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کارگران ؛ باتشکيل اتحاديه و سنديکاهايی خود، سنگريی درمقابل بهره کشيی و استبداد سرمايه 
.داران به پا کنيم   

 
 
 
 
 

 ٧اطالعيه شماره 
 

دوباره تکرار  ٥٧نگذاريم شکست انقالب 
 !شود
 

چرا سرمايه داری از راديکاليزه شدن اعتراضات مردم 
 وحشت دارد؟

 
سی سال پيش که مبارزه مردم عليه حکومت شاه باشدت جريان داشت       

نشست گوادلپ را       کشورهايی بزرگ جهت حفاظت ازسرمايه داری         
رده                 اه راب ذيرفتن چهارشرط، ش ل پ د درمقاب تشکيل داده،تصميم گرفتن

ل         ردم تحمي ه م نی را ب د  ،خمي ان        .کنن شتی وبازرگ ذاکرات به ی م ط
رط               نی چهارش ته خمي ره دارودس اهويزردر الجزي ظ  -١(  ب حف

ی           ارتش،سازمان امنيت  ردم انقالب سرکوب   -  ٢وخلع سالح عمومی م
ارگری            شکلهايی ک ه ت ابودی کلي يی     –و ن ی و انقالب ه -مردم  ادام

اه           ت ش رايط حکوک ق ش دورنفت طب ون      -  ٤ص امی انقالبي شتار تم ک
د  )   ..کارگری و دمکرات و     ن توافق     .را پذيرفتن ه      حاصل اي دن وب دزدي

الب       شاندن انق ست ک ط          ٥٧شک المی توس الب اس ی انق ام جعل ا ن  ب
يرات اساسی          ه ازتغي نی بودک يروزی واقعی انقالب        دارودسته خمي وپ

ه آن راغيرممکن            ان ادام وق امک ی چهارشرط ف ا اجراي يری وب جلوگ
د ه.کردن ی از                  ٣٠ نتيج ه يک ا ک شور م المی در ک ت اس ال حاکمي س

انواده از در                 اليانه سهم هر خ ثروتمندترين کشورهای جهان است و س
ق آمارهای دولتی        ٨٠ آمد نفت و گاز مبلغ     ميليون تومان می شود، طب

 بيکارهستند %)٤٣( ميليون١٠/ ٥ ميليون نيروی آماده به کار٢٣ /٥از
 )گرسنگی دائمی   ( درفقر مطلق  % ٤٠مردم زير خط فقرو   % ٨٠،  

ه          ه  وسوء تغذيه ب   ام        ١١سرمي برند ،سن فاحشگی ب يده و مق  سال رس
ت              رده اس ت ک ام والي سيب مق ان ن دهای  .اول را در جه ط بان  توس

ی                     ای جهان ه بازاره ده ب ب داده ش ا فري ده ي تران دزدي تی دخ حکوم
 صادرو در بازارهای مانند دبی کراچی و فجيره به

 

  ويژه اعتراضات ٨٨شماره ششم مرداد 

 

 پيش بسوی انقالب 
 

 :کارگران، زنان ، معلمان ، دانشجويان و دانش آموزان 
 

ا ، محالت                           ه ه ان ارخ با ايجاد کميته ها و هسته های مخفی در ک
ا                 ،دانشگاه ها ، مدارس و اداره ها اعتراضات را گسترش داده و ب
ه                          ق ل حزب طب رای تشکي سازمانيافتگی  هرچه قويتر خود را ب

هوری اسالمی                راری                -کارگر و نابودی جم ر ق ستی و ب اشي ف
 .سوسياليستی کارگران آماده کنيم -جمهوری  شورايی 
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 ٢ صفحه٨٨شماره ششم مردادبرای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان نشريه کميته همبستگی  همبستگی کارگری

وند            ی ـش ه ـم سی فروخـت م       .صورت برده های جـن اد دارـي ون معـت وده                  .ـهشت ميلـي ه آزاد ـب روش کلـي ه ـف شوری اـست ـک ا ـک ران تنـه اله     اـي  ١۴٠٠٠وهرـس
ه         ٤٠مردم دچارافسردگی شدند،درهريک ساعت و% ٦٨ .نفربرای رفع گرسنگی کليه خود را می فروشند   دقيقه يک نفر از فرت نا اميدی دـست ـب

ذف                   خصوصی و پولی کردن تمامی امکانات عمومی .خود کشی می زند  ی ،ـح دمات عموـم اعی ،ـخ امين اجتـم ان ،ـت ازجمله آموزش ،بهداـشت ودرـم
ود در            يارانه ها از نان ، سوخت ومايحتاج  سابهای ـخ ه ـح ده ـب ضروری،طبق دستور سازمان تجارت جهانی انجام می شود، ثروت عمومی را دزدـي

ای انگلـيس        ( اروپايی  بانکهای ده در بانکـه ه ـش د     )ازجمله هشت ميليارد دالربلوـک ی کنـن ز ـم شتاروناعدالتی،ادامه اعتراضـات        .وارـي يرغم ـک ل عـل درمقاـب
دت           ومبارزه مستمرکارگران، زنان، دانشجويان و مبارزه در راه حق تعيين سرنوشت ، شکست پی در پی سياستهای ضدمردمی نظام اسالمی و ـش

ای    .اسالمی ترک بردارد  يابی بحران سرمايه داری باعث شدند شيشه عمرجمهوری      حکومت اسالمی طبق سنت ديرينه خود با فريب، مردم را به ـپ
ردم     ارا         صندوقهای رای کشاند، ـم المی اجـب يردرجمهوری اـس رای تغـي د          "ـب احی از آن رای دادـن ه جـن ذيری نظـام                .ـب ا ـپ ردم و اصـالح ـن شار ـم تـحت ـف

د              ،نمايش ای مختـلف گردـي ان جناحـه رای بدـست     .انتخابات باعث افزايش بحران درونی حاکميت و شدت يابی تضاد مـي ردم ـب ای       ـم ته ـه آوردن خواـس
اعتراضات تالش می کرد با حفظ کليت نظام و شکست   جناحی از حاکميت در رهبری.خود با سود جست از شکاف موجود آگاهانه به خيابان آمدند   

 و  ٥٧اما اعتراضات ميليونی مردم ادامه انقالب شکست خورده    . ساله نگهدارد٣٠مردم را کنترل کرده در مسير روند) خامنه ای(دادن جناح ديگر 
دن           .اجتماعی بوده و خواهد بود  انعکاسی از پتانسيل نهفته مبارزات   اليزه ـش ند از راديـک ی در تالـش  بايد هشيار باشيم بار ديگر سرمايه جهانی و داخـل

ن                    يرون آورد اـي ه ـب اج عماـم ه از درون ـت ت         اعتراضات جلو گيری کنندوباجابه جايی مهره ها و شعبده بازی همان گونه ـک ه جناـي اراز درون عماـم ـب
م             برای ادامه و پيروزی بايد اعتراضات.کار ديگری بيرون آورده مانع پيروزی انقالب شود  ديل کنـي ام تـب ه قـي اع داده ـب دی       . را ارتـق ا از احـم ه تنـه وـن

 .خورده نيز عبور کنيم نژاد بلکه بايد از کليت نظام ، حتی از جناح های ارتجاع شکست
 

 :کارگران، زنان،دانشجويان ،معلمان ، جوانان آزاده
ه                ما در مقابل خيل عظيم ابزارهای مختلف ضد  .رسيدن به جامعه انسانی بدون نابودی جمهوری اسالمی ممکن نيست  اد هسته وکميت ا ايج ا ب انقالبی سرمايه تنه

شروان                       .های انقالبی در محالت و کارخانه ها می توانيم مقابله کرده و پيروزشويم      داکارترين پي اهترين و ف دن جسورترين، آگ رد آم ته گ ن خواس جهت تحقق اي
سائل                         .خودضرورت حياتی دارد    طبقه کارگردرحزب  ا دقت و رعايت م شگاه و مدرسه ب دون       هر کدام از ما موظف هستيم در محل زندگی،کار،دان تی و ب امني

ردم را سازمان داده دعوت             ضمن ايجاد نطفه.شناحته شدن با افراد پيشرو گرد هم آمده هسته ها و کميته های مخفی را تشکيل بدهيم     ا م های حزب از طريق آنه
 .به تظاهرات کنيم

 
 :مردم انقالبيی ايران 

ته                 .اداره کشور توسط خود مردم از طريق شوراها و اتحاديه ها تنها راه ممکن است   سانی از طريق حاکميت شوراها خواس برای ايجاد بستر و زمينه جامعه ان
 :های زير را سرلوحه مبارزات خود قرار ميدهيم

 ..برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک بدون دخالت ارگانهای رژيم ارتجاعی با نظارت مستقيم نمايندگان مردم -١
 .فعاليت سياسی ، انديشه و افکار متفاوت آزادی فوری دستگير شدگان اخير وکليه زندانيان سياسی و ممنوعيت تعقيب و زندانی کردن انسانها به اتهام -٢
ع    (مصادره اموال غارت شده توسط غارتگران بنفع عموم مردم و حاکميت و کنترل کليه امور اقتصادی -٣ وسياسيی توسط شوراها و       )  درعرصه توليد وتوزي

 .اتحاديه های کارگران، زحمتکشان وکارمندان
ي                                  -۴ دهان ن وه های ديگر، فرمان ضاييه وق وه ق ه روسای ق ون ، ازجمل ردم و انقالبي دانی کردن م روی محاکمه و مجازات عامرين وعاملين کشتار، اعدام و زن

 .انتظاميی ولباس شخصيها وانحالل سپاه ، بسيج ، وزارت اطالعات ومحاکمه و مجازات فرمانده هان عالی رتبه آنها
 . نظامی و تسليح عمومی مردم –خلع سالح نهاد ها و ارگانهای فاشيستی  -۵
ن و انحالل تمامی                                      -۶ اکن عمومی ازسلطه دي سانها وام امی ان شگاهها،ادرات و تم رورش ،دان اعالم رسمی جدايی دين از سياست و آزاد سازی آموزش و پ

ی                            وانين ارتجاع امی ق ادولغو تم صلحت ،وزارت ارش شخيص م ان ،ت اد رهبری،خبرگ ان، نه ورای نگهب سورازجمله ش شی وسان ای ديکتاتوری،گزين ارگانه
 .وممنوعيت تفتيش عقايد

شگاهها                   -٧ رورش ، دان توقف کامل خصوصی سازی ، جلوگيری از حذف يارانه ها ، بر قراری تامين اجتماعی برای تمامی سنين ورايگان شدن آموزش و پ
 .در تمامی سطوح ، خدمات عمومی و بهداشت و درمان

ارگر                               -٨ ستقيم ک دگان م انون کارتوسط نماين دوين ق ا و ت ده ه امی اخراج ش ار تم ه ک ان و  بر چيده شدن قراردادهای موقت وبرقراری استخدام دائم وبازگشت ب
 .زحمتکشان

 . به رسميت شناخته شدن برابری زن و مرد درتمامی عرصه های اجتماعی و خصوصی وآزادی زنان درانتخاب پوشش -٩
 . آزادی کامل تمامی ملل تحت ستم جهت تعيين سرنوشت خود تا حد جدايی -١٠
 .آزادی انديشه ، قلم ، بيان، تجمع، تشکل، احزاب،اعتصاب، راهپيمايی و تظاهرات -١١
 .ازسپاهی ، بسيجی و تمامی پرسنل نظامی که دستشان به خون مردم آلوده نشده است می خواهيم ارگانهای نظامی را رها کرده به مردم بپيوندند -١٢

 

 فاشيستی—اسالمی نابود بادجمهوری
 

 برقرار باد جمهوری شورايی کارگران و زحمتکشان
 

 کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
١٣٨٨/٤/١٤ 



    

 ٣ صفحه٨٨شماره ششم مردادبرای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان نشريه کميته همبستگی  همبستگی کارگری

د و              -١(  ن ن مردم نتوانند مثل گذشته زندگی ک
د                      ن ه حکومت ک ذدشت حکومت نتواند مثل گ

ن                      -٢ ي می ب چنان اختالف و شکاف عظي
حکومتيان ايجاد شود که لبه شمشير سرکوب       

تصادی و فالکت            –  ٣کند شود          بحران اق
ده                ان ه عقب م رسد ک عمومی به درجه ای ب

در . )   ترين توده ها هم به سياست کشيده شوند  
ی در هر                   ات ق ه داری وطب اي نظام های سرم
ا                      ج اشد آن ن سه شرط موجود ب کشوری اي
می است              آبستن انقالب بوده و شروع آن حت
ه                   گی ب قالب بست اما پيروزی يا شکست ان

قالب               ی ان ط ذهن ودن شراي ط   (   آماده ب شراي
قالب          ذهنی يعنی درجه آگاهی طبقه اصلی ان

ر  (    ارگ ه ک ق ب ز دارد  ) )   ط ي ه اول     . ن در درج
اظ                 ح ران از ل ارگ ی ک ات ق ب ی ط اه آگ

ا هدف           –سازمانيافتگی سياسی    ی ب الت تشکي
رسيدن به حکومت سوسياليستی و نيز درجه      
ون ضد                  وزسي ر اپ تامين سرکردگی خود ب
رژيم در هدايت آنان برای نابودی نظام حاکم  

ارگری است                راری حکومت ک ن  . و بر ق اي
شکل         سازمانيافتگی آگاهانه طبقه کارگربا مت
ه را از                 ق ه طب شدن در حزب سياسی خود ک
ی                ت وي ی ه خود بيگانگی ، تفرقه درونی و ب
رای                ه ب ق در آورده و از طبقه در خود به طب
درت می                     ر ق اده تسخي رده آم ل ک خود تبدي

قالب ،                . کند ی ان ط ذهن طبق گفته لنين شراي
روزی                     ي قالب در پ ی ان ن ط عي مکمل شراي

 .قطعی است
ن                    ا داشت ارگر ب ه ک ق بعبارت ديگرفقط  طب
حزب سياسی انقالبی و با تعيين استراتژی و        
ه                    جرب اهی و ت تاکتيک های مشخص و آگ
دهی کل                ان رم انقالبی کافی بعنوان ستاد و ف
ر              ا را در مسي نيروهای انقالب کننده نيروه
راری حکومت            نابودی دشمن طبقاتی و برق

د                ن دايت می ک ق         . شورايی ه قط از طري ف
تربيت سياسی نيروهای پيش رو متشکل در         
روی خود                  ي ه ن ا ب اين حزب است که توده ه
اح              باور کرده و از دام و نيرنگ و فريب جن
کردهای              ل ا عم های مختلف سرمايه داری ب

