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  سازمان فدائيان اقليت: فرستنده

  ۶١۴:نشر لول در کار شماره

 ٢٠١٢ فبروری ٠٩

  

  ]دلو[ بھمن ٢٢ امي، ق٥٧ انقالب

  از آن آموختدي که بائیو درس ھا
 

 در روز راني مردم ای توده ھاۀ مسلحانامي که با  قیحکومت.  گذردی از سه دھه مشي شاه بميرژ ی سرنگوناز

 مردم زحمتکشی کارگران و توده ھا.  قدرت نشستۀکي آن بر اری به جای اسالمیبھمن سرنگون شد و جمھور٢٢

 ،یاسيحقق مطالبات س و تکيدموکراتی  ھای شاه، کسب آزادمي رژیکتاتوري از ستم و دئی رھای که برارانيا

 مواجه شدند که به ی با حکومتی پھلومي رژیاز سرنگون  آورده بودند، پسی به انقالب روی و اجتماعیاقتصاد

 سال، ھر آنچه در توان داشت جھت ٣٣ ی که طیحکومت.  ترو سفاک تر بودی ارتجاعنيشي پميمراتب از رژ

چرا .  به کار گرفتراني زحمتکش ایران و توده ھا کارگکي حقوق دموکراتني ترئیابتدا سرکوب مردم و سلب

 وچگونه؟

 و به طور اخص یاسي سی اعتصابات عمومیري، شکل گ٥٧ دوم ۀمي ندر راني مردم ای مبارزات تود ھایبا اعتال 

توده ھا، .  قرار گرفتیدي جدتي در وضعرانيکارگران شرکت نفت، جامعه و انقالب ا مند اعتصاب قدرت

 سلطه گذشته،ۀ وي به شد قادر نبوگري دز،ي حاکم نۀ کنند و طبقني گذشته تمکطيبه شرا نبودند گرحاضريد

 شاه یتي امنیروھايساواک و ن  اثر،ی بمي رژی سرکوبگریابزارھا.  خود را بر مردم اعمال کندۀسرکوبگران

.  سوختیم ی اجتماعی دگرگونکيجامعه در التھاب  . قرار گرفتی اضمحالل درونتي در وضعميسردرگم و رژ

 جامعه را فرا تمام ی انقالبتيموقع.  شدیاز سرنوشت سۀ مبارزات مردم  وارد مرحل،]سنبله[وري شھر١٧پس از 

.  بودی سلطنتمي رژی سقوط حتمیاي گوزيھمه چ  کالم،کيدر .  جلودار مبارزات مردم نبودگري دزيگلوله ن. گرفت

استمرارحکومت .  توانست پاسدار آن باشدی نمگري شاه دميمتالطم شده بود، رژ" ثباتۀ ريجز" که یتي وضعنيدر چن

 و منطقه نبود راني در اامريکا سميالي وامپری داخلی بورژوازی اقتصاد- یاسي منافع سۀ کنندنيمأ تگريشاه، نه تنھا د

الب  شرکت کننده در انقیروھاي نی توانست صف بندی حکومت شاه مۀادام وجود آمدهه  بی انقالبتيبلکه، با موقع
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 در ،ی و تمام خلقیکتاتوري دضد صرفا ی توده ھا را از شعارھایدگرگون و روند حرکت انقالب  به سرعتزيرا ن

 ھمان نيو ا.  دھدسوق راني زحمتکش ای کارگران و توده ھای و طرح مطالبات مشخص طبقاتسميکالي رادريمس

 یبا بقا  ھمراهی دارهيحفظ نظام سرما. شتند  از آن وحشت دای داخلی ارتجاعیروھاي و نامريکا بود که ینکته ا

 حاکم و ۀ طبقیستراتژ ني تری سرکوب مردم، اصللي و طوضي عری و دستگاه ھای دولتکي بوروکراتنيماش

 انقالب و یروھاي نی صف بندسميکالي از رادینيخم  وحشتزي و نامريکا سمياليوحشت امپر.  بودراني در اامريکا

.  شدیني با خمامريکا ئی و ھمگرامتي نقطه عزران،ي زحمتکش ایران وتوده ھا کارگیگسترش مطالبات طبقان

  مردم و به طور اخصکي دموکراتی ھای با آزادشي چون و چرای بتي و ضدی ارتجاعتي باماھینيشخص خم

