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   باویعبدهللا
  ٢٠١۴ نومبر ١۶

  

  !  متضاد در تاريخ ايرانۀ  با دو جلو]عقرب[ آبان١٣
  

ان، از يک سو به عنوان روز دانش آموز  آب١٣.  شود  آبان  روز خاصی تلقی می١٣در تاريخ نيم قرن اخير ايران، 

 به خيابان ھا ريختند،  با ۵٧شود که طی آن دانش آموزان قھرمان در جريان خيزش انقالبی مردم در سال  شناخته می

 شاه را افشاء ساخته و يکی از روزھای پرافتخار خلق را آفريدند ؛ که روزی است ۀخون خود سياست ھای رژيم وابست

 می١٣۵٨ آبان در سال ١٣ آبان ديگری نيز وجود دارد و آن ١٣اما .  بارزه و مقاومت عليه بيدادگریپر از شور و م

 جمھوری اسالمی رخ داده و ۀمريکا در ايران نام گرفته که در دوران سلطاباشد که روز به اصطالح اشغال سفارت 

ھا را فريب داده و تنور  سل به آن خيلیروزی است مملو از دروغ و سياھکاری و دغلکاری که جمھوری اسالمی با تو

  .دغلکاری خود را گرم و بازار فريب خلق را رونق بخشيد

 شاه و فقر و بيکاری، برای يک تغيير ۀھا به دليل ديکتاتوری عنان گسيخت  سلطنت، که تودهۀ در دور۵٧ آبان سال١٣

بود، در چنين روزی بود که ارتش ضد خلقی با  کشور را فرا گرفته ۀبنيادين به ميدان آمده بودند و صدای انقالب ھم

ھای  حمله به دانش آموزان و به خون کشيدن آن ھا ، بار ديگر نشان داد که ديکتاتوری حاکم جز با زبان زور با توده

  . خواھان تغيير وضع موجود سخن نمی گويد

تظاھرات پی در پی و . ان کرده بودندخواست قلبی خود را بي" مرگ بر شاه"ھا با فرياد  از ماه ھا قبل از آن، توده

آلترناتيوھای . اعتصابات، کار رژيم را برای اعمال ديکتاتوری به شکل سابق و برقراری سکوت مطلق مشکل کرده بود

اکنون بعد از سال ھای دراز . ھا بودند شدند ناتوان از مقابله با خشم توده رنگارنگی که برای فريب مردم انتخاب می

 گرچه سازمانی .ار ضد انقالب، مردم با شورش ھای خود ، خيزش انقالبی جديدی آغاز کرده بودندسلطۀ خشونت ب

ھا که قادر به سازماندھی مبارزات آن ھا باشد در صحنه حضور نداشت ولی مردم ، ستم و  سراسری در پيوند با توده

 ھا اجتماع می در ھرمکانی که توده. ردندک اعالم می" مرگ بر شاه"شناختند و اين شناخت را  درشعار  ستمکار را می

 آبان، ١٣در روز . کردند با فرياد، نفرت خود را از رژيم شاه نشان می دادند که يکی از آن مکان ھا محيط دانشگاه بود

ھا به  ثير شرايط سياسی جامعه قرار گرفته بودند با تعطيلی مدارس، ھمگام با ساير تودهأدانش آموزان نيز که تحت ت

ھا در  در محيط دانشگاه بود که آن جنايت اتفاق افتاد و ارتش با تيراندازی به توده.  دانشگاه تھران به راه افتادندسمت

گرچه رژيم جمھوری اسالمی اين جنايت رژيم َسلَِف .  دانش آموز را مورد ھدف قرار داد۶٠محيط دانشگاه، نزديک به 

خاطر ه ھا ھنوز ب دھد تا جنايات ارتش را الپوشانی کند ولی توده وه میھا جل خود را ھنوز يک اتفاق غيرعمد برای توده

فرستاد و نيز   ستمگر برای دفاع از منافعش نيروی سرکوبگر تا دندان مسلح خود را به ميدان میۀدارند که چگونه طبق

 ۀ ھا ھم چنين در تجربآن. کرد  حاکمه دفاع میۀچگونه ارتش با حضور و اعمال سرکوبگرش در خيابان ھا از منافع طبق
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 ضد زحمتکشان يکی از هداری و مجھز کردن آن تا بن دندان، و اعمال قھر ب عينی خويش ديدند که تسليح ارتش سرمايه

. ثر برای تحقق آن خبری نخواھد بودؤ مۀمھمترين واقعيات جامعه است که بدون در نظر گرفتن آن، از آزادی و مبارز

  . ی خلق پيوستندئوجوان به جان باختگان در راه رھان ۶٠در آن روز فراموش نشدنی، 

در شرايطی است که امپرياليست ھا ، خمينی و دارو .  متفاوت ديگری رخ داد در شرايط کامالً ۵٨ آبان سال ١٣اما 

وليد اش را برای سرکوب انقالب انتخاب کرده و به قدرت رسانده بودند، رژيم شاه رفته اما ھنوز مالکيت بر ابزار ت دسته

در اين دوره .  داران وابسته باقی مانده بود و فقط برخی از مالکين عوض شده بودند و حاکميت سياسی در دست سرمايه

