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سال گذشته  31اسالمی بابزرگترين بحران موجوديت خود درطی 
بی شک دراين مدت مبارزه اقشارواليه های .مواجه شده است

ت فقيه دراشکال وسطوح بی شمار گوناگون اجتماعی عليه نظام والي
همواره جريان داشته  و رژيم درطی اين مدت با بحران های حاد 
ونفس گيرمتعددی مواجه شده است اماوقتی ازبلندای امروزنگاهی به 
کل صحنه بيافکنيم،معلوم می شود که آنچه بحران کنونی را ازبحران 

تی  و دامنه های گذشته متمايزمی کند،همانا ابعاد توده ای نارضاي
ماه پيش  8مشارکت آن ها دراعتراضات وبرآمدی است که از

بدينسوآغاز وسبب سلب اعتبارکامل وهمه جانبه ازرژيم واليت فقيه 
ازسوی ديگر نظام اسالمی هيچگاه تااين اندازه سترون، . شده است

وجمع همزمان . منحط ودچارشکاف  وفروپاشی درونی نشده بود
کميت را درشرايطی قرارداده که همين دوعامل است که حا

ديگرقادرنيست به شيوه تاکنونی به حيات ننگين خود ادامه 
سرکوب وارعاب،که ديگربه تنها ابزاربقاء رژيم تبديل شده است .دهد

باتوجه به گسترش روحيه مبارزاتی وهمبستگی مردم وگسترش 
منازعات درونی اش، قادرنشده  رژيم را ازمهلکه ای که درآن 

بدليل ابعاد همه جانبه وچندوجهی بحران . آمده است برهاندگرفتار
درسيستم،سرکردگان رژيم قادرنيستند عوامل بقاء خود را جهت ترميم 

بازتوليد ... شکافها،بازسازی اقتصاد درهم ريخته وتنش های جهانی 
بحرانی که نه فقط دروجه سياسی خود عليه استبداد مذهبی و . کنند

کانونی شده است،بلکه هم -واليت فقيه  -مشخصا حلقه اصلی قدرت
وهمين دامن . چنين دارای وجوه عميق اقتصادی واجتماعی است

گستری بحران دروجوه گوناگون  وگره خوردن وجه سياسی 
واقتصادی است که موجب تشديد بيش ازپيش نارضايتی و گسترش 
دامنه توده ای اعتراضات و طرح مطالبات کالن اجتماعی و اقتصادی 

کنارمطالبات سياسی می شود واين درشرايطی است که حاکميت در
برای نجات خود واقتصاد بحران زده،با افکندن بارآن بردوش نحيف 
توده ها واليه های زحمتکش، درصدد شانه خالی کردن از وظايف 

ِ قبل   .دولت دربرابرشهروندان است وظايفی که دهها سال است از
به مردم، به عهده دولت بوده گوشه ای ازدرآمدهای نفتی متعلق 

براساس خوش بينانه ترين برآوردها،شانه خالی کردن دولت . است
خواهد %60-40ازاين وظيفه، خود موجب تورمی  حداقل برابر

درکنارآن تشديد فشارهای بين المللی به  دولتی که عمال .شد
اعتباررسمی خويش را درسطح جهانی ازدست داده است بيش ازپيش 
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  2 بقيه در صفحه                                  

  
  

  

  

  
  

  !  ازيادها نخواهد رفت          

  ! )    بهمن بياموزيم  22ازانقالب (         

 شکدامنرحمت خ                       

سی و يک سال پيش کارگران و زحمتکشان با شنيدن اين خبر در 
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  ...بيانيه کميته مرکزی سازمان     

  
بربسترچنين انباشتی ازبحران ونارضايتی است که جنبش خودجوش 
مردم ايران توانسته  بااستفاده ازشکاف های درونی حاکميت راه 
پيشروی خود را بگشايد ودرکمال ناباوری دربدترين شرايط سرکوب 

ماه به مقاومت خود ادامه دهد،بلکه بربسترتجربه و شناخت  8نه فقط 
تجاعی حاکميت،بردامنه وعمق مطالبات خود هم ازماهيت مافوق ار

  .افزوده است
رأی من کو " جنبشی که با استفاده از سپر اصالح طلبان و با شعار 

،سر به  طغيان برداشت ،به سرعت راديکاليزه شد وبا طرح !"
مستقيم شعارهای ساختارشکنی چون مرگ بر ديکتاتور و مر گ بر 

نمايش قدرت مردم . گرديد خامنه ای ،خواهان عزل وسرنگونی وی
در روز عاشورا و آفريدن صحنه هايی که ازجهاتی بی شباهت به  

جنبشی که خواب .روزهای قيام نبود اوج اين حرکت شورآفرين بود
  .راحت را ازچشمان استبدادحاکم ربوده و گوئی سِربازايستادن ندارد

حوادث عاشورا بويژه نشان داد که روش های تاکنونی سرکوب با 
و مهمتر از آن نشان داد . همه خشونتش  قادر به مهار جنبش نيست

که پيشروی جنبش در اين مسيرموجب گسترش بيشتردامنه آن   
وطرح مطالبات راديکال تر شده  و هرروزی که می گذرد کنترلش 
برای حکومت دشوارترگرديده ومی تواند در نهايت  به لحظات 

اين شرايط  تأثيرات مهمی . سرنوشت ساز موقعيت انقالبی فرا رويد
بر همه  نيروهای حاضر در صحنه سياسی گذاشته و جنبش را وارد 

مختصات اين وضعيت  را چنين می . لحظات حساسی  نموده است
  :توان بر شمرد

الف ـ گامهای تازه جنبش اعتراضی در خيابان ، هم در صفوف 
ن زده اصولگرايان و هم در صفوف اصالح طلبان اختالفات  را دام

جناح خامنه ای در عين حال که پايه اصلی تاکتيک خود را بر . است
تشديد سرکوب نهاده است،اما با تکيه بر سرکوب در عين حال با 
انجام مانورها  در صدد بهم ريختن صفوف اصالح طلبان مشروطه 
خواه و جدا کردن حداقل بخشی از آنان از صفوف جنبش اعتراضی 

بسيار کمتر از آن است که " امتيازات"ورها و  اما دامنه اين مان.است
  . امکان آشتی  سريع با  اصالح طلبان  را فراهم سازد

از طرف ديگر موسوی و کروبی که  ازگام های ساختار شکنانه  
جنبش دچار هراس شده اند ، با صدور بيانيه های  اخيرشان تالش 

البات می ورزند که با تکيه بر چهارچوب قانون اساسی وطرح مط
اصالحی درمحدوده نظام ،جنبش را مهار کنند وجناح غالب را به 
تخفيف سرکوب و دادن امتيازات بيشتر تشويق و زمينه های مذاکره 

به اين ترتيب هر گام که جنبش . و سازش مطلوب خود را فراهم کنند
 .  به جلو بردارد فاصله آن ها با جنبش بيشتر می شود

در شرايط . سترش بيشتر خود جنبش استراز بقا و تداوم جنبش، گ
کنونی که هم در اثر باال رفتن  شدت سرکوب و هم بخاطر گسترش 
شعارهای ساختارشکنانه ،همراهان  اصالح طلب جنبش از شورش  
خيابانی مردم دچار هراس شده و با قرار دادن ليست مطالبات  خود 

رل جنبش بر در برابر واليت فقيه و چانه زنی با حکومت در صدد کنت

. آمده اند، حضور مردم در خيابان هر چند الزم اما کافی نيست 
اگرجنبش خيابانی با جنبش اعتصابی که عليرغم ظرفيت و انرژی 
مؤثر و فلج کننده ،هنوز به ميدان نيامده است ترکيب شود می تواند 
با حضور مستقل جنبش های اجتماعی و اعتصاب سراسری در 

و خدماتی،تيغ سرکوب را کند وبی مواضع کليدی توليدی 
گشايش عرصه . اثروخطرسازش نيروهای اصالح طلب را خنثی کند

های جديد مبارزه وگسترش هرچه بيشتر پايه های آن درميان 
کارگران و زحمتکشان ،نه تنها درجهت تعميق انقالب است بلکه راه 

دامن زدن به  شکاف های . اصلی مقابله با سرکوب هارحکومت است
ونی آن و وفلج کردن اقتدارحکومت و ازجمله ايجاد تزلزل دراهرم در

  .های سرکوب آن است
لحظه کنونی نه تنها گفتمان اصالح حکومت اسالمی بلکه گفتمان در 

ليبرالی هم که خواهان تغييراتی درحوزه سياسی اما باحفظ همان 
مناسبات وشکاف های اقتصادی وطبقاتی هستند،نيزفرايند خود بنياد 

خود فرمانی مردم واکثريت بزرگ استثمارشونده را خطرناک تلقی و
می کند و خواهان اعمال کنترل آن ازباال و معامله با جناح های 

