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  سياھکل در آئينۀ تاريخ
  مقدمه

 دو روز ۀاطراد و خيداشت  که برای گراميضمن درود و سپاس از حضور ھمه دوستان و رفقای حاضر در اين جلسه

 در اينجا گرد آمده اند از طرف خودم و برگزار کنندگان اين مراسم به تک تک شما ]دلو[ بھمن٢١ و ١٩بزرگ تاريخی 

  . مويخوش آمد می گ

 که ھنگام بررسی تاريخ مبارزاتی مردم ايران، می بينيم که از زمان انقالب مشروطه به اين سو، در اين شکی نيست

 بود، وقايعی ھستند که از ۵٧- ۵۶ اوج انقالب سالھای ۀ و قيام توده ھا که نقط١٣۴٩ھمن سال رستاخيز سياھکل در ب

ثيرات تاريخی و تجاربی که اين أچرا؟ چون ت.   تاريخی مردم ما برخوردار شده اندۀجايگاه ويژه و ممتازی در حافظ

از گذشت چند دھه ھنوز منبع بزرگی از  ما به جای گذاردند بعد ۀرويدادھای  تاريخی در پيوند با يکديگر در جامع

 که ھم اکنون در مبارزات استنی اويژه نسل جوه انرژی و شورمبارزاتی و آموزشھای انقالبی برای توده ھای آگاه و ب

  . ند دمکراتيک عليه نظام و رژيم حاکم می جنگۀ خودش برای رسيدن به آزادی و يک جامعۀبزرگ و کوچک روزمر

 در جنگلھای شمال در ۴٩ بھمن سال ١٩ که از غرش سالح رزمندگان سياھکل در ئیله ھاصفير گلو  سال پيش۴٣

شرايط حاکميت يکی  از سياھترين دوره ھای ديکتاتوری و خفقان و وحشت و نااميدی و شکست، شليک شد نويد بخش 

. ژيم در خاورميانه بوداربابان امپرياليست اين ر"  ثباتۀجزير"آغاز يک دوران مبارزاتی جديد عليه رژيم شاه و 

 ۀ قدرقدرتی اين رژيم و افسانۀرزمندگان سياھکل با حمله به پاسگاه سياھکل به رژيم شاه اعالن جنگ دادند و افسان

در مقابل دشمن تا بن دندان "  کوچکئینيرو"ن داد که می توان با انھا نشآحرکت .  شکستنداضعف مطلق توده ھا ر

  .  به پا خاست" مسلح"

نسيم " از تجھيزات از زمين و ھوا سر انجام سياھکل را به خون نشاند، اما ه با بسيج ھزاران نيرو و انبوھیرژيم شا

طوفانی ويران "ی به ئ مسلحانه در جنگلھای سياھکل وزيدن گرفت، به تدريج و با کسب حمايت توده ۀکه با مبارز" تندی

 . رديد درنوابدل گشت که پايه ھای رژيم سرکوبگر شاه ر" کننده

 مسعود احمدزاده و اميرپرويز پويان ءی که توسط رفقا، تئورينھاآبه اين ترتيب رزمندگان سياھکل و تئوری راھنمای 

 پيشاھنگان ۀ مسلحانۀمبارز.  بزرگ در بن بست مبارزاتی آن دوره شدندئیتدوين شده، موفق به ايجاد يک راھگشا

ايران را " بھمن با شعار ٢٢ و ٢١ی گشت که در جريان قيام  ميليونيبه ميدان آمدن توده ھایصديق در اين دوره باعث 

 به پادگانھا و مراکز سرکوب حمله ور شده و قدرت " تو افتخار مائیئی فدائیفدا"و " سراسر سياھکل می کنيم

  . ندا ظھور رسۀ به منصاکارگران و خلقھای تحت ستم ر
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 ۀآن روزھای بزرگ يکی از بزرگترين آموزشھای حماسبه اين گونه بود که در مصاف بين خلق و ضد خلق در 

ی بيش "ببرھای کاغذی " به ميدان آمده سياھکل مبنی بر اين که رژيمھای وابسته و ديکتاتوری در مقابل توده ھای مسلح

 ۀمبارزبرد زبان زور ھيچ  جز با اعمال قھر انقالبی و کاره نيستند، و در مقابل يک دشمن تا بن دندان مسلح نمی توان ب

سياھکل   مسلحانه،ۀ سياھکل و صحت آموزشھای تئوری مبارزئیراه گشا. جدی و مثمر ثمری را ادامه داد، متبلور شد

  )شعر نوبر . (را برای ھميشه در تاريخ مبارزاتی مردم ما جاودانه ساخت

  

   آموختن از تاريخ و آموزشھای تئوری سياھکل-١

يم تا از ھ بررسی می کنيم و مورد کنکاش قرار می داما تاريخ ر. ی اشاره کنم مھمۀيد تا در اين جا به  نکتھاجازه بد

