اوضاع سیاسی و وظایف ما
 -١بحران اقتصادی ساختاری و همه جانبه ی جها نی که از چ ند سال پیش آغاز شده است  ،با
افت و خیز هائی همچنان ادامه دارد و با توجه به جان سختی نئولیبرالیسم ،نه تنها فاصله جهان دو
قطبی بین دول امپریا لیستی وکشور های پیرامونی سرمایه داری عمیق تر شده ،که این شکاف در
خود کشور های سرمایداری مادرهم ابعاد انفجار آمیزی پیدا کرده است .اکنون در کشور های
متروپل شاهد آنیم که هر روز بیشتر از پیش به انبوه بیشمار؍ خانه خرابان و تهی دستان افزوده می
شود وشکاف طبقا تی اکثریت جامعه را در مقابل نظام سرمایه داری قرار داده است .این وضعیت
دهشتناک نشان داده است که داعیه « پایان تاریخ » پس از فرو ریزی دیوار برلین توسط نظریه
پردازان جهان سرمایه داری خیال بافی مردم فریبانه و رویا ی تبه کارانه ای بیش نبوده است.
جهان در یافته است که نه تنها سرمایه داری راه حل بشریت نیست ،بلکه جهنم هولناکی است که جز
نابودی انسان و طبیعت ،مسیر دیگری ندارد .پس گریزی نیست مگر مبارزه برای دنیایی بهتر،
عادالنه تر وانسانی تر .جنبش وال استریت موجودیت خود را ناشی از این ضرورت می داند.
این جنبش که خود را جنبش نود و نه درصدی ها می نامد ،باز تابی است در برابر بیداد سرمایه
داری و بن بست آن .جنبشی که در قلب سرمایه داری پا گرفته و به اکثریت کشور ها گسترش یافته
است ،این حقیقت را فریاد می کند .در مقابل این فریاد ،عکس العمل دول امپریالیستی در خود کشور
های مترو پل همچون انگلیس ،عکس العملی است که داعیه های دروغین ضد استبدادی و حقوق
بشری این دول را به روشنی بر مال می سازد و نشان می دهد که همآوازی این دولت مداران با
مردمان استبداد زده و غارت شده تنها درخدمت مهار انقال بات ،جنبش های آزادی خواها نه ضد
استبدادی وعدالت جویانه است .چنا نچه این سیاست ارتجاعی ،غارت گرانه وتجاوز کارانه
در شمال آفریقا ودر خاور میانه به روشنی تمام خود را نشان داده است .سیاستی که در مقبله با جنبش
های آمریکای التین ،آفریقا وسایر منا طق جهان تا کنون پیش رفته است .این سیاست شناخته شده دول
آمپریا لیستی ودر راس آن امریکا ست که وقتی در برابر انقالبات کارگری ومردمی قرار می گیرند ،در
هما وازی ظاهری با آن می کو شند سوار موج شده وبا تغییر مهره ها و نماد ها ،کل سیتم را نجات دهند و
انقال بات را ـ اگرشد بصورت نرم واگر نشد بصورت خشن و نظامی ـ به کژ راهه برده و آن را از مطا
لبات انقال بی اش تهی نمایند و با رفرم ها ئی مردم فریبانه آن را در جهت اهداف وسیطره خودشان سوق
دهند.
سیا ستی که در افغانستان وعراق به پیش رفته و در دو سال گذشته در مسخ انقال بات موسوم به بهار
عرب؛ در تونس ،مصر ،لیبی ،یمن دنبال گشته و هم اکنون درسوریه پی گرفته می شود .بسیار روشن

است که نوبت ایران فرا خواهد رسید .هر چند هم اکنون بصورت آشکار و نهان این اتفاق در حال شدن
است .چرا که دو ارتجاع داخلی و بین المللی در مقابله با انقالب مردمانی که نه رژیم سرمایه داری
جمهوری اسالمی را می خواهند ونه سلطه ارتجا ع جهانی به سر کردگی امپریا لیسم آمریکا را ،عمال
همدست یکدیگرند .برای مقابله با این خواست رادیکال و برای خفه کردن انقالبی که نفی هردو ارتجاع
است ،جمهو ری اسالمی و امپریالیسم به همدیگرسوخت می رسانند زیرا هر دو در پاسخ به بحران های
داخلی و بین امللی خودشان به فرا افکنی نیاز دارند.
