
 چھارم حزب کار ىگزارش سیاسی بھ کنگره
)توفان(ایران

)توفان(از انتشارات حزب کار ایران 

١٣٩١شھریور 





فھرست مطالب

اوضاع کنونی جھان׃ بخش نخست

٤ تضادھای جھان ما
٩یدابزارھای اعمال نفوذ اقتصا

١٢محیط زیست و انرژی جایگزین
١٦ رھائی بخش و نقش اسالم و تروریسمھاىمبارزه با نھضت

١٩ تجزیھ کردن ممالک
٢٠ صلح در خاورمیانھ صھیونیسم و
٢٢ حقوق مللحقوق بشر و

٢٤ابزارھای نوین ایدئولوژیک امپریالیستی 
٢٦امپریالیسم و تحوالت دموکراتیک در ایران

 ایرانــبخش دوم 

٢٧ایران و سیاست خارجی
٢٨اى ھستھىمسئلھ

٣١خطر جنگ 
٣٢ایران و سیاست داخلی

٣٨دولت موازی
٤١ تصاداق

٤٤روحانیت 
سایر  خرداد و ٢٢جنبش دموکراتیک 

٤٥ اعتراضی و دورنمای آناى ھجنبش
٤٩کارگران

٥٠تھدید و تفرقھ و تصویب قوانین
٥٢خصوصی سازی

٥٥سوانح و خدمات بھداشتی
٥٥  کارگرانھاىخواست
٥٨ سندیکائیىاھی و روحیھنقش آگ



٢

٦١وضعیت کارگران افغانی در ایران 
٦٢ کار کودکان

٦٣.ار شدن کودکان استدازدواج زود ھنگام از دالیل خانھ
٦٣. ھزار نفر از کودکان کار پسر ھستند٣٠٠یک میلیون و 

٦٥ ھاملیت
٦٧و اعتیادثروت، بیکاری  اختالف طبقاتی فقر و

٦٩ھاوحدت مارکسیست لنینیست
٧٠برخورد بھ اپوزیسیون

٧١انقالب مخملی
٧٣برخورد بھ امر قھر انقالبی 

٧٦ھاتئوری پوچ مبارزه نسل

اھقطعنامھ

٧٨بھ اشغال خاک افغانستان پایان دھید
٨٠ نیوم در ایرانقطعنامھ در مورد غنی سازی اورا

٨٣در پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین برای آزادی ملی
٨٦قطعنامھ درموردعراق

٨٨ھاقطعنامھ در مورد خصوصی سازی
٩٢ مستقل کارگریھاىقطعنامھ در مورد تشکل

حزباى ھپیام

٩٦زنان سرمشق مردان، باعث افتخارند 
٩٨ارگرانپیام بھ ک

٩٩پیام بھ زندانیان سیاسی

ھاپیام احزاب و سازمان

١٠٠پیام پالتفرم کمونیستی ایتالیا 



٣

١٠١ ١٩٥٥-١٩١٨جنبش برای بازسازی حزب کمونیست یونانپیام 

١٠٢ترکیھ ) امپ(پیام حزب کار

١٠٣اسپانیا) ل - م(پیام حزب کمونیست

١٠٤حزب کمونیست انقالبی برزیل

١٠٤تبریک رفقای دانمارک پیام 

١٠٦)کردستان شمالی/ترکیھ(پیام حزب کمونیست مارکسیست لنینیست

١٠٨پیام دموکراسی انقالبی در ھندوستان 

١٠٨پیام سازمان برای ساختمان حزبی کارگری کمونیستی در آلمان

١٠٩ مارکسیست لنینیست انقالب نروژگروهپیام 

١١١در روسیھ"  پرولتاریىنشریھ" ھیئت تحریریھ پیام 



٤

 چھارم حزب کار ىگزارش سیاسی بھ کنگره
)توفان(ایران

اوضاع کنونی جھان׃ بخش نخست

تضادھای جھان ما

ت کھ دارای  طبقاىمبارزه.  طبقاتی استى تاریخ مبارزه،تاریخ بشریت
. گیردمی سیاسی صورت ىطور عمده در عرصھھ ند بامنافع متضاد گوناگون

این مبارزات سیاسی در جھان است کھ جھت تحول و سیمای سیاسی کنونی 
 آن تضادھائی در جھان ھانظر مارکسیست لنینیستھ ب. کندمیجھان را ترسیم 

 یاری ھامونیستکھ بیانگر وضعیت فعلی بوده و شناخت نسبت بھ آنھا بھ ک
׃رساند تا روند تحوالت را بھتر بشناسند عبارتند ازمی

ھ اری بد کارگر و بورژوازی در تمام جوامع سرمایھىتضاد میان طبقھ
.عنوان تضاد کار و سرمایھ

.ھا تحت ستم و امپریالیستھاىتضاد میان خلق
.این دو تضاد، دو تضاد دورانساز کنونی جھان ھستند

 از تضاد میان ممالک امپریالیستی و انحصارات یعنی در عین حال باید
این .  شدن نام بردهمیان خود، برای بلعیدن و نھ بلعید...  وھا، کارتلھاکنسرن

 سیاسی جھان کنونی را ترسیم و رویدادھای جھان ى در مجموع چھرهھاتضاد
 اخیر تغییری در ماھیت تضادھای جھانی داده ىدر دھھ. سازندرا قابل فھم می

.    نشده است
 تحت ستم و اىھ تضاد میان خلق،بھ نظر حزب ما تضاد عمده در جھان

 پس از فروپاشی شوروی ھاامپریالیست. امپریالیسم و صھیونیسم در جھان است
و خالص شدن از چنگ رقابت رقیب برای تقسیم مناطق نفوذ وی بھ جان ھم 

مت شرق، تسلط بر این تضادھا در گسترش پیمان نظامی ناتو بھ س. افتادند
 یوگسالوی، تجاوز بھ عراق و ىآذربایجان، گرجستان، آسیای میانھ، تجزیھ

. افغانستان امکان بروز پیدا کرد
 در آینده بر سر تسلط بر بازارھا از طریق ھااساس اختالف امپریالیست

تر و صدور سرمایھ، تسلط بر مواد اولیھ در جھان است کھ روز بروز نایاب
 آفریقا کھ سرشار از منابع اولیھ است ىقاره. شودتر مین مشکلدسترسی بھ آ

 و وجود ھا امپریالیستىدر اثر دسیسھ.  قرار داردھادر مد نظر امپریالیست
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، فروپاشی کشورھا، ھا داخلی، شورشھاىتضادھای ما بین آنھا ما شاھد، جنگ
دان و مراکش و صحرا، نیجریھ، سو. در آفریقا ھستیم. ..... آنھا وىمحاصره

.  ھستندھااز قربانیان این رقابت... دارفو، سومالی، کنگو، اتیوپی، زیمباوه و
 فلز نایاب است کھ اروپا و آمریکا ھاکھ در کشورش صاحب ده چین در عین این

نیاز ...  مخابراتی وھاىویژه در صنایع نظامی و کمپیوتر و دستگاهھ بھ آنھا ب
 تازه نفس بھ میدان آمده و با آرامش و دارند، بھ عنوان یک نیروی امپریالیستی

بی سر و صدا جای پای مھمی در آفریقا و ممالک آسیای مرکزی و در ایران 
سیاست راھبردی چین در آفریقا انعقاد قراردادھای استخراج و . باز کرده است

تصاحب مواد اولیھ در مقابل ساختن صنایع زیربنائی برای ممالک آفریقائی 
 در عین حال در خدمت صادر ھاایجاد بنادر و یا فرودگاهجاده سازی، . است

ممالک آفریقائی از . شودکردن مواد اولیھ این کشورھا بھ چین نیز محسوب می
نفوذ قدرتمند چین در آفریقا موجب ھراس . کنندمیاین سیاست چین استقبال 

 تا در سطح جھانی با یک کارزار کنندمیاروپا و آمریکاست و آنھا تالش 
 خطر ى ضد چینی افکار عمومی را برای تجاوز بھ چین بھ بھانھىازمانیافتھس

رشد سرسام آور اقتصاد چین و صدور کاالھای ارزان قیمت و  ایجاد بیکاری 
از جملھ فعالیت آنھا یکی تدوین و .  صنعتی آماده کنندىدر ممالک پیشرفتھ

در ممالک تصویب قوانین جدید برای ارتقاء کیفیت کاالھای قابل مصرف 
پیشرفتھ است تا از ورود کاالھای چینی علیرغم امضای پیمان سازمان تجارت 

 عدم مرغوبیت و مغایرت با مقررات داخلی ممانعت کنند و ىجھانی بھ بھانھ
دیگر فشار سیاسی بھ چین از طریق استفاده از ابزار حقوق بشر و تالش برای 

 و ھاش تولید غیر انسانی چینی چین و تبلیغات منفی بر ضد کاالھا و روىتجزیھ
آنھا کھ نمی توانند بھ . دلسوزی برای استثمار شدید طبقھ کارگر در چین است

 برای ورود کاال بھ اروپا و ھا دو جانبھ با چینیھاىصراحت بر ضد موافقتنامھ
ھوده ی با ایجاد یک موج تبلیغاتی و حمالت اینترنتی ب،آمریکا بھ مخالفت برخیزند

 نیز از مالکیت ھاچینی. راه اندازندھ یک انقالب مخملی در چین بکوشند تا می
جویند و  رقیب بسیار سود میھاىفلزات نادر برای اعمال فشار بھ امپریالیست

در مقابل توسعھ .  جھانی در گرفتھ استىجنگی بیرحمانھ و پنھان در عرصھ
 خویش را تا  کھ مقاصدھا و دست اندازی آنھا در آفریقا، آمریکائیھاطلبی چینی

 پایگاه نظامی در جھان پیش ٧٠٠کنون از طریق سنتی نظامی و با داشتن 
بردند و از آنھا برای تجاوز در ھنگام بھ خطر افتادن منافعشان استفاده می
فرماندھی " بھ ایجاد یک سازمان نظامی با عنوان ٢٠٠٧ از سال کردندمی

این . وتگارت آلمان استند کھ مرکزش در اشتادست زده" نظامی برای آفریقا
پیشگیری " کھ ھدفش کندمیمعرفی " سازمان امدادی"سازمان خود را با نقاب 

 کنندمیاست و با بسیاری از ممالک آفریقائی کھ مواد اولیھ صادر " از جنگ
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 خود توضیح ىاین سازمان در برنامھ. قراردادھای نظامی منعقد کرده است
 نظامی، راھبردی و اقتصادی رشد ىاھمیت آفریقا از جنبھ"دھد کھ می
 اقتصادی و از این طریق نفوذ سیاسی تکیھ ى بر توسعھھاچینی". کندمی
 بر نفوذ نظامی و سیاسی و سپس چنگ اندازی بر منبع ھا و آمریکائیکنندمی

.  این قارهىاولیھ
ھ ژاپن بھ روسیھ و چین آنھا را در شرق ب  غرب وھاىفشار امپریالیست

 ھاچینی. کرده و در مقابل نفوذ آمریکا بھ مقاومت واداشتھ استیکدیگر نزدیک 
این ھ در عین حال بھ علت رشد سریع صنایعشان بھ انرژی فراوان نیاز دارند و ب

آمریکا و .  انرژی ھستندتأمین جھانی در پی کسب این منابع ىجھت در عرصھ
تحریکات . ند مھار چین را بھ کف بگیر،خواھند با کنترل مواد اولیھاروپا می

 چین، علم کردن داالئی الما، ى و تایوان علیھھا و کره جنوبیھاژاپنی
 نظامی چین ھمھ و ھمھ در کادر سیاست توسعھ طلبانھ و رقابت آمیز ىمحاصره

شود  با یکدیگر تشدید میھا امپریالیستى آینده مبارزهھاىدر سال. با چین است
رھبری چین و آمریکا ھ لیستی، بویژه میان دو اردوگاه امپریاھ و این امر ب

آمریکا با چاپ دالر بی پشتوانھ بھ غارت جھان مشغول است و . خواھد بود
 ھاىذخایر ارزی دولت چین را کھ دالر است بی ارزش کرده و از بدھکاری

 ارزی ھاىمبارزه در عرصھ. کاھدِخویش بھ چین از طریق ساز و کار دالر می
 نیز از ھاپیکار بدل شده است کھ اروپائی این ھاىیکی از عرصھھ و پولی ب

.   دست آن شاکی ھستند
 دوران ىدولت روسیھ در چند سال گذشتھ توانست تا حدودی از ضربھ

یلتسین کمر راست کند و بھ میدان رقابت و تبانی با امپریالیست آمریکا وارد 
خواھند ھمکاری خویش را با اروپا از دست  در عین حال نمیھاروس. شود

 انرژی اروپا را در دست تأمینتالش آنھا در این جھت است کھ منابع . ھندبد
جلب . ویژه با آلمان فدرال کھ لکوموتیو اقتصادی اروپاست کنار آیندھ بگیرند و ب

 منافع روسیھ و باز بودن دستش تا تأمینو یا بی طرف کردن اروپا در خدمت 
کرائین، روسیھ سفید،  خود در اوىدوباره بر بازارھای نفوذ از دست رفتھ
 بھ روسیھ ھا و اروپائیھاآمریکائی. بالتیک، قفقاز و آسیای میانھ دست پیدا کند

شود نگاه تر می مواد اولیھ کھ روز بروز نایابتأمینبھ عنوان منبع بزرگ 
 ناتوان و فاسد و تجزیھ شده برای کنترل اشتھای سیری ى، یک روسیھکنندمی

روسیھ نیز در پی یارگیری است و از . تر استتوپا بھ مراتب راحرناپذیر ا
 اقمار سابق خویش کنندمیآید و از جانب دیگر سعی طرفی با چین کنار می

در بلغارستان، رومانی و . نظیر لھستان و جمھوری چک را خنثی کند
مجارستان جای پا باز کند، روابطش را با ترکیھ سر و سامان دھد و در 

 از خود قدرت و ھا با سایر امپریالیستھا بستان سیاسی و بگیر وھاىبازی
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 برای روسیھ بسیار مفید فایده ھاکارت ایران در این رقابت. شخصیت نشان دھد
.بود

دنبال اعمال سیاست لیبرالیسم نوین و ھ اری کھ بدبحران مالی سرمایھ
 بھ آن چنان قدرت و ثروتی در دست مشتی ،وجود آمدھ سازی سرمایھ بجھانی
 آنھا ھاىاچیز انجامید کھ حتی بازار تولیدات صنعتی قدرت جذب سرمایھاقلیت ن

.  دست یافتاىشد از طریق سازوکار بازار بھ سودھای افسانھرا نداشت و نمی
 انباشت شده ھاىگونھ سرمایھ این پدیده، بر بازار بورس مالی کھ از گردش این

 با قمار مالی بھ تباھی پدید آمده بود چون بختیکی سایھ انداخت و زندگی مردم را
 چندی ھاىدولت. کشانید و بھ تشدید تضادھای طبقاتی و ملی در جھان بدل شد

دولت آلمان با . ورشکستھ شدند... نظیر یونان، دول بالتیک، ایرلند، ایسلند و
 از پول مالیات مردم تحت نام حمایت از ھاپرداخت میلیارھا یورو بھ جیب بانک

اری و ممانعت از فروپاشی آن نقش د سرمایھىانھاعمالی کھ برای حفظ سام
 بدل کرد و خسارت وارده ھا مردم آلمان را بھ گروگان بانکى ھمھ،قطعی دارند

تواند در شرایط فقدان حضور یک این بحران می.  را جبران نمودھابھ بانک
زودی میدان را برای عوامفریبی سرمایھ و ھ جنبش دموکراتیک و یا کمونیستی ب

 ما با تقویت. دھی نظریات نژادپرستانھ و فاشیستی و جنگ طلبانھ باز کندسازمان
 ممالک ى فاشیستی و ضد خارجی، ضد مھاجر و ضد اسالمی در ھمھىروحیھ
.   اری امپریالیستی روبرو ھستیمدسرمایھ

دھد کھ در یک طرف اروپا،  سیاسی تضادھای جھانی نشان میىمنظره
ند و در طرف دیگر چین و روسیھ و اهآمریکا، ژاپن و متحدینش ایستاد

تضاد اروپا با آمریکا روز بھ . ندا این جبھھ شکنندهىھر دو. متحدانشان ھستند
دوش اروپا و کاھش ھ  توسعھ طلبانھ بھاىروز در اثر انتقال بار بحران و جنگ

ویژه آلمان را کھ مقام دوم در ھ ارزش دالر بھ افزایش ارزش یورو انجامیده و ب
در اثر بحران . دھدعھده دارد تحت فشار قرار میھ ھانی را بصادرات ج

 ى جھانی کھ از آمریکا آغاز شد ضربھھاى مالی و ورشکستگی بانکىسرمایھ
اری وارد آمد کھ ھنوز نتوانستھ از زیر بار آن دوحشتناکی بھ اقتصاد سرمایھ

اد  را بھ ایجھا امپریالیستی خسارت وارده بھ بانکھاىدولت.  راست کندرکم
 مالی حیاتی است و از مؤسساتھراس در مردم با این ادعا کھ نجات این 

 جبران کردند و آنھا را نجات ً موقتا،گیردمیاری جلو دفروپاشی سامان سرمایھ
.  تحت ستم انداختندھاىدوش زحمتکشان و خلقھ بار این بحران را ب. دادند

 ورشکستھ شدند، دولت ایسلند، ممالک بالتیک، رومانی، مجارستان، یونان
ایتالیا، اسپانیا و پرتغال بھ مرز ورشکستگی رسیدند و ھنوز از زیر این بار کمر 

آلمان دراروپا از زیر بار این بحران با تقبل خسارت فراوان و . نداراست نکرده
از .  قدرتمند بیرون آمد، آلمانى کارگر و بھ حراج گذاردن آیندهىفشار بھ طبقھ
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.شدت کاستھ شدھ ا، فرانسھ بنفوذ ایتالیا، اسپانی
اری کھ اثبات نظریات مارکس و تئوری امپریالیسم لنین بود دبحران سرمایھ

اران بھ د کارگر را بھ عنوان اعتراض بھ ھمدستی دولت با سرمایھىطبقھ
 کارگر در یونان، فرانسھ، ایتالیا، اسپانیا دست بھ ھامیلیون.  کشیدھاخیابان

از . اری اروپا تشدید شدددر جوامع سرمایھاعتراض زدند و تضاد طبقاتی 
بحران کنونی، چین و آلمان توانستند با قدرت بیرون بیایند ولی ھنوز غلبھ بر 

. شود مقدور نشده استئی کھ گفتھ میھابحران علیرغم دروغ
ھمین وضعیت بحرانی در ممالک امپریالیستی، رقابت برای کسب 

روند موجب ولیھ کھ رو بھ کاھش میبازارھای فروش و تسلط بھ منابع مواد ا
 گذشتھ را و این ى ھمان سیاست استعماری بی شرمانھھاشده است تا امپریالیست

 ھم اکنون، ھاامپریالیست. بار تحت نام سربازان صلح سازمان ملل ادامھ دھند
 شاخ ىمستقیم یا غیر مستقیم خاور میانھ، آسیای میانھ، قفقاز، بالکان، دماغھ

. در عراق و افغانستان مشغول جنگند. ندا نظر نظامی اشغال کردهآفریقا را از
متحدین آنھا نیز نظیر اسرائیل سرزمین فلسطین و لبنان و سوریھ و اردن را از 

 فاشیستی یھودی ادامھ ھاىنظر نظامی اشغال کرده و بھ گسترش آبادی نشین
روش و  و تالش برای کسب بازارھای فھاتوسعھ طلبی امپریالیست. دھندمی

 بھ حرکت واداشتھ و ھم ھا جھان را بر ضد امپریالیستھاىمناطق نفوذ ملت
 برای آزادی و استقالل ملی خویش ھااکنون در بسیاری از این ممالک ملت

 ى تحت ستم بھ عامل عمدهھاى و خلقھاتضاد میان امپریالیست. رزمندمی
 کھ کندمیثبات  لنین را بار دیگر اىتحوالت جھانی بدل شده و صحت این گفتھ

گاه تضادھای گره. " ستمدیده و پرولتاریای جھان متحد شویدھاىخلق"
 انرژی تأمینلسابق در خاور میانھ بھ عنوان منبع اصلی ا کما فیھاامپریالیست

.گاه تحوالت بدل شده استهخلیج فارس بھ مرکز این گر. باشدفسیلی جھان می
رساند و این بخش یاری میوضعیت جھان کنونی بھ رشد نیروھای رھائی 

. کندمیتضاد را تشدید 
مانند زمان . ندا در عراق و افغانستان در مخمصھ قرار گرفتھھاامپریالیست

 جنگ را بھ کامبوج نیز گسترش دادند امروز بھ خاک ىتجاوز بھ ویتنام کھ دامنھ
توانند در مقابل این ھمھ  جھان نمیھاىملت. شوندمیور پاکستان حملھ

 رھائی ى بھ مبارزهھاتجاوز و نقض حقوق ملت. کشی خاموش بنشینندگردن
 ملی مانند ىاین جھت حزب ما باید بھ اھمیت مبارزهھ زند و ببخش دامن می

 از ھاگذشتھ تکیھ نموده و خواھان خروج بی قید و شرط و فوری امپریالیست
. زند باید بھ این ملل غرامت بپرداھاامپریالیست. عراق و افغانستان شود
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یدابزارھای اعمال نفوذ اقتصا

لمللی پول، سازمان تجارت جھانی ابزارھائی ابانک جھانی، صندوق بین
ھ  در دست دارند تا کنترل اقتصادی سایر ممالک را بھااست کھ امپریالیست

اران د اقتصادی آنھا در جھت منافع سرمایھھاىریزی در برنامھ،دست گرفتھ
از طریق این ساز . را تعیین نمایند ھت تحول آنبزرگ اعمال نفوذ و حتی ج

، ھاکار، مقدار وام و شرایط پرداخت وام، نوع و مقدار سرمایھ گذاریو
 الزم و مناسب برای سرمایھ گذاری، ھمھ و ھمھ از طریق بانک ھاىعرصھ

 از این وسایل ھاامپریالیست. شوندمیلمللی پول تعیین اجھانی و صندوق بین
 مناسب ھاىروشن است عرصھ. جویندت خود سود میبرای ھدایت سیاس

ئی خواھد بود کھ نھ برای کشور مفروض بلکھ برای ھاگذاری آن عرصھسرمایھ
 کھ سیاست جھانی شدن ھاامپریالیست. اران مناسب استد سرمایھىسرمایھ

برند از سرمایھ را با زور اقتصادی و سیاسی تحت نام لیبرالیسم نوین بھ جلو می
، برای ھاسازیمان تجارت جھانی برای تشدید روند خصوصیابزار ساز

 ھاىزدودن مرزھای جغرافیائی میان کشورھا و حذف نظارت گمرکی دولت
 ھاىاری کھ بار بحراند ممالک سرمایھھاىدولت. جویندملی نیز سود می

منتقل " دنیای سوم"سازی سرمایھ بھ ممالک خویش را از طریق روند جھانی
 بدل ھا چند ملیتی و کنسرنھاى خود بھ کارگزاران شرکت، در عملکنندمی
تدریج ھ شھرت داشتند ب" دول رفاه" در داخل کھ بھ عنوان ھااین دولت. نداشده

 سرمایھ کھ جای آراء دموکراتیک مردم را در انتخابات ھاىدر خدمت البی
 از حقوق دمکراتیک و صنفی زحمتکشان کاستھ و آنھا را ،ند قرار گرفتھاگرفتھ

 و ھمراه آن دول ممالک کمتر کندمی امپریالیستی بدل ىبھ روزمزدان سرمایھ
 ھاى سرمایھىرا بھ گماشتگان بالواسطھ" دنیای سوم"توسعھ یافتھ و بھ سخنی 

حمتکشان و غارت ممالک زامپریالیستی بدل کرده کھ تنھا نگھبان تشدید استثمار 
ی شده و با تشدید فقر و تدریج دموکراسی بورژوائی میان تھھ ب. خودی ھستند

 و اکثریتی بی کران اى افسانھھاىثروت در سراسر جھان اقلیتی ناچیز با سرمایھ
در ھندوستان کشاورزان ھندی در اثر این . آینداز فقرا و پابرھنگان پدید می
. کنندمیاری از شدت فقر ھزار ھزار خودکشی دسیاست لیبرالیسم نوین سرمایھ

عظان غیر متعظ وقتی پای منافع خودشان بھ میدان جالب آن است کھ این وا
گذارند و بھ نبرد تجاری با  تمام توافقات خویش را بھ زیر پا میًآید فورامی

یکدیگر پرداختھ و سدھای مصنوعی در مورد ورود کاالھای رقیب ایجاد 
آنھا با وضع مقررات خاص مانع ورود کاالھای رقیب شده و با بھ . کنندمی

خیر ایجاد أقدری تھ  گمرکی در مرزھا بھاىندن عمدی بازرسیدرازا کشا
ھم اکنون تضاد میان .  تا تاریخ مصرف کاالھا از حد تعیین شده بگذردکنندمی
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آمریکا و اروپا، برزیل و آرژانتین، ھندوستان و چین و روسیھ کھ ھمگی عضو 
بزارھای  با اًسازمان تجارت جھانی ھستند افزایش پیدا کرده و آنھا متقابال

فقط ممالک کوچک کھ . کنندمیمصنوعی انسدادی، مفاد قراردادھا را نقض 
توانائی مقاومت در مقابل قدرت سیاسی و نظامی زورگویان جھانی را ندارند 

.  باید بھ مفاد قراردادھا کھ غارت کشورشان است وفادار بمانند
 از نفوذ ھانویژه امپریالیست آمریکا در این ارگاھ دول امپریالیستی و ب

 بر خوردار است و استراتژی مالی خویش را بر این نھادھا تحمیل اىتعیین کننده
آنھا از این ابزارھای اقتصادی برای فشار سیاسی بھ ممالک، تحریم و . کندمی

این روش استعماری نوین است کھ . کنندمی اقتصادی آنھا استفاده ىمحاصره
مرک و واردات بی حساب و صادرات اندازی دول استعماری بر گامکان چنگ

استعمار . آوردغیر قابل کنترل ممالک مفروض و بھ ظاھر مستقل را فراھم می
 دول دست نشانده اختیار ًسابقا. شود الزامات اقتصادی پنھان میىدر پس پرده

 خارجی در اختیار ممالک ھاىگمرکات خویش را در قبال دریافت وام
ھمان . شد منجر میھاھ بھ فقر و اسارت ملتدادند کامپریالیستی قرار می

 ھاىسیاست در قالب سازمان تجارت جھانی و این بار در خدمت سرمایھ
 کشورھای فقیر در جھان ھاىافزایش بدھکاری. آیندفراملیتی بھ اجراء در می

 دریافتی از منابع جھانی را بھ ھاىآنھا وام. رسدبھ صدھا میلیارد دالر می
. کنندمی بھ این مراکز منتقل ً مجددااھ وامىعنوان بھره

ھا  دولتىلمللی پول از ھمھاسازمان تجارت جھانی و صندوق بین
دھند تا بھای طور غیر مستقیم بھ مردم میھ ئی را کھ بھاخواھند تا یارانھمی

ما . کاالھا را نازل نگھدارند برای سالمت رقابت و پیشرفت حذف نمایند
اری د را در ایران مالحظھ کنیم کھ رژیم سرمایھثیر این پدیدهأتوانیم تمی

ھ جمھوری اسالمی با فشار سازمان تجارت جھانی در پی تحقق شرایط آنھا ب
ولی دول امپریالیستی اروپا و آمریکا با . خاطر عضویت در این مجمع است

صورت مستقیم بھ کشاورزان این کشور کھ قدرت ھ پرداخت میلیاردھا دالر ب
ت ممالک کمتر توسعھ یافتھ را کھ سطح دستمزد در آنھا نازل رقابت با محصوال

 ىطور مصنوعی افزایش داده و بھ دامنھھ  قدرت رقابت آنھا را ب،است ندارند
. زننددامن می" دنیای سوم"فقر در ممالک 

 ى چند جانبھىلیبرالیسم نوین اقتصادی کھ در زیر پوشش موافقتنامھ
 چند ملیتی بھ اجراء در آمده بود در ھاىشرکتمیان .) ای. آ. ام(گذاریسرمایھ

 امپریالیستی در ھاىھم اکنون میلیاردھا دالر سرمایھ. بار آوردھ جھان فاجعھ ب
کار افتاده است تا مواد گیاھی برای تولید بنزین در اروپا ھ ممالک آفریقائی ب

ئی کھ برای تولید مواد غذائی و رفع ھاصدھا ھزار ھکتار زمین. تولید کند
رسنگی نیاز ھست بھ زیر کشت مواد گیاھی مورد استفاده در صنعت ممالک گ
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ممالک امپریالیستی . کار گرفتھ شده استھ  صنعتی در اروپا بىھپیشرفت
 میزان آلودگی محیط زیست را کھ در ىخواھند از این طریق ھم درجھمی

ند با مصرف ابر سر آن توافق کردهکھ،  خود ىمجامع جھانی بر سر سھمیھ
نزین گیاھی کاھش دھند و دستشان در رقابت با سایر رقبای اروپائی خویش باز ب

شود و ھم مواد غذائی برای مردم اروپا را با کمترین بھای تمام شده در آفریقا 
. تولید کنند

اری با ایجاد شرایط الزم برای خرید و فروش داز این گذشتھ سرمایھ
 زندگی ىھ احتکار مواد اولیھمحصوالت کشاورزی و غذائی در بازار بورس ب

. بردمردم رسمیت داده و بھ سخنی از فقر میلیاردھا نفر سودھای سرشار می
حتی .  روز بھ روز بھ شکاف میان فقر و ثروت افزوده است،این وضعیت

 کھ قادر نیستند بر ضد گرسنگی در کنندمیمراجع رسمی سازمان ملل اعتراف 
 میلیارد نفر ٩/٦آنھا یک میلیارد نفر از بر اساس گزارش . جھان اقدام کنند

و این در حالی است کھ انبارھای . برندسر میھ جمعیت جھان در گرسنگی ب
حتی سازمان جھانی تغذیھ . را ندارند آذوقھ پر است ولی مردم قدرت خرید آن

 توزیع ى ما با کمبود آذوقھ روبرو نیستیم مشکل اصلی شیوه:کندمیاعتراف 
ھم اکنون اھداف سازمان ملل کھ در سال  ین ترتیب ازدب. استنابرابر آذوقھ 

.  قرار بود گرسنگی را بھ نصف برساند با شکست روبرو شده است٢٠١٥
 سنجش اعتبارات دولتی یک عامل دیگر ھاى با فعال شدن شرکتًاخیرا

 بھ تدوین ھااین شرکت. اران آمریکائی پیدا شده استدبرای نفوذ سرمایھ
 را ھا توان اقتصادی ممالک و شرکتًند کھ ظاھراات کردهئی مبادرھاجدول

 با کالھبرداری و اخذ رشوه و یا با ھااین شرکت. دھدمورد سنجش قرار می
توانند با یک اعالم موضع رسمی در مورد اعمال فشارھای اقتصادی می

.  پرتگاه نابودی برسانندىرا تا آستانھ  آن،وضعیت اقتصادی کشوری
کا از این وسیلھ برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی نسبت بھ امپریالیست آمری

 ھاھمین امر باعث شده کھ اروپائی. جوید آنھا سود میھاى و سرمایھھااروپائی
 را ھاو این تضاد امپریالیست.  نظیر در اروپا بر آیندھاىنیز در پی ایجاد شرکت

.از جملھ در امور مالی افزایش داده است
مرزھای جغرافیائی درھم . مایھ در حال افزایش استروند جھانی شدن سر

 بی دفاعی را برای جوالن خود در پیش ھاى سرزمینھاریزد و امپریالیستمی
یابی بھ مواد اولیھ، بازارھای فروش و رقابت میان آنھا برای دست. یابندمیرو 

شرط نخست برای حفظ این اوضاع برای . یابددستمزدھای نازل افزایش می
در تمام . نداختن پرچم آزادیخواھی و دموکراتیسم استادور ھ لیسم نوین بلیبرا

 برای سرپوش ھااین ممالک اختناق، تحمیق عمومی، تحریک بر ضد اقلیت
 مردمی و سندیکائی ھاىگذاردن بر تضادھای اساسی جامعھ، سرکوب جنبش
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 اى عمومی ملی جای خود را با سربازان حرفھھاىارتش. یابدافزایش می
حمایت "دور کھ پیوندی با مردم ندارند، تحت عنوان صرفھ جوئی نظامی و یا مز

 زیرا سرکوب مردم توسط اجیران بھ مراتب کنندمیتعویض " از صلح جھانی
ھر صورت از ھ  رسمی کھ بھاىتر است از سرکوب آنھا توسط ارتشساده

ت از پرولتاریا باید پرچم حمای.  نیستنداىدرون مردم بیرون آمده و حرفھ
 مردم و زحمتکشان ىس مبارزهأآزادیخواھی و دموکراسی را برافرازد و در ر

. قرار گیرد

محیط زیست و انرژی جایگزین

ممالک امپریالیستی اروپا و آمریکا با تبلیغ فرھنگ مصرفی و افزایش تولید 
ھ بی رویھ برای کسب سود حداکثر مسئولیت واقعی آلودگی محیط زیست را ب

آنھا در قرن گذشتھ خوردند و بردند و بھ اقتصاد خویش بھ بھای . عھده دارند
نابودی محیط زیست کھ متعلق بھ تمامی بشریت است سر و صورت دادند و 

در اثر این . تجارب فراوان کسب نموده و بھ فن آوری پیشرفتھ دست یافتند
 جای مانده است کھ در تکامل خودھ اری زمینی سوختھ بدپاش سرمایھو ریخت 

اری امپریالیستی در ممالک دسرمایھ. اندازدامکان زیست بشر را بھ خطر می
خاک آنھا بھ علت . ند بپردازنداخود قادر نیستند بھ زدودن سمومی کھ تولید کرده

 و دریاھای ھا اسیدی و رودخانھھاىتواند بھ انبار سموم و آب بارانکوچکی می
آنھا این سموم را . ی بدل شودآلوده و مزارع مملو از کودھای خطرناک شیمیائ

نیجریھ، . کنندمیلطھ صادر ُبھ صور قانونی و غیر قانونی بھ ممالک تحت س
 ھاى، آبھا کھ بھ جنگلاىصدمھ.  بارز آن ھستندھاىنمونھ... آلبانی، کوزوو و 

 ریوی و ھاىزیر زمینی، افزایش گازھای سمی در فضا کھ بھ افزایش بیماری
شود زنگ خطر را بھ  دریائی وارد میىنابع تغذیھشود، بھ مپوستی منجر می

 بھ مصداق بعد ،در مقابل این سیاست نابودی محیط زیست. صدا درآورده است
مردم این ممالک بھ مقاومت برخاستند و .  چھ دریا چھ سراب،از مرگ من

.  را وادار کردند با تنظیم قوانین در حفظ محیط زیست بکوشندھادولت
ستی از این اعتراض عمومی برحق ابزاری ساخت تا نخست بورژوازی امپریالی

 نخست برای کسب ىرا در درجھ آوری مدرنی دست یابد کھ آنبھ صنایع و فن
کار گیرد و با تبلیغات فراوان سیاست عامھ ھ آوری ب فنىرھبری در عرصھ

امپریالیست آلمان در این عرصھ پیشتاز . یست را جا بیاندازدزپسند حفظ محیط 
آوری مدرن در این زمینھ را بھ کف آورد و با زور تبلیغات و و رھبری فنبود 

 نیز ھارا بھ سایر امپریالیست خواھد آندر کادر تضادھای امپریالیستی می
 توجھ بھ محیط زیست بھای کاالھا افزایش یافتھ و از ىزیرا در نتیجھ. تحمیل کند
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 اروپائی با فشار آلمان ھاىامپریالیست. کاھدقدرت رقابت امپریالیست آلمان می
 جغرافیائی کھ داشتند ھاىو فشار افکار عمومی در داخل کشورشان و محدودیت

مجبور شدند بھ این سیاست تن در دھند و در پی حفظ محیط زیست کھ بی 
سخن از انرژی جایگزین . توجھی بھ آن عواقب وخیمی در آینده دارد تالش کنند

یل کرد تا در فردای جھان بدون نفت و گاز بتوان را تکم بھ میان آمد کھ باید آن
این انرژی جایگزین در بھترین . از این انرژی برای بقاء بشریت استفاده نمود

 تأمین در صد نیاز انرژی این ممالک را با سطح تولید کنونی ٢٠حالت تنھا 
برای تقویت این سیاست کھ در حقیقت تقویت بخش معینی از . کندمی

کھ بھ صرفھ جوئی   بھ کسانیھاتی در این عرصھ است آلمانبورژوازی صنع
زنند مزایای مالیاتی و در حقیقت انرژی با توسل بھ انرژی جایگزین دست می

. ثروت ملی در نظر گرفتندى دولتی از مجموعھىنوعی یارانھ
شود روزی انرژی بادی و خورشیدی تبلیغات امپریالیستی آلمان کھ می

 با این سطح تولید کرد با سیاست ،اىژی فسیلی و ھستھرا جایگزین انر... و
انرژی جایگزین . پذیردفروش کاالھای صنایع محیط زیستی آلمان صورت می

 و فسیلی اىتواند در کنار انرژی ھستھدر واقع انرژی مکمل است و تنھا می
 تولید ابزار و وسایل و فن آوری. فزایدیابقاء یابد و بھ طول عمر منابع انرژی ب

. انرژی جایگزین خود بھ انرژی متمرکز سنتی نیاز دارد
کھ   اینىامپریالیست آمریکا کھ سرزمین وسیعی را در اختیار دارد بھ بھانھ

 زمین ناشی ى علمی نتوانستھ ثابت کند کھ افزایش گرمای کرهھاىھنوز پژوھش
ر  تن در دھد و این امھایست حاضر نیست بھ فشار اروپائیااز گازھای گلخانھ

 محیط زیست در جھان خودنمائی ھاىمانند استخوان الی زخم در تمام ھمایش
 محیط زیست را برای ھااز این گذشتھ نباید فراموش کرد کھ امپریالیست. کندمی

کھ بھ آنھا حداقل خسارتی  جای آنھ سازند و بسایر ممالک جھان نیز آلوده می
در . ط زیست جلوگیری کنند کھ از آلودگی محیکنندمیبپردازند از آنھا طلب 

 ىکوشند ابزار دفاع از محیط زیست را در پشت چھره میھاحقیقت امپریالیست
 کنند تا از تحول و تکامل صنایع در این کشورھا جلوگیری کرده اىانسانی وسیلھ

این کشورھای زیر سلطھ و بھ اصطالح غیر متعھد . گیرند و از تکامل آنھا جلو
مالک امپریالیستی بوده و کاالھای خویش را از آن باید تنھا انبار سموم م

 ھادولت چین و روسیھ بھ زیر بار این فشار اروپائی. کشورھا وارد کنند
گویند کھ مسئولیت بیش از یک قرن آلودگی محیط زیست  میھاچینی. ندانرفتھ

 مالک پیشرفتھ است و حال کھ ما در پی تکامل و گسترش صنایع خود ىبھ عھده
 اگر ممالک امپریالیستی ًطبیعتا. کنندمیرا بھ آلودن محیط زیست متھم ھستیم ما 

 داشتند باید حاضر ھاترین صداقتی در حفظ محیط زیست و جان انسانکوچک
آوری و تجارب اکتسابی خویش را بھ بھای عادالنھ در اختیار شدند کھ فنمی
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 را از نو ادامھ دھند سایر ملل نیز قرار دھند تا آنھا مجبور نشوند راه این ممالک
.آالیندھو محیط زیست را بیشتر ب

سیاست حفظ محیط زیست برای ممالک پیشرفتھ کھ بھ بھای نابود کردن 
 این است کھ با ،ندا دیگران بار خود را بھ مقصد رساندهىمحیط زیست بھ گرده

. علم کردن این سیاست از تکامل و تحول صنعتی سایر ممالک جلوگیری کنند
ھا در واقع کسب سود حداکثر بھ بھای عقب نگھداشتن سایر ممالک است ھدف آن

توان توضیح داد کھ بھ پاس قواعد و مقررات سازمان تجارت وگرنھ چگونھ می
ھ برند کھ از جملھ قوانین ب امپریالیستی بھ ممالکی ھجوم میھاىجھانی سرمایھ

ولید کاالی آنھا  محیط زیست در آنھا کاربردی نداشتھ و تىرسمیت شناختھ شده
 در ءجزھ شود در ببھ سخن دیگر محیط زیست را می. شودتر تمام میارزان

آیا این . سیاسی بھ زیر پا گذاشت ــ ممالک متروپل در سایر واحد جغرافیائی
بھترین نمونھ برای بی اعتقادی بھ مضمون واقعی محیط زیست کھ باید بھ 

نیست؟  ، و سالمتی آنھا خدمت کندھارھائی انسان
 جدیدی از تولید وسایل و ھاى عرصھ،در ممالک متروپل با این سیاست

این . دست آمده کھ برای حفظ محیط زیست الزم استھ ابزار و محصوالتی ب
ممالک این محصوالت را بھ بھای گزاف صادر کرده و یا در بازار داخلی بھ 

 ارزان رسانند و این در حالی است کھ ھماھنگ با آن محصوالتفروش می
 کھ برای تولید آنھا ھیچیک از کندمی از آن ممالکی وارد ،قیمتی از خارج

.موازین محیط زیستی رعایت نشده است
لطھ کشیدن ُ ابزار جدید حقوقی برای بھ زیر سھااز این گذشتھ امپریالیست

بھ موجب این . ند و آن حق آلودگی محیط استاتر اختراع کردهممالک ضعیف
شود و چنانچھ از  معینی برای آلودگی ھوا میىلک سھمیھحق ھر کشوری ما

وقتی پای حق بھ میان آمد بی حقوق . این سھمیھ تخطی کرد باید جریمھ بپردازد
ًند تا بتوانند فوراااین حق را از آن جھت اختراع کرده. کندمینیز عرض اندام 

ا کنون بر آوری مدرن کھ تممالک امپریالیستی با فن. را زیر پا بگذارند آن
ثیر مخرب بسیاری أند قادراند از تادست آوردهھ اساس تخریب محیط زیست ب

کھ از  مواد آلوده زا جلوگیری کنند و در نتیجھ بھ افزایش تولید پرداختھ بدون این
این امر برای ممالک توسعھ .  حق آلودگی تجاوز کرده باشندىحد تعیین شده

 لذا از نظر اقتصادی مقرون بھ صرفھ تر ممکن نیست وماندهنیافتھ و یا عقب 
 دوان دوان بدوند و ھرگز قادر ،باشد و باید ھمواره در پس کاروان تمدننمی

ایجاد حق آلودگی و تعیین سھمیھ . نخواھند بود این عقب ماندگی را جبران کنند
. تر استبرای آن، ساز و کاری برای کنترل تولید سایر ممالک عقب مانده

. افتددست ممالک متروپل میھ الک وابستھ بکنترل صنایع مم
رسمیت شناختن حد نصابی بھ عنوان حق آلودگی محیط زیست، در عمل ھ ب
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دیگر . شودآید و فروشی میبھ این معناست کھ ھوا نیز بھ صورت کاال در می
خاطر ھ  بھاروزی کھ انسان. شود ھوای مفت و مجانی تنفس کردنمی

 با ماسک ھااری مجبور شوند در خیاباند سرمایھى انسان براندازانھھاىسیاست
ر و اکسیژن حمل کنند چندان دھاىتنفسی حرکت کرده و در آینده با خود کپسول

اری کاری را کھ بعد از خصوصی سازی با آب آشامیدنی مردم دسرمایھ. نیست
در جھان کرد با استفاده از حق خصوصی کردن ھوا با ھوای مفت و مجانی 

ذھن ھ آید تا ناحقی را ب سخن از حق می رود میزانی پدید میھر جا. کندمی
.متبادر سازد

 آتی ایران الزم ھاى انرژی برای نسلتأمینحزب ما بر آنست کھ برای 
 و فسیلی متناسب با سطح پیشرفت اىاست مخلوطی از انرژی جایگزین، ھستھ

 فوق ھاىفنون و علوم در کنار ھم مورد استفاده قرار گیرد و در تمام عرصھ
 انرژی بی نیاز تأمین آینده از جھت ھاىسرمایھ گذاری شود تا ایران برای سال

.  انرژی در بیست تا سی سال آینده اقدام کردتأمیناز ھم اکنون باید برای . باشد
 ،انرژی فسیلی فانی است و روزی باید جای خویش را بھ استفاده از اشکال دیگر