گواين که درآنسو گوش شنوائی وجود ندارد و  .حکومتی است
ازاين رو هر دوی اين گفتمان ها . حاضربه تقسيم کيک قدرت نيست
شبکه ای و ابتکارات آن صحبت می که تا کنون ريا کارانه از جنبش 

کردند با ارايه پالتفرم هائی درکناررهبران باصطالح نمادين جنبش 
طبعا در چنين شرايطی گفتمان .برای مذاکره با قدرت حاکم هستند

سوسياليستی و آزادی وبرابری اجتماعی بطوربالفعل، از دو گفتمان 
فقدان شرايط ديگر به مراتب ضعيف تراست، اما اين ضعف نه بدليل 

عينی مساعد بلکه اساسا از شکاف بين واقعيت اجتماعی و آگاهی 
اجتماعی متناسب با آن وبخصوص بدليل فرادستی گفتمان های 

بااين وجود ازآنجا که  رابطه . ديگردراين حوزه سرچشمه می گيرد
عميقی بين وجوه گوناگون بحران وجود دارد وبويژه بخاطرحضورو 

درصحنه مبارزه، زمينه ها وفرصت های  نقش مستقيم توده ها
مناسبی برای طرح اين مطالبات  توسط  جنبشهای اجتماعی گوناگون 

در واقع با تعميق جنبش خودپوی مردم .وفعالين آنها بوجود می آيد
وواقعيت حاد و روبه گسترش شکاف های طبقاتی  وضرورت  تحقق  

ساسی ترين توأمان وتاريخی آزادی وعدالت اجتماعی به مثابه ا
خواست اکثريت بزرگی ازمردم،بسترمناسب و ضروری برای طرح 
وگسترش اين گفتمان بيش ازپيش در صحنه اجتماعی پديدار می 

گفتمانی که دارای سنت درخشانی ازمبارزه وفداکاری  است و . شود
تااکنون،عليرغم  57ازهمان فردای پيروزی ضدانقالب دربهمن ماه 

دام وقتل عام ها وميعادگاه هائی چون زندان وشکنجه وترور واع
خاوران و تبعيد بی شمارمبارزان، به مبارزه خستگی ناپذيرخود با 

  .استبداد همه جانبه سياسی واقتصادی ادامه داده است
ما وهمه نيروهای چپ وهمه آنانی که به پيوند ناگسستنی آزادی 

خارج  اقتصادی دلبسته اند، هم در داخل وهم در - وبرابری اجتماعی 
و ازهر نسلی، الزم است که  بر بسترفرايند تکوين  جنبش و 

درچهارچوب اشتراکات پايه ای وبرسميت شناختن تنوعات وتمايزات  
  به تقويت اين گفتمان وتقويت صدای رسای آن کوشا باشيم

ما که خود را بخشی ازجنبش مردم عليه استبداد وعليه فالکت 
جنبش وگفتمان سوسياليستی ونابرابری های طبقاتی  وبخشی از 

  :ميدانيم  در لحظه کنونی بر محورهای زير تاکيد داريم 
ـ  برخالف اصالح طلبان طرفدارواليت مشروط و ليبرال ها نه تنها 
گسترش جنبش خيابانی را راه پيشروی می دانيم بلکه بر فعال شدن 
جنبش های مستقل اجتماعی و تدارک اعتصابات گسترده و سراسری 

  . تعميق انقالب و مقابله با تيغ سرکوب تأکيد داريمبرای 
ــ تأکيد بر پيشروی جنبش توده ای و تأکيد بر انقالب به معنای دعوت 
مردم به خشونت نيست وهمطرازکردن انقالب مردم باخشونت را 

در توازن قوای کنونی، تاکيد بر مسالمت اميز بودن . نادرست می دانيم
ای اصلی خود کوتاه بيايد، نقطه قوت جنبش بدون آن که ازخواست ه

درعين حال که تأکيدبرحق مردم دراستفاده ازاقدامات و . آن است
حرکات دفاعی  برای مهارومقابله با خشونت و بيرحمی که ذاتی رژيم 

  .حاکم است،منافاتی با تأکيد بروجه مسالمت آميزآن ندارد
ازمان دهی ـ ما نه تنها  بر نفی کامل جمهوری اسالمی  بلکه بر س

تشکل های مستقل مردمی در محله، خيابان، محل کار و در همه 
عرصه های اجتماعی برای تداوم و پيشروی جنبش وتضمين آزادی و 



برابری و  شکل گيری پايه های خود رهانی وخود حکومتی  ازهمين 
  . امروز در عرصه های سياسی و اقتصادی تأکيد می کنيم

آزادی بی قيد و شرط (همه وجوه آنـ ما ضمن دفاع از آزادی در 
سياسی ،آزادی احزاب و تشکلها، برابری حقوقی وعملی زن و 

برای خود حکومتی  درعرصه ..) مرد،حق تعيين سرنوشت ملل و
سياسی و درهم شکستن کنترل سرمايه بر اقتصاد و اجتماعی کردن 
آن و پرکردن شکاف مبارزه برای نان و آزادی ازهمين امروز مبارزه 

ازاين رو درعرصه مبارزه عليه استبداد و آزادی ها با .ی کنيم م
نيروهای ديگر درهر حدی که  با جنبش مردم همراهی کنند،همکاری 

 .و هماهنگی می کنيم
درعرصه سوسياليستی نيز برضرورت  شکل دادن به گفتمان  -  

سوسياليستی، در بسترو درپيوند با جنبش و در مسير اتحاد بزرگ 
وسياليسم وبرای دست يافتن به طرح های روشن به هواداران س

  .منظور بسط هرچه وسيع تر اين  گفتمان تأکيد داريم
  

ـ در خارج کشور نقش مبارزه ايرانيان آزاديخواه وبرابری طلب  در 
انعکاس مسايل جنبش و افشاء سرکوبهای حکومت و جلب دفاع 

ر از نهادهای حقوق بشر و جنبش های مترقی مردم کشورهای ديگ
جنبش مردم ايران  وتقويت صدای آزاديخواهانه و عدالت طلبانه آن، 

  . اهميت زيادی دارد
  

  
سال پيش مردم ايران درمبارزه عليه استبداد ونابرابری نظام  31

سلطنت را بدست خود برافکندند،اما باتوهم به ماهيت  روحانيت 
وتفويض قدرت اجتماعی ناشی ازهمبستگی خويش به آنها، 

يگرهمان مناسبات نظام گذشته حتی با وسعتی بيشتروباچهره ای بارد
ارتجاعی تروکريه ترتحت عنوان واليت مطلقه فقيه، بازسازی 

ازهمان فردای انقالب شکست خورده،قدرت جديد،که البته .شد
درائتالف با ليبرال های مذهبی که روحانيت درقدرت به سرعت 

ان و شوراهای کارگری زيرپای آن ها را هم خالی کرد، سرکوب  زن
وسايرتشکل های تازه پای آنان،مردم مناطق تحت ستم ملی،اقليت 
های مذهبی، دانشجويان روشنفکران وگروه های مخالف سياسی را 

واکنون که يک بارديگرتوده های مردم عليه .دردستورکارخود قرارداد
استبداد واين باردرچهره مذهبی آن وعليه نابرابری ها وستم های 

ماعی به پاخواسته اند، بکارگيری درسها وتجارب مبارزاتی يک اجت
صدساله اخيربويژه تجربه شکست خورده انقالب بهمن،برای ممانعت 
ازبازگشت استبداد،نه فقط درسيمای شناخته شده ومنفور مذهبی 
وسلطنتی اش بلکه درهرشکل نوسازی شده ديگرازاهميت زيادی 

بی شبکه ای مبارزان بجای بوجود آمدن سازمان يا. برخورداراست
متمرکزشدن آن ها،نه تنها قدرت تحرک وبقا درمقابل سرکوب را 
افزايش می دهد، بلکه مهمترازآن امکان دخالت فعال و مستقيم 

اين آن چيزی است که به آن .هرمبارز ومعترضی را فراهم می کند
يعنی نيازبه افزايش توان خود که بتوانيم برپای خود . نيازمنديم

اگرازهمين لحظه . يستيم، با مغزخود بيانديشيم وبادست خود بگيريمبيا
ودردل همين مبارزه چنين کنيم، مجالی برای آن که  که قدرت 

ازهمين لحظه تمرين کنيم که با . درباالدست بدست شود پيدا نمی شود
دخالت فعال، حرکت جمعی را شکل دهيم و عنان اختيار را بدست هيچ 

درآن صورت ، فرصت نمی دهيم . ندهيم" یخردمند"و "  بزرگی"
يا دسته ای فعال، قيم ما شود و با اشکال " رهبری کاريزما"که 

