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 ٢٠١٣ فبروری ٠۶
  

 جا مانده از سياھکل  تجربه و سنت به
ی که ماحصل تسنتجارب و . ست انقالبیھای  مان مملو از تجارب و سنت تاريخ مبارزات ضد امپرياليستی ميھن

به . باشد ھای سراپا مسلح و ھار می ھمراه فرزندان دليرشان در مقابل رژيم کشان به ھای کارگران و زحمت فشانی جان

. را مورد نقد و بررسی قرار داد ھای آن که، فراز و نشيب توان جنبش ايران را بدرستی باز شناخت بدون اين گمانی نمی

خود اين واقعيات را در مقابل ھر عنصر مدعی ۀ نوبه ھا، ب ھا و شکست ين پس کشيدنچن ھا، دستآوردھا و ھم پيروزی

ديده سازمان داد که  ھای محروم و ستم ھمراه توده توان انقالبی را به دھد که چگونه می داری قرار می  سرمايهۀتغيير جامع

  . دداران باش ای آزاد و فارغ از استثمار و اجحاف سرمايه جامعهۀ تضمين کنند

. ست مابين حرکت سازمانيافته و مثبت، با تحرکات غير سازمانيافته و منفی که تفاوت بسياز زيادی پر واضح است

وظايف . نيروھا و جريانات کمونيستیۀ ی با مبارزات سازمانيافتئ  توده–چنين تفاوت است مابين اعتراضات کارگری  ھم

ھای اعتراضی، سازمان و حزب عمل است و نيرو و  با جنبشگونه نوشته شده است و سازمان و حزب مرتبط  گونه

ی ئ  توده–درد تحرک بخشيدن اعتراضات کارگری ه عمل، نيرو و عنصر نامثمر به حساب آمده و ب عنصر کمونيست بی

به باوری، مبانی و فعاليت کمونيستی در خدمت به تغيير است و طبعاً انقالب ايران ھم بدون حمل چنين . ُخورد نمی

. اندازھای سرمايه گير خواھد کرد ھای اعتراضی، در دست گاھی، و بدون باورھای عملی و حضور و ارتباط با جنبشن

امری که . ھای عملی بيگانه است گیه ظيفو طلبد و با گفتمان و با بی در حقيقت انقالب، متد و راِه صحيح خود را می

چنين تجارب منفی و  فاکتورھا و ھم.  قصد رخت بر بستن نداردمتأسفانه بر جنبش کمونيستی ايران چنگ انداخته است و

تر از  تر و وسيع مراتب، گسترده مراتب و به نشينی نيروھای کمونيستی به شکست و عقب. اند ھای کمونيستی فراوان نشيب

، بر  نچنا اند و باورھای واھی و غير عملی ھم تجارب منفی سوار بر تجارب مثبت. ھاست روی ھا و پيش پيروزی

چون سياستی کھنه، بر فضای   حزبی، ھم–که اغراق و غلو سازمانی  مضافاً اين. کند باورھای عملی و حقيقی سنگينی می

ۀ رغم ھم المجموع و علی حيث اّما من. گيرد ھا را می جنبش کمونيستی سيطره انداخته است و رمق نيمه جان کمونيست

ای را يافت که کمونيزم توانسته  توان دوره نيروھای موجود دروِن چپ، میھای عملی  گی وظيفه بیۀ ھا، و ھم نااميدی

کارگر، عرض اندام ۀ  طبق طلبی مدعيان دروغين منافع ھم در دوران خفقاق و تسليم است در قالب سازمانی رزمنده و آن

يان بشريت تلخ نمايد و نمايد و ورقی تازه بر جنبش کمونيستی ايران بگشايد؛ توانسته است فضای جامعه را برای جان

  . ھا را در ھم ريزد جزيرۀ ثبات و آرامش امپرياليست

ترديد بخشی از تاريخ جنبش  ای از جنبش کمونيستی ايران در چنين ميدان اميدبخشی پای گذاشته است و بی آری، دوره

