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  اکبر تک دھقان

      *٢٠١٠ ژانويه ٢۴ - ١٣٨٨ ]دلو[ بھمن۴: انتشار سوم

  
  

  انقالب بھمن؛
 ! نضج يابی، اوج گيری و شکست آن

  
  

اين انقالب، . از توسعه سرمايه داری در ايران، محسوب ميگرددانقالب بھمن، بزرگترين تحول سياسی، پس از آغ

طی چندين مرحله نضج گرفته، به مرحله شکوفايی و اوج قدرت خود رسيده، در نبود يک نيروی رھبری کننده 

 انقالبی و متکی بر حمايت اکثريت مردم، در مصاف با درنده خويی غير قابل تصور رژيم اسالمی، - دموکراتيک

  .تدرھم شکس

 ١٣٢٠ دموکراتيک سالھای - ، که به شکست جنبشھای کارگری١٣٣٢ مرداد سال ٢٨ مقطع کودتای امپرياليستی -١

اين مرحله تا .  منجر گرديد، در عين حال اولين روزھای پيدايش جوانه ھای انقالب بھمن را رقم ميزند١٣٣٢تا 

، گسترش و تحکيم نسبی موقعيت طبقه کارگر  شمسی ادامه يافته، شکل گيری بخش پيشرو نسل جوان۴٠اواسط دھه 

 امنيتی امپرياليسم آمريکا - توليد سرمايه داری، و سلطه سياسی، اقتصادی و نظامی صنعتی جديد، تسلط کامل شيوه

 کرده، در عرصه کشمکشھای سياسی ه در اين دوره، شروع به نشو و نماءنسل پيشرو انقالبی ک. را، شامل ميگردد

شت، بر ضرورت سرنگونی رژيم سلطنتی، استقرار نظامی جمھوری و مبتنی بر آزادی و و اجتماعی ظاھر گ

دست يافته، آن ) اللاستق(سرنوشت خويش عدالت، برچيدن سلطه سرمايه امپرياليستی، و تحقق حق مردم در تعيين 

  .را ھدف سياسی فوری خود، قرارميدھد

ياھکل، سالھای کسب اولين تجارب مبارزه سازمانيافته به  شمسی تا آماده سازی عمليات س۴٠ دوره اواسط  دھه -٢

قصد ايجاد يک تشکيالت پيشبرنده مبارزه مسلحانه، و دوره آغازين رويايی متشکل نسل انقالبی جديد، با پليس 

 نظامی و وحدت پيشروترين - تشکيالتی-در انتھای اين دوره، آمادگی سياسی. ميگيرد امنيتی رژيم شاه را در بر

، نتيجه ١٣۴٩ بھمن سال ١٩عمليات نظامی سياھکل در شامگاه . ا، برای آغاز مبارزه مسلحانه، تأمين گرديدنيروھ

 تا اين لحظه، و نقطه عطفی در چرخش ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨ھمه تالشھای اين نسل پيشتاز، از فردای کودتای 

  . سياسی جامعه، به سوی ھمه گير شدن انقالب بھمن است

نه فقط دوران به بار نشستن نقد انقالبی نسل جوان از حزب توده و جبھه ملی در تئوری و  شمسی ۴٠ دھه -٣

پراتيک اجتماعی، و کسب استقالل سياسی آن از جريانات سياسی تسليم طلب گذشته بود، بلکه در ھمان حال، مقطع 
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رفرمھای رژيم سلطنتی . د شمسی ھم بو۴٠پيدايش يک جنبش فاشيستی اسالمی، در مخالفت با رفرمھای دولتی دھه 

ً و عمدتا با ھدف پيشگيری از وقوع جنبشھای دھقانی در جھان پس از انقالبات - که زير فشار علنی دولت آمريکا

شدت محافظه کارانه، فرصت طلبانه و کارکردی ناقص ه  بسيار دير و ماھيتی ب-چين و کوبا صورت ميگرفت

 اراضی بعضی از مالکان بزرگ، - محدود و نه کامل-، موجب تقسيم"انقالب سفيد" اين سياست تحت عنوان. داشتند

رسميت شناسی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان، گسترش نسبی سواد آموزی، خدمات بھداشتی و ه ب

در چھارچوب ھمين رفرمھا نيز، خصوصی سازی بخش بزرگی از مؤسسات دولتی، . کشاورزی در روستاھا گرديد

رفرمھای . قرار داشت" پشتوانه اصالحات ارضی "ی آنھا به عناصر وابسته به رژيم، تحت عنوانبا ھدف واگذار

ويژه تشديد ھر چه بيشتر سلطه ساواک بر ه نامبرده اما، نه فقط در شرايط يک ديکتاتوری پليسی، بلکه ب

  ١.*آزاديخواھان، و سلب بيرحمانه ناچيزترين حقوق و آزاديھای دموکراتيک انجام گرفتند

شدت عليه ه مثابه دو نيروی اپوزيسيون ارتجاعی رژيم پھلوی، به دستگاه مذھب اسالمی و دالالن بازار تھران، ب

ًرفرمھای نيم بند دولتی، دست به مقابله زده، بخشھايی از مردم را ھم، ھرچند با انگيزه ھای بعضا کامال متفاوت از  ً

 که طی تمام تاريخ اسالم در ايران، پيکره سياسی واحدی را اين دو جريان،. خدمت خود در آوردنده روحانيت، ب

  ٢. *تشکيل داده بودند، در نقاطی داليل مشترک و در نقاطی نيز ھر يک داليل خاصی عليه رفرمھای فوق داشتند

