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ن و   آبان خونی 
ن
ل اوضاع کنون ی جمهوری اسالیم برای کنتر  مهندیس سناریوی پوسیده نظام ضد بشر

 

، نظایم و اجرایی 
ت و جایی مقامات امنیتی نظام  یی زدا بحران داری جمهوری اسالیم برای  نظام رسمایهبدسیر

اضات برحق شان  مذهت   کتاتور ید ی  تحت ستم یها تودهبعد از فروکش نمودن اعیی  (۸۹۳۱)آبان خونیر

کشیدند، و در شان   گوهای تبلیغایی  و بلندفرمایشی  یها بونیتر را از پشت ای  هماهنگ شده های عربده

ی دآمیتهد ونشان خطبرای فرودستان جامعه ایران  اند  تالش و  خور  مفت بند قداره ازجمله !بکشند یر

عامل ایران، اختالس گری به نام  ی غالمرضا جالیل، رئیس سازمان پدافند غیر  پر از خشم و کیر
با نعره زیی

اضا ناامتی و "برای ایجاد " شیطان بزرگ"دشمنان نظامش و " شده دیه سازمان"را پروژه  ۳۱آبان های  عیی

 .ایران بوده است" سازی سوریه"هدف آن گویا که  خواند  " آشوب

ین : "گفتجمهوری اسالیم است  داری  سیستم رسمایه امنیتی -که یک مقام نظایمجالیل   ی  گرایی بیی
 
 رصفا

که ما شاهد سناریوهایی از قبیل    طور  همان. ای برای اغتشاش و برهم زدن نظم جامعه بود بهانه

ساعت توانستیم کل غائله  ۸۱ما در ": اضافه کرد وگزاف الفو با ." سازی بودیم سازی و قهرمان کشته

 "!.گری را جمع کنیمآشوب

اضات  مسئله صورتبا تحریف حتی دیکتاتور  انجانی مهندیس سناریویی که در مراکز  هبآبان و چرایی اعیی

ی خامنه امنیت میل آتش به  عایل نظام دیکتاتور، شورای پاسدارانای، سپاه  فکری همچون بیت رهی 

ی  مهندیس شد ، (فرمانده کل قوا)هیفق ویلاختیار و دولت و نمایندگان شورای اسالیم تحت فرامیر

ای به خشم آمده و جان به لب ه کیفیت رادیکال این مبارزات تودهاز  را  وحشتشانو  اضطراب نتوانستند

متصور نیستند جمهوری اسالیم نظام چوب ر در چاشان  یندهآهای  ای برای خود و نسل ای که آینده رسیده

سال روابط تولیدی ستمگرانه و  ۸۸ظرف . پنهان کنندند را کلیت رژیم مستبد مذهت  را نشانه گرفته بودو  

اکمیت حنهادینه کردن یک از طریق  حاکمیت جمهوری اسالیمداری توسط  سیستم رسمایه گر استثمار 

ی انقالب و در کشاکش یک م. مستقر گشته است (تئوکرایس)دیتی   پیچیده بیر
که  ضدانقالببارزه طبقایی

وطه و تاکنون در جریان بوده است ی  فزایندهپراکتی  ا توهمب ،(و همچنان ادامه دارد)از زمان انقالب مشی

ی دیتی مذهب شیعه جهل و خرافات  وعهتوسط از طریق قوانیر نماینده این طیف از روحانیت ) انلبط مشی

ای مردم ایران ه بر ضد تودهخارج   ملیسیاامی  -داری حاکمان نظام رسمایهمرتجع که با ارتجاع داخیل و 
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وطه شیخ پیمان بود  هم ی که خمیتی  به دور  زده حلقهگروه ( نوری بود هللا فضلدر انقالب مشی ضد بشی

وطه تاکنون بودند،  ضدانقالبتاریخا نماینده  ی مرتجعانه از انقالب مشی با اتکا  ۷۵در سال توانستند و سیی

آزادی شایه دیکتاتوری تحت ستم فرودستی که  های تودهمانده  عقبنظرات ناصحیح و به ناآگایه 

، مقابله با استبداد،  ، مساواتاندیشه سلب ساواک آمریکایی شاه تحت  ها آنو عدالت اجتمایع از طلت 

وط  طور  بهاما گذشته از  را بیش داری  روابط تولیدی رسمایهقدرت سیایس را بربایند و شده بود  و بر مشی

وع پایه ی . برقرار نمایند ای مشی  ،ها  حجةاالسالم، ها  هللا تیآاو شامل  به دور  زده حلقهخمیتی و مرتجعیر

ی را  حکومت خدا و اسالم شیعه اثناو رسان ارتش آمریکایی شاه  ها مذهت  -میل مبنای سیایس حاکمیت عشی

؛ قراردادند امور مملکت  رأسمدل حکومت و نماینده خدا و اسالم در  عنوان بهرا  هیفق تیوال قرار دادند و 

یعیک حکومت دین ساالر مطلقه و استبدادی  لهیوس نیبدو  وعه)رسی ضد زن، ( تمامیت طلب خواه   مشی

 و انقالی  
ی
ق مندان میی از طریق بوجود را ضد کارگر و ضد دانشجویان، ضد نویسندگان و شاعران و هیی

مجلس شورای اسالیم و شورای )گذاری قانونسیایس، اجتمایع، اقتصادی،  مؤسساتنهادها و آوردن 

از اوایل  باوجودآنکهاست  هیفق تیوال حکومت  رأسشانکه در ، نظایم و قضایی  (دولت)اجرایی ، (نگهبان

که شان را بر جامعه پر از التهاب و مبارزه   ، اما نتوانستند قدرت سیایسکردند  سیتأس ۸۹۷۱فروردین 

پایدار و  ،تیتثبو رادیکال سوسیالیستی بود، آوردن یک جامعه نوین  به وجود برای  امیدفضایش رسشار از 

وع گشت و  ۷۵ای که از همان ابتدای انقالب  طبقایی پیچیده کشاکشدر فرایند مبارزه و   .محکم کنند رسی

