خطاب به كارگران ايران
به مناسبت اول ماه مه روز جھانی كارگر
جدال بی امان يا مرگ ،يا
" صورت مسئله با چنين درجهای از سنگدلی و بیرحمی در برابر ما قرار دارد :يا
ِ
جنگ خونين يا عدم و نيستی".
)جورج ساند نقل شده در كتاب فقر فلسفه اثر كارل ماركس(

زنان و مردان كارگر!
ی جنسيتی و مليتی بیداد میكند.
ما در جامعهای زندگی میكنيم كه ستم و استثمار و شكافِ طبقاتی ،نابرابر ِ
ب نھادھا و بنيادھای دولتی و مذھبی و شخصی تمامی منابع و
جامعهای كه در آن ،اقليتی انگل و مفتخور در قال ِ
ثروت كشور را در انحصار خود قرار داده و قدرت كنترل كار ھمهگان را در دست گرفته اند.
جامعهای كه  ٢٠درصد
ت كشور را در اختيار دارند .و در آمد  ١٠درص ِد
اقشار مرفه آن ،بيش از  ٨٠درص ِد ثرو ِ
ِ
برابر  ١٠درص ِد فقير جامعه است.
فوقانی ١٧
ِ
سران مملكت زبانزد خاص و عام است .طبق گفتهی مقامات
ی
ھا
ی
دزد
است.
فساد
در
غرق
حكومتش
كه
ی
جامعها
ِ
كشور» :حجم پروندهھای فساد مالی ،برابر با نصف بودجه كل كشور است«.
آپارتمان ُمجلل يکی از آقازاده ھا در شمال شھر تھران  ٢٠ميليارد تومان يعنی تقريبا برابر با
جامعهای كه در آن
ِ
حقوق ماھيانه  ۵٠ھزار كارگر خريد و فروش می شود.
جامعهای كه نزديك به  ۴٠درصد جوانان آن بیكارند و از ھيچ آيندهای برخوردارنيستند و ميليونھا تن از آنان به
اعتياد آلوده اند.
جامعهای كه زن در آن َبرده است .يكی از افتخارات حكومت اسالمی آن است كه توانسته فحشا را عموميت بخشد،
 ۶٠٠ھزار زن تن فروش توليد كند و بخشی از آنان را به كشورھای حاشيه خليج صادر كند.
ی
مخف
ن
ي
جن
سقط
ی
سو
به
جامعهای با حکومتی بيمار که سِ قطِ جنين را غيرقانونی کرده و ساالنه دهھا ھزار زن را
ِ
بدون امکانات بھداشتی و درمانی و در نتيجه مرگ و مير میراند.
جامعهای كه در آن اقليتھای ملی و مذھبی از ھيچ حقی برخودار نيستند .رسما ً فرزندان بھايیھا از حق تحصيل
در دانشگاه محرومند .افغانیھا از حق اقامت برخوردار نيستند و فرزندانشان از شناسنامه و حق تحصيل محرومند.
عربھا از زمينھایشان رانده میشوند ،آذریھا از حق تحصيل به زبان مادری خويش برخوردار نيستند و ُكردھا
ھمانند ديگر ملل تحت ستم از حق تعيين سرنوشت خويش محرومند.
جامعهای كه در آن ساالنه  ٨ميليون پرونده قضايی تشكيل می شود و بطور رسمی روزانه  ٢نفر توسط نظام
قضايی اعدام می شوند و تعداد بسيار بيشتری مخفيانه اعدام می شوند.
جامعهای كه صنعتاش در حال نابودی و روستاھايش در حال ويرانی است .ھر ساله چند صد ھزار تن آواره
شھرھا می شوند.
جامعهای كه حتی طبيعت در آن به فغان آمده است .مزارع ،جنگلھا ،رودخانهھا و درياچهھا در حال فنا ھستند .و
ی ناشی از آلودگی ھوا در شھرھای بزرك از بين می روند.
روزانه چند ھزار نفر در اثر بيماریھا ِ
جامعهای كه مردم از ھيچگونه حق دمكراتيك و آزادی سياسی و تشكل برخوردار نيستند .راديو تلويزيون و رسانه
ھايش محل اشاعهی ارتجاعیترين افکار است.
جامعهای كه مظھر عقبماندگی و خرافه مذھبی در منطقه و جھان است.
آيا زندگی در چنين جامعهای شايستهی ماست؟
ربار چرخھای ستم و استثمار لِه شويد!
