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  ر خارج کشوحرکت های  دری سياسیصف بندی ها و شعارها
 

  ١٣٨٨تير   ١١شنبه پنج                                                                                                                        یبهرام رحمان

  
 تر اميدواری برای تغيير وضعيت موجود در ايران، بسيار بيش تر و خوشبينانه. تحوالت اخير ايران، جهان را شگفت زده کرده است

 از اين رو، گرايشات مختلف سياسی وابسته به طبقات اصلی جامعه در داخل و خارج کشور، در تالشند تا آلترناتيو . استهاز گذشت

از عناصر و سخن گويان گرايشات مختلف درون حکومت اسالمی، حتا بسياری . سياسی و اجتماعی خود را در مقابل جامعه قرار دهند

  فرصت طلب و اپورتونيست طرفدار راست، ليبرال،همکاری نهادها و سازمان ها و شخصيت هایبه خارج کشور اعزام شده اند تا با 

اصر و عوامل در پوشش های مختلف ظاهر می شوند ناين ع.  جناح درونی حکومت، به تبليغ و ترويج و بسيج دست بزننداين و يا آن

  نيروهای چپ و سوسياليست و آزادی خواه کارگر و به طور کلی طبقهکه يک وجه مهم آن، لطمه زدن به اعتبار مبارزات سه دهه اخير

 برخی . است و به قدرت رساندن جناحی از حکومت در مقابل جناح رقيب آنت اسالمیم راندن مساله سرنگونی کليت حکوحاشيهو به 

 تا رقابت ها و سياست های خود را  سياست های رنگارنگی را به کار می گيرند آشکار و نهان تئوری های زيادی می بافند و آن ها،از

  . ايران است سياست هايی که عموما بر عليه منافع و سياست های مردم مزدبگير و زحمت کش و محروم و آزادی خواه.پيش ببرند

 نقطه اتکاء سياست مبتنی بر تضادهای طبقاتی، صف بندی های سياسی و اجتماعی،. سياست امر فردی و يک جانبه ای نيستاساسا 

  به، طبقه ایناديده گرفته شوند طبقاتی ای اگر در هر تحول سياسی صف بندی ه،بر اين اساس .تحليل ها، شعارها و اهداف خود است

زاده و در پيشاپيش همه کارگران آرا همه مردم مردم ايران  ١٣۵٧ برای مثال، انقالب بهمن .تبديل می شودسياهی لشکر طبقه ديگر 

 نه تنها هيچ سهمی از  و همه نيروهای آزادی خواه و برابری طلبطبقه کارگربه طور کلی  اما .يروزی رساندندقهرمان صنايع نفت به پ

عوامل . فقر و رنج و مشقت به سر می برنداين انقالب نبردند، بلکه سی سال است که به لحاظ سياسی سرکوب و به لحاظ اقتصادی در 

 يکی از .دي چنين حکومت هيواليی از دل چرکين حکومت پهلوی بيرون جهتا سبب شد مختلف اقتصادی و سياسی داخلی و بين المللی

، عدم استقالل مبارزه طبقاتی کارگران و همه نيروهای  شکست گرايش چپ و آزادی خواه در مقابل تاريک انديشانعوامل اصلی

رال ها و گرايشات راست است که سرانجام به دست ، شعار ليب»شعار همه با هم «. بود۵٧آزادی خواه در مقطع انقالب سوسياليستی و 

  . منجر می گرددباال گرفتن گرايشات بورژوايی در تحوالت تاريخی و اجتماعی

 را دنبال نمی کنند تحوالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی منافع مشترکی  در طبقه کارگر و طبقه سرمايه دارطبقات اصلی جامعه، يعنی

 به ابزارهای دولتی و ءزيرا طبقه سرمايه دار به عنوان اقليتی با اتکا.  در مقابل همديگر قرار دارند هموارهقهو فراتر از آن، اين دو طب

