
 ! بداريم گرامی را بهمن انقالبی سالگرد قيام
از روزهايی تودهای کارگرو زحمتکش در ايران يکی  در دل چنين. از قيام شکوهمند بهمن ماه ميگذردسی و يکسال  

به عينه   قيام تجربه. در آوردند قيام مسلحانه از پای  و سياسی را از طريق اعتصاب مستبدترين رژيمهای قرن  بيستم
رويدادهای   .نيست خويش برسرنوشت حاکميت و حق برابری، رفاه، آزادی الزاما مترادف"  شاه رفتن" داد که  نشان

ايران  در سرمايه  نظام ساختار  بدون واژگونی و زحمتکش نشان داد که های کارگره به تود بعدی همچنان
از طريق  کارگر طبقه رهبری و تضمين دولتی ماشين شکستن هم با در تنها. نميدهد رخ در زندگی تغيراساسی هيچ

، قيام در  صورت اين غير در. می آيد به دست آنان شده سرکوب کارگريست که مطالبات شوراهای گيری قدرت
  .شد سرمايه داری خواهند آن جناح ابه اين ي به تبعيت و تسليم ناگزير و آنها شده  متوقف راه ميانه

  
اجتماعی از همه شرايط  اما مهمتر کنيم قيام نامگذاری ويا  را انقالب  ۵٧ماه بهمن  عظيم تحوالت از اينکه صرفنظر

از  اين يا آن بخش هتوطئ و نه نتيجه افتاد اتفاقخالء  در ، اين قيام نه گرفت آن شکل بستر که آن تحوالت عظيم بر است
از آن بود که زمينه های شکل   نتجم شرايط اجتماعی طبعا  واجتماعی  مناسبات محتوم بود بلکه نتيجه جهانی سرمايه
بر آورد که  سر درهم شکسته ای  حاکميت يک  از درون بهمنقيام عظيم. آورد را فراهم عظيمی چنين رويداد گيری
 به  امپرياليستی بحران از کشورهای شدن  زیوار،  سرمايه داری  جهان يابنده رشد بحران بر اثر چيز از هر قبل

اجتماعی در  دار نارضايتی و دامنه افزون روز و گسترش ، بيکاری سرمايه روزافزون ، رکود سلطه تحت کشوهای
و  گذشته به سبک و سياق حکومت قادر به ادامه ديگر ۵۶و زحمتکشان در نيمه سال  کارگران   ميان
   .دنبو و گسترده همه جانبه ديکتاتوری اعمال

  

سرمايه داران  ، حضور و در بار داری حاکم به رهبری شاهبر جناح سرمايه  عالوه  آکتورهای سياسی در اين دوره
عقبگرای  ديگر نيروی از سوی.  شده بود  رانده بخش حاکم به حاشيه که در نتيجه سياستهای بخش خصوصی بود 

تا با  و تالش ميکرد داشت تعلق سرمايه داری به مناسبات پيشا و منش بينش بورژوازی سنتی بود که به لحاظ خورده
دراين  الزم و آگاهی رهبری کننده طبقه کارگر اما بدون تشکيالت. کند سواری موج مردم مذهبی به احساسات توسل
 با ۵٧در نيمه سال  چه داشت اگر قرار  بيشتر بعنوان ناظری منفعل و کارپذيردر جريان امور جهت

فاقد   اما ازآنجاييکه. بگذارد  مايشخود را به ن قدرت ، توانستو ديگر بخشها نفت کارگران صنعت هقهرمانان اعتصاب
اين  او قهرمانيه رشادتها عليرغم ،بود سياسی جامعه ود بر رويدادهایخ مهر کوبيدن الزم برای تشکيالت و سازماندهی

به نيروهای اين  با اتکا امپرياليسم خود با نمايندگان پنهانی ده بورژوازی داد تا در مذاکراتو خر را به بورژوازی امکان
و پراکندگی  اسيرضعف مان ديگر و در شرايطی که جنبش کمونيستی ايران مانند هر زکنند کسب بيشتری قه امتيازاتطب
ی منجر شده و در نيمه راه تنها به يک جابجايی در قدرت سياسی  نيز نتوانست به يک انقالب اجتماع، آن قيام عظيمبود