ا        م ي درت را    "   گوناگون رهايی يافته و مستق ق
 .در دستان خود می گيرند 

ا               ی ب ان بطور مثال در دهه پنجاه سرمايه جه
ود يک           ۵٧پيش بينی انقالب     ب  ودرشرايط ن

ا حد                     ارگری وسرکوب ت اسی ک حزب سي
اهی            ا آگ نابودی تمامی انقالبيون، در جوی ن
ا           و پراکندگی توانست مردم را فريب دهد و ب

ده                يش طراحی ش ه از پ ش ق طرح ( يک ن

قالب             )   گوادلپ کال شدن ان  در   ۵٧از رادي
ا                 رد و ب ری ک ي نابودی سرمايه داری جلو گ

زرگ           قالب ب ام         ۵٧کمک خمينی ان ا ن  را ب
جعلی انقالب اسالمی و تحميل واليت فقيه به    

در اين فريب از نا آگاهی و    .   شکست بکشاند 
اه                  قط ش که ف ن احساسات مذهبی مردم در اي
وده             م اده را ن نباشد هرکسی باشد نهايت استف

به آلت دست    "   توده ها ی فريب خورده عمال     
ده و                 ل ش دي ب ه داری ت اي رم ای س اح ه ن ج

 .ازمسير انقالبی دور شدند
وده              ۵٧درسال ا ب ي ه قالب م ی ان  شرايط عين

قالب        وسط   (   ولی بدليل نبود شرايط ذهنی ان ت
همپيمانی ضد انقالب از جمله خمينی و دارو        
ی               ل ی ، م دسته اش ، سرمايه جهانی و داخل
ال             گراها و ملی مذهبی ها ، ليبرالها وسوسي

منحرف شده و ازپيروزی باز     . . .   ) دمکراتهاو
 .ماند

بش            دليل اينکه تمامی بزرگان و رهبران جن
ر                ارگر ب ه ک ق ب ارگری درحزب های ط ک
ژه                    د وي ي اک ران ت ارگ ل ک ق اساس منافع مست

ا      ق ي ريب               "   داشته اند دق ری از ف ي و گ در جل
لف                      ای مخت احه ن دست ج ان ب خوردگی آن
ه                     دن ب ي ی رس رف ه داری و از ط اي رم س

در دور   .   حکومت شورايی کارگران  است         
خ مصرف جمهوری                   اري ز چون ت جديد ني
اسالمی مانند سلطنت پهلوی به سر رسيده و         
ه داری                  اي وع است سرم وق انقالب قريب ال
دن                 ان حراف کش ه ان رای ب جهانی و داخلی ب
ات موجود                       ان ک امی ام م ده از ت ن انقالب آي
ر                 ن طرح ب استفاده می کنند پايه و اساس اي
ان حکومت اسالمی در                     اي می پ فرض حت
ه داری و            جوابگو نبودن به نياز های سرماي
ظام                     ودی ن اب دون ن م ب ری رژي ار ب تغيير ک
اح از                      ه يک جن اشد ک سرمايه داری می ب
ه را            ي ق سرمايه داران جای حکومت واليت ف
ول                      ق ا ب ارگری ي قالب ک گرفته وسد راه ان
ه          اي برژنسکی طراح بزرگ سياستهای سرم

ستی       ( داری مانع انقالب راديکال      ي ال ي ) سوس
د ون ل             . ش اب ق ن طرح در م الب "   در اي ق ان

م از          "   راديکال ی رژي تمامی جناح های داخل
ی           ت رفسنجانی گرفته تا اصالح طلبان حکوم
ن ،             دي جاه تا ضد انقالب کارگری خارجی م
ی            رون ي سلطنت طلبان ، ليبرالهای داخلی و ب

د   ه    . ( يک دست و يک پارچه می شون اطالعي
) شماره ده موسوی دليل اثبات اين گفته است        

طرح ابراهيم يزدی به نام جمهوری اسالمی        
اال می           "   بدون واليت فقيه دقيقا    ان هدف ب بي

ارگری               و ک ي ات ر ن ت ل آل اب ق دو در م اش  –ب
حد             ت راديکال تمامی جناح های سرمايه را م
ن حکومت                        زي ی گ د و خود را جاي می کن

ی و    .   واليت فقيه می کند     سرمايه داران داخل
کرده           خارجی به جمهوری ليبرال ها بسنده ن
کال                     ه رادي قالب رو ب در گام بعدی اگر ان
شدن رفت سوسيال دمکرات های وطنی را           

ه                 -با حکومت الئيک     ت ن سکوالر       در چ
خود دارنداگر از خمينی بنام انقالب اسالمی         

اده شد چرا از              ۵٧در نابودی انقالب     ف ت  اس
ان             ي دائ د ف ن سوسيال دمکرات های وطنی مان
ای                          ه ه اخ وده و ش زب ت ت ، ح ري ث اک

ام                . . .   مختلفش        ه ن و جمهوری خواهان ب
قالب                ودی ان اب آزادی و دمکراسی در راه ن
ت                 وم ک ای ح ه ج ود؟و ب اده نش ف ت ی اس آت

ی      وراي ران و              –ش ارگ ی ک ت س ي ال ي وس س
ه                       ي ق ه های واليت ف ران ر وي کشان ب زحمت

يک      د  –حکومت الئ ذارن گ ! ! ؟.   سکوالرن
ظام        ۵٧ومانند سال     سی سال ديگر به عمر ن

ده می                  که دي طوري د ب ن سرمايه داری بافزاي
رهای                    ت ارام امی پ م ی ت ان ه جه شود سرماي
د              ن گوناگون را در نظر گرفته و تالش می ک
ه در صورت                     ذاشت ام گ اج عم اگر بجای ت
فريب توده ها که اين دفعه بنام دمکراسی و             
طی      آزادی استبداد ديگری حاکم کند در شراي
ه               ه ب که اختالف ميان حکومتيان می رود ک
طی               اعتاليی انقالبی منجر شود و در شراي

ه و           "   که فعال  ت گرف آلترمالتيو انقالبی شکل ن
د چه           مردم آماده فداکاريهای بزرگ می شون

 بايد کرد؟
ن از                   ت رف ا درس گ  قبل از هر چيز ما بايد ب

قالب     اره         ۵٧ان م آن وضعيت دوب ذاري گ  ن
فی آن                  ن بت و م تکرار شود و از تجارب مث

 :در انقالب فعلی نهايت استفاده را نماييم 
ن                 ا اي م ب ري ب نبايد از مار به اژدها پناه ب
ا                     ه ن اه اي ان ش د زم ن ان ه م شعار ک
قالب               ا ان نباشند هرکه باشد اگر م
می کنيم اگر خون می دهيم اگر از         
م چرا                 ذري مال و جان خود می گ
خود مان سرنوشتمان را در دست         
خود نگيريم ؟ چرا کس ديگری را         
سوار گرده خود بکنيم ؟ در انقالب      
گذشته نداشتن برنامه و تشکيالت          
ا شد االن                 ريب م اعث ف سياسی ب
داشتن برنامه انقالبی و تشکيالت          
رای                  ده ب ن ن و رزم والدي پ
ت اول          وي الب ال ق دهی ان ان ازم س

 اعتراضات کنونی و وظايف ما
 

که طبق آن ) شرايط عينی انقالب (لنين رهبر کبيرکارگران و معلم بزرگ انقالب کارگری قانون اساسی انقالب را 
 : موقعيت انقالبی بوجود می ايد چنين بيان می کند 
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ت          ی اس ل ع ط ف راي ن .   ش ت داش
ری               رای رهب اسی ب تشکيالت سي
ه             الب ک ق ان ان ري ل ج اسی ک ي س
متشکل از تجمع آگاهترين ، جسور      
ران       ترين و پيشروترين بخش کارگ

اشد         ان     .   و توده ها می ب دارای چن
ه         اهميت اساسی است که بدون آن ن

ی و        –تنها به هويت سياسی      الب ق ان
ر         دت آلترناتيو تبديل نمی شود بلکه ب
ی         از آن دوباره در بی هويتی طبقات

ال ام ای        "   ک ه اح ن ت دست ج ه آل ب
مختلف سرمايه داری تبديل خواهيم     

جاع            . شد ری ارت ي درت گ وباعث ق
ديگری به جای واليت فقيه خواهيم      

ن      )   ۵٧مانند سال   ( بود   برای ساخت
ه          ام رن اين تشکيالت آهنين داشتن ب
ده هدف و             ن ده و اساسنامه که نشان
د              اش ی ب ان م ازم ار س ت اخ س
ا             ا ب ه ن ی است ت ات ي ضرورت ح
ساختن سازمان قوی و سری است        
که هسته ها و سلولهای کميته های         
د در محالت ،                  ن وان انقالبی می ت
دارس        کارخانجات ، دانشگاهها ، م

ی   . . .   و   ون شکل گرفته و قدرت ميلي
ات و                 ب طال ر اساس م توده ها را ب
تشکل های توده ای آنان در جهت          
ه              دن ب رای رسي ی ب انقالب ورهاي
دايت         حکومت شورايی خودشان ه
رد                  ظوری گ ن ن م ي رای چن کنند ب

ی               الب ق روهای ان ي  –آمدن تمامی ن
ی     اس ي ور          –س ح ر م ری ب ارگ ک

ه         ري ی و نش ست ي ال ي ه سوس ام رن ب
 .سراسری تعيين کننده است

زی             ۵٧اگر در سال       ه ري ام رن ق ب  طب
ا،         ک ري ی آم چهار کشور امپرياليست
فرانسه ، آلمان و انگليس در طرح         
ا           ه گوادلپ خمينی با چهار شرط آن

ا        ۵٧انقالب    را به شکست کشاند م
ر عکس               م درست ب بايد تالش کني
قالب زد               ه ريشه ان شه ب ي که ت آن

م                 ي ن   : اولمخالف جريان عمل ک
درست    –خلع سالح عمومی مردم      

همن        ٢٣در   ق           ۵٧ ب ی طب ن ي  خم
ی                 ان ه جه اي ور سرم توافق و دست

ع   ل ان خ رم ع آوری  (   ف سالح  )   جم
ل دادن                     ک ا ش ی داد و ب وم م ع

در "   ارگانهای سرکوب خود عمال      
رد               ردم را سالخی ک دور بعدی م
ده        رن بزرگ ترين پشتيبان و پيش ب
قالب            ح آن ان هر انقالب مردم مسل

ود                 .   است اب اده ن حظه آم ه هر ل ک
داوم             کردن دشمن بوده و ضامن ت

ن        :    دوم  انقالب می باشد   داشت گه ن
ای سرکوب دشمن وعدم               ه ارگان

ق           -قطع جريان نفت         م طب از ه ب
ار کشور                  ا چه وافق ب دستور و ت
ی      فوق ارتش و ساواک بدست خمين

تا از آنها در جهت        .   نگه داشته شد  
ای                ه ان دهی ارگ ان ساخت و سازم
ردم                د و سرکوب م سرکوب جدي
عی         استفاده شود در يک انقالب واق
د            اي ا ب قدرت شورايی مسلح توده ه
ای            ه ان ر ارگ بر ويرانه ها وخاکست
سرکوب دشمن مثل سپاه ، وزارت       
روی                ي ش ، ن ات ، ارت الع اط

:  سوم    . بر قرار شود. . .   انتظامی و 
م    –نابودی تشکل های مردمی   رژي

ه            اي ان سرم اب خمينی به دستور ارب
ای                     ا و آزادی ه ه ل ک ه تش ي ل ک
دمکراتيک کارگری و مردمی را         

 شورايی ١۶٠از جمله (از بين برد  
ه و اساس               اي ه پ کنترل کارگری ک
حکومت شورايی که بعنوان اساس      

ود          اعی ب م ) عالمت و مساوات اجت
ی            الم ای اس وراه ن وش م ج ان

رد     )   جاسوسی(  . را جايگزين آنها ک
ان دهی و                ارزه ، سازم ب قدرت م
ای        اراده ميليونی توده ها در تشکله

اقتصادی آنان متبلور می      –سياسی  
د اش ا حرکت        . ب ه ل ن تشک دون اي ب

انقالبی توده ها محکوم به شکست         
است پس بايد با تمام قوا در جهت           
ده         ن ايجاد و گسترش تشکلهای رزم

م            ي ن الش ک ی ت ردم ارم.   م ه   : چ
م         ه رژي مهمترين دستور وتوافقی ک
ام           ظ زدور ن وان م ن ه ع ی ب ن ي خم
ام           ج سرمايه داری به نحو احسن ان

ش از            ي ار ب ت زار   ١٢٠داد کش  ه
ی      ه            –مبارز انقالب ود ک اسی ب سي

ن ،                 ري شروت ي ن ، پ ري ت تجلی آگاه
ن بخش             ري ارت جسورترين و فدا ک
د            ن ت وانس های توده ها بودند و می ت
ه            رای ادام حزب طبقه کارگر را ب

قالب            ۵٧انقالب   ل داده و ان  تشکي
عی           روزی واق ي ه پ ارگری را ب ک

ی            .   برسانند اي م ن ا راه ار ب ت اين کش
مستقيم تمامی سازمانهای جاسوسی    

ه   . امپرياليستها انجام شد   همانگونه ک
جر        ن همزمان باعمليات مستقيم کسي

کای          ٣٠ ري ی در ام الب ق زار ان  ه
د           رور شدن ا ت هر  .   التين توسط سي

ر                    گ ان ي ا ب روه ي ن ن دام از اي ک
ه      ام رزمندگی، سازمانيافتگی و برن
ا          انقالبی در ميان مردم بودند فقط ب
کشتار جمعی بود که توده ها فريب        
گری خود را از                ده ن خورده و آين
ز                 ي د ن دي د در دور ج ت دادن دس
ه              اي راه سرم حکومت اسالمی هم

رای           رده ای ب ت ی تالش گس ان ه ج
د       نابودی نيروهای انقالبی می نماين
ای                     ه الت ن تشکي ا ساخت د ب اي که ب
وده ای             ه ت دن رزمنده و اتصال به ب

 .اين نقشه را خنثی کرد
عدی آن                ۵٧انقالب   جارب ب رد و ت  اثبات ک

ه                     ران ب ارگر اي ه ک ق ا طب نشان دادند که تنه
عيت و                   اد درصدی جم ت ف عنوان اکثريت ه
دون           نيروی اصلی توليد و انقالب می تواند ب
برگشت تا آخرين لحظه برزمد و تير خالص    
ت               دال ی ع ان د وب زن م ب اک جاع ح ه ارت را ب
رای                ی خود ب اجتماعی در حکومت شوراي

د        اش ردم ب ه م م دی و          . ه دون حضور ج ب
د              ن ان ران م رهبری اين طبقه، انقالب آينده اي

