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اداوره یت بلکذهبی  نیسبهمن ماه فقط یاداور پیروزی جمهوری اسلمی بر رژیم سلطنتی و استقرار استبداد م
ری درادثه تاریخی دیگیاهکل.  ححادثه مهم دیگری که آرمان سرنگونی رژیم شاه را داشت، نیز می باشد.س
ری ازت دیگپهنای مرز و بوم ایران است که سال ها سایه خود را بر جامعه سیاسی و فرهنگی ایران افکند.  روای
آزادی خواهی و عدالت طلبی که در سال های ابتدایی به نظر می رسید که تنها روایت جایگزین رژیم شاهی است،
نه ایلطنتی بم سدید رژیش شهادت واکنه شه بو این نه فقط بنا به گفته طرفداران دیروز و امروز ان،  بلک
اهاتیو شوان الترنه عنی بت خمینا روایجریان  نیز می باشد.  در سال های آخر سلطنت، این روایت در رقابت ب
ودم خشکست خورد و اگر چه در ابتدای جمهوری اسلمی توانست اکثر مخالفین جمهوری اسلمی را زیر پرچ
ان زدودهم از خاطره ایرانیم کادثه کجمع کند، اما با تثبیت جمهوری اسلمی و تحولت درونی فدائیان این ح
برمته های مان از خواسدالت طلبی همچنگشت. پرسش اصلی اینجاست چرا در شرایطی که ازادیخواهی و ع
هی اولیاطر مشه خایرانیان است، این رویداد با گذشت زمان کم رنگ تر و بی رنگ تر می شود؟ آیا این امر فقط ب
یرن سمسلحانه فدائیان است؟ آیا چنین روندی را می توان با میزان کفایت وارثان این جنبش توضیح داد؟ آیا ای
دائیان قبل از انقلب است؟ آیا این سرنوشت طبیعی همهمربوط به اهداف ارمان خواهانه اما «کودکانه» ف
الین آنیاری از فعرا بست؟ چدائیان نیسران و فی ایاحزاب  و سازمان های چپ دوران کنونی ماست و ویژگ

جنبش، امروز خود به مخالفین اصلی آن بدل گشته اند؟

اوج
ایأثر از جنبش هجنبش فدائیان در دوران اوج جنبش های چپگرایانه در جهان شکل گرفت. جنبش فدائیان مت
ایام، جنبش هطین و ویتنش فلسچریکی امریکای لتین، جنبش های ازادی بخش ضداستعماری به ویژه جنب

ی۱۹۶۸دانشجویی ش یعنه جنبدل، ست منه ارنسه گفتا بن دوران بنه در ای  اروپا بود. باید به یاد داشت ک
دای ضعه و جنبش هه توسورهای رو بش در کشای ازادی بخا، جنبش هرمایه داری در اروپش ضدسجنب
شارزات ازادی بخان از مبتیبانی جهانید. پشده بودنده شبوروکراسی در کشورهای سوسیالیستی در هم تنی
ار پراگ، توسعه مبارزات کارگری در کشورهای پیشرفتهمردم ویتنام، پشتیبانی جنبش های دانشجویی از به



ود وود بدرت خم در اوج قان سوسیالیسن زمد. در ایان می دهند را نشن رونصنعتی فقط گوشه هایی از ای
اد کرد.ام ایجن نظرای موفقیت ایدواری بیشتری با امیه فضموفقیت های تکنیکی اتحاد شوروی در عرص
م مارکسیست-ه سوسیالیسادی بر اعتقتی اگی حک سیاسزرگ و کوچزاب بت ها و احبسیاری از شخیص
روزیلنینیستی نداشتند، پسوند سوسیالیسم را به خود می چسباندند. سده قبل سده جنگ های جهانی،  سده پی
ایبر فاشیسم،  سده انقلبات، سده جنگ های ازادی بخش و سده ارمان خواهی بود. فدائیان  یکی از جنبش ه
هته کان گذشکوچک این خانواده بزرگ بودند.  جنبشی ارمانخواه، عدالت طلب، مستقل، سوسیالیست، و از ج

شیوه مبارزه مسلحانه را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده بود.
اته ترکیباین جنبش توانست بسرعت طرفداران خود را در میان جوانان و روشنفکران بیابد. جنبشی نو که هم
دندلزم برای پیروزی قلب روشنفکران  در آن زمان را داشت. شعرها سروده، اوازها ساخته، سرودها خوانده ش
انهانی های خالصاطر جانفشه خط بوفقیت آن فقتند. مان گشه زبان بطوره ها زبان اسن زمو در همی
طه فقچریک هایش نبود، آن دعای خیر دوران خود را نیز داشت،  دورانی که امید به جامعه ای متفاوت و بهتر ن
در ایران بلکه در همه جهان در اشکال مختلفی موج می زد. این فقط در ایران نبود که سرودها ی انقلبی خوانده
یایی، سوسیال دمکراسم اروپو، کمونیسمی شدند بلکه سیره  معمول همه اکناف جهان بود. در اروپا نیز چپ ن
یدند. درود را می کشانی خای پایچپ ، و نه میانه،  در حال پیشروی بودند. آخرین کشورهای فاشیستی نفس ه

امریکای لتین نیز النده به زودی به قدرت می رسد. 
اما این دوران برای فدائیان با چند ضربه دهشتناک به پایان رسید. ضربه های هولناک رژیم شاه،  پیروزی روایت
اهرن کوتبام از آن به عنوان «قخمینی بر علیه سلطنت،  و فروپاشی «سوسیالیسم موجود» .  دورانی که هابس

ارجی۱۹۸۹بیستم»  و فوکویاما  پایان تاریخ   یاد می کند، در سال واملی خا عه این ه به پایان می رسد. قطعا، هم
د از انقلبدائیان بعان آوازه فلی پایل اصهستند که به تنهایی نمی توانند سقوط فدائیان را توضیح دهند.عام
ه تاریخی مستقل ازعمل کرد خود ما فدائیان اعم از طرفداران امروز و دیروز آن می باشد.اما سیاهکل یک واقع
لی از عواموارثان امروز آن و ادعاهای مختلف انهاست.  این نوشته از منظری دیگر،  فقط نگاهی کوتاه به برخ

دارد.

پایان ارمانخواهی
ها نونی مه دوران کنه مشخصا وجت،  امکل گرفد شان خواهی و امیدائیان در اوج دوران ارمش ف جنب
لح،ارمانخواهی  بلکه مسئولیت، نه سوسیالیسم بلکه سرمایه داری، نه برابری بلکه تفاوت، نه انقلب بلکه اص
ه درد از انقلب فرانسد. بعنه جمع گرایی بلکه فرد گرایی، نه تشکیلت بلکه شبکه، نه عمل بلکه انتظار می باش
زرگ،ات بواهی ،  انقلبای ازادی خطی دو سده ما شاهد اوج ارمان خواهی در اشکال متفاوت بودیم. جنبش ه
ررای تغییتری بد کما امیا بجنگ ها و نیز ضدانقلبات یکی پس از دیگری امدند. بنا به گفته دانیل بن سعید، م
ررای تغیید  به امیرد کافه کسوسیالیستی   نسبت به قرن بیستم وارد  قرن بیست و یکم  شدیم. می توان اض

اساسی حتی کمتر از قرن نوزدهم نیز می باشد.