 و اين چنين شد که انقالب مرده به دنيا آمد و ضد انقالب . گشتسرمايه را سبب  انجاميد و حاکميت صاحبان جديد
جنسی سياسی و  خزيدنش حاکميت آپارتايد قدرت به آغاز همان از اين نابهنگام تاريخی .اسالمی به قدرت خزيد

، شکنجه و سرکوب. کوب پليس و ساواک پرداخت و دوباره به ترميم دستگاه سر گردانيد ولوژيک را بر کشور حاکم ايد
جديد هر گونه حرکت توده ای  و  حاکمان. عقيب و به بند کشيدن انقالبيون دوباره در دستور کار رژيم جديد گرفته شدت

می در جهت گا خويش را حاکميت بر سرنوشت اقدام تودهای کارگر و زحمتکش برای دموکراتيزه کردن جامعه و حق
  .امپرياليسم خطاب کردند هتوطئ خيانت به اسالم و 

  
که بخشی از آنها ... اتحاديه ها و  شوراها، خود نظير طبقاتی شکل دادن به تشکالت  برای  طبقه کارگر ايرانتالش 

در طول مبارزه مردم زحمتکش بر عليه حاکميت وابسته به امپرياليسم صورت گرفته بود، در نخستين تهاجم ضد 
-بقه کارگر از حق داشتن نهادهای صنفیانقالب تازه به قدرت رسيده مورد سرکوب واقع شد و بهمين سرعت ط

را  انقالب رژيم، قانونی شورای امريکا سفارت سياسی تسخير با مضحکه همزمان. گرديد محروم خويش سياسی
در دادگاههای  در اعتصابات شرکت به اتهام و متحصنين اعتصابی آن کارگران که بموجب ،گذراند مجلس ازتصويب

دکه داران، صيادان  بيکاران، تظاهرات  عالوه بر اينها.يافتند جازاتها محکوميت میم ترينبه شديد رژيم انقالبی ضد
باند  انقالبی توسط هایبه دفاتر سازمان هجوم .ر حق زنان به خاک و خون کشيده شدو اعتراضات ب زحمتکش

انقالب  که از بطن   کارگران شوراهای  .گرديد آنان حکومتی منجر به تعطيلی حاميانو  چماقداران ،سياه  های
نيز  کارخانه ها ساده از مديريت و توزيع که حتا توليد نه تنها از کنترل را ميدادند بهتر و نويدآينده جوشيده

به ارگانهای   رفته فتهنشست و ر شوراهای واقعی کارگران ، بجایاسالمی شوراهای فرمايشی.  شدند هداشت باز
 .ماندند بی بهره قيام کارگران از هر دستاورد کارگران مبدل شد و تقريبا سرکوب و  جاسوسی

تغيرات بنيادين  و زحمتکش انتظار از تودهای کارگر وسيعی  اين همه اما يک چيز را به اثبات رساند که بخش
 و  ، گرانیشکنجه ،خانمانی، اعدام بی ،ءفحشا ،مسکنت ،ر، فقبيکاری ،سرکوب ولی چيزی بجز. را داشتند  اجتماعی

شرايطی را  بود که آنان را به اين نتيجه رساند تامقدمات فقدان کمترين امنيت اجتماعی  الزم را نصيب نبردند، و همين
   !بايد  انقالبی دگر:  بر آورند بانگ رسا که با صدای فراهم کنند 



 
بر عليه  برخاستن مقدمات که به سر ميبرند وضعيتی  و زحمتکش در اينک در شرايط حاضر، تودهای کارگر

                  .                               است تدارک  به مشروط  که برخاستنی .است فراهم زمان هر از بيش موجود شرايط
دست يافتن به . ر جستجو ميکند دگديرينه خويش را در انقالبی آرزوهای و است آمده بخود  باره دگر زحمت کارو توده

؟ تجربه آموخته است برای پاسخگويی به ق پايمال شده اش اما در گرو چيستمطالبات و حقو
 حرکت خود قرار دهد ، آماج صريح است مساله قدرت سياسی را بطور ماه الزم بهمن قيام مهم درس اين
و کار  استثمار ، نه بساطيابد دست می آزادی ،کار به رفاه، نه ندهد قرار هدف را مورد اين مساله زمانيکه تا

