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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ فبروری ٠٧
  

  ساله شد٣٧ و ۴۵ی، ئسياھکل و قيام توده 

  )مناسبت دو رويداد تاريخیه ب(

ی آن، ئِبا افکار پيشروان و ھمچنين در عکس العمل ھای توده ِتبيين، بلوغ و رشد سياسی ھر جامعه ای را می توان، 

ِمانند مابقی جنبش ھای اعتراضی جھان، از فراز و فرودھای ه  مردمی ايران ھم ب-ًطبعا جنبش روشنفکری . سنجيد
س تعرضات بی وقفۀ نظام ھای أويژه در پنج و شش دھۀ اخير، در ره گوگوناگونی عبور نموده است، جنبشی که ب

ُ، در اين ميان، شاه ھم، چند دھه ای به يمن، دم و دستگاه ھای سرکوبگرش، شاھی و جمھوری اسالمی قرار داشتهھنشا

بسته نمودن فضای سياسی جامعه و تعرض بی امان به اعتراضات و . توانست بر حاکميت ظالمانانه اش تداوم بخشد

ارگان ھای مخوف و ساواک، در کشف . تبديل گشته بودی، به يگانه سياست نظام پھلوی ئ توده - خواسته ھای کارگری 

ن سنگ تمام گذاشته بودند و به ھر سوراخ و سنبه ای امبارزساير و در سرکوبی توده ھای ستم ديده، کمونيست ھا و 

در چنين دوران و اوضاع و . ِسرک می کشيدند، تا مانع نضج و رشديابی جنبش ھای اعتراضی درون جامعه گردند

ِ پيش گذاشتند و راه یِد، که جمعی از کمونيست ھای راستين و آنھم با جمعبندی دقيق از جنبش چندين دھه، پااحوالی بو
ِنوين و تازه ای را در مقابل ميليون ھا تودۀ رنجديده قرار دادند؛ راه تازه و نوينی که در مدت زمانی کوتاه، تجلی خود 

ه ، ب"تنھا راه رھائی، جنگ مسلحانه" تحت عنوان -  و آنھم - ۵٧ و ۵۶ی سال ھای ئرا در عکس العمل ھای توده 

، را ۵٧ بھمن ٢٢ و ٢١، و ھمچنين قيام - سياھکل -  ۴٩ ]دلو[ بھمن١٩در حقيقت اين دو جنبش، يعنی . نمايش گذاشت

مھم،  جنبش ھای شاداب جامعۀ ايران و ھمچنين به عنوان دو رويداد ۀ، از زمر-  با ھمۀ نافرجامی ھای شان - می توان

دنبالۀ ه ِبر ھمين اساس، کسب شناخت و سازمان دادن بھتر تحرکات کمونيستی، و ب. ِاساسی و تأثيرگذار به حساب آورد

ِآنھا، پی بردن به کمی و کاستی ھای جنبش ھای مردمی، بدون نگاه دقيق اي ِ ساز، ناممکن می ن دست تحرکات دورانُ

  .باشد

ِوران اختناق و دو مطلق حاکم بر جامعه، وظيفۀ شکستن سکوت و  آنھم در د، و-  جنبش سياھکل -کی به بيانی ديگر، ي
، به دليل فراھم شدن فضای مبارزاتی از جانب پيشروان - توده ھا - ِتغيير فضای سياسی را بر عھده داشت و ديگری 

 در جمع بند، کوتاه، می نبنابراي. ش نمود را مجبور به فرار از تاج و تختانقالب رھائيبخش، و در اتحادی ھمه گير، شاه

ِتوان بر اين موضوع اشاره نمود که، اگر چه، اھداف واقعی و مھم اين دو واقعۀ تاريخی، به مقصد مدنظر خود 
  .ّنرسيدند؛ اما حامل دستآوردھای ارزشمند و مبارزاتی بوده است
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ً و خالف روايت بعضا به اصطالح البته، سياھکل را می توان از جنبه ھای گوناگون مورد بررسی و بازبينی قرار داد

