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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٠۴شماره    ٩٠نيمه  اول شهريور  –سال سی و سوم 

  ٣درصفحه 

۴درصفحه   
  ٨درصفحه 

نظام سرمايه داری مصائب اجتماعی فراوانی به         
. بارآرده است که يکی از آن ها خود کشی است              

 خبریبرطبق گزارشی که دريکی از سايت های         
 ٣١ روز    ای،  ساله ٣٠انتشار يافت ،  مرد جوان        

مردادماه در ضلع شمال غربی ميدان انقالب                    
وی با ريختن يک       . دست به خودکشی زد     ،تهران

پارچ بنزين بر روی خود، اقدام به خودسوزی                

که    در ابتدا با تصور اين          ،کرد و مردم حاضر      
 از اقدامش        ،ريزد    وی آب بر سر خود می                   

 .جلوگيری نکردند
ميزان خودکشی، نمايی از وضعيت اجتماعی در         

اگرچه اقدام به      .  نظام های سرمايه داری است          
خودکشی در ايران و جهان امر جديدی نبوده و               

١٢درصفحه   

٢درصفحه   

 !سرهنگ ناپديد شد، اما ليبی آزاد نگشت
 

ذافی                          مر ق ع م م اگر خارج شدن کنترل پايتخت کشوری از دست رژيم حاکم نماد سرنگونی آن باشد، رژي
ت نتوانست رکورد به زودی   ار سال صد۴٢ عمرش به پايان رسيد و او پس از ١٣٩٠روز يکم شهريور    

 ! ساله ی سلطنت ملکه ی کنونی انگلستان را بشکند۶٠
وده ای در                                بش های ت بيش از شش ماه پيش بود که مردم مخالف رژيم سرهنگ معمر قذافی در پی جن
ه              ی ب ب تونس ، مصر و چند کشور ديگر عربی برای نان و آزادی دست به تظاهرات زدند، اما تحوالت لي
م             گونه ای ديگر پيش رفت و جنبش توده ای به جنگی داخلی فراروييد، جنگی که در سويی هواداران رژي

هر چند در ميان اين مخالفان اقشاری از همان مردمی         .  را دربرمی گرفت و در سويی ديگر مخالفانش را        
روهای                       ي بودند که برای اهدافی آزاديخواهانه و برابری طلبانه به ميدان آمده بودند، با اين حال با دخالت ن
د،                             ن ت ذافی تضادهای خاصی داش خارجی و به ويژه فرانسوی، آمريکايی و انگليسی که با رژيم معمر ق
اد،                           ت د اف ن ت ذاش ر خود گ رهبری مخالفان به دست نيروهای مرتجع داخلی که نام شورای ملی انتقالی را ب
وق                        ی ف ان شورايی که پيش از سرنگونی رژيم قذافی به عامل اجرائی سياست های قدرت های بزرگ جه

۶درصفحه   

 ای از چيست؟ هراس خامنه
 

ای در نطق اخير خود که در روز نهم                        خامنه
عيد ("شهريور و به مناسبت پايان ماه رمضان               

ايراد کرد، بار ديگر به طرح نکاتی                    ")  فطر
دهندۀ نگرانی عميق وی از               پرداخت که نشان     

. های کشورهای منطقه است      تحوالت و دگرگونی  
رهبر حکومت اسالمی اگرچه با اطالق واژه                  

های منطقه، سعی         به جنبش  "  بيداری اسالمی  "
 اين تحوالت    یکرده است خود را استقبال کننده          

وانمود سازد، اما در عمق وجود خود از تحوالتی   
ترين نتيجۀ آن سقوط ديکتاتورهای پيشين              که کم  

قراری و      اين بی  .  است، خواب و قرار ندارد           
ای هرچند تالش نمود در پِس              نگرانی را خامنه    

های فراوان و هميشگی      درازگوئی و بيهوده گوئی   
خود پنهان و يا آن را ازاذهان شنوندگان دور                    

 .سازد، اما در اين زمينه توفيقی نيافت
ای، دعوت        يکی از محورهای سخنان خامنه              

مسئوالن کشور به اتحاد وهمدلی  بايکديگر و                  
نظر از    صرف.  ها با مردم بود      اتحاد و همدلی آن    

های     چقدر به حرف      "  مسئوالن کشور   "اينکه    
تکراری خامنه ای در مورد اتحاد و پرهيز از                  

نظر   اختالف بخواهند عمل کنند، همچنين صرف        
ای برای    از اينکه اکثريت عظيم مردم هيچ انگيزه       

اتحاد و همدلی با مسئوالن جمهوری اسالمی و يا          
های حکومتی ندارند و اساسًا         طرفداری از جناح   

کنند، اما    ها و کل رژيم را نفی می           تمام اين جناح   
رهبر حکومت اسالمی، با اشاره به رويدادهای             

، عمل به اين              منطقه و حساس بودن شرايط             
 را نياز بزرگ و اصلی جمهوری اسالمی        توصيه

امروز دنيا دارد يک     "گويد    ای می   خامنه.  داند  می
گذراند، ما بايد      بخش مهمی از تاريخ خود را می         

در اين بخش و در اين مقطع خيلی بهوش باشيم،             
. کنيم  خيلی مراقب باشيم، بفهميم چه کار داريم می        

ها و          ها و بددلی             اگر بين خودمان کدورت            
ها وجود داشته باشد،           ها و ناسازگاری        بدجنسی

نخواهيم توانست به وظايف بزرگی که متوجه                
 ".ماست عمل کنيم

های خود و     ای تا اين جا حدودی از نگرانی         خامنه
حرف وی اين است    .  سازد  اش را روشن می     رژيم

. افتد  که در دنيا و منطقه، اتفاقات مهمی دارد می            
اين رويدادها ممکن است دامن جمهوری اسالمی         

ها و مسئوالن جمهوری        همه جناح .  را هم بگيرد   
اگر بر بستر   .  اسالمی بايد بهوش و مراقب باشند       

نارضايتی و رويگردانی مردم از حکومت و بر            

های   داری يکی از تجلی     بحران در جوامع سرمايه   
تضاد مناسبات توليد با نيروهای مولده است که               
در اثر گسست در بازتوليد و انباشت سرمايه                    

داری با وارد     از زمانی که سرمايه    .  يابد  بروز می 
ی امپرياليسم و انحصارات به               شدن به مرحله     

حال انحطاط    ی تکاملی و در عين         آخرين مرحله 
داری نيز    های ادواری سرمايه      خود رسيد، بحران  

تر از قبل ظهور يافتند و بحران                       کننده    ويران
ترين، فراگيرترين و           به بزرگ      ١٩٢٩بزرگ   
داری تبديل    ترين بحران تاريخ سرمايه     کننده  ويران
اما اکنون صحبت از بحران بزرگ                          .  شد

ست، بحرانی که اثرات تخريبی و                            ديگری
 ١٩٢٩تواند بيشتر از بحران     اش می کنندگی  ويران

 .باشد 
اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد                              

داری حدود سه دهه رشد اقتصادی را                   سرمايه
های جنگ دوم        شک ويرانی     تجربه کرد که بی       

 ١٩٧۴جهانی در آن اثرگذار بودند، اما در سال             
داری را فرا         بار ديگر بحران، اقتصاد سرمايه         

داری وارد دوران         گرفت و در پی آن سرمايه            
های    از آن زمان دولت      .  بحران ساختاری گرديد    

 

 وظايف فوری انقالب اجتماعی

 خالصه ای از 
 اطالعيه های سازمان

 بحران جهانی خواب را 
 داران ربوده است از چشمان سرمايه

 افزايش خودکشی در جامعه، 
 نمادی ديگر از ارتجاع حاکم بر ايران
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١از صفحه   

٨درصفحه   

های درونی که روز به روز تشديد            بستر اختالف 
تر و    ها، سريع   شده است، اين تحوالت و دگرگونی      

تواند جمهوری اسالمی را نيز تحت            تر می    آسان
تأثير قرار دهد و به آن تّسری يابد، پس همه                         

ها بايد سعی کنند در اين مقطع             مسئوالن و جناح   
حساس تاريخی، بيشتر مراقب و هوشيار باشند به         

ها را کنار بگذارند،      اختالفات دامن نزنند، کدورت   
اتحاد و همدلی داشته باشند، از گسترش دامنه                   
نارضايتی در ميان مردم غافل نباشند و خالصه              

تواند     از هرگونه عمل و يا اختالفی که می                         
ساز تأثير گذاری اين تحوالت باشد پرهيز              زمينه
 .کنند
هايش و با پيش           ای اما در ادامه صحبت             خامنه

کشيدن انتخابات مجلس و طرح اين موضوع که             
  امنيت خواهند از چالش انتخابات عليه       دشمنان می 

جمهوری اسالمی سوء استفاده کنند، قدری بيشتر         
گويد    وی می  .  شود   به اين موضوع نزديک می          

انتخابات در جمهوری اسالمی اگرچه با کشت و            
 چالشکشتار همراه نبوده است، اما باالخره يک            

خواهد مراقب باشند اين چالش        است و از همه می     
. به امنيت جمهوری اسالمی صدمه وارد نکند                 

 ما باشد، نبايد اجازه      امنيتانتخابات بايد پشتوانه    "
 است، پشتوانه      امنيتداد اين چيزی که ذخيره              

ديديد، .  امنيت است، به امنيت ما صدمه وارد کند          
حس کرديد، از نزديک لمس کرديد وقتی را که                

 امنيتخواهند از انتخابات عليه              دشمنان ما می     
کشور سوء استفاده کنند، بايد همه مراقب باشند،             

 ".همه بهوش باشند
ای برای          نظر از بازارگرمی خامنه                  صرف

انتخابات قالبی مجلس در اسفند سال جاری و                   
تالش وی برای سمت و سو دادن توجه و اذهان                
مردم، به جهتی که مطلقًا مورد عالقه و توجه                    

" امنيت"ای بر     ها نيست، اما تکيه مکرر خامنه        آن
خواهند از انتخابات      می"  دشمنان"کشور و اينکه     

 کشور سوء استفاده نمايند، نکته بسيار         امنيت عليه
ای از      ست که توضيح علل نگرانی خامنه             مهمی

تحوالت منطقه و ارتباط آن با جمهوری اسالمی            
و باالخره تأثير گذاری اين تحوالت بر بستر                      

. کند  شرايط داخلی جمهوری اسالمی را تکميل می      
ای     های خامنه       اگر از حشو و زوائد صحبت                

نظر کنيم و بخواهيم انگيزه هشدارهای                  صرف
مکرر وی به مسئوالن جمهوری اسالمی برای              

آن "  امنيت" مراقبت و هوشياری و به خطر افتادن 
در جريان انتخابات و در يک کالم علت نگرانی             

ای را دريابيم، مسأله به طور واقعی عبارت          خامنه
ای شديدًا نگران آن است که        از اين است که خامنه    

های منطقه و بهار  ای از تحوالت و دگرگونی شعله
عربی زبانه کشان بر جمهوری اسالمی افکنده               

ای و تشديد     شود و بر بستر نارضايتی عميق توده        
کشمکش و اختالف در باال، اين شعله به حريقی              

ای از اين     نگرانی اصلی خامنه  .  بزرگ تبديل شود  
تواند   است که در يک لحظه معين که فرضًا می               

های کارگر و        موقع انتخابات مجلس باشد، توده         
زحمتکشی که بارها انتخابات نمايشی رژيم را                

اند و اعتقادی به رژيم و انتخابات قالبی آن       آزموده

اند،    ندارند و نه فقط از قبل آن را تحريم کرده                  
شوند تا سهم خود را در                بلکه دارند آماده می       
های انقالبی منطقه ايفا کنند،       تحوالت و دگرگونی  

جوشند و بپاخيزند و رژيم ديکتاتوری                              به
جمهوری اسالمی و رهبر آن را به گور                             

 .بسپارند
اين نگرانی و ترس، البته يک نگرانی و ترس               

اکنون رژيم بعثی بشار اسد در                 .  ست    واقعی
ای قرار گرفته     سوريه جلوی چشم رژيم و خامنه      

طرح اتحاديه اروپا برای تحريم نفتی                 .  است
سوريه، پيوستن ترکيه به اين کمپ که پيش از                
اين در نقش ميانجی ظاهر شده بود، اصرار                    
دولت آمريکا به برکناری دولت بشار اسد و همه          

ها بر متن اعتراضات رو به گسترش و تداوم            اين
جنبش آزاديخوانه مردم سوريه که رژيم اسد را            
در يک قدمی سرنگونی قرار داده است،                            
جمهوری اسالمی را نيز با تنگناهای بيشتر و                

تری روبرو ساخته      جديدتر و با معضالت جدی       
ای که در     انداز تيره   حوادث سوريه و چشم    .  است

برابر يگانه دولت دوست و متحد جمهوری                     
اسالمی قرار گرفته است نه فقط به انزوای بيش           
از پيش جمهوری اسالمی منجر خواهد گشت،              
بلکه با سقوط دولت بعثی سوريه، تمام نفوذ و                 

گذاری چندين ساله جمهوری اسالمی در          سرمايه
اهللا و حماس و          های ارتجاعی حزب       ميان گروه  

در حال حاضر   .  امثال آن نيز برباد خواهد رفت       
نيز جمهوری اسالمی با هيچ يک از کشورهای            
منطقه و يا کشورهای همسايه خود مناسبات                    

اين مناسبات نيز گاه        .  عادی و بی تنش ندارد          
جمهوری اسالمی پيوسته    .  بسيار تيره شده است     

به انزوای بيشتری رانده شده و حلقه محاصره               
های بيشتری    تر و متحمل عقب نشينی      بر آن تنگ  
گيری جمهوری          چرخش موضع    .  شده است    

اسالمی نسبت به رويدادهای سوريه، نمونه اين           
عقب نشينی و نه از روی ميل و انتخاب، بلکه                

ست که به زيان آن رقم                برخاسته از شرايطی    
 .خورده است

ست که اين رويدادها، رژيم جمهوری                    بديهی
اسالمی و رهبر آن را سخت نگران و بيمناک                

اما اگر شرايط اقتصادی و وضعيت                   .  سازد
داخلی رژيم خوب بود، اگر تضادهای نظم حاکم          

های مردم به اين حد تشديد نيافته بود و                 با توده 
اگر کشمکش و اختالف در باال و شکاف در                    
دستگاه حکومتی، تا به اين اندازه تشديد و تعميق          
نيافته بود، تمام اين اقدامات و تحوالت فقط تا                  

توانست موجب نگرانی و بيم و          حدود معينی می   
بر .  هراس جمهوری اسالمی و سران آن گردد           

بستر شرايط به غايت وخيم اقتصادی، تشديد                  
ای است که اما       تضادها و نارضايتی عميق توده      

بار   ها، به هراسی مرگ      اين تحوالت و دگرگونی    
 .ای تبديل شده است برای رژيم و رهبرآن خامنه

. بحران اقتصادی بيش از پيش تعميق يافته است          
قيمت کاالها و خدمات، به ويژه پس از اجرای               

ها به     قانون حذف سوبسيدها و آزادسازی قيمت         
ای افزايش يافته است، نرخ تورم            نحو کم سابقه   

 درصد رسيده   ٢٠بنابه آمارهای رسمی به حدود       
 درصد  ٣٠نرخ تورم بطور واقعی حدود         .  است
رکود در بخش توليد ادامه يافته و تشديد              .  است