مختلف هرچند بظاهردموکراتيک، قدرت ما را به ربايد و برفرازسِرما 
  .فرمان براند" سرمايه"به نشيند وبنام ما و به کام 

  
  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 !ه باد سوسياليسمزنده با د آزادی،زند
  

 )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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www.rahekaregar.com 
site@rahekaregar.com 

  =بری ت پخش تلويزيون برااساع   =    
   

از   "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    
اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 

 : پخش می شود
 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت   

  . به وقت اروپای مرکزیهشت تا نه صبح 
بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت ونيم بعد از 
ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 

 .مرکزی 
 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا

س و پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل
 .                                  جمعه ساعت هفت تا هشت صبح  بازپخش آن؛

  :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 

  .طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد 
                      بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1

www.payameafghantv.com  
به صورت آرشيو ، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه   -2

 کارگر 
http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

   ----------------------------------  
 در مواضع عمومی سازمان ما : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح می شوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند



  انقالبی که مرد ،         

  !انقالبی که بايد زنده بماند      

                      
  
  
  
  
  
  
  

بينم به يک مجادله و يا ابهام در زمينه  بحث ضرورى مىبراى شروع 
و آن . ايران اشاره آنم ٥٧و  ٥٦هاى  برخورد با وقايع عظيم سال

و قيام بودند و نبايد   اينکه ادعا می شودا آن وقايع صرفا شورش
را آه به معناى دگرگونى بنيادى و " انقالب " اصطالح 

نه . ن با اين ارزيابى مخالفمم. ساختارشكنانه است به آن اطالق نمود
اى و بنيادى نيست، بلكه  از اين رو آه انقالب به مفهوم تغييرات ريشه

بدين خاطر آه اوال مجادله مذآور مساله پيروزى را شرط حياتى 
آند، ثانيا تفاوت حرآات  ارزيابى مى  انقالبى دانستن يك جنبش

  بى تشخيصهاى عظيم و فراگير انقال اعتراضى معمولى را با جوشش
اى در مقطع زمانى  توده  شرط انقالب پنداشتن يك جنبش. دهد نمى

ها و اهداف بنيادى و  معينى، تنها و تنها قرار دادن خواست
و اهداف به   ساختارشكنانه در برابر خود است، اين آه اين جنبش

ست و ابدا تاثيرى روى انقالب  پيروزى نايل آيند يا نه، حديث ديگرى
اين اهداف . اى ندارد و قيام توده  ى خطاب آردن جوششيا انقالب
شوند، يعنى انقالبات در شرايط  اى البته به دو دسته تقسيم مى ريشه

  :م شونديقستتوانند به دو آاتاگورى بزرگ  حاضر به يك معنا مى
  
  انقالبات سياسى و انقالبات اجتماعى 
  
اآم و تغيير انقالب سياسى انقالبى است آه صرفا سرنگونى رژيم ح 

آنند  هاى فراقانونى مردم دنبال مى روبناى سياسى را از طريق جنبش
. توانند به قهر آشيده شوند و يا به مسالمت برگزار گردند آه البته مى

اقتصادى حاآم بر _در انقالبات صرفا سياسى، فرماسيون اجتماعى
 مانند و در سازوآارهاى آن تغييرات نخورده باقى مى  جامعه، دست

 .گيرد اساسى صورت نمى
  اما انقالب اجتماعى يا جنبشى آه اهداف فراگير اجتماعى در پيش

شود آه عالوه بر واژگونى  روى خود داشته باشد به انقالبى گفته مى
اقتصادى نيز _رژيم سياسى حاآم درصدد تغيير سيستم اجتماعى

درت گذارد آه عالوه بر تغيير ق خود مى  آيد و يا اهدافى پيش برمى
سياسى حاآم، ناگزير از در هم شكستن مناسبات اقتصادى موجود 

به همين خاطر در چنين انقالبى برخالف انقالب صرفا سياسى، . است
حال آن آه در . آند هژمونى طبقاتى بر حاآميت نيز تغيير اساسى مى

هاى طبقه  انقالب سياسى، جابجايى تنها در چارچوب خود قشربندى
 .پذيرد تحقق مى - ال بورژوازى در دوران معاصرمث _مسلط اقتصادى 

 57هاى مردم آشورمان را در سال  ما حق داريم آه نه تنها جنبش  پس
ايم آن را انقالب اجتماعى بپنداريم و نه  انقالب بناميم، بلكه حتى محق

يعنى آارگران و _چرا آه اآثريت مردم ايران  .انقالب صرفا سياسى 
صرفا خواهان ،  در جريان آن انقالب _ دستان شهر و روستا تهى

سرنگونى شاه و تغيير نظام سلطنتى به نظام جمهورى مبتنى بر 
(   خواهان استقالل، هاى سياسى نبودند، بلكه عالوه بر آن  آزادى

و عدالت اجتماعى و پايان دادن به پايان سلطه امپرياليسمی بر ايران 
و  شاه با سقوط رژيم به همين خاطر. هاى طبقاتى بودند نابرابرى

به منافع   برخالف ميل حكام تازه به قدرت رسيده، شروع به تعرض
ها و تقسيم  مصادره زمين. طبقات بورژوازى و مالآين بزرگ نمودند

بر آارخانجات، مصادره  کارگران، آنترل آنها و يا آشت شورايى
 جملگى از وزن... ها و خانمان داران فرارى توسط بى مساآن سرمايه

 57باالى مطالبات طبقاتى و اجتماعى زحمتكشان ايران در انقالب 
بنابراين نبايد به صرف جايگزين شدن يك رژيم . حكايت دارند

ارتجاعى بر رژيم پهلوى، از اهميت انقالب و مطالبات مردم آشورمان 
  .بكاهيم

آنيم به وفور شاهد انقالبات  آه نگاه مىنيز به تاريخ ايران و جهان  
ها شك  در انقالب ناميدن آن  اى هستيم آه هيچ آس وردهخ شكست

روسيه يا انقالب مشروطه  1907_1905مثال انقالب . نداشته است
رغم تحميل برخى اصالحات بر رژيم قاجارى نظير قانون يايران آه عل

بند، نتوانست همچون انقالبات بورژوايى قاره  نيم  اساسى و مجلس
و  جايگزين کنددارى  تى را با نظام سرمايهاوال نظام ارباب رعي، اروپا 

را خواه در آسوت يك جمهورى ( ثانيا دموآراسى واقعى بورژوايى 
همچون فرانسه و خواه در آسوت يك سلطنت واقعا مشروطه نظير 

آاره دچار هزيمت شد با اين  متحقق آند، از اين رو نيمه )انگلستان
شكى  ) از چپ يا راستاعم ( همه آسى در انقالب پنداشتن آن وقايع 

 .نداشته و ندارد
  

  چه بودند؟  57عوامل شكست انقالب 
  

در همين حوزه و پيش از پرداختن به موضوع الزم است به يک 
اين طيف . مجادله پاسخ گوئيم آه مخالف شكست خوردن انقالب است

شوند ، نخست خود جمهورى اسالمى و  به چند دسته تقسيم مى
و البته تا حدودى دول و ( ران و جهان هاى آن در اي پالگى هم

آه معتقد به پيروزى و به اصطالح فجر انقالب )  هاى غربى رسانه
هستند ، از ديدگاه اين حضرات هدف انقالب استقرار جمهورى 

. ميگذرد  آن اسالمى بود آه آن نيز تحقق پذيرفت و سه دهه از حيات 
 "آه تئورى  عترضمدوم افراد و نيروهايى در طيف اپوزيسيون و يا 

آنند آه البته  کردند و بعضی کماکان می را طرح مى "تداوم امقالب 
اند و قادر به دفاع مستدل از تز خود  امروزه به شدت به تدافع افتاده

نخست جرياناتى : شوند خود اين طيف به دو دسته تقسيم مى. نيستند
را  " شكوفاسازى جمهورى اسالمى" طرح  62تا  57هاى  آه در سال

ها و فدائيان  در برابر خود نهاده بودند نظير حزب توده، تروتسكيت
و  " خط امام" اآثريت آه خواهان تداوم انقالب از طريق دفاع از 

" در حكومت  "  ها اى حجتيه" و  "ها ليبرال" براى برچيدن نفوذ 
ولى ( مشابه همين سياست . شان بودند "  انقالبى و ضدامپرياليستى

جريانات مائوئيست نظير اتحاديه و از سوى مجاهدين خلق  )  بالعكس
پى گرفته شد  )صدر تا قبل از عزل بنى( ها وحزب رنجبران  آمونيست

آه همچون دسته اول معتقد به وجود دو پايه خوب و بد در جمهورى 
اسالمى بودند، منتهى از ديد ايشان جناح خوب، جناح اقليت رژيم 

نماينده بورژوازى  که او را( صدر  نىيعنى نهاد رياست جمهورى ب
بود آه بايد جناح بد يعنى حزب جمهورى  )ميپنداشتند  ملى ايران

دوم جرياناتى نظير . آرد گير و مغلوب مى اسالمى و شرآا را زمين
فدايى آه به رغم ارتجاعى دانستن آليت رژيم،   طيف اقليت جنبش

را طرح ميکردند " تداوم انقالب " مخالف شكست انقالب بودند و تز 
 :به چند دليل .  تماما شكست خورد بهمن حال آن  آه انقالب. 

