اسانلو به صف دشمنان
پيوست!!!

من در اﯾن نوشته قصد پرداختن به مشکل اصلی مربوط به طيف
گراﯾش افرادی مانند اسانلو که محدود کردن طبقه کارگر به
مبارزه اکونوميستی – رفرميستی است ندارم ،کانال
اکونوميستی – رفرميستی مسير ی است که اجازه استقالل
تشکلی و طبقاتی را از کارگران سلب می کند و بطور دائم ضمن
محدود کردن مبارزه کارگران در چھارچوب سرماﯾه داری وتابع
چانه زنی ،حاصل تالش ومبارزات کارگران را به جيب جناح ھای
مختلف سرماﯾه داری می رﯾزد ،تا زمانی که حزب طبقه کارگر
وجود نداشته باشد امکان مسدود کردن ﯾا محدود کردن اﯾن
کانال وجود ندارد  ،در اﯾن رابطه اسانلو نه آمر بلکه عامل و
حاصل وجود چنين مقوله ی است که از کانال فوق به دﯾگر
قطعات ھمنوع پازل بازی سرماﯾه داری می پيوندد و اگر انقالبيون
در انجام وظاﯾف خود باز ھم کوتاھی کنند باز ھم شاھد پيوستن
ھای بيشتری خواھيم بود ،با وجود اﯾن قصد من از نوشت اﯾن
مطلب افشای مجدد با اراﯾه فاکتور تارﯾخی ھر چند کوچک
جناحی از سرماﯾه داری با تکيه بر اعمالی که طی ده ھای
گذشته درغالب حکومت جمھوری اسالمی انجام دادند و
اثراتش اکنون بوضوح مشاھده می شوند ،و اسانلو با پيوستن به
آنھا باعث فرﯾب بيشتر کارگران و پنھان شدن جناﯾات جناح ھای
مختلف سرماﯾه داری می شود ،است .به اﯾن دليل ادعای کامل
بودن مطلب را ندارم اما انتظار دارم دﯾگر رفقا در جھت اراﯾه
آگاھی بيشتر به طبقه از زواﯾای مختلف موضوع را ادامه بدھند .

باالخره بخشی از سبزھا )اتحاد ارتجاع رانده
شده با ارتجاع شکست خورده( از غنيمت
خود رونماﯾی کردند و غنيمت جدﯾد ﯾعنی
اسانلو قھرمان صف عوض کرده نيز با شرکت
در اﯾن رونماﯾی با اجازه اربابان اظھار فضل
نموده و نشان داد که چقدر مستقل است و
چقدر به شعار تشکل مستقل کارگری پاﯾبند
است.
حدود دو ماه است که اسانلو از اﯾران خارج
شده است خروج او با مرﯾم ضياء ﯾک تاکتيک
پوششی مشترک با سبز ھا بود تا کارگران و
فعالين کارگری مشغول دعوا بر سر موضوع روابط او با مرﯾم ضياء شوند آن وقت سبز ھا و اسانلو
فرصت برای برنامه رﯾزی الزم داشته باشند تا در وقت مقتضی چپ را غافلگير نماﯾند .اما کليت
تاکتيک آنھا توسط برخی از فعالين کشف شد و توانستند از به انحراف کشاندن افکار فعالين و
کارگران توسط قھرمان صف عوض کرده و ھمپيمانان ارتجاعيش جلو گيری نماﯾند با اﯾن حال
اسانلو در مدت  ٢ماه غيبت صغرای خودش که ظاھرا" خود را در پرده حجاب قرار داده بود به
صورت غير مستقيم نظرات خود را ابھام اميز و خارق العاده از طرﯾق اطرافيان خود بروز می داد
مثال" می گفتند آقای اسانلو طرح ھای ساختار شکنانه دارد که به زودی اعالم خواھد کرد ﯾا می
گفتند اﯾشان طرح ھای بسياری برای ھمبستگی دارند و اﯾشان دارند روی موارد اتحاد ھای بزرگ
کار می کند و  ...اما باالخره چند روز پيش ھمه ی ان طرح ھای ساختار شکنانه و طرح ھای
بزرگ نجات دھنده ،اعالم شدند ،که اربابان اسانلو حتی اجازه ندادند او خودش اعالم کند و به
قول معرف گربه را دم حجله سر برﯾدند تا به اسانلو غير مستقيم گفته باشند که تو ﯾک آلت
دستی بيش نيستی.