اطقگ در منیوع جند. شزمانی که  فوکویاما پایان تاریخ را اعلم نمود ، در نقد او به درستی کتاب ها نگاشته ش
انیمختلف جهان چنان گسترده گشته است که حتی عده ای این نظریه را مطرح می کنند که ما در یک جنگ جه
ابسر می بریم و به علت آنکه خوشبختانه تاکنون دامنه کشتار به وسعت جنگ های جهانی قبلی نیست و اینکه بن
نذیرش چنیبر انتظار معمول-این که  یک جنگ جهانی جدید  مترادف با جنگ هسته ای انگاشته شده است-  پ
هذیرفت کد پا بایدارد امادی نن اعتقطور چنین سنده ایواقعیتی آسان نیست. لزم به تذکر است که نویس
رایافی بوخت کز سمتأسفانه  آتش جنگ در گوشه و کنار جهان افروخته شده و در بسیاری از مناطق  دیگر نی
ایجاد جنگ های خانمان سوز جدید وجود دارند. بحران های اقتصادی در کشورهای جهان، گسترش نابرابری در
اید، بحران هروت اندوخته انان ثردم جهحد بیسابقه ای که هشت نفر از متمولین جهان به اندازه نیمی از م
طسیاسی، بازگشت جنبش های ناسیونالیستی (و بنا به گفته عده ای پسافاشیستی)، و از همه مهمتر فاجعه محی
زیست  همه و همه نظریه او را ابطال نمودند. اما متأسفانه بنا به گفته ژیژک، چپ های لیبرال اگر چه گفته های او
وده موجا گزینهر» و تنهود در شرا رد می کنند، اما در عمل پذیرفته اند که سرمایه داری کنونی « تنها بازی موج
رمایه داریان سان تر از پایان اسان جهور پایاست. فردریک جیمسون در همین رابطه می گوید: امروز «..تص
 
ار تقریبامعه ای دیگاست.». فرانسوا فیوره، مورخ لیبرال فقید فرانسوی با خوشحالی می گوید «پذیرش ایده ج
ه تلش براینهادی دارد و نان در باره این موضوع نه پیشغیر ممکن شده است، و  امروز هیچ کس در جه

فرموله کردن برداشت جدیدی می نماید.»
امروزه، هرگونه ارمان خواهی با انقلبات خونین پیوند زده می شود. نمی توان خونخوار نبود و  انتظار تغییر بنیادی
در جامعه را داشت.  اگر طرفدار سوسیالیسم دمکراتیک باشید، بایستی حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز
خواب چنین تغییری را نه برای آینده نزدیک، بلکه در قرن های آینده ببینید.   در دورانی که «اصل امید» جای خود
ود،ی می شود تلقرا به «اصل مسئولیت» داده است، در دورانی که حتی پایان جهان راحت تر از تغییر وضع موج
اک تلقی می شود، آیا جنبشی کهان خواهی  خطرنانی که ارمدر هنگامی که «افق انتظار» وجود ندارد، در زم

بنایش بر ارمان خواهی، بر ایجاد سوسیالیسم  بوده است، طرفداران زیادی خواهد یافت؟ 

گذشته و آینده
وعه ای ازگران مجمه کنشته  بان گذشد و همزمده می دهه آینود را ببنا به گفته کوزلک، زمان حال معنی خ
تهتجربه برای بیان انتظارات خود عطا می کند. به عبارتی گذشته و آینده با یکدیگر در پیوند متقابل هستند. گذش
ش هایهمیشه از زاویه مسائل روز ما مورد بررسی قرار می گیرد. از همین رو، ما با توجه به تنوع و وسعت پرس
د، رارار نگرفته انافی قامروز خود گذشته را ورق می زنیم و گوشه هایی که در بررسی های پیشین مورد توجه ک
کدارد، دیالکتیود نبرجسته می نمائیم. انزو تراورسو معتقد است، از آنجا که دیگر ارمان خواهی سده پیش وج
ترشه آینده گسود را بد خا نمی توانبین گذشته و آینده از بین رفته است. زمان حال با حافظه پرشده است ام
هدهد. بنا به  فرانسوا هارتوگ، زمان حال به تنهایی رهایی بخش و  در عین حال بسته درک می شود، دیگر آینده ب
د.ال گرایی می نامه او آن را حما قوت قلب نمی دهد، زیرا آن نه به مثابه نوید بلکه تهدید تلقی می شود. چیزی ک



ال رال انتقحال گرایی دو بعد مشکل افرین دارد. از یک سو، گذشته توسط صنعت فرهنگی که همه تجربیات قاب
رمایه داریق سد. افد نمی دها امیه مز  بده  نیت  اینر روایوی  دیگود،  و از ست می شرد رواین می باز بی
ایگزینک جده نزدیشکست ناپذیر است، و بعد از شکست « سوسیالیسم موجود» هیچ آرمان جدیدی برای آین
یا پیش بینود و یآن نگشته است. گذشته از جلو چشمان ما دور نمی شود، و اینده ای که بتوان آن را اختراع نم

کردد، به جز نابودی زمین و انسانیت، دیگر وجود ندارد. اما این چگونه ممکن شد؟ 
ایعیف اتحادیه هنعتی، تضارگر صبا دور جدید جهانی شدن و رشد نئولیبرالیسم، تضعیف کمی و کیفی طبقه ک
کارگری،  احزاب چپ  برای جبران تضعیف پایه اجتماعی خود هر چه بیشتر به سوی اقشار میانی کشیده شدند و
یهر تلقود در شازی موجا به عنوان تنهود را برمایه داری موجسیاست های رادیکال خود را رها نمودند، و س
ود رات خکردند. هم زمان فرهنگ مقاومت و چپ نیز زیر ضربات سنگین قرار گرفتند. بسیاری از احزاب سیاس
دفک هتن ینه بنا بر یک پروژه طولنی بلکه بر اساس نتایج انتخابات تعیین نمودند. مشکل این احزاب نه داش
ا در طیوکرات آمریکس و دمات است. کافیست به حزب کارگر انگلیطولنی مدت بلکه پیروزی در انتخاب
زرگرم بابیم. جاجعه را دریق فا عمسال های اخیرو نحوه برخورد با جرمی کوربین و برنی ساندرز نگاه کنیم ت
دهزب شه حد بای جدیجرمی کوربین از همان روز اول، در شرایطی که موجب سرازیری تعداد زیادی از اعض
دهدتر شیار بلنای»  وی بسامه «خلف هاکنون کارنان تاست،   «قابل انتخاب» نبودن وی بود. البته از آن زم
ؤالر ساومت زیگ مقده،  فرهناست.  امروز حافظه جمعی چپ ، طبقه کارگر و دیگر اقشار مردمی  تضعیف ش

 از جانب بسیاری از روشنفکران پذیرفته شده است.
 
رفته، پایان ایدئولوژی عمل

رایم و ب در دورانی که ارمانخواهی به کنار گذاشته شده است، سیاست های حال  بر پایه نظر متخصصین تنظی
ور آن راس حضه هیچ کت کته اسدان گشاز میان یکه تتی چنآینده تجویز می شوند.  ایدئولوژی نئولیبرالیس
احساس نمی کند. در اروپا،  برای اولین بار پس از روشنگری روایت مهم  دیگری به جز روایت حاکم وجود ندارد.
ردد. ما سده جدید را نه بادر چنین شرایطی، تراورسو معتقد است وسواس نسبت به  گذشته بیشتر می گ
د،ای امیه جه بم کانقلب، نه حمله به باستیل و کاخ زمستانی، بلکه با جنگ، با حمله یازده سپتامبر آغاز کردی
م. وداد کردیترور را گسترش داد.در چنین شرایطی ما تمام قرن پیش را سده جنگ، خونریزی و نسل کشی قلم
در نتیجه تمام توجه فقط متوجه قربانیان جنگ گشت. اروپا «خانه مرگ» شد، اما به درستی خاطره هولوکاست را
رنام قد. تمته را بزدایرن گذشارج گذاشت. در عین حال ایدئولوژی حاکم توانست همه دستاوردهای دیگر  ق
ه ازدون آنکم برف می زنیت حروز از هولوکاسبیستم به جنگ، هولوکاست، گولک خلصه نمی شود. اما ما ام
ا را ارجلح جویانه در اروپای صه تلش هدون آنکوئیم بمبارزه ضدفاشیستی نامی ببریم، از جنگ سخن می گ
ذفا حدها و آرزوهاتی، امیاعی و طبقارزات اجتموئیم مبخن می گگ سان جنه از قربانیانی کذاریم. زمگ
یهر از انقلب روسمی گردند.فرهنگ مقاومت نه به زور بلکه تحت اشکال دیگری از خاطره ها زدوده می شوند.اگ
حبتی صر از سوسیال دمکراسود، اگه می شتالین خلصسخن گفته شود، همه چیز به گولک و  جنایات اس
شود، تورم و بهره های بال برجسته می شوند. نئولیبرالیسم که یکی از شعارهای اصلی اش رقابت است، در عمل

تمام رقبای ایدئولوژیک خود را نابود ساخته و از نبود هماورد  لذت می برد. 