، نه رد ، نه به ابديت پيوست، نه به تاريخ تعلق دارد- ف مدنظر آن  اين جنبش و اھدا-عناصر و نيروھای مدافع آن، 

به اين دليل که جامعۀ ايران، بعد از بر سر کار گماری رژيم جمھوری اسالمی .  و عمل استءشده، و غير قابل اجرا

، ھمان مسير و جھتی را در پيش گرفته است، که رژيم شاھنشاھی در پی آن بود؛ به عيان ديده شده توسط امپرياليست ھا

ی کارگران و زحمت ئاست که رژيم جمھوری اسالمی ھمان سياست و روشی را در مقابل خواسته ھای بحق و پايه 

افته شده است که رژيم جمھوری کشان پيشۀ خود ساخته است، که رژيم پھلوی مدافع آن بود؛ ھمچنين و به عمل دري

  .اسالمی، تنھا با زور سر نيزه، در پی حکومت داری ست که رژيم پھلوی، بدان توسل جسته بود

ی، شکل گرفت و به اثبات رسانده است، که يگانه پاسخ به نظام ئو فضاِآری، جنبش سياھکل در بستر چنين مناسبات  

ُست؛ نشان داده است که زمانی می توان، سخن از پيشاھنگی و پيشروئی ی ئمسلح و زورگو، در زور سازمانيافتۀ توده 

را مورد خطاب قرار  ميان آورد، که پيشاپيش آنان، نظام و ارگان ھای سرکوبگر آنه ی را بئ توده -مبارزات کارگری 

 بخش ه توججنبش سياھکل از چنين محسنات و مختصاتی برخوردار بود و بی دليل ھم نبوده است که توانست،. داد

چرا که جنبش سياھکل . عظيمی از نيروھای روشنفکر و نسل جوان آنزمان را به سمت افکار و اعمال خود جلب نمايد

، در مدت زمانی کوتاه به زه تری روبرو ساخت، نظام پھلوی را با مشکالت تاه سھم خود، فضای جامعه را دگرگونب

ھت نيست که، نظام سرمايه داری، از شکل گيری افکار عملی بی ج.  تبديل گرديد- روشنفکری - جنبش ھمه گير، 

 جامعه، به مسيری خالف تمايالت هش بر آن است، تا مبادا توج، ترس و وحشت دارد، ھمۀ تالش۴٠گان دھۀ رزمند

بندھا و اعدام ھای روزانه در بگير و بِل دائمی فضای سياسی جامعه، وکنتر. سياسی طبقۀ سرمايه داری شيفت کند

 دولتی، ھمه و ھمه، حکايت از دخالت و دست اندازی رژيم -عام و تضاد و عکس العمل جناح ھای رقيب حکومتی مالء

  . وابستۀ جمھوری اسالمی، در زندگی و در افکار مردم و ھمچنين در به انحراف کشاندن خيزش ھای اعتراضی دارد

 داند که شفيت نمودن جامعه، به ی دربند آگاه ست و میًدر حقيقت نظام امپرياليستی کامال از افکار عصيان زدۀ توده ھا

 -ش می باشد؛ می داند که استفاده از زور انقالبی،  مترادف با پايانی حاکميت منحوسوران پايانی حاکميت شاھنشاھی،د

ر مواجه مانند نظام گذشته، با مشکالت جدی ته  می تواند، نظام جمھوری اسالمی را ب-از جانب نمايندگان سياسی مردم 

وحشت اين نظام از پای گيری آن جنبشی ست، که دودمان رژيم . را کوتاه تر نمايد سازد و عمر سردمداران آن

ش، انتخاب اين دست روش مبارزاتی و تحول گراست؛ روشی که ھمۀ ترس و وحشت. داده استشاھنشاھی را بر باد 

ی، تنھا با قدرت سالح ست که می توان، ئچنين نظام ھااست که در زير سايۀ ثمرۀ آن قابل کتمان نيست و نشان داده 

