمدهشان بي ھای نجومی ، و بر سرمايهديده يورش برند ستم

ھای  ھا و دشواری رغم محدوديت ، علی- يعنی سياھکل -آری، آن يکی . ی را محدود و محدودتر نمايندئ کارگری، توده

 يعنی ھمۀ مدعيان انديشۀ -ُگر را انتخاب نمود، اين يکی   تشکيالتی، سياست ماندن و جنگيدن با رژيم سرکوب-سياسی 

ِاند، تا نظام، روز و روزگاری، سر  رغم حمل تجربۀ چندين دھۀ سياسی، تشکيالتی، به انتظار نشسته  و علی-مونيستی ک
ُطناب اختناق و سرکوب را شل، و سياست محترم شمردن به حقوق مردمی را پيشۀ خود سازد آن يکی، با اندک !! ِ

" جزيرۀ ثبات و آرامش"چنين  عب و وحشت جامعه، و ھمای محدود، سالح به دست گرفت و فضای ر امکانات و با عده

ھای متفاوت رژيم،  ھا و يورش مسلحانۀ ارگان گر بيش از پيش، اعدام امپرياليستی را در ھم شکست، و اين يکی، نظاره

ھاست که اوضاع جامعۀ ايران، چنين مسير آشفته و  شوربختانه دھه. به زنان، مردان، پير و جوان و کودکان است

ھای  ، بناحق، به رد و به نقد کمونيست"احزاب"و " ھا سازمان"ھاست که،  ُربی را در پيش گرفته است، دھهمخ

بر مبنای چنين وقايع تلخی، چگونه، . عملی خود سرپوش بگذارندبی ُاند، تا بر  گرای اواخر دھۀ چھل نشسته عمل

دھندۀ راه آن " تکامل"حال، خود را مدافع و يا  ھمانتوان دو اثر و دو کارکرد متضاد از ھم را ناديده گرفت و در  می

 و -پرداز به حساب آورد و در مقابل، اعمال  توان، آن عمل را بيھوده، فرسايشی و ھزينه  قلمداد نمود؟ چگونه میءرفقا

  ! ھای حاکم بر جامعه توضيح داد؟ ُطلبی خودی را، در پاسخ به نيازمندی در حقيقت تسليم
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ديده، با حال و ھوای تحرکات  ھای ستم ھای اعتراضی و توده ن جنبشاباری، حال و ھوای تحرکات کنونی مدافع

ُھای دور، بسيار و بسيار، متضاد از ھم است و بر ھمين اساس به جرأت می ھای دھه کمونيست توان گفت که، برداشت و  ُ

ُچنين پر  ھم.  از ھم، کاری غير منصفانه و امری بناحق استاستنتاج عملی يکسان، از دو کارکرد، و از دو ثمرۀ متفاوت

ھای اواخر  يعنی کار اثرگذار کمونيست(، با آن يکی )مان يعنی مشغوليات سياسی کنونی(که، وصل اين يکی  واضح است

سبات ھا، از زير يوغ منا ِ، جز انحراف از توضيح وظايف کمونيستی، و جز، ناباوری عميق به نجات انسان)دھۀ چھل

ُبريم؛ اما  سر میه  سياسی متفاوتی ب-  ناگفته نماند، که ما، در دو شرايط تاريخی هدر حايش. داری نيست گنديدۀ سرمايه ّ
شود، از  توان و در حقيقت نمی رغم گذشت بيش از چھار دھه از عمر آن، نمی رغم باوری به چنين وضعيتی، و علی علی

العمل  چنين از عکس نيستی، يعنی از حضور در ميادين متفاوت طبقاتی، و ھمترين وظايف کمو انجام و از قبول بديھی

توان، به  شود و يا نمی تر، نمی به عبارتی روشن. ُھای حافظ بقای سلطۀ امپرياليستی به دور شد انقالبی در مقابل ارگان

ھوری اسالمی، از امر ھای سياسی تحميل شده از جانب رژيم جم  و به صرف دشواری ِصرف قبول اختناق و سرکوب

