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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ١٠
  

 ! ايران١٣۵٧تحليلی بر تحوالت انقالب 
  )٢٠١٣ جنوری ٢۵رانی پالتاکی، جمعه سخن(

٣  

  المی با انقالبيون و شکست انقالبسرکوب و جنگ حکومت تازه به قدرت رسيده اس

ھر کدام از شما در سخنان .  و دوستان، با پوزش از اين که بحث من به دليل قطع اينترنت و مشکل فنی قطع شدءرفقا

شما دوستان بحث خودتان را کرديد و به نظرم . متشکرم.  اشاره کرديد۵٧مختلف و مھم انقالب ھای خود، به عرصه 

 که رفيق مازيار راضی در اين جلسه ئیھم چنين در بحث ھا و نتيجه گيری ھا. نان نکرديدراؤال مشخصی از سخنس

در حالی که نقد و بررسی اين اختالفات بسيار مھم است اما من در اين وقت کوتاه نمی خواھم به . داشتند، اختالفاتی دارم

 نخست بحث خود به تعريف انقالب و پيش زمينه بنابراين، من در بخش. آن ھا بپردازم و از بحث اثباتی خود غافل بمانم

در اين بخش از بحثم، تحوالت پس از انقالب را مورد بحث و بررسی قرار می دھم و به .  پرداختم۵٧ھای انقالب 

، نه تکرار وقايع ١٣۵٧بنابراين، ھدف از پرداختن به پيش زمينه ھای انقالب بھمن ماه . نتيجه گيری می پردازم

  .روشن کنيمرا  مان ۀبا نگاھی به گذشته، افق و چشم انداز آتی خودمان و جامعتاريخی، بلکه 

 و تشکيل شوراھا در ئی گيری جنبش شورا  کارگر ايران برمی گردد اوجۀتا آن جا که پس از پيروزی انقالب به طبق

ی يک دوره از مبارزات عروج اين شوراھا، محصول تکامل.  ھا و غيره بود  ھا محالت، روستاھا، سربازخانه کارخانه

ی بر سر مطالبات اقتصادی و سياسی ئ حرکات موضعی و منطقه ۀنسبتا طوالنی دوران قبل از انقالب بود که از مجموع

آغاز شد و در مسير تکاملی خود به يک جنبش سراسری اعتراضی گسترده، اعتصابات کارگری و اعتصاب عمومی 

  . ا در دوران اعتصاب عمومی سياسی بسته شد شوراھۀبنابراين، نطف. سياسی ارتقا يافت

، تشکيل شوراھای کارگری، يعنی به وجود آوردن عمل ۵٧به اين ترتيب، يکی از تجارب کارگران در مقطع انقالب 

 و ايجاد شوراھا در محل ھای ۵٧ی در مقطع انقالب ئ رشد جنبش شوراءابتدا. مستقيم انقالبی و تشکل قدرت مردمی بود

اما اين جنبش پس از انقالب در سير تکاملی و صعودی .  از مبارزات محدود و محلی و مقطعی آغاز شدکار و زندگی،

  .  يافتءخود، به اعتصابات گسترده سراسری و سياسی ارتقا

 بھمن، شوراھا با سرعت و وسعت زيادی در اغلب کارخانه ھا و واحدھای بزرگ صنعتی، آن جا که ٢٢پس از انقالب 

کارگران در انتخابات نسبتا . صاب شکل گرفته بود و کارگران آگاه در آن ھا نقش داشتند، شکل گرفتندکميته ھای اعت

 ئیدر واحدھا. دموکراتيک خود، نمايندگان شان را برگزيدند و در برخی از واحدھا، کنترل امور را ھم به دست گرفتند

اندازی کردند و بازگشت به کار کارگران، اخراج عناصر  و راه ئیکه مالکان و مديران، کارخانه را بسته بودند، بازگشا
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بازگرداندن کارگران اخراجی . حکومت سرنگون شده و پرداخت دست مزد معوقه، عمده ترين مطالبات کارگران بود

  .دوران شاه، بخشی از اعمال قدرت شوراھا بود

 خود و موفقيت اين شوراھا در کنترل ، حمايت و پشتيبانی کارکنان صنعت نفت از شوراھای۵٧پس از انقالب بھمن 

