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  ايران- علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١٨ جنوری ٠٨
  

 پيروز باد مبارزات سراسری مردم عليه ستم سرمايه داری حاکم
ای طوالنی خود را شکست و به انفجار اجتماعی منجر سرانجام خشم سرکوب شده و فروخوردۀ مردم سکوت سال ھ

توده ھای زحمتکش در خيابان ھای شھرھای مختلف به ميدان آمده اند تا فرياد اعتراض خود را عليه حکومت . شد

داد می کند و آوار ھمۀ اين فشارھای اقتصادی و که فقر، گرانی، بيکاری و فساد بيدر جامعه ای . اسالمی بلند کنند

ق بر سر مردم زحمتکش خراب شده است، تنھا راھی که برای کارگران و زحمتکشان باقی می ماند اعتراض و اختنا

  . اعتصاب است

الن رژيم تبديل شده ودر کشوری که ستم و سرکوب، دزدی و اختالس، تبعيض و نابرابری به قانون ِ عريان نظام و مسؤ

ارزه عليه نظام استثمار بيرحمانۀ سرمايه داری ، ديکتاتوری، فساد و است، راھی جز مقابله با اين ظلم ِ آشکار يعنی مب

  .ارتشا باقی نمانده است

  : ًدر ايران ِ زير حاکميت ِ جمھوری اسالمی، درآمد ھای دولت عمدتا در سه شکل زير ھزينه می شود

ای ارتجاعی ِ منطقه و  نظامی و عظمت طلبی و رقابت با ديگر کشورھۀ بخش بزرگی از درآمد ھای دولت به بودج-١

  !  مبارزۀ ارتجاعی با امپرياليست ھا برای بقای رژيم جمھوری اسالمی تخصيص می يابد

 بخشی ديگر برای تبليغ ِ خرافه پرستی و تحميق مردم ِ زحمتکش و نھادھای در دست روحانيان و ديگر ارگان ھای -٢

  ! داران و زمين داران مصرف می شودحکومتی برای حفظ حاکميت ِ دار و تازيانۀ جمھوری ِ سرمايه

 بخشی ديگر نيز برای دزدی و اختالس و واريز کردن به حساب ھای بانکی ِ سران حکومت و مديران و وابستگانِ  -٣

  ! به آنھاست

وقتی درآمد ھای کشور به اين شکل ھزينه می شود، آيا پولی برای ھزينه ھای اجتماعی اعم از آموزش، بھداشت و 

  تمری بازنشستگی، يارانۀ نان و غيره باقی می ماند؟درمان، مس

اگر تا حدی جلو اين بريز و بپاش ھا گرفته شود مزدھای عقب افتادۀ مؤسسات دولتی و خصوصی قابل پرداخت است 

از اين رو امکان تشکيل يک صندوق دولتی برای پرداخت ). اگر کارفرما قادر به پرداخت نباشد يا فراری باشد و غيره(

ھای عقب افتادۀ کارگران به وجود می آيد و اين می تواند زمينۀ خواست ِ فوری ِ کارگران برای تشکيل چنين مزد

  .صندوقی باشد
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وقتی سرمايه داران و زمين داران خود را مالک و صاحب ِ ھمۀ دارائی ھای جامعه بدانند، آيا پولی برای تأمين کار و 

   ديگر مردم ِ زحمتکش باقی می ماند؟ تحصيل و بھداشت و درمان و مسکن جوانان و

تأمين کار يا بيمۀ بيکاری برای بيکاران و جوانان ِ جويای کار و تأمين مسکن مناسب و ارزان قيمت برای ھمۀ افرادِ  

  .فاقد مسکن، خواست مسلم ِ اين بخش عظيم و محروم جامعه است

ست که برای فربه گشتن سرمايه داران و وابستگانِ  ی ائی که در باال بر شمرديم، چپاول و خاصه خرجی ھائھزينه ھا

ھمۀ اين . خواھی ِ مردم ھارتر و گستاخ تر می کندسرکوب ِ صدای آزاديآنھا ھزينه می گردد و ديکتاتورھا را برای 

  .درآمدھا بايد درھزينۀ زندگی مردم محاسبه شود و در خدمت جامعه قرار گيرد

 و خيابان ھا نبردفراخواندهرياد جنبشی است که دورانِ  سياه و سرکوب را به اعتراض مردمِ  زحمتکش ايران غريو ِ ف

اعتراض، اعتصاب و مبارزۀ سراسری برای حقوق اوليۀ اقتصادی، سياسی، . را عرصۀ مبارزات ِ خود قرار داده است

  .فرھنگی و ملی خواست ِ ھمۀ توده ھای مردم است

ِاعمال فيلترينگ و سانسور بر رسانه ھای ارتباط . ه بايد متوقف شودسرکوب ِ اعتراضات مردم، جنايتی آشکار است ک
  .  جمعی از سياست ھای رژيم برای حاکم کردن استبداد بر جامعه است و توقف آنھا ضروری و خواست ھمۀ مردم است

ِاق اعمالِ  دستگيری ِ دانشجويان، جوانان، و معترضان و يورش به حريم دانشگاه عملکرد ِ سرکوبگرانۀ رژيم و مصد
خاتمۀ اين سرکوب ھا و وحشی گری ھا خواست ِ فوری ِ جنبش اعتراضی ِ توده ھای مردم . نظامی گری بر جامعه است

  .است

ادامۀ جنبش اعتراضی و سراسری ِ کنونی نيازمند اتحاد کارگران، جوانان و دانشجويان، زنان، معلمان و ھمۀ طبقات و 

اتحاد طبقات و .  ستم سرمايه داری را با گوشت و پوست خود لمس کرده انداقشار زحمتکش شھر و روستا است، که

 ويژه در ميان اين اتحاد بايد به. اقشار زحمتکش جامعه در خيابان ھا و در بستر مبارزه با ارتجاع حاکم تبلور می يابد

 را در چشم انداز خود مبارزات توده ھای زحمتکش جامعه بايد يک جمھوری ِ شورائی. دھی شودطبقۀ کارگر سازمان

  .ترسيم کند

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

   ماھشھر و بندر امامۀجمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطق

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

    کرج-جمعی از کارگران محور تھران  
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