به ياد » محمدعلی عالم زاده «
ناصر پايدار

ديدم ،ديدم ،ديدم!! آنچه را سال ھا آرزو می کرديم باالخره با چشم خويش ديدم!! اين ھا
کلمات مقطعی بود که دو روز پيش از قيام بھمن سال  ،٥٧بسيار نفس زنان ،پرشور ،با
احساس و در ميان دنيائی شادی و اميد بر زبانش جاری می شد .از راه سوار بر موتور به
دنبال اجرای چند قرار تشکيالتي ،به خانه تيمی می آمد .وقتی سراسيمه از او پرسيدم که
چه ديده است؟ پاسخش با ھمان طنين و شور و ھيجان اين بود که تفنگ را در دست » توده
ھا« ديده است .ھمان تفنگی که چند صباحی اين سوتر در سپيده دمان سياه و ديجور روز
 ٣٠خرداد سال  ١٣٦٠در دست کسانی از ھمان » توده « با فرمان آتش وحوش دينی
دولتمرد سرمايه داري ،قلب پاک و پرطپش او را نشانه رفت!
رسم احزاب و سازمان ھای » چپ « اين است که در بزرگداشت خاطره ياران جانباخته،
کارنامه مشعشع جانبازی ھا ،ايثارگری ھا ،کاردانی ھا ،مقاومت ھا و در يک کالم فضايل
انقالبی آنھا را بر زبان يا قلم رانند .آنان اين کار خويش را يادآوری خاطره انقالبيون
جانباخته نام می نھند اما واقعيت اين است که می کوشند تا مردن آدم ھا را نيز ھمسان زنده
بودن آنان وسيله ای برای شوکت شأن و تبليغ نام حزب يا گروه کنند .نوشته چند سطری
حاضر از اين مقال نيست و پای بند چنين سنتی نمی باشد .کلماتی که در باال آوردم ياد
خاطره ای از رفيق شجاع کمونيست » محمدعلی عالم زاده« است .او نه فقط جان خويش
که جان تمامی خانواده  ١٠نفری خود از برادران و خواھران و ھمسر تا طفل تولد نيافته

اش را به سنگر جنگ با رژيم ھای درنده سلطنتی و اسالمی سرمايه داری سپرد و از دست
ھشت .اما خونمايه کالم اينجا نه شھيد پرستي ،شھيد فروشی و تجارت خون شھيدان و نه
حتی ياد جانبازی ھای بی دريغ اين رفيق که رجوع به خاطره مشترک وارونه بينی ھائی
است که در دل طوفان فداکاريھا ،صداقت ھا و جانبازيھا جريان داشت .باژگونه انگاريھائی
که نه خاص ما ،نه خاص چپ آن روز ايران و دنيا ،بلکه حديث فکر و پراتيک و پيکار چپ
و توده ھای کارگر در طول ساليان دراز در سراسر جھان بوده است و امروز نيز ھست.
اگر از گذشته ھای دورتر چشم پوشيم و فقط شروع دھه  ٥٠تا روز گفتن عبارات فوق را
در نظر گيريم باز ھم  ٧سال می گذشت که کل فکر و زندگی و مبارزه و ھست و نيست ما
ھموارسازی راھی بود که از درون آن شاھد خيزش مسلح توده ھای عاصی عليه رژيم شاه
و قدرت سياسی روز بورژوازی باشيم .پيداست که برای حصول آرمان ھائی عظيم و انسانی
مبارزه می کرديم .خواستار برپائی جامعه و جھانی بوديم که در آن استثمار ،نابرابري،
ستمکشي ،گرسنگي ،آوارگي ،فقر ،ديکتاتوري ،خفقان ،تحقير آدمھا و تبعيضات ناروای
اجتماعی به طور کامل از بين رفته باشد .سعی در فريب خود و ديگران ھم نداشتيم .در
تدارک پيشمرگه کردن توده ھای کارگر با ھدف نشستن در ماشين دولتی سرمايه نبوديم ،از
دفتر و دستک ھای حزبی و صدرنشينی تحزب مآبانه ،کم يا بيش بيزاری داشتيم .به جای
اين دکانداری ھا ،با ھمه توانائی و کل قدرت فکری راه مبارزه مؤثرتر را می جستيم و اين
راه را به ھمان گونه که می يافتيم ،می رفتيم .در اين ميان چيزی که در محاسبات روز ما
جای چندانی احراز نمی کرد اين بود که فضای خالی بدون مرز ميان مبارزه روز ،ايده قيام
» توده ھا « و آرمانھای پرشکوه تاريخی و انسانی که برايش می جنگيديم ،چگونه ،با کدام
پراتيک سياسی و کدامين سوخت و سازھای اجتماعی پر خواھد شد؟ کمونيسم ،جامعه بدون
طبقات و دولت و استثمار طبقاتی چگونه معماری می گردد؟ خشت ،خشت آن چسان به ھم
جوش می خورد؟ از سرمايه داری چه شناختی داريم .آن را چگونه کالبدشکافی می کنيم.
