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  جھانگير محبی: فرستنده

٢٠١٢ جنوری ٣٠  

 

 سياھکل و سه پھنه برای بازنگری آن

تورج اتابکی: نگارش   

 

ثر از أ متچھل و پنجاه خورشيدی ايران را عمدتاً ھای   دھهۀھای متعارف، بسياری جنبش چپ مسلحان در بررسی

ضمن . خوانند  شصت و ھفتاد ميالدی میۀھای ضد استعماری و نيز جنبش راديکال جوانان و دانشجويان دھ جنبش

گيرم، اما بر اين باورم که اين جنبش  ھا را بر شکل گيری جنبش مسلحانه درايران ناديده نمی ثير اين جنبشأکه ت اين

 را ی خلق ايرانئھای فدا سازمان چريکآيند آن، يعنی   و پیسياھکلرويداد . ھا نبود الگو بردار از آن جنبشاساساً 

  :توان در سه پھنه بررسی کرد می

 

  جھانیۀپھن: نخست

با دنباله روی از حزب توده  فشرد که پيشترھا  جھانی، جنبش چپ مسلحانه در ايران بر استقاللی پای میۀدر پھن

 .روی آن را زير پا گذاشته بوداتحاد شو
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با طرح ملی شدن تنھا نفت جنوب (رفتار حزب توده در بحران آذربايجان، در کارزار جنبش ملی شدن صنعت نفت 

، توجيه حمايت شوروی از حکومت )و با حمايت از خواست اخذ امتياز نفت شمال ايران از سوی اتحاد شوروی

روی از  ، ھمه و ھمه جنبش چپ مسلحانه را به پرھيز از ھر گونه دنبالهھای چھل و پنجاه خورشيدی پھلوی در سال

  .ھای شوروی و چين کشاند ، يعنی اردوگاهآن زمانھای کمونيستی  قطب

 اردوگاه ۀھای جنبش چپ چريکی ايران بود که نه وابسته به اردوگاه شوروی شد و نه دلسپرد اين يکی از شناسه

ھای رايج آن زمان بين دو اروگاه نيز قرار بر   پلميکۀتقالل خواھی، حتی در حوزاين جنبش با پا فشاری براس. چين

  .آن گذاشت تا صف نگيرد

  

   ايرانۀپھن: دوم

پ ايران تحميل چچشمگيری را بر نيروھای  و عملکرد انفعالی حزب توده، شکست ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨کودتای 

  .کرد

 ۀ، احزاب سياسی اپوزيسيون ايران چون جبھ"انقالب سفيد"جرای ويژه با اعالم و اه  مرداد و ب٢٨پس از کودتای 

ھای اصالحی شاھانه، چه سياستی  که در برابر طرح اين. ملی يا حزب توده با سرگشتگی سياسی روبه رو شدند

  برگزينند؟

به سود ، و گروھی ديگر اصالحات را "اصالحات آری، ديکتاتوری نه"گروھی بر آن بودند که بايد صدا سر داد که 

  .شد پنداشتند که مآال به نفع تحوالت جدی اجتماعی در جھت سوسياليسم قلمداد می انکشاف سرمايه داری در ايران می

ی ھم برای ئھا نخست وزيری علی امينی حتی گامدر زمان . آن زمان، اين گفتمان غالب بين احزاب سياسی بود

  .برداشتحزب توده ھم خيزکی . فعاليت علنی احزاب برداشته شد

شاه اما حکومت امينی را ھم برنتافت و .  دوران سياه پس از کودتا، گويا بسته شده استۀگمان بر اين بود که پروند

 قانونی ۀھای مبارز  ھمه جانبه حرکت کرد و راه  خرداد، شتابان به سوی يک ديکتاتوری١۵پس از سرکوب خيزش

  .را بست

 حکومت و ملت را به چنان ۀکه جنبش مسلحانه شکل گرفت و سطح رابطبر چنين بستری از رفتار سياسی بود 

يا با حکومت، يا بر : ارتفاعی کشاند که با نفع قاطع حکومت، اوپوزيسيون را بر سر دو راھی سياسی قرار داد

  .حکومت

  

   اخالق سياسیۀپھن: سوم

اش را بر ھمه جای  دی بود که سايهس و نااميأ، اين فرھنگ ي١٣٣٢ مرداد ٢٨از پی روزھای سياه پس از کودتای 

گفت و  می" زمستان"اخوان ثالث از . سی که بيشتر از ھرجا در ادبيات آن زمان خود را نماياندأي. ميھن گسترانده بود

  .بود" مرگ وارطان"شاملو راوی 

ز يا در پی ، کنشگران سياسی ديرو"نھضت ملی" ھای  جز شمار کوچکی از افسران حزب توده يا پايبندان به ارزش

  . قدرت چسبيده و در نھادھای حکومتی صاحب مقامۀکسب و کار آب و نان دار بودند و يا به کشال

نويد شکنندگی . یئ برخاست که مبلغ اميد بود و پوياجنبش چپ مسلحانه اما در سپھر اخالق سياسی به طرح فرھنگی

نام . گذاشت از جان میپيشاھنگی که . آن دانستساختار قدرت سياسی را داد وخود را پيشاھنگ مبارزه برای تحقق 

  .ی مردم ايرانئفدا. ی گذاشتئخود را فدا
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کيد بر أت. خواند" نوين" خود را ۀحرکت تاز. انتخاب اين نام خود اشاره به گسستی از فرھنگ سياسی پيشين داشت

اره به رفتار سياسی داشت و فرھنگ نوين ھم اش. بودن فرھنگ ، کالم آن زمان بود" نوين"بودن جنبش يا " نوين"

  .ھم به رفتار فردی

در رفتار سياسی به طرح از خود گذشتگی نشست و از جان مايه گذاشت و در رفتار فردی، فداکاری و ايثار را تبليغ 

رد اه. ک وبتی جانک دول از آن موجب عق د وع ان، اصل ش ای ج ا پ کنجه ت ر ش ی، مقاومت در براب ار سياس . در رفت

اورت می. ودسازشی در کار نب ر سر ب ا غرور ب د ب ودی و باي ق ب ا خل ا ب ا سرشکسته ي ستادی و ي  و سرافکنده در  اي

ردی . شد سراغ گرفت اين را در رفتار بسياری از پيشگامان و رھروان جنبش مسلحانه می. پيشگاه تاريخ ار ف در رفت

  ننيز مبلغ فرھنگی شد پالوده، از خود گذشته و به خدمت تھی دستان و فرودستا

  .ھا يادکردنی است ثير اين فرھنگ ميان ھواداران جنبش انقالبی و ديگر کنشگران سياسی آن سالأت. درآمده

   بين المللی تاريخ اجتماعی و دانشگاه ليدن اسۀتورج اتابکی، استاد تاريخ اجتماعی، پژوھشکد*

 

 

 

 ی خلق بھروزدھقانیئچريک فدا

 ی ازرفيق بھروز دھقانی فرزند راستين خلق ايرانياد درچھل ويکمين سالگرد رستاخيز سياھکل،

 . است) مقاومتۀاين اسطور(بھروز دھقانیۀ اين عنوان، شايست ؛"او مرگ را ُسرودی کرد " 

 زير خود و با مرگ حماسی اش درۀ تا زنده بود، زندگيش را درخدمت به خلق صرف کرد؛ و با مقاومت قھرمانان

 يادش گرامی" مرگ را سرودی کرد "   -امعه به جای گذاشت درواقعشکنجه ھای رژيم شاه وتأثيری که درج

 " اشرف درويشيان علی"