 کسانی که انقالب منافعشان را به خطر انداخته بود به تکاپو افتاده بودند تا  با تغيير شکل حاکميت و توسل به ۀبود که ھم

خمينی به عنوان رھبر اين رژيم از ھمان . ھا بقبوالنند که انقالب پيروز شده  است  و جمھوری اسالمی  به تودهخمينی

،  سالح فريبھای قدرت خود را مستحکم کند ، بنابراين تواند پايه دانست که تنھا با توسل به سرکوب خشن نمی  میءابتدا

 حاکم به نام مذھب و اسالم به ۀکار گرفته شده و طبقه ھا ب دهآن ھم در پوششی از مذھب و با توسل به توھمات تو

رژيم حاکم در اين راه و يا . ھای معترض، کارگران مبارز، روشنفکران و سازمان ھای سياسی برخاست سرکوب توده

  . نمی کردء امپرياليسم از ھيچ جنايتی اباۀدر حقيقت برای تحکيم سلط

 امپرياليسم و تداوم حاکميت آن بودند و در شرايطی که مبارزات خلق ُکرد ، ۀلطھا شديداً عليه س در شرايطی که توده

ھای  ی که خواستهئھا م خمينی با آگاھی از خشم توده رژيم جديد را به خاک ماليده بود؛ ھم در آن دوران بود که رژيۀپوز

 امپرياليسم ۀی که سلطئھا دهکردند، توطرق مختلف سعی در گرفتن حق خود می ه جواب مانده بود و خود ب شان بی

ھا و برای به کجراه کشاندن  دانستند، برای فريب توده مريکا را عامل تمام مشکالت خود میاوسرمايه داران وابسته و 

به " حمله"با " دانشجويان خط امام"گروھی تحت عنوان  . مريکا افتاد ابه سفارت " حمله"خشم انقالبی آن ھا، به ياد 

ھا را  مريکائی جا زده و تودهابه اصطالح اشغال آن تالش کردند رژيم را ضد امپرياليست و ضد مريکا و اسفارت 

  .فريب داده و خود را در صف خلق جا بزنند

ھا گفته بودند که اين رژيم با حفظ ھمان مناسبات پوسيده  ،  کمونيست ھای واقعی به توده]دلو[به دنبال شکست قيام بھمن

 نھادھای قدرت از جمله ارتش و ساواک، رژيمی وابسته و مرتجع است که با توسل ۀ نيز حفظ ھم قبلی وۀو استثمارگران

قبلی را باز گرداند ولی سازشکاران در تالش بودند تا اين " آرامش"به سرکوب کارگران و خلق ھا در تالش است تا 

کرد و سرکوبگری ھای رژيم تازه به قدرت  یئيد مأاما سير رويدادھا، نظر انقالبيون را ت. واقعيت را الپوشانی نمايند

 خمينی برای اين که خمينی را ۀبه ھمين دليل ھم دارو دست. دريد ھا را از ھم می رسيده تارھای عنکبوتی توھم توده

انقالب نگھدارند تا ھم چنان ثروت ھا غارت شوند، کارگران و زحمتکشان به زنجير استثمار بسته " رھبر"ھمچنان 

بيون و آزاديخواھان اعدام و يا در زندان ھا باشند تا ھم چنان امپرياليست ھا بدون دغدغه به تاراج سرزمينی باشند، انقال

 دغلکارانه   فوراً )١(که ھميشه غارت شده بود ، مشغول باشند نمايش اشغال سفارت را بر پا کردند، امری که انقالبيون

ئيد اقدام  أ به اين واقعيت در مقابل درب سفارت جمع شده وضمن تبودن آن را اعالم کردند اما سازشکاران بدون توجه

امری که ناگھان قدرت فريب و مانور رژيم " دانشجوی خط امام افشاء کن افشاء کن"زدند  دانشجويان مزبور فرياد می

  .    جنايتکار را دو چندان نمود

 ھر چه بيشتر خمينی را شناختند اما اين امر به  تسخير سفارت،ۀھا در جريان برخوردھای رژيم با بالماسک گرچه توده

 عينی ۀ يک تجرب۵٨ آبان سال ١٣ تسخير سفارت در ۀمضحک. رژيم کمک کرد تا در آن بلبشو کار خود را پيش ببرد

ای از نقش   مردم به ماھيت ضد خلقی و فريبکار اين رژيم ھرچه بيشتر پی ببرند و جلوهدر جريان آنبزرگ بود که 

اين تجربه نشان داد که چگونه اين رژيم . ونيست ھا و فريبکاران در جنبش توده ھا را نيز به عينه ببينندمخرب اپورت
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. کوشد آن ھا را ھر چه بيشتر فريب دھد ھا را فريب داده و با کمک دوستان نادان خلق می برای وصول به اھدافش توده

  .  ريخی فريبکاری جمھوری اسالمی استھای بسيار برجسته و تا مريکا يکی از نمونهااشغال سفارت 

  مرگ بر رژيم سرا پا ننگين جمھوری اسالمی با ھمه جناح ھايش

  ٢٠١۴مبر نو

  

  :زيرنويس

ــ در حقيقت تنھا چريکھای فدائی خلق ايران بودند که آن را فريب ديگری ارزيابی کرده و به ساير نيروھای سياسی ١

  .ار دادنددر رابطه با خطر افتادن به اين دام  ھشد

  