.انرژی بدھد
اری و جایگزینی آن د تنھا راه برچیدن نظام سرمایھراه نجات محیط زیست،

در روی کره .  حکومت جھانی سوسیالیستی استىبا تولید برنامھ ریزی شده
وضع کرد ولی برای ... توان قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی وزمین می

سوانح طبیعی، انتقال آب و خاک و وضعیت جوی کھ در ید اختیار انسانھا نیست 
حفظ محیط زیست .  بر مبنای حقوق ملل مرزھای جفرافیائی ایجاد کردتواننمی
دنبال سود حداکثر نیست مقدور ھ مرزی است و در دولت واحد جھانی کھ ب فرا

تواند محیط زیست را حفظ کند کھ سالمتی انسان برایش در تنھا دولتی می. است
محیط زیست را مرکز توجھ باشد و نھ کسب سود حداکثر، تنھا دولتی می تواند 

 ھا مادی و معنوی انسانھاى رفع نیازمندی،حفظ کند کھ قانون اساسی تولیدش
کھ قانون اساسیش را  باشد و انسان را در مرکز توجھ خود قرار دھد و نھ این

. کسب سود حداکثر بداند و اقتصادش را چنین لوکوموتیوی بھ حرکت در آورد
ش است قانون اساسی امرکز توجھولی این قانون اساسی تولید کھ انسان در 

.اقتصاد سوسیالیستی است
باید مبارزه برای حفظ محیط زیست را با سوسیالیسم پیوند زد و بھ این 

 رفرمیستی و بی و بو خاصیتی در ىرا از جنبھ مبارزه دورنمای تحقق داد و آن
. آورد



١٦

 رھائی بخش و نقش اسالم و تروریسمھاىمبارزه با نھضت

 سیاسی ىالب کبیر سوسیالیستی اکتبر کھ ماھیت دوران و چھرهپس از انق
 شوروی پرداختند، نھ ى نھ تنھا بھ محاصرهھا امپریالیست،جھان را تغییر داد

ئی از خاک ھا کشور امپریالیستی بھ آنھا حملھ کردند، نھ تنھا بخش١٤تنھا 
یالیستی زیر نفوذ امپرھ شوروی را از وی جدا ساختھ بھ لھستان ملحق کرده و ب

 دنیای بی ى ایدئولوژیک دنیای با دین را علیھىکشاندند، بلکھ از نظر مبارزه
. جنبش مبارزه با بی خدایان را در ھمھ جا راه انداختند. دین بسیج کردند

مسلمانان درون شوروی، در قفقاز و آسیای میانھ و ممالک دور شوروی بر ضد 
م اروپا دیکتاتورھا را برای  در تماھاامپریالیست.  تحریک شدندھاکمونیست

بلشویکی ایجاد  ــ  کمونیسم بر سر کار آورده و جنبش ضد یھودیىمبارزه علیھ
کردند و بھ شوروی حملھ نمودند و در این عرصھ مسلمانان نازی و مرتجع یار 

 ارتش مسلمانان داشتند تا بر قفقاز و آسیای میانھ حاکم ھانازی. و یاور آنھا بودند
 سرخ شد ، در استالینگراد شکست خوردند و رنگ جھانھاازیوقتی ن. شوند

 را بھ کار گرفتند تمام مسلمانان ضد ھا تمام این تجربیات نازیھاامپریالیست
کمونیست را بھ خدمت خود در آورده و جنبشی عظیم ضد کمونیستی از اندونزی 

 از بعد کمربند سبز ضد کمونیستی. راه انداختندھ تا مراکش و پاکستان نوظھور ب
استالینی کشیده  ــ دور شوروی سوسیالیستی لنینیھ  دوم باز پایان جنگ جھانی

در متن چنین ...  در ایران، عراق، اندونزی، سودان وھاکشتار کمونیست. شد
 ضد مذھبی ىکوشیدند از مبارزه میھاالبتھ کمونیست. سیاستی انجام گرفت

ست امری ھار نادانی انسانش داپرھیز کنند، زیرا مبارزه با مذھب کھ ریشھ
 طبقاتی برای ارتقاء آگاھی ىرا در رابطھ با مبارزه طوالنی است و باید آن

 ى سیاسی مھم بود و نھ مبارزهى مبارزهھابرای کمونیست. کار گرفتھ مردم ب
 فراوانی داشتند و از بسیاری از ھاى موفقیتھادر این عرصھ کمونیست. فلسفی
لمانی داشت از نظر ارزش سیاسی آن و  آزادیبخش کھ رنگ مسھاىجنبش
 استقالل طلبانھ و ضد امپریالیستی آن بھ حمایت پرداختھ و از مبارزات ىجنبھ

آزادیبخش مردم الجزایر، مصر، لیبی، مراکش، عراق، فلسطین و اندونزی بھ 
 بی دین ھاى را بر ضد کمونیستھاحمایت برخاستند و تحریکات امپریالیست

آنھا از این .  سیاسی بھ جای مذھبی کشاندندىرا بھ عرصھخنثی کرده و مبارزه 
. وارد کردندھاطریق کمر استعمار را شکاندند و ضربات مھلکی بھ امپریالیست

پس از تغییر ماھیت سوسیالیستی اتحاد جماھیر شوروی و تسلط 
لطھ جو تبدیل شد بھ ُ بر حزب، روسیھ بھ کشوری تجاوزگر و سھارویزیونیست

اشغال . اوز کرد و افغانستان را نیز بھ اشغال خود در آوردچکسالواکی تج
اسالمی  ــ  امکانات مذھبیى از ھمھھاافغانستان منجر بھ آن شد کھ امپریالیست
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 کھ ھنوز ھم ھا بی دینی روسىکھ در اختیار داشتند برای بسیج مسلمانان علیھ
 سازماندھی یک حرکت و. نامیدند سود جویندعوامفریبانھ آنھا را کمونیست می
نام جھادگران در کنار سازماندھی صدھا ھ اسالمی ضد کمونیستی جھانی ب

.  سنتی مذھبیون ایجاد شدىسالھ
" نظم نوین جھانی"فروپاشی امپراتوری روسیھ با تھاجم تبلیغاتی 

حال باید دنیا بر اساس توازن نیروی جدید تقسیم . امپریالیست آمریکا روبرو بود
در این فاصلھ با سرنگونی رژیم .  آن در دستور کار بودشد و تقسیم مجددمی

سلطنت در ایران یک حکومت اسالمی بر ضد منافع آمریکا در منطقھ بر روی 
در اینجا دیگر بھ . ویژه در ممالک اسالمی بازی کردھ کار آمد کھ نقش مھمی ب

 این غول بھ مزاحمی برای تقسیم مجدد. آن غول اسالم سبز محمدی نیازی نبود
ساموئل . بردند و از بین میکردندمیباید این غول را مھار . جھان بدل شده بود

 فکری مبارزه با ىھانتیگتون اندیشمند یھودی تبار آمریکائی با آماده کردن زمینھ
. را آماده گردانید...  وھا و ھندیھا و روسھامسلمانان و خطر آنھا و خطر چینی

ردم مسلمان جھان روبرو شد زیرا آنھا  ضد اسالمی با مقاومت مىاین مبارزه
 مبارزه ىلطھ گرانھ و جھانخوارانھ کھ بھ بھانھُدیدند کھ در پس این تھاجم سمی

 نقض حقوق ملل، نقض حقوق بشر، غارت گیردمیصورت " تروریسم "ىعلیھ
ویژه تالش برای تصرف انحصاری منابع انرژی در جھان ھ منابع طبیعی و ب

آنھا در ھمھ جا . رکز آن نفت و گاز و اورانیوم است کھ در مگیردمیصورت 
 در این ھاھدف امپریالیست.  دست زدندھابھ مقاومت در مقابل امپریالیست

 از ھا و بھ اسارت در آوردن آنھاست، ھدف امپریالیستھاکارزار سرکوب ملت
ھمین جھت نیز بھ تقویت مسیحیت و یھودیت ھ ب. بین بردن خرافھ مذھب نیست

 ىحملھ. نمایندمی و حقوق مسلمانان را در جھان لگدمال شوندمیمتوسل 
مور مذھبیون أآمریکا بھ عراق با تحریکات مذھبی در آمریکا و اعزام ھزاران م

از این گذشتھ شکست . آمریکائی با ھواپیماھای نظامی بھ عراق ھمراه بود
یاسی  سى دورنمای مبارزهھاسوسیالیسم در شوروی بھ پاس خیانت رویزیونیست

در ممالک عربی شکست . را از مردم گرفت و آنھا را بھ سرگیجھ دچار نمود
ناسیونالیسم عرب در جنگ شش روزه با اسرائیل خالئی ایجاد کرد کھ توسط 

زحمتکشان و پابرھنگان و ستمکشان یدی و فکری . بنیادگراھای اسالمی پر شد
 برای رھائی از قید دیدند بھ سالح مذھبکھ امیدھای خویش را برباد رفتھ می

 پناه بردند و در زیر رنگ مذھبی کھ در این ممالک ،اسارت و بازگشت بھ اصل
 مردم عراق ىمبارزه.  طوالنی دارد بر ضد اجانب بھ مبارزه برخاستندىسابقھ

 مردم لبنان و فلسطین بر ضد اشغال ىبر ضد اشغال امپریالیستی و یا مبارزه
لیستی و برای رھائی ملی است حتی اگر  ضد امپریاىصھیونیستی یک مبارزه

ھر . رنگ مذھبی داشتھ باشد، حتی اگر ایدئولوژی اسالمی بر آن حاکم باشد
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 سیاسی برای تعیین ى امری سیاسی است و ماھیت این مبارزهىاجنگ و مبارزه
 دو قطب ارتجاع ىاین جھت تئوری مبارزهھ ب. خصلت این مبارزه مھم است

یک تئوری ارتجاعی و صھیونیستی است "  آمریکااسالم سیاسی و نظامیگری"
.ندا آفریدهھا ملتىکھ برای سرکوب مبارزه
 مذھبی در جھان و ایران باید از این منظر مورد ھاىبرخورد بھ نھضت

 مذھبی را ى روشنگرانھىمبارزه) توفان( حزب کار ایران. ارزیابی  قرار گیرد
د و از مبارزات رھائی بخش پذیرطبقاتی می ــ  سیاسیىتنھا در متن مبارزه

 صرفنظر از نژاد، مذھب، رنگ پوست، زبان، ھا بر ضد امپریالیستھاملت
 مذھب فقط ىشمشیر کشی علیھ. خیزدبزرگی و یا کوچکی آنھا بھ دفاع بر می

از ھمین .  خواھد بودھا و در خدمت امپریالیستکندمیبھ انحراف مبارزه کمک 
ریکا از رژیم جمھوری اسالمی استفاده برد سالح مذھبی بود کھ امپریالیست آم

.  مردم یوگسالوی را برای حفظ تمامیت ارضی خویش سرکوب کنندىتا مبارزه
.طور کامل در اختیار ارتجاع و امپریالیست قرار گرفتھ مذھب ب

 ھر کس کھ در مقابل آنھا بھ مقاومت دست زند ھابرای امپریالیست
 کمونیست در گذشتھ ىت جای واژه تروریسىواژه. شودتروریست محسوب می

 ىخواھد شیوه  خویش را با خطر تروریسم کھ میھاىآنھا ملت. را گرفتھ است
این تبلیغات بھ ویژه در . ھراسانندزندگی آنھا را برھم زند تحریک کرده و می

دھد کھ در تمام  عملی نشان میىتجربھ. آمریکا بسیار عمیق و گسترده است
 ى آمریکا و اروپا صورت گرفتھ است تا قبل از حملھعملیات تروریستی کھ در

آمریکا بھ این ممالک و حتی تا زمان تھیھ این گزارش نھ یک عراقی و نھ یک 
افغانی شرکت داشتھ است در حالی کھ کشور آنھا را بھ عنوان مراکز تروریسم 

کھ این مردم امروز بھ  طوریھ کشند بند و مردم عادی را میااشغال کرده
 خواھان خروج بی قید و شرط آنھا از ،ھ با نیروھای اشغالگر برخاستھمقابل

افغانستان کھ بھ پاس توافقات پاکستان، عربستان سعودی و . کشورشان ھستند
 جھادگران اسالمی بدل شده بود امروز مرکز ھاىآمریکا بھ مرکز آموزش

ھ پاکستان  مرکزی داشتھ باشند مرکز خویش را بًجھادگران نیست آنھا اگر اساسا
ند و دیگر کسی برای آموزش عملیات تروریستی از اقصی نقاط انقل مکان داده

 دوره ، القاعده کھ افغانی نیستندھاىرود کھ در اردوگاهجھان بھ افغانستان نمی
برعکس تمام ھواداران القاعده از ممالک عربی نظیر عربستان سعودی، . ببیند

 خود ھاىتدریج بھ گروهھ خیزند و ببر می... یمن، مراکش، الجزایر، مصر و
 تروریستی با آمریکا ى مبارزهًکھ مستقال" ِول"مختار و با شکل سازمانی 

اینک ما با یک جنگ نامتقارن روبرو ھستیم کھ امکان . ندا بدل شدهکنندمی
حتی کشتن اسامھ بن الدن نیز بھ معنی . پیروزی نظامی بر آن وجود ندارد

امپریالیست آمریکا با تروریسم دولتی و . می نیستپیروزی بر جھادگران اسال
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. تجاوزکارانھ وضعیتی را در جھان خلق کرده کھ دیگر قابل کنترل نیست
تروریسم کنونی تا آنجا کھ با کمک مالی عربستان سعودی در پاکستان، عراق و 

شود و بھ تضعیف نفوذ ایران و  میتأمینفلسطین و لبنان و سودان و نظایر آنھا 
آنھا .  نیز خواھد بودھاانجامد، در کادر منافع امپریالیست شیعیان در منطقھ مییا

این تروریسم چند منظوره است و بھمین جھت نیز . با این تروریسم موافقند
زیرا تروریسم بھ خوب و بد بدل . توان تحت نام تروریسم با آن مبارزه کردنمی
بدی و یا . کندمییستھا عمل شود و تروریسم خوب در خدمت منافع امپریالمی

شود و خوبی تروریسم با درجھ خدمت بھ منافع امپریالیستی محک زده می
ترور . گرددمی از ھمین جا ناشی ھا و صھیونیستھاگوئی امپریالیستتناقض

رھبران حماس در دوبی بھ زعم آنھا تروریسم دولتی نیست زیرا منافع 
 تروریسم محسوب ، عکس آن را در نظر داشتھ است ولیھاامپریالیست

راه غلبھ بر تروریسم دھنھ زدن بھ امپریالیسم و تروریسم امپریالیستی . شودمی
 جھان راھی جز مقاومت در مقابل زورگوئی و ھاىملت. و صھیونیستی است

ندارند و در شرایط فقدان یک نیروی متمرکز ... غارت جھان و بھره کشی و
الیسم و استقرار سوسیالیسم ھمواره در فراز و انقالبی با دورنمای نابودی امپری

این مبارزه با تمام نیرو بھ جلو .  انحرافی سردرگم خواھند بودھاىنشیب جریان
 و یا نامی کھ از نظر ھارود علیرغم تبلیغات ایدئولوژیک امپریالیستمی

.  تبلیغاتی بر آن می گذارند

تجزیھ کردن ممالک

این تجربھ . "یکدست صدا ندارد"ند اگفتھ خود ى در تجربھھااز قدیم ملت
بدان مفھوم است کھ اتحاد و ھمبستگی موجب نیروی بیشتر و نیروی بیشتر 

 یوگسالویزه کردن ىتجربھ. تر خواھد شدضامن پیروزی و موفقیت گسترده
 ھندوستان بزرگ بھ سھ کشور ىبالکان و یا تجزیھ کردن عراق و یا تجزیھ

 ى در پی تجزیھھادھد کھ امپریالیستدش نشان میلھندوستان و پاکستان و بنگا
 جداگانھ را بھ زیر ھاىدھد بخشاین تجزیھ بھ آنھا امکان می. کشورھا ھستند

. نفوذ خود در آورند، از آنھا مستعمره بسازند و بھتر آنھا را غارت کنند
 کرواسی، بوسنی ھرزه گوین، کوزوو، ممالک بالتیک، در مقابل ھاىنمونھ

 در مورد ھاھمین روش را امپریالیست. ندابھ ممالک مستعمره بدل شدهماست کھ 
 ىامروز سخن بر سر تجزیھ. دھندچین و روسیھ در پیش گرفتھ و ادامھ می

 ىدر منطقھ.  جنوبی و دارفو و نظایر اینان است،نیجریھ، سودان شمالی
کند خاورمیانھ طرح کردستان بزرگ کھ باید یک اسرائیل دوم در منطقھ ایجاد 

رھبران کرد بدون پرده پوشی با آمریکا و اسرائیل . شودکم و بیش مطرح می
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از تقسیم عراق بھ سھ .  و حامی تجاوز آمریکا بھ ایران ھستندکنندمیھمکاری 
 بھ تحریک و حمایت مالی اى تجزیھ طلبانھھاىشود و تالشمنطقھ صحبت می

ایران برای جدائی ویژه موساد اسرائیل در ھ  جاسوسی غرب و بھاىسازمان
ھدف از این . گیردمیآذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان صورت 

یک ایران تجزیھ شده امکان غارت و کنترلش برای . تحریکات روشن است
تر بوده و خطرش برای عربستان سعودی و امارات متحد  پرسودھاامپریالیست

رتمند کھ در منطقھ موی باشد تا یک ایران متحد و قدعربی و کویت کمتر می
 ى سیاست تجزیھھااگر پس از انقالب اکتبر امپریالیست.  باشدھادماغ امپریالیست
را خاتمھ یافتھ دانستند و با روی کار آوردن رضا خان در پی  ایران و تفرقھ آن

ایجاد تمرکز قدرت در مرکز شدند تا بھتر بتوانند بقول خودشان با نفوذ 
دوران قبل از انقالب اکتبر ھ وضعیت امروزی بیشتر ب مبارزه کنند، ھابلشویک

 در دستور کار سیاست راھبردی ١٩٠٧شبیھ است و معلوم نیست قرار داد 
.  قرار نگیردھاامپریالیست

یکی از ابزار سیاست راھبردی ھ تفرقھ بیانداز و حکومت کن ب
شیاری  توفانی باید با ھھاىاین جھت کمونیستھ ب.  بدل شده استھاامپریالیست

در دوران امپریالیسم بھ این تحوالت توجھ داشتھ باشند کھ مضمون سیاسی ھر 
 ضربھ ھا و صھیونیستھاچیست و تا چھ حد بھ امپریالیست" ملی "ىمبارزه

 در منطقھ و نیروھای ھااین تنھا معیار تشخیص عمال امپریالیست. زندمی
حق تعیین "نام  تجزیھ طلبانھ را کھ زیر ھاىھرگونھ تالش. انقالبی است

 باید از این نقطھ نظر و در متن این مبارزه مورد کنندمیعلم " ھاسرنوشت خلق
. ارزیابی قرار داد

صھیونیسم وصلح در خاورمیانھ

اسرائیل بھ . بردسر میھ  سال است کھ در اشغال بھاسرزمین فلسطین ده
شغالی  مناطق اىعنوان یک نیروی نژادپرست و اشغالگر ھر روز بھ توسعھ

اسرائیل کھ یک . دھدافزاید و دنیا را در مقابل اعمال انجام شده قرار میمی
س امورش قرار دارد برای توسعھ و حفظ مناطق أدولت صھیونیستی بر ر

اشغالی و پاک کردن آنھا از وجود مردم فلسطین از ھیچ جنایتی رویگردان 
شری خویش استفاده  و بمب فسفر برای اھداف ضد باىآنھا از بمب خوشھ. نیست

 نوار غزه و ىھم اکنون سیاست اشغالگری خویش را با محاصره. کنندمی
کھ بسیاری از  آنھا در حالی. دھند یھودی ادامھ میھاىنشینساختن آبادی

 از صلح بھ صورت تاکتیکی و برای فریب افکار ،نداممالک را اشغال کرده
شرط ھر .  صلح کردشودبا یک قدرت اشغالگر نمی. زنندعمومی دم می
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 و از جملھ ملت فلسطین حق دارد ھاصلحی پایان اشغال است وگرنھ این ملت
 مردم جھان بر ى مردم فلسطین کھ بھ نیابت ھمھىمبارزه. اشغالگران را بتاراند

.  مورد حمایت یھودیان مترقی نیز قرار داردگیردمیضد اشغالگری صورت 
 فلسطینی ىراردادی بر شالودهصلح در قاموس جنبش رھائی بخش فلسطین ق

 ىمردم تارانده شده. ستھاآزاد و مستقل و کشوری قابل بقاء در تمام زمینھ
اسرائیل کشوری در . فلسطینی باید بتوانند بھ سرزمین مادری خویش باز گردند

منطقھ است کھ امنیت سایر ممالک را بھ خطر انداختھ و با دارا بودن بمب اتم و 
دھد کھ آنھا را ھدف تجاوز قرار می اینھ و از جملھ ایران بتھدید سایر کشورھا 

 اسرائیل بھ قبل از ىقدمت نقش خرابکارانھ. محیط متشنجی ایفاء کرده است
دولت . گرددمی انقالب بھمن در ایران و روی کار آمدن جمھوری اسالمی بر

ِتی صھیونیستی اسرائیل کھ قصد تجاوز بھ ایران را داشت در یک آزمایش مقدما
جنگی در مرزھای لبنان، با آن چنان شکست فضیحت باری از مردم لبنان بھ 

 بھ ھالبنان روبرو شد کھ آرزوی تجاوز بھ ایران را برای مدتهللا ارھبری حزب
کھ  دولت اسرائیل حتی بھ پیشنھاد عربستان سعودی مبنی بر این. فراموشی سپرد

 اسرائیلی و فلسطینی  برگردد و با پذیرش دو دولت١٩٦٧بھ مرزھای قبل از 
 پاسخ منفی داد زیرا ًامنیتش را تضمین نماید و بھ بحران خاتمھ دھد عمال

. اسرائیل در پی تسخیر منطقھ است
نظر حزب ما اسرائیل عامل تشنج در منطقھ و سرپل امپریالیست آمریکا ھ ب

  برای ممانعتًدر خاورمیانھ برای کنترل بر منابع بزرگ انرژی فسیلی و اخیرا
کھ اسرائیل از  تا زمانی.  استاىیابی کشورھا بھ انرژی ھستھاز دست

 اشغالی را ترک نکند و از ھاىندارد، سرزمین صھیونیسم نژادپرستانھ دست بر
موجودیت یک  بازگشت مردم فلسطین بھ سرزمینشان جلو نگیرد و استقالل و

.  نیسترسمیت نشناسد امکان استقرار صلح در منطقھھ کشور فلسطینی را ب
 تجزیھ ھاىاسرائیل دشمن استقالل و تمامیت ارضی ایران است و بھ جنبش

کھ اسرائیل را " اپوزیسیون چپ ایران"طلبانھ، سلطنت طلبانھ و بخشی از 
" سوسیالیسم کیبوتسی"خواھد در ایران خواند و میکشور دموکراتیک می

اسرائیل . جدا شوندئی از ایران ھارساند تا بخشمستقر کند از ھر نظر یاری می
 بھ تمام جنایات ھاامپریالیست. سگ پاسبان امپریالیست آمریکا در منطقھ است

کشند و در گذارند و بر روی اعمال ننگینش مالھ می صحھ میھاصھیونیست
 حمایت از حقوق بشر مانع از آن است ىمراجع جھانی علیرغم ادعاھای کاذبانھ

منافع . و جنایتکار جنگی محکوم شودکھ اسرائیل بھ عنوان ناقض حقوق بشر 
ملی ایران در شکست این منبع تشنج و دسیسھ در منطقھ و تحقق آمال مردم 

. فلسطین است
از مبارزه ملت فلسطین برای رھائی ملی ) توفان( حزب کار ایران
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 رھائی بخش را حق ى و این مبارزهکندمیصرفنظر از ایدئولوژی آنھا حمایت 
 جناحی از ىنقش سازشکارانھ) توفان( حزب کار ایران. داندمشروع آنھا می

 را کھ در صدند قرارداد اسارت آور اسلو را با تغییرات بھ مراتب ھافلسطینی
این جناح بھ ساز . کندمیتر بپذیرند افشاء کرده و آنھا را محکوم ارتجاعی

ھا  عمرشان در دست صھیونیستىرقصند و شیشھ در منطقھ میھاصھیونیست
. است

حقوق بشر و حقوق ملل

ست ھا سالھاکمونیست. برای کمونیسم انسان در مرکز جھان قرار دارد
 یکی ،اصل رھائی بشر از اسارت. کنندمی مبارزه کرده و ھابرای حقوق انسان

آموزگاران کمونیسم نوشتند کھ باید بھ . ستھااز اصول اعتقادی کمونیست
برجا   را بنیاد نھاد و پااىمعھکشی انسان از انسان خاتمھ داد و جابھره

ولی .  زندگی اجتماعی خویش قرار دھدىنگھداشت کھ این اصل را شالوده
 موجودات ھاانسان. بینندمی فیزیکی نً را مجرد و صرفاھا انسانھاکمونیست
آنھا ھم ستمگر و متجاوز در . نداند و در این مناسبات پرورش یافتھااجتماعی

 فقر و ثروت آنھا را از ىدره.  و قربانی تجاوزمیان خود دارند و ھم ستمکش
 در پی آن ھستند ھا انسانی کھ کمونیستىآن جامعھ. کندمییکدیگر جدا 

 در میان آن نباشد و سرانجام رھائی انسان فرا اىاست کھ چنین درهاى جامعھ
 طبقاتی و ى مبارزهاى راه نیل بھ چنین جامعھھانظر کمونیستھ ب. رسیده باشد

.یکتاتوری پرولتاریاستاستقرار د
. بینندمی حقوق بشر را امری انتزاعی و مجرد نھابھ ھمین جھت کمونیست

. دھند طبقاتی قرار میىآنھا این مقولھ را در ارتباط با مبارزه
 جھانی حقوق بشر بھ تائید مراجع جھانی رسیده ىآنچھ بھ عنوان اعالمیھ

 ھاى در مقابل نظامھاقی انسان گامی بھ جلوست و پاسخی بھ بی حقوًاست طبیعتا
این حقوق را بشریت در . اری امپریالیستی استدفئودالی، مذھب و سرمایھ

ولی این اعالمیھ .  دائمی خویش تا بھ این حد کسب و تثبیت کرده استىمبارزه
اری را کھ مالکیت خصوصی را مقدس شمرده و دمفاھیم ایدئولوژی سرمایھ

در این .  در خود جا داده استکندمیا نفی ناساس بھره کشی انسان از انسان ر
 برای کار دائمی در میان نیست زیرا باید دست ھامنشور سخنی از حق انسان

 بیکار را برای ھااران در اخراج کارگران باز باشد، باید حضور میلیوندسرمایھ
 شاغل پذیرفت تا بھ ھاى انسانھاایجاد دلھره و زھر چشم گیری از میلیون

بھمین جھت نمایندگان شوروی ...  سطح دستمزدھا نازل باشد و،بت رقاىبھانھ
ی أاستالینی در مجمع عمومی سازمان ملل بھ این سند ر ــ سوسیالیستی لنینی
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د زیرا اساس آن یک سند صوری بورژوازی است کھ با جمالت زیبا نممتنع داد
ن منظور  در آھاکھ راه مادی تحقق واقعی حقوق انسان تزئین شده است بدون آن

. شده باشد
حامی حقوق بشر است و راه نیل بھ آن را کھ ) توفان( حزب کار ایران

 در ھااین صمیمیت کمونیست. دھد کمونیستی است نشان میىاستقرار جامعھ
 تزئینی برای ھاىدر غیر این صورت نشخوار واژه. بیان حقایق است

ی سیاسی نباشد با  درد نیست بلکھ اگر از روی نادانى غرا چارهھاىسخنرانی
 کنونی حقوق ىالمیھعحزب ما ا. گیردمیھدف فریب افکار عمومی صورت 

 بورژوائی با تمام مزایا و مضرات آن تحلیل کرده ى یک اعالمیھًبشر را ماھیتا
 خونین و ىاین مبارزه. داند میھا ملتى مبارزهىرا دستآورده ولی وجود آن

 این گام بزرگ در ،این شدهھ ر ب مردم بوده است کھ منجىمستمر صدھا سالھ
 ،کردندمیانسانیت ن ترین توجھی بھ انسان وجوامعی کھ خونخواران کوچک

رسمیت شناختن این حقوق و دفاع از آن دفاع از یکی از ھ ب. برداشتھ شود
 نفی ھا کمونیستىوظیفھ.  کنونی استىدستآوردھای تاریخی بشریت تا لحظھ

 ، آنچھ ھستىستآورد بر اساس و بر شالوده تکامل این د،این دستآورد نیست
 دموکراتیک و ىعقب نشینی از این دستآوردھا عدم درک مبارزه. باشدمی

 ھمواره باید مبارزه برای تحقق حقوق ھاکمونیست. خدمت بھ ارتجاع سیاه است
 ھاى طبقاتی مورد تحلیل قرار دھند و خواستىبشر را در رابطھ با مبارزه

ی تقدس مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و حق کار مشخص خود از جملھ نف
.برای ھمھ و نفی بھره کشی انسان از انسان را طرح کرده و توضیح دھند

 ــ حقوق ملل نیز حقی است کھ پس از استقرار سوسیالیسم در شوروی لنینی
استالینی و شکستن کمر نظام استعماری کھن و پایان عصر امپراتوری فرتوت 

. رسمیت شناختھ شده استھ بعد از جنگ جھانی اول ب... نسھ وانگلستان و فرا
 ىلطھُ جھان با مبارزه و تالش خویش سرزمین خود را از زیر سھاىملت

وجود ھ  مستقل از نظر سیاسی بھاى استعمارگر رھائی داده و دولتھاىقدرت
 استقالل ى مبارزهھا و استقالل کشورھا دستآورد سالھاحقوق ملت. آوردند
 عظیم کارگری، ھاىتغییر توازن قوای جھانی، پیدایش جنبش.  آنھا بودىطلبانھ

سوسیالیستی و ضد استعماری و دموکراتیک شرایطی را ایجاد کرد کھ 
استعمار کھن .  ناچار شدند اشکال نوین استعمار را آزمایش کنندھاامپریالیست

این شرایط جدید و فشار موج . جای خویش را بھ استعمار نوین بخشید
 را بھ رسمیت بشناسند و ھارا واداشت حقوق ملتھا موکراسی، امپریالیستد

شرمی و صراحت لھجھ و طلبکاری و  ملل، آنھم با بیىمانند سابق در جامعھ
بدیھی بودن، ممالک را بر اثر تناسب قوای خودی میان خودشان با خط کش 

تقالل و آزادی  ملل برای اسى دیدند کھ مبارزهھاوقتی امپریالیست. تقسیم نکنند
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 طبقاتی را ایجاد کرده است، وقتی ى رشد سوسیالیسم و تشدید مبارزهىزمینھ
 عمومی ضد امپریالیستی شده است و ى ملی بخشی از مبارزهىدیدند کھ مبارزه

تنھا با این دورنما امکان حرکت بھ جلو، بقا و پیگیری را دارد بھ ھراس افتاده و 
 ملل در قالب ممالک ىبر این اساس ھمھ. رسمیت شناختندھ  را بھاحقوق ملت

این اصل دموکراتیک مافوق نوع ایدئولوژی، . خویش دارای حقوق برابرند
مذھب، کمیت و کیفیت، رنگ پوست و نژاد، بزرگی و یا کوچکی، درجھ سطح 

قرار دارد و برای کوبا ھمانقدر معتبر است کھ برای ... فرھنگی، زبان و
.آمریکا

 ضد ىاز این دستآورد بشریت کھ در مبارزه) فانتو( حزب کار ایران
ما حقوق ملل . کندمیوجود آمده است حمایت ھ استعماری و ضد امپریالیستی ب

رسمیت ھ  بوده است بھارا کھ پاسخی بھ سرکوب و بی حقوقی آنھا در طی قرن
اری شکل گرفت و در قالب داین حقوق در دوران رشد سرمایھ. شناسیممی

 اشتراک ثابتی از سرزمین، زبان، عوامل ى تکیھ بر مجموعھ ملی باھاىنھضت
تاریخی، و ھمبستگی اقتصادی، ساختمان فرھنگی و روحی بروز کرد و ما 

 ملی در دوران امپریالیسم، در دورانی کھ سیاست ىیم کھ این مبارزهابارھا گفتھ
استعماری درھم شکستھ شده است، برای کسب استقالل سیاسی و تشکیل دول 

 جھان و ھاى عمومی انقالبی و ضد امپریالیستی خلقى بخشی از مبارزهملی
کارگر جھان بوده و جھت گیری آن بھ سمت جلو یعنی با گرایش بھ ى طبقھ

 ، مترقی خواھد بود زیرا این مبارزه در بطن خودً بدون طبقھ ماھیتاىجامعھ
 ازگشت بھو بشتھ دامی ضد استعماری و نفی مناسبات گذشتھ را پنھان ىمبارزه

 ىیم کھ مبارزهاما ھمواره بر آن بوده. داندطور عینی ارتجاعی میھ گذشتھ را ب
 طبقاتی باید بھ آن نگریستھ ى طبقاتی است و از منظر مبارزهىملی یک مبارزه

. شود

ابزارھای نوین ایدئولوژیک امپریالیستی 

 حقوق خوبی از ماھیت بورژوائی حقوق بشر وھ اندیشمندان امپریالیسم ب
 ضد امپریالیستی و ىآنھا تالش دارند کھ از پیوند مبارزه. ملل با خبرند

 حمایت از حقوق بشر ىاز زمان جیمی کارتر اسلحھ. دموکراتیک جلو گیرند
برای رقابت با ابر قدرت شوروی صیقل داده شد و بھ یک امر عمومی بدل 

ل بودند و  کھ خود بدترین ناقضین حقوق بشر و ملھاامپریالیست. گردید
 بھ جنایت اى منطقھھاىی جھانی را براه انداختھ بودند و در جنگھاجنگ
 ھاى دیکتاتوریىکھ از ھمھ ، کسانیشوندمی بشریت متوسل شدند و ىعلیھ

 ھاى و دانشگاهکردندمیگر تربیت نظامی در جھان حمایت کرده و شکنجھ
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 را بر باد ھا حاکمیت ملت،کھ با کودتا و رخنھ گری شکنجھ داشتند، کسانی
آنھا بھ این ریاکاری برای مقابلھ . یک باره حامی حقوق بشر شدندھ دادند، بمی

با ابر قدرت شوروی نیاز داشتند و بھ زور قدرت تبلیغاتی و شستشوی مغزی 
پس از فروپاشی ابرقدرت . بردند ایدئولوژیک را بھ پیش میىاین مبارزه

 در ھا امپریالیست، دستھایستامپریالیستی شوروی در اثر خیانت رویزیون
حال آنھا بھ عنوان ناجیان بشریت . استفاده از این ابزار ایدئولوژیک بازتر شد

شدند و امر حمایت از حقوق بشر را بھ ابزاری برای دخالت در امور ظاھر می
. برندکار میھ  ب،داخلی کشورھا بدل و حتی نقض حق ملل و حقوق کشورھا

 حقوق بشر از حقوق ملل ىن بار مدعی شد وزنھجرج بوش پسر برای نخستی
برای آنھا " ارجحیت" و تعیین ھاحقوق"  خلوصىدرجھ"بیشتر است و با قیاس 

بندی گزینشی دست زد و بھ این بھانھ بھ تجاوز بھ سایر کشورھا ھم بھ تقسیم
شد انتظار غیر از این ھم نمی. حقوق ملل را نقض کرد و ھم حقوق بشر را

 با این تفسیر آمریکائی از حقوق ملل و بشر ھاسایر امپریالیست. دیگری داشت
از آن تاریخ . دیدندموافقتی نداشتند زیرا مناطق نفوذ خویش را در خطر می

 استعماری ھاىاست کھ حمایت از حقوق بشر بھ ابزاری سیاسی برای سیاست
 بدل شده و این ناشی از ماھیت بورژوائی ھر حقوق دموکراتیکی است کھ با

 طبقاتی پیوند نخورد و گرایش بھ پیش و پیگیری در امر تحقق مستمر ىمبارزه
حقوق دموکراتیک اگر درجا بزند . تر حقوق دموکراتیک نداشتھ باشدو گسترده

. کنندمی از این وضعیت استفاده ھاامپریالیست. پوسدرسد و میبھ بن بست می
 ھاىمقابلھ با دسیسھبر این نظر است کھ برای ) توفان( حزب کار ایران

 در نقض مستمر دستآوردھای مترقی بشریت، برای افشاء ھاامپریالیست
 ایدئولوژیک با دورنما ى آنھا و برای پیشبرد یک مبارزهى دورویانھھاىسیاست

 ىو افشاء کننده باید مبارزه برای تحقق حقوق بشر و حقوق ملل را با مبارزه
 دموکراتیک بخش ى زیرا مبارزه.ضد امپریالیستی و دموکراتیک پیوند زد

باید اشکال مشخص .  ضد امپریالیستی و برعکس استىناپذیری از مبارزهجدا
.کار بردھ مبارزه را پیدا کرد و در عمل ب
 و نقض حقوق بشر ھاشود باید افشاء سرکوبگریآنچھ بھ ایران مربوط می

قوق بشر در  حاکمھ را در ایران با نقض حقوق بشر مدعیان حمایت از حىطبقھ
سسین ابوغریب، بگرام، گوانتانامو، حامیان تجاوز ؤجھان پیوند زد و نشان داد م

 فلسطین و قتل عام ھاىبھ عراق و افغانستان و لبنان، حامیان اشغال سرزمین
. توانند حامیان صالح و بی غرضی در مورد حقوق بشر باشندمردم فلسطین نمی

 در ایران را با روح این مبارزه برای آنھا کھ مبارزه برای تحقق حقوق مدنی
 جھانی ى این مبارزهىزنند و خود را از مجموعھتحقق جھانی آن پیوند نمی

این .  و ارتجاع جھانی ھستندھا امپریالیستھاى بھترین خوراککنندمیمنزوی 
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طور عینی و در ھ  بھ خواست ذھنی افراد وابستھ نیست آنھا بًقربانی شدن اساسا
 ھاىکارشان ایمان عمیق دارند در مجرای سیاستھ کھ بعمل در حالی 

 و کنندمی حرکت ھا راھبردی امپریالیستىھاگرانھ و در جھت سیاسترخنھ
׃ندادر عمل استقالل خویش را کھ بر پرچم خویش بھ حروف بزرگ نوشتھ

از دست " ما مستقل و بھ ھیچ حزب و دستھ و گروھی وابستھ نیستیم"
.دھندمی

 دموکراتیک ھرگز نباید ىزب ما بر آن است کھ در مبارزهاین جھت حھ ب
 دموکراتیک را در دوران کنونی ىھرگز نباید مبارزه. بھ تنگ نظری دچار شد

کس کھ این کار  آن.  ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی جدا کردىاز مبارزه
 روزی ،را بھ علت تنگ نظری و برای راحت طلبی و فرار از مشکالت نپذیرد

. طلبدش نشستھ و سواری میا باز خواھد شد کھ مرتجع دیگری بر گردهچشمش

امپریالیسم و تحوالت دموکراتیک در ایران

امپریالیسم بھ عنوان عامل خارجی نقش مھمی در تحوالت داخلی بازی 
 ىشود، ھر چھ عربده بھ ایران زیادتر میھاھرچھ فشار امپریالیست. کندمی

 ى آنھا برای تجزیھھاى دسیسھىیابد، ھر چھ دامنھتھدیدھای آنھا افزایش می
شود و یابد، ھرچھ فریادھای جنگ طلبی بلندتر میایران گسترش می

 ى قلدرمنشانھھاى، ھرچھ خواستیابندمی بیشتری ى اقتصادی دامنھىمحاصره
شود و یابد بھ ھمان نسبت رژیم جمھوری اسالمی تقویت میآنھا افزایش می

 کھ مردم باید گرددمی ناگزیر ایجاد ، تحوالت دموکراتیکسدی بزرگ در برابر
 تاریخی دخالت اجانب در ىبھ علت سابقھ. را از پیش پای خویش بردارند آن

 ناروا، این تھدیدات ھاىانی مردم ما نسبت بھ این دخالتمایران و نگرانی و بدگ
در  رژیم جمھوری اسالمی برای متحد کردن مردم ىخارجی مورد سوء استفاده
این تھدیدات ایجاد تمرکز در دستان معدودی را توجیھ . پشت سر خود خواھد بود

ِظن بر حق مردم سوء. کندمی جنگی بدل ىسازد و جامعھ را بھ جامعھپذیر می
 در تمام طول تاریخ ایران و ھا ناروای امپریالیستھاىمیھن ما نسبت بھ دخالت

ات تاریخی میھنی، وجود یم، وجود احساساصدماتی کھ ما از آنھا خورده
پرستانھ در مقابل تجاوز خارجی و ترس از خطر نابودی تمامیت  میھنىروحیھ

ئی است کھ جنبش دموکراتیک را در ایران بھ عقب ھاارضی ایران، زمینھ
استدالل . گذاردکشد و دست رژیم را در سرکوب دموکراسی باز میمی

د داریم نارضائی را در ایران  قصھا کھ ما با این اھرمھا امپریالیستىمسخره
تقویت کرده و سرنگونی رژیم را تسریع کنیم نھ تنھا در عمل با شکست روبرو 

خاطر مقاصد شوم سیاسیشان تا بھ چھ حد ھ دھد آنھا بشود بلکھ نشان میمی
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 نفر از فقر و بی غذائی و ھانسبت بھ سرنوشت مردم میھن ما و نابودی میلیون
طور عینی در خدمت تسلط ھ  بھا در حقیقت امپریالیست.ندابی دوائی بی تفاوت

زمانی کھ اوباما در . کنندمیاستبداد در ایران ھستند و والیت فقیھ را تقویت 
منشانھ دست کشید و آمریکا بر سر کار آمد و در ابتداء از تھدیدات جرج بوش

 ى خارجی رشد مبارزهىمدعی شد کھ قصد حملھ بھ ایران را ندارد زمینھ
 خرداد تا بھ چھ حد با ٢٢وکراتیک در ایران فراھم شد و ما دیدیم کھ جنبش دم

بر عکس زمانی کھ فریاد تھدیدھای . توجھ بھ کاھش فشار خارجی پا گرفت
 ىدامن سیاست تجاوزگرانھھ  دست بً مجدداھااسرائیل افزایش یافت و آمریکائی

این . و شدجرج بوش شدند کار جنبش دموکراتیک در ایران با مشکل روبر
 دھد کھ این تاکتیک امپریالیسم بھ نفع ارتجاع حاکم در ایرانتجربھ نشان می

 است
اندیشند،  بھ منافع ملت ایران نمیھادھد کھ امپریالیستاین تجربھ نشان می

 استفاده کنند و ایران را بھ یک کشور زیر ھابلکھ در پی آن ھستند کھ از فرصت
.      خویش بدل کنندىلطھُس

 ایرانــبخش دوم 

ایران و سیاست خارجی

 ى دشمن و بیرون کشیدن ایران از حلقھى محاصرهىشکستن حلقھ
ھر رژیم مستقلی کھ در ایران بر سر . الصول کار درستی استا علی،محاصره

 را بپذیرد و بخواھد بھره برداری از منابع ھاکار آید و نخواھد یوغ امپریالیست
عھده گیرد در ھ ش را خود بانجام دھد و اداره اًطبیعی خویش را مستقال

. تجارب در این زمینھ بی شمار است.  اقتصادی قرار خواھد گرفتىمحاصره
 غیر قانونی کوبا، نیکاراگوئھ، ویتنام، کره شمالی، لھستان در گذشتھ، ىمحاصره

شوروی سوسیالیستی سابق و سوسیال امپریالیستی بعدی، چین و آلبانی 
 ایران در زمان دکتر ى عراق و فلسطین، محاصرهىاصرهسوسیالیستی، مح
 و جھانخواران ھمیشھ وجود داشتھ ھااز جانب امپریالیست...مصدق، عراق و

. است و خواھد داشت
ھمکاری با ونزوئال، بولیوی، نیکاراگوئھ، کوبا، برزیل، کره شمالی، 

یاست نادرستی  سًسوریھ، ترکیھ، ممالک افریقائی و دادن امتیاز بھ آنھا الزاما
 سیاست خارجی بھ چنین مانورھائی ى ممالک جھان در عرصھىھمھ. نیست

