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  مراد تبريزی

  ٢٠١٦ اپريل ٠٥
  

  ! چرائی قدرت گيری جمھوری اسالمیۀدر بار
  

 ضد انقالب ۀ به سلط۵٧ و ۵۶در صفوف نيرو ھای مخالف جمھوری اسالمی ، اين پرسش که چرا انقالب سال ھای 

ن جمھوری اسالمی ، بار ا سال گذشته در صفوف مخالف٣٧در . جمھوری اسالمی منجر شد ، ھمواره مطرح می باشد

ال پاسخ داده شده و ھر نيرو و فردی به تناسب موقعيت طبقاتی خود به اين موضوع پرداخته و تحليل خود ؤھا به اين س

ال به خصوص اين روز ھا در ميان جوانانی ؤاين س.  ، پرسش ھنوز مطرح استرا ارائه کرده است ، با اين حال اين

  .که آن دوران را به چشم خود نديده اند زياد شنيده می شود

 ايران برای رسيدن به پيروزی با توجه به شرايط تاريخی که در آن اين ۵٧ و ۵۶روشن است که انقالب سال ھای 

رگر نياز داشت ، يعنی رھبری کارگران و انقالبيون کمونيستی که توانسته بودند  کاۀانقالب رخ داده بود به رھبری طبق

  . آن ھا را برای دگرگونی سيستم سرمايه داری وابسته حاکم پيش ببرندۀتوده ھای مردم را سازمان داده و مبارز

سفانه أمت.   الزم برخوردار بود کارگر مبارزمان از سازماندھیۀاما در آن مقطع نه مردم ما سازمان يافته بودند و نه طبق

سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ھم که به اعتبار تحليل ھا و خط مشی انقالبی و سال ھا جانفشانی اعضايش در ميان 

ً  در موقعيت ضعيفی قرار گرفته و رسما۵۵کارگران از محبوبيت زيادی برخوردار شده بود ، به دنبال ضربات سال 

 ديگر آن ۵۶ - ۵٧در واقع اين سازمان در مقطع انقالب سال ھای . بی خود را کنار گذاشته بودژيک انقاليخطوط سترات

ژی و ھم تاکتيک خود را به مردم شناسانده ي ھم ستراتۀ مسلحانه به مثابۀسازمانی نبود که با رستاخيز سياھکل و با مبارز

 قرار داشت امکان داد که بدون اين که نظام اقتصادی س شانأاين واقعيات به دشمنان مردم ما که امپرياليسم در ر. بود

. حاکم دست بخورد و بدون اين که ارتش نابود شود، رژيم سياسی را عوض کنند و برای سرکوب انقالب زمان بخرند

 ۀطبقر رژيم سياسی را پيروزی جا زدند، در حالی که که بدون در ھم شکستن ماشين دولتی و نابودی ييآن ھا اين تغ

  . ه ، نمی شد از پيروزی انقالب سخن گفتحاکم

 نيز کارگران شرکت نفت به اعتصاب ۵٧ تظاھراتی را شروع کردند و در سال ۵۶واقعيت اين است که توده ھا از سال 

ديگر توپ و تفنگ در سرکوب .  طور جدی به خطر انداختنده روی آوردند و با اين کار خود منافع امپرياليست ھا را ب

از اين رو بود که امپرياليست ھا به اين نتيجه رسيدند . حمتکشان اثرش را ھم چون گذشته از دست داده بودکارگران و ز

 ديگری ۀکه ديگر تاريخ مصرف رژيم شاھنشاھی به سر رسيده است و برای سرکوب کارگران و زحمتکشان بايد چار
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يست ھا با پول و امکانات تبليغی وسيعی که داشتند و به امپريال. جای شاه انتخاب کردنده اين بود که خمينی را ب.  انديشيد

  .کمک مزدوران داخلی شان به حمايت از خمينی برخاستند

 در ايران مطرح و با تبليغات وسيعی به کمک رسانه ھای خود از جمله بی بی سی وی را به ئیاول خمينی را با ترفندھا

مايت خود و با ھواپيمای دولت فرانسه به ايران آوردند تا سپس وی را  تحت ح. عنوان رھبر توده ھا جا انداختند

او فريب کارانه از مجانی .  به مردم دادئیالبته خمينی نيز برای فريب توده ھا در آن زمان وعده ھا. جايگزين شاه شود

 و به اين شدن آب و برق، از برقراری آزادی و دموکراسی در ايران و حتی آزادی بيان کمونيست ھا و غيره سخن گفت