رژیم حاکم در ایران می داند که دارد ماجرا جویانه با آتش بازی می کند وکامال واقف است که پا فشاری
اش بر سر مسا له اتمی می تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد ،با این همه نه تنها کوتاه نمی آید که با
رجز خوانی ها ی تحریک کننده اش آشکارا تما بل دارد بازار خطر جنگ را داغ نگه دارد .چرا؟ زیرا
خطر اصلی را نه در تهاجم نظامی امپریا لیستی ،که در انقالب مردم ایران می داند .رژیم به خوبی می داند
که خشم و کینه ناشی از شدت استثمار و سرکوب مردمی که از دست این رژیم به تنگ آمده اند می تواند
هر حادثه ای انفجارات عظیم مردمی در پی داشته باشد .از این رو « خطرخارجی » برای رژیم جمهوری
اسالمی در حکم مائد ه ای آسمانی است که می تواند در پر تو آن و به بهانه آن هر صدائی را در نطفه خفه
کند ،جوخه های اعدام راه بیا ندازد وزندان وشکنجه بر قرار کند .رژیم «خطرجنگ » راالزم دارد تا
کارگرا ن ،زنان ،دانشجویان ،جوانان وملیت های ساکن ایران و ..را سرکوب کند .قلم ها را بشکند
وروشنفکران مردمی را به بند افکند .مهمتر از همه « خطر جنگ » برای رژیم ضد مردمی و سرمایه
داری ایران آن چتر حمایتی است که زیر سایه آن و به بهانه آن با حذف رایانه ها ،نان را از سفره ی خالی
کارگران وتهی دستان ربوده ومعترضان را « عوامل خارجی » می نامد تا به سرکوب همه جانبه خود
مشروعیت بخشد .واز همین رو است که همدست امپریا لیست ها ست هر چند مکارا نه داعیه ی ضد
آمریکائی  ،ضد اسرا ئیلی و ..دارد.
امپریالیست ها هم نیا ز دارند ضمن فرا افکنی بحران اقتصاد ی و اجتما عی خود به بیرون ،سلطه اشان را
در منطقه تکمیل کنند و « امنیت منطقه » رادر چهارجوب منافع استراتژیکشان تا مین نما یند .از این رو
حکومت اسالمی برایشان مطلوب نیست زیرا از دو سو آن ها را تهدید می کند  -١ :بیزاری عمومی در
ایران هر آن می تواند منجر به خطر سرنگونی انقالبی و رادیکال رژیم با سمت گیری ضد سرمایه داری
توسط نیروی رنج وکارو از پایین شود؛  -٢خطربحران آفرینی های رژیم والیت فقیه و حکومت اسالمی در
منطقه و تهدید امنیت اسرائیل و سایر متحدین آمریکائی آن ،از نوع عربستان سعودی و ...ایجاد اختالالت
جدی در بهره برداری از منابع طبیعی منطقه ،تهدید امنیت اقتصادی و تجاری امپریا لیستی توسط رژیم

نامتعا رفی که بر تنگه هرمز نشسته است و می کوشد با دست یابی به بمب اتمی رویای امپراتوری حکومت
اسالمی را تحقق بخشد .اینها عوامل کلیدی هستند در ضرورت کنار زدن حکومت اسالمی توسط
امپریالیستها.
در حال حاضر امپریالیست ها برای جلوگیری از ایران اتمی ،می کوشند رژیم را در صحنه بین المللی
منزوی کنند وبا اعمال تحریم های اقتصادی حکومت اسالمی را تحت فشار قرار دهند وسایه جنگ را باالی
سر آن نگه دارند .نتیجه این اقداما ت ،فشار رژیم را بر اکثریت مردم بال زده بیشتر می کند و دود تحریم
های اقتصادی هم مستقیما به چشم کارگران و تهی دستان و مردم محروم می رود.