اول اين آه از دل آن انقالب، رژيم ارتجاعى جديدى سر برآورد آه 
مبتنى بر توهم و حمايت اآثريت مردم ايران بود يعنى انقالب منجر به 

عمده اهداف   دوم اين آه بخش. نشد مترقیگيرى يك حكومت   شكل
جتماعى انقالب بهمن در رژيم نوپا نه تنها متحقق نشد بلكه بر آميت ا

توانيد از  افزوده گرديد، سوم اين آه شما موقعى مى معضالتو آيفيت 
چند و چندين ساله يك انقالب سخن بگوييد آه اوال نوعى  " تداوم" 

ها و يا  مثال در حوزه( قدرت دوگانه در جامعه وجود داشته باشد 
شى از قدرت در دست انقالبيون و بخشى در دست مناطقى بخ

رغم استقرار يك رژيم نوپا  ثانيا موقعيت انقالبى على )مرتجعين باشد
دانيم اين دو پارامتر فقط  حال آن آه مى. در جامعه تداوم داشته باشد

در آردستان وجود داشت و تز تداوم انقالب فقط در همان منطقه 
ريت بزرگى از آشور موقعيت انقالبى آرد، در اآث جغرافيايى صدق مى

جواب  رغم بى بزرگى از مردم على  تداوم نيافت و بخش 57بهمن 
شان به رژيم خمينى توهم و  ماندن مطالبات اقتصادى و سياسى

اى بود آه سران  سمپاتى داشتند و اساسا با تكيه بر همين پايه توده
 از ديگریپس يكى   مخالفين متشكل خويش  رژيم توانستند از پس

 .برآيند



برگرديم به موضوع اصلى مورد بحث و آن بزرگ با اين پارانتز 
 .ميباشد  چگونگى شكست انقالب بهمن

 :توان برشمرد به طور خالصه عوامل زير را مى
زمان بر  آه بتواند هم سوسياليست و آزاديخواه غياب يك آلترناتيو  - 1

اجتماعى، استقالل، آزادى، عدالت : مطالبات اساسى چون 
هاى ساآن ايران،  خودحكومتى مردم، حق تعيين سرنوشت خلق

حاآميت آارگران و زحمتكشان، برابرى آامل زن و مرد، دولت 
 .سكوالر و غيرايدئولوژيك و اهدافى از اين دست بكوبد

توان از ميان  خود اين غيبت محصول چندين علت ديگر بود آه مى
هاى  ع تفاسير و قرائتسلطه بالمناز: ها به عواملى نظير آن

چپ ايران، ضعف   بر آل جنبشو ضد دمکراتيک غيرمارآسيستى 
هاى سوسياليستى هم در ميان روشنفكران چپ و هم در ميان  آگاهى

چپ و هم در   طبقه آارگر، ضعف سازماندهى و تشكل هم در جنبش
هاى حزب  بار سياست اى، تاثيرات زيان هاى آارگرى و توده جنبش

  ، گرايش50و  40و مشى چريكى در دهه   و جنبش 30ه توده در ده
به پوپوليسم و بها ندادن به اهميت آليدى حضور و سازماندهى در 
ميان آارگران و ديگر اقشار مدافع انقالب اجتماعى، درك آشفته از 

اعتقادى به اهميت  مبارزات ضدامپرياليستى و ضداستبدادى و بى
، بها ندادن به  قيد و شرط ى بىها مبارزه براى دموآراسى و آزادى

و  هاى تئوآرات و نكوبيدن بر مطالبات سكوالريستى افشاى انديشه
زنان و بنابراين   اى از مطالبات و جنبش ، درك صورى و آليشهالئيک 

" محول آردن مبارزه براى برابرى زن و مرد به استقرار نظام 
ينه مسايل ، عقب ماندگى وحشتناك و گاه ارتجاعى در زم"  موعود

جنسى، اخالقيات اجتماعى و غيره اشاره   مربوط به جنسيت، گرايش
آورد آه به   توان گفت آه چپ ايران شانس بنابراين به جرات مى. آرد

رسيد الاقل در حوزه استقرار حكومت  قدرت نرسيد چون اگر مى
و آن هم ( استبدادى، توتاليتر و مبتنى بر ادغام دولت و ايدئولوژى 

تفاوت چندانى با جمهورى )  از ايدئولوژىخاص فسيرى صرفا ت
هاى  دهى به يكى از  انواع رژيم داشت و بنابراين شكل اسالمى نمى

اصطالح سوسياليستى و در عمل استالينيستى و بوروآراتيك قرن  به
 .بود بيستم، حاصل آن مى

رژيم پهلوى در زمينه سرآوب  )دابل استاندارد( سياست دوگانه   -  2
بدين معنا آه اين رژيم و مشاورين سيا و . لفين سياسىمخا

مرزى با اتحاد  آن هم در هم_جا آه خطر آمونيسم  از آن  اش موسادى
و توان خود را   آرد، همه توش را خطر عمده تلقى مى_ شوروى

آه ( چپ و يا سازمان چريكى مجاهدين خلق   صرف سرآوب جنبش
نمود در همان حال تا حدودى  )  پنداشت آن را مارآسيست اسالمى مى

برخالف حكومت رضاخان، امتيازات زيادى به مذهب و روحانيون داد 
به اين ، آرد  ترى استفاده مى ها از خشونت آم و يا در سرآوب آن

 42بهانه آه مراجع تقليد و روحانيون طراز اول همچون مورد خرداد 
ها  يابانها را به خ توانند با تحريك احساسات شيعى مردم آن مى

سال به آخوندها حقوق  13رژيم محمدرضا شاه حتى به مدت . بكشانند
گرايانه شاه نيز تا حدودى زياد  عالوه مدرنيسم غرب به. داد مى

صورى، اشرافى و تجملى بود و هدفى جهت تضعيف مذهب و جا 
از ماهيت   بالعكس. انداختن مفاهيم سكوالريستى براى خود قايل نبود

ها  ها در نزد عوام براى آوبيدن و تخطئه آن يستضدمذهبى مارآس
 .آرد استفاده مى

سازماندهى و تشكل طبيعى و گسترده ماليان در مقطعى آه   -  3
. خواه و چپ شكل گرفت انقالب مردم در غياب يك آلترناتيو ترقى

گرانه خود آه از  ها هزار نفرى تبليغى و سازمان روحانيون با لشگر ده
جستند و  ان مذهبى به عنوان ستاد حزبى بهره مىهزاران مسجد و مك

خمينى در زمينه سرنگونى شاه از   به عالوه با قاطعيتى آه گرايش
هاى مذهبى  خود نشان داد و طبعا سواستفاده از اعتقادات و ريشه

هاى بزرگى از مردم، توانست رهبرى انقالب را خيلى راحت به  بخش
 .دست آورد

 "هاى غربى از آلترناتيو طرفه دول و رسانهحمايت گسترده و يك   -  4
، عامل  "سرخ"خمينى براى جلوگيرى از عروج يك آلترناتيو  "سبز

مهم ديگرى بود آه محافل امپرياليستى را متقاعد آرد آه وقتى رژيم 
تر رضايت  توانند نجات دهند، بهتر است به شر آم شاه را ديگر نمى

خبرى   به فرانسه، يك پوشش اخراج خمينى از عراق و ورود او. دهند
حال آن آه در آن موقع . مهيا نمود  هايش پالگى همتا براى او و هم بى

اآثر فعالين چپ و دموآرات يا در زندان بودند و يا اگر بيرون بودند، 
  تريبونى براى بيان نظرات خود و ابزارى براى سازماندهى جنبش

 .نداشتند
نيروهاى سياسى به هژمونى  اعظم  چون و چراى بخش تسليم بى - 5

ها و اختالفات به بعد از سرنگونى  خمينى و محول آردن همه بحث
و بنابراين شكل ندادن به آگاهى و اراده  )سياست همه با هم (  شاه

جدى، عرصه حياتى  چالش مستقل مردم، يعنى به دور از هيچ 
 .گرايان محول آردند رهبرى را به خمينى

اد در ايران و فقدان آگاهى و تربيت سنت ديرپاى استبد  - 7
خواهانه و مبتنى بر مدنيت و مدرنيته آه سبب  تيك و آزادىدموآرا

