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۴از صفحه   ٣درصفحه   

٧درصفحه  ٢درصفحه    

 نظريه پردازی زن ستيزانه ولی فقيه
  

رد    ١٣٩٠ دی ١۴علی خامنه ای، ولی فقيه و حاکم مطلق العنان جمهوری اسالمی روز   راد ک .  سخنانی ای
م  " کرد که رسانه های رژیم آنان را           او در جمع افرادی سخنرانی می      ال اس   " و   "  ع ارشن د   " و   "  ک ن " دانشم

ه                          .  اعالم کردند  د ک ن ای م اء ن ق ان ال خاطب دیشه های          " همين رسانه ها برای این که بتوانند به م نشست ان
قط ده           "  راهبردی جمهوری اسالمی   چه قدر مهم بوده است، بر این موضوع تأکيد کردند که نوشته های ف

ه        ١٨٨حوزه و دانشگاه از ميان " نخبگان"و " استادان"و " پژوهشگران"تن از   ان رخ ي ه دب  مقاله رسيده ب
وان                   ا عن واده      " نشست گزینش شده بود تا در جلسه ی مذکور ب ان ن                 "  زن و خ ي ن ن چ د و ای مطرح شون

گزینش شده را نباید با دانشمندان واقعی " دانشمندان"البته این ! به ثمر بنشينند" تضارب آراء و اندیشه ها"
گان شرف                خب که استعداد و دانش خود را در خدمت پيشرفت بشریت و انسانيت می گذارند اشتباه کرد، ن
وع                                ی از ن ای م ه ه  رژی یاب شده به بارگاه خامنه ای از نوع همان دانشمندانی هستند که با نظرات خود ب

 .آدولف هيتلر کمک کردند تا اهداف ضدانسانی و فاجعه بار خود را عملياتی کند

وظيفه مبرم چپ راديکال و 
 مارکسيست در اوضاع کنونی

 
ی سياست      کننده   ماهيت طبقاتی هر دولتی، تعيين        
 .داخلی و خارجی آن دولت است

ست که از  جمهوری اسالمی یک دولت بورژوایی 
کند و کليت           دار دفاع می          منافع طبقه سرمایه      

سياست داخلی آن در خدمت این طبقه و عليه                     
های کارگر و زحمتکش مردم ایران                 منافع توده  

اما جمهوری اسالمی یک شکل معمولی            .  است
ای از      دولت بورژوایی نيست، بلکه شکل ویژه           

این دولت است که دین و دولت را آشکارا در                    
ترین شکل دولت     یکدیگر ادغام نموده و استبدادی     

آور نيست که سياست          لذا تعجب  .  ست   بورژوایی
ترین نوع خود        داخلی این دولت، نمونه ارتجاعی      

آنچه که به سياست           .  در سراسر جهان باشد          
خارجی جمهوری اسالمی شکل داده است، همين         

ست که به ورای مرزهای کشور،            سياست داخلی 
های       المللی و مناسبات با دولت          به عرصه بين    

سياست خارجی هرگز       .  دیگر بسط یافته است        
لذا .  چيزی جدا از سياست داخلی یک دولت نيست  

سياست داخلی ارتجاعی جمهوری اسالمی به                 
سياست خارجی ارتجاعی این دولت شکل داده               
است که عليه منافع کارگران و زحمتکشان نه                 

 . فقط ایران، بلکه تمام کشورهای جهان است
رو    تأکيد بر این مسئله به ویژه امروز از آن                      

ست که سياست خارجی جمهوری                      ضروری
در   های حاد           اسالمی، به تضادها و درگيری            

المللی انجاميده و همانند          ای و بين       مقياس منطقه 
های الینحل      بست و بحران      سياست داخلی آن به بن    

 .کشيده است
تری به خود            این بحران هر روز ابعاد وخيم              

های جهانی با جمهوری       تضاد قدرت .  گرفته است 
طلبانه و      اسالمی که برخاسته از سياست توسعه          

طلبانه امپریاليستی و پان اسالميستی                  هژمونی
ست، در مقياسی بی سابقه                     جمهوری اسالمی   

تشدید شده و احتمال درگيری نظامی را افزایش             
 .داده است

ای رشد کرده و              اکنون این تضادها به درجه            
ای رسيده است که رقبای                    بحران به مرحله       

آمریکایی و اروپایی رژیم، منابع تغذیه مالی آن             
 .اند را هدف قرار داده

قرار است وزرای خارجه کشورهای اتحادیه                  
اروپا، سوم بهمن ماه برای اتخاذ تصميم قطعی               
در مورد تحریم نفتی و بانک مرکزی جمهوری             

وزیر امور خارجه     .  اسالمی تشکيل جلسه دهند      
فرانسه که پيش از این اعالم کرده بود اتحادیه                  
اروپا بر سر تحریم نفت به توافق رسيده است و              
تنها بحث بر سر جزئيات آن باقی مانده است،                   

کند که این تحریم از            اکنون ابراز اميدواری می      
دولت آمریکا   .  اول فوریه به مرحله اجرا درآید          

 پاسخی به چرايی 
 کاهش ارزش ريال

 
های اخير، ارزش پول ایران در برابر                در هفته  

دالر آمریکا و دیگر ارزهای خارجی، به شدت              
 تومان به فروش    ١٨۵٠کاهش یافت و هر دالر تا     

اگر چه در روزهای بعد و پس از تهدید                .  رسيد
دالالن بازار ارز توسط مقامات دولتی و حضور          

های خرید و         فيزیکی نيروهای امنيتی در محل         
فروش ارز، این رقم کمی کاهش یافت، اما هرگز          

هایی که دولت وعده داده بود حتا نزدیک              به رقم 
اما چرا ارزش دالر آمریکا در برابر ریال           .  نشد

 ماه یعنی از خرداد ماه       ٧در طول مدتی کمتر از       
 تومان بود تا مبلغ            ١٢٠٠که رقمی کمتر از            

 درصد   ۵٠ تومان و باالتر یعنی حدود                ١٨٠٠
رود که در صورت       یابد و انتظار می      افزایش می 

ها و تهدیدات        رها شدن بندهای امنيتی و تالش           
رژیم برای جلوگيری از افزایش نرخ دالر، روند         

چنان ادامه    افزایش قيمت دالر در برابر ریال هم         
 .یابد

شود که علت سقوط      در افکار عمومی گاه گفته می     
ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تحریم              

المللی     های بين       بانک مرکزی و دیگر تحریم             
 اما آیا براستی چنين است؟. باشد چون نفت می هم

های اقتصادی    ها در تشدید نابسامانی     اگرچه تحریم 
در ایران از جمله پایين آمدن شدید نرخ ریال در             

جمهوری اسالمی و 
 گسترش اعتياد در جامعه

 
اگر بگویيم جمهوری اسالمی ایران یک سيستم             
حکومتی بی بدیل در ميان همه نظام های کنونی             

. جهان است، چندان حرف بی ربطی نگفته ایم                
نظام های ارتجاعی حاکم بر کشورهای منطقه و           
جهان، اگر یک یا تعدادی از معضالت سياسی،             
اقتصادی و اجتماعی را بر توده های مردم تحميل 
کرده اند، جمهوری اسالمی تا آنجا که توانسته و            
زور و قدرت اش، اجازه داده است، همه مصائب         
و ستم های اجتماعی را یک جا بر توده های                      

نگاهی به وضعيت   .  مردم ایران تحميل کرده است  
عمومی توده های مردم ایران و نيز بررسی                     
آمارهای منتشره از طرف ارگان ها و نهادهای              
بين المللی، نشان می دهد که جمهوری اسالمی               
در ایجاد نابسامانی های اجتماعی و تحميل آن بر           
توده های زحمتکش، همواره  باالترین یا یکی از          
عناوین باالی رده بندی جهانی را به خود                             

از اعمال تبعيض و ستم           .  اختصاص داده است    
جنسيتی بر زنان گرفته تا سلب آزادی های اوليه            
و حقوق دموکراتيک توده های مردم ایران، از               
سرکوب کارگران و ممانعت از تشکل یابی                       
مستقل آنان به عنوان یک حق مسلم کارگری                    
گرفته تا سرکوب مليت های مختلف، از سلب                  
آزادی بيان، مذهب و عقيده گرفته تا تحميل یک              

 

 وظايف فوری انقالب اجتماعی
اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتيزه 

 کردن اقتصاد کشور و گذاربه سوسياليسم 
١٢در صفحه   
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

داری خود را به آسيای جنوب شرقی           وزیر خزانه 
ترین    فرستاده است تا ژاپن و چين را که اصلی                

خریداران نفت ایران هستند، برای پيوستن به این          
 .تحریم متقاعد سازد

وزیر دارایی ژاپن پس از این دیدار اعالم کرد که         
 درصدی نفت خود را از ایران         ١٠ژاپن واردات   

هيئت دیگری به کره جنوبی،        .  کاهش خواهد داد   
یکی دیگر از مهم ترین خریداران نفت جمهوری           

. اسالمی گسيل شده که مجری همين وظيفه است           
پوشيده نيست که کره جنوبی نيز، هميشه هماهنگ  

ها   چينی.  با سياست دولت آمریکا عمل کرده است        
ند، اما قرار       ا    در ظاهر با این تحریم مخالفت کرده       

ها همواره سوای            و مدارهای پشت پرده آن               
همين که    .  آورند    ست که بر زبان می                  چيزی
وزیر چين و وزیر امور خارجه ژاپن، پس           نخست

ها، از عربستان، قطر و             از گفتگو با آمریکایی      
ها قول و قرار       امارات متحده دیدار کردند و با آن        

ها     دهد که آن      خرید نفت گذاشتند، آشکارا نشان می      
نيز در پی جایگزینی برای خرید نفت از                               

 . هستند جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی نيز متقابًال به تهدید نظامی و               
مسدود کردن تنگه هرمز برای حمل و نقل دریایی 

پس از برگزاری . نفت از منطقه روی آورده است 
مانور نيروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران خبر            
از برگزاری مانور دریایی جدید توسط سپاه در              

واکنش آمریکا و انگليس  . روزهای آینده داده است 
به تهدیدات جمهوری اسالمی گسيل ناوهای جنگی 

در عين حال دولت آمریکا     .  جدیدی به منطقه است   
رسمًا به جمهوری اسالمی اخطار کرده است که            
بستن تنگه هرمز به منزله اعالن جنگ خواهد                 

 .بود
جمهوری اسالمی در این فاصله عالوه بر آمادگی         
نظامی از طریق برپایی مانور دریایی، در یک              

آميز که هدفی جز تشدید تضادها                 اقدام تحریک  
 ٢٠سازی اورانيوم با غلظت         ندارد، خبر از غنی     

 .درصد را در سایت فردو داده است
تمام این فعل و انفعاالت سياسی و نظامی در طول 
چند روز گذشته بازتاب تشدید تضادها و                               

. مخاصمات ميان طرفين درگير در نزاع است               
وقتی که بحران به این مرحله از تشدید تضادها                
رسيده باشد، هر اتفاقی حتا مستقل از خواست دو            

. تواند به درگيری نظامی نيز بيانجامد           طرف می 
اما اگر اتفاق خاصی هم رخ ندهد و روال کنونی             

ست که    ادامه یابد، این واقعيت به جای خود باقی           
چه در لحظه کنونی در جریان است، فقط                        آن

های حادتر آینده         هموارکننده راه برای درگيری       
 .است

های حيات    تحریم نفتی و بانک مرکزی که شریان       
اند، در حقيقت آخرین               مالی جمهوری اسالمی     

اند و در صورتی که         های اقتصادی   مرحله تحریم 
طرفين نتوانند از این طریق تسویه حساب کنند و            
اختالفات خود را حل نمایند، پيامد آن چيزی جز             

فراموش نباید کرد که جنگ         .  جنگ نخواهد بود    
های متخاصم    وقتی که دولت   .  ادامه سياست است   

های دیپلماتيک و           نتوانند با ابزارها و روش            
آميز، تهدید، تحریم و تطميع به سياست             مسالمت

و اهداف خود دست یابند، سرانجام، این سياست           
بنابراین .  با وسایل نظامی پيش برده خواهد شد           

های     کارگران و زحمتکشان ایران و سازمان              
کمونيست و چپ باید خطر را جدی بگيرند و به            

 .ی عملی با آن برخيزند مقابله
های امپریاليست و            تا به امروز، این قدرت              

جمهوری اسالمی هستند که دارند سرنوشت                  
های    مردم ایران را از طریق پيشبرد سياست                

ها هستند که بر       آن.  کنند  ارتجاعی خود تعيين می    
سر اهداف و مقاصد ارتجاعی خود به نزاع                     

ها هستند که تصميم به جنگ و             آن.  اند  برخاسته
های مردم    ها هستند که توده      آن.  گيرند  تحریم می 

ایران را در اسارت و بندگی نگاه داشته، به فقر،          
 .اند حقوقی و کشتار محکوم کرده گرسنگی، بی

از دیدگاه هر دو طرف نزاع، مردم در این ميان            
گانی هستند بدون حق و محروم         برد.  اند  کاره  هيچ

از هر گونه آزادی و نظر که باید مطيع                                
ها     دار برای آن     سرنوشتی باشند که اربابان برده      

هر دو طرف نزاع فقط و فقط در          .اند    تعيين کرده 
دار، مالک و        پی منافع و اهداف مشتی سرمایه         

 .اند  انگل
ها واقعًا بر سر چيست؟ اینان برای                      نزاع آن  

های مردم در ایران، آمریکا، اروپا و          فریب توده 
کنند، نزاعی صرفًا              سراسر جهان ادعا می            

کند که    جمهوری اسالمی ادعا می     .  ست  ای  هسته
آميز و    ای این رژیم صلح       های هسته   تمام فعاليت 

هایی که مخالف      برای پيشرفت ایران است و آن        
اند به مقابله و رودررویی                            این پيشرفت     

کنند   های جهانی نيز ادعا می        قدرت.  اند  برخاسته
که این نزاع بر سر تالش جمهوری اسالمی                    

ست که      برای دسترسی به سالح کشتار جمعی            
 .باشد خطری برای کل جهان می

کوشند اهداف واقعی خود را در  هر دو طرف می
اصل نزاع اما    .  ای پنهان دارند     پشت نزاع هسته   

طلبانه و          بر سر اهداف و مقاصد توسعه                      
ی خاورميانه است، و          طلبی در منطقه       هژمونی

کند که    ای فقط تا جایی نقش پيدا می           مسئله هسته 
تواند بر تغيير توازن قوا در اصل ماجرا                      می

 .تأثير بگذارد
های امپریاليست اروپایی و آمریکایی                    قدرت
ی خاورميانه      خواهند قدرت بالمنازع منطقه         می

تمام بازارهای منطقه را ميان انحصارات       .  باشند
نفت خاورميانه  .  آمریکایی و اروپایی تقسيم کنند      

ترین منبع انرژی صنایع      ترین و مهم    را که اصلی  
تمام کشورهای جهان است، در انحصار خود                
نگه دارند و باالخره از موقعيت استراتژیک این         
منطقه برای تسلط بر دریاها و کسب بازارهای             

ها و              دیگر در رقابت با دیگر دولت                              
 .های امپریاليستی بهره گيرند بندی گروه

در مقابل، جمهوری اسالمی ایران نيز به عنوان         
ای که خواهان         طلب منطقه     یک قدرت توسعه     