پليس و ارتش، طبقه کارگر را استثمار می کند و هر جايی که طبقه کارگر به داليل اقتصادی و سياسی دست به اعتصاب و اعتراض 

دولت به عنوان مهم ترين  .خود را برای سرکوب اعتصابيون به سراغ آن ها می فرستد نيروهای سرکوبگر حکومتمی زند بالفاصله 

 نظر اجتماعی بين هوا و زمين قرار نگرفته است، بلکه در بطن ارگان ها و شبکه های پيچيده ای از منافع و عاليق زنهاد سياسی ا

بنابراين، دولت های بورژوايی حافظ . عاليق، حرکت می کنداقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و براساس اين منافع و 

 گرايشات  به احتمال قویدر يک صف قرار بگيرند  در تحوالت سياسی و اجتماعی دار کارگر و سرمايهاگر. منافع طبقه خود هستند

    .دست باال را می گيرند  و ستم گر و استثمارگرعقب مانده

 وارد  شدت می گيرد ون آنور تحت فشار قرار می گيرد تضادها و رقابت جناح های دهنگامی که حاکميت از سوی مردم معترض

اما اين تضادها به نفع طبقات فرودست است به شرطی که جامعه به . مناقشه ای که ربطی به طبقات فرودست ندارد. مناقشه می شوند

  .اين مساله آگاه باشد تا از چاله درنيامده به چاه ديگری سقوط نکند

  از يک سو و تاکيد بر استقالل مبارزه طبقات در داخل تحوالت جاری جامعهتاکيد به منافع طبقات مختلف اجتماعی در  نوشتهدف اين ه



نبايد   اکنون را تجربه کرده است»همه با هم«نتايج فاجعه بار شعار  عمال  به دليل اين که، ماجامعه . استو خارج کشور از سوی ديگر

 از تکرار  را مورد نقد قرار داد تا۵٧ سياست ها و شعارها و جهت گيری های سال  بايد از اين رو،.جعه تکرار شودااجازه دهد اين ف

  .جلوگيری کرد سياسی آن سال ها  های فاجعه بارویيسنار

 در صف  که غيره وليبرال ها، مهوری خواهانج ، اکثريتی- طيف توده  در خارج کشور،برای نمونه، در تظاهرات های دو هفته اخير

  اکنوناما. شوند شعار سرنگونی حکومت اسالمی نمودند مانع سر دادنمی  سعی ،دنردطرفداران موسوی با باندهای سبز شرکت می ک

   . کم رنگ تر شده است اين موجبا مبارزه پيگير نيروهای چپ سرنگونی طلب

 که سی سال حکومتی.  هستند طرفداران حکومت پهلویند اردهبه تظاهرات ها تحميل کطيف ديگری که در اين روزها پرچم خود را 

 ، در تجمعات بزرگ مخالفين حکومت اسالمی طرفدار احيای سلطنت پهلوی، مختلفگروه های .گرديدپيش با قدرت مردم سرنگون 

در حالی . خودی نشان دهند تا از طريق رسانه های دن هوا می کن هانوي را در مقابل دوربين های تلويزآنپرچم به دوش می چرخند و 

 توانند صف های مستقل خودشان را با عکس های رضا شاه و پسرش و نوده اش باال ببرند و کسی میکه اين ها در اين کشورهای آزاد 

ی چند  گروه ها کهجهت گذاشته اند اما اين ها به دليل اين که منزوی هستند تمام هم و غم شان بر اين .هم نمی تواند مانع آن ها شود

اين در .  سيمای ديکتاتوری خود را به نمايش می گذارنداين طيف ها با اين جهت گيری شان.  را به تجمعات تحميل کنندنفری شان

ر فئودالی و عقب مانده شان سعی می کاما اين ها با تف. ت چپ و گرايشات راست در يک صف قرار نمی گيرندکشورها هرگز گرايشا

بعالوه در کشورهای غربی کسانی که پرچم به دوش دست به . نيست نيز تحميل کنندف نيروهای جپ و کموخود را به صفوکنند حتا 

