
 اطالعیه

.کمونیستها صادق ترین انسانها هستند  

 از اـــــم که ،نمائیمدر سطح جنبش اعالم می "فرانکفورت-کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی"بخشی از فعالین و اعضاء  مثابهما ب

ع ــتشکیالتی با کمیته نداشته و هیچگونه مسئولیتی را در قبال اعالم مواض -ژانویه سال دوهزار و سیزده، هیچگونه ارتباط سیاسی

ه ــــــــگیریم، چرا کی امسال انتشار یافته بعهده نمیکه در ماه فوریه" گاهنامه"جمله  و یا نظریات مطروحه در نشریات بیرونی از

. های ما نمی باشدگر نقطه نظرات و دیدگاهبیان دیگر آنها  

ه ـپیگیرانه ادام جدای از این کمیته هدف ما همبستگی با مبارزات طبقه کارگر بوده و همچنان در این راستا مبارزه سیاسی خود را

.م دادــــــــــــخواهی  

کل ــــنهایتا بدین جمعبندی دست یافتیم که این تشما پس از بحثهای تحلیلی متداوم و ارزیابی دقیق از عملکرد و روند حرکت کمیته 

ات ـــــــــــــها و اعتراضی معینی از  رشد مبارزات طبقاتی و بروز و شکل گیری خیزشبه نوعی محصول و برآمده از درجه که

ازهای ــــــدر شرایط خاصی از جنبش در پاسخگویی به نی ی حیات سیاسی گذاشت ودر ایران بود، پا به عرصهاجتماعی ع ــــوسی

ش ـــــــعمال قادر شد در یک پروسه این رسالت تاریخی خود را با موفقیت به پی معینی، اهدافی را در دستور کار خود قرار داد و

له یا ــــــــنبوده و بمثابه یک وسیاما متاسفانه در شرایط کنونی این تشکل اساسا ظرف مناسبی برای پاسخ به نیازهای جنبش . ببرد

د، ـــــــــداری و استقرار سوسیالیسم باشاهداف استراتژیک خود که همانا درهم شکستن ماشین نظام سرمایهابزار برای دستیابی به 

اختالفات درونی  ها وگیری و حاد شدن بحرانود از چند ماه گذشته بر بستر شکلکمیته قادر نب. کارآیی خود را از دست داده است

.وظایف خود عمل نماید و به  اهداف  

ی ــــــــــــی تالش جمعی تماما که با همت و پشتکار و در نتیجهاین تشکل تمامی دستاوردهای کمیته ر ۀبخشی از پیکر عنوانما ب

 ایـــــــــهصه سیاستکه در عر نیز هاییها و لغزشه و با صراحت تمام از ضعفای کمیته میسر گردید تائید نمودـــرفق

.کنیماد میقاز خود انت ،دهـبیرونی کمیته نمودار گردی   

ش ــــــــامیدواریم که بتوانیم در این راستا در کنار تمامی نیروهای انقالبی جنبش، اهداف و وظایف خود را بمثابه کمونیستها به پی

.ببریم  

!برقرار باد سوسیالیسم  

!کارگرانزنده باد استقالل طبقاتی   

!زنده باد انقالب  
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