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    57اعالميه کميته مرکزی سازمان بمناسبت سالگرد انقالب 
 

 
 

، " همه با هم " نفی سياست 
!درس بزرگ انقالب بهمن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال پيش در چنين روزهايی ، اکثريت مردم کشورمان ، بدنبال يکسال تظاهرات ، بيست و شش 
ران انقالبی تهران ، با به هماف" گارد جاويدان " تحصن و اعتصاب ، در پی يورش مزدوران 

 بهمن ، طومار نيم قرن استبداد پهلوی و به 22 تا 20برپايی سه روز قيام مسلحانه در روزهای 
آنها آرزو داشتند که با .  سال حکومت سلطنتی در ايران را درهم پيچيدند 2500همراه آن بساط 

دمکراسی ، عدالت اجتماعی ، برپايی اين بزرگترين حماسه تمام تاريخ ايران زمين ، به آزادی ، 
اما اشتباه مهلک ناشی از .جمهور واقعی مردم و در يک کالم به منزلت انسانی خود دست يابند 

و نيز نديدن ماهيت ارتجاعی رهبری انقالب ، يعنی بها ندادن به آلترناتيو " همه با هم " سياست 
نسبت به شعارهای سلبی و نفی  اقتصادی آينده ،–و جنبه های اثباتی حکومت و نظام اجتماعی 

روشنفکران ، بيش از مردم عادی ، در اين مهم ، مقصر : که از حق نبايد گذشت ( گرايانه ، 
ارتجاعی که نه تنها از . سبب شکست آن انقالب عظيم و برآمدن يک ارتجاع هارتر شد) بودند 

را از پشت بست ، ) رژيم پهلوی ( طريق اعمال شديدترين استبداد سياسی ، دست خلف خود 
بلکه با تلفيق سيستماتيک دين و دولت ، ايران را مستقيما به قعر دوران تاريک و مخوف 

ابعاد اين عقب گرد و تبعات اين رژيم تئوکراتيک بحدی بوده که .انگيراسيون مذهبی فرو برد 
ز آکنون بازمانده گان سلسله منقرض پهلوی ، فرصت را غنيمت شمرده تا با سواستفاده ا

استيصال مردم و بی خبری اکثريت جوان کشور از دوران فعال مايشايی ساواک و دربار بر هست 
و نيست مردم ، آنها را به کمک نهادهای امپرياليستی متوجه خود نمايند و جنبش آزاديخواهی و 

سلطنت طلبان اکنون با همان شعار انحرافی . برابری طلبی توده های زجرکشيده را منحرف کنند 
بميان آمده اند تا با خاک پاشيدن بر مطالبات اساسی " همه با هم "  يعنی سياست 57انقالب 

آنها در اين کارزار ، . تقليل دهند " تهضت براندازی " مردم ، محتوای جنبش را درحد يک 
ی ، توانسته اند ضمن بهره گيری از امکانات اعطايی تبليغی و مالی محافل و دولتهای امپرياليست

فراخوان "  و پروژه 81بخشی از جمهوريخواهان شرمگين را در غالب طرحهايی چون منشور 
" به همکاری و ائتالف با خود بکشانند و ايشان را به مبلغان دوآتشه سياست " ملی رفراندم 

  . ند و مروجان مسکوت گذاشتن شکل و محتوای حکومت و نظام آلترناتيو مبدل ساز" همه با هم 
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اما نيروهای پيشرو ، مستقل و آزاديخواه ، بايد با يادآوری درسهای گرانبهای انقالب بهمن ، اين 
کر مشترک نيروهای راست را افشا کنند و ضمن مخالفت با ائتالف طرفداران حکومت موروثی و 

عانه بر جمهوريخواهان راست و تالش آنها برای جلب مداخله بيشتر امريکا در امور ايران ، قاط
  :خواستها و آماجهای زير پای فشرند 

  
  ضرورت تکيه بر جنبش و تشکلهای مستقل توده ای* 
  سرنگونی جمهوری اسالمی از طريق انقالب مردم* 
  مخالفت با هر نوع مداخله خارجی* 
اعتقاد به حق حاکميت بی چون و چرای مردم و بنابراين مرزبندی با هر نوع حکومت دينی ، * 

  ايدئولوژيک موروثی و 
  استقرار آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی * 
  برابری کامل زن و مرد * 
  برابری کليه مليتها و اقوام ساکن ايران و برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت آنها* 
  

سازمان ما در راستای آماجهای فوق ، برای استقرار يک جمهوری اجتماعی و مشارکتی يعنی 
ما برای سازماندهی .  زحمتکشان و گذار به سوسياليسم مبارزه ميکند خودحکومتی کارگران و

مضاف بر اين ، . چنين آلترناتيوی ، دست اتحاد بسوی همه انسانهای برابری طلب دراز ميکنيم 
در راستای تقويت  جنبش دمکراتيک ، از هيچ همکاری و اتحاد عمل ترقيخواهانه ای با 

  .ئيک و مستقل ، ابائی نداريم و از آن استقبال مينمائيم نيروهای جمهوريخواه ، دمکرات ، ال
  
  

  !زنده باد انقالب توده ها ! نه شيخ ، نه شاه ، نه سيا             
  
  

  ) راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران           
  
  

   83   بهمن                                         
  
  
 