صدها کارخانه و واحد توليدی دچار         .  شده است 

 درصد واحدهای توليدی يا             ۵٠.  بحران هستند   
بقيه .اند    اند و يا در شرف تعطيل                     تعطيل شده   

 درصد  ٣٠واحدهای توليدی و صنعتی با کمتر از        
ها به  گذاری سرمايه. ظرفيت خود مشغول به کارند

. ويژه در بخش نفت و گاز کاهش يافته است                       
ها،   های خارجی به خاطر تحريم      ها و دولت    شرکت

های     گذاری و مشارکت در طرح                  از سرمايه   
حتی .  کنند   مربوط به نفت و گاز خودداری می              

های نفتی روسی و چينی نيز از انعقاد                     شرکت
بنابه .  اند   قرارداد با دولت ايران خودداری کرده          

جی ای  (گزارش سازمان بازرسی کنگره آمريکا        
تنها از ابتدای سال جاری ميالدی تا پايان ماه           )  او

 شرکت خارجی و فعال در صنايع نفت        ۴٣مه، از   
 شرکت فعاليت خود را به ٢٧و گاز و پتروشيمی، 

نرخ رشد به صفر و زير صفر       .  اند  کلی قطع کرده  
های اقتصادی عالوه بر       تحريم.  سقوط کرده است   

گذاری خارجی، راه        ايجاد محدوديت در سرمايه      
ورود تکنولوژی و تجهيزات مورد نياز صنعت             
نفت و گاز را نيز محدود ساخته و مشکالت جدی           
برای اين صنايع و توسعه کمی و کيفی آن ايجاد               

استفاده از تجهيزات و تکنولوژی غير      .  کرده است 
استاندارد و قديمی در اين بخش، گاه فاجعه آفريده          

فاز سوم پااليشگاه آبادان که قرار بود برای         .  است
توليد بنزين مورد بهره برداری قرار بگيرد، در             
جريان افتتاح آن، با آتش سوزی مهيب و کشته                  

 .شدن چند نفر از پرسنل آن همراه شد
از سوی ديگر به رغم تبليغات کر کننده رژيم                    
پيرامون ايجاد اشتغال، بر تعداد بيکاران روز به            

هر روز دسته دسته از         .  روز افزوده شده است      
در ظرف   .  شوند   کارگران اخراج و بيکار می           

چهارسال گذشته به عنوان نمونه تنها در عسلويه،         
 هزار نفر اخراج و تعداد شاغلين در اين بخش  ۵٢
.  هزار نفر کاهش يافته است          ٨ هزار به       ۶٠از   

 ميليون و نرخ            ٧جمعيت بيکاران به باالی                
 . درصد رسيده است٢٠بيکاری به باالی 

توليد نفت و گاز نيز کاهش يافته و حتا نفت و گاز            
. توليد شده نيز با مشکل فروش روبرو شده است            

 حاکی از آن است      ٢٠١٠گزارش اوپک در سال      
که ايران اندک اندک جايگاه پيشين خود را به                    
عنوان دومين صادر کننده نفت عضو اوپک از               
دست ميدهد و کاهش توليد و صدور نفت ايران را    

از .  اند  ساير کشورهای عضو اوپک جبران کرده       
ها و مشکالتی که از            سوی ديگر به دليل تحريم       

اين ناحيه در مبادالت ارزی برای جمهوری                     
ها ميليارد دالر  اسالمی ايجاد شده است، وصول ده

نفت فروخته شده را از جمله به چين و هند که                     
مشتريان عمده خريد نفت ايران محسوب                             

با توجه  .  شوند، با مشکل روبرو ساخته است          می
به اين موضوع که بيش از نيمی از درآمد ارزی             

 درصد بودجه عمومی از محل       ۶٠دولت و حدود     
شود، روشن است که      صادرات نفت خام تأمين می    

کاهش توليد و صدور نفت و درآمدهای حاصله،             
های جدی بر اين شاهرگ حياتی رژيم وارد           آسيب
شود و معضالت و بحران اقتصادی را بيش از  می

 .کند پيش تشديد می
تواند اين واقعيت را انکار کند که تمامی          کسی نمی 

های آن برای     های جمهوری اسالمی و جناح      تالش
غلبه بر بحران اقتصادی با شکست کامل روبرو            

 ای از چيست؟ هراس خامنه

 زنده باد سوسياليسم 
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

ها، تالش خود     داری با اتخاذ انواع سياست      سرمايه
را برای جلوگيری از بروز يک بحران فراگير و          

ها به دليل     اما همين تالش  .  گر به کار بستند      ويران
رشد دائمی نيروهای مولد و تضاد آن با مناسبات            

ی       داری که با رشد پيوسته                          توليد سرمايه     
تکنولوژی، افزايش بازدهی نيروی کار و کاهش          
دائمی نرخ سود همراه بوده است، منجر به                         

داری    تر شدن تضادهای مناسبات سرمايه             عميق
ها اگرچه تا مقطعی توانست از          دخالت دولت .  شد

چون   های شديد و بزرگ جهانی هم           بروز بحران 
 جلوگيری کند، اما هرگز نتوانست        ١٩٢٩بحران  

پاسخی برای حل قطعی آن يابد و در واقع تنها                   
از اين  .  انداخت  بروز سهمگين آن را به عقب می        

داری،    مقطع است که در سيکل اقتصاد سرمايه             
ی    تر و از مرحله          ی رکود طوالنی       مدام مرحله  

 .شد رونق شدت آن کاسته 
آن آغاز    با بروز بحران در بخش مسکن و در پی           

های عمده و         فروپاشی ارزش سهام در بورس           
های بزرگ مالی و صنعتی            ورشکستگی شرکت  

های     ترين بانک       از جمله تعدادی از شاخص              
، ٢٠٠٨ و          ٢٠٠٧های           آمريکايی در سال          

اقتصاددانان بورژوا با مقايسه اين بحران با                       
ترين بحران پس از        آن را سهمگين    ١٩٢٩بحران  
 اين      ٢٠٠٩در سال           .   دانستند     ١٩٢٩سال      

ترين   اقتصاددانان با عنوان اين که بحران به عميق       
بينی کردند که از سال  نقطه خود رسيده است، پيش

 دوران تجديد فعاليت اقتصادی آغاز خواهد    ٢٠١٠
 آمارهای اوليه نيز در ظاهر        ٢٠١٠در سال    .  شد

ی بحران در سيکل                حکايت از پايان مرحله           
اقتصادی و آغاز دوران تجديد فعاليت اقتصادی             
داشت، اما پس از چندی و با آشکار شدن معضل             

های دولتی، به همه ثابت شد که بحران                       بدهی
داری از    تر از آن است که اقتصاد سرمايه            عميق

ها    زنگ ٢٠١١با آغاز سال    .  آن رهايی يافته باشد   
برای وارد شدن به رکودی ديگر، پيش از آن که             

داری دوران رونقی را شاهد بوده          اقتصاد سرمايه 
ها      دولت       بحران بدهی   .  باشد به صدا درآمدند         

بازارهای مالی  "  اوت"تر شد و با آغاز ماه          عميق
يکباره فرو ريختند و        به ٢٠٠٨مانند بحران سال     

بحران کنونی هنوز هيبت واقعی "اين تحليل ما که 
چه که تاکنون رخ داده  آن. خود را نشان نداده است

. واقعی است     درآمدی بر صحنه        است، تنها پيش     
ابعاد و نتايج اين بحران در آن حد است که                            

( سبقت بگيرد   ١٩٢٩تواند از بحران        می جهان " 
 –داری و ثروت به لرزه درآمده است                     سرمايه

 .به اثبات رسيد) نشريه کار
با آشکار شدن آغاز دور جديد بحران، ابتدا رئيس          
بانک جهانی از وارد شدن به يک مرحله خطر                

رئيس بانک مرکزی اروپا نيز با   . جديد هشدار داد 
که بحران کنونی بدترين بحران بعد از                بيان اين  

اگر رهبران اروپا   : "جنگ جهانی دوم است گفت     
تصميمات مهمی را اتخاذ نکرده بودند،                                 

توانست بدترين بحران از جنگ جهانی اول                 می
منظور وی از اين تصميمات همانا تضمين    ".  باشد

های    خريد اوراق قرضه منتشره از سوی دولت             
اقدامی که در راستای            .  ايتاليا و اسپانيا بود           

جلوگيری از علنی شدن وضعيتی بود که پيش از            
اين در يونان، ايرلند و پرتقال رخ داده و از سويی 

ای و از سوی ديگر              منجر به اعتراضات توده       
ثباتی بازار سهام شده بود، بازاری که         منجر به بی  

سومين و   (در صورت پيوستن ايتاليا و اسپانيا                
به يونان، پرتقال و    ) چهارمين اقتصاد منطقه يورو 

 .ای بود سابقه ايرلند آماده انفجار بی
با گسترش تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد            

ويژه    داری که کاهش دائمی نرخ سود به             سرمايه
در بخش مولد را به همراه آورد، سرمايه که فاقد             
بازار مناسب بود هر چه بيشتر به بخش مالی                     

های   ها، شرکت   بانک(اما بخش مالی     .  روی آورد 
نيز فاقد بازار مناسب برای           )  بيمه و نظاير آن       

از اين رو بسياری از         .  های موجود بود       سرمايه
ها به بازارهای مجازی مانند بورس            اين سرمايه 

روی آوردند که نرخ سود در آن باالتر بود                          
 هزار ميليارد   ١۵٠سرمايه درگير در آن بيش از    (

در واقع مشکل نه کمبود        ).  شود  دالر برآورد می   
ای که خود را        سرمايه که مازاد آن بود، سرمايه        
کرد و با کاهش        در کسب سود بيشتر تعريف می        

های    نرخ سود در بخش مولد، به جستجوی راه               
ها نيز روز     در اين مسير پای بانک    .  ديگری رفت 

ها که تا     بانک.  به روز بيشتر به اين بازار باز شد        
آوری سپرده وظيفه     پيش از اين با دادن وام و جمع       

داران را        ی مورد نياز سرمايه             داشتند سرمايه   
ويژه در دوران رونق تامين کرده و با اين                         به

کرد تاثير مثبتی در گردش سيکل اقتصاد                   عمل
داری داشته باشند، به بازار مجازی روی           سرمايه

گذاری حتا با ريسک باال       آورده و دست به سرمايه    
ی درگير در     زدند و به اين ترتيب بر حجم سرمايه       

 .شدت افزوده گرديد بازار مجازی به
با فروريختن اين بازار مجازی که با کاهش قيمت          
حبابی مسکن در آمريکا آغاز گشت، بحران مالی         

تاثير   چنان تحت   های بزرگ جهانی را آن         اقتصاد
ها و        ها برای نجات بانک            قرار داد که دولت        

جلوگيری از تعميق و گسترش هر چه بيشتر                      
ی دولت برای      بحران، مبالغ کالنی را از خزانه         

کمک به موسسات در حال ورشکستگی                               
ی خود افزايش بدهی        اختصاص دادند که به نوبه      

ای که ميزان        گونه   به.  همراه آورد     ها را به      دولت
 ميليارد دالر   ١۴۵٠٠بدهی دولت آمريکا به مبلغ       

رسيد که از ميزان توليد ناخالص ملی اين کشور             
بدهی کشورهای منطقه يورو نيز     .  نيز فراتر است  

 درصد توليد     ٨۵ ميليارد يورو معادل         ٨١٠٠به   
در واقع کاری    .  ناخالص ملی اين کشورها رسيد       

ی بحران از        ها کردند انتقال نقطه         که اين دولت    
به .  ها بود   ها و ديگر موسسات مالی به دولت        بانک
ی رئيس بانک  مرکزی اروپا در جريان                     گفته

 ميليارد  ۴۴٢ اين بانک مبلغ        ٢٠٠٨بحران سال    
ها برای      ی يک درصد به بانک             يورو با بهره     

سابقه    خروج از بحران وام داد که در تاريخ بی                
ها وظيفه داشتند برای کاهش              حاال دولت  .  است
جويی      های صرفه         های خود، سياست              بدهی

ی کارگر و      اقتصادی را که کامال به ضرر طبقه         
اقشار ميانی جامعه بوده و است، با شدت بازهم                

در واقع آمارهايی که حکايت      .  بيشتری ادامه دهند  
ی    کرد تنها نتيجه       از تجديد فعاليت اقتصادی می        

داری به    های بزرگ سرمايه    ُمَسِکنی بود که دولت    
 .بازار تزريق کرده بودند

اما هنگامی که اين ُمَسِکن به بازار تزريق شد،                 

ها باز به همان سمتی رفتند که پيش از                     سرمايه
بحران رفته بودند، يعنی بازار مجازی که در آن            

ی   با اعالم آمارهای سه ماهه    .  نرخ سود بيشتر بود   
 که نشان از باال رفتن ميزان سود        ٢٠١١دوم سال   

های    ترين بانک      از مهم    ABN AMROبانک   
های     هلند داشت، حتا مفسران اقتصادی رسانه               

ی   بورژوايی نيز تحقق اين سود را تنها در سايه              
گذاری با ريسک باال          اخراج کارکنان و سرمايه      

ی آن چه که به طور                  دانستند و نه در نتيجه           
دادن وام  (شود    کالسيک کارکرد بانک ناميده می      

روست که با      از همين ).  ی حاصل از آن       و بهره 
ها   ريزش بازار سهام در ماه آگوست، سهام بانک          

 .با ريزش شديدی روبرو شدند
يکباره بيست درصد      ارزش سهام بانک آمريکا به     

" Société Générale"بانک     .  کاهش يافت    
ی اعتباری      ی کاهش درجه      فرانسه در پی شايعه     

فرانسه، در يک روز تا بيست درصد کاهش                      
در همان روز بانک     .  ارزش سهام را تجربه کرد     

"Credit Agricole  "و بانک      ١١/  ٨ "BNP 
Paribas  "۵  /شان کاهش     درصد ارزش سهام     ٩

های ديگر کشورها            ارزش سهام بانک       .  يافت
چون انگليس نيز از اين وضعيت در امان نبوده   هم

 .و شديدا دچار کاهش شدند
کاهش ارزش سهام که تمام بازارهای مالی را                  

ها را مجبور کرد      تحت تاثير قرار داده بود، دولت      
در .  تا هر چه زودتر دست به اقداماتی بزنند                    

ی اول بانک مرکزی آمريکا اعالم کرد که           مرحله
 ثابت نگاه خواهد        ٢٠١٣نرخ بهره را تا سال              

ای که از زمان آغاز بحران در           داشت، نرخ بهره  
.  نزديک به صفر درصد بوده است            ٢٠٠٨سال   

اما اين اقدام بانک مرکزی تنها توانست يک روز          
به بازار بورس ثبات دهد و از فردای آن روز بار    

شايعه .  ديگر کاهش ارزش سهام آغاز گرديد                
کاهش درجه اعتباری فرانسه بر شدت کاهش                  

های   براساس آمارهای رسانه   .  ارزش سهام افزود   
 ۶٠٠غربی تنها در يک روز ارزش سهام                          

 ٣ميليارد دالر کاهش يافتند و در عرض دو هفته            
های جهان    هزار ميليارد دالر ارزش سهام بورس       

تنها در بورس لندن کاهش شاخص           .  سقوط کرد  
 ميليارد پوند از ارزش        ۴١بورس در يک روز        

