
رضا اکرمی

کنشگر سیاسی چپ و تحلیل گر مسائل سیاسی ایران. درباره ی خودش می نویسد:

»رویــداد ســیاهکل منشــاء رویکــرد مــن و شــاری از دوســتانم بــود بــه ســمت ایجــاد محفلــی در هــواداری 

از چریک هــای فدایــی خلــق ایــران. در ســال ۱۳۵۴، همــراه تعــدادی از رفقــا دســتگیر شــدیم. انقــاب مــا را 

آزاد کــرد و همزمــان در خــود فروبــرد. از بهمــن ۱۳۵۷ در کادر جنبــش فدایــی در ســطوح مختلــف فعالیــت 

کــرده ام و رشیــک در انشــعاب ها و وحدت هــای اجزایــی از آن شــدم. خــودم را متعلــق بــه نیــروی اجتاعــی 

ــت و اســتقال  ــوری، دموکراســی، الئیســیته، عدال ــه ارزش هــای جمه ــد ب ــان پایبن چــپ می شناســم و همچن

کشــور کــه مبانــی جمهــوری  خواهــان دموکــرات و الئیــک بــود کــه در شــکل گیری و دوره ی نخســِت زندگــی 

آن مشــارکت فعــال داشــتم.« 

بایــد افــزود کــه مقــاالت رضــا اکرمــی در نرشیه هــای اتحــاد کار، عــر نــو و اخبــار روز انتشــار یافتــه اســت. 

ایشــان چنــد ســال، هــر هفتــه رویدادهــای سیاســی ایــران را در تلویزیــون فارســی زبان تیشــک در فرانســه 

ــد. ــه می دادن ارائ

مؤمنى، ُكنشگر سياسى

اگر در سال هاى پايانى دهه ى چهل به كتاب خوانى روى آورده باشى و با تمايل چپ، به عرصه ی سياسى 
و فرهنگى ايران پا گذاشته باشى، حتمًا با نام باقر مؤمنى و يا كتاب ايران در آستانه ى انقالب مشروطيت 

او آشنا هستى.
اما افق ديد من نسبت به تاريخ و حتا مى توانم بگويم با ماترياليسم تاريخى زمانى بازتر شد كه به چهار 
جلد كتاِب تاريخ جهان باستان و تاريخ قرون وسطی، دسترسى پيدا كردم؛ اولى، با ترجمه ى باقر مؤمنى 

و صادق انصارى و بقيه با ترجمه ى باقرمؤمنى و همكارى آقايان على الله همدانى و صادق انصارى.
شايد بد نباشد يادآورى كنم كه از خوبى يا بدى روزگار، آشنایى با اين كتاب ها هم زمان است با دوران 
حبس من در بند ٢ و 3 زندان قصر در سال 1356؛ زمانی كه وقت بسيار بود و دوستان همدل و 
هم فكر هم فراوان داشتم. نه تنها مطالعه، بلكه بحث  و  گفتگو پيرامون هر صفحه و هر مقوله ی آن، با 

هيچ محدوديتى روبه رو نبود.
در ماه هاى منتهى به انقالب از زندان آزاد مى شوم. فضاى جامعه باز شده و شعرا و نويسندگان، شب هاى 
شعر دارند و سخنرانى و داستان خوانى. آنچه در شب شعر انستيتو گوته گذشته است ديگر چنان طنين انداز 

است كه برخى آن را جرقه ی گُر گرفتن جنبش مردم مى دانند.



اگرچه نام و شعر سعيد سلطان پور، هم بندى سابق و شاعر انقالبى، شورى كم نظير در ما برانگيخته 
است، اما سخنانِ نويسندگان، پژوهشگران، تاريخ نگاران و كنشگران سياسى همچون باقر مؤمنى كه 
از كورانِ  ُپرتالطم سال هاى قدرتمندى چپ، در صحنه ی تحوالت اجتماعى و سياسى گذر كرده اند 
از آن را تجربه كرده اند،  ـ آمريكایى و همچنين دوران خفقان و ديكتاتورى پس  و كودتاى سلطنتى 
آموزه هاى بسيارى براى نسل ما دارد. نسلى كه به دامن يک قيام تمام عيار پرتاب شده است و توشه ی 