می بینیم که از هر دو سو و توسط هر دو ارتجا ع ،این اکثریت مردمان ایرانند که قرار است له شوند واین
سراسر ایران و زیر ساخت های اقتصادی آن است که در صورت بروز جنگ ویران می گردد .صدای
هیچ کدام از دو ارتجا ع و ایادی آن ها  ،صدای مردمان ایران نیست .اکثریت اهالی ،اکثریت کارگران و
زحمت کشان نه صدای دو ارتجاع ؛ که صدای سوم هستند و به هر دو ارتجا ع « نه »می گویند؛ علیه
جنگ و جنگ طلبان ،علیه سرکو ب کننده گان ،علیه استبداد و استثمار داخلی و خارجی .وما کمونیست ها
بخشی از آنان و همدست آنانیم.
سرنوشت عراق نه یک خطر بعید و نه خیالی ،بلکه تهدیدی جدی و هولنا ک است و هر آن بر اثریک
ماجراجویی پیش بینی نشده از هر دو سومی تواند بنیاد کشوررا به باد دهد .در این شرایط داشتنن تصوری
روشن از مشخصات اوضاع سیا سی ،شناخت محدو دیت ها ،ظرفیت ها ،امکان ها وتشخیص تحوالت آتی
بازیگران سیا سی؛ وتدوین یک استرتژی کار آ وموثر ،از ضرورت مبرمی برخورداراست .در این راستا
الزم است به وضعیت موجود و موقعیت جنبش طتقه کارگر ومتحدین آن در جنبش های اجتماعی پرتوی
افکنیم.
 -٢جنبشی که به نام جنبش سبز در اعتراض به تبهکاری بخش مسلط رژیم اسالمی در تقلب انتخابات
خرداد ماه سال  ٨٨تکوین یافت از پا افتاده است .علت آن را میبایست قبل از هر چیز ،در دو
مولفه جستجو کرد :اوال چیرگی گرایش اصالح طلبان جمهوری اسالمی بر این جنبش و تناقضات
برنامهای و سترونی استراتژی سیاسی آنا ن ناظر بر بازگشت به دوران "امام خمینی" و "اجرای بی
تنازل قانون اساسی" و حرکت در بستر قانون ،وثانیا درنبود یک آلترناتیو سوسیالیستی .سرکوب

لگام گسیخته و هار استبداد حاکم نیزـ به نوبه خود ـ به عنوان شاخص سوم ،پایان این موقعیت
برآمده از شکاف درون حاکمیت اقتدارگرای اسالمی بود.
تا کید بر این نکته از اهمیت کلیدی بر خوردار است که جنبش از پا افتاده موسوم به سبز را نبایدبا
جنبش طبقه کارگر ،جنبش اعماق وسایر جنبش های اجتماعی یکی دانست و شکست اصال ح طلبی
وسبز های حامی آن را شکست کل جنبش تلقی کرد .اما این هم واقعیتی است که حکو مت با وجود آن
که نتوانسته جنبش برآمده از شکاف میان با ال ئی ها را درهم شکند ،به کمک دار و درفش موفق شده
خطری را که این جنبش با سوار شدن بر موج اعتراضی برای کل رژیم اسالمی ایجاد کرده بود ،تا
حدی مهارکند .در هر صورت واز هر زاویه که به مسا له نگاه شود ،باید تا کید کردکه برای رژیم نه
تنها بازگشت به گذشته ممکن نیست ،بلکه عدم مشروعیت آن دربین آن بخش از مردم متوهم که تا
دیروز بنیاد نظم مستقر را مورد چالش قرار نمیدادند ،گسترش یافته است  .و روند سرکوب نه تنها به
اراده واحد در درون باالییها منحر نشده است ،بلکه شکاف جدیدی در درون جناح اصلی -یعنی خود
اصولگرایان -به وجود آورده که به سهم خود نه تنها اعمال اراده واحد را میان باالئی ها بشت تضعیف
کرده؛ نطفه ی بحرانها ی جدیدی را هم شکل داده است .وضعیتی که می تواند به کشاکش تازه ای
در میان با ال ئی ها منجر شود وبستر الزم را برای بروز بیزاری عمومی از طریق انفجارات تودهای
این بار با مضامین و درون مایه ی ضد استبدادی و ضد استثماری صریح تری فراهم سازد.
