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پاسگاه  گذشته بهجانهای ازچریک ییورش قهرمانانههرجا ظلم هست، مقاومت و مبارزه هم هست.... 

مسلحانه تنها راه آزادی مردم  یدهد که مبارزهسیاهکل در گیلان بار دیگر به روشنی تمام نشان می

های فدایی خلق با حمله به پاسگاه کلانتری قلهک و اعدام فرسیوی جنایتکار ما چریک ...ایران است

سیاهکل را ادامه خواهیم داد.  یقهرمانانه هایم که رانشان داده  

 های فدایی خلقچریک ۱شماره  یاعلامیه

 

رو، مقاومت اینهر جا قدرت هست، مقاومت هم هست، اما، و شاید از

 بیرونی نسبت به قدرت قرار ندارد. ای هرگز در رابطه

 ۵۹، ص. تاریخ جنسیت )جلد نخست(میشل فوکو، 

 

 واژهبه نیت پیش
نوشتن،  ( هستم، کتابی که پژوهش،۰۲1۲) ی چریکیاودیسهاین متن را مدیون کتاب 

ثار کردم و آبازنویسی، و انتشار آن یازده سال به درازا کشید. هنگامی که روی این کتاب کار می

در جهان و ایران را  1۵۹۲ یدهه همتایی بیدر دوره بخش مردم استعمارشدهمبارزات آزادی

ر، ابیدند: متنی کوتاه و شهودی، متنی میان فلسفه و شعهای بخش دوم این متن بر من تخواندم، بازتابمی

 و البته راهگشا، که بیست سال پیش نوشته شد و تا امروز منتشر نشده بود. 

از این بر من درخشیدند، هنگامی که به تازگی  های بخش نخست، اما، یک سال پیشاندیشه

( را منتشر کرده بودم ۰۲1۵)سفر یک شورشی ( و ۰۲1۵)پرهیزی خشونت و خشونتهای کتاب

« داد.رُخ»داشت: کم به سوی تمی حاضر اما ناخودنما و نادیده در هر دو کتاب خیز برمیکمام و اندیشه

روی آن کار  سال گذشتهها فرگردیدند به این جُستار که جسته و گریخته در یکدر فرجام، این بازتاب

ی برای هایی در زمان تقویمی فرصتو چنین سالگرد گذشته است« رستاخیز سیاهکل»سده از ام. نیمکرده

کنم تا به معنای راستین واژه بر سیاهکل یگانه استفاده می دهند. پس از این فرصتِدرنگ به ما می

زرگداشت نویسم بتا آنچه در اینجا می« ی سیاهکل،فلسفه»کنم، درنگی فلسفی و از دیدگاه « درنگ»

های گیتر گفته شده نباشد، بل رو سوی نهفتهای پیشتکرار تاریختکراری سیاهکل و ستایش آن و یا 

سازمانی و  هاینگاریکنم که در تاریخی آن داشته باشد. این نوشتار را در فضایی منتشر میناگفته

نگاری و این تاریخ های فدایی خلق پیوند خورده،ی چریکرسمی عملیات سیاهکل چنان به پیکره

گویند تنها از آن رو به ی جمعی جا افتاده، که آنان که در این باره سخن میخاطره رسمی چنان در



 ۰/ زادهپیمان وهاب

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

ه و ی مسلحانی عطف مبارزهنگرند تا بدان نگاه نکنند. در این که سیاهکل شد نقطهسیاهکل می

ن در ی متر از این است. پس انگیزههای فدایی خلق تردیدی نیست. اما سیاهکل بیش و مهمچریک

 به پیروی از ادوارد سعید، خلافِ جهت خواندنِ سیاهکل است.  اینجا،

ی سیاسی آن روز، سیاهکل عملیاتی ساده و زمینهاز دید صرفاً نظامی و عملیاتی و در پس

ی شکنانه. چنانکه نشان خواهم داد، کنشِ زایندهپروا و سنتای بود، هر چند کنشی بود بس بیحاشیه

همتا. سیاهکل از جنس رخدادهای تاریخی است دقت کنید: ویژه نه بی—ای بودسیاهکل از گوهر ویژه

انقلاب  توان اهمیتها چشم پوشاند، به همان گونه که نمیتوان بر حضور و تأثیر آنکه به سادگی نمی

 های عطفشدن صنعت نفت را نادیده گرفت: هر یک از این رخدادها نقطهملیمشروطیت یا جنبش 

 یخ زندگی یک مردم. تاریخی شدند در تار

. چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناگزیر فرزند سته ای شخصی همها نکتهاما در این بازتاب

)هانا آرنت(، به « ی زاده شدنمعجزه»های پیشین خود هستیم. هر یک از ما، به یُمن رویدادها و دوران

نگار ایم. من تاریخمنگنه شدهای ی اجتماعی و زبان مادری و کنش جمعی ویژهی تاریخی و طبقهدوره

ای و قاره یپردازی اجتماعی در پیوند نزدیک با فلسفهنیستم و تربیت فکری و دانشگاهی من نظریه

ویژه پدیدارشناسی است. از این روست که خوانش و تفسیر تاریخ برایم اهمیت نظری و فلسفی دارد، به

ه های خلاقانه، راه بتواند، به یُمن خوانشذشته( میظاهر گبهو پس، از دیدگاه من، رویداد تاریخی )و 

ی تهی ما ناگزیر در گذشهای آینده ببرد. یا به زبان پدیدارشناسی، آیندهها و اندیشهگشایش کنش

حبس « تهگذش»ام تا رویداد تاریخی را در زمانی به نام ماست. از این روست که هرگز به تاریخ نپرداخته

های زشام تا از دیدگاه ارهای مصرفی به خواننده عرضه کنم. به تاریخ نپرداختهبندیدر بسته کرده و

اد و ام بدانم آن رویدخواسته ام،امروزینِ خود گذشته را قضاوت یا نقد کنم. هر کجا به تاریخ رو کرده

ای یژهوی خود و پس پاسخی بدان بوده، چه معنای آن مبارزه، که ناگزیر برآمده از بستر مشخص زمانه

اند داشته، و نیز آن رویداد چگونه امروزِ مرا شکل اند و از دل آن برآمدهبرای آنان که رویداد را زیسته

تاریخ  «عینیت»داده و چه تأثیری بر این انسان فردی و جمعی که امروز هستم گذاشته است. از این رو، 

بر رویداد  هایی از تفسیر روی تفسیر کهایهل –نگرم ی پدیدارشناسی به تاریخ میپذیرم: به شیوهرا نمی

ه ی پدیدارشناسانه برای بازگشت باند. این حساسیت و نگرش همانا بازتاب دغدغهآغازین رسوب کرده

ی بنیانی یک روند تاریخی است. به پیروی از ادموند هوسرل، به تاریخ ی پدیداری و نقطهلحظه

یک، به سطح بیاورم و به دیگران نشان بدهم تا یک آنها را،پردازم تا از این تفسیرها عبور کنم و می

ام، ی آن برسم. پس هرگاه تاریخ را نقد کردهسرانجام به همان رویداد آغازین و معناهای آشکار و نهفته
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های آغازین، ویژه پدیدهبهها، و های درونی خود پدیدهبوده، یعنی نقدم را از امکان« درونی»نقدم 

  ام.برگرفته

سننالگی  ی پنجاههایی فلسننفی به بهانهشننناسننانه، اینک بازتابهای روشباری، پس از این نکته

 سیاهکل.« رستاخیز»

 

 بخش نخست.