پس از اعالم طرح ھای مثال" بزرگ و ساختار شکنانه اسانلو توسط امير حسين جھانشاھی که
ھنوز او و برخی از اطرافيانش ارتباطات مشکوکی با وزارت اطالعات دارند معلوم شد که طرح
ھای بزرگ و ساختار شکنانه ھمان صف عوض کردن بود ،ﯾعنی عبور از صف طبقه کارگر و
پيوستن به صف سرماﯾه داری ان ھم جناح ارتجاعی سبز رانده شده از حاکميت است .تا به اﯾن
روز افراد زﯾادی چنين طرح ھای را به اجرا گذاشته اند و اسانلو با بزرگ نماﯾی موضوع ھم،
نتوانست زﯾر سلطه بودن خود را پوشش بدھد ،مثال" لخ والسا در خاطرات خود از افتخاراتش می
گوﯾد " زنگ در خانه به صدا در امد در را باز کردم و رو بروی خود خانم مارگارت تاچر را دﯾدم ،آمدن
وا به دﯾدار منماﯾھافتخار من بود ،نمی دانستم از خوشحالی چکار کنم " آﯾا اسانلو در آﯾنده می
تواند به کسب معاونت امير حسين جھانشاھی و کلکسيون ماموران دست چندمی وزارت
اطالعات افتخار کند؟
به خاطر دارم وقتی ما با کارگران شرکت واحد صحبت می کردﯾم اسانلو می گفت ما سياسی
نيستيم با بچه ھای شرکت واحد از موارد سياسی صحبت نکنيد ،اما در ھمان زمانھا خودش و

حتی برخی از افراد نزدﯾکش با سوسيال دمکرات ھا حشر و نشر داشتندو حتی از زندان پيام
ھای حماﯾت از سبز ھا را ارسال می کرد او در واقع در مورد چپ ھا مخالف سياست بود .در
ھمين حال نيز حجره خود را در مورد تشکل مستقل پاره می کرد ما می دانستيم که او باالخره
صف ،عوض خواھد کرد ولی در آن زمان راه دﯾگری نداشتيم.
ﯾک بار دﯾگر به صورت تارﯾخی و طنز آميز ثابت شد که تشکل ھای کارگری در نبود سازمان
سياسی طبقه کارگر نمی تواند مستقل باشد علی رغم ظاھر مستقل در ماھيت و مجموعه
حاصل خود وابسته به سرماﯾه داری خواھند بود.اﯾن نيز زنگ ھشداری به کمونيست ھاست که
باﯾد ھرچه زودتر وظاﯾف خود را در ساختن ابزار برنده طبقه کارگر انجام دھند.
کمترﯾن دليل برای اثبات اﯾنکه سبزھا دشمن کارگران ھستند اﯾن که بخش مھم سبزھا ھمراه
سياه ھا در سالھای شصت با شدت به سرکوب شوراھای کارگری و سندﯾکاھاو اتحادﯾه ھا
مشغول بودند حاال که از قدرت رانده شده اند به دنبال کارگران بی ھوﯾت و دکالسه ای می گردند
تا دوباره بر پشت آنھا سوار شده و با شالق سرماﯾه دارﯾشان که اﯾنبار رنگ سبز دارد بقيه
کارگران را سرکوب نماﯾند  .کارگران باﯾد بدانند باوجود اﯾنکه اسانلو کارگر بود ،شکنجه و اذﯾت و
آزار شده است ،در  9سال گذشته در قالب سندﯾکای خوب مبارزه کرده ولی اکنون به صف
دشمن پيوسته است ،بنابراﯾن ھيچ تفاوتی با بقيه دشمنان ندارد .بدون شک ضربات اوعليه
کارگران بسيار شدﯾدتر از دﯾگر دشمنان خواھد بود.
در نبرد و مبارزه طبقاتی بدون وجود سازمان سياسی حضور برخی از کارگران در صف دشمن
اجتناب ناپذﯾر است اما حضور انھا نمی تواند صف دشمن را به صف دوست تبدﯾل کند بلکه دليل
بر بی ھوﯾتی و دکالسه بودن کارگران فوق است که به قول شاملو دسته خنجر دشمنان خود
را از استخوانھای برادرانشان می تراشند.