پيشبرد اهداف اقتصادی و سياسی خود از طریق         

های اسالمی    سياست پان اسالميستی و ایجاد دولت     
باشد، برای تبدیل شدن به         تابع خود در منطقه می     

طلب در خاورميانه        یک قدرت برتر و هژمونی        
بنابراین نزاع این دولت با                   .  کند     تالش می    

های اروپایی و آمریکایی از تمایالت                         قدرت
چه که    پس آن .  گردد  طلبانه آن ناشی می       هژمونی

محتوای سياست هر دو نيروی متخاصم را تشکيل  
دهد، نزاع بر سر هژمونی و سرکردگی در                  می

منشأ نزاع و اس و          این است سر  .  خاورميانه است 
ای نيز که حول        های منطقه   بندی  صف.  اساس آن 

این نزاع شکل گرفته است، از همين جا منشأ                    
ترین دليل آن نيز                                  روشن.  گيرد         می

های اخير دولت ترکيه عليه                           گيری      موضع
ی     دانيم که کابينه           می.  ست    جمهوری اسالمی   

گرای ترکيه، مناسبات بسيار نزدیکی با                     اسالم
ای آن    جمهوری اسالمی داشت و از مواضع هسته      

چه که باعث تغيير مواضع              آن.  نيز دفاع نمود     
ترکيه گردید، تحرکات سياسی جمهوری اسالمی         
در عراق، سوریه و لبنان برای تغيير توازن قوا             
به نفع خود بود که به تضاد و اختالف با ترکيه                   
نيز کشيد و عرصه سياست خارجی جمهوری                  

بنابراین روشن است    .  تر کرد   اسالمی را بحرانی   
شوند و مخاصمات     که اگر تضادها مدام تشدید می      

های جهانی پيوسته         جمهوری اسالمی و قدرت        
  های توسعه     یابد، فقط ناشی از سياست       افزایش می 

های امپریاليست نيست، بلکه                      طلبانه قدرت     
  طلبانه و هژمونی    های توسعه       برخاسته از سياست  

طلبانه جمهوری اسالمی نيز هست و هر دو                       
طرف به درگيری و تشدید اختالفات دامن                           

سياست خارجی جمهوری اسالمی البته        .  زنند  می
از جهت دیگری نيز عامل تشدید کننده                                   

 .ست  ها  درگيری
این واقعيت بر کسی پوشيده نيست که جمهوری              

های الینحل            اسالمی در داخل با بحران                       
ها بازتاب شکست کامل           این بحران  .  روبروست

جمهوری .  اند     های داخلی رژیم             تمام سياست    
ها ندارد، با      که راه حلی برای این بحران          اسالمی
آوری به تشنج و درگيری در خارج از                        روی

های داخلی خود را                کوشد بحران       مرزها می   
چنان   الشعاع قرار دهد و مردم ایران را هم              تحت

از این بابت نيز       .  در اسارت و انقياد نگاه دارد          
تر شدن اوضاع و تشدید             اندازی جز وخيم       چشم

 .مخاصمات وجود ندارد
ست که اگر           چنان جدی       اکنون دیگر خطر آن         

های مردم ایران باز هم اجازه دهند که                            توده
های امپریاليست           و قدرت             جمهوری اسالمی    

ها را تعيين کنند، با وضعيتی                        سرنوشت آن   
بارتر از تمام سال های گذشته روبرو                         فاجعه
 . شوند می

جمهوری اسالمی که تاکنون تمام بار بحران                     
 اقتصادی ضد کارگری خود          اقتصادی و سياست   

را به دوش مردم زحمتکش انداخته است، اکنون            
دیگر تالش خواهد کرد عواقب این سياست                        
ارتجاعی را به عنوان نتایج تحریمی جا بزند که              

عالوه بر این،   .  خود یکی از مسببان آن بوده است      
تا جایی که بتواند تالش خواهد کرد تأثيرات                        

های کارگر و        های جدید را بر گرده توده             تحریم

 وظيفه مبرم چپ راديکال و مارکسيست در اوضاع کنونی

 زنده باد سوسياليسم 
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٨درصفحه   

اند، اما        برابر ارزهای خارجی تاثيرگذار بوده            
علت اصلی، ریشه در     .  باشند  هرگز علت آن نمی    

های اقتصادی ایران دارد و نه در                              واقعيت
 .های خارجی دولت و تبعات اقتصادی آن سياست

در جوامع بشری، پول در ابتدا و زمانی که کاالها 
شدند،     شان مبادله می          به دليل ارزش مصرفی         

ی کاالها    عنوان ابزاری برای آسان کردن مبادله       به
ی   اما با گسترش تجارت و محدوده         .  ظهور یافت 

که به نقش و       جغرافيایی آن، نه تنها در شکل، بل         
پول در قامت      .  کارکرد پول نيز افزوده گردید           

ی کاالها در آن تجسم          ای که ارزش مبادله       وسيله
داری این      ویژه در مناسبات سرمایه         یافت، به     می

پول در  .  امکان را یافت تا به سرمایه تبدیل شود           
دار به نيروی کار و  در نهایت به                دست سرمایه 

پول .  کاال تبدیل شد، اما این تنها کارکرد آن نبود            
پول .  آور گردید   در سيستم بانکی و اعتباری، بهره     

ای برای اندوختن شد، نه فقط در              چنين وسيله   هم
ها و بدین     طور در دست دولت      نزد افراد که همين    

اما .  های ثروتمند و فقير شکل گرفتند        وسيله دولت 
پول موجود در جامعه که به اصطالح به آن                        

کارکرد و نقش مهم دیگر           گویند یک    نقدینگی می 
ی    عنوان وسيله     نيز برعهده دارد و آن پول به               

 .گردش است
ی گردش در      عنوان وسيله   هنگامی که از پول به      

گویيم، به این         داری سخن می        ی سرمایه     جامعه
معناست که بين پول در گردش با ميزان توليد و یا 
به اصطالح کاالهای موجود در بازار ارتباط و              

اگر ميزان نقدینگی کمتر از        .  تناسبی وجود دارد   
ی آن ارزان شدن کاالها و                 کاالها باشد، نتيجه     

برعکس اگر به ميزان پول و یا نقدینگی موجود،            
ها    کاال یا توليد نباشد، منجر به افزایش قيمت                    

بنابر این، تناسب ميزان نقدینگی با                .  گردد   می
داری اهميت جدی      ميزان کاال در جامعه سرمایه       

اگر در  .  زا باشد   تواند تورم   دارد و عدم تناسب می     
ای نقدینگی زیاد باشد و یا به دليل رکود و               جامعه

باال بودن تورم، نقدینگی قادر به جذب در                            
ی توليد کاال نباشد، نقدینگی به پول                            پروسه

ای    شود که نتيجه       سرگردان در جامعه تبدیل می        
 .دنبال نخواهد آورد جز افزایش تورم به

ست    ای   مشکل بزرگ اقتصاد ایران بحران ویژه          
. گویند  تورمی می   –که به اصطالح به آن رکود           

در این شرایط و در حالی که اقتصاد در رکود                   
برد و در حالت طبيعی باید شاهد تورم                  بسر می 

بسيار پایين و یا حتا تورم منفی باشيم، نرخ تورم             
در این شرایط افزایش نقدینگی نه تنها             .  باالست

قادر نيست اقتصاد را از رکود برهاند که بر                       
 .افزاید ميزان تورم نيز می

یابيم که    با نگاهی به رشد نقدینگی در کشور درمی       
 به بعد و با اتخاذ                  ٨۴های        ویژه از سال          به

های انبساطی توسط دولت که با افزایش               سياست
و   –اش از بابت فروش نفت              هنگفت درآمدهای  

همراه بود،    -فروش ریالی آن به بانک مرکزی            
براساس . نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافت

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در                  
های دولتی و غيردولتی      های فوق، بانک    طول سال 

. اند    درصد ظرفيت خود، وام داده          ١١٧بيش از     
ی هنگفت      های انبساطی و کسری بودجه            بودجه

ترین عواملی بودند که به              ساالنه از جمله مهم       
ای که        افزایش نقدینگی منجر گردید، به گونه               

ی حسينی وزیر اقتصاد، حجم نقدینگی تا              گفته  به
 هزار ميليارد      ٣۵٠ به      ٩٠ماه سال         پایان آبان  

تومان رسيد که نسبت به آخرین آمار نقدینگی در            
 هزار ميليارد تومان افزایش نشان          ۵۵،  ٨٩سال  
ست که حجم نقدینگی در سال        این درحالی .  دهد  می
با توجه به .  هزار ميليارد تومان بود٩٢ حدود ٨۴

های پایان      روند افزایش نقدینگی به ویژه در ماه            
 ۶توان نتيجه گرفت که در طول تنها                    سال می  

 برابر افزایش   ۴سال، حجم نقدینگی در کشور به         
 .یافته است

طور که گفته شد، هنگامی که نرخ تورم                     همان
برد، افزایش    باالست و اقتصاد در رکود بسر می         
کند که منجر     نقدینگی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی      

به افزایش تورم و در نتيجه تشدید رکود ميشود که 
ی رکود و تورم را         ی زنجيره   ای جز ادامه     نتيجه
در این شرایط بود که دولت      .  دنبال نخواهد آورد    به

ها عمال    نژاد با اتخاذ سياست حذف یارانه          احمدی
ویژه   افزایش رکود و به     .  این روند را تشدید کرد      

ها، منجر به وارد شدن       تورم ناشی از حذف یارانه    
های سرگردان به کارهای داللی  هر چه بيشتر پول

های سرگردان که شاهد               صاحبان پول   .  گردید
ها و یا در        شان در بانک     های  کاهش ارزش ریال   

ی    دیگر موسسات مالی و اعتباری بودند، روانه            
توانست از کاهش ارزش        بازارهایی شدند که می     

شان جلوگيری کند و این گونه بود که             های  دارایی
ی    گفته   به.   شد  طالیکباره بازار سکه و دالر               به
ریيس اتحادیه کشوری طال و     "  آرای  محمد کشتی "

هر "جواهرات، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا،        
 درصد  ٧٠کسی امسال طال و سکه خریده تا االن          

سود کرده حال چطور پول خود را در بانک می              
 ". گذارد

ها در      ی طبيعی حذف یارانه         افزایش تورم نتيجه    
اجرا گذاشتند، اما         ست که آن را به             کشورهایی

ها از کاهش ارزش پول ملی برای         برخی از دولت  
اگرچه این اقدام    .  برند  افزایش صادرات بهره می     

گردد، اما از         ها می     منجر به فقيرتر شدن توده          
سوی دیگر منجر به افزایش توليدات شده و در                 

در (گردد      پذیر می     نهایت رونق اقتصادی امکان      
ی معترضه را بياوریم       جا الزم است این جمله       این

ها     ی رونق اقتصادی حذف یارانه                   که الزمه   
های   ها، در واقع هزینه       با حذف یارانه   .  باشد  نمی

رونق اقتصادی در این کشورها که بيشترین                     
ی    داران دارد، بر گرده         منفعت را برای سرمایه      

اما در  ).  شود  کشان گذاشته می    کارگران و زحمت  
ها   اقتصاد بيمار ایران، هرگز سياست حذف یارانه      

ها به توليد منجر        توانست به گرایش سرمایه       نمی
ای که از آن بدست آمد درست عکس            نتيجه.  گردد
های حکومتی تبليغ      چه بود که از سوی ارگان          آن
. شد، یعنی افزایش تورم همراه با افزایش رکود می

تناقض و سردرگمی در           )  مرحله(از این جا           
دولت .  های اقتصادی دولت افزایش یافت         سياست

ها      که مدعی بود خواستار آزاد شدن قيمت                         
باشد، با ضرب زور و فشار بر                                              می

داران    داران، و برخی دیگر از سرمایه              کارخانه
این .  ها کرد   ها را مجبور به عدم افزایش قيمت          آن

ویژه   ها در بخش توليد به       در حالی بود که  هزینه       
این کنترل حتا   .  برخی از صنایع افزایش یافته بود      

فروشی نيز گسترش  فروشی و خرده بر بازار عمده

تواند   یافت، اما مشخص بود که این سياست نمی             
های     از اردیبهشت و خرداد نشانه             .  ادامه یابد   

شکست این سياست بروز کرد و از همان زمان               
است که روند  باال رفتن قيمت طال و دالر در                     

 خردادماه  ٢١ای که در       گونه  بازار آغاز گردید به    
اما این  .   تومان رسيد   ١٢٠٠قيمت دالر به باالی       

تازه آغاز افزایش قيمت دالر بود و در حالی که                
 تومان برای دالر ثبت     ١۴٠٠در پایان آذرماه رقم     

 تا   ١٨٠٠شده بود، در دی ماه قيمت دالر به                      
 تومان رسيد و اگر تهدیدات رژیم نبود                   ١٨۵٠

 تومان کنونی،   ١٧۵٠ تا   ١٧٠٠شاید به جای رقم      
در .   تومان را نيز ثبت کرده بود        ٢٠٠٠دالر رقم   

های سرگردان یک روز به بازار              این مدت پول   
آوردند یک روز به بازار دالر               سکه هجوم می    

ای که در ماه آذر بانک مرکزی برای از               گونه  به
بين بردن اختالف بهای فاحش سکه بين بانک و              

های طوالنی برای        بازار و از بين بردن صف            
خرید سکه، اقدام به پيش فروش سکه و در نهایت           

 .فروش سکه بانکی به قيمت بازار شد
ی   زده  اکنون دولت همان سياست کهنه شده و زنگ   

. اجرا درآورد   خواهد در مورد دالر به       خود را می  
پس از باال رفتن روزانه و حتا ساعتی دالر،                      

الریجانی ریيس قوه      .  تهدیدات رژیم شروع شد       
ی دالالن ارز خارج از        قضایيه اعالم کرد پرونده    

دالر .  نوبت مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت             
قاچاق اعالم شد و گفته شد اگر نزد کسی دالر                    

ی کاالی قاچاق       بدون فاکتور کشف شد به منزله         
محسوب شده و صاحب آن جدا از زندان باید دو               

ی نقدی        برابر مقدار دالر کشف شده، جریمه                
 .بپردازد

از سوی دیگر شورای پول و اعتبار، نرخ                           
هایی   های بانکی را افزایش داد تا بتواند پول         سپرده

ها   اند، توسط بانک    را که به بازار ارز روی آورده    
سياستی که بنابر اعالم مراکز دولتی           .  جذب کند  

ها در    منجر به افزایش سریع ارزش سهام بانک           
 واحدی شاخص   ۶٠١بورس و در نهایت افزایش        

 .آن طی چند روز گردید
کدام از این         اما مثل روز روشن است که هيچ               

ها نخواهند توانست مشکل کاهش ارزش            سياست
از سویی با نرخ    .  ریال در برابر دالر را حل کنند      

های بانکی      تورم کنونی، باال رفتن سود سپرده             
گوی نرخ تورم باشد، از سوی                تواند پاسخ     نمی

تر شدن    دیگر نيز تهدید و چماق تنها تاثيرش گرم          
تر شدن آن         بازار سياه دالر و در نتيجه گران               

ها در جمهوری        طور که سال       خواهد بود، همان    
اسالمی کار دالالن ارز غيرقانونی بود ولی                      

گاه نتوانستند سير خرید و فروش دالر را که              هيچ
نام و نشان کشيده شده       ها حتا به دفاتر بی      از خيابان 

 .بود، قطع کنند
شکست طرح فروش عرضه اوراق مشارکت                 

 ١٧طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی با                  
ی اول آذرماه      الحساب، در نيمه     درصد سود علی   

