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٨٧ اسفند  - چهارمشماره  
 

  نظر شما چيست؟
افغانستان در حال،بخش های مختلف سازمان ملل متحد ازطبق آمار

آمار ها می گويند.حاضر بزرگترين توليد کننده مواد مخدر جهان است
پس از استقرارنيروهای سرمايه داری جهان در قالب نيروی نظامی

به بهانه ايجاد صلح ، مبارزه با ٢٠٠١در سال ) ناتو(سرمايه داری 
، مبارزه با باندهای قاچاق و حفظ امنيت منطقه ای وجهانی متروريس

در افغانستان که پس از گذشت هشت سال به اهداف ظاهری و اعالم
شده خود نرسيده اند اما واقعيت اين است که سرمايه داران با استفاده

رسيده يشداف پنهان خوهبه ا ،خود ...و رسانه ها ،از نيروی نظامی 
از جمله استقراربه صورت نظامی در منطقه که سالهای متمادی ،اند

طول خواهد کشيد ، ايجاد تنش های مداوم در منطقه که صحنه های از
آن در هند ، پاکستان ،سريالنکا و بنگالدش و پيچيده تر کردن اوضاع

ن شريک درمنطقه و جهان، همچنين وارد کردن مجدد طالبان به عنوا
حاکميت افغانستان که طی مذاکرات پنهانی يک سال اخير ميالدی در

وامروز(انجام گرفته استامارات متحده عربی ، انگليس و افغانستان 
امريکا به تمامی دولتهای سرمايه داری پيشنهاد مذاکره با طالبان را

یبه توافق رسيده اند حکمتيار را از راه های کاله شرع و .)می دهد
وارد جريان حکومتی نمايند و همچنين توافق شده است تعداد ديگری

انستاناز مقامات ارشد دولت طالبان وارد جريان حاکميت سياسی افغ
از طرفی طی هشت سال گذشته به لطف حضورارتشهای حافظ.شوند

سرمايه داری زمين های زير کشت خشخاش در افغانستان ازهشت
٢٠٠٨هکتار در سال  ١٥٧٠٠٠به  ٢٠٠١هزار هکتار در سال 

برابر گرديده و ٤٤رسيده است وطی همين هشت سال توليد تراک 
ر افغانستان تحت اشغالهروئين جهان د% ٩٠طبق آمارهای رسمی 

با حمايت آنها و با حمايت های مستقيم و غير(ارتشهای سرمايه داری 
ميليون٦٠٠اسالمی ايران ازجمله  –مستقيم حکومت فاشيستی 

"دالرکمک به استقرارحکومت جديد پرداخت کرده است و در مثال
  ... .)بازسازی افغانستان همه گونه شرکت دارد

٢ادامه در صفحه      
 

نومبارك سال
 

 ادامه صفحه آخر             ...امسال نيز با مشکالت بسياری

 

:در اين شماره 
  ١             )     نظر شما چيست؟(     سرمقاله -١
  ٢  های حکومت اسالمی  بررسی اخبار غارتگر  -٢
۴...          ی ،بحران جهانی نظام سرمايه دار  -٣  
۶    ...         قيه ضدآيا رژيم اسالمی واليت ف( -۴  
٧                                 اخبار خليی داخلی -۵  
  هاي نگاهي تجربي و انتقادي به تشكل  -۶
٨                       )سوم( موجود آارگري 
  ١١        و ايرانخودرو تبريز راه آهن انکارگر -٧
  ١٢                                          مصاحبه -٨
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اين آش آنقدر شور . توليد و توزيع می گردد
شده است که هيالری کلنتون وزير امور 
خارجه اوباما دولت کنونی افغانستان را که 
دست ساز امريکا است دولت موادمخدر می 

  .نامد
دم سرمايه قدر همين حال کشورهای صف م

داری با افزايش نقاط تنش زا در جهان 
می کنند بخصوص آسيا هدف خاصی را دنبال 

آنچه در شروع تجاوز اعالم کرده بودند و . 
آنچه که بدست آوردند متفاوت بوده وعبارتند 

  :از
ايجاد صلح که به گسترش جنگ و  -١

تجاوز و نقاط تنش زا منجر گريده 
 است

مبارزه با تروريست های که دست  -٢
ساز و دست پرورده خودشان بودند 
و در اين اواخر مستقل شده بودند 

ا مذاکرات اخير می بنابراين ب
خواهند دوبار به خودشان وصل 

 و خود به تروريسم بدل شده اند.کنند
مبارزه با مواد مخدر و باندها قاچاق  -٣

برابری ترياک و  ۴۴که با افزايش 
هروئين % ٩٠رسيدن به توليد 

 جهان هدف تکميل شده است
حفظ امنيت در منطقه که با گسترش  -۴

تان ناآراميها و تنش ها به هند، پاکس
، سريالنکا، دارفور ، عراق و زخم 

فلسطين و اقدام به  ،کهنه جهانی
ايجاد مناطق ديگر تنش زا از جمله 

را نيز نشان می " حفظ امنيت"قفقاز 
 .دهد

از اين کار ها اهداف اصلی دولت های 
  سرمايه داری چيست ؟

ما می گوييم آنها می دانند با توجه به روند 
در رابطه با اقتصادی جهان مزيت های که 

نيروی  کار ارزان و مواد اوليه و مواد 
سوختی فراوان و بازار مصرف باال در آسيا 
و افريقا وجود دارد مرکزيت اقتصاد از اروپا 
و امريکا به سمت آسيا و افريقا در حال تغيير 
محل است به همين دليل با مرکزيت يافتن اين 
مناطق حرکت ها و انقالبات کارگری نيز در 

تانسيل پ و که زمينه هاهای اين منطقه رکشو
کارگری بسيار باالئی دارند رخ خواهد  انقالب
آنها می خواهد قبل از انتقال  ،بنا براين ،داد

يافتن مرکزيت اقتصادی منطقه را به طور 

ريشه ای در اختيار داشته باشند و زمينه های 
انقالبات کارگری را به زمين سوخته تبديل 

تها و کارگران انقالبی بايد کمونيس. نمايند 
خود را برای يک مبارزه سرنوشت ساز و 

  .جانانه آماده کنند

  نظر شما چيست؟
  
  
  
  

  واسطه گری وزارت اطالعات
  :بنا به اخبار رسيده 

وزارت اطالعات حکومت سرمايه داری 
اسالمی  به عنوان اصلی ترين  –فاشيستی 

نيروی چماق دولت سرمايه داری عليه طبقه 
ر در کنار شغل شريف سرکوب مانند کارگ

سپاه و تمامی نهادهای جمهوری اسالمی با 
سوء استفاده از موقعيت های دولتی و نظامی 

هم دست ) واسطه گری(به کار های اقتصادی
تا از بقيه دزدان عقب نمانند وزارت ، زده اند

 ٢٥٠٠٠وامی به مبلغ " اطالعات اخيرا
ال شعبه ميليارد تومان از بانک انگليسی روي

%  ٢٤بهره در يافت کرده و با % ٤دوبی با 
به متقاضيان در داخل ايران ) اضافی%٢٠(

اين گونه است که سرمايه داران . وام می دهد
داخلی و جهانی در هرچه بيشتر کشيدن 
ارزش اضافی از طبقه کارگربا هم متحد می 

و از طرفی با بدهکار کردن کشور به .گردند
ده سرنوشت کشور و سرمايه های خارجی آين

که وقتی  کارگران را گرو می گذارند
کارگران انقالب کردند و پيروز شدند همين 
بدهی ها به اهرم های فشار و ابزار های 
بحران برای حکومت کارگری تبديل خواهند 

  .شد
حرام است " دين مبين اسالم"اگر چه ربا در 

اگر درخدمت اهل دين ،  ،ولی از قرار معلوم
 ،وقاتلين پيشانی کبره بسته باشدمسلمانان 

صدور دختران  مانند برای حاکمان اسالمی
مردم به کشور های ديگر اشکال شرعی 
ندارد، ربا نيز نه تنها اشکال ندارد بلکه عين 

  .شرع و عدالت اسالمی است
دور نيست زمانی که اتنقالب توفنده کارگران 
به عمر ننگين سرمايه داران اسالمی و غير 

ايران و همچنين نظام جمهوری اسالمی 
ان بدهدو با برقراری حکومت اسالمی پاي

کارگری برای هميشه به بهره کشی  یشورائ
  .و استبداد به هر شکل آن خط بطالن بکشد

حکومت اسالمی از زبان روزنامه ها و « 
 »                             مسئولين حکومتی 

 خانواده ١٠٠٠اسالمی  –در حکومت نظامی 
عسگراوالدی ها ، رفيق دوست ، (ميليا در 

رفسنجانی ، محسن رضائی ، آيت اهللا العظمی 
طبسی ، آيت اله مهدوی کنی ، امامی کاشانی 

چپاول و غارت اموال  ...)، ناطق نوری و
عمومی ، رشوه ، فساد آنقدر علنی و زياد شده 
است که مسئولين و روزنامه های حکومتی 

تو بخور « مسابقه  در رقابت با رقيبان ودر
مچ همديگر را باز کرده ،باعث » من بخورم

آشکارشدن گوشه ای از فساد و جنايات 
فاشيستها ی اسالمی می گردد که در زير 

  :نمونه هايی از آن بازگو می شود 
غارت و چپاول اموال عمومی  •

بدنبال افشای  .همچنان ادامه دارد 
 ٢٧٠٠٠روزنامه ها درپس ندادن 

ن وام دريافتی توسط ميليارد توما
ميليادرهای وابسته به باندهای 

-مختلف درون نظام فاشيستی 
اسالمی، مانند خانواده های 
روحانيان بزرگ و کوچک ، 
باندهای سپاهی ، باندهای اطالعاتی 

ی های مختلف داخل نظام به والب
عضو  عزت اهللا يوسفيان،بانکها

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعالم 
 ٨۴ده تسهيالتی که در آن پرون(کرد 

ميليارد  ۵٠٠نفر هشت هزار و 
تومان به صورت وام از بانکها ی 
دولتی خارج کرده اند در دستور کار 

« وی گفت ) قرار گرفته است 
برخی مديران با سليقه های متضاد 
و عدم تسلط کافی در سازماندهی 
بانک های دولتی کشور باعث 
دريافت وامهای ميلياردی از سوی 

اما يوسيفيان (» فراد خاص شده اندا
نمی گويد منظورش از افراد خاص 

بدنبال حاکميت ).چه کسانی هستند
دولت مهر نواز احمدی نژاد که تمام 
افراد اطالعاتی و پاسدار بر امور 
بانکها و مشاغل ديگرگمارده شده اند 

ازدنبالچه ها و جرسومه های فساد (
باندها ی حکومتی و آيت اله ها 

ثروت و پول های زبان بسته )هستند
اين بار توسط اصولگرايان و  ،مردم

مانند بارهای قبل " آباد گران، دقثيقا
که توسط کارگزاران و اصالح 

ی اخبار غارتگرهای بررس
 حکومت اسالمی
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طلبان در دوران رفسنجانی و خاتمی 
بازچپاول شده  به جيب هزار 
خانواده  ميليادر اسالمی سرازير می 

 . گردد 
) روزنامه حکومتی(به نقل از ايران  •

حافظ اسرار غارتگران حکومتی که 
است که از افشاء نام غارت 

صرف نظرکرده ) نماينده مجلس(گر
باخبر شديم که برادر « نوشت . است

نمايندگان اصالح طلب يکی از 
ميليونی  ٨٠٠وامی مجلس هشتم 

اگر با سفارش » دريافت کرده است 
اسالمی  - يک نماينده مجلس فاشيستی

يون ميل ٨٠٠سرمايه به داداش او 
وام می دهند، خود نماينده چقدر 

ارت و چپاول دست اش برای غ
خود  بی،اموال عمومی باز است

نيست با کمک باندهای حکومتی 
ميليارد ها تومان برای انتخاب شدن 

 .خرج می کنند
نماينده  رئيس اتاق بازرگانی تهران  •

سرمايه داران بخش خصوصی 
رقم « : اسالمی آقای آل اسحاق گفت

ارد دالری توزيع يارانه ميلي ۶٠٠
سوخت در کشور طی سالهای 

در روزنامه » گذشته دود شده است 
ايران ، جناحها و باند های سرمايه 
داری حکومتی در رقابت برای 
غارت پولهای آزاد شده از حذف 
يارانه ها مسابقه گذاشته اند منظور 
آل اسحاق از دود شدن بعنی تنهايی 
خورده شد در سايه حکومت 

