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 بهار رهائی بشریت ۀباد اول ماه مه بشارت دهند فرخنده
 

پرولتاریای جهان متحد ."گیتی با یکدیگر است  هاىخلق ىهمه نی پرولتاریا واول ماه مه، روز نمایش همبستگی جها

انطباق با دوران  ، شعاری است که مارکسیسم برای رهائی بشریت ارائه داد، شعاری که با تکامل مارکسیسم لنینیسم و در"شوید

بدین رو ". گیتی متحد شوید هاىخلق ىمهپرولترهای جهان و ه:"صورت زیرین درآمده دربند ب هاىامپریالیسم وعهد آزادی خلق

برابر  در این پیکار دو جهان متضاد در. گرسنگی و بینوائی و ستمدیدگی است اول ماه مه روز اعتراض صدها میلیون زحمتکش از

جهان . لجهان استثمار و بردگی واستعمار، جهان برادری و برابری و تساوی حقوق مل. جهان سرمایه و جهان کار: هم ایستاده است

 .جهان نان، صلح و آزادی و همبستگی. امپریالیستی، فاشیسم و راسیسم ىجنگ و تجاوزات وحشیانه

 

 کارگر ىنقش تاریخی طبقه
 ىتاریخی بوسیله هاىجنبش ىتا کنون کلیه: "مانیفست حزب کمونیست این حقیقت را اعالم داشتند که در مارکس و انگلس

سود اکثریت عظیم صورت ه جنبش پرولتری جنبش مستقل اکثریت عظیم است که ب. رفته استانجام گ هاسود اقلیته یا ب هااقلیت

نکه تمام روبنای قشرهائی را که آتواند قد علم کند مگر  نمی تواند برخیزد، کنونی نمی ىپرولتاریا،این قشر پائینی جامعه.پذیرد می

 ."ند منفجر گرداندارسمی ىجامعه ىتشکیل دهنده

و نمایندگان طبقات غیر  هاکارگر تا امروز نیز میان مارکسیست لنینیست ىتاریخی و رهائیبخش طبقه نقش ىدرباره بحث

که این روزها با قبای سوسیال  هارویزیونیست. ویژه پس از ظهوررویزیونیسم معاصر شدت یافته استه پرولتری ادامه یافته و ب

کشورهای  کارگر در ىشوند مدعی اند که طبقه متشبث می اىوسیله هردمکراسی به میدان آمده و برای نفی انقالبات اجتماعی به 

 آید و خصوصیات طبقاتی انقالبی خود در می هاصورت روشنفکران و تکنیسینه سرعت به امپریالیستی دراثر تکامل افزارهای تولید  ب

برند که تکامل افزارهای تولید موجب  ار میکه کارگر کوشش فراوان در پوشاندن این اصل ب ىاین خائنین به طبقه. دهد را از دست می

ه کاهد بلکه ب محرومان ازوسائل تولید نمی شود و نه فقط از تضاد طبقاتی میان صاحبان وسائل تولید و افزایش نرخ استثمار می

اضات و اری و امپریالیستی که حاکی از گسترش روز افزون اعتردواقعیت اوضاع کشورهای سرمایه. ناچارموجب تشدید آن است

جنبش ضد . ستهاتباشد پاسخ محکمی به تحریف رویزیونیس بر نظام موجود می هااعتصابات عظیم اقتصادی و سیاسی و طغیان توده

یونان، انگلیس،  هزار نفر در ایتالیا و اسپانیا  و پرتغال و هاآمریکا، و اعتراضات ده ،در«تسخیر وال استریت»اری با شعار دسرمایه

اینها همه ....یس، لهستان، رومانی ،بوسنی هرزه گوین، کرواسی و همچنین در شهرهای مختلف کانادا و استرالیابلژیک، آلمان، سو

و دالالن  هاو  رفرمیست هابه تحریفات رویزیونیست ىااری و پاسخ کوبندهدنشان از تشدید تضاهای طبقاتی و گندیدگی نظام سرمایه

 .بورژوازیست

ترین وسائل  نیست بلکه ناشی از شرکت این طبقه در تولید اجتماعی با مترقی تعداد افراد اوکارگر وابسته به  ىطبقه رهبری

ه یابد، ب تولید است و به اقتضای شرایط کارش بیش ازعموم اقشاردیگر تشکل پذیر است، برخالف دیگر طبقات روز بروز رشد می