 روز سهام بورس لندن         ٩در طی     .  سهام کاست  
 درصد ارزش خود را از دست دادند و                           ١۵

 ميليارد دالر در مدت      ٨٢٠بازارهای سهام اروپا     
سقوط ارزش سهام تا         .  يک هفته ضرر کردند        

جا نيز که هنوز در وضعيت ناپايداری قرار           همين
البته در   ( ٢٠٠٨ی سال     دارد، به وضعيتی مشابه    

 .بازگشته است) مقياسی کمتر
با فروريختن دوباره ارزش سهام، اقتصاددانان              
بورژوا تالش کردند، علت اين بحران را در                     

ها و کاهش درجه اعتباری              بحران بدهی دولت     
های بزرگ امپرياليستی خالصه کنند، و                قدرت
گذاشتن بر علت واقعی            ترتيب با سرپوش        بدين

بحران، هيجانات غالب بر بازار سرمايه را                       
اما واقعيت اين است که بحران بدهی       .  کاهش دهند 

ها خود يکی از نمودهای بحران اخير است             دولت
که اگرچه در شدت بحران اثرگذار است، اما                    

شد در جای     طور که گفته    علت اصلی بحران همان   

 داران ربوده است بحران جهانی خواب را از چشمان سرمايه
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رد،                  ١٩۶٩ ا ک ودت س ک اه ادري م ش ه رژي ي ل  ع
ی در                  ب ي ازسازی ل کنفرانسی را به نام کمک به ب
ان                     دگ ن اي م پاريس برپا نمود که در آن سران و ن

رانس     .  شصت کشور حضور داشتند    هدف اين کنف
ازسازی         ام ب چيزی به جز تقسيم غنايم جنگی به ن

ام در           .  ليبی نبود  همانگونه که بهای برخی از سه
اال                لس ب وط طراب بورس ها همزمان با اعالم سق

ی در                 .  رفت حول اه ت ه هر گ اين در حالی ست ک
کشوری رخ می دهد که مخالف منافع قدرت های     
بزرگ است، بورس ها واکنشی معکوس نشان              

اوت              .  می دهند  ف اما در رابطه با ليبی وضعيت ت
 ENIبهای سهام شرکت های نفتی از قبيل . داشت

زرگ                   ام شرکت های ب ای سه شش درصد و به
ا                رساخت ه ان   ( ساختمانی متخصص در زي م ه

ران                        ی وي ب ي و در ل ات اران های ن ب م ه ب ی ک اي ه
اال       ANSALDOهمچون !) کردند  پنج درصد ب
 .رفتند

قدرت های بزرگ امپرياليستی به بهانه ی واهی           
رار                   ق ت ه اس ا کمک ب دفاع از جان غيرنظاميان ي
ان             ن سازم دمکراسی و آزادی در ليبی، قوی تري
اری                          ه ي د و ب ودن م ال ن ع و را ف ات جنگی خود، ن
ان را                      ری آن ه رهب ان اه ه آگ د ک ن نيروهايی شتافت
ه در                       ود ک رده ب رًا اعالم ک ي ذافی اخ پذيرفتند؟ ق
فت             تبادالت اقتصادی ليبی و به ويژه در فروش ن

ن           –آن می خواهد دينار      گزي اي طالی آفريقا را ج
ا    .  دالر کند  ق وی همچنين در رابطه با اتحاديه آفري

ود            ام داده ب ج ی را ان اي ه     .  تالش ه وي او در ژان
د شرکت های                  ٢٠٠٩ ه می خواه  اعالم کرد ک

د            ن ی ک ذافی   .  نفتی خارجی مستقر در ليبی را مل ق
فت                  ال خ تهديد کرده بود که اگر با اين موضوع م
ی و روسی و                    ن ی چي شود او از شرکت های نفت

د             رن ي گ .  هندی خواهد خواست که جای آن ها را ب
ا و             اگرچه  مجموعه ی اين ها و برخی برخورده
ه غرب                 ي ل مسائل قديمی که رژيم قذافی در آن ع
ی            ست ي ال ري پ فعاليت داشت درتهاجم قدرت های ام
ن           ا اي ود،ام رب برای پايان دادن به رژيم قذافی موث
ه           اران قدرت ها اساسًا در ادامه سياستهای تجاوزک
ع     و راهزنانه خود درمنطقه  و برای تسلط بر مناب
ال                    ورش و اشغ ورد ي نفتی ليبی اين کشور را م

 .نظامی قرار دادند
ار                        ت ت د اس ن وان می ت ه ن د ک ن اين ها واقعياتی هست

روهای             .  شوند ي ان ن ي ه در م جای تعجب نيست ک
ی از                     اي روه ي ان و ن ب ل سياسی ايران، سلطنت ط
م           ی رژي گون تشکالت اپوزيسيون بورژوايی سرن
وه                ي قدافی را تبريک گفتند بدون آن که شکل و ش
د و عده ای از چپ های                         ن ن ی آن را محکوم ک
د و در             قالبی هم به اين واقعيات بی اعتنايی کردن
ه              زرگ ب سرنگونی قذافی با دخالت قدرت های ب

د              ن ت رداخ ی پ کوب اي م          .  جشن و پ ه رژي ن ک در اي
گر         سرهنگ قذافی، يک رژيم ديکتاتوری سرکوب
دی وجود                  ردي ن ت ري ت م و ضد دمکراتيک بود، ک
يست                ون م نداشت و ندارد و چپ های انقالبی و ک
م                      ی يک رژي گون د از سرن ن وان ايران نيزنمی ت
ذافی                          مر ق ع م سرهنگ م د رژي ن ان ه م ام خودک
می                     ردم دروغ ن ه م ان ب ا آن خوشحال نباشند، ام

ان             .  گويند ه دام ليبی از شر قذافی راحت شد اما ب
ارگر و                       ر ک ر از وی ب م ت مرتجعانی افتاد که ک

 .زحمتکش ليبيايی ظلم نخواهند کرد

 اسالمگرای      ٢١١، رژيم قذافی بالحج و      ٢٠١٠
رد             دان آزاد ک ه در          .  ديگر را از زن گامی ک ن ه

ه             ٢٠١١فوريه   ي ل  بالحج دوباره تصميم گرفت ع
ی             ات د، سرويس های اطالع ن ارزه ک ب ی م ذاف ق
ه او             د ک آمريکا، فرانسه و انگلستان تصميم گرفتن
را ياری دهند و اين چنين اقدام به تکميل آموزش            

د           ردن روهای وی ک ي وز          .  نظامی ن ن داد ه ع اگر ت
ه              زاران حمل نامعلومی از مردم غيرنظامی در ه
ی هوايی ناتو در ليبی کشته شدند، اکنون آشکار            
شده است که به اصطالح شورشيان مخالف قذافی        
روهای                ي ه ن اي حم و به ويژه اسالمگرايان تحت ال

د                       گی زده ان ع جن جي ات ف اي ن . غربی دست به ج
می                چ وجه ن روزنامه ی هرالد تريبيون که به هي
ظم موجود                     تواند نشريه ای چپگرا و مخالف ن
اه           ور م ري ارزيابی گردد در شماره ی چهارم شه
خود خبر داد که در يکی از پايگاه های شورشيان        
در مرکز طرابلس جنازه هايی از هواداران قذافی  
ه              ت اری کش کشف شده است که با گلوله های بيشم

ه             .  شده بودند  ق ب ل الاقل دو تا از اين جنازه ها متع
به .  اشخاصی بوده که دست هايشان را بسته بودند       

راد را            دادی از اف ع عبارت ديگر مخالفان قذافی ت
ا در                 .  قتل عام نموده اند    ازه ه ن گر از ج يکی دي

حالی کشف شد که هنوز سرمی به او متصل بوده          
 .است

ح       " اکنون که تا حدودی ماهيت         ان مسل ي " شورش
ی                    ل ا شورای م ه آي د ک مشخص شده است بايد دي
ل شده است               انتقالی خود خوانده از افرادی تشکي
که خواهان استقرار دمکراسی حتا در شکل سر و 
دم بريده ی بورژوايی اش هستند؟ محمود جبرئيل        

ی            " که   ال ق ت ی ان ل ده    "  نخست وزير شورای م ي ام ن
ا       شده، گفته است که گذار ليبی به دمکراسی بايد ب
تشکيل يک کنفرانس منطقه ای صورت بگيرد که 
ن                  ي ي ع ون اساسی ت ان کميسيونی را برای تدوين ق

پس سخن، حتا از تشکيل يک مجلس  .  خواهد کرد 
ون     .  مؤسسان بورژوايی هم نيست    فقط يک کميسي

وم                   ل ع ه م ه ای ک که آن را هم يک کنفرانس منطق
ه ای             اي نيست چگونه شکل خواهد گرفت، قانون پ

ه             .  ليبی را خواهد نوشت    زود ک ل سپس اف ي جبرئ
ات               اب خ ت چهار ماه پس از تدوين قانون اساسی، ان

ن در           .  برگزار خواهد شد  ي چن ی هم شورای انتقال
يس و ارتشی                    ل د پ نظر دارد که برای رژيم جدي
ان                        ي ان شورش ي انش از م ده ان رم ه ف مهيا کند ک
منصوب خواهند شد، همانانی که توسط نيروهای        
ويژه ی آمريکايی، فرانسوی، انگليسی و همچنين       

د                    ده ان ر آموزش دي اه های اخي از .  قطری در م
حوالت                 ز از ت ي گرا ن همين حاال نيروهای اسالم
ن              ي وان ليبی سهم خواهی می کنند و می گويند که ق
د خارج از چارچوب های                            اي ب ی ن ب ي ده ی ل ن آي

ن        .  اسالمی و شرعی باشد    گر اي نکته ی جالب دي
که تمامی اين مخالفان به زير پرچم مشترکی گرد          
ای                       ودت ا ک ه ب اه ادريس ک ان ش آمده اند که تا زم

 .قذافی سرنگون شد، پرچم ليبی بود
ه           اما پرچم تنها نشان نمادين اين موضوع نيست ک
ی           ل ع تغييرات اساسی به نفع مردم ليبی با توازن ف
ن کشور صورت                       اسی اي ه ی سي ن قوا در صح

ادی       .  نخواهد گرفت  نيکوال سارکوزی که نقش زي
رد درست در                  ازی ک در تجاوز نظامی به ليبی ب
ی در سال                ذاف ه ق ور روزی ک ري م شه روز ده

ت،                   ل دول ا تشکي تبديل شد و اکنون قصد دارد ب
 .دربست در خدمت آنان باشد

ان                  ه در جه ه داری ک اي رسانه های بزرگ سرم
ظم        امروز به يکی از ارکان اصلی حاکميت اين ن
د                 ودن ل ب اي ه م تبديل شده اند، نتوانستند آن گونه ک
د و                 ن ن تسخير طرابلس را با آب و تاب منعکس ک
ن موضوع را                 وادار شدند که با وارونه گويی اي

ه ای چون             مل ا ج ًال ب ث ه     : " م ان ب ف ال خ ورود م
وجهی از سوی                ل ت اب اومت ق ق ا م لس ب طراب

ه رو نشد            ذافی روب د      "  هواداران ق ن اب ده ازت . ب
ا                      ذافی ي واداران ق ه اصطالح ه ه ب معلوم بود ک
ر دخالت                   راب ا وی در ب آنانی که بدون موافقت ب
می                 د، ن ن ت راش راف د ب نيروهای خارجی متجاوز ق
ه در                        اران و حمل ب م اه ب توانستند پس از شش م

بايستند چرا که اين مخالفان پس     "  مخالفان" برابر  
ی             واي و  " از بيست هزار حمله ی ه ات و هشت    "  ن

ن                    اب شده از سوی اي رت هزار بمب و موشک پ
پيمان جنگ طلب امپرياليستی توانستند خود را به        

اه      .  طرابلس برسانند  هواپيماهای جنگنده ناتو در م
زر           ي ا ل های اخير بمب های يک تنی خود را که ب
د و                            ن ت خ فی ري ل ت خ اط م ق ر ن د ب هدايت می شدن
ر را از هشت                اي موشک های ليزری از قبيل هلف

د            ردن اب ک رت اران های       .   کيلومتری هدف پ ب م ب
ه       "  ناتو" هوايی   ه ن چنان بی رحمانه انجام شدند ک

فقط صدها تن از مردم غيرنظامی را قربانی خود         
کردند بلکه به بهانه ی نابود کردن سرهنگ معمر 
ه           ز ب قذافی اعضای خردسال خانواده ی وی را ني

م             .  کام مرگ فرستادند   ه روز ده ود ک اين چنين ب
ذافی             دان ق ارديبهشت گذشته نه فقط يکی از فرزن
ود در                    ه ب ال ه س به نام سيف العرب که بيست و ن
کی از              موشک باران طرابلس جان باخت بلکه ي
ه                       ود ب ه ب ال رکی دوازده س ه دخت نوادگان وی ک

د       شی    .  همراه دوستان و همسايگان کشته شدن ن ددم
نيروهای مخالف قذافی و استفاده از هر وسيله ای         
ه                يش رفت ک برای پيشبرد اهداف خود تا جايی پ
ه،              زي زي ع اب ال پس از ورود به خانه ی وی در ب
ای خصوصی و                     کس ه ار ع ش ت ه ان دست ب

 .خانوادگی وی در رسانه های خود زدند
ه های              ت نيروهای مخالف قذافی از گروه ها و دس

عده ای از آنان از ميان . گوناگونی تشکيل شده اند
ذافی                  ر مخالف ق توده های مردم و قبايل و عشاي
ی و                دان آمده اند که توسط رژيم وی سرکوب، زن
شکنجه شدند يا اعضای خانواده هايشان در سال            

د               يست شدن ه ن عده ی    .  های گذشته اعدام و سرب
ديگری که توسط سازمان های جاسوسی مخفی             
رانسوی           غربی و به ويژه آمريکايی، انگليسی و ف
اران           حمايت مالی و نظامی شدند و توانستند با بمب
ذافی را                         د و ق ن اب لس راه ي ه طراب های هوايی ب

د         ن ت س در .  فراری دهند نيز همگون و يک دست ني
ميان اين نيروها کسانی هستند که وابسته به شبکه         
القاعده بوده و هستند و به رغم آن، نيروهای خود          
ار       را برای سرنگونی رژيم قذافی آشکارا در اختي

کی از      .  قدرت های امپرياليست گذاشتند    فرمانده ي
ه            اين نيروها فردی ست به نام عبدالکريم بالحج ک

ی        "  ب ي ذاری         "  گروه مبارزه اسالمی ل ان گ ي ن را ب
 در مالزی با همکاری      ٢٠٠٣وی در سال . نمود

ا او را در          .  دستگير شد "  سيا"  سپس دولت آمريک
ل داد       ٢٠٠۴سال   در مارس    .   به دولت ليبی تحوي

١از صفحه   

 !سرهنگ ناپديد شد، اما ليبی آزاد نگشت
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آمارهای مربوط به رشد اقتصادی          .  ست   ديگری
خوبی اين    داری نيز به     های بزرگ سرمايه     قدرت

 .سازند موضوع را آشکار می
وزارت بازرگانی آمريکا رشد اقتصادی اين                    

 درصد اعالم   ٣/  ١ را   ٢٠١٠کشور در پايان سال     
 اين رشد سير نزولی طی  ٢٠١١کرد، اما در سال 