ان ودارانش را جوانود که طرفدا جنبشی بان ابتجنبش فدایی، اگرچه جنبشی ایرانی و مستقل بود اما از هم
لی عوامن رو بررسد، از ایی بودنای بین المللر جنبش هأثر از دیگروشنفکرانی تشکیل می دادند که بسیار مت
بیتخارجی اهمیت  دارد. همان طور که گفته شد، در طی چند دهه گذشته، روند بال کم و بیش در همه جهان تث
س از آنگشت. اما مشکل فدائیان قبل از شکل گیری دوران جدید، با شکست روایتشان در ابتدای انقلب،  و پ
قلع و قمع تدریجی اعضا و طرفدارانش،  به ویژه پس از شروع جنگ که «موهبت الهی» برای جمهوری اسلمی
دام امیبود آغاز شد. عده زیادی بعد  از انقلب،  بنا به پیشینه مبارزاتی فدائیان به این جنبش روی اوردند،  و تم
تگانشانخواهی گذشانی، و ارمخود را بدان بستند. سازمان فدایی که بزرگترین سرمایه اش صداقت، جانفش
بود نتوانست از این سرمایه استفاده کند. اگرچه روزبروز بر تعداد مخالفین جمهوری اسلمی افزوده می شد، اما
تهز کاسداران آن نیج طرفه تدریبخش بزرگی از جنبش فدایی در جهتی مخالف حرکت نمود و متعاقب آن،  ب

شد. نکته ای که دیگران از جنبه های متفاوت ان  را بررسی کرده اند و نیازی به تکرار آن در اینجا نمی باشد.
ابهی رادهای مشوان رونان می تورهای جهیاری از کشی نیست و در  بسدر نتیجه اگر این پدیده  فقط ایران
 
لماتند؟ مسی داشمشاهده کرد،  آیا این به معنی آن است که سازمان های  مختلف فدائی در این روند نقش کم
دمل از انقلب و عی قبود، یکی بداران خمینر طرفدائیان در براباعف فنه! بزرگترین دلیل آن شکست مض
ایتر نیروهیار بیشل بسپیروزی روایت غیرمذهبی، که با توجه به ضربات رژیم شاه به جنبش چپ و آزادی عم

 قابل درک بود . دیگری، عدم توانایی رهبری مقاومت بر علیه جمهوری اسلمی.
 
مذهبی کامل

ارزه وت مبده، روایه آیند بت، امیپ اسانی چت جها شکسی از آن هه یک بنابراین سه شکست متوالی، ک
جانفشانی را زیر علمت سؤال قرار داد. امروز اگر یادی از فدائیان می شود قبل از هر چیز، این  نه یاد مبارزه و
دلیل این مبارزه، بلکه یاد قربانیان این جنبش است. ارمان خواهی آن ها نه  نقطه قوت بلکه نقطه ضعف و جزئی
 
لمادند؟ مساز کودکی و ندانم کاری آن هاست. آیا این بدان معنی است که رهبران اولیه فدائیان دچار اشتباه نش

نه!

حافظه و تاریخ نگاری
ذرد.گفته می شود که برای نوشتن تاریخ منصفانه یک  انقلب یا هرحادثه مهم بایستی حداقل سه نسل از آن بگ
د.ود را دارندلیل اصلی آن این است که افراد درگیر چه فاتح چه مغلوب همه به نوعی خاطرات و قضاوت های خ

ود.ا فقطاگر تاریخ را مدا نمد از آن جافظه و خاطرات را بایاه ح به نوشته ها و اسناد تاریخی محدود کنیم آنگ
هته را برات گذشحافظه یک عمل کرد لزم در مغز برای زنده ماندن است. انسان، و نیز هر حیوان دیگری، خط
یاد می اورد، یا اینکه به یاد می اورد کجا می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را بیابد. حافظه انتخابی است و مغز به
هود که می شخاطر ظرفیت محدودش پس از مدتی بسیاری از اطلعات ناخواسته را پاک می کند. از این رو گفت

حافظه قابل اعتماد نیست و به شهادت  افراد پس از مدتی نه چندان طولنی نمی توان  زیاد باور کرد. 
اما  در دوران ما جدا کردن خاطرات از وقایع تاریخی  نزدیک بسیار مشکل است. از این رو عده ای از «حافظه
اده است،تاریخی» صحبت می کنند که به معنی آنچه که  بنا بر گفته همه، به قطعیت در فاصله نزدیک اتفاق افت



اما پرونده آن به عنوان یک حادثه تاریخی بسته شده است، می باشد.
ودر وجن خطا ایند؟ آیان خوبی باشآیا کسانی که خود در سازمان فدائیان فعال بوده اند می توانند تاریخ نویس
یود یک این خطر وجود دارد. تروتسکی که خ

 
ندارد که این تاریخ نگاری ها به خاطره نگاری تقلیل پیدا نکنند؟ قطعا

دمین می کندمه تضر در اورد. او در مقاز افراد بسیار مؤثر انقلب اکتبر بود، تاریخ ان انقلب  را به رشته تحری
که به عنوان یک تاریخ نگار بیطرف اسناد و مدارک تاریخی را مورد بررسی قرار داده است. او همچنین تاریخ را از
 در بسیاری از حوادث تاریخی ابتدای قرن شرکت

 
نظر شخص ثالث نوشته است. اریک هابسبام اگرچه مستقیما

اا»، طبعنداشت، اما خود از نزدیک شاهد بسیاری ازحوادث سده گذشته بود و کتاب معروف وی «عصر نهایت ه
پ وم از چاران اعمتأثر از خاطرات دور و نزدیک وی بوده است. همین امر را در مورد بسیاری  دیگر از تاریخ نگ
اوان بک گذشته نمی توادث نزدیک از حورد هیچیوان گفت. در مته می ترن گذشراست در مورد حوادث ق
قطعیت گفت که تاریخ نگار توانسته بیطرفی خود را کامل حفظ کند، و اینکه وی تا چه حد موفق شده است که
ره ب هم

 
قضاوت های شخصی خود را کنار بگذارد. از این رو ما تاریخ های متفاوتی داریم. برخی از حوادث تقریبا

تندسر آن توافق دارند، برخی دیگر نه. بنا به گفته پیر بوردیو «همیشه ممکن است نشان داد که چیزها می توانس
بامت» و هابسبه گونه دیگری باشند، که در جای دیگری تحت شرایط دیگری به شکل متفاوتی اتفاق افتاده اس
هدر همین رابطه می گوید «و من با نیت بوردیو این نکته را اضافه می کنم، من اطمینان دارم که ان ها در گذشته ب
ه وز تجزیشکل متفاوتی اتفاق افتادند و در آینده نیز دوباره متفاوت خواهند بود؛ و ما چیزها را به طور متفاوتی نی

تحلیل خواهیم نمود.». 
وعن موضه  ایت. اول اینکان اسیار آسامروز برای بسیاری از ما پذیرش ستارخان به عنوان قهرمان ملی بس
اا بانی مله زمر آن فاصبقدری تکرار گشته که همه ما آن را به عنوان یک امر بدیهی قبول داریم. یک دلیل دیگ
یم که در جوانی راهزنه ما می دانیاد نیستند. همستارخان است. در حال حاضر طرفداران رژیم قاجار نیز زی
اجوانمردانهی نه برخد کر چنرد، هاع کروطیت دفود و از مشمی کرده اما لوطی هم بوده است. او بی سواد ب
انرا  در میود.  چت بمی گویند معنی «مشروطیت» را نمی دانست. او تقریبا در تمام طول عمر خود اسلحه بدس
وانه عندائیان بش فهمه ما چپگرایان قبول ستارخان به عنوان قهرمان ملی بسیار  اسان تر است تا قبول جنب
یک جنبش چپگرای ملی ازادیخواه؟  چرا  خیلی ها به راحتی امیرکبیر  را آدمی مدبر می دانند بدون آنکه مشکلی با
کشتار بابیان و خشونت گرایی او  داشته باشند، بدون آنکه مشکلی با « تحت الحمایه انگلیس بودن »  وی داشته
تارخان وبیر، سم از امیرکخ خود، اعزرگ تاریان بیت ها و قهرمانباشند؟ چرا ما به درستی و به حق بر شخص
امثالهم به پاس خدمات معین شان ارج می گذاریم ، بدون آنکه به خاطر دیگر نقایص شان آن ها را طرد کنیم، اما
ابیان ارزیه خدماتشان  و ناطر نقایص شه خبرعکس در مورد بسیاری از شخصیت های چپ، آن ها را فقط  ب

می کنیم و حتی اگر آن ها را ارج می گذاریم آن را در خلوتگاه و نه در پیشگاه دیگران انجام می دهیم؟ 
ارود احضده خروز و آینای امرای طرح هتگان را با  ارواح گذشه من است کر آن اییکی از دلیل مهم دیگ
می کنیم. ستارخان قهرمان ملی همه ایرانیان است، اما بر سر میراث فدائیان و ادامه دهندگان راه انان همچنان
رازمان های دیگزاب وسا احود را برز خدعواست. جنبش فدایی اگر در زمان پیدایش خود به درستی خط و م



هق بمعین می کرد، اما امروز این امر اهمیت دیروز را  ندارد. آن ها قبل از هر چیز فدائیان خلق ایران بودند، متعل
همه ایرانیان مبارز و طرفدار عدالت. آن ها سمبل مبارزه با استبداد بودند.