 در زمان تجاوز عراق ھامگر امپریالیست. کنندمیزنند و یار گیری دست می
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بھ ایران با یار گیری و فشار و تھدید و اھداء نان قندی، ممالک ھمسایھ و جھان 
منطقھ با سیاست خارجی عربستان  ایران تحریک نکرده بودند؟ ما در ىرا علیھ

، ھمین کندمیسعودی روبرو ھستیم کھ با مخارج گزاف بر ضد ایران یارگیری 
ی آمریکا و اروپا در رقابت با ابر قدرت روسیھ در ھا امپریالیستھاکار را سال

شکال کار در ایران بر سر اصل مسئلھ نیست ِا. دھندسابق انجام داده و ادامھ می
شود کھ این سیاست خارجی با سیاست داخلی نجا تولید میاین مشکل از آ

. مناسباتی منطقی و روشن و با دورنمائی ندارد
 اقتصادی اشتباه، ایجاد تورم، ھاىشود در داخل با اتخاذ سیاستنمی

خواری و دامن زدن بھ فساد و حیف و میل ثروت عمومی بھ مردم رشوه
 را ھااخت و این بذل و بخششگرسنگی داد و در خارج بھ بذل و بخشش پرد

شود وقت این پرسش مطرح می آن. نمائی نیز نمودبرای تبلیغات سیاسی بزرگ
ون بلرزد ھرگز ر چیست؟ رژیمی کھ ارکانش از دھاکھ ھدف از این امتیاز دادن

ترین بزرگ. تواند با دادن امتیازات خارجی خود را بر سر پا نگاه داردنمی
 کشورش باشند و با تکیھ بر این مردم است کھ باید متحد ھر رژیمی باید مردم

ترین امتیازات برای متحد خارجی را حتی اگر ضروری باشد با دادن بزرگ
در سیاست خارجی رژیم . تری جلب نموداز مدت بزرگرحفظ منافع د

 خارجی کھ حتی در شرایط وجود یک دولت ھاىجمھوری اسالمی امتیاز دادن
ھ طور کلی از آن چشم پوشید بھ توان ب ایران ھم نمیانقالبی و دموکراتیک در

 تیزش درک ىھر کس با شامھ. تدریج حکم رشوه دھی را پیدا کرده است
 مردم نیست، ھر کس درک ى کھ رژیم ایران مورد احترام و عالقھکندمی
 مردم از رژیم جمھوری اسالمی بیزارند و این رژیم از مردمش بیشتر ،کندمی

تر از دیوار ایران ھر کس کھ دیواری کوتاه. یوالھای بیگانھھراس دارد تا ھ
یابد، آن کس دست تکدیش بھ طرف ایران درازتر و برای دریوزگی بھ نمی

دھند  از این متحدین موقت و مشکوک، ایران را بازی میاىپاره. ایران می آید
م منزوی تنھا یک رژی. کنندمیو با گرفتن امتیازات فراوان بھ تعھداتشان عمل ن

و متزلزل و بی پایھ ناچار است این خفت را بپذیرد و با سخنان نسنجیده و ادبیات 
ھم سیاست خارجی را ببازد و ھم در سیاست .  خویش را تسکین دھد،ادبانھبی

. داخلی دچار ورشکستگی شود
کھ رژیمی سعی کند با دادن امتیاز بھ سایر ممالک و یارگیری جھانی  این

دور ایران را بشکند کار نادرستی ھ  اقتصادی و سیاسی بى محاصرهىحلقھ
 موفقیت چنین ى چنین سیاستی بھای خویش را دارد ولی درجھًنیست و طبیعتا
ثر از داخل و تحقق أ خارجی داشتھ باشد باید متىتواند جنبھ نمیًسیاستی صرفا

بی توجھی بھ حقوق مردم در درون، آرایش . حقوق دموکراتیک مردم باشد
.شکندارھای سیاست خارجی را در بیرون درھم میدیو
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اى ھستھىمسئلھ

 کھ امروز در سطح جھان در مورد دستیابی بھ اىماھیت مبارزه
ًنظر حزب ما این مبارزه ماھیتاھ  درگرفتھ است چیست؟ باى ھستھھاىنیروگاه

. ستھا امپریالیستى ملی و بر ضد منافع توسعھ طلبانھىیک مبارزه
خواھند انحصار انرژی جھان را در دست گیرند از ھم اکنون می ھاامپریالیست

این ھ ب.  انرژی چند ملیتی در آورندھاى جھان را بھ اسارت شرکتھاىو ملت
و مستقل با " دنیای سوم" تا ممالک شوندمی گوناگون مانع ھاىجھت با دسیسھ

رزه بر مبا. تکیھ بر نیروی خویش خود را از قید و بند استعمارگران رھا کنند
 ھاىیکی از ارکان رقابتھ  مواد اولیھ و از جملھ انرژی در جھان بتأمینسر 

. امپریالیستی بدل شده است
خواھند  با غنی سازی اورانیوم توسط ایران مخالفند زیرا میھاامپریالیست

انحصار غنی سازی را خودشان در آینده در دست داشتھ و با پایان انرژی فسیلی 
 ھاى اورانیوم را در دست گرفتھ و بھ جھان با قیمت انحصار،در جھان

مخالفت .  نمایندتأمینانحصاری انرژی صادر کنند و تسلط خویش را بر جھان 
 را باید در ھا با نیروگاه اتمی ایران و اصل غنی سازی مستقل ایرانیھاآمریکائی

فقط در این . چارچوب سیاست امپریالیستی آنھا برای تسلط بر جھان نگریست
.کندمی آنھا مفھوم و منطق پیدا ھاىکادر است کھ موضعگیری

امپریالیست آمریکا ھرگز از بمب اتمی ایران کھ بمبی موھومی است و اگر 
را دارد کھ با جلب افکار عمومی در  زیرا قدرت آن. ھم واقعی بود ترسی ندارد

ی بمب اتم. صورت خطای جبران ناپذیر ایران، ایران را با خاک یکسان کند
برای ایران نھ از نظر نظامی، نھ سیاسی، نھ اقتصادی و نھ تبلیغاتی ھرگز با 

مگر بمب اتمی پاکستان چھ گلی بھ سر آنھا زده است کھ بمب . صرفھ نیست
دولت ایران نیز بارھا اعالم کرده است کھ . سر ایران بزندھ اتمی ایران بتواند ب

 ول کن نیستند و علیرغم ھادر صدد ساختمان بمب اتمی نیست ولی آمریکائی
کھ ایران در پی   کھ دالیلی مبنی بر ایناىگزارشات آژانس جھانی انرژی ھستھ

خواھند حق ایران  با جار و جنجال می،دھددست نمیھ ساختن بمب اتمی است ب
آنھا با ریاکاری حق ایران را در غنی سازی اورانیوم پس . را از وی سلب کنند

 کھ ایران از این کنندمیشناسند ولی پافشاری  میرسمیتھ  انکار بھااز سال
باید پرسید حقی کھ نشود از آن استفاده کرد چھ ارزش . حقش حق استفاده ندارد

رسمیت ھ  البتھ در گذشتھ حتی این حق را بھاامپریالیست. حقوقی دارد
 بود اى ھستھھاىشناختند ولی این نظر آنھا مغایر پیمان منع گسترش سالحنمی

شناسند رسمیت نمیھ کھ این پیمان را ب کرد کسانی پرسش را مطرح میو این
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 ممالک غیر متعھد کھ ىکلیھ. دھند منکر حق ایران شوندخود حق میھ چگونھ ب
 گروھی ھاى ولی رسانھکنندمیند از ایران حمایت ااین پیمان را امضاء کرده

 مربوطھ اىھامپریالیستی بھ روی اخبار مربوط بھ آن، مربوط بھ کنفرانس
خود این . کنندمیخواب ھ گذارند و افکار عمومی خویش را بسرپوش می

ند از تسلیحات اتمی خود بکاھند از انجام این کار سر اکشورھا کھ موظف بوده
سیسات خود را ألملی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاباز زده و حتی بھ آژانس بین

.دھندنمی
 ى یک مسئلھًق قانونی ایران کھ صرفا با سیاسی کردن یک حھاآمریکائی

 است، اىلمللی انرژی ھستھا آژانس بینىعھدهھ فنی است و اختیار قضاوتش ب
ند و با فشار و دادن امتیاز از شورای امنیت سازمان ا سیاسی ساختھىیک مسئلھ

 جھانی را از مضمون ھاىند تا تمام تصمیمات و توافقنامھاملل ابزاری ساختھ
 متعھد ،و خویش را بر باالی سر مجمع عمومی سازمان مللخود تھی گرداند 

ند کھ در ا ایران گذراندهى غیر قانونی علیھىآنھا چندین قطعنامھ. قرار دھد
ضد حقوق سایر   کشتار جمعی و برھاىحقیقت بر ضد پیمان منع گسترش سالح

.ممالک غیر متعھد است
  قرار داده و ازآمریکا تنھا کشوری است کھ بمب اتمی را مورد استفاده

ممالک اشغالگر و متجاوز کھ دارای بمب اتمی ھستند نظیر اسرائیل  حمایت 
.کندمی

مردم ایران . کندمیاز این حق کشور ایران دفاع ) توفان( حزب کار ایران
 ىری در زمینھگ و ھر فن آوری مدرن دیاىحق دارند بھ فن آوری ھستھ

مردم ایران حق دارند . یدا کننددست پ...  واىموشک سازی، صنایع ماھواره
حتی بھ فن آوری الزم برای ساختن بمب اتمی و رسیدن بھ این مرز مانند 

رسمیت شناختن این حق ھ ب. دست پیدا کنند...  وھا و ایتالیائیھا و آلمانھاژاپنی
حقوق دموکراتیک . ربطی بھ ماھیت رژیمی کھ در ایران بر سرکار است ندارد

رسمیت شناختن ھ توان بنمی. رسمیت شناختھ شودھ ب ملل ىباید برای ھمھ
 را بھ رنگ پوست، نژاد، نوع حکومت، ایدئولوژی، مذھب، اندازه ھاحقوق ملت

 بزرگ ھستند اىھدر آن صورت این قدرت. مربوط کرد... بزرگی و کوچکی و
گیرند و در زندگی ھمھ دخالت عھده میھ کھ تفسیر این حقوق دموکراتیک را ب

 ھا بھ ایرانیاى ھستھىتصمیم در مورد مسئلھ. شوندمی فقیھ جھان  ولی،کرده
ھ قوقی را بح جھان و قلدرھای خون آشام کھ ھیچ ھاىمربوط است و نھ بھ پلیس

ھر صورت روزی منابع انرژی فسیلی بھ پایان ھ ب. شناسندرسمیت نمی
ھم  انرژی کشورشان باشند باید از ى آیندهتأمینممالکی کھ در فکر . رسدمی

اکنون با امکانات مالی و کارشناسانھ کھ در اختیار دارند در پی ساختمان 
 ى انرژی آتی خود باشند و محاصرهتأمین برای اى مستقل ھستھھاىنیروگاه
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حزب ما از ساختمان .  را در این زمینھ بشکنندھااقتصادی امپریالیست
ان کھ مرکب  اتمی بھ عنوان بخشی از سیاست انرژی مختلط در ایرھاىنیروگاه

 و مبارزه در این کندمیاست حمایت " جایگزین" و اىاز انرژی فسیلی، ھستھ
 امپریالیستی با ھدف تسلط بر جھان ھاىراه را یک مبارزه بر ضد دسیسھ

. داندمی
 احترام اى ھستھھاى جھانی باید بھ مفاد پیمان منع گسترش سالحىجامعھ

.رسمیت بشناسدھ وم ببگذارد و حق ایران را در غنی سازی اورانی
لک زورگو در جھان باید از قلدری و ایفای نقش پلیسی و ماسران م

رسمیت ھ دیکتاتوری در جھان دست بردارند و حقوق بشر و حقوق ملل را ب
 بپذیرند کھ ایران و یا ھرکشور دیگری حق دارد بھ غنی سازی اورانیوم ،شناختھ

روغگوئی و تحریکات مسموم آنھا باید بھ د.  دست یازداىآوری ھستھو فن
. حقوق طبیعی و قانونی مردم ایران پایان دھندىعلیھ

خطر جنگ

 آمریکا در ھاىاری و گرفتاریدخطر جنگ در اثر بحران مالی سرمایھ
عراق و افغانستان، و بر اثر تضادھای میان اروپا، چین، روسیھ با این سیاست 

م آمریکا در جنگ عراق و شرکت مستقی.  کاھش یافتھ استًآمریکا، موقتا
ھ افغانستان بھ رھبران نظامی آمریکا نشان داده است عواقب تجاوز بھ ایران ب

قدری در سراسر جھان زیاد ھ  بھاقدری ناروشن و خطرات آن برای آمریکائی
دھند یک ایران حتی اتمی را در کادر غیر اتمی کردن کل است کھ ترجیح می

ن نظامی آمریکا اعالم کردند کھ ایران بھ کارشناسا. خاورمیانھ تحمل کنند
سیسات اتمی ایران تنھا ایجاد أآوری اتمی دست یافتھ است و بمباران تفن

 کھ کنندمیآنھا این پرسش را مطرح . خیری در باز سازی مجدد آنھاستأت
. توان از بین برد را با توسل بھ نیروی نظامی نمیىایابی بھ دانش ھستھدست

 تبلیغاتی ندارد گویای آن است کھ امپریالیست ى جنبھً صرفااین اظھارات کھ
.  جنگی خویش در مورد ایران استىآمریکا در پی تغییر سیاست تجاوزکارانھ

 با تحریم ایران و سفت کنندمیآنھا با توجھ بھ نارضائی مردم در ایران تالش 
 ضد بشری و غیرقانونی و تبلیغات ھاى این تحریمھاىکردن پیچ و مھره

دادن خویش بھ عنوان دوست ایرانیان، موجی از نارضائی در اینترنتی با جلوه 
س این موج قرار گیرند و قدرت سیاسی را در ایران أایران ایجاد کنند و در ر

 ىآنھا مرکز ثقل فعالیت خویش را متوجھ. توسط عوامل خویش در دست بگیرند
 ى آنان را اگر از پوستھسخنان. ندافشار از درون با تشدید فشار از خارج کرده

کھ برای ھمھ قابل فھم شود این  طوریھ عوامفریبانھ و دیپلماتیک در آوریم ب
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دھیم تا تصمیمات ما را قدر گرسنگی و تشنگی می ما بھ ملت ایران آن׃ است
آنھا ھمین سیاست را در مورد کوبا در گذشتھ . یا مرگ یا نوکری آمریکا. بپذیرد

 موجب شده کھ ھااین کار امپریالیست. کنندمی اعمال ھاو نوار غزه و فلسطینی
خود ھ احساس ملی در ایران تقویت شود و حتی اشکال منفی و ارتجاعی ب

ند، امخالفت با نھضت ملی مردم فلسطین کھ قربانی نسل کشی شده. بگیرد
ولی . این امر است  ناشی از،مخالفت با جنبش مردم لبنان، مخالفت با اعراب

 رژیم ىفراخواندن مردم بھ مقاومت و مبارزه علیھ.  روشن استنقطھ نظر ما
 مقاومت ضد صھیونیسم و ىجمھوری اسالمی و تمام کسانی کھ در مقابل جبھھ

.کنندمیامپریالیسم سنگ اندازی 

ایران و سیاست داخلی

 دولتی بود کھ منافع بورژوازی تجاری ایران و ،دولت بر آمده از انقالب
این بورژوازی نھ . دادیت خویش را مورد  نظر قرار میروحانیت در تمام

آنھا با پرداخت سھم . داد و نھ با حساب و کتاب سر سازگاری داشتمالیات می
، ھم برای خویش با حاجی شدن کردندمیامام ھم رضایت روحانیت را جلب 

 آخرت را از قبل در بھترین جای بھشت ىخریدند و ھم خانھاعتبار عمومی می
این قشر بھ حمایت معنوی روحانیت برای مقابلھ با . شدند میصاحب

 استبدادی و خود سر در ایران نیاز داشت و از ھاى رژیمھاىزورگوئی
. کرد فشار حکومت استفاده میىروحانیت بھ عنوان عامل کاھش دھنده

 روحانیت کھ نانش در ى ارتجاعی حاکم نیز ناچار بودند از این حربھھاىرژیم
بورژوازی تجاری منابع مالی انقالب بھمن را . بازار بود بھ ھراسنددست تجار 

 کرد و پس از انقالب از روحانیت خزیده در قدرت انتظار جبران تأمین
 ایران، این وضعیت بسیار ىولی با تحوالت مستمر در جامعھ. داشت" خسارت"

افتھ  دست یًتغییر یافتھ است روحانیت در قدرت خود بر منابع ثروت مستقیما
البش ُاست و بھ خمس و ذکات و سھم امام تجار بازار برای پرداخت شھریھ ط

تواند بر بازاریان حکم نیاز ندارد بلکھ با کسب تمامی قدرت سیاسی، خودش می
عنوان یک قشر مذھبی، از بورژوازی تجاری سنتی در ھ روحانیت ب. براند

. شد وابستگی مالی مستقل میىعرصھ
 خویش ىنتی کھ در عین حال ھوادار امنیت سرمایھبورژوازی تجاری س

خواھد این امنیت را با نزدیکی و تکیھ بر فتواھای مراجع تقلید کھ مال  می،است
 کند و امیدوار بود کھ این امتیاز طبقاتی را برای خویش تأمینغصبی حرام است 

. دخاطر خدماتی کھ قبل از انقالب بھ روحانیت کرده بود حفظ کنھ ویژه بھ ب
 اخیر بھ ھراس بورژوازی تجاری ىسرکوب مراجع تقلید در این چند سالھ
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ھ رژیمی کھ مرجع تقلید را سرکوب کند پیروان این مراجع را ب. افزوده است
.تر نیز سرکوب خواھد کردطریق اولی سھل

بورژوازی تجاری برای تجارت بھ منابع پولی نیاز دارد و این منابع جز 
 نیازھای تأمین برای ھاولی درآمد بانک. ع دیگری نیستند در ایران منبھابانک

طور ھ کشور از منابع خارجی و از جملھ تجارت خارجی از درآمد نفت و گاز ب
توانند از اعتبارات بانکی برای تجار از این طریق می. شوندمی تأمینعمده 

 بھ اتاق بازرگانی در دست تجار وابستھ. ورود کاال بھ ایران برخوردار شوند
ولی درآمد نفت و . کنندمیدولت است و آنھا حامیان خویش را در بازار تقویت 

ولی ھمین . گیردمیگاز از طریق نظام بانکی در اختیار دولت ایران قرار 
اری، مدیریت مستقلی د سرمایھى در ایران بر خالف ممالک پیشرفتھاھبانک

برای . ندای از دست دادهندارند و استقالل خویش را در مقابل قدرت سیاسی دولت
 مالک عمل ،ِ باز پرداخت وام گیرندهھاىدادن اعتبارات، اعتبار واقعی و توانائی

نیست، توصیھ و فشار دولت و مراجع تقلید، پارتی بازی و رشوه خواری مالک 
 قابل ھا بانکھاىاین است کھ صدھا میلیارد تومان بدھی. اتخاذ تصمیم است

این سیاست، . ھ انتشار اسکناس بی پشتوانھ استوصول نیست و دولت مجبور ب
 ى کھ زالو صفت بر پیکرهکندمی دزد و کاله بردار و مافیائی خلق ،قشری

.ندااجتماع چسبیده
 اخیر در دست سپاه پاسداران و مقامات امنیتی ىولی دولت ایران در دوره

ران سپاه پاسدا.  قوای سرکوب زیر نظر رھبری و دولت است،متمرکز شده است
 اىکھ ارگان دادرسی با توجھ بھ فقدان قانونیت و ھرج و مرج با توجھ بھ این

دامان آن برسد با فشار و تھدید و تطمیع ھ وجود ندارد کھ مردم دستشان ب
بنادر .  بزرگی از اقتصاد ایران را تحت کنترل خود در آورده استھاىبخش

 مردمی و حسابرسی ترین نظارتکچلمللی بدون کوادریائی و فرودگاھای بین
 ھر کاالئی را بدون ،آنھا بدون نظارت. در دست این صاحب امتیازان جدید است

 و با بخشی از کنندمیتوجھ بھ مصالح اقتصادی کشور برای کسب سود وارد 
روحانیت خودی و بورژوازی تجاری سنتی خودی در این عرصھ ھمکاری 

تجار سنتی را در خود ادغام  بخشی از ًدولت جمھوری اسالمی عمال. نمایندمی
روکراسی دولتی سھم داده است و بخشی از بورژوازی وکرده است و در ب

تجاری و یا تولید کنندگان صنایع ملی در اثر این سیاست بی بند و بار بھ 
 کارخانجات قند و شکر دولتی ھفت تپھ و ىنمونھ. دنشومیورشکستگی کشیده 

 ىورود کاالھای بی رویھ با اجازه. استیا کارخانجات چای در مقابل چشمان م
 کشور، از طریق ىاھمسئولین بازرگانی و کسب اعتبارات مربوطھ از بانک

 آن ىخویشاوند ساالری، کارخانجات داخلی را ورشکستھ کرده است و این نشانھ
 اىھ با دادن اعتبارات دولتی برای ورود کاال بھ ھمپالکیھاروکراتواست کھ ب
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ودی را تقویت کرده و خود آنھا نیز از این طریق بھ درآمد خویش، تجار سنتی خ
روکرات بدل و خودشان بھ تجار جدید بً و یا اساسایابندمیکناری دست 

اری کار را بھ دفقدان حساب و کتاب و رعایت قوانین اقتصاد سرمایھ. دنشومی
 فقر را گسترش داده و تضاد ى دامنھ، کارگران منجر کردهىبیکاری بی رویھ

. بقاتی را تشدید کرده استط
 بورژوازی تجاری ىاین است کھ حکومت کنونی خود را دیگر نماینده

 سری ھاىبندیالبتھ نباید فراموش کرد کھ جناح. داندایران و وابستھ بھ آنھا نمی
 در ، خود در عین نفوذ فراوان در بازارىتلفھؤ مھاىتئو مقتدر بازار نظیر ھی

درتمندی را در دست دارند و اتحاد و پیوندی با  قھاىداخل حکومت نیز اھرم
ھر صورت روحانیت کنونی ھ ولی ب. ندا از بازاریان سنتی برقرار کردهاىالیھ

.  بعد از انقالب نیستھاھمان روحانیت یکدست در زمان خمینی و سال
روحانیت در دوری و نزدیکی بھ قدرت سیاسی و یا منشاء طبقاتی بھ اجزاء 

توان از  دیگر نمی،ھ شده و یا در حال تجزیھ شدن استطبقاتی خویش تجزی
روحانیت یکدست سخن بھ میان آورد و دولت را مدافع منافع روحانیت در 

اختالفات آنھا بسیار عمیق است و از سر تا ذیل حکومت را . تمامیت خود دانست
 در جریان انتخابات ریاست جمھوری عمق این ١٣٨٨در سال . گیردمیدر بر 

فات موجود کھ بھ درگیری خشونت آمیز و کشتار منجر شد، برمال گردید و اختال
امکان آشتی میان . باید با نابودی و خلع قدرت یک طرف درگیری پایان پذیرد

ایران آبستن .  تشدید شده استھاتضاد باالئی.  دیگر وجود نداردھااین جناح
تی رسیده است و  دولت دینی بھ دین دولًعمال.  استاىحوادث غافلگیر کننده

.روحانیتی امنیت دارد کھ دین دولتی را بپذیرد
 سھ دھھ  از گذشتروحانیت کھ ھمیشھ در ایران ارتجاعی بوده امروز پس

. دو گروه بزرگ تبدیل شده استھ  مردم بىاز انقالب با رشد نارضائی و مبارزه
این دو گروه کھ در گذشتھ بر سر سرکوب مردم و غارت اموال عمومی و 

بی ھاى  اموال ضد انقالب مغلوب گذشتھ و حیف و میل آنھا، اعدامىصادرهم
 و ترورھای داخل و خارج کشور، اشغال سفارت اى زنجیرهھاىرویھ، قتل

 ھاىآمریکا و تجاوز بھ مردم کردستان و ترکمن صحرا، سرکوب جنبش
 و ھا دزدیىکارگری و کمونیستی و دموکراتیک، سرکوب زنان و ھمھ

ست و شریک بودند و ھرگز نیز در این زمینھ بھ مردم ایران ھمد. ھاچپاول
 بقاء نظام تأمین ، امروز بر سر جھت تحوالت جامعھ،نداهحسابی پس نداد

 تصاحب و تقسیم ،اری جمھوری اسالمی، نوع اعمال قدرت سیاسیدسرمایھ
ویژه درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در میان اقشار ھ منابع ثروت ملی و ب

جان ھ  اجتماعی و ھراس از یک انفجار غیر قابل پیش بینی اجتماعی بگوناگون
 سیاست خارجی موافق ىجناح موسوم بھ اصالح طلبان در عرصھ. نداھم افتاده
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ست و این را عامل اھا  امپریالیستھاىسازش با آمریکا و تسلیم شدن بھ خواست
 ىدر عرصھداند ولی تحکیم رژیم جمھوری اسالمی و راه نجات از بحران می

. کندمیبھ نفع معتقدین بھ نظام حمایت " مردم ساالری دینی"داخلی از سیاست 
تازی والیت فقیھ و بیت آنھا تا حدودی خواھان حساب و کتاب ھستند و یکھ

 قدرت سیاسی ایران و روحانیت ىرھبری و مریدان آنھا را خطرناک برای آینده
 بی اھمیت اجتماعی بوده و اىھآنھا خواھان تعدیل فشار در عرصھ. دانندمی

دخالت آشکار در زندگی خصوصی مردم را کھ منجر بھ نارضائی عمومی 
 نباید کندمیآنھا بھ مصداق سری کھ درد ن. کنندمی نادرست ارزیابی گرددمی

 بی خطر انتقاد ھاى سرکوب رژیم در عرصھاىھدستمال بست از سیاست
 ىب در سرکوب مردم و جنایات علیھاین جناح کھ خود در اوایل انقال. کنندمی

ھموطنان ما شرکت فعال داشت و حتی بسیاری از آنھا از سران و پرچمداران 
 وقتی متوجھ شدند کھ عفریت استبداد ،سرکوب و اختناق و شکنجھ و اعدام بودند

 آزموده و شناختھ شده و مورد تائید ھاىتک تک منتقدین را با ھمان روش
بدون احترام بھ ...  شکنجھ و، اتھام،یعنی پرونده سازیتمامیت نظام در گذشتھ 

ھای "غریبھ" و از کندمیقانونیت و مصونیت و حریم حیثیت انسانی نابود 
 اىھا رسیده است و از خانھ"خودی"بھ " الرضامفسد فی"و " محارب با خدا"

آنھا .  ھوادار دموکراسی و مردم ساالری شدند،کشد دیگر سرک میىبھ خانھ
 کھ بھ والیت فقیھ اىشود و بھ محدودهتر می تنگھا خودیى کھ دایرهینندبمی

ساالری دینی را تبلیغ آنھا نخست مردم. گرددمی خالصھ کنندمیتمکین 
جز ھمان اعمال خشونت و سرکوب برای ھمگان و ھ  کھ چیزی نبود بکردندمی

الفت با  کارگر و نیروھای انقالبی و دموکرات و مخىویژه بر ضد طبقھھ ب
. شدھا کھ شامل جناح موسوم بھ اصالح طلبان می"غیرخودی"گسترش آن بھ 

 و معتقدین بھ نظام جمھوری اسالمی ھاساالری دینی باید در بین خودیمردم
 مردم ىلیکن مبارزه.  قدرت کنار زندىکھ آنھا را از دایره برقرار باشد و نھ آن

مردم . دھای تبلیغاتی فریب بخوردتر از این بود کھ با این شگرمیھن ما عمیق
 مطبوعات بودند و نھ تنھا از مطبوعات ىایران خواھان رفع سانسور از ھمھ

 مردم ایران خواھان آزادی احزاب بودند و نھ تنھا آزادی ،ھا"غیر خودی"
سازمان مجاھدین "و  " کارگزاران سازندگی"و یا " حزب اعتماد ملی"فعالیت 

 فشار از پائین کھ موتور اصلی در امر بھ جلو پرتاب این... و" انقالب اسالمی
اری دکردن اصالح طلبان است آنھا را مجبور کرد کھ برای حفظ نظام سرمایھ

رژیم را وادار کنند کھ قوانین . جمھوری اسالمی در پی اصالح آن برآیند
 امنیت ، از خودسری و بی قانونی دست بردارد،شھروندی را بھ رسمیت بشناسد

 کند و ھمان اشکالی را بپذیرد کھ در تمام جوامع تأمینیت افراد را و مصون
اری متعارف تجربھ و پذیرفتھ شده و برای کل نظام نیز خطری در بر دسرمایھ
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 بورژوازی صنعتی ایران نیز ھاى در عین حال خواستھااین خواست. ندارد
ی بورژواز. ھست کھ بسیار ضعیف شده و از حمایت دولتی برخوردار نیست

ش باید از حمایت قانونی، اصنعتی بھ سرمایھ گذاری تولیدی نیاز دارد و سرمایھ
تداوم این حمایت و در ممالکی نظیر ایران از حمایت دولتی و تضمین امنیت 

 صنعتی کھ یک ىویژه سرمایھھ سرمایھ و ب. ش برخوردار باشداسرمایھ
نیت قضائی نیاز گذاری دراز مدت در تولید است بھ ثبات سیاسی و امسرمایھ

منصب نظامی امنیتی یا اری کھ امنیت نداشتھ باشد و یک صاحبدسرمایھ. دارد
آخوندزاده با زور مسلسل قادر باشد صاحب اموال وی شود و در ایران دستگاه 

ار از سرمایھ گذاری پرھیز د این غاصبین را محاکمھ نکند، این سرمایھ،قضائی
 ھاىیر تولیدی و غیر شفاف با بھره غھاىش را در عرصھا و سرمایھکندمی

. کندمی و یا بھ امارات متحده عربی نقل مکان گیردمیکار ھ زودرس ب
 دولتی باشد و مجبور شود ىمورین عالیرتبھأاری کھ قربانی خودسری مدسرمایھ

 موافق اى نمی تواند با سامانھًبرای پیشرفت کارش حق و حساب بپردازد طبیعتا
 آن متکی بر تبعیض و عامل فشار و سرکوب باشد کھ دستگاه قضائی

آنھا خواھان آن ھستند کھ امنیت و قانونیت بر ھمھ جا . اران باشددسرمایھ
حکومت کند تا خیال آنھا برای سرمایھ گذاری راحت شود و بتوانند با فراغ بال 

شفافیت در نظام تاریک جمھوری . صاحب سودھای کارخانجات خویش باشند
 جوامع فاسد و استبدادی است ىِیست و این محصول ھمھابھاسالمی مفھوم غری

شود این عوامل منجر بھ این می. کھ اھرم نظارتی از پائین در آن وجود ندارد
این جناح .  پایگاه اجتماعی کسب کنند،کھ جناح اصالح طلبان از طبقات گوناگون

کاستھ نگری بیشتری برخوردار است و اگر از فشار مردم از پائین از آینده
. دارد مشروط دموکراتیک نیز دست بر میھاى از ھمان حداقل خواست،شود

 و معتقد است کھ برای کندمیاین جناح در جمھوری اسالمی بھ جمھوریت تکیھ 
آنھا جمھوریت را قبل از اسالمیت . حفظ نظام باید آراء مردم را بھ حساب آورد

.دھندقرار می
و ولی فقیھ قرار دارد کھ بھ " بیت رھبری"در مقابل این جناح 

ھر نامی کھ بر . گرایان معروفندطلبان و یا اقتدارگرایان و یا اصولانحصار
 ایرانند تنھا بھ اتکاء ىآنھا بگذاریم این گروه کھ از فرومایھ ترین بخش جامعھ

منابع ثروت مردم ایران دستگاھی از خویشاوندان و وفاداران بھ رژیم و 
. نداند کھ حمایتگر قشرھای انگلی در جامعھارھا بپا کردهبگیران و مفتخوحقوق

 حقارت دچارند در عین توھین و دشنام بھ دانشگاھیان ىاین گروه کھ بھ عقده
 ھاىبرای اعتبار اجتماعی خویش بھ جعل مدارک تحصیالت عالی از دانشگاه

زنند و آبرو و حیثیت ملتی را بر باد معتبر و یا ساختگی جھان دست می
 خطر بالقوه برای امنیت و ًاین عده با این روحیھ و طرز تفکر طبیعتا. ھنددمی
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کسی .  حکومتی نفوذ کرده و نفوذ دارندھاىتمامیت ارضی ایرانند کھ در دستگاه
 این گروه در .کندمیکھ ملتش را فریب دھد خیانت بھ منافع ملت را نیز تحمل 

ایستاده است زیرا تسلیم  سیاست خارجی بھ سرسختی در مقابل آمریکا ىزمینھ
آنھا از این مقاومت برای کسب . دانددر مقابل آمریکا را پایان کار خود می

 از ھاند کھ اگر آمریکائیا و بارھا اعالم کردهکنندمیامتیازات بیشتر استفاده 
سیاست تغییر نظام در ایران دست بردارند راه حل مشکالت بزودی پیدا 

 ھستند کھ با اطالع از ضعف رژیم و انزوای آن ھاولی این آمریکائی. شودمی
ولی در . در ایران و جھان با اعمال فشار خواھان کسب امتیازات فراوانند

 زندان و ، داخلی برای حفظ قدرت خود بھ دستگاھی از سرکوبىعرصھ
 دزدی و ، پرونده سازی، اتھامزنی، بھ دروغ و فریبکاری،شکنجھ و اعدام

. تکیھ زده است...  ارعاب و خودسری و،افھ پرستی رشوه خواری، خر،ارتشاء
شود  میتأمیناین جناح کھ زندگی مادیش توسط نظام دولتی از منابع نفت و گاز 

و حقوق بگیر دولت است و از امتیازات فوق العاده برخوردار است راه بقاء 
آنھا ھر منفذ بروز انتقاد را . بیندخود را در سرکوب و خفقان گسترده می

ی بالقوه برای امتیازات خویش حس کرده و با تمام قوا بھ سرکوب و خطر
آنھا در بھترین حالت خواھان یک حکومت نظامی . دنشومیآدمکشی متوسل 

 امام دوازدھم جا ىاین جناح خود را نماینده. رسمی و کنترل عمومی ھستند
 ىسلحھا. رودزند و با ھمان ابزار دینی تحمیق عمومی بھ جنگ مخالفین میمی

 اقلیتی صاحب نفوذ است ھاىوالیت فقیھ کھ در حقیقت تمرکز قدرت در دست
ناشی از ترس از مردم بوده و یک تئوری ارتجاعی برای توجیھ یک نظام 

ند کھ برای آراء مردم ارزشی اآنھا بارھا اعالم کرده. سرکوبگر بربرمنش است
حقوق  "،پیشگاه خدا و در دانندمی خدا ىل نیستند زیرا خویش را نمایندهئقا

نظر آنھا مردم تنھا دارای وظایفند و ھ ب. حرف مفت است" آراء مردم"و " بشر
کھ در  البتھ ریاکاری این نمایندگان خدا روشن است زیرا تا زمانی. نھ حقوق

مردم ھمیشھ در " نخست انقالب و جنگ مورد حمایت مردم بودند از ھاىسال
 ولی کردندمیش را از مردم طلب راندند و مشروعیت خویسخن می" صحنھ

طلبند و آن اسلحھ حال کھ مورد نفرت مردمند مشروعیت خویش را از خدا می
این عده در جمھوری اسالمی ایران . برندکار میھ را برای سرکوب مردم ب

گذارند تا از اھمیت نقش مردم کھ بازتابش در انقالب و تکیھ را بر اسالمیت می
. بکاھند جمھوریت استىدر واژه

 دموکراتیک بھ ىکھ نیروھای انقالبی برای تعمیق مبارزه در عین این
آیند عوامل ضد انقالبی و نوکر امپریالیست و صھیونیسم نیز مترصدند میدان می

برداری نموده و در جنبش دموکراتیک مردم ایران  بھرهاھاز این نارضائی
.رخنھ کنند
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دولت موازی

قالب دولت تشریفاتی بھ عنوان دولت واقعی، در ایران از ھمان بدو ان
دولت بازرگان . دولتی کھ ابزار سرکوب را در دست داشتھ باشد وجود نداشت

کرد کھ قدرت واقعی در بارھا بھ بی قدرتی خویش اذعان داشت و اعتراف می
. محلل روی کار آمدنش بود" نھضت آزادی"دستان دیگریست، دستانی کھ خود 

 نخست بھ علت شک و شبھھ بھ ،ھان کھ از ھمان بدو انقالبدولت موازی یا پن
چنان قوی شده و   آن،وجود آمده بودھ ب...  دولتی وھاى دستگاه، پلیس،ارتش

از . قدرت را قبضھ کرد کھ از تقسیم قوا در مملکت چیزی باقی نمانده است
 ىیژه انقالب، دادگاه وھاى دادگاه، مساجدھاى کمیتھ،ھمان بدو انقالب پاسداران

 لباس شخصی و ھاىروحانیت، سازمان امر بھ معروف و نھی از منکر، گروه
 نظیر ،چماقدار شعبان بی مخی، بنیادھای کالن اقتصادی غیر قابل نظارت

 جھاد ، خرداد١٥ بنیاد ، بنیاد مستضعفان، بنیاد شھید، امداد امامھاىکمیتھ
شور را در کنار لحسنھ علم شدند و کنترل واقعی کا قرضھاى صندوق،سازندگی

گزاری و ناز آن تاریخ مجلس قانو. دولت تشریفاتی و رسمی در دست گرفتند
 بھ ھا بانک، سازمان برنامھ ریزی و آبادانی، وزارت اقتصاد،وزارت دادگستری

 کالن و ھاىاز ھمان بدو انقالب وام.  تشریفاتی و تبلیغاتی بدل شدندھاىارگان
 بی وجدان از ھاىهللاات پرنفوذ و آیت مقامىبدون تضمین و تنھا با توصیھ

 پرداخت شد کھ آنھا امروز با گردن ھابودجھ مملکت بھ دولتمردان و خودی
زنند و کسی نیست کلفتی و حق بجانبی از پرداخت اصل و فرع آن سرباز می

از ھمان بدو . از آنھا توضیح بخواھد و آنھا را تحت تعقیب قانونی قرار دھد
ال عمومی باب شد و ھرج و مرج و بی قانونی برای حیف انقالب باال کشیدن امو

دولت و . کرد و تا بھ امروز نیز ادامھ داردو میل اموال عمومی زمینھ فراھم می
 داده شده را ھاى وام، قضائیھ و مجریھىنظام بانکی قادر نیستند با تکیھ بر قوه

. پس بگیرند
رای قبضھ کردن وجود آمده و شرایط را بھ  وضعیتی کھ امروز بىکلیھ

دست داده است از زمان ریاست جمھوری ھاشمی رفسنجانی ھ کامل قدرت ب
 خویش در کادر سیاست ى بودجھتأمین دولتی را برای ھاىشروع شد کھ ارگان

تعدیل اقتصادی موظف کرد کھ بھ فعالیت اقتصادی مستقل بپردازند و تحت نام 
موال دولتی بھ بھای  دولتی را در خرید اھاىروکراتوخصوصی سازی دست ب

بھ عنوان عوامل فشار جانبی در هللا ا انصار حزبىدارودستھ. ناچیز باز گذاشت
کار کرد و امروز نتایج ھ کنار دولت از زمان وی بھ صورت سازمانیافتھ آغاز ب

. بینیمآن سیاست خائنانھ را بھ چشم می
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 ىھ برای تجاوز بھ ایران آن نقطھاتھدیدات از خارج توسط امپریالیست
 ــ  نظامیھاىروکراتوعطفی بود کھ روند کسب تمام قدرت سیاسی در دست ب

روکرات کنونی بھ چنین قدرتی بعد از وحاکمیت ب. امنیتی را توجیھ و تشدید کرد
. نیاز دارداىمرگ خامنھ

یش صادر شد آخرین میخ پحکم حکومتی ولی فقیھ کھ فتوای آن در چند ماه 
دولت . روداکنون سخن از دولت کودتا می. بیدرا بر تابوت دولت تشریفاتی کو

گیری ھمان دولت موازی بود کھ امروز رسمیت خویش تکامل و شکل" کودتا"
روکرات مافیائی وماھیت طبقاتی این دولت بورژوازی ب. را اعالم کرده است

است کھ در ترکیب خود بخشی از روحانیت، بخشی از تجار سنتی بازار و 
 بخش اداری ًولی اساسا.  بعد از انقالب را جا داده استھاىبخشی از تکنوکرات

رود دست باال را دارد و بافت این نام دیوانساالران سخن میھ آن کھ از آنھا ب
ماھیت ارتجاعی و سرکوبگرانھ و بیرحم . ترکیب را فراھم آورده است

روکرات کھ موجودی انگلی و زیادی است و در دولت بعدی بھ وبورژوازی ب
شود از ھمین انگل تحت تعقیب قرار گرفتھ و یا خانھ نشین میعنوان 

. شودھر قیمت برای حفظ قدرت ناشی میھ دورنمائی و تالش ببی
طور عمده متکی بر در آمد ناشی از نفت و گاز ھ دستگاه دولتی ایران ب

 ىھر حال درآمدی موقتی است با فروش نفت بھ خزانھھ این درآمد کھ ب. است
دولت با در دست داشتن این منبع عظیم مالی خود را از مردم . دریزدولت می

دولت خود را . شودل نمیئ آنھا اھمیتی قاھاىجدا کرده و برای افکار و خواست
بیند بھ آنھا و بھ نمایندگانشان حسابی پس داند و نیازی نمیوابستھ بھ مردم نمی

.دھد
وجود آورده است کھ ھ ا باین منبع درآمد باد آورده برای دولت این امکان ر

خویشاوندساالری را در ایران تقویت کند و قشری انگل اجتماعی از میان افراد 
دولت کھ پاسخگوی مردم . مورد اعتماد کھ فرومایگانی بیش نیستند پرورش دھد

این در آمد در . دھدنیست از منابع درآمدش قشر مفت خوری را پرورش می
ی رشد استبداد و خفقان فراھم ساختھ و دولت را  مادی براىایران ھمواره زمینھ

.  کشانده استھاروکراتوبھ دوری از مردم و در خدمت قشر معینی از ب
 متولد شد کھ با ھا آقازاده،ى تازه بدوران رسیدهھاىروکراتونظامی از ب

 کھ باید نظامی خونی حاکمیت کنونی را بھ ،وصلت و زاد و ولد در میان خود
 مرفھ صاحب ىدر ایران یک طبقھ. نداء آنھا باشد بدل کردهتضمین ادامھ بقا

این طبقھ با ھر تغییری در ایران .  دارداىامتیاز پا گرفتھ است کھ ثروت افسانھ
کشاند و این حسابرسی زیرا ھر تغییری کار را بھ حسابرسی می. مخالف است

این قشر . کھ متکی بر قانونیت و نظارت عمومی است بھ ضرر آنھاست
این .  قشری انگلی و فاسد است و در فرومایگی ھمتا ندارد،روکراتوب
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 ملی در ھاىروکرات ھم اکنون قدرت را بھ پاس تصاحب ثروتوبورژوازی ب
دھد و تعلیف دست گرفتھ است و مریدان خود را با این امکانات پرورش می

.کندمی
ر از دوھ  اخیر دولت پنھان و موازی کھ بھ اتخاذ تصمیمات بھاىدر سال

با روی کار . تر شدنظر مردم از ھمان بدو انقالب دست می زد قوی و قوی
وجود آمد و ھ آمدن احمدی نژاد ترکیب قدرتمندی از کادرھای نظامی و امنیتی ب

 ھاىار ایران در تمام عرصھدترین سرمایھسپاه پاسداران بھ عنوان بزرگ
باالی سر دولت  سری از ھاىاقتصاد کالن ایران و در دست گرفتن اسکلھ

.نظامی بدل شد ــ سیاسی ــ رسمی و تشریفاتی، بھ غولی اقتصادی
ند اوجود آمدهھ  در این دوره باى سیاسی اقتصادی نظامی امنیتیھاىارگان

رسد چپاول  و محقند تا دستشان میدانندمیکھ تو گوئی خود را صاحب ایران 
اقتصادی سپاه پاسداران فھرست منابع مالی و . کنند و بھ کسی حساب پس ندھند