-سیایس حاکم بر کلیت جنبش کمونیستی و ضعف تئوریکو خط به خاطر کمبودهای حاکم بر نظرات 

 یعمهای کمونیستی که علم کمونیسم را  هایدئولوژیک و تشکیالیی گرو 
 
و متدولوژی علیم  با رویکرد قا

-بنیادگرایگروه از  سازشکارانه  یرو  دنبالهبه آن  از بخش عظییم  متأسفانهو  ند بود فرانگرفته

وعه انقالب فرودستان تحت توانست  ضدانقالبافتادند، ( جمهوری اسالیم)مذهت  خمیتی طلب  مشی

توانست در یک فرایند  رفته رفتهد و نتصاحب ک و قدرت سیایس را هد ستم و استثمار را شکست د

غم تمایم  نفس ِ پیچیده علیر  و  ها  فشایی  جانگیر
 

 ژهیو  بهفرودست و  کش ستم ها  ونیلیم یها ازخودگذشتگ

ی انقالی  متشکل در سازمان یها ستیکمون ت، دوراندیشی  ها و گروهای کمونیستی که رهی  ، شان از بصیر

اتژی انقالی  کمونیستی  رویکرد علیم کمونیسم
ورت برای کسب قدرت سیایس و و یک اسیی در درک رصی

اییط ایط مشخص  شخصتحلیل علیم م)فراهم آوردن رسی ورت یا واقعیت عیتی  -شارویپاز رسی که ( رصی
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 الزم در دستور کار خویش قرار دهد برخوردار نبودند و هدف نهایی کمونیسم 
 

ی مبارزات آمادگ برای رهی 

بودند و ای نوین  و ایجاد جامعهوضعیت خویش برای رهایی قطیع انسان را که خواهان تغییر  ها  ونیلیم

وزی قطیع چنان جنبش فرودستان را  بعد از قریب به چند  بیترت نیبدو  نداشتند را کنند هدایت  به پیر

اضات و تظاهرات) سال وع اعیی و  شکست خورد ، (۸۹۳۱تا سال  ۷۵های در ابتدای انقالب  از رسی

؛ پرولتاریای و پابرجا نماید  جمهوری اسالیم توانست حاکمیتش را بر جامعه تثبیت کند 

که آکنده از امید برای های کمونیستی   ها و گروه متشکل در سازمان های آگاه انقالی   کمونیست)انقالی  

یتی کا -ای سوای تودهرهایی قطیع و ایجاد جامعه سوسیالیستی و رادیکال بودند  به خاطر آنکه ( های خائن یر

تشکیالیی ساختار  ازلحاظو هم بود  تیمحدوددچار و درک علم کمونیسم تئوریک  ازلحاظ اش یرهی  

در مقابل یورش علیم نشیتی  تاکتیک عقباتخاذ یک  باخود را  موقع بهنتوانست بنابراین و ضعیف بود 

توسط رسانجام و مسلح نماید های اسالیم محیل، سپاه پاسداران  انقالی  و مستبدانۀ کمیته ضد جانبه همه

ی ارتجایعبا اتکا به راهکار مستبدانه که جمهوری اسالیم   ضدانقالب خفه کردن برای  ترور، مبارزه قهرآمیر

ی طلبانه،  صدای حق هرگونه  ، حرکت و راهکار انقالی  و مقاومت مخالفت هرگونهدر هم شکسیی

ی، ، تشکیالیی  را برای ( ۳۵تابستان های  اعدام ژهیو  بهو  ۳۱دهه )یها اعدامشکنجه و زندان و دستگیر

وری ارزیای  نمود،  تثبیت قدرت سیایس
ازه و تاروپود اش رصی جنبش کمونیستی از هم  یها سازمانشیر

در توسط جمهوری اسالیم انقالب  سازمان  چپ در بعد از ۸۱۱از  شیبی شصت  در دهه. متالیسی شد

 . (۲)شدند تیممنوع الفعال رانیا

ی دهه  بند قدارهتروریست و حاکمان   ۸۹۳۱، و آبان ۸۹۳۳ ماه ید تا  ۳۱جمهوری اسالیم از دوران خونیر

 ، "استکبار جهایی "را جاسوس  خوایه عدالتآزادی و  هرابخشان  و رهایی  مبارزانکلیه 
ی
و " االرض مفسد ق

ی مهر و انگ  ند شیطان بزرگ خواند نشانده دستهای  "تروریست" نما شده تاریخی یا  نخ یها زدنو با چنیر

نان را هدف آگلوله مغز و سینه با   ها ابانیخطناب دار آویختشان و یا در کف زندانشان کشید، یا به به 

ی و قرار داد تا چند صباج  ای از  و در پس هالههر ارتجایع قا به کبا ات اش یکتاتور یدحاکمیت بر عمر ننگیر

غم کلیه . توهمات مذهت  اضافه نماید باران ها، اعدام ، شکنجهوبنندها یر بگاما علیر  ، های خیابایی  ها و تیر

اضات بر حق جنبش  امعه قرار جه اقشار فرودست تحتایی که در قعر جویان و عدالت خواهانه یآزاداعیی

 نمایند و دارند 
 

آن  موازات بهو دیگر حارصی نیستند به شیوه سابق تحت حاکمیت جمهوری اسالیم زندگ
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ی فزاینده  احیا  درراهکمونیست   نفس تازهمیدان آمدن نسل نوین جوانان و به جنبش کمونیستی با  و پاگیر

ی مسئله  اما بیشیی از آن از امکان پیوند جوانان آگاه نسل نوین   نگران است شدت بهاست، و دشمن از همیر

زنند  ، و در کف خیابان با صدای رسا فریاد یماند  شتهاصحنه مبارزه گذبه کمونیسم با فرودستایی که قدم 

و امروزه   ،"ایستیم دیگه یم بسهچهل سال خون گریستم، "،  "ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم"

ی آینده  -انقالب کمونیستی -ششان به یگانه راهکار نوین و رادیکالگو  احتمال بوجود و  خویش برای تعییر

