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  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ فبروری ٠۶
  

  !ھا، نماد يگانگی و اتحاد سياھکل، نماد صداقت و باور به عمل و قيام توده
  )مناسبت دو روز بزرگ تاريخی به(

  

 تشکيالتی -سوئی با ادارکات سازمانی  معنای قبوِل بنيانی و ھم  مبارزاتی، به- تاريخی عۀقا ومعرفی و تجليل از ھر

ھای معينی از اوضاع و احوال اقتصادی و سياسی  ست که، در زمان ای نيست، بلکه موضوعات و اتفاقاِت جداگانه

ھم بدون   مبارزاتی و آن-  تاريخی  ايعداشت از وق به ھمين دليل اعالن و بزرگ. پيوندد وقوع می حاکم بر جامعه به

داری  معنای امانت گری افکار عمومی جامعه و به  سازمانی، در خدمت به روشن- ھا و تعصبات تئوريک  داشت چشم

  مانند ديگر جوامع ايران ھم بهۀ به سخن ديگر، جامع. ست  کمونيستی-از تحرکات و تعرضات راديکال انقالبی 

ی که زورمداران و ئدادھا دادھا و رخ ست؛ روی دادھای مردمی و کمونيستی ا و رخدادھ جھان، مملو از روی

با اين اوصاف چنين . صاحبات قدرت را به مصاف طلبيدند و جامعه را، از کرختی و از رکود مبارزاتی بدر آوردند

 ]دلو[ بھمن١٩ سياھکل در ۀواقع.  تاريخی پاک نمودۀھا را از حافظ ست تا آن اند، و نه صحيح ی نه قابل تحريفعوقاي

دست  توان، از اين  رژيم شاھنشاھی را می  ايران، عليهۀديد ھای ستم  توده۵٧ بھمن ٢٢ و ٢١چنين قيام   و ھم۴٩

بار و مبارزات نسراسر خفقاۀ ی جامعئگشا حساب آورد، که نقش بس عظيمی، در راه دادھای مھم و تاريخيی به رخ

  .ندضد امپرياليستی ايران ايفاء نمود

ی که به سھم خود، جامعه و نظام عوقاي. گذرد تاريخی میۀ ست که از اين دو واقع ای بيش و نزديک به چھار دھه

. ران گشود مردمی اي-ای را در تاريخ جنبش کمونيستی   و صفحات تازهمبارزه می طلبد سراسر ھار و خشن را به

سان ھر تعرض ه توان ب ھای شمال ايران را می ل، در جنگ۴٩ بھمن ١٩ چريکھای فدائی خلق در در آغاز، تعرض

مانند حرافان و  توان به را شناخت؛ می و تحرک کمونيستی، مورد بررسی و بازنگری قرار داد و ثمره و ناثمری آن

را رد نمود و يا  ھای سراپا مسلح، آن تحليل و ارزيابی صحيح از ماھيت رژيمۀ ھم بدون منطق و ارائ عمالن و آن بی

" قھرمان"و " ماجراجو"را به حرکت تعدادی عنصر  توان آن  لنينيستی آن نشست؛ می-، به نقِد مارکسيستی که اين

ی، به بيرون معرفی ئ  توده-  ھای کارگری جنبشۀ عنوان باز دارند داد سياھکل را به نسبت داد و تالش نمود، تا رخ

ا صالح نيست تا به تحريف و يا به انکار چنين مبارزه بود؛ امّ " نوين"و " تازه"دنبال راه  توان به نمود؛ می

عدم تفکيک اين دو موضوع، يعنی .  کمونيستی نشست- ھای اعتراضی مردمی  مند جنبش دادھای مھم و ارزش روی

، باعث خواھد گرديد، تا افکار نسل جوان در ۴٠ ۀگرای دھ ھای عمل تحريف و انکار ماھيت حرکِت کمونيست
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 عملی جنبش - مند جنبش کمونيستی، به انحراف کشانده شود و معضالت نظری  ی ارزشدادھا شناسائی حقيقی روی

  .چپ را، دو چندان نمايد

يافت؛ مخالفتی در آن نيست که ضربات وارده بر اھکل دوام ندرازمدِت سيۀ انکاری در آن نيست که نقشه و برنام