د  خودش درس بگيرۀد از تاريخ گذشتھچرا که ملتی که نخوا.  درس بگيريم برای ساختن و ھموار کردن راه آيندهگذشته

من می است " ه تاريخنئيسياھکل در آ"در نتيجه در جريان بحث امشب ھم که عنوانش . ود می شآنمجبور به تکرار 

 برخورد آن انقالبيون کبير به مسايل انقالب ۀ بنيانھای فکری و  شيوۀاز آموزشھای سياھکل از زاويم به برخی ھخوا

ن داده بپردازم و ا نشاد قرار گرفته و صحت خودش رئيأکه در گذر زمان و پراتيک اجتماعی ھر چه بيشتر مورد ت

 ا رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی رۀنی که در داخل کشور ھر روز سيطرانسل جوويژه ه ن ما بااميدوارم که نسل جو

ی که از نسل طالعه و رجوع به تجارب مبارزاتي با مطلبه می مبارزهبه ... نه و دانشگاه و ان و کارخادر کوچه و خياب

ودش و شناخت شرايط نھا در جھت آموزش خآپيش از خودش يعنی نسل سياھکل و قيام به جا مانده ، از آموزشھای 

  . در اين شرايط جھنمی بھره بگيرييکنونی و پيدا کردن راه اصلی مبارزه برای تغ

 سال از رستاخيز ۴٣رغم گذشت ه امروز ما می بينيم  که ب. د ديگر ھم دارۀضرورت درس گيری از سياھکل يک زمين

ژی و ھم تاکتيک به اشکال مختلف يھم سترات مسلحانه ۀسياھکل، تئوری راھنمای رزمندگان سياھکل يعنی تئوری مبارز

نگاھی به خروارھا مطلب و کتاب و مقاله ای که به سفارش مرتجعين حاکم و .  دشمنان مردم قرار گرفتهۀآماج حمل

 توسط انواع روشنفکران رنگارنگ نان آلوده خور و قلم به مزد نظام منتشر و با آزادی آوزارت اطالعات و اتاقھای فک

زيکی  چطور عالوه بر سرکوب قھر آميز ف کهدن می دھا نشودرچوب نظام ديکتاتوری حاکم پخش می شتمام در چا

 واحد برای کوبيدن کمونيسم ۀ نظری ھم  يک جبھ-  ايدئولوژيکۀجوانان مبارز با گرايشات کمونيستی، در عرص

با جعل تاريخ، با تحريف نظرات و در اين جبھه .   عجينه، درست شدهئیراستين در ايران، که با نام کمونيستھای فدا

 که شديداً خواھان تجربه آموزی از انھای مبارز ما را ذھن جود  تالش می کنن۵٠ ۀشخصيت انقالبی انقالبيون دھ

ن پر ا طوری با سموم توليدات فکری شانھای ما را و اذھان کاوشگر جود مسموم کنن، پنجاه ھستندۀمبارزات انقالبی دھ

 در نتيجه پاسداری و .وند ما منصرف بشۀارزه عليه نظام سرمايه داری و ديکتاتوری حاکم بر جامعنھا از مبآ که دکنن

ن، خودش راھی برای مقابله با تالشھای ارتجاعی جمھوری اسالمی به آآموختن از راه سياھکل و حراست از ارزشھای 

  .ن جبھه ای ھم ھستي حامی چنۀمثاب

 يکی از نشريات داخل کشور به  که ما می بينيم اخيراً  است خط وزارت اطالعاتدر پيشبرد ھمين کارزار ضد انقالبی و

- ٢ و در اين مطلب د می نويس"فدائيان جھل"اصطالح سردبير خودش تحت عنوان ه  پويا مقاله ای به قلم بۀنام انديش

 تا د تالش می کنو مثالً  د خلق رديف می کنئی دروغھای بيشرمانه عليه چريکھای فدادنا که می توئی صفحه ای تا جا٣

 يکی از پاکترين ء سراسر جعل و افتراۀبطور مثال در اين نوشت. د و خراب کند از چشم جوانان مبارز ما بياندازانھا رآ

 تا از ود و تالش می شدو محبوب ترين فرزندان کمونيست ايران زمين يعنی رفيق امير پرويز پويان آماج قرار می گير

مبتال " به لحاظ روانی به ترس از اسلحه" که گويا شود ارائه ی يک آدم ضعيف النفسۀجاع چھر شئیاين کمونيست فدا

 رفيق پويان رفيقی بوده که در جريان زندگی کوتاه و پر بار خودش نه تنھا انند در شرايطی که ھمه می دآنھم ،بوده
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 ۀ محل خانۀته، بلکه ھنگام محاصرشرکت داش)  بانک آيزنھاورۀنظير مصادر( در عمليات ھای نظامی خطير شخصاً 

ش با مزدوران ساواک جنگيد و به ا  تا آخرين لحظات زندگی شرافتمندانه و انقالبی ١٣۵٠ ]جوزای[تيمی اش در خرداد