خنالی ویزل از بازماندگان هولوکاست که در سال پیش درگذشت در سخنرانی خود هنگام گرفتن جایزه نوبل س
اددی دارد، در اینجای  متعر روایت هخود را با افسانه ای مذهبی آغاز کرد.  افسانه ای که مانند افسانه های دیگ

روایت او آورده می شود:
وف( یم ته۱۷۰۰–۱۷۶۰ بنا بر یک  افسانه حسیدی، خاخام بزرگ بعل شدرتی کاطر قه خت ) به بشروف ب  مع

هدازد. بان را به جلو انده جهداشت با مشاهده رنج یهودیان و همه مردم دنیا سعی می کند حضور نجات دهن
دره دوری تبعیه جزیدمتکارش براه خود و همه می شدرتش گرفتردد ، قبیه می گاطر همین تلش، او تنخ
وابتاد در جم. اسانه برگردیه خا بن تتفاده کادویی ات اسدرت جد از قمی گردد. خدمتکار به استاد می گوی
زه ایه معجمی گوید، «غیرممکن است، تمام قدرت من گرفته شده است». خدمتکار می گوید «دعایی بخوان ک
هر دو با، هرده ام.» در اینجوش کصورت گیرد» استاد پاسخ می دهد، «غیرممکن است، من همه چیز را فرام
گریه می افتند. ناگهان استاد به خود می اید و از خدمتکار می خواهد «یک دعا را برای من تکرار کن، هردعایی که
باشد» خدمتکار در پاسخ می گوید، «من هم همه چیز را فراموش کرده ام». استاد می پرسد «همه چیز؟» خدمتکار
وپاسخ می دهد، «به جز حروف الفبا». استاد می گوید: «پس چرا منتظری؟ حروف الفبا را شروع کن و من بعد از ت
دتر می شودد و بلنان بلنس از مدتی صداهایشآن را تکرار می کنم.» آن ها ابتدا اهسته حروف را می گویند و پ

«الف، ب،..» و آن را اینقدر تکرار می کنند تا اینکه استاد قدرت خود را باز می یابد.
هرد کتیجه می گیز نمنظور از این داستان، به جز دوستی و همکاری،  نشان دادن قدرت حافظه است.  الی وای
دون رؤیا  زندگی کند. او نمی تواند بدونامید بدون حافظه مانند حافظه بدون امید است. « انسان نمی تواند ب
را بده مه آینت کامید زنده بماند.  اگر رؤیا بازتاب دهنده گذشته است، امید احضار آینده است. آیا می توان گف
دانه فق متضاد یکدیگر نیستند. متضاد  گذشته آینده نیست بلک

 
اساس رد گذشته صورت می گیرد. این دو  لزوما

ادل قربانی کردنگذشته است؛ متضاد آینده گذشته نیست، بلکه فقدان آینده است. از دست دادن یکی مع
دیگری است.»

ادازد؟ آیه دور انری بس از دیگآیا چپ ایرانی بضاعت آن را دارد که تمام نمونه های موفق تاریخ خود را یکی پ
می توان بدون برجسته کردن نکات مثبت گذشته خودمان  امیدی به آینده و تغییر ان داشته باشیم؟ آیا می توانیم
در مقابل تمام نمادهای مذهبی موجود، نمادهای انسانی و مبارز خود را  برافراشته کنیم. این نه به معنای  تقدس
تارخان راا سانها، که چپ ضربات زیادی از این بابت خورده است، بلکه پاس داشتن آنچه که ما قبول داریم. م
ده،ب شود  مرتکر خان عمبه خاطر راهزنی یا خطاهای بسیاری که در طول عمر خود چه در جوانی و چه در پای
جاعتاطر شپاس نمی داریم. ما وی را به خاطر از جان گذشتگی در لحظه ای که همه سکوت کرده بودند، به خ
و درایتش در میدان جنگ تحسین می کنیم. آیا ما می توانیم بدون تنگ نظری های فکری خود، همه مبارزان از هر
اطره خابیم، بنحله فکری را به خاطر همان شجاعتی که در گوشه خلوت خود، در خود و بسیاری دیگر کم می ی
هاری کاطر ابتکه خان داده، بدرایت زیادی که یکی از پشینیان گذشته ما، و همینطور کنونی خود،  از خود نش



ورتیانگشت تعجب ما را بر دهان نهاده، تحسین کنیم و آن را با صدای بلند تحسین کنیم؟ و این را به همان ص
ردد فکه از دیگر شخصیت های ملی خود یاد می کنیم، یاد کنیم و نه با نوشتن یا خواندن  ابتدا  صد صفحه در نق
ردمافع مد منیادشده و سپس یک کلمه در مورد یک خصلت پسندیده وی. طبعا اگر ما یک جریان یا فردی را ض
ابیردم،  ارزی مضر و در خلف جهت منافع مردم، به عبارتی دشمن م

 
ارزیابی می کنیم، یا ثمرات فعالیتش را کل

می کنیم آنگاه مسأله حل است. آیا فدائیان قبل از انقلب دشمنان مردم ایران بودند؟ آیا سیاهکل باعث پسرفت
ایران و چپ شد؟

ایرلند
وانایرلند با وجود اختلفات فراوانی  که با ایران دارد، اما در تاریخ این کشور می توان حوادثی را یافت که  به عن
ردمف مرق مختلود از طیک تجربه موفق به ما کمک می کنند. امپراطوری  انگلیس در طی چند سده توانسته ب
یی داده شدند. در طی قحطداران انگلیسی به زمیندا اراضی بزرگد. در ابترار دهد را تحت فشار قایرلن
ها اینکپردند و یسیب زمینی با توجه به جنایت سیاست لیبرالی حاکم در انگلیس،  بسیاری  از ایرلندی ها جان س
رحدی، طتمداران ایرلنیاری از سیاسوزدهم بسده نبه کانادا، آمریکا و استرالیا مهاجرت نمودند. در اواخر س
اخودمختاری ایراند تحت لوای انگلیس را مطرح کردند و حتی پارلمان انگلیس با کلیات این طرح توافق نمود. ب

ال د. در سته نش۱۹۱۳این حال، پس از  گذشت چند دهه، به دلیل و بهانه های مختلف  این طرح به اجرا گذاش
ده ای ازد و عواجه شت ما شکساب بن اعتصاعتصاب بزرگی در ایرلند بر علیه انگلیس صورت گرفت، اما ای
سوسیالیست ها ، ملی گرایان و اعضای جنبش زنان به این نتیجه رسیدند که مسأله ایرلند راه حل سیاسی ندارد و

باید از طریق نظامی آن را حل کرد.
ابی می نمودند وس ارزیاما هنوز بسیاری از مردم   بهترین استراتژی ممکن را خودمختاری تحت لوای انگلی
لحه هاییک اسا کماعلم استقلل ایرلند را قبول نداشتند.  در بحبوبه جنگ اول جهانی، ازادی خواهان ایرلند ب
که از آلمان وارد کشور کردند خود را برای جنگ چریکی آماده نمودند. آن ها شرایط جنگی را بهترین موقع برای
اد را امضوری ایرلنه جمهضربه زدن به انگلیس  و استقلل تشخیص دادند. عده ای  از فعالین سیاسی اعلمی
برانولی از رهز کونام جیملی قیبران اصی از رهدند. یکس  شش  انگلیا ارتابله باده مقد و آمکردن
رایطا در شسوسیالیست ها و از متفکران خوش فکر آن زمان بود. .جمیز کونولی طرفدار فعالیت سیاسی بود ام
یود.  یکان بت ها و ملی گراین سوسیالیسموجود تنها راه ممکن را راه حل نظامی می دانست. او حلقه واسط بی
ورشدیگر از  رهبران شورش  پاتریک پیرز  از رهبران ملی گرایان  بود. نظرات پیرز در مورد  فعالیت نظامی  و ش
ران،  وام بخش دیگه جنبش ،  الهتفاوت زیادی با کونولی داشت. او معتقد بود که شهادت مبارزان باعث ادام