اسالمی سرمايه بجزء  - يستی فاش
کسی حق ندارد نفس بکشد " خدا"

حتی جناحهای رقيب غارت، چون 
در آن صورت  پته غارتگريهای 
سرمايه داران مسلمان روی دايره 

 .ريخته می شود
بدنبال روی کار آمدن دولت    •

مهرنواز آحمدی نژاد که دايره 
افراد  اختيارات اقتصادی را به

ده است سپراطالعاتی  –نظامی 
فرياد سرمايه داران خارج از گود 

) ازجمله نمايندگان اتاق بازرگانی(
برای بردن سهم بيشتر درآمده است 

کاهش قيمتها «: آقای مزونی گفت 
در کشور را که علت آثار بحران 
جهانی رخ داده به عنوان نتايج 
مبارزه بانک مرکزی با تورم به 

حساب نياوريد افتخاری اين چنين از 
اجعه اقتصادی جهانی شايسته يک ف

مثال ديگر ... بانک مرکزی نيست
کاهش قيمت مسکن است از وزارت 
مسکن استدعا دارم از کاهش قيمت 
مسکن و اجاره بها خوشحال نشود  
چرا که چنانچه اين رويه ادامه يابد 

با بحران مسکن مواجه خواهيم ...
 »شد 

علی رغم ثروتهای ميلياردی کشور  •
ای نفت و گاز حاصل از درآمده

بدنبال غارت و چپاول ... رقابتها 
عمومی در دولت مهر نواز سرمايه، 

 ٨موج بيکاری عالوه بر آمار 
آقای . در راه است ميليونی بيکاران

بهروز صادقی رئيس کميسيون 
رکود « : صنعت اتاق ايران گفت

اقتصادی در حال تبديل شدن از 
حالت يک بحران آرام به بحرانی تند 

ش برای واحدهای توليدی و خامو
 ٣٠است ، اين در حالی است که از 

هزار ميليارد تومان پول حاصله از 
حذف يارانه ها ميتوان برای هر نفر 

ميليون سرمايه گذاری و برای  ٣٠
  » يک ميليون نفر شغل ايجاد کرد 

هميشه جناح های مختلف سرمايه داری در 
حال رقابت با يکديگر برای فريب مردم 

کارگران سخن از برنامه ريزی و بخصوص 
به ميان می آورند اما در ... ايجاد شغل و 

بهترين حالت زمينه را برای هرچه بيشتر 
کردن غارت وچپاول عمومی آماده می کنند 
که طی دوره های قبلی که اصالح طلبان سر 
کار بودند ديده ايم که بچه آخوندها وحشم و 
 خدمشان چطوری در ناف اروپا صاحب ويال

می شوند و يا فائزه خانم نصف اتوبانهای 
تنها راه  :ما ميگوييم...کانادا را صاحب ميشود

نجات، نابودی حکومت سرمايه داری و 
  !! برقراری سوسياليسم است؟

پس از تعريف و تمجيد از حکومت  •
مجبور  بانک جهانیفاشيستی حاکم 

يارانه های « به اعتراف شد که 
گسترده بخصوص در بخش های 

نرژی، يارانه های اعتباری بخش ا
های را به سمت ثروتمندان و اغنيا 
سرازير می کند به عنوان مثال در 
يارانه مواد غذائی و دارو و بنزين 

برابر بيشتر از فقرا  ٢ثروتمندان 
از اين طريق می » استفاده می کنند

توان درک کرد ، منظور از هدفمند 

کردن يارانه ها چيست؟ يعنی 
و عوامل سرمايه داری نمايندگان 

شور و مشورت کردند تا هرچه 
بيشتر از طريق حذف يارانه ها سود 
 .به جيب سرمايه داران سرازير کنند

دولت  آقای محصولی وزير ميليادر •
ميلياردی و به  ۶۴مهر نواز با خانه 

ميليارد  ١٨۴اعتراف خود سرمايه 
مبانی «: گفت) جلو چشم(تومانی 

و شرم آور برنامه چهارم مفتضحانه 
وازعمده ترين علل » ... است

انحالل سازمان مديريت و برنامه 
وزرا الزام به پرداخت « : گفت 

سکه و رشوه برای اخذ بودجه از آن 
کسی که يک » !!سازمان بودند؟؟

پاسدار لخت و پتی بود وبا غارت 
ميليارد جلو چشم  ١٨۴ميلياردی فقط 

دارد به سازمان همکاران بدتر از 
با توجه .ب دزدی می دهدخودش لق

به اين افشا شدن ها که مشتی از 
خروار است تنها راه چاره نابود 
کردن اين نظام است، تا زمانی که 

اسالمی  –جمهوری فاشيستی 
برقرار است  وای به حال کارگران 

 !!!و زحمتکشان
 آقای عبدالرضا عصری وزير رفاه •

ميليادر اسالمی  ١٠٠٠حکومت 
بيکاری و  چرا نرخ( اعتراف کرد
رقمی است و يا آنکه  ٢تورم کشور 

است  ١۶نا برابری اقتصادی 
بعضی ها توان وام چند ميليارد ...

تومانی را به راحتی از بانکها دارند 
اما يک فرد فقير نمی تواند زندگی 

الزم به ) خود را به راحتی بگذراند
توضيح است که وزير حکومتی 

اسالمی مهر نواز بخوبی  –فاشيستی 
ليل اين مسائل را می داند که د

ميليادر اسالمی بالی جان  ١٠٠٠
ميليون انسان شده اند اما آش  ٧٠

آنقدر شور شده که خان هم فهميده ، 
رذالت ، دزدی ورقابت در غارت 
آنقدرشديد شده که خودشان هم 
مجبور به اعتراف و افشای 

 !!يکديگرند
آذر مقامات بانک  ٧در پی توافق  •

ی دولتی با مرکزی و بانک ها
هزار  ٧مقرر شد تا  وزارت کار

ميليارد تومان بر گردش بنگاههای 
اقتصادی در اختيار اين وزارت 
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ميليارد  ١٠٠٠قرار داده شود که 
 ٣٠٣٣٠تومان بر اساس آئين نامه 

به وزارت کار در همين ماهها داده 
 ٢٧٠٠٠در حاليکه »  ميشود 

ميليارد تومان پول مردم از بانکها 
وام توسط باندهای قدرت به صورت 

و حکومتی برداشت شده و پس داده 
نمی شود بزرگ ترين کارخانه های 

 ۴يا  ٣بدهکار که می توانند باکمک 
ميلياردی دوباره کار کنند دولت مهر 
نواز بعنوان سگ پاسبان سرمايه 
داران، اينگونه با سرنوشت ميليونها 

 .کارگر بازی می کند 
دن تحول اقتصادی و هدفمند کر •

يعنی دزدی از جيب مردم  يارانه ها
چند مدتی بود که . در روز روشن

مسئولين حکومتی از تحول اقتصادی 
بزرگ حرف زده و مردم  را 
بشارت به کارهای بزرگ می دادند 
که در حمله اسرائيل به غزه حجت 

اسالمی تمام  –را دولت نظامی 
کرده و در روز دوم حمله آقای 

ن طرح و رئيس جمهور مهرنواز اي
بشارت را با يک فوريت در مجلس 

طرز  . رساندتصويب  به اسالمی
بيان و ايما و اشاره ای با زبان 
کروالل صحبت کردن دولت اسالمی 
و انتخاب روز حمله اسرائيل به غزه 
برای تصويب اين طرح جای هيچ 
گونه شکی را برای مردم زحمتکش 
باقی نگذاشت که زير کاسه نيم کاسه 

را در شرايط عادی اين ای است، چ
طرح به مجلس برده نشد؟ و در 
موقعی که تمامی مطبوعات و راديو 

 ٢۴و تلويزيون موضوع غزه را 
ساعته تبليغ و اذهان مردم را 
منحرف کرده بودند صورت 

 –مثل اينکه دولت نظامی ! گرفت؟
اسالمی با دولت نظامی  فاشيستی

نژاد پرست صهيونيستی اسرائيل از 
مدار گذاشته بودند، که قبل قرارو 

اسرائيل در ماه محرم به غزه حمله 
کند تا تمامی کاسه و کوزه های 
شکسته شده و تبعات تحول اقتصادی 

اسالمی گم  -در جو تبليغات فاشيستی
و گور شود، اما براستی چرا دولت 
مهرنواز  از علنی کردن آن می 
ترسيد و هدف اين طرح چيست؟ 
ت بطور صاف و ساده هدف حکوم

اسالمی در ادامه سياستهای تشديد 
بهره کشی کارگران و مردم ستم 

خصوصی سازی آموزش (ديده 
وپرورش ، آموزش عالی ، بهداشت 

، ...)و درمان ،تامين اجتماعی و 
برداشتن يارانه هايی است که از 
جيب خود مردم برداشته ميشد و 
" آزاد کردن قيمت های مخصوصا

وش ودر خ... نفت ، گاز ، برق و 
خدمتی و خوش رقصی به  اربابان 

طبقه های جهانی خود در جهت  هم
در اين . چپاول و غارت بيشتر است 

سيستم با دادن چندر غاز پول ساليانه 
در (به خانوارهای زير خط فقر

عملی " صورتی که حتی اگر واقعا
در گردش اقتصادی بيش " شود قبال

از آن به بهانه آن روی هزينه ها 
از طرف ديگر ) ستکشيده شده ا

صدها برابر بيشتر از طريق 
اقدامات بيان شده مردم غارت 

مبلغی به اعتراف حکومت . ميشوند
نوکران سرمايه در هر ماه به جيب 
آخوندها و باندهای حکومتی وارد 

 ٣۵ميشود بر اساس فروش نفت از 
ميليارد دالر ۴٠تا  ٢۴دالر  ۴٨تا 

در ماه ميباشد اموالی که مال خود 
نفت ، گاز ، و برق و (بوده  مردم
بدستور اربابان امپرياليست )آب 

خارجی بايد به قيمت جهانی به مردم 
فروخته شود تا بر ثروتهای 
ميلياردی سرمايه داران اسالمی و 

سرمايه داران داخلی و (غير اسالمی
 ۴٠تا  ٢۴. افزوده شود) خارجی

ميليارد دالر يعنی چيزی در حدود 
ارد تومان ميلي ۴٠٠٠٠تا  ٢۴٠٠٠

در ماه در عوض زحمتکشان بايد 
بله  اين است . خون استفراغ کنند

اسالمی  -دولت فاشيستی . واقعيت
سرمايه از معلم بزرگ  خود گوبلز 
بخش تبليغات حزب فاشيست آلمان 
ياد گرفته است، که دروغ هر چه 
بزرگ باشد باور آن برای مردم 
راحتتر است، چون مردم می گويند 