 احيای سلطنت در  طرفدار هایفتظاهرات می زنند عمدتا نيروهای خارجی ستيز و فاشيستی هستند که اين هم وجه مشترک سياست طي

   ! با آن هاستايران

 اين است که انش  يکی از توجهيات. زورگويی و تحميلی خود توجيهات مختلفی می تراشند های سلطنت طلب، برای اين سياستطيف

 زيرا. وجيه استتاين بدترين . مردم کشورهای ميزبان با ديدن پرچم سه رنگ با شيروخورشيد متوجه می شوند که اين ها ايرانی هستند

ی آشناتر  سه رنگبا پرچم ، و نقشه هايشانشان  تاريخی کتاب،اناری هايشخبرگز، دولت هايشانيزبان از طريق جلسات م جوامع اوال،

مجاهدين نيز اين .  سلطنت طلبان آرم شيروخورشيد و شمشير داردچمدر حالی که پر.  استقش بسته ن»اهللا«  نام که در وسط آنهستند

 د بايد يک جزوه تحليلی و تفسيری درگرنن منظره می  بهحال مردمی که اين. رمی در ميان آن وجود نداردآپرچم را حمل می کنند که 

از سوی ديگر، اين توجيه را پيش می کشند که اين  . تا پس از خواندن آن متوجه بشوند که اين پرچم ايران استداشته باشنداختيارشان 

سپاه و بسيج هم جيهی نيز عوام فريبی بيش نيست و حزب اهللا و خامنه ای و رفسنجانی و سنبل همبستگی جامعه ماست که چنين تو

.  می کنندتعيين  نيزده مردمی که حکومت اسالمی را سرنگون می کنند حکومت دلخواه و پرچم دلخواه خود راين در آ.ايرانی هستند

اگر اين ها واقعا دل شان به سرکوب  .بنابراين، از همين حاال تحميل پرچم به مردم ايران، جز اعمال ديکتاتوری معنی ديگری ندارد

 مقوا و  يا قرمز، سفيد، زرد و مورد عالقه پارچه که اين پارچه ها کنار بگذارند و بر رویاستت مردم ايران می سوزد، بهتر مبارزا

 لغو بايد  و سنگسارشکنجه و اعدام«؛ »زاد بايد باشدآزندانی سياسی «، »سرنگون باد حکومت اسالمی« نظير ی شعارهاي خودهغير

 فرقه گرايی برای شان اين قدر مهم است که حتما بايد پرچم  هماگر . را بنويسند و غيره» قلم و انديشهزنده باد آزادی بيان،«؛ »گردد

 و هر پرچم و تصويری هم دوست دارند با خود حمل  بدهند شانفراخوان خود را برای تجمعاتسلطنتی خود را باال ببرند بهتر است 

  تجمعات و شرکت کنندگان برگزارکنندگان انتخاب آزادی بهخواه درست نکنند و مزاحمت برای تجمعات نيروهای چپ و آزادی  تاکنند

  .احترام بگذارند

 شعارهای پوپوليستی و عموم خلقی و همه با هم و يا حتا شعارهای بورژوازی سر  نيز برخی سازمان ها و احزاب چپاز سوی ديگر،

 در خيابان های ی که که مردمدر حالی . فرياد می زنند در خيابان هانارين است که اين شعارها را مردم ايمی دهند و توجيه شان ا

و   دهد که حرف آخرشان را اول بزنندمین ها اجازه نآ به  امنيتیتهديدات  همه ازمهم ترايران شعار می دهند موقعيت ديگری دارند و 

 حالی که در خارج کشور، بايد صريح و روشن در.  سر می دهند»مرگ بر ديکتاتور«سالمی، ال آن ها به جای سرنگونی حکومت امث

دهند  سر می »اهللا اکبر« خانه هايشان  پشت مثال مردمی که شب ها در.، فرياد زده شود»سرنگون باد حکومت اسالمی«مستقيما شعار 