است که پژوایک در   انننچیاو  .ترسد بازتر است، یمبیش از گذشته ی نوین سوسیالیستی  جامعهآوردن 

 انقالی   یها گوش کمونیست
 
ی  دائما  ماستباید ییک شویم، اینان هراسشان  :افکند یمطنیر

ی
  !زیگانیک

 درباره اندازانیر ت تککشان و   یر ت هفت،  بندان قدارهاز طریق جمهوری اسالیم مقامات سازی و آنچه  سناریو

گویند ادامه همان  های تحت ستم جان به لب رسیده آبان امسال یم این دوره از مبارزات برحق توده

ی زور  بهسیاستی است که با توسل  اف گیر ی، زندان و شکنجه  و اعیی هایی  و خشونت ارتجایع، دستگیر

است درب  رسکار جمهوری اسالیم بر  که  زمایی اند و تا  است که از فردای به قدت رسیدنشان اعمال کرده

ی پاشنه   عنوان بههای مردم  نفر از توده ها  ونیلیمو به یک معنای واقیع ، کالم کیبه . چرخد یمبه همیر

 کل کشور ایران مساحت  بزرگ به زندایی در زندایی در چارچوب ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالیم 

، نه حقی برای آزادی بیان و اندیشه دارند، نه   اند  شده گرفتهبه گروگان   چنان آن که نه حقی برای دگراندیشی

 انسایی برخوردارند و  مرگ تدریخ  
 

 برای معیشت و گذران یک زندگ
ی
را تحت نظارت بازجویان و  از حقوق

های  ضد شورش و لباس شخیص نیمأمور  ها، سپایه، بسیخ   خواران هیر ج ،زندانبانانگران و  شکنجه

حکومت داری که  نظام رسمایهتحت ! کنند یمتجربه جمهوری اسالیم مستبد وزارت اطالعات نظام 

 "نان و " حق"از آن است اسایس  جزی  جمهوری اسالیم 
 

و ")آزادی"و  !(انگیل")زندگ وطمشی !( ع و مشی

و  تفنگخ  قاتل و جایی  رحم ی  و برده مطیع و آتش به اختیار  خوار  هیر جدارد که به " ارزش"افراد تنها زمایی 

 ! الغیر . تبدیل گردند!( ها زادهو خانم  ها  آقازادهها،  خودی) هیفق تیوال تحت حاکمیت  بند قداره

 

 باالتر از  گر ید عبارت به
ی
ی تع وحقوق حقحقی و حقوق ی مار ف نآ زا یی مهمتوسط قانون اسایس و  شده ییر  و یر

 . وجود ندارد هیفق تیوال  یاهر و تسد

یت وجود دارد  : در جمهوری اسالیم تنها دو گزینه در مقابل بشر
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ن چ همهو  ها  انسانهمه و حاکم بر فرمانده کل )هیفق تیول و مطیع  یا همراه روانی حتر فرمان! ت 

 بر حق حیات و 
ی

 و پایان )هیفق تیول یا ضد ( !ادامه زندگ
ن
 مرگ ناگهان

ی
به قتل رساندن و  زندگ

  وحقوق حقدر کف خیابان به هنگام قیام و طلب  ها  انسانجان 
ن
  !(.انسان

یت اما این تنها گزینه در مقابل مردم ایران   !رایه دیگر ممکن است !نیست طورکیل بهو بشر

 

ن  کش ستمشورش گرسنگان فرودست و جوانان بیکار و زنان  علیه  آبان خونی 

 برحق استجمهوری اسالیم 

اضات برحق طول در شکیل ظالمانه و قساوتگرانه  به باهمی  و مرتبط  در سکانس ی   سه فرودستان و اعیی

سوی حاکمایی که خود را بر جان و مال، آزادی فردی و اجتمایع، از ( بعد از فروکش کردنش) بعدازآن

ورت  ی ارتجایع تحمیل کرده بر  هیتکبا انسان  ها  ونیلیممعیشت و رصی اند مهندیس  اعمال خشونت قهرآمیر

ی بوداول سکانس . شد تکرار واقیع   نیتکارتر یجناو ترین  واپسگرایانه ،ترین مانده این سکانس عقب. خونیر

شامل ارتکاب به قتل و جنایت آورد که در بیش از صد شهر ایران  ای به یاد یم"پدرخوانده"کشتار فیلم 

یت با فتوای    یر ت هفتها،  از باالی ساختمان اندازانیر ت تکاست که توسط  یخوار  خون هیفق ویلعلیه بشی

تفنگ و ر با هو در مزارع اطراف ماهش ها کف خیابان  ، مبارزه در میدان خوار  هیر ج بندان قدارهکشان و 

بار  ه. تندشکاف طلب را  و سینه جوانان حق همجمجتیر فرمانده   عنوان بهای  خوارایی که با فتوای خامنه جیر

ی  شدند و خدای قتل و تاریخی و پوسیدۀ او برای نجات نظایم منسوخ اختیار  آتش بهکل قوای ضد بشی

 کردند و جنایت 
 

ی به را نمایندگ در تاری    خ انسانیت ضد درجه از ترین گنداب  ترین و سیاه ترین، متعفن پاییر

یت قرن  ه. سقوط نمودند ۲۸بشی خوار نظام جمهوری اسالیم و جهنم  ایران بهشت اقلیتی از  مزدوران جیر

یت مردم تحت ستم است ی و سیاه جنایت این تاری    خ ! اکیر یت ننگیر از نه هر گز جمهوری اسالیم علیه بشی

، و شدیی استمحو ایران  ها در  و نه از یاد اندیشهدر جهان آزاده تحت ستم  انساننفر  ها  ونیلیم ۀخاطر 

ی یک  درخور اسخی نخواهد پایید که پ یدیر شک نباید کرد که  و شایسته از طرف فرودستان تحت رهی 

در  کف ( باید بوجود آیدو که در ایران وجود ندارد   حزب کمونیست انقالی  ایران)مرکز غیت  پیشگام 