ن ادست خودشه ن باشيموران ساواک شاه او و رفيق رحمت هللا پيرو نذيری با شليک آخرين گلوله ھاأاعتراف خود م

 ۀالبته اين تنھا يک نمونه از دروغپردازيھای شارالتانيستی سردبير نشري! ه دست دشمن نيفتندجان باختند تا زنده ب

 قلم به مزد اين نوشته سعی کرده تا در ۀ که چطور نويسندد می فھمواند بخادر حقيقت ھر کس که اين مطلب ر. پوياست

ن اراجيف دسته آ خلق ايران تمام ئیدا و کوبيدن چريکھای فئیپيشبرد خط وزارت اطالعات به منظور کمونيست زدا

 خلق ايران از اولين کنشھا ئیچريکھای فدا"چندم که چند سال پيش از سوی وزارت اطالعات در کتاب دشمن موسوم به 

  .دارائه بدھ" ان جھلئيفدا "ۀ با استعداد خويش در قلم زنی خالصه کرده و در نوشتامنتشر شد ر" ۵٧تا انقالب 

نطور که گفتم اچرا که ھم. راه افتادهه  از کمپين دروغپردازی ست که عليه رستاخيز سياھکل بئیونه ھااينھا ھمه تنھا نم

 د سترگی که در مبارزات مردم ما عليه ديکتاتوری حاکم ايجاد کرده بودنئی به اعتبار راھگشاآسياھکل و تئوری راھنماي

حمله ای که امروز ھم با .  اش مورد حمله قرار گرفتند پويای ديگر خيلی سريع از طرف دشمنان طبقاتیۀمثل ھر انديش

  .دشدت تمام جريان دار

ن، شاه و دستگاه اپس از سياھکل، در مقابل شادی و شعف توده ھا از حضور يک جريان مبارزاتی و متعلق به خودش

مينی اين مظھر خ. دجا بزنن" تروريست"و " خرابکار" حرکت مشتی ان رآش کوشيدند تا مذبوحانه  اھای تبليغاتی

خواند و حزب رسوای توده که حياتش سراپا از خيانت و " استعمار" حرکت ار" سياھکل"تبھکار ارتجاع و استعمار، 

سعی در کوبيدن " مشی چريکی"و " جدا از توده" خدمتگزاری به استثمارگران بود با تمام توان ضمن دادن القابی نظير 

  .  چريکھا بر آمدۀبارزات فداکارانو بی اعتبار کردن و عقيم جلوه دادن م

 -  ھجوم نظری.است حيات ننگين جمھوری اسالمی، نمايانگر يک واقعيت عينی ۀاما تشديد اين حمالت امروز، در دور

 که گرچه  مبارز ما ھستنھایا بورژوازی دقيقاً به خاطر وجود نسلی از جوۀايدئولوژيک سازمانيافته از سوی جبھ

ن توسط جمھوری اسالمی ايستھا و ساير مبارز و در جريان نسل کشی کمون۶٠ خونين ۀ يا در دھ قيام وۀ در دوراکثراً 

 در صف ٨٨ی سال ئطور مثال در خيزش توده ه ی و بئدنيا آمده بودند، اما در ھر شورش و خيزش بزرگ توده ه تازه ب

درست در برخورد با اين . ب کردندمقدم مبارزه برای سرنگونی اين رژيم مبارزه کردند، آموزش ديدند و تجربه کس

ثر در ؤ مۀ برای يافتن راه مبارز۵٠ ۀ در زندگی انقالبيون دھن در تجارب نسل پيشين و مشخصاً آنسل و کاوشگری 

 يکی از سالح ھای جمھوری اسالمی و دستگاه ، نااميدی از مبارزهۀ ستيزی و اشاعئیجھت سرنگونی اين رژيم، فدا

  . آنستاطالعاتی 

کيد أ و تنستندا مارکسيست می دان رايدم که خودش دا از ھمين نسل رئینھاارابطه ھمين چند وقت پيش جودر ھمين 

ضرورت " رفيق مسعود احمد زاده و ۀنوشت" م م ه ا ه ا" خلق يعنی ئیمی کردند که کتابھای بنيانگزاران چريکھای فدا

، در دنان پس از گرويدن به مبارزه پيدا کرده اشينھا و رفقاآ که دنا بوده ئیاولين کتابھا" مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

 مسلحانه ۀ و مبارزئیکه گرايش به عنصر فداند کيد می کردأز تينھا نآ. ثير پذيرفتندأنھا تآن مطالعه کرده و از اش محافل

  . يکی از تفکرات و گرايشھای حاکم در محافل مبارزاتی جوانھای ما در سطح جامعه ست

  

  تاريخ مبارزۀ مسلحانهز اتھامات و تحريف ھای رايج عليه  برخی ا-٢

ی که در سالھای اخير از تشديد کمپين سياسی نظری ارتجاعيم که با توجه به ھم اجازه می خوايدر اين قسمت از صحبتھا