امروز اسانلو با توجه به موقعيت و اعتباری که از دفاع کارگران و فعالين کارگری اﯾران و جھان به
دست آورده خيانت بزرگتری راکه می تواند عليه طبقه کارگر مرتکب شودشروع کرده است،
اکنون اسانلو برای طبقه کارگر اﯾران با رفسنجانی ،خاتمی و احمدی نژاد در دوران رﯾاست
جمھوری خودشان و موسوی در دوره نخست وزﯾری و عضوﯾت در شورای انقالب فرھنگی و
کروبی و رفسنجانی به عنوان روسای مجلس که قوانين ضد کارگری بسياری را اراﯾه  ،تصوﯾب و
اجرا کردند ،فرقی ندارد.او با پيوستن به اردوی سبز در کنار دولت ھای خمرخاک )خامنه ای،
موسوی،رفسنجانی،خاتمی ،احمدی نژاد و کروبی( که عامل اصلی وضعيت کنونی اﯾران ومجموع
جناﯾت ھای که طی حاکميت نظام سرماﯾه داری جمھوری اسالمی صورت گرفته ھستند قرار
گرفته است.
در واقع او آلت دست جدﯾدی با شعارھای زﯾبا و اعتبار کارگری ،برای جناحی از سرماﯾه داری
جھت فرﯾب دو باره ی کارگران است ،ما کارگران باﯾد بدانيم ،کارگر بودن به تنھاﯾی اصولی و
درست کار بودن نيست بلکه کارگران که به دشمن طبقاتی در ھر جناحی که باشد کمک کنند
دشمن خود و بقيه ھم طبقه اﯾھای خود ھستند ،که در جنگ و نبرد طبقاتی باﯾدطرد شوند
متاسفانه راه دﯾگری وجود ندارد .
باﯾد کارگران به گفته ھای امير حسين جھانشاھی بنيان گذار موج سبز دقت کنند او می گوﯾد :
به منظور اﯾجاد پيوند ھای الزم در جامعه کارگری اﯾران و اماده ساختن شراﯾط الزم برای رسيدن
به اعتصابات عمومی و قيام ملی ،از آقای منصور اسانلو خواسته ام تامسئوليت اداره "ستاد
ھماھنگی فعاالن کارگری" را بعھده بگيرند .مسئوليت اوليه آقای اسانلو ،با توجه به سابقه و
تجربيات ارزشمند اﯾشان ،اﯾجاد ھماھنگی ميان اتحادﯾه ھای کارگری و گارگران رنجدﯾده و معترض

کشورمان میباشد که باﯾد برای دست ﯾافتن به حقوق حقه خود ،در وقت مقتضی ،وارد صحنه
عمل شوند.
جالب است کسی که نه سال گلوی خود را در رابطه با تشکل مستقل کارگری پاره می کرد و
ھنوز ھم از تشکل مستقل کارگری داد سخن می دھد طبق فرماﯾشات اميرحسين جھانشاھی
به نوچه اﯾشان تبدﯾل شده و مسئوليت "ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری")خانه کارگر جدﯾد( را بر
عھده گرفته  ،ستادی که بدون شک تحت نظر و حماﯾت ھای “سوليدارﯾته سنتر” و “ند” است.
باالخره معنا و مفھوم استقالل را درک کردﯾم شاﯾد آقای اسانلو فکر می کند رھبران موج سبز
کارفرما نيستند ،به طبقه و حزب ھای سرماﯾه داری تعلق ندارند ،عشاق سينه چاک کارگران
ھستند و اگر دولت تشکيل بدھندمانند خمينی آن را دو دستی تقدﯾم فعاالن کارگری خواھند کرد
و اسانلو را ھم بر کرسی رﯾاست جمھوری ﯾا تخت شاھی خواھند نشاند ،تابتواند شعار تشکل
مستقل کارگری ،مستقل از کارفرما  ،دولت و احزاب سرماﯾه داری را حفظ کرده نگذارد"استقالل"
شان خدشه دار شود.
طبقه کارگر اﯾران در ميان دو جناح از سرماﯾه داری  ،جناح ارتجاع حاکم)ارتجاع سياه( وجناح
مشترک ارتجاع شکست خورده با ارتجاع رانده شده از حاکميت)ارتجاع سبز( مانده است رھبران
فرﯾب کار می خواھند از اﯾن گير افتادگی کارگران سو استفاده کرده و برای نجات از دست ارتجاع
حاکم جنبش کارگری را به دنبالچه سبز تبدﯾل کنند.