اکثريت نيرويی که در انقالب مشروطيت تحت رھبری شيخ فضل هللا نوری، سپس مدرس و ديگران، ھمراه با 

 شمسی نيز، در شرايط شکست جنبشھای ۴٠ار بزرگ و دربار قاجار، عليه اين انقالب ايستادند، در دھه مالکان، تج

 شمسی، دستگاه مذھب شيعه، بازاريان، مالکين، ۴٠رفرمھای دھه . ، به يکديگر رسيدند١٣٣٢ملی و چپ در سال 

وجود يک فضای سياسی بخشی از کسبه خيابانی، و جناحھای ضد زن و سنتی جامعه را، در شرايط عدم 

از اين طريق، قسمت قابل توجھی از نيروی جنبش اسالمی، در مسير . دموکراتيک، به يکديگر نزديک ساخت

تشکل، و استقالل يابی از جنبش ملی قرار گرفته، شرايط را برای تسويه حساب خونين با ھر سطحی از ترقيخواھی 

نی در مقابله با حداقلی از حقوق اجتماعی و فردی و نه اين جريان ارتجاعی، تحت رھبری خمي. مناسب ديدند

دسته بندی در حال قدرتگيری فوق اما ھنوز، از عناصر مستعد تشکل و . سياسی، برای زنان و دھقانان، قد علم کرد

 که در ھر انقالبی بسيار - سياسی جوان خود، يعنی جناحی از خرده بورژوازی شھری–نمايندگان فکری مذھبی 

 برخوردار نبود؛ نيرويی مؤثر در تأسيس و تثبيت حکومت اسالمی، که بعدھا، تحت تأثير انشعاب -ستمتحرک ا

  .، سربلند کرد١٣۵۴خونين سازمان مجاھدين خلق در سال 

  -  به جناحی از جنبش ملی- و نزديک به سازمان مجاھدين - جريان راديکال خرده بورژوازی مذھبی در سالھای فوق

سازمان مجاھدين خلق که از کمکھای مالی و تبليغی دستگاه رسمی مذھبی . تعلق داشت) ینھضت آزاد(اسالمی 

تحوالت درونی فاجعه بار .  به بعد، به مبارزه مسلحانه عليه رژيم سلطنتی روی آورد١٣۵٠برخوردار بود، از سال 

منجر به بروز انشعابی ولين مذھبی توسط عناصر جناح غيرمذھبی جديد،  و قتل دو نفر از مسؤ١٣۵۴ در سال آن

اين انشعاب تحميل شده از سوی جناح غيرمذھبی، به پيدايش يک نيروی فاشيستی و . خونين در اين سازمان گرديد

جدايی مورد . ضدکمونيست افراطی در ميان خرده بورژوازی سنتی و در جامعه، ميدان رشد ھر چه بيشتری بخشيد

ی مذھبی جامعه، تأثيرات ضد مجاھدين و ضد کمونيستی وسيعی بر جای ويژه در ميان اليه ھاه سرعت و به اشاره ب

رژيم پھلوی نيز فرصت را مغتنم شمرده، از فضای پيش آمده برای تشديد جنگ صليبی عليه کمونيستھا . گذاشت

ت ھای ھيأ" تحت عنوان(روحانيون و بازارياناستفاده کرده، در اشکال مختلف، به حمايت از گروھھای افراطی 

سازمان  "جريان ايدئولوژيک، سرکوبگر و کينه توز، يعنی. دست زد...) الجوردی، عسگراوالدی و ": تلفهمؤ
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 شمسی تا پس از ۵٠ت گروھھای اوليه تشکيل دھنده آن از اواسط  دھه بعدی، در ھيأ" مجاھدين انقالب اسالمی

  . استقرار حکومت اسالمی، بر زمينه حوادث باال شکل گرفت

 که در اساس -مذھبی شده سازمان مجاھدين، يعنی تقی شھرام، بھرام آرام و ديگران در اين تحولنقش رھبری غير

نه . ً کامال زيانبار بود-به طبيعت تجزيه درونی خرده بورژوازی سنتی، در نتيجه توسعه سرمايه داری تعلق داشت

ندن بخشھای مختلف جنبش ارتجاع فقط  فروپاشی سازمان سياسی خرده بورژوازی مذھبی، بلکه بدتر از آن، چسبا

اسالمی به يکديگر و کمک به تبديل آن به يک نيروی انتقام جو، ضد مجاھد و ضد کمونيست افراطی نيز، حاصل 

سازمان مجاھدين انقالب اسالمی، بازوی فاشيستی رژيم اسالمی از آغاز، نيروی اصلی . اين انشعاب مرگبار بود

 هِويژه  ساله، ب٨، تعقيب و دستگيری مبارزين، امکانات ادامه جنگ ارتجاعی دستگاه اطالعات، شکنجه و بازجويی

تالطمات درونی سازمان مجاھدين از اين طريق، در سقوط جامعه . وجود آورده تأسيس و تحکيم سپاه پاسداران را ب

  . کردءايران به ورطه جھنم اسالمی، نقشی غيرقابل انکار ايفا

 شمسی ايران، در کنار مبارزه مرگ و زندگی سازمان چريکھای فدايی خلق ۵٠ه به اين ترتيب، جامعه اواسط دھ

 -عليه رژيم پھلوی، به صحنه صف آرايی يک نيروی فاشيستی مذھبی ھم برای جايگزينی رژيم پھلوی تبديل شد

شته  کارگری و انتقام کشی از مخالفين دھه ھای گذ-نيرويی که ھدف اصلی خود را نابودی جنبشھای کمونيستی