در بستر چنين نتايج مثبت و واقعی، جامعۀ . زيست و جامعه را به مسير بالندگی و امنيت ھر چه بيشتر رھنمون ساخت

. ستًايران، ھمچنان شاھد، ھم نوائی بعضا اپوزيسيون با افکار سرمايه داری و آنھم در رد اين روش کارساز مبارزاتی 

که، کمترين دقتی به ثمرۀ اين  ، بدون ايندر رد افکار سياھکل سياه شده استتاکنون صدھا و در حقيقت ھزاران صفحه، 

به عبارتی دقيق تر، نقدھا صميمی و يا در خدمت به اتخاذ سياست ھا و تاکتيک ھای تعرضی تر . روش مبارزاتی شود

ً، شوربختانه و بعضا، بر اين باوراند که سلطۀ امپرياليستی نيستز زير يوغ و واالتر، برای بسيج و رھائی مردم ا

و " عجول"، "کم حوصله"وضعيت و اوضاع ناھنجار کنونی، يعنی نافرجامی جنبش، به افکار و به اعمال جوانان 

ر حضور منظوه ِی که، غير سازنده و فاقد ارائۀ چشم اندازھای روشن، بئردھا و نقدھا. و غيره بر می گردد" ماجراجو"

 و مھمتر از ھمۀ اينھا، در خدمت به ی ستئه يشی، فاقد اعتبار و حائًگری ھاست، مسلما چنين ردھا و نقدھاو دخالت 

  . مردمی نيست-رفع معضالت و ايرادات جنبش کمونيستی 
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بر قدرت ُبه ديگر سخن و خالف نظرات رايج، رستاخيز سياھکل، تک نمونه بوده است، به اين دليل که توانست، نقبی 

تاريخی توده ھا بزند و جنبش کمونيستی را از رکود، خمود و از بی عملی مفرط بدر آورد؛ تک نمونه بوده است، به اين 

تقابل با افکار ياوه گويان و ِ عملی، عنصر و سازمان کمونيستی را به عينه لمس و در -دليل که جامعه، مفھوم حقيقی 

دولتی، " مغلوب"ً با بعضا عناصر و جناح ھای -حرافان ديروزی و امروزی، سياست کرنش، تسليم طلبی، مدارائی 

 و ھمچنين عدم حضور مطلق را انتخاب ننموده است؛ به اين دليل تک نمونه و به عنوان يک رويداد مھم به -حکومتی 

عکس لميدگان و ه داکثری را انتخاب نمود؛ به اين دليل تک نمونه بوده است که، بتبت رسيده است که، پراتيک ح

سارقان تئوری نوين انقالب، فاقد توقعات بيجا از جانب توده ھا و قربانيان نظام ھای امپرياليستی بوده است؛ به اين دليل 

 ظالمان تبديل گرديده هی اعتراضی علي جنبش ھازاثر گذار و تک نمونه بوده است که، به عنصر و به نيروی زمينه سا

ِ رکن ھای اساسی ست، که در رفتار، در سياست و در کردار، پايه گذاران جنبش نوين ۀاين ھا از زمر... و . بود
ُی در آن نيست، که شاه، به يمن دم و دستگاه ھای عريض و ئکه، ناباور ً، مضافا اينکمونيستی ايران نھادينه شده بوده

ّ توانست، جنبش سياھکل را در آغازين راھش باز دارد، اما - عناصر ناآگاه ًھمراه بعضاه  و آنھم ب- ، شطويل سرکوبگر
جنبش کمونيستی و جامعه ھرگز و ھرگز، نتوانسته است ريشه و حقانيت اين روش نوين مبارزاتی را از فضای 

  .سوزاندب

وران قبل از ، جامعه را به د ّفزايد؛ اما قادر نگرديدواقعيت اين است که شاه توانست چند سالی ديگر، بر عمر خود بي