معنی از بين رفتنش را چه می دانيم .راه امحاء آن را چه می بينيم؟ جنبشی که قرار است
اين نظام را نابود سازد چگونه می رويد و می بالد ،از کدامين مارپيچ ھا و فراز و فرودھا
عبور می کند؟ از دل کدام پروسه ،ظرفيت محو جامعه موجود و استقرار جھان موعود را
پيدا خواھد کرد .ما با اين جنبش چه رابطه ای داريم و در جھتگيری و رشد و آگاھی و
سازمانيابی آن چه کاری انجام می دھيم .وقتی که ايده » قيام توده ھای مسلح« را با ھمه
شور بر زبان می رانيم و برای طلوعش می کوشيم به کدام » توده ھا« نظر داريم و
مفصلبندی اين قيام و آن جنبش را چگونه می بينيم ؟ نفس طغيان قھرآميز » توده ای« چه
تقدسی دارد و از کجا معلوم که به جای چيدن خشت جامعه آتي ،ھيزم خشک و رايگان
اشتعال جھنم حاضر نشود.
اين سؤاالت يا دنيای سؤاالت مشابه در آن زمان اگر ھم به محاسبات ما راھی می جست،
ضربه سختی برای گرفتن جواب بر فکر و پراتيک روزمان وارد نمی نمود .به جای تالقی

جدی با اين پرسش ھا و پاسخھا در پيچ و خم باورھای مکتبی و پراگماتيسم ميليتانت
سوسيال خلقی چرخ می خورديم .از جنبش کارگري ،خيزش قھرآميز ،سرنگونی رژيم،
انقالب ،نابودی سرمايه داري ،استقرار سوسياليسم ،تبليغ قھر ميان کارگران ،آمادگی بدون
ھيچ قيد و شرط خويش برای بی دريغ ترين فداکاری ھا و جانبازی ھا می گفتيم و ھمين ھا
را جايگزين پراتيک آگاه مارکسی و چالش تناقضات يا کاستی ھای باال می کرديم .در قعر
چنين فضائی عروج قھرآلود توده ھای عاصی کارگر و فرودست بزرگترين انتظار ما را می
ساخت و در روزھای بھمن سال  ٥٧وقتی که خيل انسان ھای شورشی را آماده گرفتن
سالح می ديديم ،به رغم رؤيت آوار ھولناک توھم ھا ،به رغم تجارب تلخ درس آموز ھمان
روزھا ،به رغم مشاھده رخساره ھای زشت بورژوازی فاشيست دينی سوار بر موج قھر
توده ھا ،به رغم آزمون عينی عواقب وارونه پنداری ھا،
باز ھم سر از پای نمی شناختيم و فرياد » ديديم ،ديديم ،باالخره ديديم « سر می داديم!!
