
 

 
 

کاسه و کوزه ها را بر سر چه کسی می شکنند
فعلی” متدين”و ” محترم”حتما شما هم شنيده و خوانده ايد که پاسدار سابق و وزير 

کردان مورد اتهام قرار گرفته است علی  وزارت کشور جمهوری اسالمی حضرت آقای
   .و دزد معرفی می کنند ر دروغی، دکتمدعيان حتی وی را جاعل .که کالش است

زيرا چنين افشاءگری در مورد آقای علی کردان و. حزب ما با اين روش موافق نيست
شکستن همه کاسه کوزه ها بر سر وی در انسان تا حدودی احساس همدردی با ايشان

حتی اپوزيسيون ايران مدعی است که آقای علی کردان به يک دختری در. ايجاد می کند
آقای کردان يک سند تحصيلی. تجاوز کرده است و پرونده ای در مازندران دارد ساری

آقای کردان امضاء های ديگران را تقليد کرده است و حتی از. را جعل کرده است
آقای. يعنی ايشان آدمسازی کرده است. اساتيدی نام برده است که وجود خارجی ندارند

داشتن نشان مغز و انسانيت است وکردان بعلت شخصيت حقيرش پنداشته مدرک 
آقای کردان ثابت کرده است که موجود. ز بدهدخواسته است که با مدرک تحصيلی ُپ

حقير و بی شخصيتی است زيرا يدک کشيدن يک عنوان را برای سرپوشی بر بی
اين فرد بی تخصص و بی سواد فقط به صرف اينکه مورد. شخصييتيش الزم می داند

 ٤ ادامه در صفحه...ست بر مسنداعتماد دستگاه ا

”قراضه”ابزارهای  ،انسانهای بلورين
هيات وزيران آلمان طرح قانونی را در مورد تشخيص و شناسائی ژن به تصويب
.رسانده اند که در اتحاديه اروپا و بسياری ممالک ديگر مسلما مورد تقليد قرار می گيرد

  .ستاين گام نخست در ايجاد يک جامعه پليسی کامل ا
سپتامبر به هيتهای حاکمه ممالک سرمايه داری امپرياليستی اين امکان را داد ١١واقعه

تشديد ، سرکوب و سانسور راتا به بهانه مبارزه عليه تروريسم قوانين مربوط به کنترل
در کنار انواع و اقسام ابزار نظارتی که از نظر اداری و فنی ايجاد کرده اند تا .کند

ارگر را بهتر بتوانند تحت نظر داشته باشند و مخالفين سياسی را سر بهمبارزه طبقه ک
نيست نمايند امروز به سالح خطرناک ديگری متوسل شده اند که مجموعه جامعه را به

  .  برده های سرمايه داران و کنسرنها بدل می کند
نحزب ما در چند سال پيش وضعيت کنونی را پيشگوئی کرد و خطرات آنرا به همگا

پيشگوئيهای حزب ما در آن زمان گرچه به افسانه شباهت داشت ولی.  بازگو نمود
  . امروز با چشمان از حدقه در آمده می بينيم که اين افسانه به واقعيت بدل شده است

به موجب اين قانون که ظاهرا برای مبارزه با مجرمين خطرناک و پيشگيری از
.ديگر انسانی با محيط خصوصی وجود نداردبيماريها و نظاير آنها مطرح شده است 

از اين ببعد در درون يک مخزن. انسانها به صورت شفاف و بلورين در آمده اند
، يا در پرونده اداری و يا در کارت شناسائی ژنتيکی اسرار ساختمانالکترونيکی

 ٥ ادامه در صفحه...بدن

، سرشت مارکسيسم در وحدت ِ تکامل
  است

  عتکامل و نه تنّو
به مناسبت ده سالگی درگذشت رفيق گرانقدر دکتر غالمحسين فروتن الزم ديديم که

اين اثر ارزنده. يکی از آثار برجسته وی را بتدريج در نشريه ارگان حزب منتشر کنيم
پاسخ به دشمنان مارکسيسم لنينيسم است و تو گوئی در واکنش به کسانی نوشته شده که

البته بيک مفهوم اين استناد. ما ايستاده اند و دروغ می گويند هم اکنون زنده در مقابل
درست است زيرا که دشمنان طبقه کارگر هرگز چيزی برای ارائه و يا چيز جديدی

آنها همان استدالالت سنتی و زنگار. دروغهای آنها تکراری است. برای ارائه ندارند
پاره ای از اين ضد کمونيستها. نندگرفته خويش را در قالب کلمات جديد تکرار می ک

.را بخود می گيرند که گويا نوبرش را آورده اند” دموکرات”قيافه های روشنفکران
هدفشان تحريف مارکسيسم لنينيسم. ولی مضمون همه عبارت پردازيهای آنها يکی است

در. ندآنها دشمنان سوگند حورده کمونيسم ا. و مبارزه با طبقه کارگر ايران و جهان است
ايران پاره ای از اين ضد کمونيستهای پوست کلفت و آموزش ديده اخيرا در تحت لوای

مارکس و انگلس به دشمنی ديرينه خويش با کمونيسم چه در  حمايت از نظريات اصيل
  ٦ ادامه در صفحه...و چه در در خارج کشور بودند” جبهه ملی”آن دوران که در

ران بـپـيونديدبه حزب طبقه کارگر اي  

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

مبارزه با حقوق بشر در 
 زير لوای حمايت از آن

در نشريات منتشر شده اخير می خوانيم که 
سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن 

با انتشار  ١٣٨٧ماه مرداد  ١٦است در 
جمهوری اسالمی ”: بيانيه ای اعالم کرده

به تبعيض و نقض حقوق کردهای ايران 
اين . ”ادامه می دهد ،بويژه زنان کرد

به ”: سازمان سپس چنين ادامه می دهد
رغم آن که در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی برابری همه ايرانيان در پيشگاه 

، اما دولت ايران قانون در نظر گرفته شده
، برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها

به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه 
زم را بر نداشته ، گامهای الزنان کرد

  ”است
کردها در ”: در اين گزارش آمده است که
، سياسی و ايران از نقض حقوق اجتماعی

فرهنگی خود در رنجند و مناطق کرد نشين 
از لحاظ رشد اقتصادی ناديده گرفته می 

  .”شوند
خلق کرد در ايران مانند همه خلقهای ايران 

اين واقعيت را . در زير ستم بسر می برد
خلق کرد از همه آن . انکار کرد نمی شود

حقوقی برخوردار نيست که مثال خلق 
ولی کلی گوئی . فارس برخوردار است

دردی را از خلق کرد يا ساير خلقهای 
ايران دوا نمی کند بايد روشن کرد آنچه که 
در مورد کردهای ايران بطور ويژه نقض 

خلق آذری نيز که در . می شود چه می باشد
نها نقش تعيين کننده و حاکميت ايران قر

سرکوب کننده داشته است به همان رنجی 
. گرفتار آن است که خلق کرددچار است 

٢ ادامه در صفحه...در ايران خلقهای

  ســال نهم  –دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٨ـ اکتبر ١٣٨٧مهر  -١٠٣مارهـش
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[Text eingeben] 

 ...مبارزه با حقوق بشر
اقليت از حق تدريس زبان مادری در 

بنظر حزب ما . مدارس رسمی محرومند
اين يک حق دموکراتيک است و بايد برای 

  .همه اين خلقها برسميت شناخته شود
ولی مسايل را از کادر واقعيت خارج کردن 
نه تنها کمکی به خلق کرد نمی کند بلکه 

خلقهای ايران می  زيانش را متوجه همه
خلق کرد از آزادی حمل لباس ملی . نمايد

، حق دارد و اين حق خود برخوردار است
بقدری در ايران بديهی است که نيازی به 
ذکر آن نيست که با زبان مادری خود سخن 

، نشريه چاپ کند و فرهنگ و ، بنويسدگويد
 .هنر خود را تبليغ کرده و به نمايش بگذارد

در مورد خلق آذری و ساير اين دستآوردها 
در ميان . خلقهای ايران نيز صدق می کند

مردم ميهن ما تفکر فاشيستی و نژادپرستانه 
حاکم نيست که ملتی را به صرف عدم تعلق 
. به ملت اکثريت مورد تبعيض قرار دهند

اين فرهنگ جامعه ايران نيست و نبوده 
اتفاقا تالش مرتجعين برای ايجاد . است

ايران و به جان هم انداختن  نفرت ملی در
مليتهای ايران با همين انگيزه نفرت انگيز 

جعل واقعيات و تبليغات . صورت می گيرد
در ايران . دروغين بهترين نمونه آن است

کسی را به جرم کرد و يا عرب و يا آذری 
همه . بودن دستگير نکرده و نمی کشند

پيشمرگان کرد مسلمان که با رژيم 
دند همکاری می کنند کُرجمهوری اسالمی 

. و بهيچوجه مورد آزار و تعقيب نيستند
آذريها در حاکميت ايران بسيار فعالند و به 
. عنوان آذری تحت تعقيب قرار نمی گيرند

اين جعل محض . علی خامنه ای آذری است
” جرم”است که کسانی پيدا می شوند و 

محکومين سياسی در زندانهای رژيم 
ا در تعلق ملی آنها جمهوری اسالمی را تنه

  . خالصه می کنند
رژيم جمهوری اسالمی ماشين سرکوب 
خود را بر ضد کسانی به کار می برد که 
دشمن رژيم جمهوری اسالمی بوده و 

اين ماشين . خواهان سرنگونی اين رژيمند
کار ندارد که چه کسی به کدام مليت تعلق 

هر کس در ايران مدعی شود که علت . دارد
ش تعلقات ملی اش است جاعل آزار و اذيت

بوده و می خواهد جهت مبارزه ضد رژيم 
جمهوری اسالمی را از مسير خود خارج 

چنين جريانهای ناسيونال شونيستی در . کند
درجه نخست با ياری محافل امپرياليستی 
جهانی و تبليغات گسترده آنها در پی ايجاد 

در درجه نخست بذر . نفرت ملی در ايرانند
در حالی که برای . می پاشند کينه توزی

مردم ايران رضائی هرکول قرن که يک 
آذری است مايه افتخار همه ايرانيان است، 
دعوای ترک فارس، ترک و کرد و يا 
فارس و کرد و نظاير آنها دسيسه 
امپرياليستی است و از هم اکنون بايد از آن 
جلوگرفت تا فاجعه يوگسالوی و عراق و 

کارشناسان . نشودگرجستان در آن تکرار 
صهيونيست و امپرياليست بيکار ننشسته 

آنها به نظريه پردازی مشغولند و . اند
طرحهای ارتجاعی خويش را توسط عمال 
دست نشانده خويش و امکانات عظيم مالی 

  .و تبليغاتی در عمل پياده می کنند
در قطعنامه های محکوميت ايران برای 
وء نقض حقوق بشر در چند سال اخير با س

نيت مسئله ملييتهای ايران را در آنها طرح 
می کنند تو گوئی خلقهای آذری و کرد و 
عرب و بلوچ و ترکمن تازه در ايران زاده 

هدف و انگيزه امپرياليستها با اين . شده اند
. سياست دلسوزی برای مردم ايران نيست

حمايت از آزادايخواهان و دموکراتهای 
ری و عرب ايران اعم از کردو فارس و آذ

نيست، زمينه سازی برای دامن زدن به 
. نفرت ملی و تحريکات ناسيوناليستی است

چنين قطعنامه هائی نقض غرض است و 
تنها به مبارزات مشترک مردم ايران صدمه 

مردم ايران از هر مليتی که باشند . می زند
بايد ماهيت اين دسيسه های امپرياليستی را 

ن به مبارزه بشناسند و از هم اکنون با آ
اينکه اخيرا بسياری از مبارزان . برخيزند

کرد را به پای چوبه اعدام برده اند نه از آن 
از آن جهت  ،جهت است که کرد بوده اند

است که انقالبی، دموکرات و ضد جمهوری 
کسانی که ماهيت مبارزه . اسالمی بوده اند

اين انقالبيون را تحريف می کنند نمی توانند 
. از حقوق خلقهای ايران باشندمدعی دفاع 

آنها خود دست دراز شده امپرياليستها و 
  .صهيونيستها در ايران خواهند بود

حزب ما بارها گفته و نوشته است که 
متاسفانه پشتيبانی از اجرای حقوق بشر 
بيک ابزار سياسی برای تحميل سلطه 