ه جای واليت                ۵٧ گری ب  نسيب ارتجاع دي
 .فقيه خواهد شد

ی          ستی          –بر پايه حکومت شوراي ي ال ي سوس
ات کشور از دست                     ان ک امی ام م است که ت
ورد         سرمايه داران خارج شده وبين همگان م
ه                      ت و ريش رف د گ واه رارخ اده   ق ف ت اس
د و                     ي د خشک تی خواه دال ی ع نابرابری و ب
د         علت وجودی زور و سرکوب از بين خواه
د                  دا خواه ي ا پ ن ع رفت و دمکراسی واقعی م

ط در حکومت شورايی                  .   کرد   ق  –فقط وف
عی              طور واق سوسياليستی است که همگان ب
طور           در تعيين سرنوشت خود دخيل بوده و ب
د                  ن ن اده می ک ف ت يکسان از مواهب کشور اس
وان           ن ع بنابراين ارتباط جدی با طبقه کارگر ب
دالت                 ری و ع راب ه و اساس آزادی و ب اي پ
ون                  ي الب ق امی ان م اجتماعی وظيفه اساسی ت

 .است
الب        ق ی و                 ۵٧در ان ل ح ای م ه ه ت ي م  ک

ده در                 ن ن ن ک ي ي ع کارخانجات نقش حياتی و ت
ا و           هدايت و سازماندهی تظاهرات ، تجمع ه

ه     . قيام مسلحانه داشتند "  نهايتا سلولها و هست
ی         ف خ ای م ت              –ه ه د در ج اي ی ب الب ق ان

سازماندهی کميته های محلی مرکب از افراد   
ی   "   مومن به منافع مردم و مخصوصا        کسان

که وجه عمومی زيادی در بين توده ها دارند         
ن  . اقدام بکنند  همچنين اين هسته ها بايد در عي

گسترش اخبار و تبليغات سياسی در محالت         
ا و         ه جزوات             . . .   وکارخانه ه ي ه ه ت دام ب اق

کوکتل مولوتف، ناپالم ،     : آموزشی در موارد    
ظاهرات ،                     دهی ت ان حوه سازم اشکال و ن

دايت آن و                    ه و ه ان ح . . . چگونگی قيام مسل
 .کرده ميان مردم پخش نمايند

ن                ۵٧در انقالب    روهای مردمی در عي ي  ن
ه              ه دام و تل استفاده از اختالفات حکومتيان ب

نقشه های حکومت    "   آنان گرفتار نشدند مثال   
ری                 گي ار ، دست ي ت خ شاه در سرکارآوردن ب
د          هويدا و ازهاری نتوانست آنان را فريب ده
امی              م ه ت در آن دوره سرمايه داری جهانی ب

 شگرد ها دست زد تا انقالب رادرچهار 
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چوب حکومت پهلوی نگهدارد و دست آخر          
با راديکال شدن انقالب برای فريب مردم از         
قالب                   ی ان ل ام جع ا ن خمينی استفاده کرد و ب

الب      ق رد      ۵٧اسالمی ان در .  را سرکوب ک
دوره فعلی نيز به علت نبود رهبريت انقالبی        
ات               الف ارچوب اخت حرکات مردم را در چه
ه اگر از                     رد ک يش می ب درونی حکومت پ
اده                ف ت ال اس ب چهارچوب فعلی خارج شود اق
ار              ي ا بس ه کرات سرمايه داری از سوسيال دم
ا             د ب اي زياد است  بنابراين نيروهای انقالبی ب
ای                  ه است ي ردم س اهی م تمام قوا در جهت آگ
سرمايه داری را افشا کنند و برای پر کردن           
رو            ي خالء رهبری فعاليت خود را در جذب ن
ر             راب و ساختن تشکيالت های رزمنده صد ب
ارگر           کنند چرا که بدون حزب واقعی طبقه ک

 .شکست انقالب آتی حتمی است
ی            ۵٧در انقالب    ای وطن ه رال ب هضت    (  لي ن

سی و           . . . )   آزادی و جبهه ملی و     ي اسه ل در ک
ان از حکومت                     ايت آن ردم در حم فريب م

همانطوريکه با  .   اسالمی برای همه اثبات شد    
ه دست                   ي ل ودی ک اب خمينی در قلع و قمع و ن
ن         ي آورد های انقالب سهيم شدند االن نيز هم
کال شدن                       ری از رادي ي و گ نقش را در جل
امل                    ودی ک اب ده و ن ن حرکت ها و انقالب آي

ه   .جمهوری اسالمی می کنند  در انقالب گذشت
ان         ( می گفتند  ازرگ ای چون ب ه اران  )   ليبرال ب

د                  ن وي ی گ د االن م ل آم ي م س ي ت واس ی خ م
ن           جمهوری اسالمی بدون واليت فقيه تا به اي
و           وسيله از نابود شدن نظام سرمايه داری جل

ن            .   گيری کنند  قش اي د ن اي نيروهای انقالبی ب
ا                    ردم افش ان م ي ريب را در م قاتلين عوام ف

 .کرده و آنان را ترد کنند
با وجود اينکه خطر شوروی       : کمربند سبز 

ی       برای سرمايه جهانی برطرف شده است ول
سرمايه جهانی همچنان برای تکميل کردن و       
وا                      ام ق م ا ت ز ب د سب ن رب کار آمدتر کردن کم
ی                           ان که زم ن ه اي وجه ب ا ت د ب ن تالش می ک
ن            ده و ب سرمايه داری مجاهدين افغانی ،القائ
عدی از                      راحل ب د کردو در م ي ول الدن را ت
طيف سبز در مناطق يوگسالوی ،داغستان ،        

ی       ال رد و     . .   و. چچن ،سودان ، سوم سود ب
هوری اسالمی             اکنون از حلقه های سبز جم
راق ،               ی ع الم وری اس ه م ان، ج ت انس غ اف

ز     . . .   جمهوری اسالمی پاکستان و    کمربند سب
ن حال                      ي د در هم ن خود را تکميل تر می ک
ان                ان م ل ه مس تالش دارد تمامی مناطقی راک
د          اي اکثريت را دارند به کمربند سبزمتصل نم

ه                     ل س ا آرامش سل و در نهايت تالش دارد ب
جمهوری    ( جنبان و حلقه واسط کمربند سبز       

د            )   اسالمی ايران    ن رب م رده و ک را متعادل ک
د     ی           . سبز را تکميل نماي ان ه داری جه اي سرم

حاصره             رای م ه ب اال ن زرا ح ب د س ن رب م ک
وان                    ه عن د از آن ب شوروی بلکه می خواه
ل               اب ق ی در م ان ابزارمتشکل ضد انقالبی جه
د           اي م اده ن ف جنبش ها و انقالبات کارگری است
ن جواب را در                        ري ت ه ن روز ب که تا به   اي
دست               اب ه ا ازآن سرکوب انقالبات و جنبش ه

 .    آورده است
البی        ق ان ان : کارگران،زحمتکشان وجوان

وا                       ام ق م ا ت قالب است ب ن ان کشور ما آبست
و         نگذاريم دوباره زايمان ناقص آن موجود دي

با تمام قوا در    .   صفتی ديگری را باعث شود      
ا در                    وده ه ود و ت ی خ ده ان ازم ت س ه ج
سازمانها و تشکلهای رزمنده و انقالبی کوشا       

م   ي ه های مخفی در                       .   باش ت ي م ن ک ا ساخت ب
دارس            ا وم محالت و کارخانه ها ،دانشگاه ه
رای             ی ب الب ق و همچنين تشکيل هسته های ان
ه سوی                     ا وحرکت ب وده ه متشکل کردن ت
ام           درت گ ايجاد حزب طبقه کارگرو تسخير ق

 .های بلندی برداريم
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طی دو ماه گذشته يک دوره اعتراضات                   

تاثير گذار رخ داده        "  تعيين کننده و عميقا       
است که هنوز علی رغم زمان فرود به                      
صورت بی نظم اما همچنان کارساز ادامه             
دارد اعتراضات فوق از نظر شکل ، ماهيت         
و نوع موضوع مطالبات و عملی شدنشان به        
دو بخش که هرکدام در زمان معيين                             

 :مشخص می گردند تقسيم می شوند
اين )  پروژه ای   (اعتراضات نمايشی        

اعتراضات تحت کنترل مهره های      
جناح های مختلف نظام دوهفته قبل      
از انتخابات با کارگردانی و                       
بازيگردانی مجموعه ای کل نظام         
شروع تا روز انتخابات ادامه                   

 .داشت
اين )  واقعی(اعتراضات پروسه ای            

اعتراضات به دنبال اعتراضات            
نمايشی پس از انتخابات شروع               
شده و هرچه جلوتر رفته است                 
بيشتر از کنترل مهره های نظام              
خارج گرديده و هنوز هم ادامه                 

 . دارد
 

جناح های مختلف نظام برای اينکه بتوانند             
تنور انتخابات را گرم کنند و مردم را فريب           
داده هرچه پر تعداد به پای صندوقهای رای           
بکشانند ، دست به نوآوريهای زدند از جمله          
حضور مردم در خيابان ها و مناظره های              
تلويزيونی و برنامه های گسترده تبليغاتی              
بود وتالش در بزرگ نمايی رقابت بين دو             
نفر به صورت ساختن رقبای سوپر استاربا          
اين برداشت که تنها راه نجات شرکت در                
انتخابات و انتخاب يکی از دو ستاره                           

است اين روش بزرگ نمايی و         )  بادکنکی  (
کپی برداری از     "  سوپر استار سازی دقيقا       

سيستم ايجاد حس و نياز کاذب در انتخابات            
امريکا است در آنجا نيز به صورت نمايشی          
و فريب کارانه دو نفر را که فقط اندکی باهم           
تفاوت دارند و هر دو از طرف سرمايه                     
داران از تمامی فيلتر ها عبورداده شده                      
انتخاب گرديده را به صورت رقبای بسيار            
متضاد و سرسخت در مقابل هم باد می کنند           
و آنها از هر ترفند ممکن سود برده خود را             

در .تبليغ و فرد مقابل را مفتظع می کنند                    
ايران نيز رسانه ها ونهاد های نظام چنان                

سوپر استارهای در مقابل هم و مردم ساختند        
که مردم پداشتند با انتخاب يکی از آنها                       

در .  تمامی مشکالت حل وفصل خواهد شد          
موسوی و     (حالی که اين سوپر استارها                 

هر دو از جورسومه های فساد      )  احمدی نژاد 
و جنايت ومحصول جناح های شريک جرم          

فاشيستی طی سی سال        –کل نظام اسالمی      
 . بوده و هستند

با توليد نيازهای کاذب تنها راه نجات را                    
شرکت  در انتخابات نشان دادندهمه ای زور        
و تالش نظام اسالمی اين بود که خود را                   

" دمکرات نشان بدهد دمکراتی که نهايتا                 
ديکتاتوری اقليت  (ديکتاتوری سرمايه داری     

است که مصداق اثبات گفته          )  بر اکثريت     
سرمايه داری   :  "مارکس است که می گويد        

هرچند سال يک بار اجازه می دهد مردم                  
و البته  ."خودشان جالد شان را انتخاب کنند         

" اين در صورتی است که انتخابات واقعا               
بدون هيچ گونه تخلف و حداقل در حد                         
سرمايه داری، سالم بر گزار شود در حالی            
که نه تنها درجمهوری اسالمی که بطور                 
دائم با بدترين تخلفات انجام می گردد بلکه              
در کل کشورهای سرمايه داری هرگز ديده           

حتی در حد      (نشده است که انتخابات سالم           
 .برگزار شده باشد) سرمايه داری

فاشيستی طبق رويه دائمی         –نظام اسالمی     
خود سعی داشت نتايج دلخواه خود را مانند             
تمامی انتخابات قبلی با تقلب بيرون بياورد             
اما اين بار بدليل فشار های مختلف داخلی و           
جهانی و بحران جهانی و مضاعف شده                    
لحران داخلی سرمايه و همچنين تماميت                  
خواهی يک جناح نتوانست مانند گذشته بر             
سر تقسيم غنائم بدست آمده از فريب مردم به       
توافق برسند بنابراين روال به خيابان  آمدن           
مردم اين بار بطور مستقل و آگاهانه نسبت             
به تخلفات نظام ادامه يافت اين بار                                 
اعتراضات و شعار ها در محدوده تخلفات             
يک جنام مانند گذشته محصور نشد بلکه                  
مطالبات جديد از جمله ابطال انتخابات و                 
فراتر از آن عبور از جناح ها و کليت نظام              

 –تا حد حمله به ستون فقرات نظام اسالمی             
ماهيت اعتراضات    .  فاشيستی پيش رفت           

نشان داد که پايه های نظام روی خفقان بنا               
شده است تمامی مطالبات بيان شده و                           
مطالباتی که هتوز فرصت بيان بدست                       
نياورده اند بدليل سرکوبهای شديد فاشيستی           

اسالمی و صداهای در گلو خفه شده و                   –
همچنين مطالبات بشدت حياتی و ضروری           

وحال .  هستند که سالها روی زمين مانده اند         
با وجود تضادها و شکافهای ميان جناحهای          
درون نظام ، رشد مبارزات جنبش های                   
اجتماعی ، شدت يابی بحران سرمايه داری           
جهانی و افزايش وشدت يابی بحران سرمايه        

 –داری داخلی متاثر از بحران جهانی                       
همديگر را تشديد کرده و شکاف ميان جناح          
های نظام را چنان عميق کرده اند که                           
فرصت و امکان جمع و جور کردن نتيجه               
تقلبات مانند دوره های قبل رااز دست                        

و همان اعتراضات نمايشی هفته های      .  دادند  
قبل از انتخابات که از طريق نمايشات                       
خيابانی و مناظره ها که نظام می خواست از 
اين طريق نسيم فريبنده ای دال بر وجود                   
آزادی بيافريند اما پس از انتخابات و ايجاد              
تقلب طبق رويه دائمی نسيم مورد انتظار                

فاشيستی به توفان تبديل شد         –نظام اسالمی    
توهم نبست به    (و توفان خاکستر روی آتش         

مطالبات انقالب  )  نظام و جناح های مختلف       
شکست خورده را با خود برد و شعله های               
اعتراض شهر های بزرگ را در گرفت که           
مردم بر مبنای آگاهی ها و تجربيات گذشته            
خيلی زود از احمدی نژاد ، موسوی ، خامنه          

 .ای و از کل نظام عبور کردند 
بسياری از مردم که خود را بصورت                         
ناراضی می دانستند در اعتراضات اخير               
درک کردند که بشدت مخالف هستند و ديگر         
به نق زدن و نشان دادن نارضايتی قانع نمی          
شوند بلکه آماده عمليات انقالبی                                     