 از رویداد تا رُخداد
 

ام و خواهند گفت. امروز دیگر اند و گفتهدر مورد آنچه در سیاهکل و پس از آن روی داده، گفته

اند و در آنچه روی داده رازی نمانده جزییات این اعتراض نظامی و سیاسی به ساحت عمومی آورده شده

نسته است اگران و پژوهشگران توی کوششتوانیم خوشنود باشیم که تلاشی جمعی و سازندهاست. می

های سیاسی باز رهاند. پس اکنون که در عملیات سیاهکل و های تحمیلی نظامسیاهکل را از فراموشی

 —پردازیم این رویداد ب گوهرتوانیم به جستجوی ای پنهانی نمانده، میبازده سیاسی و تاریخی آن نکته

اوش ی گذشته به کسدهنیم گوهری که تاکنون از دید ما پنهان مانده است، درست به سبب آن که در

ایم. به ایم و به سیاهکل تنها از دید علت و معلولی نگریستهجزییات و برآیندهای این رویداد پرداخته

ی خود برای زنده نگه داشتن این رویداد ایم، زیرا در دغدغهدیگر سخن، گوهر سیاهکل را نکاویده

دیم. به های آشکار آن را دیده بواز این رو تنها جنبه بودیم و تاریخی همواره مستقیم به رویداد نگریسته

دنِ ایم. در پدیدارشناسی برای دیها را جستجو نکردهدیگر سخن، در آنچه بدیهی و آشکار است نهفته

دگرباره و از نوی چیزی آشنا، یعنی برای آشنازدایی از امر روزمره و دانش موجود، مستقیم و از روبرو 

چشم به دید  ینمای جانبی و از گوشهگذاریم که پدیده از نیم، و به جایش، تنها میکبه پدیده نگاه نمی

  .ذهنی وارد شود
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 یکم. در فروتنی رویداد
داستان بارها گفته شده: شماری از جوانان مارکسیست باورمند به مبارزه مسلحانه که برخی از 

ساواک و دستگیری این دو و برخی از ظریفی بودند و از یورش ضیاءآنها هموندان گروه جزنی و 

ای خطرناک در برده بودند، پس از ماجراهای سخت و سفرهای اودیسههجان ب 134۹رفقایشان در بهمن 

های بسیار برای بازسازی گروه سرانجام یکدیگر را یافته و گروهی را در کشورهای خاورمیانه و تلاش

. این گروه شامل دو تیم اصلی کوه و شهر بود و البته ی مسلحانه تشکیل داده بودندبرای آغاز مبارزه

در  134۵تیم کوه، تیمی که از شهریور تا بهمن  ییک تیم جانبی هماهنگی و پشتیبانی. فرمانده

تر ششناسی پرداخته بود، علی اکبر صفایی فراهانی بود که پیهای گیلان به تعلیم نظامی و منطقهجنگل

ی انی دیده و علیه نیروهای اسرائیلی جنگیده بود. حمله به پاسگاه ژاندارمردر فلسطین تعلیم جنگ پارتیز

های شهری این گروه و نیز دستگیری یکی از اعضای سیاهکل به سبب یورش نیروهای امنیتی به تیم

بهمن  1۵ای ناقص انجام شد. این روز تاریخی همانا گروه سیاهکل در یک روستا با شتاب و به گونه

ی را ی عملیاتی مسلحانه، اعضای گروه، چنان که باید، منطقهز اینها گذشته، پس از حملهبود. ا 134۵

پس از چند  هبقیترک نکردند: سرانجام دو تن از اعضای تیم کوه کشته شدند و دیگران برخی زودتر و 

 زدهحشتوروز جنگ و گریز دستگیر شدند. از میان دستگیرشدگان، سه چریک نیز توسط روستاییان 

شان به ژاندارمری به دست همین مردان روستایی مورد شکنجه قرار گرفته حبس شده و پیش از تحویل

ر های دوهزاروپانصد سال پادشاهی دبودند. رژیم مستبدی که طرحی بلندپروازانه برای برگزاری جشن

اسفند  ۰۹چریک سیاهکل را در  13داشت، روند دادگاه نظامی را با شتاب برگزار کرد و  13۹۲مهر 

 ها(. اگر تا این لحظه عملیاتاعدام کرد )تا اعلام این خبر برخورَد به تعطیلات نوروزی دانشگاه 134۵

گشت، ای از ابهام بود و خبر آن تنها میان کوشندگان و مخالفان سیاسی دهان به دهان میسیاهکل در هاله

ی عطفی در مبارزه علیه همگانی و نقطهها، سیاهکل به دانش ها در روزنامهبا اعلام تیرباران چریک

رفی دید و چنان اعتماد به نفس شگزیر پای خود را استوار می زمیندیکتاتوری شاه بدل شد. رژیم چنان 

ها ناخواسته خود در روزنامه« پیروزی»در مورد نیروهای امنیتی خود داشت که ندانست با اعلام 

 ای را سبب شده است. لرزهزمین

 ی ناقص و شتابزده به پاسگاه سیاهکل )برای آزادی رفیقِ تم، از نظر نظامی، حملهچنان که گف

دستگیر شده( عملیات در خور توجهی نبود. به دیگر سخن، سیاهکل رویدادی بومی و محدود بود. آنچه 

ی جوانی بود که به خود جرأت رویارویی از جان شسته های دستآن را برجسته کرد، جسارت چریک

ی که یورش –های جهان را داده بودند ترین ارتشای و صاحب یکی از بزرگبا قدرتی منطقه مستقیم
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جوان  هایپیام سیاسی روشنی داشت: به چالش کشیدن حکومت بی هیچ ابهامی. دلاوری این چریک

هر چند راستین بود، اما ستایش از این دلاوری همانا ارزشی بود جمعی که روشنفکران و کوشندگان 

به کوشندگان سیاهکل نسبت دادند. اینجاست که  لف حکومت، و از پنی آنها بخشی از جامعه،مخا

کنش و ارزش همگرا شدند. اینجاست که رویداد فروتنانه به ارزشی جمعی بدل گشت و شد تبلور 

ها، بیش از آنکه قدرت ها در روزنامهآرزوهای بخش ناراضی جامعه. اینجاست که خبر اعدام چریک

اپذیر نای برگشترا به رخ بکشد، زمینِ زیر پای رژیم را لرزاند و از این پس جامعه را به گونه رژیم

 دوقطبی و دوسودایی کرد. 

 ای جمعی ما را به کاوشجستجو در چرایی فراگشت این رویداد بومی و کنش محدود به پدیده

مید آن که با آشنازدایی از رویداد، کنیم به ای چشم بدان نگاه میدارد. پس از گوشهدر گوهر آن وامی

 گوهر سیاهکل خود را بر ما هویدا کند. 

 

 تمایز یدوم. لحظه
ی هایی هستند که با فارسهایی مترادف هستند. از ترکیبواژه« رُخداد»و « رویداد»در زبان فارسی 

نگاری مطرح و سپس در زبان رایج شدند. معانی مشخص و تمایز معاصر و در ادبیات سیاسی و روزنامه

رک آنها شتکند. وجه می گفتمانی و کانتکست اجتماعی تعیین میزمینهظریف آنها را معمولاً پس

همانا روی و  —و پس پدیداریِ آن چیزی است که چهره  —« دِهِش»یا بهتر بگوییم،  —« دادگی»

 نگاریِدر ادبیات روزنامه« رویداد»نمایاند. به دیگر سخن، دِهِشِ روی و رُخ است. نماید و میمی —رُخ 

ت اما دور از انتظار هم نیست. دهد: آنچه حادث شدنش هر چند نادانستنی اسرا می« حادثه»معاصر معنی 

بدان معنا که ما انتظار روی دادن حوادثی « و اینک مشروح رویدادهای امروز،»گوید: ی اخبار میگوینده

ال بینی شده )مثل نرخ سقوط همیشگی ریممکن است پیش« رویدادها»ایم، اما با این انتظار که را داشته

القا « رویداد»تصادف اتوبوس( باشند. یا به دیگر سخن، مفهوم  نشده )مانندبینی پیشیا آلودگی هوا( یا 

کند که روزی بدون رویداد نیست. ما انتظار رویداد را داریم، چرا که رویداد به گردش روزها گره می

ترکیبی « دادروی»بینی کنیم چون متناهی هستیم. پس مفهوم توانیم رویدادها را کاملاً پیشخورده، اما نمی