  . ويژه زنان، آزاديخواھان، غيرمسلمانان وغير شيعيان، قرار داده بوده خود، ب

 در جبھه نيروھای ارتجاعی، نه فقط رژيم سلطنتی، دستگاه مذھب و بازاريان، بلکه ھمچنين قدرتھای -۴

امپرياليسم . دندامپرياليستی نيز، با رشد تحوالت انقالبی، به جزئی از نقش آفرينان مستقيم حوادث کشور مبدل ش

لمان و فرانسه، بيشترين حمايت را از رژيم پھلوی به عمل آورده، در شرايط ا ،انگلستان : آمريکا، در کنار آن

ظھور جنبشھای انقالبی، به فراست ايجاد يک آلترناتيو ارتجاعی، ضد شوروی، ضد کمونيست و تضمين کننده حفظ 

  . دمنافع آتی خود در ايران و خاورميانه افتادن

 اضطراری رؤسای جمھور و نخست وزيران کشورھای غربی مسلط بر سياست، اقتصاد و ارتش در ايران، جلسه

، و حمايت از انتقال تدريجی ٣* در جزيره گوادولوپ١٩٧٩ ھفته اول ژانويه سال -١٣۵٧ دی سال ١۶در روز 

طبق توافقات قدرتھای .  کردءقدرت به جريان اسالمی، نقشی ستراتژيک در سرنوشت سياسی جامعه ايفا

اسالمی به دور " کمربند سبز" گرانه آنھا، مبنی بر کشيدن يک امپرياليستی، ميبايستی در چھارچوب سياست سلطه

  ۴.*مرزھای اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، از استقرار يک رژيم مذھبی در ايران حمايت ميگرديد

ه چريکی، جامعه ايران  وارد مرحله عملی شروع يک  پس از عمليات سياھکل، عليرغم شکست نظامی گرو-۵

جنبش انقالبی و به مصاف طلبيدن علنی ديکتاتوری سلطنتی، توسط آگاھترين بخش توده ھای مردم گشته، به اين 

راديکاليسم و از خود گذشتگی چريکھای . معنا، انقالب بھمن در شکل مبارزه نيروی پيش آھنگ آن، آغاز گرديد

سرعت فضای اعتراض و انتقاد عليه رژيم پھلوی را گسترش داده، قدرقدرتی رژيم ساواک را در ه فدايی خلق، ب

اقشار وسيعی ھر چه بيشتر به تعرض انقالبی روی آورده، مبارزه عليه . انظار توده ھای مردم بی اعتبار ميسازد

اين دوره که از . رتقاء می يابد سال پس از سياھکل، به آغاز اعتالء مبارزات توده ای ا٧ رژيم سلطنتی، طی فقط

، به ١٣۵٧ آغاز ميگردد، دوره شروع اعتالء مبارزاتی است، که در تکامل بعدی خود در سال ١٣۵۶اوائل سال 

  . شرايط اعتالء انقالبی فرا می رويد

ال ويژه اعتصابات سياسی کارگران نفت از اواسط پاييز سه با ورود توده کارگران به صحنه مبارزات سياسی، ب

با وقوع قيام مسلحانه، که از . ، شرايط سياسی جامعه در وضعيت انقالبی و غيرقابل بازگشت قرار گرفت١٣۵٧
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) ھمافران(اه، و بخش پيشرو پرسنل انقالبی  بھمن از مقابل دانشگ٢١سوی سازمان چريکھای فدايی خلق در روز 

طی . ر وضعيت قيام توده ای قرار گرفتسرعت ھمه پايتخت و شھرھای ديگر کشور، ده در تھران آغاز شد، ب

 -رغم مخالفت صريح خمينی، بازاريان، جبھه ملی، نھضت آزادی و ملی ، علی١٣۵٧ بھمن ٢٢ و ٢١روزھای 

به . مذھبی ھا؛ ھمه پادگانھا، مراکز پليس و ساواک، زندانھا، و کليه مراکز دولتی به تصرف قيام کنندگان درآمد

لی شجاع آن را آگاھانه و با ھدف سرنگونی رژيم پھلوی از سياھکل آغاز کرد، به اينترتيب انقالب بھمن، که نس

  . اولين ھدف فوری خود، يعنی سرنگونی رژيم سلطنتی دست يافت

، اما به وحدت پيشروترين نيروھا، ١٣۵٧رغم به عرصه کشاندن طبقه کارگر از اوائل سال   انقالب بھمن، علی-۶

مثابه ه دوران تثبيت سازمان فدايی، ب. يکھای فدايی خلق ايران، منجر نگرديديعنی جنبش کارگری و سازمان چر

مؤثرترين حزب انقالبی، با ضربات مھلک ساواک به تشکيالت توأم گشته، از آزاد شدن نيرو، ايجاد و تقويت 

ی ئنھای توده سازمان فدايی بدون طيف گسترده ای از سازما. عمل آورده کمک آن، ممانعت به سازمانھای توده ای ب

نزديک به جنبش انقالبی و درعرصه ھای گوناگون، قادر به جذب نيرو و گسترش تشکيالت در ابعاد وسيع نبوده، 

در خود و اجبار حفظ  تشکيالت از تعرض پليس فرورفته، به اين دليل، از امکانات دخالت سازمانيافته در مبارزات 

 سمپاتی در ميان توده کارگران، و تمايل به کار مشترک در ميان ھرچند، سطح قابل توجھی از. مردم، محروم ميشد

طيف وسيعی از کارگران پيشرو نسبت به سازمان شکل گرفت، اما اين به ايجاد ارتباط ارگانيک ميان کارگران 

