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بيانيه ی اعالم موجوديت جنبش دموکراتيک کارگری
با مالکيت خصوصی چند شرکت انگشت شمار امپرياليستی فرامليتی بر ابزار توليد و تمامی
نعمات مادی و معنوی جھان ،دو و نيم ميليارد کارگر ،سه ميليارد کشاورز و بقيه ی مردم
جھان در نابرابری و بی حقوقی مطلق در چنگال بی کاری ،گرسنگی ،اعتياد ،فحشا و  ....با
مرگ تدريجی گذران زندگی می کنند .آمار زير خط فقر بودن دوسوم بشريت و فقر مطلق يک
ميليارد و شش ميليون نفر ،مرگ ساالنه  ١۶ميليون کودک از بيماری و گرسنگی ،خريد و
فروش يا برده داری جنسی  ۴۵ميليون دختر و زن فالکت زده توسط چند شرکت بزرگ
امپرياليستی ،رواج و پخش مواد مخدر توسط سرمايه داری جھانی با سود ساالنه ٢٠٠
ميليارد دالر ) منھای مواد مخدر صنعتی ( به بھای اعتياد صدھا ميليونی زحمت کشان و...
گوشه ھايی از اوضاع کنونی ھستند .سرمايه داری جھانی اين سيستم سود و انباشت سرمايه
ھرچه بر سرمايه اش افزوده شده و بزرگ تر می شود به ھمان اندازه درجه ی بھره کشی
آن باال می رود .ھر چه پيشرفت و تکامل ابزار توليد باال می رود به ھمان اندازه بر بيکاری
و خانه خرابی ميلياردھا انسان افزوده می گردد .برای سرپوش گذاشتن به اين تناقضات ذاتی
است که سرمايه ی داری جھانی به کار ارزان و زنان و کودکان ،رباخواری و رانت خواری
و بورس بازی ،فروش مواد مخدر ،برده داری جنسی ،فروش اعضای بدن و  ...روی می
آورد و سياست ھای نئوليبرالی شرکت ھای امپرياليستی که از طرف سازمان اقتصاد جھانی
و سازمان ھای وابسته به آن مانند بانک جھانی و صندوق بين المللی پول ديکته می شود،
مانند تعديل اقتصادی و خصوصی سازی و پيمان کاری و پولی کردن کليه ی عرصه ھای
توليد ،خدمات ،بھداشت و درمان و آموزش و تحصيل و  ، ...بيکار سازی ميليونی از طريق
نابودی اشتغال دائم با رواج قراردادھای سفيد امضا و موقت ،برداشتن گمرکات مرزی در
جھت نابودی توليدات داخلی ،برداشتن يارانه ھا و ھمه و ھمه برای سرپانگه داشتن اين ديو
آدم خوار يعنی سيستم ضدبشری سرمايه داری است که بحران مرگ سراسر وجودش را فرا
گرفته است .زحمت کشان جھان در مقابل اين يورش سازمان يافته با مبارزات قھرمانانه ی
خود پاسخ می دھند و روز به روز بر گستردگی و سازمان يافتگی نبرد طبقاتی آنان افزوده
می گردد .کل کشورھای سرمايه داری بزرگ ،شاخ آفريقا و خاورميانه شاھد اين مدعاست .با
شدت يابی نبرد طبقاتی اردوی سرمايه تمامی تعارفات و عوام فريبی ھای مردم پسندانه مانند
انتخابات آزاد ،رای ھمگانی ،حق اعتراض و تشکل و تجمع برای زحمت کشان و  ...را کنار
گذاشته و با افزايش بودجه ھای نظامی و با تقويت بازوی نظامی خود يعنی ناتو با
لشکرکشی ھای خود ) عراق ،افغانستان ،آفريقا و  (...دنيا را به ميدان جنگ تبديل کرده است
که يادآور دوران بربريت می باشد .صدالبته چاره ای ھم جز اين ندارد چرا که با بحران مرگ

دست و پنجه نرم می کند و ھر گونه شک و ترديد به معنی مرگ فوری آن است .در ايران،
ھندوراس ،تايلند ،افغانستان ،ساحل عاج و خود آمريکا )نشاندن بوش به جای کری با رای
الکترال( شعبده ی رای و انتخابات را با کودتا و تقلب کنار می گذارد ،در فرانسه پارلمان اين
تجلی دموکراسی سرمايه داری و اراده ی مردم ،در مقابل اراده ی اکثريت مردم يعنی
کارگران به نفع چند شرکت امپرياليستی  ٢سال بر سن بازنشستگی می افزايد و خالصه اين
که نظام سرمايه داری ماھيت واقعی خود را در معرض ديد ھمگان قرار داده است و به خواب
رفتگان و ناآگاھان را بيدار می کند.