 پذیری و پیشایندی. بینییشاست از پ

کنیم: رخداد رویدادی است غریب و را کمتر و با وسواس بیشتر استفاده می« رُخداد»ی واژه

عادی دهد، رخداد ابتوان انتظار داشت. و آنگاه که رخ میناپذیر. حادث شدن آن را چندان نمیبینیپیش

شدن ملیبخشد. رویدادهای دوران یخی میگیرد. رخداد است که به روز حادثه هویتی تارتاریخی می
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 شدندهای روزانه را شامل میها و چالشیاد دکتر مصدق روندی از حادثهصنعت نفت به رهبری زنده

رفت، چون ایران آبستن دگرگونی بود و جنبشی بزرگ را آغاز کرده بود، که هم انتظار وقوع آنها می

ادها ای از رویدبعدی در کدام سو خواهد بود. اما در زنجیره رفت، زیرا روشن نبود تحولو هم انتظار نمی

هستند که شاهد  133۰مرداد  ۰۲ و 1331تیر  3۲کنند، در روزهای که این دوران بزرگ را تصویر می

دهند. این دو تاریخ ماندند در ی تاریخی میهای ویژهرُخدادهایی هستیم که به این دو روز هویت

.. به یُمن رخداد. به سخن کوتاه، رخداد رویداد است، اما هر رویدادی رخداد ی جمعی ایرانیان.حافظه

  نیست.

 ی عطف سیاسی فرارویاند. گردیم به آنچه رویداد سیاهکل را به نقطهبرمی

هر رویداد ترکیبی است از آنچه روی داده و آنچه روی نداده، یا به دیگر سخن، ترکیبی است از 

ها. پس با روش پدیدارشناسی در اینجا رویداد سیاهکل را ها و ممکنت تعینها در ساحها و ناشدهشده

های ها و دستگیری و اعدام آنها و به فاکتی چریککنم و محدود، و به حملهاز نظر تاریخی ایزوله می

م، وانهای بعدی بخی حرکت آغازین به سوی روندتوانم تاریخ را از نقطهپردازم. از این رو میبعدی نمی

قبلی را استخراج کنم.  واقعه اهمیتِهای فدایی خلق( سیس چریکأ)تهای بعدی که از فاکتبه جای آن

ی قعهکند که کاملاً و بسیار ممکن بود که وااگر در این لحظه بایستیم، چنین نگرشی بر ما آشکار می

های این عملیات در کتابچریک به پایان برسد، و سپس، از پس سالیانی،  13پاسگاه سیاهکل با اعدام 

د. شدنش به فراموشی سپرده شو« تاریخ»تاریخ به عنوان یک رویداد گزارش شود، و درست به سبب 

کاخ مرمر و سوءقصد به جان محمدرضا شاه را امروز چه کسانی به یاد دارند؟  1344ی فروردین حادثه

ها در و تن ی جمعی جای نگرفتافظههای تاریخ نوشته شد، اما در حکاخ مرمر رویداد بود و در کتاب

 توانست چنین باشد. . سیاهکل نیز میی شماری اندک به جا ماندخاطره

را به مفهوم  1«زمین»رژیم شاه انجام شد. در اینجا  زمینحمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در 

گر نش سوژه یا کنشک برم: ساحتی شناختی و اپیستمولوژیک که بنیاد دانش ودقیق و تئوریک به کار می

ذ گوییم که جنبش چریکی در ایران از نفوکند. هرچند میاست، بنیادی که باورهای معینی را ممکن می

ام که این های چریکی امریکای لاتین بهره گرفته بود )و البته در جاهای دیگری نشان دادهفکری جنبش

ی ظریفی که از پیشتازان نظری جنبش چریک-جزنیویژه به گروه بهتوان تعمیم داد، مشاهده را ابداً نمی

ی ای شهودهای سیاهکل به گونهاند(، اما در برگزیدن هدف عملیاتی خود چریکشهری در دنیا بوده

ای که در دریافته بودند که برای لرزاندن حکومت نیاز دارند تا رژیم را مستقیماً به چالش بکشند به گونه

                                                      

1 Ground  
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می نباشد، یا به دیگر سخن، عملیات آنها تنها به یک تفسیر بینجامد. پیام آن عملیات مشخص هیچ ابها

ی آغازین منطق یک حکومت پلیسی و نظامی پا گرفت: پس رویداد سیاهکل از زمین رژیم و از نقطه

رژیم پلیسی و سیاسی را با کنش نظامی به چالش کشیدن. به دیگر سخن، چنانکه میشل فوکو در 

ای درونی است و نه بیرونی. و همین ی قدرت و مقاومت رابطهوید، رابطهگنبشت این مقاله میسنگ

ابانند: تخود بازمی یدر اعلامیه که فوکو خوانده باشند!(آنای شهودی )بیها به گونهرابطه را چریک

 13اعدام اندر است. در پاسخ سر راست به چالش سیاهکل، پیش ستم مبارزه و مقاومت هست چون

عملی »به  «یورشی نظامی با پیام سیاسی»بود برای حفظ زمین حکومت، برای کاهش دادن  چریک تلاشی

روز به سحرگاه ام: »)خبر دیکته شده توسط ساواک را( چنین نوشت کیهانی روزنامه« جنایتکارانه.

نفر مهاجم پاسگاه سیاهکل  13ها و جعل اسناد دولتی غیرمجاز، سرقت از بانک یجرم قتل، حمل اسلحه

 عناصر این شبکه که به منظور عملیات براندازی تشکیل شده بود به»تر: پایین و کمی« تیرباران شدند.

(. در 1، ص134۵اسفند  ۰۹، چهارشنبه ۲۰۵۵)شماره « مقامات امنیتی کشور شناخته شدند یوسیله

 و پس انهبراندازدوم کنش آنها  یها جنایتکاران عادی هستند، اما در گزارهی نخست، چریکگزاره

امنیتی، نه سیاسی! چنین رویکردی به رویداد نشانگر تلاش رژیم است  دقت کنید: —شود امنیتی می

رو،  نکشاند، و از آبرای حفظ زمین خود، یعنی هرآنچه رویداد را به ساحت شناختی )زمین( رژیم می

آن است « منطق»کند. ها را جنایتکارانه و واکنش امنیتی حکومت را عقلانی و منطقی میعملیات چریک

در انحصار حکومت کشور باشد. پس سرپیچی از روند جاری زندگی در کشور و قوانین « سیاست»که 

رد، امنیتی موانیست بل نخست جنایتکارانه و سپس، در برخی « سیاسی»ای که باشد، آن، به هر گونه

ردند، آن بود کاست. پس طبیعی بود که انتظار نیروهای امنیتی، که از منطق شناختی رژیم حرکت می

های شنی جنفر پیام روشنی به مخالفان )سیاسی( داده شود و وضع کشور، در آستانه 13که با اعدام این 

 ی داشت. ی دیگری رویدادها، اما، سویهباشکوه، عادی شود. روند شتابنده

ای نیز مهم است این را هم به یاد آوریم که برای مخالفان سیاسی حکومت، سیاهکل معنای افزوده

ز به ساختن های دوهزار و پانصد ساله رفتن نیاداشت: پاسخ سختی بود به تبلیغات ساواک. به پیشواز جشن

« مقام امنیتی کشور»، 134۵اه مدی ۰ی تلویزیونی جمعی داشت: در برنامه-شناسی امنیتیای روانگونه

اواک های مخالف چندی را به سگروه« تشکیلات تهران»پرویز ثابتی با آوردن عباس شهریاری، که از راه 

در این « مرد هزار چهره»و « اسلامی»عنوان بهاش( لو داده بود، و با معرفی او )بدون نشان دادن چهره

ور دارد و هیچ حرکتی بدون اطلاع ساواک در ایران، در ادعا کرد که ساواک یک میلیون مأم برنامه،

