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 پيشاھنگ از منظر سياھکل

  }۵٧ بھمن ٢٢ و ٢١ و ۴٩ ]دلو[ بھمن١٩مناسبت ه ب{

  

گوئی به  جدا از پاسخ. اساسی بانيان سياھکل پی بُردۀ ھميت و انگيزتواند کار چندان مشکلی باشد تا به ا به گمانی نمی

ھا، در دوران ترس و   تعدادی از کمونيستگر جديت و باور ن، سياھکل نمايانما زمان آنۀ ھا معضل سياسی جامع ده

نيسِت بدون گر آن بود که کمو عمالن از وضعيت موجود بود؛ نمايان ھای بی نشينی ھا و در دوران عقب تسليم طلبی

  .  آفرينی نيست جائی نخواھد بُرد و قادر به نقشه ھای عملی ره ب فعاليت

چرا که . شاه و جمھوری اسالمی نيستۀ ھای دو رژيم ارتجاعی و وابست ھدف توضيح و برشماری تشابھات و تفاوت

ست تا خط بطالنی بر وجوه ھا بيش از اندازه، نوشته و گفته شده است و متعاقباً صالح و جايز ھم ني در اين عرصه

ھا، ما را به  که ناديده انگاری ھر يک از اين دوره واضح است. زمان با شرايط کنونی کشيد ھای آن اشتراک و تفاوت

  . دور خواھد ساخته خطا خواھد کشاند و از توضيح حقايق و افکار روشن رزمندگان سياھکل ب

ش در ھم ريختن سد اخنتاق و قدر قدرتی رژيم سراپا ھدف. ه بودجامعۀ زد در حقيقت سياھکل، پاسخ به شرايط خفقاق

چنين توضيح وظايف عنصر و سازمان پيشاھنگ  ھا به قدرت واقعی خويش و ھم مسلح شاھنشاھی، واقف نمودن توده

دون کشان و ب  کارگران و زحمت  بدون تعھد اوليه به منافعه در عمل به اثبات رساندند که تغيير جامعءآن رفقا. بود

. باشد ھا انسان محروم، ناممکن می سازمان دادن عمل انقالبی مستقيم و رو در رو، با دشمنان طبقاتی ميليون

گان درون انقالب، نظم  اندازان سياھکل خالف شرايط حاکم بر جنبش کمونيستی و خالف رسم و رسوم لميد راه

ختند و نشان دادند که پيشاھنگِ بدون پا در ميانی ن به اصطالح محرومان را در ھم ريامدافعپاسيويستی و بی رمقی 

  . عملی مبارزه، فاقد اعتبار و جاذبه استۀ و بدون وارد شدن به عرص

گزين تئوری تعرض نکنيم تا باقی  تئوری تعرض کنيم تا باقی بمانيم، جای« اساس چنين نگرش و منشی بود که هب

شکل گرفت و مسير مبارزاتی » تعرض کنيم تا باقی بمانيم«ری با اين اوصاف پيشاھنگ با حمل تئو. ، گرديد»بمانيم

داران را در ھم ريخت و به  سرمايه"  ثبات و آرامشۀجزير" محرومان مجزا نمود و  خود را با ديگر مدعيان منافع

ر مھار و منظو  تا بهندھا را وادار ساخت ھا سرازير شدند و امپرياليست  آن مردم در مدت زمانی کوتاه به خيابان تبع
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باالخره شاه و رژيم شاھنشاھی را بر کنار نمودند . زير کشنده ش بی اعتراضی، شاه را از تاج و تختھا کنترل جنبش

ھای رژيم شاھنشاھی را پی  گزين آن نمودند، تا سياست ديگری را جایۀ و رژيم جمھوری اسالمی و عناصر وابست

  . گيرند

ھای خود دست  ترين خواسته یئ خورده باقی ماند؛ شاه رفت؛ اّما مردم به پايهشاه رفت؛ اّما مناسبات ظالمانانه دست ن