ای که رشد اقتصادی آمريکا در سه         گونه  کند به   می
 درصد اعالم    ٠/  ٣ تنها     ٢٠١١ی اول سال        ماهه

که ميزان توليد ناخالص        قابل توجه آن   .  شده است 
قبل (   سال پيش    ۴ملی آمريکا هنوز حتا به ميزان       

اقتصاد آلمان نيز         .  نرسيده است    )  از بحران    
ترين اقتصاد اروپا دچار همين             عنوان بزرگ     به

در حالی که رشد اقتصادی آلمان         .  گرديد  معضل  
 درصد اعالم شده بود در         ٣/  ۶،  ٢٠١٠در سال    
 ٠/  ١ اين رشد به عدد      ٢٠١١ی دوم سال      سه ماهه 

انگليس نيز به     .  درصد يعنی در حد صفر رسيد          
عنوان يکی از کشورهای قدرتمند اروپا در طول          

 درصد رشد اقتصادی را             ٠/  ٧سال تنها           يک
  تجربه کرد و رشد اقتصادی فرانسه برای سه                  

رشد .   صفر اعالم شد       ٢٠١١ی دوم سال           ماهه
 ٢٠١٠ی دوم سال      اقتصادی اروپا که در سه ماهه     

 درصد اعالم شده بود، در سه               ١/  ٧به ميزان     
 درصد   ٠/  ٢ به رقم         ٢٠١١ی دوم سال            ماهه
ست که پس از      ی رکودی   ها نشانه   ی اين   همه.  رسيد

ی کوتاه در تجديد فعاليت اقتصادی                يک مرحله  
ی سوم    ماهه  ست که آمار سه      بديهی.  بازگشته است 

 که هم اکنون در آن هستيم، با                          ٢٠١١سال    
فروپاشی بازارهای مالی به عددی منفی خواهد              

ی دوم    رشد اقتصادی ژاپن برای سه ماهه       (رسيد  
اعالم شده است که البته سونامی              –  ٠/  ٣سال   
با اين حساب      ).  تواند يکی از علل آن باشد               می

واضح است که علت اصلی بحران نه در بدهی                
ی تضاد ميان      ها که در نتيجه       ها و يا دولت       بانک

نيروهای مولد و مناسبات توليد و بروز آن در                   
ی بازتوليد کاال و انباشت سرمايه           گسست پروسه 

نهفته است که رکود و بحران را به مناسبات                       
اعالم احتمال    .  نمايد    داری تحميل می           سرمايه

سازی ساب    ورشکستگی کارخانه بزرگ اتومبيل     
)SAAB  (               درصدی در          ٣سوئد و کاهش 

سفارشات رسيده به کارخانجات آلمان در سه                    
ست   هايی از موجی     نمونه ٢٠١١ی دوم سال       ماهه

 .که در حال راه افتادن دوباره است
باال رفتن آمار بيکاری در کشورهای اروپايی،               
ژاپن و آمريکا و کاهش قدرت خريد در نزد                        

ی نهايی از ديگر نتايج اين رکود و             کننده  مصرف
ی خود بر افزايش بحران         نوبه  بحران است که به    

های      بيکاری و سياست         .  باشد     تاثيرگذار می    
ها که بيش از هر چيز از                    جويی دولت     صرفه

خدمات عمومی کاسته و سطح زندگی اقشار                     
ای   متوسط و پايين را هدف قرار داده است، نتيجه         

دنبال نخواهد    ها را به     جز کاهش قدرت خريد آن       
ها برای نجات موسسات           در واقع دولت     .  داشت

های    جيب ٢٠٠٨مالی و صنعتی در بحران  سال          
که اقتصاد      هم بدون آن       خود را خالی کردند، آن         

خواهند   داری وارد رونق شود و حاال می            سرمايه
جويی در    صرفه"با فشار آوردن بر مردم با نام              

تر بحران      از بروز سهمگين    "  های دولتی     هزينه
تر شدن وضعيت      که وخيم   جلوگيری کنند، حال آن    

های بزرگی از مردم و کاهش                 اقتصادی گروه  
تواند بر بحران اقتصادی          سطح معيشت، هم می      

اثر منفی بگذارد و هم عواقب سياسی و اجتماعی           
هم اکنون نرخ بيکاری در       .  دنبال آورد   وسيعی به 

 درصد افزايش يافته است       ٩/  ١آمريکا به ميزان     
 ٧،  ٢٠٠٨و نرخ بيکاری در اروپا که در سال               

.  درصد رسيده است    ١٠درصد بود هم اکنون به         
در ميان کشورهای اروپايی، اسپانيا با بيش از                 

 درصد باالترين        ١۶ درصد و يونان با                    ٢٠
 . های بيکاری را دارا هستند نرخ

ای است که اقتصاددانان               گونه    خطر رکود به       
بورژوا به کشورهای اروپايی و آمريکا هشدار              

اند که برای جلوگيری از تشديد رکود در                      داده
های مقابله با         های اقتصادی از سياست           فعاليت

کنت "در همين رابطه           .  تورم خودداری کنند       
المللی   از کارشناسان پيشين صندوق بين    "  روگوف

های مرکزی اروپا و آمريکا توصيه         پول به بانک  
 درصدی را تا چندين سال          ۶کرد که نرخ تورم        

پياپی به عنوان يک واقعيت بپذيرند و تدبيری                   
هم اکنون نرخ تورم در     .  برای کاهش آن نيانديشند   

نرخ تورم در   .   درصد رسيده است    ٢/  ۵اروپا به   
، ٢ به ترتيب    ٢٠١٠ تا   ٢٠٠٧های    اروپا بين سال  

 ٢٠کاهش   .   درصد بوده است       ١/  ٧و     -١،   ۴
درصدی بهای نفت خام در ماه اوت، يکی ديگر              

های کاهش تقاضا و رکود اقتصادی                    از نشانه   
 .باشد می

براساس گزارش اخير سازمان همکاری و توسعه       
 رشد تجارت کاال در جهان          (OECD)اقتصادی  

جاری به شدت کاهش          دوم سال     نيز در سه ماهه      
به گزارش اين سازمان، در سه ماهه          .  يافته است 

عالوه   نخست سال واردات هفت کشور صنعتی به        
کشورهای برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقای             

 درصد رشد داشته است که           ١٠جنوبی بيش از       
اين ميزان در سه ماهه دوم به يک درصد کاهش             

 .يافته است
 

 عواقب سياسی و اجتماعی بحران اقتصادی
 

داشتن دستمزدها و حتا کاهش آن،                     ثابت نگاه   
گسترش بيکاری، افزايش تورم، کاهش خدمات             

ای جز    اجتماعی، از جمله عواملی هستند که نتيجه      
دنبال نخواهند    ی طبقاتی را به     افزايش فقر و فاصله 

اقشار پايين و متوسط اين جوامع در طول            .  آورد
اند که چگونه بحران        خوبی دريافته   ها به   اين سال 

ها را نشانه رفته است و در حالی  سطح معيشت آن
ای    شوند، عده     روز فقيرتر می        ها روزبه     که آن  
در اعتراضات يونان . گردد شان ُپرتر می های جيب

درستی سيستم                  ديديم که چگونه مردم به                    
داری را مقصر اين وضعيت دانسته و                   سرمايه

های ما نيست، اين بدهی       اعالم کردند که اين بدهی    
ها بايد پرداخت کنند      داران است و خود آن       سرمايه
اگرچه تظاهرات مردم در يونان اوج                  .  نه ما   

داری بود، اما اعتراضات      اعتراضات ضد سرمايه  
ای نيز در برخی از ديگر کشورهای                          مشابه

 .اروپايی از جمله فرانسه و اسپانيا رخ داد
پوست توسط پليس     در انگليس قتل يک جوان سياه      

پوستی شد  منجر به شورش جوانان و بيکاران سياه
ها از سوی سيستم حاکم              که در طول اين سال          

شورشی خودبخودی  .  اند  همواره ناديده گرفته شده    
های     يافته که گاه حتا فروشگاه                 و غيرسازمان   

هايی که    کوچک را نيز ويران ساخت، فروشگاه         
به رغم   .  دار نبودند     ها البته سرمايه       صاحبان آن  

ی پليس و دولت انگليس عليه                  نمايش وحشيانه  
معترضان، اما دو تن از اعضای کابينه حاکم                    

های اجتماعی اين              مجبور شدند تا به ريشه                
اعتراضات اخير به       .  ها اعتراف کنند          شورش

خوار سرمايه در اين کشورها         سياستمداران جيره 
سادگی نارضايتی        توانند به       ثابت کرد که نمی          

روز فقيرتر      ها را که در اثر بحران روزبه             توده
ها   شوند و نيز احتمال گسترش اين نارضايتی            می

 .را ناديده انگارند
شک منجر به افزايش نارضايتی       شرايط کنونی بی  

ی کارگر و اقشار ميانی جامعه از            در ميان طبقه   
های حاکم شده و تنها در اثر اعتراضات و               دولت

داری مجبور    های سرمايه   هاست که دولت    فشار آن 
در اين شرايط است که     .  نشينی خواهند شد    به عقب 

های چپ و کمونيست        بر نقش احزاب و سازمان       
گيری و يا گسترش       افزوده شده و ضرورت شکل      

ای راديکال که بتوانند کارگران را           تشکالت توده 
سازماندهی و به مبارزه عليه وضعيت کنونی                  

هر چند  .  بکشانند بيش از پيش آشکار گرديده است      
های راست    که نرخ باالی بيکاری، وجود اتحاديه       

و سازشکار و ضعف جريانات چپ و کمونيست            
در برابر امکانات وسيع احزاب راست موانع                   

در اين ميان جريانات       .  مهمی در اين راه هستند        
راست افراطی نيز با امکانات وسيع خود و با                    
طرح شعارهای پوپوليستی تالش خواهند کرد،              
ضمن جذب و انحراف بخشی از افکار عمومی،            

داران را    ترين و رسواترين سرمايه       منافع بزرگ 
های امپرياليستی    در سوی ديگر دولت   .  تامين کنند 

جويی    ی ابزار خود از جمله صرفه             نيز از همه    
های سياسی      اقتصادی و بهره برداری از بحران         

منظور کاهش شدت و               ای و جنگ به              منطقه
های اقتصادی، اجتماعی     تاثيرات بحران در زمينه   
 .و سياسی بهره خواهند برد

بحران اقتصاد جهانی در عين حال تاثيرات خود            
چون ايران نيز خواهد  را بر اقتصاد کشورهايی هم

يک نمونه از اين تاثيرات کاهش قيمت             .  گذاشت
نفت در اثر رکود اقتصادی است که به دليل                        
وابستگی اقتصاد ايران به درآمد حاصل از نفت،           

. کند  بحران و رکود در ايران را باز هم تشديد می           
بحران جهانی وضعيت وخيم معيشتی کارگران و         
زحمتکشان را در ايران تشديد کرده، بر تعداد                  

های     افزايد و تاثيراتی در عرصه                بيکاران می   
 .اجتماعی و سياسی از خود برجای خواهد گذاشت

که اوضاع اقتصادی جهان بسيار              کالم آخر آن     
شکننده است، تحوالتی که در شرايط معمولی                  
اثرات چندانی بر اقتصاد جهانی ندارند، در اين               

. توانند ابعاد وسيعی به بحران بدهند              شرايط می  
ترين بحران پس از      جا نيز عميق    بحرانی که تا اين   

باشد و حتا امکان دارد از           جنگ دوم جهانی می     
بحرانی که .  نيز عبور کند١٩٢٩مرزهای بحران  

داری و ضرورت از                پوسيدگی نظام سرمايه       
پاشی اين مناسبات را که به مانع بزرگی در                    هم

برابر پيشرفت نيروهای مولده تبديل شده و به                   
خاطر همين پوسيدگی فقر و گرسنگی را به                        

کند، در پيش چشمان      ها تحميل می    ميلياردها انسان 
 .همگان آشکار ساخته است

 

 داران ربوده است بحران جهانی خواب را از چشمان سرمايه
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کنون منتشر شده اند، نه تنها بيانگر تعداد                   
دقيق آمار خودکشی در ايران نيست بلکه،                
صرفا بخشی از ميزان خودکشی هايی است           

چرا که، سازمان   .  که در جامعه رخ داده است   
پزشکی قانونی ايران، تنها مواردی از                        
خودکشی ها را ثبت می کند که به اين مرکز             
گزارش و منجر به تشکيل پرونده قضايی می        

موارد فوق، آن دسته از خودکشی هايی        .  شود
را شامل می گردد، که اصطالحا به آن                        

خودکشی هايی که   .  خودکشی موفق می گويند   
 . اغلب منجر به مرگ هستند

بنابر اين، آمار پزشکی قانونی نيز، همه                    
. موارد اقدام به خودکشی را شامل نمی گردد          

زيرا، تعداد قابل توجهی از موارد خودکشی،         
اصال جنبه قضايی پيدا نمی کنند و از طرفی،         
بخشی از خانواده ها، ترجيح می دهند بدون             
سر و صدا و بی آنکه گزارشی به پزشکی                 
قانونی داده شود، درمان پزشکِی فردی که               
دست به خودکشی زده است را مستقًال مورد           

 . پی گيری  قرار دهند
با اين همه، بر اساس همين آمارهای ناقص              
که گاها به صورت پراکنده توسط رسانه های        
دولتی و پاره ای از ارگان های حکومتی                    
منتشر می شوند، ميزان خودکشی در ايران ،         
در مقايسه با کشورهای منطقه، از باالترين             

مطابق .  نرخ خودکشی برخوردار است               
گزارش سازمان جهانی بهداشت، نرخ                       

 دهم    ٦خودکشی در جمهوری آذربايجان،              
 نفر  ٢هزار نفر، کويت    ١٠٠درصد برای هر    

و بحرين که بيشترين نرخ خودکشی را دارد           
هزار نفر  ١٠٠ نفر برای هر       ٢کمی بيش از     

اين در حالی است که، به      .  گزارش شده است    
استناد آخرين آمار منتشر شده توسط سازمان         
پزشکی قانونی ايران،  و نيز طبق اعالم                    

مديران دو تن از      ،   و موسوی   هادی معتمدی 
 های اجتماعی سازمان بهزيستی             آسيب  کل

 نفر  ٧تا    ٦   آمار خودکشی در ايران       کشور،
در اين   .  می باشد   هزار نفر         ١٠٠در هر      

ميان، نرخ خودکشی در استان های ايالم،                 
 رفته و    باالترکرمانشاه و لرستان از اين هم           

 . دامنه فاجعه بارتری به خود گرفته است
عالوه بر اين، در سطح جهانی نيز، به رغم             
اينکه آمار خودکشی در ايران در رديف                     
کشورهايی با نرخ متوسط قرار دارد،  اما در         
مقايسه با کشورهای اروپايی، افزايش بسيار          

بر اساس گزارش     .  بااليی را نشان می دهد        
سازمان جهانی بهداشت، نرخ خودکشی در            

 ۵٠ سال گذشته،     ٤٠کشورهای اروپايی طی     
درصد رشد داشته، در حالی که طی همين                

 برابر افزايش      ٤مدت، خودکشی در ايران           
 درصدی  ٤٠٠يافته و در نتيجه با نرخ رشد           