مامی معادالت سياسی حاکمان ای کوتاه، ت سياھکل گره ُخورده است؛ سياھکلی که در دورهۀ مان با واقعۀ مبارزاتی جامع
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ای را در درون جامعه حاکم  چنان فضای سازنده و بالنده ھا را زير و رو نمود، و آن زورگو و وابسته به امپرياليست

توان از آن به نيکی ياد کرد و اعالم نمود که انقالب ايران، به  ساخت که بعد از گذشت چھار دھه از عمر آن، می

  .ی نيازمند استئگرا تحولھای رزمنده و  سازمانگيری چنين عناصر و  پی

. کشان بود ھا بود؛ تجلی وفاداری به آرمان کارگران و زحمت در حقيقت سياھکل تجلی وظايف عملی کمونيست

ھای مسلح و  آموزی از گذشته و با رد تجارب منفی و کار بست روش مبارزاتی تازه، ارگان رزمندگان سياھکل با درس

پاخاستند و فارغ از تمامی کمبودھای مبارزاتی، سد عظيم ه امپرياليستی را مورد خطاب قرار دادند؛ بھای  بقای نظام

در وصف سياھکل شعرھا، سروده . ھای اعتراضی دميدند دشمن را در ھم شکستند و جانی تازه بر کالبد نحيف جنبش

ھا، کسب انرژی و گشودن  ھا، شادی  از پيروزیی که حکايتئھا شعرھا و داستان تحرير در آمد؛ ۀرشته ھا، ب شد؛ داستان

انقالب است و قابل انکار ۀ سياھکل بخشی و يادگاری از سرماي. ھای انقالبی بود رفت جنبش منظور پيش ميدانی تازه به

به . زاست آن، نه تنھا کسل کننده نيست بلکه انرژیۀ چنان، بدان اتکاء نمود و تکرار چندين بار توان ھم نيست و می

ی از جانب ھر عنصر و يا ھر سازمان کمونيستی مدعی تغيير جامعه، تاريخيۀ گيری چنين واقع تر ناديده بارتی صحيحع

توان با   کمونيستی را می–فکری  که بازدھی و غنی بودن ھر جنبش روشن مگر به غير از اين است. مأيوس کننده است

ۀ  با تحرکات سنجيددباي رفت ھر انقالبی را می و پيشکه رشد  دستآوردھای آن شناخت؟ مگر به غير از اين است

 مردمی نبوده است و دشمنان -فکری  ھای روشن ھا سنجيد؟ مگر سياھکل حامل چنين ثمربخشی بر روی جنبش کمونيست

  کشان را، مات و مبھوت ننمود؟ طبقاتی کارگران و زحمت

بخش  خود، توانست الھامۀ نوبه د که به سھم و بدست تحرکاتی به حساب آور توان از آن براستی که سياھکل را می

ۀ ست که دامن ای متأسفانه دير زمان و چند دھه.  حاکمان و زورگويان باشد ديده، عليه ھای ستم مبارزات جوانان و توده

ھا فقدان حضور نيروھای کمونيستی مدعی کسب قدرت سياسی، بسيار گسترده و طوالنی شده   آن ھا و به تبع کاری کم

ھای  کارگيری تجارب و سنت به. گردد گونه تعريف می تعابير و تفاسير از انجام عملی وظايف کمونيستی ھم ، گونه. ستا

" رفت برون"و " نوآوری"دنبال ه طرف نيروھای موجود درون جنبش چپ، ب مثبت به کنار گذاشته شده است و از يک

جنبش ۀ شان در خدمت به حل معضالت عديد  و رفتارھایھا ھا، تاکتيک ديگر سياست اند و از طرف از وضعيت فعلی

  . نيست

توان  ی از خود نشان نداد؛ نمیکمترين تحرک عمليتوان ادعای برون رفت از وضعيت فعلی را داشت و  به بيانی نمی

ای بھتر بود و  توان مدعی برقراری جامعه با قدرت دولتی مستقيماً نجنگيد؛ نمیادعای کسب قدرت سياسی را داشت و 