مات  به يکی دو تا از اتھا مختصراً  است تئوری رزمندگان سياھکل در جريان ارتجاع غالب و مغلوب عليهۀسوی جبھ

  .  آنھا اشاراتی بکنمۀبی پاي
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که در نشريات  داخل و خارج عليه رستاخيز ۀ آن يکی از اتھامات رايج امروز دشمن و نيروھای ارتجاعی زائد

 کار رزمندگان سياھکل و ادامه دھندگان راه  که اصوالً ست عبارت از اينود تکرار می شئیسياھکل و کمونيستھای فدا

 و در نتيجه، اين اعمال فاقد و کشتن چند ژاندارم و يا پاسبان کشی فراتر نرفته" فکسنی"گاه نھا، از حمله به يک پاسآ

با اشاره به اين .  ما به آن داده و می دھندۀبار سياسی و مبارزاتی بی نظيری ست که توده ھای آگاه و روشنفکران جامع

و با ھمکاری مرتجعين دست اندرکار رژيم که اين اتھام اکثرا از سوی پس مانده ھای ساواکی رژيم شاه عنوان 

 دم که ھرکس که در وجودش ذره ای از شرافت انسانی موجود باشوي،بايد بگودجمھوری اسالمی شديداً پژواک می ش

 که دنھا بفھمآ تحقيق و تفحص بی طرفانه در نظرات و اعمال رزمندگان سياھکل و ادامه دھندگان راه ک با يدنامی تو

تنھا ابلھان ھستند که بدون . کشی نبود" ژاندارم"و " پاسبان" چريکھا به ھيچ وجه اقدام به ۀ مبارزۀو ھدف و شياساساً 

ندن عوامل ماشين ادرک شرايط تاريخی آن دوره می کوشند که حمله به پاسگاه سياھکل و يا به سزای اعمال رس

ی در گوشه و  شرايطی که ھر پاسبان فکسني دراتفاقاً .  به لحاظ نظامی عملی ناچيز جلوه دھنداسرکوب ديکتاتوری ر

ت نداشت به ھمين رأشمار می رفت و کسی جه کنار اين کشور مظھر قدرقدرتی ديکتاتوری مطلق العنان شاه ب

 يک گروه از جوانان و تسخير پاسگاه ۀبگويد، حمله مسلحانه به کالنتری ھا و حمل" تو"ژاندارمھا و پاسبانھای فکسنی 

به ھمين دليل ھم عمل انقالبی .  بی نظيری بود که بذر اميد به مبارزه در دل توده ھا می کاشتۀنسياھکل، عمل شجاعا

جای ه ثيرات اجتماعی بزرگی که بأ ما منفجر شد و با تۀ خفقان زدۀ جنگل چريکھای فدائی خلق مثل بمبی در جامعۀدست

  . نويد پايان زمستان را داد،گذارد

با توجه به تاريخ دردناکی که توده ھای آن . ش مھم ديگری ھم در آن شرايط داشت مسلحانه نقۀ مبارزراز طرف ديگ

، آنھا دشمنان خودشان را به طور زمان به دليل شکست مبارزات پيشين و خيانت رھبران گذشته از سر گذرانده بودند

ن سياسی ھم بی ابارز و نسبت به روشنفکران و ممطلق توانا و خودشان را ھم به طور مطلق ناتوان می پنداشتند

 با ء خود می دانستند که از رفقای رھبری گرفته تا بقيه رفقاۀدر چنين اوضاعی چريکھای فدائی خلق وظيف. اعتماد بودند

 مسلحانه عليه رژيم ضمن نشان دادن صداقت و صميمت و وفاداری واقعی کمونيستھای راستين ايران به ۀانجام مبارز

 مسلحانه به ھمان گونه که ۀاما تأکيد کنم که ھدف مبارز. شمن و قدرت خود نيز واقف سازندتوده ھا ، آنھا را به ضعف د

رفيق احمد زاده صراحتاً مطرح کرده به اين امر محدود نبود بلکه اصل مسأله به ميدان آوردن نيروی مبارزاتی توده ھا، 

 ۀ مسلحانۀق در جريان يک مبارزوارد آوردن ضربات نظامی به دشمن و تشکيل ارتش خلق و شکست ارتش ضدخل

  .ی و در نھايت رسيدن به سوسياليسم بودئتوده 

 که گويا اين مبارزه از کوبا يا کشورھای ست چريکھای فدائی خلق می زنند اينۀ مسلحانۀاتھام ديگری که به مبارز

ات انقالبی ي که تجرب استمسلم اين ويدن کتاب می گااً در اين مورد رفيق مسعود در ھماتفاق. امريکای التين تقليد شده

اما ھرگاه در نظر گرفته شود که  ."سود رسانند"ن لحاظ يد ھم آموخته شوند، و از اين درسھای آموختنی دارند و بايشيپ

ل تئوری انقالب است، يح و تکميط ھر کشور و تصحيژگی شرايست که قادر به کشف و ن عمل انقالبیي ائیل نھايدر تحل

