زنده باد ھشت مارس روز نبرد جھانی عليه بربريت سرمايه
رفقا و دوستان!
درودھای آتشين و رفيقانه مرا از زندان رجايی شھر پذيرا باشيد!
در چنين روزھايی ،با برگزاری اولين مراسم ھای روز جھانی زنان ،به رھبری زنان کمونيست ،کالرا
زتکين و الکساندرا کولنتای ،تبيين مبارزه سازمان يافته عليه ستم جنسی و طبقاتی نظام سرمايه داری به
ميان آمد.
طی اين مدت جنبش جھانی مستقل زنان ھمراه و ھمگام با جنبش کارگری ،عليه ستم طبقاتی و جنسی به
اشکال گوناگون با افت و خيزھای فراوان مبارزه کرده و پخته تر و آبديده تر شده است.
حاکميت نظام جھانی سرمايه داری بر منابع و وسايل توليدو استفاده از پيشرفت ھای تکنولوژيکی در
بھره کشی از کارگران و زحمتکشان ،چپاول ثروت ھا و منابع ملّی کشورھای جھان ، ،گسترش بی
عدالتی و استثمار ھفت ميليارد انسان باعث انباشت نجومی سرمايه و افزايش شکاف شديد طبقاتی شده
است .با انباشت سرمايه شدت استثمار افزايش يافته و با رشد تکنولوژی انسان رو به حذف از روند
توليد است.
از سال  ١٨٩٠تا کنون کالً توليد ثروت ھای مادی  ٣٨برابر شده اما رشد جمعيت تقريبا ً دو و نيم برابر
شده است .نه تنھا از اين بابت چيزی عايد بشريت نشده بلکه يک ميليارد ودويست ميليون نفر به فقر
مطلق سقوط کرده اند.
با تعميق مالکيت خصوصی و انباشت بيشتر سرمايه ،خصلت اجتماعی کار در ابعاد جھانی آن بيشتر
شده و در نتيجه پيوند جھانی طبقه کارگر نيز تعميق شده است .سرمايه در جھت رسيدن به فوق سود ،
از ھمه ی اشکال بھره کشی از جمله باجگيری و نزول خواری به سبک مدرن،پول فروشی،
نظاميگری ،کار ارزان زنان و کودکان،صنعت موادمخدر ،تجارت و بھره کشی جنسی  ،فروش
اعضای بدن و ...استفاده کرده سودھنگفتی عايدش می شود .در ھمين راستا در تشديد بحران ساختاری،
به ھجوم سراسری برای تشديد استثمار چندگانه و نابودی کليه دستاورد ھای مبارزاتی زحمتکشان در
عرصه تامين اجتماعی ،بھداشت ،درمان ،خدمات عمومی روی و ...آورده است ،تا بار بحران را بر
دوش زحمت کشان بياندازد.
تحت چنين شرايطی تحميل شده توسط سرمايه داری و در مقابل اوج گيری مبارزات کارگران و
زحمتکشان دراشکال قانونی و غير قانونی باعث گرديده نبرد و ستيز طبقاتی به وضعيت شعله ور شدن
انقالب جھانی نزديک تر شده و به قول شاھين انقالب جھانی رزا لوگزامبورگ ،به مرحله سوسياليسم
يا بربريت رسيده است.
درنتيجه تعميق بحران اقتصادی -اجتماعی و تشديد مبارزات انقالبی  -طبقاتی ،دولت ھای سرمايه
داری به خصوص در کشورھای مرکزی به عنوان ابزارطبقاتی استفاده از تمام عوام فريبی ھای
دمکراتيک ،سوسيال دموکراتيک و سوسيال امپرياليستی در مورد آشتی طبقاتی ،انتخابات آزاد و دولت
ھای خلقی را کنار گذاشته است،اين شمشير دو لبه به عنوان ابزار سرکوب سرمايه عمل می کند و در
ھمين راستا با فرو ريزی اين توھمات  ،بر ش ّم و غريزه طبقاتی کارگران در جھت منافع مستقل طبقاتی
و درک آگاھی کمونيستی شان افزوده ميگردد.ھمچنين با تشديد بحران سياسی  -اقتصادی جناح ھای
مختلف دول و احزاب سرمايه داری گرفتار افزايش و باز توليد بحران و خطر فروپاشی سرمايه داری

خواھند شد،در نتيجه خيانت ،دمسازی و سازش طبقاتی در درون جنبش کارگری کمتر شده در مقابل
روند حرکت انقالبی کارگران به ترميم اصول و پايه ھای جريانات سوسياليستی و کمونيستی منجر
شد.
خواھد
رفقا!
