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16.04.11
Με την ανακοίνωση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος καθώς και με το Σύμφωνο για το Ευρώ, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η ΕΕ και το ΔΝΤ, επιχειρούν να κλιμακώσουν την υλοποίηση των στόχων
του Μνημονίου και της επαίσχυντης Δανειακής Σύμβασής του, με κλιμάκωση της ιδεολογικής τρομοκρατίας
για «πτώχευση», ενώ την ίδια στιγμή κηρύσσουν 20ετή «ελεγχόμενη χρεοκοπία» του εισοδήματος των
εργαζομένων και των συνταξιούχων, εφαρμόζουν «στάση πληρωμών» του κράτους στα νοσοκομεία, την
παιδεία και την κοινωνική πρόνοια και ανεβάζουν τα ληστρικά επιτόκια των τραπεζών.

Ταυτόχρονα, επιχειρούν να απαντήσουν στην πλήρη ανυποληψία του αστικού πολιτικού συστήματος,
με ανεξέλεγκτο «κούρεμα» των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με επιτάχυνση της στροφής προς
τον κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό απέναντι στο μαζικό λαϊκό κίνημα αντίστασης και ανυπακοής, αλλά και με
την ενσωμάτωση της οργής με κεντροαριστερές, κεντροδεξιές ή «εθνικές» κυβερνήσεις, με ή χωρίς εκλογές.

Το Νέο Αριστερό Ρεύμα εκτιμά ότι αυτή η νέα, απότομη κλιμάκωση της επίθεσης του κεφαλαίου
ανεβάζει ψηλότερα τον πήχη των ευθυνών της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής κομμουνιστικής Αριστεράς, αλλά και ολόκληρης της Αριστεράς.

Απαιτεί την κοινή συμβολή σε μια επείγουσα ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού, λαϊκού κινήματος κόντρα
στις υποταγμένες ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Για να πεταχτούν στον ΧΥΤΑ της ιστορίας το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και το
Χρέος, το Μνημόνιο και το Σύμφωνο για το Ευρώ, αλλά και το ΔΝΤ και η ΕΕ. Με μαζικό πολιτικό αγωνιστικό
εκβιασμό του αστικού συνασπισμού εξουσίας και όχι με θεσμικές προτάσεις δημοψηφισμάτων ή κομματικά
μέτωπα διαμαρτυρίας. Με στόχο την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης του κεφαλαίου, της ΕΕ, του
ΔΝΤ και ειδικά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της εναλλαγής με τη ΝΔ και κάθε κυβέρνησης του κοινωνικού
πολέμου σε βάρος των εργαζομένων. Για να ανοίξει ο δρόμος για την αντικαπιταλιστική επανάσταση και την
εργατική εξουσία προς τον κομμουνισμό της εποχής μας.

Στις συνθήκες αυτές, το αντικαπιταλιστικό δυναμικό αναζητά όλο και πιο συνειδητά μια πολιτικά ανώτερη
συγκρότηση και παρέμβαση του στις εξελίξεις. Στην κατεύθυνση αυτή και με συναίσθηση των δικών του
ευθυνών, το ΝΑΡ τονίζει τη μεγάλη σημασία που αποκτά μια ανώτερη πολιτική, στρατηγική και
δημοκρατική συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με την Πανελλαδική Συνδιάσκεψή της, στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα. Υπογραμμίζει την απόφαση του να συμβάλει με τις άλλες συνιστώσες και τους
χιλιάδες ανένταχτους, στην επείγουσα αυτή ανάγκη, ώστε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο επόμενο εξαιρετικά κρίσιμο
χρονικό διάστημα, να υλοποιήσει με συνέπεια τις διακηρύξεις της και τις αποφάσεις των σωμάτων της, να
ανταποκριθεί στις ελπίδες που γέννησε και, κυρίως, να συμβάλει στην ανόρθωση του εργατικού κινήματος στο
ύψος των προκλήσεων που θέτει η κρίσιμη καμπή της ταξικής πάλης.
Το Γραφείο της Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ
Αθήνα, 15/4/2011
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