م م ه ا ه ت بخش  (.شوند می "آور انيز"م داده بشوند، يکی تعميطور مکانه ن اگر قرار باشد بيشيھای پيشک تئور بی

ما : ويدنھا راھنمای عمل خود قرار داده بودند که ميگآبه ھمين خاطر آنھا اصلی داشتند که ) بررسی انقالب در انقالب

  ....م اما در ايران ما راه خودمان را می رويمنام تمام رھبران انقالبی جنبش کارگری را بر پرچم خود حک می کني

نھا با کپيه آ که د باز ھم ادعا کنئی اين توضيحات  روشن در تحليل ھای کمونيستھای فداۀ با مشاھداندآيا کسی می تو

 از برداری از انقالب کوبا و با اعتقاد به مشی جدا از توده در صدد انجام عمليات مسلحانه به منظور انقالب به نيابت

 در چشم توده ھا در ئی چنين نيرو ولی مطمئناً د؛ کنرا اين کاردنا که آره باز ھم کسی می توست؟ پاسخ اينندتوده ھا بود

  . دجايگاھی رفيع تر و  پر افتخار تر از عوامفريب و اتھام زن نمی ايست
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  )تقابل دو گفتمان (-٣

 يک ليست قديمی  که اتفاقاً اد تئوری رزمندگان سياھکل ريد تا من بحث برخورد به تحريفات رايج در مورھخب اجازه بد

کيد بر خصوصيات گفتمان نوينی که سياھکل أ با تا ھمين جا ببندم و بحث خودم رود شامل می شا ساله ر۴٣و باال بلند 

  .مھ ما مبلغش شد، ادامه بدۀدر جامع

 و تکامل روندھای عينی و کار ارزشمند ببينيد سياھکل تجلی غرش رعد در آسمان بی ابر نبود، بلکه در اثر رشد

وقوع پيوست و به خاطر تطابقش با واقعيت در مبارزات به بن بست ه مبارزاتی آگاه ترين فرزندان کمونيست ايران ب

 ۀ تحت سلطۀ نوين مبارزاتی در تاريخ جامعۀبه اين اعتبار سياھکل آغاز يک دور.  کردئی مردم ما راھگشا،رسيده

  . ماست

وقتی به . اين گفتمان حاصل نقد نظری و عملی تئوری قبل از خودش بود.  عرضه کردا گفتمان جديد رسياھکل يک

ن ھستيم که ا مۀ يک گفتمان سياسی در جامۀن رجوع کنيم می بينيم که تا پيش از سياھکل ما شاھد غلباتاريخ کشورم

 ما بر افکار ۀ تحت سلطۀ بر جامع۴٠ ۀ تا اواخر دھ٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨حداقل پس از کودتای امپرياليستی 

اين گفتمان با تسليم در مقابل ديکتاتوری عريان و نفس بُر حاکم بر . عمومی و بر ذھن روشنفکران ما سيادت داشت

 من را بپذيريد تا از يورش ۀد تا باقی بمانيد سلطئيبا من کنار بيا"جامعه، که به قول رفيق پويان پيامش اين بود 

 تمام مبارزات و شکستھای پيشين، از جمله مطرح می کرد ۀبا استناد به سرکوب وحشيان" امان باشيدمرگبار من در 

 در محدوده ای  سياسی ندارد در شرايط ديکتاتوری بايد برای اجتناب از نابودی صرفاً ۀکه چون خلق اميدی به مبارز

لکه بايد منتظر روز موعود شد تا توده ھا از که دشمن معلوم کرده حرکت کرد، نبايد دشمن را به مقابله برانگيخت ب

 قرار ستن چيآ و نقش پيشاھنگ در تسريع روند د معلوم نبود کی می رسدر اين روز موعود که اساساً . جای برخيزند

در چارچوب ديکتاتوری موجود سرانجام مردم متشکل می " کار آرام سياسی" تدريجی ۀبود که پس از يک دور

  . ديرس به آزادی و برانداخت را حکومت ودش مسير می اين از و کنند،  می امي قد،افت می راه عمومی ، اعتصابوندش

 چھل عناصر نوينی در جامعه شروع به ۀاما از اواسط دھ.  گفتمان غالب تاپيش از سياھکل بودۀ سلطۀاين مبانی و نتيج

 بود که با يک گفتمان جديد در نظر و عمل ئیاين عنصر نوين و بالنده عنصر کمونيستھای فداند رشد و نضج کرده بود

  . تبلور پيدا کرد و به ميدان آمد

 از ساختار اقتصادی و زير ادر توضيح مبانی نظری تئوری راھنمای رزمندگان سياھکل، اين تئوری مبنای تحليلش ر

 ۀدور از ايران، در سميامپريال ر نفوذيس از لحاظ تاريخی خط خلق، فدائی چريکھای ليتحل در. بنای جامعه آغاز کرد

نومستعمره که در ظاھر مستقل ولی در واقع  ۀجامع يک به شاه زمان رضا از ايران که شده داده نانش و ميقاجار ترس

