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  انقالب تنھا راه نجات مردم ما
 

 و جامه آزادی و کسانی که فکر می کنند خلق ھای ديگر جھان مثالً در اروپا در يک روز آفتابی از خواب برخاستند

چرا که ھيچ خلقی بدون رنج و بدون تحمل سختی ھای بسيار نتوانسته . رفاه را بر تن کردند بايد بدانند که اشتباه می کنند

راه انقالب راھی سخت و طوالنی است اما تاريخ نشان داده ھيچ چاره ای جز .  سرنوشت خويش را خود تعيين کند

 راه  بايد پيوست و به پيروزی اش ايمان داشت، راھی که انقالب شکوھمند بعدی در به اين. عبور از آن وجود ندارد

 .چشم انداز آن می باشد

**** 

ی در شھرھای مختلف و ئ پس از ماه ھا تظاھرات توده ١٣۵٧ سال ]دلو[ بھمن ماه٢٢ و ٢١ سال پيش در ٣۵

ھا و مراکز سرکوب رژيم   با حمله به پادگاناعتصابات کارگری بزرگ در کشور ، سرانجام توده ھای پر شور و مبارز

 عمل پوشانده و ۀشاه که به عنوان قيام بھمن از آن ياد می شود، موفق شدند به يکی از بزرگترين آرزوھای خويش جام

اين پيشرفت بزرگ مبارزاتی، امپرياليست ھا را که با نفوذ در . رژيم ضد مردمی شاه را به زباله دان تاريخ بيندازند

 ما و از طريق غارت ذخاير و منابع طبيعی ايران و استثمار نيروی کار دارای منافع عظيمی در ۀ جامع م شئونتما

تيک چه در رابطه با خليج فارس و چه به لحاظ داشتن مرزھای يران به لحاظ ژئوپولايران بودند و حتی موقعيت اي

  .  ی برخوردار بود، شديداً دچار خوف و وحشت نمودوسيعی با شوروی آن زمان، برای امپرياليست ھا از اھميت زياد

 عطفی در جنبش ۀ بود و نقط۵٧ و ۵۶ اوج انقالب سال ھای ۀھر ساله با فرا رسيدن سالگرد قيام بھمن که در واقع نقط

 دموکراتيک و ضد امپرياليستی مردم ايران محسوب می شود، در حالی که نيروھای آزاديخواه به تجليل آن می پردازند،

 تنھا راه نجات مردم ما، و به ۀاما نيروھائی نيز فرصت می يابند تا تبليغات مغرضانه ای را اساساً عليه انقالب به مثاب

چه .  حاکم و رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی اشاعه دھندۀطور مشخص انقالب برای رھائی از شر نظم جابران

آن ھا . رياليستی تم واحدی را در اين تبليغات دنبال می کنندنشريات داخل کشور و چه رسانه ھای جمعی قدرت ھای امپ

 فجايعی که اين رژيم مستبد در ۀ قيام بھمن جا می زنند و سپس ھمۀ جمھوری اسالمی را نتيجۀو شکنج  رژيم دارءابتدا

يونی خود  سال پيش با خيزش ميل٣۵ گذشته مرتکب شده را به پای توده ھای انقالبيی می گذارند که ۀبيش از سه دھ

ھدف از چنين تبليغاتی گمراه کردن کسانی است . برای کسب آزادی و دمکراسی، جھان امپرياليستی را به لرزه انداختند

ھدف .  آگاه نيستند، بر اين خيزش بزرگ مردمی گذشت۵٧ و ۵۶که به ھر دليل بر آن چه که در جريان انقالب سالھای 

ستند با قبول تبليغات سوء آنان که گويا انقالب باعث روی کار آمدن اين آن است که کسانی که مخالف رژيم جمھوری ھ
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رژيم جنايتکار شده است، در اساس مخالف انقالب گشته و برای رھائی از شرايط نکبت بار موجود انرژی مبارزاتی 

  .به ھرز ببرند" اصالحات"خود را در بيراھه ھای 

الذکر روی کسانی ھم تأثير گذاشته و ما حتی گاه در ميان نسل جوان جای تعجب نيست که سم ھای تبليغی نيروھای فوق 

