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]دلو[مين سالگرد انقالب بھمن٣۵به مناسبت   
اسالمی از آغاز به قدرت رسيدنش تا مختصری از تحليل وبررسی ما ازانقالب وعملکردرژيم سرمايه داری جمھوری 

  کنون

  )نگاھی اجمالی به اوضاع کنونی ايران (

  

در ھيچکدام از .  خورشيدی يکی ازبزرگترين و پرشکوه ترين انقالبات تاريخ بشريت به وقوع پيوست١٣۵٧در بھمن 

گيری با پليس وارتش که  ميليون نفر در جنبشھای اعتراضی و سياسی و در١٢انقالبات پيشين سابقه نداشته است که 

مردم با فداکاری و از جان گذشتگی در اين . ظاھرا فقط برای حفاظت از مرزھای ايران ايجاد شده بود، شرکت کنند

وقتی به روزشمار انقالب ايران نگاه می کنيد می . نمايشات عظيم اعتراضی، بدون ترس از کشتار شرکت می کردند

دارودسته آدمکش سلطنت طلب ھمين . کار پھلوی به کشتار مردم دست نزده باشدبينيد که روزی نيست که رژيم جنايت

 به اين علت بوده است که شخص شاه نمی - می نامد” فاجعه”پيروزی انقالب که آنرا - امروز ھم تالش می کنند ثابت کند 

ازچرک و خون سلسله اين افسانه ھا را فقط برای کسانی می توان گفت که شاھد سلطنت پر . خواسته خونريزی شود

 ھزار نفر را برای ۴٠٠جنبش توده ای و عظيم مردم ايران در شرايطی آغاز شد که ارتش شاھنشاھی . پھلوی نبوده اند

ژاندارمی منطقه به زير پرچم برده بود تا از منافع امپرياليستھا با ثروت ملت ايران در منطقه بنام ژاندارم خليج فارس 

س و نوکر امپرياليسم حق کاپيتوالسيون يعنی مصونيت قضائی اربابانش را در ايران پذيرفته دفاع کند، اين رژيم جاسو

که برای جاسوسی و کار برد تسليحات ” مستشار”ئی تحت عنوان امريکا ھزار ارتشی ۵٠بود در غير اين صورت 

تذکر است که مخارج اين ارتش الزم به . ئی به ايران آمده بودند، رژيم شاه را تنھا می گذاشتندامريکافروخته شده 

اين ھمان دستگاه پيشرفته ( ھزار نفره که در مرزھای شمال ايران دستگاه جاسوسی علم کرده بودند۵٠ئی امريکا

ئيھا، بجای امريکا بود که بعد از انقالب تحت نظر دولت بازرگان با مسئوليت مستقيم اميرانتظام به امريکاجاسوسی 

  .به گردن مردم ايران بود) توفان-حويل داده شدمصادره، با سالم و صلوات ت

  

  انقالب بھمن از نگاه حزب ما  

از نظر کمونيستھا درايران انقالبی .  انقالب ايران و نوع برخورد به آن از نظر تحليل مارکسيستی لنينيستی اھميت دارد

ب که نه در عرض يک روز بلکه حداقل در اين انقال. به ظھور پيوسته که تمام جھان و بويژه منطقه را تکان داده است

در طی يکسال رشد کرد و قوام يافت ميليونھا نفر شرکت کردند، تحوالت انديشه ای که شايد در عرض ده ھا سال تبليغ، 
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مردم درس صد ساله را . ميسر نبود، در عرض اين مدت کم در ميان عقب مانده ترين اقشار جامعه ايران رخنه کرد

انقالب مردم با ھدف استقرار . يليونھا نفر سياسی شدند و به ميدان سياست و مبارزه کشيده شدندم. يکساله آموختند

ملتی . روحيه ھمبستگی ،برادری و انسانيت از سر روی جامعه ايران می باريد. حکومتی ملی، آزاد و دموکراتيک بود

شرکت ميليونھا زن ايرانی که توسط تفکر .  بوداين دوباره آغاز بيداری ايران. به توانائيھای عظيم خويش پی برده بود

