


 مروري كوتاه بر آنچه گذشت
در شرايطي كه گروه هاي سياسي بـه واسـطـة        
اعمال فشار نيرو هاي پليسي از هر گونه حـركـت   

سازنده باز داشته شده بودند و هرگونه فعاليت 
نيرو هاي اپوزيسيون با خشونت تمام متوقف 
مي گرديد و انبوه عظيم ترس و خـفـت بـر      
توده ها و روشنفكران سنگيني باز دارنده اي   
را به وجود آورده بود، گروه جنگل فعـالـيـت    
حود را آغاز كرد. هدف گروه به طور خالص و  
ساده ايجاد برخودرد هاي مسلحانه و ضـربـه   
زدن به دشمن به منظور در هم شكستن جـو  
خفقان در محيط سياسي ايران و نشان دادن   
تنها راه مبارزه يعني مبارزه مسلحانه به خلـق  
ميهن بود. گروه جنگل بر مبناي فعاليت سـه   
تن از كادر هاي سابق تشكيل شـد: بـيـژن       
جزني، عباس سوركي و ضرار زاهديان. ايـن     
سه تن باز ماندگان گـروهـي بـودنـد كـه            

با هدف جنبش قهر آميز در ايـران   45درسال
تشكيل شد. اين گروه مخفي كه بعد ها بـه     
نام گروه جزني شهرت يافت مدت يك سـال  
به زمينه سازي كار مسلحانه پـرداخـت. در        

گروه به خاطر نفوذ يك عنصر تـوده     46زمستان 
اي سابق كه در خدمت پليس سياسي قرار گرفتـه  
بود و نقش نفوذ در گروه هاي اپوزيسيون چپ را   
داشت، مورد شناسايي قرار رفت و رهبران اصلـي  
آن دستگير شدند. عده اي از كادر هـا فـرصـت         
طلبانه از مبارزه كناره گيري كردند و عده اي نيـز  
بعد از هشت ماه زندگي مخفيانه به عـلـت عـدم      
امكان ادامة كار و نيز به علت بي تجـربـگـي در      
امور نظامي قرار شد از مرز خارج شده و به انقالب 
فلسطين بپيوندند و پـس از كسـب پـاره اي              
تجربيات به ايران باز گردند. در جريان اين برنامـه   

نيز چند تن ديگر دستگير شدند و تنها دو نفـر از    
وفاداران ( علي اكبر صفايي فراهاني و مـحـمـد       
صفاري آشتياني ) موفق به خروج از مرز شدند و    

رفيق ديگر كه افشا نشده بودند در ايران ماندند  3

تا گروه جديدي را سازمان دهند. گروه جنگل در    
كادر سازمان داده شد. و تعداد نفرات   8با  47پاييز 

نـفـر      23بـه       48تا زمستان  47در فاصلة پاييز 
افزايش يافت و فعاليت هاي تداركاتي از قـبـيـل      
خريد سالح، تهيه نقشه از مناطق شمالي ايـران،    
اجراي برنامة شناساييِ سيستـمـاتـيـك نـواحـي         
كوهستاني و ايجاد بايـگـانـي اطـالعـاتـي، تـا            

ادامه يافت. در اين هنگـام بـود كـه          48تابستان
الزم بـه ذكـر      -رفيق صفايي به ايران بازگشت.  

است كه صفايي فراهاني در مدت حضور خود در   
فلسطين با نام مستعار ابـو عـبـاس ابـتـدا بـه             

نفر از چريك هـا و     150و سپس   40فرماندهي 
در نهايت به فرماندهي منطقه شمـالـي جـبـهـه        

و بعد از    -آزاديبخش خلق فلسطين برگزيده شد 
مواجه شدن با شرايط اميدوار كنندة گروه مـجـدداً   
به فلسطين رفت تـا بـه يـاري        
نهضت فلسطين ملزومات جنگي 

 49را فراهم آورد. او در بـهـار         
همراه رفيق صفاري و ملزومـات  

 49به ايران بازگشت. در شهريور  
بانك ملي ايران شعبة وزراء بـه    
منظور حل مسايل مالي مصـادره  

 49شد. در اواسـط شـهـريـور          
عمليات شناسايي شـش مـاهـه      
توسط شش نفر از رفقايـي كـه     
آمادگي قبـلـي بـراي چـنـيـن           
عملياتي را داشتند، آغاز گرديد و   
به جنگل رفتند و رفقاي ديگـردر  
واحد هاي شهري و ارتـبـاطـي      
سازمان داده شدند. مقارن آغـاز     
حركت دستة جنگل به فرماندهي 
رفيق صفايي فراهاني، گـروه بـا     
گروه رفيق مسعود احـمـد زاده       
ارتباط گرفت. گروه احمد زاده از مبـارزان جـوان      

جهت  46كمونيست تشكيل شده بود كه در سال 
مطالعة متون ماركسيستي لنينيستي گرد هم آمده 

به مطالعة اسـنـاد انـقـالبـي         47بودند و تا سال 
مشغول بودند. آنها هدف خود را  ايـجـاد حـزب         
كمونيست قرار داده و در زمينة عضـوگـيـري و        
تربيت عناصر جديدفعاليت مي كردنـد و دامـنـة        
ارتباطات خود را تا مشهد و تـبـريـز گسـتـرش          

به تصويب هيأت مـؤسـسـيـن،      48دادند.در سال  
سازماندهي گروه احمد زاده تغيير يافت و اعضا در 
تيم هاي سه نفره كه از لحاظ ايمنـي مـزايـايـي       
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داشت سازمان داده شدند. وظيفة تيمهاي مثـلـث،    
مطالعة متون ماركسيستي، انتشار و ترجمـة آثـار     
ماركسيستي و كار روي كارگران و روشنـفـكـران    
آگاه و تربيت ماركسيستي آنان به منظور زمـيـنـه    
سازي براي تشكيل حزب سراسري طبقة كـارگـر   

اين اقدامات با مشـكـالت      48بود. در اواخر سال 
جدي مواجه شد. سيستم پليسيِ وقـت و اثـرات        
نامطلوب سابق، كارگران را از شركت در مـبـارزة     
سياسي و حتا مبارزات اقتصادي باز مي داشت. در  
چنين شرايطي بود كه گروه احمد زاده نيز بعـد از    
مطالعات و بحث هاي بسيار اصل مبارزة مسلحانه 
را با مطالعة تجارب جنگ هاي برزيل و جـنـگ     
چريكي شهري مورد توجه قرار دادند و اين مقارن 

. از شهريور تـا  49بود با ارتباط دو گروه در شهريور
ارتباط دو گروه به يك رشته مبـاحـث    49دي ماه 

تئوريك بر سر استراتژي و تـاكـتـيـك مـبـارزة         
تـز هـاي گـروه         49مسلحانه گذشت. در ديماه  

جنگل مورد پذيرش قرار گرفت. در ابتداي امر، اثر  
بخشي سياسيِ وسيع و سراسري يـك جـنـبـش       
چريكي در كوه همزمان با عمليات شهري مـورد    
نظر بود. قرار شد از گروه رفيق احمد زاده افـرادي   
به كوه اعزام شوند اما گروه احمد زاده كه هـنـوز     
بسياري از كادر هاي آن علمي بوده و در گوشه و 
كنار كشور مشغول به كار يا خدمت وظيفه بودنـد  
عمالً قادر نبود در مدت كوتاهي نفرات را اعـزام    
كند. در چنين شرايطي بود كه فرماندهي جنـگـل    
مرتباً طوالني شدن شناسايي را به رفقاي شهـري  
تذكر مي داد كه اگر عمليات انجام نشود امـكـان   
كشف دستة جنگل قبل از بهره برداري از عـدم      
هوشياري دشمن و جود دارد و اعالم كرد كـه در    
نيمة دوم بهمن عمليات را آغاز خواهد كرد. الزم    
به تذكر است كه دستة كوهستان بـا امـكـانـات       

نفر افزايش يافت كـه     9محدود درون گروهي به 
از اين عده، يك نفر در جنگل مفقود شد و تالش 
هاي شبانه روزي براي پيدا كردن او بي نتـيـجـه    
ماند. در نيمة اول دي ماه نيز يكي از كادر هـاي     

گروه جنگل به نام غفور حسن پـور كـه افسـر          
وظيفه بود و وظايف گروهي اش به ديگران داده   
شده بود به عللي غير از ارتباط با گروه جـنـگـل      

روز شكنجه كه منجر بـه     20دستگير شد. بعد از  
شهادت او شد اعترافاتي كرد. اين اعترافات سر نخ  
دستگيري ساير افراد گروه جنگل شد. آنـهـا كـه       
انتظار فاش شدن اسرار را نداشتند (چرا كه تصـور   
بر اين بود كه رفيق نامبرده در ارتباط با فعـالـيـت    
هاي گروه دستگير نشده و لذا موردي نـدارد كـه     
مسايل دروني را مطرح سازد) در شهر غافلـگـيـر     

بهـمـن    13شده و دستگير شدند. نتايج مخرب در  
به وجود آمد و حملة سراسري ساواك بـه گـروه     

ساعت سه نفر در    24جنگل شروع شد. در فاصلة  

نفر در تهران و در روزهاي بعد دو نـفـر    5گيالن، 
ديگر در تهران دستگير شدند. به طـوري كـه از        

نفر باقي ماندند. در   5كادر هاي گروه جنگل فقط 
يكي از تيم هاي مثلث از گـروه احـمـد       49پاييز 

زاده، بانك ونك را مصادره كرد و وجوه آن به نفع 
جنبش ضبط شد. در جريان اين مصادره يكـي از     
اعضا به نام رفيق فرهودي تحت پـيـگـرد قـرار       
گرفت و بعد از چند ماه زندگي مخفي در تهران با 
چند نفر ديگر به گروه جنگل پيوسـت. بـه ايـن         
ترتيب گروه جنگل كه شبكة شهري اش از هـم    
پاشيده شده بود با اين رفقا تقويت شد و تعدادشان 

نفر رسيد. ضمناً شاخة تبريز گروه احمد زاده     9به 
، تيمي به منـظـور مصـادرة       49بهمن  15نيز در 

مسلسل شهرباني تبريز تشكـيـل داد كـه ايـن           
عمليات نيز با موفقيت انجام شد. در ايـن زمـان        
ضربه از شهر به كوه سرايت كرده و ايرج نـيـري   

نيز كه در كوهپايه هاي سياهكـل مـعـلـم بـود          
دستگير شده بود وگروه جنگل (نه دستة شـهـري    
آن و نه دستة كوه ) از اين واقعه با خبر نبودند. در   

بهمن كه به عنوان روز عمليات انتـخـاب    19روز 
شده بود، قرار شد هادي بنده خدا لنگرودي از كوه 
پايين آمده و ايرج نيري را فراري دهد غـافـل از     
آنكه ژاندارمري خانة او را در محـاصـره داشـت.      
رفيق هادي بعد از در گيري مسلحانه بـه دسـت     
دشمن اسير مي شود. رفقايي كه در بـاالي كـوه      
بودند با صداي تير اندازي از واقعه مطلع مي شوند 
و قرار مي شود طبق نقشة قبلي حمله را شـروع      
كنند و ضمناً موجبات رهايي رفيق هادي را نـيـز     
فراهم آورند. به اين ترتيب اولين عمليات چريكـي   

 19اعالم شده، در ايران آغاز شد. در شـامـگـاه         
بهمن، رفقا از مواضع خود خارج شده و بـعـد از       

 -تصاحب يك اتومبيل كوچك در جادة سياهكـل 
لونك حمله را آغاز كـردنـد. هـدف، پـاسـگـاه              
ژاندارمري و پست جنگلداري بود. در اين حـملـه      
تمام موجودي پاسگاه تصاحب شد و چريـك هـا     
بدون دادن تلفات به ارتفاعات جـنـوبـي عـقـب        
نشستند. ضمناً هادي بنده خدا نيز در پاسگاه نبـود   
و به رشت منتقل شده بود. عمليات قبلي از جملـه   
مصادرة بانكها جهت گمراهي دشمن اعالم نشـده  
بود و دشمن تا مدتها فكر مي كرد اين عملـيـات   
توسط باند هاي گانگستري انجام شده. بـه ايـن      
ترتيب عمليات سياهكل قبل از بسيج نيرو هـاي    
دشمن انجام شد و ضربة نخستين زده شـد، كـه     
خود پيروزي بزرگي براي جنبش جوان به شـمـار   

بهمن تا  19مي رفت. پس از عمليات سياهكل از  
اسفنددستة جنگل  مورد حملة متمركز دشـمـن    8

قرار گرفت. آنها در يك رشته نبرد هاي پـانـزده      
 60روزه با دشمن دليرانه نبرد كردند و بيـش از      

افسر درجه دار و سرباز دشمن را از پاي در آوردند 
و خود نيز به علت چند خطاي تاكتيكـي كـه در       
مبحث بعدي به آن خواهيم پرداخت مـتـالـشـي     
شدند. پس از اين، بقاياي گروه جنگـل و كـادر        

يكي از تـيـم هـاي       49در پاييز 
مثلث از گروه احمد زاده، بـانـك   
ونك را مصادره كرد و وجـوه آن    
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هاي شهري در تهران گرد هم آمدند و در اواخـر    
اسفند دو تيم مستقلِ پنج نفره و سه نفره تشكيـل  
دادند و ضمن حفظ ارتباط با گروه احمد زاده، ترور 
فرسيو (رييس دادرسي ارتش) را طـرح ريـزي           

فروردين ماه عمليات را با موفقيت  18كردند و در 
به پايان رساندند. گروه احمد زاده نيز كه در ايـن     
شرايط داراي يك تيم شهري سازمان يافته بـود    
در همان روزها با حمله به كالنـتـري قـلـهـك،        
مسلسل نگهبان كالنتري را مصادره نمود. پس از  
اين طرح ادغام كامل دو گروه مورد بررسي قـرار    

سازمان چريكهـاي   50گرفت و در اواخر فروردين 
 فدايي خلق ايران پا به عرصة وجود نهاد. 