جنبش مستقل زنان به عنوان بخش جدايی ناپذيری جنبش کارگری در راه رھايی بشريت است که در
رفع ستم طبقاتی و جنسی در رسيدن به جامعه بی طبقه کمونيستی بايد ھمگام با جنبش سوسياليستی
جھانی باشد،پيوند فوق در مقابله با جريانات اوپورتونيستی ،رفرميستی و پست مدرنيستی که در تعيين
کليت مبارزه انقالبی و اصول اوليه نبرد طبقاتی وکسب مطالبات اصلی وفرعی از طريق سرنگونی
انقالبی حاکميت ورشد آگاھی جامعه انقالبی ضرورت حياتی دارد.و برای رسيدن به خواست ھای
فوری ،و ايجاد سازمان متين ،پايدار و منظم انقالبی که تنھا ابزار سازماندھی است ،مبارزه کند .تحت
شرايط عمومی انقالب و ھرچقدر که ضرورت انقالب بر توده ھای انقالبی آشکار می شود ،به ھمان
اندازه ضرورت تشکيالت انقالبی جھت پيش برد مبارزه و تشکيل ارتش جھانی کارگران واضح تر می
گردد .روشن است که ترس نظام سرمايه در اين رابطه حد و حدودی ندارد.
در نتسجه سرمايه داری با بسيج نيرو ھای خود تالش می کند با نابودی رھبران انقالبی و آگاه و
سازمان ھای کمونيستی –انقالبی مبارزات طبقاتی را در حد رفرميستی کنترل کند .کشتن انقالبيون
کارنامه ننگين و سياه سرمايه داری را سياھتر کرده است ،اين موضوع دليل محکمی است که با توجه
به آرمان مشترک و ھدف ھای مبارزات انقالبی مشترک در عين نياز به سازماندھی ملّی در ھر
کشور ،نيروھای کمونيستی انقالبی بايد در مقابله با سياست برنامه ريزی شده دولت ھای سرمايه
داری،اقدام به گسترش ھمبستگی جھانی نمايند،و برای پراتيک مشترک ،تبادل تجارب مبارزه طبقاتی و
تشکيالتی و تدارکاتی بايد تشکيالت منظم و جھانی داشته باشيم و از تجارب دويست ساله جنبش
کمونيستی و تمام احزاب و سازمان ھای انقالبی در راستای سازماندھی انقالبی و تبليغ و تببين
کنيم.
استفاده
سازماندھی
اين
از
کمونيستی
اھم اين موارد و مسائل استفاده به شرح زير می باشد:
.١چگونگی ايجاد ساختار تشکيالت انقالبی در جھت کادرسازی وسازماندھی افراد عضو وانقالبی در
شرايط مبارزاتی،و چگونگی مقابله اين ساختار با پليس سياسی و مخصوصا در شرايط مخفی
 .٢تدارک و تعيين استراتژی و تاکتيک ھا
.٣چگونگی جدايی ،ادغام و ترکيب ابعاد مبارزه دمکراتيک و سوسياليستی در روند کلی مبارزه و
رابطه خواست ھا و مطالبات حداقلی با مطالبات نھايی.
.٤چگونگی اشکال ايجاد و ارتباط تشکالت صنفی -سياسی و اشکال مبارزه باتوجه به توازن مشخص
قوا و آرايش طبفاتی واشکال سرکوب
.٥ارتباط فعاليت علنی مخفی و خاستگاه اين تئوری در انقالب برای حکومت جايگزين.
.٦چگونگی ارتباط منطقه ای و جھانی با افراد و تشکيالت ھای انقالبی و ايجاد مراکز انقالبی مشترک
برای ھمياری و انتقال تجارب
رفقا! کشور ايران با سابقه دو انقالب مشروطيت و انقالب  ٥٧و با بيش از صد سال سابقه مبارزه
کمونيستی  -کارگری و تالش برای ايجاد شوراھای کارگری و کنترل کارگری به عنوان پايه
سوسياليسم و حاکميت زحمت کش جايگاه ويژه ای در انقالب جھانی و جنبش سوسياليستی جھانی دارد.
حکومت سرمايه داری در ايران ،مدافع سياست ھای ليبرالی در بھره کشی از زحمت کشان و کارگران

و نماينده بربريت قرون وسطايی و مردساالرانه و در به بردگی کشاندن و ستم مضاعف بر زنان می
باشد.
جنبش مستقل زنان ايران به عنوان نيمی از جمعيت کشور و آتشفشانی در حال انفجار ،به عنوان ھمگام
و ھمراه جنبش سوسياليستی ايران ،نقش حياتی و ارزنده يی در انقالب آتی ايران دارد.
رھبری مستقل طبقه ی کارگر در حزب انقالبی سياسی ،تنھا ضامن پيروزی انقالب سوسياليستی -
اجتماعی ايران و تحقق خواست ھای دمکراتيک رھايی برای زنان می باشد .کمونيست ھای انقالبی
نقش خود را در رھبری و سازماندھی جنبش کمونيستی ،که دو جزء جدايی نا پذير روند رھايی بشريت
است ،از طريق انقالب سوسياليستی ،ايفا نقش خواھند کرد.و برای چنين اھداف ارزشمند و وااليی ،
تببين برنامه خود در جھت ارتش انقالبی بر اساس کادرسازی و ايجاد تشکيالتی پويا و انقالبی و
رزمنده به عنوان ارکان ھدايت انقالب کارگری نياز دارد.
زنده باد جنبش انقالبی طبقه کارگر!
زنده باد جنبش مستقل زنان!
زنده بادانقالب!
زنده باد سوسياليسم!
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