 .همراه بوده است

خود کشی، دهمين علت مرگ و مير در                      
جهان شناخته شده است ولی در حاکميت                    

دومين عامل   "جمهوری اسالمی، در رديف         
در اين ميان،      .  قرار دارد  "   مرگ و مير     

 برابر    ٤ميزان اقدام به خودکشی زنان،                   
مردان است، در عوض خودکشی های موفق         

 برابر بيشتر از زنان             ٤در ميان مردان،          
هم اکنون خودکشی به         .  گزارش شده است     

عنوان يکی از مصائب بزرگ اجتماعی،                 
بسياری از جوانان، زنان و مردان کشور را           

سايت آفتاب به نقل     .   به کام خود گرفته است     
از خبرگزاری ايلنا اعالم کرد، ميانگين سن            

 سال و در      ٢٠ تا    ١٦خودکشی در زنان به        
 . سال کاهش يافته است٢٥ تا ٢٠مردان به 

 فقر،      عواملی چون مشکالت اقتصادی،               
 جنسيت،     بيکاری، بحران های اجتماعی،            

، نااميدی از آينده،            سن، فشارهای روحی       
 سرکوب های سياسی و شرايط نامناسب                   

های     ها و انگيزه           علت   ، از جمله      اجتماعی
اگرچه هر کدام   .  به شمار می روند    خودکشی  

از عوامل فوق، می توانند در اقدام به                            
خودکشی موثر باشند اما، در وجه غالب و به          

فقر، بيکاری و ساير مصائب       طور عمومی،    
 نظير اين ها،از جمله عوامل                        اجتماعی

 اقدام به خودکشی و     بالواسطهکليدی، موثر و    
عوامل .  روند رو به رشد آن در جامعه هستند        

ديگر، که با عنوان عوامل فرعی و يا                           
 شناخته می شوند، عموما در سايه             باواسطه

قرار دارند و در پرتو بروز عوامل                                
 از قبيل فقر، بيکاری، سرخوردگی       بالواسطه

های اجتماعی و نااميدی از آينده، چهره                      
 . نمايان می کنند

نگاهی به آمار و علت خودکشی های                            
صورت گرفته در ايران به روشنی نشان می          
دهد، اکثريت افرادی که اقدام به خودکشی                
کرده اند، عمدتا در پی فقر مطلق، بيکاری و           
نااميدی از آينده، خودکشی و مرگ را                          

مادرانی که زير فقر و نداری            .  برگزيده اند  
مطلق، مستاصل گشته و در يک لحظه،                     
همزمان خود و بچه هايشان را به کام مرگ              

پدرانی که در پی بيکاری و عاجز        .  کشيده اند 
ماندن از تامين معاش، توان ادامه زندگی از            
کف داده و با اقدام به خودکشی مرگ را در               

دانشجويانی که زير فشار       .  آغوش گرفته اند    
سنگين سرکوب ها و فشارهای سياسی و                   
اجتماعی و عدم تامين هزينه های باالی                      
تحصيلی و يا در پی نبود هيچ چشم انداز                     
روشنی در فردای پايان تحصيل، به زندگی             

دختران جوانی که پس از      .  شان پايان داده اند    
شوهر کردن، در سايه نکبت بار نظام مرد               
ساالر حاکم بر ايران، از ادامه زندگی در بی          
حقوقی محض باز مانده و بی دريغ، پيکر                  
زجر کشيده و جان درمانده شان را به کام                   

جوانانی که در      .  شعله های آتش کشيده اند          
حاکميت ننگين جمهوری اسالمی، همه                      

نيست، اما سرعت روند رو به رشد آن در                 
ايران، تحت حاکميت ارتجاع دينی و سرمايه         
داری جمهوری اسالمی نگرانی های شديدی        

مصائب .  را در جامعه دامن زده است                     
اجتماعی که ريشه در مناسبات اقتصادی و             
اجتماعی سرمايه داری و تشديد وخامت                    
اوضاع نابسامان کشور دارد، با گذشت هر             
روز و با تشديد روزافزون فقر، بيکاری و               
نااميدی از آينده، افراد بيش تری  را به سمت          
خودکشی و پايان دادن به زندگی شان سوق             

تا جايی که ميزان نرخ خودکشی         .  داده است 
در حاکميت ارتجاع اسالمی، طی بيست                   

، چهار برابر    ٨٣ تا    ٦٣سال، يعنی از سال        
رشد داشته و طی سال های اخير نيز،                          
همچنان روند صعودی را طی می کند و هم             
اکنون، نه تنها در آستانه بحران قرار دارد                
بلکه، در برخی مناطق کشور از جمله ايالم            

 . از مرز بحران نيز گذشته است
بر اساس گزارش خبرگزاری ايلنا و به                       
استناد آمار اعالم شده از سوی سازمان                      

، سه هزار   ٨٨پزشکی قانونی ايران در سال       
، سه  ٨٩ مورد خودکشی و در سال           ١٢٢و  

 مورد به سازمان پزشکی            ٦٤٩هزار و          
طبق آمار فوق،     .  قانونی گزارش شده است       
 نسبت به سال       ٨٩ميزان خودکشی در سال         

ميزان .   درصد رشد داشته است            ١٧،    ٨٨
آمار خودکشی در سال جاری، از اين هم                   
فراتر رفته و تنها در سه ماه نخست سال                     

از اين  .   نفر خودکشی کرده اند      ٩٥٢جاری،  
 نفر مرد بوده       ٦٧٨ نفر زن و         ٢٧٤تعداد،   

 درصدی نسبت    ١٠آمار فوق با افزايش       .  اند
به زمان مشابه در سال گذشته، گويای اين                
واقعيت تلخ است که  روزانه  ده نفر در                       
جامعه سرمايه دارِی تحت حاکميت                              

 .، دست به خودکشی زده اند"نمايندگان خدا"
از آنجا که آمار خودکشی و افزايش شديد                   
نرخ آن، رابطه مستقيم با بحران های                           

اقتصادی حاکم بر   -اجتماعی و سيستم  سياسی    
ايران دارد، مسئوالن جمهوری اسالمی برای      
کتمان نابسامانی های درون جامعه، همواره          
مانع از انتشار واقعی آمار خودکشی در                     

عالوه بر خامنه ای که  در         .  کشور می شوند  
اغلب سخنرانی هايش همواره مسئوالن نظام        
را از انتشار اخبار نگران کننده در جامعه                
منع کرده است، روزنامه صدای عدالت نيز           
در خرداد ماه گذشته، سخنان رئيس سازمان           
پزشکی قانونی را منتشر کرد که به طور                  

آمار خودکشی نبايد    "رسمی تاکيد کرده بود       
  لذا، دسترسی به ميزان دقيق آمار        ".لو برود 

خودکشی در ايران، اگر نگوييم محال، يقينا            
آمارهايی هم که تا        .  به آسانی ممکن نيست       

 افزايش خودکشی در جامعه، 
 نمادی ديگر از ارتجاع حاکم بر ايران
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روزنه های شادی، اميد به آينده و نرم های               
اوليه  زندگی را بروی خود بسته می بينند،               
خودکشی و مرگ را به عنوان رهايی از همه         
کثافات و نکبت های جمهوری ايران برمی             

 . گزينند
به رغم تاکيد و ممانعت مسئوالن جمهوری              

لو رفتن آمار خودکشی در                    "اسالمی از    
، باز هم روزی نيست که چندين                       "ايران

خودکشی در صفحات حوادث روزنامه های          
چه انسان های نااميد،         .  کشور درج نگردد     

سرخورده و درمانده از ادامه زندگی در سايه        
نکبت بار جمهوری اسالمی باز مانده اند و              
لذا، از طريق خودسوزی، حلق آويز کردن،           
مصرف آهک، دارو و پرت نمودن خود از             

 . ارتفاع  به زندگی شان پايان می دهند
خودکشی به طريق خودسوزی، از جمله                   
دردناک ترين روش های اقدام به خودکشی             
در ايران است، که طی سال های اخير شتاب          

به گزارش  .  روز افزونی به خود گرفته است       
سايت آفتاب، از ميان زنانی که اقدام به                        

 درصد آنان    ۵٠خودکشی کرده اند، بيش از          
با انتخاب شيوه خودسوزی، به زندگی خود             

 .پايان داده اند
اگر خودکشی های صورت گرفته در جامعه          
به شيوه حلق آويز کردن، رگ زنی، مصرف        

عمدتا در خفا و دور از چشم                   ...  دارو و   
ديگران صورت می گيرد، در عوض، اتخاذ         
خودکشی به شيوه خودسوزی و آنهم در                      
مکان های عمومی، يک خودکشی صرف               

ست عليه وضعيت         نيست بلکه، اعتراضی      
روند رو به رشد خودکشی علی                 .  موجود

العموم و افزايش اتخاذ شيوه خودسوزی به              
طور اخص، پيام و هشدار آشکاری است                  
نسبت به تشديد وضعيت اسفناک جامعه،                   
گسترش فقر، بيکاری، بحران اجتماعی و                
عدم تامين حداقل معاش يک زندگی انسانی             
که در بطن خود، ياس، نااميدی، واخوردگی،        
درگيری های خانوادگی و سرخوردگی های          

 . اجتماعی را بازپروری می کند
وضعيت موجود، حاصل بالفصل عملکرد             
ارتجاعی و سرکوبگرانه نظام اسالمی و                  
سرمايه داری حاکم بر ايران است، که به                   
اشکال گوناگون از گسترش خودکشی در                 
جامعه گرفته تا افزايش اعتياد، روسپی گری         

آنچه .  و فرار دختران از خانه بازتاب می يابد       
مسلم است خودکشی، راه برون رفت از                     

با بودن جمهوری       .  وضعيت موجود نيست      
اسالمی، خود کشی و ساير مصائب اجتماعی        

سرنگونی .  نيز استمرار خواهند داشت                 
انقالبی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی  و           
استقرار حکومت شورائی نخستين گام برون         
رفت از وضعيت کنونی و پايان دادن به                      

 . مصائب اجتماعی موجود است

 کانادا
  دالر۵٠الکومه                               
 دالر۵٠صدای فدائی                        
   دالر١٠نرگس                                
  دالر١٠نفيسه ناصری                      

  دالر١٠٠             ١دمکراسی شورائی 
   دالر٣٠زنده باد سوسياليسم                
   دالر٢۵احمد زيبرم                          
   دالر٢٠کمال بهمنی                         

    دالر٢۵داوودی                   حسن نيک
   دالر٢٠بهمن آژنگ                         
   دالر٢۵زنده باد سوسياليسم                
   دالر٢٠طوفان در راه است               

 
مين ٣٩جاودان باد ياد و نام فدائيان خلق در 
احمد "سالروز گيله مرد چريک فدائی خلق 

  يورو ١٠٠"                               زيبرم
 

ياد رفيق رزمنده سنگر کارگران و زحمتکشان، 
عليه ديکتاتوری شاه " احمد زيبرم"فدائی خلق 

  يورو١٠٠گرامی باد                            
 

گرامی باد راه سرخ رفيق زحمتکشان، فدائی خلق 
 ٢٨اش در  و حماسه نبرد آخرين" احمد زيبرم"

  يورو١٠٠                     ١٣۵١مرداد 
 

 سوئيس
  فرانک ٣٠اکبر صفائی فراهانی          علی

   فرانک ٣٠)        اسکندر(سيامک اسديان 
  فرانک٣٠امير پرويز پويان                  
 فرانک۵٠حميد اشرف                         
  فرانک ٦٠سعيد سلطانپور                     

 
 ايران 

   تومان ۵٠٠٠احمد شاملو                          
   تومان ۵٠٠٠رفيق حميد مومنی                  
   تومان ١٠٠٠٠رفيق  بيژن جزنی                  

 
 هلند

   يورو٢٠صدای کارگران و زحمتکشان   
 

 دانمارک
   کرون٢٠٠هوشنگ احمدی                    
    کرون٢٠٠دکتر نريميسا                        

   کرون٤٠٠.                                  م.پ
   

افزايش خودکشی در جامعه، نمادی 
 ديگر از ارتجاع حاکم بر ايران

 آلمان
   يورو١۵عليرضا نابدل                      
   يورو١۵بهروز دهقانی                      
   يورو١۵مناف فلکی                         

 
با تشکر فراوان از تمام دوستان و رفقانی که                   

تاکنون به فراخوان مالی راديو دمکراسی                        
 اند  شورائی پاسخ مثبت داده

 
 فراخوان کمک به راديو

 کانادا
   دالر١۵٠                   ١راديو  -تورنتو
   دالر١۵٠                  ٢راديو  -تورنتو
  دالر۵٠٠                  ٣راديو  -تورنتو

 
 آمريکا

 زنده باد -سن خوزه
  دالر۵٠٠ها                  اتحاد کمونيست

   دالر٣٠٠کمک به راديو                    
 

 هلند
   يورو۵٠عبدلی                               
   يورو٢٠فراخوان                            
   يورو٣٠٠کمک به راديو                     
   يورو٢٠٠مسافر                               
  يورو١٢٠فعالين سازمان درهلند           
  يورو١۴٠فعالين سازمان درهلند           

 
 دانمارک

   يورو٣٢١فراخوان راديو                     
 

 آلمان
   يورو٢٠آبکناری                            
   يورو٤٠عادل هاشمی                      

   يورو١۵صمد بهرنگی                      
   يورو٢۵عادل هاشمی                       
   يورو٢۵٠هانور                               

  يورو١٠٠                    ٦٧جانباختگان 
 

 ايتاليا
   يورو٢٠فراخوان                            

 
 فرانسه

 
   يورو١۵٠فراخوان راديو                     

 کمکهای مالی 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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 خالصه ای از اطالعيه های سازمان
 

يورش وحشيانه به تظاهرات    "   سازمان اطالعيه ای با عنوان       ٩٠در تاريخ سيزدهم شهريور   
 : در اين اطالعيه آمده است. صادر نمود" مردم اروميه و تبريز را محکوم می کنيم

هزاران نفر ازجوانان و مردم شهرهای اروميه و تبريز روز شنبه دوازدهم شهريور ماه                      "
در اعتراض به بی مسئوليتی حکومت در قبال خشک شدن درياچه اروميه و بی توجهی                            

ها آمدند و وسيعًا دست به              رژيم به خواست مردم  در اين  زمينه ، بار ديگر به خيابان                          
درادامه اطالعيه ضمن اشاره به تظاهرات مردم درخيابان ها و محالت                   ."  تظاهرات زدند 

مختلف شهرهای اروميه و تبريزو يورش مزدوران به صفوف اعتراض کنندگان که با                             
شليک گلوله های پالستيکی و گاز اشک آور و ضرب وشتم مردم همراه بود، چنين آمده                           

درادامه اطالعيه  .   نفر در تبريز دسگير شده اند      ۶٠است که چندين نفر در اروميه و بيش از           
رژيم سرکوبگرجمهوری اسالمی با ايجاد اختالل در اينترنت و قطع اس ام                 "  گفته می شود   

سپس با استقرار   .  اس تالش کرد از انعکاس خبر تظاهرات توده ای جلو گيری به عمل آَوَرد               
وسيع نيروهای مزدور خود در اين شهر ها ، رژه موتور سواران و به پرواز در آوردن                            
هلی کوپتر، سعی نمود جو رعب و وحشت ايجاد کند و فضای امنيتی و جو خفقان در اين                          