  .ت گشی و نظام سلطنتشاه ینيگزي جای براامريکا مطلوب وي کارگران، آلترناتی و منافع طبقاتسميش با کمونتيضد

 مردم سوار شد یمبارزات انقالب  و بر بستر توھم توده ھا، بر موجتي روحانی ارتباطی با استفاده از شبکه ھاینيخم

  کنفرانساني در جرامريکا ۀندي با نمایني خمندهي نماۀانيمخفۀ  و جلسداريد.  انقالب نشستی رھبرگاهيو در جا

  . کردکسرهي را فيتکل ،"گوادلوپ"

 ران،ي در اامريکا ري و سفزريبا ھو  بازرگانی و مھدی بھشتۀ پشت پردیو زد و بندھا" دلوپگوا "جلسۀ حاصل

 بود که نگونهي شد و ادي جدۀ حاکمتأي ھیري قدرت گیراه برا  و ھموار شدنیني بالمنازع خمی رھبری براینيتضم

 یاسي سی ھایتار و سلب آزاد و کشتي جنار سر بر آورد که دیبھمن، حکومت٢٢ شکوھمند امي و ق٥٧از دل انقالب 

 . گرفتیشي شاه، پی سلطنتمي صد بار بر رژران،ي مردم ای توده ھاکيودموکرات

 ٥٧ خود در سال ی و رفاھیاجتماع ک،ي و کسب مطالبات دموکراتی آزادی که براراني مردم ای و توده ھاکارگران

 سهي از مطالبات شان متحقق نشد بلکه، در مقاکي چي تنھا ھنه ،ی اسالمی آوردند، با استقرار جمھوریبه انقالب رو

 ی که سبب روی عواملۀ رو  مجموعنيازا. ند ھم قرارگرفتی ترمي وخاري بستيبا دوران حکومت  شاه در وضع

  . استی به قوت خودباق٥٧ طي از شراشي شد، ب٥٧ به انقالبراني مردم اعي وسی و توده ھاکارگران یآور

 مطلق زنان، ی حقوقی که کارگران و زحمتکشان بدان گرفتارھستند، بی، فقرو فالکت جامعهیني عطي اکنون، شراھم

  گسترش،ی  اجتماعیاعمال روز افزون سرکوب ھا  مردم،کي و دموکراتیاسي سی ھای آزادني ترئیفقدان ابتدا

 جامعه  درشي پاز شي را، بیجتماع انقالب اکي ضرورت تحقق ،ی اسالمی نظام جمھوری درونیدگيفساد و گند

  .آشکار کرده است

 تواند یبھمن، م٢٢ ۀمسلحان امي قی و انگشت گذاشتن بر دست آوردھا٥٧ نکات قوت و ضعف انقالب یني بازبلذا،

  . باشدراني زحمتکش ایھا  کارگران و تودهی مرحله از جنبش مبارزاتني عمل ایراه گشا

 ۀمي در نرانيبھمن، توسط ضدانقالب حاکم بر ا٢٢ امي و حاصل ق٥٧ که انقالب ستي ندهي پوشی بر کستي واقعنيا

آنچه کارگران و توده . دي مواجه گردیبا شکست قطع٦٠ کشاکش دو ساله سرانجام در سال کي یراه متوقف و ط

 ۀ ثمرقاي، بلکه دق٥٧ حاصل انقالب هکرده و بدان گرفتار شده اند، ن  سال تجربه٣٣ ی طران،ي زحمتکش ایھا

  . بر جامعه بوده استی اسالمی جمھوری ضد انقالبمير رژاستقرا شکست انقالب و

 ستي رفرمیروھاي ن،یجھان ی دارهي و سرماسميالي مدافع امپری سلطنت طلب، سازمان ھایروھاي که نستي نھودهيب

 شبانه غاتي وحشت دارند، در تبلی موجودند و ازانقالب اجتماعی که مدافع نظم طبقاتئی کالم ھمه آنھاکيو در 

 و ضد انقالب حاکم بر ی اسالمی را، نه عملکرد نظام جمھورراني بر احاکم تي کنند تا وضعیشان، تالش م یروز

 ستميمدافعان س  از انقالب وزاني گریروھاي ننيا.  به خورد مردم بدھند٥٧به عنوان حاصل انقالب   بلکه،رانيا
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 عي ھا و فجای گریرده اند تا ھمه وحش از سه دھه، آگاھانه  تالش کشي بی طی ترفندني با چن،ی دارهيسرما