گان   بازماندۀوقف رغم تالش بی ش باز دارد و علیف انجام وظايازسياھکل، باعث گرديد تا سازمان نوپای کمونيستی را 

ھم   بھمن، به انحراف کشانده شود و نظامی ديگر و آن٢٢ و ٢١ديده و قيام  ھای ستم آن، جنبش ضد امپرياليستی توده

موضوع را انکار نمود که سياھکل، مسير جنبش  توان اين چنين نمی ھم.  قدرت تکيه زندۀبا مختصات مشابه، بر اريک

 کارگران  ھای محروم و ھزاران جوان و عنصر مدافع مونيستی را وارونه نمود و راھی تازه و نوين، پيش پای تودهک

ھای به  کاری  غرق در اضطراب و التھاِب سياسی، و غرق در ندانمۀباری، سياھکل، جامع. کشان گذاشت و زحمت

ھا انسان دردمند را، وارد فاز   و مبارزات ميليونديده را متغير ساخت ھای ستم  توده ھای مدافع اصطالح کمونيست

  . ای نمود تازه

ش، ھر گونه اعتراضات  به اربابانخدمتی منظور خوش زمان و به که رژيم شاھنشاھی در آن واقعيت اين است

از ھا را پُر  تر و زندان روز وخيم زندگی مردم، روز به. داد ی را با زور و با گلوله پاسخ میئ  توده- کارگری

ای سرک  نظام، به ھر سوراخ و سنبهۀ ساواک اين ارگان مخوف و درند. ن نمودان، کمونيست و مبارزامخالف

در چنين اوضاِع ترس و خوفی بود که تعدادی . پرداخت ھای معترض می کشيد و به دستگيری جوانان و کمونيست می

 ۀميدان گذاشتند و با انتخاب مبارز ن و جھان، پا بهبند جنبش کمونيستی ايرا ھا صديق، با ارائه و با جمع از کمونيست

خون نشست و   به۴٩ بھمن ١٩ای که در  مبارزه. ھای حافظ بقای امپرياليستی برخاستند مسلحانه، به جنگ با ارگان

ھای شماِل ايران را  مسلحانه در جنگلۀ  تن از آغازگران مبارز١٣گر نظام شاھنشاھی، جان  ھای سرکوب ارگان

خيال خويش بر اين باور بودند که عمر باورمندان سياھکل به پايان رسيده است و جامعه، ھمان   حاکمان به.گرفتند

ۀ  تحت سلطۀداران وابسته در پی آنند؛ اّما سياھکل، آغاز راِه بی پاياِن جامع مسيری را طی خواھد نمود که سرمايه

آوردھای مھم   عينی جامعه بود؛ سياھکلی که حامل دستھای چنين پاسخ به نيازھا و ضرورت  و ھم یتسنظام امپريالي

گان دروِن انقالب و  ثمر لميد ھای نافرجام و بی مبارزاتی، حامل سياست و تاکتيک نوين، حامل افشاء و رد تمامی ايده

  .جنبش کمونيستی بود

ز دشمنان طبقاتی سياھکل شکست ُخورد؛ اّما و در عوض، قدر قدرتی دشمن را در ھم شکست و خواب آرامش را ا

 سياھکل در ميان مردم ۀشاه تالش فراوانی نمود تا از ابعاد و از انعکاس واقع. کشان ُربود کارگران و زحمت

ھای  اختصاص بودجه. کاھدوه از مبارزه در درون جامعه بعمل آورد و از دامنه و از تأثيرات اين شي جلوگيری به

گرديد و در مدت زمانی کوتاه، اھکل در سطح جامعه نت رزمندگان سي عملياۀ اشاع کالن نظامی و تبليغاتی، مانع

چرا که سياھکل پاسخ به اوضاِع زمانه بود؛ پاسخ به . دوفکری را به سمت خود جلب نم  مردم و جنبش روشن توجه

چرا که .  سراسر زور و سرکوب بودۀچنين پاسخ به نيازھای عملی جامع  تئوريک، و ھم-ھای سياسی  بست بن

