جمھوری شورايی محور حزبيت طبقه کارگر است
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به کمونيست ھای ايران
رفقا
به دنبال سالھا رکود و ناھمگونی ھای متعدد در مبارزات کارگران جھان ،امروز شاھد رشد کيفی و کمی رزم فراگير اين
طبقه در گستره گيتی ھستيم .طبقه کارگر ،ضربات شديدی را پس از پيروزی مقطعی اش در انقالب اکتبر  ١٩١٧و ديگر
تالشھای پيروزمندانه اش تا سال  ١٩١٩تحمل کرد .اين ضربات با اتحاد سرمايه جھانی در شکل "چپ" و راست ،و
تحميل دوران ضد انقالبی متعاقب جنگ جھانی اول صفوف متحد طبقه کارگر و شوراھای انقالبی را متالشی کرد و با قتل
عام اکثر رھبران انقالبی جنبش کمونيستی ،بخصوص به دست رويزيونيست ھای روسی و شرکايشان در احزاب
خيانتکار اروپايی و آمريکايی ،راه را برای نفوذ انواع سموم ايدئولوژيک ليبرالی ،ماجراجويی خرده بورژوايی و افکار
ارتجاعی دھقانی باز کرد .تأثير مستقيم نفوذ چنين افکاری بر جنبش کارگران کمونيست ،تفرقه ايشان در انواع
سوسياليسم ارتجاعی ای بود که خود را با انواع القاب و "ايسم ھای" پر طمطراق تزئين کردند و در دورانھای مختلف
خيزش ھای انقالبی طبقه کارگر در مناطق مختلف ،آنھا را به بن بست و نتيجتاً ،به شکست کشاندند.
اما امروز ،پس از دھه ھا ناھمگونی در سطح مبارزات کارگری و غيبت خط مشی انقالبی کمونيسم چپ ،بحران
سراسری جامعه سرمايه داری ،و اقدامات بيرحمانه اش برای سودآور سازی دوباره سرمايه ،و فشارھای کمرشکنانه
اش برای تحميل اين بار بر دوش طبقه کارگر ،بار ديگر شرايط را برای احياء جنبش متحدانه و سراسری طبقه کارگر
مھيا ساخته است .آنچه که باعث اميدواری ما در چنين شرايطی گشته است ،حضور ھمزمان ھسته ھای کمونيستی ای در
سطح جھان است که با پااليش خود از ايدئولوژی ھای ارتجاعی به صفوف کمونيسم چپ پيوسته اند و با ديدگاه ھای
روشنی ،اھداف فراموش شده ی کمونيسم را احياء نموده اند .بر خالف دوران ھای گذشته ای که احزاب رويزيونيست با
استفاده از انحصار اطالعات و ابزار سرکوب درون و برون تشکيالتی ،انقالبيون را قبل از تثبيت شان شناسايی کرده و با
حمالت سخت افزاری )اعدام "انقالبی" ،زندان و تبعيد( و نرم افزاری )ضد اطالعات ،ضد تبليغات و ترور شخصيت(
تالشھايشان را به ناکامی می کشاندند ،امروزه با رشد تکنولوژی ارتباطات و تسھيل گسترش استفاده از ابزارھای
تبليغاتی ،اين ھسته ھا يکديگر را شناسايی کرده و در حال برداشتن اولين قدمھا برای احيا حزب طبقه کارگر می باشند.

امروز زمانی است که ھر کمونيستی بايد از خود سوال کند که آيا حاضر است راحتی ،منافع و امتيازات شخصی و ملی
اش را فدای منافع طبقه کارگر کند؟ آيا حاضر است تا خود را از گوشه انزوا و يا ساختارھای غير و ضد کمونيستی رھا
ساخته و به حرکت انقالبی کمونيسم چپ و جنبش جھانی طبقه کارگر روی آورد؟ اگر پاسخ مثبت است ،پس ھنگام آن
رسيده که با پيوستن به صفوف اين جنبش و شرکت فعاالنه و عملی در مبارزات طبقه کارگر ،در ھر نقطه از جھان که
می باشيم ،با زدودن تمايالت فردی ،گروھی و ملی ،در جھت احيای حزب طبقه کارگر قدم برداريم .تنھا با دست رد زدن
به ھر ائتالفی که بخواھد ما را به برنامه ھای حداقلی و منافع تنگ ملی محصور سازد ،برای ايجاد صف مستقل
پرولتاريای آگاه ،مرکزی قرار دادن تنھا آلترناتيو انقالبی تشکيل حکومت شوراھا ،و آموزش و پرورش پرولتاريای
انقالبی قادر خواھيم بود که مراکز قدرت سرمايه جھانی را در ھم شکسته و راه را برای سوسياليسم و جامعه عاری از
طبقات استثمارگر باز کنيم.
ما با تمام قوا در روز جھانی کارگر به خيابانھا خواھيم آمد تا با فرياد حق خواھی خود بنای پوسيده استثمارگران و
غارتگران ستمکار را به لرزه در آوريم.
پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر!
پيش بسوی تشکيل حکومت ھای شورايی!
پرولتاريای جھان متحد شويد!