بررسي و ارزيابي حـمـاسـه      
 سياهكل

همانگونه كه رفيق حميد اشرف ياد آور مي شود،  
گروه جنگل با توجه به اينكه در هر لحظه از عمل 
نابود مي شود كار خود را آغاز كرد. گـروه تـمـام       
تالش خود را براي مخفي ماندن فعاليت ها كرده 
بود و پنج ماه در كوهستان ها و جنگل ها بـدون    
آنكه كوچكترين رد پايي از خود باقي بگذارد بـه    
شناسايي پرداخت. افراد دستة كوهستان در هفتـه   
هاي آخر برنامة شناسايي خود در مباحثاتي به اين 
نتيجه رسيده بودند كه عمليات بايد طوري تنظيـم  
شود كه در منطقة تحت عمل تأثير بگذارد. به اين  

، جاي ” تأثيرات منطقه اي عمليات “  ترتيب تئوري
را گـرفـت.     ”  تأثيرات سراسري عمليات ”  تئوري 

تأثير اين تغيير استراتژيك بر حركات تاكتـيـكـي    
اين بود كه افراد كوه بعد از اولين ضربـه ديـگـر      
نبايد به سرعت منطقة عمليات را ترك مي كردند 
بلكه ميبايست در منطقه مي ماندند و طبق برنامه 
به شناسايي دقيق تاكتيكي مي پرداختند تا بتوانند 
ضربات بعدي را در همان منطقه وارد سازنـد تـا     
تداوم ضربات بر منطقه تأثير گـذارده و خـلـق          
منطقه را به مبارزه بكشاند و به اين ترتيب اصـلِ    
حركت مداوم فراموش شد. از طرفـي  دشـمـن         

نيروي عظيمي را براي نابودي يك دستة كوچك 
هشت نفري گسيل داشت. هـنـگ ژانـدارمـري        
گيالن با تمام نيرو هاي پليس و ارتش در منطقـه  
بسيج شده و با استفاده از ده ها هليكـوپـتـر بـه       
جستجو مي پرداختند. سپهبد اويسـي فـرمـانـده        
ژاندارمري كل شخصاً در سياهكل ستاد عمليـات  

تشكيل داده و عمليات را رهـبـري مـي كـرد.           
غالمرضا برادر شاه نيز براي بازرسي به سياهكـل  
اعزام شده بود و يك گردان ارتشي از پـادگـان       
منجيل نيز به سمت منطقه به حركـت در آمـده       
بود. موقعيت طبيعي نيز مناسب نبود و به عـلـت      
زمستان درختان جنگل برگ نداشت و امـكـان       
استفاده از هلي كوپتر را به دشمن مي داد. تأخيـر   
در شروع عمليات  براي پيوستن افراد جديـد بـه     
گروه نيز همانطور كه فرماندة جنگل مادام آن را     
گوشزد مي كرد از ديگر عواملي بود كه به عنـوان  
خطاي تاكتيكي، از سوي  حميد اشـرف عـنـوان      
شده است. از طرفي چهار نفر از افراد كوه توسـط   
روستاييان ناآگاه دستگير شدند كه رفقا به خـاطـر   
اينكه مبادا يك روستايي آسيب ببيند مسلـحـانـه    
اقدام نكردند. به اين ترتيب بود كـه فـدايـيـان          

ساعت با قواي مـتـمـركـز      48كوهستان به مدت 
دشمن پيكار كردند و آن گاه كه مهماتشـان بـه     
پايان رسيد دو نفرشان با دست زدن بـه عـمـل        

فدايي با انفجار نارنجك خود چند تن از عـوامـل     
دشمن را نابود ساختند و دو تن ديگر كه رمقي در 
تن نداشتند به اسارت دشمن در آمدند. يـكـي از      
افراد نيز توانست از محاصره جان سالم به در بـرد  
كه چند روز بعد به طور نيمه جان در حوالي يـك  

نـفـري      9روستا يافته شد. به اين ترتيب از دستة  
نفر به اسارت دشمن در آمدند و دو تـن    7جنگل، 

ديگر در جنگل به شهادت رسيدند. در مجموع از    
نـفـر      17نفري جنگل در كوه و شهـر،     33افراد

 27نفر در تاريخ    13دستگير شدند كه از اين عده 
، تير باران شده و فقط پنج تن از آنـهـا       49اسفند

زنده و آزاد ماندند و راه پر افتخار رفقاي خـود را      
ادامه دادند. با اين حال همانطور كه حميد اشـرف   

رفقا هميشه روحية جانبـازي و    ”  عنوان مي كند:  
فداكاري خود را حفظ كردند و هر جا كه كمبودي 
و نقصي وجود داشت و هر جا كه بي تجربگي سد 
راهشان بود، از جان خود مايه گذاشتنـد و  راه        
انقالب را هموار ساختند. اين پيشگـامـان ارزش      
هاي نويني را خلق كردند و مكتبي از ارزش هاي 
انقالبي بر پا داشتند. آنها نمونة كاملي از صداقـت   

و خلق سر خورده و بد بين شـده،  ”  انقالبي بودند.  
نوميد وتسليم را كه سنتهاي انقالبي پيـشـيـن و      
سركوبگري وحشيانة رژيم عامل آن بـود، بـيـدار      

آنـهـا بـه خـاطـر          ”  كرده و به صحنه آوردنـد.     
اعتقاداتشان هر خطري را بي محابا تقبل كرده و   
به تنها چيزي كه بها نمي دادند جانشان بـود و      
همين بود كه مفهوم فدايي در مورد آن ها نه بـه    
عنوان يك شعار بلكه به عنوان يـك واقـعـيـت       
مصداق پيدا مي كرد. شايد هم پاكبازي تمام عيار  

رفـيـق   ” .  رفقاي ما يكي از اشكاالت كار ما بود   
حميد اشرف تأكيد مي كند :  البته بـايـد تـوجـه        
داشته باشيم كه بسياري از مسايلي كـه امـروزه       

معماهاي حـل  ”  روشن و واضح به نظر مي رسند 
هستند كه آسان شده اند. و اين مسايل  ”  شده اي 

در هنگام وقوع آن چنان واضح نبوده اند و باز هم 
تجربه الزم بود كه اشكاالت را نمايـان سـازد و       
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هرگز بدون تجربه و عمل و ارتكاب اشتـبـاهـات،    
 نمي توانستيم رشد كنيم.

 دستاورد هاي مبارزه مسلحانه
همانگونه كه رفيق بيژن جزني عنوان مي كنـد :    
عمليات مسلحانه و خون هايي كه در آن سال هـا  
ريخته شد، بي شك در تشديد و تكرار حـركـات     

 13اعتراضي مردم تأثير بسياري گذاشت. اعـدام     
تن چريك و اعدام فرسيو به تالفي آن، همه يك 
معني مي دهد: از امروز نيرويي در اين جـامـعـه       
متولد شده كه با همة جواني و كم تجربگـي اش    
قادر است نقطة عطفي در سير تكاملي جـنـبـش      
رهايي بخش باقي بگذارد. در فاصلة سـال هـاي      

توده ها به حالت سكون و ركـود فـرو        49تا  42
رفته بودند، زحمتكشان هـيـچ گـونـه حـركـت           
اعتراضي نداشتند، روشنفكران تنها در چند مورد از 
خود حركتي نشان دادند كه مهم تـريـن آن در       
جريان فوت تختي و ماجراي اتوبوس راني بود كه 
دانشجويان، نيروي عمدة اين اعتراض ها بودند و 
تازه اين اعتراضات دانشجويي نيز اغلب در ارتباط 
با جريان پنهاني مبارزة مسلحانه بود. اما در سـه       
سالي كه از جنبش گذشت، دانشجويان عليـرغـم   
ديكتاتوري خشن، نمايش هاي اعتراضي بـه راه    
مي انداختند و در هر سال، چندبار دانشكده هـا و    
مدارس به علل سياسي تعـطـيـل مـي شـدنـد.           
كارگران عليرغم شرايط اختناق و افزايش بي حـد  
خشونت رژيم، بيش از سال هاي قبل دسـت بـه     
اعتصاب هاي اقتصادي ميـزدنـد: اعـتـصـابـات          
كارگران جهان چيت ري، كارگران شركت واحـد،  
دخانيات، گروه صنعتي بهشهر در تهران با شـش    
هزار كارگر، كارگران كارخانه ارج، اعتصاب يـك    
ماه و نيمة چهار هزار كارگر كارخانجات كـفـش     
ملي در تهران، رشت و بندر پهلوي و ... اعتصابات    
پر شور و يكپارچة دانشجويان سراسـر كشـور از       
جمله اعتصابات خونين تهران، تـبـريـز، اهـواز،         

كـه در هـمـه حـال              51اصفهان در زمستان   
دانشجويان بر خالف گذشته حالـت تـهـاجـمـي        

داشتند و شعار هايشان نه صنفي كه سياسي بـود،  
اقدامات و ابتكارات دانش آموزان سراسر كشور از   
جمله : الهيجان، سراب، دزفول، ساري، كرمانشاه  
و ... كه در زمينة ساختن مواد منفجـرة سـاده و          
اقدام به انفجار مجسمه هاي شاه و نيز چـاپ و      
پخش اعالميه هاي سياسي كه با ماشيـن هـاي     
مصادره شده از مدارس و ادارات توسط خود دانش 
آموزان انجام مي شد، آشكارا نمايانگر تأثـيـراتـي    
است كه عمليات مسلحانه در ميان تـوده هـا و       
عناصر آگاه خلق بر جاي نهاده است. اين هـا آن     
تأثيراتي است كه به آمار در مي آيد اما مهم تر از   
اينها تغييراتي است كه در مناسبات توده هـا بـا       
جنبش روي داده است. آن چه از مـبـارزات دوره      
هاي قبل در ذهن مردم مانده بود شكست، تسليم 
طلبي بود. توده ها نه تنهـا هـمـواره در پشـت            
رهبري خود شكست خورده بودندبـلـكـه بـارهـا        
شاهدتسليم طلبي و سازش رهبران و از مـيـدان     
گريختن آنها بودند. اين پديده در ميان مردم بـي     
اعتمادي و بي اعتقادي به عناصر پيشرو و نيروي 
خود را به وجود آورده بود اما جنبش مسلحانه بـا    
آن رشادت ها و پاكبازي ها به اين بي اعتـقـادي   
مطلق ضربات خرد كننده اي وارد آورد. مـردم         
اينك پس از مبارزات خونين اعتقـاد دارنـد كـه        
چريك ها اگر كم تجربه اند، اگر با دشمن بسـيـار   
نيرومند سر و كار دارند اما عزمي راسخ دارند و در 
برابر دشمن سازش ناپذيرند. مردم با چريـك هـا      

ابراز همدردي مي كردند اگر چـه  
هنوز به حمايت مادي خود از آنها 
نپرداخته بودند اما طي آن سال ها 
گوش به زنگ حيات و ممات آنها 
بودند. مردم با انتقـال اخـبـار و         

پخش صدها شايعه به سود چريك ها، رژيم را به 
ستوه آوردند. به دنبال حمله به سياهكل و اعـدام     

چريك، جنگل ها مملوء از چريك ها شد. بعد   13
چـريـك      9از اعدام فرسيو و تعيين جايزه براي   

فراري، مردم با ساختن لطيفه ها رژيم را به سخره 
گرفتند. پويان پس از شهادت بارهـا زنـده شـد،         

صفاري در جنگ و گريز هاي خود قدرتي مافـوق  
انساني يافت و در هنگام شهادت ساعت ها يـك    
تنه با دشمن جنگيد. مهرنوش با مسلسل از بامـي   
به بام ديگر مي جست و عوامل دشمن را از پـاي  
در مي آورد. زيبرم افسانه هاي مـحـلـي را در           
جوانمردي و انسان دوستي بار ديگر زنـده كـرد.     
رژيم هر بار وعدة نابودي اين نيرو ها را مـي داد    
ولي هر بار كه مي گذشت ناگزير به شكست خود 
اعتراف مي كرد. جنبشي كه در دوره هاي قـبـل      
تنها يك جريان اقليت به شمار مي رفت، در ايـن  
مدت تبديل به مهم ترين جريان در بيـن نـيـرو      
هاي فعال شد. آن روز مردم و افكـار عـمـومـي        
جهان جنبش مسلحانه را به خوبي مي شناختند و   

مهم ترين دشـمـنـان و        “  از چريك ها به عنوان
 نام مي بردند.“ اپوزيسيون رژيم

اين تنها بخش كوچكي از تأثيرات و دسـتـاورد        
هاي جنبش مسلحانه در ايران بود. ما را مـجـال      
آن نيست كه دستاورد هاي جنبش را در عـرصـه   
هاي ديگر از جمله نيرو هاي اپوزيسـيـون، خـود      
رزمندگان و بر رژيم شاهنشاهي و افشاي ماهيـت  

 فرصت طلبان و ... در اين چكيده بررسي كنيم.

تئوري، خـاكسـتـري اسـت       
دوست من، اما سـبـز اسـت      

 درخت جاودان زندگي!
در فاصلة سـال هـاي     

ديكتـاتـوري    42تا  39
به ميزان قابل توجهـي  
عقب نشـسـت ولـي        
شكست استـراتـژيـك    
جريان هاي سـنـتـي      
( حزب توده و جبهه ملي ) خأليي را بـه وجـود         
آورده بود كه به مردم اجازه نداد از اين امكـانـات   

كـه     42نتايجي پايدار بگيرند.  در سـال هـاي        
ديكتاتوري دست به تهاجم گسترده زد و مردم را   
كه هنوز نفس نكشيده بودند وحشيانه سـركـوب     
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در كارخانه هاي كـوچـك و       
بزرگ شعبه اي از سـازمـان     
 امنيت به كارِ مدام مشغول بود.



كرد، نيرو هاي جديد در برابر چه بايد كرد مبـارزه  
قرار گرفتند. مبارزات سياسي و اقتصادي تـحـت      
كنترل رژيم در آمده بود و خلق هيچ اميـدي بـه     
مبارزة سياسي نداشت، روشنفكران انقالبي فـاقـد   
هرگونه رابطة مستقيم و پايدار بـاتـودة خـويـش       
بودند. موسسات نظامي و غير نظامي رفت و آمـد   
شهري ها به دهات را كنترل مي كـردنـد و در         
كارخانه هاي كوچك و بزرگ شعبه اي از سازمان 
امنيت به كارِ مدام مشغول بود. در اين شرايط بود  
كه جريان هاي متعددي ماركسيـسـت و غـيـر         
ماركسيست به سوي مبارزة مسلحانه گرايش پيـدا  
كردند. عوامل متعددي در گرايـش بـه مـبـارزة          
مسلحانه نقش ايفا مي كردند از جملـه شـرايـط      
اجتماعي، سياسي، اقتصادي، موقعيت روحي تـوده  
ها، سنت ها و اشكال مبارزاتي، موقعيت سيـاسـيِ   
جهاني و منطقه اي كه بررسي تمامي اين مـوارد    
در كتاب نبرد با ديكتاتوري اثر بيژن جزني موجود 

) . فقط در      69-60است ( انتشارات چمن صص  
موقعيت جهاني اين نكته شايان ذكر است كه در   

جنگ چريكي در جهـان در     26000، 1958سال 
 47000، بـه      1962حال انجام بود كه در سال   

مورد رسيد. گفتيم كه در كشور ما نيز جريان هاي  
بسياري به مبارزة مسلحانه گرايش پيدا كردند مـا  
سياهكل را از آن رو حماسه و يا رستاخـيـز مـي      
ناميم چرا كه نخستين گام در چنين جهتي بود و   
پاسخي عملي در برابر خأليي نـظـري و دسـت        
پاچگي و سر در گمي جريانهاي سياسي بـود. در     
چنين شرايطي است كه متن هاي مدافع مـبـارزة   
مسلحانه جان مي گيرد و از جانب نيرو هاي جلب 
شده به سوي جنبش بلعيده مي شود و گـرنـه در     
      يك شرايط عادي و خالي از هر گونه پـراتـيـك
مبارزة مسلحانه اين متن ها قادر نـبـود شـور و        
شوقي در بين نيرو هاي فعال بر انگيزد. از ايـن       
جاست كه از دير باز اصل تبليغ مشي مسلـحـانـه    
عمدتاً از راه پراتيك و نه صرفاً تئوري مورد توجـه  
جريانهاي معتقد به مبارزه بوده است.رسـتـاخـيـز      
سياهكل اساساً ماهيت آگاه سازنده داشت. جنبش  

در مرحلة تداركاتي و مقدماتي خود بود. نيرو هاي  
مبارز مي كوشيدند به عوامل ضـروري انـقـالب      
برسند. از آنجا كه مبارزه ضرورت تداركاتي داشت  
الزم نبود شرايط الزم براي انقالب فراهم باشد تا 
پيشاهنگ حق داشته باشد دست به اعمال قـهـر     
بزند. جنبش در حركت خود به شرايط الزم خواهد  
رسيد و در مرحلة معيني توده هـا بـه مـبـارزة           
مسلحانه پيوسته و انـقـالب تـحـقـق خـواهـد            
يافت.مشي مسلحانه هر گونه بر خورد مكانيكي با  
شرايط انقالب را كه منجر به تسليم طـلـبـي در      
برابر دشمن شده و نيرو هاي مبارز را به انـتـظـار    
كشيدن غير فعال دچار مي سـازد، مـردود مـي        

 شناسد. 