اری انحصاری ددوران سرمایه ىری علمی و اجتماعی که زائیدهتا آخر انقالبی است و تئو ،وسائل تولید ىاز کلیه" وارستگی" علت

 .یعنی امپریالیسم، تئوری مارکسیسم لنینیسم متعلق به اوست

 

 ارتجاع داخلی ىوضعیت کارگران ایران و تشدید مبارزه علیه

 

به حقوق کارگران و  اری و فاسد جمهوری اسالمی همچناندرویم که رژیم سرمایه میمی درشرایطی به استقبال اول ماه  امسال

کند و جززندان و سرکوب و شکنجه پاسخی  عموم زحمتکشان، به مطالبات نان، کار، آزادی و امنیت شغلی و حق تشکل تعرض می

این درحالیست که با .تومان تعیین و تصویب کرد 057هزار و  181شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران درسال آینده را . ندارد

مردم حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از دو میلیون تومان  اىمایحتاج پایه قیمت ارزاق و ،تورم و افزایش سرسام آورتوجه به نرخ 

لمللی پول مشغول است جز اصندوق بین نئولیبرالی بانک جهانی و هاىاری جمهوری اسالمی که به اجرای سیاستدرژیم سرمایه. باشد

درصد از  87مطابق مطبوعات خود رژیم از جمله ایلنا، بیش از  .شکم اغنیا هنر دیگری نداردفقرا و پر کردن  ىفقیرتر کردن سفره

، نه تنها وضعیت معیشتی هاهم زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه. کنند کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می

 موجود و ظلم و هاىبی عدالتی ىمتحد علیه ىیران راهی جز مبارزهکارگران ا .تر نیز شده است کارگران بهبود نیافته است بلکه وخیم

دست آورد اما  پیروزی نهائی در ه پیروزی را باید کشان کشان ب. دارد، ندارند زوری که رژیم  مستبد ومافیائی سرمایه برآنها روا می

کارگر ایران از ى هر ممکن برای رهائی طبقاین تنها مسی. کارگر استى هکارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب طبقى هاتحاد هم

 .اری استدیوغ بندگی سرمایه

 

 اقتصادی و تهاجم امپریالیسم هاىتحریم ىپیکارعلیه

 

 اىس آن امپریالیست آمریکا با اشاره به فناوری هستهأو در ر هارسد که امپریالیست در شرایطی فرا می جشن اول ماه مه

هاى تحریم.دهند مردم ایران ادامه می ىورد خطر اتمی ایران به تحریک و توطئه علیهم دالیل مضحک و غلو آمیز در ایران و

عفریت . ترین اقشار جامعه است ویژه محرومه مردم ایران ب ىاعالن جنگی جنایتکارانه و ضد بشری علیه هااقتصادی امپریالیست

ویژه ه زهمین رو برنیروهای آگاه و انقالبی میهن ما بکند و ا مردم ایران را تهدید می ،جنگ و تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی
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اری درژیم ضد کارگری سرمایه ىآگاهست که هوشیارانه عمل کنند، ضمن طرح مطالبات برحق خود و پیکارعلیه کارگران پیشرو و

. کید ورزندأن دومبارزه تبر تفکیک ناپذیر بودن ای و تهدید به تجاوز نظامی به ایران نیز برزمند و هاتحریم ىجمهوری اسالمی علیه

اقتصادی که  هاىترکیه اگر چه نشان از فروکش کردن فضای تجاوز نظامی به ایران است اما تحریم در  9+5مذاکرات اخیر ایران 

سرمردم ایران بر از دست  هابه این زودی هامردم ایران است ادامه خواهد یافت و امپریالیست ىاعالن جنگی در شکل دیگر علیه

 .رنددا نمی

در  ی ارتجاعی شورای امنیت سازمان ملل وأبا توسل به ر هارویم که امپریالیست اکنون در شرایطی به استقبال اول ماه مه می

کنترل  با مستعمره کردن آن مستقیما   مردم لیبی دست زدند، کشور را ویران ساختند و ىپوشش حفاظت از جان مردم به کشتار بیرحمانه

لمللی امروز نیز آهنگ آن دارند  تا با ترفند دفاع از ااین الشخوران بین. درچنگ خود گرفتند بیعی این کشور راتولید نفت و منابع ط

. خود بدل سازند و سپس به ایران تجاوز نمایند ىحقوق  بشر و حمایت از مردم سوریه به این کشور تجاوز نمایند و آن را به مستعمره