جانيانی که خود . امپرياليستها بدل شده است
از حقوق بشر را  هرگز مشروعيت دفاع

ندارند بيکباره هوادار اجرای حقوق بشر در 
ايران و کوبا و کره شمالی و زيمباوه می 
شوند در حاليکه روزانه در عراق و 
افغانستان و لبنان و فلسطين صدها نفر می 

اين مدافعين . کشند و به آتش می کشند
يد افشاء کرد زيرا ادروغين حقوق بشر راب
دمت حقوق بشر و در اين افشاء گری در خ

افشاء رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 
است که از اين دسيسه امپرياليستها برای 

. آرايش خودش سوء استفاده می کند
امپرياليستهای آمريکائی ابوغريب و 
گونتانامو دارند، شکنجه را رسمی کرده 
اند، ارگانهای سرکوب خصوصی برای 

ند و جلب جنايتکاران حرفه ای ايجاد کرده ا
اجير گرفته با حقوقهای کالن به عراق 

آنها در عراق خواهان . ارسال می کنند
تصويب قانون ارتجاعی کاپيتوالسيون يعنی 
. مصونيت حقوقی اتباع آمريکائی هستند

امپرياليستهای انگليس و فرانسه و ايتاليا و 
از اين همه جنايت تحت ... آلمان و هلند 

. ت می کنندعنوان مبارزه با تروريسم حماي
همه اين هوادارن دروغگين حقوق بشر 
برای حقوق ملت فلسطين که توسط 
صهيونيستها سرکوب می شوند پشيزی 

يک ميليون و نيم انسان . ارزش قايل نيستند
را صهيونيستها به گروگان گرفته و به آنها 
گرسنگی می دهند و رسانه های تبليغاتی 
امپرياليستی زحمت دادن گزارشی از اين 

ولی همين دستگاه . فاجعه را بخود نمی دهند
عظيم بيکباره يادش آمده که در ايران حقوق 

چرا . بشر کردها خدشه دار شده است
کردها؟ مگر آذريها و فارسها وعربها 

چرا از نقض . دارای حقوق بشر نيستند
حقوق بشر ايرانی ها صحبت نمی شود که 
همه مليتهای ايران را در بر گيرد و جهت 

  رزه ضد رژيمی را منحرف نکند؟مبا
امپرياليستها . حقوق بشر تجزيه بردار نيست

همانگونه که تا کنون عمل کرده و 
تروريست را به خوب و بد بدل نموده، 
ديکتاتورها را به خوب بد و تبديل کرده، 
شکنجه را به ماليم و سخت تغيير داده اند 
در مورد حقوق بشر نيز همين کار را می 

ا مخالف نقض حقوق بشر کردها آنه. کنند
هستند چون تکيه باين امر فعال بنفع 

گور پدر ساير . سياستشان در منطقه است
آنها از نقض حقوق زنان . خلقهای ايران

کرد سخن می رانند توگوئی ساير زنان 
ايران از نقض حقوقشان رنج نبرده و زجر 

وقتی کار مبارزه دموکراتيک به . نمی کشند
وقتی اصوليت اعتقادات و . تجزيه آن رسيد

ايمان به تحقق تماميت اين حقوق بزير 
سئوال رفت و داوری بر اساس مصالح 
لحظه ای مورد تفسير قرار گرفت بايد  
فاتحه حقوق بشر و حقوق دموکراتيک را 

لحظه ای باين ادعای سازمان عفو . خواند
دولت ايران برای ”: بين الملل دقت کنيد

عليه کردها، به پيشگيری و رفع تبعيض 
ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه 
زنان کرد، گامهای الزم را بر نداشته 

 ٣ادامه در صفحه ...اين. ”است

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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[Text eingeben] 

  ...مبارزه با حقوق بشر
کيفيت جديدی در برخورد به مسئله حقوق  

سخن از تبعيض در مورد . بشر است
هموطنان کرد ما به صرف کرد بودن آنها 

واقعيت جامعه  دروغ محض است و با
عبارت نامفهوم و گنگ . ايران نمی خواند

به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه ”
روشن نمی کند که کدام خشونت ” زنان کرد

مورد نظر است که در مورد ساير زنان 
ايران اعمال نشده و صرفا جنبه کردی 

اين عبارت روشن نمی کند به چه . دارد
يد تنها از دليل رژيم جمهوری اسالمی با

خشونت عليه زنهای کرد پيشگيری کند و نه 
مگر زنان کرد در ايران . ساير زنان ايران

از حق ويژه برخوردارند؟  اين نوع تفسير 
از حقوق بشر گويا فقط در مورد ايران 

تا بامروز نقض حقوق بشر . کاربرد دارد
عدم ”مورد انتقاد بود ولی از امروز گويا 

نيز جرم ” تبعيضعدم رفع ”و ” پيشگيری
است که البته اگر جرم است بايد در مورد 

خارجيان . همه ممالک کاربرد داشته باشد
آسيائيها، آفريقائيها مستمرا مورد تبعيض و 
تجاوز در ممالک اروپائی هستند ولی 
قطعنامه ای در کميسيون حقوق بشر عليه 

اتفاقا آن خشونت . آنها به تصويب نمی رسد
د با آن روبرو هستند مضاعفی که زنان کر

تعصبات مذهبی و پدرساالری و 
قتلهای . مردساالری بسيار از اکراد است

ناموسی در همين اروپا در ميان کردها آمار 
چشمگيری را موجب شده است ولی اين 

اين ستم فرهنگی . ربطی به ستم ملی ندارد
مذهبی حاکم در طی قرنها بر روی اکراد و 

کردن حقوق  مخدوش. نه تنها اکراد است
بشر با مشکالت اقتصادی و فرهنگی و 
اجتماعی کمکی به اجرای حقوق بشر در 
ايران و نه تنها در ايران در هيچ جای 

کردها ”آنها می آورند که . جهان نمی کند
در ايران از نقض حقوق اجتماعی، سياسی 
و فرهنگی خود در رنجند و مناطق کرد 

فته نشين از لحاظ رشد اقتصادی ناديده گر
پس چرا آذربايجان يکی از . ”می شوند

صنعتی ترين مناطق ايران است؟ آيا آذريها 
مورد ستم ملی بمفهوم عدم امکان دسترسی 
به آموزش رسمی زبان مادری نيستند؟ از 
آش هردمبيل چيزی نصيب کسی نمی شود 
. جز اينکه مرزها با سوء نيت مخدوش شود
جه آيا اگر در کردستان به رشد اقتصادی تو

شود آنوقت به مفهوم رفع ستم ملی است؟  
اساسا توسعه اقتصادی به مفهوم متعارف تا 
کنون در مقوله نقض حقوق بشر نمی 

البته به مفهوم وسيع عبارت . گنجيده است

هر امر نامطلوبی تا لحظه ايکه مبارزه 
طبقاتی به پايان نرسيده و طبقات از ميان 

بشر حقوق . نرفته اند نقض حقوق بشر است
حقوق . بيکاران آلمان هم نقض می شود

بشر بيکاران آمريکا، کانادا، فرانسه و 
اين شيوه لوث . استراليا هم نقض می شود

  .             کردن همه مسايل است
در گذشته همين فعالين طبقه حاکمه درايران 
از آزادی زندانيان سياسی از زندانهای شاه 

بود که  نظر آنها بر اين. دفاع نمی کردند
. زندانيان سياسی مسلمان آزاد بايد گردند
. اين سياست تجزيه حقوق بشر بود

کمونيست را به علت المذهبی از 
برخورداری از حقوق بشر محروم می 

آنها وقتی بر سرير قدرت دست يافتند . کرد
همان سياست گذشته خويش را اعمال 

اين سياست از اساس خطاست زيرا . نمودند
زيه و نه بر وحدت و اصل را بر تج

اين سياست . اصوليت انقالبی می گذارد
سياست کوته نظرانه و تنگ بينی سفيهانه 
است حال آنکه دورانديشی سياسی و وسعت 

پايه . نظر به نفع همه نيروهای انقالبی است
سياست کردهای ناسيونال شونيست دقيقا 
همان تفکر حاکمين کنونی است که 

از حساب حسابشان را از هم اکنون 
. مجموعه مبارزه مردم ايران جدا می کنند

آنها همواره بر اين نظر بوده اند که همه 
نيروهای مترقی و انقالبی ايران، همه 
خلقهای ايران بايد تالش کنند تا کردها از 

آنها اين تجزيه طلبی . ايران جدا شوند
. ناسيونال شونيستی را مترقی جا می زنند

را  یسياست نينچحال آنکه کمونيستی که 
را به  ِ اتخاذ کند افسار بورژوازی کرد

گردن انداخته و با رنگ و لعاب 
می خواهد روحيه ” کمونيستی”

. ناسيوناليستی ارتجاعی خويش را پنهان کند
آزادی خلق کرد در گرو آزادی همه ايران 

  .و در گرو آزادی همه خلقهای ايران است
 در ايران حقوق بشر همه مردم ايران نقض

حاکميت ايران تنها فارسها نيستند، . می شود
آذريها نقش تعييين کننده در اقتصاد و 

حتی فرهنگ عرب . سياست ايران دارند
زبان عربی . بشدت در ايران تبليغ می شود

  .بخشی از تعليمات اجباری در ايران است
مبارزه برای حذف ستم ملی در قرن بيست 

بی ضد و يکم تنها در راستای مبارزه انقال
دنيای کنونی دنيای . امپرياليستی ممکن است

رقابت آزاد و پيدايش دولتهای ملی که از دل 
مبارزه  .بساط فئوداليسم بدر بيايند نيست

تقسيم شده ِ    جهاِن  ملی در جهان در بطنِ 
ميان قدرتهای امپرياليستی، در متن مبارزه 

آزاديبخش خلقهای جهان برای حفظ استقالل 
رضی و رهائی ملی و گذار به و تماميت ا

تفرقه . سوسياليسم صورت می گيرد
بياندازو حکومت کن سياست زنگار گرفته 

  . استعمارگران است
مالحظات ”لنين حتی در مقاله خويش 

دسامبر  -اکتبر” انتقادی پيرامون مسئله ملی
در برخورد به حل مسئله ملی در  ١٩١٣

رابطه با رشد سرمايه داری و پيدايش 
ای ملی و در دوران استعمار کهن که دولته

مليتهای جداگانه را به اسارت گرفته بودند 
اصل ملييت در جامعه بورژوائی ”: نوشت

از لحاظ تاريخی اجتناب ناپذير است و 
مارکسيست روی اين جامعه حساب می کند 
و قانونمندی تاريخی جنبشهای ملی را کامال 

 منتهی اين پذيرش برای آنکه به. می پذيرد
توجيه گرائی ناسيوناليسم مبدل نشود، بايد 
دقيقا به آنچه که در اين جنبشها مترقی 
است، محدود گردد تا آنکه به مه آلوده 
کردن شعور طبقاتی پرولتاريا توسط 

  .ايدئولوژی بورژوائی نيانجامد
آنچه مترقيست، بيداری توده ها از خواب 
فئودالی، مبارزه آنها عليه ستم ملی برای 

کميت خلق، برای حق حاکميت ملت حق حا
وظيفه بالشرط که از اين امر برای . است

مارکسيست نتيجه می شود اين است که در 
تمام بخشهای جزئی مسئله ملی در راه 
قاطعانه ترين و پيگيرترين دموکراتيسم 

بطور عمده اين وظيفه ای . مبارزه نمايد
ليکن پرولتاريا نبايد در . منفی است

يوناليسم از اين حد جلوتر مساعدت به ناس
” مثبت”رود، زيرا از آن به بعد فعاليت 

بورژوازی شروع می شود که در راه 
  . ”ناسيوناليسم کوشا است تقويت

حتی در وضعيت حل مسئله ملی در ممالک 
   .جداگانه نظر لنين مشروط بود

  :لنين حق داشت وقتی که می گفت
نهضت ملی کشورهای مظلوم را ”

نظر دمکراسی ى نبايد از نقطه
تشريفاتی مورد توجه قرار داد بلکه 
بايد از نظر نتايج واقعی آن در 