در اين قسمت به نكات مهمي مي پردازيم كه اگر 
چه در مباحث تئوريك و در پراتيك جنبش مغفول 
نمانده اما هنوز نقل برخي محافل متلون و نا آگاه 
است البته اين مسايل در آن سال ها نيز از سـوي  
فرصت طلبان و خارج نشين ها علـيـه جـنـبـش        
مسلحانه عنوان مي شد كه با بي عملگي و سر در 
گمي خود به جاي ياري رساندن به جنـبـش، بـا      

رژيم در سركوبي آن همكاري كردند. اپورتونيست  
هايي كه مدت ها به اميد عنايات شاه، وظـيـفـة      
مقابله با هر حركت انقالبي در ايران را مـتـقـبـل     
شدند و كوشيدند با كمك الفاظ و شعار هايي از بر 

از جنبة ”  بررسي تئوريك ”  شده و در زير پوشش 
ديگري و به ويژه از طريق تحريف تئوريك پديده 

ها با جنايات استبداد سلطنتي در سـركـوب ايـن      
جنبش نوين هماهنگ گردند.آن ها جـنـبـش را       
متهم به ماجرا جويي مي كردند و از شكست هاي 
تاكتيكي جنبش براي اثبات خود بهره مي جستند. 
در چنين شرايطي بود كه جنبش مانعي نمي ديـد  
كه در حالي كه با مسلسل و نارنجك به دشـمـنِ   
خلق يورش مي برد بـا بـرداشـتـي خـالق از              

لنينيسم به فرصت طلبان بتازد و اين  -ماركسيسم
مبارزه تا امروز نيز ادامه دارد. آنها گمان مي برنـد   
كه جنبش نقش توده ها را ناديده گرفته است در   

تثبيت مشـي    “  حالي كه دو هدف مبارزة مسلحانه
بود. ياد آور مي شـويـم    ”  انقالبي و بسيج توده ها 

كه بسيج توده ها به معني به حركـت در آوردن      
آنها عليه رژيم است. حركات اعتراضي و مطالبات  
مردم در آغاز از شكل قهر آميز مبارزه فاصله دارد. 

اتفاق  57آنچه در روزها و سال هاي  قبل از قيام 
افتاد به خوبي نمايانگر موفقيت جنبش در بسـيـج   
توده ها بود. آن ها خود نيز بارها در آثـار خـود          

 عنوان كرده اند كه : 

اعمال قهر انقالبي در مشي ما سرشت تبـلـيـغـي     
دارد و نسبت به نبرد توده اي يك مرحلة مقدماتي 
محسوب مي شود. با اين ضربات بايد خـلـق را        
بيدار كرد و به اعتراض كشانيد و در ميان صفـوف  
دشمن تفرقه انداخت. مبارزه نمي توانست تا ايجاد  
حزب طبقة كارگر معلق بماند، بر عـكـس حـزب      
طبقة كارگر تنها در يك پروسة انقالبي به وجـود    
خواهد آمد.بنابر اين اگر در گذشته حزب توده بـه     
خود اجازه مي داد به بهانة كمبود شرايط عـيـنـي    
دست روي دست بگذارد اين بار پيشاهنگ خـود    
مي خواست در تكوين شرايط عيني شركت كند و 
آن را به پيش راند و حزب سراسري طبقة كارگـر  
را ايجاد كند. تجارب گذشته نشان مي داد كه در    
شرايط ديكتاتوري اشكال سياسي و اقـتـصـادي      
مبارزه دچار آن چنان محدوديت هايي است كـه    
هرگز تبديل به يك جنبش توده اي نمي شـود و    
مبارزه با رژيم نياز به اعمال قهر دارد. همانگـونـه    
كه در متن هم بارها عنـوان كـرديـم، مـبـارزة          
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مسلحانه گامي در جهت تشكيل حزب سـراسـري   
طبقة كارگر بود. اين نكته در آثار تمامي رفقا بـه     
خوبي مورد بررسي قرار گرفته بنابر اين اتهام نفي 
حزب از سوي چريكها كامالً بي پايـه و اسـاس       

 است.

همانگونه كه پويان نيز به خوبـي در اثـر خـود          
(ضرورت مبارزة مسلحانه و رد تئوري بقـا ، كـه        
راهنماي عمل چريكهاي فلسطينـي نـيـز بـوده         
است ) عنوان كرده، بسياري گمان مي برند كه :    
مطالعه + سازمان (بدون هيچ تالش انقالبي براي   
رشد آن ) + لحظة مناسب = حزب طبقة كارگر و      
حزب طبقة كارگر + شرايط مطلوب =  انقالب. در    
حالي كه لحظة مناسب و شرايط مطلوب واقعيـت  
نخواهند يافت مگر آن كه عناصر انقالبي در هـر    

لحظه از مبارزة خويش به ضرورت هاي تاريخي 
پاسخ دهند. لحظة مناسب و شرايط مـطـلـوب،     
مفاهيمي متافيزيكي هستند كه هيچ چيـزي را    
توضيح نمي دهند، به كار گرفته شـده انـد تـا        
صرفاً بر روي ضعف هاي آشكارِ آن موقتاً پـرده  
بكشند. تئوري اي كه از واقعيت عـيـنـي اخـذ        
نشده باشد طبعاً نمي تواند با واقعيـت عـيـنـي       

 رابطه برقرار كند.

سياسي و نظامي نيز در آثار  -در مورد كار صنفي 
تمام رفقا عنوان شده كه مبارزة مسلحانه به معني 
مطلق گرفتن تاكتيك هاي نظامي نيست و مشي 
جنبش انقالبي، تلفيقي است از اشكال نظامـي و    
سياسي و اقتصادي كه شكل نظامي نقش اساسي 
و محوري را بازي مي كند و صرفاً ماهيت تبليغي 
دارد. تاكتيك هاي سياسي و اقتصادي و مسالمت  
آميز  نقش مهمي در فعال كردن توده ها و پيونـد  
با پيشاهنگ دارد. همانطور كه رفيق مؤمني اشاره  

كار سياسي با توده ها به دو شـكـل   ”  كرده است:  
است: يكي كار منفرد با يك يك آنها و جلبـشـان    
به سازمان هاي انقالبي، و ديگري، كار سيـاسـي   
در سطح وسيع و سراسري. نوع اول را  ما نه تنها  
انجام مي دهيم بلكه بنا بر شواهد عيني بهتـر از    

هر كسي انجام مي دهيم. در مـورد نـوع دوم،          
صرف نظر از كارهايي مانند اعالميه پخش كردن 
و غيره كه باز هم ما آن را بيشتر از هـر كسـي         
انجام مي دهيم، فقط در رابطه با شكلي از مبـارزه  
امكان پذير است، يعني بايد در مبارزات توده هـا    
شركت كرد و آن را رشد داد. اين كـار هـم در          
شرايط كنوني عليرغم حرف آن هايي كه دور از     
ماجرا نشسته و شعار مي دهند، مشكل نـيـسـت      
بلكه غير ممكن است چرا كه دشـمـن اشـكـال       
مبارزة توده ها را شديداً كنترل مي كند. مـا مـي      

 پرسيم: شما در آن روز ها چه كرديد؟؟؟

برخي نيز عنوان مي كنند كه انقالب كـار تـوده       
هاست  و با برچسب مشتي روشنفكر، رفقـا را از      

اينكه تودة مردم يگانه اميـد  ”  توده جدا مي كنند.  

انقالب هستند و مبارز عليه پليس فقط از عـهـدة   
يك سازمان انقالبي كه اين توده را در عمل و نه 
در گفتار رهبري مي كند، امريست كامالً بديهي و 
جزء الفبا، و انسان حتا شرمش مي آيـد كـه بـه        

”             اثبات ايـن مـطـلـب بـديـهـي بـپـردازد.                     
 ”لنين“

در اينجا نيز رفيق مؤمني نكتة بسيار مـهـمـي را      
عنوان مي كند كه درخور توجـه بسـيـار اسـت:         
بسياري از رفقاي  روشنفكر ما از خانـواده هـاي     
كارگران و پيشه وران و حتا دهقانان هستند و يـا    
به هر طريق با اين خانواده ها در ارتباط هستند و   
چنانچه اين رفقا مي پندارند روشنفكرانِ اشـراف    
زاده جدا از توده ها نيستند. بسياري از آنها سالهـا   
در ميان توده ها كار و زندگي كرده اند. در اينـجـا    

ما راجع به كارگر چريك فدايي كه در سازمان كم 
نيستند اصالً حرفي نمي زنيم و فـقـط دربـارة          
روشنفكر چريك حرف مي زنيم. بد نيست از ايـن   
روشنفكران تني چند را نام ببريم تا تفاوت كيفـي  
دو نوع روشنفكر مشخص شود: بهروز دهـقـانـي:     

سال معلم روستاها بـوده،   14فرزند يك كارگر كه
مرضيه احمدي اسكويي: فرزند يك خانوادة نسبتـاً   

سال در شهري كوچك معلم بـوده ،       7فقير كه 
سال كارگر قالي باف بوده، جـواد   12مناف فلكي:  

سالحي كه شغلهايي همانند آهنگري و راننـدگـي   
تاكسي بار را داشته، احمد زيبرم كه سالها در بندر 
پهلوي ماهيگير بوده و نمونه هاي بسيار ديگر كه 
برخي از ميان توده برخاسته اند و برخي سالها بـا    
توده زيسته اند و اغلب به مـنـظـور مشـخـص          
كارگري كرده انـد و ايـن بـه طـور             
مشخص در برنامة سازمان بود، رفـقـاي   
ديگر نيز با رفقاي كارگر به طور شبـانـه   
روزي زندگي مي كنند، عالوه بر آن در   
محيط هايي كه ما زندگي و كـار مـي       
كنيم، داشتن هر گونه رفتار و حـركـت     
روشنفكري از نظر امنيـتـي بـراي مـا         
خطرناك است. هم  فالن استاد دانشگاه  
هاروارد روشنفكر است، هم صمد بهرنـگـي. آيـا       
ميتوان عبارت كليشه اي روشنفكر را در ارتباط بـا  
هر دو به كار برد؟ خيلي جالب اسـت كـه ايـن          
اتهامات از جانب كساني ايراد مي شود كه خود در 
پشت ميز شان در رم و پاريس و لندن نشستـه و    
پيپ دود مي كنند. معلوم نيست اين رفقاي دلسوز  

 ما، كار با توده ها را از كجا آموخته اند؟!

و آخرين مورد كه اين روز ها نيز باب شده اسـت    
 در مورد تئوري و كار تئوريك است:

بايد دوباره ياد آوري كرد كه كار تئوريك به طـور  
مشخص در برنامة سازمان وجود داشت و تمامـي  
آثار ماركس و لنين در اولويت آثار تئوريـك بـود.     
رفقا نه تنها اين آثار را به خوبي مطالعه مي كردند 
بلكه در صدد ترجمه و نشر اين آثار نيز بـر مـي       
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بسياري از رفقاي  روشنفكر ما از خانواده هـاي  
كارگران و پيشه وران و حتا دهقانان هستند و   
يا به هر طريق با اين خانواده ها در ارتـبـاط       
هستند و چنانچه اين رفـقـا مـي پـنـدارنـد           
 روشنفكرانِ اشراف زاده جدا از توده ها نيستند.  



آمدند و به قول رفيق تقي شهرام بر آن شـرح و      
حاشيه نيز مي نوشتند و آنها را به خوبي بومي مي 
كردند آن هم در آن شرايط كه كسي را مـجـال     
نفس كشيدن نبود. اهميت اين مـوضـوع بـراي         
كساني كه فقط يك مرور كوتاه بر آثـار رفـقـاي      
سازمان كرده اند واضح و مبرهن است اما جـالـب   
تر اينجاست كه دقيقاً اين حرف را كسـانـي مـي      
زنند كه حتا از خواندن اين كتابها دوري جسـتـه     
اند. ما را كاري با نشريات و مجالت جناح هـاي     
مختلف حكومتي و سرسپرده كه خود بخـشـي از     
حاكميت بوده و از سوي آن به اپوزيسيون بـودن    
مكلف شده اند و  البته در عين حال مي خواهـنـد   
خود را به عنوان آلترناتيو معرفي كنند نيست. روي  
سخن با كساني است كه تحت تأثير اين اراجيـف  
قرار مي گيرند. روي سخن و انـتـقـاد رفـقـاي           
سازمان، دقيقاً به كساني بود كه خود را با تئـوري  
و به بهانة تئوري محبوس كرده و قدمي بر نـمـي   
داشتند درست همانند انتقادي كه مائو به مشـتـي   
كتابخوانِ بي عمل مي كرد. سخن را با نوشته اي  

چيزي كه تعيين ”  از خود رفقا به پايان مي بريم :  
كننده است، صداقت در آموزش و بـرخـورد بـا          
مسايل و شركت در عمل است. آري در شـرايـط      
كنوني، ما درس هايمان را به خوبي بلديـم. مـي      
دانيم كه بايد به نشر افكار كمونيستي پـرداخـت،     
مي دانيم كه بايد جنبش كمونيستي با جنبش خود 
به خودي توده ها تلفيق شود و مي دانيم كه بايـد  
حزب طبقة كارگر را از اتـحـاد سـازمـان هـاي          

لنينيستيِ مرتبط با توده ها تشكيل   –ماركسيستي 
داد. حال بايد عمل كرد و مشكالت عملي كار را    
دريافت. حال به كسي نياز داريم كه عمل كند. از   
اطاقتان بايد بيرون بياييد، حال اگر مي خـواهـيـد    
كتابتان را هم همراهتان بياوريد نه تنها مـانـعـي      
ندارد بلكه الزم است و ما هم چيزي خالف ايـن    
را نمي گوييم. در آن دوره خط مشي حزب توده و  
جبهه ملي و خرده خط مشي هاي شناخته شـده    

بـه مـعـنـي       “  شعار عمل” ديگري وجود داشت و 
از اين خط مشـي    ”  اطاعت كوركورانه “  دعوت به

ها بود اين دوران سپري شده و مـا اكـنـون در        
دوران ديگري هستيم. ما نمي گـويـيـم عـمـل           
مسلحانه كنيد، به هر عملي كه معتقديـد دسـت     
بزنيد، بياييد و تجربه كنيد تا مسـئلـه از نـظـر           
تئوريك هم حل شود، آخر، تئوري بدون عمل كه 
تكامل نمي يابد. قبل از عمل بايد مشكالتي را در  
زمينة تئوريك حل كرد، اين مشكالت را به طـور  
جدي حل كنيد، ما حتا اين را هم به عنوان عمـل  

 ”از شما قبول داريم. 