رات ريشه ای ئيسنتی تا کنون در پستوھای خانه ھا زندانی بودند در نمايشات و حضورشان در خيابانھا به آن چنان تغ

در واحد خانواده ھای سنتی منجر شد که ديگر امکان ندارد جامعه ايران را بدون فعاليت زنان و شرکت وسيعشان در 

اين مادران . زن ايرانی را ديگر نمی شود به پستوی خانه ھا منتقل کرد. عرصه ھای فعاليت اجتماعی تصور کردتمام 

ھمين تاثير عظيم بود که اکثر دانشجويان . فردا سرمايه ھای ارزشمندی ھستند که دستآوردھای انقالب و آينده ايرانند

ھمين شرکت عظيم زنان در انقالب است که آنھا را در . ستايرانی را زنان تشکيل می دھند و اين در جھان بی ھمتا

نيروی عظيم انباشته . صف اول در مقابل اقدامات ضد دموکراتيک و سرکوبگرانه رژيم جمھوری اسالمی قرار می دھد

  .انقالبی در مردم با ديو ارتجاع سر آشتی ندارد

  

  نقش شاه واربابانش درتقويت نيروھای مذھبی

حران ايران را با عدم افزايش بھای نفت و تنگناھای اقتصادی رژيم، در نتيجه بلند پروازيھا شاه از امپرياليستھا که ب

طرفی و روی آوردن، ميليونھا دھقانان فقير که در اصالحات ارضی ھمه چيز خود را از دست داده و به حاشيه شھرھا 

می دادند، ھشيارانه به مقابله غير آشکار با رانده شده بودند، از طرف ديگر، می ديدند و خطر انفجار را تشخيص 

انقالب برخاستند، زيرا اين مقابلِه آشکار می توانست در اثر طوالنی شدن مبارزه و درگيريھای مدام، منجر به تقويت 

نيروی ھای مترقی و انقالبی و کمونيستھا شود که پس از سالھا سرکوب به زمان بيشتری برای سازماندھی و کار 

زيرا زمان در آن لحظه به نفع کمونيستھا که تا کنون سرکوب شده و امکان فعاليت آشکار را . ه نياز داشتندروشنگران

آنھا ترجيح می دادند . امپرياليستھا می خواستند اين روند انقالب را بِبُرند و آتش آنرا خاموش کنند. نداشتند کار می کرد

ت بگيرد که ھمه منافع امپرياليستھا از دست نرود و آنھا بتوانند که شاه را تعويض کنند، ولی اين تعويض طوری صور

. روابطشان را با ايران برای  منافع راھبردی خويش در آتيه حفظ کرده و جلوی توسعه نفوذ کمونيسم را بگيرند

 مذھبی که کنفرانس گوادلوپ، تقويت جناحھای. ن تکليف قطعی گرد آمدندئيامپرياليستھا در کنفرانس گوادلوپ برای تع

از گذشته در ميان آنھا نفوذ داشتند و شاه نيز به آنھا ميدان داده بود را بھترين روش برای حفظ منافع راھبردی خود 

پيشنھاد به شاه که مقاومت نکند و تسليم شود، . را انتخاب کنند” بد”، ”بدتر”و ” بد”تشخيص داد و قرار شد تا بين 

سياست راھبردی امپرياليستھا موافق نبودند و يا آنرا نمی فھميدند و خطر سرکشی جلوگيری از کودتای افسرانی که با 

آنھا وجود داشت و سرانجام تسليم ارتش به خمينی تا ابتکار عمل را بدست روحانيت بدھد و ” مخرب”مشکل آفرين و 

 شگردھای عمال در شرايط ضعف جنبش کمونيستی حکومت روحانيون ضد کمونيست را بر سر کار آورند، از

سلطنت طلبان . شاه که آلت دست نشانده ای بيش نبود به اين تصميم اربابان خود گردن نھاد. امپرياليستھای با تجربه بود

نظامی که . شاه را ناشی از بيماری وی و داروھائی که می خورده جلوه دھند” آشفتگی”تالش می کنند اين بی عملی و 