 . به خورد مردم بدھند٥٧ انقالب ۀجي را نتی اسالمیجمھور

 بود که یاسي ساني زندانیآزاد ،٥٧ آنان به انقالب ی آوری و روراني مبارزات گسترده مردم اۀ که ثمری حالدر

 ی ھای آزادیريقالب، شکل گ انیدست آوردھا. شدند  به زندان و اعدام محکومی اسالمیمجددا توسط جمھور

 یکي ران،ي ضد انقالب حاکم بر اسط درنگ توی در جامعه بود، که بیاسيس ی نسبی ھای آزادشي و گشاکيدموکرات

تظاھرات و   اجتماعات،ی، آزاد٥٧حاصل انقالب .  و دوباره از توده ھا باز پس گرفته شدسرکوب یگريپس از د

 قلم ھا را یني خممي بود، که بادستور مستقیاسي سی سازمان ھااتير روزنامه ھا و نشیانتشار گسترده و علن

  . به رگبار بستندرا یاسي اجتماعات سو را به محاق بردند اتيشکستند، نشر

 و مھم تر از ھمه، سرکوب، ی دستگاه ھای بھمن، اضمحالل ساواک، فروپاش٢٢ ۀ مسلحانامي انقالب و حاصل قۀثمر

 ی شوراھا،ی سربازان و پرسنل انقالبیشوراھا  دھقانان،ی شوراھا،یر مستقل کارگی شوراھایريشکل گ

و زحمتکش بود، که ضد انقالب حاکم آنھا را   کارگری  به عنوان ارگان اعمال قدرت توده ھارهي و غیدانشجوئ

 آنھا نيگزي جای اسالمی جمھوریعنوان ابزار سرکوب و جاسوس  را بهی زرد اسالمیسرکوب و گاه  شوراھا

 عاً ي سرکوبگر، سریتي امنی دوباره به خدمت گرفته شدند، ارتش و دستگاه ھاساواک یتي امنیروھاين. ساخت

 از ات،ي واقعني اۀلذا، با توجه به ھم.   آنھا به کار گرفته شدندی انقالبی مردم و دست آوردھاهي شدند و علیبازساز

 ني که استي ندهي پوشیبرکس . نام برد٥٧ انقالب ۀ ارزندی از تجربه ھایکي به عنوان دي بای بھمن، م٢٢ۀمسلحان اميق

 از ی و دھقانی کارگری و شوراھادي درھم کوبرا ی پھلومي رژۀرازي بھمن بود، که ش٢٢ یئ مسلحانه و توده اميق

 است که یگرانقدرۀ  تجربنيچن بر بستر.  آوردندرونيصحرا  از دل آن سر ب  دھقانان ترکمنی انقالبیجمله شوراھا

 مسلحانه امي و قیاسي سی اعتصاب عمومکي با دي بای مز،ي رانی اسالمی معتقد است جمھورت،ي اقلانيزمان فدائسا

 ٥٧ کارگران وزحمتکشان در انقالب یاعمال قدرت شوراھاۀ ب از تجریبا درس آموز و باز،.  ساقط کردیئتوده 

 . قرارداده استی اسالمی جمھورلي را بد کارگران و زحمتکشانئی حکومت شوراويسازمان ما، آلترنات است که،

 ھم بود، ی برجسته ای ھاضعف ی دارا٥٧ بھمن، انقالب ٢٢ یئ مسلحانه و توده امي در کنار تجارب ارزشمند قالبته

 ی را، با خسران جدراني مردم ای و توده ھاکارگران ی روشي و پی تواند انقالب آتیکه درس نگرفتن از آن، م

  .مواجه کند

 کم بھا دادن به زي و ن٥٧ در انقالب یکتاتوريد  ضد صرفاً ۀ بر مبارزدي شدديکأو ت" ھمه باھم" شعار یر محوطرح

 زحمتکش ی بود، که عمال کارگران و توده ھا٥٧ انقالب ی اساسیضعف ھاۀ  از جمل،ی طبقاتۀ امر مبارزشبرديپ

 . سوق دادیني توھم خمگرداب ی را به سورانيا

 از فقر و فالکت، ستم و استبداد و کسب ئی مردم که ھمانا رھامبارزات ی اصلشيل گرا، در مقاب٥٧در انقالب  