جلب نظر مردم می شود.
دی ماننبا وجود این اختلفات، از آنجا که کونولی  معتقد بود انگلیسی ها از سلح های سنگین در یک شهر بزرگ
وردن مد.اما او در ایدوبلین برعلیه شورشگران  استفاده نخواهند کرد، با پیرز برای شورش عید پاک همراه ش
ادهادی آم اشتباه نمود.  در این میان هر بدشانسی ممکنی نصیب مبارزین گشت. گفته می شود که عده زی

 
کامل



برانن از رهی دو تای داخلاطر رقابت هه خه بورش، از جملایت در روز شپیوستن به مبارزه بودند. اما در نه
 نفر در دوبلین و در همین حدود در بقیه کشور به۱۲۰۰ملی گرایان که فرمان های همدیگر را لغو نمودند، در حدود 

ادی، ازفرمان لبیک گفتند.  انگلیسی ها از سلح های سنگین استفاده کردند و قیام بشدت سرکوب شد. عده زی
د راجمله بسیاری که هیچ رابطه ای با جنگ نداشتند دستگیر گشتند، و تمام کسانی که اعلمیه جمهوری ایرلن
بران راه رهد، همه درس عبرت بگیرنامضا نموده بودند، اعدام شدند. انگلیسی ها برای آنکه بقیه از این واقع
اتاطر جراحه خولی را ببلفاصله و همزمان اعدام نکردند بلکه آن را در طی چند هفته انجام دادند. جیمز کون
شدیدش به  صندلی بستند و بر روی صندلی تیرباران کردند. امروز عکس او را در همه جای ایرلند می توان دید.

زبعد از شورش نافرجام بسیاری از ایرلندی ها نه تنها از آن حمایت نکردند بلکه مخالف شورش و شورشگران نی
دانیانبودند، اما،  پس از اعدام ها کم کم نظر مردم عوض شد و آن ها خواستار آزادی زندانیان شدند. یکی از زن
داننیز   جوانی به نام مایکل کولینز بود.  او فردی بسیار باهوش هم از نظر نظامی و سیاسی بود. وی از همان زن
وریش جمهولینز  ارتد. کطرح شورش های بعدی را در سر پرواند و از رهبران جنبش بعد از قیام عید پاک ش

گIRAایرلند (ه جنود، در ادامه باک درس گرفت) را پایه گذاری کرد. وی که از شکست مرگبار شورش عید پ
هل برد و مایچریکی تاکتیک های دیگری را به کار گرفت. او بشدت از تلفات نظامی و غیرنظامی خودداری می ک
ز دارد کهس را نیان انگلیرور جاسوسود  تامه خود. در عین حال،  او در کارنکسب پیروزی های سمبولیک ب
بشدت از ان انتقاد شد. کولینز کسی بود که ارتش و جاسوسان انگلیسی در همه جا بدنبال او می گشتند اما وی

 پوند امروز برای دستگیری یا۳۰۰۰۰۰  ارتش انگلیس جایزه ای معادل ۱۹۲۰همیشه موفق به فرار می شد. در سال 
مرگ او تعیین کرد. 

ال ذاکره در سول مه قبور بولینز مجبد.۱۹۲۲پس از چندی بالخره انگلیس تحت فشار مردم و موفقیت ک ش
را او تغییذارد، امار گامی را کنکولینز  یک رهبر نظامی ماهر بود و هیچ کس فکر نمی کرد که  بتواند مبارزات نظ
وافقتد متقلل ایرلنا اسموضع انگلیس را لبیک گفت و بلفاصله در مذاکرات شرکت نمود. در طی مذاکرات ب

س،۱۹۲۲شد، هر چند که ایرلند به دو قسمت  تجزیه گشت. کولینز در سال ا انگلیذاکره ب  ، یعنی همان سال م
به طرز مرموزی به قتل رسید و معمای مرگ او هنوز حل نشده است.

رانجامود سا وجهری-  بای چریک شن جنگ هی از اولیاید یکد پاک- و شدر نتیجه،  شورش نافرجام عی
ذاکراتیت و می ها گشدی ها و انگلیسغم انگیزش و کشته شدن بسیاری،  باعث فشار بیشتر بر مذاکرات ایرلن
داکه در حدود چهل سال به طول انجامیده بود را بسرعت بپایان رساند. پس از پنج سال، ایرلند از امپراطوری ج
ورش ازگشت.  شورش عید پاک  تأثیرات خود را بر روسیه نیز نهاد و لنین و تروتسکی در باره آن نوشتند.این ش
اوتدیگر تفا یکهمان ابتدا تا به امروز موافقان و مخالفان زیادی داشته و دارد. روایت همه از سیر حوادث نیز ب
وددارد. در میان  صاحب نظران  اختلفات گسترده در مورد درستی و نادرستی این شورش   از همان آغاز آن وج
یای سیاسه راه هداشت و  دارد. رئوس اختلفات طرفداران و مخالفان ان، مسأله اعمال خشونت و عدم ادام
یم شد،مت تقسه دو قسد بامی که ایرلنا هنگوده و هست. طبعانی ، ...بدر دسترس، انتخاب نادرست زم
طورن سنده ایات نویسز اطلعا و نیاختلفات بسیار پیچیده تر نیز گشت، چیزی که خارج از موضوع بحث م



است.
ودنظر مردم در طی یک قرن گذشته نیز چند بار تغییر نموده است.  این قیام در دهه هفتاد، هشتاد و اوایل دهه ن
الفینشر مخداران آن بم طرفت و کم کود ورق برگشه نر دهطرفداران زیادی در ایرلند نداشت، اما در اواخ
تیدپایه دولات بلنپیشی گرفتند. این به معنی آن نیست که امروز مخالفی ندارد، نه تنها دارد بلکه برخی از مقام
ود وته می شاس داشال پر سنیز مخالف آن هستند. اما آن  با وجود همه اختلفات،  به عنوان یک قیام ملی ه
در چند. هسال پیش صدمین سالگرد این قیام نافرجام جشن گرفته شد. مردم ایرلند این روز را جشن می گیرن
ه دارد. درکه اختلف نظرها در مورد اینکه چنین شورشی و دست بردن به اسلحه درست بود یا نه همچنان  ادام
ایاز به نمونه هپرتو تغییر و تحولت تاریخی این نتیجه حاصل شده که ایرلندی ها برای تقویت غرور ملی خود نی

مثبت مقاومت و پایداری ملی دارند. 

امریکای لتین
ارتیزانی درای پرا جنبش هاگر ما شاهد تغییر پارادایم تاریخی پس از فروپاشی سوسیالیسم موجود بوده ایم، چ
امریکای لتین انقدر در زیر انتقاد قرار ندارند که جنبش های چریکی در ایران. آیا این به دلیل آن است که چنین

جنبش هایی فقط در آنجا می توانستند و می بایست شکل می گرفتند؟ 
ته های انقلبعارها و خواسته اند. شأثیر گذاشدیگر تر همات بته، انقلباله گذشدر طول تاریخ چند صد س
شا جنبأثیرات انقلب، یید. تز رسران نیه ایای آن انقلب به بادهدند، بلکفرانسه فقط در اروپا تکرار نش

ال ام روسیه در سس از انقلب نافرجان است. پ ما۱۹۰۵استقلل آمریکا بر انقلب فرانسه نیز غیرقابل کتم
رخ معاصوده ایم. در تاریران بروطیت در ایش مششاهد تأثیرات مستقیم آن بر جنبش های دیگر از جمله جنب
ته اند و دران گذاشمی توان از چند انقلب تاریخی نام برد که تأثیرات بسزایی بر روندهای بعدی تاریخی در جه
نه ایا. در همن و کوبیه، چیه، روسدند: انقلب فرانسوب می شر محسحقیقت مدلی برای کشورهای دیگ
یارران بسای دیگری از پیروزی هفانه درس گید. متأسدیگر درس گرفته انات یکون از تجربیوارد ، انقلبیم
لهاهم فاصنگ ها به فرسن اگرچای لتیران و امریکسریع تر از شکست های آن ها صورت می گیرد. جامعه ای

