زنده باد انقالب
 31سال پیش جنبش مردمی در ایران با انقالب عظیم خود دیکتاتوری سلطنتی شاه را به زیر کشیده و
یکی از هارترین دولتهای سرمایه داری را سرنگون کرد  .انقالب  57یکی از پر افتخارترین برگهای
تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استبداد ،توحش سرمایه ،ستم و اس تثمار به شمار می رود  .در این
انقالب جنبش مردمی با حضور وسیع کارگران و اعتصابات آنها بود که توانست بساط رژیم کهنه
سرمایه داری سلطنتی را برچیند و خواست های مترقی را به مطالبات جامعه تبدیل کند

 .اما جنبش

مردمی و جنبش کارگری ،در نبود سازمانهای سراسری و طبقاتی خویش ،نتوانستند از طرح خواسته
های خود فراتر روند؛ و در مقابل ،جنبش ارتجاعی اسالمی توانست با یاری دولتهای غربی راه
انقالب را سد کرده و رژیم سرمایه با پسوند اسالمی را با زور اسلحه و سرکوب مستقر کند.
رژیم دیکتاتوری اسالمی سرمایه هیچگاه نتوانست صدای اعتراضات پیشروانه مردم و کارگران را
خاموش کند ،و مردم در طول این سالها از مبارزات و کشمکش های روزمره به اشکال مختلف
هرگز باز نایستادند .از چند ماه گذشته به این سو جنبش عظیم مردمی بار دیگر بمیدان آمده و می رود
تا به جهانیان نشان دهد که دیگر در مقابل ستم و استثمار ،دستگیری واعدام ،شکنجه و تجاوز ،بی
حقوقی و فقرسر تسلیم فرود نمی آورد.
اکنون رژیم راه چاره ای برای سد کردن این جنبش عظیم اعتراضی مردم پیش رو نمی بیند  .زن و
مرد ،جوان و پیر با تشکالت و گردهمای های خود بخودی شان پیش میروند و هر روز متحد تر و
متشکل تر از پیش در مقابل دستگاههای سرکوب ایستاده و خواسته های خود را هر چه رسا تر فریاد
میکنند.
در این میان حضور متشکل و مبارزاتی کارگران است که میتواند این جنبش مردمی را به مسیر
درست ه دایت نماید تا انقالب آتی قادر گردد بساط این رژیم ارتجاعی را یکبار برای همیشه به زباله
دان تاریخ بسپرد و جامعه آزاد  ،برابر و انسانی را پی ریزی کند.
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