  از جملهني و دروغی کلی شعارھای سرکي با طرح یني بود، خمکي خواھانه و دموکراتیآزاد  مطالباتیتمام

 مرتجع با تيحان و روداران هي سرماع در چھارچوب منافینيخم.  توده ھا دست زدبي ھمه، عمال به فری برایآزاد

 و توانست انقالب را از ختيتوھم توده ھا را بر انگ"  برودديشاه با" نکهي بر اهيو تک" ھمه با ھم"استفاده از شعار 

 بر یمستقل و متکۀ  زحمتکش جامعه را از ھرگونه مبارزی کارگران و توده ھاجه،ي و در نتی اش تھیاصل مضمون

  .داشت شان باز یمنافع طبقات



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 چپ و یاسي سی ھاسازمان ی برنامگی ب،یئ  تودهی کارگر، سطح نازل آگاھۀ طبقی سازمانی بان،يم ني ادر

 بر علت دي مزز،ين کي دمکراتی ھایدادن به آزاد  کم بھا،ی مدون و مشخص پرولترۀ برنامکي و فقدان ستيکمون

 .نشست انقالب ی بر موج مبارزات توده ھا سوار گشت و بر مسند رھبرینيشد، تا خم

 موردتوجه قرار ستي بای می به طور  جدی کنونتي است، که درموقع٥٧ تلخ انقالب ی از تجربه ھایکي ن،ي او

 جھت ئی ستمگر، به تنھامي رژکي ی نشان داده است که صرفا، سرنگونی به درست٥٧ انقالب ۀتجرب. رديگ

 قدرت که ني بسته به االب،انقسرنوشت ھر . ستي نی زحمتکش کافیمطالبات کارگران و توده ھا  بهئیپاسخگو

  . رقم خواھد خوردرد،ي در دست کدام طبقه قرار گیاسيس

 شان را در ی ھانهي کردند و سی آوردند، فداکاریمبارزه رو  مردم بودند که بهیونيلي می توده ھاني، ا٥٧ انقالب در

ان صنعت نفت بودند، که بااعتصاب و  کارگرنيا.  شاه، آماج رگبار گلوله کردندمي رژیتيامن یروھايمقابل ارتش و ن

 با ی نظام سلطنتکه، نيو به رغم ا  مردمی ھایبه رغم ھمه جانفشان.  شاه را فلج کردندمي نفت، رژیبستن لوله ھا

 کارگر نتوانست ۀ که بدان اشاره شد، طبقئی ضعف ھاليبه دل  مسلحانه سرنگون شد، اما،امي و قیئ انقالب توده کي

با کسب .  را تصاحب نمودیاسي مرتجع قدرت ستي به ھمراه روحانی عمال بوژوازو رديدست گ را به یاسيقدرت س

 راني شاه بر امي ازرژتکارتري جنایش، مجددا حکومت ا مرتجعۀ و دارو دستیني توسط خم٥٧ انقالب یاسيس قدرت

  .مواجه شد  با شکستراني کارگر و زحمتکش ای و انقالب توده ھاديحاکم گرد

 تکرار ايبي تونس، مصر و للي از قبقايفرا شمال یکشورھا  تماممهي در انقالبات نگري دی به نوع٥٧قالب  انۀ تجرب

  . کندی مدي تھدزي را نراني زحمتکش ای کارگران و توده ھای روشيبسا انقالب پ  انحراف، چهنيخطر ا. شده است

 ی داران، قدرت ھاهيسرما. است  نشستهرانيا مردم ی مبارزات کنونني در کمی انحرافشي گراني چنکي ز،ي نامروز

 یزي زحمتکش قرار دارد، چی کارگر و توده ھاۀ که منافع شان در تضاد بامنافع طبقینا و ھمه مرتجعیستياليامپر

 با توجه به رشد ی دارهي مدافع سرمایروھاينآنچه مسلم است .  خواھندی نم،یاسالم ی جمھوریفراتر از سرنگون

آنان با .  کنندیبردار ی را  کپیني خمی ھاکي ھمان تاکتتوانند ی، نم٥٧نسبت به   دوران انقالب  مردم یآگاھ ینسب

 شان یغاتي تبلی انبوه رسانه ھاقي انقالب از طرضد اناتيجر.  شوندی مداني وارد می تردهيچي پیشگردھا و ترفندھا