کھ آنھا را بھ جبر و یا رشوه و فشار دولتی و از طریق کاله شرعی صاحب شده 
در حقیقت امروز تمام قدرت سیاسی در دست . گنجداست در چندین صفحھ نمی

. سپاه پاسداران کھ زیر نظر والیت فقیھ و رئیس جمھور است متمرکز است
سپاه . گویندامنیتی است سخن می ــ امیمردم از یک دولت کودتا کھ دولتی نظ

اری مافیائی در ایران دست زده است کھ داد یک سرمایھجپاسداران بھ ای
تنگناھای اقتصادی را با فشار اداری و دزدی از منابع درآمد نفت کھ در 

اران دخسارت رفتار غیر اقتصادی این سرمایھ. کندمیاختیارش است جبران 
غولی اقتصادی پدید آمده کھ ھم . پردازند میًستقیمامافیائی را مردم ایران م

مھار این غول در دست ولی . نظامی و ھم قدرت اقتصادی است ــ قدرت سیاسی
سپاه پاسداران کھ حق . فقیھ است و معلوم نیست چھ موقع بند خود را پاره کند

 حمایت از جمھوری اسالمی در زمان ىدخالت در سیاست را نداشت بھ بھانھ
تدریج وارد سیاست شد و تھدید بھ کودتا کرد و امروز کودتای خویش ھ ی بخاتم
ار متعارف وجود دارد کھ دکدام سرمایھ. صورت خزنده عملی کرده استھ را ب

قدرت رقابت با این غول را کھ از حمایت قانونی و دولتی برخوردار است داشتھ 
 گاز گرفتھ تا نظام  اقتصادی از نفت وھاىباشد؟ سپاه پاسداران در تمام عرصھ

، کارخانجات ھا کاال، نظام ارتباطات، بنادر و فرودگاهىگمرکی، ورود بی رویھ
دست ... بزرگ، عقد قراردادھای دولتی بدون اعالم مناقصھ از طرف دولت و

کھ سپاه پاسداران نھ تنھا ورود و خروج کاال را کنترل  تر اینجالب. یافتھ است
، نھ تنھا با جبر غیر اقتصادی رقبا را کندمیکنترل ، نھ تنھا، تولید را کندمی

 توزیع در بازار و نظارت بر آن را نیز انحصار ى خود وظیفھ،سازدنابود می
تولید، توزیع، استخراج، بازرگانی، ھمھ و ھمھ در . عھده گرفتھ استھ کرده و ب

 .اری مافیائی استداری تنھا سرمایھدچنین نوع سرمایھ. دست پاسداران است
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اری چھل دزد بغداد است کھ ھر وقت از اصل سرمایھ کم آورند و یا در دسرمایھ
دھند کمبودش را با جبر از  از دست میاى سرمایھ، غلطھاىریزیاثر برنامھ

این سرمایھ داران مافیائی و مسلح از . کندمی ملت با دزدی جایگزین ىخزانھ
ودش را آنھا شود و سترسند زیرا ضررش را ملت متحمل میضرر نمی

آنھا نیازی بھ تفکر اقتصادی و برنامھ ریزی و توجھ بھ قوانین . کنندمیتصاحب 
.    اقتصادی ندارند

اقتصاد

 ھزار نفر ٦٠٠ میلیون و ٧٣ جمعیت ایران ،مطابق آخرین آمارگیری
 ھزار نفر در شھرھا و بقیھ در ٣٠٠ میلیون و ٥٢باشد کھ از آن عده می

 ھزار ٨٠٠ میلیون و ٢٣جمعیت فعال اقتصادی ایران بھ . روستاھا ساکن ھستند
 ھزار نفر ٨٠٠ میلیون ٢ ،از این عده بنا بر آمار منتشر شده. رسدنفر می
. بیکارند

این .  استاریدمناسبات سرمایھمناسبات تولیدی حاکم بر ایران یک 
 ىاری و دشمنان سوسیالیسم و طبقھدواقعیت را ھواداران مناسبات سرمایھ

اری امپریالیستی داری، سرمایھدبرای آنھا الگوی سرمایھ. کنندمیرگر کتمان کا
آلمان و ممالک مشابھ است کھ بھ پاس غارت جھان و ایجاد زندگی مرفھ و 

سایر . دارنداستقرار امنیت در کشورشان تزئینات دموکراسی را مجاز می
اری دمایھگنجند سر آنھا نمیىممالکی کھ در چارچوب سیاست گمراه کننده

 ىآنھا شرم دارند رژیم ایران را با نام واقعی خودش یعنی سامانھ. نیستند
. اری متعارف نیستداری ایران سرمایھدولی سرمایھ.  بنامنداریدسرمایھ
از مالیات مردم " بی نیاز"اری دولتی متکی بر درآمد نفت و گاز و دسرمایھ

. است
بھ جای این کھ نفت کھ ׃ ״کرد یکی از کارشناسان دانشگاھی در ایران بیان 

ی بین نسلی است، فروختھ شود و درآمد آن برای ایجاد ارزش ائیک دار
 جاری شده ھاىه شود، این درآمد صرف ھزینھد تولید و ثروت استفاىافزوده

 پرداخت شده ھاخواری و رشوهھابھ سخن دیگر بابت واردات، حقوق״ است
.دھدن شاه را ادامھ میاست زمایرژیم جمھوری اسالمی ھمان س. است

ھ این رژیم با این درآمد کالن نفت و گاز، بانک و بازرگانی ایران و ب
 و دستش باز است بھ اعمال خشونت و کندمیطریق اولی تولید را کنترل 

ی اعتماد و یا أدر جریان کسب ر. دیکتاتوری بپردازد و بھ مردم حساب پس ندھد
میان نمایندگان مجلس پول پخش استیضاح علی کردان وزیر جاعل کشور 

اری امنیت قضائی و د سرمایھىدر سامانھ. ی دھندأ تا مطابق نظر وی رکندمی
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 در ً باید عمالھاگذاریسرمایھ. گذاری استثبات سیاسی شرط عالقھ بھ سرمایھ
تواند از استقالل اقتصادی و سیاسی کشوری می.  تولیدی انجام شوندىعرصھ

چنین .  تولید وسایل تولید را داشتھ باشدھاىاخت ماشینسخن گوید کھ توانائی س
در ایران .  و حمایت دولتی نیاز داردھائی بھ مدیریت بانکھاگذاریسرمایھ

. گذاری نداردت سرمایھأوضعیت ھردمبیل و نامطمئنی ایجاد شده کھ کسی جر
ایران   خویش را بھ علت عدم امنیت و اطمینان ازھاىحتی ثروتمندان سرمایھ

ھم با  اری را با نفوذ سیاسی استبدادی آندوقتی قوانین سرمایھ. کنندمیرج خا
. شود منافع گروھی جایگزین کنیم سنگ روی سنگ بند نمیتأمین ىانگیزه

 باد آورده از بستن قراردادھای ھاىدر این حکومت اخذ داللی و کسب پول
مفتخوری . شودکالن رایج است و این حق داللی میان دست اندرکاران تقسیم می

 این رژیم است و میل بھ کسب ھاىاز درآمد نفت بدون کار تولیدی از ویژگی
 گیردمیدرآمدھای کالن و بی خطر داللی کھ پشت پرده و بدون سند صورت 

ھم   است کھ قراردادھای نامعلوم و نا روشن از نظر اقتصادی و آناىانگیزه
ارداد متواری شده و یا بدون پاسخگوئی بھ مردم بستھ شود و یا طرف قر

ِاری قوانین اقتصادیش تا حد زیادی با اعمال زور داین سرمایھ. ورشکستھ شود
شود و خسارت جبران ناپذیر بھ اقشار مردم وارد  مجریھ معیوب میىقوه
 ھرج و مرج نھادی ،دولت جمھوری اسالمی سرمایھ داری. کندمی

.کندمیتر مانروکراتیک نابساواری را با اعمال نفوذ بدسرمایھ
׃ اعالم کرد١٣٨٩رئیس مرکزآمار کشور در خرداد 

 ھاىی سبب شده کھ در بودجھآئتوجھ نکردن بھ بحث بھره وری و کار״
 ٥٥شود، فقط  عمرانی میھاىساالنھ، از ھر صد واحد پولی کھ صرف طرح

 واحد دیگر آن ناکارآمد باقی بماند و ٤٥واحد آن تبدیل بھ کار خروجی شود و 
. ״ بھ معنای ضایع شدن پول استاین

دلیل آن در این است کھ پول فراوان و بدون . کندمیتورم در ایران بیداد 
دولت .  و کاالی الزم برای مبادلھ با آن وجود نداردگرددمیپشتوانھ در بازار 

این کمبود کاال را با باز گذاردن دست دالالن تجاری خودی برای ورود کاال از 
بھ ورشکستگی ... عربی، چین، آلمان، ایتالیا، ترکیھ، کره جنوبی امارات متحده 

 ھارئیس صنف سراج. رساندصنایع داخلی و بیکار شدن کارگران یاری می
قیمت و با کیفیت اعالم کرد کھ واردات کاالھای سراجی چینی کھ ارزان

نامرغوبند عامل اصلی ورشکستگی واحدھای تولید سراجی در ایران است و 
یاست بدانجا منجر شده کھ بسیاری کارگران بیکار شده و یا شغل خود را این س

 ٥٥دھد کھ ایران نشان می١٣٨٨آمار بازرگانی خارجی در سال . نداتغییر داده
در اثر ورود .  میلیون دالر کاال از جھان خریداری نموده است١٨٩میلیارد و 
 ھاری از کارخانھ بسیا، واردات توسط بازرگانان وابستھ بھ رژیمىبی رویھ



٤٣

. تعطیل شده و بھ صنایع کشاورزی صدمات فراوانی وارد شده است
خواھد از بورژوازی تجاری و یا دالالن و خانھ دولت قادر نیست و یا نمی

بار مالیات بر دوش کارگران، کارمندان و یا بھ . سازان بھ اخذ مالیات بپردازد
ن کسر بودجھ بھ چاپ دولت برای جبرا.  حقوق بگیران استىکالمی ھمھ

زند و با افزایش حجم اسکناس در گردش کھ قدرت خرید اسکناس دست می
سیاست پولی کشور در . افزایدندارند بھ گرانی کمک کرده و بھ بار تورم می

 روز عمل ھاىتحت نظارت بانک مرکزی کھ باید مستقل باشد و جدا از سیاست
 مجریھ در مورد ىر ندارد و رئیس قوهاین یا آن دولت وابستھ نباشد قراھ  ب،کرده

بھمین دلیل با فشار دولت برای مبارزه با بیکاری . گیردمیسیاست پولی تصمیم 
 ھاى زود بازده اقدام کردند و با توصیھ و رشوه سرمایھھاىبھ سرمایھ گذاری

 ھااین عده یا با سرمایھ.  و اقوامشان قرار دادندھاکالنی را در اختیار خودی
در اثر این سیاست خانمان . د و یا خود را ورشکستھ اعالم نمودندفرار کردن

 خویش را ندارند با ھاى کشور کھ توانائی وصول طلبکاریھاى بانک،برانداز
حال طرح ھدفمند کردن . ندا میلیارد دالر کمبود پول روبرو شده٥٠ ًتقریبا
تا کنون تنھا یک ند کھ المللی پول بھ میدان آوردها را با فشار صندوق بینھایارانھ

. بار آورده است و آنھم افزایش گرانی و تشدید فقر مردم استھ نتیجھ ب
 میلیون دالر ٥٨دیوان محاسبات کشور اعالم کرده است کھ یک میلیارد و 

چنین اخباری در . داند بھ سر این مبلغ چھ آمده استگم شده است و کسی نمی
ست و کسی در پی پیگیری آن شرایط ایران شگفت انگیز نیست کار روزانھ ا

دزدی، رشوه خواری و فساد از ارکان اقتصاد مافیائی حاکم در ایران . باشدنمی
دارد و است و ھر روز قشری از دزدان سھم خویش را از ثروت عمومی بر می

تواند مورد انتقاد و اعتراض کسانی قرار گیرد کھ سھم خویش را  نمیًطبیعتا
ا از پیگرد قانونی ترسی ندارند زیرا ھمھ دست آنھ. نداروز قبل برداشتھ

 دولتی ھاىتوسط دالالن رژیم کارخانھ. ندااندرکاران قدرت بھ این کثافت آلوده
ند بھ ا وام گرفتھھای رژیم بھ بھای نازل کھ پولش را نیز از بانکدبھ افراد خو

 را ورشکستھ ھااین دالالن کارخانھ. شودعنوان خصوصی سازی فروختھ می
 و زمین کارخانھ را کھ در مناطق گرانقیمت قرار دارند بھ فروش کرده

. شاندکشود و جامعھ را بھ ویرانی می قربانی داللی می،تولید. رسانندمی
در ایران . ل نیستئ و کسی پاسخگوی این مسادنشومیصدھا نفر بیکار 

کھ  ینو در نتیجھ ا.  از ھم پاشیده استھامدیریتی وجود ندارد و در وزارتخانھ
ند و رژیم جمھوری اسالمی بھ سلطنتی و افرومایگان جای کارشناسان را گرفتھ

 زود بازده و ھاى گذارینظام خونی بدل شده است تصمیات بر اساس سرمایھ
گذاران داخلی بیشتر بھ جای سرمایھ.  دراز مدت اقتصادی استىبدون برنامھ

د و فروش مسکن و  تولیدی بھ خریى دراز مدت در عرصھھاىگذاریسرمایھ
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انحالل سازمان مدیریت و برنامھ . زمین و معامالت کوتاه مدت توجھ دارند
. بردتمامیت نظام از فقدان مدیریت رنج می.  آن استىریزی بھترین نمونھ

جای ھ  بیمار از خود بى اقتصادی یک جامعھىدولت احمدی نژاد در عرصھ
کھ چنین روشی حتی  تا زمانیل اقتصادی ایران ئھیچکدام از مسا. گذارده است

.  قابل حل نیستند،اری اتخاذ می شودددر کادر مناسبات سرمایھ

روحانیت 

تدریج ھ  ایران و انکشاف طبقاتی بعد از انقالب بھمن، بىبا رشد جامعھ
روحانیت و نھاد . شودروحانیت یکپارچھ بھ اجزاء طبقاتی خویش تقسیم می

 بر اساس کثرت گرائی بودند استقالل سنتی ًتانُ علمیھ کھ سھاىمرجعیت و حوزه
در گذشتھ مراجع تقلید . نداتدریج از دست دادهھ خویش را در جمھوری اسالمی ب

 مالی این پیروان معیشت خویش ھاىپیروان خویش را داشتند و از طریق کمک
بازاریان نیز سھم امام . کردندمی طالب را پرداخت ىرا گذرانده و شھریھ

در عمل . پرداختند توجھ بھ مرجع تقلید مورد قبولشان بھ آنھا میخویش را با
روحانیت سنتی شیعھ، استقالل خویش را حفظ کرده بود و متکی بر این پذیرش 
اصل کثرت گرائی و دارا بودن استقالل مادی، توانائی و جسارت اظھار نظر 

ود لطوایفی وجادر درون روحانیت شیعھ نوعی ملوک. مستقل را نیز داشت
توانستند در مورد یکدیگر نبودند و حتی میھ داشت و مراجع تقلید وابستھ ب

با در دست گرفتن .  گوناگون بدھندھاى پاسخ، جستجوگرانى مشابھھاىپرسش
کلی ھ قدرت توسط روحانیت شیعھ و قبضھ کردن آن توسط قشری از آنھا وضع ب

 برای روحانیت حال سالح کثرت گرائی کھ یک تاکتیک راه فرار. تغییر کرد
بود بھ ابزاری بر ضد روحانیت بدل شده بود و بھ تضعیف قدرت سیاسی منجر 

وقتی رھبری سیاسی و مذھبی ادغام بشوند تنھا رھبرانی نظیر خمینی . شدمی
توانند مظھر این وحدت و سرپوشی بر تضاد باشند، این حکم در مورد می

 شکست خود را از ھمان بدو ىھ و لذا ھستکندمیجانشینان خمینی مصداق پیدا ن
. دھدپیدایش در بطن خویش پرورش می

 سنگین برای نھادھای مذھبی ھاىبا تصویب مجلس شورای اسالمی بودجھ
.  گردیدتأمینحتی مخارج جاری روحانیون از این منبع . در نظر گرفتھ شد

 ماشین مذھبی بھ راه افتاد تا با ایجاد مراکز آموزشی کارمندان سر براه و
روکراسی وروکراسی سلطنتی گذشتھ را با بوکارگزاران دینی تربیت کند و ب

 ىل شدن سھمیھئشد کھ قادر نظر اول چنین دیده می. مذھبی جایگزین نماید
قانونی برای روحانیت، حمایت دولت از روحانیت است ولی در عمل دیده شد کھ 
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زیرا این . اردچنین نیست و عواقب وخیمی برای اصل کثرت گرائی روحانیت د
آن . کار منجر بھ وابستھ کردن روحانیت از نظر مالی بھ دولت گردیده است

ترند از مزایای مالی و دولت و ولی فقیھ نزدیکھ بخش از روحانیونی کھ ب
حمایت دولتی برخوردارند و آن بخش کھ مواضعی مغایر ولی فقیھ داشتھ و 

ن مزایا برخوردار نیستند، بلکھ دھند نھ تنھا از ایدولت را مورد نقد قرار می
 وابستگی ًاین حمایت مالی دولتی عمال. گیرندتحت تضییق دولت قرار می

ھر . دنبال داشتھ  مقاومت روحانیت برای تعلق بھ قدرت را بًروحانیت و بخشا
 مورد ًرفت فورامرجعی کھ زیر بار تصمیمات یک قشر خاص روحانیت نمی

وابستھ کردن . شدزات مالیش باطل میضرب و جرح قرار گرفتھ و امتیا
 استقالل آنھا را از بین برد و بھ آلت فعل ًروحانیت از نظر مالی بھ دولت عمال

این امر با اصل پراکندگی و کثرت گرائی مراجع تقلید شیعھ . ولی فقیھ بدل کرد
انداخت این بود کھ در تناقض بود و موجودیت این مراجع را بھ خطر می

ًمراجعی کھ نتوانند مستقال. قشار گوناگون روحانیت را تشدید کردتناقض میان ا

 نوکر ولی فقیھ باشند، مرجعیت و ًفتوا دھند و پیروان خود را ارشاد کنند و عمال
اران ددھند و دیگر در میان بازاریان و سرمایھپیروان خویش را از دست می

آنھا طلب حمایت نمایند دامان آنھا شده و از ھ کسانی یافت نخواھند شد کھ دست ب
لطھ کشیدن ُ استبداد خویش را تا بھ زیر سىولی فقیھ دامنھ. و مصونیت بطلبند

. کل روحانیت گسترش داد و این بھ واکنش سخت روحانیت سنتی روبرو شد
 امنیتی، قضائی، ھاىدستگاھی از کارگزاران دینی دیوانساالر پدید آمده کھ دوره

.  آنھا را با خود برده است، مدرک گرائیند و موجادیده... کمپیوتری و
دیوانساالری فرومایگان مذھبی کھ فاقد مدیریت و آینده نگری ھستند و ھر 

دھند زمام امور را در خدمت خیانت و جنایتی را با کاله شرعی غسل تعمید می
کوشد  بھ عنوان ولی فقیھ میاىخامنھ. ندادست گرفتھھ گردش ماشین دولتی ب

تالش وی برای ھمصدا کردن سایر مراجع دینی با . تی کندمرجعیت را دول
روحانیون با نفوذ مذھبی بعد از جنبش کمر . شکست کامل روبرو شده است

آنھا بوی . گزینند دوری میاى خرداد یکی بعد از دیگری از خامنھ٢٢شکن 
شکاف میان روحانیت . ند و از نفرت عمومی خبر دارنداخطر را استشمام کرده

.روحانیت دولتی بسیار عمیق است و قابل رفع و رجوع نیستشیعھ و 

 اعتراضی و اىھ و سایر جنبش خرداد٢٢دموکراتیک جنبش 
دورنمای آن

این جنبش در .  یک جنبش دموکراتیک بودًجنبش مشھور بھ سبز ماھیتا
شکل کار، اعتراض خودجوش مردم نسبت بھ تقلب در انتخابات فرمایشی بروز 
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نخستین بار نیست کھ رژیم جمھوری اسالمی با ریاکاری و در این برای . کرد
رژیم جمھوری اسالمی علیرغم . کندمیخدمت منافع اسالم در آراء مردم تقلب 

کھ موانع بسیاری بر سر راه نامزدھای انتخاباتی از جملھ ایجاد نظارت  این
و " ممنتخب مرد"استصوابی در شورای نگھبان برقرار کرده است تا نمایندگان 

عبور دھد و تنھا نوکران " غیرخودی"و " خودی"سای جمھور را از صافی ؤر
 مبارزات انتخاباتی بفرستد، ولی باز ھم ىدست بھ سینھ و وفادار را بھ عرصھ

آنھا . مطمئن نیست کھ با تمام این شگردھای نظارتی بھ منظور خویش نایل آید
مدعی شدند کھ اصل نظارت ند و احتی مصونیت نمایندگان مجلس را از بین برده

استصوابی برای تمام دوران نمایندگی مجلس اعتبار دارد و بھ این ترتیب یک 
ابزار فشار سیاسی برای اعمال نفوذ مستقیم در آراء نمایندگان مورد اعتمادشان 

در شرایطی کھ این ابزار کارآئی نداشتھ باشد عامل چماق و تھدید . ایجاد کردند
 ٢٢انتخابات . آوردیا سکوت را فراھم می" اقناع "ھاى زمینھمستقیم بھ قتل تمام

این انتخابات از روز نخست تقلبی .  نبوداى جدا بافتھى نیز تافتھ١٣٨٨خرداد 
رھبران جنبش سبز مھر تائید بر تمام این موانع ضد دموکراتیک زدند و . بود

 ھمین والیت فقیھ و رئیس جمھورش در. خود از صافی شورای نگھبان گذشتند
تر را تر و سر براه افراد مطیعھاانتخابات تقلبی، تقلب کردند و از صندوق

 اىجنبش سبز این توھین مستقیم بھ مردم را نپذیرفت و آن انگیزه. بیرون کشیدند
 خویش را بھ تمامیت رژیم جمھوری ى سی سالھىشده تا مردم خشم نھفتھ

 بود کھ اىبخودی و تودهجنبش سبز یک جنبش خود. اسالمی بھ نمایش بگذارند
 را ارتقاء داد و از ھا دموکراتیک بھ میدان آمد و این خواستھاىبا خواست

رھبران خویش پیشی گرفت و لزوم سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی را طرح 
ترکیب طبقاتی این جنبش شامل طبقات متوسط، اقشار روشنفکران، . کرد

 در اىزنان نقش ویژه. معھ بودند جاھاىآموزگاران، دانشجویان و بھ سخنی نخبھ
این جنبش داشتند و این امر نیز بھ علت ستم مضاعفی کھ بر زنان ایران وارد 

زنان ایران کھ از ھمان زمان انقالب در صفوف مقدم .  طبیعی بودًشود کامالمی
 خرداد با شرکت وسیع خویش در ٢٢ خرداد و ٢مبارزه قرار گرفتند در 

اری جمھوری دیش را نسبت بھ رژیم سرمایھ اعتراضی خشم خوھاىجنبش
ویژه در ھ  اجتماعی ایران و بھاىنقش زنان در تمام حرکت. اسالمی نشان دادند

.  اخیر برجستھ و بی مانند بوده استھاىسال
 طبقھ و نھ افراد جداگانھ، نھ از نظر سیاسی ىمثابھھ  کارگر ایران بىطبقھ

. ت نداشت و از آن بھ کنار ماندو نھ از نظر کمی و کیفی در این جنبش شرک
 دموکراتیک بورژوائی محدود ھاى جنبش نیز در حد ھمان خواستھاىخواست

 کارگر ایجاد کند و ى طبقھھاىماند و نتوانست و یا نخواست پیوندی با خواست
علل ھ گرچھ این جنبش ب. این ضعف جنبش و یکی از عوامل شکست آن بود
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 قدرتمند و پرنفوذ و مورد ىرھبری کنندهفقدان یک سازمان سراسری انقالبی 
اعتماد مردم، فقدان دورنمای کسب قدرت سیاسی و وجود رھبران سازشکار، 

شدت سرکوب شد، ولی دستآوردھای این جنبش ھ  کارگر بىدور ماندن از طبقھ
این .  مبارزات بعدی مخالفان رژیم جمھوری اسالمی استىنیروی محرکھ
دم را کھ از احترام بھ انسان و حقوق وی  دموکراتیک مرھاىجنبش خواست
گرفت در صدر مبارزه قرار داد و نشان داد مبارزه برای تحقق سرچشمھ می

. رد و مقبولیت داردُ دموکراتیک تا بھ چھ حد در میان مردم بھاىخواست
 ى حزب ما را تائید کرد کھ بھ مبارزهى این نظریھً خرداد مجددا٢٢جنبش 

یرا کھ این مبارزه قدرت بسیج فراوان داشتھ و اقشار دموکراتیک تکیھ کند ز
مبارزه بر ضد ستمگری و خفقان، بر . گیردمیگوناگون و عظیم مردم را در بر 
ضد دستگاه قضائی بیدادگر و مملو از تبعیض،  ضد خودسری و فقدان امنیت، بر

بر ضد برگزیدگان صاحب حقوق ویژه و مسلط بر جامعھ، بر ضد سرکوب زنان 
. ستھاجزو وظایف کمونیست... ی توجھی بھ حقوق مساوی آنھا با مردان وو ب

 ىمبارزه در راه استقرار سوسیالیسم کھ قطبنمای حرکت ماست باید از مرحلھ
در دوران استقرار دموکراسی و یا در پیکار برای . تحقق دموکراسی عبور کند

. شودکسب آن است کھ اھمیت سوسیالیسم و حقانیت آن روشن می
 خرداد نشان داد کھ دموکراتیسم در ایران پایگاه ٢٢جنبش دموکراتیک 

این است کھ حزب ما باید مانند . وسیعی دارد و خواست سوزان مردم است
گذشتھ با تمام توان در راه تحقق حقوق دموکراتیک مردم و مبارزه با ھرگونھ 

.    ستمگری و سرکوب و خفقان مبارزه کند
 نھ تنھا از جانب رھبران اصالح کندمیتعقیب  راخطراتی کھ جنبش سبز 

 بی نام نشان از بی سازمانی جنبش خود بخودی سبز ھاىطلب است بلکھ گروه
سلطنت طلبان و حامیان . نامند سبزھا میىسوء استفاده کرده و خود را نماینده

ویژه در ھ ند و بایک باره بھ رنگ سبز در آمدهھ امپریالیسم و صھیونیسم نیز ب
 اینترنت فعالند و نظریات انحرافی ى گروھی غرب و در شبکھھاىسانھر

پرستانھ و ضد عرب و فلسطینی و حمایت از ینیستی شاهوناسیونال شو
راه شناسائی و افشاء آنھا در طرح شعارھای . کنندمی را ترویج ھاصھیونیست

ضد امپریالیستی، ضد صھیونیستی و ضد سلطنت و ھمبستگی مردم ایران با 
 باید ھشیار ًوفاداران و یاران صمیمی جنبش سبز طبیعتا.  منطقھ استھاىلقخ

 ضد امپریالیستی مانع شوند کھ ى دموکراتیک با مبارزهىباشند و با تلفیق مبارزه
. دشمنان مردم ایران این جنبش را بھ کجراه برند

طور کھ بیان کردیم در ایران یک انتخابات ضد دموکراتیک و تقلبی  ھمان
شد از نظر حزب ما حتی اگر در این انتخابات جناح سبز حاکم می. ام گرفتانج

یک انتخابات از نظر . این مفھوم نبود کھ انتخابات تقلبی صورت نگرفتھ استھ ب
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حقوق بورژوائی زمانی آزاد و دموکراتیک است کھ احزاب حق فعالیت آزادانھ 
. وعات حاکم باشندداشتھ باشند، سانسور از بین برود، آزادی بیان و مطب

 نیروھای فعال سیاسی قرار گیرد و آنھا ى گروھی در اختیار ھمھھاىرسانھ
نامزدھای انتخاباتی . فرصت معرفی نامزدھای انتخاباتی خویش را داشتھ باشند

باید تساوی حقوق . ترض آنھا شودعباید احساس امنیت کنند و کسی حق ندارد م
رسمیت شناختھ شود تا زنان نیز ھ  اجتماعی بھاىزن و مرد در تمام عرصھ

باید . بتوانند مانند مردان خود را برای ریاست جمھوری معرفی کنند
 قومی و مذھبی را حذف کرد تا برای کسی مانع انتخاب شدن ھاىمحدودیت

توان از انجام یک انتخابات آزاد سخن وقت است کھ می آن. وجود نداشتھ باشد
 ٢٢در انتخابات . کندمیرایطی مبارزه  چنین شتأمینگفت و حزب ما برای 

 این انتخابات از بدو ،این اعتبارھ  مقدمات فراھم نبود و بنخرداد ھیچکدام از ای
. تحریم انتخابات تقلبی امر درستی بود. را کتمان کرد شد آنامر تقلبی بود و نمی

 موج بگیر و ببند ،بعد از سرکوب جنبش سبز و خانھ نشین شدن رھبران آن
در ترکیھ و یونان ھزاران فراری . دستگیری و فرار فعالین آن شروع شدو 

 سیاسی ى اروپا از پذیرش آنھا بھ عنوان پناھندهىایرانی وجود دارند کھ اتحادیھ
 و ھازند و آنھا را برای ھمکاری و ھمدستی با صھیونیستسرباز می
ار در این  سلطنت طلب بسیھاىسازمان. دھد تحت فشار قرار میھاامپریالیست

 تسلیم شود ًھر کس فورا. راستا فعالند و با دول مربوطھ ھمکاری فراوان دارند
دھند وگرنھ عفریت شوم بی حقی، بھترین امکانات را در اختیار وی قرار می
.کندمیتعقیب و بی خانمانی و بی پولی آنھا را تھدید 

ب در در کنار مبارزات کارگران و جنبش دموکراتیک اعتراضی بھ تقل
 اعتراضی فراوانی برای بھبود ھاى گذشتھ با جنبشھاىانتخابات ما در طی سال

چندین بار آموزگاران . یماشرایط زندگی و یا کسب حقوق مدنی روبرو بوده
. ندا خویش بھ اعتراض دست زدهىلتدریس برای دریافت حقوق عقب افتادهاحق

دھند و میزان حقوق این آموزگاران در مناطق روستائی و دورافتاده درس می
لتدریس در گفت ایك معلم حق. دھد رفت و آمد آنھا را میىآنھا تنھا کفاف ھزینھ

التدریس با مدرك  اگر یك معلم حق: و گو با خبرنگار اجتماعى فارس افزود 
 ساعت در ھفتھ در آموزش و پرورش تدریس داشتھ باشد، معادل ١٢كارشناسی، 

 ھاند و تمام این سختیان آموزگاران فاقد بیمھای. گیرد  ھزار تومان حقوق می٦٠
.آورد  کھ دولت آنھا را بھ استخدام رسمی درکنندمیرا از آن جھت تحمل 

آموزگان برای جلب توجھ مسئولین چندین بار بھ اعتراضات مسالمت آمیز 
. ندادستجمعی از سراسر ایران حتی در مقابل مجلس شورای اسالمی دست زده

وزارت : باشندشان از سوی آموزش و پرورش میادام رسمیآنھا خواھان استخ
 ىآموزش و پرورش وعده داده بود آموزگارانی کھ دارای پنج سال سابقھ
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لتدریسی ھستند بھ استخدام رسمی آموزش و پرورش در آیند ولی این احق
. تعھدات خود را بھ زیر پا گذارد" بودجھ نداریم"کھ   اینىوزارت خانھ بھ بھانھ

.توان اعتماد کرد مسئولین دولتی نمیھاى کھ بھ حرفبینندمیران آموزگا
 اقشار جامعھ را از دانشجویان، ىمبارزات صنفی و دموکراتیک ھمھ

در بر ... آموزگاران، خبرنگاران، پرستاران، دانش آموزان، نویسندگان، زنان و
ھ تواند باری جمھوری اسالمی بنا بر ماھیتش نمیدرژیم سرمایھ. گیردمی

این مبارزات برای ھر قشری .  دموکراتیک و حقوق مردم توجھ کندھاىخواست
شکل خاص خود را از جمع آوری امضاء تا نمایشات خیابانی و نامھ نگاری و 

رژیم . شودمقالھ نویسی دارد کھ ھمیشھ بھ صورت مسالمت آمیز برگزار می
 کند و از اوج تواند این مبارزات مسالمت آمیز را تحملجمھوری اسالمی نمی

 با اعمال کندمیاین جھت سعی ھ شدت ھراسناک است بھ گرفتن جنبش نیز ب
خشونت، با سرکوب مردم و بھ زندان انداختن و یا تعھدات سنگین مالی از آنھا 

کھ ظلم و جور،   تا زمانیًطبیعتا.  آنھا ممانعت کندىگرفتن از تداوم مبارزه
 بروز و رشد ىدر جامعھ حاکم است زمینھ... تبعیضات، فساد، فقر، بی عدالتی و

 خود را در ھا از زمینھاىاین اعتراضات در پاره.  نیز فراھم استھااین جنبش
سازد کھ نفس موجودیت آنھا  غیر دولتی نمایان میھاىاشکال سازمانی سازمان

 اجتماعی و لزوم مبارزه با آنھا، و نارضائی از نوع ھاىناشی از وجود آسیب
ترس رژیم از این است کھ . بی توجھی حکومت بھ اھالی استبرخورد و یا 

راحتی آنھا را در ھ  بھ قدری گسترش یابد کھ آنھا نتوانند بھا این جنبشىدامنھ
.نطفھ خفھ کنند

کارگران

 گسترش یافتھ و ً گذشتھ وسیعاھاى کارگر در سالىمبارزات طبقھ
و تظاھر آن بھ آمیز است  آنھا مسالمتىشکل مبارزه. سراسری شده است

 ھاى، نمایشات خیابانی، اعتصابات و تحصنھاصورت نامھ نویسی، بستن جاده
طور نمونھ از جملھ در ھ مبارزات کارگری در ایران ب. کندمیکارگری بروز 

:شھرھای زیر بھ درگیری با دولت و کارفرمایان رسیده است

سجد سلیمان، اصفھان، طبس، کامیاران، تھران، قزوین، عسلویھ، تبریز، م"
ساوه، یزد، سنندج، بروجرد، دیوان دره، قم، نھاوند، بومھن، ھفت تپھ، نجف 
آباد، قھستان، سبالن، کاشان، اردبیل، اسالمشھر، خوی، نیشابور، پاکدشت، 
کرج، سمنان، کرمانشاه، شیروان، سنگرود، پاوه، مشھد، رشت، اراک، بوشھر، 

"...بجنورد، شوش، خرم آباد و
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 خویش از جملھ در مقابل نھاد ریاست ھاىای بیان خواستھکارگران بر
، در مقابل مجلس شورای اسالمی، وزارت صنایع و ھاجمھوری و فرمانداری

 اجتماع ھاآنھا در محل کارخانھ. ندامعادن و یا کار و امور اجتماعی تجمع کرده
  خود بھ اعتصاب غذاھاىند و یا برای تحقق خواستاکرده و دست از کار کشیده

.ندادست زده
آیند  میھا آن است کھ کارگران بھ خیابانى کارگری نشانھھاىاین حرکت

توانند تا این حد خود را سازمان دھند و در میان خویش ھمبستگی و می
ند برای حفظ ھمین حداقل تشکیالت از اآنھا موفق شده. کارگری ایجاد نمایند

.ده نمایند دستجمعی و برگزاری اردوھای کارگری استفاھاىگردش
 ىاین گستردگی و تداوم مبارزات کارگری بیانگر آن است کھ درجھ

ترین وضعی از نیروی اران بھ وحشیانھداستثمار در ایران تشدید شده و سرمایھ
ھ  حداقل زندگی خویش بتأمین و آنھا برای کنندمیکار کارگران سوء استفاده 

.نداخاستھپا
ان و برخورد رژیم جمھوری  کارگرىاین گستردگی و تداوم مبارزه

اسالمی با آنھا بیانگر آن است کھ کارگران بھ ابزار کارگری رژیم بھ عنوان 
اعتماد و " شورای اسالمی کار"و "  کارگرىخانھ"نمایندگان خویش یعنی

.دانندمی خویش نىاعتقادی نداشتھ و آنھا را نماینده
ست زیرا آنھا در تر از مردان ادر میان کارگران وضع زنان کارگر وخیم

 جنسی قرار گرفتھ و فشار مردساالری ھاىمحیط کار مورد تبعیض و مزاحمت
. سنتی را حتی در میان کارگران باید بر دوش خود تحمل کنند

تھدید و تفرقھ و تصویب قوانین

را بھ " شورای اسالمی کار"و "  کارگرىخانھ"کھ  تالش رژیم برای این
ا بزند و در میان آنھا ایجاد تفرقھ کند بیانگر دو عنوان نمایندگان کارگران ج

سیاست رژیم است از طرفی از تشکل سندیکائی کارگران جلو گیرد و از جانب 
دیگر با سرکوب آنھا و استقرار خفقان مانع رشد و تکامل جنبش کارگری شود 

سیاست . شدت ھراسناک استھ زیرا رژیم از تشکل و قدرت جنبش کارگری ب
داز و حکومت کن و تالش نمایان تا آرامش مبارزات کارگری حفظ تفرقھ بیان

. رژیم استھاى شود از سیاست
 ىدر خصوص نقش شورای اسالمی کارخانھ بارھا سخن رفتھ است و ھمھ

کنون در  شواھد دال بر آن است کھ در تمام واحدھای تولیدی این شوراھا تا
ند و از حمایت علنی اشت کرده بھ کارگران پھای کامل با مدیران کارخانھئسوھم
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 ھاىاین شوراھا کھ عامل کنترل کارگرانند در دوره. نداآنھا دریغ ورزیده
ند از خوش رقصی برای مدیران و خیانت بھ کارگران اگوناگون تا توانستھ

.نداکوتاھی نکرده
مورین انتظامی کوشش کرده کھ کارگران را أرژیم جمھوری اسالمی با م

 از تجمعات آنان جلوگیری کند و مانع شود کھ آنھا در مقابل بھ زندان انداختھ و
. شوراھای اسالمی کار وابستھ بھ رژیم برای حقوق مستقل خویش مبارزه نمایند

خواھند دولت و مسئولیت دولتی را مورد این پیام کارگران روشن است کھ می
گری  دستگیری فعالین مبارزات کار، رژیمىھایکی از روش. خطاب قرار دھند

لمدت برای زھر چشم گرفتن از سایر ا طویلھاىو محکومیت آنھا بھ حبس
 اخیر رژیم بھ شناسائی فعالین کارگری پرداختھ و ھاىدر سال. کارگران است

برای ایجاد رعب در میان آنھا در قبل از ھر مناسبت تاریخی آنھا را برای 
ژیم ایجاد پراکندگی سیاست ر. برندمورین امنیتی میأبازجوئی و تھدید بھ نزد م

ھم اکنون بسیاری . ھراسدشدت میھ در میان کارگران است زیرا از تجمع آنھا ب
.برندسر میھ  رژیم جمھوری اسالمی بھاىاز فعالین جنبش کارگری در بیغولھ
:گوید  رژیم میھاى روشىیکی از فعالین کارگری درباره

 قابل دید ًاقعای در این چند سال، وئ دستاوردھای فعالیت سندیکا»
ید و عنوان ئ تاًزنند، علنا ھا حرف می پایانھ رانندگان کھ با ھم در. است
ھای  خاطر فعالیتھ کنند کھ ھرچھ از نظر حقوق صنفی دارند، ب می

 شرکت جدا ىشود کھ ما را از بدنھ االن تالش زیادی می. سندیکاست
س بگیرد، کنند، ایجاد وحشت کنند کھ ھرکس با ما حرف بزند و تما

خواھند با  در واقع می. شود شود، جلوی کارش گرفتھ می تنبیھ می
« .دستگیری فعاالن سندیکا بھ دیگران ھشدار بدھند

زنند و  فعالین کارگری را دور می، کھ کارشناسان رژیمکنندمیآنھا اشاره 
 کرده این ترتیب میان آنھا تفرقھ ایجادھ گیرند و بخودشان با کارگران تماس می

رژیم جمھوری . شوند کارگران میىو مانع تماس نیروھای پیشرفتھ با توده
. حسابگرانھ پیوند زده استھاىاسالمی روش سرکوب را با مانور و نقشھ

یکی از نشریات در مورد موانعی کھ در راه تشکل پذیری کارگران موجود 
را مبنای تحلیل  و شرایط عینی کنونی کندمیاست بھ نقش قوانین مصوبھ اشاره 

׃آورددھد و میقرار می

 ٩٦مراکز کاری کارگاھی، دانیم کھ کارگران مشغول درمی» 
 زیر ده نفر و کمتر مشغول کارند کھھاىدر صدشان در کارگاه
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ًجملگی کارگران قراردادی ھستند کھ اگر حرف تشکل را بزنند فورا

یع کفش، ، صناھاصنایع متوسط ھمچون نساجیدر. دنشومیاخراج 
قاچاق و ورود بی خاطرھ ب... صنایع الکتریک، صنعت چینی سازی و

.  این صنایع با بحران واقعی روبرو ھستند، تولیدات از خارجىرویھ
در صنایع بزرگ ایجاد . تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن ھستندیا

باشد و کارگران قانون کار ممنوع میھرگونھ تشکل بر مبنای
صنایع کارگران از طرف دیگر در بیشتر این.  ندارند تشکلىاجازه

 ، مجلسىشکل قراردادی مشغول کارند و برمبنای مصوبھھ ب
چھ .  از دریافت حقوق بیکاری محروم ھستندیحتکارگران قراردادی

کارگران قادر بھ ایجاد در بعضی از صنایع کھ. رسد بھ ایجاد تشکل
می کار ھمچون اسالھاىتشکل مورد نظر خود ھستند، شورای

 خود را بر آنھا گسترده و از ھرگونھ حرکتی در ىاختاپوس الشھ
خودرو و  ایرانىمانند کارخانھ. کنندمییابی جلوگیری جھت تشکل

وزارت کار، کارخانھ  کارگر وىصنایع نفت کھ در اولی با تبانی خانھ
نفت مسئولین صنایع وز انتخابات تعطیل کردند و در  ررا در در

وزارت کار ھر دو مجمع عمومی را منحل شده اعالم  کارگر وىخانھ
لذا . کارگر نفت را دستگیر کردند١٢٠نمودند و در این رابطھ بیش از 

چندان  فعالین کارگری صدىبا توجھ بھ چنین وضعیتی وظیفھ
یابی کارگران موقت در الزم است چگونگی سازمان. شودمی

رگران شاغل در صنایع کارگران بیکار، کا کوچک،ھاىکارگاه
 مشخص بھ ىبرنامھرا مورد بررسی قرار داد و با یک.. بزرگ و

توان نشست و ھمواره از وجود چنین نمی. این سمت حرکت کرد
الزم است برای تغییر آن . گفت و مطلب نوشتمشکالتی سخن

«. اساسی نیز برداشتھاىگام

خصوصی سازی

 دولت، قربانی واردات بی ھاىکارگران قربانی سیاست خصوصی سازی
، قربانی صاحبکارانی ھستند کھ کندمیی کھ تولید داخلی را نابود ئ کاالھاىرویھ

 و مورد کنندمیبرای نپرداختن حقوق معوقھ و طلب آنھا اعالم ورشکستگی 
 را تعطیل ھاآنھا قربانی کسانی ھستند کھ کارخانھ. گیرندحمایت دولت قرار می

دھند از فروش زمین کارخانھ و داللی سود وعده میخود ھ ، چون بکنندمی
کارگران قربانیان قراردادھای . بیشتری نصیب آنھا خواھد شد تا کار تولیدی

ند و آنھا با انعقاد اموقت با پیمانکارانی ھستند کھ از طرف کارفرما استخدام شده
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 کھ کارگران از مزایای درمانی و دنشومیقراردادھای کوتاه مدت مانع 
یکی از کارگران در این مورد .  اجتماعی و نظایر آنھا برخوردار بشوندھاىیمھب

׃دھدچنین توضیح می

 الزم بھ یادآوری است کھ قرار پیمانی بھ نوعی استخدام گفتھ »
شود کھ کارفرما خود از ثبت قرارداد کارگران شانھ خالی کرده و می

گذارد و  پیمانکاری میھاى شرکتى استخدام را بھ عھدهىوظیفھ
 کارگران را مانند دیگر اشیاء بھ کارفرما اجاره ھاسپس این شرکت