ِھجوم و روانه شدن صدھا نيروی جوان، به سمت جنبش و افکار سياھکل، حکايت از . جنبش سياھکل باز گرداند
، بعد از رويداد سياھکل بود، که مسير و ريل جنبش می داشتساز مردِپتانسيل و باور جامعه، به قبول اين روش دوران

ِاعتراضی پراکنده و کم دامنه، به سمت جنبش ھا و اعتراضات گسترده تر و ھمه گيرتر شفيت نموده و رژيم ھای 
ی که، تجلی خود را ئشاھنشاھی را در موقعيت بس بغرنج تری قرار داده است؛ جنبش ھا و اعتراضات ھمه گير و توده 

شاھنشاھی و دار و ا واداشته است تا پروندۀ رژيم ، سر آخر، امپرياليست ھا رنمايش گذاشته  ب۵٧ و ۵۶در سال ھای 

 دھه، ۴ش را مختومه، و رژيم و عناصر ديگری را جايگزين آن نمايند؛ رژيم و عناصری که نزديک به دسته ھاي

  . ھمچون بختکی ھولناک، مردم را سر کيسه و فضای جامعه را تنگ و تنگ تر می کنند

وان بر سر کار گماری رژيم آُرا و رزمندۀ کرد و آنھم در ھمان تعرض وحشيانه و بی امان به خلق ترکمن صح

، راه اندازی "يا روسری يا توسری"جمھوری اسالمی، شليک به سينۀ کارگران بيکار، حمله به زنان، تحت عنوان 

ی ن و قربانيان نظام ھاان، مخالفای کمونيست ھا، مبارزئُو اخراج ھای کارگران و کشتار فله " انقالب فرھنگی"

 تحرکات ضد انقالبی سردمداران رژيم جمھوری اسالمی به خواسته ھای ۀامپرياليستی به بھانه ھای واھی، از زمر

در حقيقت، رژيم جمھوری اسالمی ادامه دھندۀ ھمان سياست . بديھی و به حق کارگران و زحمت کشان بوده و می باشد

د ساخته بود؛ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، ھمان  می باشد، که رژيم شاھنشاھی، پيشۀ خو- بوده و -و روشی 

وجود ھزاران زندانی سياسی در سياھچال ھای . منطق و روشی را انتخاب نموده اند، که، به رژيم پھلوی ديکته شده بود

 از، نمايانگر اين واقعيات است که نه تنھا ۶٠ُمخوف و ھمچنين کشتار بيرحمانۀ ھزاران کمونيست و مبارز در دھۀ 

شده است، بلکه در ابعاد دھشتناک تری ماليمات سياسی جامعۀمان کاسته ندردھا و مصائب اجتماعی و ھمچنين بر نا

  . ادامه داشته و دارد

. زندگی کارگران و زحمت کشان و نگاه به تصوير جامعۀ ايران، بسيار آزار دھنده و تنفرآميز استۀ متأسفانه مشاھد

 سرمايه، برای تھيۀ نان شب خويش مانده است؛ هدن در زير دم و دستگاه ھای سود درغم ساعت ھا جان کن کارگر، علی

ِشکاف طبقاتی در ابعادی وسيع و غير قابل باور در درون جامعه حيات دارد و بنابه خبرگزاری ھای خود رژيم، بيش 
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ت بزرگ اجتماعی تبديل  ميليون کودک کار خيابانی وجود دارد؛ فحشاء به يکی از معضال٣ ميليون معتاد و ١٠از 

، بيش از نيمی از روستاھای کشور، فاقد برق، جاده و امکانات ميليون نفر گذشته است ۶گشته است و بيکاری از مرز 

 ی سال گذشته است و اعدام ھا و قطع دست و پا٢ًتحصيلی و بھداشتی اند؛ حقوق عقب ماندۀ بعضا کارگران ھم از مرز 

، ان جمھوری اسالمی تبديل گشته استم، به يکی از سياست ھای روتين و روزانۀ سردمدارقربانيان نظام امپرياليستی ھ