کت هزاران در بیش از  بار  نیاو های ایران  خیابان به آن فرودست  کشان ستمنفر از  ها  ونیلیمشهر و با رسی

 طور بهست و نی ریناپذ اجتناباما هرگز نباید فراموش کرد که وقوع انقالب کمونیستی .  داده خواهد شد
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 های انقالی   گیر و پیگیر نسل نوین کمونیست اما امکان آن با کار نفس، وندد یپ نیمع و به وق یخود خودبه

ی طرفداران  ژهیو  به آگایه کمونیستی که یک با نوین کمونیسم باب آواکیان برای حل تضادهای اجتمایع  سنیی

ون از تجربه مستقیم و فوری پرولتاریا و  شود  بینش و رویکرد علیم را شامل یم مردم به  یها تودهو از بیر

          .   وجود داردمیان آنان باید برده شود،  

که با دامن زدن به یک پروژه تالش دارند  سناریو یک مهندیس مقامات جمهوری اسالیم با در سکانس دوم، 

برمبنای منافع نظامشان   یایدئولوژیک مرزبند ازلحاظضعف تبلیغایی حرکتی از روی کمال نومیدی و 

ایی و اجر امنیتی ، جالیل همچون دیگر مقامات نظایمای و   خامنهی  نواخته شده خراش گوشملودی  . دنکن

 سپاه   ازجمله
 

ی نجات معاون فرهنگ ی و  فرودست، حاشیه"طبقات »که رستیپ پاسدار حسیر نشیر

ی در ( یا خامنه)پدرخوانده جایی نظامشان  (۹).، دانند  یمگاه جدید مخالفان حکومت  را تکیه "سواد ی   نیر

ایی  ی  دوپ  هلو گویی با دیگر  بار  یک( دی ۸۸چهارشنبه )سخیی گردانان  صحنه» کهنمود   تأکید خاص مرتجعیر

یعتی رسان این !  «.اند های اطالعایی بیگانگان بوده افراد مرتبط با رسویس" های آبان ماه اغتشاش"اصیل 

ی علت قیام  ایط نبود آزادیآحکومت ضد بشی ی را نه در رسی و   ختهیافسارگس، تورم ، عدالتبان خونیر

در این قشی " شیطان بزرگ" ژهیو  بهو " دشمنان نظام"نفوذ  آن را بلکه  نشینان فقر بودن حاشیه رخطیز 

ف کشان ستمو به این  دانند  یم م  بارسی جاسوس و " ، تروریست"معاند"، "سواد ی  "جامعه مهر و محیی

وهای بیگانه یم   .دنزن ستون پنجم نیر

اتژی در سکانس سوم   باختگان جاننشان دادن آمار کم شد که هدفش این نظام مهندیس از سوی یک اسیی

 مجرد  بهاست که ای  خامنه ها این سکانس یی آرا صحنه  و عملیات  کارگردان اصیل کلیه دستورالعمل. است

ون آمد آنکه  امنیت میل  هم قرار گرفت دایر بر عایل شورای   موردتوافقمزخرف و کثافتی از دهانش بیر

ی هیچ"اینکه   یا خامنهبخوانند، " شهید"را  اند  باخته جانگونه نقشی  شهروندان عادی که بدون داشیی

 که " فرمانده کل قوا" عنوان بهجالد 
ا
کارکنان ارشد امور امنیتی و دولت را گرد خود جمع کرد و فرمایی   قبل

ی صادر کرد و گفته بود ضیر
توانید انجام دهید  هر کاری یم. است درخطر جمهوری اسالیم »: برای قتل معیی

سناریوی دیگری را به  اکنون هم« .شماها این اختیار را از سوی من دارید. داده شود تا به این غائله پایان

ی   کند  یمنظایم دیکته -تی مقامات امنی ی سیاستی نهادینه کردن تفرقه بینداز و حکومت کن بیر که هدف چنیر

چرایی به قتل  ییر گیپخاموش کردن برای عدم برای  شدگانیر دستگهای  ، خانوادهباختگان جانهای  خانواده
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شان به سنگ خورد اند و  کور خواندهاما   .عزیزانشان استو زندایی و شکنجه شدن رسیدن  این  ، تیر

مانه ی   یها گفته های زندانیان سیایس جنبش  دهازیرا خانو ، کرد حادتر  را تضادهای اجتمایع ای  خامنه رسی

ی در مقابل  دادخوایه و همدیگر را مالقات کردند، طرح دوستی ریختند و برای  ها  زندانآبان خونیر

ک باهم سوگند  یی جو عدالت ی و . ادکردندیمشیی از مادران  یتوسط تعداد ماه ید ۷روز همچنیر

روز  عنوان بهاند،  دهیبه قتل رس سالیم یجمهور  تیباختگان که فرزندانشان در طول چهل سال حاکم جان

ام به   یادا روز  نیتوانند در ا یم قی یاند به هر طر  و از مردم خواسته د یآبان ماه اعالم گرد شدگان کشتهاحیی

ما مادران : "آمده است مبارزان نیا هیانیاز ب بخشی  در  .محکوم کنند ا ر  اسالیم یجمهور  میرژ  اتیجنا

 درراهسال فرزندانمان، جان خود را  ۸۱ که در یط  دهید داغ یها ما مادران و خانواده. مینینش ساکت نیم

ی و جامعه ب رانیو آزاده ا فی، از مردم رسی اند  داده ازدستعدالت  یو برقرار  یآزاد که   میخواه یم الملیل یر

ی مصادف با چهلم( دسامی   ۲۳) ماه ید ۷روز  ی بروز کشته شدن فرزندانمان، را روز  یر ام  یادا الملیل یر احیی

که   قیبه هر طر  ا ی میسکوت کن قهیدق کی ادبود،یمراسم  یکرده و با برگزار    آبان ماه اعالم انیبه قربان

 ."میرا محکوم کن اتیجنا نیداشته و ا را گرایم زانمانیعز  ادی میتوان یم

 