 نه دليل آن. پيشرو و سازمان فدايی و از اين طريق، پيدايش اتحادی محکم حول يک برنامه سياسی واحد، فرا نروئيد

، در "اکثريت"تسلط جريان فرصت طلب و توده ای فقط ضربات سنگين پليسی به سازمان، بلکه درعين حال، 

  .  بھمن بود٢٢سازمان فدايی بعد از قيام 

 آغاز ١٣۵۴ ضربات پليسی پی در پی دستگاه سرکوب رژيم پھلوی به تشکيالت سازمان، از فروردين سال -٧

ن جزنی، تئوريسين، از بنيانگذاران اصلی، و گرايش فکری مسلط در سازمان، به در اين تاريخ، رفيق بيژ. گرديد

 رفيق ديگر از کادرھای بنيانگذار، نظير حسن ضياء ظريفی، محمد چوپانزاده، عباس سورکی و ديگران، ۶ھمراه 

د بعدی ديگر، از تھاجمات پليسی شدي. در اقدامی جنايتکارانه از سوی رژيم پھلوی، در زندان اوين به قتل رسيدند

مرکزيت سازمان برای شناخت علل .  اوج گرفتند١٣۵۵ فرا رسيده، در ارديبھشت سال ١٣۵۴زمستان سال 

دنبال آن، ه  در تھران گرد آمد، که ب١٣۵۵ تير سال ٨ًضربات تقريبا ھر روزه و چاره جويی پيرامون آن، در روز 

يورش نابود کننده ساواک در روز . رده پليس قرار گرفت از زمين و ھوا، مورد حمله گستجلسهمحل برگزاری اين 

ھمه اعضاء رھبری : ول تشکيالت و اين يعنی نفر از کادرھای مسؤ١١ه کشته شدن ، که ب١٣۵۵ تير سال ٨

سختی و تنھا ه  انقالبی، ب-سازمان، قبل از ھمه، رھبر سازمان حميد اشرف منجر گرديد، برای جنبش دموکراتيک

لطمات مھلک ناشی از ضربات پليسی فوق، که طی يکسال به جانباختن . ايی، قابل جبران بودتحت شرايطی استثن

طور کامل ه ھمه پايه گذاران و دھھا تن از کادرھای اوليه سازمان انجاميد، سازمان چريکھای فدايی خلق ايران را ب

ند بر آن  را، در بوته ای از ابھام فلج ساخته، سرنوشت توسعه انقالب بھمن و امکان تأمين رھبری انقالبی و ھدفم

  .فرو برد

 موجب تقويت گرايشھای سازشکارانه و - حقيقت تلخی، که جامعه به آن آگاه شد- تضعيف آشکار سازمان فدايی-٨

ھی از اعضاء، به اصطالح ، گرو١٣۵۵ تير سال ٨مدت کوتاھی پس از ضربه . ضدانقالبی در تشکيالت گرديد

 در واقع با پذيرش مواضع ضدانقالبی حزب توده، از سازمان جدا شده، به اين جريان ،"نقد مشی چريکی"خود با 

 از سالھا قبل در -پور و ديگرانح دارودسته نگھدار، طاھری پور، فتا- پيوستند؛ جناح ديگری از ھمين گرايش نيز
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شرايط غيبت بيژن در .  نزديک شده بودند-  حتی جريان خمينی-زندان رژيم سلطنتی، به مشی سياسی حزب توده

  . جزنی و ھمراھان او، اين گروه به جريان مسلط بر شرايط زندان، مبدل گشت

ه ، با پيوستن اين گروه از زندانيان سياسی آزاد شده به سازمان و تسلط  بر ارگان رھبری، ب١٣۵۶از اواخر سال 

فته، نه فقط شرايط ضروری در سطح تدريج اين گرايش ضدانقالبی و بيگانه با اھداف سازمان، برتشکيالت غلبه يا

ً شکل نگرفت، بلکه عمال ھرگونه امکانی برای غلبه ١٣۵۵ و ١٣۵۴رھبری، برای جبران ضربات بزرگ سالھای 

حقايق . ًبر کاستيھای موجود در پراتيک سازمان، ناشی از دوره فعاليت عمدتا نظامی در گذشته نيز، از ميان رفت

طور کامل خط و مشی سياسی ه ، در زندان رژيم سلطنتی، ب"اکثريت"د، که جناح ھيچ ترديدی اثبات کربعدی بدون 

حزب توده را پذيرفته، ورود مجدد آنھا به سازمان، تنھا اقدامی توطئه گرانه برای کشاندن تشکيالت به دنبال حزب 

  . توده، کسب امتيازاتی شخصی و گروھی از اين طريق، و ختم مبارزه انقالبی در جامعه بود

. آنھا از طريق فروپاشی سازمان، سھيم شدن در دستگاه دولتی رژيم اسالمی را، ھدف خود قرار داده بودند

ًجانبداری اين گروه از اتحاد شوروی نيز حقيقتا نه به موضوع سوسياليسم، بلکه به اھميت روابط اقتصادی رژيم 

با بخش خصوصی، به اين وسيله، بھبود اسالمی با اتحاد شوروی، برای تضمين موقعيت بخش دولتی در رقابت 

ه امکانات جذب عناصر اين گروه در نھادھای دولتی جديد، مربوط ميگرديد؛ از آنجا که درگيری با پليس سياسی، ب

ويژه سالھای طوالنی زندان، موجب عدم کسب تواناييھای شغلی، و فقدان عادت به رقابت در محيط کار بخش 

تيابی به موقعيت ھای شغلی دارای امکان اعمال قدرت، به دستگاه دولتی نزديک خصوصی گشته، آنھا را برای دس