اصطالح روشنفكران و پيشروان نيز  ها بلكه به شد نه تنها توده مى
آشيدن در يك جامعه آزاد نداشته باشند،   درك درستى از اهميت نفس

. گرى بودند خود مبشر يكى از انواع استبدادى حكومت  بالعكس
خواهى و اخالقيات دموآراتيك در آن  آزادى اى آه سنت بنابراين جامعه

اى دارد آه توسط اين يا آن پيشوا، قهرمان، ليدر  نازل باشد، حكم ژله
  .تواند به هر شكلى درآيد و حزب مى

   
  درسهايی که بايد آموخت 

  
توان از تجارب  رسيم آه چگونه مى اکنون به اين بحث آليدى روز مى

و بحرانى آنونى   غايت حساس يط بهبهاى انقالب بهمن براى شرا گران
هاى عظيم مردم  فشانى ايران استفاده نمود تا بار ديگر مبارزات و جان

در باتالق هزيمت فرو نرود و تاريخ به شكلى تراژيك مجددا تكرار 
گيريم همين فردا جمهورى اسالمى بر اثر   نشود؟ آيا اگر فرض

بحران و اختالف، از پيشروی جنبش آزاديخواهانه  مردم و يا در اوج 
درون متالشى شده و سرنگون شود، استقرار آزادى، دموآراسى، 
حقوق شهروندى و برابری در آشور کثيرالمله و هشتاد ميليونى 
ايران تضمين شده خواهد بود؟ آيا اصال با اين وضعيت و وزنی آه 

در شرايط فعلی جامعه ايران دارد ) دمکرات  –راديکال ( گفتمان چپ 
هاى مستقل مردم در ايران، دست زدن به  تشكل قلتتر از آن  هم، و م

شيرازه جامعه مدنى را از هم نخواهد گسست؟ و آيا " نبرد آخر " يك 
انداز سياسى  آيندگى و ناروشنی چشم بىچنين از   دقيقا در هراس

نيست آه بخشهای از مردم عليرغم باور قطعی به پايان دادن به 
ظرفيت " تاکتيکی هنوز معتقد به استفاده از حکومت دينی ، به لحاظ 

  ! هستند ؟" اصالح طلبان حکومتی " و برگ " 
مسلما پاسخ اين معضل ،، تن دادن به ادامه نكبت جمهورى اسالمى 

را نداريم و به عبارتى  57مانده سال  نيست، اما ديگر ذهنيت عقب
پوليستی گرايانه ، پو نبايد داشته باشيم، آه صرفا روى شعارهاى نفى

  .تكيه آنيم و به چشم خود و مردم خاك بپاشيم " همه با همی " و 
وظايف ما براى جلوگيرى از شكست   از اينرو به باور من رئوس

  :مردم ايران به شرح زير است نوينانقالب 
 
حمايت گسترده و پيگير از مبارزات صنفی آارگران و تالش برای  -1

در جنبش ) مثابه طبقه  به( حضور سياسی قدرتمند اين طبقه 
آزاديخواهانه کنونی  با هدف اجتماعی تر کردن آن و فراتر بردن آن 

 .از خواستها و اهداف صرفا ضد استبدادی 
مستقل از دولت، ( هاى مستقل مردمی  آمك به سازماندهى تشكل -2

در اين .  در محيطهای کار و زيست مردم  ) حزب و ايدئولوژى معين
گونه کليشه سازی و يا پوشاندن جامه مقدس به  راستا بايد از هر

تشکل معينی و گارد گرفتن در برابر تشکل ديگری ، خودداری ورزيد 
 –افقی ( در اين راستا بايد هم برای سازماندهی تجمعات فورومی .  

ارزش قائل بود و هم برای تشکلهای غيرفورومی تا ) شبکه ای 
و کميته های مردمی  کنونی نظير سنديکاهای کارگری ، شوراها

مستقل در محالت يا محل کار  ، هسته های نيمه علنی قشرهای 
چالش اصلی اين تالش  بايد  . مختلف مردم به ويژه جوانان و غيره 

-کمک به اکثريت ستمکش برای  خوگردانی ، خودحکومتی و خود
مردم آگاه و متشکل را به سختی ميتوان شکست . رهانی مردم باشد 

 . داد 
افشای هر گونه تالش و مبارزه با آليت رژيم و در اين راستا -3

پروژه ای که ميخواهد در چهارچوب اين رژيم ، رويای تحقق 
 .دمکراسی را به مخيله خود راه دهد 



گرى مداوم در زمينه مطالبات مهمى چون،  تبليغ، ترويج و روشن  -4
شرط  قيد و جدايى هرگونه دين و ايدئولوژى از دولت، آزادى بى

عقيده، بيان و تشكل، لغو آامل شكنجه و اعدام، اصل خودحكومتى 
، تلفيق دموآراسى "  دولت_حزب" مردم و مخالفت با سنت 

غيرمستقيم و مستقيم از يك سو و دموآراسى سياسى با دموآراسى 
موسسان مبتنى بر حق   اقتصادى از سوى ديگر، برپايى يك مجلس

براى تعيين مدرن و به دور از جنگ  راى همگانى و برآمده از انقالب
هاى گروهى براى تدوين نوع نظام و قانون اساسى  داخلى و آشمكش

طبعا ما انقالبيون سوسياليست سعى خواهيم آرد در اين ( ايران 
آارزار، حمايت اآثريت مردم را از آلترناتيو خود آه همانا استقرار 

است، به دست  آزادى، سوسياليسم و حاآميت آارگران و زحمتكشان
  ).آوريم

ى پيرامون اهميت مبارزه طبقاتى در آنار مبارزه گرروشن  -5
ضداستبدادى و بنابراين اهميت مبارزه براى عدالت اجتماعى و 

 . برابرى در آنار مبارزه براى آزادى و دموآراسى
  هاى اجتماعى ديگر نظير جنبش تقويت و پشتيبانى از جنبش  -6

هاى ملى براى حق  يان، محيط زيست، جنبشزنان، جوانان، دانشجو
 ...ها و تعيين سرنوشت خلق

ناپذير دانستن  مبارزه توامان با رفرميسم و آنارشيسم، يعنى جدايى  -7
در دهه . مبارزه با اپورتونيسم راست از مبارزه با اپورتونيسم چپ

هاى گذشته هم سوسيال دموآراسى و هم استالينيزم ضربات هولناآى 
سوسياليستى و آارگرى جهان و ايران وارد   به جنبش از دو سو

در گرو وداع گفتن آامل با  سوسياليستی عروج مجدد جنبش. اند نموده
دموآراتيك _يك روايت و قرائت راديكال  اين گرايشات و پذيرش

 . باشد مى
پايان دادن به تفرقه و سكتاريسم در درون طيف چپ انقالبى و   -8

بزرگ سوسياليستى با اعتقاد به سرنگونى  سازمان دادن يك اتحاد
اکميت کارگران و زحمتکشان، گذار جمهورى اسالمى، ح

هاى  ، جدايى دولت از هر نوع ايدئولوژى، آزادىم سوسياليس_به
قيد و شرط سياسى، حق راى همگانى، حق تعيين سرنوشت ملل ،  بى

.. .برابرى آامل زن و مرد، سكوالريزه نمودن همه شئونات جامعه و
حزب واحد و طراز نوين طبقه " چنين اتحادى با الگوى سنتى 

افراد و تشكالت در چنين اتحادى ضمن . تفاوت اساسى دارد " آارگر
خود   همكارى و فعاليت حول اشتراآات يادشده، استقالل و حق گرايش

در واقع نه يك اتحاد عمل دموآراتيك است و نه يك . آنند را حفظ مى
هم " اتحاد بزرگ " طبعا ايجاد اين .  حزبى - ادغام ايدئولوژيك

مستلزم  روشنگری و نقد دگم های گذشته است و هم مستلزم تدارک 
اما ميتوان فعال امر هماهنگی را با سازماندهی . عملی وسيع 

ايجاد رسانه های مشترک ، : همکاريهای مشترک و سراسری نظير 
و نيز انتشار بيانيه برگزاری سمينارها ، ميتينگها و تظاهرات مشترک 

ها و موضعگيريهای مشترک در قبال مسائل مهم روز و جنبش آغاز 
کرد تا به تدريج با ذوب شدن تدريجی يخهای بی اعتمادی و فرقه 

  . گرايی ، زمينه را برای پيشرويهای بعدی فراهم کرد 
در حال حاضر تنها با رسيدن به چنين درآى  آزاديخواه ، چپ انقالبى

خود را براى   تواند شانس است آه مى، هماهنگی و همکاری از اتحاد 
هاى  گسترده کردن گفتمان چپ در جامعه امتحان آند واال همچون سال

اين چپ از لحاظ . گذشته در حواشى عالم سياست باقى خواهد ماند
تواند  بازتاب مطالبات اجتماعى اآثريت مردم، تنها نيرويى است آه مى