دارند اما به لحاظ توسعه سیاسی-اقتصادی نزدیکی های زیادی نیز  با هم دارند.
ه حکومت ها، از جمله حکومت ا درس گرفتند، بلکه کوب مسلم آن که، این فقط انقلبیون نبودند که از تجرب
ایران، نیز از شکست باتیستا درس عبرت گرفتند. سرکوب شدید جنبش های پارتیزانی در امریکای لتین پس از
روزیل پیر دلیت بط می بایسه فق انقلبیون ایران ن

 
پیروزی انقلب کوبا خود دلیلی است بر این مدعا. مسلما

انقلب کوبا بلکه  به دلیل شکست اشکال مشابه آن در امریکای لتین نیز می پرداختند.
ردهؤال بر سدر زیاما اگر ما  در یک پارادایم تاریخی جدید بسر می بریم چرا در امریکای لتین مدل چریکی انق
ان وور همزمنشده است؟ طبعا حضور  ما در یک پارادایم تاریخی جدید،  به معنی ورود همزمان همه کشورها بط
ارکسان که ماه همچنای آگه نیروهتر وظیفه مهمر و از همپذیرش این پارادایم جدید نیست. از سوی دیگ
تمی گفت نه تفسیر جهان بلکه تغییر آن است، یعنی  وظیفه ما مبارزه و تغییر افکار هژمون در جهت درست اس



ن ازای لتیو نه تبعیت از آنها . قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که جنبش های چریکی در همه امریک
ارج و احترام  یکسان برخوردار نیستند و برخی از این جنبش ها مانند فارک در کلمبیا، بشدت زیر علمت  سؤال
ثریتر اکبوده و هست. این به معنی آن نیست که فارک طرفدار ندارد بلکه اینکه به دلیل بسیار زیادی مورد تنف
ات. امفیدی نیسمردم، خصوصا شهرنشینان هستند. به عبارت دیگر، در امریکای لتین نیز موضوع سیاه و س

در برخی کشورها  پارتیزان بودن یک سابقه سیاسی مثبت است.
 مهمترین دلیایلی که می توان آورد به شرح زیر هستند:

اب•امریکای لتین، اولین منطقه  در جهان بود که به عنوان آزمایشگاه نئولیبرالیسم حاکم کنونی انتخ
ادا در آنجود را ابتات خام نظریشد. باید به یاد داشته باشیم که میلتون فریدمن و طرفدارانش، تم
نای لتیردم امریکعملی نمودند و سپس به عنوان نمونه ای موفق به دیگر کشورها صادر کردند. م
هس از انکروز پا امپس از سال ها عذاب و مقاومت توانستند نئولیبرالیسم را به عقب برانند. شاید م
ته را در دسورهای آن منطقای  کشومت هال ها حکف ان،  سواع مختلت، در انپ  پوپولیسچ

داشته اند، شاهد تغییر در جهتی دیگر باشیم
م•ه رژیمردم امریکای لتین فقط از طریق نظامی سعی در استقرار سوسیالیسم ننمودند. آن ها تجرب

ک دمکراتی
 
النده شیلی را نیز در مقابل چشمان خود داشته و دارند. آن ها دیدند که یک حکومت کامل

انمالی  در آن زمچپ میانه با خواست هایی که کمتر از  درخواست های سوسیال دمکراسی اروپای ش
رنگونی سرز فجیعه طود، بارجی ببود و هدفش نه سرنگونی سرمایه داری بلکه کنترل سرمایه خ
شد. برخی حکومت النده را با مصدق یکی می گیرند، اما شباهت انان فقط در نحوه سرنگونی است و

نه میزان مطالبات و راه کسب قدرت.
ی زود•د و خیله نمودنمردم امریکای لتین نمونه های خمینی خود را بسیار زودتر از مردم ایران تجرب

محدودیت های آن را درک نمودند. 
یحیت،•ت. مساده اسیار جاافتاندیشه سوسیالیسم در میان مردم و روشنفکران امریکای لتین بس

ایش ها و کلیسط کشکلیسا و برخی از اندیشه های سوسیالیستی بسیار در هم تنیده شده اند. این فق
أثیرن ته اید، بلکول کرده اننیستند که بسیاری از اندیشه های سوسیالیستی و ضدکاپیتالیستی را قب
هین مقایسای پیشا پاپ هدوجانبه است. کافیست پاپ فرانسیس که اولین پاپ یسوعی است،  را ب

کنیم.
 غیرقابل کتمان است•

 
حضور کوبا و  نقش چه گوارا قطعا

تی•چپ توانست  در بسیاری از کشورهای امریکای لتین نه فقط همه مردم را  زیر شعارهای پوپولیس
روزیا پیانند. طبعی برسگرد آورد بلکه در چنین راهی تمامی مبارزین پیشرو را به سطح قهرمانان مل

چپ میانه در بسیاری از کشورهای همجوار تأثیر مثبتی بر همه این کشورها نهاد.
رانه در ایی که دارد، چپاجرات اداماز این رو در ایران، در میان چپی که بر سر گذار از جمهوری اسلمی مش
ردن یا کم نتوانسته ریشه تنومندی بزند، و همچنان مشغول لیس زدن زخم های گذشته است، به زیر سؤال ب



توجهی به مبارزین گذشته، در شرایطی که در جهان تاکنون بادهای مخالف وزیده است زیاد عجیب نیست.

انتقاد از سیاهکل
له چهر دهانی اواخرایط زمه شا توجه بد به باید کاز سوی دیگر برخی از موافقین سیاهکل عنوان می کنن
ا توجه  بهرار داده  و بوادث گذشته قن حود را در بطد خرف بایسیاهکل را سنجید و به عنوان یک ناظر بیط
اریخیادثه تچ حورد هیشرایط ان زمان در مورد سیاهکل قضاوت نمود. آیا این بدان معنی است که  نباید در م
وادثه حوجه با توانیم بد بتنظر داد؟  قضاوت در مورد همه فجایع، درست پس از آن صورت می گیرند. ما بای

 
 
۲۸بعدی یک حادثه، نتیجه بگیریم که آیا  امکان جلوگیری از یک کودتا، مثل

 
لماه؟ مسا نت ی مرداد، وجود داش
ای کرد. طبعاد نمود و یا آن را درست تلقر داد. از آن انتقزرگ و کوچک نظوادث بمی توان و باید در مورد ح

ارزیابی ما  برای استفاده از تجارب این حوادث در آینده است.  
هانتقاد از سیاهکل از فردای همان روز این حادثه شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است. انتقادکنندگان از جمل
راراه قم شالفین رژیدر میان  اعضا و طرفداران جنبش فدایی،  دیگر نیروهای چپ مارکسیست و نیز  دیگر مخ
اتی بداشته و دارند. این اختلفات پس از انقلب باعث بروز چند انشعاب در فدائیان گشت. اما در آن زمان، ح
لحانه از نظروجود شکست نیروهای سکولر از خمینیسم، بحث در میان چپ، بیشتر در مورد شیوه مبارزه مس
م امری عاجلم و رادیکالیسی در ان دوران هنوز سوسیالیسمطابقت با اموزه های مارکسیستی بوده است. ول
اتی درر مبارزه طبقشمرده می شد، انقدر عاجل که راه رشد سرمایه داری از موضوعات اصلی بحث بود. تأکید ب
ریر جهت گیمرکز اندیشه چپ قرار داشت. از همه مهمتر، امید به تغییر اساسی در جامعه در نیروهای چپ با ه
یوه هایفکری وجود داشت. هیچ کس مبارزه ضدشاهی را مورد سؤال قرار نمی داد، بلکه مسأله مورد اختلف  ش

مبارزه بود.
هلطنتی و بم سا رژیارزه بود مبه خامروز بعد از تغییر پارادایم تاریخی، مسأله دیگر نه  شیوه مبارزه با شاه  بلک
اتیجه بچالش کشیدن سرمایه داری است. مساله دیگر نه راه  رسیدن به انقلب  بلکه راه های رفرم است. این ن
توجه به پیروزی جمهوری اسلمی اهمیت بیشتری می یابد.یک واقعیت دیگر این که، از سویی،  مشکل بسیاری
نه سیاهکل بلکه وارثان ان، فدائیان کنونی هستند  و به همین خاطر سیاهکل  مورد حمله واقع می شود. از سوی
ندیگر،  مشکل بسیاری از فدائیان اینجاست که بدون وقوع سیاهکل  امروز دیگر هیچ فدایی  وجود نداشت. ای
دندنیا امیاهکل و  به سسناریو کمی یاداور فیلم ترمیناتور است، ما از آینده به گذشته پرواز می کنیم  تا از واقع