ًاين دگرديسی ارتجاعی ھمچنين، با ديدگاه حزب توده که اساسا اقتصاد دولتی را بخش سوسياليستی اقتصاد . ميساخت

ی در چنين شرايط عيني. ميگشتسرمايه داری ارزيابی ميکرد، تالقی کرده، از توجيه  تئوريک کافی نيز برخوردار 

، بی اراده، غير مبارز، "بريده"ًن به افرادی محافظه کار، عمال ھمان حال، با تغيير  کاراکتر شخصی آنھا در زندا

  . دروغگو، چاپلوس، فرصت طلب و باندباز تکميل ميشد

ًا رد ھرگونه مبارزه ای بود، ًرد سياست گذشته سازمان از سوی اين گروه، نه صرفا رد مبارزه مسلحانه، بلکه اساس

برای اين . گان به حزب توده را، از آنھا سلب ميکردازار سرمايه داری، در سطح وابستکه امکانات ترقی شغلی در ب

 - فردی" عقب ماندگی"زب توده، بايد ھر چه زودتر ھمينگروه فرصت طلب محض، ادغام سازمان فدايی در ح

ه تسلط وابستگان اين گرايش ضدانقالبی، ب. ارج از زندان را، جبران ميکرداجتماعی آنھا از عناصر اين حزب در خ

شدت ناصادق و توطئه گر بر تشکيالت، تبعات منفی ناشی از ضربات پليسی ساواک را چندين برابر ساخته، 

تقليل سازمان فدايی و امکانات آن برای تأمين يک رھبری انقالبی بر جنبش دموکراتيک را، به کمترين سطح ممکن 

  ۵. *داد

، از يکطرف سومين مرحله پيشروی انقالب بھمن آغاز گرديد؛ از سوی ١٣۵٧ بھمن سال ٢٢ از فردای قيام -٩

 تجاری - ديگر اين انقالب، بيشترين خصومت ھارترين جناح سرمايه داری ايران، يعنی سرمايه داران بزرگ مالی

  . را، عليه خود برانگيخت

 ادامه يافت، دارای کيفيت و وظايف ١٣۶٠ خرداد سال ٣٠حيات خود که تا روز انقالب بھمن در سومين دوره 

ب اسالم، ائتالف در اين دوره نقش تبھکارانه دستگاه مذھ. بازھم سنگين تری، در مقايسه با دوره گذشته بود

زی با سنتھای بورژوا، و خرده )ويژه بازار سبزه ميدان تھرانه دالالن و وارد کنندگان کاال، ب(بورژوازی تجاری

يانی و راست بورژوازی متوسط نيز ، با جناحھای م)مجاھدين انقالب اسالمی، شبه روشنفکران دينی(فاشيستی 

اين ائتالف . ، ھر چه بيشتر عريان ميگردد")اکثريتی ھا" مذھبی ھا، حزب توده، - ادی، ملیجبھه ملی، نھضت آز(
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وھای باال از حاکميت، در مقابل تالش پيشروان کارگری و رغم حذف شدن تدريجی برخی از نير جنايتکارانه، علی

روشنفکری برای ايجاد سدی در مقابل حمالت روزمره نيروھای سرکوب رژيم در سراسر کشور، دست به تھاجمی 

 بھمن و ظھور شوراھای کارگری، بر ٢٢طبقه سرمايه دار ايران که با قيام مسلحانه . ھمه جانبه عليه مردم ميزند

ده بود، عاقبت با يورش وسيع به کمونيستھا، کارگران پيشرو، مجاھدين، زنان، آزاديخواھان، جنبشھای خود لرزي

  . ی و دانشجويان، به قلع و قمع کامل انقالب بھمن روی آوردئمنطقه 

،  )١٣۵٨بھمن (  مقطع کشتار رھبران شوراھای ترکمن صحرا و درھم شکستن قدرت شورايی در اين منطقه -١٠

به " اکثريتی ھا"کھای فدايی خلق ايران و پيوستن ، انشعاب در سازمان چري)١٣۵٩ارديبھشت (ه دانشگاھھا اجم بتھ

در .  ماھه را در بر ميگيرد٧، يک دوره زمانی )١٣۵٩شھريور(و آغاز جنگ ارتجاعی ) ١٣۵٩خرداد (رژيم 

ھمين . نفع طبقات حاکمه تغيير کرده طور ستراتژيک به نتيجه تحوالت اين دوره، توازن قوای سياسی در جامعه، ب

دوره، سرنوشت انقالب بھمن را رقم زده، از اين پس ديگر، ثمرات سياسی مبارزات طوالنی مردم ايران، در 

  . سراشيب سقوط قرار ميگيرد

 ، علی١٣۶٠ خرداد سال ٣٠از طريق يورش فاشيستی و روی آوری رژيم اسالمی به تروريسم عريان، از روز 

 انقالبی - بيسابقه کمونيستھا، مجاھدين و ساير آزاديخواھان، دوران شکست قطعی جنبش دموکراتيکرغم مقاومت 

 ماه کشتار بی وقفه ھزاران نفر از فعالين سياسی از توده ھای مردم تا نيروھای متشکل، نابودی ٩طی . آغاز ميشود

 شکست ١٣۶٠بھمن در انتھای سال کامل شوراھای کارگری، تشکلھای دموکراتيک و سازمانھای سياسی، انقالب 

عاقبت با توسل .  به بعد، اعدام زندانيان سياسی به يک روال روزمره در کشور تبديل ميشود١٣۶٠از سال . ميخورد