جو خفقان و امنيتی شديد، تعقيب و پی گرد و دستگيری ها                .  شهر ها  را تشديد نموده است          
 ٢٠به ساير شهر های آذربايجان از جمله سلماس، مياندوآب و مراغه  نيزسرايت نموده  و                      

 .تن از مردم اين شهر ها نيزبازداشت شده اند
رژيم جمهوری اسالمی که از هر گونه تجمع و اعتراض توده ای وحشت دارد بارديگر عليه               

جمهوری اسالمی با يورش وحشيانه و سرکوب              .  مردم به خشونت و قهر متوسل گرديد             
جوانان و مردم اروميه و تبريز بار ديگر نشان داد که حتا تحمل يک تظاهرات مسالمت آميز                 

درپايان اطالعيه، سازمان، حق تجمع و تظاهرات را از حقوق اوليه مردم                    ."  را نيز ندارد   
يورش وحشيانه   .  اروميه و تبريز  و همه مردم ايران دانسته و از آن دفاع نموده است                               

مزدوران به صفوف مردم اروميه و تبريز، ضرب وشتم وبازداشت آن ها را قويًا محکوم                        
 .نموده و خواستار آزادی فوری  و بی قيد و شرط همه ی دستگير شدگان شده است

 
ممانعت از گردهم آئی خانواده های جان سپردگان دهه شصت درگلزار خاوران را محکوم               "

دراين اطالعيه  . شهريور انتشار يافت   ١٢عنوان اطالعيه ديگری بود که در تاريخ        "  می کنيم 
صبح روز جمعه يازدهم شهريور، بسياری از خانواده های جان سپردگان               "  گفته شده است     

دهه شصت که به رسم هر سال به منظور بزرگداشت ياد عزيزان خود راهِی خاوران شده                      
بودند با انبوهی از مأموران و مزدوران حکومتی و درهای بسته گلزار خاوران                                             

اطالعيه در ادامه ضمن اشاره به ُقُرق محل توسط مزدوران امنيتی و نظامی                 ."  روبروشدند
گفته شده است که خانواده های جان باختگان دهه شصت گل هائی را که همراه خود آورده                       

و درادامه می    .  بودند از روی ديوار و از البالی ميله های در، به داخل خاوران انداختند                      
مرتجعين حاکم درادامه ی اقدامات سرکوب گرانه و فشارهای متعدد پيشين خود عليه             "  نويسد

خانواده های جان سپردگان دهه شصت، بااين اقدام ضد انسانی خود بار ديگر نشان دادند که                  
حتا از تجمع خانواده ها در گورستان و از يادآوری و افشای جنايات هولناک خود وحشت                        

 .دارند
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی سال ها کوشيده است با سکوتی آگاهانه، همراه  با تعقيب                     

. و پی گرد و ارعاب خانواده ها، برکشتار و جنايات خويش در دهه شصت سرپوش بگذارد                   
رژيم آدمکش جمهوری اسالمی حتا تالش نمود با نابودی خاوران ، جنايات فجيع خود را از                  

اما به رغم تمام اين تالش ها و اعمال فشار عليه خانواده های جان باختگان،                .  اذهان پاک کند  
آن ها با کوشش ها و پی گيری های مداوم خويش و دفاع از هزاران هزار زندانی سياسی که        
توسط رژيم و به فرمان خمينی اعدام و در گورهای  دستجمعی خاوران به خاک سپرده                              
شدند، تمام تالش های مذبوحانه ارتجاع حاکم برای سرپوش گذاشتن براين جنايات هولناک                   

 .را خنثا ساخته و خواستار پيگرد و محاکمه و مجازات مسببين اين کشتار ها شده اند
جمهوری اسالمی و جناحهای آن بايد بدانند که مردم ايران کشتار فرزندان خود و جنايات                       

پاسداران نظم حاکم بايد اين را فهميده باشند          .   هرگز فراموش نخواهند کرد     هولناک رژيم را  
که به رغم ممانعت از ورود خانواده ها به گلزار خاوران ، اما همان طور که خانواده ها                             
دربيانيه اخير خود گفته اند خاوران و گوهران نهفته در دل آن فراموش نخواهند شد و فرياد                    

درپايان اطالعيه ، سازمان ضمن        ."  رهايی قهرمانانش برای هميشه طنين اندازخواهد بود           
خاطره تمامی جان باختگان کمونيست ، انقالبی و مبارزين آزاديخواه دهه                      گرامی داشت     

شصت، حمايت از خانواده های اين جان باختگان و حق بديهی آن ها برای حضور                                        
درخاوران، اقدامات سرکوب گرانه رژيم عليه اين خانواده ها و ممانعت از حضور آن ها در                

 . گلزار خاوران را محکوم نموده است
 
 
 
 
 

شده و اين بحران نه تنها تعديل نيافته بلکه                         
ها و          کوشش.  تر شده است              پيوسته عميق    

ای برای توقف و کاهش تنش          های خامنه   توصيه
. و اختالف در باال نيز به نتيجه نرسيده است                   

های رژيم در     عواقب بحران اقتصادی و سياست     
اين زمينه، فقر و فالکت و بدبختی بيشتری را                

های مردم ايران تحميل نموده و شرايط             بر توده 
ها را دائمًا دشوارتر             اقتصادی و معيشتی آن        

ها و به رغم                  افزون بر اين        .  ساخته است    
ای بيش    های شديد، دامنه نارضايتی توده      سرکوب

تر   از پيش گسترش يافته و به حد انفجار نزديک          
در يک کالم، سوای شرايط خارجی         .  شده است 

و اوضاع جهانی که پيوسته به زيان رژيم رقم               
خورده است، شرايط و اوضاع داخلی آن نيز                 

اين .  تر شده است     پيوسته به زيان حاکميت وخيم      
ای چپ و         است آن شرايط حساسی که خامنه             

" مسئوالن"کند و به            راست به آن اشاره می           
بر بستر اين شرايط است که             .  دهد   هشدار می  

های منطقه، رژيم جمهوری      تحوالت و دگرگونی  
ای را به           اسالمی و ديکتاتور اول آن خامنه               

بار افکنده و او را سخت نگران                هراسی مرگ  
سقوط يک به يک       .  نظام ساخته است    "  امنيت"

های منطقه و مردمی          ديکتاتورها، بيداری توده    
که ساليان دراز در زير يوغ استبداد و خفقان و              
ديکتاتوری به انقياد کشيده شده و در سکون به               

اند و سعی      بردند اما اکنون به پا خواسته         سر می 
کنند خود را از بند جور و ستم و استبداد رها              می

سازند و به نان و آزادی برسند، البته                                     
توانست رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران را            نمی

بيداری مردم منطقه و      .  نگران و بيمناک نسازد     
ها قادرند ستمگران     بردن به اين واقعيت که آن       پی

و زورگويان و ديکتاتورها را به زير بکشند و              
توانست و        به زباله دان تاريخ بسپارند، نمی                

تواند ستمگران و زورگويان و استثمار                      نمی
کنندگان حاکم بر ايران را که بيش از سه دهه با             

اند،   اعمال سرکوب و سرنيزه حکم روائی کرده         
به ويژه آنکه اين           .  نگران و بيمناک نسازد          

 –های مردم منطقه        بيداری و روی آوری توده       
به انقالب و مبارزه  -خصوصًا در تونس و مصر

برای کار و نان و آزادی، ضربه بزرگی بر                    
گرائی و بنيادگرائی اسالمی که حکومت               اسالم

اسالمی از سردمداران اصلی آن محسوب                      
 .شود نيز وارد ساخته است می
قراری و هراس     هاست فشردۀ علل اصلی بی       اين

 !ای خامنه

 ای از چيست؟ هراس خامنه
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  ١٠درصفحه 

تر شدن جامعه و            مسلط شده است، با پيچيده           
کارکردهای آن، افزايش وظايفی که در برابر               

ی طبقاتی،    طبقه حاکم قرار گرفت و رشد مبارزه      
تر  شد، متمرکزتر          دولت نيز عريض و طويل        

تر به خود گرفت، تا                    گرديد، شکلی پيچيده       
داری به کمال خود          سرانجام در دوران سرمايه      

 .رسيد
داری که تضادهای طبقاتی            در جامعه سرمايه     

ی طبقاتی در شکل عريان       کامًال شفاف و مبارزه   
و آشکار آن در جريان است، خصلت طبقاتی                 

. تر از هر زمان ديگر است                    دولت، برجسته   
کند که اين دولت چه شکلی به                 تفاوتی هم نمی    

خود گرفته باشد، طبقه حاکم به شکلی پوشيده و             
ی سياسی خود را      به اصطالح دمکراتيک، اراده   

در .  تحميل کند يا به شکلی عريان و استبدادی              
دار،   هر حال دولت ارگان سيادت طبقه سرمايه           

ی   گری و سرکوب برای اسارت طبقه         ابزار ستم 
 .تحت ستم کارگر است

"به قول مارکس       با همان آهنگی که ترقی              : 
ناپذير طبقاتی کار و        صنعت مدرن، تضاد آشتی     

سرمايه را رشد داد و تشديد نمود، قدرت دولتی،          
بيش از پيش، خصلت قدرت ملی سرمايه بر                   
کار، خصلت يک نيروی عمومی سازمان يافته           

سازی اجتماعی، خصلت         برای اسارت و برده       
 )٣."(يک ماشين استبداد طبقاتی به خود گرفت

تاکيد مارکس در اينجا بر خصلت طبقاتی دولت           
بورژوائی به عنوان ارگان سيادت طبقاتی برای         

. ست  اسارت طبقه کارگر و استثمار کار مزدی           
شود که     گيری نمی    لذا از اين گفتار چنين نتيجه         

های کارگر و زحمتکش، اشکال دولت        برای توده 
تفاوت است و مثًال فرقی ميان يک          بورژوايی بی 

دولت پارلمانی دمکراتيک بورژوايی و يک                 
ی جمهوری اسالمی         دولت استبدادی از نمونه       

بالعکس يک جمهوری پارلمانی که      .  وجود ندارد 
های سياسی برخوردارند و      در آن مردم از آزادی  

حقوق دمکراتيک و مدنی مردم به رسميت                      
شناخته شده است، نه فقط از نظر تاريخی در                  
مقايسه با مؤسسات و نهادهای سياسی فئودالی و          
قرون وسطايی، گامی به پيش است، بلکه در                  

ها   ، که در آن آزادی       های استبدادی   قياس با دولت  
ها سلب شده         و حقوق دمکراتيک مردم از آن            
روشن .  شود   است، يک پيشرفت محسوب می           

د اری و دولت              است که مادام، نظم سرمايه            
بورژوايی وجود دارد، نفع کارگران و                               
زحمتکشان در اين است که آن شکل دولت                       

ها   بورژوايی وجود داشته باشد که در آن آزادی           
و حقوق دمکراتيک مردم، با همان                                        

های بورژوايی آن حاکم باشد، يعنی                محدوديت
ترين شکل        جمهوری پارلمانی که دمکراتيک         

 .ست دولت بورژوايی
شود   با اين همه در اين واقعيت تغييری ايجاد نمی        

که دولت بورژوايی هر شکلی که به خود بگيرد، 
دار است و     قدرت جمعی و متشکل طبقه سرمايه       

در يک جمهوری       .  ارگان سيادت طبقاتی آن         
پارلمانی هم مثل هر شکل ديگر دولت                                 

دار، اراده سياسی و            بورژوايی، طبقه سرمايه     
کند   اتوريته خود را از طريق دولتی تحميل می             

ست برای در انقياد نگه داشتن                       که ابزاری   

کنندگان اراده کردند قابل عزل        که اکثريت انتخاب  
تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی         .  خواهند بود  

برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماهر دريافت        
 .خواهند کرد

گردد و قضات  سيستم قضايی کنونی منحل می -  ۴
 ."شوند نيز انتخابی و قابل عزل می

کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران     "و  
ترين   و زحمتکشان شهر و روستا به عنوان عالی          

 .است" ارگان حکومتی
اما چرا دولت بورژوايی بايد در هم شکسته شود            
و به جای آن دولتی شورايی در ايران مستقر                     

 گردد؟
در نخستين   .  ای ازلی و ابدی نيست          دولت، پديده 

مراحل تاريخ بشريت و پيدايش جوامع انسانی که          
هنوز مالکيت خصوصی و طبقات پديده نيامده بود 

ها حاکم بود،      و مناسبات اشتراکی در ميان انسان        
ای به نام دولت، يک قدرت حکومتی مجزا               پديده

ها قرار گرفته باشد،       از مردم که رو در روی آن         
در اين جامعه که يگانگی منافع فرد . وجود نداشت 

و جمع، خاص و مشترک حاکم بود، مؤسسات و             
نهادهايی که برای رتق و فتق امور مشترک مردم         
شکل گرفته بود، بر پايه فعاليتی داوطلبانه و                      
آزادانه قرار داشتند و توده مردم برای حفظ و                    

 .حراست از منافع مشترک، مسلح بودند
با توسعه و پيشرفت نيروهای مولد، تدريجًا                        

کند، تقسيم    مناسبات توليدی و اجتماعی تغيير می        
اجتماعی کار، مالکيت خصوصی و طبقات پديدار      

پيدايش طبقات، منافع متضاد و                   .  گردند     می
چرا که   .  ی طبقاتی را به همراه داشت                مبارزه

اکنون ديگر وحدت و يگانگی منافع فرد و جمع،             
طبقات و    .  خاص و عام از ميان رفته است                     

اقشاری با منافع متضاد در برابر يکديگر قرار               
گرفته و تضاد منافع خاص و مشترک پديدار شده           

"است از همين تضاد منافع خاص و مشترک                . 
است که نفع مشترک، شکلی مستقل به عنوان                   

گيرد که از منافع فردی و جمعی         دولت به خود می   
و سرانجام خود را بر طبقاتی           "  واقعی جدا شده    

مستلزم تقسيم کارند و يکی از      "سازد که     مبتنی می 
 )١."(ها بر ديگری مسلط است آن

ای   طبقه.  جاست که دولت شکل گرفته است       در اين 
باشد و به طبقه مسلط از        که مالک وسايل توليد می    

تسلط مشترک   "نظر اقتصادی تبديل شده است،            
خود را به عنوان قدرت عمومی، به عنوان دولت، 

، از نظر سياسی نيز به              )  ٢."(کند   برقرار می  
گردد و از طريق       ی مسلط و حاکم تبديل می         طبقه

اين دستگاه دولتی که ارکان اصلی آن را نيروهای 
مسلح  جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق 

ی تحت ستم را در            دهند، طبقه     مردم تشکيل می    
 .دارد انقياد و اسارت نگه می

بنابراين، دولت به عنوان قدرت جمعی و متشکل           
ی حاکم و ابزار ستم و سرکوب برای در                     طبقه

انقياد نگه داشتن طبقه يا طبقات فرودست و تحت           
ی بشری  ی معينی از تکامل جامعه ستم، در مرحله

پديدار شده است و هستی آن وابسته به شرايط                   
 .ست اقتصادی معين و مناسبات طبقاتی

داری در    ی طبقاتی برده     از دوران پيدايش جامعه     
عصر باستان، تا به امروز که شيوه توليد                             

