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  مراد تبريزی

  ٢٠١۴ دسمبر ١٨

  ! در تبريز ۵٨ ]عقرب[ قيام مردم در آبانۀدر بار
در ايران به وجود آمد که در " وکراسیشبه دم" مستقر سازد يک  ، تا رژيم جديد خود را کامالً ١٣۵٧بعد از قيام بھمن 

رژيم تازه استقرار يافته نه می خواست و نه می توانست خواست ھای مردم را برآورده .  واقع نوعی ھرج و مرج بود

کارگران و زحمتکشان ھر روز بيشتر از قبل پی .  بيکاری ھم بيداد می کرد و اجناس روز به روز گرانتر می شدند. کند

روزی برای .  نشان می دادند،اعتراضات خود را به ھر صورتی که می توانستند اع کشور  می بردند وبه وخامت اوض

 به ياد دارم که مردم تبريز در کامالً .  گرانی ميوه تظاھرات می کردند و روز ديگر عليه بيکاری به خيابان ھا می آمدند

.  تند که آن روز در تبريز به جنبش ھندوانه معروف شدھندوانه ھا را شکس اعتراض به گرانی ميوه، در ميدان تره بار

که به فارسی می شود ) ايش وئرون ايشلياق، پول وئرون خشلياق: (ھم چنين در تظاھرات عليه بيکاری شعار می دادند

 خالصه در آن زمان روزی نبود که در تبريز شاھد اين قبيل جنبش ھای). کار بدين کار بکنيم، پول بدين خرج بکنيم(

 که ئیا جا شواھد نشان می داد که  اعتراضات مردم ھر روز دامنه و عمق بيشتری می گيرد تۀھم.  خودی نباشيمه خودب

 به ساختمان راديو و ۵٨اين جنبش ھا به اوج خود رسيدند و در تبريز ھزاران نفر به خيابان ھا آمدند و در آبان سال 

ل از اين تظاھرات حزب خلق مسلمان که شريعتمداری را مرجع تقليد خود قب.  تلويزيون حمله کرده و آن را اشغال کردند

 که در آن به واليت فقيه رسميت و قانونيت داده ١١٠می دانست در اعتراض به قانون اساسی و با خواست اصالح ماده 

ش حمايت  و رژيماسی که آن زمان از خمينیبر اين اساس،  اکثر سازمان ھای سي. شده بود، خواھان تظاھرات شده بود

می کردند تظاھرات و قيام مردم تبريز را به حساب شريعتمداری و حزب خلق مسلمان گذاشتند و آن را محکوم کرده و 

اين سازمان ھا بدون توجه به . گری عليه شريعتمداری که در عمل تفاوت بزرگی با خمينی نداشتءشروع کردند به افشا

نقالب کرده بودند تا به خواست ھای خود برسند و در عمل و بعد از گذشت يک اين واقعيت که مردم عليه رژيم شاه ا

سال می ديدند که ھيچ چيز عوض نشده است و به خواست ھای خود نرسيده اند و بدون توجه به شرايط جامعه که گوشه 

 مبارزاتی توده ھا را ای از آن را در باال توضيح دادم به طمع اشتراک در قدرت و داشتن نماينده در مجلس فرصت ھای

  .ناديده گرفته و يا حتی به عناوين مختلف جلوگيری از آن ھا را در دستور کار خود قرار  داده بودند

طور ه  آن ھا نمی فھميدند يا منافع شان اجازه نمی داد بفھمند که در شرايطی که توده ھای معترض را تنھا گذاشته اند ب

ن شريعتمداری  بيشتر امکان می يابند بر اعتراضات مردم سوار شده و خشم طبيعی ، حزب خلق مسلمان و طرفدارا

 سنگ تمام در اين ميان سازمان پيکار از ھمه تند و تيز تر بود و واقعاً  .مردم را در جھت منافع خود کاناليزه نمايند

انگار خمينی .  اری بنويسدگذاشت و ديوارھای شھر را پر از شعار عليه شريعتمداری کرد بدون اين که عليه خمينی شع

ش بر مردم تحميل می کرد از شريعتمداری که به  ارتجاعی را با واليت فقيهکه به زور رفراندم تقلبی قانون اساسی 
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جالب است که پيکاری ھا در اين زمينه تحليلی نيز در .  مجلس خبرگان و واليت فقيه اعتراض داشت کمتر مرتجع بود

 ۀاين تحليل در حالی که خمينی را نمايند.  غير واقعی و ضد مردمی بوده يک تحليل کامالً نشريات خود ارائه دادند ک

ُخرده بورژوازی سنتی قلمداد می کرد و به اين ترتيب آن را طرفدار بخشی از مردم جلوه می داد، شريعتمداری را 

قيه مدعيان مارکسيست می خواستند حداقل اگر پيکاری ھا و ب!  که عجباواقعاً .  نماينده بورژوازی ليبرال معرفی می کرد

نمايندگان جديد  ش را به مثابهبايست ماھيت خمينی و رژيمدر اين مورد از مارکسيسم عدول نکنند قبل از ھر چيز می 