شاھد اظھار نظر ھائی  باشيم که  در آن ھا نسل گذشته را به خاطر دست زدن به انقالب سرزنش بکنند که گويا با روی 

ان حکومتی و در ن اصلی اين ايده، اصالح طلبامروج. کار آوردن جمھوری اسالمی زندگی را بر آن ھا تباه کرده اند

حجاريان ھمان کسی است که برای جلوگيری از کاناليزه .  رأس آن ھا سعيد حجاريان، معمار دولت خاتمی می باشد

 اجتماعی موجود در -  حق نسل جوان به سوی انقالب يعنی به سوی دگرگون ساختن کل سيستم اقتصادی هشدن خشم ب

".  معتقدم حتی شاه ھم قابل اصالح بود"ن جا رسانده که مطرح می کند که ايران و نابودی نظام سياسی حاکم، کار را به آ

با اين تبليغات وی می کوشد تا جوانان ما به جای روی آوری به انقالب، با اميد بستن به تغييرات تدريجی ظاھراً غير 

  .جو کنند و خشونت آميز، راه نجات را در ناکجا آباد جمھوری اسالمی اصالح ناپذير ، جست

 انقالب توده ھا جلوه داده می شود، منطقاً  تمامی ۀدر تبليغات فوق که روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی در نتيج

نکبت و تباھی، از فقر و فالکت و بيکاری گرفته تا شکنجه و خفقان و سرکوب و فقدان آزادی ناشی از حاکميت 

اما در مقابل اين تبليغات بی .  انقالب جا زده می شودۀ کنند اشتباھات نسل بر پاۀجمھوری اسالمی در ايران نيز نتيج

اول اين که مردمی که عليه رژيم شاه دست به انقالب زدند از سر . اساس، دو موضوع را بايد مورد توجه قرار داد

ی پدرش  توسط انگليس ھا به جا١٣٢٠واقعيت اين است که شاه که در سال . پا خاستنده سيری و ندانم کاری نبود که ب

 عليه حکومت قانونی دکتر مصدق، اين ٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨بر تخت سلطنت نشانده شده بود، با کودتای امپرياليستی 

 مرداد از يک سو در ٢٨شاه پس از کودتای . مريکا و انگليس مجدداً به قدرت باز گشتابار با ھمکاری دولت ھای 

نش که او را به قدرت رسانده بودند چھار طاق باز گذاشته بود تا از ھای کشور را برای تسھيل چپاول آن توسط اربابا

مريکائی و انگليس به يغما برد و از طرف ديگر با ا که دولت مصدق ملی کرده بود را کنسرسيوم یجمله ذخاير نفتي

 خونين اين رژيم ضمن سرکوب. اعمال يک ديکتاتوری لجام گسيخته ھر صدای آزاديخواھی را در گلو خفه می ساخت

 توده ھای ستمديده کشيده و از آن ھا که او را مجبور به فرار از کشور ۀھر صدای اعتراضی در گلو، تسمه از گرد

سرکوب رژيم شاه به اين طريق به ھمگان نشان می داد که . نموده بودند، با دار و شکنجه و درفش انتقام می گرفت

 حق داشت که به  کامالً ١٣۵۶ - ١٣۵٧نسل انقالب در سال ھای بنا براين .   نوکری برای خارجی استۀداخلی الزم

 و با دادن چند ھزار هاين نسل در کشور گل و بلبل زندگی نمی کرد که عليه رژيم خونخوار شاه شوريد. انقالب بر خيزد

  . سزاوارش بود، يعنی به زباله دان تاريخءشھيد سرانجام آن رژيم جھنمی را به جائی انداخت که از ابتدا

 حاکم می باشند، نمی توانست ۀخيزش ميليونی توده ھائی که از وضع موجود به تنگ آمده و خواھان نابودی نظم ظالمان

صورت واقعيت به خود بگيرد و انقالب نمی توانست برپا شود اگر رژيم شاه به عنوان حافظ منافع سرمايه داران وابسته 

در .  خود خشم و نفرت عمومی را به طرف خود جلب نمی کردۀتکارانو امپرياليست ھا با عملکردھای ارتجاعی و جناي

نتيجه وقتی می بينيم که ميليون ھا نفر به خيابان ھا ريخته و فرياد مرگ بر شاه سر می دھند اين خود نشان می دھد که 