بعد به تدريج با تعميق روابط سرمايه داری امپرياليستی و از بين رفتن  . تبديل شد،وابسته به امپرياليسم بود

 به مثابۀ امپرياليسم« لنين در کتاب .نظام سرمايه داری وابسته در ايران شديمبورژوازی ملی، ما شاھد حاکميت 

 دول معظم در راه تقسيم اقتصادی و سياسی جھان يک ۀ مالی و مبارزۀاستيالی سرماي:(»باالترين مرحلۀ سرمايه داری

" ونی از کشورھای  وابستهشکلھای گوناگ"و ما شاھد ..... وجود می آورده سلسله شکلھای انتقالی وابستگی دولتی ب

  ". در دام وابستگی مالی و ديپلماتيک گرفتارندکه در صورت ظاھر استقالل سياسی دارند ولی عمالً  "ھستيم 

. ن کوشيده اندآ در حفظ و پاسداری از ءاين ھمان نظامی است که رژيمھای پھلوی و جمھوری اسالمی با تمام قوا

 عاً يوس و شديداً  ما، ديکتاتوری ۀجامع در سميامپريال ۀسلط ات اقتصادی ناشی از اين مناسب اسیي سۀويژگی  بارز و نتيج

 که چه در زمان رضا شاه و چه محمد رضا شاه و د اخير نشون می دھۀ يک سدنگاھی به تاريخ تقريباً . ز استيآم قھر

از .  ما بودهۀمسلط بر جامعبعد ھم جمھوری اسالمی ديکتاتوری عريان روبنای سياسی اجتناب ناپذير سيستم اقتصادی 

، تا زمانی که اين نظام و روبنای ود امپرياليسم از بين نرۀ که تا زمانی که سلطوداين تحليل اين نتيجه حاصل می ش
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دست ه  آزادی بدنو کارگر نابود نشۀن يعنی ديکتاتوری در جريان يک انقالب اجتماعی به رھبری طبقآسياسی ناگزير 

  . سرنگونی صرف اين رژيمھا دل خوش کردنخواھد آمد و نبايد به

برای رزمندگان . است بسيار مھم و اساسی در اين تحليل برخورد چريکھای فدائی خلق نسبت به طبقه کارگرۀنکت

ن و توجيه تمايالت آ يک عبارت برای جا خوش کردن در ورای  کارگر صرفاً ۀو رھبری طبق"  کارگرۀطبق"سياھکل 

ثير گذاری بر روی أفتمان  سياھکل، پيشرو می بايست به معضل چگونگی ايجاد رابطه و تبلکه در گ. روشنفکری نبود

  . د سازمان يافته و آگاه به منافع خود پاسخ بدھۀ مبارزه در قالب يک طبقۀندن او به صحنا دورانساز و کشۀاين طبق

 که روشنفکرن اند کارگر را اين می دۀق ارتباط گيری روشنفکران با طب که راهدنيد که از دير باز نظری وجود دارامی د

 ودش و گويا از اين طريق می.  کارخانه ھا و در آنجا با کارگران تماس بگيرندداخلند ولباس کارگری تن بکنند و بر

 که  استاما اين راھی.  کارگر را ساختۀکارگران را، ھم در تشکل ھای صنفی اش متشکل کرد و ھم با آنھا حزب طبق

  . نشان داده راطل بودنشخود واقعيت با

 اساکا ر). سازمان انقالبی کارگران ايران" (ساکا" شاه يک سازمانی بود موسوم به ۀ مثال بزنم، در دورکبگذاريد ي

 داشت و اين سازمان  فعاليت۵٠ تا ۴۶ سازمانی که از سال حدوداً .  تيپيک تجلی ھمين خط محسوب کردۀمی توان نمون

نھا قرار داده آ کارگر به منظور آگاه کردن ۀ آموزش مارکسيسم و کار در ميان طبقادش رش تمام تالش خويطبق ادعاھا

بود و باز ھم بنا به ادعای خودش موفق به ايجاد ھسته ھای کارگری در کارخانه ھای برخی شھرھای کشور در ميان 

مواجھه با به قول رھبرانش  ظھور و سقوط اين جريان که در زمان يورش ساواک و ۀبررسی تجرب. کارگران شده بود

 رغم داشتن ده ھا کادر در کمترين زمان ممکنه در ھم شکسته شد حاوی آموزش ھای مھمیه ب" اولين يورش امنيتی"

و خط خودش " کار آرام سياسی"در راستای پيشبرد " ساکا"ی که ه و مستمرسياسيرغم چندين سال کارپيگيرانه ب. است

 کارگر ايران حتی نه در آن ۀن فراتر طبقآاز .  پيشرو با طبقه نشدۀری در رابطيييچ تغن کارھا منجر به ھآانجام داد، 

 مقايسه کنيد احاال ھمين مثال ر. ثيری ھم نپذيرفتأن تآ نشناخت و در مبارزاتش از اگاه اين جريان ر زمان و نه بعد ھيچ