وغی به اين بزرگی که ديگر در
. امکانپذير نيست پس باور می کنند 

در اين بين دعوای حکومتيان بر سر 
. سهم بيشتر از اين چپاول است

از  علی شمس اردکانی" مثال
نمايندگان بخش خصوصی سرمايه 

داری در مقابل دولت نظامی احمدی 
نژاد در يک مسابقه برای غارت اين 

 ۴٠٠٠٠تا٢۴٠٠٠(پولها باد آورده 
که « پيشنهاد می کند)يليارد تومانم

بخوان (درصد اين مابه التفاوت  ۵٠
به بخش ) پول غارت شده از مردم

بخوان بخش خصوصی (توليد 
و به ...اعطا شود ) سرمايه داری

درصد پيشنهادی دولت  ١۵جای 
) بخوان تقسيم پولهای غارت شده(

درصد به بخش توليد داده  ۵٠بايد 
شيستهای آقای اردکانی به فا»شود 

نظامی حاکم می گويد بياييد نصف 
يعنی تمام . به نصف تقسيم کنيم 

جناحهای حکومتی هم در غارت و 
هدفمند کردن " " چپاول مردم  مثال

و هم در جوسازی تبليغاتی "يارانه ها
مثل مسئله غزه برای الپوشانی اين 
دزدی علنی و بيشرمانه هيچ اختالفی 

هم می  با هم نداشته اند، بلکه اگر به
پرند،در تقسيم عنائم اختالف دارندکه 
هر کدام می خواهد سهم بيشتری 

اما دور نيست آن روز که . ببرد
کارگران و زحمتکشان با انقالب 

اسالمی  –خود حکومت فاشيستی 
سرمايه داری را به زباله دان تاريخ 
انداخته و با تشکيل حکومت شورائی 
کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت 

  .کم گرددخود حا
  به اميد آنروز

  
  

  
  

     
مبارزه طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار از 
بدو پيدايش اين نظام تا کنون فراز و فرودهای 
گوناگونی طی کرده است که در اين مبارزه 
طبقه کارگر بعنوان يک طبقه تاريخ ساز با 

ميليارد نفری در مقابل اقليت  ۵/٢جمعيت
ری فرا انگشت شمار شرکتهای سرمايه دا

تجاربی گرانبها و تلخ و )عدد۴١۴(ميليتی
تاريخ نظام سرمايه . شيرين اندوخته است 

داری تاريخ بحرانهای گوناگون بزرگ و 
کوچک و از لحاظ معنوی خود سياسی و 
اقتصادی و فرهنگی ،اجتماعی بوده است چرا 
که اين نظام طبقاتی عين تمامی نظامهای 

صوصی طبقاتی بر مدار و محور مالکيت خ
وسايل توليد و از اين طريق بهره کشی و 

بحران جهانی نظام سرمايه داری 
 !ناقوس مرگ آن است  
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چپاول گرسنگی ، بيکاری ميلياردی کارگران 
قرار گرفته است هر باز توليد و انباشت 
سرمايه مساوی بوده است با مرگ و فالکت ، 
خانه خرابی ميليونی توده های ستمکش، 
بنابرين بحران اقتصادی و سياسی از ذات 

سيستم بدون  نظام سرمايه داری ميباشد اين
ايجاد بحران نمی تواند به هستی خود ادامه 
دهد چرا که هستی آن عين نابودی اکثريت 
جامعه ستمکش است با توجه به پيش بينی 
رهبران بزرگ کارگران مثل مارکس ، رزا 
لوکزامبورگ ، لنين و اثبات علمی بحران و 
نابودی نظام سرمايه داری بر نيروهای آگاه و 

کمونيستها بحران موجود از پيشرو کارگر و 
يک دهه قبل قابل پيش بينی و اثبات بود اما به 
لحاظ تبليغات مسموم سرمايه داران 

حکومت اسالمی در الپوشانی و " مخصوصا
کم اهميت نشان دادن اين بحران و ترس و 
وحشت آنان از معلوم شدن ومرگ تاريخی 
نظام سرمايه داری حاکميت اسالمی از يک 

کند خود را عين جد بزرگش طرف سعی می 
مرحوم هيتلر جدا از نظام سرمايه نشان دهد 

ما نه «چرا که هيتلر عين خمينی می گفت 
طرفدار سرمايه داری هستيم و نه طرفدار 

واز طرفی اين بحران را نه در » کمونيسم
ذات نظام سرمايه داری بعنوان يک سيستم 
فالکت و نا برابری بلکه در بی لياقتی افراد 

ومت کننده در عدم برنامه ريزی درست و حک
نشان دهد تا با خيال خام خود عالوه بر ...

عوام فريبی در ميان مردم خود را ناجی نشان 
دهد اما دم خروس جمهوری اسالمی علی 
رغم قسم حضرت عباس آن، از الی عبای 

حکومت اسالمی بعنوان .آخوندها پيداست
و مدافع نظام سرمايه داری وابسته ايران 

جزئی تفکيک ناپذير از نظام جهانی سرمايه 
و ) نفت و گاز(داری در تامين انرژی ارزان 

نيروی کار ارزان وصنايع مونتاژخودرو 
سازيها ، بعنوان سگ پاسبان سرمايه قرار 
دارد، بنابرين همانطوريکه نظام سرمايه داری 

 – ١٩۴٠(جهان در بحران بزرگ اول 
 استفاده از فاشيسم بعنوان سپر بال) ١٩٢٩

د علی رغم عدم توان و لياقت حکومت کر
اسالمی تا حد هيتلر برای سرمايه جهانی، 
سرمايه جهانی تا آنجا که می تواند از موج 
اسالم گرائی در الپوشانی و انحراف افکار 
عمومی از بحران جهانی که تمامی کارگران 
جهان را به حرکت در آورده حمايت کرده و 

الشعاع قرار دادن  مثل تحت. خواهد کرد
اعتصابات قهرمانانه  کارگران جهان با قضيه 

  .استغزه با کمک حکومت اسالمی 

ابعاد بحران کنونی نسبت به دو بحران بزرگ 
) ١٢٧۶ – ١٩۶٨) (١٣۴٠ – ١٩٢٩(جهانی 

به قسمی است که در آن دوران تنفس گاهی 
برای سرمايه های انباشته در کشورهای 

ان با زير خط نگه پيرامونی وجود داشت وآن
داشتن و گرسنگی دو سوم بشريت کشورهای 
خودشان را با دولت های رفاه کينزی سرپا 
نگه می داشتند، اما در دوره جديد با اشباع 
جهان و تحت سيطره قرار گرفتن تمامی آن و 
انباشت فوق نجومی سرمايه ديگر گريزگاهی 
برای آن وجود ندارد و بقول رزا 

انقالب کارگری جهان لوگزامبورگ شاهين 
سرمايه داری به مرز بربريت و وحشی گری 

اکنون اين بحران . و يا سوسياليسم رسيده است
از کشوری شروع شده که يک پنجم کل 

و ) آمريکا(اقتصاد جهانی را در دست دارد 
با شرايط خود ويژه تمامی دنيا را در مرز 
نابود يا آزادی ، برابری يا مرگ قرار داده 

شروع بحران و مرگ نظام جهانی  با. است
سرمايه داری در تمامی کشورهای سرمايه 
داری که با نابودی توليد و کارخانجات و 
بيکاری ميلياردی کارگران روبرو شده و هر 
روز بر متالشی شدن اين نظام افزوده ميشود 

کشور سرمايه داری آمريکا با يک پنجم . 
اقتصاد کل جهان که بحران از آنجا سر 

آورده است در بدترين وضعيت به سر برده بر
روز به روز به بيکاری و فالکت عمومی 
کارگران و مردم افزوده ميشود در بهمن ماه 

هزار نفر آغاز بيکاری  ۶٠٠/ ٠٠٠با بيکاری
ماه به يک ميليون و هشت هزار نفر  ٣در 

درصد  ٧رسيد آمار بيکاری در چندين ماه از 
با احتساب  درصد رسيده و ١۵به باالتر از 

 ۵٠تا  ۴٠خانواده های کارگری به حدود 
تا چهار ماه پيش ) ميليون نفر رسيده است

ميليون نفر  ٣٧طبق آمارهای رسمی جهانی 
در امريکا زندگی ) کارتن خواب(بی خانمان 

می کردند که پس از شدت يابی اخير بحران 
باعث اخراجهای گسترده گرديد واول خود را 

د و طی آن بسياری از دربخش مسکن نشان دا
مردم که نتوانسته بودند اقساط خانه های خود 
را بپردازند و خانه هايشان توسط بانکها 
تصرف شد و آنها نيز به بی خانمانها اضافه 

ميليون ۴٨شدند وحاالآمار بی خانمانها به 
نفررسيده است که هنوز در حال افزايش می 

ميليون نفر از پوشش  ٧٢در امريکا  .باشد
ايالت  ٣٤يمه اجتماعی خارج شدند، ب

امريکافاقد بودجه از طرف دولت مرکزی 
در همين حال دولت امريکا از محل  .هستند

گرفته شده (ماليات های گرفته شده از مردم 

همانهای که ( به بانکها ) هااز همان بی خانمان
ه و باعث بی خانه های مردم را تصرف کرد

بالعوض کمک های ) ندخانمانی آنها شده ا
می کند تا اين نهاد های دزدی و چپاول را 
برای دزدی و چپاول های بعدی همچنان 

بنا اين گونه داليل است که برم.پابرجا نگهدارد
می گوييم هرگز دولت بی طرف وجود نداشته 

دولت يا ( و هرگز وجود نخواهد داشت 
ابزارطبقه سرمايه داری است يا ابزار طبقه 

کسری بودجه  )ندارد کارگر، شق ثالثی وجود
در . تريليون دالر رسيد ٨/٣ه بامريکا 
ميليون بيکار اعالم شده است در ٧انگليس 

ميليون نفر بيکار شده  ٢٠ماه اخير ٤چين طی 
اند و در تمامی کشور ها همچنان بيکاری و 

ديگر نمی . بی خانمانی در حال افزايش است 
توان حتی با التماس و کنار زدن ديگر 

در رقابت کاريابی شغلی پيدا کرد کارگران 
تنها يک راه مانده است متحدانه اقدام به 

درمبارزه جهانی  .نابودی سرمايه داری کرد
عليه نظام سرمايه داری دانش آموزان و 
دانشجويان فرانسوی به کارگران پيوستند در 

بهمن بنا به فراخوان اتحاديه های دانش  ١٩
ايه داری آموزی در مقابله با سياستهای سرم

دولت سارکوزی کليه دانش آموزان ، معلمين 
، و کارکنان آموزشی در تظاهرات عظيمی 

ی فرانسه به نمايش قدرت درتمامی شهرها
در حمايت از اين حرکات مبارزاتی .پرداختند

درصد  ٨٠با فراخوان اتحاديه های دانشجوئی 
دانشگاهها تعطيل و دانشجويان، استادان ، 

دانش . به آنان پيوستند  کارکنان دانشگاهها
آموزان و دانشجويان فرانسوی در همسوئی 
با جنبش جهانی کارگری قدم در راه مبارزه 

روز  .عليه نظام سرمايه داری گذاشته است
بهمن بدعوت حزب کمونيست جديد و  ٢٦

اتحاديه های کارگری صدها هزار نفر در رم 
از اين دست .دست به تظاهرات زدند

ورد می توان مثال آورد اعتراضات صدها م
که زمينه ساز اتحاد های داخلی و جهانی 

  .کارگران خواهند بود
طبقه کارگر جهانی بطوريکه از دوره  

رهبران بزرگ آن مارکس ، انگلس و لنين با 
تشکيل سه بين الملل جهانی اول ،دوم و سوم 
به مقابله با نظام جهانی سرمايه داری پرداخته 

دوختنه است، و اکنون و تجارب گرانقدری  ان
در يک رو  در  روی قهرمانانه و جهانی 
دوباره دوشادوش يکديگر عليه نابودی نظام 
سرمايه داری و برقراری سوسياليسم 

  . مبارزات خود را تشديد خواهند کرد 
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بقول مانيفست کمونيست طبقه کارگر جهان 
در اين مبارزه چيزی جزء زنجيرهايش را از 

در عوض دنيای فارغ از دست نخواهند داد و 
  .بهره کشی و استبداد بدست خواهند آورد

  
زنده باد وحدت جهانی طبقه 

  کارگر
برقرار باد حکومت جهانی 

  .سوسياليسم
  
  
  

  
  