ما بايد به خاطر داشته باشيم كـه    ”  به قول لنين:  
يك حزب انقالبي تنها در صورتي شـايسـتـگـي       
عنوان خود را خواهد داشت كه جنبش انقالبي را   
در عرصة عمل رهبري كند. ما بايد بـه خـاطـر         
داشته باشيم كه هر جنبش خلقـي، مـي تـوانـد         
اشكال بي نهايت متنوعي به خود بگيرد. بـديـن      
معني كه پيوسته اشكال نو پديد مي آورد و اشكال 
كهنه را دور مي ريزد و يا اشكال نو و كهنه را بـه  
گونه اي تازه در هم مي آميزد و وظـيـفـة هـر           
اتقالبي اين است در اين جريان شركـت فـعـال      
داشته باشد... ما كار طوالني و دشـوار را بـراي          
آنچه آينده دارد، بر تكرارِ آسانِ آنچه در گـذشـتـه    

 محكوم شده است، ترجيح مي دهيم. 

ماركسيسم بدون قيد و شرط معتـقـد بـه يـك         
برخورد تاريخي به اشكال مبارزه است. بـدون در     
نظر گرفتن موقعيت مشخص تاريخي، هر گـونـه   
بحثي در اين باره به معناي عدم درك الـفـبـاي      

ماترياليسم ديالكتيك است. هر گونه كوششي در    
رد يا تأييد شكلي از مبارزه، بدون توجه عميق بـه  
موقعيت مشخص، به مثابه رها كردن چـارچـوب     

 ماركسيسم است.

زماني كه ما نتوانيم درك كنيـم كـدام شـرايـط         
تاريخي جنگ پارتيزاني را به وجود آورده، قادر هم 
نخواهيم بود جوانب منفي آن را تصحيح نمايـيـم.   
شكوه هاي ما در مقابل مبارزات چريكي در واقـع  
شكوه هايي است كه از ضعف حزب ما در رابـطـه   

 ”با قيام ناشي مي شود. 

تو مي بايد خاموشي گزيني به جز دروغـت اگـر       
 پيامي نمي تواند بود

اما اگرت مجال آن هست كه به آزادي نالـه ئـي     
 كني

 فريادي در افكن و جانت را به تمامي

 پشتوانة پرتاب آن كن

 “احمد شاملو ”

———————————————————————— 

 فهرست منابع و مĤخذ : 

 جزني، بيژن، نبرد با ديكتاتوري... ، انتشارات چمن

صفايي فراهاني، علي اكبر، آنچه يك انقالبي بايد 
 بداند، انتشارات آمال

 اشرف، حميد، جمع بندي سه ساله، انتشارات نگاه

تحقيقي بر جنبش كمونيستي در ايران و مقاالتـي  
 از لنين، انتشارات ستاره سرخ

مؤمني، حميد، پاسخ به فرصت طلبان، انتشارات م
 بيد سرخي -

پويان،اميز پرويز،ضرورت مبارزه مسلحانـه و رد      
 تئوري بقا. 

گفتگو هاي ميان سازمان مجاهدين خلق و گـروه  
چريكهاي فدايي خلق، سايـت    منشعب از سازمان

 انديشه و پيكار.
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مهم ترين نقدي كه تا كنون به رستاخيز سياهكل    
شده است عبارت از آن اسـت كـه ايـن جنبـش               
حركت عده اي روشنفكر بود كه ارتباطي با مـردم    
نداشتند و به عنوان جرياني جدا از حركت مـردم و   
كارگران و زحمت كشان، محصول عجلـه و بـي          
طاقتي روشنفكراني بود كـه طاقتـشان از ظلـم و          
ستم رژيم شاه به انتها رسيده بود و مي خواسـتند       
در حقيقت با يـك راه ميـان بـر مـشكل قـدرت             
سياسي را حل كرده و سپس كـارگران و زحمـت         

 كشان را به دنبال خود بكشند.

در اين جا من مي خـواهم مـسئله را از دو جنبـه           
بررسي كنم يكي به لحاظ شكل و ارتباط فيزيكي    
و ملموس با جنبش كارگران و زحمـت كـشان و          
ديگري به صورت محتوايي، اجتماعي و رونـد رو         

 به گسترش تضاد طبقاتي.

درهر دو مورد فوق بحث ما يـك بحـث تاريخـي      
است كه در مقطع زماني خاصي مورد بررسي قرار    
مي گيرد و تعميم آن  به مسائل  امـروز، مجالـي         
ديگر مي خواهد كه در آينده اگر فرصتي بـود بـه      

 آن خواهم پرداخت. 

اين امر مشخص است كه ميان شـكـل كـار و          
محتواي حركت ارتباط جدايي ناپذير وجود دارد و   
نمي توان آن ها را جداي از يكديگر مورد بررسـي  
قرار داد اما اين رابطه شكل و محتـوا و تـاثـيـر         
متقابل آن ها در پديده هاي اجتماعي مسئلـه اي    
است كه تنها با شناخت دقيق و همه جانبه شرايط 
امكان پذير است .كه در اين نوشته سعي بر ايـن     
است تا نقدهاي اين حركت مورد بـررسـي قـرار      

                         گـــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــت.                                                                                                                        
اولين مسئله مورد بررسي وضعيت جنبش كارگري 

 در آن دوره است.

 1332مرداد   28جنبش كارگري تا قبل از كودتاي 

از رشد و بالندگي بسيار خوبي برخـوردار بـود بـه          
گونه اي كه شوراي متحده كارگري يكي از قـوي   
ترين جنبش هاي كارگري در سطح منطقـه بـود.     

آن   1320-32مبارزات كـارگران در سـال هـاي          
چنان قدرت و عمقي داشت كه حتي امروز پس از    

مرداد تمام آن هـا     28سال از كودتاي  60گذشت 
كه به بررسي تاريخ آن زمان پرداخته انـد و تمـام      
آنان كه هنوز آن دوران را به ياد دارنـد، بـر ايـن           
اعتقادند كه اين قدرت جنبش كـارگري اگـر بـه           
درستي به كار گرفته مي شد، تـوان جلوگـيري از        

 مرداد را داشت. 28كودتاي 

در اين جا وقتي از جنبش كارگري صـحبت مـي      
كنيم مجموعه جنبش چپ و كارگري است كه آن  
زمان در صورت حزب توده و شوراي متحده خـود    
را نشان مي داد. براي اثبات اين امر نياز به آوردن   
فاكت هاي زياد و يا استدالالت پيچيـده نيـست .     
كافي است سري به منابع مستقل آن دوره زده و        
يا حتي محاكمات دكتر محمد مصدق را به دقـت     
مطالعه كنيم كه در آن قدرت كارگران و نيروهاي    

 چپ در آن دوره به خوبي آشكار است.

اما به همان ميزان كه جنبش كارگري و نيروهاي    

چپ به قدرت بزرگي تبديل شده بودنـد، كودتـاي     
مرداد نيروي اصـلي خـود را بـراي سـركوب             28

جنبش چپ و كارگري به كار گرفت، و در حالـي         
كه تعقيب و شكنجه مليون و طرفـداران نهـضت        
ملي خيلي زود تمام شد،  اما تمـام نـيروي كودتـا      
براي سركوب و كشتار نيروهاي چپ كـارگري  
به كار گرفته شد، و حـتي از نيروهـاي ملـي              
كساني مورد خـشم و غـضب بيـشتري قـرار            
گرفتند كه به نيروهاي چپ و كارگري نزديكتر 
بودند، همانند زنده ياد دكتر حسين فاطمي و يا 
كريم پور شيرازي مدير روزنامه شـورش، كـه        
مشخــصا افكــار چــپ و ضــد ســرمايه داري         

 ) 1داشتند.(

در نتيجه خيلي نياز به كنكاش نيست تا آن كه 
مرداد مسئله اصلي     28درك كنيم كه كودتاي 

اش سركوب جنبش كارگري و چپ بود كـه پـي         
گيرترين مبارزان ضد امپرياليستي و ضـد سـرمايه     
داري بودند. و در اسناد بسياري نيز آمده است كـه   

مرداد به خـاطر تـرس از بـه قـدرت             28كودتاي 
رسيدن نيرو هـاي چـپ و كـارگري بـود . بيـن                
نيروهاي چپ و كارگري در آن دوره از يك طرف    
ونيروهاي ملي و طرفدار ملي شدن صـنعت نفـت       

شـكاف و     1331تـير     30از طرف ديگر،تا قبل از   
اختالف نسبتا زياد بـود و در مـواردي نيروهـاي             
ارتجاعي از يكي عليه ديگري استفاده مي كردنـد،   
و آن وحدت الزم در ميان آنان به صورتي نبود كه  
نيروهاي ارتجاعي احساس خطر كنند . اما پس از    

، اين نزديكي ميان نيروهاي چـپ و    1331تير  30
جبهه ملي  زياد تر شد .وهمين امر  چنان وحشتي   
در مرتجعين ايجاد كرد كه همه آنان عليه ايـن دو   
نيرو متحد شدند. برخوردهاي سـال هـاي بعـد از       
كودتا نيز نشانگر همين امر است. در حالي كه بـه     
فاصله كمي از كودتا برخي از مليون مورد غـضب     
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 جنبش كارگري و رستاخيز سياهكل 
 عليرضا ثقفي 



 

قرار گرفته رها شده و برخي نيز بـه زنـدان هـاي       
كوتاه مدت محكوم شدند اغلـب نيروهـاي ملـي           
همكاري با حكومت جديد را تـرجيح دادند(نظيـر          
ــايي، كاشــاني و معظمــي، صــديقي،          ملكــي، بق
صالح.....) و سركوب نيروهاي چپ و كـارگري تـا     
سالها بعد ادامه يافت. اعدام افسران حزب تـوده و     
تعقيب و آزار و كشتار فعاالن كارگري ويورش بـه    
تشكل هاي كارگري ودر چنـد مـورد دسـتگيري          
وشكنجه رهبران شوراي متحده كـارگري ، از آن       

مرداد بـسياري از      28جمله است .پس از كودتاي   
فعاالن كارگري مورد تعقيب قرار گرفتـه و كـشته     
شدند كه از آن جمله ميتـوان بـه افـرادي نظيـر              
قازاريان ، وارطان  مالنصراهللا دهقان و ابولفـضل       
فرهي و ده ها فعال كارگري ديگر اشاره كرد . در      

تن از اعـضاي شـوراي        35/    1333فروردين ماه  
متحده مركزي كه از رهبران شوراي ايالتي تهران    
اين سازمان بودند دستگير شـدند بـا وجـود ايـن            
مقامات سفارت آمريكا برآورد مي كردنـد كـه در          

گروهي از رهبران اصلي كه شمارشان    1334سال 
نفر مي رسد سازماني از مسئوالن     500نزديك به 

اتحاديه را هم چنان حفظ كـرده انـد.همچنين در        
يعني حدود يك سال و نيم پـس    1333بهمن ماه 

از كودتا ،حكومـت نظـامي موفـق بـه كـشف و               
دستگيري رهبران شوراي متحـه كـارگري شـد .       
آنها كه پس از كودتا توانسته بودند سازمان مخفي  
خود را حفظ كنند ، در راه اندازي چند اعتـصاب از   
جمله اعتصاب كارگران كفـاش اهميـت مبـارزات      
كارگري را نشان داده بودند . به همين جهت حكو  
مت كودتا با تمام توان در جهـت كـشف شـبكه             

رهبران كارگري بـود   
ودر يورش بهمن مـا    

 50ه توانست بيش از 
تـــن از رهــــبران     
ــوراي    ــارگري شـ كـ
ــتگير     ــده را دس متح

كند وزير شديد ترين شكنجه ها قراردهـد . از آن       
پس تا سالها بعد مبارزات كارگران به شديد تريـن    

مـرداد    28و جه سركوب ميشد. پس از كودتـاي         
جنبش كارگري به رغم آن كـه بـه شـدت مـورد        
تهاجم قرار گرفت و سـركوب شـد، امـا از پـاي               
ننشست و در دوران پس از كودتـا بـه خـصوص           

كه كشتار كارگران كوره پز خانه هـا     1338تاسال 
ــساجي    ــارگران نــ وكــ
اصفهان صـورت گرفـت     
همچنان ادامه داشـت ،.      
گرچه  از فـرداي كودتـا        
ــده در      ــات پراكن اعتراض
تمامي منـاطق كـارگري     

ادامه داشـت  امـا  از مهمـترين آنـان اعتـصاب                
سراسري كارگران كوره پز خانه ها در خـرداد مـاه    

 35بود. آن ها خواهـان افـزايش دسـتمزد           1338
درصدي بودند و در اين زمينه هم بستگي كاملـي     
ميان كارگران حكم فرما بود. اما مقامات كودتا كه  
از اين اعتراض سراسري كارگران به خـشم آمـده     
بودند، و گمان نمي كردند كه كـارگران در برابـر          
قدرت آنان ايستادگي كنند ، براي كارگران لـشكر    
كشي كردند، ولـي كـارگران شـجاعانه در برابـر            
نيروهاي كودتا ايستادند، در زد و خوردي كه ميان   

تـن از     50ارتش و كارگران صورت گرفت بيش از 
كارگر كشته شدند و صدها نفر زخمي بـر صـحنه      
نبرد بر جاي ماند. در اين نبرد بيابان هاي اطـراف    
و رامين غرقـه در خـون كـارگران شـد واجـساد              
كارگران در منطقه اي وسيع پراكنده بود. تو گوئي   
كه صحنه اي از نبر دهـاي جنـگ جهـاني بـود.           
دژخيمان شاه كه ميخواستند سكوت گورسـتان را       
حاكم كنند در مواردي رگبار مسلـسل را بـه روي      
كــارگران ميبــستند،  
هم زمان با اعتصاب 
سراسـري كــارگران   
كوره پز خانـه هـا ،     
ــه    ــارگران كارخان ك
نــــساجي وطــــن   
اصفهان كه در جريان كودتـا مـورد تهـاجم قـرار          
گرفته و بسياري از آنان بازداشت و يا اخراج شـده    

بودند، بار ديگر دست به اعتصابي سراسري زدند و  
در زد و خوردي كه ميـان آنـان و ارتـش كودتـا             

نفر از كـارگران كـشته        10صورت گرفت بيش از 
شده و تعداد زيادي زخمي در صـحنه هـاي نـبرد      
كارگران و ارتش شـاه برجـاي مانـد.. هـر چنـد               
كودتاگران در صحنه 
نظامي پـيروز شـدند     
ولي در انتها  مجبور    
ــر      ــدند در برابـ شـ
ــارگران    ــت ك خواس
ــشيني    ــب نــ عقــ
كنند .اما آن كشتار كارگران و عدم حمايت بخـش  
هاي ديگر جامعه از آنان و همچنين انفعـال نـيرو      

مـرداد، جـو      28هاي چپ وكارگري در كودتـاي       
ياس و نا اميدي را بـر جريـان چـپ و كـارگري             

 حاكم كرد كه تا سالها بعد ادامه داشت .