ی را داشت و در پيشاپيش اعتراضات و ئ  توده–توان ادعای ھدايت مبارزات کارگری  در درون حضور نداشت؛ نمی

اھد انداخت و متأسفانه ی، امر انقالب را به تأخير خوئھا  نيست که تداوم چنين سياستشکی در آن. مبارزات آنان نبود

ست  حضوری اش، در بی اند و دليل اصلی تسلسل بی سر انجامی قرار دادهو نيروھای چپ ايران، خود را در چنين ُدور 

  . ثمر نخواھند بود ھا، قادر به تغيير مسير تدافعی و بی رغم تقالءھا و دست و پا زدن که علی  و معين است

مان قرار دھيم که آيا مجازيم از  ال را در مقابلؤمناسبت نيست تا اين س گرد سياھکل بی دومين سال و بنابر اين و در چھل

ُگشا بوده و توانسته است، موقعيت و جسارت  چنين آن سنتی را پاس داريم که گره تجارب مثبت سود جوئيم و ھم

ج و کارکرد مثبت و ثمربخش، گذارد؟ آيا صحيح و بجاست، تا از نتاينمايش ب ھای متفاوت به کمونيستی را در عرصه

  پوشی نمائيم و بر روند و نتايج منفی پای فشاريم؟ چشم

ھای  ھا و تاکتيک رد سياست. دھد چه را که ما امروزه شاھد آنيم، نشان می در يک کالم تجربه و سنت سياھکل، خالف آن

عملی با ۀ ھا مبارز اينۀ متر از ھمبخش، و مھ ھای مبارزاتی انقالبات رھائی مثبت و روشۀ نافرجام و کار بست تجرب

گر  ھای سرکوب ی مستقيم با ارگانئستن جو اختناق و خفقاق، رو در روانحرافات و تفکرات بغايت اپورتونيستی، شک
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آفرينی کمونيستی، حکايت از آن دارد که انجام وظايف سازمانی، با حضور و با  نظام و خالصه پايداری عميق به نقش

  . ورده استعمل انقالبی گره خُ 

سازان سياھکل برخاست؛  دانيم که دشمن با تمام وجود به جنگ حماسه دانيم که عمر سياھکل بسيار کوتاه بود؛ می می

 درج اخبار مبارزاتی  اش نتوانسته است مانع رغم وسعت بخشيدن به اختناق و تبليغات کرکننده دانيم که دشمن علی می

چنين قدر قدرتی رژيم  دانيم که نگاه مردم نسبت به کمونيزم و ھم  میرزمندگان سياھکل در سطح جامعه گردد؛

 نظام  ھای محروم عليه ھای اعتراضی کارگران و توده خوش جوشش شاھنشاھی تغيير يافته است و جامعه منبعد دست

ن خود، دوخته و ھا و تحرکات دليرترين فرزندا دانيم که چشم و گوش مردم به گفته سراپا مسلح شاھنشاھی بوده است؛ می

گر تأثيرگذاری سياھکل در آن دوره از تاريخ مبارزات  ی بيانئھا العمل مشاھده و بروز چنين عکسمگر . تيز شده بود

ھم در مدت زمانی  ھای عمومی و آن که جنبش باشد؟ مگر بيھوده بوده است مان نمی ۀ  کمونيستی جامع–ضد امپرياليستی 

؟ "یئمافدائی، فدائی، تو افتخار "ھترين فرزندان خلق برخاستند و فرياد بر آوردند کوتاه، به ھواداری و حمايت از ب

  مده بود؟ ا از اعماق انقالب ايران بيرون نيبراستی مگر چنين شعاری از دل و

ھای متفاوت و  ھا و گروه ھا جوان، حول دسته سو و روی آوری ده پنجاه از يکۀ ھای اعتراضی در دھ پاسخ جنبش