سيدعلی « شعار است کهيا سئوال اين .  سر دهند»زنده باد آزادی«جاعی و غيرواقعی اسالمی، شعار تر است که به جای اين شعار ارتبه

 حکومت اسالمی سی سال  واقعی است کودتایبحث بر سر اگر !با خود دارد؟؛ چه بار سياسی و طبقاتی را »ن شيلی نميشهارپينوشه اي

يعنی گرايش فاشيستی اسالمی با . آغاز کردرا  انقالبيون واقعی  بر عليهی خونين خود کودتا سرنگونی حکومت پهلوی،در پی پيش

 با حمله نظامی به ،١٣۵٧همان روزهای نخست انقالب  اکثريتی، جبهه ملی، نهضت آزادی و غيره از -طيف توده ای حمايت 

اسی، تشکل های دمکراتيک کارگران، زنان، دانشجويان،  سيی سازمان ها فعاليتبا ممنوعيت کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان،

  هم اکنونشعار بنابراين، اين .عيت خود را تثبيت کردق مو و تروروب و کشتار و با سرکنامه نگاران و هنرمندانروزنويسندگان، 

 که در اين سی سال برای کسانی نه شعار  نژاد استی عليه خامنه ای و احمد صرفا بر موسویی از طرفدارمتناسب با شرايط

 اگر هم مقايسه ای صورت گيرد نه خامنه .ندسرنگونی حکومت اسالمی مبارزه کرده و بهای سنگين آن را نيز آگاهانه پرداخت کرده ا

  .ای پينوشه است و نه موسوی آلنده، بلکه جنايات اين ها بر عليه بشريت هزاران بار بيش تر از ديکتاتورهايی هم چون پينوشه است

 نيز شعارهای ره خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر موسوی، مرگ بر رفسنجانی و غي برشعارهايی هم چون مرگ يا سر دادن

ستند چنين شعارهايی را سر ي کمونيستی مجاز نی نيروهای کارگربر اين اساس. نيروهای چپ و آزادی خواه و مخالف اعدام نيست

 و برای سرنگونی سيستم سرمايه داری می جنگد که زيرا طبقه کارگر با طبقه سرمايه دار در جنگ طبقاتی دايمی به سر می برد. بدهند

مبارزه طبقاتی تا لغو مالکيت خصوصی و کار مزدی ادامه می يابد و به زمان . سرنگونی حکومت بخشی از اهداف طبقاتی اش است

توسط حکومت سرمايه شکی نيست که فعالين طبقه کارگر در اين جنگ نابرابر جان خود را از دست می دهند و يا . بيش تری نياز دارد

 می نداری اعدام می گردند از اين رو، اصوال طبقه کارگر مخالف هرگونه شکنجه روحی و جسمی، زندانی سياسی و اعدام است و

  همه آن بعالوه.نآ عناصر  تک تک نه است سيستم و حکومت و نابودی مرگ خواست طبقه کارگر،.تواند مرگ فردی را بخواهد

. »ن که برادرم کشتآمی کشم، می کشم، « يا اين شعار .اين شعارها را تکرار کنند  مجار نيستندنيزعدام هستند نيروهايی که مخالف ا

زيرا قصد دارد انتقام برادر را . رانه استالو هم شعاری کامال مردسا  می دهدص بوی خون و انتقام و قصا،اوال اين شعار اسالمی

 اين مساله قوی می  که مرگ فردی عوامل و سردمداران حکومت را می خواهدفرد و گروهیتفکر   عمقدر. بگيرد نه انتقام خواهر را

ن برای بقای حکومت خود، دست به اعدام های وسيعی خواهد آ در فردای قدرت گيری آن ها را اعدام خواهد کرد و به دنبال گردد که

 ۵٧ در پی پيروزی انقالب  راحی شده مخالفين توسط حکومتعمل غيرانسانی، يعنی کشتن آگاهانه و از پيش طرا اين ، ما جامعه.زد