يكي ديگر  از درخشان ترين مبارزات كارگران در      
زمان شاه راه پيمايي كارگران جهان چيت از كـرج  

اتفـاق افتـاد .       1352به تهران بودكـه در سـال         
ــارگران و           ــان ك ــايي مي ــن راهپيم ــد در اي هرچن
نيروهاي ارتش كودتا در كاروانسرا سنگي درگيري  
شديدي به وجود آمد و تعدادي از كارگران كـشته     
شدند اما اين درگيري تاثيري مستقيم در تـضعيف   
رژيم كودتا داشت به طوري كه بـراي اوليـن بـار       
پس از كودتا جنبش چپ دانـشجويي كـه تحـت          
تاثير مبارزات سياهكلي ها بود  نيز بـه حمايـت از     
كارگران جهان چيت برخاست. و اين دور جديـدي  
از مبارزات كارگري بود كـه گسـست قبلـي را از           

 ميان برميداشت . 

در نتيجه به لحاظ شكلي ميتوان چنين گفـت كـه    
مــرداد اساســا كودتــايي بــود عليــه      28كودتــاي    

نيروهاي چپ و كارگري و آن بخش از مليون و از  
هـر    1331تـير     30جمله دكتر مصدق كه پس از  

روز با چپ ها و نيروهاي كارگري پيونـد نزديـك      
تري پيدا مي كرد . زيرا هـم   نيروهـاي چـپ و           
كارگري و هم مصدق و نيروهاي چپ جبهه ملـي   

ش کارگری 
ويژه نامه سياھکل و جنب

 
 ٩                               کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                                       

مرداد مسئله اصـلـي اش      28كودتاي 
سركوب جنبش كارگري و چپ بود كه 
پي گيرترين مبارزان ضد امپرياليستـي  

 و ضد سرمايه داري بودند.

در اين نبرد بيابان هاي اطراف و رامـيـن     
غرقه در خون كارگـران شـد واجسـاد        

 كارگران در منطقه اي وسيع پراكنده بود.  



 

دريافته بودند كه تنها با اتحاد يكديگر اسـت كـه        
مي توانند آزادي و استقالل را به دست آورند و از      
اين نوع بردگي نظام سرمايه داري و قدرت هـاي     
خارجي تا حدودي رها شوند. مي گويم تا حـدودي  
زيرا اين مسئله مـشخص اسـت كـه بـا پـيروزي           
نيروهاي چپ و كارگري در ايران و با وجود نظـام   
جهاني سرمايه داري چالش ها و مبارزات وسـيعي    
هم زمان در پيش رو قرار داشت. به همـان دليـل     
كه كشورهاي ديگري كه تا حـدودي اسـتقالل و      
آزادي خود را به دست آورده بودند، نتوانـستند آن       
را در طوفان هاي بعدي چالش بـا سـرمايه داري         
حفظ كنند، همانند هنـد و يـا چيـن و يـا همـان             
اردوگاه سوسياليسم آن زمان. اما اين مسئله هيـچ    
گونه دليلي بر آن نمـي شـود كـه در آن مقطـع               
نيروهاي چپ و كارگري و گرايش چپ جبهه ملي  
مي توانستند حداقل جلوي كودتا را بگيرنـد. ايـن        
سوال كه در صورت جلوگيري از كودتـا وضـعيت        
مردم، امروزه چگونـه بـود سـوالي اسـت كامـال              
انحرافي، مگر قرار است مشكالت جامعـه بـشري     
يك بار براي همشيه حل شود، چه كـسي چنيـن        
ادعايي كرده است و به طور قطع اگر جلـو كودتـا      
هم گرفته مي شد، تنها بخشي از مسائل قابل حل  
بود، و بخش عمده آن نيز بايـد در چـالش هـاي          
بعدي تكليفش روشن مي شد، اما مي توان گفـت    

 كه به طور قطع در جايگاهي بهتر از امروز بوديم.

.با اين حال در دور بعدي مبارزه كه براي شكستن  
جو ياس و نا اميدي از سياهكل آغـاز شـد      
نسل جديد نـيرو هـاي چـپ و كـارگري             
وحدت و همبستگي خود را نشان دادند كه    

 تا سر نگوني شاه ادامه داشت ..........

از طرف ديگر در كنار سر كـوب كـارگران        
نيرو هاي كودتا و پشتيبانان آنها مبادرت به  

ايجاد تشكل هـاي دسـت سـاز خـود كردنـد تـا             
مبارزات كارگران و زحمتكشان را به سمت دلخواه  
هدايت كنند . اهميت مسائل كارگري ايران پـس       

مرداد آنچنان بود كه سفارت خانـه        28از كودتاي 

هاي آمريكا و انگليس با فاصـله كمـي از كودتـا           
مبادرت به ايجاد تشكل هـاي دسـت سـاز خـود            

ــد  (ص      ــارگري و        374كردن ــاي ك ــه ه اتحادي

 30در سفارت آمريكا  يـك هيئـت          -خودكامگي)
ايراني پس از     17آمريكايي و  13نفره متشكل از  

كودتا  مسائل كارگري ايران را رهبري مـي كـرد،    
اين هيات مستقر در سفارت آمريكا و وزارت كـار        

يـك رهـبر كـارگري دسـت          1333بود. در سال   
نزديك  1340ساخته به آمريكا اعزام شد و تا سال 

كارگر در انواع برنامه ها كـه در ايـران و           600به 
 اياالت متحده به اجرا درمي آمد شركت كردند.

مـرداد    28وضعيت كارگران را پـس از كودتـاي          
كانينگهام ديپلمات آمريكايي چنين توصـيف مـي      

كارگران عادت كرده اند كه سـهم انـدكي از        “كند
درآمد كشور را دريافت كنند و متقاعد كردن آنـان    
به اين كـه  ممكـن اسـت حـق دريافـت سـهم               
بيشتري داشته باشند كار دشواري است. كـارگران    
غالبا بي اين كه صداي اعـتراض از آنـان شـنيده         

شود فاحش ترين تجاوزات را به حقوق خـود مـي     
(اتحاديه هاي كارگري و خودكـامگي ص   “  پذيرند
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اما به لحاظ محتواي مبـارزات چـپ و كـارگري           
كـه      1332وضعيت به گونه اي بود كه سـركوب   

لبه تيز آن متوجه كارگران و زحمت كشان بـود....    
پــس از ســركوب سراســري جنبــش كــارگري و        

، يـك   1338بخصوص پس از كشتار كارگران در    
سكوت قبرستاني بر جامعه حاكم كـرده بودنـد، و        
اعتراض كارگران و زحمـت كـشان، بـه صـورت           
حركت هاي جمعي تا مـدتي در سـكوت بـود .و            
ضعيت بگونه اي بود كـه بنـابر گـزارش سـفارت        
آمريكا ياس و نااميدي  بر همه چيز سايه افكنـده     

اين قدرت اهـريمن شـاه از يـك طـرف و               -بود
احساس ضعف كارگران و زحمت كـشان و تـوده         
هاي مردم از طرفي ديگر، بايد شكسته مي شد، تا  
بار ديگر مردم و زحمـت كـشان بـه خودبـاوري              

 برسند .

امر مهم آن بـود كـه گـروه هـاي منـسجم رو                 
شنفكري و كارگري به راه و روشـي رسـيدند كـه      
ضرورت حركت در جهت باز كردن راهـي جديـد         
براي مبارزه را در دستور قرار دادند. ايـن سـگوت        
گورستاني را كه بر قرار شده بود وضعف مطلقي را   
كه كارگران و زحمتكشان در برابر قـدرت مطلـق      
رژيم احساس ميكردند ،مـانع هرگونـه حركـت و          
تشكلي بود . .عالوه بر آن در سـطح جهـاني نيـز       
نيرو هاي چپ و كـارگري تعرضـي        
سراسري را به سركوبگران سر مايـه   
داري آغاز كرده بودند كه نمونه هاي 
آ ن در امريكاي التين و خاور ميانـه   
مشاهده ميكنيم و كشورهائي همانند  
كوبا وونزوئال و نيكاراگوئـه وبرزيـل      
و... مبارزات مساحانه اي را عليـه حكومـت هـاي       
دست نشانده آغاز كـرده بودنـد  وهـم چنيـن در            
خاورميانه در شكل مبارزات مردم ظفـار ، يمـن ،          
فلسطين ،و تر كيه   وبه خصوص مبارزات ويتنـام    
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تاثير متقابل مبارزات نيرو هاي چپ و كـارگـري در       
ايران ومبارزات جهاني و مقاومتها در برابر تهاجم همه 
جانبه نظام سر مايه دار ي ،ضرورت حركتي جديـد و    

 مبارزه اي قهر ْميز را در دستور  كار   قرار داد.



 

 وجنوب شرق آسيا ،خود را نشان ميداد.

تاثير متقابل مبارزات نيرو هاي چپ و كارگري در    

ايران ومبارزات جهاني و مقاومتها در برابر تهاجـم    
همه جانبه نظام سر مايه دار ي ،ضرورت حركتـي    
جديد و مبارزه اي قهر ْميز را در دستور  كار   قرار   

 داد.

در سالهاي اوليه  بعد از كودتا  . حكو مـت كودتـا     
تمام تالش خود را بكاربرد تا آنكـه تمـام بقايـاي       
سازمانهاي كارگري و چـپ را از ميـان بـردارد و           
چنين بود كه تمامي نيرو هاي نظام سر مايه داري  
در جهت ايجاد فـضاي گورسـتاني بـه كارگرفتـه          
شدند. با كشتار كـارگران كـوره پـز خانـه هـا در            
ورامين و كـارگران در اصـفهان.... .و بـا چنيـن              

كـــشتارهائي 
نــيرو هــاي    
ــركوبگر  ســـ
توانـــستند در  
چــشم تــو ده   
ــردم    ــاي م ه
قدرت مطلـق   
حكــو مــت و   
ضعف مطلـق    
مردم را حاكم  
كننـــــد. دو   
ــه    ــي ك مطلق
ــم    ــد دره باي
ــست و   ميشك

جريان سياهكل از جانب نيروهاي چپ وكـارگري    
تدارك ديده شد  تا آنكه آغازي براي شكست اين   

دو مطلق باشد و پس از سالها مبـارزه بـاالخره در     
 1357سالگرد همان حماسه سـياهكل در بهمـن        

اين دو مطلق شكسته   
شد و توده هاي مردم   
دانــستند كــه قــدرت    
حكومت هـا هيچگـاه    

ــه      ــد  بـ نميتوانـ
ــق    ــورت مطل ص
دوام آورد و ضعف مردم نـيز مطلـق خـود را          
ميشكند.حركت هم راستاي فعاالن كارگري و  
كارگران و زحمتكشان در ظـرف چنـد سـال          
ثمره خود را بر جاي گذارد و با سرنگوني شاه    
بزرگترين ساز مان سياسي چپ در عـر صـه          
مبارزه ظاهر شد .اين ظهور بدان خاطر بود كه 
حركت آنان تونسته بود تا حـدود زيـادي بـي      
عملي و ناتواني نيرو هاي چپ و كـارگري را       

جـبران    32مـرداد سـال       28پس از كودتاي   
كند.بي عملي و ناتواني اي كه بيشتر معلـول       

رهبري آن نيرو ها بود تـا آنكـه بـه كـارگران و               
زحمتكشان مربوط باشد . اما همين امـر يـك بـد      
ــدي در         ــا امي ــني و ن بي
كارگران و زحمتكـشان و    
توده هـاي تحـت سـتم        
ايجاد كرده بـو د كـه بـا         
ــست دو        ــه شك ــدام ب اق
مطلق از جانب نيرو هـاي  
چپ و كارگري تـا حـدود    
زيادي جبران شد و گرفت 
آن نتيجه اي را كـه الزم    
بود. يعـني آنكـه حركـت      
ســـياهكل بـــه لحـــاظ    
محتوائــي هــم راســتا بــا     
حركــــت كــــارگران و    
ــر      ــراي س ــشان ب زحمتك
نگوني حكومت كودتا بود . و بـه لحـاظ شـكلي              
شكــستن دو مطلقــي بــود كــه ظــاهري وقابــل         
شكستن . اما شور بختانه وارثان اين حركت عظيم 

نتوانستند ميراث سياهكل را به خوبي پاس دارنـد       
 كه آن نيز خود مجال ديگري ميطلبد  ......  

هر چند نيروهاي مدافع سر مايه داري از ان پـس   
تالش كردند تا بار ديگر دو مطلق را بر قرار كننـد   
و ادعا كنند كه  بار ديگر به جزيره آرامش رسـيده    

اند  اما از آن زمان تاكنون  به رغم كـشتار هـا و          
اعدام ها و قتل عام هاي زندانيان سياسي در دهه    

و قتل هاي زنجيره اي و سر كوبها ، مـردم و        60
نيرو هاي مبارز  ، تمام مصائب رنج ها و ستم ها و 
كشتار هارا تحمل كرده اند ، امـا هرگـز  بـه دو               
مطلق باز نگشتند و سـكوت قبرسـتاني را پـذيرا            
نشدند  ومبـارزات آزاديخواهانـه وطبقـاتي از آن            

 زمان تاكنون همچنان  ادامه دارد .

------------------------------- 

 )شعر معروف كريم پور شيرازي :1(

 هركه افزوده گشت مال و زرش

 زر نباريد از آسمان به سرش 

 از كجا جمع گشته ثروت و مال

 يا خودش دزد بوده يا پدرش 
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از آن زمان تاكنون  به رغم كشتار ها و اعدام ها و قـتـل   
و قـتـل هـاي           60عام هاي زندانيان سياسي در دهه 

زنجيره اي و سر كوبها ، مردم و نيرو هاي مبارز  ، تمـام  
 مصائب رنج ها و ستم ها و كشتار هارا تحمل كرده اند.  



 

من بـر آن نـيـسـتـم از مـنـظـر عـلـوم 
ماركسيستي، فلسفه، منطق و تاريخ و 
رخداد سياھكل به تحليل بنشينم كه از 

تا امروز نوشته  ۴٩بھمن سال  ١٩فرداي 
اند و تحليل كرده اند، گروھي نقد مثبـت 
و گروھي نقد منفي، اما تـا كـنـون مـن 
نديده ام كه فقط از دريچـه عشـق و بـا 

 ھدايت دل آن واقعه نقش شود.

عشق عاقبت انديش نيست، عشق در 
آن چه حاصل است فرو نمي رود، عشق 

درد نمي شناسد، زخم نـمـي 
بيند، چشم مي بندد بر خار و 
ــگ راه، عشــاق  ــارا ســن خ

 اينچنينند.

گفت شرح حسن ليلـي مـي 
خاطر                           دھم

 خود را تسلي مي دھم

ــود،  ســيــاھــكــل قــقــنــوس ب
سياھكل زايش بود، سياھكـل 
كه نه حماسه، كه نـه جـنـگ 
كار و سرمايه، كه ضرب تيشه 
بود بر سينه صخره، كه نـقـش 
آفتاب بود در شب يلداي وطن. 
ققنوس افسانه نيست كـه در 
خيال به جستجويش باشـيـم، 
ققنـوس مـنـم، تـويـي، ايـرج 
نــيــري، صــفــايــي فــراھــانــي، 
گلسرخي و چگواراسـت. اگـر 
من و تو آن كنيم ھـر آن چـه 

 آنان كردند.