سياست ورزى و كار سازمان گرانه اش اندک است.
من به عنوان عضوى از خانواده جنبش فدایى مى شنوم كه روشنفكران، هنرمندان و فعالين سياسى مستقِل 
بسيارى هستند كه مايلند به اين جنبش نوپا بپيوندند كه به نوعى بند نافش را از نياى تاريخى اشـ  حزب 
توده ـ بريده است. اما متأسفانه زبان مشترک يافت نمى شود و بى ترديد كم تجربگى ما در اين زمينه هم 

بى تأثير نبوده است.
باقر مؤمنى يكى از آن شخصيت هاى چپ صاحب نام است كه اگرچه از دو دهه پيش و در سال هاى 
فترت حزب توده از آن حزب فاصله گرفت، اما همچنان بر آرمان هاى عدالت خواهانه حزب تأكيد 
مى كند و كمترين ترديدى بر درستى راهى كه بر گزيده است ندارد. محروميت ما از حضور چنين 
شخصيت هایى در صفوف سازمان فدائيان خلق البته مانع تالش فكرى و سياسى به موازات هم نبوده 
است، اما انكار نمى توان كرد كه بهره گيرى نسل ما از تجربه و دانش فكرى و عملى اين عزيزان باز هم در 
محدوده ی مطالعه ی آثار آن ها و احيانًا جلسات بحث  و  گفتگو باقى مى ماند و طبيعتًا از انتقال تجربه ی 
نسل قبل از خود محروم مى مانيم و اين امر به طور آشكارى در تصميمات و اقدامات مسئولين وقت 
سازمان چريک هاى فدایى خلق ایران و همين طور ديگر گروه هاى مبارز چپ آن روزها منعكس است. 
اين در حالى است كه باقر مؤمنى از جمله معدود مسئولين و فعالين سابق حزب توده است كه نسبت 
به جنبش فدایى و حتا عملياِت چريكى مبارزان سياهكل نظر مثبتى دارد. در اينجا از ديگر روشنفكران، 
شعرا و نويسندگان بزرگ همچون احمد شاملو و ديگران نام نمى برم، چون به مناسبت معينى در اينجا 
صحبت است و آن اينكه آقاى باقر مؤمنى را همچنان كه خود نيز بارها تأكيد كرده است، بيشتر يک 
كنشگر سياسى چپ و مبارز مى شناسيم تا پژوهشگرى كه به گواه آثار نوشتارى خود، در متنوع ترين 
عرصه هاى اجتماعى، تاريخى، سياسى ايران و نيز نقش اسالم به طور عام و عملكرد آن در تحوالت 

كشور، رساله و كتاب هاى پژوهشى بسيارى نوشته است.
و اما براى خود من آشنایى از نزديک با باقر مؤمنى در فرانسه است كه دست مى دهد و از اين مقطع 
است كه به جنبه ی بسيار انسانى، عاطفى، صميميت در دوستى و اهميت قائل شدن براى رفاقت و 
روابط دوستانه، على رغم تفاوت نظرى كه مى توان با او داشت، پى بردم. كمتر شخصيتى ديده ام كه ضمن 



پايبندى بر ديدگاه ايدئولوژيک و سمت گيرى اجتماعى اى كه از سنين نوجوانى تاكنون داشته است، داراى 
تماس و روابط باز، شفاف و مباحثه انگيز با طيِف گسترده اى از احزاب، سازمان ها و به ويژه اشخاص 
باشد؛ البته از خانواده ی اپوزيسيون دو رژيم شاه و شيخ. او در جمع، سرخوش است و از تنهایى بيزار. 

خواه جشن و شادى باشد و يا جلسه مباحثه و آكسيون اعتراضى.
بارها ديده ام كه در جريان يک بحث و ردِ  آنچه قبول نداشته، در مقابل دوستش عصبى شده است، اما 
ساعتى بعد بدون ذره اى عقب نشينى از نظر خود، به فضاى كاماًل گرم و صميمانه اى كه پيش از گفتگو 