 محروم تبديل شده ۀ نفرت ميليون ھا کارگر و تودۀشاه چه شرايط ذلت باری برای اين مردم ايجاد نموده بود که به نقط

  .بود 

 هاين رژيم ب.  جمھوری اسالمی حاصل انقالب نبود که بتوان با تکيه بر آن عليه انقالب سخن گفتدوم اين که اساساً 

برای  دسيسه ھای امپرياليستی عليه انقالب توده ھا و ناتوانی انقالب ۀ ادعاھای نادرست و مغرضانه،  نتيجۀعکس ھم

اگر به خواست ھای مردم در آن سال ھا باز گرديم می بينيم که مردم برای .  قطعی دشمنان خود بودۀدر ھم شکستن سلط

اين ھا ھمان . پاخاسته بودنده استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی و عليه وابستگی و ديکتاتوری و فقر و فالکت ب
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به قدرت رسيدن در مقابل آن ھا ايستاد و چه با توسل به فريب و خواست ھائی بود که جمھوری اسالمی از روز اول 

بنابراين در .  و چه با استفاده از قھر ضد انقالبی و سرکوب مبارزات توده ھا، از تحقق آن ھا جلوگيری کردءريا

ژيم شرايطی که رژيم جمھوری اسالمی در عمل نشان داد که سرکوب انقالب توده ھا از ھمان روز اول ھدف اين ر

 ۀ حاصل انقالب بزرگترين تحريف تاريخ می باشد اين رژيم در واقع، وسيلۀبود، جا زدن جمھوری اسالمی به مثاب

اگر به .  سرکوب خونين انقالب توده ھا و حاصل سياست ھای نو استعماری عليه خيزش بزرگ انقالبی مردم ما بود

ی و دارو دسته اش در آن سال ھا در صف مبارزان عليه رژيم  متوجه می شويم که خمينتاريخ انقالب مراجعه کنيم فوراً 

 خيلی از جوانان و نوجوانانی که دست اندر کار انقالب بودند، حتی نام خمينی را ھم نشنيده شاه وزنه ای نبودند و اساساً 

ی ھمچون بی بی سی و در واقعيت اين تبليغات رسانه ھای امپرياليست!  عکس وی را در ماه ببينندبودند که بتوانند بعداً 

 حاکم يعنی سرمايه داران وابسته در ايران بود که خمينی را خمينی کرد تا او بتواند خشم و نفرت مردم ۀتالش ھای طبق

نگاھی به مذاکرات . ل کرده و از راديکاليزه شدن مبارزات آن ھا و قدرت گيری کمونيست ھا جلوگيری کندورا کنتر

 روشن می سازد که خمينی برای رسيدن به قدرت چه تر و نامه ھای رد و بدل شده کامالً  خمينی با دولت کارۀدارو دست

کشتار . مريکا داد و بعدھا ھم چگونه با عمل به اين قول ھا خوش قولی خود را برای آن ھا به اثبات رسانداقول ھائی به 

 برای به انجام رساندن آن از ھيچ جنايتی کمونيست ھا يکی از قول و قرار ھائی بود که ھمان طور که ديديم اين دژخيم

بنابراين خمينی و جمھوری اسالمی اش نه حاصل انقالب مردم ما بلکه حاصل سياست قدرت ھای بزرگ . کوتاھی نکرد

در نتيجه اگر بايد نيروئی را به خاطر وجود نکبت جمھوری اسالمی، آماج . امپرياليستی در کنفرانس گوادالوپ بودند

ر داد اين نيرو جز قدرت ھای امپرياليستی يا به عبارت ديگر امپرياليسم نمی باشد که تا سلطه اش از نفرت خود قرا

 . سرزمين ايران بر نيفتد مردم ما ھم به آزادی دست نخواھند يافت

ت ھا و با توجه به واقعيات فوق، ضمن تأکيد بر اين که انقالب توده ھای دلير ايران در مقابل دشمنانش يعنی امپرياليس

بايد بکوشيم از تجربيات آن مبارزات .  داخلی شکست خورد ، بايد بر مبارزات گذشتگان ارج نھادۀسرمايه داران وابست

