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  شباھنگ راد

 ٢٠١٨ فبروری ٠٨
  

 هھای جامع ُسياھکل، در پاسخ به ضرورت
ِتبيين صحيح جامعه، مشروط به تشخيص و فھم قانون تعريف و استنتاج نادرست از . حاکم بر آن است ھای مندی ِ

ھمين سبب،  به. و به تعويق خواھد انداخت ر، جريان انقالب را منحرفرا متغي ھای تغيير دھنده ِھا، مسير تنش مکانيزم

 تاکتيکی، -سازمانی  ِھای صحيح ِاش را، با انتخاب سياست گی براندازیگون چنين چه قش طبقۀ حاکمه و ھمتا ن الزم است،

ِ جامعه و مردم را، حول سازمان منطبق با قانون وتعيين نمود . دھی، متشکل و رھا ساخت حاکم، سازمان ھای مندی ِ

کار گرفته   بدون بازشناخت درست، از ابزارھای به ومتدی استوار است  بازماندۀ انقالبات جھانی، بر پايۀ چنينِمدارک

چنين نگاه و  سياھکل در بستر. باشد ھای جامعه ناممکن می ھا و نيازمندی ُسرمايه، پاسخ به ضرورت و تضمين شدۀ

  .ُکوبد از مبارزه، در سرتاسر جامعه بِ روشترين وان عالیعن ُاستنباطی، شکل گرفت و توانسته است، مھر خود را، به

ِدر حقيقت سياھکل، پاسخ به بن بست موجود، و پاسخ به سياست ُ ترين و  ِخشن و ديکتاتوری عريان يکی از جانی ُ

طلق ُش بر آن بود تا جامعه را، در سکون و در خفقاق مکه، ھمۀ تالش ُ امپرياليستی بود؛ رژيمیھایترين نظام وحشی

ن ان و مخالفاھا، مبارز کمونيست ُھا را پر از تابيد و زندان را بر نمی" تک حزبی "غير از که حزبی به نگه دارد؛ رژيمی

ِھم، با قياس بنادرست   و آن-و از طريقۀ بانيان سياھکل،  ِتوان، صدھا ايراد بناصحيح، از منطق روزھا می اين. نمود ِ
نقشۀ،  ثمری سياھکل گفت و نوشت، تا توان اندرباب آن، ثمره و يا بی که می ينگرفت؛ يا ا -آماری با رژيم کنونی 

توان،  ّاما نمی. ، به بيرون ارائه داد"سياسی حزب و يا سازمان "ترين ترين و مناسبات عنوان مرغوب نقشۀ خود را، به بی

ِ ھر صورت منطق و قضاوت در. اثر نمود رنگ و يا بی رنگ، بی جامعه را، کم ِقدرت اثرگذار سياھکل در سطح
 نه چندين - نمود،  ِآوردھا و اثرات کار مثمرثمر، اشاره کرد و راھی را انتخاب کند، تا بر دست تاريخی حکم می منصفانۀ

  .گان سياھکل باشدِگام فراتر از، راه رزمند  يک-جلو بلکه  گام به

ِ در اين رھگذر، تقويم و يا سرگذشت سياسی مدافعمتأسفانه گی  ِگان سياھکل، نشان از بالند ن و يا نفی کنندامنتقد ،ناِ

در " ماجراجو "و يا" جوانان کم حوصله "ِتر و يا کارکرد فراتر از اعمال رھروان انقالب،"فعال "تئوريک، حضور

ھا  داوری شِآوردھای مبارزاتی، عالمت ھرگونه، پي پنج دھه، از آن سنن و دست ِگرد نزديک به عقب. داردِدرون جامعه ن

ھا،  رفت پس ھا و رفت رغم پيش ھای اعتراضی مردمی در اين چندين دھه، به که، جنبش ديده شده است .ھاست و قضاوت

تر، نظام تعقيب نمود و  به عبارت روشن .اند گری نيرو و يا جريان پشتيبان، در رنج و عذاب ِاز فقدان حضور و دخالت