ھا، بايد رژيم ديکتاتوری حاکم بر جامعه را  گان سياھکل به اين نظر دست يافته بودند که برای بسيج توده مندرز

 دست يافته بودند که بقای نظام امپرياليستی با اتخاذ سياسِت زور عريان و یبند مورد خطاب قرار داد؛ به اين جمع

که در مقابل زور  ھا را بسيج نمود، مگر اين توان توده نمیخشن گره ُخورده است؛ به اين نظر دست يافته بودند که 

 مردمی را سازمان داد؛ به اين باور دست يافته بودند که شکستن سد ديکتاتوری، ۀيافت يافته، زور سازمان سازمان

 در بستر چنين شرايط و ازريابی از روحيات جامعه و.  مسلحانه در مقابل ضد انقالب مسلح استۀمنوط به مبارز

دست   سالح به۴٠ۀھای اواخر دھ ھای حاکم بر آن بود که کمونيست مندی چنين بر مبنای درک صحيح از قانون ھم
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تر  حبه عبارتی صري. ھا زدند ميدان مبارزه گذاشتند و با عمل انقالبی خود، نقبی بر قدرت تاريخی توده گرفتند و پا به

ً و صرفاً، در حيطتوان اعالن نمود که سياھکل صداقت به نظر، و با می کرده باور، کز نۀور به عمل بود و صرفا

ی و رو شچنين باوری به پي که، شکاف و شکستن سد ديکتاتوری حاکم بر جامعه، و ھم بود و در عمل نشان داده است

  . باشد  دشمن سراپا مسلح میرھا، ب ديده، در گرو تعرض کمونيست ھای ستم پيشاھنگی مبارزات توده

. ست داد سياھکل، بنادرست و غير واقعی  خارج از موارد فوق، پيرامون روییبند ر و جمعتفسيۀ ارائبا اين اوصاف 

داد سياھکل، در خالف اين  ھا در وصف روی نويس ھا و غيره از جانب شاعران و داستان ھا و داستان نگارش سروده

ای از  فکری را وارد فاز تازه روشنۀ ، تا چه اندازه، جامع۴٠ۀھای اواخر دھ نظر نيست، که تحرک عملی کمونيست

را، به کنار زد و " ديوار موش دارد و موش گوش دارد"ھای نظام پھلوی نمود و تفکِر  ی، با دم و دستگاهئرو در رو

ی که ئ مبارزات توده. جامعه فراھم نمودی را در سطح ئ  توده- تر مبارزات کارگری ھای علنی به سھم خود زمينه

دريغ مردم از  حمايت بی. ، بر شمارد۵٧ و ۵۶ھای  ی سالئ تودهۀ توان در اعتراضات گسترد را می آنۀ ثمر

، " فدائی، فدائی تو افتخار مائی"ھم تحت عناوين   و آن۵٧ و ۵۶ھای  رزمندگان سياھکل در ُکوران اعتراضات سال

توان چنين نظری را رد نمود که بدون عمل  نمی. ، قابل کتمان نيست"کارگر، فدائی پيوندتان مبارک"و يا 

. بود پذير می فکری و مردمی، ممکن طی، مابين جنبش روشنا وسھای ھای صديق، چنين ارتباط و حلقه کمونيست

گر نظام باعث گرديده بود، تا جامعه، مسيری  ھای سرکوب ھا به ارگان جنبش و حمايتی که در اثر تعرض کمونيست

ديده را در بازستانی  ھای ستم گام، توده  اقتصادی نظام پھلوی را انتخاب، و گام به-  خالف تمايالت سياسی

  . تر نمايد  نظام شاھنشاھی مصمم شان عليه ھای ابتدائی خواسته

جائی فضای  که، جابه باشد آن است آموزی می کيد و درسأگرد سياھکل قابل ت مين سال۴٣چه را که در  گمان آن بی

تر، به حضور و به  ھا به مسيری بالنده سو دادن مبارزات توده و تر از آن، تضمين و سمت مسياسی جامعه و مھ

ً جنبش و اعتراض بدون   توده  منافع ھای مدافع  سازمانۀوقف پراتيک بی ھای دردمند گره ُخورده است و طبعا