نظام سرمايه داری ايران به عنوان جزئی جداناپذير از سرمايه داری جھانی در تامين مواد
خام )نفت( و نيروی کار ارزان و حکومت جمھوری اسالمی به عنوان پاسدار اين نظام و
سگ زنجيری سرمايه ی جھانی مجری کليه ی طرح ھای نئوليبرالی گفته شده مانند
خصوصی سازی و پيمان کاری کردن کليه ی عرصه ھای توليد ،خدمات ،بھداشت و درمان،
تحصيل و آموزش و در نھايت طرح شيکاگو )حذف يارانه ھا( می باشد .بھای اين مزدوری و
از طرفی غارت عمومی ،بيکاری يازده و نيم ميليونی از بيست و چھار و نيم ميليون جمعيت
فعال کشور ،زير خط فقر بودن  ٨٠درصد مردم و گرسنگی  ٢٠ميليونی ،نابودی کامل توليد
داخلی از جمله پوشاک ،کفش ،قند و شکر ،فرش ،چای و برنج با حذف گمرکات مرزی به
دستور اربابان امپرياليست و برای کسب سودھای ميلياردی توسط سرداران سپاه و سران
حکومتی از طريق رانت ھای دولتی ،اضافه شدن  ۴ميليونی کودکان طبقات محروم به خيل
بی سوادان ,رسيدن سن فاحشگی به  ٩سال و کسب رتبه ی پنجم جھان در صادر کردن زنان
و دختران محروم به نقاط مختلف و ...است .حکومت فاشيستی-مذھبی ايران ،حاکميت قرون
وسطايی عھد عتيق ،دشمن ھرگونه آزادی و اراده ی مستقل ،خصم جانی کارگران ،زنان و
ملل تحت ستم ،حکومت تازيانه ،اعدام ،زندان و سنگسار ،رژيم گرسنگی ،بيکاری و اعتياد
و فحشا است ،که فقط با سرنگونی آن توسط انقالب و با اعتصابات عمومی سياسی و با قيام
مسلحانه ی توده ھای ستم کش و حاکميت بالواسطه ی شورايی زحمت کشان می توان به
آزادی و عدالت اجتماعی دست يافت.
ما جمعی از فعالين ضد استبدادی و ضد بھره کشی ھمگام با تمامی قيام کنندگان عليه بھره
کشی و استبداد در جھان پيمان می بنديم که
تا نابودی کليه ی اشکال نابرابری طبقاتی ،ملی ،جنسيتی و تا نابودی کامل نظام ديکتاتوری
و استثمار به مبارزه ی خود تا پای جان ادامه بدھيم و در اين راه تجارب و درس ھای بزرگ
انقالب  ١٣۵٧و کليه ی انقالب ھای کارگری–مردمی را چراغ راه خود قرار دھيم.
اين درس ھا کدامند:
 .١انقالب کار توده ھاست و آزادی کارگران و ستم کشان به دست خودشان ميسر است .ھيچ
گروھی نمی تواند به جای توده ھا انقالب کند و يا قيم آن ھا باشد و بزرگ ترين تجلی مبارزه
و انقالب ،اعتصاب عمومی سياسی و قيام توده ای مسلحانه می باشد.
 .٢نابودی قطعی نظام ھای بھره کشی و استبدادی فقط و فقط با حاکميت بال واسطه و مستقيم
کارگران و ستم کشان از طريق شوراھا ،کميته ھا و  ...انقالبی به عنوان تنھا ابزار اعمال
حاکميت ممکن است.
 .٣تنھا ضمانت تداوم انقالب و حفظ دست آوردھای آن و حاکميت زحمت کشان نابودی کليه ی
ارگان ھای سرکوب از طريق قيام مسلحانه و وجود مليشيای توده ای در قالب شوراھا و
کميته ھای انقالبی مسلح بيرون آمده از دل انقالب می باشد.