که به دليل عدم استقبال مردم حتا یک بار تمدید                 
 تومان   ١۴٠٠گردید و دالر در آن زمان هنوز                

ی این موضوع است که افزایش            بود، شاهد زنده   
تواند     درصد نمی    ٢١های بانکی به           سود سپرده  

های سرگردان داشته       در جذب پول     چندانیتاثير  
 .باشد

های بانکی از سوی دیگر                  اما افزایش سپرده      
تواند نتایج منفی بر اقتصاد در شرایط کنونی              می
ها برای پرداخت سود این                  بانک.  آورد    بار    به

پاسخی به چرايی 
 کاهش ارزش ريال
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 ماه  ٩ طی     مخدر در کشور    مواد تن    ٣٣٠کشف  
 روزانه آن،      ميانگين  که.  تامسال خبر داده اس       

 کيلوگرم مواد مخدر در          ١٩٢یکهزار و     کشف   
 بيشتر    همين گزارش می افزاید،         .  کشور است   

 مخدرهای سنتی     ،کشفيات مواد مخدر امسال را        
همچنين توليد مخدرهای صنعتی     .  تشکيل می دهد  

 نسبت به گذشته بسيار افزایش یافته است و              ،نيز
 فعال   ،های توليد این ماده در کشور                 آشپزخانه
  .هستند

آنچه مسلم است، جوانان و توده های مردم ایران           
تنها با غول اعتياد و ویرانگری حاصل از آن                   

فقر، خودکشی و تن فروشی نيز،         .  مواجه نيستند 
از جمله مصائب دیگری در ردیف اعتياد هستند            
که جمهوری اسالمی ایران طی حاکميت ننگين و         
سرکوبگرانه اش، بر توده های مردم ایران                       

 در کنار گسترش اعتياد و               .تحميل کرده است     
 نفر در اثر     ١٠مصرف مواد مخدر که روزانه           

مصرف آن جان خود را از دست می دهند، تن                 
فروشی همچنان در حال گسترش است و اقدام به           
خودکشی نيز به نحو حيرت آوری افزایش یافته             

 ١٢ در ایران        ميزان خودکشی    هم اکنون  .  است
و زنان کشور،      .  نفر در هر یکهزار نفر است            

بيشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده        
 زن دست به         ١٠فقط در تهران، روزانه           .  اند

و استان های ایالم، کرمانشاه،      خودکشی می زنند    
کردستان و بعد همدان رکورددار آمار خودکشی           

 به راستی چرا؟ . هستند ایراندر ميان زنان
با وجود اینهمه سرکوب، دستگيری های گسترده          
و اعدام روزانه توزیع کنندگان مواد مخدر در                 
ایران، چرا گرایش به اعتياد و آمار معتادین                     
کشور همچنان رو به افزایش است؟ چرا تن                      
فروشی در جامعه، سير صعودی به خود گرفته             

 است؟
بر کسی پوشيده نيست که پدیده هایی از قبيل فقر،          
خودکشی، اعتياد و تن فروشی، ریشه در عوامل           

سرکوب، .  اقتصادی و اجتماعی هر جامعه دارند       
دستگيری، زندان و اعدام های روزانه، هرگز               
راه گشای حل اینگونه معضالت اجتماعی نيست          

جمهوری اسالمی ایران تا کنون        .  و نخواهد بود   
بيشترین سرکوب و اعدام را برای مقابله با اعتياد   

آیا تا کنون نتيجه ای     .  در جامعه اعمال کرده است    
از اقدامات سرکوبگرانه خود گرفته است؟ آیا                 
گرایش به اعتياد در جامعه متوقف شد؟ آیا تن                   
فروشی از جامعه رخت بر بست؟ مسلم است که            

نه تنها با سرکوب و اعدام، معضل اعتياد در           !  نه
جامعه کاهش نيافت، بلکه هر سال دامنه آن نيز               
به شکل بی سابقه ای افزوده شد، سن اعتياد به ده           
سال کاهش یافت و ميزان مصرف مواد مخدر در        

نه تنها  .  یک دوره هفت ساله دو برابر شده است          
تن فروشی کاهش نيافت، بلکه با افزایش فقر و                
 .  بيکاری، تن فروشی نيز در جامعه گسترش یافت

آنچه مسلم است، همه این مصائب و معضالت                
-اجتماعی، ریشه در ماهيت طبقاتی نظم اقتصادی

اجتماعی و نظام جمهوری اسالمی دارد و بدون            
یک تغيير بنيادی در جامعه، قطعا راه دیگری                 
برای مقابله با اینگونه پدیده های اجتماعی                          

 . متصور نيست
توده های مردم علی العموم و جوانان به طور                  

فراهم .  اخص، سرمایه های انسانی هر کشوراند        
ساختن شرایط الزم برای حفظ سالمت و                             
پيشگيری از بروز ناهنجاری های اجتماعی،                 

توان گفت که تعداد معتادین کشور در خوش                      
 ميليون نفر برآورد می             ٤بينانه ترین حالت،          

 . شوند
 معتاد    ميليون  ٤همه این آمارها، از جمله تعداد            

در ایران مربوط به سال های گذشته از جمله تا               
سال هایی که دو ماده مخدر              .   هستند  ٨٤سال   

هروئين و تریاک عمده مواد تامين کننده معتادان           
کشور بود و هنوز مصرف مخدرهایی همچون              
شيشه و کراک در ميان جوانان عموميت پيدا                    

بنابر این با قاطعيت می توان گفت که         .  نکرده بود 
در سال های اخير، تعداد معتادین کشور به                        

با این حال،   .   است  ميليون نفر  ٤  مراتب بيشتر از  
 ميليون نفر    ٤اگر تعداد معتادین کشور را همان           

در نظر بگيریم و این افراد در خانواده ای زندگی       
 نفر عضو داشته باشند، در این            ٥ تا    ٤کنند که    
 ميليون نفر از جمعيت ایران         ٢٠ تا    ١٦صورت  

به صورت مستقيم با معضل اعتياد در کشور                   
 .مواجه هستند

عالوه بر آمارهای داخلی، آمارهای جهانی نيز از 
گسترش روز افزون مصرف مواد مخدر در                    
ایران خبر می دهند، که راه را بر هر گونه دروغ 

دفتر . "پردازی آمارهای مسئوالن دولتی می بندد      
" مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد               

 خود، وضعيت اعتياد      ٢٠٠٨در گزارش ساالنه      
 تن   ١٤:  در ایران را چنين گزارش کرده است             

 تن تریاک توليد شده در                       ٤٥٠هروئين و         
افغانستان، در ایران به مصرف رسيده که ایران           
را به همراه روسيه در صدر فهرست بزرگترین           
مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان قرار داده            

طبق این گزارش، ایران که مصرف مواد          .  است
مخدر در آن برابر با دو کشور چين و هند است،             
به یکی از کشورهایی که با جدی ترین مشکل                  

 . اعتياد در جهان روبرو هستند، بدل شده است
با توجه به اینکه در این گزارش، تنها به مواد                    
مخدرهایی چون تریاک و هروئين اشاره شده و              
در آن اساسا به ميزان مصرف انواع جدید                          
مخدرهای صنعتی از قبيل شيشه و کراک اشاره            
ای نشده است، آنگاه بهتر می توان به عمق فاجعه 

چرا که در    .  اعتياد در جمهوری اسالمی پی برد        
سال های اخير، به دليل سهل الوصول بودن مواد          
مخدر شيشه و کراک، اغلب جوانان کشور به                  

سازمان "در گزارش   .  مصرف آن روی آورده اند 
نيز با توجه به جدیدترین            "  ملی جوانان ایران     

بررسی های انجام گرفته تاکيد شده است که،                    
ميزان گرایش جوانان به دو ماده مخدر جدید و                
بسيار پر خطر کراک و شيشه به طور نگران                  

 .کننده ای در حال افزایش است
حال، اگر به همه این آمارهای تکان دهنده و                      
واقعيت ویرانگر گسترش اعتياد در کشور،                      

رئيس پليس    آخرین گزارش ارائه شده توسط                 
 جمهوری اسالمی را نيز         مبارزه با مواد مخدر      

اضافه کنيم، بيشتر می توان به عمق فاجعه اعتياد         
کشف دو کيلو مواد مخدر در        .  در کشور پی برد    

 فروشنده مواد مخدر و       ٣٠ی  و دستگر   هر دقيقه 
، نشانگر عمق بحران اعتياد       معتاد در هر ساعت    

خبرگزاری مهر  در همين رابطه    .  در جامعه است  
سردار  به نقل از           ١٣٩٠ دیماه      ١٧روز شنبه      

، از   مویدی رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر                

دین و مذهب معين به توده مردم برای شرکت در           
امور سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی                 
جامعه، از گسترش فقر و بيکاری در جامعه                     
گرفته تا معضالتی از قبيل اعتياد، خود کشی،                 
طالق، دزدی، فحشا و همه و همه، نام جمهوری           
اسالمی همواره در ردیف یکی از کشورهای                  
صدر نشين جدول بررسی ها و رده بندی های                 

 . جهانی قرار دارد
در بررسی آماری انواع معضالت اجتماعی در            
ایران، مقوله اعتياد و مصرف مواد مخدر، از                
جمله موضوعاتی است که هم اکنون به صورت            
یک بحران عمومی کل جامعه را فرا گرفته و                  
گسترش روز افزون آن، سالمت عمومی جامعه           
و به طور اخص امنيت جوانان کشور را به                        

 . مخاطره جدی انداخته است
در مورد گسترش اعتياد در کشور، اگرچه                        
مقامات دولتی جمهوری اسالمی با ارائه آمارهای       
کذب و یا عدم انتشار تعداد دقيق آمار معتادین و              
ميزان مصرف مواد مخدر در سال های اخير                  

 ٢سعی دارند تعداد معتادین کشور را کمتر از                 
ميليون نفر اعالم کنند، اما بررسی و تحقيقات                  
گروه های غير دولتی و نيز آمار نهادهای وابسته          
به سازمان ملل حاکی از آن است که، مصرف                 
مواد مخدر و توزیع و پخش آن در کشور، در                   

. ای رسيده  است     سال های اخير به ابعاد بی سابقه      
دفتر مقابله با جرم و مواد            "  بر اساس گزارش    

ایران به نسبت جمعيت     "مخدر سازمان ملل متحد    
دارای بيشترین معتاد در بين کشورهای جهان                

 نفر از جمعيت ایران        ١٧یک نفر از هر        .  است
 درصد   ٢٠معتاد به هروئين و تریاک است و                 

 ساله کشور، در سوء مصرف       ٦٠ تا   ١٥جمعيت  
 . از مواد مخدر دست دارند

با وجود ارائه چنين آمارها و گزارشاتی از سوی          
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل                    
متحد، مسلم است که آمار ارائه شده از سوی                     

 ٢آمار  .  نهادهای دولتی ایران کذب محض است        
از   ٧٦سال  اولين بار در    ،  ميليون معتاد در ایران   

 ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شد و از                یسو
 .ثابت مانده استهمچنان آن زمان تاآنون 

به رغم اینکه نهادهای دولتی  سعی دارند آمار                 
 ميليون معتاد در       ٢معتادین کشور را کمتر از            

ایران بازگو کنند، بعضا افراد و نهادهای دیگری          
از درون خود جمهوری اسالمی هستند که روی            

  . ميليون معتاد در ایران تاکيد دارند           ٤ تا    ٣رقم  
سالمت وزارت   وقت   سيد موید علویان، معاون          

کشور معتادان    جمهوری اسالمی تعداد          بهداشت
اعالم   ٨٤در سال    هزار نفر    ٧٠٠ ميليون و    ٣را  

اما در همان زمان محسن وزیریان،            .  کرده بود  
 ، از سوء مصرف مواد مخدر       یمدیر آل پيشگير  

 دانسته و     ٨٠ مربوط به سال          فوق را نيز    آمار   
مطمئنا این آمار در زمان حاضر              :  اعالم آرد  

 .  افزایش یافته است                           ٨٤یعنی سال                   
درست در همان زمان، علي هاشمي، دبير آل                 

 آمار معتادان در ،سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر
دکتر مصطفی  .   ميليون نفر اعالم آرد    ٤ایران را   

اقليما، رئيس انجمن علمی مددکاری اجتماعی                
 ميليون معتاد در ایران        ٤ایران نيز، روی آمار        

با توجه به آمارهای ارائه شده می               .  تاکيد دارد  

١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 جمهوری اسالمی و گسترش اعتياد در جامعه
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  ۶درصفحه 

٢از صفحه   

اگر جنگی نيز رخ دهد،        .  زحمتکش منتقل سازد   
های مردم ایران را به گوشت دم              بار دیگر توده   

 .توپ تبدیل خواهد کرد
کارگران و زحمتکشان ایران باید خطر را جدی            

های ایران و     تجربه جنگ ارتجاعی دولت   .  بگيرند
بار آن هرگز نباید فراموش          عراق و نتایج فاجعه     

 که دفاع از          سران شياد جمهوری اسالمی      .  شود
ميهن را پوششی برای پيشبيرد سياست پان                         
اسالميستی خود برای فتح کربال و گشودن راه                 
قدس قرار دادند، هشت سال جنگی را به مردم                  
ایران تحميل کردند که در جریان آن صدها هزار           

ها   ميليون.  تن از مردم جان خود را از دست دادند         
خانه و کاشانه مردم         .  تن معلول و آواره شدند          

ویران شد، یک هزار ميليارد دالر حاصل کار و            
اما .  زحمت کارگران و زحمتکشان بر باد رفت            

ی خمينی شياد،         همين جنگ ارتجاعی به گفته           
داران   سرمایه.  برای جمهوری اسالمی نعمت بود      

های   و مقامات حکومتی از ِقبل این جنگ ثروت            
جمهوری اسالمی، جنگ را       .  ای اندوختند     افسانه

بهانه قرار داد که رژیم ترور و خفقان را بر                        
های مردم ایران را تمامًا       آزادی.  ایران حاکم سازد  

ها  را در        ترین انسان     ها هزار تن از آگاه      ده.  برچيد
هزاران تن . های قرون وسطایی به بند کشيد  زندان

.  به جوخه اعدام سپرد        ۶٠را در نيمه اول دهه           
 . جمعی کشتار کرد زندانيان سياسی را دسته

آری جنگ برای مرتجعين، نعمت بود و برای                 
 .توده مردم، فاجعه

مردم ایران نباید منتظر بمانند، غافلگير شوند و             
نباید دیگر اجازه      .  بار دیگر فاجعه تکرار شود         

دهند که رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی و                      
شان را تعيين         های امپریاليست سرنوشت        قدرت
 .کنند
های کارگر و زحمتکش مردم ایران برای                  توده

نجات از فجایعی که مرتجعين به بار آورده و                     
آورند، راهی جز این ندارند که سرنوشت                       می

این حقيقت باید      .  خودشان را در دست بگيرند           
عميقًا درک شود که ارتجاع داخلی و خارجی،                 
جمهوری اسالمی و امپریاليسم هر دو به یکسان             

. اند   دشمن سوگندخورده کارگران و زحمتکشان          
نه به    .  ی هر دو دست رد زد                     باید بر سينه      

 تنها یک        امپریاليسم و نه به جمهوری اسالمی            
فقط از طریق یک          .  انقالب:  بدیل اثباتی دارد      

فقط .  توان جلوی فاجعه را گرفت                 انقالب می   
انقالب کارگران و ز حمتکشان است که به حيات           