عمومی مبارزه بر ضد ى ترازنامه
امپرياليسم، به آن قيمت گذاشت، 

نه به طور منفرد و مجزا "يعنی 
رجوع به (” .بلکه در مقياس جهانی

  ).چاپ روسی ٢٥٧ص  ١٩جلد 
ر به فراموش نکنيم که اين بازگوئی لنين ناظ
اين . ممالک کثيرالملله نظير ايران نيست

بازگوئی ناظر بر ممالک مستعمره است که 
ولی . برای استقالل خويش مبارزه می کنند

  ۴ادامه در صفحه ...در متن اين

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی است
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[Text eingeben] 

  ...مبارزه با حقوق بشر
بازگوئيها روشن است که همواره تکيه بر  

مضمون مبارزه اين خلقها در بسط 
ارزه ضد امپرياليستی دموکراسی، تقويت مب

و نهضتهای انقالبی جهان و خدمت به 
اين آن مضمونی . انقالب پرولتاريائی است

. است که بايد رهنمون فعاليت ما باشد
  : استالين با وضوح بيشتری می نويسد

ملی را به طريق ى در سابق مسئله”
مستقلی که ى رفرميستی، مانند مسئله

عمومی حکمرانی ى ی با مسئلهارابطه
سرمايه، سرنگونی امپرياليسم و موضوع 
انقالب پرولتاريا نداشته باشد، می 

از راه سکوت وانمود می شد که . نگريستند
پيروزی پرولتاريا در اروپا بدون اتحاد 

مستعمرات ى مستقيم با نهضت آزاديخواهانه
ممکن بوده و حل مسئله ملی و مستعمراتی 

به خودی "ممکن است بدون سروصدا و 
ر خارج از شاهراه انقالب د" خود

انقالبی با ى پرولتاريائی و بدون مبارزه
ولی اکنون اين . امپرياليسم صورت گيرد

ضد انقالبی را بايد افشا شده ى نظريه
لنينيسم ثابت کرد و جنگ . دانست

امپرياليستی و انقالب روسيه نيز تأييد 
رابطه و  املی فقط در ى نمودند که مسئله

لتاريائی ممکن است، بر اساس انقالب پرو
حل و تصفيه گردد، که پيروزی انقالب در 
باختر از راه اتحاد انقالبی با نهضت 

مستعمرات و ممالک غير ى آزاديخواهانه
. مستقل بر ضد امپرياليسم جريان می يابد

عمومی ى ملی قسمتی از مسئلهى مسئله
ى انقالب پرولتاريا، قسمتی از مسئله

  .ديکتاتوری پرولتاريا است
ای همسئله بدين قرار است که آيا امکان

ى انقالبی که در بطون نهضت آزاديخواهانه
اکنون به انقالبی ممالک مظلوم نهفته است، 

ست آيا او اگر نرسيده انتها رسيده است يا نه
اميد و اساسی وجود دارد که بتوان از اين 

برای انقالب پرولتاريا استفاده ها امکان
ل و مستعمره نمود و کشورهای غير مستق

بورژوازی امپرياليستی به ى را از ذخيره
پرولتاريای انقالبی و به متفق وی ى ذخيره

  ).اصول لنينيسم اثر استالين(”تبديل نمود؟
آنطور که روشن است در ايران سير 
فعاليت پاره ای سازمانهای ناسيونال 
. شونيست دقيقا در خالف اين رهنمودهاست

اسی و تعميق آنها مبارزه برای بسط دموکر
آن، مبارزه برای تحقق حقوق بشر، مبارزه 
برای کسب حقوق دموکراتيک و مطالبات 

را بر اساس تعلقات ... نه کارگران وعادال
ملی به تفرقه دچار ساخته از مبارزه ضد 

امپرياليستی و ضد صهيونيستی جدا می 
سازند و در مجموعه مبارزات حق طلبانه 

قهای اقليت مردم ايران و بطريق اولی خل
  .تخريب می کنند

حزب ما بارها اعالم کرده است که مبارزه 
دموکراتيک را نمی توان از مبارزه ضد 
. امپرياليسيت و ضد صهيونيستی مجزا کرد

کسانيکه در اين راه گام می گذارند چشم به 
جهانی ع عدتهای ارتجااانبان مالی و مس

اين عده خود نمی توانند مترقی باشند . دارند
آنها را از ” دموکراسی طلبی”بايد نقاب و 

  .فردا خيلی دير است. همين امروز دريد
  

*****  
  
  

   ...کاسه کوزه ها
وزارت و قبال در مقامات باالی سيمای 
جمهوری اسالمی نشسته بوده است و وظيفه 
. ارشاد مردم مسلمان را بعهده داشته است

حتما بارها نيز در مذمت دزدی و تقلب و 
و حضور و ظهور مهدی سخن جعل اسناد 

رانده است و از جان خودش برای جان آقا 
احمدی نژاد که معلوم . مايه گذارده است

نيست دکترای خويش را با کدام امضای 
جعلی گرفته است در دفاع از آقای کردان 
تنها توانست بگويد که وی تقيدی به مدارک 

. می خواند” ورق پاره”تحصيلی که آنرا 
که چنين باشد پس چرا همه گوئيم . ندارد

آقازاده ها و آخوندها بدنبال مدارک جعلی 
از مشهورترين دانشگاههای کشورهای 
امپرياليستی می روند؟ آيا اين نشانه تزلزل، 
و بی شخصيت بودن و فقدان اصوليت آنها 
نيست؟ اگر مدرک تحصيلی کاغذ پاره است 
که نيست پس چرا همه آخوندهای بی سواد 

بيکباره دکتر و مهندس شده  و عقب مانده
  اند؟  

حسينيان هللا دست آقای علی کردان را روح ا
معروف که به عنوان وکيل مدافع سعيد 
امامی در سيمای جمهوری اسالمی ظاهر 
شد و مطالبی در مطبوعات نوشت و 

وی يکی . نطقهای غرا کرد رو کرده است
. از مطلعين در دستگاه حکومتی است

وی را وادار تضادهای درون حاکميت 
کرده که دست آقای علی کردان را که وزير 

وی به مصداق . احمدی نژاد است رو کند
يک سوزن بخودت و يک جوالدوز به 

همين چندی پيش . ديگران عمل می کند
آقای پاليزدار پته دزديهای آخوندهای مفت 
وخور و دزد را روی دايره ريخت و 

ز حال آقای حسينيان که ا. آبرويشان را برد

اسرار درون برادران خبر دارد به مقابله به 
وی می گويد حاال زدی . مثل پرداخته است

  .پس بخور
ولی نمايندگان پرروی مجلس دست بردار 
نيستند و مدعی اند که وزير کشوری که سند 
. جعلی صادر کند صالحيت وزارت ندارد

سايت توکلی يکی از مخالفين آقای علی 
ی رئيس مجلس کردان در حمله به الريجان

آقای دکتر الريجانی در حمايت ”: می نويسد
از وزير پيشنهادی دولت، نص صريح 
قانون را زير پا گذاشت و به مخالفان نامزد 
وزارت اجازه نداد داليل و شواهد خود در 
باره فرد معرفی شده را در جلسه غير علنی 
در اختيار نمايندگان قرار دهند آقای دکتر 

حق مجلس در استماع  الريجانی نه تنها
نظرات مخالفان و تصميم گيری درست را 
ضايع کرد، بلکه به رئيس جمهور محترم 
اجازه داد در اقدامی بی سابقه در تاريخ 
جمهوری اسالمی از رهبر انقالب برای 

پس . ”گرفتن رای مورد نظرش هزينه کند
رهبر جمهوری اسالمی نيز دست حمايت 

گذارده  خود را بر پشت يک جاعل و دزد
  .است

از قرار معلوم اين آقای جاعل به نام علی 
کردان سالها حتی بدون اين مدرک تقلبی به 
عنوان دکتر در سيمای جمهوری اسالمی 
مشغول به کار بوده و حقوق کالن می 

در يک کالم ايشان دزد و . گرفته است
ولی ما بر . متقلب با حقوق کالن است

م که خالف نظر آقای توکلی فکر می کني
بين دولتمردان  ،همه ايشان صالحترين

زيرا مالک . جمهوری اسالمی است
صالحيت در اين نظام مافيائی همين مدارک 

چه کسی بهتر از اين . تقلبی و جعلی است
حضرات می توانند بر ضد مصالح ايران و 
تنها برای حفظ قدرت خود توانائيهای 

  خويش را به منصه ظهور بگذارد؟
ر تمام ممالک عالم وزير توجه کنيد که د

مسئول . کشور مسئول امنيت داخلی است
مبارزه با دزدان و قاچاقچيان و جاعلين 

وقتی تماميت رژيم جمهوری اسالمی . است
در اين باتالق ارتشاء و اختالس و دزدی 
غوطه ور است چرا نبايد وزير کشور اين 

  .نظام يک جاعل و دروغگو باشد
تشر می شود جالب اين است که اسنادی من

مسئول   که ثابت می کند رئيس دزدها
حال يک رئيس دولت . دزدگيری است

موظف است که با بررسی مدارک عذر اين 
وزير محترم را نه تنها بخواهد بلکه وی را 
حتی بخاطر جعل سند به پای ميز محاکمه 

 ٥ادامه در صفحه ... بکشاند و حتی

  آزاد بايد گردند  ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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[Text eingeben] 

    ...کاسه کوزه ها
وضوعه در بر اساس همان قوانين م

دادگاه وی را مجازات  ،جمهوری اسالمی
چون اين . کرده و به زندان محکوم نمايد

ولی شما شاهد . اقدام يک عمل جنائی است
هستيد که رئيس جمهور مملکت به دفاع از 

وی خود را موظف نمی . دزد بر می خيزد
وی به مصداق . داند به مردم پاسخ بگويد

”  ی پاتهآش داغ خالته بخوری پاته نخور”
به مردم و حتی مجلس دست نشانده می 
گويد همينه که هست چرا تا بحال صدايتان 
در نمی آمده است؟  البته از حق نگذريم در 

رئيس جمهور . اين مورد راست می گويد
رئيس جمهور بايد ثابت . بنظر ما حق دارد

کند که رژيم جمهوری اسالمی يک رژيم 
ازی خود سر استبدادی و محصول باند ب

اين ساماِن مشتی مفسد فی االرض . است
هستند هوای همديگر را دارند و ثروتهای 
. ميهن ما را بين خودشان تقسيم می کنند

صرف همين عمل آنها که خود را به کسی 
پاسخگو نمی دانند و برای اسناد و مدارک 
و افکار عمومی ارزشی قايل نيستند بهترين 

رئيس  گواه بر گنديدگی اين نظام و برحق
در هيچ کجای دنيا مگر در . جمهور است

 ،رژيمهای استبدادی و فاسد لومپن پرولتاريا
 ،در همه جا. ما شاهد چنين وضعی نيستيم

نه تنها وزير کشور مستعفی می شود رئيس 
جمهور نيز بايد در مقابل مردم پاسخگو 

  . باشد
بهر صورت علی کردان تنها نيست بخش 

ز فاقد مدرک وسيعی از همان معترضين ني
طغيان آنها نه ناشی از . و يا جاعل مدرکند

دلسوزی برای مردم بلکه برای تصفيه 
ما آرزو می کنيم اين . حسابهای داخلی است

روند تا سرنگونی رژيم سرمايه داری 
  .جمهوری اسالمی ادامه پيدا کند

سنبه که پر زور شده و عربده های احمقی 
ست ا” ورق پاره”نژاد که مدرک تحصيلی 

به جائی نرسيده است اين جانشين حضرت 
مهدی ناچار شد استفراغ خود را نشخوار 

متاسفانه تعداد قليلی از افراد ”: کند و بگويد
در دوره مديريت خود بدون رعايت ضوابط 
آموزشی و خارج از مقررات جاری در 
داخل و يا خارج از کشور مدرک تحصيلی 
ده اخذ و از عناوين و مزايای آن بهره بر

اين جمله ثقيل و طوالنی را می شود . ”اند
جاعل و دروغگو . در دو کلمه خالصه کرد

آقای احمقی نژاد می خواهد از . بوده اند
حال که خود . زير بيان واقعيت فرار کند

آقای احمقی نژاد نيز باين نتيجه رسيده که 
همدستش علی کردان دروغگو، شياد، 

ز وی کالهبردار و جاعل بوده است بايد ا
شکايت کند و وی را بدست مراجع قضائی 
بسپارد زيرا وی در طی سالهای طوالنی 
باين عنوان از بودجه مملکت دزدی کرده 