و ھمه آنان كه در ديوار تـاريـخ 
. ١نقاش(آخرين بـرگ بـودنـد)

جاودانه زيستنـد، عـاشـقـانـه 
جان باختند، از عشق آموختند 
و فرمان از دل بردند. دل ديوانه 
است و به تنھايي بر سرزمين 
تن و جان حكومت مـي كـنـد، 
نه بر تن ھراس اندازد و نه بـر 
جان ديـر مـردن مـي آمـوزد، 

ديوانه را چه باك كه با لقـمـه اي نـان و 
جرعه اي آب پاي در شوره زار بي انـتـھـا 
گذارد، و آنان اين كردند. در نـوزدھـمـيـن 

گل ھا را شكستند، پانـزده  ۴٩روز بھمن 
شاخه شكسته در انبوه برف و سياھـي 

جنگل در زمين فرو رفتند و دگر روز سر از 
خاك بيرون آوردند و غنچه شدند، غنـچـه 
گل، گل پرپر، و باز غنچـه و بـاز گـل تـا 
امروز. رويش، زايش، و ايـن شـد قصـه 
سياھكل، دھان به دھـان، سـيـنـه بـه 
سينه، كه آرشي آمده تا جان بر پر تـيـر 
گذارد و تير بر چله.(تو مي داني دوسـت 
كه ايرج نيري فرزندي از سياھكل بـود و 
در مدرسه روستـاي شـب خسـالت از 

 ۶٠يا  ۵٩توابع سياھكل معلم و در سال 

فرزند ديگري از سياھكل به نام اورنگ از 
تعليم او جان بر سر عشـق گـذاشـت و 

 .٢ فدايي شد(

پيشه   -ساليان دور ققنوس ھايي بودند 

كـه بـر آتـش   -وري، حيدر عمو اقـلـي
نشستند و خاكستـر شـدنـد، از مـيـان 

نفر ققنوس شـدنـد. و  ۵٣خاكسترشان 
به گاه ديگر تقـي ارانـي سـوخـت و از 
 -سوخته اش حزب توده و از حـزب تـوده

پر گشـودنـد و بـر  -روز به ھا و وارتان ھا
آتش فرود آمدند و گاه ديگـر سـيـاھـكـل 
ققنوس شـد و تـا امـروز كـه از مـيـان 
خاكسترش پرنده ھايي پر مي گشايـنـد 
و بر پھنه آسمان سرود(جـان مـن چـون 
ھزار فداي خلق ميھنم) سر 

 مي دھند.

(جان ويليام كـوك يـكـي از 
رھبران انـقـالبـي آرژانـتـيـن 
گفته بود، ترجيح مي دھـم 
با چگواراي خطاكار باشم، تا 
با رھبري حزب كمونـيـسـت 

 سنتي و صاحب حق).

الجوردي در جـمـع -دادستان
گفته - ۶٠زندانيان اوين دھه 

بود من باور ندارم كه نوشته 
جـذب فـالن  ۵٨ايد سـال 

سازمان شديد شما از سال 
آغاز كرديد، اما موقعـيـت  ۵٢

 وصل نداشتيد.

گفتـه الجـوردي حـقـيـقـت 
داشت. چگـونـه مـي تـوان 
باور كرد در يك فاصله كوتاه، 

 ١١تــا  ۵٧بــھــمــن  ٢٢از 
بـه خـاطـر  ۵٨ارديبھشـت 

 ۵٠٠بزرگداشت روز كـارگـر 
ھزار نفر گرد شمع فدايـيـان 
ــه  ــروان ــدان آزادي پ ــي در م

ھزار جـوان زيـر  ۵٠٠شوند. 
سال از كـل جـمـعـيـت  ٣٠

نــفــري ســاكــن  ٢۴٠٠٠٠٠
بـا ايـن   تھران اين جمعيـت

حد سني يعني ھمه مـردم 
تھرا ن. اگر تبر نبود كه شاخ 
و برگ اين جنگـل خـلـق را 
ھرس كند امروز فدائي خلق ھمه مـردم 
ايران را به گرد خود داشتند. مي خواھـم 
از خودم بنويسم تا محور باشم بـراي آن 

من بزرگ شـده كـو چـه  -درياي خلق. 
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 سياهكل، حماسه يا عشق
 علي اصغرزاده 



 

پس كوچه ھاي مختاري شاپور، مسجـد 
 .-قندي، تھرانچي ھستم

با فاصله پنج دقيـقـه پـيـاده  -خاني آباد  
. خاني آباد در غـم -روي تند از خانه ما 

فقدان پھلوان تختي به ماتم بـود، گـوش 
شكسته ھاي با غرور اما مـحـزون، سـر 

مـردانـي كـه   در گريبان داشتند. تنومند
نشان از ورزشكاري آنھا در رشتـه ھـاي 
ورزشي سنگين بود. بـر افـروخـتـه، امـا 
باچشماني پر از اشك. فوتباليستـھـائـي 
غيور و غمگين كه در بيـن آنـھـا بـرادران 

و بـرادران وطـن خـواه سـاكـن   معيني
ھمـان مـحـلـه بـودنـد. درمـيـان انـبـوه 
ورزشكار، مربي، بـازاري، مـردم عـادي، 
جواناني محجوب و سر به زير، آن ھا نيـز 
با نشان دانشگاھي با خشمي مـقـدس 
در مراسم ترحيم قھرمان تختي شـركـت 

سـالـه بـا  ١۵كرده بودند. من نوجواني 
انبوھي از سوال به راستي در ميـان آن 
ھا چه مي كردم؟ در مسجد قندي ديـگ 
ھاي نذري براي ترحيم به بار بود. زنان با 
چشماني پر از اشك در انتظـار دريـافـت 
نــذري، بــه خــانــه بــازگشــتــم، ظــرفــي 
برداشتم و به مسجد رفتم، پلو و قـيـمـه 
نذري گرفتم، دگر بار به خانه بازگشـتـم، 

فرزند و خودش تقسيم  ۵مادر غذا را بين 
كرد. نمي دانم تخيل من بود يـا تـلـخـي 
مرگ قھرمان، كه ھر دانه برنـج ھـنـگـام 
آسياب شدن در ميان دندان ھايم فـريـاد 

 مي كردند، پھلوان، پھلوان.

سال ھا بعد در كتاب خاطرات رفيق كبيـر 
مرضيه احمدي اسكويـي خـوانـدم كـه: 
اصغر عرب ھريس در نوجواني به خـاطـر 
تعليمات معلم روستا، شلوار ارباب را كـه 
مادرش به عنوان رخـت شـوي اربـابـي، 
شسته بود از روي بند برداشته به كـنـار 
رودخانه مي برد، بر تخته سنـگـي مـي 
گذارد و با قلوه سنگي بر آن مي كوبد تـا 
شلوار پاره شود تا انتقام رخـت شـويـي 
بي مزد ماردش را بگيرد ھربار كه سنـگ 
بر سنگ مي خورد، از ميان دو سنگ نام 
صمد بھرنگي به گوش مي رسيد. اصغـر 

 شنيد صمد، صمد، من، تختي.

اين تقدير من بود، ھمان گونه كه اصـغـر 
عرب بايد شاگرد صمد بھرنـگـي بـاشـد، 
من بايد در محله مختاري شـاپـور بـزرگ 
شوم. كه رخدادھاي چريكي آن جـا مـرا 
به سوي سازمان چـريـك ھـاي فـدایـی 

 خلق بكشاند.

اصغر عرب ھريـس از اعضـاء فـدايـيـان -
شاخه تبريز بود كـه بـه ھـمـراه ديـگـر 
يارانش عليرضا نابدل، مناف فلكي، بھروز 

 .-دھقاني به قتل رسيدند

شب تحميلي ديو شب پـرسـت، صـبـح 
سپيد و روشن خلق را مي بلعيد. نـگـاه 
ھاي خيره مادران به درھـاي خـانـه ھـا 
حكايت دلواپسـي مـي نـوشـت، ھـراز 
گاھي خبر مرگ شـاھـپـر اوج پـرواز بـر 
ستيغ البرز، خون دل نقاش بود كه بر بوم 
تاريخ مي لغزيد و دگر روز، دگر بار چنـيـن 
مي شد. تير از چله صياد جالد بر دل پـر 
عشق عقاب تصوير رھايي مي داد. ايـن 

 شد كه عقاب سرود:

 شھپر شاه ھوا اوج گرفت

 زاغ را ديده بر او ماند شگفت

 سوي باال شد و باالتر شد

 راست با مھر فلك ھمسر شد

 لحظه اي چند بر اين چرخ كبود

 نقطه اي بود و دگر ھيچ نبود

قطعه پاياني شعر بلند عقاب دكتر پرويز -
 -ناتل خانلري

عشق بر آتش پل جواديه، تخم نـھـاد و 
ققنوسي دگر پرواز كرد. مـوتـور سـواري 
روي پل جواديه در خون در غلتـيـد. خـبـر 
سينه به سينه، در سكـوتـي بـا فـريـاد 
سفر مي كرد. احمد زيبرم جـان بـاخـت. 
پل جواديه، جايي كه مـا در نـوجـوانـي 
براي ديدن عبور قطارھا به آن جـا مـي 
رفتيم، آن روز ھم تني چند از بچه ھـاي 
 محل رفتيم، اما نه خون بود و نه خونريز.

باز ميدان راه آھن پشت پـارك، رضـايـي 
كبير، يكه و تنھا تاخت، رگبارش سـيـنـه 
خصم دريد و او گريخت، و باز من ماندم و 
سرگرداني، خيابان ھـم شـد خـيـابـان 

 ستوان چاووشي. من و صدھا پرسش.

آرام، آرام من از تخم ققنوس بر رخ سـرخ 

سحر، سحر پـاك امـيـد چشـم بـه نـاز 
. و ٣ بگشودم و بدين زايـش قصـه نـور

 صالبت ديدم.

جنگل آن روز سپد از برف شد، جنگل آن 
روز به رزم و عشاق در رقص شد، جنگل 
آن روز به آواز شد، جنگل آن روز دگر باره 
سبز شد ستم از راه رسـيـد، سـيـنـه 
عشاق دريد، خون چـو سـيـالب دويـد، 

 نقش آن روز بر دل شھر كشيد.

نيروي ھوايي جوشيد، پويـان چـو تـنـدر 
غريد، من و سـرگـردانـي، مـن و صـد 

 پرسش.

مگر معشوق ز عاشق فقـط خـون مـي 
خواھد؟ بيھوده سخن مي گفتم، بيھوده 
به ھر سو مي رفتم. جنگل اندر خـوابـم 
شد: گفـت تـخـم صـدھـا چـون تـو در 
خاكستر ققنوس ھايم در انديشه آغازند. 
سخن از عشق بگو كه عشق را با تـيـغ 
ستم گردن خواھند زد. پس از اين ھر كه 

شد از جنگل شد ھر كـه در راه  ٣بھروز
شد در جنگل شد. برف جنـگـل از خـون 

 الله گون شد

باشد دھن باغ پـر  خاك اگر خاك كرامت -
از فرياد است. از شب  زرد زمستـان، تـا  
سحر، سحر سرخ بھار ، فرياد اسـت تـا 
گل سرخ شـدن راھـي نـيـسـت، مـي 
تواني گل سرخي باشي، مـي تـوانـي 

 ۴-گلسرخي باشي

جعبه جادويي بود و صالبت مردي از تبـار 
سردار جنگل، كه نه از مـرگ ھـراسـش 
بود و نه از فريـاد بـاز مـي مـانـد. و در 
كنارش چون او، اما از تبـار حـيـدر عـمـو 
اقلي، ھردو تاختند چون توسـن بـالـدار. 
اين آغازي بود براي ھزاران چون من كـه 
بــه اول بــار شــنــيــدم(مــاركســيــســم، 

گلسرخي آخرين سـرخ گـل -لنينيسم). 
 ۵-خون آلود، گل شھيد نعره باغستان

گلسرخي و كرامت عشق را در دسـتـان 
فدايي مي جستند و فدايـيـان از پـيـنـه 
دست كارگران، پاي برھنه فرزنـدانشـان، 
و از اشــك چشــمــان ھــمــســران و 

 مادرانشان.

ديگر نپرسيدم، اما جستجو مي كردم تـا 
ماركس را بيابم، كه او بود كه عشـق را 

 در دل فداييان نھاده بود.

بر بام خـانـه اي در انـتـھـاي خـيـابـان 
شمشيري، سه راه آذري، ققنوس ھا بر 
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شب تحميلي ديو شب پرسـت،  
صبح سپيد و روشن خلق را مي 
بلعيد. نگاه هاي خيره مادران به  
درهاي خانـه هـا حـكـايـت          

 دلواپسي مي نوشت



 

ھـفـت قـقـنـوس  ۵آتش بـنـشـسـتـنـد.
خاكستر شده ھفت تخم، نه كه ھفـتـاد 
ھزار، ھزار تخم نھادند. تـا ھـر تـخـمـي 
ققنوسي شود و در خيابان ھـاي سـال 

تصوير عشق را و عشاق را بر سر  ١٣۵٧
دستان برند و بر آسمان فخر فروشند. و 
ھم آواز شوند كه: (يه جنگل ستاره داره 

 يه جنگل ستاره داره).  جان جان

 عشق يعني بودن در ھزار توي درد و رنج

 غوطه ور در معدن و نابرده گنج

 عشق يعني ليلي، يعني مجنون

 الله ھاي خفته در دشت جنون

 ما كجا درك چنين معنا كنيم

 -     دل به راھش بر سـر رسـوا كـنـيـم
 -شعر از نويسنده

حكـومـت پـھـلـوي  ۵٧شھريور سال  ١٧
لرزيد و بخشي از دژ به ظاھـر تسـخـيـر 
ناپذيرش فرو ريخت. در اندك زماني كوتاه 

پيـاده روھـاي روبـه 
روي دانشگاه تھـران 
با چاپ كـتـب جـلـد 
سفيد انباشته شـد. 
ھــر كــس بــه قــدر 
توانش مي خـريـد و 
ال به الي صفحات آن 
ھا به دنبال گمشده 
خود مي گشت. من 
ھمسفر قافله خلق، 

 خريدم و خواندم.

فداييان خلق خارج از 
زنـدان در دانشــگــاه 
ــســات  ــل ــران ج ــھ ت
پــرســش و پــاســخ 
ـــد و از  ـــن ـــت داش
سيـاھـكـل و سـال 
ھاي پس از آن مـي 
گفتند، و ايـن آغـاز 
زايش خلقي شد كه 
از سيـاھـكـل فـقـط 
نامي مي دانستنـد. 
قــطــره ھــاي خــون 
ياران سـيـاھـكـل از 

 ١٣۶۵تا  ١٣۵٧سال 
سيل ھا به راه انداخت. عضوھاي جديد، 
 ھمسرود شدند با عقاب ھاي سياھكل.