حکومت اسالمی تا حاال بوق و  تشکيلاز اول 
کرنای ضد امريکای آخوندها گوش فلک را 

که  ؟ولی آيا واقعيت دارد .کر کرده  است
 "ميليادر اسالمی واقعا ١٠٠٠حکومت الهی 

  ؟ندهستضد امريکا  - ضد امپرياليست 
برای درک روشن مسئله کمی عقب تر می 

استفاده حکومتهای طبقاتی عموما و نظام :رويم
به عنوان سرمايه داری خصوصا از مذهب 

افکار توده ها  باهرم اساسی فريب و تخري
وادامه بهره کشی آ نان در جای جای تاريخ 

ت قبل از فرو پاشی حکومت حک شده اس
شوروی کمربندسبز اسالمی توسط سرمايه 
جهانی دور کشور شوروی و ساختن طالبان و 
مجاهدين توسط امريکا و استفاده از احساسات 
مذهبی در افغانستان دوستی نزديک امريکا با 
حاکمان و شيوخ متعصب اسالمی کشورهای 
خليج فارس و خاور ميانه که بر خالف اعتقاد 

اهری  امپرياليسم امريکا تمامی اين شيوخ ظ
ندارندمثال  دموکراسیاعتقادی به کوچکترين 

هنوز در کشورهای عربی زنان حق رای  
حق رانندگی حق شناسنامه ندارند و همچنان 
دوست امريکا هستند و االن پيوند اساسی 
دولت امريکا با دولت های اسالمی عراق و 

ی شود برای بطوريکه ديده م ...افغانستان و
جهانی برهبری امريکا سرمايه داری نظام 

شرکت فرا  ۴١۴مهمترين مسئله حفظ منافع 
ليارد نفر را به بند کشيده يم ۶مليتی که بيش از

بدين منظور مخصوصا در خاور  ،است،اند
ميانه بهترين استفاده را از کشورهای اسالمی 
می کنندهدف حفظ منافع خود و نظام سرمايه 

د حاال چه در شکل سلطنتی چه در داری ميباش
شکل اسالمی چه در شکل جمهوری الئيک و  

با اين توضيح طبق اسناد وزارت .....سکوالر 
امور خارجه امريکا اين کشور توسط تحليل 

انقالب  ١٣۵٠دقيق کارشناسان خود در سال 
ايران و سقوط شاه را پيش بينی می کرد در 

ق بودو شاه خيلی احم( اين اسناد می خوانيم
عقب مانده تر از ان است که اوضاع موجود 

حفظ کند اوبه وسيله  تمامی کسانی که را 
نزديکترين  باعث روی کار امدن او شده اندو

افراد او بودند دور انداخته و اوضاع را به 
با شروع )سمت اغتشاش سوق می دهد 

امريکا در مذاکره دوستانه با ۵٧انقالب 
ال هويزر بهشتی و بازرگان توسط ژنر

به چند )۵٧تا۵۶سال(امريکای در الجزاير 
مسئله تاکيد اساسی کردند اول حفظ ارتش و 

که هر دوتای آنها )ساواک(سازمان امنيت 
يعنی هم ارتش از طريق تيمسار قره باغی 
غير از افسران به پادگانها برگشتند و 
همانطوری ماند و در همان اوايل انقالب با 

تمامی  ۵٨ينی در سالبه فرمان خم تغيير کمی
دوم ادامه . ساواکيها شروع به کار کردند

صدور نفت طبق اصول قبلی که تا حاال انجام 
 متشکل شورا ١۶٠سوم سرکوب . شده است 
و کمونيستها بعنوان نقطه  ناز کارگرا

حکومت کارگری که هردوی اينها نيز با 
سرکوب شوراهای کنترل کارگری  توسط 

هزاران ار بيش از و کشت شوراهای اسالمی 
  . کمونيست انجام شد 

در ادامه پيدا کردن جای گزين به جای شاه 
 ،چهار کشور بزرگ سرمايه داری يعنی المان

امريکا به رهبری  ،انگليس،فرانسه 
رئيس جمهوری وقت فرانسه  ژسيکاردستن

لپ روی سه گزينه کمونيستها  ادر جزيره گواد
گزينه  خمينی را بهترين. جبهه ملی و خمينی 

د به نام انقالب توانبجای شاه دانستند  که می 
انقالب و تمام دست اوردهای ان را سرکوب ، 
که همانطوری هم  شد  در عرض دو ماه . کند

خمينی را به کره ماه بردند و پس از روی 
اولين کار رژيم خمينی خارج  ،کار آمدن

کردن اسلحه از دست مردم بود که بزرگترين 
ود که از طرف سرمايه داران خمينی بوظيفه 

در طول تاريخ اثبات (بود  برايش تعيين شده
شده است پس از هر قيام پيروز مند تا زمانی 
که کارگران و مردم قيام کننده، خلع سالح 
نشده اند انقالب همچنان توفنده بوده  پيش می 
رود،اما به محض اينکه اسلحه را از دست 

ده دوبار مردم می گيرند ضد انقالب ضعيف ش
جان گرفته شروع به شکست دادن انقالب می 
کند در ايران نيز روز سوم پيروزی خمينی 
با فريب مردم درخواست تحويل سالح ها را 

کرد چون خمينی از نقشی که برايش تعيين 
شده بود اطالع داشت و می دانست با وجود 
اسلحه در دست مردم نمی تواند انقالب را 

 جهانمامی انقالبات در ت اين . شکست بدهد
در دست  تجربه شده بود که ماندن اسلحه

برای بزرگترين خطر کارگران و مردم 
و سپس به نام حاکميت  .) سرمايه داری است

انقالب و مبارزه ضد امريکای و ضد 
طبق نقشه خود امپرياليسم ( تیامپرياليس
و نابودی  به انقالب با نام انقالب حمله)جهانی

بعد از خلع سالح  آنی وردهاآتمامی دست 
  .شروع شد مردم

شورای کنترل کارگر شرکت  ١۶٠نابودی  
سرکوب استقالل  ،نفت و کارخانجات ديگر

زادی آسرکوب وسيع ، خلق های کردوترکمن
مطبو  ،دانشگاهها در اجتماع ، های سياسی

تشکلهای  کارگران و انحالل اخراج ،عات 
گستردگی رغم ی عل...کارگری و توده ای و

توجه به  اکوب دستاوردهای انقالب  بسر
هنوز جو انقالبی در  روحيه انقالبی مردم
خمينی و دارو دسته  که. جامعه تسلط داشت

اش به سه دست آويز مهم متوسل شدند، 
مهمترين و بزرگترين ضد حمله سرمايه داری 

که با هماهنگی  اسالمی به تمام صف انقالب
سرمايه داری جهانی صورت می گرفت 

گروگانگيری افراد   -١: رت بودند عبا
 -٣ ايران و عراق جنگ - ٢سفارت امريکا 
مسئله سه که در سايه اين  . انقالب فرهنگی

عالوه بر عوام فريبی در بين مردم به نام 
هزار نفر ١٠٠مبارزه ضد امريکای بيش از 

 پايه های از نيروهای انقالبی که بعنوان  
با چرا که  انقالب بودند اعدام کردند استواری
نمی توانستند به عمر ننگين خود  اننآ وجود

ادامه دهند و فقط در زير اين عوام فريبی ها 
بود که نظام سرمايه داری را از مرگ حتمی 

  .نجات دادند
مثل  ،يا با اين اوصاف حکومت ديگریآ 

واليت فقيه به نام اسالم و حکومت اهللا می 
توانست پايه اصلی امپرياليسم جهانی و 

مريکا يعنی نظام سرمايه داری را که در ا
  !!معرض نابودی قرار داشت نجات دهد ؟

  .خير  "مسلما
شاه به عنوان سگ زنجيری امريکا وقتی 
نتوانست نظام بهره کشی را حفظ کند و در 
مقابل امواج انقالب مجبور به فرار شد 
اقامتش برای رفتن به امريکا از طرف اين 

ن سوال که چرا کشور رد شد و در مقابل اي
چون از  : امريکا از شما حمايت نکرد گفت

من ضد کمونيست تر برای حفظ اوضاع پيدا 

آيا رژيم اسالمی واليت 
پرياليسم امريکا ضد امفقيه 

  !!می باشد؟
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شاه هم ماهيت واقعی و ضد ( .کرده بود 
  )انقالبی خمينی را درک کرده بود

رغم اينکه يبی خود و بی حکمت نيست که عل
درصد  ٧٠درصد مردم دنيا و بيش از ٩٠

اين  مردم امريکا دولت سرمايه داری
را بزرگترين خطر برای خود  )امريکا(کشور

می دانند اما به برکت تنفر همگانی مردم 
ايران از حکومت اسالمی و با اين ديد که هر 

نان آکس با اين حکومت ضد باشد دوست 
مار باال در مورد ايران آمتاسفانه )مردم(است 

صدق نمی کند چرا که مردم از ترس مرگ 
در واقعيت اين  به تب راضی می شوند اما

حرکت آگاهانه رژيم است که تالش می کند با 
سوء استفاده ازبرهان ( برخورد بر عکس

شود ) امريکا( باعث تقويت اربابش )خلف
تالش رهبران و سرداران سپاه برای مذاکره 

بين  مذاکره کنندگاندوره گردی  ،با امريکا
تهران و واشنگتن و خالصه رقابت جناحهای 

  -  مذاکره قت گرفتن برایسب جهتحکومتی 
معنا دار متقابل پس از  مخصوصا پيامهای

مدن رئيس جمهوری جديد امريکا آروی کار 
همه وهمه نشانگر توهم حاکمان )اوباما(

سرمايه  "اما امريکا و کال.استاسالمی 
دقيقا بر اساس تحليل  آنها جهانی بر خالف

کار شناسی می دانند که با توجه به ابعاد 
 به اسالمی و با توجه اقتصادی دولت -سياسی 

تاريخ مصرف رژيم اسالمی  ،تنفر همگانی
عين دوره شاه نابودی آن تمام شده است و

بنا براين همانطور که به  است،قريب الوقوع 
شاه سگ زنجيره ايش اجازه فرار به امريکارا 
 .نداد و در ضمن خمينی را به کره ماه برد

سپاه و  االن علی رغم پيغامهای سرداران
ماده چاکری آکه ما خودمان (رهبر اسالمی 

اما امپرياليسم جهانی ودر راس آن  )هستيم
امريکا از يک طرف به استحاله درونی رژيم 
در طرح ابراهيم يزدی مزدور خود به نام 
حکومت اسالمی بدون واليت فقيه چسپيده و 

نجا آتا  ،در اين ميان تالش دار ند بامانورهای
وباره کارگر و کمونيست کشی که بتوانند  د
واز طرفی ديگر به سوسيال  .براه بياندازد

 ۵٧ سال درکه  نددموکراتها  دخيل  بسته ا
بنام حکومت اسالمی و مبارزه ضد 

ورد های آامپرياليستی انقالب و تمامی دست 
بنام  می خواهنداين بارو ،ن را سرکوب کردآ
دموکراسی و جمهوری سکوالر  ،زادی آ

  .سرکوب کند انقالب را
بر کارگران و زحمتکشان است که نگذارند 

دوره قبل  مانندسرمايه داری جهانی و امريکا 
عمامه مردم را فريب دادند اين باترس تاج از

ورند آبار از ترس عمامه ديکتاتور ديگری در
 زادی و برابری دوباره يک کله خرآو بنام 

حکومت شورای (ديگری بجای حاکميت مردم 
  .جايگزين کنند )کارگران

تا زمانيکه کارگران و ستم کشان سرنوشت 
خود را از طريق قيا م مسلحانه و سرنگونی 

اسالمی  و  دحاکميت فقر و استبدا یانقالب
د بدست نياورند خوبرقراری حکومت شورای 

فقط پاالنش عوض می  ،خر است ،خر همان
با تجمع در تشکلهای انقالبی  در نتيجه. شود

 طبقاتی خود،اهی از منافع خودمان و با آگ
برای . باطل بيافتد دور بهنگذاريم انقالب آينده 

