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چندين و چند ماه استکه سعيد صالحینيا کادر حزب کمونيست کارگری ايران با استفادهی »ھوشيارانه« از ظھور و
برداری کوچهبازاری از بحثھای ضدکمونيستیـضدلنينی که توسط
ت راستی و ارتجاعی سبز و کپی
سقوط جنبش دس ِ
ِ
نھادھای اطالعاتیـپليسیـآکادميک بهفراوانی و در قالبھای متنوع توليد و توزيع میشوند ،برعليه لنين و انقالب اکتبر و
ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا يک کمپين کامالً دست راستی و حتی بهزعم رفقای ھم حزبی خود وی »جنگ سردی«
سر نادانی بهنقد و بررسی لجنپراکنیھای جناب
راه انداخته است؛ و آدمھای بسياری ھم بنا بهتمايل سياسی يا از ِ
صالحینيا نشستهاند .صالحینيا در اين چند ماه نشان داد که از ھيچگونه لودگی و ليچاربازی ھم در تخريب لنين و انقالب
اکتبر کوتاھی نمیکند و توانست بهبھانه نقد و نقادی دکان دونبشی برای خودش و بسياری از »دموکراتھای« ضد
بازی رنگھا در ميان جناجبندیھای
کمونيست سهبار فريز شده باز کرده و بهاندازهی کافی ھم منفعت بهکيسهی
ِ
بورژوازی بريزد.
اکنون و پس از اين ھمه مدت ،جوانبی از شخصيت و سابقه سياسی سعيد صالحی نيا روشن میشود که پرتو ديگری
برھمهی اين ماجراھا میاندازد .آقای محمود احمدی ،از اعضای حزب »اتحاد کمونيسم کارگری« در نوشتهای تحت
عنوان »جايگاه واقعی سياستھای سعيد صالحی نيا در نقد لنين و تجربه حکومت کارگری در روسيه« بهجوانب تکان
دھندهای از سابقه سياسی صالحینيا میپردازد که ھم کل کمپين آنتیلنينی او را از معنايی متفاوت برخوردار میکند و ھم
سؤاالت اساسیتری را در رابطه با خانوادهی احزاب کمونيست کارگری بهميان میکشد .بنا بر اظھارات محمود احمدی،
سعيد صالحینيا سابقهی عضويت در حزب توده را داشته و در زمان عضويت در اين حزب ،از جانب حزب توده
مأموريت نفوذ در سپاه پاسداران را يافته و با نفوذ در سپاه پاسداران در بخش مبارزه با گروھھای چپ فعاليت میکرده و
نقش آموزش اعضای سپاه پاسداران را برعھده داشته است .اين که چرا امروز حزب »اتحاد کمونيسم کارگری« و آقای
احمدی بهاين نتيجه رسيدهاند که پتهی اين آموزگار سابق سپاه پاسداران را که اينک ضديت با انقالب اکتبر و لنين را لجن
میپراکند ،روی دايره بريزند ،برما معلوم نيست.
امر پنھانی برای
از نوشتهی آقای محمود احمدی چنين برمیآيد که فعاليت نفوذی شارالتانی مثل سعيد صالحینيا ِ
اطرافيان و محافلی که با او رفت و آمد داشتهاند ،نبوده است .بنابراين ،اين سؤال نابهجايی نيستکه بپرسيم چرا اين
اطالعات قبل از اين و در واقع در آن ھنگام که دکان صالحینيا ھنوز خريدار داشت ،افشا نگرديد و در اختيار عموم
قرار نگرفت؟
گرچه بهواسطهی موضوع ،سبک بيان و زمان لجنپراکنیھای سعيد صالحینيا خاستگاه اجتماعی و مفھومی او ـدر
کليت خويشـ برای ما روشن بود و از ھمينرو در نوشتهھای خود اساس لجنپراکنیھای ضدکمونيستی و ضدکارگری
او را ھدف گرفتيم و ھمانند بسياری از افراد ديگر در دام مقوالت جعلی و کوچه بازاری اين آدمک مچل نيفتاديم؛ اما
افشای بهموقع ھمکاری او با حزب توده و مأموريت وی در سپاه پاسداران میتوانست افراد بسياری را از افتادن بهدامی
پ موجود پھن کرده بود ،برھاند .ھزاربار بايد سؤال کرد که چرا اين افشاگری تا اين
که او برای
صف درھمريختهی چ ِ
ِ
اندازه ديرھنگام صورت گرفته است؟
اين پاراگراف از نوشتهی آقای محمود احمدی را باھم بخوانيم» :بسياری ميدانند که سعيد صالحی نيا از فعالين
شناخته شده حزب توده ايران بوده است .ايشان خودشان بارھا به اين مساله رسما و علنا اذعان کرده است .تا اينجای
مساله ھيچ ايرادی وجود ندارد .افراد ميتوانند عضو احزاب راست و ضد انقالبی باشند و بعد به نقد آنھا بپردازند .اما
تجربه صالحی نيا متفاوت است .مطلبی که ايشان به آن کمتر پرداخته است پروژه ای است که در حزب توده دنبال کرده
است .باز ھم بنا به گفته خودشان ،ايشان از جانب حزب توده ماموريت داشته است که در سپاه نفوذ کند و سياستھای
حزب توده را در سپاه پيگری کند .ايشان بنا به ادعای خودشان مسئوليت آموزش يک واحد سپاه را عھده دار بوده است.