ماه و نیم پس از این ادعاهای بزرگ  اما، تنها یک گیرد. سیاهکل،صورت نمی« ی ثبات،جزیره»این 
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های مقام امنیتی را هیچ کرد و به سخره گرفت. ی مخالفان حکومت گفتهروی داد و در اندیشه

های گیلان تمرین کرده بودند و اع نیروهای امنیتی در جنگلهای سیاهکل شش ماه بدون اطلچریک

ای کوچک هوده نبود که پاسخ حکومت به دستهعملیات آنها حتی ساواک را نیز غافلگیر کرده بود. بی

های مسلح همانا میلیتاریزه کردن و فرستادن هنگ ژاندارمری گیلان به منطقه بود. در از چریک

ه اجتماعی سیاهکل دو چندان شد، درست ب اُپتیکثابتی و ساواک، تأثیر  ی ادعاهای امنیتیزمینهپس

م باقی تری را بر چشهمان گونه که درخشش ناگهانیِ نوری کوچک در تاریکیِ مطلق اثر بسیار بزرگ

  کند.گذاشته و چشم را خیره می

ود برای ثبت ش توانست انجام شود، به پایان برسد، و رویدادیتر گفتم، سیاهکل میچنان که پیش

های ندارد. هر چند چریکای برای پدیداری یا مانایی رویدادها دادهدر تقویم سیاسی. تاریخ منطق پیش

وایتی رسیاهکل باور داشتند که راه آنها ادامه پیدا خواهد کرد، اما این باور بر فاکتی عینی استوار نبود. 

گویا صفایی فراهانی در زندان اوین به حسینی بازجوی ساواک گفته بود:  که)سه دست گشته(  است

ایم. در فردای تیرباران ما پژواک پیروزی سیاهکل در فضای ما شکست نخورده .کنیدشما اشتباه می»

 ایهای محاورهتوان گفتهو ادبی را البته نمی های شاعرانهاین گزاره 1.«ایران طنین انداز خواهد گشت

صفایی  یها باید تردید کرد، اما گفتهزندانی با بازجویش تصور کرد، پس در اصالت این واژهیک 

ود باور ی گروه سیاهکل به کاری که کرده بتواند نقل به مضمون بوده باشد. البته اگر فرماندهفراهانی می

ه از رفقایی ک دانست کهگذاشت. و البته او میداشت، تردیدی نیست که گام در این راه نمینمی

ر است به گها جان به در برده بودند به مبارزه ادامه خواهند داد. در اینجا نکته همانا باور کنشدستگیری

عینی برای چنین انتظاری از آنچه هنوز نیامده است وجود ای لفهؤمکه در آینده آنای متصور، بیآینده

 نده. پس هنوز نیامده! همانند برابر فرانسوی آنآ+ی+« آمدن،»داشته باشد. )آینده: از بن مضارع فعل 

avenir  که با فعلvenir  همانا گشودن راهی است به سوی آنچه  کنشساخته شده(. « آمدن»یا

 پدیدارشناسی کنش در همین ویژگی آن است. ی پیشین مهم است:. گزارهگشودنِ راه هنوز نیامده.

رساند هنوز به پایان نرسیده است. ی ویژه میآنچه نیامده در آینده است زیرا راهی که ما را به آن آینده

توانیم بدانیم که آیا چنین راهی پایانی دارد یا نه، یا حتی آن که پایانش دقیقاً از این رو، هرگز نمی

یشایند های ما، همواره پا و نقشهرغم سوداهکجاست. تاریخ ناگزیر گشوده است. پس برآیندِ کنش، علی

                                                      

. ۰۲11فوریه  ۹ - 13۲۵بهمن  1۹بی بی سی فارسی. « .آسنا برای زمینی تشنهسنیاهکل  رگباری سنیل»مصنطفی مدنی،  1

 گوید بازجو بعدها این گفته را برای جزنی نقل کرده بود. مدنی می

 

https://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110205_l13_siahkal_mostafa_madani
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وار است: است «ایمان»های رادیکالی مانند عملیات سیاهکل، بر تردید کنشخواهد بود. پس کنش، و بی

 نداریم،پآیند است، به یُمنِ کنش، بدان گونه که مایش میای که ذاتاً گشوده و پیشایمان به آینده

 ن خود بر هیچ عینیتی استوار نیست. دانیم که ایماتواند پدیدار شود. و میمی

ی ی رویدادهایی مانند آن جدا کرد، عملیاتی بود که اعضای باقیماندهآنچه سیاهکل را از مقوله

، یعنی دو ماه 13۹۲ی دوم فروردین های فدایی خلق در نیمهی تشکیل چریکگروه سیاهکل، در آستانه

های سیاهکل پیش از تعطیلات نوروزی اعدام چریک پس از عملیات سیاهکل، انجام دادند. از آنجا که

، روزی که به دقت برگزیده شده بود 13۹۲فروردین  1۹انجام شده بود، در پایان این تعطیلات و در روز 

پس از  زتا همزمان با بازگشت مردم به سر کارشان بیشترین تأثیر تبلیغاتی را داشته باشد، و البته یک رو

رانس ای نشده بود، پرویز ثابتی با برگزاری کنفبه کلانتری قلهک که هنوز رسانهگروه احمدزاده  یحمله

تری از عملیات سیاهکل ارائه داد و کار گروه را تمام شده اعلام کرد مطبوعاتی دیگری اطلاعات دقیق

(. رویدادها گویی دوباره قصد تمسخر ثابتی 4، 1، ص 13۹۲فروردین  1۹ ،134۹۲، شماره اطلاعات)

فروردین، یک  1۲بامداد روز  ۹:3۲اشتند. درست سه روز بعد از کنفرانس مطبوعاتی او، در ساعت را د

نفری سیاهکل، سپهبد ضیاالدین فرسیو رییس دادرسی ارتش، که  ۰۰نفره، بازمانده از گروه  تیم پنج

روز بعد  و چهارنفر بود، را در مقابل منزلش در شمال تهران به گلوله بستند. فرسی 13مسئول حکم اعدام 

چریک اعدام شده ایجاد کرد  13ی مستقیمی با دادگاه نظامی در بیمارستان جان سپرد. ترور فرسیو رابطه

یغی ای شهودی به نقش تبلو دقیقاً همین رابطه از نظر مردم دور نماند. در واقع، طراحان این ترور به گونه

با  سط جزنی در زندان، رسیده بودند. سپسی آن توپیش از تئوریزه شدن خلاقانه عمل مسلحانه،

ی معروف آنها در فروردین و اردیبهشت، و اعلامیه 14های فدایی خلق و انتشار گیری چریکشکل

صد هزار تومانی  یچریک تحت تعقیب توسط ساواک و اعلام جایزه ۵تر با انتشار تصویرهای سپس

که آنری هر یک از آنها، عملیات سیاهکل، بی)که به ارزش ریال آن زمان ثروتی بود( برای دستگی

ای از رویدادهای پس از خود گره خورد، انتشار این تصویرها تلویحاً به معنای دانسته باشد، به زنجیره

ی، کرد. بارتر از واقعیت میها را در ذهن جمعی بزرگشکست ساواک بود و تأثیر و حضور چریک

خویش( باشند، آغازگر راهی دیگر. اما حضور بهر )و قائمتوانستند خود آغازگهای بعدی میکنش

گران سیاهکل نبودند و با این همه کنش خود را، به تر آنها )گروه احمدزاده( از کنشگروهی که بیش

ت سیاهکل ی عملیایمن وحدت با بازماندگان گروه سیاهکل، به رویداد سیاهکل پیوند زده بودند، پدیده

 اد سیاسی، و احتمالاً گذرا، به ساحت دیگری بُرد. را از جایگاه یک روید
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همانند این هر دو، فروتن است و ناخودنما. تنها نگاه  1،تمایز میان رویداد و رخدادی لحظه

گاهی که ها رخنه کند، نخواهد به چیستی پدیدهنگاهی که می –تواند چنین تمایزی را ببیند خاصی می

  پوشاند.باور میهای رایج و همهچشم را بر روایت

 

