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  اشرف دھقانی

  ٢٠١۴ مارچ ١٨
  

  ساز سياھکل و نقد يک نوشته دورانۀحماس
  

 و تحقق سوسياليسِم در  توده ھاۀ سياھکل و تداوم رزم چريکھای فدائی خلق که برای ھموار کردن راه مبارزۀحماس

اين دوران منبع .  ايران از جان خويش نيز گذشتند، دوران درخشان و تاريخ سازی را در ميھن ما به وجود آوردۀجامع

 کارگر و ديگر توده ھای تحت ستم ايران از قيد ۀ کسانی است که راه آزادی و رھائی طبقۀالھام و درس گيری برای ھم

 ۀدرست با توجه به اھميت عظيم مبارز.   رژيم ھای وابسته به امپرياليسم را دنبال می کنندسلطه امپرياليسم و نابودی

 پنجاه و گرايش نسل ھای جوان به اين مبارزه است که در نشريات منتشر شده در ۀ کمونيست ھای فدائی در دھۀمسلحان

ورد رستاخيز سياھکل و به طور کلی ل رژيم جمھوری اسالمی نيز از چندين سال پيش مطالبی در موايران تحت کنتر

  .چريکھای فدائی خلق چاپ می شوند

، مطلبی در پاسخ ١٣٨۵ ]جدی و دلو[که در ايران منتشر می شد نيز در تاريخ دی و بھمن“ نقد نو ”ۀ مجل١۶ ۀدر شمار

درست در اين با توجه به نکات برجسته و .  نوشته شده است»علی اکبر معصوم بيگی«ال اين نشريه توسط ؤبه چند س

متن و در عين حال وجود برخی احکام نادرست و غير واقعی در آن، امسال که فرصتی برای برخورد به بعضی 

نظرات در ارتباط با رستاخيز سياھکل پيش آمده، ضمن در اختيار گذاشتن متن مزبور در اختيار خواننده الزم است 

  .   برخورد شود،طباق ندارنديادداشت وار به احکامی که در اين متن با واقعيت ان

 مسلحانه را ۀاگر چه جنبش سياھکل خود زمان آغاز مبارز”: در يک قسمت از آن متن، نويسنده مطرح کرده است

به خالف چپ .  ولی مبانی نظری ضرورت پيکار قھرآميز را بسيار پيش از اين حرکت پی ريزی کرده بود... برنگزيد

که ھرگز نياز به تدارک تئوريک مبارزۀ مسلحانه ) ر گروه ھای مسلح اسالمیاعم از مجاھدين خلق و ديگ(مذھبی 

پرداز اصلی جنبش مسلحانه، اميرپرويز پويان، مسعود احمدزاده، بيژن جزنی و مصطفی   هديدند، چھار نظري نمی

  “.دندشعاعيان، به تفصيل پايه ھای نظری ضرورت مبارزۀ مسلحانه را برای مخاطبان چپ خود تشريح کرده بو

 دانسته ھای خود، به نکات بسيار ۀجای تعجب و در عين حال تأسف است که کسی که در اين مقاله با دقت، در حيط

مھمی از جنبش مسلحانه انگشت گذاشته و روی برخی از واقعيت ھای اين جنبش با تعمق شايسته ای برخورد کرده 

اين درست است که بيژن جزنی و مصطفی . قعيت است درجه مغاير با وا١٨٠است، ناگھان حکمی صادر می کند که 

که البته متفاوت و مغاير با ( مسلحانه نوشته و درک خود را از اين مبارزه توضيح داده اند ۀشعاعيان در مورد مبارز

 ۀتدارک تئوريک مبارز”ولی بحث نويسنده در اينجا در مورد ) نظر چريکھای فدائی خلق در مورد اين مبارزه است

مسعود احمدزاده و امير پرويز « ء  است که تنھا از طرف چريکھای فدائی خلق در کتاب ھائی که نام رفقا“نهمسلحا

ھمان تئوری تدوين شده ای که خود نويسنده ھم در مورد آن به درستی تأکيد !   بر آن ھا نقش بسته صورت گرفت»پويان
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کت سياھکل بدون اقناع نظری ھرگز در تصور بی سابقۀ مبارزان جوان به حر  اقبال گسترده و”می کند که 

  “.گنجيد نمی

 کوتاه در مورد ۀ کدام جزوه يا حتی يک مقال»بيژن جزنی يا مصطفی شعاعيان«حال پرسيدنی است که قبل از سياھکل 

  نام برد؟ “  مسلحانهۀتدارک تئوريک مبارز”ھا به عنوان   مسلحانه نوشته بودند که بتوان از آنۀضرورت مبارز

 نوجوانان دانش آموز بودند، »امير پرويز پويان و مسعود احمدزاده« در زمانی که »ژن جزنی و مصطفی شعاعيانبي«

حال به چه ( سياسی شرکت داشتند ۀ جوانان آن دوره در صحنۀ به مثاب۴٠ ۀ مبارزات علنی و قانونی اوايل دھۀدر دور

 با ھمکاری رفقايش گروھی »بيژن جزنی«بعد از آن ). شکل و با کدام نظر و انديشه، در اينجا مورد بحث ما نيست

 متن فوق خود ۀ چريکھای فدائی خلق بود که نويسندۀ مسلحانۀتشکيل داد که از نوع ھمان گروه ھای قبل از آغاز مبارز