  .ترتيب توھمی در مردم ايجاد کرد

قرار بود خمينی با مذاکره و بدون دست خوردن به ارگان ھای سرکوب رژيم شاھنشاھی ، قدرت سياسی را به دست 

 ی بخشی از ارتش به ھمافران و دفاع و پشتيبانی مردم از ھمافران و شروع قيام توده ھا، سناريوۀاما با حمل. گيرد

ه ، مردم ب" ھنوز حکم جھاد نداده ام"رغم مخالفت خمينی با قيام توده ھا و اعالم اين که  علی. ر کردييی تغنوشته شده کم

طرفی  اعالم بیًبه ھمين دليل ھم ارتش فورا. پاخاسته بودند و بدون توجه به مخالفت خمينی، توده ھا قيام را ادامه دادند

با بيعت .    ارتش ديگر ارتش شاھنشاھی نيست و اسالمی شده استکرد و خمينی ھم در ھمان شب قيام اعالم کرد که

 راه ناتمام ماند و بدون اين که ۀقيام توده ھا در نيم.   خمينی، دستگاه تبليغاتی از پيروزی مردم دم زدهسران ارتش ب

امپرياليست ھا  به اين ترتيب بود که با دسيسه ھای . توانسته باشد دستگاه سرکوب را زيرو رو کند ، فروکش نمود

  . مھيا گرديد۵٧ارتجاع اسالمی به رھبری خمينی سر بر آورد و شرايط برای سرکوب انقالب 

بنابراين جوانان ما اگر می خواھند واقعيت چرائی سر برآوردن ارتجاع خمينی از درون مبارزات آن سال ھا را به 

ل گرفت قبل از ھر چيز بايد بدانند که ايران زير درستی بفھمند و متوجه شوند که چرا جمھوری اسالمی در ايران شک

 امپرياليسم بود و مھم تر اين که ھنوز ھم ھست و جمھوری اسالمی در حقيقت آلترناتيو  قدرت ھای امپرياليستی ۀسلط

 نا آگاھی ًھر تحليلی که به اين واقعيت بی توجه باشد و بخواھد صرفا.  بود۵٧ و ۵۶برای سرکوب انقالب سال ھای 

دم و توھم آن ھا نسبت به خمينی را مسبب اصلی اين وضع جلوه دھد ، روشن است که با واقعيت ارتباطی نداشته و مر

البته در آن زمان آن ھا ھم از پيروزی قيام بھمن حرف می (ًمثال ما شاھديم که سازمان اقليت شکست قيام بھمن .  ندارد

کارگران را دليل اين امر جا می زند و به روی " سطح نازل آگاھی"را به گردن توده ھا می اندازد و از جمله ) زدند

متحد بود با تبليغات و اعمال خود به نفع خمينی ، تا چه حد در متوھم " اکثريت"خود نمی آورد که در حالی که ھنوز با 

  .کردن و ناآگاه نگاه داشتن کارگران و ھواداران صديق و انقالبی فدائی و مردم فعاليت می کرد

ز سوی ديگر اگر پاسخ به چرائی عروج ارتجاع خمينی از اھميت بزرگی برخوردار است ، در ھمان حال دالئل تحکيم ا

جوانان ما برای . پايه ھای رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی بعد از بر سر کار آمدن ھم به ھمان اندازه با اھميت است

د ھم چنين بدانند که بعد از قيام چه اتفاقاتی افتاد و چه قدرت درک تاريخ کشورشان و آن چه بر سر مردم ما آمده ، باي

خود اين رژيم را سر پا نگھداشتند و ھم چنين چه سازمان ھائی در صفوف مردم با تحليل ھا " امداد ھای غيبی"ھائی با 

  . به تحکيم پايه ھای رژيم دار و شکنجه جمھوری اسالمی کمک نمودندًو مواضع شان ، عمال

.  شروع به فعاليت نمودندًاسازمان ھا و نيروھای سياسی زيادی علن. يام ، يک وضع شبه دمکراسی ايجاد شدبعد از ق

ژی ھم تاکتيک در ي مسلحانه ھم ستراتۀ خلق که با تکيه و عمل به رھنمودھای تئوری مبارزئیسازمان چريکھای فدا

 از محبوبيت ميليونی در بين توده ھا برخوردار سطح جامعه شناخته شده بود ، به دليل عملکردش بر اساس آن تئوری

اين تئوری در پايان .   جمعی از آگاه ترين کمونيست ھای ايران بودۀی که حاصل چھار سال کار فشردئتئور.  شده بود
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 ۀ رفيق ارزنده مسعود احمدزاده در کتاب مبارزۀ سرانجام به وسيلءتحقيقات، مطالعات و بحث ھای درونی اين رفقا