اگر آقای احمدی نژاد که با سينه سپر . است
کرده و حنجره گشوده از علی کردان دفاع 
می کرد تا اين حد بی خبر بوده است لياقت 

رئيس  .اداره و مديريت کشور را ندارد
جمهوری که نداند بغل دستش چه می گذرد 

پس بايد . لياقت رياست جمهوری را ندارد
ولی اگر ايشان از تقلب و . استعفاء دهد

کالهبرداری علی کردان با خبر بوده است 
آنوقت همدست دزد است و دزدی را بر 

در . راس امور گذاشته است تا بتهر بدزدد
يس اين جا البته پای علی الريجانی رئ

وی مدتها با . مجلس نيز به ميان می آيد
حقوق گزاف علی کردان را در سيمای 
. جمهوری اسالمی استخدام کرده بوده است

مفت خوری و دزديدن بيت المال امر 
وقتی . جديدی در جمهوری اسالمی نيست

لومپنها بر سر کار باشند وضع بهتر از اين 
آقای احمدی نژاد برای . نخواهد شد
وضعيت جديد در روز  رسيدگی به
به وزير  ١٣٨٧شهريور  ١٣چهارشنبه 

علوم، تحقيقات و فن آوری دستور داد تا 
مدارک تحصيلی مديران دولتی را مورد 

بايد پرسيد که چرا قبل . ارزيابی قرار دهد
از احراز اين مشاغل اين رسيدگيها صورت 

پاسخ روشن است زيرا همه . نگرفته است
و سيستم مافيائی و چيز بر اساس باند بازی 

وقتی مشتی . بر ضد مردم ايران است
غارتگر بر سر کار باشند ثروت عمومی را 
با حقوقهای گزاف اين چنين ميان خود تقسيم 

راستی پرسش ما اين است که . می کنند
مدارک وزير علوم، تحقيقات و فن آوری را 
چه کسی بررسی می کند؟ نباشد که مدارک 

. ه جعلی باشدايشان نيز خدائی ناکرد
آخوندهای جعلی، نظام جعلی، مديران و 

  ...روسای جعلی
آقای احمدی نژاد خواهان بررسی مدارک 

حتما مديرانی . تحصيلی مديران شده اند
وجود دارند که از جناح مقابلند و فاقد 

يکی زدی حال . مدارک تحصيلی می باشند
البته داشتن مدارک . ضربه ای نوش کند

مفهوم سواد عالی داشتن تحصيلی هر گز به 
بسياری از همين مدارک تحصيلی . نيست

از دانشگاههای قالبی هائيتی و امثال آنها با 
سفرهای توريستی و پرداخت مبالغ کالن 

همه اين پاسدارها و مديران . اخذ شده است
پست و بی مايه ايکه يک شبه دکتر و 
پروفسور شده اند از اين طريق حقوقهای 

افت کرده اند و القاب ريز و کالن دولتی دري
 نتماميت اي. درشت خود را يدک می کشند

نظام بيمار است، کمبود شخصيت دارد، 
  .کالش است، مافيائی و ضد مردمی است

   
*****  

  
  

   ...انسانهای بلورين
وقتی چيزی ثبت شد . شما ثبت می شود

طبيعتا قابل نسخه برداری و نظارت مجدد 
د قوانينی وقتی چيزی ثبت شد باي. است

برای حفظ و يا بهتر بگوئيم چگونگی 
وقتی شما . استفاده از آن به تصويب رسانيد

بطور طبيعی هوا را آزادانه استنشاق می 
کنيد به مخيله کسی هم خطور نمی کند که 
. بگويد شما حق استفاده از هوا را نداريد

ولی . شما بريش چنينی آدمی می خنديد
که شما از وقتی برای شما تصويب کردند 

حق استنشاق هوا برخورداريد، آنوقت در 
عمل اين حق را نيز بطور ضمنی تصويب 
کرده اند که يک امری را که تا کنون بديهی 
بوده و نيازی به قانون نداشته حاال تحت نام 

حقی را که به شما . قانون از شما سلب کنند
به عنوان قانون داده اند حاال نيز می توانند 

حقی را که به شما به . نندسلب کاز شما
عنوان قانون داده اند حاال نيز می توانند از 

در اين قانون در بخشهای . شما سلب کنند
مربوط به درمان، منشاء خانوادگی، و  
اشتغال به کار و بيمه ها قواعد ويژه ای 

اساس اين طرح برای . تدوين شده است
اينکه از همان نخست موجب هراس کسی 

ر اين اصل است که هر کس نشود مبتنی ب
حق دارد در مورد داده های خصوصيش 

باين معنی که وی . خودش تصميم بگيرد
حق دارد در مورد نتايج آزمايشات ژنتيکی 

بر . خويش مطلع شود و يا مطلع نشود
اساس اين قانون فرد مورد بحث بايد با 
معاينه ژنتيکی خويش موافقت کند تا کس 

مايشات با خبر ديگری بتواند از نتايج آز
  . شود

هدف اين قانون را چنين توضيح می دهند 
که بايد از ايجاد تبعيض ژنتيکی و خطراتی 
که ناشی از اطالعات جمع آوری شده بر 
اساس معاينات ژنتيکی است ممانعت به 

در فوايد اين طرح طبيعتا طبقه . عمل آورد
حاکمه به مبارزه عليه تروريسم که از آن با 

اخته اند و عمال جنبشهای دروغ لولو س
آزاديبخش و مبارزات طبقه کارگر را مورد 

و يا اينکه در . نظر دارند تکيه می کند
 ٦ادامه در صفحه ... توجيه 

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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[Text eingeben] 

   ...انسانهای بلورين
تصويب اين طرح طبقه حاکمه برای تسکين 
و فريب افکار عمومی مدعی است که از 
اين طريق می تواند جنايتکاران و مجرمين 

رد يابی کرده از شدت اعمال جنائی را 
همه اين . بطور کلی در آينده به کاهد

” امنيت بيشتر”شگردها تحت عنوان 
اتفاقا جسد چند طفل . صورت می گيرد

مورد تجاوز برای تصويب اين قوانين برای 
جلب افکار عمومی بسيار به موقع خواهد 

  .بود
طبقات حاکمه با هدايت بحثها در رسانه 

و ماموريت دادن به شرکتهای های گروهی 
خصوصی برای ساختن افکار عمومی 
سرانجام شبکه خطرناکی از تحت نظر 

دولت برای . گرفتن انسانها برپا می کند
دلداری مردم می گويد علی االصول هيچ 
صاحب کاری حق ندارد به اطالعات و داده 

ولی . های ژنتيکی کارمندش دست پيدا کند
شته شده است مگر آنچه که در قانون نو

بايد ديد اين قانون را چه کسی . مالک است
در قانون نوشته شده است . اجراء می کند

که همه انسانها در برابر قانون يکسانند ولی 
. در عمل حقوق زنان کمتر از مردان است

در عمل چنين است که اگر سر و کار شما 
در يک دعوای قضائی با يک کنسرن بيفتد 

شد به علت نفوذ و و حق نيز با شما با
توانائی مالی، سياسی، اقتصادی واجتماعی 
آن کنسرن از همان بدو امر شما دعوای 

در قوانين ممالک . حقوقی را باخته ايد
بورژوائی تساوی حقوق تنها جنبه صوری 
دارند ولی در عمل هرگز اين تساوی حقوق 
وجود ندارد و تا طبقات هست وجود نخواهد 

قوانين بورژوائی اين ماهيت همه . داشت
حال اگر يک کارفرمائی از متقاضی . است

کار درخواست کرد که ورقه هويت ژنتيک 
خويش را در اختيارش بگذارد تا وی بتواند 
بفهمد که ايشان به چه بيماريها دچار است و 
يا اينکه در سن چهل سالگی سکته خواهد 

سالگی به مرض  ٣٠کرد و يا در سن 
خير، آنوقت  سرطان دچار خواهد شد يا

متقاضی چه خاکی بر سرش کند؟ وی البته 
ميتواند به حق سکوت قانونی خويش، همان 
حقی که در چند سطر باالتر قانون به عنوان 
اصل برای وی برسميت شناخته است 

ولی اين استناد برای فاطی تنبان . استناد کند
کار فرما که دست باال را دارد از . نمی شود

ری کرده و کسانی را استخدام وی خود دا
استخدام می کند که حاضرند مدارک مورد 

گفته می شود . درخواست را ارائه دهند
کارفرما علی االصول حق چنين درخواستی 

ولی راههای قانونی و غير قانونی . را ندارد
بحد کافی وجود دارد و تاريخ جامعه 
. بورژوازی از اين سوء استفاده ها پر است

تقل خصوصی پيدا زين پس شرکتهای مس
خواهند شد که مستقل از اين يا آن کارفرما 
برای متقاضيان کار سند صحت و سالمت 
و صالحيت صادر می کنند که برای هر 

ادعای دولت که با . کارفرمائی حجت است
اين کار می خواهيم جلوی تبعيض را 
بگيريم کذب محض است هدف بيشتر آن 

از است که انسان را به عنوان يک ابزار 
جنبه مصرف اقتصاديش محک زنند و در 
روند توليد وارد کرده تا در مجموع توليد 

سود سرمايه داران در . اقتصادی تر گردد
ابزارهای ”. رقابت با رقبا افزايش يابد

از همان بدو امر تصفيه شوند و ” قراضه
تنها کسانی حق حيات داشته باشند که بر 

اقتصادی ” اصل انتخاب طبيعی”اساس 
اين دنيای وحشيانه ای . وانند دوام آورندبت

است که سرمايه داری امپرياليستی ترسيم 
به بيمه ها حتی اين حق استثنائی را . می کند

داده اند که اگر سقف بيمه عمر شما از 
هزار يورو تجاوز کرد بيمه حتی حق  ٣٠٠

دارد مدرک هويت ژنتيکی شما را بررسی 
  .  کند

ينده با داده های شرکتهای بيمه درمانی در آ
ژنتيکی که بدست می آورند حق بيمه را 
افزايش داده و يا از بيمه درمانی کردن 

  . طفره می روند”  قراضه”افراد 
  

*****  
  
  

  ...تکامل در وحدت
را به خاور ميانه ” جبهه ملی”دورانی که 

و از به دريوزگی ژنرال البکر کشاندند 
 استخبارات عراق پول می گرفتند و برای

رفتند، ادامه داده ” آقا”حسن ختام بدستبوس 
و به انتشار مانيفست کمونيست دست زده 

خاصيت مانيفستی که آنها با مقاصد . اند
شوم انتشار داده اند ايجاد سردرگمی در 
نسل جوان ايران است که به علت جبر 
تاريخی و واقعيتهای اجتماعی و انکشاف 

وی مبارزه طبقاتی به مارکسيسم لنينيسم ر
در مانيفست آنها همه مقدمه . می آورد

مانيفست به عنوان ديباچه ای که که گويا 
. ربطی به مانيفست ندارد حذف شده است

زيرا در مقدمه مانيفست مطالبی در تکميل 
مندرجات اين بيانيه آمده است که باب ميل 
آقايان ضد کمونيست و در تائيد تئوريهای 

مجدد اين انتشار . ضد کمونيستی آنها نيست

اثر رفيق فروتن خار تيزی است که به 
ی سوگند خورده چشمان اين ضد کمونيستهای

   و جاعل فرو می رود
مارکسيسم سيستم واحد تکامل يابنده ای ”

است مرکب از آموزشهای فلسفی، اقتصادی 
فلسفه مارکسيست عام ترين . و سياسی

طبيعت و (اصول قوانين تکامل جهان مادی
  .می دهد را بدست) اجتماع

اقتصاد مارکسيستی بويژه قوانين تکامل 
جامعه سرمايه داری را می شناساند و 
سوسياليسم علمی معرفت به قانونمنديهای 
گذار ناگزير از سرمايه داری به سوسياليسم 

  .از طريق انقالب پرولتاريائی است
اگر مارکسيسم سيستم تکامل يابنده ای است 

نوشته های  آنگاه نمی توان آنرا به آثار و
مارکس و انگلس محدود و منحصر ساخت 
در غير اينصورت بايد پذيرفت که 
مارکسيسم به مثابه علم تکامل نمی يابد و 
در شخصيت دو پايه گذار آن محصور مانده 
و همراه با دگرگونيهای عظيمی که از 
زمان درگذشت مارکس و انگلس در جامعه 