توانیم انقالب کنیم و  چرا به یک انقالب واقیع برای رهانی قطیع نیاز داریم؟ و چگونه یم! رایه دیگر

وز شویم؟   پت 

 

را ای  نکتهکلیه رسان جمهوری جهل و جنایت اسالیم کنویی    یها کشی  عربدهها و  از خالل مصاحبه درواقع

ی منافع  کهکنند   اعالم یم زده وحشتاما  زبایی  ی  با زبان  و منافع  (اقلیت حاکم)ها آنیک تضاد خصمانه بیر

یت شهروندان تحت ستم ایران رسیده است   ای به نقطهیک سال  و وجود دارد که پس از بیش از چهل اکیر

ی  چارچوبکه در  تحت هیچ عنوایی  منافعشانرسان حاکم به خاطر  نیست و  حل قابلاین نظام ضد بشی

بینوایی اقتصادی که وجود فقر و قادر به حل این تضاد نیستند،  یساز  تیرواو  ثیوحد حرفو با هیچ 

 مداوم در معرض آن قرار دارند و  طور  بهمردم  یها تودهای که  رحمانه ی   و ستمظلم و  عدالتی  و ی  دارد، 

 یگر یراه د ها  آن» ،هسیبه مارکس در گروندر با رجوع زخم عمیقی که مدام بر پیکرشان زده شده است 

ی های برحق فرودستان برای  شاهد قیام رو  نیازاهم  و ؛ «نظام یندارند جز برانداز  از این نظام و  فرا رفیی
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ی جامعه  ی بردن همه روابط سشان  نوین مطابق منافع اسایسساخیی خصمانه روابط استثمار و و  تمبا از بیر

داری تحت حاکمیت جمهوری  نظام رسمایه وساز  سوختکه از طریق کارکرد و کلیه روابیط  اجتمایع یعتی  

ی منافع  ایران به تجربه دریافتهزیرا مردم تحت ستم . هستیم د، و ش اسالیم به آنان تحمیل یم اند که بیر

ی یک تضاد خصم ها  آن ی قدم مهم  مقابلشاندر  حل راهتنها نه وجود دارد که ابا این نظام ضد بشی و اولیر

ی برای  دیکتاتوری )دیکتاتوری جمهوری اسالیمرسنگویی  استثمار و ستم، روابطاز همه آن  فرا رفیی

کت  (ریایی انقالب پرولتا)ای توده از طریق یک انقالب اجتمایع( بورژوازی ، و نفر است ها  ونیلیمبا رسی

های وسیع  دیکتاتوری بورژوازی یک دمکرایس برای توده برعکسجایگزیتی آن با دیکتاتوری پرولتاریا که 

اجتمایع و  روابطمردم در چارچوب یک سیستم سوسیالیستی است که در حوزه اقتصاد، سیاست، 

  .برد یم شیپ بههدف کمونیسم  یسو  به، دگرگویی جامعه را ها  دهیا

 

خودشان متصور  یبرا یدار  هینظام رسما نیدر ا یا ندهیآ چیکه ه  یجنبش فرودستان و جوانان شورشگر 

 یوهایر آنکه ن غمیر کالن بودند عل  یشهرها نانینش هیعمده حاش طور  به اش اسایس یو یر و ن ستند ین

حرکت  آنبال خود بکشانند و بر  ر یبه ز  آن را مختلف تالش نمودند که  با منافع طبقایی  لف طبقایی تمخ

د یپ یبرا  طور  به نحلیتضاد ال  کی چنان جنبشی  یها هیال  نیتر  قیعممنافعشان سوار شوند، در  شی 

 که   (۸)مولده یوهایر ن: کرد که   انینما یا و برجسته انکار  قابل یر غ
 
از  خی یتار  دهیچیپ ند یفرا کیدر  دائما

 ستمیدر س یدیاست که روابط تول دهیرس به نقطه عطقی  ابد ی ابتکار و عمل بشی تکامل یم قیطر 

 جهایی  یدار  هیرسما سمیالیکه بند نافش به نظام امی    اسالیم یجمهور  تیتحت حاکم رانیدر ا یدار  هیرسما

 .است شده لیتبدمولده  یوهایر تکامل ن یبرا یمتصل است، به سد

  کالبد   کیدر کندوکاو و  مارکس
ی
در جامعه  خی یکشف تار   نیبه ا یدار  هیرسما(نظام)ستمیس قیعم شکاق

 قیتنها از طر  تیکل۸ نیکرد که ا  خاطرنشاناو . وجود دارد (۷)تیکل۸که در ساختار آن   د یرس یدار  هیرسما

ی ب نحلیتضاد ال  تواند  یم( روبنا)ایسیدر قلمرو س انقالب اجتمایع کی مولده و روابط  یوهایر رشد ن یر

 .کند را حل یم یدار  هینظام رسما یدیتول
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ی شالق و مشت آهن ،یسال ستمگر  ۸۱ د یپ یکه برا  یا شدهیر اجمسلح مزدور  یوهایر ن یر  میو تحک شی 

 در جنبش کنویی  ستند،یفروگذار ن تی یجنا چیاز ه اسالیم یجمهور  تیحاکم نظم رسدمداران فاسد و جایی 

ده طور  به و  تی ینش هیاشدر قعر جامعه ح ژهیو  که به  مردیم نشان داد که منافع اسایس افتیتجسم  یا فشی

 ینظام در تضاد نیبا منافع  ا دهند  یم لیرا تشک استثمارشونده شدت بهقشی تحت ستم و  نیتر  تحتایی 

 . خصمانه قرار دارد

 

ی  متیق شیافزا در ی  آبان  ۲۹پنجشنبه  شب مهیناز  یا تودهمبارزات  موج آغاز شد و در روز شنبه به  نیبیی

ی  متیق ناگهایی  شیبعد از افزا تنها ساعایی . دیاوج خود رس  یها و گزارش ر یتصاو  ران،یتوسط دولت ا نیبیی

ده ن مردیم ی عمر ننگ یحفظ و بقا یبرا ضد شورش سیو پل انتظایم یوهایر از حضور گسیی نظام ضد  یر