عده ای از سلطنت طلبان که استفاده از اين استدالل را . بھتر است درھم بريزدبا چند تا قرص آسپيرين درھم بريزد 

  . وی و نفرتش از خونريزی جلوه می دھند” مھربانی”مسخره و مايه آبروريزی می دانند بی عملی شاه را 

ه به ھمه اين عدم شناسائی ماھيت انقالب ايران و نقش ارتجاع جھانی، نيروھای مترقی و شبه مترقی ايران را ک

ميکروبھای ايدئولوژيک مبتال شده اند، به نتايج خنده آوری رسانده است که بتدريج بايد از سلطنت طلبان دفاع کنند و بر 

  .گذشته خويش تف لعنت و توبه بياندازند
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  مضمون و انگيزه انقالب وحاکميت متناقض

ھا برای نفوذ در ارکان انقالب و انحراف آن از مضمون و انگيزه انقالب ايران از يکطرف و تاثير مخرب امپرياليست 

يعنی محصول ” جمھوری”حاکميت متناقض که از . جانب ديگر دو نيرو را در نبرد طبقاتی در مقابل ھم قرار داد

يعنی محصول اعمال نفوذ خارجی و انحراف انقالب زاده شد، تضادی را در بردارد که در قانون ” اسالمی”انقالب و 

مضمون انقالب با حاکميتی که خود را . رات در آن بازتاب يافتئي اسالمی نيز با ھمه دستکاريھا و تغاساسی جمھوری

جامعه . مبارزه مردم برای تحقق آمال خود و انتظارات از انقالب ادامه دارد. بر آن تحميل کرد در تناقض آشکار است

ت نظامی و جنگ بسر می برد و مبارزه مردم ايران ھنوز در تب و تاب است و سی وچھار سال است در حالت حکوم

رژيم ارتجاعی از ھر تشکل و برآمد مردم می ترسد، زيرا می داند که ھر گلوله برفی می تواند به . خاموش نشده است

اين وضعيت کنونی ناشی از مبارزه ميان مضمون خواستھای . بھمن عظيمی بدل شود که تار و پود رژيم را درنوردد

  . نقالب حاکم استانقالب و ضد ا

عده ايکه از تحليل وضعيت در مانده اند با تحليلھای من در آوردی بدنبال تئوريھائی می گردند که جايگزين 

  .سردرگميھای خويش کنند

  

  :اين نکات چيست

 جان سلطنت طلبان که به عنوان حاکميتی فاسد و وابسته به امپرياليسم در اين مبارزه شکست خوردند، با تئوريھای دائی

ناپلئونی آنرا محصول سياست امپرياليستھا جا می زنند و نشان می دھند که تا به چه حد از واقعيت جامعه ايران بی 

. خبرند و ھنوز نيز بعد از سی و چھارسال نتوانسته اند دسته گلی را که در طی سلطنت پھلويھا به آب داده اند درک کنند

ان رژيم سلطنت بر حمايت بيگانگان استوار بود و نه بر اعتماد مردم نسبت باين آنھا در عين حال تائيد می کنند که ارک

آنھا نوکری به اجانب را عين استقالل جا می زدند و لذا نمی توانند تصور کنند که انقالب ايران، رژيم وابسته به . رژيم

نت طلبان حتی گماشتگی و زدن چوب تئوريسين ھای سلط.  امپرياليسم را سرنگون کرد و به دستـاورد بزرگی نايل آمد

حراج به استقالل ايران را در چارچوب شرايط جنگ سرد توجيه می کنند و مدعی اند که يا بايد ھمدست امپرياليستھای 

ن سرنوشت مردم ما بدست ئيدر منطق آنھا جائی برای حق تع. ئی بوديم و يا با امپرياليسم روس کنار می آمديمامريکا

. ”فاجعه”است و انقالب عظيم و شکوھمند بھمن ” انقالب” مرداد ٢٨برای آنھا کودتای خائنانه . ردخودشان وجود ندا