 پایان خواهد داد و                   ننگين جمهوری اسالمی       
آزادی، دمکراسی، رفاه و صلح را برای مردم                

فقط انقالب     .  ایران به ارمغان خواهد آورد                  
ست    کارگران و زحمتکشان که انقالبی اجتماعی          

ترین ضربه را به امپریاليسم وارد خواهد             بزرگ
هزینه این انقالب برای مردم ایران هزاران       .  آورد

ای است که مرتجعين داخلی و         تر از هزینه    بار کم 
های مردم    خواهند به توده    المللی از این پس می      بين

 .تحميل کنند
کنند، مشتی            تمام کسانی که جز این فکر می                  

تمام .  اند  کار و دشمن کارگران و زحمتکشان         فریب
کنند یا به پادوان             کسانی که جز این فکر می              

شوند و یا سياهی      های امپریاليسم تبدیل می     سياست

 .لشکر رژیم سرتا ارتجاعی جمهوری اسالمی
های مردم ایران برای این که سرنوشت خود            توده

را در دست بگيرند، باید دوست و دشمن را به                   
 اتفاق      فقط جمهوری اسالمی به       .  خوبی بشناسند  

های امپریاليست،      طبقه حاکم بر ایران و قدرت            
هایی از    هستند افراد و گروه     .  دشمن مردم نيستند   

ميان اپوزیسيون که در لباس دوست مردم ظاهر            
شوند، اما در عمل با حمایت از یک طرف                     می

های آن، نقش دشمن مردم را در             نزاع و سياست   
 .کنند  لباس دوست بازی می

گروهی با توجيهات پوشالی دخالت نظامی به                  
های امپریاليست          اصطالح بشردوستانه قدرت        

رحم و خون     برای نجات مردم ایران از چنگال بی      
آشام جمهوری اسالمی و رسيدن به آزادی و                      

کنند مردم را فریب دهند و           دمکراسی، تالش می   
طلبانه و فجایع و              بر اهداف و مقاصد توسعه            

. جنایات بی انتهای امپریاليسم سرپوش بگذارند             
اینان نه دوستان مردم ایران بلکه خدمتگذاران و            

های      طلبی قدرت         چی جنگ         پادوان تبليغات    
گاه مدافع آزادی و       امپریاليسم هيچ .  اند  امپریاليست

. های ستمدیده نبوده و نخواهد بود          دمکراسی توده 
ها زیر پوشش آزادی و                   مداخالت نظامی آن       

ادعائی در عراق و افغانستان آشکار             دمکراسی
نشان داده است که جز فجایع عظيم چيزی عاید                

اگر در ایران نيز یک چنين           .  مردم نکرده است    
جنگی رخ دهد، سرنوشت مردم ایران نيز همان             

بدیل .  خواهد بود که فرضًا عراق امروز است               
ها هم برای به اصطالح آزادی و دمکراسی ،               آن

چيزی کمابيش نظير همين مرتجعين حاکم خواهد         
های      ای نيست که قدرت                 مسئله پوشيده    .  بود

امپریاليست آمریکایی و اروپایی برای در هم                   
 تمام    ۵٧شکستن انقالب مردم ایران در سال                   

امکانات خود را به خدمت گرفتند تا خمينی و دار           
و دسته او را به آلترناتيو تبدیل کنند و به قدرت                  

هایی که جمهوری اسالمی        در تمام سال   .  برسانند
ترین سرکوب و کشتار را در ایران                  رحمانه   بی

هم اکنون نيز با     .  ها درنيامد   داشت، صدایی از آن    
وجود تشدید تضادها و اختالفات، اگر همين                       
جمهوری اسالمی به اصطالح کمی معتدل شود و         

جویانه خود را        طلبانه و مقابله       ادعاهای هژمونی  
ای   های امپریاليست مخاصمه     کنار بگذارد، قدرت   

چون    تواند هم     با جمهوری اسالمی ندارند و می           
عربستان و کشورهای نظير آن از حمایت                           

کسی .  های امپریاليست نيز برخوردار باشد       قدرت
تواند این واقعيت را کتمان کند که همين حاال              نمی

حتا در کشورهایی از نمونه تونس و مصر که                   
های       مردم به انقالب روی آوردند، قدرت                         

امپریاليست نه تنها تمام امکانات خود را به خدمت 
گرفتند تا نظم سياسی استبدادی موجود را با حذف         

ها حفظ کنند، بلکه امکانات                  تعدادی از مهره      
المللی خود را به       ای و بين    تبليغاتی و مادی منطقه    

ی    های ارتجاعی، از نمونه         کار گرفتند تا کابينه      
. المسلمين را بر سر کار آورند       گرایان اخوان   اسالم

تر از    ای مرتجع   در ليبی نيز دیدیم که دار و دسته         
 .قذافی را بر سر کار آوردند

بنابراین پوشيده نيست که طرفداران دخالت                       
نظامی به اصطالح بشردوستانه، جز یک مشت             
پادوان حقير امپریاليسم و دشمنان مردم ایران چيز 

در کنار اینان گروه دیگری را نيز       .  دیگری نيستند 
توان یافت که در جریان این نزاع، جانبدار                   می

کار     ارتجاع داخلی هستند و از رژیم جنایت                      
اینان طيف    .  کنند    جمهوری اسالمی دفاع می           

رنگارنگی از طرفداران نظم موجودند که همواره    

در مقاطع حساس در کنار جمهوری اسالمی قرار        
دست این    گرفته، در سرکوب و اسارت مردم، هم        

رژیم بوده و از بر جای ماندن ارتجاع حاکم دفاع            
دستی با جمهوری      اینان یک بار در هم       .  اند  کرده

های ایران و عراق  اسالمی در جریان جنگ دولت
 ساله، در سرکوب و کشتار            ٨در فجایع جنگ        
ها و در تثبيت این رژیم نقش              مردم در این سال     

در مقاطعی دیگر به نام اصالحات و      . بازی کردند 
حمایت از این یا آن جناح حکومت در فریب مردم        

اینان  طيفی از         .  به طبقه حاکم یاری رساندند           
خواهان، ملی  طلبان، به اصطالح جمهوری سلطنت

 –ناسيونالسيت    "  های        چپ"ها و            مذهبی  –
اند که از هم اکنون نيز            ای مسلک     رفرميست توده 

مستقيم و غير مستقيم جانبداری خود را از                           
جمهوری اسالمی در جریان این نزاع اعالم                     

گرچه گروهی از اینان پس از برمال           .  دارند      می
های ایران و        شدن ماهيت جنگ ارتجاعی دولت        

های دروغ و فریب            عراق و دریده شدن پرده           
مرتجعين حاکم بر ایران، و نيز رسوایی و                           

اعتباری جمهوری اسالمی به عنوان یک رژیم         بی
کار، هنوز         کش و جنایت       استبدادی فاشيست آدم    

کنند که به صراحت شعار حمایت از             جرأت نمی 
تردید، هر    جمهوری اسالمی را سر دهند، اما بی         

تر   ها مشخص   بندی  تر و صف     چه اوضاع بحرانی   
شود، بار دیگر در کنار جمهوری اسالمی قرار              

اینان که هدفی جز اسارت و انقياد        .  خواهند گرفت 
مردم ایران به دست طبقه حاکم و بر جای ماندن              
رژیم استبدادی و ضد انسانی جمهوری اسالمی             

های     را ندارند، گروه دیگری از دشمنان توده                  
اند که در نقش           کارگر و زحمتکش مردم ایران         

 .کشان حاکم بر ایران عمل خواهند کرد دستيار آدم
دار   در مقابل این دو گروه ارتجاعی که یکی جانب      

دار و متحد        و متحد امپریاليسم و دیگری جانب           
ست، جریان چپ مارکسيست و        جمهوری اسالمی 

انترناسيوناليست قرار گرفته است که از منافع                
 سياست      های کارگر و زحمتکش و از یک               توده

کند، و دست رد بر           مستقل پرولتاریایی دفاع می     
سينه هر دو سوی نزاع، ارتجاع امپریاليستی و               

سازمان ما که از مدافعين       .  زند  ارتجاع داخلی می  
ست، تمام        پيگير این سياست مستقل کارگری              

مخاصمات طرفين درگير در این نزاع را ناشی              
های    ها و سياست       از ماهيت ارتجاعی این دولت        

طلبانه، ميليتاریستی و            طلبانه، هژمونی       توسعه
لذا بر این عقيده است که      .  داند  طلبانه آنها می    جنگ

های ارتجاعی در خدمت          این نزاعی ميان دولت      
های کارگر    ست که توده     منافع و اهداف ارتجاعی    

و زحمتکش ایران و کارگران کشورهای طرف            
دیگر درگيری، از جمله آمریکا نباید از هيچ یک           

این نزاعی نيست که   . از این دو دولت حمایت کنند 
این .  یکی از طرفين برحق باشد و دیگری نه                  

های ارتجاعی هر دو طرف درگير است               سياست
ها و تا به امروز          که به تشدید تضادها، درگيری       

ها انجاميده و این احتمال مدام افزایش                        تحریم
 .یابد که حتا به درگيری نظامی نيز بيانجامد می

متحد کارگران و زحمتکشان ایران، کارگران                 
آمریکایی هستند که هم اکنون در صحنه                               

ای علنی در وسعت سراسر آمریکا در                   مبارزه
های    حال مبارزه با دولت این کشور، و سياست              

. اند   داری حاکم     آن، عليه جنگ و نظم سرمایه              
وظيفه انترناسيوناليستی کارگران ایران نيز تشدید       
مبارزه عليه جمهوری اسالمی برای سرنگونی             

اجتماعی و سياسی موجود از            –نظم اقتصادی     

وظيفه مبرم چپ راديکال و 
 مارکسيست در اوضاع کنونی



 ۶ ۶١٣ شماره  ٩٠نيمه دوم  دی     6
۵از صفحه  ۴از صفحه    

طبقه کارگر    .  ست    طریق یک انقالب اجتماعی        
ایران در این مبارزه تنها نيست، بلکه از حمایت             

باشد  های مردم ایران نيز برخوردار می عموم توده
اند و طالب صلح و نجات از شر           که مخالف جنگ  

بنابراین هيچ  .  انتهای جمهوری اسالمی     فجایع بی 
تر از برپایی یک انقالب برای              ای فوری     وظيفه

این .  سرنگونی جمهوری اسالمی وجود ندارد             
یگانه راه نجات مردم ایران از شر جمهوری                     

 .اسالمی، استبداد، تحریم و جنگ است
چپ رادیکال و مارکسيست باید پيگيرانه از این             

های     سياست مستقل کارگری دفاع کند و توده                  
ی تشدید        کارگر و زحمتکش را که در نتيجه                  

فشارهای ناشی از این نزاع، تضادش با نظم                      
شود، به اعتصاب، قيام و       موجود پيوسته تشدید می   

 .انقالب فراخواند
چپ رادیکال باید در عين حال با هر گونه ابهام و           
تزلزل و گرایشات مرکزگرا که از درون مواضع         

تواند بازی در بساط دو نيروی ارتجاع                   آن می  
 .بيرون آید، تسویه حساب کند

خواهد به عنوان مارکسيست و                    چپی که می       
تواند صرفًا به مخالفت           رادیکال عمل کند، نمی       

لفظی با هر دو طرف درگير، امپریاليسم و                          
مادام که به کارگران     .  جمهوری اسالمی اکتفا کند    

و زحمتکشان نگوید در این شرایط و برای عملی           
ساختن این مخالفت چه باید بکنند یعنی مادام که               

ها اعالم نکند، هنوز        انقالب را وظيفه مبرم توده       
 .مخالفتی در حرف است

تواند در      خواهد رادیکال باشد، نمی         چپی که می    
خاصيت ظاهر شود،      نقش یک قاضی و وکيل بی       

با این یا آن شکل تحریم، موافقت و مخالفت کند،              
از تحریم سياسی دفاع نماید و با تحریم اقتصادی،          

ها   گویی که اصًال کسی برای این حرف         .  مخالفت
. دهد  ارزشی قائل است و یا به آن ترتيب اثر می              

توان از یکدیگر     گویی که سياست و اقتصاد را می      
ها منتظر شنيدن     گویی که امپریاليست  .  منفک کرد 

این .  اند          صدای موافق و مخالفت دیگران                  
شان    های درگير هستند که به حسب منافع               قدرت

از کسی  .  برند  گيرند و آن را پيش می          تصميم می 
هم با ادعای     کنند و با کسی، آن      هم نظرخواهی نمی  
اصًال کسی که چپ است،   . کنند چپ، مشورت نمی 

تواند   رادیکال است، مارکسيست است، چگونه می     
به خود اجازه دهد که بدیل به امپریاليسم ارائه دهد 
و یا پيشنهاد دهد که به جای تحریم اقتصادی،                     
تحریم سياسی برقرار شود و یا با ادعای ظاهرا               
بشردوستانه دفاع از مردم در کنار جمهوری                    
اسالمی قرار بگيرد و خود را مخالف تحریم نفت           

چپی .  این بازی در بساط ارتجاع است      .  اعالم کند 
که هنوز دچار اغتشاش است، باید تمام این                         

باید صریح و روشن      .  تناقضات را به دور ریزد       
های مردم ایران بگوید که جنگ و تحریم             به توده 

ها و تصميمات         و تمام فجایع ناشی از سياست             
های ارتجاعی، در خدمت منافع طبقاتی                    دولت
. کنيم  ها چيزی طلب نمی     ما مطلقًا از آن   .  هاست  آن

ما مطلقًا از هيچ یک از طرفين درگير حمایت                   
ها در جریان این       اما روشن است که آن     .  کنيم  نمی

. کوشند یکدیگر را تضعيف کنند       نزاع و جدال می   
ما فقط مجازیم ازاین تضعيف شدن دولت خودی،          

ای در جریان این نزاع و        از تشدید نارضایتی توده   
از مخالفت مردم با جنگ، برای برپایی انقالب،             

 .های مردم ایران استفاده کنيم             برای نجات توده     
تر از سرنگونی دولت            ای مبرم     بنابراین وظيفه  

خودی در برابر چپ مارکسيست و                                          
 .انترناسيوناليست  وجود ندارد

چپ رادیکال اگر مخالف جنگ است، اگر مخالف        
 اگر      ،ست      امپریاليسم و جمهوری اسالمی                 

های مردم        خواهد که مرتجعين برای توده                نمی
های عراقی یا ليبيائی، بپيچند، باید      ایران نيز نسخه 

خطاب به کارگران بگوید که ابتکار عمل را از               
اعتصاب برپا  !  ارتجاع داخلی و بين المللی بگيرید 

ها نفت را وجه              نگذارید که امپریاليست      .  کنيد

وظيفه مبرم چپ راديکال و 
 مارکسيست در اوضاع کنونی

اقتصادی و نيز ایجاد مناسبات درونی قابل                      
اعتماد در ميان مجموعه عناصر تشکيل دهنده            
این سرمایه های کشور، از جمله یکی از                          
ابزارهای مهم شناخت از وضعيت موجود                      
جامعه و ماهيت نظام سياسی حاکم بر آن کشور           