 (ميليونی  ۴٠کارگران با جمعيت  ،اين کار
بايد  در راس و رهبری تمامی  )اکثريت ملت

 یمردم باشند  و با برقراری حکومت شوراي
طبقه کارگران و زحمتکشان و تسليح عمومی 

  يندهر گونه بازگشت به عقب را سد نما
  .است  خطاتجربه را دوباره تجربه کردن 

  
  
  

  وحشت مرگ حکومت( نرده کشی خيابانها
  ) اسالمی از خيزش مردم 
های است در تهران و شهر چند مدتی •

بزرگ و عمدتا مراکز استانها دولت 
نظامی سرمايه داری اسالمی ميدان 
و خيابانهای مرکزی و بزرگ رابا 
 نرده کشی از وسط قطع کرده

د به طرفين خيابانها يکه تردبطور
. غير ممکن می گردد يا خيلی سخت

بنا به اطالع واصله از خيابان 
نيروهای امنيتی رژيم در ترس و 

تيره وتار خودو  وحشت از آينده
پايان تاريخ مصرف آن تالشهای 
مزبوحانه ای می کند تا در صورت 
قيام و شورش و تظاهرات تودها 
 سرعت و حرکت وبه هم پيوستن 
مردم به پا خواسته را کند کرده تا 

اما زهی .سرکوب را راحت تر کند
خيال باطل اراده پوالدين زحمتکشان 

هم  را نه تنها با نرده حتی با بمب اتم
چرا که نيروی .نمی توان شکست

ميليونی ستم کشان عين سيل بنيان 
کن به حکم تاريخ نرده سهل است که 
دروازه های پوالدين استبداد و 

وری سرمايه داری ر ا خواهد اتديکت
-ه البته حکومت فاشيستیک.شکست

اين حکم تاريخ بدور اسالمی هم از
 . نيست

  
  موزش و پرورش يا دکان تجارت طالآ

مدارس در کليه  وپرورش و موزشآوضعيت 
ن بعلت پولی شدن در بدترين آسطوح 

وضعيت قرار دارد بطکوريکه بهترين معلمين 
حکومت  به مدارس پولی کشيده شده اند

اسالمی به عنوان سگ نظام سرمايه داری با 
موزش کشورباعث بيسوادی آپولی کردن نظام 

ميليونی بچه های مردم زحمتکشان شده است 
 مد باالی کشور بعنوانآرغم دری بطوريکه عل

موزش آثروتمندترين کشور جهان و  ی ازيک
به عنوان يکی ازپايه های اساسی هر کشوری  

مدترين اقشار آمعلمين زحمتکش از کم در
نها مخصوصا آعده بسياری از  هستند،جامعه 

حق التدريسی تا دو سال حقوق نگرفته اندو 
موزش و پرورش در دولت آهمچنين ادارات 

بزرگترين مهر نواز و نظامی احمدی نژاد با 
 امور رئيس قبلی .استکسری بوجه مواجه 

تهران مجبور به  اعتراف شد  ١٨مالی منطقه 
ميليون ۴٠که مدرسه ای که ما دو سال قبل 

ميليون تومان  ٣تومان اعتبار می داديم االن 
جان سرمايه داران و  .جه می دهنددبو

سرداران ميليادر سپاه و اطالعات و حسابهای 
در  .ی نژاد به سالمت بادبانکی خارجی احمد

 - سياسی –حکومت اهللا با حاکمت اقتصادی 
خانوار ميليادر بقول مصباح  ١٠٠٠نظامی 
غير ) بقول تبريزی ها مستراخ يزدی(يزدی 

ليادرها بعنوان نمايندگان اهللا در ياز خود اين م
هرچه !!هستند؟ ...روی زمين مردم کدام 

و  ادامه حکومت اهللا باشند،مردم بيسواد تر
د . خواهد بودواليت فقيه طوالنی تر 

رحکومت امام زمان و نايب بر حقش خدا 
 وهروئين  ,شيشه ,برکت بدهد به کراک

  !!سواد به چه دردی می خورد؟ ،ترياک
و حکومت ولی مستراخ يزدی زيادی به خود

دور  .غره  نباشد سرمايه داری ولبايت فقيه
طناب دار  آنهانروز که عمامه های آنيست 

و کارگران و زحمتکشان با  .شدخواهد  نشا
انقالب خود طومار اين مار هزار سر را 

چرا که اين حکم تاريخ است   .خواهند پيچيد
که با قدرت ميليونی توده ها ظلم و بهره کشی 
محکوم به زوال و نابودی است و حکومت 

عاليترين درمان همه کارگران یشوراي
  .دردهاست

يخ را توده ها می به ياد داشته باشيم که تار
سازندوکمونيست ها و کارگران انقالبی بايد 
بدانند تازمانی که طبقه کارگربرای انقالب 
مهياو سازماندهی نشود به زائده سرمايه داری 
تبيديل شده و نمی تواند رسالت تاريخی خود 

اخبار خليی داخلی



     صفحه ٨٧اسفند/چهارمشماره  /نشريه کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان  همبستگی کارگری

 

 

يعنی سرنگونی سرمايه داری و برقراری 
  . حکومت کارگری را به سرانجام برساند

  
  !!فوايد ماهواره اميد؟اندر 

با توجه به غارتهای علنی اموال عمومی 
کيسه  دوختنتوسط باندهای قدرت اسالمی و 

نظام اسالمی برای همه چيز  توسط پول
 ،بيمارستانها،دانشگاهها،موزش و پرورشآ

حمل و نقل و مالياتهای سنگين حتی برای راه 
رفتن در کشوری که چهارمين صادر کننده 

ين ميدان گازی جهان و دو مين نفت و بزرگتر
ذخيره مس دنيا و خالصه دهمين کشور دارای 

 يکی ازکشور ٢٠٢معدن در بين بيش از 
ثروتمند ترين کشور جهان است نسبت به 

مدها آجمعيت خود که مثال فقط از بابت اين در
غير از کارکردن مردم ساالنه به هر خانواده 

پول می رسد ولی رژيم  تومانميليون  ٨٠
ميليادراسالمی برای الپوشانی اينکه  ١٠٠٠

خوند با اين پولهای غارت شده در آهر بچه 
خوندها ست خانه آوسط لندن  که وطن اصلی 

ساله  ١٩نمونه پسر (متری دارند ٢٠٠٠های 
) ی دبير شورای امنيت ملی سابقنحسن روحا

( و يا حسابهای بانکی رفسنجانی در سويس
طرف ودر  استپر )جنرال سرويس بانک

ميليون از خانواده های زحمت  ٢٠مقابل 
درصد زير خط  ٧۵کشان در فقر مطلق و 

و حکومت سرمايه داری .... فقر قرار دارند
اسالمی به نيابت از بزرگ معلم خود حزب 
فاشيست آلمان و احمدی نژاد به نيابت از پدر 

مسئول تبليغات حزب گوبلزبزرگ خود 
و از هر لمان از کاه کوه می سازد آفاشيست 

فرصت و مسئله ای از غزه تا کوچکترين 
خبر علمی فرهنگی در جهت اين ال پوشانی 
اوضاع به بن بست رسيده استفاده می کند 

ليادر يم ١٠٠٠گفتنی است در کشوری که 
ميليون مردم رابه  ٧٠اسالمی کل جان و مال 

غارت می برند ماهواره به چه درد مردم می 
  !!!خورد ؟

اهواره با کمک اربابان ين اوضاع مچندر 
رژيم فقط به درد کنترل و جاسوسی نيروهای 

مردمی توسط رژيم می خورد تا  -انقالبی 
عمر ننگين خود را چند صباحی طوالنی تر 

، گهی  اما شتر در خواب بيند پنبه دانه (کنند
اين رژيم   )لپ ،لپ خورد گهی دانه ، دانه

 مرده"پوسيده را ماهواره سهل است عيسی که 
چرا را زنده می کرد نمی تواند نجات دهد  "ها

به   ی هانزديک همينانقالب از که صدای پای
  .گوش ميرسد

  
  
  

  
ما در قسمتهای پيشين گفتيم مبارزه تشکل 
های سياسی و صنفی طبقه کارگر دو روی 
يک سکه هستند و هر گونه جدائی بين دو 
وجه يک مبارزه باعث تفرقه و دنباله روی 

ری ميباشد و ياد آور شديم تشکل جنبش کارگ
های موجود بر بستر چند عامل مهم بوجود 

  : آمده است که عبارتند از 
شرايط سرکوب و استبداد                                                                                     ) ١
اری وضع خراب طبقه کارگر از لحاظ بيک)٢

، عدم امنيت شغلی در سايه قراردادهای 
  موقت و فالکت عمومی 

حزب سياسی طبقه کارگر                                                                                نبود) ٣
تسلط گروهها و جريانات غير کارگری از )۴

لحاظ فکری بر تشکلهای کارگری بر اساس 
سياستهای سه جانبه گرائی ، علنيت و قانونيت 
سرمايه داری و تحت عوامل باال با شعار از 

و » خرس موئی هم کندن غنيمت است «
تحت سياستهای و قواعد بازرسی حکومت 
ضد کارگری اسالمی تشکل های موجود را 

پيوند عميق با بدنه خود و ،از راديکاليسم
همچنين سراسری شدن دور می 

گاهانه باعث تقويت جبهه سرمايه وناآ.کنند
داری ، رو شدن عناصر مبارز کارگری ، 

در جا " دنباله روی جنبش کارگری و نهايتا
زدن آن می شوند ما توضيح داديم بر خالف 
نمايندگان سرمايه داری سازش طبقاتی و نفی 
کنندگان تجمع و تشکل سياسی کارگران با نام 

اگر که (تشکل های صنفی مستقل از احزاب 
سر نخ آنان را بگيريم به آخور يکی از 
جناحهای داخلی و يا خارجی سرمايه داران 

فقط تحت رهبری و هدايت حزب )می رسند
سياسی بعنوان محل تجمع آگاه ترين ، 
پيشروترين ومتشکل ترين و جسور ترين 
عناصرانقالبی جهت پيروزی طبقه کارگر از 
تمامی بخش های کارگری است که می توان 

داف اقتصادی و سياسی را در يک مسير اه
هدفمند و با برنامه به هم پيوند داده و کل طبقه 
کارگر را در مقابل تمامی بخش های سرمايه 
داری سازمان داده وبر پراکندگی و رقابت 
درونی کارگران غلبه نمود و به مبارزه ابعاد 

ما همچنين ياد آور شديم ، اگر . سراسری داد
های صنفی وسياسی شعار جدائی تشکل 

نمايندگان فکری سرمايه داری راهم قبول کنيم 
با توجه به اين که حکومت اسالمی حافظ نظام 

سرمايه داری ايران چه حاال و چه در دوره 
ستم شاهی با توجه به اهرم اقتصادی نفت 

تمام قدرت اقتصادی را در دست دارد " تقريبا
بدين لحاظ شاه خود را سايه خدا و حکومت (
هر گونه ) سالمی نماينده مستقيم خدا می داندا

خواسته های هر چند جزئی رفاهی و يا ايجاد 
تشکل با خود دولت روبرو شده و گالويز 
ميشود، بدين لحاظ هم بين مبارزه اقتصادی 

هيچ فاصله ای وجود ندارد و " سياسی تقريبا
چون با هر گونه خواست اعتراضی با خود 

نمونه (می کند  دولت سرمايه داری برخورد
برخورد حکومت اسالمی با سنديکای شرکت 
واحد ، هفت تپه ودر موارد شديد کشتار 

بنا بر اين دو سطح )کارگران خاتون آباد 
شکل و مبارزه به هم تنيده شده و جدائی 
ناپذيرند هر گونه مبارزه هر چند کوچک 
صنفی بالفاصله رنگ سياسی به خود می 