الزم است ﯾک بار دﯾگر گوشزد شود ،تا زمانی که استقالل طبقاتی اﯾجاد نشود ھر فرﯾب کاری
می تواند شعار استقالل سر دھد اما در ھمان حال که شعار تشکل مستقل سر می دھد
کارگران را به قربانگاه جناحی از سرماﯾه داری ھداﯾت نماﯾد،
امروز نوبت اسانلو است که فرﯾب خوردگان طبقه را با تکيه بر اعتبار ربوده اش از کارگران اﯾران و
جھان  ،تحوﯾل موج سبز بدھد تا آنھا بر گرده شان سوار شوند و با سو استفاده از آنھا قدرت را به
دست آورند باﯾد دﯾد فردا نوبت کدام سينه چاک خواھد بود.
اسانلو در مقابل تقسيم و بذل وبخشش مسئوليت از طرف امير حسين جھانشاھی وتبدﯾل
جنبش کارگری به دنبالچه حرکت ھای "ملی" که دقيقا" نشان دھنده ھمه باھمی خمينی در
سالھای  ٥٧و  ٥٨است و سوء استفاده از کارگران خواھد بود که در تجربه تارﯾخی طبقه کارگر
ثبت شده و چه ضرباتی از آن بر پيکر جنبش کارگری خورده است ،ھيچ سخن مخالفی نگفت،
اﯾن تماما" نشان می دھد که او به دنبال تشکل مستقل و استقالل طبقاتی نسيت بلکه به
دنبال شرکت در قدرت است.اﯾن را ھماﯾون جابری نيز ﯾکی از اعضای سندﯾکای واحد در مطالبی
که طی ﯾک ماه گذشته نوشته ،بيان کرده است.
برای افشای افکار ضد کارگری موج سبزو بقيه سبزھا ھمين ﯾک پاراگراف گفته امير حسين
جھانشاھی کافی است که او کارگران را نه ﯾک طبقه ،بلکه جامعه کارگری می داند که افراد
"رنجدﯾده و معترضی ھستند برای دست ﯾافتن به حقوق حقه خود  ،در وقت مقتضی وارد
صحنه عمل شوند"
اوال"در وقت مقتضی"  ،اﯾن وقت را چه کسی تشخيص می دھد؟ و حقوق حقه کارگران
چيست؟ البته که موج سبزﯾھا تشخيص خواھند داد و امير حسين جھانشاھی به اسانلو اطالع و
دستور خواھد داد و او نيز گردانھای کارگری آماده خود را وارد مبارزه خواھد کرد ،برای چه وارد
مبارزه خواھد کرد؟ برای اﯾنکه جناح دﯾگری از جناﯾتکاران سرماﯾه داری ﯾعنی سبزھادو باره به
حکومت برسند.طی تجربه تارﯾخی ثابت شده است که حاکميت چه در دست احمدی نژاد)اصول
گراھا( باشد و چه دردست سبز ھا)اصالح طلبان( برای ما فرقی ندارد ھر دوی انھا در استثمار

کارگران فکر ،منافع و برنامه و اعتقاد مشترکی دارند و در اﯾن رابطه به طور دائمی تئوری و پراتيک
ھمدﯾگر راپوشش داده و تقوﯾت می کنند.
دوما "آقای امير حسين جھانشاھی ھنوز قبول ندارد که کارگران سی و پنج سال است دارند
مبارزه می کنند و سی و پنج سال است توسط سبزھا و سياھھا به شدت سرکوب می شوند او
ھنوز قبول ندارد که دولتھای خمرخاک با روشھای قانونی و غيرقانونی سی و پنج سال است که
کارگران را با تصوﯾب قوانين ضد کارگری  ،با پاﯾين نگھداشتن دستمزدھا ،با افزاﯾش اخراجھا  ،با
دادن اختيار تام به کارفرماھا و ...دارند سرکوب می کنند و کارگران سی و پنج سال است که
اعتصاب می کنند  ،زندان می روند و شکنجه و کشته می شوند.