دارى انقالب  ضدسرمايه -داف ضداستبدادىمالى شدن اه  از ماست
اول دست :  نوين مردم ايران ايران  جلوگيرى آند ولى به دو شرط

گرايى و رسيدن به اتحاد، دوم مجهز شدن به قرائت  شستن از فرقه
 . دموآرات از سوسياليسم_راديكال

امان همه نيروهاى ارتجاعى و بورژوايى در طيف  افشاى بى -9
دست به نقد   طبقاتى خويش -دليل امكانات تاريخى اپوزيسيون آه به

بيشترى براى به دست گرفتن رهبرى مبارزات مردم و بنابراين   شانس
 :هاى ارتجاعى عبارتند از اين گزينه. راهه بردن آن دارند به بى
احمقانه و " اينان را بايد در همه جا به خاطر : طيف سلطنت. الف

براى استقرار يك   ، به خاطر تالش 57خواندن انقالب عظيم  "خائنانه
آه در آن شاه اگر ( حكومت موروثى يعنى احياى سلطه خاندان پهلوى 

به خاطر حراست از  ! )حكومت آند، مستبد است و اگر نكند زائد است
آشى سرمايه ، به خاطر مخالفت با خودحكومتى و  نظام بهره

نوشت دموآراسى مشارکتی، به خاطر مخالفت با حق تعيين سر
 ، نزد مردم... و فارسهاى ملى ايران و دفاع از شوونيسم  اقليت

ها از پنجاه سال استبداد خاندان  مستدل و پيگير افشا آرد و حمايت آن
مرداد و نيز غارت و خروج  28پهلوى و از جمله آودتاى آمريكايى 

 .در مقطع انقالب بهمن را برمال آرد المال  ميلياردها دالر از بيت
بندى سياسى،  اين دسته: ان پارلمانتاريست خواه يف جمهورىط  -ب

ها  در يك سوى آن سوسيال دموآرات. دهد طيف متنوعى را تشكيل مى
دين " و  "مليون" و چپ رفرميست ايستاده و در سويى ديگر آن 

 با اين همه در دو نكته اصلى اشتراك نظر دارند ، " باوران سکوالر 
 : 
      دارى در ايران رمايهحفظ و تداوم نظام س -1

  .سکوالر استقرار يك دموآراسى پارلمانى بورژوايى   - 2    
اى از مطالبات دموآراتيك و مفاد  اين طيف اگرچه در زمينه پاره 

شمول حقوق بشر نظير دولت سكوالر، آزادى انديشه، بيان و  جهان
  با جنبش... تشكل، حق راى همگانى، لغو شكنجه و اعدام و

آشى سرمايه  يستى همسو هستند، اما به لحاظ اعتقاد به بهرهسوسيال
هاى طبقاتى و بنابراين عدم اعتقاد به عدالت اجتماعى و  و نابرابرى

برابرى طبقاتى، به لحاظ ضديت با حاآميت آارگران و زحمتكشان 
يعنى اآثريت استثمار شونده جامعه و باالخره به لحاظ زندانى آردن 

  طلبى مردم در چارچوب تنگ و ناقص موآراسىخواهى و د افق آزادى
انقالب اجتماعى محسوب شده و  مخالفدموآراسى ليبرالى و نيابتى، 

ها سير تحوالت جارى از حداآثر يك انقالب  در صورت هژمونى آن
نيروهاى اين طيف،  بسياری ازبگذريم آه . سياسى فراتر نخواهد رفت

با سنگر گرفتن پشت اضر در حال ح ،  از انقالب اجتماعى  در هراس
انقالب " و يا " عصر انقالبات به پايان رسيده : " ادعاهايی از قبيل 

حتی حاضر نيستند برای يک انقالب ... و " مساوی با خشونت است 
بخشی . سياسی خشک و خالی جهت سرنگونی رژيم هم مبارزه کنند 

از نيروهای اين طيف نيز با چشم دوختن به مداخله خارجی ، 
" حساب شده " واستار تحريمهای اقتصادی کمرشکن و حتی حمله خ

  .نظامی هستند 
درك : مشخصات عمده اين طيف عبارتند از: استالينيست چپ   - ج 

اعتقادى به حق راى همگانى و حق  آشتفته از حكومت شورايى و بى
چون و چراى همه شهروندان براى تعيين و تغيير يك نظام  انتخاب بى

  -  قيد و شرط سياسى هاى بى دى به دموآراسى و آزادىاعتقا بى  - 
 -ها به لغو آامل مجازات اعدام و شكنجه اعتقادى بخشى از آن بى

 -شخصيت  ساختارهاى تشكيالتى غيردموآراتيك و مبتنى بر آيش
اعتقاد به ادغام  و" دولت_حزب" خورده  اعتقاد به الگوى شكست

ها به آزادى مذهب در  ز آناعتقادى بخشى ا بى  - دولت و ايدئولوژى
دفاع از الگوهاى به شدت   -  آنار المذهبى و از جمله آزادى پوشش

اصطالح سوسياليستى سابق و باالخره  بوروآراتيك رايج در بلوك به
سكتاريسم و آنارشيسمى آه در نهايت، راست، رژيم و بورژوازى از 

  .برد آن سود برده و مى
                               ******************  

 
آه براى جلوگيرى از تكرار  ميتوان گفتبندى فشرده   در يك جمع

 ،دموآراتيك_با قرائتى راديكال: تراژدى شكست انقالب بهمن، بايد
ترين  خواهانه گفتمان چپ را سامان و گسترش داد، پيشروترين و ترقى

بارزه براى مردم تبليغ و ترويج نمود، م ميان ها را در افكار و انديشه
جدا ننمود، به  ) و بالعكس( آزادى را از مبارزه براى برابری 

اراده ای تلفيق  يارى رساند و با توده ها يابى متنوع آارگران و  تشكل
کمر به تحقق رويای بزرگ مردم کشورمان  ،  گشته از شور و شعور

 .برای دستيابی به يک زندگی انسانی بست 
توان به  ، مىد آستين همت باال زن اطع ترق تر و سريع چپ ايران هرچه

اميدوار بود، در غير اين صورت،  اجتماعی نوين پيروزى انقالب
پى بردن به اين واقعيت تلخ، هيچ . آن حتمى است يا بن بست شكست

  !آند اى طلب نمى استعداد ويژه
  

  

  



  ادامه از صفحه يک 

  ... ازيادها نخواهد            
و در یک کالم اکثریت توده های به تنگ کارگران و زحمتکشان 

آمده چنين تصور می کردند که دیگر تمام شده و پس از قرنها 
) زباله دان تاریخ( دیکتاتوری را بجای گاه واقعی اش  

توانستند بيندازند و به سمت جامعه ای پيش خواهند رفت که 
اجتماعی و  –همه نارسائی های سياسی و اقتصادی 

آنها چنين تصور می کردند گه . هد شد فرهنگی برطرف خوا
دیگرنه دیکتاتوری خواهد بود و نه بيکاری و نه نداشتن 

 . سرپناه 
  !آنروزها رانمی توان از یاد برد

  
بعد از ظهر همان روز پيام انقالب از طرف گروهای  6نزدیکهای 

سياسی و شخصيت های مطرح آن روز از جمله خمينی جالد 
می شد که روزهای سخت سپری چنين تصور . خوانده شد 

شده و زمان ساختن ایرانی دموکراتيک بر ویرانه های 
مدت کوتاهی الزم بود تا . دیکتاتوری فرا رسيده است 

کارگران و توده های مردمی که برای یدست آوردن 
دموکراسی و سوسياليسم جنگيده بودند ، دریابند که نيروی 

روی نيست که بتوا ند و بر آمده از قيام پيروزمند توده ای ، ني
بخواهد حتی یک قدم در جهت خواستهای برحق شان بردارد 

تمام اميد و آرزوی روزهای اول به نااميدی و یأس تبدیل . 
سه ماهی نگذشته بود که خمينی جالد در صحبت با . گردید 

:" می گوید 3/3/58جمعی از دانشجویان اهواز در تاریخ 
دموکراسی باشد ، این ها آنهای که فریاد می زنند باید 

ملی کردن . مسير ما نفت نيست . مسيرشان غلط است 
و نيز در ." ما اسالم می خواهيم . نفت پيش ما مطرح نيست 

در انقالبی که در ایران حاصل شد در : " پيام دیگری ميگوید 
سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسالم می 

دند که مملکتشان دموکراسی این مردم قيام نکر. خواهيم 
به آنهای که از دموکراسی حرف می زنند "و نيز ." باشد 

می خواهند ملت را از . گوش ندهيد، آنها با اسالم مخالفند 
ما قلمهای مسموم ، آنها را که . مسير خودش منحرف کنند 

