نه احمدی نژاد نه موسوی
زنده باد مبارزه طبقاتی!
بعد از نمايش انتخاباتی  ،احمدی نژاد برندهً انتخابات معرفی شد و اين به بحران و تقابل سياسی بين جناحھای ب(ورژوازی
منتھی شد .رھب(ر يک(ی از جناحھ(ای رقي(ب  ،موس(وی نت(ايج انتخاب(ات را قب(ول نداش(ت و معترض(ين را در سراس(ر کش(ور
بسيج کرد که منتھ(ی ب(ه کش(ته و زخم(ی ش(دن تع(دادی از تظ(اھر کنن(دگان ش(د .حقي(ت اي(ن اس(ت ک(ه در عص(ر م(ا  ،عص(ر
انحطاط و گنديدگی سرمايه داری  ،پارلمان چيزی ج(ز گ(يج س(ازی و دس(ت ان(دازی نيس(تند .و بزرگت(رين وظيف(ه پارلم(ان
قاونی کردن بردگی مزدی است.
موسوی  ،با پ(رچم س(بزش  ،خ(ود ش را رفرميس(ت معرف(ی ک(رد .چ(ه مفھ(ومی دارد ک(ه ي(ک رفرميس(ت باش(ی؟ در زم(ان
نخست وزيری موسوی بود که صدھا کارگر اعتصابی به زندان انداخته يا به خ(ون کش(يده ش(دند .ھ(زاران زن(دانی سياس(ی
زمانی تيرباران شدند که موسوی نخست وزير بود .گورستان دسته جمعی از زندانيان سياسی )خاوران( در زمان نخس(ت
وزيری موسوی بوجود آمد .اين ليست خيلی طوالنی است .موسوی کمتر ازاحم(د ن(ژاد جنايتک(ار نيس(ت زم(انی ک(ه حق(وق
کارگران يا حقوق بشر مطرح ميشود.
جنبش سبز تعلقی به کارگران ندارد و متعلق به يک(ی از جناحھ(ای رقي(ب ب(ورژوازی اس(ت .م(ا نباي(د ب(ه عن(وان گوش(ت دم
توپ در اختالفات درونی بورژوازی عمل کنيم .به جای پرچم سبز  ،ما بايد پرچم خودمان را بلن(د کن(يم  ،پ(رچم پرولتاري(ا
و پرچم سرخ.
سرمايه داری منشا ھمه بدبختی ھا و فالکتھا در دنياست .سرمايه داری يعنی يک جھنم واقعی  ،نه فقط برای طبقه ک(ارگر
بلکه برای کل بشريت .ما ھرگز نبايد فراموش کنيم که دمکراسی سرمايه داری و ديکتاتوری سرمايه داری دو روی ي(ک
سکه ھستند .جائی که مجسمه آزادی ايستاده است  ،ھزاران کارگر بيکار و بی خانمان ھس(تند .در بھش(ت س(رمايه داری ،
جائی که دولتھای سوسيال دمکراتيک بيش از صد سال بر سر کار بوده اند  ،بيکاری يک کابوس برای طبقه کارگر ب(وده
است.
آينده جنبش ما به مبارزه ما بستگی دارد .ما بايد مب(ارزه م(ان را گس(ترش ب(دھيم  ،مس(تقل از جناحھ(ای ب(ورژوازی  ،علي(ه
سرمايه داری .شعار ما بايد بر عليه بردگی م(زدی  ،اس(تثمار  ،بيک(اری  ،ت(ورم و م(ا باي(د مب(ارزه م(ان را از خيابانھ(ا ب(ه
محلھای کار در تمامی بخشھا گسترش بدھيم و اگر امک(انش باش(د ب(ه ديگ(ر کش(ورھا .مواض(ع انترناسيوناليس(تی در اي(ران
خيل((ی ض((عيف اس(((ت و مب((ارزان بس(((يار ايزول((ه .م(((ا باي((د س((عی کن(((يم اي((ن ا ن(((زوا را بش((کنيم و ارتب(((اط و ھمک((اری ب(((ين
انترناسيوناليستھا را در دنيا برقرار کنيم.
طبقه کارگر تنھا طبقه اجتماعی است که ميتواند به بربريت و فالک(ت س(رمايه داری پاي(ان دھ(د .آلترن(اتيوی ک(ه کمونيس(تھا
قبال مطرح کرده بودند بيش از ھر زمان ديگری معتبر است.
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