نی کسا .انسانی روی داده تکامل نيافته است
که با نقد مارکسيستی به نقد مارکسيسم 

مارکسيسم خواهان ”برخاسته اند بر آنند که 
، اين موضوعی نيست که ”تثبيت نيست

انگلس خود با . بتوان در آن ترديد کرد
صراحت بر روی اين خصلت مارکسيسم 

هيچ چيز قطعی، مطلق ”: انگشت می گذارد
و مقدس نيست و فلسفه ديالکتيک گذرا 

” .چيز وهمه چيز را نشان می دهدبودن هر 
مارکسيسم خواهان تکامل است و تکامل 
مارکسيسم در اوضاع و احوال مختلف و 
در واقعيت های گوناگون در خود 

مارکسيسم دگم ”. مارکسيسم نهفته است
ولی تکامل . ”نيست، راهنمای عمل است

مارکسيسم که حتی می تواند به صورت 
ج در آثار تجديد نظر در برخی احکام مندر
و اين در (مارکس و انگلس تجلی کند

طرد مارکسيسم ) مواردی ناگزير است
ارتقاء، . نيست، عين مارکسيسم است

  .شناخت بدرجه باالتری است
سال  ٢٥مارکس و انگلس خود وقتی پس از 

را ارزيابی می کنند ” مانيفست کمونيست”
بايد اينجا و آنجا در ”بر اين عقيده اند که 

کرد مانيفست  تجديد نظرت برخی چزئيا
بکاربردن خود توضيح اين انديشه است که 

اصول هميشه و همه جا بستگی به شرايط 
و در نتيجه نبايد به  تاريخی مشخص دارد

اقدامات و تدابير انقالبی که در پايان فصل 
. شمارش شده، بيش از حد اهميت داده شود

  ٧ادامه در صفحه ... اين قسمت

 تجاوزگران استعمارگر بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند



     

   ٧صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                    ١٣٨٧ماه   مهر  –  ٣١٠ شماره  

[Text eingeben] 

 ...تکامل در وحدته
امروز در بسياری جهات به صورت  

و نيز اگر ”. ”ديگری نوشته خواهد شد
مالحظات در باره موضع گيری کمونيست 
 ها نسبت به احزاب مختلف اپوزيسيون

امروز نيز صحيح هست معذالک  )٤ فصل(
در عمل کهنه شده زيرا که وضع سياسی از 
بيخ و بن تغيير يافته و تحول تاريخ اغلب 

را بدست نيستی سپرده احزاب برشمرده 
مقدمه مارکس و انگلس بر چاپ .(”است

جديد مانيفست به زبان آلمانی در 
  ). تکيه از ما است)(١٨٧٢

الزم به يادآوری است که اگر تجديد نظر 
در مارکسيسم، طرد مارکسيسم نيست ولی 
هر تجديد نظری در مارکسيسم، مارکسيسم 
نيست و اين آن چيزی است انورخامه ای 

م تمام ادعاهای کاذبش نتوانسته است عليرغ
تجديد ”او ميان دو مفهوم . آنرا درک کند

فرق نمی ” تجديد نظر طلبی”و ” نظر
گذارد و در نتيجه در کتاب خود تحت 

تجديد نظر طلبی از مارکس تا ”عنوان 
خود مارکس را به تجديد نظر طلبی ” مائو

تجديد ”. در مارکسيسم متهم ساخته است
در اصطالح متعارف که ” نظر طلبی

است ” تجديد نظر” -رويزيونيسم نام گرفته
منتها تجديد نظری که مارکسيسم را در تمام 
زمينه ها بسود حاکميت بورژوازی تحريف 
و دگرگون می کند در حاليکه تجديد نظر 
علمی، مارکسيسم را در انطباق با شرايط 
تاريخی، بسود پرولتاريا و تحقق آرمانهای 

  .خشداو تکامل می ب
رويزيونيسم بهر شکل که در آيد طرد 
انديشه های انقالبی مارکسيسم است در هر 
زمينه ای که باشد، هدف رويزيونيسم 
منصرف کردن پرولتاريا از انقالب و 

  .کشانيدن او بدنبال بورژوای است
مارکسيسم ايجاب می کند که قوانين، اصول 
و احکام مارکسيسم در شرايط مشخص 

شود و مبارزه طبقاتی تا اجتماعی پياده 
بدست گرفتن قدرت حاکمه توسط پرولتاريا 

اما . و ساختمان سوسياليسم دوام يابد
بکاربستن قوانين و احکام مارکسيسم بر 

از مارکسيسم ” نوعی”شرايط مشخص 
بوجود نمی آورد بلکه همان مارکسيسم 
است ولو آنکه اين انطباق منجر به احکام و 

ه در آثار مارکسيسم قوانين تازه ای گردد ک
  .از آنها اثری نيست

سند برنامه ای حزب ” مانيفست کمونيست”
آنچه که در اين سند، پايه . کمونيست است

ای و اساسی است، مشی سياسی پرولتاريا 
سياست . برای نيل به قدرت حاکمه است

. اساس مبارزه طبقاتی پرولتاريا است
مبارزه اقتصادی و ايدئولوژيک در خدمت 

از  )تکيه از توفان(زه سياسی استمبار
اينرو چنانچه مبارزه طبقاتی و کسب قدرت 
دولتی را از مارکسيسم بزدايند و مارکسيسم 
را به عرصه فرهنگ و فلسفه و اخالقيات 
محدود سازند ديگر سر و کار ما با 
مارکسيسم نيست، با انحراف و روی 

  .گرداندن از مارکسيسم است
را که ” تمانيفس”انگلس خطوط کلی 

صحت خود را حفظ کرده اند اينطور بر می 
انديشه اساسی و راهنمای مانيفست ”: شمرد

يعنی اينکه توليد اقتصادی و ساختمان 
اجتماعی ناشی از آن، در هر مرحله 
تاريخی لزوما زير بنای سياسی و فکری 
اين مرحله را تشکيل می دهد، يعنی اينکه 

شترک در نتيجه و پس از انحالل مالکيت م
زمين در ازمنه اوليه، سراسر تاريخ، تاريخ 
مبارزه طبقاتی، مبارزه ميان طبقات محکوم 
در مراحل مختلف تکامل اجتماعی بوده 
است، يعنی اينکه اين مبارزه اکنون به 
مرحله ای رسيده که طبقه استتثمار شونده و 

ديگر نمی تواند خود را ) پرولتاريا(ستم کش
ا استثمار می کند و از دست طبقه ايکه  او ر
آزاد ) بورژوازی(تحت ستم قرار می دهد

سازد بدون اينکه در عين حال و برای 
هميشه همه جامعه را از استثمار، ستم و 

اين انديشه اساسی . مبارزه طبقاتی آزاد کند
به مارکس تعلق ”فقط و منحصرا 

” مانيفست”ديباچه انگلس بر چاپ (”دارد
نتيجه آنکه ) ١٨٨٣بزبان آلمانی در سال 

مبارزه طبقاتی پرولتاريا به سرنگونی 
بورژوازی از قدرت و استقرار ديکتاتوری 
پرولتاريا و در نهايِت امر به ساختمان 

  .کمونيسم می انجامد
اين انديشه اساسی مارکس سند برنامه ای 

سازمان سياسی طبقه . هر کمونيست است
کارگر، در انطباق با شرايط مشخص، 

آنکس که اين . برنامه است ابزار تحقق اين
را رها کند يا ابزار تحقق ” انديشه اساسی”

آنرا بهر بهانه ای که باشد به دور افکند يا 
از تاثير آن بکاهد، از مارکسيسم بدور افتاده 

  .است
ناگفته روشن است که وقتی مارکس از 
پرولتاريا سخن می گويد آن طبقه ای را مد 

است و نظر دارد که فاقد وسائل توليد 
نيروی کار خود را به مثابه کاال در بازار 

نقش و رسالت . به بورژوازی می فروشد
پرولتاريا در اين است که از طريق انقالب 
پرولتری به ساختمان سوسياليسم و کمونيسم 

در تحقق اين آرمان . جامه عمل بپوشاند

مقدس هيچ تفاوتی ميان پرولتاريای 
مانده کشورهای پيشرفته و کشورهای عقب 

رسالت پرولتاريا از ماهيت آن . نيست
برميخيزد و ماهيت پرولتاريا در تمام 
. جوامع سرمايه داری يکسان است

پرولتاريای کشورهای کم رشد برای گذار 
از سرمايه داری به سوسياليسم با مشکل 
بيشتری  مواجه می شود، اين گذار به يقين 
طوالنی تر و دشوارتر است ولی اينها 

در مقام و نقش پرولتاريا تغييری  هيچکدام
  .نمی دهد

بکار بردن اصول هميشه و در همه جا ”
اين ” بستگی به شرايط مشخص دارد

آموزش مارکس و انگلس است که لنين آنرا 
تحليل مشخص از وضع ”با کلمات 

بيان می دارد، نظام سرمايه ” مشخص
مرحله نوينی شده،  داری ديری است وارد

مرحله امپرياليسم که در آن رقابت آزاد 
جای خود را به انحصار و سرمايه مالی 

تحليل مشخص از سرمايه داری . داده است
انحصاری که با سرمايه داری رقابت آزاد 
تفاوت فاحش دارد نمی توانست مارکسيسم 

لنين . را به احکام و قوانين جديدی نرساند
يسم می زيست و کار که در عصر امپريال

مارکس و انگلس را دنبال کرد با تحليل 
مشخص از امپرياليسم به قوانين و احکام 
تازه ای دست يافت که چيزی جز تکامل 
مارکسيسم و مارکسيسم دوران امپرياليسم 

استالين بدرستی چکيده انديشه های . نيست
مارکسيسم دوران امپرياليسم و ”لنين را 
. توصيف کرده است” پرولتاريا ديکتاتوری

امکان پذير نيست در عصر امپرياليسم 
زيست و با قوانين و احکام دوران رقابت 
آزاد بتوان به انقالب پرولتری و ساختمان 

لنينيسم عين . سوسياليسم تحقق بخشيد
از مارکسيسم ” نوعی”مارکسيسم است و نه 

مارکسيسم است ” انديشه مائو”همانگونه که 
  .سم نيستاز مارکسي” نوعی”و 

مارکسيسم از زمان پيدايش خود مانند هر 
علم ديگر، حتی با دست پايه گذاران آن 
تکامل يافته و در اين تکامل لنين و مائو 

لنينيسم . سهم برجسته ای ايفاء کرده اند
نوعی از مارکسيسم نيست همانگونه که ”

تئوری نسبيت اينشتين را نمی توان نوعی 
ژنتيک  که گونه از فيزيک دانست، همان
مارکسيسم علم . نوعی از بيولوژی نيست

است و مانند هر علم ديگری تکامل می يابد 
و تکامل مارکسيسم را مانند هر علم ديگر 

  .نبايد نوعی از مارکسيسم بشمار آورد
معذالک ارتدادی که گريبان بسياری از 

  ٨ادامه در صفحه ... روشنفکران

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است
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[Text eingeben] 

  ...تکامل در وحدته
ها را بر آن می دارد که را گرفته آن” چپ” 

 گوناگونی در مياِن” انواع”برای مارکسيسم 
جوانان دانشجو، نفوذی کسب کند ولی در  ِ

شد و  سالهای دهه هفتاد بتدريج دچار بحران
از ” غربی  مارکسيسم”. رفت رو به زوال

آغاز دهه هفتاد علنا مارکسيسم را کنار 
گذاشت و مستقيم يا غير مستقيم به تثبيت و 

کيم جامعه بورژوائی و ايدئولوژی آن تح
  .پرداخت

يکی از پايه گذاران اين مکتب ”مارکوزه، 
ضد انقالب ”در اثری بنام  ١٩٧٣در سال 

برآنست که پيش شرط ” و شورش
ساختمان يک جامعه آزاد گسستن از تجربه 
سنتی جهانی و گسستن از سرشت ُمثله شده 