 تحت اقداماتی که در صنعت نفت صورت می گرفت، عموماً . امور، قوی ترين شوراھا را در اين صنعت سر برآورد

ھرچند در اين بخش، سنديکاھا نيز وجود داشتند و در برخی قسمت ھا نيز فعال بودند، اما حرکات . رھبری شوراھا بود

راھا امور شو.  ھا، با ھمکاری نزديک سنديکا و شورا و از طريق شوراھا صورت می گرفتسياسی حتی در آن قسمت

سسات وابسته به صنعت نفت را کنترل می کردند و پااليشگاه آبادان مرکز قدرت اعمال کنترل پااليشگاه ھا و ساير مؤ

  .کارگری بود

 ۀکميت«.  امور پااليشگاه ھا را به دست گرفتۀر اعتصاب اداۀ، کميت۵٧ بھمن ٢٢در پااليشگاه آبادان پس از انقالب 

که برای حفاظت و نگھبانی پااليشگاه توسط کارگران نفت تشکيل شده بود، ھم چنان به فعاليت » پاسداران صنعت نفت

کنترل امور پااليشگاه توسط کارکنان تا ارديبھشت . ، شورا جايگزين کميته اعتصاب شد۵٨از اوايل سال . خود ادامه داد

شورا .  روز تعطيل در ھفته، توسط شورا عملی شد٢ ساعت کار و ۴٠در طول اين مدت، . ، ھم چنان ادامه داشت۵٨

  . بسياری از مديران وابسته به حکومت پھلوی و ضدکارگری را اخراج کرد

ت به شان در اثر توھمات خود نسب ، با ورود مديران جديد منتخب دولت، کارکنان و شورای۵٨اما در ارديبھشت 

حکومت جديد، قدرت را دودستی به دولت موقت تحويل دادند و از آن به بعد، نقش شورای کارکنان پااليشگاه آبادان، از 

ن شناخته شده از سنديکای مشترک تصفيه ، فعاالال۵٧اه تھران، پس از بھمن در پااليشگ. کنترل به نظارت تنزل يافت

  .دشدند و طرفداران حکومت، جای آنان را گرفتن

عالوه بر شوراھای تھران، گيالن، جنوب کشور و شھرھای ديگر، شوراھا در سراسر کردستان، بالفاصله پس از 

شورای شھر سنندج، يکی از مھم ترين .  در شھرھا و روستاھا شکل گرفتند و کنترل محلی را عھده دار شدند۵٧انقالب 

ر بودند با اين شورا و سخن گوی آن صديق کمانگر به شوراھای مردم انقالبی کردستان بود که مقامات دولتی مجبو

  .گو بنشينند و بحث و گفت

شوراھای دمکراتيک معلمان، دانش آموزان، .  امور مردمی دخالت مثبت و فعاالنه داشتندۀشوراھای کردستان در ھم

  .سيس شدندأھای فرھنگی و ھنری و غيره ت  نيز کانون زنان، کارگران و

 ۀھای مالکين به نفع روستائيان فقير و محروم، خواستار کنترل و ادار  زمين ۀوه بر مصادرشوراھای دھقانی، عال

  . ھای مسلح بودند و در مواردی اين سياست ھای خود را عملی ساختند مناطق کردستان توسط شوراھا و توده

. زادی به کردستان حمله کردحکومت تازه به قدرت رسيده از ترس اين که کنترل از دستش خارج نشود در اولين بھار آ

 خمينی، ارتش و ژاندارمری باقی مانده از حکومت سلطنتی، پاسداران حکومت ١٣۵٨ مرداد ٢٨ ۀبا فرمان حمل

، »کفن پوشان«، »سياه جامگان«، »مجاھدين انقالب اسالمی« بندان به ھمراه  از چاقوکشان و قدارهئیاسالمی، گروه ھا

 طلبانه و انقالبی ، به سوی کردستان سرازير شدند تا ھرگونه صدای حق»ھيان اسالمسپا«و » جويان خط امامدانش «

به » کومه له«اما، در برابر اين يورش وحشيانه، مردم انقالبی کردستان و در پيشاپيش ھمه . مردم کردستان را خفه کنند