 سوم. رخداد و جنبش
شان، که در نبودند. آنان در تنها تراکت« فدایی خلق»گردیم به سیاهکل: مبارزان سیاهکل اما برمی

فوردی که مصادره کرده بودند پخش کرده و شماری از  هنگام عملیات سیاهکل در میان مسافران ونِ 

نامیده بودند. اما این فداییان « جنبش انقلابی مسلحانه ایران» را آنها را در پاسگاه جا گذاشته بودند، خود

ی منزلهبهشهری در ایران را عملی و ممکن، و در این روند، سیاهکل را  یبودند که جنبش مسلحانه

ای از رویدادها اشاره کردم. دقت خود کردند. در بالا به زنجیره ی آغازین و بنیادین جنبش از آنِ لحظه

یو اعدام سیزده چریک، ترور فرس ی رویدادها از نظر تئوریک مهم است: عملیات سیاهکل،یرهبه این زنج

رد های موهای فدایی خلق، انتشار عکس چریکو حمله به کلانتری قلهک، اعلام موجودیت چریک

 ۰«عناییی مازنجیره»ی ارنستو لاکلاو دهد و به گفتهتعقیب. هر رویداد، به رویداد پیش از خود ارجاع می

ها روی های چریکآورد. این شد که گفتمان چریکی ایجاد شد: عملیات و درگیریرا به وجود می

ای را شدند که هویت ویژهدادند و سپس در زبان و در گفتمانی مشخص چنان بازسازی و تکرار میمی

تواند هکل دیگر نمیعملیات سیا کردند. از این پس،ی آنها تولید میهای فدایی و مبارزهبرای چریک

 تنها یک عملیات باشد.

ی بعدی، چه به دیگر سخن، جنبش رویداد را از آن خود کرد، آن چنان که هر کنش مسلحانه

 3«اییارجاع نهیاب یا اشارت»شد. سیاهکل شد بخواهند و چه نخواهند، ناگزیر پژواک سیاهکل می

یعنی از نظر اپیستمولوژی جمعی، پس از سیاهکل، دیگر به آوردنِ آیه از متون  –جنبش چریکی فداییان 

ی ه لحظههای فدایی بمارکسیستی برای توجیه کنشِ مسلحانه نیازی نبود، تنها لازم بود که چریک

حمید اشرف در بحث او با تقی شهرام « یبرگ برنده»آغازین و راهگشای سیاهکل ارجاع کنند )و این 

اب آمد دلیل آفت»ترین بنیاد تئوریک، یا به سخن دیگر، ک کنشِ مشخص اکنون شده بود مهم(. یبود

                                                      

1 event: رخداد 

۰ chain of signification. 
3 ultimate referent.  
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ش ها همانا گشودن راهی معین برای کنها و فلسفههمتاست: تلاش تمام نظریهای بیو این لحظه« آفتاب.

اهکل از یکند. و این بدان معنا نیست که کوششگران سآید و راه را باز میبوده و است. سیاهکل می

وام گرفتن  بودند. نکته آن است که یر بهره نبردهاهای امریکای لاتین و فلسطین و الجزهای انقلابینظریه

ها و هایی که صرف خواندن تجربهکند. تمام سالهرگز کاربرد آن را تضمین یا حتی ممکن نمی نظریه

مسلحانه در ایران ممکن است. و  یهای دیگران شد، برای رسیدن به همین نکته بود: مبارزهنظریه

 د. ی کنش مسلحانه شسیاهکل، که خود عملیاتی کوچک بود، آن را ممکن کرد. سیاهکل سرچشمه

ن زمی. رخداد آغازینو سیاهکل شد آن  رویداد به رُخداد فراروییداین چنین بود که 

الش یم را به چهژمونیک رژ ، در پیوند با یکدیگر، ساحت شناختیرخداد و جنبشدگرگون شد. 

در کنش.  چیرگی حکومت، شد موضوع تردید، در اندیشه،یعنی رسید، کشیدند. آنچه به نظر بدیهی می

 شود. رخداد هماره با قالب شناختی خود پدیدار می

ی شدهانیزمان عقل واگرا هستیم: از یک سو، زمانبا پدیداری سیاهکل، شاهد گسیختگی میان دو 

و  برد،راه می« تمدن بزرگ»کار جوانان شورشی را داریم، زمانی که گویا به سوی نسل والدین محافظه

ه داشت ک« ایآینده»ایستاد، این زمان اشاره به چون بر زمین شناختی حکومت و وضعیت موجود می

ری که شهای هنجارمند و آرمانو پس ناگزیر فروبسته. آینده تجسم متعالی وضع امروز و اکنون بود

نسل جوان شورشی را داریم که پویای گرفت. از سوی دیگر، زمان منطق خود را از وضع موجود می

گشود، و چون بر زمین شناختی شورش و علیه ی آنها راه میخواهانهی عدالتگویا به سوی آینده

اش نامطمئن و آرمانی بود، چون آینده چیزی جز گشودگی و دهوضعیت موجود ایستاده بود، آین

آلود مه ی آنای ناهموار و دشوار است که پایانهپیشایندی نیست و راه رسیدن به آن تجربه کردن جاده

« مدن بزرگت»و ناشناختنی است. جنبش فدایی، به دیگر سخن، زمان خود را بر زمان پهلوی که به سوی 

رفت، تحمیل کرد. در ساحت سیاسی، گسست میان این می پیش –الت اجتماعی تمدنی تهی از عد –

های فدایی، از سویی، و ساواک و نیروهای های بسیار میان چریکدو زمان واگرا به صورت درگیری

پدیدار  ی چشم به نگرش ماگرفت. اگر بگذاریم این نکته از گوشهامنیتی، از سوی دیگر، شکل می

افتاد، بل های مسلحانه میان این دو گروه نابرابر در یک زمان واحد اتفاق نمیه درگیریبینیم کشود، می

را ای واگی میان آنان همانا تلاقی دو زمانِ حالِ استمراری بود که هر یک به گونهبرخوردهای مسلحانه

ی ظهر یک لحتواند دکس نمیجا که هیچرفت. از آنو با شار اجتماعی و سیاسی خاصی به راه خود می

ها آمیز بود. رژیم شاه آرزو داشت چریکمشخص در دو زمان باشد، ناگزیر شکل این برخورد خشونت

را ببینند و در  «انقلاب سفید»را به زمان خود بیاورد تا بر زمینِ شناختی حکومت بایستند و دستاوردهای 
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برخی همراهانش بود(.  ی حکومت همراه و همفکر شوند )که مثال آن پرویز نیکخواه وپروژه

خواستند زمان خود را بر رژیم تحمیل کنند تا دیگران بر زمین شناختی فداییان های فدایی، اما، میچریک

ق گاهِ این واگرایی میان دو افای جدا از حکومت و از جنسی دیگر را بپرورند. تلاقیبایستند و پروژه

زمان تحمیلی پهلوی بیرون آمد و در اکنونیت  سیاهکل بود. رخداد سیاهکل ازرخداد آینده همانا 

« رگتمدن بز»های زندگی که و شیوه ها،ها، ارزشها، آماجدیگری ایستاد. برای شورشیان جوان خواسته

که  ایکردند ناگهان هیچ شدند، تا آنجا که چریک به خاطر آرمان خود، به عشق آیندهرا تعریف می

کرد. پیش از سیاهکل، ساواک با ا آگاهی کامل جان خود را فدا میهرگز آن را نبیند، ب او ممکن بود

ی ناراضی روبرو بود. پس از سیاهکل، اما، ساواک درگیر جنبشی بود که زبان و های پراکندهگروه

ی که جنبش ای داشت، جنبشی که هم حضور داشت و هم نادیدنی و نامرئی بود.گفتمان و هویت ویژه

یا هشت  دلیل نبود که برای رسیدن به ششپس بی نوشت بنگرید(.یبود )به پن« حاضر»داشت و « حضور»

نفر را زندانی کرده بود.  3۲۲۲ساله، ساواک  ۰۹۲۲های ی جشنو در آستانه ۹۲چریک پنهان در سال 

ی سیاسی اتوریته البته، از بسیاری از این زندانیان فداییان آینده را ساخت. یا به سخن دیگر، زندان زندان،

پس از سیاهکل، و آغاز جنبش مسلحانه، ایران  1کشید.ترین مکان رژیم به چالش میرژیم را در امنیتی

، ایران شد ساحت 13۹۹تا  134۵گزید. از یکی را برمی« بر»یا « با»دوقطبی شد: هر ایرانی باید از میان 

 بازی دو اکنونیت، دو زمین، دو زمان، و دو شناخت واگرا. 