ی نش هیدر محالت حاش ژهیو  بهدر سطح کشور  اسالیم یجمهور  یبشی  مردم و  انیم ییر درگ. داد خی  یم یر

 ابایی ینشان گرفت و به جنگ خ اش رسنگویی  یبرا اسالیم یجمهور  یدار  هیرسماکل نظام   تی یامن یوهایر ن

. اند شده یر هزار نفر دستگ۵از  شیو ب ها نفر زخیم تاکنون صدها نفر کشته و صد . مبدل گشت جانبه همه

نتیقطع ا ی فضا یبرا اسالیم یبود که جمهور  یدولت ترفند تیامن یبه دستور شورا نیی  یبسیی

  حق به یخفه کردن صدا ،در سطح جهان و میل رسایی  اطالع
 

 مردم و مخدوش کردن ارتباطات و هماهنگ

ی ب دیپ یبرا ابانیجوانان مبارز در کف خ یر ده تیجنا کی شی   .گذاشته شد  شیپ به تیبشی  هیعل گسیی

 

  ر ج جنبش بمو 
ن
ن سهمگفروکش نمود، اما امواج  حق  کنون به  یفرودستان برا یا تودهمبارزات  تر  ی 

 (۶). رسبلند خواهد کرد یزود به اسالیم یجمهور  یفرستادن نظام ضد بشر  خی    تار  دان زباله

 

ی نو  انقالی   یمسلح به تئور ( ت  یمرکز غ)انقالی   شاهنگیحزب پ کیبدون   علیم کرد یرو و  سمیکمون  نیسنیی

ضد  اسالیم یجمهور  انقالی   رسنگویی  یرا برا شیرزم خو  تواند  نیمای  توده یخود خودبهجنش  چیه

 .دهد هادام واقیع یی به رها ای  ی دست یبرا قطیع یوز یر دستگاه رسکوبگرش تا پ دنیو درهم کوب یبشی 

 

 که   گونه همان 
ا
 :اشاره نمود ۸۹۳۵اسفندماه  ۸در  درستی  به( یمیرفیق برهان عظ) یگ از رفقای ما  قبل
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اگر بخواهد در وجود ندارد  یگر یدۀ نیگز   چیانقالب ه نیا یرهی   یبرا ستی ینبش کموندر مقابل ج 

  عقببه  د یکند، با  یرا باز  شگامیآن نقش ظفرمندانه پ
 

 انیخود پا الیی یتشک-ایسیس یها ماندگ

 . دهد

 

 ! گذشته  مانده پس ای ندهیآ شگامیپ

 

  یو رفقا د ینما حیرا تصح شیخو  یجد یاست که کمبودها ستی یجنبش کمون فهیوظ نیا

 یو رهی   به وجود آوردن هزاران هسته رسخ به خاطر تشکل دیه یرا برا شیتالش خو  ستیکمون

که با   ستی یرسخ کمون یها هسته .فرودست را مضاعف و چند برابر کنند یها تودهمبارزات 

دازند و با تلف ردهخو  وند یفرودست پ یها توده  انقالی   یتئور  قیباشند و به تشکل دادنشان بی 

ی علیم وحدت در  -مبارزه-اتحاد یمشخص بر مبنا ند یفرا کیدر  تی یع تیواقع منبعث از سنیی

ا پیبدون سازش در پرنس طلبانه وحدت مبارزه اصویل کی  طیها و اصول منتج شده از رسی

ا مشخص مبارزه طبقایی  و آنرا در   ند یرا فراهم نما رانیا انقالی   ستینحزب کمو  لیتشک طیرسی

 هیاول یها که نطفه  یا هستههزاران  .ندینما لیتبد مجرب واقیع شاهنگیپ کیکوران مبارزه به 

 (۵). هستند ندهیآ شتاز یپ رانیدر ا انقالی   ستیحزب کمون جاد یا یبرا

 

وضعیت  کشیدن چالش  به مهیم از رفیق باب آواکیان برای  قول نقلآوردن یک سخن خود را با 

اتژیک  جهتو کنویی  ی اسیی  :بریم یمرفقا به پایان گیر

 

وع کتاب  » ی مقدمه و جهت)  کمونیسم نویندر بخش رسی های  واقعیت تلخ که توده  درباره( گیر

 :وحشت دارند صحبت کردم و گفتمبودن  دوار یاماز تحت ستم مردم 

ی که از ترس  کار وجود داشته   نیا یبرا رایه د یباشد، که شانباید  گونه نیا ایدن د یشاامید داشیی

ی بارها از ب شانیدهایام را ی، ز ترسند  یم دیاز ام. باشد  .رفته است یر
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 شانبه نظر  را یز  -آورند یم یرو  نیبه د ها  آناز  یار یمهم است که چرا بس (عامل)فاکتور کی نیا

 در معرض آن قرار   یی ها بیوحشتناک و تخر  یها رنج انیبه پا د یام ا یدن نیرسد که در ا نیم
 
که دائما

ی اما همچن (داری رسمایه)ستمیس نیعملکرد اتوسط  ها آنو به  دارند   ستمیس نیکه ا  رویسی با  یر

 یبرا کیستماتیس طور  بهآن، که  انی، کارکردها و مجر (نهادها)مؤسساتکند و نقش  یمعمل 

، واقعا تغییر کند  تواند  یمو آیا و چگونه  است گونه نیاجهان چرا  که نیابر  مردم مبتی  گمراه کردن

ور یر غ یها رنج همه نیاه رایه امکان پایان دادن بچه و آیا و از   .جود دارد یرصی

 شیی یامر ب نیا را ی، ز شود  یمبرجسته  سمیکمون  علیم کرد یروش و رو مهم  تیاهم گر یبار د نجا یا در 

 افتهی توسعه جهان نیا، در بخش یی رها، نیادیبن ییر تغو امکان  تیو واقعنوین  سمیکمون  قیاز طر 

مارکس که در  ر یگفته ز   وار بودن،دیاممرتبط با سؤال  ژهیو  به، و ها  نیادر رابطه با همه  .است