پيش از آنکه افراد قادر ... انسان است
د با هم جامعه ای با کيفيت ديگری بنا باشن

کنند بايد کشش ها و تمايالت فردی تغيير 
  )تکيه از ماست(”يابند

هورکهامر، يکی ديگر از پايه گذاران 
در اثر خود تحت  ١٩٧٠مکتب در سال 

بر اين عقيده است ” جهان فرتوت”عنوان 
که در اين اوضاع و احوال رفتار 

يک فکر  اپوزيسيون عميقا بستگی دارد با
ما خير اين : محافظه کارانه بويژه اين فکر

جامعه را می خواهيم اما قبل از هر چيز نه 
تنها نبايد گذاشت استقالل شخصيت نابود 
شود بلکه همانگونه که مارکس فکر می 

می خواهيم کوشش کنيم که آزادی کرد ما 
کارفرما که بيک گروه نسبتا کوچکی 
 محدود بود به تمام جامعه گسترش

از فرهنگ لغات )(تکيه از ماست.(يابد
در اينجا نه تنها ) ٦٨٢ص  ٢فلسفی جلد 

فکر مارکس دگرگون شده بلکه دفاع از 
جامعه سرمايه داری مورد نظر قرار 
گرفته، همان جامعه ای که قبال به استفاده 

  .از آن پرداخته بودند
کارل کرش ، يکی از بزرگان اين مکتب، 

عنوان  در اثری تحت ١٩٧٢در سال 
امروز ”می نويسد ” بحران مارکسيسم”

مارکسيسم ميان يک بحران تاريخی 
تئوريکی است، بحران خود مارکسيسم، 
بحران امروز، دست آخر بحران تئوريهای 

 - زمان نو(”خود مارکس و انگلس است
  ).٩٣ص  ٨شماره 
در دفاع از مارکسيست ” زمان نو”نشريه 

کارل ”دن کرش مقاله ای با عنوان ذبو
” بر له مارکسيسم” مارکسيسم”کرش عليه 

انتشار داده، ولی نوشته های اين نماينده 
مکتب فرانکفورت حاکی از بريدن او از 

به تزهای اول و دوم . مارکسيسم است

کرش که مورد توجه نويسندگان نشريه 
  :است توجه کنيد

از اين پس بی معنی است از خويش  - ١”
ا چه بپرسيم که آموزش مارکس و انگلس ت

اندازه در دوران ما از نظر تئوری 
پذيرفتنی و از لحاظ پراتيک بکار بستنی 

همه تالشها برای احياء دکترين -٢است،  
مارکسيستی همچون يک کل و در کارکرد 
اصليش به عنوان تئوری انقالب اجتماعی 
طبقه کارگر امروزه اتوپی های ارتجاعی 

  ”.اند
 آب پاکی را کامال روی دست شما ٤تز 

  :می ريزد
برای باز برپا داشتن يک تئوری و  - ٤”

يک پراتيک انقالبی نخستين گام همانا 
گسستن از اين مارکسيسمی است که ادعای 
انحصار ابتکار عمل انقالبی و رهبری 

همانجا ص .(”تئوری و پراتيک را دارد
از اين صريحتر نمی توان با ) ٩٨

مارکسيسم وداع کرد معذالک نويسنده مجله 
صرار می خواهد اين فيلسوف بزرگوار با ا

را بمثابه مارکسيست به خوانندگان بقبوالند 
و از آن بدتر گسستن از تئوری و پراتيک 

مارکسيسم ”مارکس را به اين عنوان که 
نخستين گام در ” تئوری نقد است

نويسنده . مارکسيست بودن بشمار آورد
پای بند ”مقاله بر آنست که کارل کرش 

های از پيش تعيين شده نبود اصول و گفته 
و مارکسيسم را همواره چون علمی در 
تکامل می ديد و خود نيز خواهان ادای 

مورد اتهام ) او. (سهم به اين تکامل بود
قرار می گرفت که مارکسيسم را رد کرده 

را ” مارکسيسم”البته برای آنانکه . است
چون کيش می انگارند و چون مذهب می 

بود اما ” ارکسيسمم”پرستند کرش عليه 
  .”برای آنان که مارکسيسم  بتراشند

به پيروی ) دفتر هفتم(”نظم نوين”نشريه 
” نوع”از برخی مصنفين آمريکائی سه 

  :مارکسيم برشمرده است
” مارکسيسم روسی”، ”مارکسيسم غربی”

، بر ”مارکسيسم کشورهای پيرامونی”و 
مارکسيسم ”می توان ” انواع”اين 
و حتی ” افريقائی مارکسيسم”، ”اسالمی

و غيره را نيز ” مارکسيسم مديترانه ای”
  .افزود

  
*****  

  
  
  
  

  ...مساعدت مالی از
امپرياليست آمريکا و هلند بطور رسمی و 
صهيونيستهای اسرائيل به صورت غير 
رسمی به اپوزيسيون تقلبی ايران اعم از 

اين . کمک مالی می کنندو راست ” چپ”
زه دموکراتيک اپوزيسيون تقلبی بايد مبار

را از مضمون ضد امپرياليستيش جدا کند 
و آنرا به صورت معيوب باب طبع 

ايجاد سازمانهای . امپرياليستها در آورد
غير دولتی در ايران که از مبارزه ضد 
امپرياليستی و ضد صهيونيستی طفره 

و در مورد جنايات آمريکا در ميروند 
عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان 

می کنند، ابوغريب و گوانتانامو را سکوت 
به فراموشی می سپارند و حاضر نيستند از 
حق مسلم کشور ايران برای غنی سازی 
اورانيوم دفاع کنند و مدعی می شوند اين 
مسايل به ما مربوط نيست از اين قماش 

اگر مسئله فلسطين و جنايات اسرائيل . اند
در منطقه مسئله ايران نيست، اگر تجاوز 

لبنان مسئله ايران نيست، اگر اشغال به 
افغانستان و عراق مسئله ما نيروهای 
انقالبی نيست پس چرا بايد مسئله تجاوز 
امپرياليسم و صهيونيسم به ايران، شکنجه 
و سرکوب مردم ايران مسئله مردم جهان 
باشد؟ اين خود پسندی و روحيه ناسيونال 
شونيستی ايرانی از کجا سرچشمه می 

ما ايرانی ها نژاد برتريم؟ مگر  گيرد؟ مگر
مبارزه برای دموکراسی و بر ضد 
امپرياليسم و بر ضد استعمار نبايد عليه 
دشمن مشترک جهانی باشد و اگر چنين 
است که حتما چنين است آنوقت اين مبارزه 
بايد جهت و خصلت انترناسيوناليستی 

ُکرد  یوقتی ناسيونال شونيستها. داشته باشد
ی امپرياليستها برخوردارند از کمکهای مال

ولی حاضر نيستند از مبارزه مردم عراق 
بر ضد حکومت دست نشانده آمريکائی در 
عراق حمايت کنند به بهترين وجهی ماهيت 
ارتجاعی خويش و ماهيت اين نوع تفکر 

وقتی ناسيونال . را نشان می دهند
شونيستهای کرد در مقابل پيمان پيشنهادی 

در عراق سکوت می  امنيتی امپرياليستها
کنند و تقسيم نفت عراق را به حلقوم 
امپرياليستها می پذيرند و بر استعمار کهن 
در عراق صحه می گذارند نمی توانند 

در . مورد اعتماد مردم عراق ومنطقه باشند
پول جای اصول را می  اين جاست که 

گيرد و از جريانهای سياسی فرقه های 
ند با حقيری می سازد که تصور می کن

قدرت مالی موقتی می توانند مردم ايران 
  ٩ادامه در صفحه ... ”خر”را 

  تچاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت اس
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[Text eingeben] 

  ...مساعدت مالی از
برای آنها . کنند و بر جنبش سوار شوند 

البته . پول به حالل مشکالت بدل می شود
  .نه مشکالت جنبش بلکه مشکالت شخصی

  تو کز محنت ديگران بی غمی   
  .نشايد که نامت نهند آدمی

اين نظريات که يا نادانند و يا سر مبلغين 
در آخور منابع مالی بيگانه دارند تکليفشان 

سر اين عده در آخور وزارت . روشن است
و ” سيا”امور خارجه هلند و سازمان 

و نظاير آنها بند است و بهمين ” موساد”
دليل است که مواضع سياسی آنها روشن 
نيست و در عمل خواهان تجاوز 

مخالفت . ايران هستندامپرياليستها به 
آشکار و روشن و عملی با تجاوز 
امپرياليست به ايران منابع مالی آنها را می 

آنها در جبهه جهانی ضد جنگ . خشکاند
خرابکاری می کنند، بجای تمرکز نيرو 
برای ممانعت از جنگ و تجاوز به ايران، 
سرنگونی رژيم ايران را همزمان با تجاوز 

تها در دستور کار امپرياليستها و صهيونيس
خود قرار می دهند، مانند مجانين نعره می 
زنند که بايد جنگ را به انقالب بدل کرد و 
بجز حمايتهای مالی امپرياليستی حاضر 
نيستند گامی برای انقالب بدون جنگ 

حال که خطر جنگ کاهش يافته . بردارند
است لشگرهای بی سردار و توخالی آنها 

خنک می  در پشت مرزهای ترکيه آب
معلوم نيست که چرا کار رژيم . خورند

جنايتکار جمهوری اسالمی را يک سره 
، ماليخوليائی ”انقالبی”پرگوئی . نمی کنند

بودن، بيگانه بودن از احساسات مردم 
ايران و از واقعيات پيرامونی از سرا پای 

اين عده که اين قدر . نظرات آنها می بارد
نند و در جبهه های ضد جنگ اخالل می ک

مبارزه عليه تجاوز به ايران را بطور 
عينی نادرست می دانند در مقابل کمکهای 
مالی امپرياليستها و صهيونيستها چنين 

  .حساسّيتی از خود نشان نمی دهند
ما همانگونه که بارها گفته ايم تکرار می 
کنيم، حزب ما آموخته که برای تکيه و 
 پافشاری بر اصول بايد از ميزان وابستگی
. کم کند و نگذارد که تحت فشار قرار گيرد

اين امر يکی از اصول دورانديشانه مبارزه 
مردم ايران به اين جريانهای گدا . است

و اين امر . صفت اعتمادی نخواهند کرد
بهر . نيز چيزی نيست که پنهان بماند

صورت در فردای انقالب ايران و يا در 
روند انقالب ايران مردم ايران خواهند 

هميد که سر و ته اين جريانها به کجا بند ف
پول . است و از آنها سلب اعتماد می کنند

امپرياليستی نخستين صدمه اش را به اين 
سازمانها و اپوزيسيون تقلبی می زند و نه 

بهمين جهت حزب ما در . به رژيم ايران
عين اينکه از فشار مالی رنج می برد و 

است دست و پايش در بسياری موارد بسته 
و بر فداکاری رفقا بنا کرده است مصوبات 
امپرياليستی را که می خواهد با تصويب 
بودجه های رخنه گرانه در ايران و خريد 

بشدت محکوم را اپوزيسيون تقلبی ايران 
می کند و اين امر را نه تنها دخالت آشکار 
در امور داخلی ايران می داند بلکه دريافت 

منطق اختراعی کنندگان اين کمکها را بهر 
توجيهی همدست صهيونيسم و امپرياليسم 

  .می داند
دريافت کنندگان اين کمکها نوکران 
امپرياليستند و می خواهند مردم ايران را 

  .بزير يوغ رقيت جهانخواران درآورند
حزب ما از اين منظر به مسئله مالی 

  . برخورد می کند
  

*****  
  
  