 . است
طبيعتا، حکومتی که منافع حاکمان اش با منافع            
عموم توده مردم در تعارض باشد، حکومتی که          
همواره می خواهد بر گرده مردم بنشيند و از                 
قبل استثمار، سرکوب و سلب تمام آزادی های              
مدنی و دموکراتيک کارگران و زحمتکشان                  
جامعه پایه های استبدادی خود را مستحکم و                 
بقاء خود را استمرار بخشد، نه تنها در مسير                  
حفظ سالمت جوانان و توده های مردم، حرکت           
نمی کند بلکه، مجموعه ارگان ها و دستگاه های          
عریض و طویل اینگونه سيستم های حکومتی با        
توزیع و پخش انواع مواد مخدر در ميان جوانان      
و توده مردم، عالوه بر کسب درآمد سرشار از             
تجارت غير قانونی مواد افيونی، به گسترش                 
اعتياد، انفعال سياسی  و بی اعتمادی در متن                  

 . جامعه نيز دامن می زنند
ضمنا اشاره کنيم که هم اکنون در عرصه جهانی 
سوداگری و تجارت غير قانونی مواد مخدر،                
چهارمين تجارت عمده جهان محسوب می شود          

 ميليارد دالر سود آوری      ٥٠٠که ساالنه بالغ بر      
 . دارد

بر کسی پوشيده نيست که سپاه پاسداران، این                
ارگان سرکوب و اقتدار جمهوری اسالمی، این          

احمدی نژاد، از جمله             "  برادران قاچاقچی    "
ارگان های مافيایی درون نظام هستند که از قبل          
پخش و توزیع مواد مخدر در جامعه، به                            

بنابر این، آنچه    .  سودهای کالنی دست یافته اند       

 جمهوری اسالمی و گسترش اعتياد در جامعه

المصالحه نزاع خود با جمهوری اسالمی و تحقق 
! دست به عمل زنيد         .  اهداف خود قرار دهند         

های تغذیه    شریان!  ابتکار عمل را به دست گيرید      
مالی رژیم را برای برپائی انقالب کارگری،                  

 !    قطع کنيد
چپ مارکسيست، رادیکال و انترناسيوناليست،           
از هم اکنون باید به صدای بلند خطاب به                             

های مردم اعالم کند، انقالب را بدیل جنگ              توده
جمهوری اسالمی را         .  و تحریم قرار دهيد             

سرنگون کنيد و سرنوشت خود را به دست                       
 .گيرید

از طرف جمهوری اسالمی تحت عنوان مبارزه          
با اعتياد و توزیع مواد مخدر در جامعه تبليغ و                
ترویج می شود، اقداماتی ظاهری و عمال برای            

 کيلو  ٢اعالم کشف    .  فریب افکار عمومی است     
 نفر در   ٣٠مواد مخدر در هر دقيقه و دستگيری         

هر ساعت، تنها بخش کوچکی از مواد مخدر                  
توزیع شده در جامعه و عناصر تحتانی این                       
سوداگری هستند که می بایست در سيکل بسته               
تجارت مواد مخدر، قربانی سوداگری ميلياردی         

امنيتی و سپاه پاسداران             -ارگان های نظامی        
جمهوری اسالمی شوند تا کل سيستم، همچنان بر        

 . این سوداگری کالن خود استمرار یابد
بدون شک، سيستمی که در آن، خامنه ای و باند             

امنيتی اش، حتی بلند پایه ترین مقامات          –نظامی  
دولتی و حکومتی را قربانی قدرت و مطامع                    
سياسی و اقتصادی خود می کنند، دستگيری و               
اعدام روزانه بخشی از توزیع کنند گان  مواد                  

آنچه .  مخدر برایشان بسيار سهل و آسان است             
برای مسئوالن جمهوری اسالمی و عوامل کليدی 

امنيتی اش مهم است،                –نيروهای نظامی          
سودهای کالنی است که از تجارت مواد مخدر و          

تباهی و   .  توزیع آن در جامعه  کسب می کنند               
نابودی ميليون ها انسانی که قربانی اعتياد و                    
سوداگری مواد مخدر در جامعه می شوند، برای         
حاکمان جمهوری اسالمی فاقد کمترین ارزش              

با وجود این واقعيات موجود، بهتر می                .  است
توان به عمق فاجعه اعتياد در جامعه پی برد و                
به این حقيقت مسلم دست یافت که چرا به رغم                 
اینهمه دستگيری و اعدام های گسترده توسط                  
جمهوری اسالمی، آمار اعتياد و مصرف مواد             
مخدر در ایران نه تنها کاهش نمی یابد بلکه،                    

 .همچنان سير صعودی دارد
 

 زنده باد سوسياليسم
 !کارگران و زحمتکشان

ست که برای برانداختن       یک سازمان کمونيست و کارگری      )  اقليت(سازمان فدائيان 
های آزاد و      داری و استقرار یک نظام کمونيستی، متشکل از انسان                نظام سرمایه 

 . کند برابر از طریق یک انقالب اجتماعی مبارزه می
 .بپيوندید) اقليت(به صفوف سازمان فدائيان 

 
حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار  
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ود،               ب سخنان خامنه ای حاوی نکات جانبی کمی ن
ود               اما دونکته ی اصلی سخنان او بر این اساس ب
ه داری و                ان که وظيفه ی اصلی زنان مادری و خ
يش از آن         شوهرداری ست، در ضمن زنان باید ب
ر               ت ه که در اندیشه ی کار در بيرون خانه باشند، ب

د           ردازن پ ه    .  است در خانه به همين وظایف ب ن ام خ
د             ای حتا به دولت توصيه کرد تا به زنان کمک کن
ن                        ه نشي ان ون هست خ ن ه اک که بيش از آن چه ک

راموش            !  شوند ریب ف البته حتمًا خامنه ای مردم ف
ه            نکرده است که حدود ده سال پيش بيمه زنان خان
ی خاک               ت دار مطرح شد و هنوز در کشوهای دول

 !می خورد
ه ای در                 ن ام ان خ نشست   " دو محور اصلی سخن

چهاردهم دی در واقعيت امر هيچ نکته " راهبردی
ه               داشت ک  ١٨٨ی جدیدی نداشت و اصًال دليلی ن

ی             ١٠مقاله برسند که      ۴ تا گزینش شوند و نشست
ا در طی              " تضارب آراء   " ساعته برگزار شود ت

ه      گفته شود، جمهوری اسالمی همان خواهد کرد ک
ی               ن  ١۴٠٠بيش از سه دهه است با آموزه های دی

ه        !  ساله کرده است   خامنه ای در ابتدای سخنانش ب
ذارد            گشت گ ن موضوع ان ر ای ی ب وی .  روشن

ردازی                       ه پ ظری ه در حوزه ی ن اظهار داشت ک
اده است             ت . جمهوری اسالمی برخی جاها عقب اف

ه ی             :" اما کجا؟  او پاسخ می دهد  ن ي ن زم ي م در ه
مسئله ی زن، این همه منابع و تعاليم اسالمی در              
دسترس ماست، آیات کریمه ی قرآن، چه آیاتی که 
د و چه                     ن دا می ک ي مستقيمًا به این مسئله ارتباط پ
وم و اطالق خود                      ا عم آیاتی که با کليت خود، ب
ن               است، ای شامل این مورد می شود، در اختيار م

 ..." ها را باید تئوریزه کنيم
واده             :" خامنه ای سپس افزود    ان ه ی زن و خ ئل مس

او ."  برای کشور، جزو مسائل درجه ی یک است       
رد و                د ک ي ج م سپس از گزینش شدگان تعریف و ت

دوستان، خانم ها و آقایانی که آمدند صحبت    :" گفت
از ستایش خامنه ."  کردند، این معنا را ثابت کردند   

ای چنين برمی آید که این نشست واقعًا به حد اعال 
 !فرصت تضارب آراء را داده است

ادی از                انش ی خامنه ای در بخش دیگری از سخن
ی       ان خمينی هم می کند و یادآوری می نماید که زم
ظاهرات                ان در ت برخی از آخوندها با شرکت زن
وافق          ضدسلطنتی مخالفت می کردند، اما خمينی م

با توجه به قوانينی که جمهوری اسالمی چه           .  بود
رراتش                   ق گر م در قانون اساسی اش و چه در دی
ه           وضع کرد، این یادآوری امروز نشان می دهد ک
وافق                     ان م ا حضور زن ی ب خمينی فقط تا آن جای

د            ن اش ه ب . بوده است که نقش سياهی لشکر را داشت
ان                       ه سخن وجه ب ا ت ن ب ي نگاه کوتاهی به این قوان

 .خامنه ای خالی از لطف نيست
ن         ر ای اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ب

ادی          " نکته پافشاری می کند که       ي ن واده واحد ب خان
ررات و                    ق ن و م ي وان ه ق م جامعه اسالمی ست، ه
د در جهت آسان                    ای وط ب رب برنامه ریزی های م
داست آن و               کردن تشکيل خانواده، پاسداری از ق
استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق   

وان                  ."  اسالمی باشد  ی می ت ه راحت د ب ن در این ب

هوری             مشاهده کرد که حتا تشکيل خانواده در جم
ه عمومی                       اسالمی از عرصه ی خصوصی ب
کشانده شده است و به دولت دستور داده شده است          
که برای ایجاد واحدهای بنيادی جامعه اسالمی که        
ه               ا ب خانواده است برنامه ریزی کند تا این واحده

ا     .  آسانی تشکيل شوند  اده ي ن روابط خانوادگی این ب
د       ن وق   .  باید بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باش حق

ه                      جرب ه ت ن سه ده ران در ای اسالمی را زنان ای
وق اسالمی،                  کرده اند و می دانند که از نظر حق
اشد،                             ه ب ت د همسر داش ن د چ وان رد می ت یک م
حضانت اطفال را پس از هفت سال از مادر سلب          
کند، زنان را حتا از خانه بيرون رفتن منع نماید و      

ون             .  غيره ان د ق ن ن ب اما نکته ی جالب دیگر در ای
ای             وری اسالمی واژه ه ه اخالق " اساسی جم

ی وق            "  اسالم ق وری ح اورت ف ج ه در م ست ک
گر همگان           .  اسالمی قرار گرفته است    امروز دی

وق               می دانند که هر گاه در جامعه ای سخن از حق
ی آن و                      ول وم شم ه های عم ب می رود باید به جن

د           ي دیش ا ان ی شدن آن ه زوم اجرائ ون   .  ل ان ا ق ام
نویسان اسالمی بی جهت و ناآگاهانه این دو واژه           
ان اخالق                       د، آن ه ان ت ذاش گ گر ن را در کنار یکدی

اد واحد      " اسالمی را در بندی که می توان    ج بند ای
ه اسالمی          ع ام ا               "  بنيادی ج د ت ه ان ت ذاش د، گ ي ام ن

ه                 ا ب ان ه اب ي د در خ مأموران اجرائی اشان بتوانن
د حجابی                      دختران و زنان برای بی حجابی و ب
ه                 ا ب ان ه ط آزاد انس ع رواب ان د، م ن ن عرض ک ت
د و                  د بشون محضی این که از دو جنس مختلف ان

هوری اسالمی            . غيره البته در قانون اساسی جم
ن موضوعات                بندهای دیگری هم هست که بر ای

ه می                     .  تأکيد شده است   م آن ک ت س ي د ب ن ه ب از جمل
کسان           :" گوید رد ی همه افراد ملت اعم از زن و م

وق              ه ی حق م در حمایت قانون قرار دارند و از ه
انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 

د         رخوردارن جه ی       ."  رعایت موازین اسالم ب ي ت ن
عملی این بند نيز در سه دهه ی حکومت اسالمی            

ن   .  در زمينه های مختلف تجربه شده است     ي در هم
ده    ٢٩٠ تن از    ٨مجلس ارتجاع اسالمی فقط      ن  نمای

راد، چه           .  زن هستند  ه اف در جمهوری اسالمی هم
ا          ا ب د ام زن و چه مرد حقوق سياسی مساوی دارن

به همين خاطر زنان را،   .  رعایت موازین اسالمی 
د            هر چقدر هم مؤمن و معتقد به نظام اسالمی باشن
هوری حذف می              از فهرست نامزدان ریاست جم

زنان و مردان در جمهوری اسالمی دارای          !  کنند
حقوق فرهنگی مساوی با رعایت موازین اسالمی       
ان        هستند به همين جهت حتا صدای تک خوانی زن

قانون اساسی جمهوری اسالمی در       !  ممنوع است 
ان             وق زن بندهای دیگری نيز به لگدمال کردن حق
ه                      ان را ب ده آن ن ب ری اظ ف پرداخته و در لفافه ی الف
رده                       ل ک دی ب دم ت ن ه چ شهروندان نه درجه دوم ک

برای مثال اصل بيست و یکم این قانون می         .  است
اعطای قيمومت فرزندان به مادران شایسته  :" گوید

ی                      ودن ول ب ا در صورت ن در جهت غبطه آن ه
 ."!شرعی

خامنه ای در ادامه ی سخنانش چند بار بر نظرات     
ی شده                ران اجرائ ارتجاعی که مدت هاست در ای

د                      دارن ر ن يش ت ردازی ب ه پ اند و نيازی به نظری
ه   :" او در زمينه ی خانواده گفت        .  تأکيد نمود  ئل مس

ی           ی خانواده مسئله ی بسيار مهمی ست، پایه اصل
ی       ."  در جامعه است   ت او لحظاتی بعد تبعيض جنسي

رد            ان ک ي اگر زن در      :" را در خانواده این چنين ب
يت اخالقی            خانواده امنيت روانی داشته باشد، امن
داشته باشد، آسایش داشته باشد، سکن داشته باشد،        

 –حقيقتًا شوهر برای او لباس محسوب می شود              
ه         –همچنان که او لباس شوهر است        ان ک و همچن

واده              ...  قرآن خواسته  ان رون خ ي اه مشکالت ب آنگ
م       ."  برای زن قابل تحمل خواهد شد      ه رژی ي ولی فق

جاعی             ات ارت ظری ر ن گری ب ر دی ه اسالمی م
ی          د، آن جای اسالمی در زمينه زن و خانواده کوبي

ای                 :" که گفت  م رد ن واده م ان باالخره در داخل خ
ی ست                ل ای داخ م ت، زن ن ی س رون ي رد ...  ب م

ن جوری ست،                      ان او ای م ظاهرتر است، ساخت
ه و                     ت اخ ار س ن ک رای ای ال او را ب ع ت دای م خ
ن            رای اب پرداخته، زن را برای یک کار دیگری، بن
رد                    ن در م ود داشت م بروز و ظهور و نمایش و ن

خامنه ای در جای دیگری به زنان ." بيش تر است
طی                توصيه کرد که به هر ترتيبی و در هر شرای

د              ن ن رداری ک ب ان رم ران خود ف او .  شده از شوه
ا                    :" گفت ی سخت است، ب ل البته شوهرداری خي

توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخالقی هاشان، با       
د     .  صدای کلفتشان، با قد بلندترشان     وان خب زنی بت

را و                               ي رم و گ ه را گ ان ط خ ط محي ن شرای با ای
قرار  –سکن  –صميمی و دارای سکينه و آرامش 

زرگی ست             ر ب ن اد          .  بدهد خيلی ه ًا جه ع ن واق ای
ه             است، این شعبه ای از همان جهاد اکبری ست ک

 ."فرموده اند، جهاد با نفس است
ه                     انش را ب علی خامنه ای بيش از دو سوم سخن
ر                 ت ه ا ب خانواده و نقش زن در آن اختصاص داد ت
ه       بتواند به نکته ی اساسی دوم سخنانش، همانا خان
ال و               غ ت نشين کردن بيش تر زنان و اجتناب از اش