پیوندد، پدیداریِ رخداد را نشانه کند و آن را به کنش خود مییداد را از آن خود میجنبشی که رو

ناسی شدهد. از این رو، هرمنوتیک جمعی نقش بزرگی در نشانهای میزند و بدان هویت تاریخی ویژهمی

 رخداد دارد. 

 

                                                      

 های سیاسی ترکیه:بانو برگو از زندان درخشان یی زندان سیاسی و حکومت بنگرید به مطالعهدر مورد رابطه1 

Banu Bargu, Starve and Immolate: The Politics of Human Weapon (New York: 
Duke University Press, 2014).  
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 چهارم. در رخدادگیِ رخداد
( 1۲71آغازم که در زمان خود کمون پاریس )میپردازم و تنها از این نقطه به جزییات آن نمی

ی همتا در تاریخ تمدن اروپایی و تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری. اما چرا در مطالعهرخدادی بود بی

ای جدی های اجتماعی، و نیز در ادبیات کمونیستی و کارگری، کمون پاریس هرگز به گونهجنبش

اد کمون پاریس را از آن خود نکرد و میراث خود مرجع نشد؟ سبب آن است که هیچ جنبشی رخد

ای که پایان تفسیرگرانه به گونههای بینینگاشت، و پس، شورش کارگران پاریس شد موضوع بحث

 «یک خیزش شهری، یک انقلاب شهری، یا جنگ داخلی»تواند به عنوان کمون پاریس همزمان می

ایستد. آنچه از این نمونه ی معینی مینظریه در پشت هر یک از این تفسیرها نگرش و 1تفسیر شود.

تواند بیاید و در ساحت تفسیرهای بسیار چرخ بخورد و به این ترتیب آموزیم آن است که رخداد میمی

  شود.« فراموش»

ای فدایی هدانیم که سیاهکل یا چریکایستم. میای دیگر میآیم و در زاویهتر به خانه مینزدیک

ی انقلابی حزب ، کمیته1347-134۹های چریکی در ایران نبودند. در سال یزهخلق آغازگران مبار

ی مسلحانه در شمال کردستان ایران را آغاز کرده بود. این گروه که در دمکرات کردستان ایران مبارزه

عضو داشت بارها با نیروهای مسلح ایران درگیر شده و یکی از عملیات مهم آنها خلع سلاح  ۰۲۲حدود 

ی انقلابی را مقایسه کنید با گروه سیاهکل )پس از پاسگاه ژاندارمری بود. شمار اعضای کمیتهیک 

عضو  ۹۲در حدود  13۹۲ی های گستردهپویان که پیش از ضربه-عضو یا گروه احمدزاده ۰3جزنی( که 

 دند وزاده و محمد شلماشی )ملا آواره( بوداشت. رهبران این گروه سلیمان معینی و اسماعیل شریف

تهران  یزاده دانشجوی مهندسی در تهران و عضو کمیتههای مائوئیستی داشت. شریفگروه گرایش

ی مسلحانه در کردستان یک سال و نیم به درازا کشید و سرانجام سرکوب حزب دمکرات بود. مبارزه

ر د شد. پرسش آنست که چرا چنین رویداد مهمی هرگز به جایگاه سیاسی مهمی دست نیافت؟ چرا

 کی دانم تنها بخشی ازخور نیافت؟ تا آنجا که میسیاسی وزنی درگران ی جمعی کوششخاطره

ردستان ی چریکی کپژوهش دانشگاهی به این جنبش پرداخته است؟ کوتاه سخن، چرا جنبش مسلحانه

دانیم، ، با توسل به بدیهیاتی که امروز میتوانیمبه فراموشی سپرده شد؟ روشن است که میدر آن مقطع، 

توانیم ی کردستان پیوند تنگاتنگی با جنبش دانشجویی نداشت. میتحلیل کنیم که جنبش مسلحانه

                                                      

1 Robin Wagner-Pacifici, What Is an Event? (Chicago: University of Chicago 

Press, 2017), p. 106. 
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بگوییم که جنبش مسلحانه در کردستان هنگامی روی داد که کوشندگان چپ از تمرکز نظری و 

م و پس های جنگ جهانی دوهای سالیا ملیتی )که گفتمان چیره در جنبش« جنبش ملی»ژیک بر استرات

تاب بسته بودند. کامید « جنبش سراسری»از آن در آذربایجان و کردستان بود( دست برداشته و به 

 اثر علیرضا نابدل راهگشای این دیدگاه در نسل فداییان بود. و البتهملی  یلهأمسآذربایجان و 

اشیه اشاره کنیم که از برآیندهای آن یکی هم به ح« جنبش سراسری»توانیم به چیرگی زبان فارسی بر می

های زبانی و ملی در ایران بود. آنچه روشن است آن است که جنبشی های اقلیتها و جنبشراندن زبان

ه رویداد ان سیاسی معینی را بی مسلحانه در کردستان گفتمدر ایران نبود تا با هواداری و حمایت از مبارزه

 پیوست کند. 

های فدایی خلق عملیات سیاهکل روی داد آن بود که چریک 13۹۲بینیم که آنچه در فروردین می

چریک را از آن خود کرده، در ادبیات سازمانی خود تفسیر معینی از آن ارائه داده، سالگرد  13و اعدام 

ای داشته، و این تفسیر ویژه را در گفتمان سیاسی ویژه« گرامی» آن را با انتشار اعلامیه و عملیات نظامی

داد ای قطعی جا انداختند. با پیوند سیاهکل به فداییان، رخانبوه ناراضیان سیاسی در ایران به گونه میان در

که پس از « ی عطفینقطه»و « ارجاع نهایی،»چریکی فداییان، یک  جنبشسیاهکل شد بنیان تاریخمند 

تر ره به جنبشی اجتماعی نبرده بودند، جنبش چریکی شهری را سرانجام ممکن های چندی که پیشتلاش

های فدایی نوی استوار کرد. یک گفتمان سیاسی مشخص در ادبیات سازمانی چریکزمین کرد و بر 

یاید تواند بشود. رخداد مینمی «رخداد»کرد. از این رو، رخداد به خودی خود ینیز این پیوند را تکرار م

کم آن را همچون رخداد نبینیم. آنگاه که رویدادی تاریخی و دستو برود و ما هرگز آن را نبینیم یا 

در گفتمانی که  1«کنش سخن»شد، جمعی شدن آگاهی از رخداد کاملاً وابسته است به « ی عطفنقطه»

ها یگذارها و بمبزنیهای فدایی )بانککند. عملیات پساسیاهکل چریکمی ۰اد را بیان و باز بیانرخد

                                                      

1 speech act. 

