بیانیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران ( راه کارگر)

گرامی باد سالروز شانزده آذر!
دس ؽاًضدٍ آرس عی ّدّ داًؾجْیاى دس هماتلَ تا عشکْب ّاختٌاق ّدس دفاع اص آصادی ُای غاست ؽذٍ تذعت ؽاٍ
کْدتا گش تَ فذٌَ آهذًذ .گلْلَ ُای دکْهت ًظاهی عتن ؽاُی عَ تي اص داًؾجْیاى سا تخاک اًذاخت .صًذٍ یاداى
ؽشیؼت سضْی ،هذذث لٌذچی ّتضسگ ًیا ًَ ،تٌِا تا ًثاس جاى ؽشیفؾاى تَ اعتثذاد داکن ّدکْهت کْدتا " ًَ " گفتٌذ،
تلکَ تش آهذ جذیذی سا دس جٌثؼ داًؾجْیی سلن صدًذ.
جٌثؼ داًؾجْئی دس عال  1332هؾؼلی فشا ساٍ هثاسصٍ تشای آصادی ّػلیَ اعتثذاد تشافشّخت کَ تا تَ اهشّص
ُوچٌاى ؽؼلَ ّس اعت.
داًؾجْیاى دس ُوَ ء ایي پٌجاٍ ُّفت عال تِش ؽکل ّفْستی کَ هوکي تْد ّتاُوَ افت ّخیضُا ،هؾؼل یادهاى
ؽاًضدٍ آرس عی ّدّ سا فشّصاى ًگِذاؽتَ اًذ.
اهغال دس ؽشایطی تَ اعتمثال  16آرسهیشّین کَ داًؼجْیاى توثاتَ تخؼ لاتل تْجِی اص جْاًاى ّصًاى دس جٌثؼ خْد
جْػ ُوگاًی ضذ اعتثذادی  22خشداد ّتش کؾیذى آى اص جٌثؼ اػتشاضی ػلیَ تملثات اًتخاتاتی تَ جٌثؾی عاختاس
ؽکي ،تْیژٍ دس سّص لذط ّسّص عیضدٍ آتاىً ،مؾی خالق ّعاصًذٍ داؽتَ اًذ .ایي دیگش فمظ یک جوغ کْچک داًؾجْ
ىیغت کَ ػلیَ اعتثذاد تشخاعتَ اعت ،تلکَ تخؼ ػظیوی اصهیلیْى ُا صى ّهشدی اعت کَ ُوشاٍ دیگشطثمات ّالؾاس
جاهؼَ ّتا عشدادى ؽؼاسُای  " :اتذاد ،هثاسصٍ ،پیشّصی "  " ،هشگ تش دیکتاتْس " ّ" اص هؾشّطَ تا تذال ،آصادی،
تشاتشی ،اعتمالل" تَ هقاف اعتثذاد فماُتی سفتَ اًذ.
ایي هقاف دسؽشایطی پیؼ آهذٍ اعت کَ سژین جوِْسی اعالهی دسسّدسسّئی تا آى ّتشای عشپْػ گزاؽتي تش
تذشاى عیاعی ّالتقادی ُوَ جاًثَ ای کَ ُن اص جِت تاالئی ُا ُّن اصطشف هشدم اػواق تا آى دعت تگشیثاى اعت،
تالػ هی کٌذ اص صاّیَ دفاع ًاعیًْالیغتی ،تضسگ ًوائی ًظاهی ،تکشاس ؽؼاسُای هشدم فشیثاًَ ضذ اهشیکائی ّضذ
اعشائیلی ّػوذٍ کشدى خطش دؽوي خاسجی ،عشکْب جٌثؼ ػوْهی سا تْجیَ کٌذ ّایي جٌثؼ تضسگ ُّوگاًی سا تَ
تیگاًگاى ًغثت دُذ ّتا تکیَ تش ایي ادػای ّاُی ّهضذک ّتا ؽتاب تخؾیذى تَ چشخَ ء اػذام ،لقاؿ ،تجاّص ّعشتَ
ًیغت کشدى هخالفیى تَ تؾذیذ فضای خفماى ّهِاس جٌثؼ ضذ اعتثذادی ّسًگاسًگ هشدهی تپشداصد ّتَ خیال خْد تا
صدى تشچغة اًمالب هخولی ّکْدتای ًشم آًشا تی اػتثاس عاصد .دس ػیي دال ،سژین تالػ هی کٌذ تا دعتگیشی ،کؾتاس ّ
هذشّم کشدى داًؾجْیاى فؼال اص تذقیل ّعتاسٍ داسکشدى آًِا ّایجاد سػة ّّدؾت اداهَ هثاسصتؾاى سا کٌذ
ّصیشگشدّخا ک تثلیغاتی کَ تشضذ اهشیکا تَ سا ٍ اًذاختَ اعت ّتشای تثثیت هْلؼیت لغضاى خْد تا اهشیکا ّهتذذاًؼ
تٌْػی عاصػ تشعذ.