زمان به سرعت باد گذشت .توده ھای عظيم کارگری که ھفت سال تمام در انتظار توسل آنھا
به قھر بوديم و نفس خيزش قھرآميز آنھا ولو با سر عاريتی بورژوازي ،ولو بدون زادراه
شناخت و پراتيک ضد سرمايه داری را طلوع فجر رستاخيز می پنداشتيم ،باالخره قيام
کردند ،مسلح شدند ،به تمامی پادگان ھا و دژھای نظامی يکی از دردنده ترين ديکتاتوری
ھای تاريخ سرمايه داری يورش بردند ،ساختار قدرت قھر پليسی حاکم را در ھم شکستند،
رژيم شاه را سرنگون کردند .تمامی اين کارھا را ھمان توده ھای کارگر انجام دادند،
کارھائی که بايد حتماً ،حتما ً و به طور قطع انجام می دادند ،اما قادر به گذاشتن ھيچ سنگی
بر روی سنگ برای برپائی ھيچ سنگری در ھيچ زمينه ای عليه اساس بردگی مزدی
نشدند ،ھيچ سنگری برای ھيچ ميزان تعرض به پايه ھای قدرت سرمايه نساختند ،موفق به
تدارک حداقل مقاومت در مقابل حمام خونھا و تھاجمات ھار حاکمان نوظھور سرمايه داری
نگرديدند ،ھمه اينھا پيشکش! در سطحی نه چندان محدود ،زير فشار توھم و ناآگاھی به
خدم و حشم حاکمان حمام خون ساالر تازه پای سرمايه عليه طبقه خود ،عليه تداوم بالنده
جنبش اعتراضی و اعتصابی وسيع سال ھای پيش تر خود ،عليه جنبش طبقاتی خويش و
عليه فعالين اين جنبش تبديل شدند .خيل اشراری که بدنه » سپاه پاسداران « را ساختند،
توده قداره بندانی که استخوانبندی » بسيج « را پر کردند ،مزدورانی که در » کميته « ھا
سازمان يافتند ،جمعيتی که عمله و اکره نھادھای امنيتی و پليسی و نظامی ديگر شدند ،به
طور معمول نازپروردگان خانواده ھای متنعم سرمايه دار نبودند ،از مريخ نيز به زمين
ھبوط نمی کردند .بيشتر آنھا را جوانان خانواده ھای کارگری و لومپن پرولتاريای عقب
مانده شرور تشکيل می داد .اينان بودند که سر بورژوازی بر تن ،کينه ناشی از استثمار
شوندگی و ستمکشی کارگری اما نه ضد کار مزدی بلکه بورژوا فاشيستی در دل ،بدون
شناخت طبقاتي ،بر سر ھر چه انساني ،آزادی و اعتراض سرمايه ستيز کارگری بود،
شمشير می کشيدند .نيروی عظيمی که می بايست و با احراز شرائطی می توانست سالح به
دست ،گورکن واقعی سرمايه داری گردد ،اينک با سالح سرمايه گور خود ،گور جنبش طبقه

خود ،گور کمونيسم و گور ھر صدای اعتراض ضد کار مزدی را می کند .گوشت و خون و
استخوانش را مالط بازسازی ھارترين شکل قدرت سرمايه داری می ساخت و در اين گذر
به ھر شرارت و انسان ستيزی روی می نھاد.
انقالب  ٥٧ايران به لحاظ درس آموزی برای طبقه کارگر ،يکی از شاخص ترين انقالبات
قرن بيستم است .درس اساسی انقالب اکتبر اين بود که توده ھای کارگر بدون داشتن يک
جنبش سراسری شورائي ،آگاه ضد سرمايه داری و ھمپيوند با افق الغاء بردگی مزدي،
بدون ذوب توھمات ،افکار و باورھای عاريتی بورژوائی در کوره مشتعل اين جنبش و بدون
احراز توان و تدارک جامعه گردانی شورائی سوسياليستی در پراتيک چنين جنبشی قادر به
نابودی سرمايه داری و استقرار سوسياليسم نخواھند شد .انقالب چين ،ويتنام ،کوبا و
رخدادھای مشابه به اندازه کافی درس اکتبر را تکميل کردند ،با ھمه اينھا ،انقالب  ٥٧ايران
درس ھائی ديگر داشت .در اينجا تاريخ به فرياد آمد تا شايد به چند ميليارد برده مزدی دنيا
ھشدار دھد که عواقب فروماندگی از سازماندھی شورائی ضد کار مزدی فقط شکست انقالب
نيست .تبديل شدن به ساز و برگ و نيروی طغيان فاجعه بارترين سونامی ھای وحشت و
دھشت عليه ھر نفس کشيدن اعتراضی ھر کارگر ھمزنجير نيز ھست .انقالب  ٥٧در تکميل
تجارب ھمه انقالبات قرن بيستمی پيش از خود با سنگين ترين ھزينه ھا به توده ھای کارگر
جھان نشان داد که مشکل واقعی نه حزب بازي ،سنديکاسازی و تشکيل سازمان پيشتاز،
بلکه سازماندھی سراسری شورائی ضد کار مزدی خويش است .تجربه اين انقالب در
تکميل درس ھای ھمه انقالبات پيش تر قرن ،يک بار ديگر طنين اين واقعيت را بر تمامی
در و ديوارھای دنيا کوبيد که طبقه کارگر گورکن سرمايه داری است اما فقط وقتی که با سر
آگاه و بيدار ضد کار مزدی گام بردارد ،در غير اين صورت نه فقط اين نقش را ايفاء نمی
کند که چه بسا گورکن جنبش خود و عمله سرمايه برای اين گورکنی گردد .ھمه اين
انقالبات با سنگين ترين غرامت تاريخی اين فھم درست مادی تاريخ را ھم فرياد زدند که
توده ھای کارگر تنھا در دل يک کارزار وسيع ضد سرمايه داری و شورائی است که می
توانند سر بورژوازی را از روی تنه خود بردارند و با سر آگاه طبقه خويش جايگزين
سازند.