اگر . تر در مضيقه قرار گرفت مراتب دھشتناک کشان در ابعادی به ند؛ شاه رفت؛ اّما زندگی کارگران و زحمتنيافت

ھای  ی سالئ ش تودهداران در اثر خيز جای رژيم پھلوی نشست؛ اگر چه امنيت سرمايه چه رژيم جمھوری اسالمی به

 تعرض و  زير و رو شد؛ اگر چه سد اختناق و خفقاق پھلوی در ھم شکسته شد و متعاقباً اگر چه،۵٧ و ۵۶

ی گرديد؛ اّما ئ صحرا، سوار بر ديگر اشکال اعتراضات توده چون ُکرد و ترکمن ی ھمھای مسلح فشانی خلق جان

ھای  مان رخت بر نه بست و جنبش ۀ نگ از فضای جامع سازمان پيشاھۀمتأسفانه درد کھن، اساسی و کرخت شد

   کمونيستی، بر مبارزات خود عليه-ھای انقالبی  چنان و بدون کمترين پشتيبانی عملی و مستقيم سازمان اعتراضی ھم

  .ھای متفاوت نظام، تداوم بخشيدند ارگان

ھای گوناگون نظام را به  اند و به بھانه انی در ميدئ  توده–ھای متفاوت کارگری  ست بخش  احقيقتاً که بيش از سالی

. اند خويش از نظام وابستهۀ اند و خواھان مطالبات پايمال شد ھا سرازير شده زنان به خيابان. نبرد فرا می خوانند

اند و خالصه  دانشجويان ھمراه با ديگر اقشار محروم جامعه، حاميان و حافظان سرمايه را مورد خطاب قرار داده

ساز  ھای دست وجود صدھا اعتراض به نابسامانی. اند ھمه و ھمه از دست رژيم و سردمداران آن، کالفهکه،  اين

ايران را برای ۀ جمھوری اسالمی در طول حاکميت خود جامع. ست  اداران وابسته، گواِه چنين حکم روشنی سرمايه

ديده  ھای ستم انداز زندگی بھتر برای توده چشمديده بسيار ناامن نموده است و کمترين تصوری از  ھا انسان رنج ميليون

حاکميت امپرياليستی حد و مرزی ندارد و بايد اذعان نمود که به ھمان ۀ بندھا در زير سلطاستثمار و بگير و ب. نيست

ی افزايش يافته ئ  توده–ھمان دليل ھم، بر ميزان اعتراضات کارگری  ھا گسترش يافته است به سرکوبۀ دليل، دامن

 ۀگوش نرسد؛ روزی نيست که تود ی بهئ  توده–ھای کارگری  و روزی نيست که خبری از اعتراضات و مخالفتاست 

  .مبارزه نطلبندمحروم، بانيان اوضاع نابسامان جامعه را به 

مانند رژيم شاھنشاھی با خشونت عريان و خشن پای ريخته شده است و  که بنيه و اساس اين نظام به  واقعيت اين است

ه ھر دو نظام ب. باشد ديده استوار  بوده و  می ھای ستم شان بر سرکوب و ُکشت و ُکشتار توده ھای دو نظام، پايهھر 

ھای اين رژيم و جامعه، با  يکسانی. ھای جھانی کارکرد واحدی داشته و دارند شان با سرمايه دليل وابستگی و ارتباط 

ای، به  گی ھر جامعه که تضمين، پيشرفت و بالند و پر واضح استباشد  يت میؤگذشته، کامالً قابل رۀ رژيم و جامع

. باشد ھای اعتراضی و با حضور آنان در صحن جامعه مربوط می ھای کمونيستی با جنبش ارتباط مستقيم سازمان

ۀ ھای مسلح و بقای سلط ی، ارگانئ  توده–ھا و انقالبيون، پيشاپيش اعتراضات کارگری  منوط به آن است تا کمونيست