اگر نمیخواھيد بيش از اين زي ِ
اگر نمیخواھيد به قول ماركس به موجوداتی ِك ِرخ ،بیحس ،ناتوان ،مفلوك ،فرسوده ،افسردهحالُ ،كند ذھن و عليل
ھمچون ابزار توليدی در آييد!
اگر نمیخواھيد ھر روز با كار خود حلقهھای زنجير خود را ببافيد و سرمايه را تحكيم كنيد!
اگر نمیخواھيد آيندهی فرزندان تان تباه شود!
ی خفقان آور ميان آخوند با جامعه ،كارفرما با
احتماع
روابط
ت
قار
ح
اگر نمیخواھيد بيش از اين تحقير شويد و
ِ
ِ
ِ
كارگر ،مرد با زن ،پدر با فرزند ،ايرانی با افغانی و فارس با كرد و تركمن ،آذری و بلوچ و عرب را پذيرا شويد.
اگر نمیخواھيد بيش از اين در اشك و خون غرقه شويد! پس بپاخيزيد!

دل حاكمان به َرحم آيد!
اگر فكر می كنيد ،با صبر بيشتر شايد ِ
دخل ِمسكينانند ،و اگر فرصتی به آنان دھيد بحران اقتصادی كه سراپای جامعه را
اگر فكر میكنيد توانگران
ِ
فراگرفته از سر می گذرد ،سخت در اشتباھيد! آنان تصميم خود را گرفته اند ،آنان پشيزی برای زندگی ما ارزش قايل
نيستند .منطق آنان سود است و روش شان برای گذر از بحران تخريب .ھم اكنون با اجرای طرح ھدفمند كردن يارانه
ھا يك چھارم بر قيمت نان افزودهاند ،قيمت گاز را ھشت برابر كرده اند ،نزديك به  ۵٠درصد بر قيمت مسكن
اعالن جھا ِد اقتصادی كرده است .او آشكارا عليه زندگی ما فرمان جھاد داده
افزودهاند .بیجھت نيست كه خامنهای
ِ
است.
اگر فكر میكنيد ،با سفت كردن كمر بندھای خود و تحمل گرسنگی و سختی و باھزار قرض و قوله مخارج
تحصيل يكی دو تن از فرزندان خود را میتوانيد تامين كنيد تا آنان به جايی برسند و شما را از اين دايره فالكت رھا
كنند ،در اشتباھيد .ديگر برای تحصيلكردگان ھم شغلی در كار نيست .به زندگی عزير ابو زيد تحصيلكردهی
دانشگاھی در تونس نگاه كنيد كه حتی حق دستفروشی ھم نداشت و مجبور شد خود را به آتش كشد .به ميليونھا دختر
و پسر تحصيلكرده بيكار در ايران و مصر نگاه كنيد كه از ھيچ شانسی برخوردار نيستند.
اگر فكر میكنيد فرياد ِرسی از ميان حكومتگران پيدا خواھد شد و فرمان ُ
كردن بندھای َبردهگی را خواھد داد،
شل
ِ
اسير توھميد!
اگر فكر میكنيد امثال موسوی و كروبی به نجات شما خواھند آمد ،خود را فريب می دھيد!
توھمات را بدور افكنيد ،به فكر انقالب باشيد!
باری ديگر انقالب ضرورت خود را از گلوی انسان ھای درد و رنج كشيده فرياد زده است .مردم کشورھای عربی
با جسارت و جانبازی فصل جديدی را در عرصه مبارزات رھائی بخش گشوده اند .آنان با مبارزه قھرمانانه خود بر
افسانه »پايان تاريخ« و »جنگ تمدنھا« مھر باطل زدند؛ عصری را که قرار بود با »جدال ميان دو توحش« )توحش
امپرياليستي و توحش بنيادگرايی اسالمی( رقم خورد ،به مصاف طلبيدند» .با دست خود گيريم آزادی در پيكارھای بی
امان« اين است پيام مردم بپاخاسته جھان عرب!
ھر چند مبارزات آنان به ثمر نرسيده و راه دراز و پر پيچ و خمی پيش رو است اما از روحيه و عزم شان بايد
آموخت .اين وظيفه كارگران و مردم ايران است كه با سرنگونی جمھوری اسالمی به ياری شان شتابند .جمھوری
اسالمی مھمترين منبع الھام بنياد گرايان اسالمی در منطقه بوده است و سرنگونی آن وظيفه ی انترناسيوناليستی
پرولتاريای ايران است .ناكامی ما در به ثمر رساندن انقالب  ،۵٧نقش مھمی در غلبه ضد انقالب دينی بر جنبشھای
رھاييبخش منطقه داشته است .سرنگونی حكومت اسالمی در ايران ادای وظيفه ی ما نسبت به انقالب جھانی است.