 .٤آگاھی انقالبی )شناخت دوستان و دشمنان انقالب ،راه ھا و اھداف انقالبی و شناخت شرايط
جامعه و قوانين تکامل آن( و تشکل ھای انقالبی-رزمنده )اتحاديه ھا ،سنديکاھا ،شوراھا و
کميته ھای انقالبی و احزاب سياسی( تنھا وسيله ی تشکل يا سازمان يابی و ھدايت نيروھای
مبارزاتی توده ھا در شرايط خفقان و ديکتاتوری ھستند که بدون آن ھا سکان انقالب به

دست و در نتيجه دام نيروھای ارتجاع و ضدانقالب افتاده و ھمانند تجربه ی  ١٣۵٧استبداد
ديگری جای گزين خواھد شد.
 .٥رھبری طبقه ی کارگر به عنوان رزمنده ترين نيروی جبھه ی ضداستبدادی که ھيچ منافعی در
حفظ وضع موجود ندارد و خواھان ريشه کنی آن می باشد و نيز تنھا نيرويی که تير خالص
واقعی را بر استبداد و بھره کشی می زند و ھم چنين نيرويی که در ساختن جامعه ی عاری
از بھره کشی به عنوان نيروی اصلی توليد نقش اساسی دارد تنھا ضامن پيروزی قطعی
انقالب به معنی اجتماعی آن است.
 .٦جبھه ی نيروھای انقالبی ضد استبدادی بايد بر خالف سال  ١٣۵٧خواسته ھای خود را به
صورت يک منشور کامل به عنوان پرچم مبارزه ی خود قرار داده و صف خود را از تمامی
کاسه ليسان ،سازش کاران و کسانی که به جای انقالب سازش و اصالح را تبليغ می کنند و
برای رسيدن به آزادی و برابری به جای مبارزه ،کاسه ی گدايی به دست می گيرند جدا کند.
ليبرال ھا اين وردستان حکومت اسالمی در به شکست کشاندن انقالب  ١٣۵٧که االن نيز در
ترس از انقالب آينده ھمراه تمامی دارو دسته ھای اصالح طلبان حکومتی و تمامی سوسيال
دموکرات ھای وطنی به جای نابودی قطعی ،انقالبی و مسلحانه حکومت قرون وسطايی که
زبانی جز سرکوب ،زندان ،شکنجه ،تجاوز و اعدام ندارد به اصطالح عدم خشونت ،رفراندوم
و خيانت به انقالب را تبليغ می کنند .بدون خنثی کردن نقش داللی ،نوکر صفتی و سازش
کاری و عوام فريبی آن ھا در بين مردم انقالب آينده راه به جايی نخواھد برد.
 .٧مھم ترين مساله در شرايط موجود بر خالف خيانت و توھم پراکنی ليبرال ھا و سوسيال
دموکرات ھا در ھم سويی کامل با بنگاه ھای خبر پراکنی بی بی سی و صدای آمريکا وجود
ديکتاتوری ھايی مانند سرداران سپاه ،خامنه ای ،حسنی مبارک ،بن علی ،قذافی ،خاندان آل
سعود و  ...به خاطر ادامه ی بھره کشی و غارت توسط شرکت ھای امپرياليستی و سياست
ھای ديکته شده نئوليبرالی آنان است که بشريت را به خاک سياه نشانده .وقتی مردم به جان
آمده از بی کاری و گرسنگی در سايه ی پياده کردن سياست ھای نئوليبرالی امپرياليستی
مانند خصوصی سازی و برداشتن يارانه ھا توسط ھمين ديکتاتورھا به خيابان می ريزند
اربابان امپرياليست و نوکران ليبرال آنان دموکرات شده الاليی دموکراسی برای مردم تشنه ی
آزادی و نان می خوانند تا آن ھا را از انقالب واقعی و ريشه کن کردن مناسبات بھره کشی و
برقراری حاکميت خودشان بازداشته و نوکران ديگری جای گزين کنند ،دست پيش می گيرند
تا پس نيفتند.
با توجه به شرايط و تجارب برشمرده در باال " جنبش دموکراتيک کارگری" با اعالم
منشوری پايه و اساس جمعی را می نھد که ھم گام با تمامی رزمندگان راه آزادی و برابری و
حاکميت زحمت کشان و به عنوان بخشی متشکل از آنان در جھت ايجاد کميته ھا و تشکل
ھای انقالبی در محل کار و زندگی آن ھا اقدام به سازمان دھی مبارزات شان می کند.
پيش به سوی ايجاد تشکل ھای توده ای زحمت کشان
زنده باد اعتصاب عمومی سياسی زحمت کشان
زنده باد انقالب
زنده باد حاکميت شورايی زحمت کشان