جواب اين موضوع که ناگهان در                 .هستند
مدت بسيار کوتاهی از نا رضايتی به                          

قبل از  .  مخالفت رسيده اند بسيار ساده  است        
اين اعتراضات اکثريت مردم نمی دانستند             
چه تعداد مخالف نظام هستند و همين                           
ندانستن باعث شده بود خود را اقليت                           
احساس کرده جرات مخالفت نداشته و به                 

پس از اعتراضات        .نارضايتی بسنده کنند       
متوجه شدند که مخالف بسيار زياد بوده و                
حد مخالفت تا مرز سرنگونی نظام اسالمی           

اين آگاهی دلگرمی    .  فاشيستی شدت دارد     –
و اعتماد به نفس باالی به مردم دادتا اينکه               
از بستر نارضايتی به بستر مخالفت                            

ترس قبلی مردم بخصوص جوانان          .رسيدند
از قدرت و شدت سرکوب نظام از بين رفت          

 !!!با استفاده از تجربه اعتراضات اخير خودرا برای انقالب آماده کنيم 

 :مارکس در مورد انتخابات در جوامع سرمايه داری می گويد 
 

 .سرمايه داری هرچند سال يک بار اجازه می دهد مردم خودشان جالد شان را انتخاب کنند
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تا آن حدی که در اعتراضات نشانه های از            
آمادگی خود را برای يک قيام فراگير نشان            

 دادند
درست در مقابل اين ريزش ترس از نظام و           
ماموران و با توجه به شدت بر خورد و                     
اذيت و آزار، دستگيری ها و استفاده از هر            
وسيله برای شناسائی و مختل کردن                            
ارتباطات مردم و همچنين استفاده از شکنجه       
و خشونت  در گشتن زندانيان ، ترتيب دادن           
شو های تلويزيونی با نام جلسات دادگاه و                
اعتراف گيری از قبل طراحی شده از                        
زندانيان ،تجاوز به دختران و پسران توسط          
پاسداران اسالم، نيروهای وزارت اطالعات      

و ديگر  )  سربازان گمنام امام زمان    (اسالمی  
نظاميان اسالم و تبليغ غير مستقيم اين                        
تجاوزات جهت ايجاد ترس و وحشت در                 

تا از شرکت فرزندان خود        (ميان خانواده ها   
و دختران  )  در اعتراضات جلو گيری نمايند      

اين (پسران تا در اعتراضات شرکت نکنند           
نوع ايجاد ترس نيز از ترفند های سازمان              

همگی نشان می دهد که نظام               )  سيا است  
فاشيستی بيشتراز دهه شصت             –اسالمی    

احساس خطر می کند و در وحشت به سر                
می برد وبه هرترفندی و خارو خاشاکی                   
برای نجات خود و مقابله با انقالب چنگ                 

حتی اگر بتواند اعتراضات را              .  می زند   
با .  کنترل کرده آرامش ايجاد کند            "  کامال

توجه به عمق شکاف و بستر آشتی ناپذيری           
طبقاتی زمينه اعتراضات بسيار قوی در                 
حال تکوين است که در آينده نزديک                           

 . اعتراضات قويتری شعله ور خواهد شد
مردم وبخصوص جوانان بسيار سريع و در          
مدت کوتاهی تجربيات ارزنده ای در                         
خيابانها کسب کرده وفکر حمله به دشمن را          

و .به جای فرار از مقابل دشمن قبول کردند           
برخی ابتکارات معترضين به وضوح نشان         
می دهد که مردم به فکر پيدا کردن راه های           

علی رغم اينکه به        .مقاومت و حمله هستند       
سياهی لشگر و همچنين       .صورت پراکنده و    

تحت رهبری جناحی از نظام در             "  ظاهرا
اعتراضات شرکت می کنند اما با دقت نبود           
رهبری واقعی و افق مشخص را احساس                
کردند بنابراين از در گيری شديد و شاخ به             

يعنی نبود آلترناتيو     .  شاخ دوری می کنند          
واقعی ، مشخص و قابل اعتماد را لمس                     

همين باعث گرديده که بی جا خطر        .کرده اند 
نکنند تا از نتيجه هزينه های آنها جناحی از            
نظام به خواسته اش برسد مردم از حرکتهای   

سازشکارانه و کوتاه آمدن رفستجانی سپس          
همکاريهای زندانيان اصالح طلب در مقابل        
جناح مقابل و حمله شديد اصولگرايان و                  
دعوت به سکوت از طرف موسوی و                        
اطرافيانش  بخصوص در اطالعيه شماره ده       
که می گويد فقط جمهوری اسالمی نه يک              
کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر نشان می                  
دهد که دوباره تمامی جناح ها علی رغم                   

 -شکاف عميق در حفظ ديکتاتوری اسالمی         
فاشيستی مانند خمينی که می گفت فقط                       
جمهوری اسالمی و نام اين فقط را                                
. دمکراسی می ناميد با هم کنار می آيند                     

برخورد محتاتانه مردم با                        "  ظاهرا
سازشکاری اصالح طلبان منطبق شده است        
اما بين اين دو احتياط تفاوتی وجود                               
دارداصالح طلبان برای حفظ کليت نظام                

اسالمی بکار می برند اما مردم          –فاشيستی  
برای اين احتياط را بکار می برند که در                  
گيری بين دو جناح خيلی زود به پايان نرسد           
تا شايد فرصتی برای بوجود آمدن آلتر ناتيو          

 .و ايجاد جبهه سومی ممکن شود
عمده ترين ضعفهای اعتراضات اخير                      

 عبارتند از 
 نبود رهبری قابل اعتماد و انقالبی 
 نبود برنامه جمع بندی ومدون شده 

 روشن نبودن هدف واقعی
 نبود ابزار قدرت مند و قابل اتکا

 
بسياری از مردم معترض موسوی و                          

...  )رفسنجانی ، خاتمی و   (  اسپانسر های او    
را قبول ندارند و همچنين جناح اصولگرا               
برای فريب توده ها تامين اقتصادی مردم را         
بهانه و ابزار فريب قرار داده اند اين درست          
همان نقطه ای است که اصالح طلبان                         

بخصوص با طبقه     (دشمنی خودرا با مردم         
بخصوص .به وضوح نشان دادند               )کارگر

کارگران ميدانند در رابطه با قبول و پياده                
کردن طرحهای سرمايه داری ميان                            
رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد ذره ای               
تفاوت وجود ندارد چرا که تمامی قوانين                  
ضد کارگری مانند قراردادهای موقت ، آزاد       
بودن کارفرمايان در اخراج کارگران ،                   

گرانی ...  سرکوب تشکلهای کارگری و              
ارزاق و حتی گرانی بنزين همگی در                        
دوران رفسنجانی و خاتمی به تصويب                      
رسيده اند و احمدی نژاد آنها را اجرا می                  
کند بنابراين هر سه آنها دشمنان قسم خورده          
تمامی قشرها و اليه های مختلف طبقه                       

خدم و   (کارگر و مهره های خدمت گذار                 
 .طبقه سرمايه داری هستند) حشم

دراعتراضات اخير سرمايه جهانی ، اصالح      
حتی ...  طالبان و دارو دسته رفسنجانی                 

جناح خامنه ای ، ملی گراها ، ملی مذهبی                
ها ، ليبرالها همچنين فدائيان اکثريت ، حزب         

هر ...  توده و ديگر سوسيال دمکراتها و                
. کدام به نوعی در فريب مردم پيشتاز بودند           

اگر کموتيستها ی انقالبی به موقع دست به              
کار نشوند و توده ها را حول محور                              

فاشيستی و     –سرنگونی جمهوری اسالمی       
بر قراری جمهوری شورائی سوسياليستی            
کارگران متشکل نکنند ، سرمايه جهانی و              
داخلی با استفاده از طيف های نامبرده و با              
جابه جايی اندک مهره ها ی موجود فرصت          

 .سوزی خواهند کرد
امروزکارگران،دانشجويان ، زنان  وجوانان      
بايد خود را برای اعتراضات و رهبری                   
انقالب آتی با انجام وظايف فوری آماده کنند          
وظايف فوری ما در کارخانه ها،محالت ،             

 :دانشگاه ها ، ادارات و مدارس عبارتند از 
تشکيل هسته ها و کميته های مخفی و             
آماده سازی نيروها برای ايجاد               

 .حزب طبقه کارگر
ياد گيری و آموزش مخفی کاری و                   
تلفيق کار علنی با کار مخفی و                  

 .مقابله با تاکتيکهای پليس سياسی
تشکيل گروههای حمايت از تظاهرات         
و مقابله با ماموران سرکوب و                

 .شناسايی و معرفی آنان به مردم
برنامه ريزی و اجرای تظاهرات                      

 .موضعی
تهيه جزوات آموزشی در رابطه با                   
آموزش اصول علمی انقالب و                

 .آموزش سياسی 
تهيه جزوات ساخت ابزارهای                            
مبارزاتی از قبيل کوکتل مولوتف ،   

 .و تهيه اسلحه ... ناپالم 
گرفتن عکس و فيلم از ماموران عالی            
رتبه و سناسايی پاسداران ، لباس           
شخصيها ، فرماندهان و ماموران         
سرکوبگرنيروی انتظامی،ماموران  
وزارت اطالعات ، بسيجی های            
شرکت کننده درسرکوبها و معرفی      

 .تمامی آنها به مردم
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آيد برای اين است آه             آن چه در زير مي         
آارگران به قدرت طبقاتي خود پی برده و به         
خودباوری و اعتماد به نفس دست ييافته و               
بدانند طبقه ايی انقالبی و پويايی است آه                 

 .آينده با دستان او رقم خواهد خورد
داري هيچ قيام و انقالبی          در دروان سرمايه   
رسد، مگر زماني آه                  به پيروزي نمي        

ی متشكل و              آارگران به صورت توده            
 ۵٧قيام و انقالب      .  سراسري به آن بپيوندند     

هم چنان آه    .  نيز از اين قانون مستثني نبود        
 نيروهای مختلف    ۵٧دانيم مسايل قبل از         مي

به خصوص نيروهايي در طيف چپ تا                     
آردند و    آخرين قطره خون خود مبارزه مي        

تر اوج       مبارزه هر روز بيش         ۵۶از سال     
 ۵٧گرفت تا اين آه در نيمه دوم                               مي

هاي مختلف با پيوستن به                 آارگران بخش   
صف انقالب و شروع اعتصابات گسترده              
خود آمر رژيم پهلوي را شكسته و نهادهاي          

پس از   .  داري را مضطرب آردند          سرمايه
پيوستن آارگران به عنوان نيروهاي آار               

به اعتراضات و اعتصابات     )  در محل آار  (  
. بود آه ُبعد جديدي در مبارزه ظهور آرد              
. ُبعد جديد مبارزه در درون اپوزيسيون بود           

در اين ُبعد، يك طرف آارگران و نيروهاي           
طرفدار آارگري بودند و طرف ديگر،                    

آارگران .  داري  ارتجاعي و طرفدار سرمايه    
و طرفداران آن مجبور بودند در چهار جناح         

از يك طرف با رژيم پهلوي،           .  مبارزه آنند 
از طرف ديگر بايد با سرمايه جهاني مبارزه        

آردند و سوي ديگر بايد با فرهنگ حاآم            مي
دهقانی   -ارتجاع اسالمي     –داري        سرمايه

آردند و در رديف            دست و پنجه نرم مي           
 -چهارم بايد با نيروهاي ارتجاعي                                

داري دروني اپوزيسيون مبارزه                  سرمايه
در همين حال طبقه آارگر                 .  آردند     مي

هاي آارگري    پراآنده بود و حزب و سازمان      
خود را نداشت و آارگران به صورت                       

يي دچار توهم نسبت به نيروهاي                          توده
اسالمي بودند و هم چنيين                       -ارتجاعي

نيروهاي واقعي آمونيست نيز دچار انديشه          
ها دست    همه اين .  و فعاليت پوپوليستي بودند    

رغم دو سال      در دست هم داد تا انقالب علي         
و اندي آزادي و فضاي انساني به شكست                 

 . آشيده شد
بحث در اين نوشته بيان علل پيروزي يا                    
شكست و تاريخچه بازيگران داخلي و                       

ها نيست، بلكه بحث          خارجي و تاثيرات آن      
هاي    هاي طبقاتي و تغيير دوره           تاثير انديشه  

هاي غالب    بر مبناي تغيير تاثيرات و انديشه        
 .است

رغم دست باال داشتن انديشه و                                 علي
ايديولوژي ارتجاعي و استبداد زدگي آسيايي       

آارگري   -در ايران، انديشه و افكار انقالبی        
از دوران مشروطيت به اين سوي با توجه              
به افت و خيزهاي فراوان به طور دائم روبه          

هاي انقالبي      رشد بوده است آه در دوره              
 . داد تري از خود نشان مي برآمدهاي شاخص

 رهبران  ٣٠ و   ٢٠با توجه به اين آه در دهه        
هاي چپ، آگاهانه رسالت و            سياسي جريان  

مسووليت انقالبي خود را انجام ندادند و                    
ها دچار جابه جايي طبقاتي شده و           تر آن   بيش

داري درآمدند و اين       به خدمت دولت سرمايه    
گذاري به          عدم انجام وظيفه و خدمت                   

داري از يك سو و عدم متشكل بودن             سرمايه
، )در خود بودن طبقه آارگر          (طبقه آارگر  

آارگري آه          -عقب ماندگي دهقاني               
اش غالب بوده است، باعث شد                        دهقاني

بسياري از نيروهاي جوان و آارگران آه به        
تازگي از زمين آنده شده به آارخانه پيوسته          
بودند و در حالي آه آارگر آارخانه بوند اما          
از نظر افكار و انديشه هنوز دهقاني باقي                
مانده بودند و هم چنين جدايي جنبش                             

يي همه    توده  -آمونيستي از جنبش آارگري       
ها در ناآگاهي     ای اين موارد باعث شد تا توده  

براي مبارزه با رژيم پهلوي به زير بيرق                
 ترين بخش اپوزيسيون آشيده                   ارتجاعيی

اما با تمام اين آمبودها و الكن بودن             .  شوند
مبارزات طبقه آارگر در نبرد طبقاتي،                    
انديشه و افكار طبقه آارگر تمامي حوزه و             

 تصرف  ۵٧زواياي جامعه را پيش و پس از        
پشتيبان رشد و نمو اين تسلط               .  آرده بود  

مربوط به حاآميت و هژمونی انديشه و                    
افكار روشنفكران چپ بود آه فضاي                         
فرهنگي آشور را به صورت انقالب ادبي             
تسخير آرده بودند و حال عدم وجود آن                     