بوده بازگشته و هيچ جاى رنجشى هم براى رفيقش بازنگذاشته است.
باقر در خارج از كشور هيچ وقت جا نيفتاد و مى دانم كه در برخى مقاطع، به ويژه آنگاه كه جامعه ی 
ايران را تب و تاب مى گيرد و يا مقاطعى كه چهره ی زشت و جنگ طلبانه برخى دول جهان بر وجدان 
انسان دوستانه، آزادی خواهانه و ظلم ستيزانه او فشار مضاعف وارد مى كند، فضاى خارج براى او بدجور 
دشوار مى شود. يادم است از همان سال هاى اوليه ی آشنایى، بارها پيرامون مقوله ى تبعيد و مهاجرت 
به گفتگو نشستيم. براى من هم دورى از كشور سخت بوده است؛ اما از زاويه ی تالش هاى سياسى 
مرتبط با ايران، تصورى متفاوت نسبت به او داشته ام. فكر مى كردم با امكانات تماس و خبرگيرى اى كه 
امروز در اختيار ماست، مى توان در خارج بود و در تحوالت سياسى و اجتماعى داخل كشور مشاركت 
داشت. استداللم در برابر او اين بود كه: نمونه هایى كه شما از رفتار رهبران حزب توده در سال هاى 
تبعيد مى گویيد، بخشًا زائيده ی آن زمان و به ويژه زندگى در كشورهاى بلوک شرق است كه درب شان  
تقريبًا بر روى ساير ايرانيان بسته بود. باقر مؤمنى بارها تأكيد مى كرد و هنوز هم مى كند كه اين معضلى 
عمومى است و بدون حضور در جامعه، نه تنها نقشى فراتر از برخى كارهاى فكرى ـ نظرى نمى توانيد 
داشته باشيد، بلكه در صفوف خود نيز دچار انشعاب و انشقاق خواهيد شد. و جالب است بدانيم كه 
علی رغم اين نگاه واقع بيانانه، او لحظه اى از تقويت تالش هاى همين اپوزيسيون كوتاهى نكرده است. از 
تالش ها در همان سال هاى نخسِت خروج از كشور براى ايجاد جبهه اى از نيروهاى چپ گرفته تا حضور 
در هر تظاهرات ، گردهمایى و مجمعى كه انجمن هاى دمكراتيک، تشكل هاى چپ و جمهوری خواه و 

يا گروه هاى مدافع حقوق بشر داشته اند.
از ما  از گاه، برخى  سرماى زمستان و گرماى تابستان و برخى تنگ نظر ی هاى محفلى و فرقه اى هر 
جوان ترها را از حضور در اين اجتماعات بازداشته است؛ اما آقاى مؤمنى همواره پشتيبان و شركت كننده 
در هر حركت اعتراضی بوده است.گذشته از همان خصلت مبارزاتى و كنشگرى سياسى، شايد يكى از 
داليل اين رفتار، بيزارى او از ناليدن و كاشتن بذر نااميدى ست. اصواًل ناليدن در فرهنگ باقر مؤمنى 
جایى ندارد . بايد با او بسيار نزديک بود تا دريافت كه رفتن اكرم خانم، اين همسر به تمام معنا عاشق 



و همراه و همدم ، چه شوک بزرگ و چه خأل جبران ناپذيرى براى او بوده است . دائم به ياد مى آورد 
اكرم خانم چگونه مى كوشيد تمام وسايل كار و زندگى را به نحوى فراهم كند كه او با مشكلى روبه رو 
نشود و مؤمنى بتواند كارهاى پژوهشى اش را به سر منزل مقصود برساند. وظيفه اى كه امروز با تمام 

خلوص قلب بر دوش انوشه اين فرزند نازنين است.
حال كه صحبت از همسر شد جا دارد از جشن تولد هشتاد سالگى باقر ياد كنم كه مبتكر آن اكرم خانم 
بود و به همت برخى ديگر از دوستان در فرهنگ سراى پويا برگزار شد. جمعى چهل پنجاه نفره از دوستاِن 
خانواده ى مؤمنى آن شب را گرامى داشتند. در همان شب يكى از مجموعه كتاب هاى باقر به نام راهيان 
خطر هم به دنياى كتاب آمد كه سرگذشت هفت شخصيت انديشمند، هنرمند و سياسى ايران است، 
همچون تقى ارانى، رضا رادمنش و سعيد سلطان پور و... در آن شب با يادآورى جشن كوچک ترى كه 
پنج سال پيش تر از آن براى تولدش گرفته بوديم، به او گفتم: هر پنج سال در انتظار جشن ديگرى باش، 
وعده ی ما در صد سالگى تو. پس باقر جان تولد، زندگى، تالش صميمانه و بى وقفه تو در راه مردمى 

كه همواره دلت براى آن ها طپيده است برخودت و ما مبارک باد.
عمرت بلند، به اميد اينكه جشن سالروز صد سالگى ات را در تهران و يا اگر رخصتى بدهى در خانه ی 

پدرى و مادرى، در كرمانشاه، شهر عشاق، شهر شيرين ها و فرهادها، برگزار كنيم. به اميد آن روز.
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