بيانيه زندانيان سياسی به مناسبت  ٢٢بھمن

نگذارﯾم شکست انقالب  ۵٧دوباره تکرار شود.
نزدﯾک به  ٣۴سال از وعده خمينی به مردم که گفت پول نفت را خواھيم داد و آب و
برق مجانی خواھد بود ،می گذرد
 ٣۴سال پيش در چنين روزھاﯾی استبداد شاھنشاھی که خود را ساﯾه خدا و مردم را
رعيت خانه زاد خود و کشور را ارث پدری خوﯾش می دانست ،با انقالب مردمی به زباله
دان تارﯾخ انداخته شد ،اما چرا انقالبی به عظمت انقالب  ۵٧شکست خورده و به
اھدافش که ھمانا آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود نرسيد می دانيم که استبداد
سلطنتی با سرکوب  ،تيرباران و نابودی تشکل ھا و سازمانھا و احزاب انقالبی و ھر
گونه آگاھی و تشکل مردمی ،توده ھا را از رھبری سياسی رادﯾکال محروم کرده بود،
و در ھمين حال با ميدان دادن به نيروھای ارتجاعی سنتی بازار و روحانی فضای اﯾجاد
کرده بود که در دوره اوج گيری انقالب نيرو ھای ارتجاعی انسجام و سازمانيافتگی
گسترده ای داشتند بنا براﯾن توده ھای انقالبی تحت سلطه فکری فاشيستھای کھنه
پرست قرار داشتند  .وقتی در سال  ۵٧رھبران  ۴کشور سرماﯾه داری آمرﯾکا  ،انگليس
 ،آلمان و فرانسه به رھبری رئيس جمھور وقت فرانسه در نشستی در جزﯾره
فرانسوی گوادلپ به اﯾن نتيجه رسيدند که نمی توانند جلوی انقالب را در سرنگونی
شاه بگيرند ،در مقابل آﯾنده سه گزﯾنه داشتند که عبارت بودند سازمان فداﯾی  ،جبھه
ملی و دارو دسته خمينی )ﯾعنی روحانيت( آنھا برای شکست انقالب روی روحانيت
سرماﯾه گذاری کردند ،و از طرﯾق مذاکره بھشتی و بازرگان با ژنرال ھوﯾزر در الجزاﯾر با
 ۴شرط نيروھای ،ارتجاعی و واپسگرا را با نام جعلی انقالب اسالمی در مقابله با
انقالب دمکراتيک مردمی پشتيبانی کردند .چھار شرط کشور ھای فوق با جرﯾانات ضد
انقالبی به رھبری خمينی عبارت بودند از :
 -١ادامه بی وقفه صدور نفت  -٢ممانعت از نابودی انقالبی ارتش و ساواک وخلع
سالم توده ھای مردم  -٣کشتار و اعدام انقالبيونی که از کشتارھای دوره شاه جان
به در برده بودند  -۴نابودی شوراھای کارگری و تمامی کميته ھا و تشکلھای توده ای
که در جرﯾان انقالب به عنوان ابزار مستقيم و آلترناتيو مردم در مقابله با سرکوب
استبداد و به جھت ادامه مسير انقالب شکل گرفته بودند .
عملی شدن اﯾن  ۴شرط در حقيقت تير خالص واقعی به انقالب بود ،ﯾعنی از طرﯾق
سرکوب و نابودی تمام ارگانھا  ،تشکلھا و سازمانھای که در دوران انقالب ساخته شده
بودند و ابزارھای مبارزه ی انقالبی مردم در راستای ادامه انقالب و رسيدن به
حاکميت شوراﯾی دمکراتيک مستقيم از پاﯾين ضرورت حياتی داشتند .پيروزی و ادامه
انقالب را غير ممکن کردند.