نزديک به صد سال گذشته، مردم ما برای . برای ساختن آينده درس گرفته و راه رسيدن به آزادی را ھموار سازيم

 که ھر دو با اين که به پيروزی نرسيدند اما دستاوردھای بزرگ و رسيدن به آزادی به دو انقالب بزرگ متوسل شدند

  . سوی آزادی در بر داشتنده انکار ناپذيری برای راھپيمائی طوالنی مردم ما ب

 سازش ھا و خيانت ھائی که برای به شکست ۀرغم ھم رغم ھمه فراز و نشيب ھايش و علی انقالب مشروطيت علی

 ١٢٨۵ ]اسد[ مرداد١۴لدين شاه قاجار را مجبور نمود که فرمان مشروطيت را در کشاندنش رخ داد سرانجام مظفر ا

به اين ترتيب استبداد خاندان قاجار به اجبار به تشکيل مجلس شورای ملی  و حرکت بر . امضاء کند)  ميالدی١٩٠۶(

بت به استبداد شاھان اموری که ھمه برای کشور ما تازگی داشت و نس.  اساس قانون اساسی و حکومت مشروطه تن داد

  . قاجار گامی به پيش بود

  ھم که طی آن ميليون ھا نفر برای استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی به پا خاستند گرچه ۵٧ و ۵۶انقالب سال ھای 

ع نفوذ رژيم وابسته به امپرياليسم شاه را به زباله دان تاريخ انداخت اما قادر به نابودی سيستم سرمايه داری وابسته و قط

اين انقالب آن چنان نظام .  راه مال خور شدۀامپرياليست ھا از ايران نشد و نتوانست به اھداف خود دست يابد و در نيم

 حاکم و کار به دستانش تا چند سال قادر نشدند اوضاع را به وضع سابق باز ۀ حاکم را به لرزه انداخت که طبقۀظالمان

 خلق ُکرد را به ارمغان آورند که در بستر آن ۀا دستاوردھائی ھم چون جنبش مسلحانگردانند و اين به مردم امکان داد ت

 جمھوری اسالمی خارج ساخت و ۀخلق ُکرد سال ھا در مصاف با جمھوری اسالمی مناطقی از ُکردستان را از سلط

ورائی در ترکمن صحرا ھمچنين اين انقالب به شکل گيری جنبش ش. تجربياتی تاريخ ساز برای نسل آينده بر جا گذاشت

  .امکان داد که تجربياتی بزرگ برای ساختن آينده در اختيار نسل ھای بعدی باقی بگذارد
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 شکست خورد و ضد انقالب حاکم انتقامی سخت از مردم جسور به پا خاسته ۵٧ و ۵۶درست است که انقالب سال ھای 

 ، ھر انقالبی برای رھائی و اساساً ۵٧انقالب سال  تبليغات مسمومی که عليه ۀگرفت اما نبايد فراموش کنيم که ھم

 جھنمی جمھوری اسالمی و نظام ۀسازمان يافته درست به اين دليل می باشد که جز از طريق انقالب نمی توان از سلط

ھمچنين بايد آگاه بود که راه رسيدن به آزادی و . نکبت بار سرمايه داری حاکم خالص شد و به آزادی و رھائی رسيد

 اما اين مبارزات علی. گی در رفاه و آرامش راه سھل الوصولی نيست و مملو از شکست ھا و فراز و فرود ھاستزند

  .  نا کامی ھا ، راه آينده را روشن و ھموار می سازندۀرغم ھم

 و  آزادیۀکسانی که فکر می کنند خلق ھای ديگر جھان مثالً در اروپا در يک روز آفتابی از خواب برخاستند و جام

چرا که ھيچ خلقی بدون رنج و بدون تحمل سختی ھای بسيار نتوانسته . رفاه را بر تن کردند بايد بدانند که اشتباه می کنند

راه انقالب راھی سخت و طوالنی است اما تاريخ نشان داده ھيچ چاره ای جز .  سرنوشت خويش را خود تعيين کند

وست و به پيروزی اش ايمان داشت، راھی که انقالب شکوھمند بعدی در به اين راه  بايد پي. عبور از آن وجود ندارد

  .چشم انداز آن می باشد

  ١٣٩٢ ]دلو[بھمن ماه

  

 