 ادبي آه هژموني چپ را در انديشه           تحوالت
آردند، طی سی          ايجاد مي        و افكار جامعه     

سال اخيربشدت سرکوب شده و نتوانستند               
پس از خود همانندسازي آرده و به جاي                  

هاي    بطور اجمالي به فاآتور      .  خود بگذارند  
 .پردازيم مادي اين موضوع مي

رغم حاآميت ارتجاعي         گويم علي     اگر مي  
داري انديشه و افكار طبقه آارگر،               سرمايه

انديشه غالب در ميان توده بوده است با تكيه           
 :به شواهد زير است

 حتي تا آنون  ۵٧ها پس از   و سال۵٧قبل از  
تاثير انديشه انقالبي طبقه آارگر و طرز                  

ها را در     ها و خانواده  انديشيدن و رفتار انسان 
ايران تسخيير کرده بود و اين تسلط آن قدر              
باال بود آه نيروهاي ارتجاعي و                                    

داري نيز مجبور بودند براي اين آه            سرمايه
مقبوليتي در جامعه آسب آنند، خود را                     

هاي چپ اتصال      نوعي به چپ و به انديشه         
اين موضوع تا چند سال پيش مطرح           .  دهند

بود آه اصالح طلبان حاآميت خود را چپ            
حتي خميني مرتجع نيز خود را         .  ناميدند  مي

بيان شدن   .  داد   طرفدار آارگران نشان مي        
 زمينه  ۵٧آند آه انقالب      موارد زير ثابت مي   

اما به دليل    .  و برآمد آارگري داشته و دارد        
نبود ابزارهاي سازماندهي آارگري به                    

جو انديشه آارگري آنقدر     .  شكست آشيده شد  
رغم عدم حاآميت               قوی بود آه علي                  

آارگران، دشمنان آارگران براي اين آه                
بتوانند قدرت را به دست بگيرند و يا قدرت            
به دست آمده را حفظ آنند به شعارهاي                      

در .  شدند  طرفداري از آارگران متوسل مي       
 شعارها  ۶٠     و در دهه   ۵٧،۵٨،۵٩هاي    سال

به حمايت از آارگران و برعليه                                     
پيامبر دست    (  داران بوداز جمله              سرمايه

بوسييد، خداوند هم آارگر               آارگر را مي      
است، ملت و انقالب ما مرهون کارو                          
آارگران است، تا عرق آارگر خشك نشده             

داران و    بايد حقوق او داده شود، ما سرمايه          
آشيم   مالكين بزرگ را پاي ميز محاآمه مي          

آه خميني نيز براي فريب آارگران             ...)  و
ساده .  آرد    دائمًا اين شعارها را بيان مي               

پوشي و ساده زيستي در ميان حاآمان جديد           
ها   اين  همه  .  همگي براي فريب آارگران بود     

به دليل آن بود آه نبرد طبقاتي ميان طبقه در          
داري خزيد به     خود آارگران با طبقه سرمايه     

. زير عباي اسالميت به شدت در جريان بود         
هر چند به دليل اين آه طبقه آارگر رهبريت         
انقالب و حزب طبقه خود را نداشت وتسلط           
او به صورت عمل انقالبي و تسخير قدرت            

بلكه تاثير نبرد طبقاتي فوق       .  يافت  نمود نمي 
فقط به صورت تسلط فكری در جامعه                       

شد   جريان داشت اين تسلط فكري باعث مي          
از يك طرف دشمنان طبقه آارگر براي به              

داري    دست آوردن حاآميت و حفظ سرمايه          
تحت تاثير هژمونی شعاري، خود را به                    
طبقه آارگر متصل نمايند و از طرف ديگر           
تاثير چنين انديشه و افكار انقالبي باعث                   

شد آه اآثريت مردم جامعه داراي                          مي
هاي باثبات، انساني، انقالبي، حسن       شخصيت

اخالق، باگذشت، علم و دانش را مقدم بر                  
داراي آرامت انساني به دور         .  ثروت بداند  

از رقابت غير انساني، آمك به يكديگر به                
در زندگي پيش    ...  گرايي و   دور از مصرف   

حتي به دليل تسلط انديشه آارگري،       .  بگيرند
در زندگي، ازدواج تاثير       )  البته در افكار    (  

 ۵٧هايی از انقالب  درس
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هاي مادي صورت               دور از حسابگري         
گرفت وبا ماديت در تضاد قرار                                مي
گرفت آه روز به روز از تسلط انيشه                   مي

داري     آارگري آاسته و به تسلط سرمايه                
  اين را به راحتي با بررسي         .  شد  افزوده مي 

به .  توان اثبات آرد       فاآتورهاي تاريخي مي    
آارگري   –دليل تسلط انديشه و افكار انقالبي       

هاي   گري  در آمتر جا و آمتر آارهاي حساب      
بلكه جاي آن را      .  شد  مادي و پولي ديده مي       

 -گرايي آه جوهره انديشه انقالبي                   انسان
نشان "  آارگر است، خود را حداقل درظاهرا     

 .می داد
قدر زير فشار     اسالمي آن   -حاآميت ارتجاعي 

انديشه آارگري حاآم در جامعه بود آه                     
مديران تحت تاثير آن آارگر دوستي را از              

ها    اما همه اين     .  دانستند   افتخارات خود مي     
براي فريب بود تا بتوانند جو حاآم را                          

داري را        شكسته و تسلط انديشه سرمايه              
تر    هاي عيني     برخی ازمثال  .  برقرار نمايند  

بانك رفاه       -١:  اين مورد، عبارتند از             
آارآفرينان   -٣بانك آشاورزي      -٢آارگران  

دوري از تجملگرايي و تظاهر به ساده              -۴
 -۶دوري از مصرف گرايي               -۵زيستي    

 .منفور بودن تبليغات
اسالمي   -سالها قبل آه حاآميت ارتجاعي            

توانسته آامًال تسلط خود و سپس                                    
داري را برقرار آند، موارد باال به              سرمايه

امروزه بانك رفاه   .  صورت جديد طرح شدند    
بانك .  گويند   آارگران را فقط بانك رفاه مي           

گويند بانك همه و آن                  آشاورزي را مي      
گذاري يا    ترسيدند نام سرمايه     ها آه مي     سال

داران   تاجر را به آار ببرند به همان سرمايه         
هر چند هنوز هم به آار        -گفتند    آارآفرين مي 

ولي آارآفرين همان سرمايه داری         -برند  مي
است آه با گفتن آارآفرين ذات و خصلت                 

. خواهند، پنهان آنند        آشي آن را مي           ه   بهر
دوري از تجملگرايي نيز فراموش شده است        
و در مورد مصرف گرايي هم بايد گفت،                  

گرا شده و راديو و         جامعه به شدت مصرف     
راه سعات بشري را                   ...  تلويزيون و      

آنند و در اين راه            گرايي تلقين مي       مصرف
تبليغات نه تنها ديگر منفور نيست، بلكه با               

. آنند   صد عبارت زيبا تبليغات را تبليغ مي            
هاي آه انديشه               امروزه به عكس سال             

انقالبي مسلط بود، آمك به                      -آارگري
گري در     يكديگر، حسن اخالق، عدم حساب       

گرايي، عدم ثبات     رفاقت و ازدواج، مصرف    
شخصيت، عدم گذشت، رقابت غيرانساني            

 -برعكس زمانی آه انديشه آارگري            ...  و
انقالبي مسلط بود بر روابط انساني تسلط                

امروز از خود بيگانگي هر         ..  اند   پيدا آرده  
 .گيرد تر شدت مي روز بيش

از گفتن تمامي اين    :  ۵٧درس اول از انقالب     
دو رشته رفتار متفاوت دردو دوره متفاوت           

آنيم و آن اين است آه         يك هدف را دنبال مي     
بگوييم رفتار و اخالق انقالبی محصول                   

کارگری است      –انديشه وافکار انقالبی            
 فريب آاري، از خود بيگانگي،                     يعنيی

ثباتي شخصيت، رقابت        گرايي، بي     مصرف
غيرانساني، عدم گذشت، حسابگريی های             

هم چشمي، عدم آمك به                         مادي، چشم    
همه حاصل تسلط انديشه                   ...  يكديگرو
ها را    آه انسان .  داري بر جامعه است     سرمايه

آند و برعكس      تبديل به گرگ يک ديگر مي        
 -تسلط نيم بند انديشه و افكار آارگري                        

انقالبي حتي بدون تسخير قدرت وبدون                    
ي آه      برقراري سوسياليسم حتي در جامعه         

داري مسلط است، تمامي                  هنوز سرمايه    
هاي زندگي و فاآتورهاي تاثيرگذاري        ارزش
انساني آامًال متفاوت با تاثيرات               -اخالقي

يكي از     .  باشند     داري مي         انديشه سرمايه    
 اين است آه وقتي            ۵٧هاي انقالب         درس

هنوز طبقه آارگر قدرت را تسخير نكرده               
است و سوسياليسم برقرار نشده اشت و حتي         
طبقه آارگر هنوز تبديل به يك طبقه نشده                 
است و هنوز حزب، طبقه خودو                                     

هاي خود را ندارند و فقط با دست                سازمان
آارگري   -باال بودن انديشه و افكار انقالبي          

در جامعه اين همه تفاوت به نفع اخالق و                  
رود، اگر بتوانيم            رفتار انساني پيش مي          

حكومت آارگري را برقرار آنيم و به سوي          
ساختن جامعه سوسياليستي حرآت آنيم، چه        
جامعه ی انساني و لذت بخشی خواهيم                       

 .داشت
 آه انديشه          ۶٠و     ۵٠هاي          مقايسه دهه    

انقالبي اندآي دست باال را داشت          -آارگري
در راهنمايي و تاثيرگذاري به جهت هدايت           

تر   جامعه به روش و روابط هر چه انساني            
شود ايمانمان    آن همه مثبت بوده و باعث مي        

تر شود آه        به سوسياليسم هزار برابر بيش        
اگر بتوانيم سوسياليسم را برقرار آنيم چه               

، پرانرژي و باشكوهي               بخش    دنياي لذت   
 .خواهيم داشت

با تمامي نيرو و عشق و شور پيش به                       
 .سوي ساختن جامعه سوسياليستي

دانيم آه طبقه آارگر با توجه به اين            البته مي 
شود و      آه نبرد طبقاتي هر روز حادث مي            

جنبش آارگري هر روز مبارزه جديدي را            
اما تا زماني   .  آند  در نقاط مختلف شروع مي     

ي براي      آه حزب خود را نسازد به طبقه               
خود تبديل نخواهد شد و تا زماني آه به                      

تواند تسلط    طبقه براي خودتبديل نشود، نمي       
داري را نابود آرده و به سوي                         سرمايه

پس به ياد     .  جامعه سوسياليستي حرآت آند      
داشته باشيم آه وظيفه ما در قدم اول ساختن           

 .حزب طبقه آارگر است
 : گرفت۵٧دومين درسی آه بايد از انقالب 

 قبل از      ۵٧دانيم در دوران انقالب              ما مي  

ها   ي شدن، قيام نيروهاي آه در حرآت           توده
ي و بزن      تاثير گذار بودند، نيروهاي حاشيه      

بهادرهاي آه در آوچه و بازار عالف                       
هاي   اين نيروها در اثر تاثير و حرآت      .  بودند

 به     ۵٧انقالبي چه قبل و چه بعد از                              
هاي مختلف از ارتجاعي گرفته تا                      گروه

هاي آه به                   چه آن      .  انقالب پيوستند      
ها پيوستند و تحت                ها و چپ           آمونيست

آموزش و تاثيرات انقالبي و انساني، از خود        
گذشتگي نشان داده و تا آخرين نفس با                         

داري مبارزه و حماسه            ارتجاع و سرمايه     
هاي آه به ارتجاع پيوستند و        آفريدند و چه آن   

هاي ارتجاعي به      تحت فريب و مسخ آموزه       
هاي طبقاتي تبديل           چنان جالدان و دژخيم         

. ها را دارد    تر نمونه از آن     شدند آه تاريخ آم   
اما يك مورد ميان هر دو گروه مشترك                      

يي، بزن        اين آه نيروهاي حاشيه           .  است
ها، و ارازل و اوباش         بهادرها و داش مشتي    

هاي انقالبي مشحون شوند،           اگر با آموزش    
هاي پرتوان    طبقه آارگر به بخشی ازگردان      

ارتش خود دست خواهد يافت و در غير اين           
يي با تسلط       صورت، همان نيروهاي حاشيه     

هاي مرتجعين    داري و آموزش     افكار سرمايه 
. به دژخيمان مبارزان تبديل خواهند شد                   

نتيجه اگر در جلب و جذب و آموزش                          
يي آوتاهي آنيم و زمان را           نيروهاي حاشيه 

ها را جذب آرده و        از دست بدهيم، دشمن آن     
 . برعليه انقالب به آار خواهد گرفت

بايد از خود بپرسيم، چرا جمهوري اسالمي           
را دسته، دسته اعدام         "  اراذل و اوباش     "  
 !آند؟ مي

جمهوري اسالمي زودتر از ما به اين نتيجه           
رسيده است آه اگر در شهرها اعتراض يا              

ترين عمليات به     تظاهراتي شروع شود، بيش    
اتفاق خواهد   "  اراذل و اوباش    "دست همين     

 ۵٧جمهوري اسالمي با توجه به دوره        .  افتاد
و طرحهای پدافند غير عامل وشرکت اين               

 ١٨افراد در اعتراضات خيابانی ماتتد                      
به اين درس رسيده است و اگر                        ...تيرو

امروزه ما از اين درس انقالب استفاده نكنيم،  
اين نيروها به دست جمهوري اسالمي آشته          

داري   و يا توسط سرمايه   .  يا جذب خواهند شد   
جهاني و ارتجاع شكست خورده جذب و                  

.برعليه آارگران به آار گمارده خواهند شد         
...) مانند شعبان جعفري ، داود رحمانی و         (  

امروز تمامي انقالبيون و آارگران وظيفه             
دارند با جذب چنين نيروهاي از يك طرف              
دشمنان آينده خود را به دوستان خود تبديل              

ها را به عنوان          آنند و از طرف ديگر آن           
انقالبيون شجاع آموزش داده و به صف خود        

 .درآورند
 فقط ): نقل به مضمون( طبق گفته لنين 

 ها قادر است زندگي  مبارزه انقالبي توده
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آارگران و طرز اداره دولت را به نحوي                
هيچ گونه       .  نسبتًا جدي بهبود بخشد                   

افراد تحصيل آرده و از جان             "  همدردي"
ها برای آارگران و      مهابا آن   هاي بي   گذشتگي