شوربختانه چنين . عملی را پی گرفت و سياست انفعالی و بی قب نشستِزد، سازمان و يا جريان حامی مردم، ع
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ِز عبور و شکست افکار، بیبه عادات تبديل گشته است و تصوری ا ِای، به روال کاری، و مميزه ِگی عملی و  وظيفه ِ
  .نيست حضوری بی

ِسياسی منتقدان راه ِراستی و جدا از، پند، اندرز و توصيۀ اين و يا آن، انتخابب نات و احزاب چنين جريا  سياھکل، و ھمِ

چون  ھم یِاپا مسلح و ارگان درنده و وحشيکشان، در قبال رژيم سر مبارزات کارگران و زحمت یِمدعی ھدايت و پيشرو

ُسپاه پاسداران چيست؟ چگونه به اين پرسش مھم پاسخ خواھند داد که، با توان، توده را  ھا می ھا و تاکتيک کدامين سياست ُِ

  ....بسيج و رژيم مسلح را پس زد؟ و 

ِسياھکل، در پاسخ به پرسش س ُ  مبارزات تراتيژیسُپيشروی انقالب، و در پاسخ به  ُاالت فوق، در پاسخ به نقشؤُ

 چنين کم ِاگرچه دودلی، و يا ابھامی نيست، که موقعيت جامعه و ھم. ُامپرياليستی بود ِھای محروم، از زير يوغ سلطۀ توده

 چھل و پنجاه، تغيير کرده و کيف مبارزات مردمی، حول بازستانی مطالبات روزمرۀشان، نسبت به اواخر و اوائل دھۀ

توان اذعان نمود که، اندکی از اعتبار، از اھميت  تحوالتی می ّاما و در کنار چنين تغيير و. ِ متفاوت با زمان حال استو

در چنين چھارچوبه و . استشده  انقالب، کاسته ن ِنجام وظايف نيروی مدافعويژه از اه سياھکل، و ب گانِو از راه رزمند

ِبر اساس شواھد مبارزاتی کارگران، زحمت موضوع  توان بر اين ديده، می ھای ستم دانشجويان و ديگر توده کشان، زنان، ِ

 ود را، به تحرکات روزانه،ھای پراکنده، جای خ دنباله جنبش خمود حاکم بر جامعه، و به کيد ورزيد که رکود وأت

ِبشريت، در درون جامعه رخت بر  ھا، فضای ترس و وحشت از جانيان به تبع از آن. گيرتر داده است تر و ھمه گسترده
ِيادين متفاوت توليدی جمھوری اسالمی را در م ديده، نظام بسته است و بارھا و بارھا، مردم و اقشار ستم ی،  طبقاتي-ِ

گستردۀ  اعتراضات و اعتصابات. ه مبارزه فراخوانده اندبھا و غيره،   دولتی، خيابانتادارا ت،جاچون کارخان ھم

گی، جامعۀ نيازھای زند ترين يابی به طبيعی  سياسی، و مطالبه برای دست-ھای صنفی  کارگری، پيرامون خواسته

  ... و .روح را، به جامعۀ سرزنده و پر نشاط سياسی تبديل نموده است بی

ھم، نظام جمھوری  قوت خود باقی مانده است و آن به چنان لۀ اساسی، ھمأال، و در حقيقت چند مسؤين اوصاف چند سبا ا

چنين بر قاعدۀ زور و سالح، بر مسند قدرت، لم  محصول داد و ستد امپرياليستی و ھم مانند رژيم شاھنشاھی، اسالمی، به

اين نظام به سياق . دارد ن-و  داشته ن- آميز مبارزه  انونی و مسالمت قھای ُترين بردباری، نسبت به شيوه است و کم داده

به اين علت . پردازد ممکنه، به سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی می کلشترين  وحشيانه بهھای وابسته،  ديگر نظام

تر نمودن فضای  تنگ ا استثمار، و بابندھا، ب، با بگير و ب-انند نظام پيشين م  ھم- جمھوری اسالمی،  که شالودۀ نظام

اصرار در استفاده از زور سازمانيافتۀ مردمی، در  بر اين مبنا، پافشاری و. سياسی جامعه و تعدی تعريف شده است