.دھندمی
قاد قراردادھای دستجمعی با کارگران طفره عکارفرمایان از ان

بھ موجب مواد فصل ھفتم قانون کار، کارگر و کارفرما با . روندمی
تعیین شده است ی کھ در قانون کار ئھا رعایت قوانین بھ ویژه حداقل

.جمعی امضا کنند  کار، باید پیمان دستھىراجع بھ نحوه
ید وزارت کار و امور اجتماعی ئرعایت مفاد این پیمان پس از تا

ھای امضا کننده  آور بوده و ھیچکدام از طرف برای ھر دو طرف الزام
 ولی .حق ندارند پیمان دستجمعی را بھ صورت یکطرفھ نقض نمایند

 بی حقوقی کارگران کھ حتی از حقوق خود بی خبرند کسی نظارتی بر
ھر تحمیلی تن در دھند، ندارد ھ و یا بھ علت فشار اقتصادی ناچارند ب

اعتصاب تنھا سالح کارگران برای پیشبرد . خواھد داشتھ باشدو نمی
 خود است و توانستھ در بسیاری موارد کارفرمایان را بھ ھاىخواست

یشھ از حقوق کارفرمایان دفاع کرده دولت ھم. عقب نشینی وادارد
 «.ترین کارفرمایان ایران استاست زیرا خودش یکی از بزرگ

׃ کارگر در غرب تھران خبر دادىیکی از اعضاء خانھ

 پیمانکاری در ھاى درصدی استخدام۵٠ تا ۴٠اشاره بھ رشد با» 
رگران ھا با کا  در بسیاری از کارخانھ٨٧در سال غرب،ىھای منطقھ کارخانھ

.بستھ شده استصورت پیمانکاری قراردادھ قراردادی ب
 پیمانی کھ پس از قراردادھای موقت کار بھىدر استخدام کارگر بھ شیوه

ھا و واحدھای تولیدی، صنعتی و   استخدام کارگر در کارخانھىترین شیوه رایج
تبدیل شده است، کارگر از طریق شخص سومی کھ پیمانکار خدمات خدماتی

«".شود در کارخانھ مشغول کار خواھد بود میوی انسانی نامیدهنیر
قراردادھای موقت خواستار لغو فعاالن کارگری کھ از زمان مرسوم شدن

 ىعنوان بدترین شیوه پیمانی کارگر بھاین شیوه استخدامی ھستند، از استخدام
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.کنند استخدام نیروی انسانی یاد می
ستخدام پیمانی، پیمانکار نیروی انسانی از اکارگران معتقد ھستند کھ در

.کند داری میخودپرداخت تمامی مطالبات قانونی کارگران
:یكی از كارگران در این خصوص گفت

بیمھ، مزایا، حقوق سر . كارگران قراردادی امنیت شغلی ندارند» 
 «.شود بھ آنان پرداخت نمیًوقت، اصال

:د و گفتوی بھ قانون جدید استخدام اشاره كر

 را دوباره بھ ھاند كھ بازنشستھااالن یك قانون جدید گذاشتھ» 
كارفرما بابت این . گیرندصورت پیمانی و روز مزد بھ كار می

دھد این ی ھم نمیئكند ھیچ گونھ مزایا حق بیمھ پرداخت نمی،كارگر
غایت استثماری ھم برای كارگر بازنشستھ شده ضرر دارد و ھ قانون ب

تا وقتی نیروھای قدیمی را .  اشتغال نیروھای جوان استھم بھ ضرر
گیرند ھیچ نیروی جدیدی را ھم استخدام با این وضعیت بھ كارمی

 « .كنند و جوانان بیكار ھستندنمی

وضعیت خصوصی سازی کھ از زمان دولت رفسنجانی تحت نام تعدیل 
ی اقتصادی صورت گرفت شکل خاصی بھ خصوصی سازی داده است کھ صدا

معاون دبیر كل خانھ كارگر در سخنرانی خود . مسئولین را نیز در آورده است
   در كشور را خالى شدن سفره اقشار كم درآمد از جملھ حاصل خصوصى سازى
:كارگران دانستھ و افزود

سازى صورت نگیرد، این   اگر نظارت جدى بر امر خصوصى»
اى دیگر   براى عدهاى خاص و فقر عده كار منجر بھ ایجاد ثروت براى

وى گفت". خواھد شد
مدیریت امور بھ  ى كھ خصوصى سازى موفق بوده ئدر كشورھا"

كھ در كشور ما  این بخش خصوصى واگذار شده است، در حالی
 افرادى واگذار شده است كھ ھیچ  ھاى خصوصى بھ مالكیت بخش

 از این رو نیروى كار را. اند اى براى كار و تولید نداشتھ انگیزه
.«. اند اھداف خود دانستھ و بر قانون كار تاختھ مھمترین مانع 
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سوانح و خدمات بھداشتی

در بسیاری واحدھای تولیدی و صنایع ساختمانی ھیچگونھ خدماتی از جملھ 
 مناسب محیط کار برای خارج ىخدمات بھداشتی، سالن غذا خوری، تھویھ

وجود ندارد و  بھداشت ... ر وکردن دود و گرد و خاک و گازھای ناشی از انفجا
.باشدو ایمنی ھمگی در حد صفر می

، بھ دنشومیآمار سوانح کار در ایران سرسام آور است کارگران مثلھ 
سوزند، اعضاء مانند، قربانی انفجارند، میر میاافتند، زیر آوگودال می

یا شود تا از وقوع سوانح جلوگیری شود و شود و تالشی نمیبدنشان قطع می
کارفرمایان کارگرانی را کھ دست یا انگشتشان قطع . را بھ حداقل برسانند آن

صرفھ جوئی . کنندمی من در آوردی و پرونده سازی اخراج ھاىشده بھ بھانھ
ر در این عرصھ بھ بھای جان کارگران تمام تکارفرمایان برای کسب سود بیش

.  می شود

 کارگرانىھاخواست

 کارگر ى کارگران بھ شعارھای نفی استثمار طبقھھاىما در میان خواستھ
کنیم کھ ناشی از نفوذ عناصر آگاه در درون جنبش کارگری نیز برخورد می

 غیر سیاسی و ىاکثریت اعتصابات کارگری کھ صورت گرفتھ است جنبھ. است
 صنفی برای رعایت حقوق کارگران و بھبود شرایط زندگیشان داشتھ ًصرفا
ن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، خواھان پرداخت کارگران خواھا. است

 خود، خواھان اجرای قانون کار، خواھان بازگشت کارگران ىحقوق معوقھ
اخراجی، لغو اضافھ کاری اجباری و برداشتن سقف اضافھ کار عادی، افزایش 

، لغو قراردادھای موقت و استخدام رسمی کارگران، )حق بھره وری(حق آکورد 
ھای پیمانکاری و انتقال کارگران آن بھ خود   گسترش شرکتجلوگیری از

در عین حال کارگران مایلند کھ در تصمیمات کارخانھ کھ با سرنوشت . شرکت
این جھت عالوه بر آن نکات زیرین را مانند ھ آنھا مربوط است سھیم باشند و ب

ھا، شرکت نمایندگان   کارگری عدم ورود حراست بھ سالنھاىآزادی تشکل
 ى طبقھ بندی مشاغل، شرکت نمایندگان کارگران در کمیتھىرگران در کمیتھکا

تشخیص کارھای سخت و زیان آور، کاھش فشار کاری با استخدام نیروھای 
.کنندمیتری را نیز طرح  پیشرفتھھاىجدید، خواست

 مقررات مربوط بھ حتی تشکیل شورای اسالمی کار کارخانھ و رعایت
. ر با مشکل روبروستکارھای سخت و زیان آو

:گفت١٣٨٧ كارگر استان قزوین در سال ىى خانھئدبیراجرا
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 درصد ٨٠ بیش از، با وجود سھ ھزار واحد صنعتى در استان»
«. واحدھا فاقد تشكل كارگرى ھستند از این 

یعنی شورای اسالمی کار نیز در آنھا حضور ندارد و این وضعیت تا بھ 
.امروز نیز ادامھ دارد

:كریمى با بیان این مطلب افزودعلى 

ھا و كارخانجات استان ھیچگونھ تشكل و  شركت  در بسیارى از»
   تشكل كارگرى در این١٠٠وجود نداشتھ و تنھا كمتر از انجمنى 

 پیگیرى  اى براى  از این رو كارگران ھیچ نماینده،واحدھا وجود دارد
« . مسائلشان ندارند

׃كید كردأاى اسالمى كار كشور ترئیس سابق كانون عالى شوراھ

 كارگران ىعنوان نمایندهھ  افرادى كھ در حال حاضر ب»
موضوعات را  درمجامع قانونى حضور دارند، قدرت تجزیھ و تحلیل 

كارگرى و سكوت آنان در  ترین دلیل این امر حذف بن ندارند و مھم
«. این زمینھ بوده است

مبنى بر كاھش  آمار وزارت كار ،صادقى در بخش دیگرى از سخنان خود
:شكایات كارگرى را غیر واقعى دانستھ و افزود

 ارتباط كارگران با ادارات كار ً با ایجاد شوراھاى سازش عمال»
نتیجھ و بدون ارزش  ھا را بى گونھ شكایت قطع شده و كارگران این

 «. دانند مى

׃در ھمین عرصھ نشریات نوشتھ اند
نمایندگان كارگران   از مشھد در دیدار تعدادى ازبھ گزارش خبرنگار ما

كارگر مسائل و مشكالت این قشر   ىخراسان رضوى با معاون دبیر كل خانھ
رئیس كانون بازنشستگان این استان طى . قرار گرفت مورد تجزیھ و تحلیل 

:سخنانى با انتقاد از سیستم اجرائى وزارت كار گفت

 «كند؟  كارگران را انتخاب مىنمایندگان در كجاى دنیا دولت » 
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:وى افزود

. است  امور گشتھى ھمھى وزارت كار خود متولى اداره»
: گفت رمضانى خطاب بھ دست اندركاران این وزارت خانھ

اجازه بدھید كارگران خودشان نمایندگان خود را گزینش كنند، 
 دفاع از ىزیرا كسانى كھ از طرف شما معرفى شوند توان و اراده

.«. یروى كار را نخواھند داشتن

. دل کارگران ایران استد و درھا شکایتىاین یکی از نمونھ
کارگران خواھان آنند کھ با کارفرمایان قراردادھای دراز مدت و نھ کوتاه 
مدت و موقتی بھ امضاء برسانند کھ مانع شود کارفرمایان آنھا را ھمواره بھ 

راردادھای کوتاه مدت و موقت از بسیاری بیکاری تھدید کرده و یا بھ استناد ق
کارگران خواھان آنند کھ ھمین مفاد . حقوق و مزایای قانونی محروم نمایند

بسیاری از کارگران اخراج . مندرجھ در قانون کار در مورد آنھا رعایت شود
شده کھ سنوات کاری آنھا باید باز پرداخت شود ھنوز منتظر پرداخت طلب خود 

.  کنندمیاز کارگران بدون بیمھ درمانی و سوانح کار بسیاری . ھستند
کارگران برای کسب حقوق و مزایای خود در مقابل مجلس جمع شده و از 

. کھ بھ وضعیت آنھا رسیدگی کنندکنندمیمسئولین طلب 
ترین این در زمان مبارزات کارگران ھفت تپھ کھ یکی از پیشرفتھ

با خواست رسیدگی بھ مافیای قند و مبارزات بود یک سمت و سوی ضد رژیمی 
 ھاشکر کھ منجر بھ ورشکستگی کارخانھ ھفت تپھ شده است در این خواست

از این گذشتھ ھمدردی این کارگران با سایر کارگران اعتصابی در . مشھود بود
 جدیدی ىلفھؤسرنوشتی کارگران ایران و مشمال ایران تکیھ بر ھمبستگی و ھم

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی کھ ھنوز نیز ىرزهمبا. در این مبارزه بود
فعال است نقش بسیار مھمی در تشکل و خود آگاھی صنفی این زحمتکشان ایفاء 

. کرد
دھد کھ این مبارزه در سطح  کارگر نشان میى طبقھىبررسی مبارزه

گسترش یافتھ و در عمق با آگاھی بیشتری روبرو است ولی بھ علت سرکوب 
 صنفی نیز در ایران با ھاىت حاکمھ حتی مبارزه با خواستئ ھیىبیش از اندازه

سیس أخواست کارگران ایران برای ت. شودمشکل روبرو است و سرکوب می
 کارگری مستقل یک خواست برحق است کھ این جنبش را از زیر ھاىاتحادیھ

 کارگر در ىسطح جنبش طبقھ. کندمینفوذ شوراھای اسالمی حکومتی خارج 
 سندیکائی است و باید این خواست را تقویت کرد و مانع ىز در مرحلھایران ھنو

شد تا بی خردان با طرح شعارھای انحرافی نظیر ایجاد شوراھای کارگری کھ 
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ھدفش کسب قدرت سیاسی است و یا مبارزه برای نفی استثمار و التقاط مفاھیم 
.موجبات تخریب و انھدام این جنبش را فراھم آورند

 سندیکائیىو روحیھنقش آگاھی 

عدم احساس .  خویش بیمناکندىدر ایران کھ امنیتی وجود ندارد ھمھ از آینده
 طبقات و اقشار ىامنیت شغلی در میان اکثریت قریب بھ اتفاق کارگران از ھمھ

دیگر بیشتر است و این یکی از موانع اساسی و مشکل واقعی کارگران است کھ 
سیاست رژیم . د تشکالت مورد نظر خود باشنددھد آنھا بھ فکر ایجااجازه نمی

داشتن  تقویت این وضعیت و گرسنھ نگھ،اری اسالمیدجمھوری سرمایھ
 مانند کنندمیو کاری کھ آنھا استفاده  ساز. کارگران و حکومت بر آنان است

. اری پیشرفتھ تجربھ شده استدئی است کھ در ممالک سرمایھھاھمان روش
.ھا برای ترساندن برهھمان سیاست معروف سر گرگ

وجود کارھای قراردادی و پیمانی و خیل عظیم بیکاران آماده بھ کار کھ 
ند از یکطرف و دستمزد ا صف کشیدهھامانند سر گرگ در پشت در کارخانھ

 آنھا را چنان ،ناچیز و بخور و نمیر از طرف دیگر باعث شده کھ فکر نان شب
 بھبود شرایط زندگی ىفکر دربارهخود مشغول کرده باشد کھ فرصتی برای تھ ب

تا زمانی کھ ترس از فردا و آینده وجود نداشتھ . یابی پیدا نکنندخود از راه تشکل
 کار و فروش نیروی کار ىباشد و کارگران احساس نکنند کھ فردا قادر بھ ادامھ

ھ  کارگر پشت درب مراکز کاری منتظر بھاخویش ھستند، تا زمانی کھ میلیون
کشند و نقش اعتصاب شکن را بازی  از کارفرمایان انتظار میکارگیری خود

 رقابت کاری در محیط کارخانھ برای بقاء خود در ی و تا زمانی کھ حتکنندمی
میان کارگران وجود دارد، آنھا فرصت کافی نخواھند یافت کھ بھ مسائل دیگر 

 خود ى عمیقانھ فکر کنند و آن را در دستور کار عمده،ھمچون اتحاد و تشکل
.قرار دھند

اری جھانی است کھ کارگران را بھ چنین د سرمایھىاین سیاست تجربھ شده
اری ھار بھ صورت درا بر اساس نیاز واقعی سرمایھ کشاند، و آنفالکتی می

کار قراردادی، دستمزد پائین، نیروی میلیونی بیکار، ایجاد . آوردقانونی در می
است کھ با استفاده از نیروی سرکوب ی ئرقابت در محیط کار، ھمھ ابزارھا

اران قرار دارد و ھمراه با تفرقھ افکنی در میان د نظامی در خدمت سرمایھىقوه
 خود ساختھ و چھ توسط دامن زدن بھ نفرت ملی ھاىکارگران چھ توسط تشکل

رژیم جمھوری اسالمی . گیردمی ایران از تشکل مستقل آنھا جلو ىھامیان خلق
 کارگران را دستھ دستھ، از شمول قانون کار خارج ،ستبرای تحقق این خوا

سازد و دست کارفرمایان را در اخراج آنھا بدون پذیرش ھیچ گونھ مسئولیتی می
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 وسیع و رشد ھاىِ کار رژیم را ما در اخراجىاین ترازنامھ. گذاردًکامال باز می
نافعش اری حاکم و رژیم حافظ مدبیکاری روزافزون، در خدمت بھ نظام سرمایھ

تنھا کافی . ندابینیم کھ وضعیت فالکت بار را برای کارگران فراھم آوردهمی
سری از واحدھای تولیدی حتی از  است بھ این واقعیت کھ کارفرمایان در یک

 توجھ نمود ،زنندپرداخت حداقل دستمزدھای نازل پذیرفتھ شده نیز سر باز می
دولت آنھا بھ حقوق کارگران اران و دتا بھ ابعاد باور نکردنی تعرض سرمایھ

 دولت جمھوری اسالمی بھ این ،برای پیوستن بھ سازمان تجارت جھانی. بردپی
 کارگر نیز باید درک کند کھ دشمن ىسرکوب و سیاست نیاز دارد و طبقھ
امروز در ایران کارگران بھ بردگان . طبقاتی وی یک دشمن جھانی است

ایران . ندا، مبدل شدهکنندمی پرداخت ن تا دو سال دستمزدشان رایمزد کھ حتبی
برای تغییر این وضع کارگران بھ تشکل یابی نیاز . اران استدبھشت سرمایھ

خواھند وضعیت فعلی را در اران رژیم گذشتھ میدبخشی از سرمایھ. دارند
کھ خط مشی رژیم  ایران بھ گردن اسالمی بودن رژیم بگذارند در حالی

 و فرقی کندمیاری جھانی حرکت دفع سرمایھجمھوری اسالمی بر اساس منا
. کھ در ایران شاه و یا شیخ بر سر کار باشدکندمین

 ى خرداد مشھور بھ جنبش سبز طبقھ٢٢در جنبش دموکراتیک بورژوائی 
 طبقھ از آن جدا ماند و این جنبش در تنھائی خویش نتوانست بھ ىکارگر بھ مثابھ

 کارگر را باید ى این بی تفاوتی طبقھعلت اساسی. یک جنبش اجتماعی بدل شود
 ھاىدر این دید کھ برای کارگران آنچھ در درجھ اول اھمیت قرار دارد خواست

شکم گرسنھ دین "بھ مصداق .  زندگی آنھاستتأمینصنفی و تحقق حداقل شرایط 
ئی مبتنی بر بھبود شرایط ھا برای کارگران طرح خواست."و ایمان ندارد

.نده است تا کسب حقوق دموکراتیک عمومی بیشتر بسیج کن،زندگی
 کارگران، ى این مشکالت، در اثر اعتراضات و مبارزهىعلیرغم ھمھ

وجود آمده ھ  پراکنده مستقل کارگری در ایران تحت عناوین گوناگون بھاىتشکل
 جھانی ھاى سازمانىاست و جنبش کارگری توانستھ جای خویش را در عرصھ

در اثر این مبارزات مسائل .  شناختھ شودرسمیتھ کارگری باز کرده و ب
لمللی از مبارزات و ا بینھاىکارگری ایران مطرح شده و ابعاد حمایت

سندیکای .  کارگران ایران نیز افزایش قابل توجھی یافتھ استھاىخواستھ
 کارگران واحد بھ عضویت رسمی کنفدراسیون کارگران حمل و نقل جھانی در

انی نبود شاید تا کنون رھبران مبارزات اگر این حمایت جھ. آمده است
.کرد کارگری را رژیم جمھوری اسالمی سر بھ نیست میھاىاتحادیھ

 مستقل کارگری ھاى کارگر ایران برای ایجاد اتحادیھىمبارزات طبقھ
اران و د مستقل باید از حقوق کارگران در مقابل سرمایھھاىاین اتحادیھ. است

 دولتی ھستند ھاىئی در مقابل اتحادیھھا تشکلاھاین اتحادیھ. دولت حمایت کنند
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ولی مبارزه برای .  کارگر استىکھ نقش آنھا کنترل و آرام نگھداشتن طبقھ
 ى وظیفھھا مستقل کارگری بھ معنی آن نیست کھ این اتحادیھھاىتشکیل اتحادیھ

عھده ھ سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و استقرار یک حکومت کارگری را ب
" چپ" نیروھای مدعی اىصور رایج و اشتباھی است کھ در پارهاین ت. دارند

 رھبری کسب قدرت ى حزب نیست کھ وظیفھ، کارگریىاتحادیھ. وجود دارد
 کارگری برای بھبود شرایط استثمار و نھ برای ىاتحادیھ. سیاسی را داشتھ باشد

 کارگری در عین مستقل بودن، ىاتحادیھ. کندمینابودی استثمار مبارزه 
شناسد و در ھمان چارچوب رسمیت میھ اری را بد سرمایھىسبات سامانھمنا

خواھان بھبود شرایط زندگی و تدوین قوانین بھ نفع کارگران و یا رعایت قوانین 
 کسب قدرت ىمخلوط کردن وظایف اتحادیھ کارگری و مسئلھ. موجود است

ر  کارگى صنفی طبقھى کارگر و ھم بھ اتحادیھىسیاسی ھم بھ حزب طبقھ
 کارگری سراسری تنھا بھ مفھوم اتخاذ ىاستقالل اتحادیھ. زندصدمھ می

اران است نھ بیشتر و دتصمیمات مستقل و بدون اجبار از جانب دولت و سرمایھ
.نھ کمتر

 کارگری حزب نیست ولی فعالین کارگری حزب باید در درون ىاتحادیھ
 کارگران نشان  مناسب صنفی را طرح کرده و بھھاى کارگری خواستىاتحادیھ

 نابودی نظام استثماری است و برای این ھا نابسامانیىدھند کھ راه غلبھ بر ھمھ
فعالین حزبی ھم در .  کارگر متشکل شوندىکار باید کارگران در حزب طبقھ

 ى سرکردگی طبقھتأمین سیاسی برای ى سندیکائی و ھم در عرصھىعرصھ
نظر سیاسی باید در میان عناصر از . کنندمیکارگر در انقالب اجتماعی مبارزه 

 رنجبران وحدت و تشکیالت ىچاره.  کارگر حزبیت را تبلیغ کردىآگاه طبقھ
 ىنیسم و برنامھیاست و این وحدت بر گرد پذیرش ایدئولوژی مارکسیسم لن

بدون تقویت حزبیت، بدون . امکان دارد) توفان( سیاسی حزب کار ایران
 کسب قدرت سیاسی امکان ىن برنامھ بدو،ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی

 وجود ندارد و حتی دستآوردھای صنفی اى کارگر در ھیچ زمینھىپیروزی طبقھ
 ى باید توجھ داشتھ باشند کھ اتحادیھھاکمونیست. وی نیز موقتی خواھد بود

ابزاری است کھ کارگران کھ در اکثریت خویش غیر .  حزب نیست،کارگری
البتھ مکتبی . رسند اقتصادی خویش میاىھحزبی ھستند توسط آن بھ خواست

برخوردھای .  عملی خویش استىدر تجربھ  کارگرىبرای آموزش طبقھ
 کارگر با ى حزب طبقھى سندیکائی، رابطھى مبارزهىنادرست بھ رابطھ

 کارگر بھ انحرافاتی نظیر ى کارگری و یا درک از استقالل طبقھھاىاتحادیھ
 کارگر و ىت و خلع سالح ایدئولوژیک طبقھسندیکالیسم، دشمنی با حزبیآنارکو

 حزب ما ى کھ وظیفھدانجام میی کارگرھاىروی در فعالیت اتحادیھچپ
ستھاروشنگری در تمام این زمینھ
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وضعیت کارگران افغانی در ایران 

پس از اشغال افغانستان توسط نیروھای استعمارگر سیل مھاجرین افغانی 
آنھا باید در شرایط غیر انسانی . د حقوق در ایرانند فاقھاافغان. بھ ایران آغاز شد

کودکان بی . سر برند، کار آنھا کار سیاه استھ  بھادر اردوگاه. کار کنند
ند و از این وضعیت ا شھرھای ایران را پر کردهھاىسرپرست افغانی خیابان

اران ایرانی برای نیات شوم دغیر انسانی رژیم جمھوری اسالمی و سرمایھ
. جویندو سیاسی خویش سود میاقتصادی 

ایجاد تبعیض نسبت بھ کارگران افغانی و سرکوب کردن و پایمالی حقوق 
کارگران افغانی فاقد ھرگونھ حمایت از . آنھا در سراسر ایران امری رایج است

 حکومتی ھستند کھ حتی از حمایت کارگران ایرانی نیز دریغ ھاىجانب دستگاه
اقد ھرگونھ امنیت بوده و در شرایط ترس و کارگران افغانی ف. ورزندمی

دھند و این قانونی است ھر گونھ کاری تن در میھ  و بکنندمیوحشت زندگی 
بھ عنوان نمونھ بھ . شودکھ مھاجران افغانی را در سراسر ایران شامل می

׃گزارش زیر توجھ کنید
 ٨٧ تیر ٣ کارگری در مورد کارگران افغانی در تاریخ  ھاىیکی از سایت

׃نوشت

ترین فجایع انسانی در شرف  در شھر شیراز یکی از ھولناک»
عمال سرمایھ در این شھر بھ نیروی انتظامی و . وقوع است

ند کھ تمامی کارگران افغانی را کھ در اسرکوبگران دولتی دستور داده
 از درون این آلونک ھا بھ کنندمی نمور اطراف زندگی ھاىآلونک

مال سرمایھ ھمزمان بھ مردم شھر شیراز اخطار ع. بیرون پرتاب کنند
 خود را ىند کھ ھیچ کس حق راه دادن این کارگران بھ خانھاکرده

ندارد، ھیچ سکنھ شھر حق ندارد ھیچ اتاقی حتی در قبال دریافت 
دولتمردان سرمایھ در نھایت سنگدلی . اجاره بھ کارگر افغانی بسپارد

می کسانی کھ بھ کارگران ند کھ تمااو قساوت و توحش اعالم کرده
 ھاىآواره افغانی خانھ یا اتوموبیل و وسیلھ نقلیھ اجاره دھند بھ جریمھ

جنایاتی کھ دولت .  سخت محکوم خواھند شدھاىسنگین و مجازات
دارد ھیچ دست کمی از  این کارگران روا میىاری علیھدسرمایھ

 ى جھانی علیھى بشریت، جنایات سرمایھى علیھھاجنایات نازی
.  سیاھان نداردىوارگان فلسطین یا جنایات نژادپرستان رودزیا علیھآ

اران خون آشام دکارگران افغانی چندین دھھ است کھ توسط سرمایھ
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طول و عرض . شوندمیترین شکل ممکن استثمار ایرانی بھ سبعانھ
ئی کھ این کارگران برای اھو ارتفاع سلسلھ جبال عظیم سرمایھ

نظام . ند با ھیچ رقمی قابل بیان نیستالید کردهسرمایھ داران ایرانی تو
 «.کندمیاری اینک با این کارگران چنین دسرمایھ

دھند  کارگران افغانی انجام میىآنچھ کھ عمال سرمایھ و دولتمردان علیھ
 اى بسیار مھم و اساسی در اینجا وظیفھىمسئلھ. خوی و سرشت سرمایھ است

 مقیم شھر شیراز و سایر شھرھای  کثیر کارگرھاىاست کھ بر دوش توده
این کارگران ھستند کھ باید بدون ھیچ ھراسی در حفظ . کندمیاطراف سنگینی 

آنان ھستند کھ باید آوارگی و بی . زنجیران افغانی خویش بکوشندجان ھم
این .  آوارگی و در بھ دری کودکان خود تلقی کنند،سرپناھی کودکان افغانی را

تی مفروض کل کارگران ایران است کھ با صدای رسا و  انسانی و طبقاىوظیفھ
.قامت استوار بھ حمایت از کارگران افعانی برخیزند

کار کودکان

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق كودكان با استناد بھ آمارھای منتشر
 میلیون و ١٣از مجموع :  توسط مركز آمار ایران اعالم كرد٨٥ سال ىشده

، سھ میلیون و ٨٥ سال كشور در سال ١٨ تا ١٠نی  سىرده ھزار كودك٢٥٣
 ھزار كودك ٧٠٠تحصیل و یك میلیون و ى ھزار كودك خارج از چرخھ٦٠٠

.بھ صورت مستقیم درگیر كار بودند
؛  ضمن اعالم ٨٧ تیر ٣١و گو با ایسنا در تاریخ  یزدانی در گفت فرشید

ران وزارت باالخص مدی،این خبر كھ آن را ھشداری جدی برای مسئوالن
سال آموزش و پرورش دانست، در مورد افزایش جمعیت كودكان كار نسبت بھ

:، گفت٧٥

 سال ١٨ تا ١٠ درصد از كودكان ١١، حدود ٧٥ در سال »
 درصد ٧/١٢بودند كھ این رقم با افزایش، بھ كشور جزو كودكان كار

این در . رسیده است٨٥در سال )  ھزار نفر٦٦٠یك میلیون و (
 كاھش یافتھ٧٥ كھ تعداد كودكان این رده سنی، نسبت بھ سال حالیست

«.است
بھ گفتھ وی،

ی متفاوت بوده ئ نسبت كودكان كار در نقاط شھری و روستا
ھا، شھری و  آن)  ھزار كودك٨٣٠( درصد ٦/٩طوری كھ است، بھ



٦٣

بودند و این آمار با تعداد یئروستا)  ھزار كودك٨٥٠( درصد ٣/١٨
یئ تحصیلی در نقاط شھری و روستاى چرخھكودكان خارج از

«.ھمخوانی دارد

.استدار شدن كودكان  خانھىازدواج زود ھنگام از دالیل عمده
:مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق كودكان افزود

 ھزار كودك كار در كشور، ٦٠٠میلیون و عالوه بر وجود یك» 
كز آمار ایران مرتوسط» دار كودك خانھ« ھزار كودك با عنوان ٩١٥

ھا را دختران و مابقی را  ھزار نفر از آن٩٠٤ثبت شده است كھ حدود 
.دھند پسران تشكیل می

ھستند دار، كودكانی  كودكان خانھىوی با اذعان بھ این كھ عمده
:كید كردأاند، ت دار شده كھ بھ دلیل ازدواج زودھنگام، خانھ

ده از تحصیل كودكان را كودكان بازمان دیگری از اینىعده
حدود دو میلیون و توان گفت در مجموع بنابراین می. دھند تشكیل می

«. ھزار كودك در كشور مشغول كار ھستند٧٠٠

.ھستندھزار نفر از كودكان كار پسر٣٠٠یك میلیون و 

بھ  ھزار كودك كار كشور٦٧٠یزدانی با تفكیك نسبت جنسیتی یك میلیون و 
:ایسنا، گفت

 ٨/٥و ) ھزار نفر٣٠٠یك میلیون و (ھا پسر  رصد آن د٣/١٩ »
.دھند  سال تشكیل می١٨ تا ١٠را دختران ) ھزار نفر٣٧٠(درصد 

كودكان در مورد نسبت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق
 سنی ذكر شده و در نقاط شھری وىكودكان كار پسر بھ دختر در رده

:ی خاطر نشان كردئروستا

 درصد دختران ٦/٣از پسران و ) زار نفر ھ٦٧٤( درصد ٤/١٥ 
وی در ادامھ در تشریح  .كنند در شھرھا زندگی می) ھزار نفر١٥٠(

از : پسر و دختر ساكن در روستاھا، افزودنسبت تعداد كودكان كار
 ٥/٢٦(نفر  ھزار٦٢٧ كار ساكن در روستاھا، انمجموع كودك

 ١٠(ار دختر  ھزار نفر از كودكان ك٢٢٠از پسران و حدود ) درصد
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.برند روستاھا بسر میدر) درصد

ی نیزئدار شھری و روستا یزدانی در مورد تعداد كودكان خانھ
:گفت

پنج (از دختران و دو دھم درصد )  ھزار نفر٤٧٣( درصد ٢١ 
 ١٨ تا ١٠ سنی ىی كھ در ردهئروستااز پسران)  نفر٥٠٠ھزار و 

روند كھ این  میھ شماردار ب  كودكان خانھىسال قرار دارند، در زمره
)  درصد١٠( ھزار نفر ٤٢٨جمعیت در میان كودكان دختر شھری بھ 

«.رسد می) یك دھم درصد(شھری بھ پنج ھزار نفر و پسران

از  سالھ خارج١٨ تا ١٠ ھزار كودك ٦٠٠سھ میلیون و ، ٨٥در سال 
. تحصیل بودندىچرخھ

:تحصیل نیز گفتىھوی در ادامھ در مورد آمار كودكان خارج از چرخ

 ىاز كودكان رده) حدود چھار میلیون نفر( درصد ٢٧حدود » 
 تحصیل قرار داشتند كھ ى خارج از چرخھ٧٥سال سنی یاد شده، در

سھ ( درصد ٥/٢٧بھ  با افزایش نیم درصدی٨٥این رقم در سال 
.رسیده است)  ھزار نفر٦٠٠میلیون و 

 ٣/٢٩ كودكان، حمایت از حقوق مدیرعامل انجمنىبھ گفتھ
یك ) درصد٤/٢٦از دختران و )  ھزار نفر٨٠٠یك میلیون و (درصد 

 ى خارج از چرخھ٨٥از پسران در سال )  ھزار نفر٨٠٠میلیون و 
«.اند داشتھتحصیل قرار

٢١ درصد از پسران و حدود ٢٢، حدود ٨٥یزدانی با بیان این كھ در سال 
 تحصیل بودند، نسبت ىاز چرخھدرصد از دختران ساكن در نقاط شھری خارج 

:ی را این گونھ بیان كردئنقاط روستااین جمعیت در
خارج از یئ درصد از دختران روستا٤٢ درصد پسران و ٣٤» 
. تحصیل بودندىچرخھ

والن ؤمسریزی وی توجھ بھ آمارھای یاد شده را برای برنامھ
: آموزش و پرورش و جذب بودجھ ضروری دانست و تصریح كرد

مھمترین ھدف وزارت آموزش و پرورش رسد، ند بھ نظر میھر چ
اما با پرداختن بھ آموزش كودكان خارج از چرخھ تحصیل است،

 درصد حداقل ٣٠اكنون از  توجھ بھ این آمارھا، این وزارتخانھ ھم 
«.یعنی پوشش اجباری آموزش برای ھمھ، عقب استوظایف خود،
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 کھ رژیم جمھوری اسالمی تا بھ چھ دھدتنھا سیری در این آمار نشان می
ھر آن"آنھا بھ مصداق .  ایران دور استىحد از کار برنامھ ریزی برای آینده

در . ندا را بھ حال خود رھا ساختھکودکان ایرانی" کس کھ دندان دھد نان دھد
اری بر اساس تعداد کودکان باید مھد د سرمایھىکھ در ممالک پیشرفتھ حالی

بستان، دبیرستان و دانشگاه ھمراه با کادر علمی متناسب کودک، کودکستان، د
رژیم . لی برای آنھا در سی سال آینده فراھم کردغتھیھ و تدارک دید و امکانات ش

آورد بلکھ با  تالش الزم را بھ عمل نمیھاجمھوری اسالمی نھ تنھا در این زمینھ
 مانع از و در عملکندمیتر  آموزش را گرانىسیاست تفکیک جنسی ھزینھ

شود کھ دختران بھ تحصیالت دبیرستانی و یا دانشگاھی دسترسی پیدا آن می
.  کنند

ھا ملیت

 ناسیونالیستی در ایران ىیکی از خطرات مطروح کنونی، تبلیغ روحیھ
از یک طرف ھواداران ایران باستان با برافراشتن پرچم حمایت از کورش . است

ست، در تمدن ھا انسانىریت را کھ کار ھمھو داریوش بھ میدان آمده و تمدن بش
 ىھانیستو و از جانب دیگر مشتی ناسیونال شوکنندمیآریائی محدود  ــ ایرانی

 طبقاتی را بھ کجراه ى اقلیت با دامن زدن بھ نفرت ملی امر مبارزهھاىخلق
توان تنھا بھ ستمگری ملی نیسم را نمیوبروز این ناسیونال شو. کشانندمی

 ایران ھاى خلقـ ھمھ، اخیر ایران نسبت داد، زیرا این رژیماىھتوسط حکومت
 اقلیت در ایران ھاىکھ خلق ویژه اینھ ب. دھدرا مورد ستم و سرکوب قرار می

خلق آذربایجان در قدرت. گیرند توسط زبان ملی مورد تضییق قرار میًاساسا
 را ست کھ سھیم است و بخش بزرگی از اقتصاد ایرانھا ایران قرنىحاکمھ

ھ حتی اگر مشکل تدریس زبان آذری ب. مدیریت کرده و در انحصار خویش دارد
 خاکستری کھ ھاى فاشیستی گرگىعنوان مثال در ایران حل شود، باز روحیھ

اری و طبقات بر دعنوان یک ایدئولوژی نژادپرستانھ موجود است، تا سرمایھھ ب
جاد نفرت ملی و در ش ایااین ایدئولوژی وظیفھ. رود از بین نمی،پا ھستند

تواند زیرا ایجاد چنین نفرتی می.  استھا نخست، نفرت بر ضد فارسىدرجھ
 در ھاگونھ دسیسھ با این. یران دامن زند اىبھ دشمنی ملی و امر تجزیھ

یوگسالوی روبرو بودیم کھ تالش برای تجزیھ، از دامن زدن بھ نفرت ضد 
برتر و آریائی آغاز  نژاد بھ عنوان ھا اسالو و برتری جوئی کرواتھاىصرب

ویژه پس از فروپاشی امپراتوری روسیھ و ھ  تجزیھ طلبی بىاین روحیھ. شد
این .  در جھان در متن نظم نوین جھانی تشدید شدشوونیسمتقویت موج ناسیونال 
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 جمھوری آذربایجان تقویت مالی و معنوی  ونیروھا، توسط دولت ترکیھ
 نیز از آنھا در جھت پیشبرد مقاصدشان  آمریکا و اسرائیلھاىدولت. شوندمی

. کنندمیجویند و آنھا را برای فشار بھ جمھوری اسالمی ایران تقویت سود می
 ھمراه با ًاخیرا. گردانندآنھا پرچم تجزیھ طلبی را بر باالی سر ایران می

ئی کھ جمھوری اسالمی در سرکوب مبارزات دموکراتیک مردم میھن ھاشقاوت
 فاشیستی از موقعیت انفراد رژیم در میان ھاىت، این جریانما نشان داده اس

 گرچھ ھااین جریان. نداصورت تھاجمی بھ میدان آمدهھ مردم استفاده کرده و ب
 ىناچیز بوده و در مقابل قدرت خلق آذری بی مقدارند، ولی با تکیھ بر شبکھ

ھ باکو برده و ند و مرتب آنھا را بااینترنت و امکاناتی کھ در اختیار آنھا گذارده
 از امکان تبلیغاتی قابل توجھی ،دھندالزم را بھ آنھا میھاى آموزش

 ىحزب ما کھ نقطھ نظرات خویش را بارھا در مورد حل مسئلھ. برخوردارند
، ارتجاعی و ھایانملی در ایران ابراز داشتھ، بر این نظر است کھ این جر

ھمین . با آنھا مبارزه کردشدت ھ وابستھ بھ محافل امپریالیستی بوده و باید ب
نیستی حاضر نیستند مواضع و ارتجاعی ناسیونال شوھاىواقعیت کھ این جریان

 را بھ یوگسالوی، عراق، ھا تجاوز امپریالیست،ضد امپریالیستی اتخاذ کرده
افغانستان، فلسطین و در آینده ایران محکوم کنند و یا تحریم ایران را محکوم 

حزب ما موظف است در . وده بودن این جریانات است آلـنمایند، بھترین نشانھ
 آینده بر ضد این جریانات تجزیھ طلب در آذربایجان و کردستان، ھاىسال

 حزب ما کھ ھاىنظریھ. خوزستان و بلوچستان مبارزه نماید و آنھا را افشاء کند
.  بسیار روشن است، ما بازتاب یافتھھاى قبلی و تحلیلى کنگرهھاىدر قطعنامھ

حزب ما خواھان رفع ھرگونھ . کندمیما از تمامیت ارضی ایران دفاع حزب 
 ىرا ستم در مسئلھ  آنى ایران است و شکل عمدهھاىتبعیض و ستم بر خلق

 ایران را ى جامعھىحزب ما تضاد اساسی و عمده. بیندتدریس زبان مادری می
د را اران دانستھ و حل سایر تضادھای موجودتضاد میان زحمتکشان و سرمایھ

 اقتصادی و ى عمده مناسبات حاکم در ایران در عرصھىاز طریق حل مسئلھ
 کارگر بر اساس ىحزب ما خواھان وجود یک حزب طبقھ. داندسیاسی می

حزب ما برای یک وحدت دموکراتیک مبارزه کرده و . سیاسی و نھ ملی است
رت ملی  نفىاین جھت با اشاعھھ  ایران است و بھاىبلغ و خواھان وحدت خلقُم

حزب ما برای . کندمیصھیونیستی است مبارزه  ــ  امپریالیستیىکھ یک دسیسھ
 ى و افشاء چھرهھا ملی در ایران و منزوی کردن ناسیونال شونیستىحل مسئلھ

زنند،  ایران جا میھاىدروغین ملی گرائی آنھا کھ خود را مدافع حقوق خلق
ی ایران بھ تصویب رسانید،  سوسیالیستی ایران را در نظام آتھاىطرح جمھوری

ما بر آنیم کھ رفقای . گذارد طبقاتی و نھ دشمنی ملی میىکھ تکیھ را بر مبارزه
 معینی تعلق دارند، باید در مقابل این ھاىانقالبی و کمونیستی کھ بھ خلق
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 قد علم کنند و با ابتکار و فعالیت خویش بھ زبان ھانیستوناسیونال شو
حزب ما از این طریق بھتر خواھد توانست با . شوند بدل ھا این خلقھاىخواستھ

 مشکوک ھاىتقویت نیروھای کمونیست، انقالبی و مترقی در مقابل جریان
ناسیونال شونیستی بھ مقابلھ پردازد و مانع شود کھ آنھا خود را بھ عنوان 

 مردم ىباید روشن کرد کھ در ایران ھمھ. نمایندگان خلق تحت ستم معرفی کنند
اری بوده و مشتی دان تحت ستم مناسبات سیاسی و اقتصادی سرمایھو زحمتکش

. کنندمی ایرانیان ستم وارد ى بھ ھمھ، مستقل از تعلقات ملی،روکراتومافیائی ب
اری د سرنگونی رژیم سرمایھ،گام نخست برای رفع ھرگونھ تبعیض و ستم

ی در دوران جھانی شدن سرمایھ و کمرنگ شدن مرزھا. جمھوری اسالمی است
 متجاوز و اشغالگر ھاى امپریالیستی و تھاجم قدرتىجغرافیائی و تھاجم سرمایھ

׃       کھکندمی حزب ما اعالم ،صھیونیسم ــ امپریالیسم

کنیم، کھ ما تنھا از آن حق تعیین سرنوشتی در ایران حمایت می
 رژیم فاشیستی جمھوری اسالمی، بر ضد ىعالوه بر مبارزه علیھ

ر ضد صھیونیسم و بر ضد ھر گونھ دخالت خارجی در امپریالیسم و ب
.ایران نیز برزمد

ثروت، بیکاری و اعتیاد اختالف طبقاتی فقر و

خواری، فساد، خویشاوندساالری، استبداد، فقدان امنیت اجتماعی، رشوه
وضعیتی ایجاد کرده کھ مشتی ... روکراسی و عدم پاسخگوئی بھ مردم ووب
 ممتازی ایجاد ىکیھ بر در آمد نفت و قدرت دولتی، طبقھروکرات مافیائی با توب

در مقابل آنھا اکثریت مردم ایران زیر .  دارنداى افسانھھاىند، کھ ثروتاکرده
روز ھ این شکاف طبقاتی روز ب. کنندمیخط فقر نسبی و مطلق زندگی 

. گرددمیتر عمیق
. استآمار رژیم جمھوری اسالمی مانند دوران شاه متناقض و دروغ 

 از آنھا کھ اىتوان بھ پارهباشد، میکھ این آمار غیر قابل اعتماد می علیرغم این
رئیس مرکز آمار ایران در سال . از زیر دستشان در رفتھ است، اشاره نمود

 میلیون نفر زیر خط مطلق فقر زندگی ١٠ اعتراف کرد کھ بیش از ١٣٨٩
مطابق آمار ھای . ی ھستند میلیون نفر زیر خط فقر نسب٣٠ و بیش از کنندمی