س آن پرولتاریا باید با بانگ رسا اشغال لیبی توسط ناتو و هرگونه دخالت أجهان و در ر هاىخلقدر روزاول ماه مه امسال  این رو از

خروج فوری و بی قید و  خروج فوری و بی قید وشرط ارتش متجاوز عربستان از بحرین و. در امور داخلی سوریه را نیز محکوم کنند

 ىکید برتحریم همه جانبهأت خلق دربند فلسطین و راشتن پرچم دفاع ازشرط متجاوزین امپریالیست از خاک افغانستان و عراق و براف

 .سراسر جهان است و نیروهای انقالبی در هاکمونیست ىانترناسیونالیستی همه ىصهیونیستی اسرائیل وظیفه رژیم متجاوز و

 جنگ و ىیالیسم، علیهاری و امپردسرمایه ىجهان تنها از طریق اتحاد و پیکارهای بی امان علیه کارگران و زحمتکشان

قادرند قدرت سیاسی را به  ،دهد نشان می لنینیسمخونریزی و فاشیسم و برای نان، صلح و آزادی و تنها از طریق انقالب و راهی که 

 ىاین راه رهائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای همه. تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنند ىکف گرفته و آینده

 .ان و زحمتکشان استکارگر

 

 

 !فرخنده باد اول ماه مه روز نمایش پر قدرت اتحاد کارگران جهان

 !توان کارگران و زحمتکشان ایران اری جمهوری اسالمی فقط با دستان پردسرنگونی رژیم سرمایه

 !بشریت است ىمردم ایران جنایت علیه ىتهدید نظامی و تحریم اقتصادی علیه

 !پرچم نجات بشریت زنده باد سوسیالیسم این

 
 (توفان)حزب کارایران

 اردیبهشت هزار و سیصد و نود و یک

www.toufan.org 

toufan@toufan.org 

 

* * * * * * * 

 
 به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر

 

 و نقش حزب طبقۀ کارگر " ر خود طبقۀ کارگر استرهائی طبقۀ کارگر، کا"
انیفست م"نیز از این گفتار به نقل از مقدمۀ ها ید و بسیاری کمونیستاتما  این سخنان را در سرود انترناسیونال کمونیستی شنیده

به خاطر  9809ر سپتامبرد "انترناسیونالیسم اول"ند و یا این که حتما  این جمالت مارکس را در ابسیار نقل کرده" حزب کمونیست

ولی متأسفانه   ..."طبقۀ کارگر آزادی خود را باید در میدان مبارزه به دست آورد": گفت آورید که در جمعبندی از کمون پاریس می می

تا آن حد این گفتار . دهند که تحت تأثیر نظریات اکونومیستی هستند از این گفتار درست، درک نادرستی ارائه میها از کمونیستای پاره

که بخواهد به طبقۀ کارگر این اعتماد به نفس را بدهد، که باید برای آزادی خویش بپاخیزد و قدرت سیاسی را به کف آورد و این آزادی 

تواند محصول کار سایر طبقات اجتماعی به غیر از خود کارگران باشد و وی نباید منتظر آزادی خویش به دست دیگران و یا  نمی

تواند  طبقۀ کارگر آن نیروی مادی اجتماعی است که می. دایان و نیروهای خارج از طبیعت باشد، سخنان درستی استقهرمانان و خ

ولی وجود طبقۀ کارگر به عنوان پایۀ مادی این تحول برای رفتن به سوی جامعۀ بی طبقه و یا برای . جانمایۀ تغییرات انقالبی قرار گیرد

این نیروی مادی باید با دانش علمی آغشته شود و تئوری سوسیالیسم علمی و در . نیسم کافی نیستنیل به سوسیالیسم و گذار به کمو

جنبش . شرایط امروز مارکسیسم لنینیسم با آن بیامیزد تا جنبش کارگری راه خود را پیدا کند و بداند که به کدام جهت باید حرکت کند

تنها آن انفجاری . رساند سود طبقۀ کارگر نیست و به امر رهائی وی یاری نمی کارگری نیروی بالقوۀ انفجار است ولی هر انفجاری به

این انفجار است که جهت تخریب نظام کهن را . افکند که با چاشنی مارکسیسم لنینیسم همراه باشد زنجیرهای طبقۀ کارگر را به دور می