." " صحبت ملی و دموکراتيک و اینها می کنند می شکنيم 
می خواهند مملکت را به فساد و  آنهای که به اسم دمکرات

ملت آنها را . تباهی بکشند ، این ها باید سرکوب شوند 
. " " کاری نکنيد که باب غضب باز شود . سرکوب خواهد کرد 

این غده سرطانی را باید از جامعه دور کرد و دور کردنش هم 
هيچ گونه ترحمی در مورد ." " این است که اعدامش کنند 

  ." آنها مورد ندارد
همه این پيام ها در همان روزها و ماه های اول انقالب داده 

قداره بندان خمينی برای اجرای فتواهای رهبر در . شد 
دستاورد های روزهای انقالب . سراسر ایران براه افتادند 

دستگيری های خيابانی . یکی پس از دیگری گرفته شد 
آزادی و و دوباره زندانها از مبارزین راه . شروع می شود 

مقاومت قهرمانانه مردم . گردد  سوسياليسم پر می
و شوراهای . کردستان  به خاک و خون کشيده می شود 

. دهقانی ترکمن صحرا و رهبران شان را از بين می برند 
شوراهای کارگری و شوراهای محالت بيرون آمده از دل قيام 

و بجایش شوراهای اسالمی را می . سرکوب می شود 
اینها مثل خر همه : " و خمينی جالد می گوید  .نشانند 

چيزشان اقتصاد است ، همه چيزش علوفه ای است که 
ميخورد ، این مردم برای خربزه قيام نکردند که ارزان بشود 

و آن شد که هر روز وضيعت مردم  . " برای اسالم قيام کردند 
و دیگر حتی اميد های که بشکل . بدتر از روز قبل می شود

. ضعيفش در دلهای مردم وجود داشت از بين می رود  بسيار
جنگ ارتجاعی از سوی این . روزهای سخت تری در پيش بود 

جانيان ضد بشری سازماندهی می گردد ، دهها و صدها 
هزارنفر از فرزندان این آب و خاک در جبعه های جنگ گشته 
می شوند و صد ها هزار معلول و آواره جنگی بر جای 

، سال  60در چنين اوضاع و احوالی سال . ود گذاشته می ش
خون ، سال کشتار دختران و پسران ، مادران و پدران از راه 

روزانه تعداد بيشماری از تظاهرکنندگان خيابانی را . می رسد 
دستگير می کنند و در محاکمات ده دقيقه به اعدام محکوم 

ف هر صدای مخال. می کنند ویا روانه سياهچالها می سازند 
آنها حتی به نزدیکان . و اعتراضی را با گلوله پاسخ می دهند 

بدترین شکنجه های قرون وسطای . شان نيز رحم نمی کنند 
را آزمایش می کنند ، دختران زندانی را قبل از اعدام تجاوز 

روزانه صدها نام را در روزنامه های دولتی شان . می کنند 
. حشت بود آنها هدف شان رعب و و. منعکس می کنند 

نشانی محل دفن بهترین فرزندان این آب و خاک را به مادران 

جه مادران و پدرانی که حتی مجبور . داغ دیده نمی دادند 
می شوند که برای تحویل گرفتن جسد سوراخ سوراخ شده 

و جه مادران و پدرانی . عزیزانشان پول گلوله ها را بپردازند 
رستان عمومی نداشتند و که اجازه دفن فرزندانشان را در قب

 60سال . بالجبار در حياط خانه شان آنها را به خاک سپردند 
چه بسيار قامت های افراشته . سال مقاومت قهرمانانه بود

.  آنها مرگ را به وحشت انداختند . ای که به خاک افتادند 
هنوز خونهای ریخته شده خشک نشده بود که جالدان خون 

هزار زندانی در بند را به  5پيش از  67آشام در تابستان سال 
. خمينی جام زهر نوشيده بود . جوخه های اعدام سپردند 

چند سالی از این . می خواست همه را با خود همراه سازد 
اوضاع و احوال نگذشته بود که قتل های زنجيره ای از سوی 
حکومتيان سازماندهی می گردد و خون انسانهای بزرگی 

و محمد جعفر پوینده و دیگر  همچون محمد مختاری
وحال .  روشنفکران پر ارزش این آب و خاک ریخته می شود 

.  در روزهای اخيردوباره طناب دارشان براه افتاده است 
براستی که روزی از تاریخ سی و یک ساله این جانيان نبوده 

و براستی که کارگران و .  که با خون و کشتار همراه نباشد
  . درآمدند و به چاه افتادند زحمتکشان از چاله 

  
  :اما کارگران در این دوره سی و یک ساله یادگرفتند 

  
و . که رهائی شان تنها بدست خودشان ممکن است        -1

برای کسب رهبری و هژمونی انقالب راهی جز تشکل و 
بدون متشکل شدن و کسب آگاهی  .آگاهی وجود ندارد 

ان طبقات و اقشار دیگر طبقاتی در بهترین حالت به دنباله رو
با آنکه نقش حياتی با  57درانقالب . تبدیل خواهند شد 

اعتصاب سراسری خود  داشتند ، نتوانستند به مرحله هدایت 
علت را باید در همين عدم تشکل . گری آن خود را ارتقأ دهند 

  .و آگاهی  جستجو کرد 
ینکه و چيزی قراردادی و ا. که انقالب کار توده هاست        -2

از قبل توسط نخبه گان نسخه انقالب نوشته شود و بعد 
و زمان آن را نمی توان تعين نمود واز قبل . بوجود آید نيست 

تا . وبه یک دهه و یا چند دهه ربط داد . تاریخ آن را اعالم کرد 
زمانيکه توده های مردم براثر شرایط سياسی و اقتصادی به 

کردن باالی ها نباشند و ضرورت آن نرسند و خواهان متالشی 
باالی ها در حکومت کردن ناتوان نگردند ، شرایط برای انقالب 

و هر موقعيتی الزامأ نيز به انقالب منتهی . مهيا نيست 
بلکه عوامل ذهنی و متشکل شدن نيز باید مهيا . نخواهد شد 

 .باشد 
که هر انقالبی در حين حال که می تواند دولت در          -3

بزیر کشد ، بدین مفهوم نيست که به پيروزی دست قدرت را 
نيروی برآمده از جنبش توده ای نيز می تواند بر عليه .  یابد 

به اندازه کافی  57تجربه انقالب . خواستهای مردم عمل کند 
نيروی که از درون مبارزات توده ای . اثبات گر این ادعا است 

ازهمان . براساس ساليان طوالنی شکل گرفت و بوجود آمد 
ابتدای به حکومت رسيدن ارتجاعيت مطلق قطب نمای 

بنابراین زمانی می توان از تداوم انقالب سخن . حرکت او بود 
به ميان آورد ، که نيروی در قدرت  برای تحقق خواستهای 

 .انقالب اقدام نمایند 
او . که جمهوری اسالمی به سادگی کنار نخواهد رفت         -4

از اینرو انقالب . د تا لحظه آخر خواهد جنگيد برای حفظ بقأ خو
آقایانی که . غير قهر آميز در ایران امروزغير ممکن خواهد بود 

از هم اکنون های و هوی شان گوش فلک را کر کرده و مردم 
وهنوز هم . را از بکارگيری خشونت بر حذر می دارند 

اميدوارند که جمهوری اسالمی استحاله یابد و به یک دولت 
بسادگی تمام خصائل حيوانی و . غيروالیت فقيه تبدیل گردد 

. ضد بشری جمهوری اسالمی را به فراموشی می سپارند 
بی جهت نيست که پس از شورش عظيم مردم در روزهای 
عاشورا و تاسوعا به دست و پا افتادند و می خواهند  
مبارزات مردم را در چهارچوب قانون اساسی ونظام جمهوری 

 .زندانی کنند اسالمی 
که جناح اصالطلبان برای انقالب و خواستهای انقالب         -5

بلکه  برای حفظ . نيست که با جناح احمدی نژاد  در افتاده اند 
آنها اعتقاد دارند که با . نظام جمهوری اسالمی است 

حال آنکه . اصالحاتی می توان جمهوری اسالمی را نجات داد 
می خواهند واین کار بدون انقالب  مردم سرنگونی کل نظام را

ودرایران امروز  تحوالت پایه ای وبنيادی الزم .شدنی نيست 
 . است 

که بدون دموکراسی توده ای و آزاددی های سياسی        -6
نخواهند توانست به سمت جلو و متحق کردن خواسته های 

انقالب بهمن اهميت . انقالب و عدالت اجتماعی گامی بردارد 
       1388بهمن17 .     این موضوع را به اثبات رساند حياتی 



  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ....مجازات  يهعل   
  
  

اندکی تامل بر اين رويدادها به خوبی نمايا نگروحشت جمهوری 
از . بهمن است 22اسالمی از حضور مردم در خيابان ها در آستانه 