 ھا و حمالت خونين حکومت اسالمی، پا خاستند و جنبشی را راه انداختند که اکنون با گذشت سی و  چھار سال سرکوب

  .اين جنبش ھنوز خاموش نشده است

 مرداد ٢٨ راديو و تلويزيون سراسری کشور پخش کرد و روز ٢٠ کردستان را ساعت ۀرانی خمينی در حملسخن

 .ھای کيھان و اطالعات درج گرديدسخن رانی او، در روزنامه  نيز متن کامل١٩٧٩گست  ا١٧ برابر با ١٣۵٨
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نيز از ...  از چريک ھا وئی مذھبی ھا، حزب توده، بخش ھا- ی ارتجاعی حکومت اسالمی، که ليبرال ھا، ملی نيروھا

زمان با حمله به کردستان، دستاوردھای ھم .  خود به کردستان را آغاز کردندۀآن حمايت می کردند يورش ھمه جانب

 را بستند تا حکومت خود را با تھديد و ترور و جنگ و ھاھا را شکتند؛ دھان دمکراتيک انقالب را سرکوب کردند؛ قلم 

 ديگر ۀ روزنام٢٢ به کردستان، آذری قمی در تھران، توقيف ۵٨ مرداد ٢٩ زمان با يورش روز ھم. کشتار تثبيت کنند

 ھا، دفاتر فدائيان خلق، مراکز کانون وکال، کانون فروشی در تھران، به کتاب ۵٨ مرداد ٢٧روز . را صادر کرد

 ھای کارگری و غيره  ھای سياسی، تشکلھا و سازمان دمکراتيک ملی، دانشگاه، دفاتر روزنامه ۀنويسندگان، جبھ

عام  خلخالی از سوی خمينی، به عنوان حاکم و قاضی برای قتل ۵٨ مرداد ٢٨روز . يورش بردند و به آتش کشيدند

  .مردم انقالبی کردستان، به آن منطقه اعزام شد

با تشکل انقالبيون و زحمت کشان ترکمن در اين . تشکيل شد» کانون فرھنگی و سياسی خلق ترکمن«، ۵٧  بھمن٢۶در 

شوراھا در . ھای بزرگ و تشکيل شوراھای روستائی در سرتاسر ترکمن صحرا آغاز شد  زمينۀکانون، مصادر

ستاد مرکزی «. تشکيل شد» راستاد مرکزی شوراھای ترکمن صح« متمرکز شدند و يک ماه بعد، ئیھای شورا اتحاديه

ه  در ميان خلق ترکمن روزبئیجنبش شورا.  محسوب می شدئیارگان مرکزی حاکميت شورا» شوراھای ترکمن صحرا

روز گسترش بيش تری می يافت و کليه اراضی مالکان بزرگ و درباريان شاه مصادره شده و توسط دھقانان محروم به 

  .  کشت و برداشت می شدئی شوراۀشيو

تشکل ھای دمکراتيک معلمان، دانش آموزان، زنان، . يادان ترکمن صحرا در شوراھای خود متشکل شده بودندص

بخش عظيمی از نيروھای …  نيز کانون ھای فرھنگی و ھنری و شبکه کتابخانه ھای محلی و روستائی و کارگران و

  . آگاه و مبارز را در خود متشکل کرده بودند

، ترور رھبران شوراھای خلق ترکمن، توماج، مختوم، جرجانی و ۵٩لق ترکمن در سال  حکومت اسالمی به خۀحمل

اين تالش ھای جنايت . ھای از اين اقدامات جنايت کارانه برای  برای تالشی شوراھای ترکمن صحرا بود واحدی نمونه 

  . حکومت اسالمی در جھت نابودی شوراھای ترکمن صحرا بودۀکاران

در .  ديگری از شوراھای دھقانی بودندۀ شکل گرفتند، نمون۵٨اھای خراسان، که در اواخر سال شوراھای دھقانی روست

شورای روستا بر کشت و برداشت و تقسيم . اين منطقه، روستائيان با تصرف زمين ھا، به کشت دسته جمعی پرداختند