چه كرد؟ بـا  ۴٩ياران، سرمايه با شما در 
آن كرد، تـاريـخ تـكـرار  ۶٧ما ھم تا سال 

ســال در  ١٧، ۴٩  -٣٢شــد، كــودتــاي 
سـال در  ٢١، ٧٨  -۵٧سكوت و كودتاي 

سكوت و اينك گاه طوفان شـده اسـت. 
كوي دانشگاه، فرياد دانشجو، دانشجوي 
آموخته از سياھكل، زنـدان، شـكـنـجـه، 

 مرگ، گاه سياھكل شده است.

ھمچو فرھاد بود كـوھـكـنـي پـيـشـه     
سينه ما، ناخن مـا،                         ما

 تيشه ما

شور شيرين ز بـس آراسـت ره جـلـوه 
ھـر كـه از جـان گـذرد،               گري

 بگذرد از بيشه ما

از آناني كـه سـيـاھـكـل را بـه انـتـقـاد 
نشسته اند سوال مي كنم و جـواب را 
نه به زبان از دل مي خواھم. اگر آن روز 
كنار صفايي فراھاني بوديد و او سالحي 
در دستان شما مي گذاشـت چـه مـي 

 كرديد؟

بر زمين مي گذاشتيد و بـه گـوشـه   –  ١

عزلت مي رفتيد و به خـاطـر مـرگ آنـان 
 افسرده مي شديد؟

سالح به دست بـه صـف دشـمـن   –  ٢
ذليل پيوسته و عشق آفرينانم سياھكـل 

 را به تير مي بستيد؟

كنار عقاب ھاي جنگل بر دشمن دد   –  ٣
منش حمله مي برديد بي آن كه به آخـر 

 كار بيانديشيد؟

ھميشه تاريخ اين بوده است، آن كـس 
كه شكست مي خورد بـا بـي رحـمـي 
مورد تھاجم دوست و دشمن قـرار مـي 

گفته اند شكست خورده بي پـدر  -گيرد.
. حـتـي ايـن -مي شود و تو سري خـور

قانون شامل حال جالدان تاريخ ھم مـي 
باشد. تا روزي كه ھيتلر بـر قـدرت بـود 
ھيچ دولتي توان اخم بر او نـداشـت امـا 

تـوسـري زنـان بـه  -وقتي فرو افـتـاد، 
. ھميشه در انـديشـه  -سويش شتافتند

بودم كه استالين حق داشت تا قدرت را 
شخصي كند، ورنه اگر ايـن نـمـي كـرد 
شوروي پس از جنگ جھاني جـزء سـه 
كشور قدرتمند جھان نمي شـد و پـاي 

 ميز مذاكرات نمي بود.

فدايي سياھـكـل 
كشـــتـــه شـــد، 
شــكــنــجــه شــد، 
اعــــدام شــــد، 
شكـسـتـه شـد، 
ــســت  ــا شــك ام
ـــي  ـــورد ول ـــخ ن
كسان نبودنـد تـا 
به پا بـوس بـدن 
ھــاي بــي جــان 
آنان بروند. گمنـام 
به خـاك تـحـويـل 

 داده شدند.

اي واي بر ما كـه 
نمي دانيـم خـاك 
با آن پـاكـان چـه 
كرد. سري بزنـيـد 

ــه  ــطــع ــر ق  ٣٣ب
ــھــشــت زھــرا،  ب
خاك ھـم چـھـره 
درھــم كشــيــد و 
مھمان نواز نشد. 
و اينچنيـن اسـت 
كه ھنوز سنـگـي 
بر گور آنان و ديگر 
 يارانشان نيست.

ولي بزرگان من، چشم بـگـشـايـيـد كـه 
سال از مرگـتـان در دل  ۴٣امروز پس از 

بسياري از جوانان دوباره متولد شده ايد. 
عزيزان عاشق امروز شما روبه روي مـن 
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نشسته ايد. من در چھره پسرانم تصوير 
حميد اشرف مي بينم، در چھره دخترانم 
صالبت زھرا به كيش را مي بينم. وقتـي 
جوانان به تحليل سـيـاسـي زبـان مـي 
گشايند، مسعود احمد زاده، امير پـرويـز 
پويان، بيژن جزني، عليرضا نابدل، مرضيه 
احمدي اسكويي، و ھـمـه مـتـفـكـريـن 
فدايي را تداعي مي كننـد. چـه مـزدي 
خواست چريك سيـاھـكـل از ايـرانـي و 
تاريخ ايران؟ بـا ايـن كـه مـي دانسـت 

شكست مي خورد، حـتـي پـيـروزي 
ھم نمي توانست مرد جنـگـل را بـر 

 ۶مسند حكومت بنشاند

نفرين زمين بر شما كه بـا نـوشـتـه 
ھاي غلط انـدوه مـادرانشـان را بـه 
مصيبت تبديل كرديد، و سرخوش بـه 
ميخانه اوباش رفتيد و مست بـيـرون 
شديد. تو با شعبان بي مخ چه فـرق 
داري؟ او قمه به دسـت داشـت تـو 
قلم. او تيغ بر تن ھا كشيد تو قلم بر 
مــغــزھــا فــرو كــردي. او چــون پــدر 
تاجدارش در غربت مرد و تـو نـيـز در 
قلب ما مرده اي. قلم بر زمين بـگـذار 
و بر سرت مشت كوب، كه تو گلـولـه 

 شليك شده سرمايه اي.

(درد از حصـار بـركـه نـيـسـت، درد 
زيستن با ماھياني است كه فكر دريا 

 به ذھنشان خطور نمي كند)

مادر عزيز، فدايي خلق عزيز سرمدي 
را در گرد ھم آيي سازمان در زمـيـن 
چمن دانشگاه تھران ديدم. با چـھـره 
فرتوت بانويي ميانسال، اما پر تـالش 
چون جوانان. بوسه بر خاك پايت، چه 
يلي زاده اي مادر. فدايي خلق احمد 
خرم آبادي براي مادرش از زندان نامه 
مي نويسد و مي گويد: مادر پسـرت 

عاشق شده است، جشن عشـق بـرپـا 
كن. مادر مي پرسد آن سـفـيـد بـخـت 
كيست؟ احمد مي گويـد ھـمـوطـنـانـم. 
فدايي كه نه عاشق بود، بل خود عشق 
بود، چگونه مي شود بـدون عشـق بـه 
مسلخ رفت. عشق را فدايي تفـسـيـري 

 دوباره كرد.

كارگر معشوق، زحمت كش مـعـشـوق، 
كشاورز معشوق، و ھـرآن كـه مـحـروم 
معشوق، اين ھمه معشوق عاشق مي 
خواھد. فدايي جنگل سياھكل عـاشـق، 
زايش كرد و ديديم ققنوس ھاي پـس از 

 ۵٧را، و ديديم ققنوس ھاي پـس از  ۴٩

را و امروز مي بينيم ققنوس ھاي پس از 
 را. ۶٠كشتار دھه 

 راه ز اندازه برون رفته اي

 پي نتوان برد كه چون رفته اي

   عقل در اين واقعه حاشا كند

 عشق نه حاشا كه تماشا كند

اندك شيردالن پس از مرگ ھر فدايي زير 
و   -يادتان جـاويـد -لب زمزمه مي كردند

من، بي مقدار ترين شاگرد كالس شما، 
اين زمزمه را امروز به فرياد مي شـنـوم. 
نه، نمي خواھم از شمـا فـدايـيـان بـت 
بسازم كه بت سازي ھمان جھل است، 
اما براي تولد دوباره و چنـد بـاره شـمـا، 
يادمان خواھم گرفت كـه شـمـا مـعـلـم 
بوديد، شمع وجودتان چون خورشيد مي 
درخشيد، شما صاحب علم بوديد، شمـا 
در راه رھايي خلق ايران واله و عاشق و 

 شيدا بوديد.

 يادتان ھميشه جاويد.

 پي نويس ھا:

آخرين بـرگ از قصـه ھـاي كـوتـاه   –  ١
ا.ھنري نويسنده آمريكايي مـي بـاشـد. 
دختر بيماري كه در كنار پنـجـره اتـاقـش 
درختي بود كه در زمستان سرد تنھا يـك 
برگ بر شاخه ھايش باقي مانده بـود و 
دختر مي گفت اگر آخرين بـرگ بـيـافـتـد 
خواھم مرد. پيرمردي نقاش در عيادت آن 
دختر پي به اين مسئله برد. در تـاريـكـي 
شب پيرمرد وسايل نقاشي و نردباني را 
برداشته و در روي ديوار مجاور خانه دختر 
برگي را تصوير مي كند. دختر صبح 
كه از خواب بيدار مـي شـود بـرگ 
مي بيند و از مادرش طلب صبحانه 
مي كند و حالش رو به بھبود مـي 
گذارد آخرين برگ ھرگـز از درخـت 
نيافتاد، اما پيرمرد در اثـر سـرمـاي 
شب دچار ذات الريه شد و پـس از 
اتمام نقاشي به خانه برگشت و تا 
صبح فوت كرد و از عشق تفـسـيـر 

 تازه اي كرد.

اورنگ عبدهللا زاده جان باخـتـه   –  ٢
فدايي تحصيل كـرده آمـريـكـا كـه 
ــازه اش را در  ــن ــن ج ــازه دف اج
قبرستان سياھكل ندادند و پـدرش 

 او را در حياط خانه به خاك سپرد.

ايرج نيري: نير به معنـاي نـور.   –  ٣
روز بـه دسـت  ١١بھروز دھقاني 

مزدوران پھلوي شكنجه و به قـتـل 
 رسيد.

ــان ھــمــرزم   –  ۴ كــرامــت دانشــي
اعدام شد.  ۵٢گلسرخي كه سال 

قسمتي از دكلمه گلسـرخـي كـه 
بـه صـورت نـوار  ۵٩پس از سـال 

 صوتي انتشار داده شد.

قـتـل عـام حـمـيـد  ۵۴سال   –  ۵
 فدايي ديگر ۶اشرف و 

: ١ساله بيژن جزني جـلـد  ٣٠تاريخ   –  ۶
كه نوشته بود تنھا آقاي خـمـيـنـي مـي 
تواند توده وسيع مردم را بر ضد حكـومـت 
محمد رضا پھلوي آماده مبارزه كرده و بـه 
خاطر داشتن پايگاه مردمي مـبـارزه اش 

 به پيروزي منتھي شود.
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مفهومي متافيزيكي خواهد بود “ لحظه ي مناسب” 
مگر آنكه عناصر انقالبي در هر لحظه از مـبـارزه     
خويش به ضرورتهاي تاريخي پـاسـخ مـنـاسـب        

 “دهــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد.   
 امير پرويز پويان 

بياييد سفري در تاريخ انجام دهيم؛ برگرديـم بـه     
سالهاي نه چندان دور، سالهايي كه جنبش مترقي 

انـداز   ايران بدون پشتوانه تشكيالتي و بدون چشم
بست قرار دارد. ديگر امـيـدي بـه        واضحي در بن

هاي رفرميسـتـي و      تغيير حكومت از طريق شيوه
پارلمانتاريستي ممكن نـيـسـت. كـوچـكـتـريـن            

شود، كمترين  هاي سياسي از مردم دريغ مي آزادي
امكان تبليغي از طرف ساواك و دستگاهه عريـض  

ترين شكل مـمـكـن       و طويل رژيم شاه به سخت
ها نـيـز تـوسـط        سركوب خواهد شد و... تمام اين   

-رژيمي نامشروع و برآمده از كودتاي امپرياليستي
شـود.     مرداد بر جامعه تحمـيـل مـي     28ارتجاعي 
ها به شدت توسط پـلـيـس و مـزدوران          كارخانه

بين امنيت قـرار دارد؛       ها زير ذره حراستي كارخانه
ها را بگذاريم يـك   اين

ــزاب و         ــرف، اح ط
جريانـاتـي هـم كـه         
موجود هستند تماما به 

ــا       مشــاطــه گــري ب
ــا         ــت و ي ــوم ــك ح

هـاي خـارجـي       قدرت
جانبه تمـام   پردازند، در واقع يك بن بست همه مي

بستر سياسي ايران را فرا گرفته است. حال بياييـم   
تـريـن      چندسال جلوتر، انقالبيوني كه در سـخـت  
اند   و      شرايط از همه هست و نيست خود گذشته

اند، تعـرض   امان با رژيم دست زده اي بي به مبارزه

دهند و رژيم را زير ضـربـات    را به جامعه نشان مي
اند. اينجاست كه بايد از خود پـرسـيـد        خود گرفته

تـر     كدام شرايط براي نيروهاي مترقي مـطـلـوب   
 است؟

 :بياييد از خود بپرسيم

 فدايي كيست؟

فداييان افـرادي    
بودند كـه بـراي     
بهبود وضـعـيـت    
مردم و باالخـص  
ــران و      ــارگـ كـ

انـد و بـه        زحمتكشان از همه زندگي خود گذشته
انـد.     مبارزه مسلحانه با رژيم پهلوي دسـت زده     

فداييان مبارزه خود را از سياهكل در گيالن آغـاز    
را به سراسر ايـران     كردند و سپس در حد توان آن

بسط دادند، اما آن چيزي كه كنه انديشه فدايي و   
مرام فدايي بود نه سالح و نه خانه تيمي بـلـكـه      
تعهد آنها به تغيير وضعيت زحمتكشان بود. كافـي   
است يكبار آثار پويان و احمدزاده و جزني را حتـي  

صورت گذرا بخوانيم تا متوجه شويم آن چيـزي   به
كه فداييان را به مبـارزه  
مسلحانه كشاند، تحميل 
شرايط خفقان رژيم بـه    
جامعه و از اين رهگذر به 
اپوزيسيون و روشنفكران 

رد ” بود. پويان در جزوه    
تـوضـيـح    “  تئوري بـقـا  

دهد كه براي آنها دو راه باقي مانده است، يـا     مي
دست زدن به مبارزه مسلحانه و يا انفعـال. پـس      
مبارزه مسلحانه انتخاب فداييان نبود، آنها نـيـك     

دانستند كه زندگي مخفي چريكي چه مـيـزان    مي
ها و طبقه كارگر دور كـنـد    تواند آنها را از توده مي

اما موضوع اين است كه آنها قبل از مخفي شـدن  
هم براي ارتباط با طبقه كارگر تالشهايي انـجـام     
داده بودند كه موفق نشده بودند لذا چـاره را در        

امان با فداي هسـت و     اي بي دست زدن به مبارزه
 .نيست خود ديدند

از سوي ديگر فدايي در   
هاي مهـم   يكي از بحران

جنبش كارگري جـهـان     
چشم گشـود. بـحـران         
دروني جـنـبـش چـپ         

المللي و درگيري بين  بين
امان انـقـالبـي     چين و شوروي، در ميان مبارزه بي

برعليه استعمار و امپرياليسم. در آن زمان نيروهاي  
موجود در جنبش كارگري ايران در بين قطبـهـاي   

گشتند اما فدايي در پي  موجود به دنبال اردوگاه مي
پـا        اي كه بعدها با زير اين موضوع نرفت، مساله

گذاشتن آن جنبش فدايي با ريزش بزرگي روبـرو    
 .شد و آن جريان موسوم به اكثريت از پي آن آمد

فداييان تالش بسياري داشتنـد كـه حـتـي در           
برخوردهاي محدود خود با مردم صادقانه برخـورد  
كنند و حتي به قيمت مرگ چريـكـي هـم ايـن         

دانيم كـه در حـيـن         برخوردها تمام شد. همه مي 
مبارزه مسلحانه هر كس و از هر جايي به نيـروي  
دشمن ياري رساند و قصد آسيب زدن به نـيـروي   

سـزاي     مبارز را داشته باشد بايد توسط چريك بـه 
اعمالش برسد و كشته شود، اما فداييان بـارهـا از     

تـريـن      انجام چنين عملي شانه خالي كردند. مهم 
مثال قابل ذكر مساله دستـگـيـري رزمـنـدگـان         
سياهكل است. فداييان در مناسبات درونـي خـود      

كردند صادقانه برخورد كنند، از همين  نيز سعي مي
بينيم انتقاد و انتقاد از خود يك رويه  روست كه مي

عادي و جدي درون سازماني بود، بدون ايـنـكـه      
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 لحظه مناسب
 آذر عباسي

مفهومي متافيزيـكـي   “ لحظه ي مناسب” 
خواهد بود مگر آنكه عناصر انقالبـي در    
هر لحظه از مبارزه خويش به ضرورتهاي 

 “تاريخي پاسخ مناسب دهند.

