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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

١١/٠٢/١١  

  

 !۵٧زنده باد انقالب بھمن

  
ۀ خاندان پھلوی را  که تومار رژيم ننگين و سرسپرد۵٧بارديگر سالگرد انقالب شکوھمند بھمن 

سالگرد انقالبی که نه به خاطر اسالم بلکه برای آزادی، استقالل و عدالت . درھم پيچيد ، فراميرسد

مردم قھرمان ايران به صورت مليونی به خيابانھا ريختند تا به اين آرزوھای خود . اجتماعی بود

 آسايش دربھشت دروغين انگيزه جانفشانی مردم، زندگی بھتر دراين دنيا و نه. تحقق بخشند

زمان الزم بود تا مضمون واقعی اين انقالب گل کند و آنچه درريشۀ . روحانيت اسالمی درايران بود

اسالم شکست خودرا درمصاف با آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی . جنبش نھفته بود بيرون زند

 که مدعی بودند وھستند که روحانيت مرتجع ھمراه با سلطنت طلبان طلبکار وبی شرم. تجربه ميکند

درايران ھم دمکراسی و آزادی وجودداشته و ھم استقالل و عدالت اجتماعی، فورا ماھيت اين 
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تا چنين جلوه دھند که مردم . انقالب را اسالمی ارزيابی کرده و نام انقالب اسالمی رابر آن نھادند

  . برای تحفه ای نظير اسالم، انقالب کرده بودند

تند درسرنوشت خودنقش داشته باشند و نه اينکه شاه شاھان به عنوان يک ديکتاتور مردم ميخواس 

ومستبد ديوانه و نوکر امپرياليسم برای آنھا طريقت زندگی تعيين کند و اگر به خواست وی مبنی 

انقالب مردم ايران . برشرکت درحزب رستاخيز تن ندادند که آنھا را ازخانه و کاشانه خودبيرون کند

ن بختک آريامھری پايان داد و برگور سلطنت و تمام اعوان و انصار خارجه نشين شادی کرد به اي

 اما شاھان جديد که برتخت سلطنت محمدرضا  . مردم بھار آزادی را جشن گرفتند .وپايکوبی نمود

شاه نشستند نيز برای نظر مردم ارزشی قايل نبودند، برای آنھا سرنوشت مردم نزد خدا رقم زده 

 که در کتاب آسمانی به عربی نوشته   د و اين ماموران الھی درروی زمين بايد دستورات خدا راميش

درحکومت مکتبی نيز اين مذھب بود که .  نشست روح هللا به جای ظل هللا. شده بود اجراء ميکردند

اری وسيلۀ سلطۀ سياسی مالھا قرارگرفته بود و به تدريج روشن شد که برای طبقۀ سرمايه داری تج

که برقدرت نشسته است اساس، ھمان حفظ قدرت به ھرقيمت است ومذھب فقط ابزاری دردست وی 

جمھوريت با استبداد مذھبی ازھمان آغاز انقالب درتناقض اساسی . برای تداوم استبداد وی می باشد

. قرارداشت و اگر برمال نميشد تضادھای طبقاتی درجامعه به رشد امروز خود نرسيده بود

ريت دستآورد انقالب مردم ايران بود وواليت فقيه وحکومت مذھبی پيرايه ای بود که برتن آن جمھو

  .کردند

 رژيم جمھوری اسالمی دراين کالف سردرگم گيرکرده است و اکنون واليت مطلقه سياه فقيه وبه 

تبع آن حکومت شمشير وخون مذھبی است که بايد جای خود را به يک حکومت دمکراتيک و 

اکنون درشرايطی سالگرد انقالب . تاريخ ايران دراين جھت پيش ميرود. ی مردمی بدھدجمھور

 خرداد ميگذرد و از ٢٢بھمن فرا ميرسد که قريب به  بيست ماه از جنبش دمکراتيک و مليونی 

وحشت در دل ارتجاع افکنده وترس و ...سوئی توفان انقالب خلقھای عرب  در تونس و مصر و

شکاف درون حاکميت . مھوری اسالمی  نيزدرھمه جا به چشم ميخوردسراسيمگی جالدان ج

اسالمی و تشديد تضادھای طبقاتی ازيک سو و انفجار خشم خلقھای عرب عليه فقرواستبداد و 

شکنجه و زندان، مردم ايران را نيز در موضع تعرضی قرارداده و فرياد اعتراض و آزاديخواھی 