 :نوین مرحله کیآغاز : سمی، کمونحزب کمونیست انقالنی آمریکا  فستیمانقسمت اول 

 :دارد یار یبس تی، اهم ذکرشده

 

 وابط ر  که هنگایم
ن
ا ورت دامیک به ضن تئوری اعتقادات   شود، تمام   درک یم درون  طیرسر

ن یم در عمل ها  آن موجود قبل از فروپایسر   (۱).رود از بی 

 

که باشد   یمتئوری منظور  -کند یم د یو علم تأکتئوری  تیبه اهم را یاست ز  مهیم ار یامر بس نیا

 -است، قرار داشته باشد  علیم کرد یروش و رو  کیبر اساس دائم  طور  به شو کاربرد  (شالوده)هیپا

کارکرد "و  درویی  یها ارتباطماهیت و ، (dynamics)ها محرکهو  آشکار کردن روابط واقیع یبرا

که   دهد  نشان  ازهمه اول. را فاش کند، آن قرار دارند  رضکه مردم در مع  ستیمیس"  درویی 

و  درویی  یکارکردهادر معرض آن قرار دارند، و  و  یر تأثمردم تحت که   وجود دارد ستییس

فتیو چگونه متناسب با آن در پ ستیچ ستمیآن سهای  محرکه قرار  یجامعه بشی کل  خی یتار  شی

  ستمیس كی، مردم در محدوده اسایس یر به تعب ا ی. )دارد
 

ی چ ستمیس نیا نكهی؛ اکنند  یم زندگ  ییر

فتیپ كی جهیشود، بلکه نت لیاز افراد قدرتمند تحم توسط بعیصی فقط كه   ستین  خی یتار  شی

ی قوان"از  برجی طبق  دی، و باستمیس نیااینکه کارکرد خاص است؛  آن  که از روابط اسایس" یر
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و انواع رنج  جاد یکه باعث ا  کند  یم جادیرا ا یی تضادها که نیاو کند،  عمل یم، د یر گ یمرسچشمه 

هستند و  و اسایس بنیادی ستمیس نیا یکه برا  دهایی ، تضاشود  یم تیبشی  یها توده یبرامشقت 

که   دهد  یمنشان  علیمتئوری  نیا و.(. ندستین رفع قابل شود،را حذف  ستمیس نیخود ابدون آن 

 .ستیچاز آن  رفت برون راه نیا و  -وجود دارد ها نیاخروج از همه  یبرا رایه

 

 هیعلانجام شود تا  در مبارزه واقیع د یبا نیا ؛در عرصه عمل انجام شود  د یمبارزه با تیدرنهابله، 

 ،کند  یم لیظلم وحشتناک را تحم همه نیا و  که مظهر آن است( نظایم)سیستیم تیدرنهاو 

به باالیی  کیتئور  ازلحاظ نکهیقبل از ا مهم است، حتی  ار یمردم بس یاما برا. شود رسنگویی 

ورت  چیهاینکه بر  مبتی ای  اولیهدرک باید ، برسند  موجود وجود ندارد  طیارای ادامه رسی ب دائیمرصی

  غایی یتبل لیاز قب نه بر اساس توهمایی ، است د یمنبع ام نیا. ، بدست بیاورنداست گونه نیاو چرا 

 .علی یمبنا بر اساس، بلکه اند  شده غیتبلو  نیکه توسط د

 

ی  جهینت) ریز  موارد  نوع جهش  دو  :به دانش عقالیی  و جهشی " مانیجهش از ا کی"»از مقاله  گیر

 د یتأک ییر گ مهم جهت ار ینکات بس نیبر ا( «متفاوت یها و روش تی یب متفاوت، دو جهان ار یبس

 :دارد

 ایی یح تیاز اهماش  ندهیو آ تیبشی  یبرا -مستمر درباره آناکتساب دانش و -تیواقع حقیقی درک 

بلکه اهمیت دارد هستند  علوم و علوم دانشگایهدر ی که افراد یبرا تنها  نه نیا. برخوردار است

ی که مردم   یبرا ،  است ایی یح ار یبس قرار دارند و استثمار ستمتحت ای  وحشیانه طور  بهکره زمیر

و خالص شدن از رسی  یانقالب برا کی حرکهم یو یر د ستون فقرات و ننتوان و یم د یکه باکسایی  

خود کنندگان  یی رها تنها  نهکه -باشندستثمار و ستم، در رستارس جهان ادادن به همه اشکال  انیپا

ی )با مقابله. ، شوندتیکل بشی  بخشان یی رها تیبلکه در نها که   طور  همان تیواقع (به چالش گرفیی

محرک آن،  اصیل یوهایر و درک ن -استتحول و  ییر که در حال تغ  طور  همانو -است درواقع

ی تع نقشی  یفایا منظور  به و یو پ کننده ییر   کی جادیانقالب و ا نیدر تحقق ا شی
ا
در  نویندوره کامل

و  ، اجتمایعیاقتصاد یها شکل عتی ی، یماد یها هیر زنج تنها  نهمهم است، که  ار ی، بسیبشی  خی    تار 
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  یایدنمردم را در که -استثمارستم و ، ایسیس
 

 یها هیر زنجکشاند بلکه  یم امروز به بردگ

 تیتقو و آنرا مطابقت دارد  یماد یها هیر تفکر و فرهنگ را که با آن زنج یها ، روش(ذهتی )فکری

ی و از بکرده   خرد برای همیشه ا ر  ،کند  یم ، کارل مارکس و ستیکمون  فستیدر مان. ردخواهد ب یر

کردند، اظهار داشتند که   سیتأس شیسال پ ۸۷۱از  شیرا ب ستی یانگلس که جنبش کمون کیفردر 

با  تنها  نهرا " کالیرادگسست "بخش آن،  یی ها و اهداف رها و اصول، روش ستی یانقالب کمون