، ١٣۶٧رژيم اسالمی به قتل عام ھزاران نفر از زندانيان جان بدربرده از ترور سالھای گذشته در تابستان سال 

  . ز اين انقالب بزرگ نيز فرو ميريزدآخرين سنگر بر جای مانده ا

عليرغم پايان تلخ آن، به اعالم بسياری، در کنار انقالب اکتبر و انقالبات چين و ) ١٣۴٩ - ١٣۶٠( انقالب بھمن -١١

  .  ويتنام، يکی از بزرگترين انقالبات توده ای در قرن بيستم، محسوب ميگردد

 --------------------------------------   

 اتتوضيح

  

    ١٣٨۵ خرداد ٣٠:  انتشار اول-*

  ٢٠٠٧ فوريه ١٢ -١٣٨۵ بھمن ٢٨: انتشار دوم

  

 آرشيووبالگ: امروزه( مطلبی که در باال مطالعه نموديد، در اولين انتشار آن، در وبالگ جمھوری شورايی 

htm.17_post-blog/2007/02/com.blogspot.iishora-j://http( مطلب . ، سپس انتشار دوم، درج شده است

کنونی، جمعبندی ھمه نکات، برداشتھا و تصورات نگارنده، پيرامون موضوع پيدايش و فروپاشی انقالب بھمن، تا 

 - ری يک انقالب راديکالويژه در شرايط پرتالطم قدرت ديگه در اينجا انتشار سوم اين مطلب، ب. مقطع فعلی است

اميد که مورد مطالعه و توجه شما قرار گرفته، در . ًدموکراتيک، با بازبينی و تصحيح نسبتا کامل آن ارائه ميگردد

  .صورت عالقمندی، از طريق نشانی زير، نظر خود را برای نگارنده ارسال نماييد

de.yahoo@50pouyane   com.blogspot.shoraie-j.www    
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 شمسی، در سطح جامعه از سوی بخشھای دموکراتيک جدی تلقی نشده، مورد ۴٠ رفرمھای رژيم شاه در دھه -١*

نيم بند فوق، ھدفی جز تحکيم بخش روشن جامعه بر اين امر آگاه بود، که رفرمھای . پشتيبانی مؤثر قرار نگرفتند

 حکومتی که اکثريت قاطع جامعه، آن را رژيمی سرکوبگر، سرنگون کننده - سلطه ديکتاتوری شاه را در پيش ندارد

دولت محمد مصدق، ضد ملی و سرسپرده امپرياليسم شناخته، ھر اقدام آن را با سوء ظن تعبير کرده، حاضر به 

ً اينکه، حق رأی برای زنان و برخی تغييرات جديد در روستاھا، طبيعتا بايد رغم اعتماد کردن به آن نبودند؛ علی

در حاليکه در جامعه ای که رأی مردان در آن ھيچ . دنبال می آورده واکنشی مثبت از سوی جمعيت شھری را ب

ق رأی ًارزشی نداشت، جز پرکردن صندوقھای نمايشی؛ تأييد حق رأی برای زنان نيز، عمال به ھمان سرنوشت ح

  .لحاظ حقوقی، صاحب حق رأی شدن زنان، البته که يک گام به پيش بوده ھر چند ب. مردان دچار ميشد

، ١٢٩٩، "جمھوری گيالن("  الزم به تأکيد است، در دوره قدرتگيری دولت جمھوری شورايی سوسياليستی ايران

 يعنی در دولتھای چپ انقالبی ايران، ،)١٣٢۴ - ١٣٢۵پيشه وری، (  انقالبی آذربايجان- ، و دولت دموکراتيک)رشت

طور ھمه جانبه و توده ه  حقوقی زنان و مردان بیالغاء کامل فئوداليسم، برقراری آزاديھای دموکراتيک، و برابر

  . انجام يافته بودند۴٠ سال قبل از اصالحات دولتی دھه ١٨ سال و ۴٢ی، آنھم پيش از ئ

  

طريقی، خانه خراب شده ه ً عمدتا و ب-، باعث روی آوری توده فقير گسترش توليد کااليی در اطراف روستاھا-٢*

 به کارخانجات گشته، توليد و توزيع خرد و سنتی، که بازار داللی سنتی، ھمواره - ۴٠از طريق رفرمھای دھه 

قطع دست بازاريان سنتی از اقتصاديات . نيروی مسلط بر و مشوق آن بود را نيز، دچار تغييرات ساختاری نمود

رد، به عوارض جنبی رفرمھای دولتی تعلق داشت، که نقش صنايع و ساختارھای بزرگ را گسترش ميداد؛ ھمان خ

بخشی از اقتصاد، که بازار داللی اسالمی در آن حوزه، قادر به رقابت با تجار ھزار فاميل سلطنتی و يا تجار غربی 

  .نبود

م بود، ميتوانست به موقعيت و قدرت أاتيک مردم تو که با سرکوب وحشيانه حقوق دموکر۴٠انجام رفرمھای دھه 

ورود سپاھيان دانش .  آسيب برساند- در جامعه ای که زن ديگر برده مرد در شکل سنتی آن نمی ماند-دستگاه مذھب

و بھداشت به شھرھای کوچک و روستاھا، به موقعيت خان و ريش سفيد و مالی ده صدمه زده، جامعه روستايی را 

 برای قدرت -  در سطح ناکامل و ناپيگير- از سوی ديگر، با تقسيم زمين. زه مناسبات کااليی ميکشاندسريعتر به حو

 که رژيم خود در جنگ صليبی -مالکان محدوديت ايجاد کرده، به اين طريق ھم، به تضعيف بخشی از دستگاه مذھب