گونه مبارزه دليرانه چريكي منفرد                      هيچ
تواند به ارآان حكومت و قدرت مطلق              نمي

فقط مبارزه   .  داران لطمه وارد آند            سرمايه
 ها انسان  مشترك خود آارگران و ميليون

قادر به انجام اين عمل بوده و به محض اين             
  مردم به دليل توهم به ارتجاع  آه مبارزه

 هاي آارگري و  پيروز و نداشتن سازمان
سياسي طبقه آارگر رو به ضعف گذاشته و           

چه آه آارگران و          بالفاصله پس گرفتن آن      
مردم با انقالب به دست آورده اند، شروع                

 .می شود
سومين درس اين است آه لطمه وارد                       
ساختن و محدود آردن دايره حاآميت                       

داري و اميدوار بودن به خرده                      سرمايه
 بلكه بايد                 .بورژوازي آافي نيست                 

) قهر انقالبی (داري را با تعهد انقالبي      سرمايه
 آه حكومت                 مادامي.  سرنگون ساخت     

داري به جاي سرنگون شدن، دست            سرمايه
ها    به دست شود، هيچ آدام از دست آورده              

گيري فشار      پايدار نخواهد بود،بلكه با اوج          
هاي راصاحب می         انقالب ما دست آورده        

شويم و با ضعيف شدن و فروآش توان و                 
از (گيرند  ها را پس مي     انگيزه انقالبي همه آن   

 ).دست می دهيم
 با حمايت و نظر مثبت            ۵٧از همان سال        

کنفرانس (داري جهانی         پشت پرده سرمايه     
اقدام به تحميل خميني به مردم                 )  گوادلپ

 بهمن خميني با       ٢٢ايران آردند و ازفردای      
ها و        موتعلفه(تكيه بر نيروهاي فاشيستي             

و ...)  فارغ التحصيالن مدرسه حقاني                   
داري جهاني اقدام به                      توافقات سرمايه     

سرآوب انقالب و بازپس گيري                                     
هاي   آوردهاي انقالب و سرآوب جنبش       دست

اجتماعي به خصوص جنبش آارگري و                 
تا تاثيرات عميق        .  جنبش آمونيستي آرد       

آارگري   -اجتماعي افكار و انديشه انقالبي         
را آامًال از جامعه ايران بزدايد و از همان              
اول گزينش را وارد زندگي اجتماعي مردم           
آرد،استبداد، خفقان را با دست نيروهاي                 

چنان    اما هم  .  فاشيزيم به جامعه قالب آرد          
  آارگري در بطن       -تاثيرات انديشه انقالبي     

جامعه جريان داشت و فشارهاي سرآوب بر       
تر از    عليه انقالبيون و آارگران بسيار بيش        

داري   ترين بخش سرمايه     شده و سياه    ۵٧قبل  
در يك هم پيماني داخلي و جهاني با سرمايه            
جهاني اقدام به سرآوب و آشتار                                    

تري آردند آه البته اين خود هزينه            وحشيانه
ضعف انقالب و واژگون نشدن حكومت                  

داري به دليل اين آه طبقه آارگر                   سرمايه
ي براي خود نبوده و حزب طبقه           هنوز طبقه 

امروزه اعتراضات   .  خود را نداشت، است       
   جنبش     هاي اجتماعي و به خصوص           جنبش

آارگري با ريخته شدن توهم مردم نسبت به           
حاآميت فاشيستي جمهوري اسالمي هر                 

آند و خود را براي يك         تر رشد مي    روز بيش 
يورش همه جانبه بر عليه ارتجاع و                             

 .آنند داري آماده مي سرمايه
تر از        براي اين آه بتوانيم فشاری بيش                 

 به صورت اعتصاب        ۵٧فشارهاي انقالب     
سراسري آارگران ايجاد آنيم و با توجه به             

 ٢اين آه جمعيت آارگران حداقل بيش از                
 شده است، بايد عقب                    ۵٧برابر سال          

هاي آارگران و نيروهاي            ترين قشر     مانده
نشين را به مبارزه       مستقر در محالت حاشيه    

جلب آرد و با ايجاد و تشکيل انواع مختلف             
هاي آارگري بخصوص     ها و سازمان    اتحاديه

با ايجاد کميته ها وهسته های مخفی در                      
کارخانه و محالت همچنين در دانشگاه ها ،           
ادارات و مدارس برای هدايت مبارزات                  
جديد و تشکيل حزب  وتسخير قدرت بايد                 

هاي سال با سرسختي و به طور مداوم              سال
 .به آار کمونيستی بپردازيم

با ايجاد کميته ها و هسته های مخفی در                     
کارخانه ها ، محالت ، دانشگاه ها ، ادارات           
و مدارس در حال مبارزه متشکل با                             

اسالمی خود را برای        -جمهوری فاشيستی    
متشکل شدن در حزب طبقه کارگر جهت                
تسخير قدرت و ايجاد جمهوری شورايی                 

در محل   .  سوسياليستی کارگری آماده کنيم        
کار و زندگی خود با رعايت مسائل امنيتی             
اقدام به جذب و آموزش نيروها مستعد                       

 .نماييم
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برای برخی از افرادی که اندکی عالقه به اين نظام 
فاسد دارند باورکردن اين دزدی ها توسط رهبر و 

ديگر سران اين نظام باور کردی به نظر نمی رسد 
ولی می توان صدها مورد جديد و اثبات شده را 

مثال زد که ثابت می کند که سران جمهوری 
اسالمی بطور کامل دزد و غارتگر هستند و از 

جمله مثال های زير را می توان به عنوان مشتی 
از خروار بيان کرد تا غارتگر بودن واليت فقيه و 

مثال های اثبات شده . تمامی سران نظام ثابت شود 
 :عبارتند از 
 ميليارد تومان اختالس رفيق دوست که ١٢٣

در دادگاه مطرح شد وبرای سرپوش 
 .گذاشتن ابراهيمی را گشتند

مورد شهرام جزايری که از پول مردم به 
 .تمامی سران بذل و بخشش می کرد

مورد باند بازی کارگزاران که در دادگاه های 
 . مطرح شد ٧٠دهه 

" مورد رفسنجانی و اطرافيانش که کامال
 .روشن است 

شرکت ها وباند های که متعلق به سپاه يا 
سران سپاه و باند های وابسته به 

از بيت المال " سپاه هستند که تماما
استفاده کرده تجارت ، واردات ، 

صادرات و ساخت و سازو 
پيمانکاری که تمامی پروژه های مهم 

را بين خود تقسيم می کنند ولی 
 تمامی سود آن را به جيب می زنند 

بانک تعاون که متعلق به سران سپاه و 
 .بخصوص دولت احمدی نژاد است

 ۵/١٨خروج شمش های طالبه ارزش 
ميليارد دالر که توسط دولت ترکيه 
توقيف شد که متعلق به باند خامنه 

 .بوده است
 ميليارد دالر در بانکهای انگليس که ٨مبلغ 

 ماه پيش توقيف شد به نام ٢حدود 
سران در حسابهای مختلف بوده است 

 ميليارد دالر آن به اسم ٧/١و مبلغ 
مجتبی خامنه ای بوده است و آقا 

زاده بعد اين توقيف از سايه خارج 
شده ظهور پيدا کرد و بقيه مبلغ فوق 

هنوز اعالم نشده است به نام کدام 
البته انگليس (يک سران بوده است 

از شکافی که بين سران جمهوری 
فاشيستی ايجاد شده سو  –اسالمی 

استفاده کرده پول مردم ايران را 
 )مصادره کرده است

صدها مورد از اين دست می توان مثال زد ولی 
همين موارد اثبات می کند که تمامی سران اسالمی 
تالش می کنند قبل از فروپاشی جمهوری اسالمی 

فاشيستی هرچه می توانند اموال مردم را از  –
کشور خارج کنند تا شايدضمن ولخرجی و عياشی 

و هر گونه زندگی تجملی و همچنين حمايت از 
تروريست ها و پرداخت باج های هنگفت به خاطر 
آن پولها هم که شده کشورهای خارجی زمان فرار 

همچنين موارد . سران اسالمی به آنها پناه بدهند
اثبات شده باال نشان می دهند موارد زير صد در 

 .صد صحت دارند
در زير شماره حساب، نام بانکها و نام سران نظام 

فاشيستی و مبالغ موجودی آنها  –جمهوری اسالمی 
که از ثروت عمومی دزديده و به حسابهای 

شخصی خود در کشورهای اروپايی واريز کرده 
اندآمده است تا مردم بخصوص آن عده ای که 

هنوز به جمهوری اسالمی و سران آن با ديد مثبت 
نگاه می کنند چشمان خود را باز کرده از اين 

حقايق آگاهی الزم را کسب کرده به مردم بپيوندند 
تا با اتحاد آگاهانه ريشه اين حکومت فاسد و دزد 

 .را از پايه و اساس به کنيم
سيد علی ) ولی فقيه(رهبر جمهوری اسالمی  -١

در فرانکفورت " اشپار کاسه" در بانک ،خامنه ای
، مبلغ ٢٣٤٠٧٥٦١٧آلمان، بشماره حساب بانکی 

 ١٩٩٧ ميليون و صد هزار مارک ازسال ١١٢
در کرنر بانک ژنو درسويس بشماره . تاکنون

 ميليون دالر ٩٧، مبلغ ٢١٧٨٢٤حساب بانکی 
آمريکائی و در کانتوناله بانک لوزان در سويس 

 ميليون و ٧٣، مبلغ ٧١٧١٣بشماره حساب بانکی 
 . دويست هزار دالر آمريکائی

 در يونيون بانک علی اکبر هاشمی رفسنجانی، -٢
، ٢٢٣٨٧٠٣٩٠سويس، در ژنو، بشماره حساب 

 و نيم ميليون فرانک سويسی و در بانک ٥٣٢مبلغ 
سوسايتی جنرال زوريخ در سويس بشماره حساب 

 ميليون و دويست ٤٧٧ مبلغ ٣٠٠٦٤١٨٣بانکی 
 و در بانک اشپارکاسه ١٩٩٧هزار مارک از سال 

 مبلغ ٢٩٥٧١٣٢سيبورگ آلمان بشماره حساب 
 ١٩٩٧ ميليون و دويست هزار مارک از سال ٢٣٨

 . ميالدی ببعد
 در بانک سوسايتی جنرال محمد علی تسخيری -٣

سويس بشماره حساب بانکی ) زوريخ(در ژنو 
 ميلون و هفتصد هزار ٢٨٠، مبلغ ٥٠٠٠٣٢٦٥٤

 و در بانک ميدلند لندن در ١٩٩٧مارک آلمانی از 
، ٨٣٢ -١٥٠٢٧٠انگليس بشماره حساب بانکی 

 ميليون ودويست هزار پوند انگليسی و در ١٢مبلغ 
بانک درسدنر دوسلدورف آلمان بشماره حساب 

 ميليون و سيصد هزار ٤٨، مبلغ ٨٣٥٤٧٨٣بانکی 
  ١٩٩٧مارک آلمانی از سال 

 کريديت بانک سويس در ژنو ،محمد گلپايگانی -٤
، مبلغ "٧٦٨٠سی ای او "بشماره حساب بانکی 

 . ميليون و هفتصدهزار فرانک سويسی٨٥
 يونيون بانک سويس در بيژن نامدار زنگنه،  -٥

، مبلغ ٣١٤٣٨٠٣٢٠ژنو بشماره حساب بانکی 
 .  ميليون و صدهزار دالر آمريکائی١٤١
 کرنر بانک ژنو در ،حبيب اهللا عسکر اوالدی -٦

، " بی اچ کا٣٩٨٣"سويس بشماره حساب بانکی 
 .  ميليون دالر آمريکائی١٨٠مبلغ 
 ميدلند بانک لندن در انگلستان ،احمد جنتی -٧

 ٥٤، مبلغ ٩٢١١٤٠١٦بشماره حساب بانکی 
 . ميليون ودويست هزار پوند انگليسی

 يونيون بانک سويس، عبداهللا ناطق نوری، -٨
 ای ان ٢١٠٢١٢٠٣٢"ژنو، بشماره حساب بانکی

 ميليون و نهصد هزار دالر ١٢٣، مبلغ "دی
آمريکائی و در دويچه بانک هامبورگ درآلمان، 

 ٦٤، مبلغ ٠٣٢٢٣٤٨٦بشماره حساب بانکی 
 . ميليون و صدهزار مارک آنمانی

 يونيون بانک سويس، ،محسن رفيق دوست -٩
، مبلغ ٢١٨٣١٣٠٦٨٧ژنو بشماره حساب بانکی 

 .  ميليون و هفتصد هزار دالر آمريکائی١٢٢
 دويچه ،)بحرمانی(محسن هاشمی بهرمانی  -١٠

در آلمان به شماره حساب بانکی / ٣بانک مونيخ 
 ميليون و هفتصد هزار ٣٧٠، مبلغ ١٧٣٢٧٣٦

 و درکريديت بانک ١٩٩٧مارک آلمانی از سال
اف سی "ژنو سويس، بشماره حساب بانکی

 ميليون و دويست هزار ١٧٨، مبلغ "٩٢٨٥٣٠
 . دالر آمريکائی

 کرنر بانک ژنو در ،طبسی-عباس واعظ -١١
، مبلغ ٧٢٧٢سويس بشماره حساب بانکی اف آ اچ 

 ميليون و دويست هزار فرانک سويس و ٩٧
دربانک اشپارکاسه هامبورگ آلمان بشماره حساب 

 ٢١٦، مبلغ "دی اف اچ٧٢٢٥١٦٦٠"بانکی 
 . ميليون وهفتصد هزار دالر آمريکائی

 ميدلند بانک لندن، حسين شريعتمداری، -١٢
 ٣٧، ٣٤٤١٤٠١١انگلستان، بشماره حساب بانکی 

 .ميليون و هشتصدهزار پوند انگليسی
 يونيون بانک سويس، ژنو محسن رضائی، -١٣

 ٧٨، مبلغ ٤٤٢٧٦٠٤٣٠بشماره حساب بانکی 
ميليون و دويست هزار دالر آمريکائی و در کريت 

 ٧٩٦٧"بانک ژنو در سويس بشماره حساب بانکی 
 ميليون و هفتصد هزار فرانک ٥٢" اف آ اچ
 . سويس
 کامرس بانک کلن در ،مسعود موحديان -١٤