ن و هزينه سنگين گيرد و برای مبارزين تاوا
طلب می کند و ما چه بخواهيم يا نه، تشکل 
های صنفی با توجه به واقعيت موجود بدون 
ساختار مخفی و نيمه علنی و همچنين ارتباط 

بعنوان پيوند )حزب(تنگاتنگ با تشکل سياسی 
دهنده و ارتقاع دهنده مبارزه سراسری طبقه 
 کارگر در مقابل دولت يکدست طبقه سرمايه

می تواند ا سياست هماهنگ سرکوبش نه دار ب
دوام داشته باشد و نه سراسری و يکپارچه و 

درنتيجه مجبور به عقب . متحد عمل کند
ما در اين رابطه .نشينی و شکست خواهد بود 

موفق شورای متحده کارگری " به تجربه نسبتا
اشاره نموديم که  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠در سالهای 

ه داری در شرايطی که هنوز نظام سرماي
کامل شکل نگرفته بود از طريق تجمع صدها 
اتحاديه و سنديکا با مرکزيت شورای متحد 

هزار کارگر را متحد و يکپارچه  ٣۵٠٠٠٠
 –کرده بود و نقش مهمی در تاريخ سياسی 

ملی شدن مانندانقالبی کشورمان بازی کرد
با اين توضيحات از شماره های  .صنعت نفت

  : لی قبلی بر گرديم به موضوع اص
اسالمی سرمايه در  –حکومت ديکتاتوری 

وحشت از آينده تيره و تار خود و ترس از 
سياسی از  –دست دادن قدرت اقتصادی 

کوچکترين جرقه حرکت برای ايجاد تشکل و 
خواست های مطالباتی کارگران و مردم 
زحمتکش بر خود می لرزد و تالش می کند 
هر اقدامی در اين جهت را در نطفه خفه 

ازد چرا که بر خالف سالهای اوليه اکثريت س
درصدی توده های کارگر و ستمکش  ٩٠

 ٣٠ناراضی بوده و با توجه به تجارب " شديدا
ساله خود اعتقادی به حل مشکالت و مسائل 

نگاهی تجربی انتقادی به تشکل 
قسمت سوم  های موجود کارگری

اتحاديه ای  –لهای توده ایتشک( 



     صفحه ٨٧اسفند/چهارمشماره  /نشريه کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان  همبستگی کارگری

 

 

خود از طرف حاکميت اسالمی ندارند و از 
طرفی نبود يک حزب سياسی سراسری 

نا قدرتمند و پايدار که بتواند اين انرژی و 
رضايتی عمومی را در تشکل های توده ای 

متشکل ) حزب(و سياسی ) اتحاديه  –سنديکا (
و متحد و يکپارچه ساخته و در مقابل طبقه و 
دولت سرمايه داری و سياستهای آن مقاومت 
کرده و در جهت اهداف انقالبی خود پيشروی 
کند اوضاع و موقعيت پيچيده و دو گانه ای بر 

از يک سو بعلت . ست کشور حاکم ساخته ا
اجتماعی و فرهنگی با  –بحران اقتصادی 

" مخصوصا(تشديد و ارتقاع مبارزه طبقاتی 
هر چند خودجوش و پراکنده روبرو ) کارگری

هستيم و از طرف ديگر با توجه به اين 
پتانسيل و حرکات کمبود تشکل های سياسی و 
مبارزاتی که بعنوان تجسم و هدايت اين 

به عبارت ديگر .برويممبارزات باشد رو
نيروهای پيشرو و فعال کارگری از قافله 

و همچنين هر حرکت . بسيار دور هستند 
مبارزاتی و تشکل مبارزاتی بعلت سياستهای 
مستقيم سرکوب رژيم بالفاصله رنگ سياسی 
به خود گرفته و بعلت خالء تشکل های 

سياسی و سراسری برای  –قدرتمند اقتصادی 
نبود قدرت (د سياسی پر کردن اين کمبو

بدون آنکه خود بخواهد نوعی ) سراسری
و سعی .محوريت و پايه اساسی پيدا می کند

می کند در جواب به اوضاع ياد شده اين جای 
خالی و کمبود اساسی را پر کند و بديل يا 
جای گزين آن گردد و يا به عبارتی خط مقدم 

نمونه شرکت (حمله مبارزه عمومی می گردد 
توضيح اين ..)و هفت تپه و ٨۵-٨۴واحد 

مسله و علت وحشت رژيم سرمايه داری از 
يک حرکت هر چند کوچک بدان لحاظ است 

  : که بدانيم 
برای پر کردن اين شکاف عظيم بين " اوال

توده ای و  –مبارزات روبه گسترش کارگری 
بعد شکل های متناسب با اين گسترش چه 

م اقتصادی الز –ابعادی از فعاليت سياسی 
  است 
از نيروهای کارگر نسبت به اوضاع " ثانيا

 –موجود در جهت ايجاد و تشکل های سياسی 
اقتصادی بطور اصولی و با برنامه و 
هماهنگ و نسبت به ملزومات مبارزه در 
شرايط کنونی در ساختارهای مخفی و نيمه 

در اين رابطه مراجعه کنيد به (علنی اقدام کنند
می توانند )رگریهمبستگی کا ١نشريه شماره 

طلسم موجود را شکسته و با غلبه بر شرايط 
موجود جنبش  سرکوب جوابگوی مسايل

اما آيا تشکل های .مردمی باشند –کارگر 

موجود می توانند جوابگوی نيازهای 
مبارزاتی کنونی باشند؟ بطوريکه در اول 
نوشته اشاره شد تشکل های موجود در شرايط 

ه کارگر سرکوب و نبود حزب سياسی طبق
برخالف تشکل های قوی (بوجود آمدند 

و با هدايت جريانات )١٣٣٢ – ١٢٨۵سالهای 
غير کارگری و اصول رايج سرمايه داری در 
تشکل های زردکارگری يعنی قبول قوانين 

قبول ) قانونيت(ديکته شده نظام سرمايه داری 
و قبول حاکميت ) علنيت(رو باز بازی کردن 

و مسائل مورد سرمايه داری در شکل ها 
و همه اينها بر ) سه جانبه گرائی(مبارزه 

اساس اصل پايه ای و اساسی نفی تشکل 
سياسی طبقه کارگر يعنی تشکل مستقل از 

شکل . احزاب بوجود آمده و شکل گرفته اند
گيری اين تشکل ها و مبارزات در عين تکيه 
بر مبارزات کارگران ورهبری خودجوش و 

( توده ای کارگری نوعی دنباله روانه اما 
در مراحل اوليه ..) شرکت واحد و هفت تپه و

اما چون از يک طرف همسو و  .بودند آن
متصل با جريان عمومی حرکات و مبارزات 

که فقط در صورت وجود ( کارگری نبوده 
شکل های سراسری سياسی و اقتصادی 

و بنابرين در حد زوم ) کارگران ميسر بود
يه بر کل طبقه کردن بروی خود بدور از تک

کارگر بعنوان نيروی سراسری ، تک افتاده و 
حالت گوشه گيری و عزلت پيدا کرده و به 
جای پيش روی در موارد زياد به عقب نشينی 

  .های مهمی تن داده است
از سوی ديگر تکيه يک جانبه عمده رهبريت  

اين تشکل ها بعلت عدم تجربه مبارزاتی بر 
نتی و رسانه ای فعاليت تبليغی در سطح اينتر

و مانور آنها بين جناح مختلف سرمايه داری 
باعث دوری آنان از بدنه کارگری و دل 
خوش کردن به بوق وکرنای رسانه ای شده 

سال تجربه  ٢٠٠در حاليکه با توجه به . است
مبارزات مخفی کارگری و اصول سازماندهی 

( در کشور خودمان " مخفی مخصوصا
، شورای متحده  اتحاديه کارگران راه آهن

وبدور از تبليغات ، جريانات غير ...) و
) علنيت ، قانونيت ، سه جانبه گرائی (کارگر 

اين تشکل ها عين نمونه های موجود سنديکا 
فرانسه ، آمريکای ( و اتحاديه ها مخفی 

می توانست با ..) مرکزی و جنوبی و 
سازماندهی اعضای متعهد و نترس در هسته 

قسمت های مختلف حوزه های مخفی در بين 
مسئوليت و همچنين استتار قسمت عمده 
رهبری و با در اختيار گرفتن و ايجاد شکل 
های علنی که گردانندگان آنان از اعضای 

ميباشند مثل ) سنديکا –اتحاديه (تشکل مخفی 
رهبری (تعاونی ها ، صندوقهای همياری 

تروتازه  هميشه ارتباط خود را با بدنه ) مخفی
ته و جذب نيرو کرده و سياستهای نگه داش

عمومی سنديکا و اتحاديه را به پيش ببرد و 
با رعايت فعاليت در سه سطح علنی ، نيمه 
علنی ، مخفی از يک طرف سياست های 
سرکوب دشمن را خنثی کرده و از طرف 
ديگر بعنوان سمبل پايداری و مبارزه در دل 
کارگران جای بگيرد و رهبری از بدنه جدا 

در مثال اتحاديه کارگران راه آهن که از نشود 
( طريق هسته ها و نشريه مخفی با بدنه خود 

متصل بود با يک ) کارگران راه آهن 
 ٢٠فراخوان برای اعتصاب و تظاهرات تا 

. هزار کارگر را به حرکت در می آورد
بزرگترين ضرر علنيت و قانونيت سرمايه 
داری در تشکل های مبارز از يک سو رو 

تمامی بدنه و رهبری حرکت برای  کردن
دشمن و از طرف ديگر تنزل خواست ها و 
اهداف تشکل تا حد جدائی تا مورد قبول 

از زير تيغ آن رد شود برای  تاارباب بوده 
مثال سطح نشريه بايد از حد انتقاد روزنامه 
های رژيم پايين باشد تا مورد لطف قرار گيرد 

ن از در حاليکه در يک تشکل مخفی می توا
طريق نشريه نيمه علنی و پخش در بين بدنه 
از طريق هسته های مخفی اعضا نفوذ قدرت 
مادی و معنوی سنديکا را ارتقاع داده و از 
طريق اتصاالت علنی که بتوسط تعاونيها ، 

 ود.با بدنه داريم... های همياری وصندوق
مخفی را بکار برده و  –سطح فعاليت علنی 

ه و صداقت اعضای درستی سياستهای اتحادي
آنرا به اثبات برسانيم ودر شرايط مناسب که 
تشخيص آن بعلت ارتباط زنده با بدنه مهيا 
است زمينه ساز حرکت و حمله به دشمن 

اما معضل .باشيم..) اعتصاب ، تظاهرات و(
اساسی شکل های کنونی تسلط سياستهای غير 
کارگری بر پايه علنيت و قانونيت و سه جانبه 

) هر چند کارگری را(ت که رهبری گرائی اس
مجبور می کند با به نمايش گذاشتن تمام وجود 
خود برای دشمن و محدود کردن سطح 
خواستهای کارگری برای  اينکه قانونيت را 
زير سوال نبرد خود رادر يک چهار ديواری 
تنگ  که با قواعد بازی رژيم تنظيم ميشود 
دا محسور کند و هر چه بيشتر از بدنه خود ج

در حاليکه رژيم ضد کارگری کنونی . شود 
به طرز لباس و خوردن وراه رفتن انسانها 
گير می دهد چه رسد به فعاليت سازمانيافته 

در نتيجه !!کارگری عليه بهره کشی استبداد 
علنی گرايان ،قانون گرايان و طرفداران سه 
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جانبه گرايی برای اينکه خودرا با پرنسيپ ،با 
بور هستند نشان بدهند مج وجاهت و انقالبی

تعديل مطالبات ،سازشکاری ، رفرم پذيری
وتوجيه جنايات سرمايه داری رابه عنوان 
حرکات انقالبی تئوريزه کنندو حتی در اين 