ند، جا، گروه ھائی کشف، بازداشت و روانۀ زندان ھا می شد جا و آن گاه، اين گه”:  در موردشان اين چنين نوشته است

. ثيری در متن جامعه نداشتند و اميد آن نبود که ھرگز از حاشيه به متن بيايندأکه اين گروه ھا کمترين ت ولی مسلم اين

طور که می دانيم   ھمان“.دريائی از مشکالت تشکيالتی، تئوريک و بينشی مبارزان را در محاصرۀ خود گرفته بود

 ادعاھای ۀبررسی منصفانه در حين کنار زدن ھم. دستگير شدند ١٣۴۶رفقای گروه سورکی، جزنی، ظريفی در سال 

رغم  ن اين گروه علیااغراق آميزی که تا کنون در مورد اين گروه صورت گرفته نشان می دھد که به واقع مبارز

دريائی از مشکالت تشکيالتی، تئوريک و  ”برخورداری از شجاعت و صداقت انقالبی به دليل محاصره شدن در ميان

.  خود قادر نشدند از حاشيه به متن آمده و بر متن جامعه ھمچون چريکھای فدائی خلق تأثير گذار باشند“شیبين

 مسلحانه تدارک تئوريک ديده بود، او ۀ را نيز نمی توان نظريه پردازی تلقی کرد که برای مبارز»مصطفی شعاعيان«

 مجزا و خاصی ۀداری از اين مبارزه پرداخت و نوشت مسلحانه چريکھای فدائی خلق، به طرفۀخود بعد از آغاز مبارز

، در ١٣۵٧تازه نوشته ھای او در ھر زمينه ای ھم که بود خيلی دير يعنی در سال .  مسلحانه نداردۀھم در مورد مبارز

  .  انقالب به طور وسيع پخش شدندۀدور

بعد توسط جمعی از روشنفکران  به ١٣۴۶از اواخر سال “  مسلحانهۀتدارک تئوريک مبارز”واقعيت اين است که 

 يک کار جمعی صورت ۀانقالبی ايران که در تھران، تبريز، ساری و مشھد در ارتباط با ھم کار می کردند در پروس

 با نبوغ خاص خود حاصل آن کار گروھی را جمعبندی و به »امير پرويز پويان و مسعود احمدزاده«در واقع . گرفت

در نتيجه تنھا اين دو رزمنده، به مثابه نظريه پردازان واقعی جنبش . م ارائه دادندصورت تئوری ھای يک دست و منسج

قبل از رستاخيز سياھکل رفقای .  ديده بودندتدارک تئوريکمسلحانه در ايران، قبل از شروع اين جنبش برای آن 

 جامعه را به صورت تئوريک يک در زمينه و از جنبه ھائی مسايل ھر مختلفی که چريکھای فدائی خلق را تشکيل دادند

ن در جامعه قرار اھا در تعداد محدودی در دسترس مبارز توضيح و تشريح کرده بودند و نسخه ھائی از نوشته ھای آن

 از بين رفت، اما ١٣۵٠ھا با يورش ساواک به چريکھای فدائی خلق در سال  گرفته بود که متأسفانه بسياری از آن

 مسلحانه ۀمبارز”و “  مسلحانه و رد تئوری بقاءۀضرورت مبارز”شده تحت عنوان ھای خوشبختانه دو اثر رفقای ياد 

  .در جنبش به جا ماند“ ژی ھم تاکتيکيھم سترات

جنبش مسلحانه، به رغم  ”: آن است که نويسنده مطرح می کند»علی اکبر معصوم بيگی« ۀخطای ديگر در نوشت

ست بود و ھم از آغاز ھدف نخست خود را تصرف قدرت سياسی می پايبندی مطلق به آرمان خواھی، به شدت پراگماتي

 نويسنده در ادامه به درستی .“ی انگشت نمی گذاردئدانست و از اين رو ھرگز بر اختالف ايدئولوژيک، نظری و فرقه 

سی جنبش، ھدف ھمه سويۀ خود را بسيج ھمۀ نيروھا برای رسيدن به انقالب و دستيابی به قدرت سيا”می نويسد که 

رغم  اما علی. ن در آن دوره صحبت می کندا در ميان مبارز“اتحاد و يکپارچگی”و بعد  از وجود فرھنگ “ .می شمرد

بينی مورد توجه نويسنده قرار گرفته است، پراگماتيست خواندن جنبش مسلحانه تا جائی  ذکر اين نکات درست که با تيز
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 مثبت اين عبارت را به کار می ۀ ھر چند نويسنده از جنب- نيستکه به چريکھای فدائی خلق مربوط است، حکم درستی 

   . برد

چريکھای فدائی خلق به مثابه يک تشکل کمونيستی ھدف خود را تصرف قدرت سياسی از طريق کشاندن توده ھا به 

ی در شھر و ده  کارگر بلکه نيروی وسيعی از خرده بورژوازۀھا، نه فقط طبق از نظر آن. ميدان مبارزه قرار داده بودند

لذا . ھا و سرمايه داران وابسته، قرار دارند  يک رژيم وابسته به امپرياليسم و حافظ منافع آنۀدر مقابل رژيم شاه، به مثاب

 نيروھای خلق را برای مقابله با دشمنان مشترک خود بسيج و ۀ کارگر و پيشروان اين طبقه موظفند که ھمۀطبق

يروان چنين نظری ھمواره خواھند کوشيد در ھر شرايطی در جھت اتحاد و يکپارچگی مسلم است که پ. سازماندھی کنند