در . اض نافرجام خواھد بودثمر و جنبش و اعتر  کمونيستی، جنبش و اعتراض بی-ھای انقالبی  گری سازمان دخالت

العمل   اعتراضی، نياز به عکسۀخمود و رکود، و جامعۀ که جامع يک کالم عمل سياھکل نشان داده است

قدامات عملی مدعيان ای بدون مداخله، و بدون ا که ھيچ جامعه به اثبات رسانده است. ھای کمونيستی دارد سازمان

ۀ يابی اعتراضات پراکند نشان داده است که سازمان. خواھد يافت رھائی نھای ھار و امپرياليستی  نظام مبارزه عليه

 کارگران و  ھای مدعی منافع گام سازمان م بهھای رو در رو، و گا ی، مستلزم تحرک و فعاليتئ  توده- کارگری 

نشينی  عقبتوان، حرفی از  که زمانی می نشان داده است. باشد ھای سراسر خشن و مسلح می  نظام کشان عليه زحمت

ميان آورد، که سازمان  ی بهئ  توده-مبارزات و تشکالت کارگری چنين ثمربخشی  گر و ھم ھای سرکوب رژيم

ی، ئ دھی اعتراضات توده  و با سازمانھای سد کننده را نشانه گيرند کمونيستی مدعی تغيير مناسبات کنونی، ارگان

  .نيستی که رفقای سياھکل در مقابل خود قرار دادندکار و وظايِف کمو. ش پس زنددشمن را از حاکميت بناحق

چنين در اثر   و ھم۵٠ و ۴٠ۀھای اواخر و اوائل دھ رژيم شاھنشاھی در اثر تحرک و اعتراضات کمونيست

 به کنار -ھای اعتراضی  ل جنبشومنظور کنتر  و به-ھا  ، توسط امپرياليست۵٧ و ۵۶ھای  ھای سال اعتراضات توده

ُخورده باقی ماند؛ شاه رفت، اّما اوضاع چنان پا بر جا و دست ن ليسنی ھمسيستم و حاکميت امپرياگذاشته شد؛ اّما، 

ھا انسان دردمند و کارگر و محرومان افزونی يافت، شاه رفت، اّما ميدان مبارزه، خالی از  زندگانی ميليون

د چندان شد و رژيم جمھوری ھای انقالبی شد؛ شاه رفت اّما فضای سرکوب و خفقاق ص ھا و سازمان کمونيست

ھا نمود و  ن و کمونيستان، مبارزاھا را پُر از مخالف ھای رنگارنگ سرکوب، زندان اسالمی ھم به يُمن ارگان
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رژيمی که پای در جای پای رژيم شاھنشاھی گذاشته . ای به راه انداخت ھای مرگ، در ھر کوچه پس کوچه جوخه

رژيمی که . ی را پی گرفتئ  توده-  سرکوب اعتراضات کارگری  سياستِ چنين است و سياسِت چپاول و غارت، و ھم

گيرد و  میست که  ا  چھار دھه۴قب راند و نزديک به  کمونيستی را به ع- ھای انقالبی  گام، جنبش و سازمان گام به

رغم   علیبه طور قطع زندگی مردم در اين نظام و. ماند بداری وابسته محفوظ  سرمايهۀ  طبق ُکشد تا منافع می

ھم در  ھا يکی پس از ديگری و آن مخالفت. تر شده است تر و دردناک تحرکات و اعتراضات گسترده، بسيار وخيم

ھا  چال شود و قداره بندان جمھوری اسالمی، چه در درون جامعه و چه در درون سياه  سرکوب می،تر ابعادی وسيع

صحرا در ھمان  حمله به ُکردستان و ترکمن. باشد ا ناممکن میھ اند، که توضيح دقيق آن چنان جناياتی شده مرتکب آن

نظامی که با . شاھنشاھی به ارث گذاشته شده استۀ اوان حاکميت، حکايت از ماھيت نظامی دارد که از نظام گذشت

 ۀھمکه زندگی و بقای  پُر واضح است. دار و روزانه، زنده است  است و تنھا با کار بست زور تداوم زور شکل گرفته

جمھوری اسالمی، با کاربرد سالح گره ُخورده است و در مقابل ھم، ۀ داری و از جمله نظام وابست ھای سرمايه نظام