  .محصول کنترل داشت

 ترکمن صحرا، خراسان، در روستاھای شھر کرد، توابع  عالوه بر روستاھای کردستان وئیبه اين ترتيب، جنبش شورا

  .رودبار، توابع يزد، بابل، ايرانشھر، اروميه، قم و غيره نيز ايجاد شده بودند

اما با اين وجود جنبش اعتراضی قوی .  می کرداسالمی و به ويژه رعايت حجاب زنان تأکيد  ونينی، بر رعايت شئخم

آزادی نه «، »نه روسری نه توسری« چون ئیضع خمينی از جلمه با شعارھازنان و مردان برابری طلب عليه موا

  . زدندئیدر مقابل حاکميت دست به مقاومت و راه پيما» غربی ست و نه شرقی، جھانی ست

س ھمه أ سران تازه به قدرت رسيده و در رئی اين تحوالت سياسی و اجتماعی، به ويژه رشد و گسترش جنبش شوراۀھم

 روز پس از ۴، يعنی ١٣۵٧دت نگران کرده بود به گونه ای که خمينی، در تاريخ بيست و ششم بھمن خمينی را به ش

يعنی در .  خود برگردندۀپيروزی انقالب، با صدور فرمانی از کارگران خواست به طور معمولی به سر کار روزان

حی از بورژوازی در مقابل جناح تفکر خمينی، کارگر به عنوان سياھی لشکر نقش خود را در به قدرت رساندن جنا

اما بخشی از کارگران، اھميتی به اين فرمان ھا ندادند و بر . ديگر ايفاء کرده بود و بايد به کار روزانه اش برمی گشت

 ھزار کارگر دست به اعتصاب، ۵٠، پس از تشکيل دولت موقت در بھمن ماه، دست کم »آصف بيات«اساس تحقيقات 

  .در طی پنج ماه بعد نيز اوضاع به ھمين منوال بود. ر اشکال جنبش ھای اعتراضی زدندتظاھرات، تحصن، يا ديگ
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ھدی بازرگان، شوراھا ھم چنان خواھان کنترل شورا بر توليد پس از به قدرت رسيدن دولت موقت به نخست وزيری م

  . دولت به انواع شيوه ھا متوسل شد تا کنترل کارخانه را از دست کارگران خارج کند. و فروش بودند

 خواست ھای کارگران، نقش و گستردگی شوراھا را در آن دوره نشان می ۀنطق بازرگان، نخست وزير وقت، دربار

س ئيھند صاحب کارخانه باشند، ھمه کاره باشند، تکليف مديريت کارخانه و ھمه چيز را معين کنند و يا ر خوامی«: دھد

  »...اداره را آن ھا انتخاب کنند

اين قانون، کميته ھای اعتصاب و شوراھا را . را معرفی کرد» نيروی ويژه«، دولت موقت قانون ۵٨اواخر ارديبھشت 

  .منع می کرد» تصابامور مديريت و ان«از دخالت در 

 کارگر را در مقابل شوراھای واقعی و ديگر تشکل ھای کارگران ۀ حکومت اسالمی، شوراھای اسالمی کار و خاننھايتاً 

 لوث شوراھا و خالی کردن آن ھا از مضمون و ھدف حکومت اسالمی از تشکيل شوراھای اسالمی، اوالً . قرار دادند

 کارگر را ايفاء کند و مدافع ۀليسی حاکميت در درون طبقون ارگان بايد نقش پ ايمحتوای سياسی و طبقاتی بود و دوم

  .مالکيت خصوصی و ايدئولوژی اسالمی شود

ن کارگری، زنان، روشنفکران، دانش جويان، جوانان، المی، با حمله به تشکل ھا و فعاالدر واقع حکومت اس

 صحرا و غيره را از ھمان ماه ھا نخست پيروزی انقالب آذربايجان، کردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، ترکمن

اگر حکومت اسالمی، در روزھای نخست پس از انقالب بھمن، تعدادی از عناصر حکومت پھلوی را . بھمن آغاز کرد

ن حکومت را أموريت يافت مخالفااعدام کرد اما طولی نکشيد که خلخالی که جنون آدم کشی داشت از سوی خمينی، م

