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 !سياھکل به تاريخ تعلق دارد
  )به مناسبت چھل و يکمين سالگرد قيام سياھکل(

  

 تاريخی سياھکل را گرامی می ۀنون در شرايطی چھل و يکمين سالگرد واقعاک .بار ديگر سالگرد سياھکل فرا رسيد

 اجتماعی در مقايسه با آن زمان - کامل از آن روز بزرگ تاريخی می گذرد و شرايط سياسی ۀداريم که چھار دھ

انقالبی   و در اشکالی گوناگون اين عمل ئیدر طی اين مدت ھر ساله با بيانی، به شيوه ھا. گونه است کامال دگر

 که ئیگرامی داشته شده است، اما نه تنھا محتوای اين گرامی داشت ھا گوناگون بوده است بلکه نيروھا و تشکل ھا

ه چگونه گرامی داشتی شايسته و ال اساسی اين است کؤاما س.  نيز متفاوت بوده اند ،به اين امر مبادرت ورزيده اند

 آن حرکت درک گردد و از ميان ۀدد که  مضمون و خصايص ويژگر ست ؟ اين مھم زمانی حاصل می ا آنۀيستبا

. کاربسته شود ه  يک رھنمود تاريخی باز يافته و بۀمثابه ويژگی ھای گوناگونش خصلت اساسی  و پيام اصلی آن ب

  :               له روشنتر شود أبر روند اين سالگردھا ، تالش می شود تا حدودی مس پس با نگاھی گذرا

 ، قيام عده ای پيشاھنگ خلق عليه استبداد و نظام ۴٩ سال ]دلو[  بھمن١٩ح ھای رزمندگان سياھکل در  غرش سال

وابسته به امپرياليزم شاه و بيانگر شورش عليه نظم موجود بود، که با طنينی سراسری عزم، روش و راه نوين 

 خلق يعنی ئیادت انقالبی سازمان چريکھای ف اعمال قدرۀ به پشتوان۵٧تداوم مبارزه تا سال . مبارزه را اعالن کرد 

سازماندھی و آتش سالح در شھرھا ، به بيانه ھا و اطالعيه ھای گرامی داشت سالگردھا مضمون و محتوای واقعی 

 ٢٢ و ٢١صورت اتفاقی در قيام ه  به دليل شرکت بخشی از سازمان و ھوادارانش  ب۵٧در خودسال . می بخشيد 

انعکاسی " ايران را سراسر سياھکل می کنيم"ی بخشيد وئتبلوری در ابعادی توده  معدود رابھمن، آن قيام عده ای 

ر شرايطی کيفی سازمان يي گرامی داشت آن واقعه بود، بلکه دريک  تغۀاين نه تنھا عاليترين وجھ. گسترده يافت

روئيد  به يک جنبش فراچريکھا را به لحاظ کمی و کيفی دگرگون ساخت و با اين جھش سازمان از تشکلی کوچک 

 به ئیرو  دقيقا فرودش را در خود داشت زيرا که اين فرائیرو اما ھمين فرا.  معروف گرديدئیو به جنبش فدا

جنبش،  تحت سيطره و ماديت يافتن يک تئوری واحد ، منسجم و مونيستی نبود ، بلکه برداشت ھا و گرايش ھای 

را در خود داشت، که گرايشات فکری مسعود احمدزاده ، بيژن جزنی  گوناگون از تئوری مبارزه مسلحانه و ضد آن
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 و ئیھمه زير چتر فدا. شد ی را شامل میئو گرايشی که ھر دوی آنان را رد می کرد و حتی گرايش حزب توده 

بی جھت نبود که در گرامی داشت سال .  سياسی را تشکيل می دادند -، ملغمه ای از گرايشات نظریئیحنبش فدا

 سازمان برگزار شد، گرايشی که بعدا جريان راست و ضد انقالبی اکثريت را ۀر خود سياھکل،  که  به وسيل د۵٨

 ۀو در نقط) سخنرانی جمشيد طاھری پور( امام بلکه انقالبی خطاب کردند شکل دادند ، خمينی را نه تنھا رھبر و

 در متينگ ۵٨در ھمان سال ) حرمتی پور محمد – اشرف دھقانی جريان( خلق ئیمقابل آن، جريان چريکھای فدا