با قبول اﯾن شروط توسط بازرگان نماﯾنده دالالن و کاسه ليسان ليبرال مذھبی نھضت
آزادی و بھشتی نماﯾنده اولترا مذھبی ھای ضد انقالبی و ارتجاعی ،قيام توده ھای
انقالبی فقط در تھران به نتيجه اصولی رسيده و ارتش را شکست داد اما قبل از اﯾنکه
توده ھا بتوانند در دﯾگر شھر ھا نيز دست به قيام مسلحانه بزنند ،ضد انقالب با تبليغ
اﯾنکه انقالب پيروز و تمام شده مانع ادامه انقالب شدند .با وساطت جھان سرماﯾه داری
ميان بازماندگان حکومت شاه با ارتجاع مذھبی برای نجات سرماﯾه داری توافق به
عمل آمد ،در نتيجه ارتش به دستور رئيس ستاد مشترک ،ارتشبد قرنی بر اساس
دستور قبلی غربی ھا و ﯾکی از شروط مورد توافق ،در ھمه جا به پادگانھا برگشته و
ساواک دست نخورده باقی ماند ،تا توسط حکومت جدﯾد عليه انقالب به کار گرفته
شود .بالفاصله حاکميت ضد انقالبی جدﯾد فرزند نامشروع انقالب شکست خورده
اﯾران که حاصل وصلت روحانيت و غرب )سرماﯾه دار جھانی ( بود به نام دﯾن و انقالب
با اولين فرمان در  ٢٧بھمن  ۵٧تمام سالح ھا را از دست انقالبيون که تنھا ضامن

واقعی امکان ادامه انقالب توسط طبقه انقالبی بود در آوردند ،با ترکيبی از توھم و
عوامفرﯾبی اقشار سنتی ھمراه با لمپن ھا ،تحت رھبری جرﯾانات مختلف ارتجاع حاکم
ھمراه با ھمکاری و خوش خدمتی ھای اپورتونيست ھا و روﯾزﯾونيست ھا با استفاده
از ارتش و ساواک و باند ھای مسلح خصوصی و مافيای خان خانی جدﯾد حمله ھمه
جانبه و گسترده ای عليه تمام سنگرھا و دستاوردھای انقالب شروع شد ،ضد انقالب
با کشتار افراد انقالبی و نابودی تمام آزادی ھای دمکراتيک  ،تشکلھای مستقل توده
ای و به خون کشيدن کردستان و ترکمن صحرا خيانت خود به مردم اﯾران و خدمت به
سرماﯾه داری را اثبات کرد ،که ھمچنان ادامه دارد .اما مسئله اساسی اﯾن است که
چه درسھای می توان برای استفاده در انقالب آتی از اﯾن شکستھا گرفت.
اول اﯾنکه آتشفشان مبارزه توده ھا تنھا به شکل انقالب و نابودی استبداد و بھره
کشی از طربق اعتصابات و تظاھرات سياسی  -سراسری ممکن خواھد شد .بدون
تشکيالت و برنامه سياسی و رھبری انقالبی از طرﯾق احزاب  ،سازمانھا و تشکلھای
رزمنده که نماﯾنده منافع طبقاتی توده ھاھستند و در نتيجه بدون شناخت اھداف و
مسير انقالب  ،انقالب صد در صد به شکست کشيده می شود .
دوم ،تنھا با نابودی تمام ارگانھای سرکوب و استبداد و جاﯾگزﯾنی ارگانھای مردمی
برآمده از دل انقالب مانند شوراھا  ،کميته ھا و ميليشيای مسلح مردمی و اتحادﯾه ھا
و سندﯾکاھا به عنوان ابزار اعمال حاکميت مستقيم توده ھا در اداره اقتصادی  -نظامی
_ سياسی جامعه ،انقالب می تواند به بار نشسته و دستاوردھاﯾش را حفظ و تداوم
بخشد .