  . ژی ھم تاکتيک ، تدوين و در اختيار جنبش قرار گرفته بوديمسلحانه ھم سترات

 خلق ديگر ئی و با علنی شدن فعاليت ھای سازمان ، به تدريج معلوم شد که سازمان چريکھای فدا۵٧اما بعد از قيام سال 

معلوم شد رھبری سازمان را .  است خلق از دست دادهئیتعلق خود را به آن تحليل ھا و تئوری و در واقع  چريکھای فدا

ثر سازمان غصب کرده و به ھيچ يک از سنت ھا، راه و روش و ؤعده ای اپورتونيست معلوم الحال با کمک اعضای م

 ھويت ۀکه ھمرا  مسلحانه ۀرھبری اپورتونيست حاکم، تئوری مبارز.  خلق معتقد نمی باشندئیادبيات چريکھای فدا

رغم اين ادعای غير مارکسيستی، ھم اسم و ھم ه اما ب. نادرست و جدا از توده جلوه می داد ،سازمان وابسته به آن بود

  . آرم سازمان را در دست گرفته بود

روشن است در شرايطی که توده ھا بعد از قيام به دليل اين که به خواست ھائی که برايش انقالب کرده بودند نرسيده 

اين مبارزات سازشکاری اپورتونيست ھای النه . دادندارزات شان را ادامه میتوانستند مببودند ، به ھر شکلی که می

. کرده در سازمان چريکھای فدائی و ديگر سازشکاران صف مردم مثل مجاھدين را در مقابل چشم ھمگان قرار می داد

پاخاستند ولی خود را با ه ُدر آن سال ھا ما شاھد بوديم که چگونه  توده ھا در ترکمن صحرا ، کردستان و آذربايجان ب

ارتش شاھنشاھی که حاال اسالمی شده بود و سپاه پاسداران که ھمين ارتش آن را تعليم نظامی داده و سازماندھی کرده 

اپورتونيست ھای النه کرده در درون سازمان و ديگر سازمان ھائی که عليه خط انقالبی . رو ديدنده بود ، روب

 اين که خمينی ۀُ رابطه با مبارزات توده ھا چه برخوردی داشتند؟  در کردستان به بھانچريکھای فدائی خلق بودند ، در

آن ھا را تشويق می کردند که سالح را به زمين گذاشته و از مبارزه دست ، ملی است و با امپرياليست ھا مبارزه می کند

در زمانی که اين دار و دسته برای مواضع .  ضد امپرياليستی را انجام دھدۀبردارند و به خمينی فرصت دھند که مبارز

خلق عرب و ماھی گيران  به اصطالح ضد امپرياليستی خمينی ھورا می کشيدند ، رژيم به اصطالح ضد امپرياليست،

اگر به آغاز روی کار آمدن جمھوری اسالمی رجوع . کار در اصفھان را سرکوب می کردبندر انزلی و کارگران بی

ھبری آن موقع سازمان چريکھای فدائی خلق و اعضای مخفی سازمان ، موقع آمدن خمينی به ايران کنيم ، می بينيم که ر

، پالکارت در دست ، به استقبال خمينی رفته بودند و با مواضعی که در اعالميه ھا و مصاحبه ھا اعالم می کردند ، 

  .رفته اند فريب خمينی را خورده و رھبری وی را پذيًروشن بود که اين ھا نيز عمال

اين سازمان در حالی که برای خمينی آرزوی سالمتی می کرد و از کارگران شرکت نفت می خواست که به سر کار باز 

 به توھم توده ھا  نسبت به رژيم جديد ً عمال-  که اين درست ھمان چيزی بود که خمينی و اربابانش می خواستند -گردند

  به جمھوری اسالمی اجازه میًده  و مبارزات مردم را  تقبيح می کرد و عمالالبته به اين نيز قناعت نکر. دامن می زد

ًمثال با وصل کردن قيام مردم آذربايجان به شريعتمداری ، نه فقط از مبارزات مردم . داد که مردم را  بھتر سرکوب کند

رھبری . کار ھم با او شريک بودندعليه خمينی پشتيبانی نکرد بلکه آن را تقبيح ھم نمود که البته سازمان ھائی چون پي

 مسلحانه را رد کرده بود در ھمکاری با جمھوری اسالمی و مخالفت با نيرو ھای ۀاپورتونيست سازمان که تئوری مبارز