 خلخالی هويدا، نخست وزير شاه را اعدام می کرد  آيت اهللا صادقهنگامی که. تجربه کرده و تاکنون نيز تاوان سنگين آن را می پردازد

اهد اعدام  شايد امروز شدومت تحميل کنبه حک  لغو اعدام رامی توانستو فرياد می زد ما مخالف اعدام هستيم اگر جامعه ما يک صدا 

  .ده ها هزار انسان بی گناه نبوديم

يک مساله مهم که در اين جا بايد ناکيد کرد اين است که هيچ کس و جريانی مجاز نيست از حضور افراد با گرايشات مختلف در 

بحث بر سر گروه . ی شرکت بکنند و يا نکنند در تجمع است که به تشخيص خودافراداين حق طبيعی و آزادی . تجمعات جلوگيری کند

امروز مثال هويت بيرونی طرفداران موسوی استفاده از باندها و ماسک های سبزی که به دست و . هايی است که هويت علنی دارند

ز در اين صف  اکثريتی و ليبرال ها و غيره ني-طيف توده ای . دهان خود می بندند و يا پارچه سبزرنگی است که بر دوش می کشند

مثال اگر از درون . شوند» سرنگون باد حکومت اسالمی«حرکت می کنند و از هر ترفندی استفاده می کنند تا مانع سر دادن شعار 

جمعيت کسانی اين شعار را بدهند مجريان برنامه صدای بلندگو را بيش تر می کنند تا شعار سرنگون باد حکومت اسالمی، به گوش 

هويت سلطنت طلبان حمل پرچم با شيرخورشيد و شمشير است که در تظاهرات آن را می چرخانند و عکس و فيلم . تعداد زيادی نرسد

به در تظاهرات های خيابانی در حالی که حضور آن ها ! می گيرند تا از رسانه های خود به مردم ايران نشان دهند که اين صف ماست؟

 مقابل  با گرفتن پرچم خود در صرفاضوری کم رنگ و ضعيف است که در تالشند ح عموماغير از آمريکا، در کشورهای اروپايی

 اين هم زشت ترين سوء استفاده سياسی از تجمعات نيروهای چپ و آزادی خواه توسط .بين های تلويزيونی خودی نشان دهندرود

  .سلطنت طلبان است که طبعتا بايد محکوم گردد

  اجتماعی فردی و  منافع و مصالح انسانی و آزادی های به معنای واقعی کهاين دوره، درسياسیيکی از ويژگی های مبارزه بدن ترتيب، 



 اکثريتی، جمهوری خواهان، - طيف توده ای  که صف سبزهای طرفدار ميرحسين موسوی در کهپذيردب  نبايدرا مدنظر دارد هرگز

 نيروهای  مبارزه صف بايد بر استقالل،بر اين اساس .دشرکت کندر آن صف حضور دارند،   نيز سلطنت طلبان گاهاليبرال ها و

در کشورها غربی که آزادی های نسبی وجود دارد هيچ ضرورتی ندارد که نيروهای .  تاکيد کرد خواه،دیکارگری کمونيستی و آزا

اما برخی . مان دهندآن ها مجازند و حق طبيعی شان است که صف های خود را ساز. متعلق به طبقات مختلف در يک صف قرار گيرند

خود اهداف خود را پنهان می کنند تا سياست های اپورتونيستی خود را پيش  از گرايشات راست برای پيش برد اهداف اپورتونيستی

برای سالمتی مبارزات سياسی و اجتماعی، نبايد اجازه داد صف نيروهايی که به لحاط طبقاتی نه صرفا سازمانی، اهداف کامال . ببرند

  .وتی را دنبال می کنند به هم ريخته شود و چپ و راست جامعه معلوم نگرددمتفا

 در تظاهرات خيابانی اين صف ها جدا شوند اما در خارج  دهداق و سرکوب هنوز اجازه نمیتن اخ که ايران شرايط کنونیحال اگر در