آنھا برای ملت ايران ھرگز ھويت و شخصيت و ارزشی قايل نبودند و مردم کشورمان را شايسته کسب استقالل نمی 

ھمدستی آنھا با جنايتکاران اسرائيلی و استعمارگران متجاوز و اشغالگر آنقدر عيان و شرم . دانستند و ھنوز ھم نمی دانند

آنھا ھوادار تجاوز امپرياليستھا به ايران و اشغال ايران ھستند برای نابودی ايران . آور است که نيازی به تکرار ندارد

 و از ايران بيرون ريخت به عمر سلطنت در انقالب ايران اين نيروی ارتجاعی و دست نشانده را لگدمال کرد. است

  . اين دستآورد بزرگ خلق ايران بود. انقراض سلطنت در سلسله پھلوی موروثی شد. ايران برای ھميشه پايان داد

  

  اوضاع کنونی ودرسھای انقالب بھمن 

پيوند داشته و تحت انقالب بھمن می آموزد که متوقف شدن و شکست  انقالب در نيمه راه با کسب رھبری بورژوازی 

سامانه سرمايه داری برای ممالک از بندرسته ای نظير ايران امکان تحقق حقوق دموکراتيک شھروندان بويژه کارگران 

... و زحمتکشان، آزاديھای سياسی، آزادی اجتماعات وسنديکا و احزاب، پيشرفت و تامين دمکراسی و عدالت اجتماعی

زيرا درشرايط حاکميت امپرياليسم ھرحرکت استقالل طلبانه و ترقی خواھانه . تحت رھبری بورژوازی نا ممکن است
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ای به معنی مقابله با منافع آزامندانه امپرياليستھاست و از آنجا که بورژوازی به واسطه ضعف تاريخی خويش و بدليل 

 کرنش درمقابل امپرياليسم به صدھا پيوند مرئی و نامرئی که با امپرياليسم دارد قادر به مقابله با آن نيست، جبرا با

بورژوازی به واسطه ضديت ماھوی خود با توده ھای استثمارشونده، آنجا که توده ھا با استفاده . انقالب خيانت می کند

ازفرصِت آزادی برای بياِن خواستھای سرکوب شده به ميدان تظاھرات و نمايشات پای می گذارند، لوله ھای تفنگ را 

 .انقالب بھمن نيز چنين فرجامی داشته است. فته و بيرحمانه آنھا را درخون خود غرقه می سازدبسوی آنھا نشانه گر

انقالب بھمن پس ازسه سال کشاکش ميان توده ھای تشنه آزادی وسازندگی و عدالت اجتماعی و ارتجاع سياه قرون 

 و قتل عام ۶٠ خرداد ٣٠دتای خونين سرانجام با کو... وسطائی به نمايندگی دارودسته خمينی و رفسنجانی، خامنه ای

، ....سازمانھای سياسی و توده مردم شکست خورد و آزاديھای سياسی که دستآورد انقالب خونين بھمن بود نابود گرديد

. ازآن پس بود که سرنگونی رژيم در دستور کار سازمانھا و احزاب سياسی قرار گرفت واين امر ھمچنان ادامه دارد

ان پس از تيرباران وحشيانه ھزاران نفر از فرزندان انقالب ودرھم شکستن تشکالت انقالبی بکلی  فضای انقالبی اير

ما . ياس و سرخوردگی و عدم اعتماد و بدبينی که ناشی از شکست انقالب است بر جامعه حاکم گرديد. تيره و تارگرديد

امروز نه از آزادی در ايران خبری . ديماين سرخوردگی عظيم، اين سقوط اخالقی وحشتناک درجامعه را امروز شاھ

سرکوب دگرانديشان، کارگران، زنان ، دانشجويان و ھمه اقشار . است و نه از عدالت اجتماعی و حقوق مدنی مردم

دزدی و چاپلوسی و پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی، گرانی، دزدی و  .تحت ستم ايران بشدت ادامه دارد

ش فحشاء و مافيای اقتصادی در قدرت که تمام تاروپود جامعه را درنورديده است، جان مردم را ارتشاء، رشوه، گستر