داری در جهان         داری و جامعه سرمايه           سرمايه

 .کارگران و استثمار کار مزدی
شالوده اين دولت اوًال، يک نيروی مسلح                           

ای جدا از مردم، ارتش، پليس، به همراه                حرفه
ها،     ها، زندان       ضمائم مادی آن نظير دادگاه               

های اطالعاتی و جاسوسی و غيره است           سازمان
ی حاکم برای حفظ نظم        که ابزارهای قهری طبقه   

هر چه دولت      .  اند   موجود و سرکوب کارگران       
تر و متمرکزتر شده است، هر چه                              منسجم
ی طبقاتی حادتر شده است، بر کميت اين            مبارزه

ها در دولت افزوده          نيروی سرکوب و نقش آن        
 .شده است

ثانيًا، يک دستگاه عريض و طويل بوروکراسی           
متشکل از مأمورين دولتی، مقامات و                                  

داران برای رتق و فتق امور روزمره                  منصب
. بورژوازی و سازماندهی استثمار است                          

شمار است، برای      ی کم   بورژوازی که يک طبقه    
پيشبرد وظايفی که در برابر قدرت سياسی                       

ی      متمرکز قرار دارد، به ويژه با توسعه                          
تر   داری و نقش پيچيده     کارکردهای جامعه سرمايه  

دولت، به ارتشی بزرگ از کارمندان و                               
بگيران نياز دارد که دارای شناخت و                       حقوق

های مختلف          ای در عرصه              مهارت حرفه    
اين ارتش   .  اقتصادی، اجتماعی، سياسی هستند       

بزرگ، مطابق يک سيستم تقسيم کار منظم و                  
مبتنی بر سلسله مراتب سازمان يافته و از طريق         

ها و مؤسسات متعدد، استثمار کار مزدی         سازمان
دهد و به        را در مقياسی سراسری سازمان می           

های   رتق و فتق امور روزمره و پيشبرد سياست          
اين .  داخلی و خارجی بورژوازی مشغول است         

بگيران دستگاه بورورکراسی که از                        حقوق
امتيازات و حقوق ويژه نسبت به توده مردم                      

باشند، به کلی از مردم جدا هستند           برخوردار می 
و به عنوان قشری ممتاز، مافوق مردم قرار                    

 .دارند
گيرندگان و مجريان واقعی در        جا، تصميم   در اين 

ترين مسايل جامعه نه توده مردم، و نه           مورد مهم 
های انتخابی، بلکه دستگاه                               حتا ارگان       

 و مقامات انتصابی          بوروکراتيک ماشين دولتی    
آن هستند که راه را بر هر گونه مداخله توده                      

اين .  مردم در اداره امور کشور، سد کرده اند               
دار حاکم    ی سرمايه   دستگاه، چنان در خدمت طبقه    

سازمان يافته است که هر تغييری هم که در                      
های پارلمانی، در جا به جايی افراد، احزاب          نظام

تواند تزلزلی در           و مؤسسات، رخ دهد، نمی            
دار   ارکان قدرت دولتی و حاکميت طبقه سرمايه          

 .ايجاد نمايد
روست که شکل دولت پارلمانی در                    از همين   

های   شرايط عادی، يعنی در شرايطی که بحران          
جدی موجوديت نظام را به مخاطره نيانداخته،              

ترين شکل دولتی اعمال حاکميت                             مناسب
 .ست داری بورژوازی و حفظ نظم طبقاتی سرمايه

در اين جا با انضمام پارلمان به دولت، شکلی                  
برانگيز به دولت بورژوايی       زيبا، فريبنده و توهم    

حق رأی عمومی و آزادی               .  داده شده است       
در ظاهر، تفاوت ثروت به      .  انتخابات وجود دارد  

رسميت شناخته نشده و هر کس مستقل از اين که          
. به کدام طبقه تعلق دارد، يک رأی دارد                             

های سياسی، آزادی فکر و عقيده، بيان،                آزادی
اجتماع، آزادی نشر و مطبوعات به رسميت                   

های صنفی    شناخته شده و احزاب سياسی، تشکل       
. توانند تشکيل و فعاليت کنند            و دمکراتيک می    

 وظايف فوری انقالب اجتماعی
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١٠ 
٩از صفحه   

پليس قادر به مهار جنبش نيست، ارتش نيز با                   
اش وارد عرصه خواهد شد        تمام تجهيزات نظامی  

حتا اگر الزم باشد      .  تا نظم موجود را نجات دهد        
های سياسی تعطيل و پارلمان هم برچيده                آزادی

فاشيسم اروپايی اين را يک بار نشان         .  خواهد شد 
 .داد 

دولت بورژوايی که بر بنياد نيروهای مسلح                      
ای و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم                    حرفه

ست و        شکل گرفته است، به جای خود باقی                   
. ی سياسی بورژوازی را حفظ خواهد کرد           سلطه

بنابراين دولت بورژوايی هر شکلی که به خود               
يک .  ست   بگيرد، ابزار ستم و استبداد طبقاتی              

های    ی رهايی توده       تواند وسيله     چنين دولتی نمی    
دولت بورژوايی حتا در  . کارگر و زحمتکش باشد 

شکل پارلمانی، آن دستگاهی نيست که توده                      
زحمتکش مردم از طريق آن بتواند اداره امور                

ترين     کشور را در دست خود بگيرد، وسيع                      
های سياسی    ترين آزادی   دمکراسی را با گسترده     

. برقرار سازند و بر سرنوشت خود حاکم شودد             
کارگران به دولتی نياز دارند که ديگر بر پايه                  
بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و نيروهای                 

 .مسلح مجزا از مردم استوار نباشد
ی انقالب اجتماعی در هم                 لذا نخستين وظيفه      

. کوبيدن و انحالل ماشين دولتی بورژوايی است           
اين خرد کردن و به دور ريختن ماشين دولتی                   

ست که بايد     رو ضروری   بورژوايی نه فقط از آن     
جای آن را دستگاهی بگيرد که با وظايف                            
پرولتاريا در انقالب، انطباق داشته باشد،                           

يابنده باشد و با از دست دادن وظايف و                       زوال
اش تدريجًا ناپديد شود و از              کارکردهای سياسی  

ترين و        بين برود، بلکه دست به نقد، کامل                     
پيگيرترين دمکراسی را به ارمغان آورد و                        

ترين ،    های سياسی را در وسيع        برقراری آزادی 
 .ترين شکل آن ممکن سازد ترين و کامل گسترده

 که در انطباق با وظايف انقالب                         اين دولتی   
خواهانه و            اجتماعی و مطالبات دمکراسی                

ها قرار دارد،        خواهانه فوری عموم توده          آزادی
های    ست که در آن، توده              يک دولتی شورايی     

های شورايی    کارگر و زحمتکش از طريق ارگان      
های     شوراها، ارگان   .  کنند    اعمال حاکميت می      

اند و توده مردم تحت       گذاری و مجری قانون     قانون
در اين دولت شورايی      .  اند  اتوريته شوراها مسلح   

اند،   تمام نمايندگان و مقامات دولتی نه فقط انتخابی     
کنندگان اراده کردند     بلکه در هر لحظه که انتخاب      

حقوق مقامات از متوسط دستمزد      .  شوند  عزل می 
در عين   .  يک کارگر ماهر تجاوز نخواهد کرد           

چه که به ويژه در مورد جامعه ايران که              حال آن 
هم اکنون دولتی مذهبی بر سر کار است، حائز               

باشد، قدرت دستگاه مذهبی را در هم             اهميت می 
خواهد شکست و به شکلی کامًال راديکال دين و             

 .دولت را از يکديگر جدا خواهد نمود
های عينی و طبقاتی        در ايران نه فقط پيش شرط        

برقراری يک قدرت شورايی وجود دارد، بلکه             
از يک پشتوانه تجربی و تاريخی نيز برخوردار           

 .است
اين واقعيت به دفعات اثبات شده است که مردم                 

توانند از شر مصايب و فجايعی که نظم       ايران نمی 
طبقاتی موجود و رژيم سياسی پاسدار آن،                          

اند خالص شوند و      جمهوری اسالمی به بار آورده    
به مطالبات خود دست يابند، مگر آن که مقدم بر             

اما .  هر چيز جمهوری اسالمی را سرنگون کنند         

اند، به مردمی      نماينده پارلمان يا رئيس جمهوری      
به .  اند، جوابگو نيستند           که به آنها رای داده             

زنند و به نام مردم،           های خود پشت پا می         وعده
کنندگان هم از  انتخاب. گيرند عليه مردم تصميم می
شان     ها و به زير کشيدن                  حق فراخواندن آن       

 .اند محروم
الذکر است که دمکراسی و                 بنا به داليل فوق         

های سياسی حتا در يک جمهوری پارلمانی         آزادی
. آيند  بورژوايی، صوری و ظاهری از کار درمی        

اين صوری بودن آزادی و دمکراسی، بر پايه                 
ها در جامعه        برابری صوری و ظاهری انسان         

در نظام      .  داری قرار گرفته است                     سرمايه
ها آزاد و              داری، ظاهرًا همه انسان                 سرمايه
تواند ديگری را از آزادی و              کسی نمی  .  برابرند

. برابری محروم کند و بنده و برده خود سازد                   
چون دوران    تواند کارگر را به زور، هم       کسی نمی 

در ظاهر،   .  داری و سرواژ به کار وادارد             برده
دار با هم برابرند و به عنوان دو          کارگر و سرمايه  

الحقوق وارد معامله با               فرد برابر و متساوی          
فروشد و      يکی کااليی را می      .  شوند   يکديگر می  
در واقعيت اما اين برابری             .  خرد    ديگری می   

کارگر که چيزی جز نيروی کار            .  ست   صوری
داری که        خود برای فروش ندارد، با سرمايه               

مالک وسايل توليد، سرمايه و ثروت است، برابر         
کارگر مجبور است نيروی کارش را به           .  نيستند
ناگزير است به بردگی مزدی . دار بفروشد سرمايه

اگر اين کار را نکند،         .  تن دهد و استثمار شود        
لذا .  ميرند   اش از گرسنگی می           خود و خانواده     

ست، در واقعيت،         چه که در ظاهر برابری             آن
ست و اين برابری      برابری صوری .  ست  نابرابری

صوری پايه و اساس صوری بودن آزادی و                     
 .ست داری دمکراسی در نظام سرمايه

های سياسی در     با تمام اين اوصاف، همين آزادی       
يک دولت پارلمانی بورژوايی، تا جايی برای                 

به نظم  "  سوءقصد"ست که      بورژوازی پذيرفتنی 
داری    در جامعه سرمايه    .  موجود صورت نگيرد    

دار و کارگر طبقاتی اصلی        ی سرمايه   که دو طبقه  
ی     اند و رو در روی يکديگر، مبارزه                      جامعه

طبقاتی در شکل خالص و عريان آن در جريان               
ی     در يک جمهوری پارلمانی، مبارزه             .  است

های قانون بورژوازی مجاز و       طبقاتی در محدوده  
قانون هم چيزی     .  به رسميت شناخته شده است         

داری به زبان        نيست، جز بيان مناسبات سرمايه        
لذا مبارزه طبقاتی تا جايی مجاز دانسته           .  حقوقی
. ی قانونی فراتر نرود      شود که از اين محدوده       می

ی طبقاتی تحت شرايط معين از                       اما مبارزه   
رود و          های نظم موجود فراتر می                      محدوده
در .  گذارد   های قانونی را پشت سر می              محدوده

جاست که تمام ظاهرسازی دمکراسی                            اين
شود و دقيقًا مثل                  بورژوايی کنار نهاده می            

ها     های استبدادی بورژوايی که در آن                     دولت
دار حاکم است،        ديکتاتوری عريان طبقه سرمايه      

نظير جمهوری اسالمی ايران، نيروهای سرکوب      
پليس و ضد شورش آشکارا وارد عرصه                           

های کارگر و زحمتکش را                 شوند و توده          می
اين واقعيت را مکرر در جريان . کنند سرکوب می

اعتراضات و مبارزات کارگران، دانشجويان و           
. ايم   های پارلمانی اروپايی ديده          جوانان در نظام    

های بزرگی در        حاال مجسم کنيد که اگر بحران          
اين کشورها رخ دهد و کارگران برای سرنگونی         

. داری به پا خيزند، چه رخ خواهد داد   نظم سرمايه 
قطعًا در آن شرايط که ديگر نيروی سرکوب                    

مردم آزادند، نمايندگان خود را انتخاب نمايند و به 
پارلمان بفرستند يا رئيس جمهوری را انتخاب                

توانند بر سرنوشت     با اين همه، نه مردم می      .  کنند
خود حاکم گردند، نه نقشی در اداره امور کشور             
داشته باشند و نه در ارکان دولت بورژوايی،                    
فرمانروايی و سلطه بورژوازی تزلزلی ايجاد               

 .نمايند
توده مردم از آزادی       .  دليل آن هم پوشيده نيست        
اما ابزار و وسايلی که     .  عقيده و بيان برخوردارند   

برای ابراز عقيده و بيان وجود دارد، مطبوعات،          
ها،    ها، خبرگزاری     تلويزيون، چاپخانه    -راديو   

تمام وسايل سمعی و بصری و غيره در دست                   
ابزارهای مدرن اينترنتی نيز          .  ست    بورژوازی

تواند تغييری در اين وضع ايجاد           نتوانسته و نمی   
چون قدرت تأثيرگذاری بورژوازی در اين       .  نمايد

ها و      عرصه نيز چنان باالست که حتا سازمان              
احزاب سياسی پر قدرتی که از منافع کارگران               

. کنند، مطلقًا يارای مقابله با آن را ندارند          دفاع می 
به کنه مسئله که نگاه شود، به رغم اين که                            

های سياسی به رسميت شناخته شده است،            آزادی
در واقعيت، در عمل، آزادی عقيده و بيان، آزادی     
تبليغ، آزادی مطبوعات برای بورژوازی وجود           
دارد که وسايل توليد مادی و معنوی را در اختيار  

های خود    دارد، شب و روز ايدئولوژی و سياست        
. دهد  کند و به افکار عمومی شکل می         را تبليغ می  

پردازان،          بورژوازی ارتشی از نظريه                         
نگاران، نويسندگان، هنرمندان،                             روزنامه

متخصصين مراکز تحقيقاتی و موسسات                            
رنگارنگ ديگر را نيز برای پيشبرد اين وظايف          
در اختيار دارد که به همراه نهاد مذهب و دستگاه           
روحانيت، هر لحظه به تحميق ايدئولوژيک                     

 .پردازند ی مردم می توده
توانند   ست که مردم حتا نمی        تحت چنين شرايطی   

نمايندگان واقعی خود را به پارلمان بفرستند، نه             
شود، بلکه      ها می     رو که کسی مانع آن              از آن  

بورژوازی با يک دستگاه تبليغاتی عريض و                   
گيری   يافته، چنان جهت    طويل و به خوبی سازمان     

دهد که بدون آن که          معينی به افکار عمومی می       
های انتخاباتی باشد، نمايندگان              نيازی به تقلب      

گيری     های رأی       احزاب بورژوايی از صندوق         
های بورژوايی      شوند و کابينه        بيرون آورده می     

برحسب شرايط و اوضاع اقتصادی و سياسی                 
در اين سيستم سياسی،     .  آيند  معين بر سر کار می      

حتا قدرتمندترين احزاب کارگری و راديکال که           
توانند نقشی        يابند، نمی       ها راه می          به پارلمان   