او گفت که جمهوری   .  کار آنان در بيرون بپردازد    
ه                         ا ب دارد ام ان ن ال زن غ ت ا اش ی ب اسالمی مشکل

راموش نشود           . شرطی که وظيفه ی اصلی زنان ف
ه                      ه ای ک ن ام اه خ دگ ان از دی اما وظيفه اصلی زن
ه            ن ام اميرالمؤمنين عصر حاضر است چيست؟ خ

ه و           –کار اساسی   :" ای پاسخ می دهد    ان ار خ که ک
ادری ست                      ی و م وی ان دب  –خانواده و همسر و ک

ن         ."  تحت الشعاع قرار ندهد   ه ای ای ن ام اما چرا خ
د در                 ن افشاری می ک چنين بر عدم اشتغال زنان پ
حالی که نرخ اشتغال زنان بسيار پایين است؟ پيش 
ه                ود ک م از آن که خامنه ای پاسخ دهد باید اشاره ن

وان             ال    " حدود یک سال پيش، نشستی با عن غ ت اش
اون         "  زنان در سال جهاد اقتصادی     ع ا حضور م ب

ان                ران، زن ه اق ت يس ات ی و رئ ان ازرگ ر ب وزی
ا شد             رپ ن ب ری ارآف ن نشست        .  بازرگان و ک در ای
انتظار می رفت     :" فردی به نام فاطمه مقيمی گفت     

ر       %  ٢۵نرخ مشارکت زنان در ایران از        يش ت ب
 % ١۴باشد، اما این نرخ در تحقيقات به کم تر از  

ز روی         ١٣٨٨سقوط کرد و در سال           ي  % ١۴ ن
ن               ي م ماند در حالی که نرخ مشارکت مردان در ه

يب از هر        ...  بوده است % ۶٢ / ٩سال   بدین ترت
 نفر زن دارای شغل          ٢ نفر شاغل مرد حدود      ١٠

ه              ."  هستند د ک آمار و ارقام دیگری نشان می ده
رخ         % )  ١۶ /  ٨(  نرخ بيکاری زنان      يش از ن ب

 نظريه پردازی زن ستيزانه ولی فقيه 

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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های   ها را با نرخ     ها باید به موازات آن وام        سپرده
داران در بخش صنعت       باالتر در اختيار سرمایه    

قرار دهند، چرا که در غير این صورت خود با             
اما در    .  شوند    خطر ورشکستگی روبرو می          

شرایط رکود فعلی، بخش صنعت قادر به جذب            
باشد، از سوی       ی باال نمی     سرمایه با نرخ بهره     

های خود سود     ها نتوانند با سپرده     دیگر اگر بانک  
ها نيستند، در     کسب کنند قادر به پرداخت سود آن      

های بانکی مجبور         جاست که باز سرمایه           این
شوند به سمت بازار سوداگری سرازیر شده            می

بينيم   بنابر این می   .  زنند  و باز تورم را دامن می        
که حتا این سياست نيز در شرایط کنونی                            

تواند آثار و عواقب تورمی و رکودی به                      می
 .همراه بياورد

ی افزایش دالر و کاهش          واسطه  ی بی   اما نتيجه 
ارزش ریال برای مردم چه خواهد بود؟ کاهش             
ارزش ریال به افزایش نرخ تورم دامن زده و                

کشان در زندگی           این را کارگران و زحمت             
شان     های خالی       ی خود و در سفره                 روزمره

ای    گونه   اوضاع به  .  خوبی حس خواهند کرد         به
شده است که حتا نان در تهران بار دیگر گران               

ها نان سنگگ با           شده و در برخی از نانوایی            
اسداهللا .  رسد فروش می خشخاش تا هزار تومان به

عسگراوالدی رئيس اتاق بازرگانی ایران و چين       
وگویی نرخ تورم را با توجه به افزایش            در گفت 

 درصد اعالم     ۴٠برابری دالر نسبت به ریال            
 . کرده است

در واقع تمام کوشش دولت برای جلوگيری از               
افزایش نرخ دالر و مقاومت در برابر آن به دليل 

ترسيد و امروز هویدا       عواقبی بود که از آن می        
نظر آید که دولت      شاید در نگاه اول به    .  شده است 

مند شده و        تواند از افزایش نرخ دالر بهره              می
ریال بيشتری با فروش دالرهای نفتی بدست                  
آورد، اما واقعيت این است که با کاهش ارزش              

شود،   ریال، تورم افزایش یافته و رکود تشدید می       
ها باز هم        در این حالت زندگی و معيشت توده            

تاثير قرار گرفته و در اثر گرانی                  بيشتر تحت  
ناشی از تورم و بيکاری ناشی از رکود، تقابل               

ها افزایش      ها با حاکميت و نارضایتی آن               توده
 .یابد می

دنبال    که در چنين شرایطی دولت به               جالب آن  
باشد که    ها می   ی دوم طرح یارانه      اجرای مرحله 

برنامگی و تناقض      گر چيزی نيست جز بی        نشان
شک    بی.  آشکار در رفتارهای اقتصادی دولت         

است، این در حالی  % ) ١٠ / ٨( بيکاری مردان 
داد                     ع ی ت اه گ وح دانش ط ل در س ه الاق ست ک

يش از پسران است            ر ب ت ان دخ وی ار .  دانشج آم
يش                 ان جوان ب ه زن د ک ن گری نشان می ده دی
ه                     ان زن ک ن ي رنش د و شه ارن ک ازمردان جوان بي
اکثریت جمعيت ایران را تشکيل می دهند بيش از          

د           ارن ک ي ان زن ب ي ه            .  روستای ازگشت ب يش از ب پ
ه چرا          سخنان خامنه ای و دریافت این موضوع ک
او می خواهد زنان بيش تری را به خانه برگرداند          
ار               ر اساس آم به این موضوع هم اشاره کنيم که ب
ام          ه ن ارائه شده توسط یک خبرگزاری حکومتی ب

ه روز    "  خبرگزاری بين المللی زنان و خانواده "  ک
ون    ١٣٩٠ دی ٢١ ون       ١٨ منتشر شد هم اکن ي ل ي  م

 .زن در ایران خانه دار هستند
ان می                              ه زن د؟ او ب وی ه ای چه می گ ن ام اما خ

يت   :" گوید شما اگر بچه ی خودتان را در خانه ترب
وق                 ارهای ف نکردید یا اگر بچه نياوردید یا اگر ت

خم های             –العاده ظریف عواطف او را         ه از ت ک
ان        –ابریشم ظریف تر است   ان خودت ت با سرانگش

چ                   ي بازنکردید تا دچار عقده ی عاطفی نشود، ه
کس دیگر نمی تواند این کار را بکند، نه پدرش و     

ادر است                ار م . نه به طریق اولی دیگران، فقط ک
ا           ه شم این کارها، کار مادر است، اما آن شغلی ک
بيرون دارید، اگر شما نکردید، ده نفر دیگر آن جا 

د داد            ن آری، ."  ایستاده اند و آن کار را انجام خواه
ه             ي آری تمام موضوع از این قرار است که ولی فق
حران                      ر ب ه ب ی ک ا راه حل ه جمهوری اسالمی تن
ه               ان ه است خ بيکاری و سقوط اقتصادی نظام یافت
ان             نشين کردن بيش از بيش زنان است تا جای هم

د را        ١٠ زنی را که در برابر  ٢ ن ن  مرد کار می ک
د          رن ي گ ردان ب ز م ي هوری            .  ن راه حل های  جم

ا            اسالمی با الهام از آموزه های دینی هيچ تفاوتی ب
ن         اشيست های            –راه حل های افراطی تری وف ئ ن

د                 –غربی   دارن ی ن اسی غرب روهای سي اگر  .  ني
د    هوری    .  بيکاری هست مقصر مهاجران هستن جم

اسالمی پس از اخراج ده ها هزار افغان از ایران، 
 .حاال دوباره سروقت زنان آمده است

ه محرم و                     انش ب خامنه ای البته در انتهای سخن
رد و گفت                اره ک نامحرم در محيط های کاری اش
وادگی               ان ط خ که برای این که سوءظن ها در محي

 .کم تر شود بهتر است که زنان کار نکنند
ان                           م ان در ه ه زن ي ل ه ای ع ن ام ر خ سخنان اخي
ن اساسی                     ي وان ی و ق ن ه ی دی چارچوب های کهن
ه                     رراتش از جمل ق گر م جمهوری اسالمی و دی
ظام                      ان در ن يت های زن ول منشور حقوق و مسئ
الب               ق ی ان ال ورای ع ه ش ی ک وری اسالم ه م ج

رد و در            ١٣٨٣فرهنگی در سال     ن ک دوی  ١۴٨ ت
هوری اسالمی وجه                        زی جم ي ه زن ست بندش ب

راد شد             ری داد، ای ه ای در        .  قانونی بيش ت ن ام خ
ن کردن                ه نشي ان بخش پایانی سخنانش خواهان خ
ه                        ی ست ک ن در حال بيش از پيش زنان شد و ای
ل از             تعداد زنان شاغل به طرز بی سابقه ای، الاق

ه است    ۵٠ او از سوی      .   سال بدین سو، افت داشت
اره                دیگر به تشکيل خانواده و نقش زن در آن اش

این موضوع هم در حالی مطرح می شود               .  کرد
ه                 ای ظام سرم عث از ن ب که مشکالت اقتصادی من
ط            داری بحران زده در ایران از یک سو و رواب

ا                         ا را ب هوری اسالمی آن ه ه جم اجتماعی ک
رده                 شه ک ي م سياست هایش به هم ریخته تر از ه

ازدواج  %  ۴٠است موجب این شده که دست کم   
د           ام ج ان ي بت            .  ها به طالق ب ان ث ار سازم از آم

خست سال                 ه ن اه ن      ١٣٨٨احوال در نه م ي ن  چ
 طالق ثبت شده     ٩٣٠٠٠برمی آید که نزدیک به      

 .است
دیشه های        " سخنان اخير خامنه ای در       نشست ان

بار دیگر نشان داد     "  راهبردی جمهوری اسالمی  

 نظريه پردازی
 پاسخی به چرايی کاهش ارزش ريال  زن ستيزانه ولی فقيه 

اسی             که تغيير در وضعيت زنان در چارچوب سي
يست          – ان         .  اقتصادی کنونی ميسر ن د زن ن هر چ

ا                 ل ی حصي ایران همه روزه در عرصه ی کار، ت
ن                  ا ای حتا خانواده عمًال مخالفت آشکار خود را ب
شبه اندیشه های ارتجاعی و واپسگرا نشان داده و         
ا      ده ن می دهند، اما رهایی زنان از تمام این قيد و ب
ر دور              بدون مبارزه ای همه جانبه تر و گسترده ت

 .  از انتظار است

ها در این           ی دوم طرح یارانه             اجرای مرحله   
چه هست لجام گسيخته   شرایط تورم را بيش از آن 

هم در شرایطی که اجرای               خواهد ساخت، آن     
تحریم بانک مرکزی حداکثر از ابتدای تيرماه                

گردد، تحریمی که با تحریم صنایع                    آغاز می   
) های آینده       در ماه   (پتروشيمی و نفت ایران               

چه که    تواند وضعيت اقتصادی را بيش از آن          می
وقت یعنی دقيقا زمانی      تر ساخته و آن     هست وخيم 

که دولت برای خریدهای خود به ارزهای                         
خارجی دسترسی ندارد، نرخ ریال به شکلی                  

سابقه و غيرقابل تصوری در برابر دالر                       بی
 . کاهش خواهد یافت

های   بنابراین کاهش ارزش ریال در روزها و ماه       
های آشکار بحران         اخير، یکی دیگر از نشانه          

های    اقتصادی عميقی است که در پی سياست                
اقتصادی متناقض حاکميت نه تنها تخفيف نيافته           

افزایش .  که بر شدت آن نيز افزوده شده است                
ی تورم در کنار تشدید رکود و تاثير                    سابقه   بی

دیگر باعث فرار     ها بر یک    متقابل هرکدام از این   
هر چه بيشتر پول از توليد به سوی سوداگری                 

تر شدن وضعيت      شده و تاثير خود را در وخيم           
کشان برجای            معيشت کارگران و زحمت                

 .گذارد می
براساس آمار، مرکز آمار ملی ایران ميزان                    

 ٨٨ نسبت به سال                    ٨٩شاغلين در سال               
ميليون و یکصدهزار نفر کاهش یافته و از                یک
 ميليون نفر رسيده است و این         ٢٠ ميليون به     ٢١

در حالی است که هر سال بر ميزان نيروهای                 
شود، روند معکوس     کار اضافه می    جوان آماده به  

ویژه در سال      ميزان شاغلين روندی است که به         
ی     به نوشته   .  جاری باید انتظار آن را کشيد                

روزنامه جهان صنعت، و براساس بررسی                    
 درصد از این شاغلين       ٢۴کارشناسان اقتصادی    

) حداقل دستمزد   (های قانونی           کمتر از حداقل      
ی این آمارها که در واقع            همه.  کنند  دریافت می 

دهد که  اند نشان می آمارهایی دولتی و تلطيف شده 
 .تا چه حد بحران عميق شده است

ست که از     بحران اقتصادی در ایران مانند فنری      
های متناقض حاکميت      جا رها شده باشد، سياست      

دهد که جمهوری اسالمی هيچ                 نيز نشان می      
تنها .  حلی برای حل و یا حتا تخفيف آن ندارد            راه

تواند راه را برای حل          یک انقالب است که می       
معضالت اقتصادی و بهبود وضعيت معيشتی               

 .کشان باز نماید کارگران و زحمت
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بدون این اقدامات که فقط              .  اجرا گذارده شود      
هائی به سوی سوسياليسم بوده و از نظر                         گام

اقتصادی کامًال قابل اجراست، التيام جراحات                 
وارده از جنگ، اجتناب از خطر ورشکستگی                

ست محال و حزب پرولتاریای انقالبی از               امری
اندازی به سودهای هنگفت سرمایه داران و           دست

بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آميز             
هرگز خودداری    -اندوزند سود می "  از ِقَبل جنگ  "

 ) ١" (نخواهد کرد
از اوضاع وخيم اقتصادی حاکم بر ایران به                       

توان به این موضوع پی برد که دولت            سادگی می 
شورائی پس از سرنگونی جمهوری اسالمی با               
مشکالت متعددی در زمينه اقتصادی روبرو                   
خواهد بود که باید به فوریت بتواند برای آن راه               

 .حل ارائه دهد
رژیم جمهوری اسالمی هم اکنون با یک بحران              

این بحران پيوسته در    .  عميق اقتصادی روبروست  
رکود و از هم گسيختگی     .  تر شدن است   حال ژرف 

توليد، درهم ریختگی و نابسامانی توزیع، کمبود            
کاال، تورم افسار گسيخته و افزایش روزافزون              
قيمت کاالها، بحران ارزی و مالی، احتکار و                  

های کالن دولت، همگی حاکی       بازار سياه و بدهی   
از ابعاد وخيم بحران و ازهم گسيختگی اقتصادی           

بارترین  این بحران تا هم اکنون هم فاجعه            .  است
نتایج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و                     

داران  سرمایه.  تهيدست جامعه در پی داشته است        
های مختلف حکومتی، در عمل نشان                  و جناح   

اند که قادر به مهار این بحران و سر و سامان            داده
های  دادن به اوضاع و بهبود وضعيت زندگی توده        

به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در       .  مردم نيستند 
بحران عميق و بن بستی هالکت بار، اما این نکته          
به خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم              