مرتجع بودن ھمه دارو تنھا در اين حالت می شد ضمن اعالم . بورژوازی وابسته به امپرياليسم بشناسند و اعالم کنند 

 حاکمه در کنار مردم قرار گرفت و با شرکت در مبارزات آن ھا ، اجازه نداد که مرتجعين بر موج ۀدسته ھای طبق

  .اعتراض آن ھا سوار شوند

اما اپورتونيسم حاکم نه فقط در سازمان پيکار بلکه در سازمانی که به اسم سازمان چريکھای فدائی خلق فعاليت می کرد 

 خمينی امکان داد که با برخورداری از تحليل ھا و حمايت اين نيروھای ۀر ديگر سازمان ھا به دار و دستو د

  . اپورتونيست به راحتی خيزش انقالبی مردم تبريز را به شديدترين نحوی سرکوب کنند

نوان گروه اشرف دھقانی که در آن زمان از آن به ع( خلق ئی در تبريز فقط چريکھای فدا۵٨در جريان رويداد ھای آبان 

ژی و ھم تاکتيک تحليل درستی از اعتراضات ي مسلحانه ھم ستراتۀ تسلط به تئوری مبارزۀبودند که در ساي) ياد می شد

در اين رابطه چريکھا اعالميه ای صادر .  توده ھا در حد توان خودشان مشارکت کردندۀمردم ارائه داده و در مبارز

 به دنبال ُحکام جديد راه افتاد و به ھيچ کيد نمودند که نبايدأزات مردم را گوشزد کردند و تکردند و لزوم شرکت در مبار

وجه نبايد به دليل تالش طرفداران شريعتمداری برای سوار شدن بر اعتراضات مردم مبارزات توده ھا را ارتجاعی 

دادند که اين پاسخ به صورت کتابی به نام جواب مبسوطی به تحليل ھای انحرافی سازمان پيکار  ھم آن ھا بعداً . ناميد

 .  خلق موجود استئیھم اکنون ھم در سايت چريکھای فدا" بورژوازی ليبرال"

به اين ترتيب چريکھای فدائی خلق بار ديگر نشان دادند که عوام فريبی و کج روی ھای سازمان ھا را در ھر شرايط و 

  . مردم در ميان می گذارندھر زمانی تحليل کرده و واقعيات را با صراحت با

ی غصب شده ئ بعد از انقالب بھمن با تمام امکاناتش از طرف اپورتونيست ھای توده ئیسفانه سازمان چريکھای فداأمت

 خلق خالف ديگر ئیچريکھای فدا.  مردم پخش نمی شدۀ خلق به طور وسيع در بين تودئیبود و صدای چريکھای فدا

در حالی که . زه مستقر شده را وابسته به امپرياليسم و ضد خلقی ارزيابی می کردند رژيم تا،سازمانھای اپورتونيست

ی که با  بورژوازی و گاه ُخرده بورژوازي ُخردهۀديگر سازمان ھا يا تحليل ارائه نمی کردند و يا رژيم را نمايند

 جمھوری اسالمی ھمکاری ۀچھربورژوازی ليبرال سازش کرده ، قلمداد می کردند و با اين تحليل انحرافی در تطھير 

در ھمين راستا بود که بيشتر اين سازمان ھا در انتخابات مجلس خبرگان و ساير مضحکه ھای انتخاباتی .  می کردند

 ، در حالی امريکاھم چنين در زمان گروگان گيری اعضای سفارت .  امپرياليست ھا شرکت کردندۀحکومت دست نشاند

 رژيم در اين عمل را تحليل و به مردم آگاھی می دادند ، آن ھا در حمايت از خمينی در که چريکھای فدائی عوام فريبی

و يا در جريان  جنگ " دانشجوی خط امام افشاء کن، افشاء کن: " رژه می رفتند و فرياد می زدندامريکاجلو سفارت 

دفاع از "ند ، آن ھا با دستاويز ايران و عراق در حالی که چريکھا اين جنگ را جنگی امپرياليستی ارزيابی می کرد

به دفاع از جمھوری اسالمی برخاسته و کارگران و زحمتکشان را به شرکت در جنگ ضد خلقی دعوت می " ميھن

خالصه در آن دوران . کردند و دردناک تر اين که کارگران را به توليد ھر چه بيشتر در کارخانه ھا تشويق می نمودند

 تنھا گذاشتند و به جای حمايت از آن ۵٨ مردم آذربايجان و تبريز را در مبارزات آبان سال اپورتونيست ھا ھمان طور که

اين خط را در ھمه جا و در رابطه با ھمه اقشار و طبقات .  ھا به پشتيبانی از خمينی و رژيم سرکوب گرش برخاستند
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شمندان کارگران چه درست می گفتند زمانی مردمی در نقاط مختلف ايران پيش بردند و يک بار ديگر نشان دادند که اندي

  .مبارزه با امپرياليسم بدون مبارزه با اپورتونيسم ره به جائی نمی برد: کيد می کردندأکه ت

  ١٣٩٣ ]عقرب[آبان

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]عقرب[ ، آبان ماه١٨۵ ۀشمار

  