اها ُواًطْسی کَ خْد دّلتوذاساى دکْهت ًظاهی -ایذئْلْژیک داکن دسیافتَ اًذ ،ایي تشفٌذ ُا تی ثوش هاًذٍ اطت
ّسژین ًوی تْاًذ تا ایي آدم کؾی ُا کاسی اص پیؼ تثشد ،صیشا ػلی سغن ُوَ ایي تِذیذُا ّکؾتاسُا ًَ جٌثؼ ُوگاًی ضذ
اعتثذادی اص ًفظ افتادٍ ًَّ جٌثؼ داًؾجْئی اص فؼالیت تاصهاًذٍ اعت ّ .یژگی جٌثؼ داًؾجْئی هْلؼیتی اعت کَ آًشا
تؼٌْاى دلمَ پیًْذ دٌُذٍ جٌثؼ ُوگاًی ّ كد اعتثذادی کًٌْی ؽاخـ کشدٍ اعتُ.ن اص ایي سّ اعت کَ داًؾجْیاى
ُوشاٍ ّدس کٌاس صًاى ،جْاًاى ،تیکاساى ،کاسگشاى ،هلیت ُا ّالیَ ُای هختلف اجتواػی ّ تا ػثْساص خظ لشهضُائی کَ
فمی " ّ" هشگ
افالح طلثاى دس اپْصیغیْى تْجْد آّسدٍ اًذ ّ تا عش دادى ؽؼاسُائی چْى " هشگ تش افل ّالیت ٍ
تشدیکتاتْس چَ سُثش چَ دکتش" تَ تذکین هْاضغ آصادیخْاُاًَ ّتشاتشی طلثاًَ خْد پشداختَ اًذ ّظشفیت آًشا داسًذ کَ
تَ عٌگشتٌذی عشاعشی تپشداصًذ .صیشا تخاطش ّجْد داًؾگاٍ ُا ّ داًؾکذٍ ُا دس القا ًماط کؾْس ،ایي جٌثؼ اص ؽثکَ
طثیؼی استثاطی عشاعشی تشخْسداس اعت .دس هثل اگش صهاًی تلْچغتاًی ّجْد داؽت کَ فالذ دتی یک داًؾغشای ػالی
تشتیت هؼلن تْد ،اهشّصٍ ُفتاد ُضاس داًؾجْ دس داًؾگاٍ ُا ّهذاسط ػالی آى هؾغْل تَ تذقیلٌذ ،یؼٌی گغتشػ هذیظ
ُای آهْصؽی ّداًؾگاُی دس عشاعش ایشاى هْلؼیت هوتاصی تشای عاصهاًذُی جٌثؼ داًؾجْئی فشاُن کشدٍ اعت.