چرا که به تجربه دريافته شده است . ھا پس زنند امپرياليستی را نشانه گيرند و رژيم را از جان و مال توده

  . غير از زبان و منطق زور و خشونت، آشنا نيستند سردمداران رژيم جمھوری اسالمی با ھيچ زبان و منطقی به

ی، پاسخی ئ  توده– مدعی پيشقراولی و پيشاھنگی مبارزات کارگری ا کمونيستِ ست ت ا بنابر اين الزم و ضروری

به اين دليل روشن که دشمنان طبقاتی . سراسر خشن ايران دھدۀ روشن و عملی به واقعيات و نيازھای جامع

ود پاسخ ن خای مخالفئ پايهۀ ھر خواست دارند بهی که به يُمن سالحاند و  کشان تا خرخره مسلح کارگران و زحمت

اند و مشاھده  را بسته" جويانه مسالمت"و " آرام"ۀ ست که حاکمان، راِه، ھر گونه مبارز ا بيش از سی سالی. دھند می

ھای تاکنونی ھم در خدمت به  اند و بی ترديد تداوم سياست ھای اعتراضی بيش از اندازه ھزينه داده ايم که جنبش نموده
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زا، به سياست سازمان مدعی  که تغيير اين روند خسران معين است. ھاست تلنبار شدن ھر چه بيشتر خسران

 چھل و پنجاه شاھد آن بوده ۀايران در اواخر و اوائل دھۀ گردد؛ سازمان و پيشاھنگی که جامع پيشاھنگی بر می

، ,امگر نظام امپرياليستی را مورد ھدف قرار داد و روز و روزگار را، به ک ھای سرکوب سازمانی که ارگان. است

  .ھای اطالعاتی مخوف و حاميان رژيم شاھنشاھی تلخ نمود دم و دستگاه

ھای يگانه سازمان کمونيستی دوران نظام پھلوی بود و جدا از وجوه  ھا حقايق و نمودھای غير قابل کتمان فعاليت اين

دو نوع کاری ماھيتاً ايران شاھد ۀ اشتراک و يکسانی ماھيت رژيم شاه با جمھوری اسالمی، متأسفانه امروزه جامع

يکی در درون حضور داشت و از درون قصد . ست  ا اواخر رژيم شاھنشاھیۀمتفاوت از چپ امروزی با چپ دھ

ھا را در مقابل خود قرار داد و ديگری از بيرون، در پی عقب راندن رژيم جمھوری  تغيير و سازماندھی توده

 –م و با عمل انقالبی خود، محرک اعتراضات کارگری يکی با حضور مستقي. باشد  قدرت میۀاسالمی از اريک

ران تعريف ايۀ ی درون جامعئ  توده–ھا و اعتراضات کارگری  ی بود و ديگری تحرک خود را با فعاليتئ توده

تواند تمام  که اين سياست نمی عينه مشاھده نمود و پر واضح است توان به ی وظايف را میئجا اين جا به!! کند می

  . ايران باشدۀديد ھا انسان رنج  ميليون  منافعۀساز و تأمين کنند گونهکننده، دگر

ھای  ھا و احزاب کمونيستی، بيش از اندازه طوالنی شده است و انرژی سازمان نشينی  که عقب واقعيت اين است

تر،  انی صحيحبه بي. آفرينی، ثمربخشی و جاذبه است سياست و تاکتيکی که فاقد نقش. برد مانده را به ھرز می باقی

اندازی از  ھای متفاوت اعتراضی قطع است و چشم ھای سياسی با جنبش ست که ارتباط سازمان ا بيش از سه دھه

با اين اوصاف و با . گذاران سياھکل قرار دارد ی که در خالف، افکار بنيانئخروج آن نيست؛ سياست و متد کار

گرد سياھکل و فارغ از  مين سال يک و ت نيست تا در چھلمناسب ی، بیطوالنی و فرسايشيۀ اشراف به چنين نقيص