کيد برتداوم راه سياھکل، در پرتو بی افقی و أمھاباد در کردستان، ضمن ضد انقالبی دانستن خمينی و رژيمش و ت

نداشتن چشم اندازی روشن ، کردستان را سنگر آزادگان ناميدند و بدين وسيله تشکل کمونيستی خودرا در حد آزادی 

ن جنبش خودمختاری طلب خلق کرد اش بودند را در حد مدافع ای که مدعی پرچمداریيستيکمونخواھان و جنبش 

  .                                                                                  دنباله روی تداوم يافت ،ئیفرو کاستند و با اين تقليل گرا

تنھا جريان  بود ئیاکندگی طيف ھای گوناگون موسوم به فدا که سالھای انشعابات و پر۶١ و ۶٠ در سالھای 

 ئیکه از چريکھای فدا) حرمتی پور - بخش خلق ھای ايران ، جريان صبوری ئیارتش رھا(چريکھای فدای خلق 

خلق انشعاب کرده بودند نظرا و عمال با تدارک و سازماندھی حرکت ستون چريکی در جنگلھای مازندران ، راه 

. را زنده کردند آنان با درک پيام اصلی و محوری سياھکل به طور واقعی بعد از ده سال آن. اوم دادندسياھکل را تد

سياھکل در ۀ اگر حماس.  ماه ادامه داشت١۴به مدت  )ارخا( روز دوام آورد ، حرکت چفخا ١۴اگرحرکت  سياھکل

رکت با تداومش و طی عمليات ھای شرايط و فضای سکوت و خفقان حاکم بر جامعه پژواکی  سراسری يافت، اين ح

 که ھر روزش مشحون از حوادث و تکان ھای ۶١ و۶٠فضای متالطم و التھابی سال ھای  موفق در شرايط و

قيام  ،اعدام ھای دسته جمعی تظاھرات ھا و درگيری ھای خيابانی،  مجاھدين ،ۀعمليات روزان(سياسی بود 

و شرح " جنگلی "ۀی برجای گذارد و واژئثيرات عميق منطقه أانعکاسی وسيع و ت ،)غيرهسربداران در امل و 

  .                                     نان ورد زبان توده ھا در مازندران گشتآکارھای 

در چھار چوب  )ارخا(ان مستقر در کردستان مانند اقليت، چفخا و چفخائي به بعد بخشی از فدا۶١ و ۶٠از سال ھای 

با نام گذاری عملياتی   در مقر ھا و در مواردی نادرئی خلق کرد و حفظ خود، طی مراسم ھادنباله روی از جنبش

نام سياھکل و صدور اطالعيه و بيانيه سالگرد سياھکل را گرامی می داشتند و به تکرار اين امر تا سال ه  بئیايذا

  .                                                  دل خوش بودند۶٧

عمال  خود به خارج کشور انتقال يافتند،ۀ  به بعد که اين تشکل ھا با شکل و شمايل دگرگون شده و پراکند۶٨ال از س

 خوانی برای گرامی داشت سالگرد سياھکل در محتوا، در حد حفظ يک سنت و در شکل به تعزيه گردانی و نوحه

  .                                  ذکر مصيبت تنزل يافت

ی ميه ھا ، بيانه ھا و سخنرانی ھادھد که انبوه اعال د طی شده در گرامی داشت سالگرد سياھکل نشان می  رون

از فھم مضمون و پيام اصلی آن تھی گشته و ربطی به .  خالی و تکراری است ااز محتو ،ئیماندگان جنبش فداباز

نيم قد که بنا بر ماھيت ديدگاه و مواضع شان از ميان ميراث خواران  قد و . عمل انقالبی سياھکل نداردۀ درک جوھر

، وضع کالھی برای خود بدوزند راضی اند و می خواھند از اين نمد  ابا چنين شيوه ھای تکراری و بی محتو

مثال ببينيم چخفا که مدعی درس گيری از سياھکل .  مسلحانه  به ويژه مضحک تر است ۀمدعيان مدافع تئوری مبارز

 سالگرد سياھکل به چه شيوه و متدی ودر کدامين شکل و محتوا برخورد ۀاغ آينده سازد، با پديداست تا گذشته را چر

  کند؟ می
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  اگر بنيانگذاران سياھکل با تحليل مشخص از شرايط مشخص به نقد و نفی اشکال مھجور مبارزه و شعارھای کھنه  