  .خواهد بود بر جا پا امتيازات و سلطه و سيستم خواهد چرخيد پاشنه در بر همان هم باز. شد خواهد برچيده مزدی
  

 خود  اقتصادی -سياسی بحرانهای حادترين از يکی با اسالمی جمهوری حاکم و کليت حاضر  نظام سرمايه در حال
طبقات  کليه بر خود را جامعه دارد، تاثيرات عميق سياسی اجتماعی تضادهای در که ريشه بحران ناي. روبروست 
، اين بحران ميرود سوزد می اقتصادی -سياسی شديد بحران عميق جامعه در تب. گذاشته است بجای اقشار اجتماعی و

امورکه همانا استثمار  اداره سر شيوه  مختلف سرمايه بر هر يک از جناح های . تا به يک بحران انقالبی فرا رويد
حکومتی  طلب جناح اصالح. اند افتاده اضافی از تودهای کارگر و زحمتکش است با هم به جدال ارزش بيشتر و تحقق

به سکوی پرشی برای به  مردم ايران را آزاديخواهانه تا بار ديگر جنبش تالش دارد بر بحران کنونی آمدن برای فائق
شده   انرژی خود را از نارضايتی تلنبار اما جنبش آزاديخواهانه مردم در ايران که اينبار تمام. کندخودقدرت خزيدن 

رژيم را  ، عزم خود را جزم کرده تا کليتمذهبی حاکم بر گرفته - سال حاکميت سياه رژيم ميليتاريستی ٣٠اجتماعی  
  .ا متحقق کندو مطالبات و اهداف شکست خورده قيام بهمن ماه ر طلبيده به مصاف

  
  !  دانشجويان و زنان کارگران،  نيروهای انقالبی و کمونيست، 

  
قدرت سياسی به  گذاشتن مسکوت بورژوازی با گران به عنوان مشاطه  " سبزها" اين است که  واقعيت
.  ولندمشغ سياست کشور و اقتصاد اداره بر سرشيوه در باال زنی چانه توده کار و زحمت برای از ابزاری استفاده
ابتدايی  نقض جز است که چيزی خمينی جهنمی به دوران رجعت ميکنند برای جامعه ترسيم که  چشم اندازی بهترين
 .در ايران نبود شهروندان حقوق انسانی ترين 

کارگرو  و اصالح طلب حکومتی به تودهای سبز به مثابه جنبش آنچه 
تن سپردن به اين ياآن جناح از . نيست ايران در رمايهس از ديگری  جناح بديل بجز چيزی ميشود حقنه زحمتکش
  تحکيم  موجب سرمايه در ايران يک از جناحهای هر  تفوق.سرمايه خواهد شد حاکميت منجربه تداوم سرمايه

مهمترين وظيفه ما . هر چه بيشتر اعتراضات بحق شما خواهد بود و سرکوب و سرمايه اسالمی ستم  ساختارهای نظام
جناح  کارگری هر دو زن  و ضد ارتجاعی، ضد سياستهای و بورژوا اپوزيسيون انقالبی کليه ءافشا نونیدر شرايط ک

کارگرحول مطالبات  طبقه سازماندهی مستقل. است  فريب هر دو اين سکه عليه گسترده مبارزه وسازماندهی رژيم
چپ و کمونيست و از آنجا تالش برای مبارزه ايدولوژيک در درون طيف گسترده نيروهای  ، گسترش اش طبقاتی ويژه

برقراری سوسياليسم  کارگری و آلترناتيو در راستای  دولتی ماشين شکستن در هم
رژيم سرمايه داری  شعار سرنگونی مکمل  دولتی ماشين شکستن در هم. ميدهد تشکيل را ما فعاليتهای محوراصلی
   .ناپذيرند از هم تفکيک اين دو مطالبه. ايران است

  
  !  آزادی   زنده باد    ! انقالب  باد هزند

  ! زنده باد سوسياليسم
  ! شورايی  جمهوری         ، آزادی ،رفاه کار

  ١٣٨٨  ماه  بهمن ١٨     اقليت هسته
  
  

 