مان قرار دھيم و به اين  موضوع را در مقابل مان پيرامون محتوا و ماھيت اين رويداد تاريخی، اين ھای متفاوت نگاه

 ھا و ال پاسخ دھيم که وظايف کمونيسِت مدعی پيشرو و پيشاھنگی در چيست و چگونه و با اتخاذ کدامين سياستؤس

ھای اعتراضی را از  ھای موجود فائق آيد و جنبش عملی تواند بر اوضاع نابسامان جامعه و بر بی ھا می تاکتيک

  وضعيت فعلی بدر آورد؟

ھای شگرف نتوانست به حيات خويش ادامه دھد و  رغم دستآورھای مثبت و پيروزی که سياھکل علی الصه اينخ

" ناصحيح"ھای  توان علل را، در ايده ، میءانات منتسب به راه آن رفقاھا و جري دليل ناپايداری سازمانه امروزه ب

ھای اپوزيسيون چپ را به آن نسبت  چنين نافرجامی فعاليت ھای تاکنونی و ھم رفت توان علل پس بانيان آن نوشت؛ می

حرک و آگاھی و ی، سياھکل، حامل جنب و جوش مبارزاتی و شور، حامل ت جدا از چنين ادعاھای غير واقعيداد؛ اّما

نشينی  در حقيقت سياھکل توانست، مفھوم عقب. زمان بود ھای صديق آن  رو به جلو از جانب کمونيستۀحامل مبارز

گزين  گر نظام را جای ھای سرکوب و کرختی مبارزه را به سخره گيرد و ميدان تعرض و جنگ رو در رو با ارگان

فدائی، فدائی تو افتخار "دنی نيست و مگر بی دليل بود که شعار اين دستآوردھا قابل کتمان و تحريف ش. آن نمايد

   تبديل گرديده است؟۵٧ و ۵۶ھای  ھای اعتراضی سال ، به يکی از شعارھای جنبش"مائی

مان  گران امروزی ست و حاکمان و سرکوب ا کمونيستیۀ ھاست که فاقد سازمان رزمند  ايران دھهۀشوربختانه جامع

ھای اعتراضی را  اند و به يُمن سالح جنبش چھارم عمر خود گذاشتهۀ اھنگ انقالبی، پای به دھدليل فقدان پيشه ھم، ب

 کارگران و  ن منافعانگاِه بعضاً مدافعايم که در چنين شرايط تلخ و ناگواری، ھم،  مشاھده نموده. زنند پس می

ھا و  ديده، کمونيست ای ستمھ و خلقھا   که در تعرض به جان و مال توده-مردان گذشته  کشان نسبت به دولت زحمت

 تغيير يافته است و ھم، تعابير و تفاسير از مفاھيم پيشرو و پيشاھنگ دگرگونه شده -اند،  ن يد طوالئی داشتهامبارز
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توان ادعای  راستی که مگر میه ب. نگاه، مفھوم و تعابيری که در خالف افکار رزمندگان سياھکل قرار دارد. است

سو دادن مبارزات  و توان از سمت ای از جانيان بشريت دل بست؟ مگر می ه را داشت و به عدهپيشقراولی مبارز

ۀ توان سخن از تغيير جامع ميان آورد و عمالً صدھا گام از آنان پس افتاد؟ مگر می ی سخنی بهئ  توده–کارگری 

ه حضور نيافت و فاقد کمترين ارتباط ميان آورد و در درون جامع ديده را به ھا انسان رنج لم و بسيج ميليونسراسر ظ

که پاسخی روشن  تواند مدعی پيشاھنگی باشد مگر آن  پيشاھنگ نمیءآن رفقاۀ ھای اعتراضی بود؟ بنابه گفت با جنبش

توان از آن رويداد تاريحی استنتاج نمود و  ست که می ااين درس بس گرانبھائی. به نيازھای عملی جامعه دھد

   خود قرار داد کاریۀ عنوان سر لوح به
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