اسالمی را تا آن  –مسير جمهوری فاشيستی 
حدی که می توان در آن فعاليت علنی و 

بنابراين به .قانونی انجام داد تبليغ می کنند
غير مستقيم جزء خدم و حشم سرمايه  صورت

خودرا  داری قرار می گيرندهرچند که فعاليت
  . می نامندکارگری  "آزاد"يا"مستقل"

در نتيجه تشکل های موجود بدون سطحی از 
مخفی کاری در اشکال رهبری و سازماندهی 

نشريه ، هسته های مستقر در ميان کارگران (
غير ، نحوه ارتباطات ، چگونگی سازماندهی 

مستقيم ودر اختيار  گرفتن شکل های علنی 
در محيط فعاليت مثل تعاونيها ، صندوقها ، 

نمی توانند پايه های ..)تيم های ورزشی و 
خود را در ميان کارگران حفظ کرده و اعتماد 

هر گونه ارتباط غير .آنان را بدست آورند
منظم و ولنگ و باز با بدنه کارگری باعث به 

يت کاری آنان و ترس و خطر افتادن موقع
رژيم ضد کارگری . گريز از تشکل می شود 

با قبول ظاهری رهبری و با فشارهای دائمی 
آنرا از بدنه جدا )زندان و اخراج ( روی آن 

کرده و در يک دايره بسته نگه می دارد و اين 
مسله تاثير سوئی روی بدنه به جای می گذارد 
ن در حاليکه تحت سازماندهی مخفی می توا

نوع ارتباط رهبری با بدنه را پيچيده و دور 
در اين رابطه يک . از ديد دشمن درست کرد 

اصل مهم مبارزاتی ميباشد که هر چه حمايت 
و اتصال بدنه با رهبری عميق تر و گسترده 
بوده و مبارزات آنان يکدست و متحد باشد به 
همان درجه باعث عقب نشينی دشمن و سطح 

. ل خواهد بودگسترده عمل علنی تشک
رهبری حرکت و تشکل  ،نيروهای پيشرو

" های کارگری بايد در حين حرکت مخصوصا
و اوج آن دو ) اعتصاب(با شروع مبارزه 

سطح علنی و مخفی برای پوشاندن سطحی از 
رهبری و همچنين اشکال سازماندهی در نحوه 
ارتباط خود با بدنه کارگری را حفظ نمايند 

  :چرا که 
مبارزاتی نقطه شروع و  هر عمل" اوال 

چه موفقيت آميز و چه شکست (پايانی 
" پايان مثال از دارد بنابرين پس) خورده

در صدد شکارعوامل ضد  اعتصاب رژيم
  .سرمايه داری بر خواهد آمد 

اينکه بايد در حين حرکت و با استفاده " ثانيا
روحيه باالی هميشگی در کارگران شروع به 

ر بين کارگران کرد ايجاد تشکل های پايدار د
که در همه حاالت مهمترين ابزار مبارزه 

و اين ) اتحاديه  –سنديکا (کارگران هستند  
مسله در سطح مخفی می تواند پايدار و با 

با بعبارتی . دوام به بقای خود ادامه دهد 
نه قدرت شروع هر حرکت اعتراضی که مواز

به نفع کارگران به هم می خورد بهترين زمينه 
) سنديکا –اتحاديه (د تشکل های پايدار ايجا

بوجود می آيد که نيروهای رهبری بايد از 
اوضاع بوجود آمده بنحو احسن در جهت 

) نمونه هفت تپه ( ساختن تشکل استفاده کنند 
اما بر عکس قضيه هم صادق است در اثر 
فعاليت سازمانيافته نيروهای پيشروی کارگری 
  در محيط های کارگری ، تشکل های
( سنديکائی و يا نطفه های آنان ساخته ميشود 

بالفاصله از طرف " که عموما) مخفی
نمونه ( کارگران مورد استفاده قرار می گيرد 

در هر دو صورت برای پر ) شرکت واحد
کردن خالء قدرت کارگری بايد با پيوند 
سراسری سنديکاها و اتحاديه ها در جهت 

درت فدراسيون کارگری حرکت نموده و به ق
طبقاتی کارگران بعنوان يک طبقه انقالبی در 
مقابل رژيم سرمايه داری ماديت عينی و 

تا اين مسله زمينه ساز تشکل . . عملی داد
سياسی نيز باشد بطور خالصه بايد برای 
خالصی از بحران پراکندگی و هويت 
کارگری نيروهای پيشگام کارگری بايد از 
يک طرف رهبری تشکل ها و نحوه 

اطشان با بدنه را طوری سازمان دهند که ارتب
در عين تکيه بر قدرت جمعی مبارزاتی 
کارگران که چشم اسفنديار رژيم ضد کارگری 
اسالمی بوده و مهم ترين عامل عقب نشينی 

نمونه چاپلوسی خالی باف به سنديکای (آن 
و از طرف ) شرکت واحد در استاديوم آزادی

ا را از ديگر بايد قسمت عمده رهبری تشکل ه
چشم دشمن مخفی کرده و نحوه ارتباط آن با 
بدنه اعضا و کارگران غير عضو آن واحد را 

هسته های مخفی ،  ،نشريه مخفی(از طريق 
وبا سازماندهی و در اختيار گرفتن تشکل های 
علنی در آن محيط مثل صندوقها و تعاونی 

مخفی و نيمه ) توسط هسته ها در آنجا..هاو
تا عالوه بر جلوگيری از علنی سازمان داد 

اعتقاد و اقدام به ايجاد شناسائی و سرکوب 
اعتماد به راه و عمل تشکل و رهبری را در 

هرچه قدرت سازماندهی .بدنه بوجود آورد 
مخفی در اين تشکل ها بيشتر باشد به همان 
اندازه قدرت دشمن زبون تر و اتورتيه مادی 

ا در بين اعض) اتحاديه  –سنديکا (و معنوی 
چرا که از يک طرف ،باالتر خواهد رفت

بهانه اخراج ود ستگيری و بنابرين ترس در 
بين اعضا از بين رفته و از طرفی بعلت عدم 

ائی دشمن در سرکوب بخاطر رعايت ناتو
اصول مخفی سازماندهی از طرف تشکل ياد 
شده بعنوان سمبل کل کارگران در آن محيط و 

اعث تقويت بعنوان ستاد رهبری مبارزه آنان ب
مبارزه و حس همبستگی کارگران خواهد شد 
اما از طرفی تشکل و مبارزات تک افتاده 
نمی تواند بدون پيوند با بخش های ديگر 
کارگران بعنوان يک طبقه کل و سراسری در 
مقابل حکومت و طبقه سرمايه دار دوام آورد 
بنابرين حرکت در جهت ايجاد تشکل پايدار 

در " مخصوصا) حاديه ات –سنديکا (کارگری 
شرکت نفت، ( جاهای مهم اقتصادی 

پتروشيمی ، خودرو سازيها و صنايع بزرگ 
و پيوند آنها در فدراسيون سراسری ...) و

برای يکپارچه و همسو کردن کل طبقه کارگر 
از اهميت استراتژيک و اساسی برخوردار 

برای ايجاد هسته های مخفی درصنايع . است
کارگران و ارتباط و فوق ومحل کارو زيست 
اين هسته ها می  ،اتصال آگاهانه و بيرونی

توده ای و  –د پايه سازمان کارگری نتوان
در اين راستا نيروهای . سراسری قرار گيرند

پيشتاز کارگری در محيط های بزرگ 
کارگری بايد برنامه و هدف سازمانيافته ای 
را برای رسيدن به تشکيالتهای سراسری 

  . بگيرد کارگری در پيش 
در نهايت تذکرمجدد مضمون کلی به صورت 

  :چکيده الزم است 
سه محور رفر ميستی که باعث اضمحالل 
تشکلهای کارگری در جوامع سرمايه داری 

  :می شوند عبارتند از 
 علنی گرايی  -١
 قانون گرايی -٢
 سه جانبه گرايی  -٣

 –که هر سه با اصول مبارزات کمونيستی 
ضديت کارگری و حزب طبقه کارگر در 

کامل قرار دارند و باعث می شوند ايجاد 
حزب طبقه کارگر يعنی تنها ابزار پيروزی 
کارگران برای بدست آوردن مطالبات و 

  .تسخير قدرت به آينده نا معلوم موکول شود
ما در قسمت بعدی به تشکل فعالين خواهيم 

  .پرداخت 
در مقابل عمل سازمانيافته و جهانی 

  د کارگریسرمايه پيش به سوی اتحا
پيش به سوی تشکيل فدراسيون 

  .سراسری کارگری در ايران 
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اعتراض کارگران شرکت تامين ترابر 
  سبز صبا

پس لرزه های تهديد و ارعاب به شرکت 
پيمانکارمسافر بری و (خصوصی صبا 

هم ) مشهد –تهران  -خدماتی راه آهن تبريز
در پی اخراجهای دسته جمعی ، عدم .رسيد

ع حقوق و دستمزد، تحميل پرداخت بموق
قراردادهای سفيد امضاء ،برخوردهای غير 
انسانی و ضد کارگری مديران و کارفرمايان 
شرکتهای دولتی و خصوصی که سالهاست 
گريبانگير طبقه کارگر وتمامی 
اقشارزحمتکش ايران گرديده و روزبروز بر 

  .شدت و حدت آن افزوده می شود 
با نيز مديران شرکت تامين ترابر سبز ص

برای کسب سود هرچه بيشتربه هر قيمتی و 
افزايش شدت استثمارکارگران وبرای عقب 
نماندن از اهداف سرمايه دارانه خويش  با 
استخدام چماق بدستی بنام فرهاد شفقت که 
سالها در امريکا و کانادا ساکن بوده و تمامی 
راه وروش ضد کارگری و استثماروزجرکش 

بی فراگرفته است ، کردن انسانها را به خو
می خواهند قراردادهای يک ماهه و سه ماهه 
را برای کارگران اين شرکت به ارمغان 
بياورند، شخص مذکور در اولين صحبتهای 
خودخبر از اخراج عده ای و تاخير چندماهه 
در پرداخت حقوق کارگران و قراردادهای 
يک ماهه، همچنين با جار و جنجال ، رعب و 

نشان دادن اصول مديريتی وحشت اقدام به 
خود کرده است، با تشديد جو جاسوسی و 
پليسی محيط کار چنان از بی تشکلی کارگران 
سوء استفاده می نمايد که طی دو ماه اخير 
توانسته است بيش از سه نفر از کارگران 
خدمات رسان داخل قطارها را به بهانه های 
واهی بدون پرداخت حق و حقوق و ترساندن 

ز پليس و دادگاه اخراج کند ،و برخی را آنها ا
نيز با حساب سازی ها و پرونده سازی وبهانه 
قراردادن يک فراموشی اقدام به اخراج نموده 

  .است 
مديران شرکت صبا با سرپوش گذاشتن به 
رفتارهای ضد کارگری فرهاد شفقت و ابراز 
نارضايتی دروغين پنهانی از رفتارهای وی 

که گويی از هيچ چيز چنان وانمود می کنند 
خبر ندارند و جناب شفقت را آنها برای 
مديريت انتخاب نکرده اند يعنی جناب شفقت 
ناگهان و بدون اطالع اين مديران کالش از 

آنان . آسمان برای مديريت صبا افتاده است 
با رفتار ساختگی خود شعور و درک طبقاتی 
کارگران را به مسخره می گيرندو خيال می 

رگران گفته های آنها را باور می کنند کا
کنند،مديران فريب کار، که سرمايه داری 
هميشه بخش عمده مبارزه بر عليه طبقه 
کارگررا با فريب کارگران و خودرا دوست و 
خير خواه کارگران نشان دادن اقدام به کسب 

يعنی در حقيقت . سود و افزايش آن می کنند
  :با پنبه سر می برند يا بقول حافظ 

  ود می کشند و خود تعزيه می دارندخ
ما کارگران شرکت صبا با آگاهی از ترفند 
های کارفرمايان و مديران فريب کار آنها، 
ضمن حمايت از حرکتها و اعتراضات 
گسترده کارگری که نماد طبقه ا ی  متشکل و 
ضد سرمايه داری است ، نفرت و انزجار 
خود را از روش مديران شرکت صبا ابراز 