  .  کارگرۀثيرات گفتمان سياھکل بر روی طبقأبا ت

 به ی از اين روا تحت سلطه و خمود ما رۀ جامعۀن برخاست خيلی سريع چھرآکل و عملی که از ما ديديم گفتمان سياھ

ن به طور آ کارگر ايران و جنبشھای اعتراضی ۀ توده ھا در کل و طبقۀثيرات شگرفی بر روحيأو کرد و تياون ر

 با فروريختن .د و نيرو می دادن حمايت آن می شناختند و بهالق رخ ئیکارگران ايران نام چريکھای فدا. مشخص گذارد

ن مورد اقبال وسيع ا خلق ايران و راھشئیسد ديکتاتوری و ايجاد شرايط اعتالی مبارزاتی در مقطع قيام چريکھای فدا

 تبديل بزرگترين سازمان چپ خاور ميانهاين سازمان نه تنھا به .  کارگر ايران قرار گرفته بودۀويژه طبقه توده ھا و ب

بعد  ۀن ماه ھای اوليام در ھموي که بگست مثال کافيک کارگر ايران به عنوان يۀوضيح ابعاد نفوذش در طبقشد بلکه در ت

اين واقعيت بيشتر از ھر بحث و نظری .   خلق شکل گرفتئیاز قيام بيش از ھزار محفل کارگری ھوادار چريکھای فدا

اط بين روشنفکران انقالبی و طبقۀ کارگر شد و نشان که تنھا راه مبارزۀ چريکھای فدائی خلق قادر به ارتب نشان داد

  .داد که با صرف رفتن روشنفکر ھا به کارخانه نمی شود کارگران را به خود جلب و آنھا را متشکل کرد

 در ھموار کردن راه مبارزات کارگران و تشکل ا چنان نقش تاريخی و بزرگی ر۵٠-۴٩سازمانی که از سال ھای  

 در نتيجه اين . به ھيچ وجه آن سازمان انقالبی اوليه نبودرده بود، متأسفانه پس از قيام بھمن ديگ کرء کارگر ايفاۀطبق

ی به ميدان مبارزه آمده بود را ئسازمان نيروی انقالبی کارگرانی را که به ندای پيشاھنگانش پاسخ داده و در ابعاد توده 

ی و سرانجام تسخير اين ئفوذ تدريجی انديشه ھای توده عدم تداوم خط انقالبی رزمندگان سياھکل و ن. به ھرز برد

 سازمانی که بر مبنای  گفتمان سياھکل ۀ روند رشد بالند،ی ھای جوانئ منحط توده ۀسازمان از درون توسط دار و دست

  .ن به دامن بورژوازی آغاز شدآن حرکت می کرد را دچار وقفه ساخت و سير سقوط آو تئوری ھای 
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 با ربار ديگ" کار آرام سياسی"پيش از سياھکل، گفتمان ۀ  سازمان، ما شاھد شديم که گفتمان کھندر پرتو سقوط اين

استفاده از شرايط شبه دمکراتيک سالھای اول پس از قيام و ظرفيتی که تسخير رھبری سازمان توسط باند سازشکار 

و بعد از قيام اپورتونيسم خودش پرداخت ن در اختيارش گذارده بود دوباره به بازسازی آفرخ نگھدارھا  و فروپاشی 

اما اگر سازمانھا و نيروھای مدافع اين گفتمان يعنی کار آرام سياسی . نقش بزرگ و مخربی در جنبش انقالبی ايفاء کرد

که با شعف تمام بارھا از  نآرغم ه  انقالبی برخوردار بودند، بۀاز مساعد ترين شرايط شبه دمکراتيک ناشی از يک دور

، اما دسخن می گفتن" کوبيدن ميخ به تابوت مشی چريکی"کارگری و ت استيالی گفتمان مشی مسلحانه بر جنبش مضرا

نھا در ارتباط گيری آ حتی يکی از موفقيتھای با ارزش رزمندگان سياھکل و ادامه دھندگان راه داين نيروھا موفق نشدن

 ۀ و  ايجاد شرايط ساختن يک حزب واقعی و نه قالبی طبقن و پيشرفت مبارزاتشآبا اين طبقه، در سازماندھی و تشکل 

  . دکارگر گام اساسی بردارن

م که گفتمان سياھکل حاصل نقد و نشان دادن سترونی گفتمان غالب قبل از خودش و ويدر جمع بندی اين قسمت بايد بگ

و عمل خودش در جنبش مردم ما سياھکل با گذر از آن تحليلھای عقيم با نظر . نھا بودآپاسخی برای ضرورت گسست از 

سياھکل .  کارگر گشودۀ کرد و چون منطبق با واقعيت بود چشم انداز وسيعی در مقابل روشنفکران ما و طبقئیراھگشا

رغم گفتمان ه گفتمان سياھکل، ب.  ثابت کردان رآ ارائه داد و با عملش امکان رشد و اعتالی امانيفست انقالب ايران ر