فدائیان جلوگیری کنیم  (البته در اینجا هیچ  طرف  و یا  نیت  بد  وجود ندارد و همه نیات خوبی دارند! ). 
چپ نو زمانی فکر می کرد که با از بین رفتن سوسیالیسم می تواند بار سنگین جنایات و اشتباهات هولناک گذشته
طه فقاکم نتی حدگاه لیبرالیست از دیه در تبعید کان می دهنایع نشیر وقا سردارد. امود برا از دوش خ
ارزه جویی، تلشسوسیالیسم  موجود بلکه بسیاری از دستاوردهای تاریخی، بسیاری از سنت های نیک چپ، مب
برای تغییر رادیکال نیز به دور انداخته شدند. ما نه فقط تاریخ نویسی لیبرالی را پذیرفتیم بلکه در ترویج آن نیز
شریک گشتیم. انقلب فرانسه برای ازادی، نان و برادری بود و همه آن در جنایات ژاکوبینی خلصه نمی شود،



 صلح و زمین بود نه برای استقرار کامل سوسیالیسم. از نظر لنین قبل از انقلب، نان، انقلب اکتبر روسیه برای
هود کور بآن فقط «گامی در جهت سوسیالیسم» بود و نه بیشتر. انقلب ایران برای استقرار آزادی بود. باید ک
تباهیز اشک،  نیدر کوچنتایج  دردناک بعدی همه این انقلب ها را ندید. اما ندیدن دستاوردهای آن ها، هر چق
ری تغییی سنت های مبارزه، به نفه نفوانیم با نمی تم  امفاحش است. ما باید از اشتباهات خود درس بگیری
رادیکال، به سکون برسیم. اگر ما در اثر تجربیات خود به این نتیجه عالی رسیده ایم که در دوران کنونی
می توانیم و باید از راه مسالمت امیز به خواسته های خود برسیم، این به معنی ترک سیاست تغییر رادیکال نیست.

 باید از شکست های گذشته پرهیز کنیم.
 
ما قطعا

امروز ما بسیاری از بداموزی های لیبرالیسم را قبول کرده ایم. ما پذیرفته ایم که دموکراسی وسرمایه داری همزاد و
دوقلوی جدانشدنی هستند. اگر چه در طول تاریخ و دوران حال ما موارد عکس ان فراوانند. ما پذیرفته ایم که هر
ات آنن کثاف به یک انقلب خونین ختم می شود، و از این رو باید از آن پرهیز نمود.  ما بچه را با لگ

 
اوتوپی لزوما

به دور می اندازیم.
اارزه بپ،  مب در شرایط کنونی که قسمت بزرگی از نیروهای چپ طرفدار مبارزه مسالمت امیز هستند، مسأله  چ
ازارزه طلبی نیی و مبتبدادی، عملگراید اسرژیم استبدادی کنونی است. ما سیاهکل را برای تأکید بر مبارزه ض
رم،ارزه، انقلب و رفیوه های مبل شائل از قبییاری از مسورد بسداریم . طبعا اختلف در میان چپگرایان در م
راید بد و نمی توانس نبایت و هیچ کروزی اسی اممیزان خشونت، و مسائل دیگر باقی است، اما این اختلف
تدللاقوی اساثبات حقانیت خود به رهبران اولیه فدایی متوسل شود و بهتر است برای پیشبرد نظرات خود، چ
یاهکلود. سکیلتی بر تشم از نظخویش را تیز کند. سیاهکل فقط نه گفتن به سکون  هم از نظر سیاسی و ه
انر زمش از هه بیانی کاری گفتن به ادامه آرزوهای بزرگ، به امید برای آینده بهتر بود. آیا ما می توانیم در زم

دیگری به امید نیاز داریم به سیاهکل پشت کنیم؟

چند نکته فرعی
یکی از دلیل منتقدان سیاهکل مبارزه مسلحانه است. این شکل از مبارزه  در همان زمان منتقدان خود را داشت،
رایطه شا باما امروز مخالین بسیاری دارد. برخی از موافقین عنوان می کنند که عدم انتخاب مبارزه مسلحانه بن

مایل احتمالجهانی غیرممکن بود. می توان  گفتکل و ش اگر این جنبش یک دهه زودتر یا بعدتر پا می گرفت ش
دیگری پیدا می نمود.

دایی  می توانست در انقلبش فی، جنباما برخی از منتقدین اعتقاد دارند که در صورت عدم اتخاذ چنین مش
ؤالن سرح ایموفقیت بیشتری کسب کند. این درست مانند رمل و اسطرلب انداختن است. از نظر تاریخی ط
که اگر آن ها مبارزه مسلحانه را بر نمی گزیدند غلط است. این اتفاقی است که افتاده است، بدون آنکه بتوان آن
د و در انقلب شرکتده بماننتند زند، می توانسش نمی گرفتنرا تغییر داد. اینکه اگر آن ها شیوه مسلحانه را پی



د و ازموثرتری داشته باشند. این فقط یک روایت است که هیچ کس نمی تواند درست و غلط بودن آن را ثابت کن
ورتلحانه صارزه مساین جهت ارزش زیادی ندارد. ممکن بود پویان، احمدزاده، حمید اشرف در صورتی که مب
ود پس از مدتی سیاست را رها کنند. شغلی اختیار کنند، خانواده تشکیل دهند زندگی عادی خ

 
نمی گرفت، اساسا

را بگذرانند و حتی در انقلب بهمن  هم شرکت نکنند.هیچکس نمی تواند اشتباه  یا راست بودن این روایت را نیز
دزاده وثابت کند. این روایت به همان اندازه ارزش دارد که روایت قبلی. مسأله اصلی این است که از نظر ما احم
ردیگر فدائیان جان باخته درست به خاطر آنچه که انجام دادند اهمیت می یابند و نه آنچه که انجام ندادند. دیگ
راه اجتیم را با هسوده و یر بان قاصود در انجامشا خه ماینکه آن ها قرار است آرزوها و افکار ما را، آنچه ک
گذراند. این نه واقعیات بلکه فانتزی ماست که همه چیز را کژ و معوج می سازد. بنا بر دیگر شواهد تاریخی مردم
س از انقلب،ان  پران برگزیدند، به خاطر پایمردیشایران درست به این خاطر که آن ها راهی متفاوت از دیگ

آن ها را  پاس داشتند.  
  خشونت، باعث خشونت می شود.

 
آیا در صورت عدم استفاده از اسلحه خشونت رژیم شاهی کم می شد؟ مسلما

ن ۳۴۱اما خشونت فقط به کار بردن اسلحه نیست.  بنا به آمار یروان ابراهامیان، در بین سیاهکل تا انقلب بهم
ان ن میانی، ۱۷۷اعدام شده اند، که از ایارزات خیابر در مبدام، ۹۱ نفر اعان۴۲ نفر در حین شکنجه ج نف

 نفر خودکشی و نه نفر در «حین فرار»-که پس از انقلب بنا به۷ نفر دستگیر و سپس ناپدید شدند، ۱۵سپردند، 
هرای مقایسران  بین دو انقلب» ]. بد به «ایاه کنیدام شدند.» [ نگیانه اعاعتراف زندانبانان به طرز وحش

یدند.۱۹۵۲–۱۹۵۹می توان گفت که در کوبا در طی سال های ل رسه قتتا ب در حدود بیست هزار نفر توسط باتیس
باید اضافه کرد که این آمار حکومت کنونی کوباست.