 هر چند که . قربانی کميت کنند را مبارزه و کيفيترندگيکشور، هيچ لزومی ندارد که اين صف ها را به لحاظ فيزيکی در کنار هم قرار 

بدين ترتيب، طبيعی است که صف طبقات اصلی جامعه در داخل و خارج .  و بايد تبليغات بيش تری بر روز آن گذاشتکميت مهم است

  .از هم جدا باشد تا توهم برانگيز نشودکشور، 

معيار تقسيم طبقات نه . کش های خود تاريخ را پيش می برندمشات و ک تاريخی هستند که با منازعطبقات نيروهایدر هر صورت 

روابط توليد و مصرف خود . ميزان درآمد، يا شيوه توزيع و مصرف، بلکه اساسا رابطه با ابزارهای توليد و رابطه کار و سرمايه است

مهم تر از همه وجود طبقات . طبقات نيز استمالکيت وسايل ابزارهای توليد، معيار اصلی . توسط روابطه توليدی تعيين می گردند

 و بر است سياسی اختالفبنابراين، طبقات و اختالف آن ها نه صرفا اقتصادی، بلکه . منازعه و کمشکش طبقات را در بطن خود دارد

روابط کلی  تعيين همه کنش و واکنش های سياسی،موضوع اصلی  . سياسی است دايمی کشمکش يک کشمکش بين آن ها نيز،اين اساس

 ان بخش از از همين رو،. دبايهايی جريان می يد و تا تعيين تکليف نآ مبارزات سياسی عمدتا ميان طبقات اصلی جامعه پيش می .است

، ت اقتصاد، سياسبر سر  طبقات اصلی جامعهتضادها، سياست ها، اهداف تاکتيکی و استراتژيکی  بهشخصيت ها و گروه هايی که

پس توجه و تحليل روابط و مناسبات . ی ندارند همواره دچار نوسانات و تناقضات سياسی و اجتماعی می شوند توجه و فرهنگجامعه

مبارزه .  است سرنوشت سازی در پيش تحوالت تاريخی به ويژه در دوره هايی مهم تر است که دارای اهميت سياسیطبقات در جامعه،

 از اين رو، مهم ترين مسايل و مناقشات اجتماعی، محتوای و مضمون .وتی استطبقاتی دارای تحوالت سياسی و سرنوشت تاريخی متفا

روند و رفتارهای سياسی آن آطبقات اجتماعی براساس منافع مادی خود، به مبارزه سياسی روی می عموما . طبقاتی را تعيين می کنند

همين دليل به هيچ عذر و بهانه ای نمی توان طبقه کارگر و ، به بسيار نيز متقاوت استنيز ن ها آها  و هم چنين عاليق و منافع طبقاتی 

چنين تفکری اگر رياکاری به دنبال نداشته باشد به معنای واقعی همانند . سرمايه دار و يا طرفداران آن ها را در يک صف قرار داد

  . است و داستان دوستی گرگ و ميشداستان آب در هاون کوبيدن

 مساله نه تنها اين .به يک مساله جهانی تبديل شده است، حکومت اسالمی در برابر  رنج ديده مردمحقمبارزات بر انعکاس هم اکنون 

حکومت   انزوای وحشی گری سران حکومت اسالمی را به نمايش گذاشته، بلکه هر چه بيش تر به رسوايی ودر سطح گسترده ای

 امر خواست . منجر شده است نيز و در ميان سران کشورهای، نهادهای بين المللنزد افکار عمومی مردم جهاناسالمی در سطح 

 بستن سفارت خانه ها و ،- می رود مزدبگير و فقير به چشم مردمش که دود آن،نه بايکوت اقتصادی-  اسالمیبايکوت سياسی حکومت

گری از تاريخ نکبت بار کنسولگری های اين حکومت که عمدتا مراکز ترور و جاسوسی عليه اپوزيسيون هستند بيش از هر زمان دي

 در اين راستا نيروهای سياسی اپوزيسيون جدی و واقعی حکومت اسالمی موظفند .سی ساله اين حکومت، مطرح و امکان پذير است