 ٦٠٣ میلیون ٩٣ ، درآمد متوسط یک خانوار شھری١٣٨٨متناقض در سال 
 ھزار لایر عنوان ٨٠٠ میلیون و ٧طور ماھانھ رقمی حدود ھ ھزار لایر، یعنی ب

 درصد ١/٦ رشدی معادل ٨٧بنابراین آمار، این رقم نسبت بھ سال . شده است
کھ درآمد متوسط  تھ کتمان است، نخست ایندر بیان این آمار دو نک. داشتھ است
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است   فقرىسرشکن کردن درآمد متمکنین و فقرا رویھمرفتھ است و کتمان درجھ
از . کھ رشد درآمد سرانھ بھ معنی رشد قدرت خرید مردم نیست و دوم این

 در صد مردم در زیر ٣٠آید کھ سخنان مراجع گوناگون حکومتی چنین بر می
 ھزار ٣٠٣ برابر ١٣٨٩حداقل مزد یک کارگر در . دکننمیخط فقر زندگی 

حتی بھ ادعاھای آنان با درآمد . تومان از طرف نمایندگان مجلس اعالم شده است
این در حالی است کھ کارشناسان .  ھزار تومان زندگی میسر نیست٥٠٠کمتر از 

تھران را ند، خط فقر در ارا حس کرده  خویش آنىو حتی مردمی کھ در تجربھ
طور متوسط برای ھ تعیین خط فقر ب. ندا ھزار تومان برآورد کرده٨٥٠قل حدا

 میلیونی ١٣ استتاری بر وجود فقر مطلق در تھران ىسراسر ایران پرده
این رقم . درآمد آنھا حتی از حد متوسط در آمد ھر ایرانی کمتر است. کشدمی

 این تعریف بر اساس. دست آمده استھ تازه بر اساس تعریف جدید از اشتغال ب
.شودھر کس یک ساعت در ھفتھ کار کند شاغل محسوب می

این .  میلیون بیکار در ایران سخن گفت٤ از ١٣٨٨وزیر تعاون در آبان 
درصد ٧٢/١٧دھد کھ نرخ بیکاری در ایران چیزی در حدود  مقدار نشان می

ه  میلیون نفر اعالم شد٦/٢٢ جمعیت فعال ،خواھد بود، زیرا طبق آخرین آمار
 آمارگیری رژیم ایراد گرفت وی ىیکی از کارشناسان اقتصادی بھ نحوه. است

׃اظھار داشت
 بخش بر ،نرخ بیکاری عبارت است از حاصل تقسیم شمار بیکاران"

و با خارج کردن تعدادی از زنان در آمارگیری نھ . " ضربدر صد،جمعیت فعال
تر  مراتب کوچککند، بلکھ صورت کسر را بھ تنھا مخرج کسر را کوچک می

کند، در نتیجھ نرخ بیکاری بھ طور مصنوعی بھ اصطالح اقتصاددانان چند  می
این واقعیت بیانگر آن است کھ امر آمار گیری برای رژیم . کند برآوردی پیدا می

کھ مبنائی   تبلیغاتی و عوامفریبی دارد و نھ اینىجمھوری اسالمی تنھا جنبھ
 ى ممالک جھان ادارهىدر ھمھ.  آینده باشدبرای پژوھش علمی و برنامھ ریزی

کارشناسان و . آمار مستقل است و باید حقایق را در اختیار مردم و دولت بگذارد
توانند بھ علت دریافت حقوق ماھیانھ از دولت محققان و پژوھشگران نباید و نمی

در مملکتی مانند ایران کھ کسی بھ کسی . بھ جعل آمار بھ نفع دولت بپردازند
اسخگو نیست و دولت از مردم جدا بوده و در مقابل مردم است و ھیچگونھ پ

 این خسارات جبران ناپذیر ًامنیت قضائی و قانونی موجود نیست، طبیعتا
.ی والیت فقیھ استدمحصول رژیم استبدا

گسترش بیکاری و تشدید سرکوب و خفقان در ایران، موجب فرار مغزھا، 
حتی مالھا و طبقات حاکمھ . ا فراھم آورده است ایران رى جامعھھاىاین سرمایھ
گذاری  خویش را بھ خارج گسیل داشتھ و در خارج سرمایھھاىنیز آقازاده

بیکاری موجب گسترش فحشاء، کاھش سن اعتیاد، وارد شدن زنان و . کنندمی
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 اعتیاد بھ ىاین ترتیب پدیدهھ ب. کودکان در کار تجارت مواد مخدر شده است
سن زنان خیابانی کھ برای سدجوع .  در ایران بدل شده استمعضلی اجتماعی

 جمھوری ىروش مبارزه.  سال کاھش یافتھ است٣٠ سال بھ ٣٥در تالشند از 
خواھد جمھوری اسالمی می. اسالمی با فحشاء، رسمی کردن امر صیغھ است

 آن در فقر ىبا کاله شرعی و نفی صورت مسئلھ، مشکل فحشاء را کھ ریشھ
.   است حل کند

گذاشت، تعداد بیماران مبتال بھ ایدز کھ رژیم  اسالمی بر آنھا سرپوش می
 ھزار نفر شناسائی ١٩از این عده تنھا .  ھزار نفر رسیده است٨٣اکنون بھ 

کارزارھای . رقم تاریک آن عواقب ناگواری برای جامعھ خواھد داشت. نداشده
فکار عمومی صورت روشنگرانھ بر ضد این بیماری برای آگاھی دادن بھ ا

پاک . ، زیرا با اخالقیات موجود در یک جامعھ اسالمی منافات داردگیردمین
.    کردن صورت مسئلھ بھتر از حل مسئلھ است

ھاوحدت مارکسیست لنینیست

لنینیست بیان روشن کمونیست بودن در ــ نظر حزب ما مارکسیست ھ ب
ھ بھ لنینیسم اعتقاد داشتھ مارکسیست لنینیست کسی است ک. دوران کنونی است

رسمیت ھ باشد، انقالب سوسیالیستی اکتبر را بھ عنوان یک انقالب سوسیالیستی ب
 دموکراسی اکثریت جامعھ است ًبشناسد، دیکتاتوری پرولتاریا را کھ ماھیتا

بھ حزبیت اعتقاد داشتھ باشد و ساختمان سوسیالیسم در شوروی را بھ . بپذیرد
رسمیت ھ دیکتاتوری پرولتاریا و تحقق تئوری بھ عمل ب ىعنوان نخستین تجربھ

یک مارکسیست . ش تجربھ بیاندوزدا مبارزهىبشناسد و از آن برای آینده
رھبری خروشچف ھ  بھالنینیست بر این نظر است کھ قدرت گرفتن رویزیونیست

در شوروی باعث تغییر ماھیت دولت سوسیالیستی شوروی شده و سرانجام 
 و جریاناتی کھ این اصول را قبول ھاافراد، گروه. دنبال آوردھ را ب فروپاشی آن

نداشتھ باشند از نظر حزب ما مارکسیست لنینیست و بھ سخن دیگر کمونیست 
 اول در پی وحدت با جریاناتی است کھ بھ این ىحزب ما در درجھ. نیستند

.اصول اساسی اعتقاد دارند
، آنارکو سندیکالیستی و نظر حزب ما جریانات انحرافی، تروتسکیستیھ ب

ً کاذب کمونیستی کھ تماماھاىضد حزبی، جریانات سوسیال لیبرالی با پرچم

 طبقاتی را نفی کرده و با دیدی غیر طبقاتی و لیبرالی بھ مبارزه ىمبارزه
 کارگر ایران ىھواداری از آزادی طبقھمدعیان ، در میان کنندمیبرخورد 

نات انحرافی را از نظر تئوریک افشاء حزب ما باید این جریا. حضور دارند
. آنھا را در عمل برای مردم روشن گرداندھاىکرده و ماھیت سیاست
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در جنبش مارکسیستی لنینیستی ایران بھ برکت وجود اینترنت و سادگی 
ِ کوچک و بی نام و نشان و بی ھویت روشن سیاسی ھاىتبلیغات، افراد و گروه ِ

کھ این  این. خوانند را بھ وحدت فرا میھا کمونیستى کھ ھمھشوندمیپیدا 
بھ چھ .  بر ما روشن نیست،رسالت را آنھا برای خود بھ کدام اعتبار قایلند

، باز بر ما معلوم دانندمی خود را مرکز جھان ھامناسبت این افراد و یا گروه
 و ھا، سازمانھانظر این افراد و یا گروهھ واقعیت ولی این است کھ اگر ب. نیست
 وجود دارند کھ مخاطب آنھا ھستند، این رسوالن نوین باید اىب کمونیستیاحزا

وندند و جریان ی بپکنندمیتر حس ئی کھ خود را بھ آنھا نزدیکھابھ آن تشکل
 ،کھ خود را رسول وحدت جا بزنند آنھا باید قبل از این. تر را تقویت کننددرست

پیوندند و اختالفات  موجود نمیھاىتوضیح دھند کھ بھ چھ علت، بھ تشکل
 بی ھاىدر غیر این صورت ایجاد گروه.  در چیستھااساسی آنھا با این تشکل

خواند و طول عمرشان از ئی کھ کسی آنھا را نمیھاشناسنامھ و انتشار برنامھ
جای وحدت ھ  ھدفی جز ایجاد تفرقھ افکنی ب،کندمییکی دو اعالمیھ تجاوز ن

ند ا تفرقھ افکنان در لباس وحدت، دو روزه موقتیھاىاین سازمان. نخواھد داشت
کسی کھ . و جز ایجاد آشفتھ فکری و سردرگمی کار دیگری از آنھا ساختھ نیست

 کارگر برایش اھمیت داشتھ باشد یا بھ ىمارکسیسم لنینیسم و منافع طبقھ
پیوندد و یا دالیل منطقی عدم پیوستنش را علنی کرده و با  کنونی میھاىتشکل

یش مورد قبولش نیست بھ مبارزه ا کھ نظرات ایدئولوژیک و برنامھھاآن سازمان
 سالم و شفاف باقی بماند و جوالنگاه فرصت ىپردازد، تا محیط مبارزهمی

. طلبان و ماجراجویان نباشد و نگردد

برخورد بھ اپوزیسیون

حزب ما بھ تکیھ بر نیروی مردم ایران، برای آزادی ایران اعتقاد دارد و 
. کندمی مبارزه با رژیم جمھوری اسالمی محکوم ى اجانب را بھ بھانھتکیھ بر

اپوزیسیون ایران طیف . بیگانھ پرستی و نوکری در میان حزب ما جائی ندارد
حزب . دھدترین جریانات تشکیل میترین فرقھ ھا تا چپوسیعی را از راست

.  اتخاذ کندما باید یک سیاست اصولی و عملی برای جلب مردم و تداوم مبارزه
 ھاى تحقق خواستىحزب باید اساس ھمکاری خویش را با سایرین بر پایھ

 ھاىحزب ما باید از جنبش. دموکراتیک و عدم دخالت اجنبی در ایران قرار دھد
 جھان حمایت کند و خط روشنی با حامیان امپریالیسم و ىملی در عرصھ

تواند با  دموکراتیک میىحزب ما در عرصھ. صھیونیسم داشتھ باشد
کھ  ئی کھ ضد امپریالیستی و خواھان استفالل ایران، یعنی کسانیھاجریان

 نسبت بھ ایران ھستند، ھا و صھیونیستھا امپریالیستىمخالف با تجاوز و دیکتھ
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 اقتصادی ایران ھستند، مخالف دخالت اجانب در ىمخالف تحریم و محاصره
تحقق آزادی احزاب و امور داخلی ایران ھستند، ولی در عین حال خواھان 

 کارگری و صنفی، رفع سانسور، آزادی ھاى سیاسی، آزادی اتحادیھھاىسازمان
زندانیان سیاسی، جدائی دین از دولت و نظام آموزشی، احترام بھ حقوق بشر و 

 اجتماعی ھستند و در یک کالم ھاىتساوی حقوق زن و مرد در تمام عرصھ
ترین عام. ھستند ھمکاری کندخواستار تحقق حقوق دموکراتیک در ایران 

. دموکراتیک تکیھ بر نیروی مردم و مخالفت با اجانب استھاىخواست
در میان مدعیان اپوزیسیون ایران یک جریان فکری ارتجاعی رخنھ کرده 

وی .  ارتجاعی منصور حکمت استھاىمبنای این جریان فکری تئوری. است
سیالیسم لیبرالی و فاقد  طبقاتی، یک سوى مارکسیستی مبارزهھاىاز تئوری

، بلکھ ھر کنندمیآنھا نھ تنھا لنینیسم را نفی . مضمون طبقاتی ساختھ است
 تجاوز امپریالیستی را بھ ممالک جھان از جملھ عراق و افغانستان و لبنان و

با دید مثبت نسبت بھ آمریکا " اسالم و آمریکا"بھ عنوان نبرد بین ... فلسطین و
 آشتی ناپذیر میان ىآنھا مبارزه. دھندد تائید قرار میکھ مظھر تمدن است مور

 پوچ و غیر طبقاتی میان اىطبقات و ستمکشان بر ضد ستمگران را بھ مبارزه
ند و خصلت ملی اتبدیل کرده" سناریوی سفید و سیاه"، میان "بد و بدتر"

مبارزات ملی مردم را بر ضد تجاوزگران در عراق، افغانستان و فلسطین و 
.  در منطقھ ھستندھا امپریالیستى و ھمواره متحد پشت پردهکنندمینفی لبنان 

شود بلکھ مانند یک سازمان و تشکیالت معینی نمیھ  محدود ب،این نظریھ
تری از اپوزیسیون ایران سرایت کرده است ی بھ طیف بزرگاویروس کشنده

 کھ بھ ما ربط"  دو قطب ارتجاعىمبارزه"کھ ھمین نظریات را در پوشش 
مالک تمیز این یاران صھیونیسم و امپریالیسم در . دھندندارد، بخورد مردم می

زنند این است کھ آنھا تا بھ چھ حد از خروج ایران کھ نقاب کمونیسم بھ چھره می
 اشغالی عراق، ھاى از سرزمینھا و صھیونیستھابی قید و شرط امپریالیست

 آنھا این است کھ ىریبانھتئوری عوامف. کنندمیافغانستان و فلسطین دفاع 
 را از محکوم ھاوسیلھ توده دعوای اسالم با آمریکا بھ ما مربوط نیست تا بدین

 ھاى برخورد فرھنگھاىآنھا از تئوری.  باز دارندھاکردن تجاوز امپریالیست
. گیرندساموئل ھانتیگتون کھ سیاست راھبردی امپریالیست آمریکاست، الھام می

طور کھ تا کنون انجام داده افشاء  ات منحرف را ھمانحزب ما باید این جریان
.نماید

انقالب مخملی

س آنھا أ است کھ محافل امپریالیستی غرب و در راىانقالب مخملی شیوه
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 مناطق ىآمریکا پس از فروپاشی امپراتوری روسیھ برای رخنھ گری و توسعھ
تکی بر رقابت اری مدنفوذ خویش با تکیھ بر بورژوازی ھوادار اقتصاد سرمایھ

 نخست اتکایش را بر مخالفت عمومی ىاین سیاست در درجھ. آزاد سازمان دادند
دھد قرار می... مردم با تضیقات، استبداد، فقدان امنیت، حمایت از حقوق بشر و

 حاکم ھاىرژیم.  از ممالک در کسب قدرت سیاسی موفق شوداىتا بتواند در پاره
 ھاى فاسد و مستبدی ھستند و خواستھاىم رژیًدر این ممالک نیز کھ معموال

، بھترین زمینھ را برای اعمال رخنھ گری کنندمی مردم را سرکوب ىمحقانھ
البتھ روشن است کھ بانیان انقالب مخملی دلشان . آورند فراھم میھاامپریالیست

زیرا اگر آنھا از چنین اصولیتی برخوردار . برای حقوق بشر نسوختھ است
 ممالک عربی و استبدادی نظیر عربستان سعودی، ھاىت رژیمبودند، باید نخس

را بھ ... امارات متحده عربی، کویت، بحرین، پاکستان، و یا کلمبیا، ھندوراس و
 برای عوامفریبی است و ھا امپریالیستھاىاین پرچم. کشیدندصالبھ می

ب  انقالىآنھا از اسلحھ.  مادی رشد در ممالک استبدادی داردىسفانھ زمینھأمت
ئی کھ ھا از سالحاىپاره. کنندمیمخملی برای پیشبرد مقاصد خویش استفاده 

برند، ھمان ابزاری نیز ھست کھ نیروھای دموکرات و ضد کار میھ آنھا ب
 غیردولتی و مدنی کھ برای ھاىنظیر سازمان. کنندمیاستبدادی از آنھا استفاده 

اجتماعی، حمایت از  ھاىتحقق حقوق بشر، برچیدن تضییقات دولتی، برابری
 ھاىنیروھای وابستھ بھ قدرت. جویندزنان و کودکان و نظایر آنھا سود می

ھاى  در جھت طرد سیاستھا از سیاسی شدن این جنبشکنندمیبیگانھ تالش 
 را بھ عدم توسل بھ ھا این جنبشًآنھا رسما. امپریالیسم و صھیونیسم جلوگیرند

 دم توپ برای مقاصد خود پرورش خوانند و گوشتزور در ھر شرایط فرامی
 دموکراتیک سر باز ىتوانند از شرکت در مبارزه نمیھاکمونیست. دھندمی

. زنند و مردم را بھ حال خود رھا کنند تا بھ زیر تسلط افکار ارتجاعی روند
در عین .  با راھکارھای خویش شرکت کنندھا باید در این جنبشھاکمونیست

 دموکراتیک را با ھاى مردم، باید خواستىھحمایت از حقوق حقھ و عادالن
 پیوند ھا و صھیونیستھا امپریالیستىجویانھ ضد اجنبی و دخالتاىھخواست

قھر باید .  حاکمھ نباید باشدىدھند، باید روشن کنند کھ قھر در انحصار طبقھ
 اصلی ھستند، ىبتواند توسط مردم نیز کھ در ھر کشور مفروض صاحب خانھ

 توسل بھ قھر در صورت نیاز پرورش ى را باید با روحیھمردم. اعمال گردد
تنھا با این روش .  مشخص کرداىباید مرز ماجراجوئی را از جنبش توده. داد

در این عرصھ در . شود امپریالیستی با شکست روبرو میھاىاست کھ دسیسھ
 ایدئولوژیک سختی در گرفتھ است و مظاھر ىکشور ما ایران ھم اکنون مبارزه

 منطقھ ھاىرا ما در اظھارات پرخاشجویانھ نسبت بھ ھمبستگی خلق لم آننا سا
 جلب کند و ھاحزب ما باید توجھ مردم را نسبت بھ دسایس امپریالیست. بینیممی
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 وسیع نظریات مارکسیستی لنینیستی ىویژه از فن آوری مدرن برای اشاعھھ ب
.    سود ببرد

برخورد بھ امر قھر انقالبی 

نقالب ایران روحانیت برای کسب کامل قدرت در ایران از ھیچ در فردای ا
خاطر زھر ھ  بی گناه را تنھا بھاىآنھا ھزاران ھزار انسان. جنایتی غفلت نکرد

 آدمکشی را ھاى شیوه، درمانیھاىحتی با قتل. چشم گرفتن سر بھ نیست کردند
 ھاىجدانو. بھ سطح یک تئوری پیشگیرانھ برای حفظ قدرت سیاسی ارتقاء دادند

ویژه وجدان ما ایرانیان از این ھمھ خونریزی و تبھکاری و قساوت ھ بشری و ب
و بی رحمی حیوانی، از اینھمھ بی عدالتی و انتقامجوئی و خون آشامی، از این 

زور و ھ  شخصی و ارضاء تمایالت حیوانی با توسل بھاىھمھ تصفیھ حساب
در مقابل این ھمھ خشونت بی  در نھادمان مقاومتی .گردن کلفتی بھ عذاب آمده

 از نظر تاریخ قابل فھم است ولی از ًاین مقاومت درونی کامال. وجود آمدھ انتھا ب
 ھاىنظر علمی راه مبارزه با خشونت حیوانی طبقات حاکمھ را با انکار واقعیت

ھیچ قھر . توان از بین بردقھر را تنھا با قھر می. توان پیدا کرداجتماعی نمی
.  رود و از جملھ مذھبی خود بخود از بین نمیضد انقالبی

یکی دیگر از موارد اختالفی کھ در اپوزیسیون ایران وجود دارد برخورد 
 ھمیشھ بر این باورند کھ قھر مامای ھاکمونیست.  قھر انقالبی استىبھ مسئلھ

 بزرگ مارکس و انگلس ىاین نظریھ.  نوین استى کھن در تولد جامعھىجامعھ
 ىردازی دو اندیشمند بزرگ پرولتاریا نیست استنتاج از مبارزهمحصول خیالپ

 اجتماعی تنھا با قھر ھاىجایگزینی نظام. باشد میھاطبقاتی بشریت در طی قرن
 طبقات است کھ بھ ى تاریخ مبارزه،ریخ بشرات. انقالبی مقدور بوده است

بات  انقالىھمھ.  بر ضد مناسبات حاکم صورت گرفتھ استھا انسانھاىانقالب
 و ھا قھرآمیز ملتىمبارزه. تاریخ بشریت محصول قھر انقالبی مردم است

بدون این .  مردم بوده است کھ کمر استعمار جھانی را شکستھ استھاىتوده
الگران جنایتکار امکان رھائی ملی و کسب غمقاومت قھرآمیز برای اخراج اش

ھر خارج از این ق. حزب ما ھوادار قھر طبقاتی است. استقالل وجود نداشت
 بھ ھا و نظریھھا ما در جامعھ وجود دارد و نفی وی در سخنان و تئوریىاراده

.مفھوم فقدان آن در عمل نیست بلکھ تنھا بھ مفھوم انکار واقعیت در جامعھ است
رد حاضر ا اجتماعی کھ قدرت سیاسی را در دست دى ھیچ طبقھًطبیعتا

تاریخ حتی یک . یش دست برداردنیست بھ میل خود و با اقناع از امتیازھای خو
 ى فراوانی در جھت ارائھھاىمورد ندارد بلکھ برعکس نمونھ نمونھ در این

اعمال خشونت از جانب مدعیان مخالفت با خشونت دارد کھ ھدفشان از طرح 
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در .  کارگر و نیروھای انقالبی استى سالح معنوی طبقھعاین مسایل تنھا خل
تخاب دموکراتیک بر سر کار آمد و بر ضد ایران دکتر محمد مصدق با یک ان

ارتجاع پاسخ وی را با خشونت بیرحمانھ داد، . استعمار انگلستان قد برافراشت
 و ھاش دکتر حسین فاطمی را اعدام کرد و کمونیستاوزیر امور خارجھ

در شیلی در یک انتخابات آزاد آلینده .  دیوار گذاشتىنیروھای انقالبی را سینھ
 پاسخ وی را ،ی آمریکا"سیا"یاری سازمان ھ  ژنرال پینوشھ ببھ قدرت رسید و

گاه ده ھا سال بیش از سی ھزار نفر را بھ قتل  با خشونت بیرحمانھ داد و آن
رساندند و مبارزان را ربودند و سر بھ نیست کردند و سرانجام با یاری 

در  با خیال راحت و کھ از پینوشھ تا آخرین روز حمایت کردند ھاامپریالیست
در اندونزی کھ . کھ کرده بود عمرش را بھ پایان برساند آسایش بھ خاطر خدماتی

ھ  بھا دموکراتیک را برای فعالیت کمونیستھاىسوکارنو رھبر ملی آنھا آزادی
رسمیت شناختھ بود با کودتای آمریکائی سوھارتو روبرو شد کھ وزیر امور 

یست را بھ یاری ش را تیرباران کردند و سپس یک میلیون کموناخارجھ
.ند سر بریدندامتعصبین مذھبی کھ امروز در مقابل آمریکا قد علم کرده

 بر سر کار آمد ولی چون تسلیم امپریالیست ًپاتریس لومومبا در کنگو قانونا
بلژیک نشد وی را کشتند و در اسید حل کردند و جنبش ملی کنگو را سرکوب 

 تبعیض نژادی در آمریکا کھ کردند، مارتین لوتر کینگ یکی از رھبران ضد
یش بود با قھر نیروھای اھمدافع عدم توسل بھ قھر برای تحقق خواست

در تمام این موارد و موارد مشابھ ما شاھد آن ھستیم ... نژادپرست بھ قتل رسید و
کھ این نیروھای ضد انقالبی ھستند کھ برای سرکوب مردم بھ قھر توسل جستھ و 

 ى کھ قھر یک مقولھشوندمی سیاسی ھستند مدعی کھ خود در قئرتاى تا لحظھ
دھد کھ تجربھ نشان می. انحصاری است کھ فقط باید در خدمت دولت باشد

نیروھای خشونت طلب کھ با قھر ضد انقالبی مناسبات غیر انسانی و ظالمانھ را 
 و خود از آن بارھا استفاده کرده و بازھم خواھند کرد پس از قبضھ کنندمیجفظ 

قدرت سیاسی از دیو بھ فرشتھ بدل شده و ھمھ را از توسل بھ قھر باز کردن 
 ایدئولوژیک در نکوھیده شمردن قھر سرآمد ى مبارزهىدارند و در عرصھمی

قھر طبقاتی کھ خود آنھا با . طور کلی نیستھ منظور آنھا ھیچوقت قھر ب. عالمند
 یک ،شود قھر محسوب نمی، سرکوب و تحمیق کھ دارندھاىتوسل بھ ماشین

 ستمگری ىامر بدیھی برای حفظ نظام است ولی مقاومت در مقابل این سامانھ
دھند و با کسی  بھ خشونت بارترین وضعی بھ آن پاسخ می،قھر محسوب شده

. شوخی ندارند
 دموکراتیک و اعتراضی را مھار ھاىکھ جنبش ارتجاع طبقاتی برای این

 برای پایان دادن بھ نقض حقوق  مدنیھاىکھ مانع شود کھ حرکت کند برای آن
 از حق مقاومت و توسل بھ زور برای کسب حقوق خویش بھ قھر ھامدنی انسان
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 توسل بھ قھر ىکھ در یک جنگ روانی ایده انقالبی برخوردار شوند، برای این
مقوالت اجتماعی . کندمی بر ضد قھر انقالبی تبلیغ ًرا در نطفھ خفھ کند مستمرا

نماید بھ امر اسی را از ماھیت طبقاتی خویش تھی مینظیر آزادی و دموکر
 اجتماعی ھاى با کتمان کردن ریشھ،سرکوب ارتجاع با شعار مخالفت با اعدام

ما با مرگ مخالفیم "این پدیده و راه برافکندن قطعی آن در قالب عباراتی نظیر 
ی  جمھورىھاباید با اعدام"، "تا کی باید خون ریخت"و یا " زنده باد زندگی

دست ارتجاع ... و" اسالمی با شعار نفی اعدام بھ طور کلی مبارزه کرد
طلب را در جاری ساختن نھرھای خون از خون نیروھای انقالبی و خشونت

دھند تا برای گذارند و مردم را دلداری بیشرمانھ می مردم آزاد میھاىتوده
 ىتجربھ. د بھ قھر انقالبی متوسل نشون،عیت و پاسخ بھ ارتجاعضرفع این و

 دموکراتیک و ھاى خرداد نشان داد کھ ارتجاع حتی در مقابل خواست٢٢جنبش 
مسالمت آمیز نیز از توسل بھ قھر ضد انقالبی ابائی ندارد و باید مردم را برای 

.  مسلح کردھامقابلھ با این وحشیگری

ترحم بر پلنگ تیز دندان 
ستمکاری بود بر گوسفندان

 کھ اھدافشان مبارزه در چارچوب ھان جنبشرھبران سازشکار در ای
 توسل بھ قھر چنانچھ ى حاکم است ھراس دارند کھ با ترویج ایدهھاىنظام

این ھ ب.  نظام حاکم بھ خطر افتاده و سرنگون شودىمقبولیت عامھ بیابد مجموعھ
 و از فشار کنندمیجھت در برنامھ  و شعارھای خود راه توسل بھ قھر را رد 

نھا برای کسب امتیاز برای طبقھ یا قشر خویش در چارچوب  تھااین جنبش
 ىالبتھ ایده. تبلیغات آنھا رفرمیستی است. نمایندمیوضعیت کنونی استفاده 

توسل بھ قھر بھ معنی مسلح شدن قھرمانان و انجام عملیات تروریستی نیست، 
 ىهقھر باید در روند مبارز. این درک معیوبی از قھر انقالبی و طبقاتی است

وجود آید کھ برای نیل ھ اجتماعی مقبول مردم قرار گیرد و این آمادگی در آنان ب
 فداکاری و دادن قربانی با حداقل خسران باشند و در ىبھ اھداف خود آماده

. اجتناب ناپذیر است،شرایطی توسل بھ قھر برای تحقق این آرمان
ز قھر انقالبی مبارزه حزب ما باید در آینده نیز برای اثبات حقانیت استفاده ا

کوشند مقوالت حزب ما باید بکوشد با نظریاتی کھ می. را ترویج کند کرده و آن
و " بی ضرر"اجتماعی را کھ طبقاتی ھستند بھ صورت لیبرالیستی بھ مفاھیم 

. غیر طبقاتی بدل کنند و مردم را فریب دھند مبارزه نماید
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ھاتئوری پوچ مبارزه نسل

 ىمبارزه" ایدئولوژیک ارتجاع طرح تئوری ىمبارزه ھاىیکی از عرصھ
ویژه ارتجاع مغلوب در ایران برای بریدن رابطھ و ھ ارتجاع و ب". ستھانسل

 ى طبقاتی را با مبارزهىتبادل تجربھ بین نسل مسن و نسل جوان جای مبارزه
بر اساس این نظریھ تمام مصائب گذشتھ و فجایعی .  تعویض کرده استھانسل

 نسل ىان اتفاق افتاده و روی کار آمدن رژیم مذھبی محصول مبارزهکھ در ایر
گذشتھ است و این باعث شده کھ نسل جوان زندگی خود را از دست داده و 

ایجاد نفرت بین گذشتگان و آیندگان ھمیشھ یک شگرد ارتجاع بوده . سوختھ باشد
. است

 شکنجھ و  را نخست با زندان وھا کھ این گسست نسلکردندمیآنھا تالش 
وجود آورند و ما برخورد آنھا را در نابودی حزب کمونیست ایران، ھ اعدام ب
.  نفر و حزب توده ایران قبل از سقوطش بھ منجالب رویزیونیسم دیدیم٥٣گروه 

وقتی در این عرصھ موفقیت کامل نداشتند باید دستآوردھای گذشتھ را نفی 
آنھا مدعی . انجام دادند" نوین "تحت نام" چپ" و این کار را در قالب کردندمی

حال بوده ارتجاعی و اپورتونیستی بوده و مبداء تاریخ از ھ شدند کھ ھر چھ تا ب
این تئوری در زمان شاه نیز میدان داشت و . یماآن جائی است کھ ما آغاز کرده

حال ھمان تئوری با شکل دیگری بھ . بھ گمراھی بسیاری نیروھای انقالبی کشید
و در میان سبزھا از جانب رھبران اصالح طلب آنھا و در میان میدان آمده 

 ى ساختھ و پرداختھھاىسایرین از جانب سلطنت طلبان از طریق دستگاه
شود در میان جنبش سبز تبلیغ می. شود تبلیغ میھا و صھیونیستھاامپریالیست

ود دور خھ کھ با نسل گذشتھ تماس برقرار نکرده دیواری بھ بزرگی دیوار چین ب
بترسند و ما این را در برخود سبزھا بھ سایر هللا بکشند و چون جن از بسم ا

رھبران اصالح . یما اعتراضی خارج کشور شاھد بودهھاىنیروھا در جنبش
 و مجاھدین خلق ھاطلب واھمھ دارند کھ این نزدیکی پیروان آنھا را بھ کمونیست
.  در جنبش سبزندنزدیک کند و از ھم اکنون در پی پادزھر و ایجاد مصونیت

 پنھان ھا نسلىآنھا ماھیت ضد دموکراتیک خویش را در پس این مبارزه
از جانب سلطنت طلبان نیز ھمین اندیشھ وجود دارد با این تفاوت کھ . کنندمی

خواھند بر روی نسل جوان  اپوزیسیون ایران را مد نظر دارند و میىآنھا ھمھ
. ثیر بگذارندأرستی عظمت طلبانھ ت ناسیونال شونیستی و ایران پھاىبا ایده

تئوری دعوای دو نسل کھ ماھیت آن روشن است، یک تئوری ارتجاعی و با این 
ھدف ایجاد شده تا از تبادل تجربھ جلو بگیرد و نسلی را برای نوکری ارتجاع در 

.آینده کھ فاقد تجربھ مبارزاتی است آماده گرداند
آیند و  آذر بھ میدان می١٦ت روز البتھ وقتی جوانان مملکت ما با بزرگداش
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و یا " مرگ بر ستمگر چھ شاه باشھ چھ رھبر" خرداد شعار ھای ٢٢در جنبش 
 از کنندمیرا مطرح " خوایم سید علی رھبر میشھگیم شاه نمیما می"

 ایران سخن ھاىھمسرنوشتی ملت ایران و تداوم انقالب بھمن و پیوند نسل
. ثیرات مخرب این تبلیغات غفلت کردأ از ترانند ولی با وجود این نبایدمی

 و ھا روحانیت بخشی از نسل جوانند و بسیاری از ھمین بسیجیھاىآقازاده
رف جوان بودن بھ ِص. پاسداران از نسل جوانند و با نسل گذشتھ دشمنی دارند

گونھ کھ افراد مسن  معنی حق داشتن و دارای نظریات انقالبی بودن نیست ھمان
 سلطنتی نگاه کنید ھیچکدام از ىبھ خانواده.  انقالبی نیستندًحتمااز نسل گذشتھ 

آنھا از نسل کنونی بعد از انقالب نیستند و ھمھ از نسل قبل از انقالبند ولی سراپا 
این جھت مرز انقالبی و یا ضد ھ ب. ارتجاع سیاه ھستند و خائن بھ مردم ایران

د، این مرز بر اساس منافع شود بر اساس سن کشید و تعیین کرانقالبی را نمی
یک کارگر انقالبی جوان ھرگز در جانب سلطنت طلبان . شودطبقاتی تعیین می

.  و از منافع طبقاتی خودش دفاع خواھد کردگیردمی قرار نھاو امپریالیست
 طبقاتی، ىکھ در ایران و یا حتی در جھان در گرفتھ است مبارزهاى مبارزه
توانند پیر یا جوان  ستمگران است کھ می تحت ستم بر ضدھاى ملتىمبارزه

 زنان ى عظیم جھانی مبارزه بین پیران با جوانان و یا مبارزهىاین مبارزه. باشند
 ارتجاعی است و برای ایجاد تفرقھ در میان ھااین تئوری. علیھ مردان نیست

بانیان و یا مروجین این تئوری در مقابل . شودتجارب دو نسل دامن زده می
 و پاسداران جوان کھ از نسل خود آنان ھستند ھاآقازاده و یا بسیجیجوانان 

ند کھ نسل جوان حق دارد و نسل ادر مغز آنھا چنین فرو کرده. پاسخی ندارند
فھمند کھ بخش جوان ارتجاع حاکم بھ خاطر آنھا نمی. کھنھ و پیر ناحق است

. ریخ تولدشخاطر تاھ ش با رژیم ھمکار است و نھ بامنافع اقتصادی و سیاسی
 آن ىلفھؤ سیاسی برای تشخیص ھویت سیاسی مھم است و این مىشناسنامھ

.کنندمیرا فراموش   فریب خوردگان نزاع دو نسل آناىچیزی است کھ پاره
ند کھ ملتی کھ تاریخ خود را نیاموزد، از تجربھ و گذشتھ ااز قدیم گفتھ

 یعنی پیوند ، و گذشتھ محکوم بھ تکرار آن است و این آموزش از تجربھ،نیاموزد
.  دو نسل و انتقال تجارب دو نسل بر مبنای تعلقات طبقاتی و نھ تاریخ تولد است
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اھقطعنامھ

بھ اشغال خاک افغانستان پایان دھید

)توفان( چھارم حزب کار ایرانىنقل از اسناد کنگره
  در٢٠٠١ سپتامبر١١ ىامپریالیست آمریکا و متحدینش بعد از حادثھ

 قرار دادند تا بھ سرزمین افغانستان تجاوز کنند و اىنیویورک این واقعھ را بھانھ
.حقوق ملل را برای مقاصد آتی ضد بشری خویش بھ زیر پا بگذارند

 القاعده کھ در افغانستان النھ کرده بودند جانورانی بودند کھ اىھتروریست
 آنھا برای امپریالیستھا در دامان خود امپریالیست آمریکا پرورش یافتھ و نابودی

خوبی روشن است کھ ھ امروز ب.  بود و ھستاىدر صورت تمایل امر ساده
سامھ بن الدن از طریق عربستان سعودی و سازمان امنیت ُ اھاىدارودستھ

سر ھ شوند و ھم اکنون در پاکستان و نھ در افغانستان بپاکستان تغذیھ می
 اول بر ىادقانھ باشد باید در درجھاگر ادعاھای آمریکای تروریست ص. برندمی

 مالی بھ القاعده را مسدود ھاىضد این ممالک برخاستھ و منابع رسیدن کمک
ترین فشاری بھ عربستان امپریالیست آمریکا در این عرصھ کوچک. کند

 اىھسازمان. آوردسعودی کھ سرمنشاء خرابکاری در منطقھ است وارد نمی
 از یمن تا عراق و ،شیعھ و سنی در منطقھتروریستی عربستان سعودی بھ جنگ 

زنند و ارتش متجاوز عربستان سعودی بھ خاک یمن دامن می... پاکستان و
. کندتجاوز می

مسخره است اگر تصور کنیم کھ امپریالیست آمریکا کھ خودش رئیس 
 خاک افغانستان را اشغال کرده ،ست برای مبارزه با تروریسم اھاتروریست

. است
 میلیارد دالر از راه تجارت با ٤٠٠ ساالنھ امپریالیست آمریکا ھم اکنون

 برابر ٧٠ سیا تا ھاى دستکاری شده در آزمایشگاهھاىمواد مخدر کھ با ژن
. درآمد دارد،کندمیزان طبیعی خویش محصول تولید می

امپریالیست آمریکا با اشغال افغانستان در کادر رقابت امپریالیستی کمربند 
کند و پایگاھی دائمی بر ضد ایران، چین و  چین را تکمیل می کشورىمحاصره

.روسیھ در منطقھ است
امپریالیست آمریکا با اشغال خاک افغانستان نھ تنھا بر منابع طبیعی ثروت 

 ھاىاین سرزمین دست انداختھ بلکھ در عین حال این کشور را برای نصب لولھ
 ممالک آسیای میانھ را از طریق انتقال گاز مورد استفاده قرار داده گاز و نفت

.رساندافغانستان و پاکستان با دور زدن ایران بھ بحر عمان می
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 بزرگ ھاى ناوگان، تروریسمى مبارزه علیھىامپریالیست آمریکا بھ بھانھ
جنگی خویش را بھ اقیانوس ھند منتقل کرده و منطقھ را تحت کنترل خود گرفتھ 

.است
خواھند از ن دست زدند مدعی شدند کھ میآنھا وقتی بھ اشغال افغانستا

حقوق زنان دفاع کرده دست بنیادگرایان مذھبی را از حکومت کوتاه کرده و 
مدرنیتھ و حقوق مدنی و انتخابات آزاد و دموکراسی را بھ افغانستان بھ ارمغان 

امروز حتی بھ اعتراف خودشان دزدی و تقلب در انتخابات و قاچاق مواد . آورند
ت حاکمھ دست ئیک امر عادی در زندگی روزمره بدل شده است و ھیھ مخدر ب
 علیرغم اھامپریالیست.  دست داردھا در تمام این زمینھھا امپریالیستىنشانده

 فاسد و دزد ىت حاکمھئکنند کھ یک ھیآگاھی بھ این امر با وقاحت اعتراف می
.دھندو دست نشانده در افغانستان را بھ نبود آن ترجیح می

طالبان کنار آیند و " میانھ رو"برند کھ با جناح وز حتی سخن از آن میامر
دیگر سخنی از آدمخواران طالبانی در بین . آنھا را در قدرت سیاسی دخیل کنند

. خندندریش مردم جھان میھ گویند و بنیست از لیبرالیسم طالبانی صحبت می
ردم افغانستان از ھم  زندگی مىاشغال افغانستان بھ آن منجر شده کھ شیرازه

قوای خارجی . پاشیده و راه طبیعی تحوالت و تکامل این کشور مسدود شده است
رساند و بر سر آنھا در عزا و با بیرحمی مردم عادی افغانستان را بھ قتل می

 اىھبمب. افکنند شیمیائی میھاى اورانیوم رقیق شده و یا بمبھاىعروسی بمب
 ھزار مردم ھا دهھای امپریالیستا خوشھىھاعروسکی شکل آمریکائی و بمب

مین زندگی آنھا بر اقتصاد بی أافغانستان را نابود و یا علیل کرده است کھ ت
 مردم افغانستان از کشورشان رانده اھمیلیون. کنندسامان افغانستان سنگینی می

. نداشده و بھ ممالک مجاور نقل مکان کرده
وھای اشغالگر بدل شده و از این راه افغانستان بھ آزمایشگاه تسلیحاتی نیر

.صدمات فراوانی بھ این سرزمین وارد شده است
 ىدھد کھ آنچھ در روزھای نخست بھ مبارزه علیھسیر حوادث نشان می

 مردم ى عظیم و پراکندهى بھ مبارزهًشد عمالتروریسم و طالبان اطالق می
ر نیروی افغانستان بر ضد قوای خارجی بدل شده است کھ حتی صد ھزا

 ھاىاین چگونھ تروریست.  آن جلوگیری نمایدىاشغالگر نیز قادر نیست از ادامھ
 ھستند کھ بیش از صد ھزار نیروھای اشغالگر قادر بھ اىمعدود و منزوی

.سرکوب آنھا نیستند
دھد کھ مردم افغانستان بھ مقابلھ بر ضد قوای اشغالگر این حقایق نشان می

 ھاىامکانات خویش برای بیرون ریختن تروریستند و از تمام ابھ پا خاستھ
.جویندامپریالیست بھره می
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 مردم افغانستان برای اخراج نیروھای ىاز مبارزه) توفان( حزب کار ایران
اشغالگر غارتگر و تروریست حمایت کرده و استقالل افغانستان را حق ملت 

ی و روسی را از نون قادر شده اشغالگران انگلیسکاین ملت تا . داندافغان می
..ستھاکشورش بیرون بریزد و اکنون نوبت تازاندن سایر امپریالیست

حزب ما بر آن است کھ تجاوز بھ افغانستان یک عمل ارتجاعی و ضد 
را محکوم نموده و خواھان خروج بی قید و شرط نیروھای  انسانی بوده و باید آن

.افغانستان استاشغالگر خارجی از افغانستان و پرداخت غرامت بھ خلق 
.زنده باد مبارزات مردم افغانستان برای اخراج اشغالگران

قطعنامھ در مورد غنی سازی اورانیوم در ایران

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىنقل از اسناد کنگره

غنی سازی اورانیوم در ایران را حق مسلم مردم ) توفان(حزب کار ایران 
 حقوق ملت ى را علیھھا امپریالیستىلطھ جویانھُو تحریکات سداندایران می

.کندایران محکوم می
 علمی و پیشرفت علوم و فنون را در ھاىپژوھش) توفان( حزب کار ایران

 دستآوردھای ملت ایران ،ایران علیرغم حاکمیت یک رژیم عقب مانده و ضد علم
ایران حفظ  آتی ھاىدانستھ و معتقد است کھ این دستآوردھا را باید برای نسل

 کھ انجام گیرد ربطی بھ رژیم اى در ھر زمینھھاکرد و تکامل داد و این موفقیت
.  مردم ایران استىجمھوری اسالمی ندارد و متعلق بھ ھمھ

 ى دول امضاء کنندهىحزب ما بر این نظر است کھ این حق کھ برای ھمھ
از حقوق رسمیت شناختھ شده است، بخشی ھ  اتمی بھاىپیمان منع گسترش سالح

 ، بزرگی و کوچکی، مذھب، نژاد، رنگ پوستملل بوده و بھ نوع ایدئولوژی
.  ربطی نداردھااین ممالک و ملت... و