جنبش کارگری دنيا دھه ھا پيش از وقوع انقالب  ،٥٧خيلی تجارب پرھزينه تاريخی را پشت
سر خود داشت .اما ،ما بدون توجه به آن درسھا ،باز ھم مجرد خيزش توده ھای کارگر و
مسلح شدن آنھا عليه رژيم سياسی حاکم را طلوع فجر اميدھا می پنداشتيم و با ھمه توان
برای ظھور چنين خيزشی تالش می کرديم .اين انتظار لباس واقعيت پوشيد .ھمچنان که در
پاره ای جوامع ديگر جامه واقعيت تن کرده بود .با اين تفاوت که در آنجاھا زحمتکشان
مسلح کارگر و دھقان ،سرمايه داری دولتی را جايگزين مناسبات کھنه فئودالی می کردند و
در اينجا طبقه کارگری که ساليان دراز يکی از دو طبقه اساسی جامعه بود ،پيشينه
حضورش در ميدان جنگ طبقاتی به شروع قرن بيستم می رسيد ،در جامعه ای که توليد
سرمايه داری از دھه ھا پيش شيوه توليد مسلطش بود ،يک ديکتاتوری ھار بوروکراتيک

سرمايه را کنار می زد تا يک رژيم درنده فاشيستی دينی سرمايه را جايگزين آن سازد .در
آن جاھا انقالب شکست خورد ،اما در اينجا ھمراه شکست ،سونامی فاشيسم ،دھشت و قتل
عام ضد کارگري ،قانون قصاص و سنگسار و حجاب و زن کشی و احکام شريعت قرون
وسطائی از آرشيو سرمايه بيرون آمد
» عالم زاده « و دھھا ھزار انسان آزاده و آزاديخواه ،شيفته کمونيسم و دلباخته راه رھائی
پرولتاريا ،قربانی امواج شوم اين سونامی گرديدند .عالم زاده در خط مقدم اين قربانيان قرار
داشت .او جزء گروه انقالبيونی بود که در سپيده دمان روز  ٣٠خرداد سال  ٦٠ھمراه
محسن فاضل ھمرزم ديرينه ديگر ،ھمسر خويش طاھره آقاجانی و کودک متولد نشده اش
تسليم جوخه اعدام شدند .پيشينه شروع مبارزه سياسی وی به دھه  ٤٠باز می گشت .در
نيمه دوم اين دھه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تھران بود .در ھمين ايام ھمراه رفقا
عليرضا سپاسی آشتياني ،محمد باقر عباسي ،عباس پاک ايمان ،مبارزينی مانند برادرش
محمدرضا عالم زاده ،محمد مفيدي ،مصطفی جوان خوشدل و عده ای ديگر ،يک گروه
چريکی تشکيل دادند ،گروه آنان در سال  ٥١به سازمان مجاھدين خلق ملحق شد .عالم زاده
در متن تحوالت سياسی و ايدئولوژيک » مجاھدين« به بخش م  .ل پيوست .در طول
سالھای زندگی مخفي ،در ھمان حال که نقشی بسيار کارساز و مبتکر در انجام کارھای
تکنيکی تشکيالت داشت برای تماس و ھمجوشی با توده ھای کارگر ھر چه می توانست
انجام می داد  .او به طور خاص سراسر سال  ٥٦و  ٥٧را در کارخانه ھا و در ارتباط
تنگاتنگ با کارگران به سر آورد .به خانه شمار زيادی از آن ھا آمد و شد می کرد .با شروع
موج مبارزات خيابانی دائره اين ارتباطات را وسيع تر ساخت .کمتر تجمع و تظاھراتی روی
می داد که در آن حضور مؤثر پيدا نکند و اين کار را در عين رعايت تمامی قرارھا و شروط
و موارين پيچيده کار يک تشکل مخفی انجام می داد .عالم زاده در قعر ھمين ھمجوشی ھا با
توده ھای کارگر و در متن کوشش و پيکار برای تأثيرگذاری بر روند جاری اعتراضات آن
ھا بود که شالق شرارت فاشيسم نوپای اسالمی سرمايه را بر گرده خود درد کشيد .در آن
روزھا ھمه تقالی ما آن بود که خيل کثير کارگران شرکت کننده در خيزش ھا و شورش ھا