ایي ًیشّی ػظین داًؾجْئی ،تخقْؿ اکٌْى کَ جٌثؼ ُوگاًی ضذ اعتثذاد فماُتی صهیٌَ ء هٌاعثی دس اختیاسػ
لشاس دادٍ اعتً ،یاص تَ خْد عاصهاًذُی هغتمل اص جٌاح ُای داکن داسد تا تتْاًذ تَ اسصیاتی دلیك ًیشّی خْد تپشداصد،
اتؼاد تضسگ ّتؼییي کٌٌذٍ ء آًشا ا ص پیؼ دسیاتذ ّتتْاًذ هماتلَ تا تؼشك استجاػی دعتگاٍ داکن سا عاصهاى دُذ .تا چٌیي
توِیذاتی اعت کَ هیتْاًذ دس هماتل سژیوی تا تي دًذاى هغلخ ّتا هغض اعتخْاى ضذ تؾش ّجٌایت پیؾَ تاکتیک هثاسصاتی
خْد سا تؼییي کٌذ ،دسسّیا سّئی تا ًیشُّای اهٌیتی -فاؽیغتی داکن تا پیًْذ صدى دّ ػشفَ ء هثاسصٍ یؼٌی هثاسصٍ دْل

خْاعت ُای ػوْهی عیاعی ضذ اعتثذادی ّ خْاعت ُای هطالثاتی ّ تی ّاعطَ الؾاس ّطثمات گًْاگْى جاهؼَ ،خْد
سا عاصهاى دُذ.
خْؽثختاًَ دسًّوایَ ایي عاصهاًذُی سا داًؾجْیاى دس دشکت ُای اػتشاضی ّخْد جْػ اخیش تخْتی تٌوایؼ
گزاؽتٌذّ .الؼیت ایي اعت کَ دس هماتل ًیشّی عاصهاًیافتَ ء عشکْب کَ هی کْؽذ جٌثؼ سا تَ گشٍّ ُای کْچک
ّپشاکٌذٍ تمغین ّعپظ آًشا هتالؽی کٌذ ،اگش داًؾجْیاى تتْاًٌذ تا تْجَ تَ گغتشدگی طثیؼی ّعشاعشی خْد تؾکل ُای
هغتمل ّخْد سُثش سا عاصهاى دٌُذ ،تؾکل ُائی کَ دس ُوَ ء اتؼاد ابالیَ ُا ّطثمات اجتواػی ّهلیت ُا ّتاّسُای
هتفاّت پیًْذ خْسدٍ اعت ،هیتْاًٌذ لْالی اتقال جٌثؼ ُا تاؽٌذ  .تذیي تشتیة جٌثؼ داًؾجْئی لادس اعت :
 -1دس جٌثؼ ػوْهی ضذ اعتثذادی جْاًاى توثاتَ تخؾی اص جْاًاى ؽشکت ّ آًشا عاصهاى دُذ.
 – 2دس هذیظ داًؾگاٍ ّ عایش هذیظ ُای آهْصؽی تا اعتاداى ّهؼلواًی کَ هخالف عیاعت جذیذ ػلن صدائی ّداًؼ
عتیضی سژین استجاػی ُغتٌذُ ،وشاُی کٌذ صیشا سژین اص تشط سؽذ آگاُی جٌثؼ هی کْؽذ تا عاًغْس تش کتاتِای
آهْصؽی ّدسعی ّاعتمشاس اًمالب ضذ فشٌُگی دیگشی دس هذیظ ُای داًؼ ّتذقیل ،جلْ سؽذ جٌثؼ ضذ اعتثذادی
آصادیخْاُاًَ ّتشاتشی طلة سا تگیشد .اتذاد تضسگ اعتاد ،هؼلن ،داًؾجْ ّداًؼ آهْص افلی تشیي عٌگش هثاسصٍ ػلیَ ایي
عیاعت تاسیک اًذیؾاًَ ّاستجاػی اعت ّجٌثؼ داًؾجْئی هیتْاًذ دس ایي هْسد ًمؼ کلیذی داؽتَ تاؽذ .
 -3اصآًجا کَ تخؼ تضسگی اص داًؾجْیاى اص الیَ ُا ی طثكاتی کاسگشاى ّهضد ّدمْق تگیشاى تشخاعتَ اًذ ،دس گشٍ صدى
خْاعتِای هطالثاتی کاسگشاى تا جٌثؼ ػوْهی ّعیاعی ّعاختاس ؽکٌاًَ هیتْاًٌذ تغِن خْد ًمؾی لاتل تْجَ داؽتَ
تاؽٌذ .تظاُشات داًؾجْیاى ّجْاًاى دس ُوذلی تا کاسگشاى دس اّل هاٍ هَ  1388دس پاسک اللَ تِشاى ایي ظشفیت
ُّوثغتگی سا ًؾاى دادٍ اعت.