ی طفره ئ ساز توده ذ سياست موازی و رھائیی را داشت و از اتخائ يابی اعتراضات توده دعای سازمانتوان ا نمی

. ھا برنخاست  رو در رو با آنۀمقابل نظام را داشت و بهگر  ھای سرکوب توان ادعای مبارزه با ارگان نمی. رفت

توان مدعی پيشاھنگی و  نمی. نمودا داشت و در درون انقالب شرکت ناندازی و ھدايت انقالب ر توان ادعای راه نمی

افکار، رفتار و . داد نان العمل رفتاری و کرداری از خود نش ترين عکس ی جنبش کمونيستی بود و کمرو پيش

بود که در زمان و در فرصتی کوتاه، سازمان چريکھای دليل ھم ن اھکل بيگانه بود و بیی که با رزمندگان سيکردار

سازمانی که، باور .  کمونيستی ايران تبديل گرديده بودھایترين، سازمان ترين و عملی فدائی خلق، به يکی از محبوب

ھای صديق و افکار  چنين کمونيستست که جامعه از يا  دھه۴شت و متأسفانه نزديک به و صداقت، به نظر و عمل دا

  .باشد دور می سازی به وراند

 دارد؛ نياز به سازمان کمونيستيی دارد گر اعتراضی ايران، نياز به سازمان کمونيستی ھدايتۀ که جامع سر آخر اين

ۀ ه نمايد و فضای تازکشان کوتا ناچيز کارگران و زحمتۀ داران را از سفر گر سرمايه تواند دستان چپاولکه ب

ی دارد نمايد؛ نياز به سازمان کمونيستي ايران برقرار ۀزد  خفقاقۀمبارزاتی، و پُر جوش و خروشی در سرتاسر جامع

ۀ گام در جھت تحقق حقوق ديرينه و پايمال شد گام به را ، ی قرار گيرد و آنانئ  توده- پيشاپيش مبارزات کارگری که

ھای مسلح و خشن جمھوری اسالمی بر  عملی با ارگانۀ مقابل ی دارد تا بهسازمان کمونيستينمايد؛ نياز به شان ھدايت  

به عبارتی .  ايران داردۀھم در معادالت سياسی درون جامع گر  و آن خيزد؛ نياز به سازمان کمونيستی دخالت

ھای حاکم بدون فعاليت  امکه نظ چنين جنبش ايران نشان داده است ھای اعتراضی جھان و ھم تر، تاريخ جنبش روشن

گری کمونيستی،  که جنبش بدون دخالت خواھند شد؛ نشان داده استھا در درون جامعه، پس زده ن يستکمونۀ روزمر

چنين  گی اعتراضات مردمی و ھم ی و بالندرو ، پيشنکه ضام ثمر است؛ نشان داده است یجنبش نافرجام و جنبش ب

ست؛ نشان  ھای ضد انقالبی  جنگ ی انقالبی عليهھا اندازی جنگ  گرو، راهطرد حاميان سرمايه از صفوف مردم، در

بندھا  فارع از زور، سرکوب و بگير و ب انسانیِ ۀتوان از حق و حقوق محرومان و از جامع که زمانی می داده است

 جنبش ۀثمر. شان به صف شد دفاع نمود، که سالح به دست گرفت و در برابر زورمداران و مزدوران رنگارنگ

رغم تمامی انحرافات تئوريک، عملی و   علی- کوبانُی ۀ گذشته و نتايج اخير جنبش مسلحانۀ  چھار دھ۴سياھکل در 

توان آزاد انديشيد و آزاد  ، گويای اين حقايق روشن است که زمانی می-کمونيستی ۀ رغم فقدان ھدايت و برنام علی

بنابراين، . ت؛ راھی که رزمندگان سياھکل انتخاب نمودندزيست، که سالح آزادی و سالح رھائی را در دست گرف
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چنين صداقت در   به عمل و ھمان سياھکل، صداقت در نظر، و باورگان و رھروباخت داشت از جان االترين گرامیو

  .       باشد  می۴٠ ۀھای دھ طرح و بياِن جايگاِه حقيقی موقعيِت فعاليت خودی، با کمونيست
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