فرجامی مبارزات  گی و يا بی تواند بنادرست، و يا در خدمت به فرسود انقالبی، نمی يافتۀ ضد ِمقابل زور سازمان

  .ھا انسان دردمند باشد نميليو طلبانۀ حق

ِخشونت، کشت و کشتار کارگران، زحمت ِست که پروندۀ سياسی نظام جمھوری اسالمی، مملو از قطعی ُ کشان، جوانان و  ُ

نيست که بقای  گی عملی حاميان سرمايه، در خالف اين انديشه ًايضا، استناد به زند. ست امپرياليستی ديگر قربانيان نظام

 -خطا خواھيم رفت،   بهبا اين اوصاف، .ُھا انسان دردمند، گره خورده است تعرض به حقوق ميليونطبقۀ حاکمه، با 

ِگر نظام، به اعتراضات  ھای سرکوب ِمشاھدۀ انبانی از تعرض ارگان ی وئرغم رودررو  علی-خواھيم چه ب چنان
 روبه ی که مسيرئھا ه پای فشاريم؛ سياستفرجام مبارز عاقبت و بی ھای بی ی، بر سياستئ و توده آميز کارگری مسالمت

ِعلت که، منطق و زبان  به اين. شان خواھد کاست ِرشد، تحرکات اعتراضی را منحرف و از پتانسيل مبارزاتی
. ی محرومان نيستئ و يا محترم شمردن به حقوق پايه آميز، گفتمان سياسی، ھای مسالمت ِسردمداران نظام، انتخاب روش

چنين اصرار بر مبارزۀ  ھای بنيادی حقوق مردمی، تبليغ و ھم ثمری خواسته بی دليل کرد و به لبر مبنای چنين عم
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مبارزۀ مدنی،  ِترين اسلوب مبارزاتی، و يا درخواست تعويض رژيم حول رفراندوم، نام اصلی ھم به و آن آميز مسالمت

ھای امپرياليستی   بيش از پيش، نظامدوامھا و  دهتو تعويق انداختن مطالبات لگدمال شدۀ قانونی و امثالھم، چيزی جز، به

منظور  ھای الزمه به که جامعۀ ايران و نظام جمھوری اسالمی، فاقد ظرفيت شده است ًکامال عريان. در ايران نيست

ن رژيم سردمدارا ِکه، گفتار عيان ديده شده است ًمتعاقبا و به. کشان است به حقوق شھروندان، کارگران و زحمت بندی پای

. صفتان است داران و انگل استثمارگرانه و ظالمانۀ سرمايه ھای مانند نظام پھلوی، پيروی از سياست جمھوری اسالمی، به

ای به پيش رفته و  ، بر روی خطوط معين و ديکته شده-شاھنشاھی و جمھوری اسالمی   يعنی رژيم- اين دو رژيم 

سرکوب و در به بند کشيدن   نيست؛ وجه اشتراک ھر دو، در استثمار، در- وده و ُ نب-ی، مابين آنان، ِتفاوت ماھو ترين کم

 دارند، از -  داشته و -چه را که در توان  نظام، ھر آن مردان باشد؛ ھر دو دولت  می-ُ بوده و - ن ان و معترضامخالف

  .خواھند ماند ن-مانده و  ن- داران باز  سرمايه  تضمين و از تأمين منافع

ِا، در سوی ديگر قضيه، و علیيقين ھای  ِتوان منکر صفوف نامنظم جنبش خيابانی، نمی گی اعتراضات رغم گسترد ً

. ی، در اقصا نقاط ايران شدئ  توده- عتصابات و تحصنات کارگری ديگر ا ارتباط با اعتراضی، و تا حدودی بی

ِھا، فقدان حضور سازمان انقالبی نتر از ھمۀ اي ِحقيقت عدم اتصال مابين آنان، و مھم ناھماھنگی و در و کمونيستی در  ِ

در . استه شودی کئ  توده-حق کارگری ب ھای رفت بايستۀ جنبش سطح جامعه، باعث گرديده است، تا از دامنه و از پيش

داوم اين شک ت بی. گرداند  خود را میهخوا تر، چرخۀ مناسبات دل آسوده باخيالیست که، نظام  یئھا پرتو چنين نقصان