جمھوری اسالمی که خود را حامی مردم مصر و تونس  می داند اما به شدت رژيم .  بلند کرده است

را آغاز اى بگير و ببندھای بی سابقهاز مردم ايران می ترسد و در آستانۀ سالگرد انقالب بھمن 

تعداد بازداشت . گردد بر تعداد اعدامھای وحشيانه و قربانيان ھر روز افزوده می.  کرده است

. يان و کارگران و دگر انديشان  در روز ھای اخير افزايش يافته استشدگان  دربين دانشجو

گردند  بينند ولی علی رغم آن  دچار ترس و واھمه نمی را میھا مردم اين درندگیھاى  توده
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امروزدر .  گويند جمھوری اسالمی را با تشديد مبارزات خويش پاسخ میھاى وافزايش درندگی

تمام تالش اى  بھمن، رژيم تبھکار احمدی نژاد ــ خامنه٢٢آستانۀ برگزاری سالگرد انقالب 

خويش را به کار گرفته است و از ھمۀ وسائل ترور و خفقان سود می جويد تا دستش برای ھر 

بيدی نيست که ازاين بادھا "خواھد باز بماند و به جھانيان  نيز نشان دھد رژيم اسالمی   کار که می

 ليکن مردم ايران مصمم است ازھر فرصتی سود جويدوبه  .ومانند رژيم تونس فرو بپاشد"بلرزد

خيابانھا بيايد، افسانه قدرقدرتی رژيم را درھم ريزد و حضورش را نه درحمايت از آدمخواران 

حاکم بلکه درنفی نظام مستبدجمھوری اسالمی و در ھمبستگی با خلقھای عرب  وطرح مطالبات به 

ترسی ازرژيم وحشی اسالمی داردونه ديگرالفزنی ھا و مردم نه . حق و دمکراتيک خود نشان دھد

 . ی وی را باور ميکندھادروغ

پيکارکارگران، دانشجويان، زنان وھمۀ مردم ايران عليه ظلم و زور و فقر و نکبت و نابرابری ھای 

اجتماعی و اقتصادی که توسط رژيم  جمھوری  اسالمی آفريده شده در اشکال مختلف ادامه دارد و 

بايد اميد داشت و کوشيد که اين مبارزات به مرحلۀ نوينی، مرحلۀ اعتصابات . اميد بخش استبسيار 

بايد عليه توھمات سياسی و . عمومی و سرانجام مقاومت قھرآميز عليه ارتجاع داخلی بينجامد

ند، مبارزه کرد و بر پاکيزگی امنحرفان رفرميست که به اصالح رژيم و اليت فقيه چشم دوخته

کراتيک مردم و تفکيک ناپذير بودن آن از پيکار ضد امپرياليستی و ضد استعماری و جنبش دم

                  . تأکيد ورزيد  اری و ضد بشری جمھوری اسالمیدسرنگونی تماميت نظام سرمايه

پيکار عادالنه مردم  و در رأس آن طبقۀ کارگر ايران بايد به مرحلۀ نوينی، به مرحلۀ رھبری واحد 

بايد عليه تفکر .  و به رھبری حزب واحد طبقۀ کارگر بينجامد دھی سياسی نظامی واحدو فرمان

کوبد  پوسيدۀ خرده بورژوائی و آنارشيستی که بر طبل سياست غير واحد و تصميمات غير واحد می

ايستاد و به افشای بی امان اين تز انحرافی که تاريخ بارھا بی اساس بودن و باطل بودن آن را به 

تنھا در اين . ت رسانده است پرداخت و جنبش را از گزند دشمنان رنگارنگ انقالب رھانيداثبا

اری دتوان به پيروزی نھائی دست يافت و جامعه را ازظلمت رژيم سرمايه صورت است که می

اسالمی، از بيکاری، فقر، گرانی، فساد و دزدی، ترور و شکنجه و قتل و جنايت و تمامی مظاھر 

    .نيدنظام کھن رھا

  

  !مرگ برارتجاع، صھيونيسم و امپرياليسم وعمال ايرانی آن ! ۵٧زنده باد انقالب شکوھمند  بھمن 

  !زنده باد سوسياليسم   !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  )توفان(حزب کارايران
  ١٣٨٩بھمن 
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