تنھا كسی سزاوار آزادی است كه بداند چگونه آنرا به كف آورد!
انقالب واقعی امری آگاھانه است .مھمترين وجه انقالب آن است كه بدانيم چه میخواھيم و چگونه بايد آنرا بدست
رساندن دار و دسته
گر جديد به جای قبلی نيست .آنآوريم .انقالب واقعی به قدرت
ِ
گونه كه در سال  ١٣۵٧اتفاق ی ستم ِ
ی روابط توليدی استثمار گرانه ،افتاد .انقالب يعنی زير و رو كردن جامعه؛ بزير كشيدن دولت ارتجاعی و تغيير ھمه
ی ستمھمه
ی محافظ اين روابط .برای تغيير اين نظم اجتماعی گرانه و ھمهی روابطِ اجتماع ِ
ی ارتجاع ِ
ی افکار سنت ِ
گان جامعه صاحت قدرت سياسی شوند .فقط با اعمال قدرت انقالبی گان و استثمار شدهديدهارتجاعی نياز است كه ستم
ِ
ً
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ِ
انسان از انسان» .بدون كسب قدرت سياسی ھمه چيز توھم است «.اين حكمی است كه پرولتاريای روسيه تحت رھبری
لنين در سال  ١٩١٧به اجرا گذاشت و توانست تغييرات اساسی در آن کشور و کل جھان بوجود آورد.
ی
ھيچ ستمگری حاضر نيست به زبان خوش از قدرت دست بشويد .ارتشھای ارتجاعی برای ممانعت از قدرتگير ِ
مردم ساخته و پرداخته شده اند .بی جھت نيست كه در اوج خيزش مردم در مصر و تونس ،تمام َھم و َغ ِم مرتجعين و
قدرتھای امپرياليستی حفط ارتش اين کشورھا و خريد آبرو برایشان بود» .قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می
آيد« ،اين ھم آموزه ای است كه پرولتاريا و ستمديدگان کشور چين تحت رھبری مائوتسه دون بدان عمل كردند و قدرت
نوينی را بنا نھادند و بندهگی و بردگی را در ُپرجمعيت ترين كشور دنيا برانداختند .طبقه كارگر و مردم بدون داشتن
آن خود ،غير ممكن است كه به اھداف خود دست يابند .آزادی را جز در پرتو آتش قھر انقالبی و يورش
ارتشی از ِ
دليرانه به كاخ بيداد و ستم نمی توان بكف آورد.
انقالب نيازمند رھبری و افق و آرمان كمونيستی است!

انقالب نيازمند نيروی رھبری كنندهای است تا سياستھا را تعيين ،عزم و اراده ھا را واحد و نيروھا را ھماھنگ
كند .انقالبی كه متكی بر بينش ،تئوری و سياست انقالبیترين طبقهی دوران نباشد قادر به كسب پيروزی نيست .تنھا
طبقه ماست كه خواھان از بين رفتن خود و ھمهی طبقات ديگر بوده و رھايیاش در گرو رھايی بشريت است .اين
بخش كمونيسم قادر به رھبری انقالب نيست .ھمهی تالش طبقات
طبقه بدون تكيه به آرمان و دورنمای رھايی ِ
استثمارگر دنيا آن است كه طبقه كارگر را از اين آرمان و دورنما محروم كنند .اگر امپرياليستھا تبليغات منظم سياسی
و ايدئولوژيك و فرھنگی عليه كمونيسم به راه می اندازند و »مرگ كمونيسم« را اعالم می كنند ،اگر جمھوری اسالمی
با چماق دين و مذھب بر سر جامعه می كوبد تا ستمدهيدگان را َمنگ و مرعوب كند ،به خاطر ترسی است كه از
كمونيسم دارند .امپرياليستھا و جمھوری اسالمی و باقی مرتجعين جھان ،خوب می دانند كه طبقه كارگر بدون
دورنمای روشن و آرمان انقالبی و رھايی بخش ،اعتماد به نفس الزم برای مبارزهی پيروزمند را به دست نخواھد
آورد.