نويسنده کامالً متوجه اين نظر و کوشش . حرکت کرده و اتحاد نيروھای خلق را در مقابل ضد خلق تأمين نمايند

ری کلمه در درون صف انقالب می باشد ولی به کارگي“ اتحاد و يکپارچگی”چريکھای فدائی خلق در ايجاد 

   . مناسبی برای توصيف چنين واقعيتی نيستۀاز طرف وی کلم“ پراگماتيست”

 به دنبال ھر آن چيزی است که در عمل مفيد تشخيص می دھد بدون توجه به اين که آيا در لحظهپراگماتيست، ھمواره و 

ھای فدائی خلق نه در حالی که چريک. ش نيز انطباق دارد يا نهبا اصول و پرنسيب ھای مورد قبولآن عمل 

ھا  برای آن معين ۀدر لحظ“ عمل مفيد در” لنينيست بودند، در نتيجه ھيچ چيز –بلکه عميقاً مارکسيست “ پراگماتيست”

بر مبنای برخورد .  قابل پذيرش نبود،بدون اطمينان از اين که با اصول و پرنسيب ھای مارکسيستی ھم خوانی دارد

چه در يک مقطع خاص در عمل مفيد به نظر می رسد در يک ديد دراز مدت  ه آيا آنکمونيستی ھمواره بايد توجه کرد ک

و اگر جواب منفی بود می ! ھا کمک می کند يا نه ھم واقعاً به نفع کارگران و زحمتکشان بوده و به پيشبرد مبارزات آن

گماتيست، عکس آن را انجام می  کاری که پرا–به نظر می رسد چشم پوشيد “ عمل مفيد در”چه در آن لحظه  بايد از آن

چه در نقل قول فوق آمده، نه تنھا پايبندی به  از ھمين روست که برای کمونيست ھای فدائی درست خالف آن. دھد

 سازمان ما کامالً مواظب بودند که به طور ھر چه دقيق ۀانضباط ايدئولوژيک يک اصل شمرده می شد بلکه رفقای اولي

جای ترديد نيست که اين برخورد اصولی، با برخورد . غير پرولتری مرزبندی صورت گيردتر با ايدئولوژی و نظرات 

ی که اصل را بر منافع تشکيالت و فرقه خود گذاشته و صرفاً از اين منظر روی اختالفات خود با نظرات ديگر افرقه 

لق ھم خالف ادعای فوق الذکر کامالً آثار به جا مانده از چريکھای فدائی خ. انگشت می گذارد، ماھيتاً متفاوت می باشد

ھا تا چه حد برای چريکھای فدائی خلق دارای  می دھند که خط کشی با نظرات غير پرولتری در جنبش و نقد آننشان 

 چريکھای فدائی خلق در مورد مسايل ايدئولوژيک و ۀاتفاقاً بايد تأکيد شود که حساسيتی که رفقای اولي. اھميت بود

ات بورژوائی و خرده بورژوائی در جنبش داشتند اگر ھمچنان در سازمان ما حفظ می شد، ھرگز کوشش در طرد نظر

  . به درون اين سازمان راه يابد١٣۵٣ در اواخر سال »جزنی«امکان نداشت که نظرات رفيق 

 صمد فروغ فرخزاد و« مسلحانه روی ادبيات صحبت شده و نام ۀ مذکور از تأثير مبارزۀدر قسمت ديگری از نوشت

 به عنوان يک ھنرمند، با شاخک »فروغ«به نظر می رسد در اينجا اشتباھی رخ داده، چرا که .  نيز قيد گرديده»بھرنگی

 ما شروع به رشد کرده بود ۀ در جامع چھلۀ دوم دھۀاز نيم مسلحانه که ۀھای حسی قوی خود از رويش فضای مبارز

صمد «در مورد .  مسلحانه متأسفانه او ديگر زنده نبودۀ مبارزپيشاپيش در شعرھای خود خبر داد، اما پس از آغاز

 ساعت در ٢۴”و “ ماھی سياه کوچولو” در آخرين کتاب ھای خود، »صمد«.  نيز ھمين امر صادق است»بھرنگی

 در صحبتی ١٣۵٠ در سال »پويان« مسلحانه را مطرح کرد که در اين مورد رفيق ۀضرورت مبارز“ خواب و بيداری

 حکم جرقه ای را برای ما داشت به گونه ای که در تالش برای درک قانونمندی »صمد«سخنان :  طور گفتبا من اين

  . ايران و يافتن اصلی ترين راه مبارزه بر آن اساس، بسيار مؤثر افتادۀھای جامع
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 ١٣۵۴يخ آن را تارجا زدن جنبش مسلحانه که  در) در واقع(در بخش پايانی متن مورد بحث، نويسنده توجه خود را به 

ژی جنبش به پايان آمده بود و ي نخستين مرحله از سترات١٣۵۴سال ”عنوان می کند، معطوف کرده و مطرح می کند که 

تمھيدی برای  ”که رھبران“ .کشان بود مرحلۀ دوم، بزنگاه خطير و دشوار پيوند جنبش مسلحانه و طبقۀ کارگر و زحمت

 کوتاه امکان توضيح و تشريح انتظاراتی که از نظر وی از جنبش ۀ در اين نوشت البته وی.“ دوم نينديشيده بودندۀمرحل

اما تأمل وی روی اين موضوع دارای اھميت است که من در اينجا به طور مختصر . مسلحانه می رفت را نداشته است