ها   ها جز انجام برخی رفرم        تأثيرگذار بر سياست   
در اساس،     .  در شرايطی معين داشته باشند                

گونه که اشاره شد، پارلمان نقش اصلی را               همان
های مهم بر عهده ندارد، بلکه اين      گيری در تصميم 

گيرنده   ست که تصميم     بوروکراسی دستگاه دولتی   
ی اصلی تصميمات و مسايل مهم                برنده   و پيش  

از همين روست که در يک نظام             .  جامعه است  
های سياسی،    دمکراتيک پارلمانی با وجود آزادی     

اغلب، اکثريت مردم در انتخابات شرکت                           
توانند   دانند از اين طريق نمی      چرا که می  .  کنند  نمی

چيزی را تغيير دهند و بر سرنوشت خود حاکم                
لذا انتخاب اين يا آن حزب، اين يا آن                     .  گردند

نکته ديگر اين   .  ها بی تفاوت است     نماينده برای آن  
که همين نمايندگانی که توسط خود مردم انتخاب            

اند، پس از انتخاب شدن، ديگر دست کسی به            شده
ای که    رسد و در دوره مثًال چهار ساله           ها نمی   آن

  ١١درصفحه 
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سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، فقط از                   
طريق يک انقالب ممکن است که نيروی اصلی            

 .آن، طبقه کارگر خواهد بود
گونه که تجربه            در يک چنين انقالبی، همان              

 نيز نشان داد، اشکال عمده و               ۵٧انقالب سال     
اصلی مبارزه که قادر است رژيم را از پای                       

های مبارزاتی      درآورد و سرنگون سازد، شکل         
ی اعتصابات        مختص طبقه کارگر، از نمونه             

. عمومی و سراسری و قيام مسلحانه خواهد بود             
های   از درون همين اشکال مبارزه است که ارگان       

ای کارگران    اقتدار و اعمال حاکميت مستقيم توده       
. آورند  و زحمتکشان در شکل شوراها سر برمی          

بی دليل نيست که در هر کجا انقالبات کارگری              
رخ داده، از درون اعتصابات سياسی کارگران،          

های اعتصاب به            کميته.  شوراها پديدار شدند       
 .های شورايی تحول و تکامل يافتند  ارگان

گيری شوراها در ايران بر يک                بنابراين شکل  
عالوه بر اين،    .  زمينه و بنيان طبقاتی قرار دارد        

شورا در ايران يک پيشينه تاريخی نيز دارد که              
امکان استقرار اين نوع جديد از دولت را تقويت            

 .کند می
های دورتر را در پی انقالب           اگر تجارب گذشته   
های پس از جنگ جهانی اول           مشروطيت و سال   

کنار بگذاريم، کارگران و زحمتکشان ايران در            
جريان سرنگونی رژيم شاه، به ويژه پس از قيام             

ای مهم    مبادرت به ايجاد شوراها نمودند که تجربه      
توده مردم، کارگران،      .  ست   و فراموش نشدنی     

های اجتماعی ديگری      سربازان، دهقانان و گروه     
از مردم زحمتکش، با ايجاد اين شوراها به رغم             
موانعی که ارتجاع حاکم پديد آورده بود و مانع از       

ها گرديد، در همين محدوده نيز          رشد و تکامل آن    
در عمل، نقش بی بديل شوراها را در اعمال                     

ها را در تحقق            قدرت و ظرفيت و جايگاه آن             
اين .  مطالبات و اهداف انقالبی خود دريافتند                 

ی تاريخی        ی مثبت شوراها در خاطره                تجربه
کارگران و زحمتکشان باقی مانده است و از                     
همين روست که در ميان توده مردم ايران، شورا          

 .از محبوبيت بااليی برخوردار است
اما تجربه سرکوب و برچيده شدن شوراها توسط         

دولت بورژوايی جمهوری اسالمی، اين درس را         
نيز آموخته است که اگر قرار است شوراها پايدار 

های   بمانند و اعمال حاکميت کنند، بايد به ارگان            
قدرت حاکم تبديل شوند و نه اين که در جنب                       

اين .  قدرت حاکم بورژوايی قرار داشته باشند               
تجربه آموخت که برای استقرار يک حکومت                
شورايی در ايران بايد تمام ماشين دولتی کهنه                  

سيستم .  موجود در هم شکسته و جاروب شود                
ها و    انتصابی مقامات به کلی برافتد و تمام ارگان         

ترين سطوح تا باالترين آن                  مقامات از پايين      
در حکومت شورايی که بر                 .  انتخابی باشند    

يابد،     های دولت بورژوايی استقرار می              ويرانه
های کارگر و زحمتکش مردم از طريق                     توده

برپايی شوراها در محل کار و زندگی خود، کامًال 
آزادانه و آگاهانه نمايندگان خود را انتخاب                         

ها را از نزديک تحت کنترل و          رفتار آن .  کنند  می
چه ديدند        دهند و چنان          نظارت دقيق قرار می         

گو باشند، از وظايف        ها که بايد پاسخ       منتخبين آن 
ها را معزول و       خود عدول نمودند، بی درنگ آن      

بنابراين در    .  کنند    شان را سلب می              اختيارات
 مستقيم    ی حاکميت   دمکراسی شورايی که عرصه    

اکثريت بزرگ مردم ايران است و نه اقليتی                      

داران و ثروتمندان، برخالف        کوچک از سرمايه   
دمکراسی بورژوايی نه فقط بساط سيستم                            

شود و تمام         انتصابی از بيخ و بن برچيده می               
ترين تا باالترين           مقامات و مناصب از پايين             

گو و قابل     اند، بلکه منتخبين، پاسخ     سطوح انتخابی 
 .اند عزل

در حکومت شورايی، ديگر جايی برای وزرا،               
های عالی دولتی جا      وکال و مقاماتی که در ارگان      

ای       کنند، و از امتيازات ويژه                          خوش می     
برخوردارند و حقوق و مزايای کالنی دريافت                

های کارگر و     توده.  کنند، وجود نخواهد داشت      می
زحمتکش مردم، خودشان قادرند از طريق                       
شوراها وظايف کشورداری را بر عهده بگيرند و        

شان همان حقوق و      در ازای انجام خدمات عمومی    
حتا در   .  شان را دريافت نمايند         دستمزد کارگری  

های بورژوايی هم اکنون          ترين دولت     دمکراتيک
حقوق و مزايايی که يک نماينده مجلس از آن                    
برخوردار است، از ده برابر حقوق يک کارگر             

کند و در مورد برخی مقامات دستگاه             تجاوز می 
. رسد   ها برابر نيز می           بوروکراتيک گاه به ده        

خوری پايان خواهد     حکومت شورايی به اين مفت     
داد و حقوق و مزايای هيچ مقامی از متوسط                      

اين .  دستمزد کارگر ماهر تجاوز نخواهد کرد              
طلبی و    ست عليه مقام    ای  اقدام در عين حال مبارزه    

 .تمايالت بوروکراتيک در حکومت شورائی
حکومت شورايی، عرصه حاکميت مستقيم عموم        

برای اين که    .  های کارگر و زحمتکش است        توده
همه زحمتکشان جامعه بتوانند راه و روش                        

ی امور کشور را در تمام سطوح بياموزند،            اداره
نقشی فعال در اداره امور کشور داشته باشند و با           

طلبی مبارزه شود،      تمايالت بوروکراتيک و مقام     
های نمايندگی در شوراها       حکومت شورايی دوره   

و تصدی امور را تا حد ممکن کوتاه خواهد کرد              
های عالی دولت        و فرضًا به دو سال در ارگان            

های محلی و           شورايی و يک سال در ارگان               
 .تر کاهش خواهد داد سطوح پايين

گذاری و اجرای     حکومت شورايی به جدايی قانون    
آن پايان خواهد داد و شوراها در آن واحد                             

ترين   عالی. های مقننه و اجرايی خواهند بود  ارگان
ارگان حکومت شورايی، کنگره نمايندگان                        
شوراهای کارگران و زحمتکشان خواهد بود که           
نمايندگان راستين و واقعی مردم در آن جای                     

ترين سطوح شوراها،        ها از پايين       آن.  اند   گرفته
ترين ارگان      در اين عالی    .  اند   منتخب توده مردم    

حکومت شورايی، مسايل مربوطه به سراسر                 
گيرد و    گيری قرار می    کشور مورد بحث و تصميم    

به فوريت توسط همين ارگان به مرحله اجرا                    
 .شود گذاشته می

تواند دستگاه قضايی کهنه        حکومت شورايی نمی   
سيستم قضايی کشور نيز دگرگون         .  را حفظ کند    

جا نيز ديگر قضات انتصابی و        در اين .  خواهد شد 
قضات نيز    .  العمر وجود نخواهد داشت              مادام

شوند و هر زمان که اراده        توسط مردم انتخاب می   
 .ها برخوردارند کردند از قدرت عزل آن

وجه ديگر در هم شکستن ماشين دولتی                                 
های سرکوب، ارتش،     بورژوازی، برچيدن ارگان  

های شکنجه    سپاه پاسداران، پليس، بسيج، دستگاه      
ها و نهادها در               اين ارگان   .  ست    و جاسوسی   

. شوند    حکومت شورايی منحل و جاروب می                 
بازوری مسلح حکومت شورايی، توده مردم                   

ی مسلح که تحت اتوريته                 اين توده   .  اند    مسلح
کند،    شوراها به وظايف انقالبی خود عمل می                

ست و به     ای  قدرتمندتر از هر نيروی مسلح حرفه      
خوبی قادر است از موجوديت حکومت شورايی           
کارگران و زحمتکشان حراست کند، هر                            
متجاوزی را سرکوب و سر جای خود بنشاند و               

 .از نظم انقالبی پاسداری کند
ای و برقراری         برافتادن نيروهای مسلح حرفه        

ی اجباری     ها به نظام وظيفه       تسليح عمومی توده   
ديگر جوانان کشور مجبور          .  پايان خواهد داد      

شوند که دوسال از بهترين ايام عمر خود را               نمی
. ها بگذرانند       عاطل و باطل در گوشه پادگان                

های زحمتکش مردم در همان حال که کار                توده
دهند، مسلح      مولد و سودمند خود را انجام می                

هستند و وظايف انقالبی خود را در دفاع از                       
 .شان بر عهده خواهند داشت حاکميت خود و منافع

ای جدا    الغای بوروکراسی و نيروهای مسلح حرفه 
های مردم ايران     گردد که توده    از مردم، باعث می   

های سنگين و کمرشکن دستگاه               از شر هزينه     
 .دولتی موجود نيز رها شوند

ها ميليارد دالر از حاصل              هم اکنون ساالنه ده       
دسترنج کارگران و زحمتکشان، صرف                            

شود تا نظم        های دستگاه انگل دولتی می            هزينه
داران تأمين    طبقاتی موجود حفظ و منافع سرمايه        

 .گردد
در حکومت شورايی که ديگر نيازی به يک                      

بوروکراتيک،   -دستگاه عريض و طويل نظامی        
های    ها و هزينه       بگيران آن     با لشکری از حقوق      

های مخرب برای جنگ و سرکوب              کالن سالح  
های سنگين از دوش توده مردم         نيست، اين هزينه  

شود و صرف رفاه و بهبود شرايط               برداشته می 
فقط .  گردد   مادی و معيشتی و معنوی آنها می                

استقرار يک حکومت شورايی در ايران قادر                  
خواهد بود، توده مردم را بر سرنوشت خود حاکم          

 .شان را عملی سازد سازد و مطالبات و اهداف
 

 :ها پانوشت
متن   –ايدئولوژی آلمانی؛ مارکس، انگلس           -  ١

 انگليسی
 .همان منبع - ٢
متن   -جنگ داخلی در فرانسه؛ مارکس               -  ٣

 انگليسی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

ش          خ ات پ ص خ مش
ه       ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی   
د و             اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

های    نامه    )اقليت(سازمان فدائيان   برای ارتباط با    

 . های زير ارسال نمائيد خود را به يکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زير واريز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ي ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 

:نام صاحب حساب   
Stichting ICDR 

IBAN: 
NL08INGB0002492097 

BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://96.0.108.11/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) اقليت(سازمان فدائيان گير  شماره های پيام

 0031649953423در اروپا                

 00982184693922تهران        -درايران
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 

KAR 
Organization Of Fedaian (Minority) 
No 604  September  2011 

  ٩درصفحه 

١٢ 

Radioshora نام: 

Hotbird 6 ماهواره: 

 زاويه آنتن  درجه شرقی١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا هرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

تحريريه نشريه کار در نظر دارد که از اين                       
وظايف فوری   "شماره ستونی را تحت عنوان              

به تشريح وظيفه سياسی فوری      "  انقالب اجتماعی 
انقالب اجتماعی در ايران و مطالبات مشخص               

در اين شماره      .  برنامه سازمان اختصاص دهد        
 .شود اولين بخش از اين سری مقاالت درج می

 
در هم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و 

 استقرار حکومت شورايی
 

راه حل  )  اقليت(بر طبق برنامه سازمان فدائيان          
داری    ی سرمايه     های جامعه     تضادهای و بحران    

ست که هدف نهايی        ايران، يک انقالب اجتماعی     
آن الغای طبقات و استقرار نظمی کمونيستی                    

نخستين .  های آزاد و برابر است       متشکل از انسان  
ی  گام اين انقالب، سرنگونی بورژوازی از اريکه

قدرت سياسی و استقرار يک حکومت                                  
 .ست شورايی

لذا در بخش وظايف سياسی فوری برنامه آمده                
 :است

ترين شکل آن     دولت بورژوايی که دمکراتيک      -"
جمهوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس             

گری و      مؤسسان قرار گرفته است، ابزار ستم             
دار برای اسارت طبقه              سرکوب طبقه سرمايه      

تواند وسيله رهايی پرولتاريا      لذا نمی .  کارگر است 
طبقه کارگر بايد اين دستگاه دولتی را در              .  باشد

هم شکند و به جای آن دولت شورايی و حکومت             
 .شورايی را مستقر سازد

حکومت شورايی که برآمده از قيام مسلحانه                 -
باشد، آن نظام         ها می     ها و تبلور اراده آن             توده

سياسی است که در آن اعمال حاکميت مستقيم و              
ها جايگزين بوروکراسی، ارتش،        بالواسطه توده 

ای مجزا از        پليس و کليه نيروهای مسلح حرفه           
گردد، سيستم انتصابی مقامات به کلی              مردم می  

افتد و کليه مناصب و مقامات از صدر تا                  برمی
 .باشند ذيل، انتخابی و در هر لحظه قابل عزل می

 :رو در حکومت شورايی از اين
ارتش، سپاه، نيروهای انتظامی، بسيج و کليه         -  ١

ای مجزا از مردم منحل              نيروهای مسلح حرفه     
ای تحت اتوريته     خواهد شد و تسليح عمومی توده       

 .ها خواهد گرديد شوراها، جايگزين آن
تمام دستگاه بوروکراتيک برچيده خواهد شد          -  ٢

ها از طريق            و اعمال حاکميت مستقيم توده               
شوراهايی که به مثابه نهادهای مقننه و مجريه                

 .کنند، برقرار خواهد شد هر دو عمل می
سيستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و کليه          -  ٣

مناصب و مقامات نه فقط انتخابی، بلکه هر لحظه     

 وظايف فوری انقالب اجتماعی