به جای غلطيدن بر ريل عوامفريبی ھای پليد مافيای دينی بورژوازي ،از خواست ھای خود
بگويند و شعارھا و مطالبات سياسی و اقتصادی طبقه خود را فرياد کنند .بخش ديگر تالش
ما حول محور تبليغ سرنگونی رژيم شاه ميان کارگران می چرخيد .اين ھر دو کار به حوزه
جھتگيريھا و فعاليت ھائی تعلق داشت که کرکسان مردارخوار خونريز دينی بورژوازی سايه
اش را به تير می زدند ،پيش کشيدن آنھا را نشانه اثرگذاری ھای چپ راديکال می دانستند و
برای شکار اين چپ به ھر جنايتی دست می يازيدند .عالم زاده در ھمان زمان و ماھھا پيش
از سقوط رژيم شاه ،در دل سيل راھپيمايان مورد ھجوم عمله و اکره فاشيسم دينی
بورژوازی قرار گرفت .با وقوع قيام و ماھھای بعد آن ،تا زمان دستگيری از ھيچ کوششی
برای برپائی شوراھای کارگری در مراکز مختلف کار ،شھرک ھای اطراف تھران و ھر
کجای ديگر فروگذار نکرد .در متن اين کوشش ھا در نيمه دوم سال  ٥٩ھمراه عده ای از

ھمرزمان به اسارت قوای سرکوب دولت اسالمی در آمد .دژخيمان رژيم آنھا را به يکی از
سياھچالھای ويژه سپاه پاسداران در نقطه ای از تھران بردند .عالم زاده در روز سوم
دستگيری و پيش از انتقال به اوين با شکستن قفل سلول انفرادی و چاالکی خاصی که داشت
موفق به فرار شد .رژيم برای يافتن مجددش بيشترين نيرو را بسيج کرد و سرانجام چند
صباحی بعد وی را دوباره دستگير کردند .او و ھمسرش طاھره در طول مدت دستگيری تا
روز تيرباران وحشيانه ترين شکنجه ھا را تحمل کردند .ھر دو پای وی زير ضربات اين
شکنجه ھا به حالت فلج در آمد ،در تمامی مدت اسارت حتی يک بار ھم اجازه مالقات به
ھيچ يک از افراد خانواده وی يا ھمسرش ندادند.
بار ھمه انقالبات قرن بيستم بر شانه توده ھای کارگر حمل شد .نيروی فاتح انقالب ھا
بورژوازی بود .طبقه کارگر در اين رخدادھا فقط شکست نخورد ،بيش از پيش راه انقالب
کردن را ھم گم کرد .عواقب انقالب  ٥٧ايران از ھمه وخيم تر و فاجعه بارتر بود .آيا
کارگران دنيا از اين شکست ھا درسی فرا گرفته اند .رفرميسم چپ و راست و ديکتاتوری
ھار سرمايه تا امروز راه اين درس آموزی را سد کرده است .آنچه چند سال اخير در ايران،
در خاورميانه و شمال افريقا روی داد حديث ھولناک دور ماندن طبقه کارگر از اين درس
آموزی است .واقعيت ھا از ھمه سو آژير می کشند که شکست ھای بعدی نيز در راھند .راه
احتراز از تحمل شکست ھا فقط يک چيز است .توده ھای کارگر بايد خود را سراسري،
شورائي ،آگاه و ضد کار مزدی سازمان دھند .جز اين راھی نيست .عالم زاده و شمار عظيم
عالم زاده ھا با کاستی ھای زياد ،اما با عزمی آھنين عليه سرمايه داری پيکار کردند ،آنان
در غياب چنان جنبشی و رويکردی از پای درآمدند و جان باختند .بديل تراشی اپورتونيستی
برای اين جنبش و اصرار بر آويختن به نھادھای سد راه عروج و برپائی اين کارزار ،سوای
ايستادن در کنار بورژوازي ،سوای ھموارسازی راه شکست ھای آتی پرولتاريا ،سوای ھمه
اين ھا ،کمک به سرمايه برای برنامه ريزی قتل عام ھای وسيع تر و عظيم تر شکست
خوردگان کارگر نيز ھست.
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