جمھوری به لب رسانده و اکنون بعد از سی و پنج سال انقالب درايران جامعه در بن بست عظيمی گرفتار آمده و 

   .اين بحران و بقای خود نمی بيندسرمايه داری اسالمی راھی جز سرکوب مردم و کنار آمدن با امپرياليسم برای حل 

  

  انتصابات مھندسی شده

در ايران ھرگز . نبود" بنياد گرائی راديکال"بر " اصالحات"روی کار آمدن روحانی در ايران محصول پيروزی 

انتخابات آزاد صورت نگرفته است تا مردم ايران بتوانند نظريات خويش را بيان کنند و رژيم مورد عالقه خويش را بر 

ھمين که ھمه اين انتخابات ھا دروغ بوده است، نشانه ترس رژيم از خواست مردم و حاکی از استبداد . سر کار آورند

برخوردارند و ساير نيروھای منتقد چه، " حقوق دموکراتيک"در ايران فقط ھواداران رژيم از ھمه . حاکم در ايران است

نه تنھا فاقد ھر گونه آزادی و ... تحاديه ھای کارگری و صنفی وملی، ليبرال، مذھبی، سوسيال دموکرات، کمونيست، ا

رژيم جمھوری اسالمی يا آنھا را ترور می کند، به . حقوق دموکراتيک ھستند، از ھيچ امنيتی نيز برخوردار نيستند

 مورد اعتماد صالحيت نامزدھای انتخاباتی را بايد کميسيونی متشکل از افراد. زندان می اندازد و يا اعدام می نمايد

انتخابات در ايران، تحت نظر طبقه حاکمه ايران و باندھای پر نفوذ در قدرت، . تائيد کند" شورای نگھبان"رژيم بنام 

حاکميت ايران در اثر فشارھای خارجی و نارضائی داخلی به علت فشارھای ناشی از تحريم، . مھندسی شده است

رژيمی که از مردمش بيش از امپرياليسم بترسد راه .  تسليم شده استمجبور به... بيکاری، گرانی، فساد و دزدی و

رژيمی که قادر نباشد مبارزه با دشمن خارجی را با تکيه بر مردم . ديگری جز تسليم در مقابل فشارھای امپرياليسم ندارد

يت شناخت و به آنھا ولی برای جلب مردم بايد حقوق قانونی آنھا را برسم. کشورش به پيش ببرد محکوم به شکست است

  .اين امری است که در ايران انجام نمی شود. امکان فعاليت و بيان نظريات خويش را داد

 شروع شده است و ٢٠١١ با رژيم جمھوری اسالمی از زمان احمدی نژاد، يعنی از اوايل سال امريکامذاکرات سری 

احتماال بر سر يک بسته . مسئله ھسته ای نيستاين توافقات سری تنھا بر سر . ربطی به انتخابات روحانی ندارد

شامل سياست خارجی ايران در منطقه و جھان، ايجاد شرايط پيوستن ) توفان(پيشنھادی است که از نظر حزب کار ايران
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ايران به سازمان تجارت جھانی و پذيرفتن پيشنھادات اسارت آور بانک جھانی، سازمان تجارت جھانی، ليبراليزه کردن 

صاد ايران با تکيه بر نظم زدائی، خصوصی سازی منابع ملی، حذف يارانه ھای دولتی، حذف ھمه خدمات کل اقت

اجتماعی و پرورش طبقه ای نيازمند نان در جامعه ايران است که حاضر باشد در بدترين شرايط تحميلی، برای سرمايه 

. نی شرايط را برای اسارت ايران فراھم می کندرژيم روحا. ھای امپرياليستی که به ايران سرازير می شوند، کار کند

آقای روحانی فقط اصالحاتی انجام می دھد که پای . اين تحميل و فشار نيازمند سرکوب طبقه کارگر و مردم ايران است

نيز  را امريکااين گونه اصالحات، نظر . سرمايه گذاری امپرياليستی را به ايران باز کند و بيانيه بانک جھانی را بپذيرد