 و در پايان جنگ خونين ھشت ساله، اوج بربريت ۶٧در واقع قتل عام زندانيان سياسی در سال . ه اعدام کندگروه گرو

 ۀ جناح ھا از محافظه کاران تا اصالح طلبان و عناصر حکومت اسالمی، در ھمۀبنابراين، ھم. حکومت اسالمی بود

وزی آن ھا، ربطی به خواست مرابراين اختالف ابن. سرکوب ھا و سانسورھا، ترورھا و اعدام ھا شريک و سھيم بودند

  . به دنبال سھم گيری از قدرت و حاکميت ھستندھا و مطالبات مردمی ندارد و صرفاً 

 در تھران توسط دانش جويان خط امام يکی از نقطه عطف ھای پس از انقالب بود امريکاپس از انقالب، اشغال سفارت 

چون .  ناميد، به خصوص بسياری از نيروھای چپ را خلع سالح کرد۵٧قالب که خمينی آن را انقالبی بزرگ تر از ان

بستن دانشگاه ھا، اشغال رسانه ھا، انحالل سازمان ھا و . که اين نيروھا، ضدامپرياليست بودند و نه ضدسرمايه داری

 حکومت احزاب سياسی، نھادھای دمکراتيک مردمی و جنگ ايران و عراق، يکی پس از ديگری مواضع ارتجاعی

اسالمی را تحکيم بخشيدند و سبب شدند که اين حکومت ارتجاعی و وحشی تا به امروز به بقای خود با تشديد سانسور و 

  .اختناق، سرکوب و ترور، زندان و شکنجه و اعدام و تحميل فقر و فالکت اقتصادی به اکثريت مردم ايران، ادامه دھد

 به شکست ۶٠ سال ۀ را به ويژه از نيم۵٧ به دست ھم دادند و انقالب  آن عواملی که در باال اشاره کردم دستۀھم

اما در اين سه سال جنگ و گريز ھمه جانبه و نابرابری بين نيروھای انقالبی و حکومت ارتجاعی تازه به . کشاندند

  .قدرت رسيده بود

  

  جمع بندی

، ما را به تحوالت ۵٧نگی پيش از انقالب اين تحليل و بررسی و آگاھی به مسايل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھ

 بھمن، ٢٩قيام مردم تبريز در . يعنی به راستی نگاه به گذشته، چراغ راه آينده است.  مان رھنمود می سازدۀ جامعۀآيند

 ۀھم چنين پس از انقالب نيز بخشی عظيمی از مردم تبريز، به بھان. به شعله ور شدن جرقه ھای انقالبی منجر شد

ه سرکوب حزب خلق مسلمان، به خيابان ھا ريختند و در مقابل تعرض نيروھای ارتجاعی جنگيدند و سرکوب اعتراض ب

  .تبريز ھم چنان که در انقالب مشروطيت نيز مردم انقالبی و کمونيست ھای آذربايجان پيش قدم بودند. شدند
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ه  ھای طبقاتی در جامعه، که روزببه اين ترتيب، سرکوب ھای مداوم سياسی، اختناق و سانسور از يک سو، شکاف

در حالی که اکثريت .  بودند١٣۵٧روز عميق تر و گسترده تر می شدند از سوی ديگر، عوامل اصلی بروز انقالب 

 ۀمردم ايران، به ويژه روستائيان و حاشيه نشينان شھرھا در فقر و نداری زندگی می کردند تنھا قشر کوچکی از خانواد

قوام آن ھا و ھم چنين ژنرال ھا و تعدادی سرمايه دار بخش عظيمی از ثروت ھای عمومی جامعه سلطنتی و نزديکان و ا

 به ئی قدرت و حاکميت به ھر بھاسب سود و استثمار نيروی کار و حفظرا در دست خود متمرکز کرده بودند و به جز ک

  .چيز ديگری فکر نمی کردند

 ھا   نويسان معاصر، آن چه بيش از تمام اين حرکت انقالب و تاريخبه گواه تاريخ و تحليل ھا و نظر فعاالن سياسی 

.  ای کاری به پيکر حکومت شاه بزند، اعتصاب نفتگران بود  را تسريع کرده و ضربه۵٧ پيروزی انقالب ۀتوانست زمين