  . به توضيح آن می پردازم

ی را به درون خود راه داد که ئھای غير پرولتر تئوری ١٣۵٣سال می دانيم که سازمان چريکھای فدائی خلق از اواخر 

اين تئوری ھا به تدريج تأثيرات خود را، ھم در نظر و ھم در حرکت عملی سازمان .  ھمراه است»جزنی«با نام رفيق 

جا به آن توجه داشت اين است که نظرات غير پرولتری و اپورتونيستی   مھمی که بايد در اينۀاما نکت. به جا گذاشت

می توانند به درون يک سازمان کمونيستی راه يابند که کمبود و ضعفی در آن سازمان ايجاد شده و وجود داشته موقعی 

و به عبارتی   را به درون سازمان ما فراھم ساخت»جزنی«لذا بايد ديد که چه شرايطی امکان نفوذ نظرات رفيق . باشد

ال اين است که علت نفوذ آن نظرات در ؤه به اين سپاسخ صريح و کوتا ؟ ! ضعف و کمبودھا چه بودندۀديگر نقط

سازمان ما به خاطر خالئی بود که با عمل نکردن به رھنمود ھای انقالبی و منطبق بر واقعيِت تئوريسين ھای سازمان 

  .   چريکھای فدائی خلق، از يک سال پيش به وجود آمده بود

برای پيوند يافتن جنبش مسلحانه “ تمھيدی” ما به قول نويسنده واقعيت اين است که رفقای اوليه و تئوريسين ھای سازمان

 مسلحانه ۀبا توده ھا انديشيده و راه و چگونگی اين پيوند را ھم تا آن جائی که امکان پيش بينی آينده بعد از شروع مبارز

“ ژی ھم تاکتيکيستراتمبارزه مسلحانه ھم ”اين واقعيت در صفحات آخر کتاب . در ايران وجود داشت، نشان داده بودند

 به بعد ١٣۵٢ نبرد خلق، ارگان سازمان در آن برھه نشان می دھد که اين سازمان از سال ۀاتفاقاً نشري. مکتوب است

 انقالبيون شکستن جو يأس و نااميدی در ألۀکامالً متوجه موفقيت ھای جنبش مسلحانه و اين حقيقت بود که ديگر مس

در توده ھا نمی تواند باشد بلکه سازمان اکنون بايد با ايجاد تاکتيک ھای جديدی در  مبارزاتی ۀجامعه و ايجاد روحي

رغم اين آگاھی، متأسفانه سازمان به جای حرکت بر اساس تئوری  اما علی. جھت پيوند يافتن با توده ھا گام بر دارد

ھکل در جامعه به جای کوشش در غنی بنيانگذاران خود و حتی با توجه به تجربه ھای به دست آمده بعد از رستاخيز سيا

ر داد و به جائی رسيد ييتر کردن ھر چه بيشتر آن تئوری و رھنمود ھای داده شده، مسير مبارزاتی خود را به تدريج تغ

را محور تمام اشکال مبارزاتی خلق قرار داد و آن را در سال “ تبليغ مسلحانه”ی، ئ درجه ١٨٠که  با يک عقب گرد 

 در مقدمه ای برای کتاب »جمشيد رودباری« رفيق گرانقدر، ۀبا استناد به نوشت. برد خلق اعالم نمود نۀدر نشري١٣۵۴

مراد از تبليغ مسلحانه، از عمل ”: ، تبليغ مسلحانه چنين تعريف شده است »ژی ھم تاکتيکيتامبارزه مسلحانه ھم ستر«

ما با .  عمل مسلحانه را محدود می سازدۀرکی دامنچنين د. مسلحانه تنھا اثر تبليغی بر روی خلق انتظار داشتن است

 در تاريخی که اين مقدمه نوشته شده “.عمل مسلحانه به دشمن ضربات نظامی، اقتصادی و سياسی وارد می سازيم

 ۀالبته تحليل ما از مبارزه در مرحل”:  در دنباله مطلب فوق می نويسد»رودباری«،  رفيق ١٣۵١يعنی تيرماه سال 

دھد، ولی اين مطلقاً بدان معنی نيست که ما عمل مسلحانه را با  ر مجموع ماھيت تبليغی آن را نشان میش د اکنونی

  “.تبليغ مسلحانه يکسان بگيريم

 ۀبنابراين علت مواجه شدن جنبش مسلحانه با خطری جدی، دقيقاً انحراف سازمان چريکھای فدائی خلق از تئوری مبارز

در ضمن اين سخن نويسنده ھم .  بود که پيامدھای خطرناک تری را ھم به دنبال آوردژی ھم تاکتيکيمسلحانه ھم سترات

بر جنبش  “)کشتگر( فرخنده - نگھدار  باند“  و در قالب١٣۵٧ و ١٣۵۶ھای  آن چه در سال”کامالً درست است که 

  .“ھای بنيادگذاران اين جنبش نداشت حاکم شد، به ھيچ روی ربطی به انديشه
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اينجا به نقد آن پرداخته شد از معدود نوشته ھائی است که بدون تحريف نظرات بنيانگذاران چريکھای نوشته ای که در 

 اين رو امکان برخورد  نظرات خود پرداخته و ازۀ به ارائ- امری که عکس آن به امری معمول تبديل گشته -فدائی خلق 