۰ Articulate and rearticulate.  
معناست. ترجمه شده است، ترکیبی که کلاً بی« بندیمفصل»در فارسی به  articulationبه دلایلی که بر من پوشیده است 

 خورند.ها به یکدیگر پیوند میجایی که اسننتخوان« مفاصننل،»یعنی  les articulationsدر زبان فرانسننه و علم آناتومی 

! این که چرا بندی است)یعنی بسنتن( زاید نیسنت؟ شناید منظور شنکسنته« بندی»اند افزودن هم پیوند خوردههوقتی دو چیز ب

اند و آنگاه در را اسنننتفاده نکرده rhetoricاند و معنای دیگرش در علم سنننخن یا ی آناتومی رفتهمترجمنان از پی ترجمه

اند، انی سخن و سخنوری دارد از مفهوم آناتومی استفاده کردههای مربوط به تئوری دیسکورس که ریشه در علم باستترجمه

بر من پوشیده است. اگر رتوریک بدانیم، روشن است که از زمان یونانیان باستان این نظر بوده و است که تنها در بیان کردن 
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و ترورها( هرگز به ساحت رُخداد وارد نشدند. هر یک از این عملیات مشخص توجیه خود را از 

 رگرفت. هیچ یک از این عملیات مفرد و تک نبودند و بی راهگشای سیاهکل میرخدادگی و لحظه

« اع نهاییارج»که اکنون به  ،سیاهکل« ی معناییزنجیره»ای نایستاده بودند. از درون زمین شناختی تازه

 داد. های فدایی جای میفراروییده بود، عملیات گوناگون را در گفتمان معین چریک

فداییان برای شکل دادن به هویت خود از ارجاع نهایی سیاهکل بهره جستند. جنبش فدایی شد 

راستی این سیاهکل بهبینیم که ی چشم بنگریم، میبازنمودارگر سیاهکل. اما اگر به این رابطه نیز از گوشه

گر نکه دلالتآبود که هویت فدایی را ساخت. اگر پیش از سیاهکل ناراضیان تنها مخالف رژیم بودند بی

که ند )چنانباش« فدایی»ایست بی ناراضیان رادیکال میمشخصی آنها را متحد کند، در پساسیاهکل همه

مصطفی شعاعیان به این نکته رسیده بود(. آری، فداییانْ سیاهکل را از آن خود کردند، اما نیک و از 

چشم که بنگریم، این جنبش فدایی بود که شد پیوستی به سیاهکل و نه بر عکس. روشن است  یگوشه

توان اما نمیبرای جنبش خود تاریخ ساخت،  توان رخداد را از آن خود کرد و با ارجاع به آنکه می

  رخداد را بازنمودار یا الگو کرد. سیاهکل دیگری هرگز نخواهد آمد.

 ناپذیر وکل رخدادی بود مفرد و تعمیمشود؟ سیاهتاریخی می «ی عطفنقطه»چگونه رخداد 

هواداران فداییان در . شعار رخداد تک استرو ماندنی. سیاهکل دیگری ناممکن است زیرا ایناز

معنی بود. بی« کنیم،ایران را سراسر سیاهکل می»ی خیزش مسلحانه، ی انقلاب برای ترویج ایدهآستانه

گاه که داشتند. آنیک شباهتی به سیاهکل نمیاما هیچ شد خیزش مسلحانه در شهرها به راه انداخت،می

 رویارویی با زمین شناختی چیره و هژمونیک رژیمای، در رخداد سنگینیِ کنش را بر زمین شناختی تازه

ی تاریخ نیز است: دهندهرخداد نظم« ارجاع نهایی.»و « ی عطفنقطه»شاه، انداخت، سیاهکل شد 

ظریفی در جای دقیقی در رابطه با ضیاءهای پیشینِ گروه جزنی و سیاهکل آمد و ناگهان تمام تلاش

و  ظریفی )که در زندان بودند( ابداً استوارضیاءل با جزنی و ی سیاهکهر چند رابطه سیاهکل ایستادند،

پیوسته نبود. پس از سیاهکل بود که در روندی چند ساله جزنی شد پدر معنوی فداییان، هر چند گروه 

های مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان زاده شده بود. بنگرید راستی با اندیشهبههای فدایی خلق چریک

انه های مسلحی گروهرفت در پروندهظریفی هم میضیاءداد، گروه جزنی و ل روی نمیکه اگر سیاهک

هایی که کم هم نبودند. در بهترین حالت چه بسا گروه جزنی و ، گروه134۲ی خورده در دههشکست

                                                      

اریوش پس به پیروی از دکنند. ای را تولید میخورند و معناهای ویژهو در گفتنار اسنننت کنه مفناهیم بنه یکندیگر پیوند می

 کنم. ترجمه می« بیانگری» را articulation آشوری،
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های تاریخ یا بخش کوتاهی در کتاب تاریخ چپ، و البته چند شد در کتابظریفی پاراگرافی میضیاء

نوشت چون زندان خود را هم نمی چندانِ دوران هایو خاطره در اینترنت. احتمالاً جزنی کتاب مقاله

زند، یی پس از خود را نشانه مرخداد نه تنها دورهپردازی کند. جنبشی نبود که او برایش نظریه

. دهدرخداد به رویدادهای پراکنده نظمی مشخص می آورد.برای خود تاریخ نیز به وجود می

ی نگاه ما به تاریخ را دیگر کرد و چیدمان رویدادهای تاریخی را بر بینیم که رخداد سیاهکل زاویهمی

سیر تاریخ نیست. کلید تف« عینی»گویم تاریخ روست که میاینی خود دیگرگونه. ازی منطق ویژهپایه

   نگرد؟درون خود رخدادهاست، اما کو نگاه مصرانه، همان نگاهی که مستقیم به نور نمی

 آنگاه که جنبشی به رخداد پیوست کند.رخداد ناگهان روی آشکار میبندم: پس جمع می

شود: پس از روی دادنش، رخداد تاریخ معینی را از آن خود شود، یک چرخش شناختی را سبب می

فسیر تی علت و معلولی توان به گونه. رخداد را نمیشودیم خمندیتار رخدادکند، و از این رو، می

ر خیزد. رخداد دنگرانه برمیکرد و توضیح علیتی برای رخداد همواره پس از رخداد و از نگرش پس

ند. کهای معینی از کنش را ممکن و فعال میبخشد و شیوهماند و به حوادث شتاب میپای خود می ردّ

د و رویخود فرامی است، به بالاترین ارجاع نظری کنش پس ازانضمامی رخداد، که همواره تاریخی و 

شود. پس نادرست نیست اگر بگوییم سیاهکل مشکل تئوریک یک نسل را حل کرد و تاریخمند می

 جدیدی آغاز شد.  یراهگشا شد. سیاهکل آمد و دوره

انه ای که از آن بازگشتی نیست. رویدادی که از آست، به نقطهرخداد یعنی از آستانه گذشتن

این رخداد ممکن است هرگز دیده نشود. سیاهکل گسستی شناختی را  هر چند شود،بگذرد رخداد می

م به جدا شدیم و رسیدی« تمدن بزرگ»و « ی ثباتجزیره»پدیدار کرد و پس از آن زمین تغییر کرد: از 

  ی حقوق بشر.ای بسیار بد در زمینهنظام پلیسی خشنی با سابقه

نشی گر، افقِ کشود: در چشم کنشسبب میای است که ناگزیر خطایی اُپتیک را رخداد پدیده

سد. زیرا رتر از آنچه به راستی است به نظر میتر و سر راستکه به رخداد منسوب است، همواره نزدیک

. کسی که بیندگر کوتاهی و سرراستی راه را از دیدگاه همان زمینِ شناختی که بر آن ایستاده میکنش

بیند. تر میچتر و پیچاپیبسا همین راه را بسیار درازتر و پرمخاطرهشناختی دیگری ایستاده، چه  بر زمینِ

که  روستاینازو این البته خطای دید است. آورد. رُخداد دور را به نزدیک میتازه اگر ببیند! 

منسوب  یایمانی که در گزاره —دارد، ایمان به باروری و فرجام کنش « ایمان»گر به پیروزی خود کنش

 بینیم. به صفایی فراهانی به روشنی می
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 پنجم. رخداد و خاطره

 به ادرخداز میان شهرهای ایران، نام سیاهکل برای همیشه به رخداد پیوست و پس برجسته شد. 