 ١٨از شد، اما   در ميان کارگران صنعت نفت ديده می ١٣۵٧ شھريور ماه ١٧ای از  ھرچند حرکت ھای پراکنده 

 حرکت اصلی و اثرگذار کارگران صنعت نفت شکل گرفت و رگ حياتی و شريان اصلی اقتصاد، ۵٧شھريور سال 

 .سياست و حاکميت شاھنشاھی را قطع کرد

آن ھا نه تنھا خواستار افزايش .  سياه، صدھا نفر از کارگران پااليشگاه تھران اعتصاب کردندۀيک روز بعد از جمع

دو روز .  کارکنان بودند، بلکه با خواسته ھای سياسی نظير پايان دادن به حکومت نظامی بودندحقوق و بھبود شرايط

. بعد کارگران و کارکنان پااليشگاه ھای تبريز، آبادان، اصفھان و شيراز نيز ھم چون پااليشگاه تھران اعتصاب کردند

اعتصاب . بحران سياسی حکومت شاه افزوداين اعتصاب ھا که ھم زمان با ساير اعتصاب ھای کارگری بود، بر شدت 

  . محدود به شھرھای ياد شده نشد و در کرمانشاه نيز کارکنان شرکت ملی نفت نيز دست به اعتصاب زدند

تجربه تاريخی مبارزات . ، تمام نفتگران ميدان ھای نفتی اھواز به اعتصاب پيوستند١٣۵٧ مھرماه ٢٧سرانجام در 

ا قبل از اين اعتصاب، رھبری و ھدايت فعاليت ھای سياسی در ميان نفتگران جنوب، کارگری نفت نشان می دھد که ت

 ١٣۵٧اما حوادث ماه ھای مھر، آبان و آذر . به طور عمده در اختيار گرايشات سوسياليستی و راديکال قرار داشت

ن نقش خمينی و در اين ميا. نشان داد که سازمان دھی جديدی برای ھدايت اعتصاب ھا در حال شکل گيری است

او، با تشکيل ھياتی از افراد مورد اطمينان خود، آن ھا را را به ميان اعتصاب . طرفداران او بسيار مھم و حساس بود

از ھمان آغاز، . کنندگان فرستاد تا ضمن ھدايت و رھبری اعتصاب، اعتصاب کنندگان را به ادامه اعتصاب دعوت کنند

  .مساله نفت و اعتصاب کارکنان نفت جايگاه خاصی داداو در اغلب سخن رانی ھای خودش به 

 بين  ۀ مردم ايران، نه تنھا عظيم ترين رويداد تاريخ معاصر ايران بود، بلکه در عرص١٣۵٧در حقيقت انقالب سال 

ثيرات مثبت و منفی خود را گذاشت و به لحاظ سياسی و اجتماعی بزرگ ترين انقالب عصر أی نيز تئالمللی و منطقه 

  .وب می شودمحس

در اين انقالب کارگران، زنان، دانش جويان، جوانان، روشنفکران و ھنرمندان پيشرو، محرومان و آزادی خواھان و 

عدالت جويان جامعه با وجود ھمه مبارزات و جان فشانی ھايشان، اھداف و سياست روشن طبقانی از اين انقالب نداشتند 

 مذھبی طرح و نقشه -در حالی که گرايشات به اصطالح ملی . الب تدافعی بودو در بھترين حالت مبارزه شان پس از انق

عمل و ھم چنين پايگاه اجتماعی خود را داشتند و با ھمکاری ھمديگر انقالب و دستاوردھای انقالب بھمن را به خونين 

ا در سايه خفقان و نھايتا گرايش مذھبی گرايشات ديگر را سرکوب کرد و حاکميت خود ر. ترين شکلی سرکوب کردند

  .سانسور، سرکوب و سانسور، جنگ و وحشت، شکنجه و اعدام تثبيت کردند

 طبقاتی خود را ۀن اين طبقه تنھا در صورتی قادر خواھند بود در انقالب آتی ايران، جايگاه شايستۀ کارگر و فعاالطبق