 ،ی اسالمی جمھوری سرنگونیفردا در یاسي به چنگ آوردن قدرت سجھت ی و دموکراسی آزادرشعار بهيبا تک

 ی آزادتي تحقق و تثبی ھازمي ھرگز به مکان،ی مرتجع و ھمه مدافعان بوژوازیروھاين . برداشته اندزيخ

آنان، بر بستر منافع  . کنندی نمی اشاره اراني زحمتکش ای کارگران و توده ھای مورد نظرشان برایودموکراس

 جماعت مدافع نيا.  توده ھا گام بردارندقي تحمري درمسايه سکوت کنند و  بارني دھند در ای محي شان، ترجیطبقات

 امي و ق٥٧ از انقالب یسأ به تراني زحمتکش ای که کارگران و توده ھادانند ی می موجود به خوبینظم طبقات

ا و با کارخانه ھ  تمامۀ در گستری کارگری شوراھالي و تشکصاب اعتی ھاتهي کمیبھمن، با سازماندھ٢٢ ۀمسلحان

 از شکست انقالب، با ھمه توان  یري وجلوگیاسي جھت کسب قدرت سنباري شان، ای مطالبات طبقاتعيطرح وس

 مدافع نيرتريگيکارگر پۀ طبق.  بھمن به آنان آموخته است٢٢ مسلحانه امي و ق٥٧ را انقالب نيا. ديخودخواھند جنگ

 درخدمت ھدف ی آزادني کند، چرا که ای مدفاع ھا ید آزاني و گسترده ترني ترعي است و از وسیاسي سی ھایآزاد

 نوع ني تری کارگر خواھان استقرار عالۀطبق.  استی ازاستثمار و ستم طبقاتئی رھای طبقه براني ای و انسانیعال

  . باشدی زحمتکش می عموم توده ھاتي حاکمۀ است که عرصی شورائیدمکراس یعني ،یدمکراس

 ی اند، در فردادهي لمی ودموکراسی آزادی شعار کلی که ھم اکنون، روی دارهيا مدافعان رنگارنگ نظام سرمھمه

 ۀ کن مطالبات تل انبار شداني بنلي و سی کارگریشوراھاۀ  و در مواجھه با اعمال ارادی اسالمی جمھوریسرنگون
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 ني ایعا مورد ادی و دموکراسی آزاده کنجاستي دارند؟ ای چه پاسخران،يا  زحمت کشیکارگران و توده ھا

 ی شوراھایري کارگر و قدرت گۀ حضرات با منافع طبقني ایاز آنجا که منافع طبقات. بازد یحضرات رنگ م

 دني برچ،یني شکل آن، در تضاد است، ھمانندخمني در گسترده ترھاي آزادی و زحمتکشان و برقرارکارگران

  . شان خواھد بودۀنيز گنياول  سرکوب کارگراننشوراھا،  و به دنبال آ   انحاللھا، یآزاد

 انقالب کي رتحققي قدم در مسني صرفا اولی اسالمی جمھوری است که، سرنگونزش داده آمو٥٧ انقالب ۀتجرب

 لي و تشکیاسيتنھا با کسب قدرت س  آموخته اند که٥٧ از انقالب رانيکارگران و زحمتکشان ا.  استیاجتماع

 . خواھد شدني تضمانقالب یروزي کارگران و زحمتکشان است که پیحکومت شورائ

 به ھمراه دفاع ی طبقاتۀ امرمبارزشبردي کارگر در پۀ مستمر طبقیريگي و پیري تزلزل ناپذت،ي رو، قاطعني ااز

 توده ۀ ھمی برای گاھهي تواند تکی است که میموضوعات مھم  از جملهران،ي مردم ایقاطع از منافع عموم توده ھا

 . انقالب باشدئی نھایروزي تا پی اسالمی جمھوری سرنگونیبرا رمبارزهي در مسراني زحمتکش ایھا

 

 تجارب گران ني به ایتوجھ یب.  بھمن است٢٢ یئ مسلحانه و توده امي از تجارب ارزشمند قئی ھا، گوشه ھانيا

  سال، بر سر کارگران و٣٣ ني ایست که طا یعي فجاۀھم  گرفتندهي نادی بھمن، به معنا٢٢ امي و ق٥٧ انقالب یبھا

 .است  آمدهراني زحمتکش مردم ایتوده ھا

 

                   

 

 