چنين انديشه و حمل چنين . گر تلف شدن بيش از پيش، مردم شد گر آن غافل ماند و نظاره ھای سرکوب مبارزه با ارگان

گی آرمان و انديشۀ کمونيستی، در آميختن با  زندچرا که سر. ست ستیپالتفرمی، مغاير با آرمان و انديشۀ کموني

ھای  گری ھای اعمال، و يا دخالت  ترديدی در آن نيست، که نمودھا و جلوه وديده است مھای ست طلبانۀ توده حقھای  جنبش

ھای وابسته به حاکمان  را در ميان نھادھا و ارگان ثير آنأدنباله، ته کمونيستی را، بايد در درون و در فضای جامعه، و ب

ھای روشنی برخوردار بود که جامعه و  اخصهسياھکل از چنين وظايف، پشتوانه و ش. عينه مشاھده نمود و زورگويان به

  .ُھا به دور شده است ھاست از آن جنبش کنونی، دھه

 حزبی، گوناگون است و در اين بين، روايتی ديگر -ھا از انجام وظايف سازمانی  ھا و برداشت در ھر صورت حديث

، متعلق به گذشته و به تاريخ -  ۴٩ ]دلو[ بھمن١٩ يعنی عمل رزمندگان در -که، سياھکل  وجود دارد، مبنی بر اين

که بر اين  ی نمايد؛ بدون اينترين توجھ  رزمندگان سياھکل، کم سياسی-که بر مضامين تئوريک  بدون اين! پيوسته است

ِھای حاکم بر جامعه، و بر گرفته از قانون نظامی بود،  مندی موضوع اشاره گردد، که عمل سياھکل، بر گرفته از قانون
ش، زور پرداخت؛ نظامی که يگانه سياست ی مهطلبان ھای حق ِ، به سرکوب جنبشء به ميدان آمد و با تمام قواکه با اسلحه

 دھه است، ۴ی بود، ھمان سياست و اعمالی که نزديک به ئ  توده-ترين مطالبات کارگری   بديھیهسازمانيافته، علي

  . سازند ای را در نطفه خفه می طلبانه  ھر گونه ندای حقاند و سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در مقابل خود قرار داده

مانند اقتصاد ه گر است، و اقتصاد کنونی ھم، ب مانند نظام گذشته، ھار و سرکوبه که نظام کنونی، ب باور بر آن است

، از سياست -ند ی چئھا رغم تفاوت  علی-ُکه اين دو نظام  ست؛ باور بر آن است ھای امپرياليستی گذشته، وابسته به سرمايه

ھا انسان دردمند و  چنين تخريب خانه و کاشانۀ ميليون  و ھم ھای امپرياليستی واحدی، پيرامون حفظ و پايداری سرمايه

در حقيقت جمھوری اسالمی به ھمان ميزان، وابسته به . نمايد  می- نموده و -ن پيروی اھا و مخالف قلع و قمع کمونيست

، فضای سياسی ءکه رژيم شاھنشاھی، تنيده در آن بود؛ رژيم جمھوری اسالمی با تمام قواست  ھای امپرياليستی سرمايه

کند، که رژيم شاھنشاھی در پی آن بود؛ به  طلبانه را سرکوب می تر، و ھر ندای اعتراضی و حق جامعه را تنگ و تنگ

ھای بانک   خدمت به سياستھای اقتصادی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، در ھمان دليل و ميزانی که، سياست

ھا  گراست، به ھمان دليل و ميزان ھم، رژيم پھلوی مدافع و مجری آن سياست ھای چپاول جھانی و ديگر دم و دستگاه

بود؛ به ھمان دليل و ميزانی که، کارگر در زير سايۀ رژيم سابق، محروم از حقوق مکلفی برای زندگی بود، اين روزھا 

 با وجود چنين تشابھات با اين تفاصيل و... و . اند کشان با آن دست به گريبان کارگران و زحمتتر،  و به ميزانی گسترده

 کم نمود، و خط ء تئوريک مبارزۀ رو در رو، و عملی آن رفقا- توان از جايگاه و از حقانيت سياسی  ی، آيا میو يکساني
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 و يا منطبق با  عنوان کاالی تازه ودی را، بهست تا کاالی سياسی نامرغوب خ ھا کشيد؟ آيا صحيح بطالن بر روی آن