و اميدواربه حمايت دوستان کارگر  نموده
  .خويش هستيم

  کارگران شرکت تامين ترابر سبز صبا
  

ما جمعي از آارگران ايرانخودرو ضمن 
حمايت از خواست بر حق آارگران 

ترابر سبز صبا از همه فعالين تامين 
آارگري مي خواهيم آه از مبارزات 

  .حق طالبان اين آارگران حمايت آنند
  )کارگران ايرانخودرو به نقل از وبالگ(
  

  اخبار مبارزات آارگران ايران خودرو
  ايران خودرو،ايتكوپرس

  اخراجهای پايان سال مشكل همه ساله
در ايران خودرو با فرا  ،بنا به خبر دريافتى

رسيدن پايان سال مقدمات اخراج کارگران 
اين روالى است که سرمايه . شروع شده است

به پيش داران در بخشهاى مختلف کمابيش 
امسال نيز از يکماه پيش زمزمه هائی . ميبرند

مبنی بر احتمال اخراج تعدادى از کارگران 
در پايان سال در بين کارگران دهان به دهان 

  . ميشد
  ايتكوپرس 

در چند روز اخير توسط دادفر مدير کل ايتکو 
نفره ای  ٧۵پرس و بلوری مدير توليد ليست 

تکو پرس از کارگران قراردادی سايت يک اي
اخراج اين . براى اخراج تعيين شده است

. کارگران حداکثر تا دو هفته آينده قطعی است
تا اين لحظه اسامی کارگران اخراجی اعالم 

با جدى شدن خبر اخراج و . نشده است

فضای نگرانی از اخراج  ،نامعلوم بودن ليست
و بيکاری در اين روزهای پايانی سال بر 

ده های محروم شان زندگی کارگران و خانوا
  . سايه افکنده است

http://khodrokar.blogfa.com 
  
داخت رتراض آارگران ايتكو پرس به عدم پاع

  عيدي پايان سال
  عيدی پايان سال کارگران چه شد؟

نفر از کارگران سايتهای يک  ١٧٠٠بيش از 
 ۴۵٠٠و دو ايتکو پرس و همچنين بيش از 

يران نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس ا
خودرو تا اين لحظه موفق به دريافت مبالغ 

يکی از . ناچيز عيدی پايان سال خود نشده اند
مسئولين مالی ايران خودرو به کارگران 

زمان پرداخت عيدی های : معترض گفته است
  ! فعال پول نداريم ،شما معلوم نيست

 ،بعلت اخراجها، تعويق در پرداخت دستمزدها
ان دراين دو و عدم پرداخت عيدی کارگر

کارگران بخشا . مرکز فضا ملتهب است
 .اعتراض خود را با کم کاری بروز ميدهند

  
  )به نقل از وبالگ کارگران ايرانخودرو(

با توجه به هميشگی بودن اخراجهای پايان 
کارگران  چارهتنها  ،)و در طول سال(سال 

وحدت  ،برای مقابله با آن و ديگر مشکالت
ه به اينکه امکان با توج .و تشکيالت است

تشکيل اتحاديه يا سنديکای علنی که ضمن 
مستقل از دولت و کار فرما باشد  نعلنی بود

با  بايد در نتيجه کارگران ،وجود ندارد
 تشکيل اتحاديه های مخفی و هسته ها

مبارزات خودرا پيش ارگری وکميته های ک
ببرند و در همين حال بايد به سمت تشکيل 

ردن مبارزات حزب خود و سراسری ک
کارگری گام بردارند، تا در نقطه اوج 

با استفاده از ابزار طبقاتی بحرانها آگاهانه 
سرمايه  کلجمهوری اسالمی و) حزب(خود 

داری را سرنگون کرده، حکومت کارگری 
  .را برقرار نمايند

کارگران ايرانخودرو برای جلوگيری از 
 )و سالهای بعد (تکرار اخراجها در سال آتی

ال فرصت دارند اقدام به متشکل شدن يک س
از طريق هسته ها و کميته کارخانه و 

د اتحاديه يا سنديکای همچنين اقدام به ايجا
اگرچنين نکنيد سال آينده ،کنندمخفی 

خواهيد نيزباهمين افسوس تکرار
مشکل همه  اخراجهای پايان سال"کرد
   "ساله

  

راه آهن تبريز  انکارگر
 و ايرانخودرو
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نشريه تصميم گرفته ايم با  اينما در
واقعی و زنده جامعه مصاحبه  آدمهای

  .کنيم 
همسر يک کارگر ساختمانی به  با اکنون

  .ممی کن مصاحبهنام شيرين 
  :الم خانم لطفا خود را معرفی کنيدس - ١

  .من شيرين همسر علی هستم
  شما چکاره هستيد؟ - ٢
  خانه دار و بيکار  
  همسر شما چکاره است؟ - ٣
  کارگر ساختمانی 
 چند سال است که ازدواج کرده ايد؟ - ۴
  سال ۵
به طور تقريبی درآمد شما در ماه  - ۵

  چقدر است؟
اگر همسرم هميشه کار داشته باشد که  

و گاهی  ۴٠٠تا٣٠٠امکان پذير نيست 
هزار تومان  ما هميشه بدهکار  ٢٠٠هم

  .هستيم
آيا با وضعيتی که وجود دارد و  -۶

بيکاری که هست و درآينده چند بحران 
  ؟بر هم خواهد شد چه پيش خواهد ،آمدبرا

شه يمن از زمانی که ازدواج کرده ام هم 
. درد و رنج بيکاری مرا آزارداده است 

حتی زمانی که بچه بودم پدر و برادرام 
از بيکاری می ناليدند ولی حاال می بينم 
خودم هم به اين وضع دچار شده ام من 
هيچگاه فکر نمی کنم که وضعيت پيش 
آمده بهتر از اين بشود و می دانم که 

ه شاهد بيکار شدن دسته جمعی  درآيند
  کارگران کارخانه ها خواهيم بود 

  داريد؟ ،خانه -٧
  .مستاجرهستيم ،نه
  چقدر اجاره خانه می دهيد ؟ -٨

ميليون هم پول ٣،تومان ٨٠٫٠٠٠
  .متری ۴٠يک خانه . پيش داده ايم

می دانم با اينهمه خرج و مخارج  -٩
زياد، شما به سختی قادر به زندگی کردن 

مابقی نياز شما برای رفع مايحتاج هستيد 
  زندگی از کجا تامين می شود؟

وام گرفته ايم و  ،ما مدام قرض گرفته ايم 
خرج هزينه زندگی کرده ايم به خيلی از 

  .دوستان و بانک بدهکاريم
آيا برای عيد از طرف کار فرما  -١٠

عيدانه و پاداش آخر سال دريافت می 
  کنيد؟

نی است گفتم همسر من کارگر ساختما
روز مزدی کار می کند هيچ چيزی ندارد 
نه بيمه نه پاداش نه مزايا نه عيدی ونه به 
عنوان بشر به او نگاه می شودهمانند يک 
 برده خريداری می شودو روز بعد يک

نقدر نفر ديگر او را می خرد ما حتی آ
پول نداريم که برای عيد ديدنی اقوام خود 

  .به شهرستان برويم و سری بزنيم
شما در ماه چقدر گوشت و برنج و  -١١

  ميوه و سبزيجات مصرف می کنيد ؟
ما بطوريکه حساب کرده ايم کال در سال 

کيلو گوشت يعنی هر ماه نيم کيلو و  ۶
کيلو و اگر  ٢٫۵تا٢برنج خيلی کم هر ماه 

کيلو و شايد در ماه  ٣مهمان بيايد تا
کيلو ميوه هم بخريم يک روز  ٣بتوانيم تا

واندم مصرف سرانه گوشت در تلتکس خ
کيلو می باشد وقتی  ١۵٠در انگليس 

خودم را با يک خانواده انگليسی مقايسه 
می کردم آنقدر حسرت خوردم که تا سه 

  .روز سر درد گرفتم
شما فکر می کنيد چرا در ايران  -١٢

  کارگر زن ساختمانی نداريم؟ 
با توجه به اينکه جمهوری اسالمی ازآن 

همه چيزش با نوع حکومتهاست که 
مذهب عجين است و دين و مذهب در 
همه جای کره زمين از بدو بوجود آمدنش 
با زن ضديت داشته و همچنين نبود 
فرهنگ مناسب در جامعه مرد ساالرانه 
ايران  عللی هستند که ما زن کارگر 
ساختمانی نداريم اما در اروپا که دست 
مذهب تا حدودی از زندگی مردم کوتاه 

بينيم که کارگر جوشکار  شده است می
زن، گچ کار زن، نقاش زن و حتی بنای 

  .زن مشغول بکار هستند 
ايران يک کشور سرمايه داری  -١٣

است ،رشد روز افزون سرمايه داری چه 
  عواقبی خواهد داشت؟

سرمايه داری ايران کماکان در حال  
رشد است وچون با يک نوع سيستم 
ا حکومتی سود جوی می کنند و کارگر ر

استثمار می کنند بنظر من به جای رسيده 
که ديگر مردم به ستوه آمده اندو هر 
لحظه امکان داردکه مردم خود جوش و 
خود به خود به خيابان بيايند و بر عليه 
حکومت تظاهرات بکنند و اميدوارم 

  .هرچه زودتر اين اتفاق بيفتد
از شما ممنونم که اين فرصت رو در 

  .اختيار ما گذاشتيد
  .هم از شما متشکرم من

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سال نو ميارکبهحمصا
  

مشکالت فراوانی به سال  امسال نيز با
نو نزديک می شويم همچون سالهای قبل 
هزينه زندگی بسيار باال و دستمزدها 
بسيار ناچيز، نگرانی از بيکاری و 

، خود سال نو هميشه مزيد ی بر اخراج 
علل مشکالت و باعث نگرانی های 
فراوان بوده و هست، گران شدن هزينه 

و تلفن ، از های چون آب و برق ،گاز 
گران کردن  رفی وضعيت بنزين وط

گازوئيل ، هزينه های خريد عيد و ديد و 
بازديد، واگر دری به تخته ای بخورد 

" امکان"مسافرتی برای ما کارگران 
داشته باشد تدارک آن مکافاتی داردو در 
حين سفر دهها حسرت را به خود بايد 
هموار کنيم، پس از بازگشت بايد 

  .. .پشيمانی از بدهکارشدن را 
الت به ظاهرکوچک نيز حتی اين مشک

تحت تسلط حاکميت سرمايه داری حل 
يعنی برای حل همين .نخواهد شد

مشکالت کوچک نيزبايد سوسياليسم رابر 
همچنين با توجه به اوضاع .قرارکنيم

بحرانی، امسال نسبت به سالهای قبل 
با تشديد .دهها بار بدتر شده و خواهد شد

عفن گنديدگی بحران سرمايه داری بوی ت
اين نظام بی نهايت تشويش و نگرانی 

که راهی جز افزايش .ايجاد کرده است
 ستيز و مبارزه با آن برای سرنگونيش

  .وجود ندارد
  !!!کارگران،زحمتکشان و مردم آزاده 

ما ضمن تبريک سال نو، می خواهيم 
که آيا با وجود نظام سرمايه . باينديشيد
امش اسالمی می توان آروجمهوري داری

  و آسايش داشت ؟
اميد واريم شما نيز به نتيجه ای که ما 

تا با همبستگی . اعتقاد داريم برسيد
طبقاتی و مبارزه متحدانه در راه آزادی 

را  ١٣٨٩و بر قراری سوسياليسم سال 
  .بدون جمهوری اسالمی جشن بگيريم

  
  با آروزی چنان روزی

  
منتظر پيوستن شما به مبارزه 

ی اسالمی برای نابودی جمهور
  .هستيم
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