رفیق امیر حسن پور در مورد سی و دومین سالگرد قیام سربداران در آمل
قیام آمل رویدادی است که باید نه فقط در سالگردش بلکه همواره به یاد داشت .اهمیت آن فقط
در بزرگداشتتتتت یک حرکت انقالبی و تقدیر از انقالبیون جان باخته ی آن نیستتتتت .این قیام بعد از
ستتتتی و دو ستتتتاو ه وز ادامه دارد ،قبل از هر چیز در مبارزه ای که از ستتتتاو  1357تا ک ون بین
انقالبیون ایران و ضد انقالب اسالمی در جریان بوده است .این قیام ،علیرغم زندگی کوتاه و عرصه
ی محدود جغرافیائی آن ،ضتتربه ای جدی بر رژیم تئوکراتیک استتالمی بود ،ادعای انقالبی بودن آن
را برمال کرد ،و جای گاه تاریخی آن را به ع وان میراث خوار رژیم ستتتتل تی و مهره ای زنگ زده در
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 1357با به قدر رسیدن دارودسته ی خمی ی به سرعت به ضد انقالب تبدیل شد .نیروهائی که
برنامه ی خود
انتظار می رفت درک درستتتتتی از این تحوال داشتتتتته باشتتتت د و انقالب را در را
بگذارند ،یع ی سازمان های کمونیستی از جمله اتحادیه ی کمونیستها ،دچار سردرگمی و راست
روی شتتدند ،و نتوانستتت د وحد طبقاتی ارتجاع استتالمی را در ورای گوناگونی باندهای به قدر
ر سیده ببی د .قیام آمل حرکتی بود در جهت مخالف این سیا ست و درک ت سلیم طلبانه .این قیام
نه ت ها ج سار انقالبی گروهی کوچک در مقابله با یک دولت م سلح به ارتش و سپاه و کمیته و
بسیج و زرادخانه ی مجهز بشمار می رفت بلکه گسستی جسورانه بود از راست روی ،رفرمیسم
و پراگماتیسم.
به قدر ر سیدن مرتجعین ا سالمی در ایران م سئله ی فقط ایران نبود و پیامدهای آن را امروز در
ستتتراستتتر دنیا در ورود ده ها جریان مرتجع استتتالمی به عرصتتته ی ستتتیاستتتت می بی یم .امروز
قدرتهای امپریالیستتتی و دارودستتته های ب یادگرا همه جا را به عرصتته ی تاخت و تاز خود تبدیل
کرده اند و دن یا را به آتش قتل و فقر و گرستتتت گی و آوارگی کشتتتت یده اند .دن یای امروز ،به ویژه

خاورمیانه به عر صه ی ج گ امپریالی سم و ارتجاع علیه ب شریت تبدیل شده است .در این شرایط،
سرنگونی رژیم اسالمی ایران وظیفه ای انترناسیونالیستی است.
نه ت ها شتتکستتت انقالب در بهمن  1357بلکه مبارزا ستتالهای اخیر در کشتتورهای عربی همه
نشتتتان دادند که هیچ راهی برای درستتتت کردن وضتتتعیت جامعه ایران و جهان نیستتتت جز مبارزه
انقالبی ،برچیدن نظم اجتماعی و ستتیاستتی موجود ،و ب یاد نهادن نظامی که نافی نظم طبقاتی
ک ونی باشتتتتد .هرگونه توهم در مورد این که می توان این نظام را اصتتتتالد کرد به اتالد زندگی و
حیا جوانان م جر می شتتتود ،و هرگونه توهم در مورد ای که نظام ستتترمایه داری امپریالیستتتتی
اوضتتتتاع ایران را برای ما درستتتتت خواهد کرد به دهشتتتتت م جر خواهد شتتتتد .ج گی که امروز در
خاورمیانه در جریان استتت و مدام گستتترش می یابد ج گ طبقا ارتجاعی علیه هم دیگر و علیه
مردم استتتتت ،زیرا ج گ جزیی الی فک از جامعه ی طبقاتی استتتتت ،و روابط طبقاتی خصتتتتمانه
سرچشمهی برخوردهای مسلحانه و ج گ هاست .ب ابراین سواو این نی ست که ج گ آری یا نه.
چرا که نمی توان با موعظه به مصتاد ج گ رفت .ستواو این استت که چه نوع ج گی؟ در ارزیابی
از هر ج گ و مبارزا م سلحانه ی گوناگون از جمله سربداران در درجه اوو باید پر سید که رهبری
ج گ کدام جریان طبقاتی و سیاسی است؟ سیاست این ج گ چی ست؟ از ان جا که ج گ ادامه
سیاست به طریقی دیگر است ،در ارزیابی از خصلت و ماهیت هر ج گی اوو باید سراغ سیاست
حاکم بر آن ،افق و برنامه و رهبری آن رفت .و بعد باید پرس تید آیا ج گ و مبارزه مستتلحانه ی مورد
نظر ج گی هستتت که جامعه ای دیگر با خصتتائل و کیفتی دیگر را م عکس ک د ،و اگر موفق شتتود
بتواند چ ان جامعه ای را برقرار ک د؟ همچ ین ،اگر می توان گفت که یک ج گ بر مب ای رهبری و
افق و برنامه اش انقالبی استتت ،ستتواو این استتت که استتتراتژی نظامی اش چه باید باشتتد که
بتواند نیروی دشمن را شکست بدهد و دولت را سرنگون بک د ،و بعد بتواند به برچیدن نظم موجود
و ستتاختن جامعه ای نوین بپردازد؟ ستتاختن جامعه ای نوین چالش تی به مراتب جدی تر از کستتب
قدر ستتیاستتی استتت و احتیاج به آگاهی انقالبی (رهبری حزب و تئوری) دارد .برنامه ی اصتتالد
طلبی که پروژه ای جهانی استتتت هدفش انستتتانی کردن چهره ی فالکت بار و دهشتتتت اک نظم
جهانی ستتتترما یه داری از طریق تغییر قانون استتتتاستتتتی ،انتخابا آزاد ،و برقراری رژیم حقوقی
(شتتهروندی ،برابری در قباو قانون ،حکومت قانون )...و اصتتالحا قانونی دیگر استتت .این پروژه نه
می تواند و نه میخواهد که پدیده ی ج گ و تو سل به آن را خاتمه بخ شد ،بلکه مان د سایر تجربه
های ملت سازی و دولت سازی بورژوایی هدفش قانونی کردن خشونت است نه حذد آن.
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