اسانلو و سبزھا باﯾد تکليف خود را با اراﯾه جواب به خواسته ھای مشخص کارگران از جمله موارد
زﯾر که خصوصا مربوط به سبزھا است به صورت شفاف و بدون ابھام مشخص کنند تمامی
سبزھا بخصوص سران آن از جمله رفسنجانی  ،خاتمی  ،مير حسين موسوی و مھدی کروبی و
خيل نوچه ھاﯾشان مسببين وضعيت کنونی و قوانين جاری ھستند ،آنھا که در اراﯾه و تصوﯾب
قوانين ضد کارگری طی سی و پنج سال ھر کدام در مقطعی مجرم می باشند باﯾد اعالم کنند
که تصوﯾب آن قوانين به طور کل جناﯾت عليه طبقه کارگر بوده است و از خطای خود شرمنده بوده
 ،حاضرند در مقابل چنين جناﯾت ھای که باعث مرگ و مير و فروپاشی خانواده ھای کارگری
شدند ،ھم چنين باعث محروميت فرزندان کارگران از تحصيل  ،بھداشت و درمان  ،تغذﯾه مناسب ،
عدم شکوفاﯾی استعداد کودکان  ،افزاﯾش کودکان کار و خيابان  ،فحشا و اعتياد بر اثر دامن زدن
به بيکاری و اخراج ھا شده اند ،بپذﯾرند که در مقابل ارتکاب جناﯾات فوق محاکمه شوند آنگاه می
توان پذﯾرفت که اسانلو وظيفه کارگری خودرا انجام داده است وآلت دست جناﯾتکاران نيست.
اکنون ما کارگران می دانيم که قانون ضد کارگری خروج کارگاھھای زﯾر  ٥نفر  ،ده نفر و سپس
بيست نفره از مشموليت قانون ،توسط رفسنجانی  ،خا تمی و کروبی تصوﯾب شدند می دانيم
دھھا ماده در قانون کار توسط دولت ھای خمرخاک گنجانده شدند تا کارفرماﯾان به راحتی بتوانند
گروه گروه کارگران را اخراج کنند وقتی ما می دانيم توسط دولتھای خمرخاک استخدام رسمی به
قرارداد موقت و سفيد امضا تبدﯾل شده است ،می دانيم توسط ھمين دولتھا ھزاران انسان به
قتل رسيده اند  ،وقتی می دانيم توسط دولتھای خمرخاک طرح استادی و شاگردی در حال
اجراست  ،وقتی می دانيم طرح حدف ﯾارانه ھا توسط مجموع دولتھای خمرخاک ما را فلج کرده
است ،می دانيم خصوصی سازی مدارس  ،دانشگاھھا  ،بيمارستانھا  ،بيمه ھا و بازنشستگی و
شرکتھای پيمانکاری و آدم فروشی توسط ھمين دولتھای خمرخاک اﯾجاد شده اند وقتی می
دانيم پول مردم اﯾران توسط باندھای زﯾر دست ھمين دولت ھا سالھاست که با عناوﯾن اختالس و
دزدی از کشور خارج می شود وقتی می دانيم ھر چه قانون ضد کارگری و ضد مردمی که امروز
احمدی نژاد بر عليه کارگران و مردم اﯾران اجرا می کند توسط سبزھا در دولتھای خمرخاک طرح و
تصوﯾب شده اند چگونه می توانيم خود را فرﯾب داده و فکر کنيم ميان رفسنجانی  ،خاتمی ،
موسوی و کروبی با خامنه ای و احمدی نژاد در رابطه با طبقه کارگر تفاوت وجود دارد ،چگونه می
توانيم خود را فرﯾب دھيم و ھمکاری اسانلو با سبزھا را حماﯾت از کارگران و حماﯾت از تشکل
مستقل کارگری ﯾا استقالل طبقاتی کارگران بدانيم آﯾا باﯾد اجازه دھيم سرماﯾه داران اﯾن بار با
رنگ سبز و دنبالچه ای به نام اسانلو بر گرده ماسوار شوند؟
اسانلو که کارگران به قيمت جان و زندگی خود او را به قھرمان تبدﯾل کردند امروز به منافع طبقه
کارگر خيانت کرده و رو در روی ولی نعمتھای خود اﯾستاده ،اﯾن قھرمان صف عوض کرده در جمع
سبزھا می گوﯾد ھمه در داخل می گوﯾند باﯾد تغيير اﯾجاد شود زبان اسانلو ھم مانند سرماﯾه

دارھا و عوامل سرماﯾه داری مملو از ابھام شده است ،او نمی گوﯾد که آﯾا قوانين ضد کارگری که
توسط سبزھای وسياھھا طی سی و پنج سال تصوﯾب شده ،قرار است عوض شود؟ روشن
نمی کند که اﯾا سبزھای امروزی که متشکل از ارتجاع شکست خورده و ارتجاع رانده شده از
قدرت ھستند حاضرند پس از شکست دادن ارتجاع حاکم قوانين ضد کارگری از جمله حذف ﯾارانه
ھا ،خصوصی سازی  ،انجماد دستمزدھا  ،ممنوعيت انواع تشکل و ...را به نفع کارگران تغيير
دھند؟ ﯾا از اﯾن ھمه تغيير فقط تغيير مھره ھا را دنبال می کنند؟ اسانلو نمی تواند بگوﯾد که ما
خودمان تغيير خواھيم داد او از کارگران است اما دﯾگر با کارگران نيست او حتی خودنيز استقالل
ندارد او اکنون مرکب ارتجاع رانده شده است.