اظھار اين مطالب يک اتھام و يا افترا به ايشان نيست .خودشان بارھا در جمع ھای سياسی غير حزبی نزديک به خود
مطرح کرده است که نقش نفوذی حزب توده در سپاه را عھده دار بوده است .بعالوه حتی اعالم کرده است که بخشی از
مسائل آموزشی ايشان چگونگی مقابله با "ضد انقالب" از زاويه پيشبرد اھداف مشترک سپاه و حزب توده بوده
است«]تأکيدھا از من است[.
صالحینيا مدعی است که  ٣٠سال سابقهی سياسی دارد و ادعا میکند که نزديک به  ٢٠٠مقاله برای سايت روزنه
طی  ٥سال گذشته نوشته و صد برنامهی تلويزيونی تھيه کرده و ديگر چيزھايی از اين قبيل .نتيجهای که از اين دادهھا
در کنار افشاگری آقای محمود احمدی میتوان گرفت ،بدين قرار استکه:

اوالًـ سوابق صالحینيا قاعدتا ً نبايد برای حزب کمونيست کارگری پنھان بوده باشد و او فقط »در جمعھای سياسی
غيرحزبی نزديک بهخود مطرح« نکرده که »نقش نفوذی حزب توده در سپاه را عھدهدار بوده« است؛ چراکه چنين
شيوهی سادهلوحانهای با تجربهی حضور نفوذی در سپاه پاسداران جور در نمیآيد و اگر از چنين شيوهای استفاده میشد،
بهزودی گندش درمیآمد .بنابراين ،میتوان نتيجه گرفت که سعيد صالحینيا ـحداقل بعضی وقتھاـ در جمعھای حزبی
ھم از »سوابق درخشان« خود ،سخن گفته و عبارت »در جمعھای سياسی غيرحزبی« فقط نقش جاخالی در بازیھای
دبستانی را بازی میکند.
دوما ًـ ادعاھای سعيد صالحینيا )که با سکوت مورد تأييد ھمهی شاخهھا و محفلھای برخاسته از حزب کمونيسم
کارگری قرار گرفت( ،لحن و محتوای بسياری از پاسخھايی که بهمزخرفات و لجنپراکنیھای ضدلنينی او داده شد و
نيز »افشاگری«ھای آقای محمود احمدی ـمجموعاًـ از اين احتمال بسيار قوی حکايت میکنند که حضور سعيد صالحینيا
در جريانی بهنام کمونيسم کارگری بهسالھای قبل از تکهپاره شدن اين حزب برمیگردد .بنابراين ،نه فقط آقای محمود
احمدی ،بلکه مسؤلين ھمهی آن شاخهھای »کمونيسم کارگری« که زمانی عضويت صالحینيا را پذيرفتند و با او در
چھارچوب يک حزب فعاليت میکردند ،در مقابل اين سؤال قرار دارند که چرا اينگونه جانوران سياسی را تحمل کرده
و افشا نکردند.
شايد تکان دھندهتر از ھمهی اين مسائل ،اين واقعيت باشد که بنا بهاظھارات آقای محمود احمدی ھيچکس تاکنون
جزئياتی از فعاليت صالحینيا در سپاه پاسداران را از او جويا نشده است .احمدی مینويسد» :سعيد صالحی نيا در اين
زمينه بايد بهسئواالت متعددی پاسخ دھد .مثال در آموزش سپاه چه نقشی را عھده دار بوده است؟ چگونه با "ضد انقالب"
مقابله ميکرده است؟ چه پروژه ھايی را در قبال سازمانھای چپ و راديکال و انقالبی و کال اپوزيسيون رژيم اسالمی به
پيش ميبرده است؟ نقش شخصی ايشان در اين زمينه چه بوده است؟ آيا اين پروژه منجر به اسارت و تعرض به فعالين
انقالبی و کمونيست و آزاديخواه ھم شده است«؟ ھمه اينھا بهاين معنی است که الاقل آقای احمدی از اين سوابق اطالعی
ندارد و اين نيز بهآن معنی است که يا مسئوالن حزبی سعيد صالحینيا خودشان نيز از او خواستار توضيح درباره اين
جزئيات نشدهاند و يا الاقل اين جزئيات را بهاطالع ساير کادرھای اين حزب نرساندهاند .اين يعنی اين که فردی که قبالً
در سپاه پاسداران فعاليت میکرده بهسادگی وارد حزبی شده است که عنوانھای »کمونيسم« و »کارگر« را با خود حمل
میکند و توانسته است با استفاده از دستگاهھای تبليغاتی آن حزب کمپينی ھم برعليه لنين و بلشويکھا راه بيندازد .سؤال
تکان دھنده اين است که آيا صالحینيا تنھا مورد اينچنينی است؟
خالصهی کالم اينکه چرا بقيه شاخهھای موسوم بهکمونيسم کارگری در رابطه با وضعيت سعيد صالحینيا سکوت
کردهاند؛ ھمحزبیھای او از کنار اين مسئلهی بسيار مھم گذشتهاند؛ و سرانجام ،چرا جريان موسوم به»اتحاد کمونيسم
کارگری« تازه پس از چندين ماه بهزبان آمده است؟
معنی اين سمفونی سکوت چيست؟