 یخیتار را خود یرخدادگ یجا و دهدیم ایجغراف از فراتر یتیهو شیداریپد مکان

سیاهکل  پسشود. می« ماندگار»شود هویت می. گفتم که رخداد با حضور جنبشی که با آن همکندیم

هنگی ی جمعی بُرد جنبشی فردر کنشِ هر چریک فدایی خلق تکثیر شد. اما آنچه سیاهکل را به خاطره

تر ما غنیا بود که از پس فداییان در شعر و داستان و تئاتر و ترانه و سینما جان گرفت. رخدادگی سیاهکل

ی چهل، جنبش نیازمند یک ام. برای نسل نوی از مبارزان جوان در دههاز آنی است که تاکنون برشمرده

های سیاهکل شد کنش اسطوره بود. سیاهکل آمد و شد آن اسطوره: عملیات ناموفق و محدود چریک

ده زا« هکلرستاخیز سیا»که است  زایی رخداداسطورهحماسی به چالش کشیدن یک غول. در 

)فرهنگ معین(. با سیاهکل، « برخاستن مردگان... سته، مُرده + خیزستا، رَاز: رَ» شود. رستاخیز:می

ی مردگانی )جنبش کمونیستی( زنده شدند و از دل تاریخ برخاستند تا در آن دفن نشوند. آیا این استعاره

ز جهان اکنون نیست؟ هیچ چیز بیرون ای آپوکالیپس و زیرورو شدن مرگبار یادآور روز قیامت و لحظه

و رمزگشایی از  «بیرون از متن وجود ندارد.»، یا به قول ژاک دریدا سخن و جهان سخنورانه نیست

دانشجویان  ها ودر ادبیات چریک« رستاخیز»شناسی بیانگری است. تکرار رخدادی چنین نیازمند کنایه

کند. این گونه است که چون میکرد و خی عرضه که رخداد را در قالبی فراتاری بود هوادار آنان

. اما راه سیاهکل را رفتن نیازمند شتای نو گایِ دورهشد، سیاهکل آغازگِر اسطوره «رستاخیز»

 شود. خاطره از مخاطره زاده می روست کهاینپر مخاطره. و از بود. راهی بودهای چندان جانبازی

. نشیند که در آن همچنان زنده استتاریخی می-نیچونان یک رخداد، سیاهکل در فضایی گفتما

در  دهند که سیاهکلهایی در مورد آن نشان میمراسم بزرگداشت سالگرد سیاهکل یا انتشار نوشته

منفعل  «حافظه»گران چپ مانده که با شتاب رو به سالخوردگی دارند. ی جمعی نسلی از کنشحافظه

معی ی جست و استوار بر قصدِ به یاد آوردن. سیاهکل در حافظهاما فعال ا« خاطره»ی ذهن. است و ملکه

آنانی  یحافظه و جنگ با عراق هستند(. سیاهکل در 13۹7گونه که، فرضاً انقلاب ایرانیان نیست )بدان

 برای آن که سیاهکل با نسل جوانتر. های جوانی نسلاما نه در حافظه ،اندی آن زیستهاست که در سایه

وان بدل ی نسل جباید به خاطرهای زیسته که سیاهکل را به گونهی آن نسل گوید، حافظهنیز سخن ب

 ی ملی نیز فراروید.گردد تا شاید در این روند روزی سیاهکل به حافظه

ه یاد آوردن یعنی ب –ها خاطره گذشته است. با این بازتاب« رستاخیز سیاهکل»اکنون پنجاه سال از 

ای برای گفتن، زبانی متفاوت از زبان سیاسی آورم و بدان زبان تازهرا از دل مخاطره بیرون می –فعال 
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ت و نیز سیاهکل، آن اس تر رخدادها،دهم. سرنوشت بیشتر تکراری، میهای بیشچیره و بزرگداشت

داد نده، رخهای تاریخ دفن شوند. همچو منِ نویسکم از حافظه و خاطره کنده شوند و در کتابکمکه 

نیز میراست و روزی انتروپنی و انرژی خود را از دست داده و ناپدید خواهد شد تا آنگاه که دیگر در 

تردید چنین خواهد شد مگر آن که نسل رنگ شود. بیرنگ و بیی کسی نمانده باشد و کمخاطره

ی هد، آن را فعالانه به خاطرانای که سیاهکل را تنها از فاصله و از ورای تفسیرهای گوناگون دیدهتازه

نفسِ رخداد شوند. چنین رویکردی شاید بیانگرانِ تازه ،و از دل تفسیرهای نوینِ ،جمعی خود بیاورند

، از راه ی کنشی آغازی عملی برای پرداختن به فلسفهسیاهکل را به منزلهمگر آنکه ممکن نباشد 

 رویکرد فلسفی به سیاهکل، به یاد جمعی آوریم.

مانند برای درنگ و اندیشه، برای جویش در کیستی و چیستی ست که رخداد فرصتی کمآننکته 

ه ها کدهد. به این بازتابی تفسیرهای نو به من هدیه میاز دانش و ارائهزدایی آشنامان، برای جمعی

 دار رخداد سیاهکل خواهم ماند. بینم همواره وامنگرم، میمی

 

 (13۵۵تا دی  13۵۲)بهمن 
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 بخش دوم.

 شودنوشت مییگفتاری که پچریک: پیش
 

آید و در می ونایستد. از تیرگی برزید، در تیرگی میدرخششی در تیرگی. در تیرگی می — چریک

ها ها و چهرهدرخشد و نامای میتاریخ از درونِ تیرگی به لحظهچهره، بی، بینامشود. بیتیرگی درون می

کرار های خفته در تآفریند. پدیداریش امکانِ فروریزیِ نظمِ حاضر را به یاد روانمیهای ماندنی و تاریخ

دهد. شان قرار میآورد. تحرکش استادان پرگویِ نظمِ موجود را در برابرِ رکودِ فکریو روزمرّگی می

آزارد. درخششِ کار را میگرایانِ محافظهگذشته یهای آسودهاش وجدانآیندگیِ جسورانه

ی تازه ها ناگزیر به جستجوی افقکند که چشمی تیرگی را چندان هویدا میاش ژرفا و گسترهجویانهمرز

 بزدایند. نگریستن ی عادت از باید پرده

تنها با حضورش، با حضورِ تنهایش. ، گرددی نظمِ موجود میبا حضورش براندازنده —چریک 

ضور چریک ناگزیر در میان دو غیبتِ ناهمگون حضوری چنین براندازنده، اما حضوری حاضر نیست. ح

ی ماند: از یک سو، غیبتی فریبنده از سنخِ نابودگی، و از سوی دیگر، غیبتی پیشوازانه از گونهباقی می

دنی به یاد ماناو نوبودگی. در میان این دو غیبت حضورش حماسی و در میان این دو تیرگی درخشش 

 شود.می

جز حضوری درخشنده نیست، حضوری که  —تاریخ بیچهره، نام، بیبی — چریک

گیرد. ساده است و درست از همین رو از سادگیِ حضور میهمانا درخشندگی و براندازندگیِ خود را 

. از های فکری ممکن نیستپرهیزی همیشگی از سامان دونشود. درکِ سادگیش ببه آسانی درک نمی

د حاضر تواننپذیرد که اینها تنها میچهره و تاریخ نمیهمین رو، چریک سوءتفاهمی بزرگ است. نام و 

گرایی فردی یا گروهی، و ی عمل، ارادهشهر، ایدئولوژی، برنامهباشند و نه حضور. پس با هر آرمان

 — نه حضور — های آشکار حاضر بودگیها همه گونهباورانه بیگانه است که اینرزمجویی قهرمان

 ن خود مرگِ گردند، که ایهستند. نام و چهره و تاریخ تنها با نابودی یا با به بند کشیدن چریک ممکن می

نظم موجود را به تاریکی  خویش درخشد. با درخششحضور می چریک است. چریک در رخدادگیِ

های یگر سامانهوده قانون و متن و ادبیت و دلرزاند. و چه بیزده را میهای عادتفرستد و روانمی

 « میرد.چریک هرگز نمی»های حاضر در پی شکارش هستند. موجود و نظم
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 ...که نام آغازینش شعر است —چریک 

 

 (137۵شهریور  11) 

 

 