جمھوری اسالمی از زمان به قدرت رسيدن با استفاده از دين ،تفرقه و انشعابی جدی در ميان طبقه ما بوجود
مقابل اين سياست تبهکارانه بايد تفکر دينی را بطور جدی نقد کرد و شرايط بھتری را برای اتحاد وسيع عليه
آورد .در
ِ
جمھوری اسالمی فراھم کرد .رنگ و لعاب مذھبی زدن به مبارزات كارگری و صلوات فرستادنھا و كوتاه آمدنھای
سياسی به اتحاد كارگران خدمت نمیكند بلکه تاثيرات فلج كننده بر آنان دارد .مسكوت گذاشتن كمونيسم و سانسور
كمونيستھا در محافل مبارزاتی كارگری ھمان چيزی است كه دشمنان بومی و خارجی طبقه كارگر می خواھند.
ھيچ مبارزهای را نمی توان بدون وحدت توده ھا و متشكل كردن آنان به پيروزی رساند .اين را شما طی سالھا
مبارزهی حق طلبانه با پوست و گوشت خود احساس كردهايد .زمانی كه با ھم متحد میشويد ،نقشه میريزيد و نقشه
ھایتان را ماھرانه به اجرا میگذاريد و به پيروزیھای حتی كوچك دست میيابيد ،سرشار از اميد و جسارت برای
ادامه و گسترش مبارزه میشويد .ھر جا دشمن را وادار به عقب نشينی كرده ،ترفند و حيله اش را َدر َھم شكستهايد و به
بخشی از مطالبات خود دست يافتهايد ،بيش از پيش اھميت سازماندھی و تشكل مستقل را دريافتهايد .اما زمانی كه
صحبت از برانداختن رژيم و مقابله با توطئهھا و مداخالت و تجاوزات امپرياليستی ،و تحقق جامعهای عاری از ستم و
استثمار نياز به وحدت و تشکيالتی کيفيتا ً متفاوت است .نياز به برنامه و استراتژی و تاكتيكھای مبارزاتی درازمدتتر
امكان عبور از مسي ِر پيچيدهی
است .نياز به تعيين و تشخيص راهھا و شيوهھای مبارزاتی و تقسيم كارھايی است كه
ِ
ت
شناخ
بر
كه
است
ست
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مركز رھبری كنندهی سياسی ،تشكيالتی به نام حزب
انقالب را فراھم كند .نياز به يك
ِ
ِ
ت انقالب و تجزيه و تحليل مراحل مبارزاتی متكی باشد.
علمی از مسائل ريز و درش ِ
ھم اكنون چنين مركزی در قالب حزب ما موجود است .ھر چند اين حزب ،كوچك است اما ُمص َمم است كه با تكيه
ب ما نه تنھا متكی بر
شکل رھبری انقالب را حل كند .حز ِ
به مردم ،وظايف بزرگ بردوش گيرد و تالش كند ُم ِ
ی
ی جھان است بلكه تالش دارد با جمعبندی نقادانه از دو تجربهی بزرگِ
موج ِ
اول انقالبھای پرولتر ِ
دستآوردھا ِ
ِ
ت علمی از تجارب انقالبی در ايران ،قفل انقالب ايران
انقالب سوسياليستی در چين و شوروی و شكست آنھا و جمع َبس ِ
ی ھمه جانبه و قدرتمند كمونيستی باز كند.
ی رھبر ِ
را بگشايد و راه را برای شكلگير ِ
ھمانطور كه تجربه خيزشھای اخير در كشورھای عربی نشان میدھد سئوال اين است كه آيا يک بار ديگر،
مردمی که برای تغيير جامعه جان بر کف به پا خاسته اند ،گوشت دم توپ و سرباز پيادهی جناح ھای مختلف طبقهی
منافع بنيادين خود خواھند جنگيد؟ پاسخ ما اينست:
ی بزرگ خواھند شد يا برای
حاکم و مرتجعي ِن شناختهشده و قدرتھا ِ
ِ
ھمه چيز وابسته به آن است که در راس مبارزات مردم چه طبقهای ،چه برنامهی سياسی و کدام نيروی پيشاھنگ قرار
میگيرد و آن را ھدايت می کند .از اين رو تقويت اين حزب و گسترش نفوذ آن در جامعه وظيفه ھمه كسانی است كه
دل درگرو پيروزی طبقه كارگر در ايران دارند.
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