های  به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگری        
دارد و جای هيچ تردیدی وجود ندارد           خود برنمی 

که با سرنگونی رژیم بورژوازی حاکم و استقرار         
حکومت شورائی نيز، ضد انقالب تالش خواهد             
کرد که وخامت باز هم بيشتری را در تمام                           

ضدانقالب .  های فوق بر جامعه تحميل کند       عرصه
در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به                 
خرابکاری و مقاومت خواهد زد تا از استقرار و             
تثبيت و تحکيم قدرت شورائی جلوگيری به عمل           

ضدانقالب با استفاده از ابزارها و امکانات         .  آورد
اقتصادی و مالی که در اختيار دارد و هنوز برآن           

اندازی  مسلط است، در برابر دولت شورائی سنگ  
برای ناتوان جلوه دادن            .  کند و کارشکنی می       

شوراها و حکومت شورائی، برای شکست و در           
نهایت سرنگونی آن از هيچ تالشی از جمله در                 

. زمينه مسائل اقتصادی فروگزار نخواهد کرد                
احتکار کاالهای خوراکی مورد نياز مردم مانند             

ماشين کهنه دولتی و استقرار دولت شورائی که           
دولتی از طراز نوین و از نوع کمون است،                     
نخستين گام انقالب اجتماعی و رسيدن به                          

در حکومت شورائی عالوه بر      .  سوسياليسم است 
آنکه اجرای فوری دمکراسی شورائی تضمين            
شده است، بر انجام یک رشته اقدامات فوری و             
رادیکال اقتصادی و بر کنترل و نظارت و                       

بدون .  حسابرسی کارگری نيز تأکيد شده است            
برقراری فوری کنترل شوراهای کارگری،                  
بدون اجرای بالدرنگ یک رشته اقدامات                        

های  اقتصادی مانند ملی کردن صنایع و سرمایه         
ها و ادغام آن در یک          بزرگ، ملی کردن بانک     

بانک واحد، ملی کردن تجارت خارجی، ملی                
کردن زمين، الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که      
در بخش فوری برنامه سازمان آمده است، نه                 

های جدی و هيچ         تنها هيچ بحثی از دگرگونی          
بحثی از حرکت به سمت هدف نهائی یعنی                       

تواند  استقرار سوسياليسم و برانداختن طبقات نمی
در ميان باشد، بلکه حکومت شورائی حتا هيچ               
امکانی که تضمين کنندۀ ادامه کاری، تحکيم و              

البته !  تثبيت موقعيت آن باشد نيز نخواهد داشت          
گران رنگارنگ نظام                 مدافعان و توجيه               

گونه که در عرصه سياسی          داری، همان   سرمایه
با دمکراتيزه شدن کامل جامعه از طریق درهم             
شکستن ماشين کهنه و ارتجاعی موجود و ایجاد           

ورزند و آن را     دولتی از طراز نوین مخالفت می      
اند که   کنند، مدعی  اقدامی سوسياليستی معرفی می   

اقدامات دولت شورائی برای دمکراتيزه کردن            
اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نيز                           

اما این ادعا، کذب     !  اقداماتی سوسياليستی هستند   
ما خواهيم دید که اجرای            .  و بی اساس است        

بالدرنگ این اقدامات فقط خواست پرولتاریا و            
متضمن منافع آن نيست، بلکه خواست اکثریت             
بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع آن نيز         

این اقدامات فی نفسه هنوز هيچ تغييری            .  هست
آورد و معنای    در مناسبات توليد موجود پدید نمی      

آن معمول داشتن سوسياليسم نيست، اما                              
ست که از یک طرف در شرایط                          اقداماتی

مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل                           
اجراست و ازطرف دیگر برای گام برداشتن به           
جلو و انتقال به سوسياليسم و عملی کردن آن                   

لنين در باره اینگونه اقدامات و          .  ست   ضروری
در مورد    "گوید     رابطه آن با سوسياليسم می              

ها  اقداماتی از قبيل ملی کردن زمين و تمام بانک         
داران و یا به هر حال                 و سندیکاهای سرمایه      

برقراری کنترل فوری شوراهای نمایندگان                   
ها و قس عليهذا که به هيچوجه             کارگران بر آن   

سوسياليسم نيست، باید    "  معمول داشتن "معنایش  
بی چون و چرا پافشاری به عمل آید و این                          

االمکان از طریق انقالبی به موقع           اقدامات حتی 

های با هدِف    کشورهای مختلف است که کمونيست    
نهائِی مشترک این کشورها را، به اتخاذ وظایف             

اگر در    .  سازد فوری غير متشابه ناگزیر می               
داری بازسازی         کشورهای پيشرفته سرمایه              

تر و     تر و سرراست        سوسياليستی جامعه سهل       
تواند انجام شود و استقرار جامعه                تر می   سریع

ست، در کشورهای     سوسياليستی به فوریت عملی     
تر پيشرفته و یا عقب مانده اما پروسه بازسازی   کم

سوسياليستی به آن آسانی و سرعت کشورهای                
داری نيست و سوسياليسم به                 پيشرفته سرمایه   

 . تواند مستقر شود فوریت نمی
داری  در ایران از آنجائی که شيوه توليد سرمایه             

در یک روند تدریجی و طوالنی، با یک رشته                   
رفرمهای بورکراتيک از باال و در ارتباط با                     
نيازهای معين بازار جهانی در وابستگی                             
اقتصادی به امپریاليسم، مسلط شد، بسياری از                

های  داری در عرصه   بقایای نظامات ماقبل سرمایه   
شيوه .  مختلف اقتصادی و سياسی برجای ماند              

داری اگرچه در اوائل دهه چهل                 توليد سرمایه   
شمسی به شيوه توليد مسلط بدل گردید، اما همين             

های گوناگون، به     بقایای نظامات کهن در عرصه      
صورت مانعی بر سر راه توسعه کامل اقتصادی،        
رشد نيروی مولده و بسط همه جانبه مبارزه                       

ستم اقتصادی و سياسی که بر . طبقاتی عمل کردند
شود و    های مرم اعمال می        ها تن از توده        ميليون

ای که به مثابه      دیکتاتوری عریان و عنان گسيخته     
داری  جزء جدائی ناپذیر روبنای سياسی سرمایه           

های وسيع مردم را در ناآگاهی        وابسته است، توده  
بورژوازی برای دفاع    .  و انقياد نگاه داشته است       

داری حاکم بر ایران و       از موجودیت نظام سرمایه    
تأمين اهداف استثمارگرانه و ستمگرانه خود،                  
مدافع دیکتاتوری عریان و عنان گسيخته و سلب            

های سياسی و حقوق دمکراتيک مردم است        آزادی
ترین بی حقوقی، پراکندگی و بی                      و دردناک   

تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ایران                
با ادغام کامل و همه جانبه دین . تحميل نموده است

و دولت در دوران جمهوری اسالمی، این                           
هم .  خصوصيت بيش از پيش تشدید گشته است             

ها و حقوق        اکنون نه فقط انبوهی از خواست                
های زحمتکش مردم     دمکراتيک کارگران و توده     

تحقق نيافته و معّوق مانده است، بلکه موانع عينی          
و ذهنی متعددی نيز در برابر یک انقالب فوری             
سوسياليستی و استقرار بالدرنگ دیکتاتوری                  

از اینرو سازمان     .  یکپارچه پرولتاریا قرار دارد      
ترین هدف خود را                   فوری)  اقليت(فدائيان      

سرنگونی رژیم بورژوائی جمهوری اسالمی از           
اریکه قدرت سياسی و استقرار حکومت شورائی         
و اجرای یک رشته اقدامات دمکراتيک و انقالبی         

. برای انتقال به سوسياليسم قرار داده است                         
برانداختن رژیم بورژوازی حاکم، درهم شکستن         

١٠درصفحه   

 وظايف فوری انقالب اجتماعی
 اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور 

 دمکراتيزه کردن اقتصاد کشوروگذاربه سوسياليسم

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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١٠ 
٩از صفحه   

بانک واحد، به خودی خود هيچ تغييری                               
 .درمناسبات توليد بوجود نمی آورد

ها فقط خواست پرولتاریا و به            ملی کردن بانک    
سود آن نيست بلکه خرده بورژوازی نيز                            

ست و از آن منفعت        ها خواستار ملی کردن بانک     
ها به    برد چرا که با این اقدام، دسترسی آن                  می

شود، از فشار      الوصول بيشتر می     اعتبارات سهل  
گردند و در واقع      ها رها می    های کالن بانک    بهره

فوائد فوری این اقدام، قبل از هر کس عاید خرده            
لنين نيز که در انقالب              .  گردد بورژوازی می   

روسيه بطور عملی با این موضوع روبرو شده              
دمکراتيک و    -بود، در دفاع از این اقدام انقالبی         

در پاسخ به مخالفان از جمله کسانی که از                            
صفوف حزب بلشویک بریده و به خدمت                            
بورژوازی در آمده بودند، پيرامون درست بودن،       

گفت  مبرم بودن و مفيد بودن این اقدام چنين می               
ها عاید تمام مردم     فوائدی که از ملی کردن بانک     "

شود بسيار است و ضمنًا باید دانست که نفع                 می
زیرا (شود    این عمل آنقدرها عاید کارگران نمی           

کارگران به ندرت با بانک سر و کار پيدا                             
داران  بلکه عاید توده دهقانان و کارخانه       )  کنند می

در نتيجۀ این عمل صرفه جوئی       .  شود کوچک می 
شود و اگر فرضًا دولت در           عظيمی در کار می     

تعداد قبلی کارمندان بانک تغييری ندهد، این اقدام        
گام بسيارعظيمی خواهد بود که در جهت                            

استفاده از    )  عموميت دادن   (اونيورساليزاسيون    
ها و سهولت        ها، افزایش تعداد شعب آن              بانک

 و دهقانان به           خرده پا   دسترسی صاحبکاران        
العاده زیاد شده و بر سهولت         اعتبارت بانکی فوق  

 )۴" (این امر بسی افزوده خواهد شد
های مفيد بودن ملی کردن      اما این هنوز تمام جنبه     

دولت .  ها و ادغام آن در یک بانک نيست              بانک
شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست                

های فوری و     گرفته است، چه در اجرای برنامه         
کوتاه مدت خود و چه اقدامات بعدی و طوالنی                

تر در زمينه تنظيم امور اقتصادی، به کنترل          مدت
و نظارت بر این منابع و دریافت عایدات آن نياز            

حکومت شورائی با این اقدام خود، جلوی            .  دارد
های صاحبان          ها و کاله برداری                          شيادی
ها را می        های بانکی و کارگزاران آن             سرمایه

گيرد و راه را بر اختالس و دزدی آن ها می                       
دولت در نتيجه این اقدام برای نخستين بار         . "بندد

امکان خواهد یافت تمام معامالت مهم پولی را                 
مورد بدون اینکه بتوان آن را مکتوم داشت                        

 تحت کنترل خود بگيرد     و سپس     مطالعه قراردهد 
 و   دست بزند   امور اقتصادی        تنظيمو بعدها به        

ها و    سرانجام از معامالت کالن دولتی ميليون              
 بدون اینکه مجبور دریافت داردميلياردها عایدات 

داران  آقایان سرمایه    "  به ازاء خدمت         "باشد     
به .  ها بپردازد   آور به آن     سرسام"  های العمل حق"

است که همه        -وفقط به این جهت          -این جهت  
داران، همه پروفسورهای بورژوازی،              سرمایه

ها و   ها و پوترسف   همه بورژوازی و همه پلخانف    
شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند کف بر               

ها  لب آورده برای نبرد عليه ملی کردن بانک                  
العاده سهل و        اند و برضد این اقدام فوق                 آماده

 ) ۵" (تراشند بسيارمبرم هزاران بهانه می

ها، هيچ عمل جدی و انقالبی در زمينه            کنترل آن 
توان  مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی نمی

توان از کنترل و تنظيم امور                   نمی.  انجام داد   
ها را   اقتصادی سخن گفت اما در همان حال بانک        

سخن گفتن از تنظيم امور     . "به حال خود رها کرد   
اقتصادی و در عين حال نادیده انگاشتن موضوع          

ها، معنایش یا آشکار ساختن              ملی کردن بانک     
الناس به وسيله     جهل مطلق است و یا فریب عوام         

های پرطمطراق با    عبارات پر آب و تاب و وعده        
 ) ٢( "تصميم قبلی به عدم اجرای آن

پس تا این جا این موضوع کامًال روشن است که             
بدون کنترل و تنظيم معامالت بانکی، کنترل تهيه         
کاالهای ضروری مردم و نيز کنترل و مراقبت             
توزیع آن ميان مردم، کاری است بی معنی و                    
مانند آن است که دولت شوراها برای آنکه بطور           
تصادفی چند هزار تومانی بدست آورد، از                        

 !ميلياردها تومان چشم پوشی کند
ها را     ها بانک جداگانه و معامالت آن                   اما ده   
توان جدا جدا کنترل نمود زیرا هر یک از                  نمی
العاده بغرنج پيچ      های متعدد و فوق       ها با شيوه     آن

ای که در موقع تنظيم ترازنامه         در پيچ و محيالنه    
شوند  ها و شعب مجعول متوسل می  و تأسيس بنگاه 

توان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر                 که نمی 
بنابر این  .  ها نظارت و کنترل دقيق داشت        کار آن 

های ملی شده در یک بانک                 ادغام تمام بانک      
ها در یک بانک واحد،      ادغام بانک .  ست ضروری

دهد که فعاليت    این امکان را به دولت شوراها می       
ها را یکجا تحت کنترل خود درآورد، از             تمام آن 

های مالی و معامالت بانکی                    ميزان سرمایه    
ها  داران اطالع پيدا کند و بداند که ميليون           سرمایه

و ميلياردها تومان، از کجا به کجا و چه گونه و                
 !شود چه وقت جابجا می

داران و تمام مدافعان ریز و درشت            البته سرمایه 
اند و باز هم خواهند کوشيد این اقدام           ها کوشيده  آن

انداز  ها و پس    دولت به بانک   "  دست اندازی "را  
اند و باز      ها آگاهانه کوشيده     آن.  مردم قلمداد کنند    

ها را با ضبط     هم خواهند کوشيد، ملی کردن بانک     
اموال شخصی مخدوش کنند، از آن به عنوان یک 
اقدام سوسياليستی نام ببرند و با ترسيم چنين                      

ای، کوته بينان را مرعوب سازند و نا                     منظره
حال آنکه . آگاهان را عليه دولت شوراها بشورانند

ها به هيچوجه یک پشيز هيچ              ملی کردن بانک    
و هيچ     !  ستاند صاحب مالی را از وی نمی                    

! کند ها وارد نمی        ای بر مالکيت سرمایه           خدشه
 ٢انداز خود      کسی که به فرض در دفترچه پس             

ميليون تومان موجودی دارد، پس از ملی شدن               
 ميليون تومان را خواهد            ٢ها نيز همان          بانک

 ميليون تومان داشت،     ٢٠٠داشت و کسی هم که        
 ميليون    ٢٠٠ها همان        پس از ملی شدن بانک            

مالکيت "افزون بر این،     .  تومان را خواهد داشت    
ها متمرکزند و ابزار        ها که در بانک       بر سرمایه  
باشند بوسيله اوراق چاپی یا                ها می    کار بانک   

های وام، بروات و قبوض  خطی یعنی سهام، برگ
هيچيک از این اوراق،      .  شود و غيره تصدیق می     
ها یعنی با متحد ساختن تمام           با ملی کردن بانک     

