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اين روزها كه مردم در ابعاد گسترده پا به خيابان گذاشته ،مستقيما درگير مبارزه سياسي ضد
رژيمي شده اند ،بيش از هميشه به شعارهاي سمت و سو دهنده و متحد كننده نياز دارند.
شعارهاي استراتژيك كه بيان منافع توده هاي ستمديده و تغيير و تحولت پايه اي در اين مرحله از
انقلب است به جنبش مردم سمت و سو مي دهد .اين شعارها اهداف اساسي و راه پيروزي
انقلب دمكراتيك نوين را منعكس مي كند؛ نشان مي دهد كه اين انقلب مي خواهد حاكميت
طبقات ارتجاعي حاكم يعني سرمايه داران و زمينداران بزرگ وابسته به امپرياليسم را براندازد و
سلطه امپرياليسم را قطع كند  .نشان مي دهد كه اين انقلب تحت رهبري طبقه كارگر و حزب
پيشاهنگش به پيش مي رود ،سمت و سوي سوسياليستي دارد و بدون پيوند با روند انقلب
جهاني به سمت كمونيسم نمي تواند به پيروزي برسد.
اما در اوضاع متلطم كنوني،
براي اينكه جنبش عمومي قشرها و طبقات مردم عليه جمهوري اسلمي راه خود را باز كند و جلو
برود،
براي اينكه رزمنده تر و موثرتر و متشكل تر شود،
براي اينكه آگاهي انقلبي توده هاي درگير جنبش تعميق يابد،
اول بايد يك رشته شعارهاي تاكتيكي فوري در مورد مسائل كليدي سياسي اين دوره داشته
باشد.
ثانيا ،بايد براي عملي كردنشان تلش كند.
اين شعارها با اهداف اساسي انقلب دمكراتيك نوين پيوند دارد اما جايگزين آنها نيست.
اين شعارها حتي اگر تمام و كمال عملي نشود ،در درازمدت به اشاعه آن اهداف در سطح جامعه
كمك مي كند و درك توده ها از اين اهداف را عمق مي بخشد.
اين شعارها اگرچه تاكتيكي و فوري است ولي بدون طرح آنها نمي توان در مسير تدارك استراتژي
انقلبي پيشروي كرد.
يك ويژگي شعارهاي تاكتيكي فوري اينست كه شكل بروز تضادهاي طبقاتي و اجتماعي در اين
مقطع در آنها بازتاب مي يابد .يعني حرف دل مردم است .ستم طبقاتي ،جنسي و ملي را از نگاه
آنان و به شكل ملموس بيان مي كند و رفع آن را خواستار مي شود.
پافشاري براي عملي كردن اين شعارها و كشمكش و جدالي كه حول اين مسئله با ارتجاع حاكم
انجام مي گيرد ،نتايج سياسي مهمي براي طرفين در پي دارد .اين جدال ،توده ها را تهييج و
تشويق مي كند و حس اعتماد به نفس و كسب پيروزي و هيچ شمردن دشمن از نظر استراتژيك را
در آنها بر مي انگيزد  .اين كشمكش باعث روحيه باختگي و تزلزل و تفرقه در صفوف دشمن مي شود
و او را به عكس العمل هاي شتابزده و بي نقشه و محكوم به شكست ،يا انفعال و عقب نشيني
هاي مرگبار وا مي دارد .كه هر دو جنبه ،به سود پيشروي و تقويت جنبش توده هاست.
ويژگي ديگر ،پتانسيل فراگير و عمومي شدن اين شعارهاست .يعني عليرغم اينكه بخشي از اين
شعارها ،تضادهاي خاصي را نشانه مي گيرد كه ظاهرا فقط مسئله قشر يا طبقه معيني از مردم
است)مثل شعار برابري زن و مرد در همه عرصه ها( ،ولي آن تضاد آنقدر عميق و آن خواسته آنقدر
اساسي و تكان دهنده هست كه در صورت تبليغ و ترويج موثر حول آن ،و به ويژه با اتكاء به نيروي
مبارزاتي انقلبيون و توده هاي پيشرو ،و تبديل آنها به شعار جنبش عمومي دگرگوني دمكراتيك
انقلبي مهمي در كل جنبش مردم ايجاد كرد .تبديل اين شعارهاي تاكتيكي به خواسته جنبش هاي
توده اي ،رژيم را كه خواست و توان كوتاه آمدن در اين زمينه ها را ندارد تضعيف مي كند و بحران
سياسيش را شدت مي بخشد.
آن جنبش عمومي توده اي كه با در راس قرار دادن همه يا شماري از اين شعارها به سمت و سوي
انقلبي مشخصي دست يافته ،قادر به رها كردن انرژي و ابتكار عمل مبارزاتي توده ها در سطحي
بسيار بالتر از وضعيت كنوني است .حزب پيشاهنگ طبقه كارگر براي تدارك جنگ درازمدت خلق به
رها شدن اين انرژي و ابتكار عمل كه مي تواند تعداد قابل توجهي از پيشروان را به صحنه بياورد و به
اهداف سياسي ،استراتژي انقلبي و مباني ايدئولوژيك پرولتاريا نزديك كند نياز دارد.

اين خواسته هاي دمكراتيك فوري پرچم راهگشاي مبارزات مردم است!
مجازات آمران و عاملن اصلي جنايات جمهوري اسلمي
مشخصا كشتار زندانيان سياسي در سال 76و قتل هاي زنجيره اي
آزادي زندانيان سياسي
زندان اوين و همه شكنجه گاه هاي جمهوري اسلمي بايد با خاك يكسان شود
الغاي قانون اساسي جمهوري اسلمي و كليه قوانين ارتجاعي و نابرابر شرعي و مدني
جدايي دين از دولت
الغاي دين رسمي؛ آزادي لمذهب بودن و انتخاب مذهب
دست دين از آموزش و پرورش و قضاوت و قانون گذاري كوتاه باد!
انحلل وزارت اطلعات ،سپاه پاسداران و بسيج و ارتش ارتجاعي
برچيده شدن گشت هاي ويژه سركوب زنان و جوانان
خروج قواي اشغالگر نظامي و امنيتي از كردستان
افشاي غارتگري ها و ثروتهاي تمام خانواده هاي حكومتي و بنيادهاي اسلمي؛ مصادره كليه اموال
آنها به نفع مردم
افشاي مذاكرات و پيمان هاي محرمانه جمهوري اسلمي
با آمريكا و قدرتهاي خارجي
دست آمريكا از ايران كوتاه!
انتقال فوري اداره صنعت نفت
به شوراهاي مستقل كارگران و كاركنان اين صنعت
پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه كارگران
لغو قروض و ديون دهقانان به بانكها و نهادهاي دولتي
لغو حجاب اجباري؛ برابري كامل زن و مرد
لغو سياست جداسازي زن و مرد در محيط كار ،تحصيل ،تفريح و استفاده از تسهيلت عمومي
آزادي بي قيد و شرط تجمع ،ايجاد تشكيلت و هر شكل از اعتراض
براي كارگران ،دهقانان ،زنان ،جوانان ،ملل ستمديده و روشنفكران دگرانديش
آزادي فعاليت كليه احزاب و سازمانهاي اپوزيسيون
آزادي بي قيد و شرط مطبوعات و نشر كتاب؛ لغو سانسور
حزب كمونيست ايران
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