ارج نھادن به مبارزات درخشان . برای روشن کردن ھرچه بيشتر واقعيت ھا در خدمت به پيشبرد جنبش را می دھد

گذشته و دست آورد ھای آن نه تنھا نوستالژی نيست بلکه تنھا با درک درست ارزش ھای گذشته است که می توان 

رزاتی پيشين را باز شناخت و از آنھا برای ساختن آينده ای بھتر بھره ايرادات و ضعف ھای نھفته در حرکت ھای مبا

  .جست

  ١٣٩٢بھمن 

  

، می آيد، ھمان مقاله ای “ برای آن که بدانی باد از کدام سو می وزد”آن چه در زير تحت عنوان : ئیتوضيح پيام فدا

 توسط رفيق ئی پيام فداۀمين شماردرج شده و در ھ) ١٣٨۵شمارۀ دی و بھمن ( “نقد نو“ مجلۀ ١۶شمارۀ  ست که در

 .اشرف دھقانی مورد نقد قرار گرفته است

  

 علی اکبر معصوم بيگی

  می وزد برای آن که بدانی باد از کدام سو

 

 قيام سياھکل را يک حرکت سوسياليستی انقالبی در مقطع خود می دانيد؟  واقعيت ھای آن مقطع چگونه بر  آيا اساساً -١

  ر بوده است؟ثيرگذاأچنين رخدادی ت

، آن جنبش ئی سال که از جنبش چريکی چپ در ايران می گذرد، آيا می توان گفت که در تحليل نھا٣۶ امروز پس از -٢

  ثير خود را بر بستر مناسبات اجتماعی امروز بگذارد؟أتوانست ت

  :در پاسخ به پرسش نخست شما بايد گفت

 که ھدف خود را ايجاد جامعه ای مبتنی بر برابری اگر غرض از حرکت سوسياليستی انقالبی، حرکتی است= ١

اقتصادی، اجتماعی، سياسی و حقوقی و نيز جامعه ای عاری از طبقات از راه انقالب اجتماعی قرار می دھد، آری، قيام 

ريه سياھکل يک حرکت سوسياليستی انقالبی بود، اين را ھم می توانيد از نخستين اسناد اين جنبش و ھم از آثار بعدی نظ

دانست و در دنبالۀ  البته جنبش مسلحانه انقالب سوسياليستی را غايت بی واسطۀ خود نمی. پردازان شاخص آن دريابيد

ژی خود را بر پايۀ ارزيابی نيروھای اجتماعی و دوستان و دشمنان خلق استوار يسنت مرسوم مارکسيستی، سترات

از آن جا که شما ھم در . سوسياليسم می دانست، ترديدی نيستولی در اين که ھدف از انقالب را رسيدن به . ساخت می

 بودن لزوماً  “انقالبی“ را آورده ايد، در اين بحث نمی کنم که “سوسياليستی انقالبی“ پرسش خود عبارت

د به ھمين سان، انقالبی که انقالبی ھای سياھکل در نظر داشتند، انقالبی اجتماعی بو. بودن نيست “سوسياليستی“ مرادف

گيرم که من و شما  بنا بر اين مسلم می. که غايت خود را دگرگونی بنيادی روابط طبقاتی و روابط توليدی قرار می داد

 داستان ھستيم که آغازگران قيام سياھکل، نه به انقالب سياسی بلکه به انقالب اجتماعی چشم داشتند و از  در اين نکته ھم

  .دنداين رو ھم سوسياليست و ھم انقالبی بو

 از ئیانقالب و اميد به دگرگونی بنيادی جامعه و رھا.  از ياد نبريم که جو غالب بر آن دوره جو انقالب بود-٢

يک، دو، سه، چندين “ بود که به ندای نمود، عصری رود، بسيار در دسترس می ھا و وھنی که بر تبار انسان می ستم ھمۀ

معروف بود که اگر به سر يکی از کالس ھای .  ھا نفر لبيک می گفتندگوارا، ھزاران بلکه ميليون چه “ويتنام بسازيم

کم  گفتيد به چند داوطلب چريک نياز داريم، از صد دانشجو دست رفتيد و می می) شريف کنونی(دانشگاه صنعتی آريامھر 
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يالن می عصری که حتی در دژ ضد انقالب جھانی، باب د. فشانی اعالم آمادگی می کردند ھفتاد نفر برای جان

طلب بانگ بر  حتی لوترکينگ صلح. نيست وزد، نيازی به ھواشناس برای آن که بدانی باد از کدام سو می“ :سرود

اما اکنون . آن دم می زديم  بود که درئیيا و انقالب، ھواؤر. “يای زندگی در برابریؤ دارم، رئیياؤر من“ آورد که می

  .عصر حاکميت ضد انقالب جھانی است

برداری از روی  ثير از جو جھانی و نسخهأجا نبايد اين نتيجۀ سرا پا غلط را گرفت که جنبش سياھکل به ت  اين ولی از-٣

ترين  ھای شما آمده، بيش که در مطاوی پرسش "واقعيت ھای اجتماعی" .حاشا و کال. ھای حاضر و آماده پديد آمد نسخه

 تمامی منافذ حياتی فضای سياسی جامعه بسته شده ١٣۴٢ پس از سال: ثير را در شکل گيری مبارزۀ مسلحانه داشتأت

نگرفته از ھم پاشيد و کار  جبھۀ ملی و نھضت آزادی، دو نيروی بسيار محافظه کار و غير انقالبی، يکی شکل . بود