انتقاد و انتقاد از خود يك رويه عـادي  
و جدي درون سازماني بـود، بـدون       
اينكه كسي از انتقادات رفيق همـرزم  

 خود ناراحت شود.



 

كسي از انتقادات رفيق همرزم خود ناراحت شـود،    
اين مساله نيز همان چيزي بود كه بعد از انقـالب  
زير پا گذاشته شد و منجر به انشعابات مختلـف و    

دليل در اقليت و بعدا قائله گاپيلون شد. فداييان   بي
در مقابل نيروهاي مبارز ديگر نيز صادق بـودنـد،     

كه تحوالت دروني مجاهديـن خـلـق       مثال زماني
منجر به تغيير ايدئولوژي اين سازمان شد، فداييان 

وقت اتفاقات دروني مجاهدين را تاييد نكردند  هيچ
و اتفاقا در بحث بين رهبري دو سـازمـان بـارهـا       

 .حميد اشرف به اين موضوع انتقاد كرد

چـه كـه        بينيم برعكـس آن    پس مي
كار جامـعـه    نيروهاي ليبرال و محافظه

دهند، فداييان خلق معطـوف   نشان مي
به سالح نبودند، فداييان معطـوف بـه     
مبارزه بودند، مبارزه را هم صـرفـا در     

ديـدنـد.    شكل مسلحانه و چريكي نمي
فداييان تحليلي از شرايط آن روز رژيم 
شاهنشاهي داشتند، و در اين تحلـيـل   

گرفتند كه بايد دسـت بـه        نتيجه مي
سالح برد اما اين امر به تمام تاريخ و   
شرايط بسط ندادند. فداييان اگر دسـت   
به سالح گرفتند واكنشـي بـه رژيـم        
سركوبگر شاه بود. يك عنصر ديگر نيز  
در فداييان وجود داشت كه تا به امـروز  

چنان كه بايد و شايد مورد بـررسـي    آن
قرار نگرفته است، اين اصل طـاليـي     

انقالبي و مـتـرقـي         “ سبك زندگي” 
فداييان بود. فداييان نوعي زنـدگـي را دنـبـال            

كردند كه در ميان تمامي اعضـا و هـواداران        مي
شد كه تمام جامعه را به تحسيـن   فدايي دنبال مي

داشت، اگر از يك مذهبي يا يك فرد كامـال   وا مي
غيرسياسي هم در مورد فداييان سوال كنيد اوليـن  

كنند نوع برخوردها با  موضوعي كه به آن اشاره مي
مردم، با خانواده، با كارگران است. شايد بارهـا از     
يك فرد غيرسياسي هم كه يك فدايي در مـيـان   

قدر با افتخار  ايم كه چه آشنايانش بوده است شنيده
هاي آن فـرد       زند و از خصلت از فدايي حرف مي

توانـنـد    گويد. فراموش نكنيم اينكه فداييان مي  مي
و قبل از پيروزي انـقـالب و      57بهمن 21در روز 

بعد از كشته شدن تمامي رهبران اصـلـي خـود        
توانايي برگزاري ميتينگ چند ده هزار نفره دارنـد    

آميز در مقابل رژيم نبـود   صرفا به خاطر مبارزه قهر
هاي عميقا انقالبي فدايـيـان    بلكه به خاطر خصلت

در برخورد با مسائل بود، كه اين امر نيز بـي بـرو     
برگرد نشات گرفته از سبك زندگي فداييان اسـت  

توان اين مـوضـوع را      كه البته در اين نوشته نمي
 .شرح و بسط كامل داد

پس كنه اصلي فدايي نه سالح است و نه بمب و  
هاي تند، كنه فدايي استقالل، تعهد بـه   نه اعالميه

مبارزه و طبقه كارگر، فدا كردن همه چـيـز خـود      
براي رهايي طبقه كارگر، مبارزه كـردن در هـر         

 .شرايطي براي رهايي انسانها

امروز هم فدايي واقعي آن كسي است كه تـعـهـد    
دانـد   خود را به مبارزه براي رهايي طبقه كارگر مي

اي مناسب شرايط امروز دست به مبـارزه   و با شيوه
زند و مبارزه را در تمام ابعاد زندگي خود انجـام   مي

دهد و توانايي جلـب اعـتـمـاد كـارگـران و              مي
 .زحمتكشان را دارد

 سياهكل كجاست؟

اي در استان گيالن و نـزديـك        سياهكل منطقه
شهرستان الهيجان است. سياهكل جايي است كه  

جا و از    فداييان اولين عمليات نظامي خود را از آن
حمله به پاسگاه اين منطقه آغاز كردند. اين حملـه   
گرچه از نظر نظامي شكست خورد اما سـرآغـازي   
 .شد براي يك مبارزه بي امان با رژيم شاهنشاهي

كه سياهكل كجاست صرفا يك سـوال   اين
توان ايـن سـوال را        جغرافيايي نيست، مي

گونه پرسيد كه سياهـكـل بـه       امروز بدين
داري و ستـم   معني سرآغاز مبارزه با سرمايه

ديـگـر يـك      “  سياهكل” در كجاست؟ اين 
منطقه جغرافيايي نيست بلكه يك رستاخيز 
است. رستاخيز براي مبارزه با نظام ستمگـر   

داري و رستاخيزي بـراي مـبـارزه         سرمايه
امان عليه حكومت اقليت فرادسـت بـر      بي

اكثريت فرودستان و باالخص طبقه كارگـر  
كه اين موضوع نيز يك مسـالـه كـامـال         

 .المللي است بين

 –كه امروز با تغيير فرماسيون اجتماعي  اين
اقتصادي از مرحله بورژوازي كمپرادور بـه    
دوران بورژوازي مالي و اليگارشي مالي، كه 
اتفاقي جهانـي بـوده اسـت، دسـتـرنـج             
زحمتكشان و ارتش كار بيش از گـذشـتـه    

گيرد، اين تغيير باعث انحـطـاط    مورد يغما قرار مي
هر چه بيشتر مفهوم بورژوازي ملي، و همچـنـيـن    
انحطاط وحشتناك خرده بورژوازي و طبقه متوسط 
گشته است. در اين دوران ديگر مفاهيمي مـانـنـد     
خلق و مسائلي كه به هر جهت خواهان كمـرنـگ   
كردن مبارزه طبقاتي هستند را بايد دور ريـخـت.     
مساله يك چيز است، آن هم رفع استثمار بشر از   

 .بشر

به هر روي اگر مفهوم سياهكل را از يك منطـقـه   
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جغرافيايي به يك مفهوم عملي تغييـر دهـيـم و        
خواهان اين پرسش باشيم كه رستـاخـيـز امـروز       

گاه رسيديم به ريشه اصلي مشـكـالت    چيست، آن
كنوني جنبش كارگري و مدافعان رهايي طـبـقـه      

 .كارگر

امروز طبقه كارگر بيش از هر روزي نياز به آگاهي 
جاي چريك نيـاز   واقعي دارد، امروز طبقه كارگر به

به آگاهي دارد. امروز طبقه كارگر نياز به دلسوز و    
هـاي     مرثيه سرا ندارد، طبقه كارگر نياز به دوستي

اي شبه روشنفكران خرده بورژوا ندارد،  خاله خرسه
امروز طبقه كارگر بيش از هر چيزي نياز به آگاهي 
دارد. آگاهي در مفهوم طبقـاتـي و مسـلـح بـه             

 .ايدئولوژي علمي

فراموش نبايد كـرد كـه امـروز هـر حـركـت               
اي در هر كجاي خاورميانه مـنـجـر بـه        مسلحانه

شود كه در ازاي ايـن اتـوريـتـه        جنگي داخلي مي
سريعا به دست نيروهاي القاعده و ديگر نيروهـاي  

افـتـد،      سناريو سياهي مانند سلطنت طلبـان مـي    
فراموش نكنيم كه امروز عمل مسلحانه بيـش از    

كه جاذبه داشته باشد، دافعه دارد و از هـمـه          آن
تر فراموش نكنيم كه امروز به دليـل حضـور      مهم

صدايي در عرصـه   پرقدرت امپرياليسم رسانه و تك
رسانه عمال طبقه كارگر را نسبت بـه مـفـاهـيـم        

هـاي     اند. امروز رسانـه   آگاه كرده مترقي بدبين يا نا
ترين حالت ممكن به  رنگارنگ مسائل را به ليبرالي

تـر     اورند كه تماما باعث تحميق عميق نمايش مي
شود، در اين شرايط طبقـه كـارگـر از         ها مي توده

حقوق خود نيز به درستي اطالع ندارد چه رسد بـه  
 .اي يا مترقي را بشناسد هاي ريشه اينكه خواسته

امروز جايي اسـت     “ سياهكل” لذا به نظر نگارنده 
كه طبقه كارگر يا ديگر زحمتكشان را نسبت بـه    

 .منافع طبقاتي خود آگاه كند

 عليه ليبراليسم

هـاي     ليبراليسم در جنبش كارگري و ديگر جنبش
هاي غامضي است كـه   اجتماعي از آن دست پديده

از هر لحظه غفلت نيروهاي كـارگـري و چـپ          
كند و خود را وارد هـر تشـكـل و               استفاده مي

كند. فداييان اوليه به خصوص تالش   مناسباتي مي
بسياري را براي طرد ليبراليسم در هـر بـخـش          

ها در نهايت  كردند اما اين تالش مناسباتي خود مي
با كشته شدن رهبران سازمان فدايي با شكسـتـي   

 .سنگين روبرو شد

ليبراليسم صرفا يك انديشه سـيـاسـي نـيـسـت،         
هاست كـه     اي از رفتار و كنش ليبراليسم مجموعه

در نهايت به تثبيت مناسبات تولـيـدي حـاكـمـه        
انجامد. سكتاريسم، منفعت طلبي، فردگـرايـي،     مي

ضد كار جمعي بودن و.... از نمودهاي ليبراليسم در     
برخوردهاي فردي يا گروهي است. از راهكارهايي  

وجود آمدن ليبراليسـم در يـك        تواند از به كه مي
سازمان حزب يا تشكل جلوگيري كند، انتـقـاد و     

انتقاد از خود است و اتفاقا همين ليبـرالـيـسـم و       
عافيت طلبي است كه بخش عمده سازمان فدايي 

ترين احزاب تاريخ  را تبديل به يكي از ضد كارگري
 .كند مي

ليبراليسم را بايد در هر تشكل و جمع كارگري از   
همان ابتدا خشكاند و در تمام عمر يك جـريـان     
بايد نسبت به وجود آن حساس بود. ليبـرالـيـسـم      

خواهي بـه يـك      تواند يك جريان مدعي ترقي مي
گر و بدتر از هر دشمني تبديل كند.  جريان مشاطه

واقعيت اين است كه بـايـد هـر نـيـروي چـپ             
ليبراليسم را در هر پوشش و لباسي طرد و افشـا      

هاي ليبراليستـي يـا      كند. هر كسي داراي خصلت 
بايد خود را تغيير دهد يا بايد اخراج شود. در ايـن     
زمينه هرگونه تعارفي منجر به فـروپـاشـي كـل         

شود. همين ليبراليسم مانع گذر فدايي از يـك      مي

را از  جريان خلقي به يك جريان كارگري شد و آن
يك جريان خلقي به يك جريان (شايد هم چـنـد      

ايسـت   جريان) ضد كارگري تبديل كرد. اين تجربه  
كه جنبش كارگري ايران با درد و هزينه بسيـاري  
پرداخت و بايد از ظهور مجدد اين پديده جلوگيري 
كند. البته به نظر نگارنده كماكان ليبراليـسـم در      
محافل چپ وجود دارد كه بايد افراد صادق با ايـن  

 .پديده برخوردي جدي به عمل بياورند

 سخن آخر

طور كلي مانـنـد هـر پـديـده           فداييان خلق را به
توان جدا از بستر خود مورد  سياسي نمي-اجتماعي

ارزيابي و سنجش قرار داد. فداييان محصول زمانه  
اي در بستر خود داراي نقـاط   خود بودند. هر پديده 

مثبت و ضعف است. يك نيروي مترقي تحـيـلـي     
دهد. فداييان در عصر   همه جانبه از پديده ارائه مي

خود نقاط مثبت و ايرادات مختلفي داشـتـنـد امـا       
نهد قطعا با  ها را يكسره به كناري مي كسي كه آن

كند. روش درسـت در      موضوع علمي برخورد نمي
برخورد با مساله گذشته جنبش كارگري اين اسـت  
كه نسل جديد نيروهاي چپ بايد مسائـل امـروز     
خود را بشناسند، با توجه به شناخت امروزي خـود  

هاي درست گذشته را پي بگيرند، از  تداوم سياست
هاي اشتباه گسست كنند. فدايي صرفا نـه    سياست

سالح بود و نه عمليات، فدايي مرامي بود كـه در    
هاي مـتـعـددي       دوران خود دستاوردها و شكست

هاي چند ده    توان در خواب پيروزي داشت، نه مي
تـوان صـرفـا         سال قبل باقي ماند و نـه مـي       ه

ها را ديد. يك نيروي چپ به گذشته خـود    شكست
اي بـاعـث        نگرد و اين نگرش ريشه اي مي ريشه
شود كه اشتباهات را در ريشه ببينيد. نـگـاهـي      مي

كه صرفا به گذشته نوستالژيك اسـت، نـگـاهـي       
جزمي و خرافي است و نگاهي كه صرفا در مـقـام   

الـيـسـتـي      گونه ايده شود نيز به همين نفي وارد مي
گـرايـي و        است كه خب پرواضح است كه جـزم 

اليسم در انديشه يك نيروي مترقي مانند سـم   ايده
 .ماند مي
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ليبراليسم را بايد در هر تشكل و جمـع  
كارگري از همان ابتدا خشكانـد و در      
تمام عمر يك جريان بايد نسبـت بـه     

 وجود آن حساس بود.  
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