سوم ،بدون طرد وافشای توطئه و خيانت و عوامفرﯾبی اصالح طلبانه ليبرالھا،
اپورتونيست ھا و روﯾزﯾونيست ھا که به عنوان دستياران استبداد و ماسک بر چھره
زده ھای حامی دروغين آزادی  ،دمکراسی و انتخابات آزاد ھستند ،نتيجه ھمکاری ضد
انقالبيون فوق تداوم حاکميت بھره کشی و دﯾکتاتوری است که اگر آنھا افشا و طرد
نشوند ھيچ انقالبی شانس پيروزی واقعی ندارد ،ھر گونه تغيير به صورت ظاھری و
تغيير مھره ھا خواھد بود .نقش ليبرالھا در ھمدستی با روحانيت جھت فرﯾب مردم در
انقالب  ، ۵٧و نقش آنھا به ھمراه بخشھای سازشکارانه اصالح طلبان در اتحاد با
ارتجاع در دوره خاتمی و سال  ٨٨روشنگر اﯾن مسئله بوده ونشان دھنده اجتناب
ناپذﯾری طرد و افشای آنھا می باشد  .چھارم ،عليرغم اﯾنکه انقالب در شراﯾط
حکومتھای استبدادی خصلت گسترده و ھمگانی و پوپوليستی می باشد ،اما ھر گونه
در ھم آميزی منافع طبقاتی گروھھای اجتماعی مانند کارگران  ،الﯾه ھای متوسط و
سرماﯾه داران به نام مذھب  ،ملت و نژاد عموما" به سو استفاده کارﯾزماتيکی
جرﯾانات ضد مردمی و نابودی آزادﯾھای دمکراتيک و منافع طبقاتی گوناگون منجر می
شود .بھترﯾن گزﯾنش قانونمند و سازمان ﯾافته گروھھای اجتماعی بر اساس منافع
طبقاتی آنان است که در ابزار ھای مبارزه ﯾعنی سازمانھا و احزاب و تشکلھای
سياسی متجلی می گردد ،اﯾن ابزار ھا در گرو مبارزات انقالبی می باشد ،بنا به وضع
و نقش آنھا در انقالب و ساختار ھای سياسی  -اجتماعی موجود از دل انقالب بيرون
آمده و جاﯾگاه مشخصی خواھند داشت .
پنجم ،انقالب کار عموم توده ھاست و آزادی مردم به دست خودشان ممکن می
شود )،کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من (.
ششم ،گروھھای سياسی  ،روشنفکران انقالبی بدون ارتباط زنده و سازمان ﯾافته با
مبارزات مردم و بدون درک اﯾنکه وظاﯾف آنھا به عنوان بخش آگاه ،پيشرو ،منضبط و
جسور زحمتکشان ،سازمان دھی و ارتقاع نبرد مردم عليه استبداد و بھره کشی
است ،که باﯾد از طرﯾق شناخت اشکال مبارزه  ،اشکال تشکلھای مبارزاتی متناسب با
نبرد فوق طراحی و برنامه گردد،خالصه گروھھای سياسی و روشنفکران انقالبی بدون
ارتباط تنگاتنگ با مردم ،عين ماھی جدا از درﯾا محکوم به مرگ ھستند .

درس ھفتم ،اﯾنکه پاﯾه تغييرات اساسی ھر کشور فقط و فقط در داخل آن کشور
توسط انقالب و مبارزات توده ھا رقم می خورد و عوامل بيرونی نقش فرعی دارد ،ھر
گونه القای نقش حامی خارجی از شکل گيری انقالب و قدرت مبارزاتی و خود باوری
ملی کاسته و به ادامه دﯾکتاتوری کمک می کند .
ھشتم ،مردم که عکس خمينی را در ماه می دﯾدند ،و مردمی که آﯾت اله ھا را مقدس
کرده بودند ،حتی در رفتن به دستشوﯾی مقلد آنھا بودند به خود آمده و درﯾافته اند که
روحانيت حاکم به ھمراه سردارانشان خدا و پيغمبر و امام و اﯾمان آنھا را در خدمت
بھره کشی و غارت ميلياردی ثروتھای ملی به بھای بيکاری  ،گرسنگی  ،اعتياد  ،تن
فروشی  ،کليه فروشی و خانه به دوشی مردم به خدمت می گيرد.
والﯾت مطلقه فقيه به عنوان نماﯾنده انحصاری خدا و امام زمان صرفا" پوششی بر اﯾن
چپاول است .با تمامی اﯾن اوصاف در مبارزه با استبداد و بھره کشی ،مردم برای به
دست آوردن نان ،آزادی  ،عدالت اجتماعی و ...در جھت حاکميت دمکراتيک شوراﯾی
زحمتکشان ھر روز بيش از پيش آگاه  ،متحد  ،با تجربه تر و سازمان ﯾافته تر می شوند.
الزم است ،در اﯾن نبرد ،مردم با درس گرفتن از تجارب تلخ شکست انقالب چنان ھشيار
شوند که دوباره از چاله در آمده به چاه نيفتند .رمز موفقيت توده ھا در شکل انقالبی
دادن به مبارزاتشان  ،در آگاھی روز افزون از منافع طبقاتيشان و در تشکل و سازمان
ﯾافتگی شان نھفته است .
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