ست که نمی خواھند به آن نزديک شوند، شک نبايد  ائینقد گذشته تابو. پرداختند ، اينان را با اين امور کاری نيست

ی ئ انقالب است و جنگ توده ۀ تاريخی سياھکل  ھنوز روستا پايگاه عمدۀکرد که بعد از چھار دھه از گذشت واقع

 اجتماعی مشخص و تازه -طوالنی آن استراتژی مطلوب ؟ وبعد از چھل سال به تالش برای يک تحليل سياسی 

ای  سياھکل عليه شرايط موجود به قيام برخاستند ، اينان دنباله رو وضعيت موجودند و حداقل نيازی نيست؟  اگررفق

، اطالعيه ھای تکراری ،  سازی]؟؟[شيوه ھای مرسوم نمآھنگبه   ر شرايط حاکم برخود نيز برنمی آيند وييبه تغ

 عمل و اھدافشان اھميت شايان اگر برای رفقای سياھکل مضمون.  و غيره محدود شده اند اسخنرانی ھای کم محتو

مثابه ميراثی که ھويتشان را می سازد ، ه  بئیداشت و در پی اسم ورسم نبودند،  اينان با  چسبيدن به نام چريک فدا

ز عمليات پاسگاه سياھکل با نوشتن و پخش اعالميه ای ا اگر رفقای سياھکل بعد. مضمون و اھداف را فدا کرده اند 

مدند، آان برئيبه توضيح اھداف ومواضع  خويش برای روستا"  انقالبی ايرانۀجنبش مسلحان "دست نويس با امضای

 اينان ھدف و محتوا را به فراموشی سپرده اند و چنان به اسم و نام چسبيده اند که يادشان رفته که  سی سال پيش

که (کردند  ندند و استدالل میرا غاصبين نام سازمان می خوا)  اقليت بعدیھم اکثريت و ھم  (" سازمان چريکھا"

 اعتقاد ندارند وبدان عمل نمی کنند، حال با بيش از دو دھه استقرار در خارج از ئیکه آنھا به راه فدا) درست ھم بود

 مسلحانه و با لميدن بر ۀبه مبارز" اعتقاد" مبنی براکشور و بی عملی مطلق و صرف ادعای تکراری و بی محتو

.                                                                                       الی به خود راه نمی دھند ؤگونه شک و س مده ھيچآدست ه ميراث ب

، با شيوه ای يکسان  ولی با تابلوھای متفاوت به کارميراث ئیھمه مدعيان  رنگ و وارنگ  ميراث داری  جنبش فدا

ان ئيان کمونيست، اتحاد فدائيان اقليت ، فدائيان خلق اکثريت ، فدائي اين ميان بعضی ھا مانند فدادر. خواری مشغولند

ری در واژه ھا و به روز شده  در دست دارند و به کار خود سرگرم اند وبرخی بدون ييتابلوھای خود را با اندک تغ

 خلق ايران در  ئیسازمان چريکھای فدا. نندھيچ گونه دلواپسی وشکی حتی نيازی به روز کردن تابلوی خود نمی بي

 را ئیاتحاد و ھمکاری با شورای ملی مقاومت و مجاھدين مسيرش را می رود ولی چفخا ھمچنان تابلوی چريک فدا

بود که با انحالل عملی ) ارخا ( در اين بين تنھا چخفا . باالی سر خود نگه داشته است و برای آنان مرغ يک پا دارد

خودی در بدو ورود به خارج کشور ، نقطه پايانی برفعاليت سياسی خود گذاشت و در حفظ تابلوی بی به  و   خود

.                                          نکوشيد و در  مسير ميراث خواری نيفتاد، گرچه از ميراث مستقل و پرباری نيز  برخوردار بود امحتو

نديشند يا دژم گشته و ند گيرند يا مالل ، می توانند بي مسلحانه می توانند از اين سخنان پۀحال طرفداران تئوری مبارز

برخوردی  نان بستگی دارد اما آنچه که ضرورت دارد،آ ۀاين ديگر به خواست و اراد حکم تکفير صادر کنند ،

  .     است که عزم، روش وتحليلی نو می طلبدآگاھانه در پاسخ به نياز زمان

                                                  

   ١٣٩٠ ]دلو[   بھمن ما-                                                                   يوسف زرکار 

 

 