  .نھا الھام گرفتآ خلق نيرو داد و از راه ئیی شد و جامعه به چريکھای فدائقبل از خودش توده 

  

  خره ؤ م-۴

  . ن نکرده باشما تۀ نکته در مورد شرايط کنونی به پايان می برم و اميدوارم که خستک با ذکر يام ريصحبت ھا

 يک ۀقرار داريم که سلط ما در شرايطی ، سال پس از قيام پر شکوه مردم٣۵ سال بعد از رستاخيز سياھکل و ۴٣

ھای تحت ستم ما کشيده  کارگران و خلقۀ در قالب رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی، تسمه از گردديکتاتوری جھنمی

 و د تحمل نمی کنا و  کوچکترين ندای آزاديخواھانه رد بر نمی تابای که کمترين کنش سياسی مسالمت آميز رديکتاتوري

رژيمی که در طول . د با گلوله و زندان جواب می دھار و مسکن و دستمزد عادالنه ر طبيعی برای نان و کاۀھر مطالب

 سال گذشته در جھت حفظ نظام سرمايه داری حاکم بر کشور ما و تأمين منافع سرمايه داران غارتگر جھانی با ٣۵

 جزه نی با که ھيچ زبدھن می داا کردن چوبه ھای دار و شکنجه، نش، با بر پئیاعمال يک استبداد خشن و قرون وسطا

  . د نمی فھمان زور رازب

 است که با چنين تمامی واقعيات مادی ناشی از اين شرايط اسارتبار که از اعماق جامعه بر می آيند نشانگر اين حقيقت

امروز در حالی که در .  بايد مسلح شد،نآو برای برانداختن  ی جز با زبان زور نمی توان صحبت کردديکتاتوری وحشي

 اعتصابات و اعتراضات کارگری، مبارزات و شورشھای مردمی، مبارزات ۀسراسر سرزمين مون شاھد بروز روز مر

دست ه چگونه می توان  اين رژيم را ب"و " چه بايد کرد؟"ال ؤزنان و خلقھای تحت ستم می باشيم، می بينيم که س

که در راه يافتن پاسخ ز جوانان آگاه ماست رسيد، معضل ذھن کاوشگر نسلی ا" آزادی"و به " مردم سرنگون کرد؟

طور مشخص ه ش در تجارب مبارزاتی نسلھای پيشين و بجو و کاو و ھای خود به طور طبيعی و انکارناپذيری به جست

  .  ھستند۵٠ ۀانقالبيون دھ

 ۀياھکل و شيوکيد کنم که با آموختن از گفتمان سأن تانھای عزيزمام از اين فرصت استفاده کنم و به اين جوھميخوا

 دبشناسنا ن را شۀبايد شرايط واقعی جامع. يندن بر بياا پيش از ھر چيز در جھت تشکل خودشن انقالبيون بايدآبرخورد 

ر شرايط جھنمی موجود، راه بسيج و سازماندھی توده ھا و رھبری مبارزات آنان ييثر مبارزه برای تغؤو راه ھای م

 با توجه به شرايط ايران و ديکتاتوری جمھوری مسلماً . دقعيت پيدا بکنن بر اساس وااجھت سرنگونی اين رژيم ر
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 تشکل مخفی ک ياند انقالبی با جمھوری اسالمی نمی توۀ و ادامه کاری و انجام يک مبارزءاسالمی اين تشکل برای بقا

ته شدن و شکار شدن  که نتيجه ای جز شناخئیکاری ھا" علنی"نھا بايد از آدر نتيجه . دو متکی بر قدرت سالح نباش

  .  ند  بپرھيزدتوسط دستگاه اطالعاتی رژيم ندار

ھمچنين من از اين فرصت استفاده می کنم و با تأکيد بر اين که سازمان ما تنھا سازمانی است که باور ھا و انديشه 

تداوم آرمانھا، راه ھای رزمندگان سياھکل را زنده نگاه داشته و با توجه به محيط فعاليت خود، با ھمه وجود در جھت 

 کارگر و زحمتکشان و ۀن برای طبقا که قلبشی از تمام نيروھای صديقرو رسم انقالبی آنان مبارزه می کند، يکبار ديگ

 خلق ايران، در ئی دعوت می کنم که به تالشھای مبارزاتی چريکھای فدادنھا از اين شرايط جھنمی می تپآ ئیرھا

  .د کمک کننانندھای تحت ستم به ھر طريقی که می تو کارگران و خلقئیخدمت به امر رھا

و پاسخ و پرسشھا م گوش کرديد اميدوارم که در بخش نظرات يضمن سپاس مجدد از حضور تک تک شما که به صحبتھا

  .   سطح بحثھای امشب کمک کنيدین به زدودن کاستی ھا و ارتقاابا برخورد فعالت

  ٢٠١۴ فبروری ١۵ -چنگيز قبادی فر

  

  :تيادداش
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