نابسامان  ِديگر، بر ھزينۀ اوضاع  و از طرفطبقۀ حاکمه را از گزند نھائی و صريح باز داشته طرف امر، از يک

ھا  موازات آن ُطبقاتی جامعۀ ايران است، به -اين سيمای حقيقی سياسی . ديده خواھد افزود ھا انسان رنج گی ميليونزند

ِو کمبودھای مبارزاتی، شرايط برای چرخش و تغيير جھت جامعه، آماده است  ھا ست که با وجود آگاھی به نقصان گفتنی
ِطرف نامتعادل و نابرابر نظامی را،  و اين دو . انسانی و مردم چرخاند ِ، به سمت اھداف جامعۀدباي  می-توان و   می- ِ

ويژه ه البی و بفکران انق مردمی، روشن ِدست وظايف، بر دوش پيشروان اعتراضات ترديدی نيست که اين

 خالف دھۀ چھل، در صحن ايستاده است وخود باز ن ھای اعتراضی از حرکت بختانه جنبش خوش. ھاست کمونيست

 حال و به اند و تا به  اعتراضی- تر، کارگران و مردم در ميدان مبارزاتی  ُسخن روشن به. سياسی جامعه حضور دارند

گی و روحيۀ حقيقت سرزند در. اند مصاف طلبيده ابعادی گسترده بهانحای گوناگون، رژيم حامی سرمايه را، در 

جنبش مسلحانۀ خلق . يت بودؤجمھوری اسالمی قابل ر ِجويانۀ مردم، از ھمان آغاز بر سر کار گماری رژيم مخالفت

که، اين   استيد اين واقعياتؤھای ابتدائی حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، م در ماه ھم صحرا و غيره و آن ُکرد، ترکمن

بنابراين . گرانه است سرکوب ِيافته و سالح، بر سر کار مانده و مديون چنين انتخاب سياسی ِبر پايۀ زور سازمان نظام

ِھا، از زير ستم  ِ عملی سازمان مدعی رھائی توده- سياسی  زير کشيدن نظام ھم، بستگی به انتخاب ِترين روش به اصلی
   .داران دارد سرمايه

چه را که  مشخص است و انتظار، و وظايفی فراتر از آن ًی، کامالئ ھای اعتراضی و توده ِوظايف جنبشار و خالصه، ک

 تر جوانان و به عبارت صحيح. جاستاند، بناب  انجام داده-استثمار ِميادين ستم و   در صحن جامعه و در ديگر- تاکنون 

اند و   نمودهءاسالمی ادا گر جمھوری جامعه و رژيم سرکوبمردم در اين چندين دھه، دين و وظيفۀ خود را در قبال 

ِاثناء و در چنين اوضاع و احوالی، اعتراضات مردمی،  در اين.  نيستند- نبوده و - سزاوار نکوھش، و يا بازخواھی 
ِنيازمند تزريق دانش سياسی و ِآگاھی طبقاتی، نيازمند سازمان ِ  - رگری دھی و وصل با ديگر اعتصابات و اعتراضات کا ِ

تر  گان، و مھم ديد کشان و ديگر ستم زحمت ِگی کارگران وای، بدون اتحاد و يگان  و جامعهچرا که ھيچ انقالب. ست یئ توده

ِھا، از آن  بدانُگمان پاسخ  بی. خواھد رسيدشد و به سر منزل مقصود ن خواھدبدون حمل تئوری کمونيستی، رھا ناز آن، 
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ِ وظايف آشکار وفاداران به آرمان طبقۀ کارگرۀ از زمرانقالب، و جويان راه ِ کاری که  کشان است؛ زحمت وساير ِ

پا پيش گذاشتند و با انتخاب مبارزۀ  ديده، ھای ستم توده  گان سياھکل، پيشۀ خود ساختند و با تعھد عملی به منافع رزمند

  .کشان را، رھا سازند د، تا کارگران و زحمتمصاف طلبيدن را به گر نظام امپرياليستی ھای سرکوب مسلحانه، ارگان
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