نرمين عثمان نماﯾنده مردم کردستان در پارلمان عراق می گوﯾد  :ما خيلی منتظر شدﯾم کارگران
جھان متحد شوند ،نشدند ،بنابراﯾن رفتيم با آمرﯾکا متحد شدﯾم ،و امروز اسانلو نيز برای بدست
آوردن تغييرات با سبزھا متحد می شود ،در واقع با دشمنان کارگران متحد می شوند معلوم می
شود که نه نرمين عثمان و نه اسانلو به دنبال حقوق کارگران نبودند ،بلکه از اتحاد کارگران
مطالبات خاص خود را تعقيب می کردند ،که وقتی بدست نمی آورند با دشمنان کارگران دست
اتحاد می دھند ،امروز پيروان مارگارت تاچر در لباس سبزھا ،اسانلو را در آغوش می کشند و اﯾن
قھرمان صف عوض کرده خوشحال است که در جمع سبزھا و پيروان تاچرﯾسيم و رﯾگانيسم تبدﯾل
به ﯾک ھم پيمان درجه چندمی شده است.
با توجه به اﯾنکه اسانلو از ميان جناح ھای مختلف سبز به راست ترﯾن و مشکوکترﯾن آنھا نسبت
به داشتن ارتباط مستقيم با وزارت اطالعات پيوسته است ممکن است اﯾن پيوستن به دلخواه
اسانلو نبوده ،بلکه مھندسی شده باشد،اگر چنين باشد علی رغم اﯾنکه پيوستن به راست برای
اسانلو با توجه به افکار و گراﯾش او طبعيی است اما موضوع وارد فاز بسيار پيچيده ای می شود.
که نشانه ی از گستردگی دام عليه فعالين کارگری است که با سلطه اﯾدئولوژی بورژوازی و ضعف
اندﯾشه سوسياليستی ضربات ادامه خواھد داشت.
با توجه به اﯾنکه در دشمنی کردن با طبقه کارگر فرقی ميان خامنه ای و احمدی نژاد با سبزھا
وجود ندارد چرا باﯾد وارد بازی جناحی سرماﯾه داران شد و به صورت اجتناب ناپذﯾری مورد سوء
استفاده قرار گرفت ،طبقه کارگر تنھا زمانی باﯾد وارد مبارزه نھاﯾی شود که تبدﯾل به طبقه ای
برای خود شده باشد و تعيين کننده سرنوشت آﯾنده خود و بقيه مردم شود و چنين شراﯾطی فقط
زمانی بدست می اﯾد که حزب واقعی خود را تشکيل بدھد و تحت رھبری آن رھبری سازمانی را
به جای رھبری فردی بگذارد و با اعمال اتورﯾته طبقاتی عامل داشتن استقالل برای تشکل ھای
کارگری خود گردد .البته اﯾن گفته به معنای تعطيل کردن مبارزات روز مره نيست که ھرگز تعطيل
بر دار نيستند بلکه مشخص کننده وظيفه عاجل انقالبيون طبقه کارگر در جھت مرز بندی صفوف
مبارزات طبقاتی و جلو گيری از تبدﯾل شدن به دنباله رو جناح ھای سرماﯾه داری و مشخصا"
اقدام به اﯾجاد حزب واقعی طبقه کارگر و حضور سازمان ﯾافته در ميدان ھای مبارزه است.
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