د نقاط ضعف آن، نقط قوتش را تقويت کنند و به  مورد بررسی قرار دھند و با نق را عميقاً ۵٧پيدا کنند که تجارب انقالب 

  .کار ببندند
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 ھای سياسی و اعتماد به نفس  کارگر در منازعات و مناقشهۀيکی از مھم ترين اين تجارب، حفظ استقالل طبقاتی طبق

از حق و  سرمايه دار، ۀ يکی از اصلی ترين طبقات جامعه است که در مقابل طبقۀن و رھبران آن به عنوان نمايندفعاال

  .حقوق ھمه شھروندان دفاع می کند

ی ئ ھای کارگر و محرومان جامعه به عمل مستقيم انقالبی و ايجاد ارگان ھای اعمال قدرت توده  دومين روی آوری توده

  .و کنترل کارگری، يعنی شوراھا است

. دھای خود و انقالب را حفظ کند کارگر، اين طبقه نتوانست دستاورۀاما با وجود اين ھمه مبارزه و جان فشانی ھای طبق

 ھای  بخش عظيمی از عموم توده. ، ھمگانی بودن آن است۵٧در واقع يکی ديگر از مھم ترين ويژگی ھای انقالب 

عدم شفافيت مرزھای طبقاتی، ضعف شديد تشکل .  سياسی شده بودندۀمردم، بدون سازماندھی و بدون آگاھی وارد صحن

ن و تشکل ھای کارگری، رون طبقه، سازشکاری برخی از فعاالری گرايش کمونيستی ديابی، آگاھی طبقاتی، عدم رھب

 کارگر نتواند با ھويت مستقل طبقاتی خود در انقالب حضور يابد و بديل طبقاتی خود را در ۀھمگی سبب شدتد تا طبق

  . مقابل جامعه قرار دھد

 نظامی دولت ۀ اقتصادی و حملۀ انقالبات رنگی و يا محاصر ايران، اگر از طريق انتخاب آزاد،ۀ، اگر تحوالت آيندنھايتاً 

 و غيره رقم زده شود فجايع انسانی و اجتماعی و فقر و ای به ايران ھم چون افغاستان، عراق، ليبيئھای غربی و منطقه 

سياسی، آن چه که باز به عنوان آلترناتيو .  ما، شديدتر و نھادينه تر خواھد شدۀفالکت اقتصادی موجود در جامع

  . کارگری با ستراتژی کارگر استۀاجتماعی و انسانی باقی می ماند انقالب اجتماعی و سياسی به رھبری طبق

 به شوراھا ء حکومت کارگری با اتکائی کارگر بر ستراتژی طبقاتی خود و برپاۀکيد طبقأله تأبه اين ترتيب، سومين مس

اين حکومت وسيع . در اين حکومت حضور فعالی پيدا می کنندکه ھمه اقشار ديگر جامعه نيز از طريق شوراھايشان 

 نابرابری ھا و تبعيضات و سرکوب ھا در ۀترين دموکراسی و آزادی و برابری و رفاه را به جامعه می آورد و به ھم

 قوانين زن ستيز، ۀھای مذھبی پايان می دھد و ھمر عرصه ھای اقتصادی، فرھنگی و ھم چنين ملی، جنسی و باوۀھم

 روحی و جسمی زندانيان ۀ قوانين ظالمانه چون شکنجۀھم. کودک ستيز، آزادی ستيز و برتری طلبی را از بين می برد

 فرھنگی نيز آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل و اعتصاب شھروندان را به رسميت ۀدر عرص. و اعدام را لغو می کند

مان ھا و احزاب سياسی، رسانه ھا را به رسميت می بدون قيد و شرط آزادی تشکل ھای مردمی، ساز. می شناسد

 سالم و سازنده در سراسر کشور به وجود می آورد که ھمه شھروندان بتوانند خالقيت ھای خود را ئیفضا. شناسد

شکوفا سازند و در سازندگی کشور در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی دخالت فعال و آزادانه 

  . شندای داشته با

با اين جھت گيری سياسی، طبقاتی و اجتماعی بحث خود را به پايان می برم و ممنونم که حوصله کرديد به بحث ھای 

  !شب و روزتان به خير. من گوش داديد

 

 

 