  ...حمايت رويزيونيستی از
خوب می دانست که اگر  خروشچف. ميشد

استالين  سالهآموزش و فعاليت چند ده 
لنينيسم و –نفی شود در واقع مارکسيسم 

ساختمان سوسياليسم در شوروی نفی 
از اين جهت دشمنی خود را با . است شده

لنينيسم در دشمنی با استالين  –مارکسيسم 
نفی استالين در کنگره . می کرد خالصه

ی بر مجموعه بيستم ضربه جبران ناپذير
يستی و کارگری جهان وارد کمونت نهض

آورد و به کليه جريانات شکست خورده 
يسم، ترتسکضد پرولتری، مانند 

بوخارينيسم، آنارشيسم و غيره و غيره 
يد تائنفی استالين به معنای . جان داد

 ”ايدئولوژی های غير پرولتری بود
  قاسمی   احمديق رف

زيوگانف اخيرا نوشته ای از آقای گنادی 
رهبر حزب رويزيونيست جمهوری فدرال 

، دولتمردی نابغه”روسيه تحت عنوان 
به ” سياستمداری بی همتا و رهبری توانا

سالگی تولد يوسف استالين  ١٢٥مناسبت 
آنچه جلب نظر می . بدست ما رسيده است

بيکباره رويزيونيستهاست  ”بيداری”کند 
که از رفيق استالين بهمان صفاتی ياد می 

نند که مارکسيست لنينيستهای جهان ک
کمونيستی بر سر آن  جسورانه و با شهامت

در بعد از کنگره بيستم حزب کمونيست 

شوروی با مفتريان استالين به مبارزه 
هواداران ”، ”دگماتيسم”برخاستند و به 

، ”مستبدها”، ”کيش شخصيت
بيکباره . متهم شدند... و” ديکتاتورها”

رهبری ”، ”ابغهدولتمردی ن”استالين به 
رهبری با ارثيه عظيم ” ”استثنائی
رويزيونيستهای . بدل گرديد” تئوريک

روسيه زحمتی بخود نمی دهند که اين 
درجه ای را که مقامی  ١٨٠چرخش 

تاريخی در جنبش کمونيستی جهانی داشته 
اين است که اثری فاقد . است توضيح دهند

مبنای تئوريک و علمی و بی توجه به 
ل ماترياليسم تاريخی منتشر می مبانی تحلي

کنند که تنها رنگ عوض کردن و ادامه 
سياست دورويانه و خائنانه گذشته می تواند 

  . تلقی شود
مطالعه اين سند حاوی مسايل مهمی است 

آنها را مورد ) توفان(که حزب کار ايران
  .مداقه قرار می دهد

   
  شکست مادِر پيروزی است

اشی از اين ضرب المثل درستی است و ن
. تجربه هزاران سال زندگی بشری است

انسانها در زندگی روزمره و مبارزه 
خويش برای معاش پند گرفته اند که با 
مشکالت روبرو شده برای حل مشکالت و 
موانع مبارزه نموده ودر رفع آنها در پاره 

اگر بر . ای موارد با شکست روبرو شوند
همه مشکالت طبيعت و زندگی می شد 

ست غلبه کرد، بدون تجربه بدون شک
” آسان”اندوزی تسلط يافت نه تنها زندگی 

بود بلکه زيبائيها و تنوع خويش را از 
حرکت را از انسان می . دست می داد

” سکون”گرفت و همه چيز را به حالت 
  . در می آورد

ما با اين پديده در مسايل علمی روبرو 
از عمل انسانها تئوری ساخته می . هستيم

مجددا در عمل صحت و يا عدم  شود که
اين تئوری . صحت خود را بازگو می کند

مجددا تصحيح می شود و مجددا در عمل 
آزموده می گردد تا نتايج پيشبينی شده از 

با يک تئوری آنگاه ما . آن بدست آيد
در علوم .  منطبق بر واقعيت روبرو هستيم

تجربی نظير فيزيک، شيمی و نظاير آن 
اين امر . آن روبرو بوده اند همه انسانها با

بويژه در زندگی اجتماعی که محصول 
مبارزه انسانهاست بيشتر به چشم می 

دقت مبارزه اجتماعی مانند . خورد
معادالت رياضی نيست زيرا نقش اراده 
فعال انسانها در آن برجسته است و افکار 

  ١٠ادامه در صفحه ... انسانها که 

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم 
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[Text eingeben] 

  ...حمايت رويزيونيستی از
نمای عمل آنهاست محصول هستی راه

اجتماعی بوده و بازتاب دهنده منافع 
پس در اهدافی که انسانها . طبقاتی متضادند

برای نيل به آن در مقابل خود می گذارند با 
موانعی روبرو می شوند که بيان تالش 
انسانهائی با منافع متضاد آنها برای تحقق 

در اين مبارزه که به . اهداف خويش است
مبارزه طبقات بروز می کند  صورت

جنگی در می گيرد که همه قوانين جنگ 
اين است که نمی توان به . بر آن حاکم است

. دقت علوم دقيقه در اين عرصه نظر داد
اين جنگ به رهبری، به انضباط، به حجم 
اطالعات، به سامان تدارکاتی، به نيروهای 
ذخيره، به درجه فداکاری، به پنهانکاری، 

ت، به سياست، به استراتژی به به خالقي
مربوط ...توانائيهای نظامی و تناسب قوا و

آن نيروئی در اين جنگ برنده . می شود
عده . است که دارای توانائيهای بيشتر است

حق به ”ای بر اين تصورند که به مصداق 
می رسد برنده واقعی کسی است ” حقدار

صرفنظر از اينکه خود . دارد” حق”که 
يک امر طبقاتی است و ” حق”مقوله 

صاحب کارخانه مالکيت خصوصی بر 
خود می داند و ” حق”وسايل توليد را 

هدف پرولتاريا را برای لغو مالکيت 
جلوه ” ناحق”خصوصی برای وسايل توليد 

می دهد و برعکس در پراتيک اجتماعی، 
. است عمل می کند” حق با قوی تر”قانون 

 ”حق”کسی در اين مبارزه پيروز است و 
را در سايه قدرت خويش تفسير می کند که 

اين حقايقی که بر کسی . طرف قويتر باشد
پوشيده نيست نشان می دهد که به چه 
مناسبت قرنها مبارزه انسانها برای زندگی 
بهتر در دوران برده داری، فئوداليسم، 
سرمايه داری و يا سوسياليسم با شکست 
روبرو شده ولی آنها هرگز از تالش برای 

ندگی بهتر و جامعه عاری از استثمار ز
اين درست است که در . دست برنداشته اند

اثر مبارزه انسانها بهر صورت بر اساس 
جبر تاريخ و نقش تعيين کننده هستی 
اجتماعی جامعه در حال تکوين و تحول 
بوده و در تحليل نهائی به جلو رفته و 
پيشرفت می کند ولی اين به آن مفهوم 

جامعه به سمت جلو با  نيست که حرکت
تاخير، عقب گرد، دست انداز و نظاير آنها 

در ايران ما انقالب . روبرو نيست
مشروطيت دست مشروعه خواهان را 
کوتاه کرد و ضربه کاری به آنها وارد 
ساخت ولی همان مشروعه خواهان مجددا 
در ايران بر سر کار آمدند و جامعه ايران 

اين . درا متوقف کرده و به عقب راندن
عقب نشينی و توقف نسبی است حال آنکه 
. پيشرفت جامعه ايران مطلق است

شرايطی که اين دستاربندان بر سر کارند 
از ريشه با شراط دوران مشروطيت فرق 
دارد به همان نسبت نيز عمر آنها کوتاه 
است و در تضادهای خويش خفه خواهند 
شد زيرا جامعه ايران در دنيای مرتبط 

در . ت به سمت جلو می رودکنونی بشد
انقالب فرانسه که به پادشاهی خاتمه داده 
شد مجددا سلطنت طلبان با آخرين تالشهای 
قبل از مرگ خود بر سر کار آمدند و يا در 
اسپانيا با حمايت امپرياليستها و فاشيستها 
جنبش مردم اسپانيا سرکوب شد و 
جمهوری دموکرتيک اسپانيا در دست خون 

ژنرال ”  حرامزاده”ولود کارلوس که م
فرانکوی فاالنژيست و فاشيست اسپانيا 

ما از مبارزه بردگان و . است قرار گرفت
دهقانان تا زماينکه در طی قرنها مبارزه 
خويش توانستند برده داری و فئودالی را از 
بين ببرند سخن نمی گوئيم تمام تاريخ بشر 

پس راه مبارزه سر . گواه اين ادعای ماست
يست و با پيچ و خمهای خطرناک راست ن

که ناشی از شرايط عينی و ذهنی و تناسب 
قوای طبقاتی و منافع طبقاتی است همراه 

اينکه انقالبيون در مبارزه شکست . است
بخورند و سرکوب شوند امر شگفتی 

حزب توده ايران که در گذشته يک . نيست
حزب مارکسيستی لنينيستی بوده و حزب 

مرداد بشدت  ٢٨ود در طبقه کارگر ايران ب
سفيهانه . سرکوب شده و شکست خورد

است از شکست حزب توده ايران نتيجه 
گرفت که ماهيت اين حزب کمونيستی 

اين طرز تفکر اپورتونيستی . نبوده است
خرده بورژوازی بيگانگی خويش را 
ازدرک ماترياليستی تاريخ نشان می دهد و 
گواه آنست که حاملين اين نظريه از 

آنها با . ياليسم تاريخی بوئی نبرده اندماتر
مغزهای کوچک خود نمی توانند بفهمند که 
اتفاقا افراد و جريانات سياسی می توانند 
در طرف حقيقت قرار داشته باشند و در 

اين تئوری که . مبارزه شکست بخورند
هرکس حقيقت را در جانب خود دارد حتما 

و عقب مانده ” هرکولی”پيروز است درک 
ملهم از افکاری است که نه . تاريخ استاز 

ماهيت جنگ را می فهمد و نه از مبارزه 
طبقاتی خبر دارد و نه می تواند تاريخ زنده 

اين تئوری به شما . بشريت را توضيح دهد
تلقين می کند پيروزی خمينی در ايران به 
علت آن بود که آخوندها بر حق بودند و يا 

نه حقانيت اگر هيتلر دنيا را می گرفت نشا

هيتلر بود و يا پيروزيهای اسرائيل در 
جنگ با اعراب ناشی از حقانيت 
صهيونيسم بوده و مردم کشور اشغال شده 

  . فلسطين و يا لبنان برحق نيستند
ما اين مطالب را از آن جهت بيان کرديم 
تا روشن کنيم که از فروپاشی شوروی 

زيرا در . هرگز به شگفتی دچار نشديم
اليستی که تحت رهبری لنين و جامعه سوسي

استالين در شوروی بنا شده مبارزه طبقاتی 
به پايان نرسيد و طبقات ارتجاعی چه در 
عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی 

تضعيف ديکتاتوری تالش داشتند با 
 يعنی با. که نقش تعيين کننده دارد پرولتاريا

تضعيف قدرت سياسی که نقش تعيين 
ر ماهيت رهبری کشور ، با تغييکننده دارد

يعنی حزب کمونيست اتحاد جماهير 
شوروی که نقش تعيين کننده دارد ماهيت 
دولت سوسياليستی را دگرگون کرده و 
طبقات غير پرولتری و ضد انقالبی را بر 

استقرار سوسياليسم پايان . سر کار آورند
تاريخ نيست آغاز تاريخ است زيرا 

کرده است همانگونه که استالين بارها تاکيد 
  . مبارزه طبقاتی را تشديد می کند

رويزيونيستها می گفتند که يک بار 
از آنجا که . سوسياليسم هميشه سوسياليسم

شوروی زمان لنين و استالين سوسياليستی 
بود و اقتصاد دولتی شد پس تا بروز 
حضرت يلتسين شوروی سوسياليستی بوده 

اينکه ماهيت ديکتاتوری حاکم، . است
لت، سياست و ديکتاتوری ماهيت دو

اينکه رابطه متقابل . طبقاتی چه بوده است
روبنا و زير بنا از نظر مارکسيستها 
لنينيستها نسبت بهم چيست، اينکه نقش 
طبقات و مبارزه طبقاتی کدام است به آنها 

آنها يک بار تصميم خود را . مربوط نيست
گرفته اند و مارکسيسم را در حال سکون 

تا اين گونه برخورد به طبيع. می نگرند
گذشته، اينگونه ادعای شکست مادر 

اين . پيروزی است، ادعای واهی است
نيآموختن از شکست و عدم تجربه اندوزی 
از آن برای کاشتن نهالهای شکستهای آينده 

اين چنين توضيح گذشته . است
رويزيونيستی اتحاد شوروی تسکين خود 

اين چنين . است و جنبه دلداری دارد
  .ری فقط کودکان عليل متولد می کندماد

لنينيسم بدان معتقد است - آنچه که مارکسيسم
اين است که در تکامل جامعه عامل اقتصاد 

اين نه به مفهوم . نقش تعيين کننده دارد
لحظه ای و مرحله ايست به مفهوم ُبعد 

ممکن . تاريخی و در تحليل نهائی است
  ١١ادامه در صفحه ... بر  است قيام

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  



     