بھتر از اين ) طلب چپ سوسيال دموکرات اصالح(خليل ملکی  "نيروی سوم" سرنوشت. دومی به زندان و سرکوب کشيد

جنگ سرد در اوج بود، دور سلطۀ امپرياليسم بر ايران تکميل شده بود؛ . ھيچ حزبی حق فعاليت سياسی نداشت. بوددو ن

بازی و پيامدھای شکست و خواری  خوش پراکندگی، تشتت، فرقه طلب، ملی و مخالف حکومت دست نيروھای اصالح

رفت از جو خفقان حاکم بر ايران،  برای بيرونھيچ راه مسالمت آميزی .  بودند١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨پس از کودتای 

 کشف، بازداشت و روانۀ زندان ھا می ئیجا، گروه ھا جا و آن گاه، اين البته گه. حتی در دورترين افق ھا به چشم نمی آمد

 متن ثيری در متن جامعه نداشتند و اميد آن نبود که ھرگز از حاشيه بهأکه اين گروه ھا کمترين ت شدند، ولی مسلم اين

بن بست شيوه ھای .  از مشکالت تشکيالتی، تئوريک و بينشی مبارزان را در محاصرۀ خود گرفته بودئیدريا. بيايند

جو انقالبی جھانی تنھا بستری فراھم آورد تا مبارزان سياھکل بتوانند بر پايۀ آن . کھنۀ مبارزاتی به اثبات رسيده بود

 جا اين نکته را روشن کنم که اگر چه جنبش سياھکل خود زمان آغاز الزم است ھمين. ژی خود را شکل دھنديسترات

 مسلحانه را برنگزيد و در واقع دستگيری يکی از اعضای گروه جنگل سبب شد که گروه پيش از موعد دست به ۀمبارز

ف چپ به خال. سالح ببرد، ولی مبانی نظری ضرورت پيکار قھرآميز را بسيار پيش از اين حرکت پی ريزی کرده بود

که ھرگز نياز به تدارک تئوريک مبارزۀ مسلحانه ) اعم از مجاھدين خلق و ديگر گروه ھای مسلح اسالمی(مذھبی 

پرداز اصلی جنبش مسلحانه، اميرپرويز پويان، مسعود احمدزاده، بيژن جزنی و مصطفی  ديدند، چھار نظريۀ نمی

اقبال . را برای مخاطبان چپ خود تشريح کرده بودندشعاعيان، به تفصيل پايه ھای نظری ضرورت مبارزۀ مسلحانه 

نکته ای که ھم از . گنجيد بی سابقۀ مبارزان جوان به حرکت سياھکل بدون اقناع نظری ھرگز در تصور نمی گسترده و

اين که . پردازان جنبش سياھکل درخور اھميت است ی نظريهأو ھم از لحاظ استقالل ر) متدولوژی(نظر روش شناسی 

سر جزوۀ کوتاه، فشرده و ابداعی اميرپرويز پويان حتی يک بار نامی از مارکس، لنين يا ھيچ انقالبی ديگری به در سرا

 ھيچ انقالبی مارکسيستی بدون اتکا و استناد به اين نکته به ويژه از آن رو اھميت دارد که آن دوره تقريباً . آيد ميان نمی

نظريۀ دو مطلق پويان در . رساند ا به اثبات نمیرھبران فکری و معنوی مارکسيست، برھان خود ر

ناپذير رژيم شاه و ضعف مطلق توده  که در واقع به مطلق قدرت شکست "مسلحانه و رّد تئوری بقاء مبارزۀ" جزوۀ

اشاره داشت و از انقالبی ھا می خواست که اين دو مطلق را برای مبارزۀ مسلحانه در ھم بشکنند، ھيچ سابقه ای در 

که پويان در اين جزوه با اشاره به آلودگی ھای  نکتۀ در خور توجه ديگر اين. ا و آثار بزرگان مارکسيسم نداشتنوشته ھ

 حاکم بر جامعه، از اين طبقۀ اجتماعی نزد چپ ايران ئی و خرده بورژوائیکارگران ايران به فرھنگ بورژوا

ثير أای است که در اين ساليان، اصل را بر ت امدانهھا، رفع سوء تفاھم ع غرض از ذکر اين نکته. کرد  میئیزدا تقدس

ی امريکاپذيری جنبش مسلحانه از جو جھانی و موفقيت الگوی مبارزۀ قھرآميز در کوبا، ويتنام و برخی ديگر از نقاط 

  .گيرد يک سره ناديده می التين می گذارد و شرايط داخلی ايران و راه پر سنگالخ رسيدن به مبارزۀ مسلحانه را
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  :ر پاسخ به پرسش دوم شما بايد بگويمد

ت می توان گفت که ھيچ أ جنبش مسلحانه جو مبارزاتی حاکم بر جامعۀ ايران را چنان راديکاليزه کرد که به جر-١

شايد مايۀ شگفتی باشد اگر بگويم که جنبش مسلحانه، به رغم . ثير آن برکنار نماندأناطيس تقعرصه ای از جامعه از م

ه آرمان خواھی، به شدت پراگماتيست بود و ھم از آغاز ھدف نخست خود را تصرف قدرت سياسی می پايبندی مطلق ب

جنبش، ھدف ھمه سويۀ خود . ی انگشت نمی گذاردئدانست و از اين رو ھرگز بر اختالف ايدئولوژيک، نظری و فرقه 