 – 4اص آًجا کَ تیؼ اص ًیوی اص داًؾجْیاى سا صًاى تؾکیل هیذٌُذ ،پیًْذ هثاسصاتی جٌثؼ هغتمل داًؾجْئی ّجٌثؼ صًاى
اهشی طثیؼی اعت ّتش تغتشی اص ّالؼیت لشاس داسدُ ،وگاى دضْس ُّوذلی ُّوثغتگی جٌثؼ داًؾجْیاى تا جٌثؼ
هغتمل صًاى سا ؽاُذ تْدٍ اًذ .تؼویك ّگغتشػ ایي ُوثغتگی جٌثؼ ػوْهی سا اص خْد عاصهاًیافتگی تیؾتشی تش
خْسداس خْاُذ کشد.
 -5کؾاًذى هثاسصٍ تَ هذالت ّهشاکض صیغت ّصًذگی ّدس ّالغ پیًْذ هطالثات عیاعی تا هطالثات سّص هشٍ دس ؽشایظ
افضایؼ فالکت اکثشیت هشدم ضشّستی اًکاس ًاپزیش اعت ّداًؾجْیاى هیتْاًٌذ ًمؼ کلیذی دس ایي پیًْذ داؽتَ تاؽٌذ.
ُوچٌیي اعت تالػ تشای ؽٌاعائی لثاط ؽخقی ُا ،تاصجْیاى ،فشهاًذُاى ّعایش ػْاهل عشکْب سژین جوِْسی
اعالهی دس هذالت ّهذیظ ُای کاس ّصًذگی هشدم.
ّالؼیت ایي اعت کَ جٌثؼ داًؾجْئی تا دُِا سؽتَ پیذا ًّا پیذا تَ جٌثؼ ُای ا جتواػی ّجٌثؼ ُوگاًی ضذ اعتثذادی
ّتشاتشی طلثاًَ کاسگشاى ّهضد ّدمْق تگیشاى ،صًاى ،داًؼ آهْصاى ،جْاًاى ،سّؽٌفکشاى ،اعاتیذ ّ هؼلواى ّهلیت
ُای عاکي ایشاى گشٍ خْسدٍ اعت ّدس پیًْذ تا آًِا عت کَ هیتْاًذ ًمؾی اسصًذٍ ّاعاعی ایفا کٌذ ّچٌاًچَ گفتین تؼٌْاى
لْالی اتقال ایي جٌثؼ ػول کٌذ .اصیٌشّ عاصهاًذُی داًؾجْیاى دس عشاعشداًؾگاٍ ُا ّپیًْذ آى تا جٌثؼ ػوْهی ّضذ
اعتثذادی هشدهاى ایشاى ّظیفَ ایغت کَ ػوال تاس ػوذٍ ء آى تش دّػ جٌثؼ داًؾجْئی کًٌْی اعت .تا چٌیي ًگاُی اعت
کَ تَ پیؾْاص  16آرس هیشّین ّػلی سغن تؾذیذ تگیش ّتثٌذُای سژین تشای هشػْب کشدى جٌثؼ ّػمة ساًذى آى ،تا توام
اهکاًات ّتا توام ّجْد تَ دوایت اص جٌثؼ داًؾجْئی دس تش گض اسی ُش چَ تاؽکٍْ تش یادهاى ؽاًضدٍ آرس اهکاًات خْد
سا تکاس هی گیشین .ایي ّظیفَ تؼطیل ًاپزیش تک تک افشاد هذافغ آصادی ّعْعیالیغنُ ،وَ تؾکل ُاًِ ،اد ُا ّ ادض اب
داخل ّخاسج اعت .تَ اهیذ پیشّصی ّعشفشاصی جٌثؼ داًؾجْئی دس ایي ساٍ.

پیش بسوی شانزده آذر ،روز دانشجو !
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران !
زنده باد آزادی!

زنده باد سوسیالیسم !
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