 .سم مسلح شدنیین، باید با دانش علمی مارکسیسم لیاسی پیدا کردباید شناخت س. ولی برای کار این انفجار باید آموزش دید. دهد نشان می

http://www.toufan.org/
mailto:toufan@toufan.org
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باید شعور و ماده با هم تلفیق شوند تا تحول مورد نظر به . بدون دستیابی به این دانش امکان رهائی طبقۀ کارگر به هیچوجه میسر نیست

 .وجود آید

طبقۀ "زنده را به شعارهای دهان پر کنی نظیر این که کنند و کار یک بحث علمی و آمو هستند که عوامفریبانه رفتار میای عده

 ۀتنزل داده و حتی کارگران را علی "کند و به کس دیگری نیاز ندارد طبقۀ کارگر خودش را خودش آزاد می"، "خواهد کارگر قیم نمی

 به طبقۀ کارگر بیآموزند طبیعتا  جز مارکسیسم لنینیسم ه و البته روشنفکرانی که ب کنند ریک میحروشنفکران به عنوان دشمنان آنها ت

جنبش ناب "ولی این مدعیان دلسوزی برای یک  .دهند دشمنان طبقۀ کارگر هستند زیرا مدت اسارات طبقۀ کارگر را افزایش می

رگران را آنها چه بدانند و چه ندانند کا. منظورشان همان دانش مارکسیسم لنینیسم است که نباید به درون طبقۀ کارگر نفوذ کند" کارگری

نتیجۀ چنین فراخوانی از  .و به بیراهه روند کار شونده خواهند که نادانسته دست ب ، به جهل طبقاتی دعوت کرده از آنها میبه کوری

این افراد که تعداد آنها به ویژه پس از شکست در هر . پروراند همان روز نخست معلوم است و هستۀ شکست را در دل خویش می

ت به ، کارگران را چون ب  زنند ، حزب را سد راه انقالب جا میشوند ، دشمن حزب میکنند د علیۀ حزب قد علم میناجنبشی کم نبوده

من در آوردی و ضد انقالبی خویش را که میان عامل آگاه و های زنند تا تئوری ، خطا ناپذیر جا میکنند کارگر بودن تقدیس می فرص  

، تروتسکیستی و ضد ، آنارکوسندیکالیستیاکونومیستیهای هم اکنون ما در ایران با چهره. ندافکند، جا بیانداز جنبش کارگری جدائی می

آنها به . نیز از دشمنان حزب طبقۀ کارگرند و در تالشند تا ماهیت حزب طبقۀ کارگر را عوض کنندها رویزیونیست. لنینی روبرو هستیم

ها رویزیونیست .نشانند ، رفرمیسم و اکونومیسم را میکنند تجدید نظر طلبی یجای مارکسیسم لنینیسم که آن را به بهانۀ دگماتیسم طرد م

 "چپ"های و یا اکونومیستها رویزیونیست .کنند حمل میو راست  "چپ"های مختلف دارند و نقابهای چهرهها نیز مانند اکونومیست

بارزۀ سیاسی را که همان عامل مهم ذهنی ضرورت وجود حزب طبقۀ کارگر در م" کانون شورشی"ی و کاستریست هایبا قبول تئوری

برند و رژی دبره و چه گوارا  کنند و کمونیسم را با انقالبی نمائی خرده بورژوائی به انحراف می رد می" انقالبی"است با عربده کشی 

رژوائی نقش رهبری طبقۀ نشانند و برخی نیز با چنگ انداختن در مبارزۀ اقتصادی و یا قبول سیاست بو را به جای لنین و استالین می

هر دوی این انحرافات نتیجۀ واحد در به انحراف کشاندن جنبش کارگری دارد که منجر به . دهند کارگر را به دست بورژواها می

ریخته شده های در فرجام خونین سرنوشتشان حاضر نیستند مسئولیت خونها و اکونومیستها رویزیونیست. قربانیان فراوانی خواهد شد

خواستند همه چیز  آنها که تجربۀ تاریخ را به دور افکنده بودند و می. زنند عهده گیرند و خود را تا پای مرگ نیز انقالبی جا می را به

 99مطابق  2770حزب ما در آستانۀ اول ماه مه سال . شوند کهنه به گور تاریخ سپرده میهای را از نو شروع کنند در کفن تئوری

داند که بار دیگر به یکی از دستآوردهای جنبش کمونیستی ایران و  زرگداشت این روز تاریخی الزم میدر ب 9181اردیبهشت سال 