کھ ایران از این حق خود صرفنظر کند کاری غیر  فشار آمریکا برای این
 ى اقدامی  بر ضد ھمھً جھانی بوده و عمالھاىقانونی و مغایر مفاد پیمان

امپریالیست . ندارسمیت شناختھھ ن پیمان را امضاء کرده و ب است کھ ایممالکی
خواھد از طریق شورای امنیت ابزاری در سازمان ملل فراھم کند تا آمریکا می

 جھانی را از محتوای خود تھی کرده و آنھا را ھاى پیمانىبا استفاده از آن کلیھ
ی مصوبات و  در باالًشورای امنیت عمال. بھ قوانین بی بو و خاصیت بدل کند



٨١

گیرد و نقش  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار میھاىپیمان
.کندشورای نگھبان را بازی می

حزب ما بر این نظر است کھ تصویب چھار قطعنامھ بر ضد ایران در 
شورای امنیت غیر قانونی و مغایر نص صریح حقوقی است کھ پیمان منع 

.سمیت شناختھ استرھ  اتمی برای ایران بھاىسالحش گستر
 بر ضد ملت ایران برای درھم شکستن مقاومت آنھا در قبال ھااین تحریم

 ھاىتنھا دشمنان مردم ایران از این تحریم. ست اھازورگوئی امپریالیست
سازمان ملل کھ ھدفش نابودی ایران و گرسنگی دادن بھ مردم ایران است 

 ھاى ندارند این تحریمنشان این دشمنان آن است کھ جسارت. کنندحمایت می
جنایتکارانھ را با صراحت محکوم کرده افکار عمومی را بر ضد آنھا بسیج 

.سکوت مصلحتی این دشمنان، ھمدستی با جنایتکاران است. نمایند
حزب ما بر آنست کھ امپریالیست آمریکا با این روش قلدرمنشانھ و 

ان را از این حق اتفاق ممالک جھھ استعمارگرانھ قصد دارد اکثریت قریب ب
مسلم محروم ساختھ و انحصار غنی سازی اورانیوم را در اختیار خود و 

ن کمبود انرژی، وابستھ ا جھان را در آتیھ در دورھاى دھد و ملتردوستانش قرا
.  انحصاری آمریکائی گرداندھاىبھ تحویل انرژی از جانب شرکت

 اتمی نھ ھاىح منع گسترش سالىھر دولتی حق دارد بر مبنای توافقنامھ
 دست زده و اورانیوم را غنی کند بلکھ سازمان اى ھستھھاىتنھا بھ بنای نیروگاه

 در جھان نیز باید بھ موجب ھمین قرارداد بھ دولت معین اىانرژی ھستھ
 از اىسازمان انرژی ھستھ. مساعدت فنی نماید تا از انجام این وظایف بر آید

.کمک بھ ایران تا کنون سرباز زده است
حزب ما بر آنست کھ سازمان انرژی اتمی تحت فشار امپریالیست آمریکا 
نقش خویش را بھ عنوان سازمانی فنی برای نظارت بر شرایط غنی سازی 
اورانیوم و رعایت مفاد قانونی آن از دست داده و بھ ابزاری سیاسی در دست 

 بھ فنآوری ً بدل شده تا مانع شود کھ ممالک جھان بتوانند مستقالھاامپریالیست
 جاسوسان ، کارشناسان این سازمانىاپاره.  دست یابنداىانرژی ھستھ

این سازمان اکنون بھ ابزاری . گر ھستندلطھُ امنیتی ممالک سھاىسازمان
 بدل شده و در عراق نشان داد کھ جاسوسان ھاسیاسی در دست امپریالیست

ا بھ چھ حد برای کارند تھ سازمان سیا کھ بھ عنوان کارشناس در آن مشغول ب
کنند و این کارشناسان جاسوس در واقع  ممالک ایجاد خطر میىامنیت ھمھ

.ندااعتبار این سازمان جھانی را بر باد داده
 در مورد خطر بمب اتمی ایران ھاحزب ما بر آنست کھ جنجال امپریالیست

 تبلیغاتی دارد تا حق ایران را برای غنی سازی ى جنبھًپوچ بوده و صرفا
 وگرنھ چگونھ ممکن است روابط دوستی امپریالیست ،رانیوم لگد مال کنداو
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آمریکا را کھ خودش تا کنون دوبار از این بمب استفاده کرده است با پاکستان 
ند ادش جنگیدهسھ بار با یکدیگر بر سر کشمیر و بنگالھندوستان کھ بنیادگرا و 

. ت توضیح داد بمب اتمی اس٢٠٠و اسرائیل تجاوزگر کھ دارای حداقل 
 و غنی اى ھستھھاى دیگران را از بنای نیروگاه، کھ خوداھامپریالیست

کنند در حال رقابت با یکدیگرند تا منابع جھانی اورانیوم سازی اورانیوم منع می
 بدل اى انرژی ھستھىرا در دست گرفتھ و خود بھ تنھا استخراج و تولید کننده

.شوند
ده است کھ تحریکات امپریالیست آمریکا و حزب ما در عین حال بر این عقی

 اسرائیل در مورد ایران تنھا بھ خاطر غنی سازی اورانیوم ھاىصھیونیست
 ایران برای دست یابی ھاىآنھا تالش. آنھا از ھر ترقی ایران ناخوشایندند. نیست

آنھا با سیاست خارجی . تابندنمی  و موشکی را نیز براىبھ فن آوری ماھواره
 دشمنی با ایران ،دفاع از مبارزات مردم فلسطین و لبنان نیز مخالفندایران در 

دشمنی با کشوری است کھ در منطقھ موی دماغ آمریکا و متحدین وی است و 
اگر رژیم حاکم بر ایران مانند .  آمریکا را برھم زده استىامنیت مورد عالقھ

وقت با   بود آن امپریالیسم آمریکا و ژاندارم منطقھىرژیم شاه نوکر سرسپرده
 علمی ایران، ھاىدر دست گرفتن مھار سیاسی ایران و نظارت بر پیشرفت

.داشتند از جنجال تبلیغاتی خویش دست بر میھاآمریکائی
 غنی سازی اورانیوم در ایران را باید در متن ىنظر حزب ما مسئلھھ ب

و انرژی  برای دستیابی بھ منابع اورانیوم ھا رقابت آمیز امپریالیستىمبارزه
رسد از نظر متناقض میھ تنھا در این متن است کھ آنچھ ب.  در آینده دیداىھستھ

.منطق روشنی برخوردار است
. در میان اپوزیسیون ایران در بررسی این مسئلھ توافق نظری وجود ندارد

توان جدا از سیاست  از آنھا توجھ ندارند کھ بررسی این امر را نمیىاپاره
آنھا توجھ .  جھانی مورد نظر قرار دادى در عرصھھایستراھبردی امپریال

 ایران نیست سخن بر سر اى ھستھىندارند کھ سخن دیگر تنھا بر سر مسئلھ
دھند برای خود اجازه میھ زورگوئی و تصمیماتی است کھ مشتی استعمارگر ب

تسلیم در مقابل این زورگوئی تمکین بھ استعمار . کنندتکلیف مردم جھان تعیین 
.ین استنو

 از اپوزیسیون ایران با استدالالت مبتذل و غیر علمی و ىاپاره
 نفرت ىزدالنھ تالش دارند در سایھُآمیز با روش عوامفریبانھ و حتی بتحریک

 این رژیم از احساسات ىعمومی مردم از رژیم جمھوری اسالمی و سوء استفاده
 بروند و حتی ھایست و صھیونھایاری تبلیغاتی امپریالیستھ ملی مردم ایران ب
.  بدل شوندھا امپریالیستھاى جاسوسی کرده و بھ تروریستھابرای امپریالیست

ھ کنند تا حقوق بآنھا خود را در پشت بمب موھومی جمھوری اسالمی پنھان می
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حزب ما این اپوزیسیون .  مردم ایران را نیز لگدمال نمایندىرسمیت شناختھ شده
.دکنُجاسوس و بزدل را محکوم می

غیر " در اثر فشار افکار عمومی و فشار ممالک ھاامروز امپریالیست
ند حقوق ایران در غنی سازی اورانیوم را زبانی بھ رسمیت امجبور شده" متعھد

. بشناسند ولی در عمل مانع شوند کھ ایران بتواند از این حق خویش استفاده کند
 ھاست کھ امپریالیستیاتعلیق غنی سازی اورانیوم برای مدت نامعلوم خواستھ

 ھا و صھیونیستھاتسلیم در مقابل امپریالیست. نداخود را در پشت آن پنھان کرده
 آتی ایران، ھاىخیانت بھ نسل. از نظر حزب ما یک خیانت مسلم ملی است

.ندا جھان کھ مفاد این پیمان را امضاء کردهھاى خلقىخیانت بھ حقوق ھمھ

 فلسطین برای آزادی ملیدر پشتیبانی از مبارزات مردم

)توفان(قطعنامھ کنگره چھارم حزب کار ایران

 و تاراندن آنھا از اسرائیل ھا پاکسازی قومی فلسطینی،با تشکیل دولت اسرائیل
، کھ  تروریستیھاى سازمانىوسیلھھ ، ب بودندھا آن فلسطینیىکھ اکثر سکنھ

دولت اسرائیل . شت، آغاز گرھبران آن ھمزمان رھبران دولت اسرائیل بودند
داند و غیر یھودیان در آن سرزمین بھ عنوان  دولت یھود میًخود را رسما

مذھبی  ــ دولت اسرائیل دولتی نژادی. شھروند با حقوق برابر حق زندگی ندارند
، مبنی بر دولت نژاد پرست و تروریستی اسرائیل دارای سیاستی راھبردی. است

فرات تا کرانھ ھای باختری رود اردن ، از دجلھ و ایجاد اسرائیلی بزرگ
 از سرزمینشان و ھابر ھمین اساس ھمگام با بیرون راندن فلسطینی. باشدمی

، کھ ھیچگاه حتی اجداد آنھا نیز در اسکان دادن یھودیانی از سراسر جھان
 سرزمین موعود قوم یھود خواھند کھ بھ رویایند میانبودهساکن فلسطین 

فاشیستی اسرائیل از ھیچ جنایتی  ــ  دولت صھیونیستیاین رو از. حقیقت بخشند
 ى، برای نابودی کامل آنھا و مصادرهبرای پاک سازی قومی مردم فلسطین

چنین پایگاه امپریالیست آمریکا   اسرائیل ھم.یشان رویگردان نیستھاسرزمین
 صھیونیسم در آمریکا، دولت ھاىباشد و با قدرت عظیم البیدر منطقھ می

دست دولت نژادپرست و صھیونیست اسرائیل است و با تمام نیرو از آمریکا ھم
 ١٩٦٧ در جنگ اھصھیونیست. نماید فاشیستی آن پشتیبانی میھاىسیاست

ند ا، سوریھ و لبنان را اشغال نمودهھا فلسطینیھاى دیگری از سرزمینھاىبخش
. ندپایتخت اسرائیل و بخش جدائی ناپذیر خاک اسرائیل دانستلمقدس را او بیت

 و بدتر ھا و نابودی تمام امکانات زندگی فلسطینی، مزارعھاآنھا با تخریب خانھ
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 از سایر ، شھرک سازی و اسکان دادن یھودیانیاز ھمھ توھین بھ این مردم
 جامھ عمل "اسرائیل بزرگ"ممالک در این مناطق بھ ھدف خود یعنی 

.پوشانندمی
 و فروش آمال ھابا صھیونیستسلو ُبعد از سازش سازمان الفتح در کنفرانس ا

توجھ بھ احساسات ملی جنبش حماس با وجود آمد کھ ھ شرایطی ب، ھافلسطینی
 ملت فلسطین ى آزادیخواھانھھاى با پذیرش خواستًمردم فلسطین موفق شد عمال

دول . دریگبدست ھ  مردم فلطسین را بىرھبری مبارزات ملی و آزادیخواھانھ
، سعی نمودند د الفتح و فشار بر سازمان حماسامپریالیستی با خرید سران فاس

ش را از اسرائیل اھحدر انتخاباتی بھ حکومت محمود عباس کھ پول و اسل
 مردم فلسطین با شرکت وسیع در انتخابات و بیان .خشندبشروعیت بمگیرد می

، نقش بر آب  چیده بودندھا را کھ امپریالیستاى، دسیسھ قاطع خویشىاراده
 بسیار گران تمام شد و حتی ھال نادرست برای امپریالیستاین تحلی. کردند

 مردم فلسطین برای ىکودتای عباس بھ یاری موساد نیز نتوانست در اراده
 آن با ى نوار غزه و بمباران بربرمنشانھىمحاصره. رھائی ملی خللی وارد آورد
 و متحدین ارتجاعیش در منطقھ کھ یک عمل ھارضایت کامل امپریالیست

. ضد بشری بود صورت پذیرفتىرانھجنایتکا
 مذھبی سازمان ىکوشند تا با تکیھ بر جنبھ میھا و صھیونیستاھامپریالیست

وجود آورده تا ھ  این سازمان بىحماس موجی از اعتراض و مخالفت علیھ
  امپریالیستیىاین تبلیغات موذیانھ. دستشان برای قتل عام مردم فلسطین باز باشد

 سیاست نسل ىدموکراتیک نداشتھ و بخشی از مجموعھصھیونیستی ماھیت ــ 
. ستھاکشی فلسطینیان و در پناه گیری اسرائیلی

شدت از فجایع اسرائیل در نوار غزه ھ کھ افکار عمومی ب  در حالیاھامپریالیست
 ،منزجر شده و بھ خشم آمده است با سیاست موذیانھ توسل بھ مذاکرات صلح

س و ارتجاع عرب در منطقھ آبروئی برای کند با یاری محمود عباتالش می
 ىاسرائیل دست و پا کنند و آماج حملھ را از روی اسرائیل برداشتھ و متوجھ

 امپریالیستی و ھاىحزب ما این دسیسھ. جنبش مردم فلسطین گردانند
صھیونیستی را محکوم کرده و معتقد است کھ ھرگز صلحی با اسرائیل اشغالگر 

 نخست خاک ى باید در درجھاھصھیونیست. جود آیدوھ تواند بو متجاوز نمی
صلح با نیروی اشغالگر بھ معنی خیانت . فلسطین را بدون قید و شرط ترک کنند

رژیم محمود عباس کھ دیگر رسمیت قانونی .  اسارت استىملی و تائید ادامھ
 و آمال مردم ھاتواند بازگوی خواست مردم فلسطین نیست و نمیىندارد نماینده

ھمین ھ  فلسطینی است و بھاىرژیم محمود عباس فاقد حمایت توده. ن باشدفلسطی
 اىھتالش.  وی فاقد اعتبار قانونی و ارزش عملی استھاىجھت امضاء

 مردم فلسطین جا ى تا محمود عباس را نمایندهھا و صھیونیستھاامپریالیست
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بھ  اسارت آنھا ى مردم فلسطین و ادامھھاىزنند و با وی بر سر نفی خواست
.توافق برسند با شکست قطعی روبرو شده است

این مبارزه . کنداز مبارزات مردم فلسطین دفاع می) توفان( حزب کار ایران
ھ رھبری این مبارزات در شرایط کنونی ب.  موھومی نیستىلیکن یک مبارزه

.طور عینی و مستقل از خواست ما در دست سازمان حماس است
 مردم ىکوشند بھ این بھانھ، مبارزه اسرائیل میدشمنان مردم فلسطین و یاران

 مردم ىکند کھ حمایت از مبارزهولی حزب ما اعالم می. فلسطین را تخطئھ کنند
نھ . فلسطین ھرگز بھ مفھوم حمایت از ایدئولوژی ارتجاعی سازمان حماس نیست

غیر از ھ تنھا ایدئولوژی حماس ارتجاعی است بلکھ ھر ایدئولوژی دیگری نیز ب
وسیالیسم یک ایدئولوژی ارتجاعی است و منوط بھ سازمان حماس نخواھد س

توانند بھ صورت غیر علمی مبنای ارزیابیھای خویش را  نمیاھکمونیست. بود
 با تحلیل مشخص از شرایط اھکمونیست. بر مالک ایدئولوژی استوار سازند

تی کھ آن سیاس. دھند را مبنای تحلیل خویش قرار میھامشخص اتخاذ سیاست
 ھا و صھیونیستھادر خدمت آزادی مردم فلسطین از قید اسارت امپریالیست

این تنھا روش علمی در برخورد بھ . باشد باید مورد حمایت ما قرار گیرد
. واقعیت جنبش مردم فلسطین است

حزب ما بر آن است کھ دفاع از جنبش مردم فلسطین نھ یک دفاع ایدئولوژیک 
این رھنمود است کھ باید مبنای تحلیل در مورد . بلکھ یک دفاع سیاسی است

. قرار گیردھاجنبش

.زنده باد مبارزات مردم فلسطین برای رھائی ملی
. مرگ بر امپریالیسم و صھیونیسم اشغالگر و متجاوز

٢٠١٠  ژانویھ ١٣٨٩  دی ماه  ١٣٠بر گرفتھ ازتوفان شماره 
ارگان مرکزی حزب کارایران
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رموردعراققطعنامھ د

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىنقل از اسناد کنگره

ھفت سال از اشغال وحشیانھ و ضد بشری کشورعراق و بھ خاک و خون 
یم اطور کھ بارھا سخن گفتھ ھمان. گذرد ھزار مردم بیگناه میھاکشیدن ده

ھ ماھیت این جنگ، تجاوزکارانھ و استعماری است و برخالف تمامی موازین ب
.باشد سازمان ملل متحد میھاىلمللی و توافقنامھا بینىیت شناختھ شدهرسم

جملگی دالیل اشغال عراق مبنی بر ھمکاری دولت عراق با القاعده و 
 طوریھ بمب اتمی، ساختگی و کذب محض بوده بداشتن سالح کشتار جمعی و

د شو در میان دولتمردان آن کسی پیدا نمی، امروز در ممالک متجاوزیکھ حت
خالل ھفت سال  در. کھ این اکاذیب جنگ افروزانھ را مورد تائید قرار دھد

بیش از . ندا بیش از یک میلیون نفر کشتھ شده، عراقىاشغال بربرمنشانھ
 ھاىدوھزار پزشک و قریب بھ شش ھزار نفر از روشنفکران و استادان دانشگاه

 ٢بیش از. ندافتاده ترور و یا بھ زندان ااىٍعراق، بسیاری از کارشناسان ھستھ
 شیمیائی ىامپریالیست آمریکا اسلحھ. میلیون نفر مجبور بھ ترک کشور شدند

شود بھ کار کشتار جمعی را کھ از نظر جھانی سالحی غیر مجاز محسوب می
 مردم در شھرفلوجھ را ىگرفت و فسفر سفید درعراق و قتل عام بیرحمانھ

در عراق نیز بر کسی " راتیککودم"چشم اسفندیار زندان و شکنجھ . موجب شد
 شوم ھاىلیکن آنچھ کھ نقشھ. جز نوکران امپریالیست و صھیونیست پنھان نیست

 تجاوز بھ سایر کشورھا ىدر ھم ریخت و وی را از ادامھ آمریکا در عراق را
 خلقی است کھ سالح بر دست ىازجملھ ایران باز داشت ھمانا مقاومت قھرمانانھ

 داده است کھ خوابش را ندیده ءسی بھ آمریکا و شرکاو با فداکاری بی نظیر در
 شبانھ روزی نیروھای مقاومت عراق تحسین بر انگیز ىعملیات مسلحانھ. بودند
 کشور دیگر و در ٣٠ارتش متجاوز آمریکا ھمراه با قوای نظامی بیش از . است

 مردم عراق ى ھزار نفری در مقابل پیکار مسلحانھ٢٠٠مجموع با یک نیروی 
.  خورده و دیر یا زود گورشان را از عراق کم خواھند کردشکست

 پایان ماه اوت سال جاری و  نیروی نظامی آمریکا در٥٠٠٠٠عقب نشینی 
 برای اى پایان اشغال و مستقل شدن عراق تالش بیھودهبرتبلیغات دروغین مبنی 

 ھزار نیروی نظامی تحت ١٥٠فریب افکارعمومی است و حضور قریب بھ 
لطھ ُ سىریکا و کنترل منابع نفتی و کلیدی عراق خود دلیلی بر ادامھرھبری آم

.قوای استعماری بر کشورعراق است
امپریالیست آمریکا قصد دارد با سیاست عراقیزه کردن جنگ و واگذاری 

کھ   در حالی، عراق در ایجاد امنیتىمسئولیت بھ ارتش پوشالی و دست نشانده
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این احساس را در میان مردم عراق  ،خودش در پشت پرده ایستاده است
 خاک عراق را ترک کرده و ھر آنچھ اتفاق ھابرانگیزد کھ گویا آمریکائی

آنھا با ایجاد بمب گذاری و سلب امنیت . است ھا خود عراقیىافتد بھ عھدهمی
 ملی مردم عراق را بھ جنگ میان شیعھ و سنی ىخواھند مسیر مبارزهمی

در این امر آنھا از .  تسلط خویش باز بگذارندىکشانده و راه را برای ادامھ
امپریالیست . حمایت عربستان سعودی، مصر، اردن و اسرائیل برخوردارند

 خصوصی امنیتی ھاى شرکتىآمریکا بخشی از بار جنایات خویش را بر گرده
 نوین واگذار کرده تا نھ تنھا از قبول مسئولیت اعمال آنھا شانھ خالی ھاىبا نام

عداد چند ده ھزار نفری آنھا را در آمار نیروھای اشغالی برای فریب کند بلکھ ت
 الزم ىاین واقعیت ھمھ دانستھ است کھ ھزینھ. افکار عمومی بھ حساب نیاورد

برای پرداخت مخارج این مزدوران چون جز ابوابجمعی ارتش آمریکا نیستند 
این . دارند ارتش آمریکا نى آمریکا بھ عنوان بودجھىنیازی بھ تصویب کنگره

.ھمھ ریاکاری برای تسلط بر منطقھ و غارت این کشور است
 ى ضد امپریالیستی مردم قھرمان عراق کھ پوزهىحزب ما از مبارزه

کند و این حمایت از اعتقادات  را بھ خاک مالیده است حمایت میھاامپریالیست
. گیردت میأ ما نشىانترناسیونالیستی و بشردوستانھ

کند کھ  بھ حق و عادالنھ پشتیبانی میىطی از این مبارزهحزب ما در شرای
 مردم عراق را ىش مبارزات قھرمانانھاارتجاع جھانی و ھمدستان ایرانی

 نامیده و ھواداران و حامیان آنھا را " و نیروھای بنیادگراھاعملیات تروریست"
 در "سلطنتی مشروطھ" ھاى و رژیم" دموکراتیکھاىجمھوری"در سراسر 

آزادی بی قید ". دھندشرق جھان تحت تعقیب قانونی و رسمی قرار میغرب و 
 فقط برای کسانی تضمین است کھ در مورد عراق دروغ بگویند و "و شرط بیان

. بھ جعل اخبار دست زنند
. داند انترناسیونالیستی خویش میىحزب ما این حمایت را یک وظیفھ

 آن است کھ پیوند ى  نشانھ مردم عراقى ایران از مبارزهھاىحمایت کمونیست
مردم منطقھ در مقابل متجاوزین غارتگر بسیار ارجمندتر از ھر ارزش 

این امر حاکی از ارج گذاری بھ .  خرده بورژوائی دیگری استىحقیرانھ
 منطقھ باید بر ى منطقھ است کھ آیندهھاى برادری و ھمبستگی بین خلقىروحیھ

. اساس آن پی ریزی شود
 نیروھای استقالل طلب و ضد امپریالیست عراق، حزب ما ھمصدا با

 نیروھای متجاوز از خاک عراق است و ىخواھان خروج بی قید وشرط ھمھ
بیرون ریختن  نخستین گام برای تحقق تشکیل حکومت ملی و دمکراتیک را در

.داندکشور عراق می لمللی ازاتمامی راھزنان بین
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رد آزادیبخش و ملی درعراق حزب ما براین باور است کھ فقط در روند نب
 قادرخواھند بود اعتماد مردم را جلب کنند و ھااست کھ مارکسیست لنینیست

 بعدی تکامل داده و عراق را در ىانقالب آزادیبخش را بدون واسطھ بھ مرحلھ
صورت کنار کشیدن مبارزین انقالبی بھ ھر  این درغیر. راه سوسیالیسم بیافکنند

 ملی بھ ى ضد استعماری و سپردن این وظیفھىه از مبارزاىدلیل و بھانھ
 انقالبی و ضد امپریالیستی را سرانجام بھ بیراھھ ى مبارزه،نیروھای ارتجاعی

.جنبش خواھند زدخواھند برد و صدمات جبران ناپذیری بھ 
حزب ما ھرگونھ دخالت و زد و بند جمھوری اسالمی با امپریالیست آمریکا 

ده و آن را خیانت بھ منافع ملی مردم ایران  خلق عراق را محکوم کرىعلیھ
.کندوعراق ارزیابی می

 کرد بھ زعامت بارزانی و ھاىنیستوحزب ما ھمدستی ناسیونال شو
 و محافل مذھبی و ھاچنین حزب تقلبی کمونیست عراق و جمعیت طالبانی و ھم

با نیروھای متجاوز امپریالیستی را محکوم کرده و این  غیر مذھبی دیگر
عراق و منطقھ  عنوان خادمان امپریالیست و صھیونیست درھ نات را بجریا

.کندارزیابی می

! خلق عراق برای استقالل ملیىزنده باد نبرد قھرمانانھ
! ایران و جھان با مردم عراقھاىزنده باد ھمبستگی خلق

حزب ما خواھان خروج فوری و بی قید و شرط نیروھای اشغالگر از خاک 
.باشد خسارت مالی بھ خلق عراق میعراق و پرداخت

ھاقطعنامھ در مورد خصوصی سازی

 چھارم حزبىبھ کنگره) توفان(نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران 

اری د سرمایھى ناشی از ماھیت سامانھًاز آنجائی کھ بحران اقتصادی اساسا
 ىشکستھ ورھاىاست و بحران اقتصادی مالی موجود ناشی از اجرای سیاست

لمللی پول و بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی انئولیبرالیستی صندوق بین
. آن، امری ضروری استىگرانھاست، افشاء ابعاد ضد ملی و خائنانھ و چپاول

 این سیاست، لغو دخالت دولت در مسائل اقتصادی، آزادی ھاىاز شاخص
، ھانایع، بانکبی بند و بار سرمایھ، کاال، خدمات، خصوصی سازی صحرکت
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 ھاى حمل و نقل، برق، آب، مخابرات، دستگاهىمعادن و منابع طبیعی، سامانھ
 خصوصی از ھر ھاى و آزادی شرکتھاارتباط جمعی، مدارس، بیمارستان

، ھالمللی و سرمایھ گذاری، عدم کنترل قیمتامحدودیتی، آزادی تجارت بین
 خدمات ھاى، قطع ھزینھھا و یارانھھابرداشتن موانع در تجارت، برداشتن تعرفھ

مین امنیت سرمایھ و تنظیم أ بھداشتی، تھاىاجتماعی مانند آموزش و مراقبت
.باشدقوانین کاری در راستای منافع سرمایھ و بی حقوقی نیروی کار می

سیاست خصوصی سازی ثروت ملی و اموال عمومی مردم ایران در 
ی  شروع و در طی رفسنجان" سازندگی "ىدوران پس از جنگ توسط کابینھ

 توسط اى قانون اساسی و فرمان سید علی خامنھ٤٤ اخیر با تحریف اصل ىدھھ
احمدی نژاد بھ طور پیگیر دنبال " عدالتخواه"خاتمی و " اصالح طلب "ىکابینھ

 و باندھای مافیائی رژیم در طی این دوران با وحدت کلمھ ھا جناحىشده و ھمھ
.ندایانت ملی سھیم بودهو عمل در این اقدام ضد انقالبی و خ

 قانون اساسی کھ یکی از دستآوردھای انقالب شکوھمند بھمن ٤٤اصل 
 سھ بخش ىنظام اقتصادی جمھوری اسالمی ایران بر پایھ: "گویدبود، می

بخش . دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامھ ریزی منظم و صحیح استوار است
رگانی خارجی، معادن  صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازىدولتی شامل کلیھ

 بزرگ آبرسانی، رادیو ھاىمین نیرو، سدھا و شبکھأبزرگ، بانکداری، بیمھ، ت
و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، ھواپیمائی، راه و راه آھن و مانند اینھاست 

بخش تعاونی شامل . صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت استھ کھ ب
وزیع است کھ در شھر و روستا بر طبق سسات تعاونی تولید و تؤ و مھاشرکت

بخش خصوصی شامل آن قسمت از . شودضوابط اسالمی تشکیل می
 ھاىشود کھ مکمل فعالیتکشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می

."اقتصادی دولتی و تعاونی است
مطابق این اصل دولت مجاز نبود کھ صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، 

 بزرگ آبرسانی، ھاىمین نیرو، سدھا و شبکھأاری، بیمھ، تمعادن بزرگ، بانکد
پست و تلگراف و تلفن، ھواپیمائی و کشتیرانی و راه و راه آھن و امثال اینھا را 
از مالکیت عمومی خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار دھد، تا از این 

 خصوصی نتوانند سرنوشت منابع طبیعی، صنایع و تجارت ھاىطریق سرمایھ
 خویش ى خارجی کشور ایران را بھ مستعمرهھاىدر دست گرفتھ و سرمایھرا 

.شودامری کھ بیش از دو دھھ بھ طور پیگیر عمل می. تبدیل سازند
در حقیقت تحریف و تغییر این اصل قانون اساسی، اقدامی ضروری در 

، برای موافقت با عضویت ھاجھت تحقق یکی از شرایط اصلی امپریالیست
. ی در سازمان تجارت جھانی بودجمھوری اسالم
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 بھ ایران ١٣٨٥لمللی پول در سفری کھ در سال اھیئت اجرائی صندوق بین
در راستای اصل چھار این صندوق داشت طی گزارشی از وضعیت اقتصادی 

 برای خصوصی سازی در ایران بھ اى گستردهىبرنامھ: "کندایران تصریح می
 قانون اساسی ٤٤وط بھ اصالح اصل این برنامھ مرب. اجرا گذاشتھ شده است

 تا ده سال آینده، بھ  دولتیھاىھشتاد در صد شرکتایران است کھ بر اساس آن، 
." شودبخش خصوصی واگذار می

 ١٣٨٧ اسفند ٢کرد زنگنھ رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در تاریخ 
 شرکت ظرف ٤٠٢ شرکت دولتی ٩٩٤ از": گویددر گفتگو با ایسکا نیوز می

 شرکت باقی مانده تا ٥٩٢ند و ار سال اخیر واگذار و یا تعیین تکلیف شدهچھا
 ".شوند واگذار می٨٨پایان سال 

از خصوصی سازی صنایع نفت : "کند کھاو در این مصاحبھ تصریح می
 ھاى ارزش کل شرکت١٣٨٩ تیر ماه ٢٧ کرد زنگنھ در تاریخ ".ترسیمنمی

.کند میلیارد تومان اعالم می١٥٠٠٠٠دولتی کھ باید واگذار شود حدود 
 ٨٠معاون وزیر نفت جواد اوجی در مصاحبھ با پانا نیوز از واگذاری 

 ٥دھد کھ شامل درصد سھام شرکت ملی گاز بھ بخش خصوصی خبر می
 شرکت خدماتی، ٥ شرکت گاز استانی، شرکت انتقال گاز و ٣٠پاالیشگاه گاز، 

.مھندسی و بازرگانی است
 ١٣می وزیر نفت در مصاحبھ با خبرگزاری موج در سید مسعود میر کاظ

طور قطع ھ صنایع پائین دستی صنعت نفت باید ب: "گوید می١٣٨٩شھریور 
 نفت و انرژی بھ بخش ى حوزهى شرکت زیر مجموعھ١٠٠حدود . واگذار شود

."شودخصوصی واگذار می
خبرگزاری مھر ضمن گزارش ساخت اولین پاالیشگاه خصوصی نفت 

 پاالیشگاه ٧ بشکھ در لرگان یاسوج از ساخت ١٥٠٠٠٠ظرفیت ایران با 
 ستاره خلیج فارس، ھرمز، کاسپین، خوزستان، ھاىخصوصی دیگربھ نام

.دھدپارس، آناھیتا و شھریار خبر می
 خبر خصوصی سازی سازمان بھداشت و ١٣٨٩ شھریور ٣١ در ھاخبر گزاری

رکنان صنعت نفت دھند کھ چگونھ با اعتراض کادرمان صنعت نفت را می
.مواجھ شده است

میدان گازی پارس جنوبی با انتشار اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز 
 ،گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور سرمایھىپارس ویژه

.شودخصوصی سازی می
 ٣٥ خبر از واگذاری ١٣٨٩ مرداد ٢٠سازمان خصوصی سازی در تاریخ 

.صی دادنیروگاه برق بھ بخش خصو
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حسین خانلری رئیس سازمان ھواپیمائی کشوری از آمادگی این سازمان برای 
.  ھواپیمائی و خدمات فرودگاھی بھ بخش خصوصی خبر دادھاىواگذاری بخش

 کارھای الزم برای ساز و: "گوید خصوصی سازی ھما میىاو درباره
ی خصوصی سازی این شرکت در حال آماده شدن است و بھ زودی ھما خصوص

 ھما ىدر ضمن مقرر شده شرکت ایران ایر تور کھ در زیر مجموعھ. شودمی
."قرار دارد بھ بخش خصوصی واگذار شود

 خصوصی سازی ىمعاون وزیر اقتصاد و دارائی ضمن خبر تدوین بستھ
 درصد بازار نظام بانکی ١٥ھم اکنون شش بانک خصوصی : "گوید میھابانک

 ھاى سیاست،است بر اساس ابالغیھ قرار .نداکشور را بھ خود اختصاص داده
. بانک دولتی بھ بخش خصوصی واگذار شود٥ مالکیت ، قانون اساسی٤٤اصل 

: گوید بھ خبرنگار ایرنا می١٣٨٨ دیماه ٢٣ست در ُمدیر عامل شرکت پ
 آغاز شده و ما تمام اقدامات ٨٥مقدمات خصوصی سازی این شرکت از سال "

." یماقانونی را انجام داده
ست، ُترین مانع برای جلب سرمایھ گذاری در بخش پبزرگ: "کنداو اضافھ می

 خدمات ىبا آزاد سازی تعرفھ. ستی استُ خدمات پى دولتی و یارانھىتعرفھ
ست نیز رفع و راه برای خصوصی سازی آن ُپستی، مشکل زیانده بودن شرکت پ

."شودھموار می
 آسیا و ى البرز، بیمھىیمھمعاون سازمان خصوصی سازی از واگذاری سھام ب

. دانا بھ بخش خصوصی خبر دادىبیمھ
ابعاد سیاست خائنانھ و ضد انقالبی و ضد ملی خصوصی سازی کھ در واقع 

بسیاری از این . شودخنجری بھ سینھ منافع مردم ایران است بھ اینجا ختم نمی
 گاه  در واقع واگذار کردن ثروت ملی جامعھ با مبلغ ناچیز وھاخصوصی سازی
 و اعضاء باندھای مافیائی حاکم و سپس تعطیل ھا و آقا زادهھامجانی بھ خودی

این مراکز تولیدی و صنعتی و اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان و 
در .  و پاساژھا و مراکز تجاری بوده استھاتبدیل این مراکز صنعتی بھ برج

ارگران صنایع و  اخیر شاھد صدھا حرکت اعتراضی و اعتصابی کىطی دھھ
سسات خصوصی شده کھ با اخراج و بیکاری و عدم پرداخت حقوق و ؤم

.یم اند، بودهامطالبات خود مواجھ شده
 داشتھ ھا بھ یکی از این خصوصی سازیاىبھ عنوان نمونھ بد نیست اشاره

 شرکت صنایع ١٣٨٩ مرداد ١٣بھ گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ : باشیم
 ٥٫٥این کارخانھ کھ بھ مبلغ . خش خصوصی واگذار شداراک سھ سال قبل بھ ب

 تولیدی و مواد خام، ھاىشود، عالوه بر وجود دستگاهمیلیارد تومان فروختھ می
مالک .  میلیارد تومان است٣٠ ھکتار زمین بھ ارزش ٥٠دارای بیش از 

 کارخانھ را تعطیل و ضمن تبدیل آن بھ انبار گندم، شروع بھ ًکارخانھ عمدا
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ند ا نفر از کارگران باقی مانده١٥٠در حال حاضر فقط . کندکارگران میاخراج 
 نامھ و ٢٥٠کھ بیش از  ند و با ایناکھ بیش از پنج ماه است حقوق دریافت نکرده

ند ولی ھیچ گونھ توجھی بھ مشکل آنان اشکایت بھ مقامات و مسئولین نوشتھ
. نشده است

 عمومی و تبدیل ھاىسئولیتخصوصی سازی یعنی شانھ خالی کردن دولت از م
 ھاى خصوصی ایرانی و بیگانھ و یا سرمایھھاىشدن وی بھ کارگزار سرمایھ

با تحقق سیاست خصوصی سازی در عمل . بیگانھ. ــمختلط خصوصی ایرانی
 مردم فاقد مالکیت بر ىاران برای سرکوب ھمھددولت تنھا بھ چماق سرمایھ

اران ایرانی د سرمایھىاز منافع طبقھ پاسداری ىوسایل تولید تبدیل شده و وظیفھ
روکرات وچنین دولتی باید بھ یک حکومت ب. گیردو خارجی را بھ عھده می

.اران را حفظ کنددمافیائی تبدیل شود تا بتواند منافع سرمایھ
 ىضمن محکوم کردن سیاست ضد ملی و خائنانھ) توفان( حزب کار ایران

دارد ھرگز مالکیت ی اعالم م، عمومی مردمھاىخصوصی سازی ثروت
خصوصی افراد حقیقی یا حقوقی، ایرانی و یا بیگانھ را بر منابع ملی و 

شناسد و با تمام قدرت برای  عمومی مردم ایران بھ رسمیت نمیھاىثروت
.    پا می خیزدھ تجھیز زحمتکشان تا درھم شکستن این سیاست ب

 مستقل کارگریھاىقطعنامھ در مورد تشکل

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىناد کنگرهنقل از اس

 و کمبودھای جنبش ھاکھ در میان انبوھی از نیازھا و خواست از آنجائی
ترین نیاز این ترین و حیاتیترین و اصلیکارگری ایران، یکی از ضروری

 کارگر است، توجھ و تأکید بر این ىجنبش، کسب حقوق سندیکائی برای طبقھ
 منافع آنی و ىبرخوردار است؛ چرا کھ کسب ھمھموضوع از اھمیت خاصی 

اقتصادی این جنبش از طریق اتحاد و ھمبستگی و سازمانیابی در تشکیالت 
. کارگری امکان پذیر استھاىمستقل و واقعی سندیکائی و اتحادیھ

گذاری در روند تکامل اجتماعی در جھت جنبش کارگری ایران برای تأثیر
بی دلیل . اتحاد و ھمبستگی و تشکیالت نداردمنافع طبقاتی خود، راھی جز 

اری اسالمی از دنیست کھ رژیم دیکتاتوری و ضد کارگری جمھوری سرمایھ
ϢδΑ�ί �ϦΟ�ϞΜϣ�̶Ύ̰ϳΪϨγ�ϞϘΘδϣ�Εϼϴ̰θΗ̶ ϣ�Ϳ ترسد و چنین سبعانھ با فعالین

اخراج و پرونده سازی و دادگاھی . کندکارگری در این عرصھ برخورد می
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دن آنھا بھ زندان و شالق و شکنجھ، اقدام بھ ترور آنھا در کردن و محکوم کر
زندان، تھدید و آزار و اذیت کردن اعضاء خانواده و بستگان آنھا و حتی 

چون  لمللی ھما قوانین بینىگیری فرزندان آنھا و پایمال کردن ھمھگروگان
خود لمللی کار کھ ا سازمان بینھاىمنشور جھانی حقوق سندیکائی و مقاولھ نامھ

 میزان وحشت و ھراس ىدھنده آن بوده است، ھمھ و ھمھ نشانىامضاء کننده
.  مستقل و واقعی کارگری استھاىجمھوری اسالمی از سندیکاھا و اتحادیھ

 دشمنی و کینھ توزی حیوانی و قساوت و ىالبتھ باید توجھ داشت کھ ریشھ
 با سندیکاھا و  کارگر و ضدیت ھیستریک آنھاىرحمی آنھا در رابطھ با طبقھبی

 نئولیبرالیستی آنھا ھاى کارگری را باید در ماھیت طبقاتی و سیاستھاىاتحادیھ
.جستجو کرد

داند مثل سایر اری حاکمیت، نیروی کار را، کاالئی میدتفکر سرمایھ
را تعیین کند و سرنوشت  کاالھا، کھ عرضھ و تقاضای بازار، باید سرنوشت آن

گویند فروشنده مصلحت و منافع خود را آنھا می. داندرا، امری فردی، می آن
گیرد و خریدار مصلحت و منافع خود را، معاملھ ھم وقتی انجام در نظر می

گویند قوانین و آنھا می. گیرد کھ فروشنده و خریدار بھ توافق برسندمی
 ىمقرراتی کھ مدافع نیروی کار باشد ھم مانع سرمایھ گذاری و جذب سرمایھ

 نباید چنین موانعی ًزائی است و طبعاھم در نھایت مانع اشتغالخارجی است و 
کارگر و کارفرمائی حمایت " توافق "،"آزادی"آنھا از . وجود داشتھ باشد

اجبار فقر و . کنند کھ در واقع مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل استمی
بار نداشتن گرسنگی، اجبار بی خانمانی، اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان، اج

در واقع توافق نیست بلکھ تحمیل ننگ و فالکت و . مخارج تحصیل فرزندان
آنھا با پایمال کردن حق تشکل آزاد و مستقل و حق .  کارگر استىفاجعھ بھ طبقھ

خواھند کارگر منفرد و تنھا را، بھ کام گرگ انعقاد قراردادھای دستھ جمعی می
ًشود، قطعاار روبرو میدائی با سرمایھکارگر وقتی بھ تنھ. ار بفرستنددسرمایھ

او متکی بھ نیروی سرمایھ . ار ھرگز تنھا نیستدسرمایھ. مظلوم واقع خواھد شد
ار است و حمایت سیاسی دستگاه حکومت را پشت د سرمایھىو متکی بھ طبقھ

اما کارگر، اگر متشکل نباشد تنھای تنھاست و مجبور است برای زنده . سر دارد
ش تحت ھر شرایطی نیروی کار و حتی ھستی خود را اانوادهماندن خود و خ

بفروشد و توافق در این شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط بھ نفع 
.تواند او را بھ روز سیاه بنشاندار میدشود و سرمایھار تمام میدسرمایھ

 بگیر و ببندھا و ترفندھای سرکوبگرانھ و ى اخیر علیرغم ھمھىطی دھھ
ضد کارگری جمھوری اسالمی ھزاران حرکت اعتصابی و اعتراضی با شرکت 

 گوناگون، بھ ھاىصدھا ھزار کارگر در نقاط مختلف کشور، حول خواست
، ھااز جملھ این خواست. صورت خود جوش و یا با سازماندھی بطعی انجام شد
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 دستھ جمعی، اعتراض بھ قراردادھای موقت و عدم ھاىاعتراض بھ اخراج
دام رسمی، اعتراض بھ عدم پرداخت بھ موقع حقوق و دستمزد و مزایا، استخ

، اعتراض بھ تغییر قانون کار در جھت حفظ ھااعتراض بھ خصوصی سازی
سرمایھ و از بین بردن امنیت شغلی کارگران، اعتراض بھ عدم پرداخت حق 

طور کامل و تعیین سقف پرداختی برای آن توسط ھ سنوات کارگران بازنشستھ ب
دولت، اعتراض  بھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل، اعتراض بھ اضافھ 

 و ھامورین امنیتی حراست کارخانھأکاری اجباری، اعتراض بھ عملکرد م
مراکز صنعتی، اعتراض بھ پرونده سازی برای نمایندگان و فعالین کارگری و 

.احکام زندان و شالق برای آنھا بود
توان در تدافعی بودن آن، جوان، می این جنبش اعتراضی را ىمشخصھ

تحصیل کرده و در عین حال کم تجربھ بودن فعالین، پراکندگی در کلیت خود، 
.یافتگی آن دانستخودجوشی و عدم سازمان

بسیاری از کارگران در جریان مبارزات اعتراضی خود بھ ضرورت احیاء 
 و ھا سختیى ھمھو یا ایجاد تشکل مستقل سندیکائی رسیدند و با پذیرش و تحمل