ها در یک بانک دولتی واحد از بين                              بانک
 )٣( "کند رود و تغيير نمی نمی

بنابراین ملی کردن بانکها و ادغام آن دریک                    

گندم، شکر، برنج و امثال آن، فروش آنها به                      
های پيشين به بهای تحميل              چندین برابر قيمت      

ها  فالکت و گرسنگی هالکت بار بر ميليون                       
کارگر و زحمتکش، اخالل در امر توليد و توزیع          
کاالهای اساسی و مورد نياز مردم و اخالل در                
کل سيستم اقتصادی، کمترین اقدامات کارشکنانه         
و خرابکارانه ضد انقالب، با هدف از هم                             
گسيختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و                  

. ست تشدید فشار بر شوراها و حکومت شورائی           
بنابر این دولت شورائی عالوه بر انجام یک                     
رشته اقدامات اساسی سياسی در زمينۀ تأمين و              

های سياسی دمکراتيک و حقوق            تضمين آزادی  
درنگ یک  های مردم، باید با اجرای بی مدنی توده 

رشته اقدامات جدی و قاطع در زمينۀ امور                        
اقتصادی و برقراری کنترل، نظارت و                               
حسابرسی، مانع از هم پاشی جامعه و فرورفتن             

داران برایش     آن در مغاکی گردد که سرمایه                  
این اقدامات که در برنامه فوری              !  خواهند کند  

نيز برآن تأکيد شده است،     )  اقليت(سازمان فدائيان   
به منظور مهار از هم گسيختگی جامعه و فالکت           
اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتيزه کردن                  
اقتصاد جامعه، بهبود شرایط معشيتی کارگران و         
زحمتکشان ، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به                      

 . باشد سوسياليسم ضروری می
در رأس این اقدامات، ملی کردن کليه صنایع و               

داران بزرگ،        موسسات متعلق به سرمایه                   
انحصارات امپریاليستی و نهادهای مذهبی قرار           

این اقدام برای سر و سامان دادن به امر                 .  دارد
ریزی شده و کنترل این             توليد به شکل برنامه        

های  برداری از آن به نفع توده           موسسات و بهره    
کارگر و زحمتکش وبرای کنترل و تنظيم                           

ملی .  اموراقتصادی امری اجتناب ناپذیر است            
های بزرگ به دولت شورائی کمک    کردن سرمایه 

کند جلوی سودهای کالن سرمایه داران و                    می
ها را بگيرد و     های بی حد و حصر آن       گری غارت

این .  را هموار سازد      مسير انتقال به سوسياليسم      
اقدام، برای آن که دولت شورائی بتواند خواروبار 
و سایر کاالهای مورد نياز مردم راتهيه و تأمين             
و آن را به نحو مناسب و صحيحی توزیع کند ،                 

ست که موجبات عملی شدن          یک اقدام ضروری   
های  ملی کردن سرمایه       .  آن نيز فراهم است           

بزرگ، نه فقط خواست کارگران، بلکه یکی از             
بورژوازی نيز   مطالبات جمعيت بزرگی از خرده      

بورژوازی بطور دائم          هست چرا که خرده                 
ها قرار  درمعرض فشارهای اقتصادی این سرمایه

 . گردد دارد و پيوسته خانه خراب می
اما از آنجا که ميان صنایع و موسسات متعلق به              

ها، پيوندی تنگاتنگ و            داران، با بانک       سرمایه
ناگسستنی وجود دارد، هر اقدام انقالبی و                           
رادیکال در زمينه اقتصادی، لزومًا به عرصه               

. ها نيز خواهد کشيد          ها و ملی کردن آن             بانک
ها مراکز حيات اقتصادی معاصر و                           بانک
داری  ترین مراکز عصبی تمام سيستم سرمایه        مهم

امروزه .  دهند و اقتصاد مالی را تشکيل می                    
ها به طرز چنان ناگسستنی و محکمی با                   بانک

معامالت اقتصادی، بازرگانی و صنایع توأم و               
ها و   اند که بدون ملی کردن بانک        درهم تنيده شده   

١١درصفحه   

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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ها و ادغام آن در یک           بنابراین ملی کردن بانک     
بانک واحد بزرگ، نه هنوزیک اقدام                                    

کما اینکه چنين عملياتی و بنا به  -ست سوسياليستی
ها ودر شرایط ویژه ای توسط حتا                      ضرروت

های بورژوائی نيز به مرحله اجرا گذاشته             دولت
نه هيچگونه تغييری در مناسبات                 -شده است   

کند ونه ربطی به ضبط امول             مالکيت ایجاد می    
ها البته   داران و پادوان آن      سرمایه.  شخصی دارد 

کنند وهياهو به راه      در این موارد خلط مبحث می       
آن ها دراین هياهو و خلط مبحث               .  می اندازند  

سرمنشأ .  کنند البته منافع خودشان را دنبال می             
ها اما چيزی جز سود ورزی            این تحریف    اصلی

ها با    دار و خصومت آن         رذیالنه مشتی سرمایه     
چرا که این اقدام سبب            .  دولت شورائی نيست     

گردد، به جای آنکه ميلياردها تومان از                          می
عمليات بانکی به عنوان سود نصيب                                      

های  داران گردد، این درآمد نصيب توده            سرمایه
باید این نکته را نيز اضافه نمود که به . مردم شود

رغم واگذاری موسسات دولتی و خصوصی                    
های اخير به نحو آشکاری بر    ها که در سال  سازی

حجم آن نيز افزوده شده است، اما بسياری از                    
صنایع و موسسات بزرگ توليدی، مالی،                           
بازرگانی و غيره کماکان در دست دولت و                        
نهادهای مذهبی و نظامی وابسته به آن متمرکز              
هستند و در مقایسه با این بخش، تنها بخش                          

داران بخش خصوصی    محدودی در دست سرمایه    
تواند به     لذا تمام این موسسات می           .  قرار دارد  

سادگی در دست حکومت شورائی قرار گرفته و           
ای دمکراتيک کنترل و      توسط شوراها و به شيوه      

 . اداره شوند و عایدات آن نيز نصيب مردم گردد
ها و ادغام آن در یک بانک                  ملی کردن بانک     

واحد، نه فقط این امکان را به دولت شورائی                    
دهد تا بر تمام معامالت مهم پولی نظارت و                 می

وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند، بلکه این                
اقدام زمينه و توانائی اجرای اخذ ماليات بر درآمد    

چرا که با کنترل شوراها      .  سازد را نيز فراهم می    
ها و ميزان درآمد       تواند دارائی  ، دیگر کسی نمی     
تنها از این طریق است که            .  خود را پنهان کند      

توان ماليات تصاعدی بر درآمد و دارائی را              می
 . به نحو پيگيری به مرحله اجرا گذاشت

برکسی پوشيده نيست که دولت ایران بخش قابل             
ای از درآمد مالياتی خود را از طریق                  مالحظه

ماليات غير مستقيم یعنی از طریق وضع ماليات            
بر کاالها و خدمات مورد نياز و روزمره مردم               

بدین طریق، مستقل از اینکه کسی        .  کند تأمين می 
فقير و زحمتکش باشد یا غنی و ثروتمند، باید به             

اما از آنجا که                  .  یکسان ماليات بپردازد           
داران، مالکين و ثروتمندان تعدادشان                  سرمایه

اندک است، در حقيقت این توده کارگران و                        
زحمتکشان هستند که بخش عمدۀ این ماليات را              

های  پردازند و فشار آن اساسًا بردوش توده                می
ست که این       بدیهی.  مردم زحمتکش قرار دارد        

سيستم مالياتی، غيرعادالنه و به کلی مغایر منافع         
های کارگر و زحمتکش است و دولت                          توده

کسی که چيزی      .  شورائی باید آن را براندازد           
ماليات غير مستقيم     .  ندارد، نباید ماليات بپردازد      

باید ملغا شود و به جای آن همانطور که در                         
برنامه فوری سازمان آمده است، یک سيستم                    
ماليات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث                         

 . معمول گردد
به این نکته نيز باید توجه کرد که ملی کردن                       

ها، ملی کردن همزمان موسسات بيمه و                  بانک
ها در یک موسسه واحد و تمرکز         متحد ساختن آن  

ها را و همچنين کنترل این فعاليت را              فعاليت آن 
. کند العاده تسهيل می   از سوی دولت شورائی فوق     

های بيمه  داران ميلياردها تومان در شرکت سرمایه
اند و تمام کارهای این                     گذاری کرده      سرمایه
. ها انجام می گيرد       ها توسط کارمندان آن       شرکت

حکومت شورائی از طریق این کارمندان و دون           
ها بيدرنگ قادر است  ها و به کمک آن ترین آن پایه

های بيمه را درهم ادغام کند و با اتحاد این           شرکت
موسسات و ملی شدن آن، سودهای کالن                             

گرچه این اقدام         .  داران را قطع کند              سرمایه
حکومت شورائی  بطور قطع بروفق خواست                 
مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی نيست و                         
نخواهد بود، اما امکان عملی شدن آن نيز فراهم             

"است    اتحاد موسسات بيمه موجب تنزل نرخ            . 
العادۀ همه بيمه         بيمه و رفاه و سهولت فوق                   

دهد با همان         گردد و امکان می            شوندگان می   
صرف قوا و وجوه پيشين، تعداد بيمه شدگان                    

به جز رکود و کهنه پرستی و سود            .  افزایش یابد 
ورزی مشتی دارندگان مشاغل پرعایدی، مطلقًا           
هيچ عامل دیگری وجود ندارد که بتواند انجام این 

 ) ۶" (رفرم را مانع گردد
با اتحاد موسسات بيمه توسط دولت شورائی،هم            
درنيروی کار مردم صرفه جوئی ميشود و هم                 
امکانات و عوائد جدیدی برای دولت فراهم می              
گردد که می تواند آن را درجهت بهبود وضعيت            
بيمه شدگان ورفاه بيشتر آن ها مصرف وبرایش            

 .برنامه ریزی کند
 )ادامه دارد(

 ها زير نويس
 
 لنين -وظایف پرولتاریا در انقالب ما    -١
 لنين -خطر فالکت و راه مبارزه با آن   -٢
 لنين -خطر فالکت و راه مبارزه با آن    -٣
 لنين -خطر فالکت و راه مبارزه با آن    -٤
 لنين  -خطر فالکت و راه مبارزه با آن   -۵
 لنين -خطر فالکت و راه مبارزه با آن   -۶
 
 

 جمهوری اسالمی را باید 
 با یک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت
 

 !کارگران و زحمتکشان
تجربه مبارزات پيروزمند مردم ایران در جریان سرنگونی رژیم شاه و تجربه                            

دهد که پيش شرط هر گونه مبارزه پيروزمندانه            نشان می  ٨٨ناموفق تظاهرات سال    
برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی، برپائی اعتصاب عمومی و سراسری                         

 .است
های زحمتکش، را به          ها تن از توده         اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون           

 .عرصه مبارزه سياسی فعال بکشاند
 .اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان یافته خواهد داد

کننده به رژیم وارد      ای فلج   اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربه          
خواهد آورد و منابع تغذیه مالی آن را در کشوری که اتکاء طبقه حاکم و قدرت                              

 .سياسی آن به درآمد نفت است، قطع خواهد کرد
تر ساخت و سردرگمی      اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميق          
 . و تزلزل را در صفوف طرفداران حکومت گسترش خواهد داد

های دستگاه دولتی را دچار از هم                       اعتصاب عمومی سياسی نهادها و ارگان               
 خواهد کرد، تزلزل و تردید را در صفوف نيروهای مسلح آن افزایش                          گسيختگی

 .خواهد داد و کارائی ابزارهای سرکوب نظامی رژیم را محدود خواهد ساخت
المللی رژیم را بيش از پيش منفرد و رسوا                  اعتصاب عمومی سياسی از نظر بين         

 . خواهد ساخت
ای   گيری تظاهرات توده     تری را برای شکل       اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع       

 .فراهم آورد
تر   اعتصاب عمومی سياسی شرایط الزم را برای ارتقاء مبارزات به یک شکل عالی             

 .مبارزه، قيام مسلحانه و سرنگونی فراهم خواهد ساخت
 .برای برپائی یک اعتصاب عمومی سياسی تالش کنيد

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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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 رادیو دمکراسی شورایی از مشخصات زیر استفاده کنيد برای دریافت برنامه

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

رادیو دمکراسی شورایی   
د و             اری پ را به خاطر بس

 .به دیگران نيز بگویيد
 

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 زیر ارسال نمائيد خود را به یکی از آدرس

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

کی از آدرس           ه ی 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 اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://50.6.126.119/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) اقليت(سازمان فدائيان گير  شماره های پيام

 0031649953423در اروپا                

 00982184693922تهران        -درایران
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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  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 

برای برانداختن نظام       )  اقليت(سازمان فدائيان       
داری و برقراری جامعه سوسياليستی،                سرمایه

ای بدون مالکيت خصوصی، بدون             یعنی جامعه  
ستم و استثمار، بدون طبقات و بدون هرگونه                     

ای که   جامعه.  کند نابرابری اجتماعی، مبارزه می     
در آن همۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی               
زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی فرد را                   

) اقليت(در برنامه سازمان فدائيان        .  شکوفا سازد 
بر انقالب اجتماعی پرولتری به عنوان یگانه راه           

ای تأکيد و چنين گفته               رسيدن به چنين جامعه         
انقالب اجتماعی پرولتاریائی با جایگزین "شود  می

کردن مالکيت اجتماعی به جای مالکيت                               
خصوصی بر وسائل توليد و مبادله و نيز توليد                 
اجتماعی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، به               
نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و                
تقسيم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشيد و بدین          

" ترتيب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد           
براین اعتقادند که تنها یک انقالب       )  اقليت(فدائيان  
تواند به تمام تضادها و                  ست که می         اجتماعی
داری پایان دهد، طبقه        های جامعه سرمایه     بحران

کارگر و همه اقشار زحمتکش و تهيدست جامعه            

را از یوغ ستم و استثمار رها سازد و بر تمام                    
های موجود نقطه پایان            ها و نابرابری        تبعيض
 . بگذارد

داند که یک      هر انسان اندک آگاهی این را می              
ای را      چنين جامعه آزاد، برابر و بی طبقه                       

توان یک شبه و یا در کشورهای مختلف، به            نمی
تردیدی در  .  یک شکل و یک سرعت برپا ساخت      
های سراسر   این مسأله وجود ندارد که کمونيست        

جهان، مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام              
نقطه جهان باشند، هدف نهائی مشترکی دارند و            
برای استقرار سوسياليسم و کمونيسم مبارزه                   

این هدف نهائی و مشترک را، غلبه                 .  کنند می
داری در مقياس جهانی در             شيوۀ توليد سرمایه     

این واقعيت   .  ها قرار داده است       برابر کمونيست  
داری، در    اما بر کسی پوشيده نيست که سرمایه           

تمام کشورها به طور یکسان و به یک درجه                    
توسعه نيافته بلکه در کشورها و شرایط مختلف و 

های سياسی و اجتماعی گوناگون توسعه         درمحيط
همين گوناگونی شرایط و محيط سياسی          .  یابد می

داری در     و اجتماعی رشد و توسعه سرمایه                   

 وظايف فوری انقالب اجتماعی
 اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور 

 دمکراتيزه کردن اقتصاد کشوروگذاربه سوسياليسم