اين سياست نه تنھا در عرصۀ جامعه . را بسيج ھمۀ نيروھا برای رسيدن به انقالب و دستيابی به قدرت سياسی می شمرد

ھر وقت و ھر : و در ميان نيروھای سياسی مخالف مبارزۀ مسلحانۀ چريک شھری بلکه در زندان ھا نيز دنبال می شد

جا که کار مبارزان مسلح به زندان و بند می کشيد، خواھان اتحاد و يکپارچگی کمون ھای متفرق و پراکندۀ درون زندان 

تعبير شده  "افراطی سانتراليسم" يا "سياست خلقی" ھای اخير، گاه به خطا به انديشی سال ياست در پساين س. می شدند

 ،"مشی چريکی"آميز  از کسانی که برای توصيف مبارزۀ مسلحانه، به تعبير ھای پژوراتيو و اھانت. است

ه وحدت بی چون و چرای نيروھای و مانند اين ھا متوسل می شوند، جای اين پرسش ھست ک "بازی ترقه" ،"چريکيسم" 

بازی، سکتاريسم و در يک  می کنند و تفرقه، پراکندگی، فرقه  انقالبی را در دورۀ چيرگی مبارزۀ مسلحانه چگونه توجيه

  دھند؟ کلمه والزاريات کنونی را چگونه توضيح می

ھنگامی (ر مراحل آغازين مبارزه شد، به اين معنا که د ژی عمومی شمرده میي سازش ناپذيری نيز اصلی تابع سترات-٢

ای که توازن  ، راه بر ھر گونه سازش با قدرت مسلط بسته می ماند اما در مرحله) به سود دشمن استءکه توازن قوا

ی، با حفظ منافع ئ بايست از سازش ھای مرحله ، به طور نسبی و نه مطلق، به سود نيروھای انقالبی است، نمیءقوا

  .ھای ناموفق و موفق السالوادور، ويتنام، چباپاس و به تازگی نپال از اين شمارند نهنمو. ژيک، تن زديسترات

حزب توده، :  مبارزۀ مسلحانه در شرايطی آغاز شد که گرايش ھای گوناگون چپ در ايران و در تبعيد کم نبودند-٣

ا گرفت، فقط بخشی از اين نيروھا سازمان انقالبی، سازمان توفان، کادر ھا و گروھی که بعدھا نام اتحاديۀ کمونيست ھ

منطق مبارزۀ مسلحانه چنان قاطع و نيرومند بود که توانست ھژمونی خود را به ھمۀ مبارزان . به شمار می رفتند

جريان مبارزۀ مسلحانه نه فقط موفق شد بسياری از اين گروه ھا را به پشتيبانی صريح يا ضمنی از خود . بقبوالند

يون جھانی محصالن و دانشجويان ايرانی را به صورت يکی از ابزارھای تبليغاتی نيرومند خود برانگيزد بلکه کنفدراس

  .درآورد

ثير شگفت آور مبارزۀ مسلحانه بر روابط ميان زنان و مردان انکار نکردنی است؛ با مبارزۀ مسلحانه است که أ ت-۴

زنانی که -نان يک سره در ھم می شکند اسطورۀ ضعيف بودن، عروسکی بودن، خانه نشين بودن و سياست گريزی ز

موران ساواک و نيروھای اھريمنی شاه درگير می شوند و تا آخرين أدر خيابان ھای تھران و ديگر شھرھای ايران با م

در گفت و گو با وزير (فشنگ می جنگند و شجاعانه می ميرند، نه تنھا در خاطرۀ مردم نقش می بندند بلکه حتی شاه را 

ھا  بحث دگرگونی در مناسبات زنان و مردان در پايگاه. از اين ھمه دالوری به حيرت می اندازد) مدربارش، علَ 

  .جا مجال بسط و پرورش آن نيست شود ولی اين به ھمين جا ختم نمی) ھای تيمی خانه(

ک می افتادند، ثير خون دامن گير شکنجه شدگان، تيرباران شدگان و دالورانی که در درگيری ھای خيابانی به خاأ ت-۵

 بر سر دست می گرفتند، انکار ناپذير و ۵٧ و ۵۶ که مردم در سال ھای منتھی به ئیدر قالب عکس ھا و پالکارد ھا

  .ناشدنی است فراموش 

 بدون جنبش چريکی چپ سوسياليستی ايران تصور فضای راديکالی که سراسر ايران، حتی دستگاه روحانيت را فرا -۶

، در برابر ۵٧ و ۵۶ھای  ناپذيری رھبر اصلی روحانيت ايران در سال از ياد نبريم که سازش. يدگنج گرفت، در ذھن نمی
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زنی با شاه و دربار و تظلم بردن به ظالم نداشتند، بيشترين جذابيت را نزد  حلی جز چانه گروه ھای سازشکاری که راه

  .مردم داشت

، داستان )…پور و  فيعی کدکنی، گلسرخی، سلطان، شئیشاملو، فروغ، خو(ثير مبارزۀ مسلحانه بر شعر أ ت-٧

و ) …، شھيار قنبری، منفردزاده، بابک بيات و ئیجنتی عطا(، موسيقی پاپ .)…آبادی، درويشيان، بھرنگی و  دولت(

ت می توان از فرھنگ أو سينمای ايران چنان گسترده بود که به جر) …نژاد، ساعدی و  پور، رحمانی سلطان(تئاتر 