 ٢٨٧، مبلغ ٣٥٢٨٨١٧آلمان، بشماره حساب 
ميليون و هشتصد هزار مارک آلمانی از 

 . ميالدی١٩٩٧
 کرنر بانک ژنو درسويس، کمال خرازی، -١٥

 ١٨، مبلغ " آ ام اف٤٥٦٧"بشماره حساب بانکی 
 . ميليون و دويست هزار دالر آمريکائی

 در بانک سوسايتی جنرال علی رضا معييری، -١٦
ژنو در سويس بشماره حساب بانکی 

 ميليون و ششصد هزار ١٢، مبلغ ٥٠٠٢٤٨١٤
 . دالر آمريکائی

 کرنر بانک ژنو در سويس، حسين کردی، -١٧
 ١٤، مبلغ ١٤٧١٠٠٢٥بشماره حساب بانکی 

 . ميليون و هفتصد هزار دالر آمريکائی
در کرنر بانک ژنو در عباسعلی فروغی  -١٨

 ١٠، ١٢٩٣٠٠٣٤سويس، بشماره حساب بانکی 
 . ميليون و هفتصد هزار دالر آمريکائی

 دويچه ،)بحرمانی(محمد هاشمی بهرمانی  -١٩
بانک مونيخ در آلمان، بشماره حساب بانکی 

 ميليون و دويست هزار ١٧٧، مبلغ ١٧٣٤٧٢٦
 .١٩٩٧مارک آلمانی از 

ه اين              ه توضيح است ک  ١٩الزم ب
ام         مورد تمام حساب های سران نظ
وارد        ن م ه اي ستند بلک المی ن اس
ه           ه بقي ند ک ی باش ا م ده ه شا ش اف
ز              ا برخی ني د ي شده ان هنوز افشا ن
ا               ت م ه دس ی ب د ول ده ان شا ش اف

 .نرسيده است

 .غارتگری سران نظام اسالمی را افشا  کنيم 



    

 ١٢ صفحه٨٨شماره ششم مردادبرای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان نشريه کميته همبستگی  همبستگی کارگری

ه                        شتر ب رای نجات خود، آن را بي ه تقاليش ب رد         جمهوری اسالمی در بحرانی فرو رفته است که هرگون اتالق فرومی ب ان       .عمق ب شتار عري ه ک ن
ه سرمايه                معترضان بر سنگ فرش خيابان ها، نه زندانی کردن    هزاران نفر از توده های مردم، که از وضع اقتصادی و اجتماعی خود و ستمی ک

اش                                  داران اده ب ا اعالم رسمی حکومت نظامی و آم ه حت د، و ن ده ان ه ستوه آم د ب ه             حاکم بر آنان اعمال می کنن نيروهای نظامی و انتظامی و هم
ات                 ه وضع پيش از انتخاب مزدوران رژيم برای مقابله با جنبش اعتراضی مردم، آری هيچيک از اين ترفندها نمی تواند اوضاع سياسی کنونی را ب

 .برگرداند
ا واقعيت     .جمهوری اسالمی نسبت می دهند     دروغ گويی، ستمگری و سرکوبگری بارزترين و درست ترين القابی اند که تودۀ مردم به حاکمان  اينه

 .هائی اند که تودۀ مردم سال هاست با پوست وگوشت خود آ نها را لمس می کنند
 .کشی، غارت و چپاول تودۀ مردم ادامه دهند آنان ستمگرند، زيرا با توسل به زور و ديکتاتوری آزادی مردم را سلب کرده اند تا بتوانند به بهره

زی، ضرب           آنان سرکوبگرند، زيرا برای مقابله با مبارزۀ کارگران و زحمتکشان به ضد حاکميت سرمايه  داران و زمين داران، با کشتار و خونري
 .و شتم، و زندان و شکنجه پاسخ می دهند

ق                ه تحمي ات ب گردانندگان اين نظام دروغ می گويند، زيرا می خواهند چهره زشت خويش را در پشت نقاب ريا وتزوير پنهان سازند و با قلب واقعي
 .توده ها بپردازند

ده است                             رمال گردي د و رسوای آن ب رۀ واقعی پلي ه و چه ار رفت ه کف آوردن آزادی و                .اما ديگر نقاب جمهوری اسالمی کن رای ب ا ب وده ه ون ت اکن
 .دموکراسی، مرگ بر ديکتاتورها را فرياد می زنند ونظام استبدادی آزادی ُکش را نشانه رفته اند

ت، مجلس                                         اتور آن، سردمداران حکومت، دول بر مرتجع وديکت د، از يک سو جمهوری اسالمی، ره رده ان ی ک دو جبهه در مقابل هم صف آراي
شجويان،               شورای اسالمی، سپاه، بسيج، پليس و همۀ      ان انقالبی،دان ان، جوان مزدوران و اوباشان رژيم، و از سوی ديگر کارگران، زحمتکشان، زن
 .هنرمندان، سربازان و ملت های زير ستم

ن داران است        نظامی سرمايه   - مبارزۀ کنونی توده های مردم نويدی از مبارزه انقالبی عليه دولت بوروکراتيک    د        .داران و زمي ارزه را باي ن مب اي
 .در سطح تمام شهرها و روستاها گسترش داد و بهسوی يک جنبش آگاهانۀ انقالبی به پيش برد

ه       .مبارزات توده های مردم زمانی می توانند به پيش روند که دارای دورنما و اهداف روشن باشند       ود ک اين دورنما و اهداف زمانی روشن خواهند ب
 .مبارزۀ سازمان يافتۀ تودۀ مردم زمانی ممکن است که طبقۀ کارگر متشکل باشد.مبارزۀ توده های مردم سازمان يافته باشد

ن جنبش شرکت       .حضور کارگران در جنبشی که پی آمد بحران سياسی کنونی به وجود آمده است، هنوز انفرادياست  آنان هنوز به مثابۀ طبقه در اي
شکل سياسی    .طبقه در جنبش شرکت داشته باشند که دارای تشکل سياسی و سنديکائی خود باشند    کارگران زمانی می توانند به مثابۀ   .ندارند ۀ    ت طبق

شعارهای انقالبی خاص طبقۀ کارگر، تودۀ کارگران متشکل     اين حزب با دورنما، اهداف و .کارگر با ايجاد حزب انقالبی اين طبقه تحقق پذير است 
 .کارگران و زحمتکشان به سوی انقالب کارگری هدايت می کند در سنديکاها را با شوراهای مسلح

يد          آری انقالب کارگری بی حزب کارگران، که بايد رهبری آگاهانه کارگران و زحمتکشان را به   د رس ی     .عهده گيرد، به پيروزی نخواه ا انقالب تنه
کارگری، که شوراهای مسلح کارگران وزحمتکشان را به مثابۀ قدرت دولتی مستقر کند و يک جمهوری دموکراتيک شورائی به مثابۀ نظام سياسی 

 .نظام سرمايه داری ارتقا بخشد ايران به وجود آورد، می تواند درهم شکستن نظام جمهوری اسالمی را به درهم شکستن
د است             ۀ نيروهای       .پيش برد چنين دورنما و اهدافی، به همکاری و سرانجام اتحاد همۀ نيروی های چپ انقالبی درحزب طبقۀ کارگر نيازمن ا هم م

 !چپ انقالبی را به همکاری صميمانه ای که درانديشۀ خدمت به امر دموکراسی و رهائی طبقۀ کارگر است دعوت می کنيم
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 برقرار باد جمهوری دمکراتيک شورايی

 زنده باد آزادی               زنده با سوسياليسم
 

 اتحاد نيروهای چپ انقالبی درون کشور
 

 ٨٨مرداد  ٣
e.n.ch.e.d.k@gmail.com__  

 :رفقا و خوانندگان و همرزمان 
 

ه            ي کميته همبستگی  تصميم گرفته است از اين پس در نشريات خود اطالعيه ها ، فرخوانها ونظرات جريانهای همسو که از نظر ما نطفه های  اول
ه                                ق ه های حزب طب طف حزب می باشند را تا آنجا که در توانش است انتشار بدهد تا از اين طريق زمينه برای نزديک شدن اين جريانات و ايجاد ن

 .کارگر ممکن شود  باميد روزی که ضمن عملياتی شدن فعاليت اين جريانات و عملی شده پيوند ميان آنها حزب طبقه کارگرناديت پيدا کند

 پيش به سوی مبارزۀ انقالبی با نظام جمهوری اسالمی



    

 ١٣ صفحه٨٨شماره ششم مردادبرای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان نشريه کميته همبستگی  همبستگی کارگری

ا                                    ًا ب ه و نهايت رار گرفت ير و سرکوب ق درت، موردتحق ورژوازی بوروکرات  نظامی در ق ران از سوی ب چرا با وجودی که بورژوازی ليبرال اي
 شده، باز خواهان حفظ نظام جمهوری اسالمی است؟ اخراج (دولت) نوعی کودتا به اسم انتخابات از مصادر قدرت سياسی

ل ديگری                     ا دلي د ي ن و مذهب دارن برال دغدغۀ دي رای امر     آيا اين بدان علت است که سرمايه داران لي ه بخش                ب ن است ک وجود دارد؟ واقعيت اي
د     کوچکی از سرمايه داران ليبرال يا نمايندگان سياسی آنان طالب دولت             ن جهت خواهان حفظ نظام سياسی                   .اسالمی ان برال از اي ورژوازی لي ب

ورژوازی خواهان              .هنوز موجوديت اقتصادی  اجتماعی او را به خطر نيانداخته است   جمهوری اسالمی است که اين نظام     ن بخش از ب ا آنکه اي  ب
ات                  درت سياسی حي ه مخاطره             در دست داشتن دولت يا شرکت در قدرت سياسی است، ولی با از دست دادن مصادر ق اعی اش ب اقتصادی  اجتم

 .کامل نيفتاده است
د                      ابود کن اعی اش ران ات اقتصادی  اجتم د حي برال       .از نظر بورژوازی ليبرال، سرنگونی نظام جمهوری اسالمی می توان ورژوازی لي ابراين ب بن

ه                   خواهد بود (جمهوری اسالمی) زمانی آمادۀ سرنگونی نظام سياسی حاکم  ن حال محاسباتش او را ب د و در عي که خود را در معرض نابودی ببين
ن عمل                              اين سوق دهد که با سرنگونی نظام      ه اي شتر ب انی بي د و زم ابودی نجات ده اعی اش را از ن  سياسی حاکم، می تواند حيات اقتصادی  اجتم

 شايق خواهد شد که محاسبات و امکاناتش و کنترلی که بر مبارزۀ توده های مردم دارد، او را مطمئن سازند
 .که حتی می تواند قدرت سياسی را به کف آورد

يرد      مخاطرۀ  حيات اقتصادی  اجتماعی بورژوازی ليبرال معموًال می تواند در بحران های اقتصادی، مورد     رار گ اگر بحران اقتصادی و        .جدی ق
ودۀ                        ی ت ارزات انقالب رفتن سکان مب ا هدف در دست گ برال ب بحران سياسی همزمان شوند و نيز شرايط بحران انقالبی به وجودآيد، بورژوازی لي

ورژوازی     .سياسی حاکم خواهد شد  مردم، طالب سرنگونی نظام    ژه ب برال، در     اين درست همان رفتاری است که بخش اعظم بورژوازی و به وي لي
 .انقالبی ارتقا يافت، از خود نشان داد  که با بحران سياسی همراه شد و سپس به بحران۵٧ و ۵٦جريان بحران اقتصادی سال های 

د و                مانند اصالح طلبانی که تا همين  ) گرايش های سياسی مختلف بورژوازی ليبرال، چه در داخل کشور  وده ان درت سياسی ب اواخر در مصادر ق
ا،                        )و چه در خارج کشور (آنان که در قدرت سياسی نقشی نداشته اند  تی ه وده ای  اکثري ا، ت شری ه وق ب مانند اصالح طلبان مذهبی يا الئيک، حق

ر     ساده لوحان سياسی و غيره ونيز سلطنت طلبان با آنکه خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسالمی اند، برای گرفتن ماهی از آب گل آلود       مرگ ب
د              (با اصالح طلبان و توده ای  اکثريتی های خارج از کشور همساز شده اند « ۀ   .، مخالف شعارو مخالف سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ان هم

ه در                                 جمهوری اسالمی »اين ليبرال های خرد و درشت،   د ک م از آن دارن وده ای و صاحبان صنايع متوسط و کوچک، بي اران ت ه ک د مقاطع مانن
 ٢نتيجۀ انقالب

ا سلطۀ                  ًا ب ا اساس د ي ات               سياسی ای که نظام جمهوری اسالمی را نابود کند، نتوانند بر قدرت سياسی دست يابن درت سياسی، حي ر ق ارگر ب ۀ ک طبق
ۀ            پس همۀ .اقتصادی  اجتماعی آنان در معرض نابودی قرار گيرد   ه دست طبق گرايش های بورژوازی ليبرال از انقالبی که در آن قدرت سياسی ب

ۀ سم پاشی های                      .تحوالت سوسياليستی فراهم شود، هراس دارند     کارگر بيافتد و زمينۀ    ان، هم شينی های اصالح طلب ۀ عقب ن وده ای     «راه    هم ت
سان   » !از همين هراس سرچشمه می گيرد  اکثريتی ها و همۀ مواضع سانتريستی يا وسط نشينی های بخشی از چپ مانند جريان رسمی   کارگربدين

ا        شناخت اين حقايق توسط رهبران مبارزات سياسی پرولتاريا، توسط جنبش توده ای طبقۀ  کارگر و به طور کلی توده های مردم و اتخاذ سياست ه
ابی                ع سلطه ي رای دف ارزه ب ترل                                و روش های درست مب د کن ه بخشی از آن در پوشش چپ می توان برال ک ورژوازی لي ژه ب ه وي ورژوازی، ب ب

 .را به دست گيرد، از اهميت حياتی و اساسی برخوردار است مبارزات توده مردم
 :از همين هراس به نابودی اقتصادی  اجتماعی بورژوازی ليبرال در انقالب است که

ميرحسين موسوی پس از اين همه جناياتی که جناح حاکم بوروکرات  نظامی بورژوازی، تنها پس ازانتخابات دهمين دورۀ رياست جمهوری انجام     
 :داد، که منجر به کشته شدن ده ها نفر، مصدوم شدن صدها نفر ودستگيری و شکنجۀ بيش از هزار نفر شد، می گويد

ا      هنوز می توان اطمينان آسيب ديدۀ مردم را بازسازی کرد؛    .» ام م اری است           امنيت نظ ن ک ی             «در گرو چني ه حکومت د ب ه می توانن ردم چگون م
ه           « [!؟]به صرف توهم اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را       در بند می کند؟ چيره کردن فضای امنيتی بر جامعه جز صدمه زدن ب