 -٣برای خنثی کردن پروژههای سیاه و آلترناتیوسازیهای که با پشتیبانی و "آتش تهیه" امریکا و
اسرائیل ومتحدین منطقه ای آنان در قبال حوادث پیش بینی نشد ه همراه است ،چپ باید استراتژی
مفصلبندی جنبشهای تودهای و محاصره سیاسی رژیم اسالمی را برای درهم شکستن ساختارهای
استبداد سیاسی و نظام بهره کشی طراحی وتدارک کند .تشخیص آن نیروهای اجتماعی که قادر و
فاعل تحقق این استراتژی باشند  ،گام اول این نقشه راه به شمار می آید .از دید ما کمو نیست ها پیشا
پیش این نیروها  ،طبقه کارگر قراردارد که به مثابه ستون فقرات ولوالی اتصال جنبش های
اجتماعی و پیشقراول جنبش طبقاتی وجنبش سرتا سری توده ای عمل می کند .این طبقه که بنا به
سرشت طبقاتی خود ،ظرفیت فراتر رفتن از وضعیت موجود و حتی عبورا ز نظام سرمایهداری را
داراست؛ هم اکنون در شرایط بس دشواری به سر میبرد .زیرا از حیث سازمانیابی به لحاظ طرح
مطالبات ،نمیتواند از شرایط تدافعی که در آن بسر می برد ،گامی فرا تر نهد؛ با این همه اما نه تنها
با تمام نیرو وبا چنگ و دندان از همه اشکال مبارزه  :طومار نویسی ،تحصن ،اعتصاب تا
راهبندان ...سود میجوید ،وباوجود اعمال خشونت لگام گسیخته وسرکوب مداوم وگا ها خونین

عمال رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی؛ از تالش برای ایجاد تشکل مستقل وسراسری خود،
دست بر نمی دارد وبا پذیرش ضرب وشتم ،زندان واخراج ،بیکاری و خانه خرابی بر حقوق حقه ی
خود پای می فشارد.
برای در هم شکستن توازن قوا به ضرر رژیم استبداد سرمایه داری و به نفع پیشروی طبقه کارگر،
ضروری است :نخست ،منطق عام سازمانیابی کارگران در شرایط استبدادی (قانونی ،علنی ،نیمه
علنی و چه به لحاظ ساختاری ُشل و منعطف یا با دفتر و دستک با رهبران شناخته شده) همچون
راهنمای فعالیت ما قرار گیرد .دوم ،الیههای مشخص درون طبقه چه به لحاظ کمیت ،چه از حیث
اهمیت ،خودویژگیها و مختصات واقعی آنها شناسا یی شود .سوم ،و مهمتر از همه تشخیص حلقا
تی است که می تواند بخش های مختلف طبقه را به یکدیگر متصل سازد وبر مسیرراه پیمائی آن
روشنی افکند .کمو نیست ها به جای بیل زدن زمین نرم و افشاگری علیه بدکرداریهای رژیم باید
در این جا متمر کز شوند و منطق سازمانیابی و مفصلبندی جنبش ها را دریابد و به سهم خود در
تحقق آن بکوشد.
از آن جائی که هیچ طبقه به تنها یی نمی توا ند انقالب کند و به قول مانفیست کمو نیست انقالب کار
اکثریت عظیم است برای حاکمیت اکثریت عظیم است؛ حضور رزمنده و پیوند ارگانیک جنبش های
اجتماعی چه به صفت خود ـ درچهار چوب مطا لبات مشخص ـ و چه به عنوان متحد طبیعی طبقه
کار گر در این راهپیما ئی بزرگ  ،امر ی حیاتی و سر نوشت ساز است.