، سران جمھوری اسالمی در تالش اند تا فضای سرکوب و خفقاق را صد  کهبه جرأت می توان گفت، به ھمان ميزانی

 و آنھم به -ه اند و به سھم خود انی به مراتب گسترده تر، مردم در تخالف عملی با آنھا به صف شدزچندان نمايند، به مي

  .نبرد فرا می خوانند سياست ھای ددمنشانۀ نظام را - اشکال متفاوت 

 و ترديدی در آن نيست، که دليل چنين اوضاعی، يعنی عدم پيشرفت و در حقيقت  اينھا شمائی کلی از جامعۀ ايران است

جنبش ھای مخالفت جويانه و . درون بر می گردد مردمی، به فقدان رھبری سالم در - نافرجامی جنبش ھای اعتراضی 

، فاقد پشتوانه ھای عملی از جانب نمايندگان سياسی خود می ۵٠ و ۴٠اعتراضی، که خالف جنبش اواخر و اوائل دھۀ 

 بس عظيمی، در درون جامعۀ ايران سنگينی می کند، و ھيچ ی دھه ست، خال۴اغراقی نيست که، نزديک به . باشد

، به فعاليت ھای تبليغی و "احزاب"و " سازمانھا"ھمۀ کار و بار، . ِدر کنار، و ھمراه با مردم نيستسازمان و حزبی، 

 تبديل گشته است و ارتباطی مابين آنان با جنبش ھای اعتراضی داخل - و آنھم در خارج از کشور - نظام هافشاگری علي

ائۀ راھکارھای عملی و حضور در داخل موجود تجمعات بی اثر و کم سو است و کمترين چشم اندازی، از ار. نيست

 را نمی توان و - يعنی جنبش خارج از کشور -ًبار آوری ھای جنبش کمونيستی کور شده است و طبعا اين جنبش . نيست

، در پی  به باال چشم دوخته- ارج از کشور  خ- " جنبش" دانست؛ اين ۴٠راز با جنبش دھۀ ت، ھم رديف و ھمدنمی باي

تعرض کنيم تا باقی "، نگاه تغيير و سياست - سياھکل -که  آن جنبش  ُ مايۀ خويش است، در حالیکسب ھويت بی

خارج از کشور، سوخته، " ِجنبش"، جنبش زنده، تعرضی، پر نشاط، و ۴٠جنبش دھۀ .  را پيشۀ خود ساخته بود"بمانيم

اصالح "ی ھمچون ئسياست و جنبش ھات که اين روزھا، ، بی دليل ھم نيستسليم طلب و فراموش شده استدرمانده، 

  .، امثالھم به، کعبۀ آمال و آرزوی نسل جوان امروزی تبديل گشته است"سبز"، "طلبی

 خالصه، تغيير فضای يک سويه و بستۀ سياسی جامعه، بر شانۀ کمونيست ھای دخالت گر و عمل گراست و تا مادامی

 نباشد، عمر نظام ھای ۴٠ نسل اواخر دھۀ - افکار و اعمال  و در حقيقت عروج - که، جامعۀ ايران، شاھد عرض اندام 

با اين اوصاف دو راه در . امپرياليستی درازتر و ھمچنين زندگی کارگران و زحمت کشان، وخيم و وخيم تر خواھد شد

 ، و يا تداوم فعاليت ھای۴٠ِ تغيير ريل و چرخش به سمت و نگاه کمونيست ھای دھۀ يامقابل جنبش روشنفکری ست، 

 متضادی که بی ترديد يکی حامل، عملی و نظاره گری مفرط؛ دو تفکر و دو ئ شيهبی ثمر و انتخاب سياست ھای حا

ُبارآوری، تعرض و پيشروئی ھاست، و ديگری پس رو و در خدمت به ھرز بردن انرژی مابقی عناصر کمونيست می 

  .باشد

  

  ٢٠١۵ بروری ف۶

  ١٣٩۴ ]دلو[ بھمن١٧

  

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

  

  

 

 

 
 