 مقدماتی آن اقدام نمودند؛ از جملھ کارگران ھاىمشکالت بھ ایجاد آن و یا تجمع
قھرمان شرکت واحد اتوبوسرانی  تھران و حومھ، کارگران نیشکر ھفت تپھ و 
کارگران نقاش، کارگران برق و فلز کار کرمانشاه موفق بھ احیاء سندیکای خود 

ز و کارگران ایران خودرو در این راستا شده و کارگران الستیک سازی البر
.کننداقدام می

فعالین جنبش سندیکائی در این دوران عالوه بر اقدامات سرکوبگرانھ و 
 حاکمیت، با دو برخورد انحرافی اکونومیستی و ىخرابکارانھ و تفرقھ افکنانھ

منحرفین . آنارکوسندیکالیستی از راست و چپ با این جنبش مواجھ بودند
یست کھ با تالش در جھت محدود کردن فعالیت فعالین کارگری در کادر اکونوم
 روشنفکران انقالبی و ىگرانھ آگاهھاى اقتصادی و مخالفت با تالشىمبارزه

 سندیکائی تحت عنوان حفظ استقالل سندیکا ھاى کارگر در فعالیتىحزب طبقھ
علمی  کارگر است با نفی نقش ى کار خود طبقھ، کارگرىو یا آزادی طبقھ

اران را تبلیغ دسوسیالیسم، در عمل تشکلی بی بو و خاصیت و آلت دست سرمایھ
کردند و از سوی دیگر افراد و جریاناتی کھ با نقاب ماوراء چپ و سوپر می

 سندیکائی و مطرح کردن شورا بھ عنوان تنھا تشکل ىانقالبی با نفی مبارزه
 کارگری دارند و ىراکندهکارگری، در رویاھای خود قصد انقالب در واحدھای پ

قادر بھ درک این واقعیت نیستند کھ شوراھای کارگری کھ محصول شرایط 
دوران انقالب است و در اوج مبارزات کارگری با ھدف ھدایت و مدیریت و 

گردد و باید تحت رھبری مغز متفکر و ستاد ِاعمال قدرت طبقاتی تشکیل می
ل کند،ھمان شوراھائی نیستند کھ  کارگر عمىفرماندھی واحدی یعنی حزب طبقھ
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خواھند با نیروی تخیل و آرزوی خود در شرایطی کھ جنبش کارگری آنھا می
 قدرت ھاىشوراھا ارگان. وجود آورندھ ھنوز در شرایط تدافعی قرار دارد ب

 سیاست است و نھ در ىسیاسی ھستند و ایفای نقش اساسی آنھا در عرصھ
ری کھ تنھا کارگرانی را در بر وجود شوراھای کارگ.  اقتصادىعرصھ

گیرد کھ از سطح معینی از آگاھی طبقاتی برخوردار بوده و آمادگی توسل بھ می
ِاعمال قھر انقالبی برای کسب قدرت سیاسی را دارند مغایرتی با وجود و تالش 
سندیکاھای کارگری در قبل و بعد از انقالب سوسیالیستی نداشتھ و نخواھد 

.   داشت
ری باید صفوف خویش را از افکار مغشوش پاکیزه کند و تالش جنبش کارگ

 خود را توسعھ دھد و نگذارد کھ دفاع از ھاى سندیکاھا و اتحادیھىھکند کھ دامن
 کسب قدرت ىھ اصلی آنھاست با مسئلى اجتماعی کھ وظیفھ ــحقوق صنفی

. کارگر است درھم ریختھ شودى رھبری حزب سیاسی طبقھىسیاسی کھ وظیفھ
اری جمھوری دترین تردید رژیم منحوس و مرتجع سرمایھن کوچکبدو

مھم تحقق کامل اھداف و آمال و . دان تاریخ خواھد پیوستاسالمی بھ زبالھ
 اخیر ى زحمتکش و آزادیخواه مبارزی است کھ طی صد سالھھاىآرزوھای توده

 ٥٧از انقالب مشروطھ و جنبش ملی شدن صنعت نفت گرفتھ تا انقالب بھمن 
این مبارزه تنھا با ایفای نقش اصلی و قاطع و . نداای آن اھداف مبارزه کردهبر

 کارگر متحد، متشکل و سازمانیافتھ و رھبری حزب سیاسی ى طبقھىتعیین کننده
.ثمر خواھد رسیدھ او ب

 کارگر ایران برای ایجاد یک ى اقتصادی طبقھھاىحزب ما از خواست
 دولتی شوراھای اسالمی حمایت ىھاتشکل مستقل سندیکائی در مقابل تشکل

 ى کارگری مکتب آموزش طبقھھاىحزب ما بر آن است کھ اتحادیھ. کندمی
 ھمبستگی را در میان خویش ىکارگر است تا بھ قدرت خویش پی برد و روحیھ

 ھمبستگی ، کارگر در ھر عرصھ از مبارزهىشرط پیروزی طبقھ. تقویت نماید
.و اتحاد وی است
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حزبھاى پیام

زنان سرمشق مردان، باعث افتخارند 

 چھارم حزبىبھ کنگره) توفان( نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران

زنان در ایران چھ در رژیم گذشتھ و چھ در رژیم اسالمی تحت فشارھای 
 مردساالر ایران را در کنار فشارھای ىآنھا فشار جامعھ. چندگانھ بوده و ھستند

. کنند و فرھنگی و سیاسی تحمل میاجتماعی، مذھبی
 دولتی نیز یافتھ ىدر دوران رژیم جمھوری اسالمی فشارھای مذھبی جنبھ

ترین قربانیان این مذھب دولتی ھستند کھ با است و زنان یکی از بزرگ
شرمی و استناد بھ نیروھای آسمانی تساوی حقوق زنان با مردان را نفی بی
.کندمی

شود بخشی از آنھا را در اثر عدم ن ایران وارد میاین فشارھا کھ بر زنا
دامن ھ مین حداقل شرایط زندگی بأامنیت در خانواده و تالش برای زیستن و ت

ھل و دختران جوان أ زنان خیابانی و متاىھداستان. فحشاء پرتاب کرده است
 خویش ىمین معاش خود و خانوادهأپشت و پناه کھ بھ تن فروشی برای تبی

کدام ایرانی است کھ وجدانش از فروش . کنددل ھر انسانی را ریش میمشغولند 
در داخل و خارج ایران معذب ایرانیمافیائی دختران ایرانی توسط باندھای 

در دوران رژیم جمھوری اسالمی ما نھ تنھا با سقوط اخالقی جامعھ . نشود
م کھ از نگری مذھبی را میھاىروبرو ھستیم بلکھ باندھای مافیائی با چھره

توانند دستھ دستھ دختران ایرانی را راحتی میھ ند و بامراجع باال تحت حمایت
آور اران گسیل دارند و سودھای سرسامدبھ منطقھ برای کامجوئی سرمایھ

بخشی از زنان بھ اعتیاد . نصیبان شود و ھرگز تحت پیگرد قضائی قرار نگیرند
رسمیت ھ قوق مساوی با مردان برژیم مذھبی ایران برای زنان ح. نداروی آورده

. آورد دوم بھ حساب میىدرجھ ھاىشناسد و آنھا را انساننمی
ھر زن ایرانی کھ ھمسر افغانی برگزیند تابعیت ایرانی خویش را از دست 

 نفرت انگیز ،این تفکر فاشیستی. دھد و باید با شوھرش بھ افغانستان برودمی
دھد خود اجازه میھ ظام حاکم مافیائی بھم در کنار این واقعیت کھ ن است و آن

 اىتو گوئی عده. تعیین کند چھ کسی ایرانی است و چھ کسی ایرانی نیست
 مردم و ىمافیائی مالک ایران ھستند و در مورد سرنوشت زندگی روزمره

. دانند زندگی آنھا و اصلیت آنھا نیز خود را مجاز بھ تعیین تکلیف میىشیوه
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ِو حق خودپنداری بربرمنشانھ را از " اعتماد بھ نفس"ن معلوم نیست کھ آنھا ای
.نداکجا آورده

 آنھا ھمیشھ ، و تعرضات نسبت بھ زنانھاعدالتی این بیىولی علیرغم ھمھ
در ایران بعد از انقالب در صفوف اول مبارزه با رژیم جمھوری اسالمی 

 ىیوهخاطر کسب حداقل حقوق صنفی، قشری و دموکراتیک و شھ ند و باجنگیده
. آنھا سرمشق مردانند. ندازندگی شخصی خویش پیکار کرده و نھراسیده

نھ . ندا ایران مملو از زنانی است کھ دست از مبارزه نکشیدهاىھزندان
 مزدوران رژیم جمھوری ى و نھ تجاوزات وحشیانھ و بربرمنشانھھاشکنجھ

حقیر زنان ت.   آھنین زنان ایران را درھم شکندىاسالمی، نتوانستھ است اراده
توسط رژیم جمھوری اسالمی بھ مقاومتی منجر شده کھ آخوندھا تصورش را ھم 

 حاکمیت مذھبی نیز اىھاین مقاومت حتی در درون خانواده. توانستند بکنندنمی
شوند، ند، یا ھمسرانشان از آنھا جدا میاشکاف انداختھ و یا دختران آنھا فراری

حصیل و زندگی عادی بھ خارج از کشور  تىو یا فرزندان خویش را برای ادامھ
از میان زنان ایران . فرستندویژه بھ انگلستان، کانادا و استرالیا میھ و ب

ند کھ ا جھانی ظھور یافتھىبرافراشتھ و در عرصھ استعدادھای قابل ستایشی سر
 ایران در اکثریت خویش از زنان ایران اىھدانشگاه. موجب افتخار مردم ایرانند

کوری چشم رژیم فاشیستی ھ  است کھ مادران فردای ایرانند و این بتشکیل شده
 یک دستآورد بزرگ انقالب مردم ایران است ،اری اسالمیدجمھوری سرمایھ

 بزرگ بھ پیش ھاىزنان ایرانی با گام. را پس بگیرند توانند آنکھ دیگر نمی
. ھراسند ایران نمیىروند و از قربانی برای آزادی جامعھمی

تر  ستم بر زنان ایران طوالنیىن حال نباید فراموش کرد کھ سابقھدر عی
 ستم بر زنان بسیار قدیمی است اىھریشھ. از عمر رژیم جمھوری اسالمی است

 ھاى طبقاتی، اقتصادی دارای ریشھىو در عین حال صرفنظر از جنبھ
 مدعیان ىازن برای بسیاری مردان حتی پاره. مردساالرانھ و فرھنگی است

تفکر این مردان و . دانند ابزاری است کھ خود را مالک آن می، مترقیىشھاندی
ند و بھ فرھنگ حاکم ا پذیرفتھھاحتی زنانی کھ این فرھنگ را در طی قرن

 ى و ھمھالیسمد، فئوارید تفکر فرھنگی بردهى باقیمانده،نداجامعھ بدل کرده
ھ با سرنگونی این تفکر ک.  متکی بر بھره کشی انسان از انسان استھاىنظام

 واقعبیانھ ، پایان دادھا این نابسامانیىھمھھ توان برژیم جمھوری اسالمی می
سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی تنھا بخشی از این تضییقات را از بین . نیست

تنھا پایان دادن . آورد تساوی حقوقی زنان را با مردان فراھم میىبرده و زمینھ
ار اجتماعی فراھم د برای رفع موانع ریشھبھ ستم طبقاتی است کھ زمینھ را

 ىحزب ما باید برای آزادی زنان ایران نھ تنھا برای سرنگونی ھمھ. آوردمی
 متکی بر بھره کشی انسان از انسان و از جملھ رژیم جمھوری ھاىرژیم
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ار مردساالری نیز داری اسالمی مبارزه کند، بلکھ باید با فرھنگ ریشھدسرمایھ
ِورانھ و علمی و شرکت فعال خود زنان و مردان در این با کار فرھنگی صب

.مبارزه و ارتقاء مداوم سطح دانش عمومی بھ تالش برخیزد
 ھکھ زنان نتوانند آزاد باشند آن جامع اىحزب ما بر آنست کھ در جامعھ

.خودش آزاد نیست
 عقب مانده، ضد بشری، زن ھاىسیاست) توفان( حزب کار ایران

کند و مسبب این ری اسالمی را با قاطعیت محکوم می رژیم جمھوىستیزانھ
تنھا از . داندجمھوری اسالمی میسرمایھ داری  اجتماعی را رژیم ھاىآسیب

توانند بھ حقوق قانونی و  زنان می،راه سرنگونی این رژیم استبدای مذھبی
.اجتماعی خویش دست پیدا کنند

 راه کسب حقوقشان از مبارزات زنان ایران در) توفان( حزب کار ایران
.کندپیگیرانھ حمایت می

پیام بھ کارگران

 اگر کارگر این چنین خواھدش      در سکون ماندش ھا چرخىھمھ

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىنقل از اسناد کنگره

بھ شما ) توفان( حزب کار ایرانىما شرکت کنندگان در چھارمین کنگره
.فرستیمیکارگران ایران و جھان درود م

 ھستید کھ با نیروی کار خود اقتصاد جھان را بھ گردش در اىشما تنھا طبقھ
آفرینید اما خود کماکان از آن  بشری را میىآورید و نعم مادی جامعھمی

. گذرانید ندارید و در اکثر نقاط جھان زندگی خود را در زیر خط فقر میاىبھره
 با تصویب قوانین ضد کارگری ،اری لجام گسیختھددر شرایط کنونی سرمایھ

بورژوازی . کشدزیر میھ  کارگران و زحمتکشان را بى مبارزهھادستآورد سال
فشارد بر خیزد و گلویش را میکوشد بحران اقتصادی کھ از ماھیتش بر میمی

با محدود کردن شرایط بھداشت، .  زحمتکش جامعھ تحمیل کندىدوش طبقھ
 را اى شرایط زندگی نا امن و بدون آینده،یتحصیل، اعتصاب، تا اخراج دستجمع

 ما ایران با وجود رژیم جمھوری ى این وضع در جامعھً طبیعتا،فراھم کرده
 دموکراتیک، حق اعتصاب، ھاىمراتب بدتر بوده، نبودن آزادیھ اسالمی ب
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 ىگرانی، فقر و بینوائی وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان را بھ ورطھ
. نابودی کشانده است

لیرغم این وضعیت فالکتبار کارگران و زحمتکشان آنھا در طی تاریخ در ع
 از انقالبات سوسیالیستی تا .نداتحوالت و حماسھ آفریدهو  تغییر ، بشریىجامعھ

ئی نائل ھامبارزه برای حقوق صنفی خویش و رفع ستم اجتماعی بھ پیروزی
.آمدند

از حقوق صنفی  شما در دفاع ھاى حزب ما از مبارزات و خواستىکنگره
خیزد و  مستقل کارگری در ایران بھ حمایت بر میھاىخود و تشکیل اتحادیھ

.کند شما را خواستی بدیھی و برحق ارزیابی میھاىاین خواست
شدت محکوم نموده و ھ  حزب ما سرکوب فعالین کارگری را بىکنگره

.خواھان آزادی بی قید و شرط آنھاست
 وجود گذاشتھ ى کارگر پا بھ عرصھى طبقھحزب ما با الھام از ایدئولوژی

 کارگر در ایران روزی بھ بھره کشی انسان از ى طبقھىو با رھبری مبارزه
.اری پایان خواھد داددانسان و عمر سرمایھ

 کارگران ایران و جھانىزنده باد مبارزات قھرمانانھ
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

. تجاع فاشیسم و ار،مرگ بر امپریالیسم

پیام بھ زندانیان سیاسی

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىنقل از اسناد کنگره

رژیم جمھوری اسالمی ھمچون رژیم ستم شاھی زندانی سیاسی را چون 
نگرد و ھر وقت اراده کند بھ صورت فردی و جمعی آنھا را گروگان خود می

 ھزاران ىوانمردانھ آن کشتار ناجىترین نمونھ وحشیانھ.بردز میان میا
 و تجاوز و کشتار در زندان ١٩٦٧ویژه در سال ھ  ب٦٠ ىزندانی در بند در دھھ

. کھریزک بودند
بر این باور است کھ افشاء و ثبت ) توفان(  چھارم حزب کار ایرانىکنگره

 ھر انسان ىاین قتل عام و شکنجھ کھ در تاریخ بشریت کم نظیر است وظیفھ
.  جھان استىتمند در ھر گوشھبیدار با وجدان و شراف
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 زندانیان ىکوشد کھ مبارزات و مقاومت قھرمانانھحزب ما با تمام قوا می
 جمھوری ى اخیر لرزه بر اندام رژیم خودکامھىسیاسی ایران را کھ در چند دھھ

. برجستھ کرده و بھ گوش جھانیان برساند،اسالمی انداختھ
و مترقی کمونیست جھان و  آزاده ھاىحزب ما بھ ھمراھی تمامی انسان

 زندانیان ى خواھان آزادی بدون قید و شرط ھمھ، زندانیان سیاسیھاىخانواده
. رژیم جمھوری اسالمی استھاىسیاسی از سیاھچال

. زندانیان سیاسیىآزادی بدون قید و شرط ھمھ
.اری جمھوری اسالمیدمرگ بر رژیم سرمایھ

ھاپیام احزاب و سازمان

تفرم کمونیستی ایتالیا پیام پال
)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىبھ کنگره

رفقای گرامی،
اعالم ھمبستگی برادرانھ ) توفان(  چھارم حزب کار ایرانىما با کنگره

.  را داریمھاکنیم و برای شما آرزوی بھترین موفقیتمی
 رژیم ارتجاعی ى شکوھمند علیھىپس از مبارزه) توفان( حزب کار ایران

 استبداد رژیم ددمنش جمھوری اسالمی و ىاه ھم اکنون درگیر مبارزه علیھش
دفاع روزمره از ھ  تھدیدات امپریالیست آمریکا و صھیونیست اسرائیل و بىعلیھ

حقوق کارگران، دانشجویان، و زنان بوده و برای سرنگونی رژیم مذھبی ایران 
.کندبا دورنمای انقالب سوسیالیستی تالش می

، در جنبش کارگری و جنبش ھان امر مھم است کھ کمونیستامروز ای
اری دبحران عمیق سرمایھ. کراتیک  شرکت داشتھ و پیشروی کنندوعمومی دم
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توانیم نفوذ خود را افزایش وجود آورده است کھ ما میھ امپریالیستی شرایطی ب
این مھم است کھ ما  بر وجود و تعمیق . داده و موقعیت خود را تحکیم بخشیم

کراتیک با ھدف پیشبرد تبلیغات سیاسی و اقتصادی و بسط  کار و دمھاىآزادی
. انقالبی اصرار ورزیم

 سیاسی ھاى آزادیىبنابراین، ما از مطالبات حزب کار ایران در زمینھ
کراتیک و شرکت در جنبش دمىچنین در زمینھ برای کارگران و مردم وھم

.کنیمایران دفاع می
ی اسالمی ایران را محکوم نموده و سرکوب، ما رژیم ارتجاعی جمھور

 و انقالبیون و کارگران و فعالین اجتماعی ھا کمونیستىشکنجھ، و جنایت علیھ
. کنیم تقبیح میًایران را شدیدا

ما بر مبارزه برای در ھم شکستن دیکتاتوری رژیم اسالمی و استقرار 
 امپریالیستی  ضدى جزء ناگسستنی از مبارزهىمثابھھ کراتیک بوایرانی دم
. گذاریمصحھ می

کراتیک و و کارگران و زحمتکشان ایران برای حقوق دمىزنده باد مبارزه
. عاری از سرکوب و استثماراىبرپائی جامعھ

!زنده باد حزب کار ایران
!زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

٢٠١٠اکتبر 
.پالتفرم کمونیستی ایتالیا

یست یونانجنبش برای بازسازی حزب کمون
١٩٥٥-١٩١٨

رفقای گرامی،
فرستیم و برایتان آرزوی شما درود میھ  پاک ھمبستگی، بھاىبا احساس

.  چھارم حزبتان را داریمىموفقیت در برگزاری کنگره
 شما، ما ھم بر این باور ھستیم کھ برآمد ىید مطالب نامھئدر توافق و تا

چنین  اری و ھمد سرمایھىندهاجتماعی بحران تعمیق یاب ــ اقتصادی ــ سیاسی
افزایش شدت استثمار کارگران و زحمتکشان در جھان ضرورت سازماندھی و 

. کندید میئتحکیم احزاب انقالبی کارگران برای برپائی سوسیالیسم را تا
ًبنابراین، شرایط سیاسی حاضر مسئولیت بیشتری را بر دوش احزاب واقعا

د را تعمیق داده و توانمندی حزب را در گذارد تا مواضع سیاسی خوانقالبی می
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 چھارم حزب کار ىما اطمینان داریم کھ کنگره.  کارگر افزایش دھندىبین طبقھ
 ىدر این جھت گام برداشتھ و برای آزادی ملت برادرمان و طبقھ) توفان(ایران 

کارگر ایران از سرکوب حکومت اسالمی و امپریالیسم و تھدیدات صھیونیسم در 
. ود حرکت خواھد نمودھمسایگی خ

 ١٩٥٥ ــ ١٩١٨تشکیالت ما، جنبش برای بازسازی حزب کمونیست یونان 
نیز در روند تعمیق مواضع خود در شرایط کنونی یونان قرار دارد از جملھ این 

 امپریالیستی ھاى ریاضت اقتصادی توسط سازمانى تحمیل پروژه،شرایط
شد کھ منتج بھ نظارت کامل بالمللی پول میا اروپا و صندوق بینىاتحادیھ

 بر کشور ما و دستبرد بی سابقھ بھ حقوق کارگران و مردم در ھاامپریالیست
.  اجتماعی، در بھداشت، در استخدام، و آموزش و پرورش خواھد شدھاىبیمھ

 کارگر یونان و ایران و دو ىامیدواریم کھ این وضعیت و شرایط سیاسی طبقھ
.ھم نزدیک کندھ رناسیونالیسم پرولتری واقعی بتشکیالت ما را در تطابق با انت

با درود ھای رفیقانھ
-١٩١٨جنبش برای بازسازی حزب کمونیست یونان " سیاسی ىکمیتھ

١٩٥٥" 

 چھارم حزب کار ىترکیھ بھ کنگره) امپ(پیام حزب کار
)توفان( ایران

!رفقا
نھ  چھارم حزب شما در زمان مھمی برای مردم ایران و خاورمیاىکنگره

 ھاىسرکردگی آمریکا  سیاستھ نیروھای امپریالیستی ب. شودبرگزار می
اشغال عراق و . آورنداجرا در میھ  مردم منطقھ بى را علیھاىتجاوزکارانھ

 ایران و سوریھ و لبنان فقط چند نمونھ از این ىافغانستان و تھدید علیھ
. ھستندھاسیاست
ھ مردم ایران را با تحریم و خواھند کچنین، نیروھای امپریالیستی می ھم

دولت صھیونیستی اسرائیل با حمایت . زانو در آورندھ  اقتصادی بىمحاصره
 ىمسئلھ. دھد مردم فلسطین را مورد حملھ قرار می،نیروھای امپریالیستی

کراتیک و مشترک بین ایران و ترکیھ، ھنوز بدون راه حلی دماىکردھا، مسئلھ
. باقی مانده است

 رژیم ارتجاعی ایران مصمم است کھ از طریق محدود از طرف دیگر،
 کار ھاىکراتیک بھ سرکوب و استثمار تودهو اجتماعی و دمھاىنمودن آزادی

 این ى علیھھا تجاوزات امپریالیستىمردم ایران  ضمن مبارزه علیھ. ادامھ دھد
. کنندحکومت عقب مانده و برای آزادی و حقوق خود مبارزه می
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 ى چھارم حزب شما تصمیمات جدی برای مبارزهىکنگرهما امیدواریم کھ 
. مردم ایران و منطقھ اتخاذ نماید

.  شما آرزوی موفقیت داریمىما برای کنگره و مبارزه
با درودھای رفیقانھ

ترکیھ) امپ(لمللی حزب کار ادفتر روابط بین

اسپانیا) ل-م(پیام حزب کمونیست

)توفان(بھ کنگره چھارم حزب کار ایران

)توفان(بھ نمایندگان شرکت کننده در کنگره چھارم حزب کار ایران
)توفان( حزب کار ایران ٤بھ کنگره 

رفقای عزیز،
را ) لنینیست-مارکسیست (برادرانھ ترین درودھای حزب کمونیست اسپانیا 

.بمناسبت برگزاری کنگره حزبتان بپذیرید
رزمنده توفانی ابراز می حزب ما ھمبستگی و احترام عمیق خود را بھ رفقای 

 سال است بر کشور و مردم شما ٣٠ما مبارزه شما علیھ سرکوبی کھ . دارد
ھمچنین، حزب ما مبارزه رفقای توفانی را . اعمال می شود را تحسین می کنیم

. بر علیھ صھیونیسم و نیروھای ارتجاعی منطقھ را مورد تقدیر قرار می دھد
وشتھ اید شما در این مبارزات تنھا نیستید، ھمانطور کھ در نامھ تان بدرستی ن

مبارزه  شما از حمایت کمونیست ھای جھان بویژه کمونیست ھای متشکل در 
. لنینیست برخوردار است-کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانھای مارکسیست

ما درودھای خود را بھ نمایندگان شرکت کننده در کنگره و بھ تک تک اعضای 
.داریمحزب ابراز می 

!زنده باد مارکسیسم لنینیسم
!زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

اسپانیا)  لنینیست-مارکسیست(دبیر حزب کمونیست
رائول مارکو
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حزب کمونیست انقالبی برزیل
رفقای عزیز،

ویژه اعضای حزب کمونیست انقالبی برزیل ھ انقالبیون برزیل ب
 چھارم حزب کار ىسبت برگزاری کنگرهمناھ ترین تبریکات خود را بصمیمانھ

. دارندبھ شما ارسال میرا ) توفان(ایران 
بنابر آن .  حزبمان را برگزار کردیمىدو سال پیش ما ھم چھارمین کنگره

 پیروزی بزرگی برای یک حزب ،گوئیم کھ برگزاری کنگرهتجربھ، می
 امپریالیسم ویژه برای حزب شما کھ با تجاوزگریھ مارکسیستی لنینیستی است ب

مردم خاورمیانھ بھ کوشش و . و ددمنشی رژیم جمھوری اسالمی مواجھ است
اری نجات دتالش خستگی ناپذیر شما نیاز دارند تا خود را از استثمار سرمایھ

. دھند
رفقا،

ھرچھ استوارتر در جھت استقرار سوسیالیسم در کشورتان و کمک بھ 
!انقالب جھانی باشید

یک است ژ ساختمان حزبی کھ دژ مستحکم ایدئولوھرچھ استوارتر برای
! برای تئوری  و عمل مارکسیستی لنینیستی باشید

!کشیمشما تبریک گفتھ و در آغوشتان میھ ب
حزب کمونیست انقالبی برزیل

٢٠١٠نوامبر 

 چھارم حزب کار ایران ىتبریک رفقای دانمارک بھ کنگره
)توفان(

)توفان( ار ایران چھارم حزب کىنقل از اسناد کنگره
رفقای گرامی

 چھارم ى مرکزی حزب کمونیست کارگران دانمارک بھ کنگرهىکمیتھ
فرستد و برای شرکت درود می) توفان(حزب برادر در ایران، حزب کار ایران 

. را دارد کنندگان آرزوی موفقیت  در کار کنگره و تحقق وظائف آن
 توفانی اى ایران دوره کارگرىراستی این دوره برای مردم و طبقھھ ب
 ھاىیابد، جنگاری تعمیق میدبینیم کھ بحران جھان سرمایھمی. است

یابند و یورش نئولیبرالی بھ  ادامھ داشتھ و بسط میھا امپریالیستىتجاوزکارانھ
. شود کارگر تشدید میىوردھای پیشین مبارزات مردم و طبقھآدست

 گره گاه ،خشی از منطقھ کارگر ایران، اعضای ملتی کھ بىمردم و طبقھ
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 آن رژیم ضد مردمی و ىتضادھای امپریالیستی است، بین دو تیغھ کھ یک لبھ
 مخرب ھاى دیگر آن تھدیدات و توطئھىارتجاعی جمھوری اسالمی و لبھ

ھان ج خاورمیانھ و ىامپریالیسم و صھیونیسم کھ خطر اصلی برای منطقھ
.ندا گیر کرده،ھستند

و ضد صھیونیستی رژیم اسالمی ایران عوام ادعاھای ضد امپریالیستی 
در واقع، رژیم جمھوری اسالمی در عراق و افغانستان و مناطق . ندافریبانھ

 ارتجاعی خود را در این ھاىدیگر کمک کار نیروھای اشغالگر است و سیاست
کند و ھمزمان سرکوب کارگران و مردم خود را شدت کشورھا دنبال می

. بخشدمی
بغرنج، صدا و خطوط سیاسی یک حزب مارکسیستی در این شرایط 

بدون یک .  برخوردارنداىلعادهالنینیستی مانند حزب کار ایران از اھمیت فوق
 امپریالیسم و ارتجاع موفقیت ى طبقاتی، مبارزه علیھھاىخط مستقل  و سیاست

. آمیز نخواھد بود
دنبال  حزب کار ایران را با دقت زیاد ىما در دانمارک، کار و مبارزه

. ندا استحکام یافتھً ما مداوماىکنیم و خرسندیم کھ روابط دیرینھ و برادرانھمی
کشور دانمارک تبدیل بھ یکی از سگان ولگرد امپریالیست آمریکا شده است 

و جانشین او ) رئیس کل فعلی ناتو(و دولت ارتجاعی آندره فوگ راسموسن 
 ى تجاوزکارانھاىھالرس لوکھ راسموسن کشور ما را در صف اول جنگ

 اى ترور قرار داده است و برنامھىاصطالح جنگ علیھھ  و بھاامپریالیست
چنین تھاجم  او ھم. کنداستعمارگرانھ، نژادپرستانھ و مسلمان ھراسی تبلیغ می

 برای تقلیل حقوق اجتماعی کارگران، جوانان، اىنئولیبرالی بی سابقھ
 اروپای ىصمیمات اتحادیھبازنشستگان، و تمامی اقشار مردمی بر طبق ت

.انحصاری را شروع کرده است
چنین در سطح   اروپا و ھمىدر دانمارک، مانند دیگر کشورھای اتحادیھ

 حل ى حمالت بورژوازی کھ تحت بھانھى کارگر علیھىجھانی، مردم و طبقھ
کنند، ھمانند مقاومتی کھ  مقاومت می،گیرد بحران جھانی صورت میىمسئلھ
چون  گیرد، ھم مبارزه با تروریسم صورت میىھ تحت بھانھ سرکوب کىعلیھ

 دمکراسی سازی ى جنگ امپریالیستی و اشغال تحت بھانھىمقاومتی کھ علیھ
 این مبارزات ىحزب کمونیست کارگران دانمارک در ھمھ. گیردصورت می

 بحران و جنگ و ارتجاع ى متحد علیھاىکند کھ جبھھشرکت کرده و تالش می
.تشکیل دھد

 اصولی ھستند کھ ،انترناسیونالیسم پرولتری و ھمبستگی ضد امپریالیستی
با . کنندلمللی را ھدایت میااحزاب مارکسیست لنینیست متشکل در کنفرانس بین

.داریم چھارم حزب کار ایران را گرامی میىاین روحیھ، ما کنگره
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)!توفان( چھارم حزب کار ایران ىزنده باد کنگره
!بین دو حزب مازنده باد دوستی 

!زنده باد سوسیالیسم
!پرشکوه باد مارکسیسم لنینیسم

کالس ریس
 مرکزی حزب کمونیست کارگران دانمارکىاز طرف کمیتھ

کردستان /ترکیھ(پیام حزب کمونیست مارکسیست لنینیست
)شمالی

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىبھ کنگره
رفقای گرامی،

فرستیم و از طرف درود می) توفان(ار ایران  چھارم حزب کىما بھ کنگره
کردستان شمالی، کھ برای /حزب کمونیست مارکسیست لنینیست ترکیھ( حزبمان

برایتان ) کندانقالب و سوسیالیسم در ترکیھ و کردستان شمالی مبارزه می
.آرزوی موفقیت داریم

 خود را در پانزدھمین سالگرد تشکیل آن در ىحزب ما چھارمین کنگره
برگزاری کنگره چھارم .  جشن گرفت٢٠٠٩ اوت تا اول سپتامبر ١٥ ىاصلھف

 کھ از سال اىدر مبارزه. تشکیالتی است-ایدئولوژیک ــ ما یک موفقیت سیاسی
 تا کنون  بین رژیم فاشیستی و استعمارگر ترکیھ و حزب ما برسر ٢٠٠٦

. ما در جریان استھاىخواست
 ىھ و کیفیت خود با توان و ارادهامروز حزب ما با اتکا بھ دانش و تجرب

. داردسوی کسب پیروزی گام بر میھ بیشتری ب
 حزبتان را استحکام ، ماى شما ھمانند کنگرهىما اطمینان داریم کھ کنگره

را قادر خواھد کرد کھ وظائف مھمی کھ شرایط جاری در  بخشیده و آن
ک، امروز بدون ش. کشورتان در پیش روی شما گذاشتھ است بر عھده بگیرد

 ھمان.  کارگر ایران و حزب پیشتاز آن در شرایط بسیار مشکل قرار داردىطبقھ
ید کارگران، مردم، و حزب شما از یک طرف اتان نوشتھطور کھ شما در نامھ

 رژیم جمھوری اسالمی قرار دارند و از طرف دیگر، ىتحت سرکوب وحشیانھ
یالیستی و صھیونیستی مواجھ با تھدیدات نظامی مداوم توسط نیروھای امپر

 مردم ایران، زنان و کارگرانی کھ در ى شجاعانھىھر حال، مبارزهھ ب. ھستند
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 ىکنند، مبارزهاعتصابات متعدد در مقابل رژیم جمھوری اسالمی مقاومت می
 جوانان و اقشار دیگر ىکردھای سرکوب شده برای آزادی ملی، و مبارزه

. بیون سراسر جھان الھام بخش است بلکھ برای انقال،جامعھ نھ تنھا برای ما
رفقای گرامی،

لمللی کمونیستی ھمچنان ادامھ اثری جنبش بینؤتشتت، پراکندگی، و  نام
اجتماعی  ــ  بھ دخالت فعال جنبش انقالبی در وقایع سیاسیھااین واقعیت. دارد

ما از سطح نازل دخالت در بحران اقتصادی جھان آسیب . رساندآسیب می
طور کھ از سطح نازل دخالت در جنگ و اشغال امپریالیستی صدمھ  دیدیم، ھمان

 طبقاتی امر مرکزیت نیروھای انقالبی و کمونیستی را در سطح ىمبارزه. دیدیم
در . سیاسی کرده استــ  تاریخی ى تبدیل بھ یک وظیفھ، و جھانیاىملی، منطقھ

ی خود آگاه تشکیالت- ــ سیاسی ــ این زمینھ، حزب ما از وظائف ایدئولوژیک
جنبش .  قوی انجام دھدىاست و تالش دارد کھ این وظائف را با اشتیاق و اراده

 فقط جنبش اعتراضی در  ــانقالبی و کمونیستی جھان باید بر نقطھ ضعف
فائق آید و در جھت کسب پیروزی مشخص در مبارزه  ــ سیاست و عمل بودن

 باید بر سکتاریسم و سبک این جنبش. اری و فاشیسم تالش نمایدد سرمایھىعلیھ
.  سیاسی فائق آید و در جھت اتحاد و اندیشمندی گام برداردى در مبارزهھاندیش

جنبش کمونیستی باید ھدف خود را تبدیل شدن بھ یک ارتش سیاسی برای مبارزه 
این جنبش باید تشکیالت و آمادگی خود . در جھت انقالب و سوسیالیسم قرار دھد

اری دنظامی عظیمی کھ سرمایھ ــ سیاسی ــ کیالتیرا در مقابل نیروی تش
 تحت ھاى و خلقھا کارگر و تودهى طبقھىامپریالیستی برای تفوق بر مبارزه

ستم از طریق خون و آتش درست کرده است، افزایش داده تا بتواند ظرفیت 
. ھدایت جنگ انقالبی کارگران و توده ھا را داشتھ باشد

ما روابط و ھمبستگی دوجانبھ و عمل مشترک با این احساس، امیدواریم کھ 
.آتی بین دو حزبمان را گسترش دھیم

!زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىپر شکوه باد کنگره

!اریدمرگ بر سرمایھ
!زنده باد سوسیالیسم

)کردستان شمالی/ترکیھ(حزب کمونیست مارکسیست لنینیست
.یدفتر بین الملل
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 حزب کار ىکراسی انقالبی در ھندوستان بھ کنگرهوپیام دم
)توفان(ایران

)توفان( چھارم حزب کار ایرانىبھ نمایندگان شرکت کننده در کنگره
بھ رفقای حزب کار ایران،

 نزدیک ى چھارم حزب شما در آیندهى فراوان مطلع شدیم کھ کنگرهىبا عالقھ
. برگزار خواھد شد

 ھاىدارند کھ تاریخ آن بھ گذشتھاى و ھندوستان با ھم پیوندھای ویژهمردم ایران 
. گرددبسیار دور بر می

 رژیم ارتجاعی ى رفقای توفانی علیھىمبارزه" دمکراسی انقالبی"نشریھ ما 
داند کھ مردم ایران مورد ھدف دنیا می. ایران را از نزدیک تعقیب کرده است

داشتھ و تنھا راه پیشروی برای مردم  امپریالیسم و صھیونیسم قرار ىویژه
ما .  و سوسیالیسم در کشور چند ملیتی ایران استاىبرقراری دمکراسی توده
 عطف مھم ىنقطھ) توفان( چھارم حزب کار ایران ىمطمئن ھستیم کھ کنگره

ما برای نمایندگان شرکت کننده در کنگره .  دیگری در زندگی حزب است
.ھ منتظر دریافت اسناد کنگره ھستیمآرزوی سالمتی داریم و مشتاقان

!زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
"دمکراسی انقالبی "ىت تحریریھ نشریھئھی

٢٠١٠ اکتبر ٢٠

پیام سازمان برای ساختمان حزبی کارگری کمونیستی در 
آلمان

)توفان(  چھارم حزب کار ایرانىبھ کنگره

رفقای عزیز
 مبارزاتی برادارنمان را ارسال  چھارم شما درودھایىبرای کنگره

. کنیممی
 شما بر ضد امپریالیسم و یک ایران مترقی سوسیالیستی از اھمیت ىمبارزه

 قرار دارد کھ اىزیرا کشور شما در مرکز منطقھ. فراوانی برخوردار است
امپریالیسم و قبل از . را زیر کنترل کامل خود در آورد امپریالیسم مایل است آن

 ضد ىمبارزه"نام ھ و ب" نظم جھانی نوین"نام ھ یسم آمریکا بھمھ امپریال
ما در این رابطھ نقش کثیف . کند کشور شما را بھ جنگ تھدید می،"تروریسم
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 شما مبارزه ىامپریالیسم آلمان را محکوم کرده و با دخالتش در امور منطقھ
. کنیممی

لیسم برای  چھارم شما بھ مبارزه بر ضد امپریاىما مطمئنیم کھ کنگره
 ىاین ترتیب بھ طبقھھ پیشرفت و سوسیالیسم جھت روشنی خواھد بخشید و ب

 نیروھای ضد امپریالیست یک دورنمای مبارزاتی و ىکارگر ایران و ھمھ
. انقالبی نشان خواھد داد

.زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
زنده باد مارکسیسم لنینیسم

با درودھای انقالبی
ُدیتر ملر

.ان برای ساختمان یک حزب کارگری کمونیستی در آلمانسازم

گروه مارکسیست لنینیست انقالب نروژ

 چھارم حزب کار ایرانىپیام بھ کنگره
رفقای گرامی

.  چھارم حزبتان بپذیریدىمناسبت برگزاری کنگرهھ درودھای ما را ب
 ى کارگر ایران مبارزهىحزب مارکسیست لنینیست و بخش پیشرو طبقھ

. برند را در شرایط بسیار بغرنج بھ پیش میاىشجاعانھ
 اىاری نیروی محرکی برای جنگ امپریالیستی تازهدبحران جھانی سرمایھ

 ى اسرائیلی علیھھاى آمریکائی و صھیونیستھاىتھدیدات امپریالیست. است
 کارگران و مردم سراسر جھان است کھ با این ىاین وظیفھ. ایران واقعی ھستند

 ھر تجاوزی بر ىدفاع از مردم ایران علیھھ  مخالفت نموده و بھاروزیجنگ اف
. خیزند

 کارگر، دانشجویان، زنان، و ى ماست کھ ھمراه طبقھىھمزمان، وظیفھ
کراتیک خود بھ وزحمتکشان ایران باشیم کھ شجاعانھ برای دفاع از حقوق دم

. کننده میند و برای رھائی اجتماعی و سیاسی مبارزا سرازیر شدهھاخیابان
رژیم ایران در . رژیم جمھوری اسالمی فقط در حرف ضد امپریالیست است

پشت صحنھ، با امپریالیست آمریکا در عراق و افغانستان اشغال شده و مناطق 
این رژیمی است کھ کارگران و فعالین سندیکاھا، زنان . کنددیگر ھمکاری می
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. کندشدت سرکوب میھ و نیروھای مترقی کشور خود را ب
 حاکمھ ایران با راه و روال فعلی احمدی نژاد ىئی از طبقھاھجناح

مخالفت این . فزایندا طبقاتی خود بیىخواھند بر سھمیھند زیرا میاالفخم
 از نوعی نیست کھ از  مردم ایران بخواھند خود را از شر جمھوری ھاجناح

برعکس، آنھا . اسالمی راحت کنند و یا دفاعشان را از حاکمیت ملی تشدید کنند
 ھمان ھااین جناح.  غربی ھستندھاىحامی سیاست نزدیکی بیشتر بھ امپریالیست

 و بورژوازی نروژ و ھانوعی از اپوزیسیون ایران ھستند کھ توسط امپریالیست
ی بکشورھای دیگر امپریالیستی کھ برای چپاول نفت و منابع ملی ایران بی تا

. شوند حمایت می،کنندمی
ر ایران تاریخ پر افتخاری از اعتراضات و اعتصابات  کارگىطبقھ

 تشکیالتی کسب نموده ى، تجربھھاپشت سر دارد و در طی نسل بیشماری را در
درروئی طبقاتی و انقالب تکامل  سوی یک روھ وقایع در ایران ب. است
. یابندمی

 قاطع و ىا در ایران چند دھھ است کھ در گیر مبارزهاھکمونیست
با از دست دادن مبارزین متعددی ) توفان(  و حزب کار ایران.نداصبورانھ

 گواه سرسختی ھااین صدمات و خونریزی. صدمات شدیدی را متحمل شده اشت
و فداکاری واقعی حزب شما در مبارزه برای کسب منافع کارگران و مردم ایران 

 ضعف و زبونی رژیم ددمنش جمھوری اسالمی ىاست و در عین حال نشانھ
. ھراس داردھا از کارگران و زحمتکشان بیش از امپریالیستاست کھ

 شما در زمان حساسی برگزار میشود، زمانی کھ ممکن است وقایع ىکنگره
ما اطمینان داریم کھ حزب . ویژه در خاورمیانھ با سرعت زیادی تکامل یابندھ ب

  اصولی خود برای دفاع از حاکمیت ملی ادامھ داده وىکار ایران بھ مبارزه
طوری کھ ھ بخشد، ب کارگر استحکام میىموقعیت خود را در بین طبقھ

 چشم اندازی برای ایرانی ضد امپریالیست و ،کراتیک و قیام آتیومبارزات دم
ایران مشعلی شود برای امید و پیشرفت در  کراتیک و سوسیالیست شود وودم

.خاورمیانھ
!زنده باد حزب کار ایران
! پرولتریزنده باد انترناسیونالیسم

٢٠١٠ اکتبر ١٩
گروه مارکسیست لنینیست انقالب نروژ
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در روسیھ"  پرولتاریىنشریھ" ت تحریریھ ئھی

رفقای گرامی
) توفان( چھارم حزب کار ایران ى خود را بھ کنگرهىما درودھای رفیقانھ

 کار ىما برای حزب شما، برای کارگران و دھقانان و توده. داریمارسال می
. دشمن مشترک داریمىآرزوی موفقیت در مبارزه علیھایران 

!زنده باد مارکسیسم لنینیسم
!زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

!زنده باد سوسیالیسم
"نشریھ پرولتاری" ت تحریریھ ئھی

لنینگراد، روسیھ
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