شاخص ترین جنبش ها ومشخصا ت عام آن ها
الف  :جنبش تهیدستان شهری :اگر جنبش کارگری میتواند بنیاد نظام سیاسی و اجتماعی مستقر را
درهم شکند ،جنبش تهیدستان شهری را باید نیروی ضربت در انقالب ایران و متحد طبیعی طبقه کار
گر بشمار آورد .اگر در مقطع انقالب  ۷۵تهیدستان ش هری را حاشیه نشینان کنده شده از روستا ها
تشکیل می دادند ،با گذشت بیش از سه دهه از تسلط نظام سرمایه داری اسالمی در ایران بخش
بزرگی از شهرنشینان در اثر سیاست های فالکتبار اقتصادی  ،و اجتماعی و ربودن نان به صد ترفند
از جمله حذف یارانه ها ،بیکاری و دست و پا زدن در اعماق برای تامین حد اقل زندگی بخور ونمیر
زیر سلطه ی فرهنگ اسالمی؛ به حاشیه پرتاب شده ودر حلبی آباد های شهر های بزرگ اسکان
گزیده اند .اگر بر سر راه این نیرو که در میانشان کارگران بی کارو خانه خراب کم نیستند ،ترفند
های رنگارنگ ارتجاع داخل وخارج ورفرمیست های ضد انقالب خنثی شود می توا ند به عنوان

متحد طبیعی طبقه کارگر سر نوشت انقالب را رقم زنند .چپ به این دلیل وظیفه دارد با مداخله گری
فعال از طریق بردن گفتمان سوسیالیستی به درون این نیرو ،ما نع از انحراف وکژ راهه آن گردد.
ب -جنبش زنان تا این جا یکی از هوشمندترین جنبشهایی بوده است که منطق پیشروی و عقب
نشینی در شرایط تسلط ارتجاع را جذب کرده و در عمل پیاده کرده است .این جنبش در استفاده از
امکانات موجود ،از شکافها و منفذهای قانونی به خوبی بهره برده است .به عالوه این جنبش در
استفاده از تجربیات جنبش زنان سایر کشورها و بومی کردن آنها از خود مهارت ارزندهای نشان
داده است .اما به نظر میرسد که فعالیت بخشهای قابل توجهی از این جنبش در میان الیههای
محدودی از زنان اقشار متوسط محصور مانده ،و مبارزه در کادر قانونی را ایدهآلیزه میکند .این
جنبش بدون پیوند با زنان اعماق جامعه ـ زنانی که نیمی از اردوی کار وزحمت را تشکیل می دهند
ـ نه میتواند هیچ یک از دستاوردهای خود را نهادی سازد و نه می تواند به قلمروهای جدیدی
پیشروی کند .پیوند مبارزه و سازمانیابی برای خواستهای ویژهی زنان کارگر و زحمتکش با
خواستهای عام برای همه زنان ،آن حلقهی کلیدی است که می تواند جنبش زنان را از محدوده
محافظه کارانه ی کنونی خود خارج شود.
ج -مبارزهی ملیتهای ساکن ایران از ظرفیت موثری در تضعیف قدرت مرکزی برخوردار است.
سرنگونی جمهوری اسالمی بدون مبارزه ملیتهای ساکن ایران اگر نگوییم ناممکن سخت دشوار
به نظر میرسد .رژیم اسالمی به سبب سیاستهای به غایت ارتجاعی تضعیف هویت ملی -که
آمیزهای از ستمهای مذهبی -فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی را بر مردمان نواحی ملی
تحمیل کرده است -جنبش ملیتهای ساکن ایران را بر پرتگاه یک دو راهی قرار داده است .در
فقدان یک جنبش مردمی و مترقی سراسری که پرچم دفاع از حق تعیین سرنوشت را در اهتزار
نگه دارد و در شرایط عروج ناسیونالیسم قومی -سرزمینی ،خطر درگیری جنگ داخلی نه تنها
امری بالقوه ،بلکه هر آن میتواند به یک خطر بالفعل تبدیل گردد .کمک به فراروییدن هویت ملی
بر پایهی برابری سیاسی ،استوار بر حقوق شهروندی کامل با عنایت بر حفظ ،گسترش و ارتقاء
هویت فرهنگی و برپایی یک اتحاد داوطلبانه که تمایز بین ملیتها را نمایندگی نمیکند ،بلکه در
عین حفظ هویت ملی – فرهنگی بر همبستگی بین ملیتها تاکید میورزد پاسخی درخور وضعیت
موجود است .باید با تکیه برحفظ هویت ملی – فرهنگی بر همبستگی بین ملیتها تاکید میورزد.
بنابراین ما باید با دفاع قاطع و کامل از حق تعیین سرنوشت ملیتها ،دفاع از توازن منطقی تمرکز
و عدم تمرکز قدرت ،فدرالیسم متناسب با ساختار چندملیتی ایران ،حق آموزش به زبان مادری و
البته در جهت تضعیف گرایش ناسیونالیسم قومی تالش ورزیم.