یتند و نیماول، همانطور که از جدول بال دیده می شود، بیش از نیمی از اعدامیان به سازمان فدائیان تعلق داش
یاهکلاز قربانیان در درگیری های مسلحانه کشته شدند. متأسفانه نمی توان آمار را بطور سالنه قبل از شروع س

امار چریک های کشته شده 



ای۵۷تا بهمن وادث انقلب  و تظاهرات ها حرد. امتری را  ارائه ک مشاهده کرد تا بتوان از آن طریق تحلیل به
ناه را تعییم شوی رژیونت از سخیابانی به خوبی نشان دادند که صرف وجود یا عدم وجود اسلحه میزان خش
راننمی کرد. بلکه میزان خشونت متناسب با احساس خطر رژیم بود. البته هر رژیمی در کشتار و قلع و قمع دیگ
ا درمحدودیت های خود را دارد.  رژیم شاه قادر به کشتار بدون وجود اسلحه نیز بود. طبعا اگر آنچه که چریک ه
تینظر داشتند، یعنی یک  جنگ توده ای طولنی، می توانست شدت خشونت را بال ببرد. اما در عین حال ما بایس
وانت، می تارزه  گذاشدان مبه میا  بد په بایدیر یا زود به این سؤال پاسخ دهیم، آیا در هر شرایطی، وقتی ک

واکنش نیروی مقابل را از قبل تعیین کرد؟ 

ل بحث جداگانه است،م قاباع از خود که انهمن به شخصه طرفدار هیچگونه خشونت امیزی، به جز در دف
ودنیستم. اما آنچه که مد نظر نویسنده است اینکه ما بدون داشتن آمار و ارقام دقیق، و فقط بنا بر احساسات خ
ورتی در ص

 
ش آن  را مثلوان واکنافت و نمی تنباید حکم  صادر می کنیم. رژیم صدای هیچ اعتراضی را بر نمی ت

ورش هایام شرکوب  تمکه هر روز اعتراضاتی در مناطق مختلف تهران برگزار می شد، را از قبل تعیین کرد.  س

شغل چریک های کشته شده



دایتند و صت می گذاشت روی دسون دسر  انقلبیا اگان می داد. طبعزی را نشن چیی چنیدی و قبلبع
اعتراض شان در نمی امد، گزندی هم  نمی دیدند.دوم،  افراد دیگری نیز وجود داشتند که بدون داشتن هیچ
دگانرابطه ای با چریک ها اعدام شدند. سوم، تعداد کشته شدگان مخالف  به هیچ وجه تناسبی با تعداد کشته ش
اهران ش در تمام کشورهای خاورمیانه، و نه فقط ای

 
نیروهای امنیتی ندارد. چهارم، لزم به تذکر نیست که تقریبا

که تا قبل از سقوط، هر جنبده ای را کمونیست می انگاشت، کمونیست ها بشدت قلع و قمع شدند. تمام
وردارتری برخبت از آزادی بیشذهبی به نسای متند و نیروهرار داشچپگرایان در زندان و یا زیر تیغ اعدام ق
بودند. کافیست به مصر دوران سادات نگاه کنیم تا ببینیم چگونه گروه های مذهبی که در دانشگاه ها برای مقابله

با چپگرایان از آزادی کامل برخوردار بودند، و در نهایت او را نیز ترور کردند.
نکته دیگر اینکه، فدائیان « جوان های ناآگاه» ،« شورشگر»، و بی مطالعه  بودند. از زمان جان لک بحث اینکه
رآیا مردم حق شورش و انقلب دارند یا نه و کدام یک مشروع است وجود داشته و این بحث ادامه دارد. طبعا ه
کولرای سر نیروهشورشی که به پیروزی می رسد و حمایت مردم را جلب می کند، مشروع است. فدائیان و دیگ
ا و شورش ها قبل از آنکه به پیروزی رسند، فقطاد داشته باشیم که همه انقلب هشکست خوردند. اما بی

اهستند  هاییتلشی آن هاقت سیاسی عدم لی که می توانند به پیروزی رسند.  جوانی آن ها به هیچوجه به معن
نبود. افلطون بهترین فرمانروایان را فیلسوفان می پنداشت، اما خوشبختانه هیچ کس به این ایده باور ندارد. در
ود،ل نشالگی به کشف بزرگی نایریاضیات چنین عقیده ای رایج است که اگر یک ریاضی دان تا قبل از سی س
تر تعداد کتاب هایی که  شکسپیر خوانده بود بسیار کم

 
  امکان چنین چیزی را ندارد. مسلما

 
پس از آن دیگر تقریبا

اذرای اتخران بود و دیگات خه تجربید از هما بایاز یک استاد دانشگاه ادبیات انگلیسی امروز است. ما طبع
برد برای رهتدلل که بایتصمیمات درست استفاده کنیم و در جای لزم از متخصصین کمک بگیریم.  این اس
مه می دانیسیاسی شدن باید ابتدا مدرک تحصیلت خود را نشان داد، سوراخ دعا را گم کردن است. ضمن آنک
ایه قابلیت ها همدایی ببران فه رهاکثر آن رهبران در دانشگاه تحصیل می کردند.   مسأله اصلی این است ک
خود، در موارد متعددی دچار خطا شدند. اما این چیزی است که ما امروز با اطلعات موجود خود می توانیم

بگوئیم. 

نتیجه
امانی هایات و نابسنگین جنایار سود را از بت خپ توانسود، چ موج

 
ام واقعت  سوسیالیسد از شکسبع

اوان تنه موجود خلص کند. اما از سوی دیگر این آزادی موجب گشت که نئولیبرالیسم به عن
 
سوسیالیسم واقعا

ودراه و لیبرال دمکراسی نقطه پایانی تکامل بشریت تلقی شود. پروژه تغییر واقعی، امید به آینده ای دیگر جای خ
انیوادث طوفد از حرا به ادامه شرایط فعلی و جلوگیری از بدتر شدن شرایط داده است. عده زیادی به ویژه بع
ته درای گذشادآوری موفقیت هد. یاخیر  امید خود را  به سنت مبارزه طلبی چپ  و دیگر نیروهای مترقی بسته ان

مقابله با استبداد، فاشیسم، ناعدالتی ها، انواع تبعیضات باعث تقویت روحیه مبارزه طلبی می گردد.
روزا امدر ایران، حادثه سیاهکل یکی از نقاط روشن جنبش  چپ در مبارزه با استبداد و تغییر بوده است.  همه م



اندائیان در آن زمبران فه و رهن واقعبا توجه به واقعیات بعدی ایران و جهان  انتقادات متفاوتی نسبت به ای
اروزی مادات امد. اعتقداریم. اما همه ما قبول داریم که آن ها خالصانه جان خود را فدای اعتقادات خود نمودن
می تواند نیم قرن دیگر به اندازه اعتقادات دیروز انها غلط باشند، اما ما می دانیم که در چند سده گذشته مبارزه با
استبداد وبربریسم و استقرار جامعه ای عادلنه تحت اشکال مختلف ادامه داشته و خواهد داشت. ما برای مبارزه
هم، بلکد داریونی باشرایط کنا شب بنه فقط  نیاز به یک استراتژی و تاکتیک جدید  و تشکیلتی نو که متناس
ردممحتاج کمک گرفتن از همه نمونه های مبارزه جویانه گذشته نیز هستیم. فقط  با تکیه بر استدلل نمی توان م
تگانمانرا زیر پرچم خود برای مبارزه گرد اورد. ما نیاز به احساسات، همبستگی و پیوند نه فقط با خود بلکه گذش

نیز داریم. تعمیق دموکراسی نیاز به نواوری، از جمله نوآوری سازمانی و حزبی دارد.
رهمان طور که گفته می شود، اگر سیاهکل نبود ممکن بود این واقعه در هر جای دیگری به وقوع می پیوست. اگ
ران  در لرستان بود، شاید حتی فدائیان نام دیگری داشتند. سیاهکل متعلق به همه چپگرایان ای

 
محل حادثه مثل

الکه معتقد به مبارزه با استبداد و سوسیالیسم هستند، می باشد.سیاهکل متعلق به همه کسانی است که به دنب
تبداد وه اسر علیتغییری رادیکال هستند.  به یاد داشته باشیم که در طول تاریخ  ایران حوادث مهم دیگری نیز ب
دفاع از حقوق فرودستان به وقوع پیوسته است  که با ما و مبارزه ما پیوند می خورند، که نباید آن ها را از خاطر دور
یه جعل نویسازی بداشت.خمینی برای جلب مردم، تاریخ سران اسلم را قلب کرد و آن را  از سر نوشت. ما نی
ه خاطرنداریم بلکه فقط لزم است تاریخ را همان طور که هست، بازگوییم و از جنبش ها و شخصیت های چپ ب
ش وال آن جنبخدماتشان پاسداری کنیم. ارج گذاری یک واقعه یا یک شخصیت به معنی تائید همه کارنامه اعم

شخصیت نیست.
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مقالت اخیر در مورد سیاهکل، از جمله خانم مریم سطوت.5

یرواند ابراهامیان، ایران بین دو انقلب.6
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