ديگر،  گر نظام شاھنشاھی از سوی ھای سرکوب ای در برابر ارگان ھای تعرضی و مقابله ار بست روشچنين ک ھم

در اثر تعرض . باشد  می– بوده و –چنين تحرک، و راه و روشی ۀ ايران تشنۀ گر اين واقعيات است که جامع نمايان

کشان  کشيد که دشمنان کارگران و زحمت، نای گرفت و به يک دھه  دوبارهی جانئ رزمندگان سياھکل بود که جنبش توده

، سياست عقب را انتخاب نمايند و عناصر وابسته و ۵٧ و ۵۶ھای  ی سالئ را مجبور ساخت تا در برابر اعتراضات توده

  . ی بر مسند قدرت گمارندئ منظور کنترل و به انحراف کشاندن مبارزات توده ای را، به تازه

راه  شان به کج ھای انحرافی ستی را حول سيائ  توانستند با نيرنگ و ريا، مبارزات تودهالمللی داران بين اگر چه سرمايه

رغم دستآوردھای فراوان نتوانسته است به   علی۵٧ و ۵۶کشانند و روند انقالب را متوقف سازند؛ اگر چه قيام ب

 محرومان قرار داده است  و نيروی مدافعی خود دست يابد؛ اّما اين واقعيات را در مقابل نيروی بالنده ئ ھای پايه خواسته

که نيروی کمونيستی با حرکتی سازمانيافته و  که تا زمانی، سازمان انقالبی، برای انجام انقالب آماده نباشد؛ تا زمانی

مانده و  که با افکار عقب کشان را مورد خطاب قرار ندھد؛ تا زمانی آگاھانه، دشمنان طبقاتی کارگران و زحمت

برد امر مبارزاتی خود  تی درون جنبش کمونيستی برخورد فعال و دائم ننمايد، جنبش کمونيستی ايران در پيشاپورتونيس

  .با مشکالت جدی روبرو خواھد گرديد

عنوان سياست  ھا را به  آنۀسازان سياھکل پنھان نماند، بلکه ھم  حماسهۀموضوعات و موارد اساسی که نه تنھا از ديد

اند؛  يادگار ماندهه ھای انقالبی ب عنوان تجارب و سنت  انتخاب نمودند و بی دليل ھم نيستند که بهی خودئ روزمره و پايه

رغم تغيير و تحوالت درون جامعه، قابل استناد، و قابل استفاده  گيری آن علی کارگيری و پی ی که بهئھا تجارب و سنت

امپرياليستی، ۀ  مانده است؛ به اين دليل که حافظ بقای سلطبه اين دليل که نظام امپرياليستی دست نخورده باقی. باشند می

اند   مردم زندهۀوقف جمھوری اسالمی با سرکوب بیۀ چون رژيم وابست ی ھمئھا اند؛ به اين دليل که رژيم کوبھای سر ارگان

ھای محروم  ن تودهاافعرند؛ به اين دليل که تشخيص مدکنند تا جامعه را به سکون وادا را قتل عام می و به يُمن سالح آنان

  .... و . طلبان، با عمل کمونيستی گره ُخورده است ديده با حرافان و تسليم و ستم

چنين و  ھم. توان تاکيد ورزيد که سنت سياھکل جادوانه و زنده است ست که می یئھا ر اين و بر مبنای چنين ھمسانیبناب

ست که  یئ تودهۀ کيد ورزيد که تنھا با قھر انقالبی و سازمانيافتأتظفرنمون ۀ توان بر اين ايد به عبارتی واقعی و ديگر می

زير کشيد و پرچم ه قدرت بۀ داران جانی و وابسته را، از اريک توان در مقابل قھر ضد انقالبی ايستاد و سرمايه می
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حاف و سرکوب دور از اجه ی ب ا گوی جامعه کشان را در سرتاسر جامعه برافراشت؛ پرچمی که سخن کارگران و زحمت

  . باشد می

  ٢٠١٣ بروری ف۶

  ١٣٩١ ]دلو[ بھمن١٧

  

 

 

 