مردمی هم که به ايران رفت . اقدامات جدی تر و موثری تری را در دستور فعاليت های خود قرار دهند و دچار آکسيونيسم صرف نشوند

کارهای اداری و زيرا . می کنند نبايد نگران کارهای اداری خود با بسته شدن احتمالی سفارت خانه های حکومت اسالمی شوندو آمد 

واگذار کرد تا کارهای اداری شهروندان  می توان به يک دفاتر صرفا اداری و مصلحت گذاری  راسفر و غيره در کشورهای مختلف

  .ايرانی و غيرايرانی را انجام دهند

  در حکومت اسالمی را رسواتر کرده است، های خود فضای اختناق را شکسته و گام در نخستين، ايراناکنون که جنبش شکوهمند مردم



 که تمامی نيروهای سرکوبگر خود را وارد صحنه کرده  حاکميت کنونی در شرايطمبارزات و گسترش  و هم چنين اشکال آنتداوم اين 

از جمله خودسازمان يابی گروه های مردمی مثال متشکل شدن آن ها در . دبودهی و تدابير ويژه ای  سازمان  فکر بهبايداست، 

شوراهای محالت و سازمان دهی مبارزات محلی و مقطعی با هدف پراکنده کردن نيروهای سرکوبگر و فرسوده کردن آن ها به عنوان 

 مراکز و هسته های مبارزاتی  فکر تشکل بود و آن جا ها را بهيست بههمه محيط های کار و ز  در بايد.يک تاکتيک مدنظر قرار گيرد

 اکثريت مردم، هم چون آزادی همه زندانيان سياسی، لغو شکنجه و  و ملموس خواست های عمومیپيرامون مطالبات و و ؛تبديل کرد

 فقر و کار و خيابانی، پرداخت بيمه بی کاری اعدام، برچيدن بساط سانسور و اختناق، برچيدن آپارتايد جنسی، تامين زندگی همه کودکان

، جمع کردن همه  و ديگر مراکز عمومیمکفی به همه بی کاران کشور، خروج همه نيروهای سرکوبگر و حراست از دانشگاه ها

ه عاملين نيروهای سرکوبگر از خيابان ها، آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل، آزادی تجمعات و اعتصاب، معرفی و محاکمه علنی هم

  .کردسرکوب و کشتار مردم و غيره بسيج نيرو 

ن آدر آغاز هر تحول سياسی و اجتماعی، اعتراض کارگران پراکنده است و بر عليه کل سيستم سرمايه داری و حکومت حامی مسلما، 

  می گردند و و فعال تر ترند و در مبارزه طبقاتی آگاهرويج تشکل های خود را به وجود می آاما کارگران به تدر. صورت می گيرد

 یديط انقالبی فراهم می گردد و روزبروز صف بنبر اساس اين روند، شرا.  را به عهده می گيردهه تر رهبری طبقبخش صنعتی و آگا

سرنوشت   بنيادی وبنابراين، امر انقالب و تحوالت.  شودمیشديدترن ها حادتر و آبقه سرمايه دار و دولت طهای طبقاتی طبقه کارگر با 

ان، سندگان، روزنامه نگاري زنان، دانشجويان، نو،اتيک کارگرانکرساز اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی نيازمند تشکل های دم

ی مردم تحت ستم و آزادی خواه است؛ در چنين شرايطی، همه فعالين جنبش های اجتماعی و در هنرمندان و به طور کلوبالگ نويسان، 

 به طور عاجل نگاه می کنند تا جامعه  و بسيج مردم خود و همبستگی طبقاتی به امر تشکل يابیی جنبش کارگرپشاپيش همه فعالين

 در هدفمندمتشکل و اساسا تحوالت جدی انقالبی، در گرو تشکل و فعاليت متحد و . فرصت های تاريخی پيش آمده را از دست ندهد

  .ستا جهت سرنگونی سيستم سرمايه داری
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