ه -جنبش جوانان :این جنبش در حال حاضر به طور روزانه و تن به تن در برابر فرهنگ واپس-
گرایانه و تاریک اندیشانه رژیم اسالمی به نبرد مدنی برای دفاع از زندگی عرفی میپردازد ،اما
خطاست اگرجنبش جوانان را که امروزه بخش بزرگی ازآنان فرزندان طبقه کارگر و زحمت کشان
هستند و خود نیز به نوبه خود نیروی ذخیره کارند؛ تنها در حوزه مقاومت ومبارزه فرهنگی ومدنی
خالصه کنیم و سویهی اقتصادی – اجتماعی این نبرد را نادیده بگیریم .بخش قابل توجهی از جوانان
کشورمان دارای تحصیالت عالی اما بیکار ،بیآینده و بدون چشمانداز روشن اند .همین شرایط
وخامتبار است که میتواند دستمایه مناسبی برای پیوند این بخش از جوانان با جنبش کارگری فراهم
سازدو ظرفیت آن راافزایش دهد واز نیروی نهفته آن خود را غنی سازد .چپ باید با این جنبش
درآمیزد و با برنامهی رایج و عمومی لیبرالی درون آن به چالش برخیزد و برتری افقهای گفتمان
معطوف به آزادی و دموکراسی پیگیر سوسیالیتی را در برابر گفتمان آنها نشان دهد.
 -٤تنها در پرتو کار صبورانه ،پیگیر و در عین حال خالقه است که میتوان به تکوین جنبشهای
اجتماعی در کشور ما یاری رسانید ،و بقا و دوام آن را تضمین کرد .از این رو کشف قانونمندیهای
مبارزه با یک رژیم توتالیترسرمایه داری و مذهبی ،در پرتو تجربههای عام در خزانه مبارزاتی
مردم در سایر رژیمهای استبدادی ،و انطباق خالقانه آنها در محل کار و زیست سوژههای اجتماعی
 ،آن وظیفه اساسی ای هست که باید کمونیست ها درهمکاری با سازمانگران این جنبشها به گونه-
ای مشارکتی به پیش ببرند .انسداد ظاهری شرایط جاری ،به معنای فقدان خط مشی سیاسی منطبق
بر اوضاع کنونی نیست .یا به سخن دیگر در هیچ شرایط سیاسی ،بنبست سیاسی ذاتی وجود ندارد
که نتوان فعالیت منطبق با آن را کشف کرد و به کار بست.
 -٥جامعه ایران تالقی گاه تضادها و تخاصمهای گوناگون و متعدد است و جنبشهای دیگری نظیر دفاع
از محیط زیست ،دانشجویی ...با درونمایههای خاص خود هم اکنون در ابعاد معینی به فعالیت مشغول
اند و از این ظرفیت برخورداراند که رشد و گسترش یابند و یا با این جنبشها درهم آمیزند .هر یک از
این جنبشها از خصوصیت و گوهر معینی برخوردار است که آن را از دیگری جدا میکند و مرزهای
هویت آن را مشخص میسازد .اما همه این جنبشها به واسطهی سلطه مناسبات سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی استوار بر استثمار و سلطه ،یک رشته مطالبات عام و منافع مشترکی دارند که که تالقی گاه
این جنبش هاست .هم از این روست که در همهی این جنبشها نقش طبقه کارگرتعیین کننده است و

می تواند لوالی اتصال آن ها باشد زیرا اگر درست عمل کند قادر است بخش بزرگی از آن ها رازیر
چتر جنبش معطوف به سوسیا لیسم گرد آورد.
نابرابریهای سیاسی -فرهنگی معینی که در درون جنبش کارگری عمل میکند به سهم خود مانع
آن است که طبقه کار و زحمت به مثابه یک طبقه یک دست و همگن با منافع طبقاتی مشترک پا
بگیرد .طبقه کارگر برای این که به یک جنبش طبقاتی با منافع عام بدل شود وبتواند به نیاز جنبش
های اجتماعی پاسخ داده وآن را در مسیر تاریخی خود یعنی سوسیالیسم به پیش ببرد؛ باید بر سلسله
مراتب درونی خود فایق آید و به مثابه طبقه ای بر خود و تمام قد حضور یابد  .دقیقا همین مطالبات
معین و مبارزه علیه نابرابری در درون طبقه است که امکان اتصال جنبش کارگری با سایر جنبش-
های اجتماعی فراهم میکند.