  به هر شکیلرا مردم که   تیمالک روابط سنتی 
 

ی ، بلکه باشد  کشاند یم یم به بردگ  کیهمچنیر

 تیمالک آن روابط سنتی  تیو تقو  کننده منعکساست که  سنتی  یها دهیبا تمام ا یادیبن گسست 

 .شود شامل یمرا است 

 

  شنادتئوری  -(یسشنا معرفت-epistemology)استومالوج   ای  در عرصه  مبارزه
 

  و چگونگ

 قتیاز حقبه شناخت مردم  هو چگونچیست  قتیحقتئوری که کسب آن توسط مردم، 

سند شونده و استثمار کش  ستم تیبشی  تیاکیر  یی رها یعرصه مهم در جنگ برا کیبطور کیل -میر

 ینهاو 
 
 یدرک و . است کل  کی عنوان به تیبشی  تا

 
و  -علیمروش  تیو اهم کننده فیتعر  یها ژگ

انداز و  چشم، تیبه واقع علیم کرد یرو  نیتر  و جامع نیتر  ، منظمنیتر  یکنواختاز همه  تر  مهم

 یها نهیاز زم یار یخفه کردن بس ا یکردن   نیگز یتواند بدون جا است که یم جهان ستر یکمون روش

 تیدر مورد واقع ییر ادگیترین فرایند  غتی تواند  کند و یم آن باشد و کوشش یم یرایپذ یدانش بشی 

 تیاز اهم بخش مبارزه رهای   نیا یبرا -کند  انیرا ب تیبه نفع بشی  (واقعیت)آندگرگون کردن  و

ی ب قیدرک تفاوت عم. برخوردار است ایی یح بر " (ایمان)مبتی بر دین" میمفاه لیتحم یتالش برا یر

 -آن اتیر و منشأ و تأث نید ازجمله، تیاز واقع و در تقابل با آن، دنبال کردن درک علیم تیواقع

ی ب درک تفاوت اسایس جهش مداوم از دانش  قیو کسب مداوم دانش از طر " مانیاهای  هشج" یر

د یدر پ بخش مهیم نیا-مستدلبه دانش ( ادرایک)حش  گسست به دو   ای  یدست یمبارزه برا شی 

  کی یبرا جهشی  عنوان بهرا  ستی یاست که انقالب کمون یادیبن
ا
بخش در  یی و رهان ینو دوره کامل

 «.دهد یمنشان  یبشی  خی    تار 
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هم مطلوب، هم ممکن و هم  اسالیم یجمهور داری و توتالیتاریسم مستبد مذهت   نظام رسمایه رسنگویی 

ور   .است یرصی

ی کمیی  و انقالب کمونیستی  ی  !نه چیر

 !سوسیالیستی نوین هسوی ایجاد جامع پیش به

 

ن نوین در ایران گروه کمونیست  های انقالنی سنتر

       ۱۹۳۱دی  ۱۱ ،چهارشنبه
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https://www.khabarfoori.com/detail/1616697/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA---%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/1616697/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA---%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/1616697/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA---%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/1616697/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA---%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/1616697/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA---%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ی مولده شامل زم یوهایر ن -۸ ی ف یساختارها ر یها و سا مواد خام، ساختمان ،یر  یها یی و افراد با دانش و توانا ،یآور  فن ،گییر

 .   باشد شان یم مختلف

 

را بطور شفاف  سمیالیگذار به سوس  نیدر مرحله جامعه نو " تیکل۸"و محو  ا یپرولتار  یکتاتور یارتباط د دهیمارکس ا -۷

ی چن  :کرده است  انیب یر

، محو   یالزمه نطقه گذار برا ا یپرولتار  یکتاتور یاعالم تدوام انقالب است، د سمیالیسوس نیا» ی
محو کليه تمايزات طبقایی

که منطبق بر اين روابط توليد است؛   محو کليه روابط اجتمایع دهد؛ پا یم که به اين تمايزات طبقایی   یکليه روابط توليد

دها"مارکس کتاب « .ر اين روابط استکه منطبق ب  یمحو کليه افکار   "در فرانسه طبقایی  ینی 

 

ی نوین کمونیسم در ایران گروه کمونیست»برای آشنایی با نظرات  -۳ به دو نوشته قبیل ما در لینک زیر در « های انقالی  سنیی

 :تلگرام مراجعه کنید

۳(۸:) 

 «!را به لرزه در آورد رانیکه ا  یده روز »

ی در باره علل خ یکندوکاو   ۸۹۳۳ماه  یبه حق فرودستان در د شیر

 !کردها  د یکرد و چه نبا  د یچه با و 

https://t.me/New_Communism/1796 

 

ی و به ویژه در محالت حاشیه مطلب زیر اعالمیه ای است که توسط رفقای ما در محالت فقیر  -(۲)۳ ی  نشیر شهرهای  نشیر

 :کالن پخش شد

ی وقت است بپا خ... کش خطاب به فرودستان ستم  !مییر

https://t.me/New_Communism/1797 

 

ن جنبشر  عی    تش :ما  فهیوظ» برای خواندان این تحلیل که تحت عنوان -۵  یساز  آماده ،ستر یانقالب کمون یبرا ساخیر

ن هسته قیمردم از طر  یآماده ساز  ،نهیزم   «!(حزب)شاهنگیپ یآوردن و آماده ساز  بوجود ینفره برا ۵تا  ۹های  ساخیر

 :به لینک زیر کانال کمونیسم نوین در تلگرام مراجعه کنید

https://t.me/New_Communism/1387 

 

 . ۸۱۳۱کوگلمن،   نامه مارکس به  -۱

 

 یها و روش تی یب متفاوت، دو جهان ار یدو نوع جهش بس: به دانش عقالیی  و جهشی " مانیجهش از ا کی"»، انیباب آواک -۳

یه  "، «متفاوت و ، revcom.us وبالگ در . ۲۱۱۷ ،هیژوئ ۹۸، ۸۱انقالب شماره منتشی شده در نشی

thebobavakianinstitute.org  و BAsics است موجود  انیباب آواک یها از گفتگوها و نوشته. 
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