  .  می انجاميد- ضدکمونيستی به جناح ديگری از آن نياز داشت

  

  .ادولوپ واقع در آمريکای مرکزی، يکی از جزائر دريای کارائيب و متعلق به فرانسه است جزيره گو-٣*

در مقاله ای در نشانی ذيل، به جمله زير که مربوط به کنفرانس گوادولوپ بوده، و بر نقش نھضت آزادی در سازش 

  :گذارد، بر ميخوريدجريان خمينی و قدرتھای امپرياليستی، با ھدف مبارزه با کمونيستھای ايران صحه مي

  

4019_topic/org.jonbeshesabz.forum.www://http   

کرد و  ھمان کسی که پيام آيت اله خمينی را تھيه. ابراھيم يزدی است] روزھای اخير[يکی از دستگيرشدگان " 

شد،  قطب زاده به اتھام کودتا اعدام. فرستاد] در کنفرانس گوادولوپ [انتوسط صادق قطب زاده برای سران جھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

اعالم می کنند فعاليت  اعضای حزبش نھضت آزادی ھم زير فشار. دکتر يزدی سالخورده و بيمار ھم زندانی است

  ".خود را متوقف کرده اند

 آزادی، جريان روحانيت اسالمی و جمله زير باز ھم از ابراھيم يزدی، در منبع زير، که از توطئه مشترک نھضت

  :قدرتھای امپرياليستی برای استقرار يک رژيم فاشيستی مذھبی در ايران پرده بر ميدارد

  

3=a&26=d&09=m&1386=y&fa=l?pl.news/bin-cgi/net.iranvajahan://http   

  

می خواستند بدانند، نقطه نظرات رھبری انقالب در مورد ] نمايندگانی از طرف دولت آمريکا[چيزی که آنھا «

که ما با غرب دعوا نداريم و استقالل خودمان را می ، که آن ھم تببين شدمسائل کليدی از جمله روابط با غرب بود، 

آنھا نگرانی از ، نقالب ايران، اسالمی و ضد کمونيستی بوداز آنجا که طبيعت ا ...خواھيم ، حاضريم نفت بفروشيم 

  »؟می خواستند بدانند که آيا رژيمی که می آيد، توانايی مقابله با کمونيسم را دارد يا نهاين بابت نداشتند، بلکه 

 شده، حتی  از اين رو  بخواست آنھا، تا روزھای نزديک به قيام حتی، از آزادی زندانيان سياسی انقالبی ممانعت-۴*

به اين وسيله می بايستی، انتقال قدرت از طريق سازش . المقدور در تأسيس دولت شاھپور بختيار نيز، وقت کشی شد

ميان جريان خمينی، ليبرالھا و شاھپور بختيار در آخرين لحظات رخ داده، مراکز دولتی از طريق لغزشی ساده و 

  .يبرالھای حامی او، تحويل داده ميشدبدون وقوع يک قيام مسلحانه، به جناح خمينی و ل

، نه فقط حزب توده با شدت به تھاجم به سازمان پرداخته، آن را ١٣۵٨ پس از سرنگونی رژيم پھلوی و از سال -۵*

ًبه دليل مبارزه مسلحانه با رژيم سلطنتی، لعن و نفرين ميکرد، بلکه رھبران عمدتا غيرانقالبی بعضی از جريانات 

در صورتی که رژيم جديد با ھمه توان به سرکوب مبارزات .  ھمين فعاليت مخرب روی آوردندچپ محفلی نيز، به

، )سھند(ونيستھا، اتحاد مبارزان کمونيستمردم پرداخته بود، گروھھايی نظير سازمان پيکار، راه کارگر، اتحاديه کم

عليه سازمان فدايی و در محتوا و توفان، حزب رنجبران، سازمان رزمندگان و نظاير آنھا، تھاجم بيسابقه ای را 

نفس انبوه ھواداران جوان سازمان، ه ھدف جريانات فوق، تضعيف اعتماد ب. شکل نظير حزب توده، آغاز کردند

. ندن سازمان بودايجاد احساس گناه و پشيمانی در آنھا، از اين طريق جذب نيرو و آشکارا حتی، به انشعاب کشا

ن جريانات با سازمان و در نفی مبارزه ضدسلطنتی آن، به تقويت مداوم موضع باند اي" ايدئولوژيک"ًمبارزات مثال 

در اين ميان، بدبختانه، حتی . فرخ نگھدار، جمشيد طاھری پور، علی کشتگر و ديگران در درون سازمان انجاميد

، به لشگرکشی یئرغم حضور در يک جنبش توده   کومه له نيز، علی-سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران

ضد فدايی پيوسته، بدون اعتناء به نيازھای سياسی مردم کردستان، خصومت ورزی عليه فدايی و جبھه سازی عليه 

  .آن با ھر محفل بی ريشه و بيگانه با مبارزات مردم را، به بخشی از ستراتژی سياسی روز خود ارتقاء داد

ز و يا ھيچ نقشی در ايجاد شرايط سرنگونی رژيم سلطنتی، سازمانھای مورد بحث خود در گذشته، نقشی بسيار ناچي

، با فداکاری غيرقابل ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨در حاليکه سازمان چريکھای فدايی خلق، بعد از کودتای .  نکردندءايفا

توصيف نسل پيشرو کشور، قادر شد، بار ديگر کمونيسم و جنبش چپ را در ايران، به يک نيروی اجتماعی بزرگ 

ويژه ميان مردم زحمتکش و روستايی، فدايی و صمد بھرنگی به بخشی از فرھنگ ه در ھمه شھرھا و ب. ازدمبدل س