   ١١صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                    ١٣٨٧ماه   مهر  –  ٣١٠ شماره  

[Text eingeben] 

  ...رويزيونيستی از حمايت
بردگان ده ها بار شکست بخورد، ممکن  

است قيام دهقانان ده ها بار شکست بخورد 
و طبقات ارتجاعی برده داران و اربابان 
جان و مال ناموس رعايا و بردگان خويش 

مسلط شوند ولی از ميان اين همه گرد و  
خاک و عقب نشينيها و مشکالت، سرانجام 

راه خود را باز می  اقتصاد سرمايه داری
کند و جامعه را در تحليل نهائی به جلو 

وقتی ما می گوئيم خلقها . سوق می دهد
پيروز می شوند هرگز به مفهوم نفی 
شکستها و يا کتمان سرنوشت خلق فلسطين 
و يا ايران نيست به آن مفهوم است که 
پيروزی نهائی در مقابل آنهاست و آنها می 

ه اين اهداف دست تواند با تداوم مبارزه ب
به تاريخ بشريت از بلندای مفهوم . يابند

مبارزه طبقاتی نگاه کنيد تا تکامل، تحول و 
پيشرفت بشريت را عليرغم همه شکستها، 

درک . ناکاميها، عقب نشينيها ببينيد
ماترياليستی و نه مکانيکی از مفهوم نقش 

کمونيستها هرگز . عامل اقتصادی اين است
براقتصاد بدون حضور به جبر تاريخ به ج

فعال انسانها و نقش مبارزه طبقاتی 
اين يکی از تفاوتهای . اعتقادی نداشته اند

مهم آنها با اکونوميستها و 
  .رويزيونيستهاست

وقتی ما از عامل اقتصادی بعنوان عامل ذ
  قطعی ولی فقط به همان مفهوم باال سخن م

ی رانيم به مفهوم نفی نقش عامل ذهنی و 

ساختمان سياسی و . نيستی ئيا روبنا
حقوقی و ديگر عناصر روبنا که همه از 
زير بنای اقتصادی بر می خيزند بنوبه 
. خود بر تکامل اقتصادی تاثير می بخشند

اگر قدرت سياسی از ”: به گفته انگلس
لحاظ اقتصادی ناتوان می بود پس ما 
آنوقت برای چه بخاطر ديکتاتوری سياسی 

يعنی (قهرم؟ پرولتاريا مبارزه می کردي
نيروی اقتصادی نيز )  قدرت دولتی

  ).تاکيد از توفان.(”هست
قدرت سياسی با توجه به شرايط اقتصادی 
و با تکيه بر قوانين عينی می تواند به رشد 
اين يا آن شکل اقتصاد کمک، از تکامل 
اين يا آن اقتصاد جلو گيرد، رشد اين يا آن 

  .اقتصاد را تسريع و يا کند کند
ضد رويزيونيست ما دکتر رفيق 

غالمحسين فروتن که يادش گرامی باد، 
اقتصاد و سياست نه با هم برابرند ”: نوشت

و نه مستقل از يکديگر، تاثير متقابل 
اقتصاد و سياست تاثير متقابل دو عامل 

اقتصاد در آخرين تحليل . نامساوی است
تعيين کننده سياست است ولی از آن اين 

که نقش سياست نتيجه حاصل نمی آيد 
روبنای سياسی بيان . فرعی و ناچيز است

سلطه طبقه معين است و ناگزير بيان سلطه 
پرولتاريا . روابط اقتصادی و توليدی معين

برای آنکه وظايف اقتصادی خود را انجام 
دهد و به بنای جامعه سوسياليستی بپردازد 
بايد نخست قدرت سياسی را بدست گيرد، 

قانان تکيه زند، بايد قبل بايد بر اتحاد با ده
از هر چيز قدرت سياسی خود را نگاه 
دارد و تحکيم کند، بعبارت ديگر پرولتاريا 
به تمام وظايف خويش و در درجه اول 
وظايف اقتصادی بايد برخورد سياسی 
داشته باشد، يعنی بهر يک از وظايف 
خويش از دريچه تحکيم قدرت سياسی 

انجام  بنگرد، در غير اينصورت از عهده
لنين درست . هيچ وظيفه ای بر نخواهد آمد

همين نکته را در نظر دارد وقتی می 
سياست نمی تواند بر اقتصاد مقدم ”: نويسد
هرگونه استدالل ديگر فراموش . نباشد

  .”کردن الفبای مارکسيسم است
ما با اين فراموشی الفبای مارکسيسم که در 
حقيقت توجيه رويزيونيسم و حمايت 

نه از آن است در اثر آقای شرمگينا
  ادامه دارد .  ... زيوگانوف روبرو هستيم

  
  

*****  
 از ياری شما سپاسگزاريم

  يورو ٣٠٠رفقا از غرب آلمان 
  يورو ٥٠رفيق م از ماينس  

  يورو ٣٠رفيق س از برلين 
  يورو ٢٠رفيق ف از برمن 
 تومان ٦٠٠٠٠٠کميته اسفند معادل 

  دالر ١٠٠٠رفقای آمريکا 

  منتشر شد ٢٦و  ٢٥توفان الکترونيکی شماره (
  ).آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

 مشترک درزندان، محصول مقاومت و سياسی، کمونيستها زندانيان عام قتل سالگرد بيستمين بمناسبت: شماره  ها ميخوانيد دراين 
 نامهدرشوروی،  سوسياليسم فروپاشی درقفقاز، آغاز گاز و نفت سر بر امپرياليستی تضادهای بازار، تشديد و روحانيت
 را کمانگر فرزاد برای اعدام حکم ابالغ، است درصد ٥٠ به رسيدن درآستانه ايران غذايی مواد تورمتپه،  نيشکرهفت کارگران

، مرداد ٢٨ سياه کودتای سالگرد نپنجمي و پنجاه، نفت قيمت افزايش علل درمورد ياداشتی، مردم از ترس، ميکنيم محکوم قويا
 خشم فرياد، ميکنيم محکوم را شاملو احمد درگذشت سالگرد هشتمين زدن برهم، )هشتم قسمت (شوروی فروپاشی علل

   ...ايران دردانشگاههای دانشجويان

 زنده باد مبارزات رهائيبخش مردم فلسطين و لبنان 

 



 

 
 

     

مساعدت مالی از ”
پرستی  اجنبی ،اجانب

 ”است 
هستند ايرانيانی که بلند کردن دست گدائی
. به سوی استعمارگران را تقبيح نمی کنند

” لنينيسم”آنها برای اين دريوزگی بيکباره 
می شوند و با اشاره به اثر جاودانه لنين بنام

دم ” بيماری کودکی چپروانه در کمونيسم”
ولی آيا . جاز بودن مصالحه می زننداز م

آيا افراد و . هر مصالحه ای مجاز است
گروههای چند نفره و فرقه ها بدون پايگاه
اجتماعی و تاثيرات اجتماعی نيز مجازند به
مصالحه دست زنند؟ البته می توان با اين
استدالالت عوامفريبانه همدستی با ارتجاع

و تحت و مراجع امنيتی را نيز توجيه کرد
  .  غسل تعميد داد” مصالحه”نام

آنها زمانی از توبره ژنرال البکر و صدام
، زمانی سر در آخور حسين می خوردند

، اين حقيقت همه قذافی داشتندسرهنگ
دانسته بود که رويزيونيستها را سوسيال
امپرياليسم شوروی تغذيه می کردند و آنها

حال . را بر ضد کمونيستها کيش می دادند
 ضعی پيش آمده است که و

 ٨ادامه در صفحه...

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران استنشريه ای که : سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد، . آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد مارا در جمع. ارسال داريد
ه در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزين. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

حمايت رويزيونيستی از رفيق استالين
کارگر و تحکيم دولت سوسياليستی اين طبقهى اگر هر گامی که من در راه اعتالی طبقه«

تحکيم کند وبهبود بخشد، در آنکارگر را ى دارم در آن جهت نباشد که وضع طبقهبرمی
  »زندگی خود را بيهوده خواهم دانست صورت

 ١٩٣٨استالين  ــ سال 
هر حزب کمونيست بايد به. قطعی فرا ميرسدى در تکامل جنبش کمونيستی لحظه... ”

اتّخاِذ تصميم تاريخی مبادرت جويد، يا به راه مارکسيسم انقالبی ادامه دهد و يا به راه
سراسر جهان بهى هاکمونيست بجاست کهاى در چنين لحظه. اپورتونيسم گام گذارد

  . صدای رفقای شوروی خويش نيز گوش فرا دارند
يش مبّينهارهبری کنونی حزب کمونيست شوروی مدعی است که تصميمات و اظهاريه

ولی هرکس که با زندگی درونی حزب ما کم وبيش آشنائی دارد،. نظريات آن حزب است
بيش در تماس بوده است از اين حزب ما کم وى هر کس که با خلق ما و اعضای ساده

هاىنه فقط مبّين معتقدات و آرزوها نکته بی خبر نيست که اين تصميمات و اظهاريه
کمونيست اعضاء حزبى مردم شوروی، اکثريت شکنندهى واقعی اکثريت شکننده

  .نيست بلکه کامًال مخالف آنهاست شوروی
، دل بستگی عميق به اصول وچين و آلبانی در افشاء اپورتونيسم معاصرهاى کمونيست

در اسناد حزب کمونيست چين و حزب کار آلبانی به. از خود گذشتگی انقالبی نشان دادند
طور کلی نمايانده شده که چه گونه رهبری حزب کمونيست شوروی پس از مرگ استالين

هتاز اين ج. به راه تسليم طلبی و خيانت به منافع انقالب سوسياليستی گام گذاشته است
اّما ما در اين .رفقای چينی و آلبانی را تکرار و تصريح خواهيم کردهاى ما غالبًا تز

علی االصول به نام خود سخن خواهيم گفت تا همه بدانند که کمونيست شوروی موارد
ما عقيده .کمونيست شوروی همين طور می انديشندها نيز همين طور می انديشد، ميليون

ما عبارت است از کشف عللی که ميان رهبری حزبى هداريم که مهم ترين وظيف
شوروی، خلق شوروی از طرفهاى کمونيستى کمونيست شوروی از طرفی و توده

بايد رهبران اپورتونيسِت حزب کمونيست. به وجود آورده است گونيسماآنت ،ديگر
ىشوروی را از لحاظ موضع اجتماعی آن در داخل اتحاد شوروی، از لحاِظ پشت جبهه

در آن جاست که رهبران مذکور در زير هر نقابی که پنهان شوند جوهر. آنان افشاء کرد
در آن جاست که اين رهبران به غصِب قدرت. خويش را پنهان نتوانند کردى پوسيده

   .نداپرداخته و به مخالفت با خلق برخاسته
بش کمونيستیدر جنها تضادى دليل نيست که گرهى ما اين نکته محتاج اقامهى به عقيده

می چرخد و هر يک از احزابی که نظريات" کيش شخصيت " کنونی بر گرد محور
سنگ مّحِکى را به منزله" کيش شخصيت "  ىمختلف با يک ديگر دارند، مسئله

و اين طبيعی است زيرا پای نخستين. وفاداری به مارکسيسم ـ لنينيسم اعالم ميدارند
مسلمًا جنبش کمونيستی بدون روشن .يان استديکتاتوری پرولتاريا در مى تجربه

   ”.ساختن اين مسئله نمی تواند گامی به پيش بردارد
انقالبی بلشويک شورویهاى کمونيستى نقل از اعالميه و برنامه(                      

  )ل توفان- از طرف سازمان م ١٣٤٦برگردان از فرانسه سال
 
از کنگره بيستم و با گزارش” زه با شخص پرستیمبار” عنوانبا استالين زير  مبارزه”

بلکه. مبارزه مذکور مبارزه با شخص نبود. گرفت شدتباصطالح محرمانه خروشچف
در زير نام استالين به ايدئولوژی و سياستی که. بودتجسم و تلخيص مبارزه ايدئولوژيک 

 ٩در صفحه  ادامه...لنينيسم حمله  -يسممارکسوی از آن دفاع کرده بود يعنی به

Workers of all countries, 
unite! 

Toufan  
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