رعاب هر چه اين رو تنها راه باقی مانده بر ای رژيم ، سعی در ا
. هراس وشايد شکاف انداختن در جنبش مردمی .  بيشتر آنها است 

پيامی به مردم که اگر به خيابان بياييد زندان  شکنجه و مرگ در 
  . انتطار شماست

  
  ؟ !اما آيا مردم ما با زندان ،شکنجه  ،اعدام  وکشتار ناآشنايند 

    
*******************************************  

نگاهی گذارا به تاريخ سی سال گذشته ايران نشان می دهد که      
جمهوری اسالمی از همان فردای قيام مردمی با بر پايی حکومت 
ايدئولوژيک، تکليف خود را با هر گونه دگر انديشی روشن کرده و 

  . برای تثبيت قدرت خود هر گونه سرکوب را مجاز شمرده است
از " بهار آزادی  " صحرا درسرکوب  خونين کردستان وترکمن 

اولين هديه های جمهوری اسالمی به خواسته های مشروع خلق های 
  . ستمديده اين ديار بود

تثبيت به هرقيمت ،خود را در دستگيری ، زندانی کردن 60در سال   
دراين .ها و اعدام ها ی مخالفين سياسی و مدافعين آزادی نشان داد

های خيابانی ،در زندان ها ی  سرتا سال رژيم اسالمی عالوه برکشتار
سر کشورروزانه صد ها نفر را اعدام کرده و برای ايجاد ارعاب 

در مواردی . اسامی آنها را در رسانه های رسمی کشوراعالم ميکرد
ا لبته . جسدهای تيرباران شدگان را به خانواده آنها تحويل می داد 

  .   پس از گرفتن پول تير
زندانيانی که . کشتار زندانيان سياسی دست زد رژيم به67در سال     

هيچ کدام محکوم به مرگ نبوده وحتی با قانون خود جمهوری 
اسالمی هم به چند سال حبس محکوم و يا اساسا محکوميت آنها 

واين چنين در فاصله دو . سپری شده و در انتظار آزادی بسرميبردنند
رژيم با نشان دادن  .تا سه ماه هزاران زندانی سياسی قتل عام شدند

بر  اين باوربودکه می تواند  67ظرفيت خود در کشتار جمعی در سال 
در جامعه بحران زده پس از جنگ آرامش ايجاد کند و بی دردسر به 

  .فرمانروايی خود بر جامعه ادامه دهد
اما حرکت های  بعد ی وبه خصوص جنبش اخير مردمی نشان داد    

ودر نتيجه جلوگيری از بروز جنبش  که کشتار برای هراس افکندن
امروز . های مردمی جز در مقاطعی کوتاه هرگزکارساز نبوده و نيست 

مردم و به خصوص نسل جوان توان وجرات خود را باز يافته ودر 
مقابل حکومت دينی ايستاده وخواسته های به حق حود را بی هيچ 

حکومت خود در اين شرايط رژيم که پايه های . هراسی  طلب می کنند
را لرزان می بيند چاره ای جز به راه اندازی ماشين سرکوب خود 

اما غافل از اين که جمهوری اسالمی با مردمی روبرو است که .ندارد
. در طی سی سال گذشته از ابتدای ترين حقوق خود محروم بوده اند 

حق حيات، حق آزادی بيان،آزادی اجتماعات، آزادی تشکل ،آزادی 
در اين سال ها به هر بهانه و به .............رفت و آمد و پوشش،آزادی

بارزترين شکلی مورد تعرض قرار گرفته و فضای جامعه هر روز به 
در حوزه اقتصادی ، وضعيت .سمت خفقان بيشتر پيش رفته است

معيشتی بخش عظيمی از مردم وبه خصوص اقشار زحمتکش جامعه 
در چنين شرايطی . است ، در طی اين سال ها به وخامت گراييده 

خرداد  22طبيعی است که مردم به جان آمده پس از کودتای حکومتی  
به خيابان ها بريزند و از هيج نهراسند ونشان دهند که ديگر حکومت 
دينی نمی خواهند؛ که ديگر می خواهند خود بر سرنوشت خود حاکم 

ا راه جمهوری اسالمی که  حيات خود را درخطر می بيند تنه.  باشند
در همين راستا است . نجات خود رادر سرکوب هر چه بيشتر می داند

بهمن به دستگيريها ی گسترده و اعدام  22که به خصوص در آستانه 
طبيعی است که در اين شرايط وظيفه عاجل ما . ها روی آورده است

در اين . تالش برای جلوگيری از اعدام و دستگيری عزيزانمان است 

.         يچ تالشی فرو گذار کردو تسليم ارعاب شدراه نبايد از ه
باحضورگسترده ومداوم خوددر خيابان ها ،هم بستگی با خانواده های 
قربانيان ودستگير شدگان اخير وجلب حمايت بين المللی ،سدی در 

  .برابر اعدام های بيشتر ايجاد کنيم
 اما در کنار اين وظيفه عاجل وظيفه خطيری ديگری هم به عهده 

  !.داريم
  
  . لغو مجازات اعدام بدون هيچ گونه قيد و شرطی   
  
چرا که در شرايطی که مجازات اعدام به عنوان مجازاتی قرون    

وسطائی در اکثر کشورها بر اثر مبارزه پی گير آزادی خواهان لغو 
شده است، ايران يکی از کشورهائی است که انسان ها را اعدام ، قتل 

.  ودر اين راه هيچ حد و مرزی رانمی شناسدعام و کشتار می کند
سال، زنان حامله، افراد مسن و مريض  18اعدام کودکان زير 

آنجا که دين و دولت . در حکومت دينی امری مجاز است............. و
به هم آميخته می شود  شکنجه، تجاوز واعدام مقدس انگاشته شده 

  . وبرای حکومت کردن امری ضروری
کردن،شکنجه،تجاوزواعدام دگرانديشان وآزادی خواهان ،  زندانی     

اما ظرفيت . نشان دهنده درجه نا مشروع بودن اين حکومت است 
سرکوب وميزان خشونت رژيم اسالمی نشان داده است که هر زمانی 
که جامعه نسبت به اين خشونت ها بی تفاوت بوده است حکومت در 

  .اين راه بی هيچ مانعی پيش رفته است
پس بر ما است که بعد از سال ها تجربه ومتحمل شدن خسارت    

فراوان بر پيکر جامعه مان به دفاع از حق حيات انسان ها بپردازيم و 
اجازه ندهيم که هيچ حکومت وقدرتی اين حق را از ما 

  :بنابراين.بگيرد
  !مبارزه برای لغو مجازات اعدام از همين امروز     
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   یخسروشاه يداهللا يقدر باره درگذشت رف يتتسل يامپ    
  

با کمال تاسف با خبر شدیم که رفيق یداهللا خسروشاهی از 
رزمندگان قدیمی جنبش کارگری ایران بامداد روز پنجشنبه در 

ر دوره  استبداد وی هم د. بيمارستانی در لندن درگذشت 
سلطنتی  و هم در  دوره  استبداد جمهوری اسالمی در 
صفوف جنبش کارگری و برای آزادی و برابری مبارزه ميکرد و 

  . در هر دو رژیم سال ها در زندان بسر برد
یداهللا خسروشاهی  قبل از انقالب از جمله فعالين سندیکایی 

نده کارگران به عنوان نمای 1349کارگران نفت بود و در سال 
به عنوان دبير سندیکای  1351پاالیشگاه تهران  و در سال 
در اثر  1357یداهللا که در سال . پاالیشگاه تهران انتخاب شد

جنبش انقالبی مردم ایران همراه با زندانيان سياسی دیگراز 
زندان ستمشاهی  آزاد شده بود به فعاليت خود در صفوف 

پس از انقالب که شورای جنبش کارگری ایران ادامه داد و 
سراسری کارکنان شرکت نفت شکل گرفت یکی از نمایندگان 

اما حکومت اسالمی که . منتخب کارگران در این شورا بود
تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان را و بویژه در صنایع 

شورای کارکنان صنعت  1361کليدی تحمل نميکرد در سال 
گان منتخب کارگران و ازجمله نفت را منحل اعالم کرد و نمایند

  .  یداهللا را به زندان افکند
پس از آزادی از زندان ناچار  1365یداهللا خسروشاهی در سال 

اما در تبعيد همچنان به مبارزه خود ادامه . به ترک ایران شد
داد و تا پایان حيات پيگيرانه  در حمایت از جنبش کارگری ایران 

  . فعاالنه تالش کرد
اسف بار یداهللا خسرو شاهی را به همه فعاالن ما فقدان ت

جنبش کارگری و رفقا ی هم رزم او و خانواده عزیز و  وهمه 
  .   دوستان و آشنایان او تسليت ميگویيم 

  
  )راه کارگر (  يرانا یسازمان کارگران انقالب یمرکز کميته
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