جای استفاده مثبت از اين شرايط  ه چپ محفلی و رھبران بی اطالع آنھا، ب. سياسی و زندگی روزمره مردم پيوستند

 ھم و غم خود را صرف پراکندن ادعاھای پوچ  فوق العاده استثنايی، و ايجاد سدی در برابر پيشرويھای رژيم ترور،

  .و غير مارکسيستی، عليه سازمان فدايی ساختند
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که سازمان فدايی نمی بايستی در دوره : اين جريانات از سازمان، اين ادعا قرار داشت" نقد"در مرکز به اصطالح 

ً اکثرا -ه، اعضاء و کادرھای خود رارژيم سلطنتی دست به مبارزه مسلحانه ميزد؛ بلکه بايد تشکيالت را منحل ساخت

آنھا اما خود ! اعزام ميکرد" به درون کارخانجات "–مند و فعال فراری اتحاديه ای مھندس و دانشجو، ديپلمه، کار

 شمسی، کسانی از ميان آنھا، قادر به ايجاد يک تشکيالت مبارز ۵٠ و ۴٠توضيح نمی دادند، چرا در تمام طول دھه 

اعزام نکرده است؟ از اين گذشته، اعالم آنھا، مبنی بر اينکه " به درون کارخانجات"وی خود را ، نيرو فعال نگشته

 - کار سياسی" در شرايط ديکتاتوری پليسی، به  نظامی-کمونيستھا بايد به جای تأسيس تشکيالت مخفی سياسی

يجاد کنند نيز، ادعايی بيگانه با يعنی فعاليت صنفی بی آزار برای رژيم روی آورده، اتحاديه و سنديکا ا" تشکيالتی

در ايران دوره فوق، کمترين تالش کارگران برای . شرايط ايران، تحريف واقعيت و نشانه فالکت سياسی آنھا بود

اين جريانات اما از . تأسيس تشکيالت صنفی با شدت سرکوب شده، کليه کارگران دخيل، اخراج و زندانی ميشدند

کرده، نه درکی از عمل مبارزاتی داشتند، تصورات ذھنی خود در اين زمينه را، حتی آنجا که نه در ايران زندگی 

آنھا . ، ترويج کرده، امروز ھم ادامه ميدھند"بحثھای تئوريک" رژيم پھلوی، ھمچنان تحت عنوان پس از سرنگونی

عنوان کارگر ساده ه نه، بقادر به درک اين حقيقت نبودند، که چرا و چگونه بايد مھندس و دکتر و دانشجو، در کارخا

کار کند؟ مگر آنھا دارای عادات، روحيات، شخصيت فردی و الگوھای رفتاری يک کارگر ساده ھستند؟  از ديد اين 

ً  حتی بعضا لمپنانه دست -! حاالت و روحيات عوامانه-افراد، تحصيل کردگان، بايد به آموختن رفتار کارگری

تصورات اين محافل شبه چپ، شيفته نوشته جات ضد ! و کار سياسی کنند!) ؟(بزنند، نظير کارگران جلوه کرده

شوروی کارمندان محترم بورژوازی در غرب، و تقويت کنندگان ناخواسته توده ای ھا و اکثريتی ھا در نابودی چپ 

  !انقالبی، ھرگز و تا به امروز حتی، از اين سطح نازل فراتر نرفت که نرفت

انديشند، که جز لوث کردن  که جز به مطرح شدن نمی - ھای غيرواقعی جرياناتیتجربه سی سال پراکندن ادعا

 امروز در مقابل چشمان - و انشعابات بی انتھا، بازده قابل توجه ديگری نداشتند" کارگر"و " کمونيسم"عنوان 

 مردم  ميليون٧٠، يک مولکول حقيقت وجود ميداشت، نبايد "نظرياتی"اگر در چنين به اصطالح . ان استھمگ

نبايد صدھا ھزار شھروندان اين کشور اعدام و قتل عام ميشدند، .  سال برده حکومت ولی فقيه ميگشتند٣١ايران، 

نبايد در .  سال جنگ ويرانگرانه و راھزنيھای دائمی، اين کشور به مرز ويرانی کامل گام ميگذاشت٨نبايد طی 

نبايد ديکتاتوری تروريستی، ابتدايی ترين . دست و پا ميزدندکشوری اينھمه ثروتمند، اکثريت مردم در فقر و بدبختی 

 سال زنان اين کشور، به سطح بردگان دوران بدويت اسالمی تنزل ٣١نبايد . حقوق انسانھا را از آنھا سلب ميکرد

ھھا د"  تشکيالتی- کار سياسی"  سياسی طبقه کارگر، آنھم بعد از سه دھه -ميکردند، و نبايد سطح رشد يافتگی صنفی

جناح راه کارگر، حزب توده، اکثريت، کومه له، انواع احزاب کمونيست و کارگری و سوسياليست، اينگونه می بود 

کار بستن اين سياست انحالل طلبانه و مخرب در کردستان چه بود، و چه ه اينکه نتايج ب. که امروز شاھديم

  .انگيزی است، که نيازی به توصيف نداردسرنوشتی نصيب مبارزات شھروندان کرد ساخت، واقعيت تلخ و غم 

 سال گذشته و امروز جامعه ايران، سندی گويا بر غيرصادقانه بودن ھمه ادعاھای جريانات ٣١وضعيت ھولناک 

آنھا اما ھنوز ھم، ھمچنان به سينه . چپ محفلی، عليه تئوری و پراتيک سازمان چريکھای فدايی خلق ايران است

  . می چسبانندخود مدال افتخار و حقانيت

 

 