  !ھای امروزی، به دنيای بيرونی عرضه نمود؟ ھا و نيازمندی خواسته

ُ جمھوری اسالمی در اين چند دھه، به يمن سالح،  ودھد  بسته، و بوی سرکوب و خون میھاست که فضای جامعه دھه

ُن پی ريخت؛ کردستان را به خاک و اھا و مبارز يستمنظور دستگيری و قلع و قمع کمونه جر را بأطرح مالک مست

ِھای لت و پار شده، به ميادين تير فرستاد و با زور سالح،  ھا و با بدن خون کشاند؛ ھزاران تن را در درون زندان
 و ۵۶ھای  ھای اعتراضی سال ھا و احزاب متفاوت را به بيرون پرتاب کرد، تا به ترميم ضربات واردۀ جنبش سازمان

ھای امپرياليستی را به تازيانه  وقفه، قربانيان نظام مدت و بی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در اين.  بپردازد۵٧

ُاند، کشتند بسته المللی، از مسير اصلی  ھای بين اند، تا مبادا قوانين و مناسبات سرمايه ُ و اموال مملکتی را به غارت برده ُ

تر، گستراندند، تا از راديکاليزه شدن فضای سياسی  سی را در ابعادی گستردهليوخود منحرف گردد؛ اختناق و تور پ

اند، تا فاصلۀ  ای زورگو و انگل صفت، سرازير نموده عمل آورند؛ ثروت جامعه را به جيب عدهه جامعه جلوگيری ب

از اعتباری مبارزۀ توان،  ست، که می ھا و کارکردھای واحدی بنابه وجود چنين ادله. طبقاتی بيشتر و بيشتر گردد

گری ھمچون رژيم جمھوری اسالمی  عنوان يگانه سياست تأثيرگذار، در مقابل رژيم خشن و سرکوب ھم به مسلحانه و آن

  .ُسخن گفت

که سلطۀ امپرياليستی پا بر  طلبانه، سياھکل بر اين باور بود، که، تا زمانی ھای انحرافی و تسليم خالصه، خالف ايده

 و هاست؛ سياستی که ثمر" تعرض کنيم تا باقی بمانيم" نظام سراپا مسلح، سياست ه بسيج کننده عليجاست، يگانه سياست

ِمتأسفانه خالء و شکاف .  بسيار مشھود بود۵٧ و ۵۶ھای  ديده در سال ھای ستم ھای اعتراضی توده جايگاه آن، در جنبش
ًبس عظيمی در درون جامعه وجود دارد و حقيقتا جامعه و جنبش ِ اعتراضی کنونی، نياز به حضور سازمان ھای ِ

ھا انسان دردمند، و  ھای اعتراضی ميليون ِدر حقيقت راز و رمز پيشرفت، راديکاليزه شدن جنبش. کمونيستی دارد

ِچنين جذب نيروی جوان و عناصر تازه به سمت انقالب، با حضور و با اقدام عملی سازمان و يا حزب مدافع انقالب،  ھم
ی ئھا ست که رزمندگان سياھکل از خود بر جای گذاشتند؛ درس ھای آموزنده و گرانبھائی ھا درس اين. ستُگره خورده ا

، در درجۀ ءترين تجليل از آن رفقا گزربنابراين، ب. باشد که تا قطع سلطۀ امپرياليستی، قابل پيگيری و قابل اعتبار می

، "حزب"و " سازمان"ِ، در طرح و در بيان، جايگاه واقعی ِھای در پس سياھکل، و در ثانی نخست، در بيان واقعی ايده

ترين  ترين تجليل، و سر راست ھا شايسته اين. ست ، خارج از کشوری"حزب"و " سازمان"عنوان ه ھم ب خودی و آن

  .کشان قرار گرفته است ن راستين کارگران و زحمتاست که در برابر جويندگان راه انقالب و مدافع ُسخنی

  ١٣٩۵ ]دلو[ بھمن١۵  -٢٠١٧ جنوری ٣

  

 

 