 -٦در مسیر سرنگونی رژیم سرمایه داری و مذ هبی ایران ؛ مبارزه براى سوسیالیسم از امروز،
و ظیفه دایمى و تعطیل ناپذیرما است .پیشروى در این مبارزه در گرو این است كه:
اوال  :باید با تمام نیرو و توان فکری و امکانهای عملی خود اهمیت سازمانیابی تودهای طبقه در
نبرد طبقاتی اردوی کار علیه مناسبات مسلط بهره کشی رادریابیم .و این وظیفه را تحت هیچ
شرایطی هم چون یک نیروی کا گری نباید تحتالشعاع وظایف دیگر آن قرار دهیم؛
ثانیا :براى بازسازى یك چپ عمیقا دموكراتیك ،ضد سرمایهدارى ،فمینیست  ،طرفدار محیط زیست
و طرفدار آزادی های بی قید و شرط سیاسی پیگیرانه مبارزه کنیم؛
ثالثا :نه تنها تالش مستمر برای شکل گیری اتحاد بزرگ مدافعان سوسیالیسم وظیفه تعطیل نا پذیر ما
و همه کمو نیست هاست ،بلکه تبدیل گفتمان سوسیالیستی به گفتمانی مسلط در مصاف با گفتمان های
آمپریا لیستی وارتجاعی ورفرمیستی با هر شکل هر فرم مردم فریبانه اش وظیفه دائمی ماست.
برای شکل گیری یک بدیل سوسیالیستی که عمیق ترین سطح دموکرا سی و آزادی ها رادر خود
دارد واساسا این دو ،مقو له ای جدا ئی ناپذیرند؛ باید به الزامات آن پاسخى در خور دهیم وبرای
تحقق آن مبارزه کنیم.
نشست بخش قا بل توجه احزاب کمونیست ،سازمان ها و نهاد های چپ و سوسیالیست در آلمان
طلیعه ی نوید بخشی است که امید های بزرگی برای غلبه بر پراکند گی وفرقه گرائی ایجاد کرده
است .این تجمع بزرگ اگرچه همراهی بخش قابل توجهی از فعا الن چپ را که بیرون از این گروه

بندی ها فعالیت می کنند با خود ندارد ،خود اما گام بزرگی است برای ایجاد یک اتحادبزرگ و
فراگیردر راهپیمائی ما کمونیست ها به سوی سوسیا لیسم و آزادی .موفیقت این حرکت عالوه بر
پاسخ به نیازهای تعیین کننده مبازه طبقاتی در ایران ،به خانه تکانی و تجدید آرایش بنیان های فکری
نیروهای شرکت کننده بستگی دارد تا شرایط تداوم همکاری و اتحاد مستحکم و پایدار را فراهم کند.
برای پیش برد این اهداف؛ تالش برای ایجاد رسانه ای بزرگ که بتواند صدای همه فعا لین
کارگری ،همه کمونیست های طرفدار مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز ـ چه متشکل ،چه
منفرد و مستقل ـ را منعکس کند ؛ وظیفه ای ست که به سهم خود باید به سرعت در مسیر تحقق آن
حرکت کنیم .با تکیه ی مسدوالنه با اشتراکات ،اختالفاتمان را رفیقانه به بحث و گفتگو بگذتریم.
آلترناتیو سوسیالیستی یک خیالپردازی نیست ،همه ی واقعیات موجود و بن بست های سرمایه داری
ضرورت اجتناب ناپذیر این حقیقت را تایید می کند.
سازمان ما در کنار همه ی آن نیروهایی که در مسیر تحقق سوسیالیسم پیکار می کنند با تمام توان
همراه و همگام است.
سر نگون باد رژیم سرمایه داری جمهو ری اسال می ایران
برقرار باد آزادی
برقرار باد سوسیالیسم