و نه به (زيرا که فرھنگ تحقير مرگ، البته به تعبير لنين .  يز مبارزۀ مسلحانه ياد کردخاص و متما

 تا ١٣۴٩در سينمای ايران در سال ھای ) ترين زندگان بودند زيرا که مردگان اين سال، عاشق "طلبی مرگ" اصطالح

ون مبارزۀ مسلحانه، غيرقابل تصور فشانی، بد  و ستايش استوار ماندن بر عقيده و ارزش ھای انسانی تا پای جان١٣۵٧

  .است

ژی خود که گردآوری، تشکل و سازماندھی نيروھای چپ انقالبی و ي مبارزۀ مسلحانه در تحقق نخستين مرحلۀ سترات-٨

ھای مھلک  جنبش مسلحانۀ چپ سوسياليستی توانست از ضربه. روشنفکران انقالبی بود به توفيق کامل دست يافت

تر سر بر آورد، زيرا که ھنوز نيروی حياتی خود را از دست نداده  تر و شاداب سالم) ١٣۴٩- ۵٣(نخستين مرحلۀ خود 

ژی جنبش به پايان آمده بود و مرحلۀ دوم، بزنگاه خطير و دشوار پيوند جنبش ي نخستين مرحله از سترات١٣۵۴سال . بود

ی که از موج سرکوب ھا جان به در برده ولی از قراين پيداست که رھبران. کشان بود مسلحانه و طبقۀ کارگر و زحمت

مرحله ای که قرار بود موتور کوچک چريک، موتور بزرگ مردم را به حرکت (بودند، تمھيدی برای مرحلۀ دوم 

 فرود نمی آمد و ١٣۵۵ و اوايل ١٣۵۴بار اواخر سال  به نظر من اگر ھم ضربه ھای مرگ. نينديشيده بودند) درآورد

رو بود و می بايست در پی ه رو نمی کرد، باری جنبش با مشکالت جدی روبه نابودی روبجنبش مسلحانه را با خطر 

 ١٣۵٧ و ١٣۵۶ھای  آن چه در سال. به سخن ديگر، شکست جنبش مسلحانه محتوم نبود. آمد چاره انديشی اساسی بر می

ھای بنيادگذاران اين  نديشهبر جنبش حاکم شد، به ھيچ روی ربطی به ا )"کشتگر( فرخنده -نگھدار  باند" و در قالب

  .جنبش نداشت

حق نيز ھمين است که . سخن آخر اين که من در اين يادداشت کوتاه خود ر ا تنھا به پاسخ پرسش ھای شما محدود کردم

و پرسش ھای شما . ھر نسل بايد از خود بپرسد که در جنبش ھای پيشين، چه عناصری مرده و چه عناصری زنده است

با اين ھمه جنبش مسلحانه دارای ميراث سترگ و گران قدری است که ھنوز چنان . وده منحصر می شدنيز به ھمين محد

چيزی . سويه و انتقادی قرار گيرد  مورد ارزيابی ھمهدباي که بايد و شايد مورد کاوش و پژوھش قرار نگرفته است و می

بر کسانی که با نگاھی .  اسطوره بدل کردکه ھست، جنبش مسلحانه را، با ھمۀ حشمت و عظمتی که داشت، نبايد به

ھای شخصی و اجتماعی خود را به گردن جنبش مسلحانه  ندانم کاری ھا و ناکامی  منفی و کينه توزانه، گناه ھمۀمطلقاً 

می اندازند، َحَرجی نيست؛ اين کسان غايت قصوای خود را سرمايه داری دموکراتيک و تنظيم بازار می دانند و سرمايه 

 را باور دارند و ئیيای رھاؤشمارند؛ روی سخن با کسانی است که ر ا سرنوشت مقدر و گريز ناپذير انسان میداری ر

پيکار مسلحانۀ چپ سوسياليستی ايران، اسطوره ستيز . با نگاھی ھمدالنه جنبش مسلحانه را به اسطوره مبدل می کنند

بازگشت به ناکجاآباد، . ديدگاه انتقادی را ارج می نھادی و أ، استقالل رئیبود و ھرگز به گذشته چشم نداشت و خودپو

نوشتۀ منسوب به اميرپرويز پويان، ھر گونه انديشۀ بازگشت به خويش ، بازگشت به طبيعت و بازگشت به گذشته را نفی 

لی در و. توان به سنت ھای درخشان گذشته ارج نھاد و از آن برای ساختن آينده بھره گرفت به سخن ديگر، می: می کند

نوستالژی می تواند گسست ميان گذشته و حال را پنھان کند؛ نوستالژی . عين حال ديد نوستالژيک به گذشته نداشت

چندی . گذشته را قلب می کند، آن را به مکانی امن، آسوده و آشنا مبدل می کند و نگاه به آينده را تيره و تاريک می کند

 پرسيده بودند که آيا اکنون که به گذشته نگاه می کنی، می توانی جاپان پيش از يکی از اعضای گروه مسلح ارتش سرخ
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نسل ما : بر آنچه کرده ايد، صحه بگذاری؟ به گمان من، پاسخ او، پاسخ نسلی است که مبارزۀ مسلحانه جوشيد و برآمد

اسخ درخور دھد، اگر ھر نسلی به مسائل عصر خود پ. ھای خاص خود را به مسائل خاص زمانۀ خود داد، ھمين پاسخ

  .ايم تر شده  نزديکئیيای رھاؤتوان گفت که يک گام به تحقق ر ت میأبه جر
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