  . ليکن اين نوع اصالحات، برسميت شناختن حقوق دموکراتيک مردم را در بر نمی گيرد. تامين می کند

. در مورد مسئله ھسته ای بر اساس اسنادی که تا کنون منتشر شده است، ايران تقريبا از ھمه حقوق خود گذشته است

. وم برسميت شناخته است، از متن سند نتيجه نمی شود حق ايران را در مورد غنی سازی اورانيامريکااينکه امپرياليسم 

و چنانچه چنين تفسيری مجاز باشد، تازه اين امر امتياز ايران نيست، اين حق را ايران با امضای اصل قرارداد منع 

در اين . گسترش سالحھای ھسته ای از ھمان بدو امر دارا بوده و به تائيد و يا عدم تائيد امپرياليسم نيازی نداشته است

توافقنامه ايران تاسيسات ھسته ای خويش را تعطيل می کند و حق نظارت بی در و پيکر و جاسوسی و جستجو در ايران 

ھرگونه ادامه فعاليتھای ھسته . را بدون نظر و نظارت و اطالع ايران، برای جاسوسان بين المللی برسميت می شناسد

 حق دارد از اموال غير قانونی مصادره شده ايران بدھکاريھای امريکاوض و در ع.  باشدامريکاای ايران بايد با توافق 

ايران به سازمان ملل و يا دانشگاھھای ممالک غربی را بپردازد و به نوع خريد کاالھای مورد نياز ايران نظارت کند و 

ری مستقل خويش گذشته است و در اين قرارداد، ايران از حق تصميم گي. حق خريد و ورود آنھا را به ايران بدھد يا ندھد

تازه اين قرارداد تنھا برای ششماه . يعنی موافقت امپرياليستھا کرده است" دو جانبه"ھر تصميم خود را منوط به موافقت 

امپرياليسم اين حق را برای خودش محفوظ داشته است بعد از شش ماه به غير از ادامه تحميل شرايط . اعتبار دارد

  .     جديدی نيز برای ايران قايل شودکنونی، محدوديتھای 

روی کار آمدن آقای روحانی را سياستی می داند که از سه سال قبل توسط رھبران جمھوری ) توفان(حزب کار ايران

اسالمی و با شرکت احمدی نژاد شروع شده و اکنون بايد با دست روحانی بازتاب خارجی پيدا کند که نقطه عطفی تلقی 

  .می توانست با دست احمدی نژاد اجراء شوداين سياست ن. شود

دفاع رژيم جمھوری اسالمی ازحکومت استعماری عراق و افغانستان . روحانيت درخيانت ملی يد طوالنی دارد

 در اشغال اين دو کشور ودر سرکوب حنبش ضد استعماری و ھمينطور حمايت از امريکاوھمکاری با امپرياليسم 

پيروی ازسياست بانک جھانی و صندوق بين .  ضد منافع ملی مردم ايران و منطقه استبراندازی رژيم ليبی ، ھمه بر

 که از ۴۴المللی پول و  گام گذاردن در خصوصی سازيھای کارخانجات و شرکت ملی نفت و پتروشيمی بر اساس بند 

ايران منتقل کنند، ھمه در يک سياست نئوليبرالی اقتصادی نشئت می گيرد تا بتوانند بار بحرانشان را بدون نظارت به 

ازاين رو برای دست يافتن و تحقق مطالبات دموکراتيک انقالب بھمن، برای آزادی و . جھت وابسته شدن ايران است

حقوق اوليه و بنيانی کارگران و زحمتکشان و توده ھا ی تحت ستم، برای دفاع از ادامه و تضمين استقالل سياسی 

انقالبی که رسالت پاسخ به اين وظايف انجام نشده را داراست يک انقالب . ن گيردايران، انقالب ديگری بايد ساما

  .قھرآميز سوسياليستی به رھبری حزب واحد طبقه کارگراست و تنھا چنين انقالبی راه نجات مردم ايران است

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی  بدست مردم ايران

  !منطقه کوتاه باددست امپرياليستھا ازايران و

  ! بشريتئیزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا

  )توفان(حزب کارايران
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