ر          ]اين بزرگترين ميثاق ملت  ، به قانون اساسیبه قانون بازگرديم؛   اثرینسبت به نظام   عواطف ملت    ه را ب ذارد    .» «که واليت مطلقۀ فقي  نمی گ
 .به قوانينی که خود وضع کرده ايم پايبند بمانيم و آنها را اجرا کنيم .[سرنوشت مردم کشور حاکم کرده است

ه             .»سنگ روی سنگ بند نخواهد ماندبدون اين کار  .» «چرا به کوچکترين بهانه ، هرکسی را از دايره   ن ک ا اي م ت آن قدر از دور خود می راني
ورژوا      ؟ خود ی های مان دور می کنيم» «تنها می مانيم     ۀ ب موسوی نمی خواهد يا نمی تواند درک کند که در ساختار نظام سرمايه داری کل طبق

ه انحصار         برای مدتی طوالنی در قدرت سياسی باشد، بلکه قدرت سياسی در جريان مبارزۀ درونی بخشهای مختلف   نمی تواند  طبقۀ سرمايه دار ب
ه    موسوی، اين ليبرال مذهبی، که در عين حال می خواست اصول گرا باشد، که اين خطر را احساس می  .قوی ترين بخش اين طبقه درخواهد آمد    ب

در ورای تمايزات عقيدتی و طبقاتی و      کرد «فاصله مردم از نظامشان روز به روز بيشتر م يشد  »،دروغ، اسالمی را به مردم وعده می دهد که  
م                       .»« .قومی و جنسيتی کرامت انسان ها را ارج م ينهد و اصل م يداند       دار تکري انون و پرچم ل ق ابرابری در مقاب وع ن اسالمی که شوينده هر ن

وق        اين فريبکار ليبرال از برابری صوری مردم در برابر قانون، در جامعۀ سرمايه داری و جمهوری           حقوق شهروندی است   انی، و از حق پارلم
 شهروندی، که پديده ای مربوط به جامعۀ سرمايه داری است و ربطی به اسالم هزار و

ا          3 برد، ت ردم از نظام جمهوری           چهار صد ساله ندارد، حکمی اسالمی می سازد که با آن می خواهد تمايزات طبقاتی و غيره را از بين ب فاصلۀ م
 .اسالمی روز به روز بيشتر نشود، تا خطر سرنگونی اين نظام پيش نيايد

سياری از شما         موسوی ليبرال حتی از صداقتی که کروبی اصالح طلب در اين مورد ويژه از خود نشان می دهد،   ه ب پيش از همه اذعان می کنم ک
 دقيق تر می دانستيد که چه خواهد شد و متوجه شده بوديد، همان گاه که می پرسيديد عاری و تهی است، در حالی که کروبی می گويد : «پيشتر و 

در اينجا    نتيجه انتخابات معلوم است و شما آب د رهاون می کوبيد   " ، يا زمانی که می گفتيد " ما وجود دارد ." »و می  چه تضمينی برای آرای "
ات را                                ا شرايط انتخاب تر از م ردم و برخی کارشناسان و صاحب نظران به د  : «بايد اذعان کنم که م ی حاصلی                گوي ه کرات ب ناختند و ب می ش

 بورژوازی ليبرال ايران از چه می هراسد؟
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 برگزاری انتخابات و حساب کردن روی آرای مردم را يادآوری می کردند
ی کنمـ                      . »موسوی از مردم می خواهد که ،  ذرخواهی ـم ردم ـع سوولين از ـم ه ـم سن ظـن ـب وری         که مجدانه بابت اين ـح رای اصـالح نظـام جمـه را ـب

ادا کسی فريب شعارهای        »يعنی با ساختار نظام اسالمی     «اميد معطوف به لطف و فضل الهی  » !اسالمی از دست ندهند  ساختار شکنانه را       مب
د       موسوی می گويد : «بخورد   ه ای                    .به مبارزه برخيزد و خواستار مرگ اين نظام باـش ه گوـن ه ـب المی را، ـک وری اـس ه دروغ نظـام جمـه وه    او ـب مي

با استبداد و عقب   ...دويست ساله  » .می نامد ، امتداد استبداد پيش از انقالب مشروطه و مشروعۀ شيخ فضل اله نوری است «مبارزات تاريخی  
د    «ماندگيمجاری را برای اصالح اشتباهات باز بگذارند، زيرا که بسته شدن اين راه، تهديد   ا           موسوی می خواـه وان تنه ه عن ساختارشکنی را ب

ه سنگين آن را                   ا هزين ۀ م وری                  بديل مطرح خواهد کرد، و اين بديلی است که هم کن نظـام جمـه الب ساختارـش ان انـق نگين، هـم ۀ ـس ن هزيـن آری اـي
خ، يک          .توسط توده مردم است که بورژوازی ليبرال از آن در هراس است  می دانيم و قاطعانه با آن مخالفيم .»اسالمی   در تل ماجرای ما، هر چق

م               .»موسوی خطاب به مردم می گويداو از مردم می خواهد در     : «اختالف خانوادگی است که اگر    م و بيگانگان را در آن دخالت دهي خامی کني
 به زودی پشيمان خواهيم شد

دعوای خانوادگی جناح های بورژوازی ايران، فريب ساختارشکنان را نخورند، و به عنوان يک مدعی مستقلبا منافع و خواست های خاص خود،     
ان           رات  نظـامی،                     وارد ميدان مبارزه با بورژوازی و قدرت دولتی آن نشوند، بلکه همچـن ورژوازی بوروـک برال و ـب ورژوازی لـي ن ـب ارزۀ بـي در مـب

ار ـچوب              .باقی بمانند  همچون ابزار دست بورژوازی ليبرال    ران يکـب ردم اـي ی ـمصدق را در             ٢۵برای موسوی کافی نيست که ـم انون گراـئ الۀ ـق ـس
  خوردند، او از مردم می خواهد٣٢مرداد سال  «حتی به جسد قانون  »جسد همان قانون  .احترام بگذارند٢٨

سرمايه داران و زمينداران بزرگ در      اساسی ای که به ولی فقيه با اختيارات مطلق امکان و حق می دهد بزرگ ترين جنايات را برای حفظ منافع  
 !حق شهروندان کشور اجرا کند
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 کارگران، شما شاهد اين هستيد که پس از کودتای انتخاباتی رژيم جمهوری اسالمی، جمعيتی
د                  .عظيم به ميدان مبارزه با اين رژيم وارد شده اند         رده اـن ساس ـک المی زـنگ خطـر رااـح وری اـس ع جمـه رای           .سران مرتـج اکم ـب ۀ ـح اح طبـق ر جـن ـه

د              ی دـه ه ـم شيدن                  .رهايی از اين بحران سياسی پاسخ های خاص خود رابرای محار زدن به جنبش اراـئ د ـک ه بـن ان و ـب رکوب عرـي اکم از ـس اح ـح جـن
ی و انـحصار                     .مردم سخنمی گويد و عمال در انجام آن از هر جنايتی فرو گذار نمی کند          اگری و دروغ گوـي م ازکودـت وب ـه ب مغـل جناح اصـالح طـل

ی        واقعيت اين است که هرکدام .طلبی جناح حاکم شکايت دارد  ينه ـم از اين جناح های بورژوازی از منافع خود دفاع می کنند و سنگ خود را به ـس
 .به يکديگرند بحران سياسی نفس گير نظام اسالمی، جناح های سرمايه داری در حال نشان دادن چنگ و دندان در اين .زنند

 اما پاسخ طبقه کارگر به بحران سياسی بزرگ کنونی، بايد تبديل اين بحران به بحران
ستقل و      اين رسالتی است که کارگران آگاه همواره بايد برای تحقق آن مبارزه کنند، زيرا بايد .انقالبی باشد  طبقه انقالبی، طبقه کارگر، با سياـست ـم

ژه              ه وـي ل، ـب ود        «با سازمان های مستقل خود وارد عـم ارزه سياـسی ـش دان مـب ود                      .وارد مـي ستقل ـخ ارزه سياـسی ـم ه وارد مـب ن طبـق ه اـي امی ـک ا هنـگ ـت
شان    .نشود،اميد تغيير و تحول سياسی به بحران انقالبی نيست  ع                اين طبقه بايد بتواند دهقانان و ساير زحمتـک انگر مناـف ه بـي ايی ـک رد خواـست ـه را ـگ

ی              مشترک وسيع ترين توده های مردم است، متحد کند، چشم   داز و راه دـست ياـب اندازی روشن از اهداف انقالب داشته باشد و اين آگاهی و چشم اـن
آموزد و می تواند     تاريخ مبارزات پيروزمند کارگران در عرصه بين المللی، تجارب گرانبهايی را به ما می.»بدان را به توده های وسيع نشان دهد   

ه در                         .چراغ راه طبقۀ کارگر ايران باشد      ازمان يافـت د وـس ی متـح ارگران انقالـب ه ـک ارگری ـک اريخ جنـبش ـک ی از ـت در عرصه داخلی نيز در هر مقطـع
د      ميدان مبارزه عليه نظلم حاکم گام برداشته اند، رسالت خود را در جنبش کارگری    رده اـن ارگران                . ايفا ـک ی ـک ارزۀ انقالـب ه مـب بريم ـک اد ـن ز از ـي هرـگ

نفتگــران شــجاع و مبــارز مــسجد ســليمان، آغاجــاری،          .چــه ضــربۀ مهلــک وتعييــن کننــده ای بــه رژيــم شــاه وارد ســاخت               ٥٧ صــنعت نفــت در ســال    
يرهای                   ستن ـش د و ـب ان توـقف تولـي صاب، فرـم ه هاياعـت اهواز،آبادان، ماهشهر و گچساران با سازمان دهی جنبش اعتراضی کارگران و تشکيل کميـت

اقــدام کــارگران آگــاه وپيــشرو صــنعت نفــت، صــنايع پتروشــيمی، گــاز، فــوالد مبارکــه، ملــی حفــاری، صــنايع فــوالد                       .صــدور نفــت را اعــالم کردنــد      
صابات         خوزستان،ماشين سازی اراک، پااليشگاه تهران، کفش ملی، ايران ناسيونال و ذوب آهن، در سازماندهی      دارک اعـت اعتراضات گسترده و ـت

ه اـست            متعدد در اين صنايع و مراکز کارگری، تجارب فراوانی    ارگر اندوخـت ژه        .را در زمينۀ مبارزات کارگری برای طبقۀ ـک ه وـي ارکر، ـب ۀ ـک طبـق
ه بايـ          د کارگران کنونی اين صنايع، بايد نه تنها از تجارب مبارزات کارگراننسل انقالب بهمن در اين صنايع، درس مبارزات اعتصابی بگيرند، بلـک

رای       کمبود مبارزۀ مستقلطبقۀ کارگر در آن زمان را با ايجاد تشکل سياسی و سنديکائی خود جبران نمايند، تا بتوانند نقش      انقالبی تاريخی خود را ـب
 .قرار دارد رفقای کارگر، جمهوری اسالمی در بدترين شرايط سياسی و اقتصادی تاريخ حيات خود.به ثمر رساندن انقالب کارگری برعهده گيرند

گ،    .اعتبارسياسی خود را از دست داده اند (نظامی سرمايه داری –جناح بوروکراتيک ) سرمايه داران استثمارگر حاکم  آنها با تکيه بر باطوم، تفـن
 .تأخير اندازند انتظامی، بسيج، لبلس شخصی ها و ساير مزدوران و اوباشان خود می خواهند سقوط خود را به زندان و شکنجۀ سپاه، نيروی

 اکنون وقت آن است که ما با اتکا به نيروی اليزال خويش و با اتحاد و همبستگی، پاسخ سی
دهيم                     ا ـب ه آنـه ه ـب تثمار را قدرتمنداـن تم و اـس ض، ـس ير، تبعـي دگی            .سال تحـق وم آزادی را در زـن د مفـه ا باـي م          ـم ه کنـي ويش لـمس و تجرـب رای    .ـخ آزادی ـب

ه                  نديکای صـنعتی و حرـف اد ـس کارگران يعنی داشتن حق اعتصاب، يعنی حق تشکل وسازمان های کارگری در کارخانه و محل کار، يعنی حق ايـج
ود       را  ای،يعنی داشتن آزادی انتخاب نمايندۀ واقعی خود در اين سنديکاها؛ آزادی يعنی اينکه طبقۀ کارگرمانند سرمايه داران بتواند حزب سياـسی ـخ

ودۀ                      اينها به دست نمی آيند مگر آنکه .داشته باشد  رای ـت ر را ـب ای ديـگ ی از آزادی ـه ه انبوـه  کارگران در مبارزۀ عمومی برای تحقق دموکراـسی ـک
مردم و از جمله برای طبقۀ کارگر به ارمغان می آورد، شرکت کنند، نظام جمهوری اسالمی رادرهم بشکنند و نظام سياسی جمهوری دموکراتيک       

ع             .شورائی را برقرار نمايند    زی و توزـي ه رـي د در برناـم ابراين باـي ر پوـشش          کارگران توليد کنندۀ همۀ نعمات مادی جامعه هستند، بـن دات زـي ن تولـي اـي
و صنعت و معدن و نفت و گاز و صنايع ديگر، کارگران و زحمتکشان   مالک اصلی کارخانه .سازمان های مخصوص به خود شرکت داشته باشند 

رمايه      ... سرمايه داران کارخانه و صنعت و معدن و نفت و گاز و.و همۀ تودۀ مردم هستند  ر         را براساس روابط توليد ـس ت ـب اس مالکـي داری، براـس
ه                نی ـک اس قوانـي ود، براـس سب                               سرمايه و زمين، براساس قدرت سياـسی ـخ رای ـک د، و ـب اخته اـن ارگر ـس ۀ ـک ر طبـق ود ـب لطۀ ـخ افع و ـس ظ مـن رای حـف ـب

ی             .سودهای باور نکردنی وزندگی راحت و مجلل خود در دست دارند   ود، و زندـگ اعی وفرهنـگی ـخ ی، اجتـم آنان برای حفظ تسلط اقتصادی، سياـس
ی                ايتی ـم ر جـن ه ـه راحت و مجلل خويش، به يک نظام سياسی و قدرت دولتی مستبد وسرکوبگر نياز دارند، و برای حفظ اين سلطۀ طبقاتی دـست ـب

ی                          .زنند تثمار اقليـت ان اـس ردن امـک ن ـب زدی و از بـي ار ـم رايط لغوـک اد ـش کارگران، همراه با ساير زحمتکشان، برای کسب آزادی و دموکراسی و ايـج
ويد                       ارزۀ سياـسی ـش شکل واردعرصـۀ مـب ستقل و مـت ه طـور ـم ه، ـب وری دموکراتـيک                .کوچک در جامـع د و جمـه المی را برچينـي وری اـس نظـام جمـه

 .خود را برقرار سازيد شورائی
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