ً علنا کوشش کرد تا مانع ميتينگ تاريخی مھاباد از سوی ۵٨ سال ]دلو[ بھمن١٩انقالبی کار را به آن جا رساند که در 

 مسلحانه و سنت ھا و ارزش ھای رزمندگان سياھکل  ۀ به تئوری مبارزً خلق شود، تنھا کسانی که واقعاچريکھای فدائی

  .  وفادار بودند

 سياھکل به ۀبه مناسبت چھل و پنجمين سالگرد حماس) اقليت( سازمان فدائيان ۀ اين مطلب الزم می دانم به بيانيۀدر ادام

درست در لحظاتی که سازمان ما  به يک جريان قدرتمند و با : "ن نوشته اند نيز اشاره کنم که در  آ١٣٩۴تاريخ بھمن 

اما جناح انقالبی . بزرگترين ضربه را بر سازمان وارد ساخت" اکثريت"ی تبديل شده بود، ئنفوذ با پايگاه وسيع توده 
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و وفاداری به سنت ھای  کارگر ۀسازمان يعنی اقليت در سمت کارگران و زحمتکشان ايستاد و با دفاع از منافع طبق

 آشتی ناپذير عليه رژيم جمھوری اسالمی و نظام سرمايه ۀ لنينيسم به مبارز- انقالبی سازمان، زير پرچم مارکسيسم 

  !چه کلمات قلمبه و سلمبه ای" !! داری ادامه داد

 بزرگی به حيثيت و ۀرببايد از چنين بيانيه نويسانی پرسيد آيا اعمالی که در باال شمرده شدند و ھر کدام در عمل ض

 اين مواضع، ۀاعتبار اين سازمان وارد ساخت ، ھمه بعد از انشعاب سازمان به اقليت و اکثريت رخ داده بودند؟  آيا ھم

 تشکيل دھندگان اين سازمان که ھنوز به اقليت و اکثريت تقسيم نشده بودند ، ۀدرست در زمانی اتخاذ نشده بودند که ھم

تحليل ھا و مواضع چريکھای فدائی خلق گام بر می داشتند؟  بگذاريد تنھا به چند نمونه اشاره کنم دست در دست ھم عليه 

  .و چون اين موضوع مفصل تر از اين حرف ھاست ، آن را به فرصت ديگری واگذار کنم

اران و مردم  ھوادۀدر شرايطی که به دليل انقالب، رژيم شاه سرنگون شده و جمھوری اسالمی روی کار آمده بود و ھم

انتظار تحليل از ماھيت رژيم جديد را لحظه شماری می کردند ، آيا تحليل نکردن از ماھيت قدرت دولتی و اوضاع 

 کار اکثريتی ھا بود؟  اکثريتی که ھنوز اعالم موجوديت نکرده بود؟  آيا آرزوی سالمتی ًمشخص رژيم خمينی صرفا

 به ئی برنمی گردد؟  مگر تسليم ستادھای فدا۵٨اما مگر تاريخش به بھمن  کار اکثريتی ھا بود؟  ًبرای خمينی ھم صرفا

 آن ھا با ھم و دست در دست ھم برای مواضع ۀجمھوری اسالمی ، آن ھم بدون مقاومت ، مربوط به زمانی نيست که ھم

بد صحرا و يا ُئی خمينی ھورا می کشيدند؟  ھمکاری در خلع سالح توده ھا در کردستان و گنامريکابه اصطالح ضد 

نسبت دادن مبارزات مردم  آذربايجان به شريعتمداری و محکوم کردن آن آيا بعد از انشعاب رخ داد؟  بر ھم زدن 

سخنرانی رفيق اشرف دھقانی در ميتينگ تاريخی مھاباد مربوط به چه زمانی بود؟  بنابراين با اين که خيانت ھای 

نی نمی تواند آن را فراموش کند اما نمی شود ھمه کاسه و کوزه ھا را سر اکثريت امر روشنی است و ھيچ انسان با وجدا

قرار گرفتند " اقليت"آن ھا شکست و به روی خود نياورد که در آن شرايط تاريخی آن ھائی که بعد ھا در رأس سازمان 

داشتند و در اولين برخی از آن خود رھبر خوانده ھا ھنوز دل در گرو رفقای اکثريتی خود !  خودشان چه می کردند

  .خواندند" زودرس" خود حتی انشعاب شان از اکثريت خائن را ھم ۀکنگر

  

  ١٣٩۴بھمن 

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]حوت[ ، اسفند ماه٢٠١شماره 

  

  

 

 

 
 