صدور اعالمیه در . منحرفی که در جنبش زندۀ کمونیستی ایران چون علف هرز رستند، مبارزه نمایدهای جهان تکیه کند و با جریان

ارگری در ایران و جهان کافی نیست آموزش و درک از مارکسیسم لنینیسم و اول ماه مه و یا تکرار حوادث و رویدادهای مبارزاتی ک

  .  حزبیت اساس آزادی طبقۀ کارگر است

از این ادعاها از زبان رفیق فروتن پاسخ داده و ای به پاره" سرشت مارکسیسم است ،تکامل در وحدت"ما در زیر با نقل از اثر 

 :کنیم اهمیت نقش حزب را برجسته می

 

 قۀ کارگرحزب طب

 حزب باید آموزش سوسیالیسم علمی را به میان کارگران ببرد؟ آیا 

های تحقق رسالت تاریخی پرولتاریا یعنی قانونمندیهای سیالیسم علمی، تئوری علمی قانونمندیسوسیالیسم علمی چیست؟ سو

یالیستی و ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم مبارزۀ طبقاتی و استراتژی و تاکتیک نبرد سرنوشت ساز طبقۀ کارگر در تدارک انقالب سوس

، سه جزئی تفکیک ناپذیر که نداسوسیالیسم علمی همراه با اقتصاد مارکسیستی و جهان بینی مارکسیستی سه جزء مارکسیسم، است

ه برای مارکسیسم کاخ بلندی است ک. ، اقتصادی و سیاسی استفلسفی هایآنها یک سیستم واحد منسجم و هم آهنگ از آموزش ۀمجموع

کسانی که با سماجت و اصرار کارگر را به خود طبقۀ  .لعاده الزم بودا، قدرت تفکری عظیم و خالق و نبوغی فوقبنای آن دانشی وسیع

توانست سربزند؟  طبقۀ کارگر می" خودروی"کنند چنین بنای رفیع و جاودانی از درون جنبش  گذارند آیا تصور می کارگر وامی

می، و به ویژه بدون فلسفۀ هگل هرگز سوسیالیسم علمی آلمان که یگانه آلمانی پیش از سوسیالیسم عل ۀون فلسفبد"انگلس بر آنست که 

 (. 196ص  9به زبان آلمانی جلد . ا.م)"آید سوسیالیسم علمی است و مانند آن هیچگاه پیش از آن نبوده، به وجود نمی

های ه ویژه به فلسفۀ هگل که از بغرنج ترین و غامض ترین سیستمتوانست به سراسر فلسفۀ آلمان و ب آیا طبقۀ کارگر می« 

تواند آگاهی تریدیونیستی  دهد که طبقۀ کارگر با قوای خود منحصرا  می فلسفی کالسیک است دست یابد؟ تاریخ تمام کشورها گواهی می

کند و دولت را مجبور به صدور قوانینی کند که کسب کند یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد و ضد کارفرمایان مبارزه 

فلسفی و تاریخی و اقتصادی نشو و نما یافته که نمایندگان دانشور  های، ولی آموزش سوسیالیسم از تئوریبرای کارگران الزم است

وقعیت اجتماعی خود ، خود مارکس و انگلس موجدین سوسیالیسم علمی معاصر نیز از لحاظ منداطبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده

ً  مستقل از رشد  ــ به همین گونه در روسیه نیز آموزش تئوریک سوسیال. در زمرۀ روشنفکران بورژوازی بودند دموکراسی کامال 

لنین )."خود بخودی جنبش کارگری و به مثابۀ نتیجۀ طبیعی و ناگزیر تکامل فکری روشنفکران انقالبی سوسیالیست به وجود آمده است

 ."(اید کردچه ب"ــ 

کنند که  بسیاری از ناقدین رویزیونیست ما تصور می": نوشت کائوتسکی در آن زمان که به مارکسیسم وفادار بود چنین می« 

تکیه از ) معرفت طبقاتی نه تنها شرایط تولید سوسیالیستی بلکه مستقیما   ۀگویا مارکس مدعی بوده است که تکامل اقتصادی و مبارز

سوسیالیسم و مبارزۀ طبقاتی یکی زائیده دیگری نیست بلکه در کنار یکدیگر به وجود ... آورد آن را هم به وجود می به لزوم( کائوتسکی

تواند پدیدار  معرفت سوسیالیستی کنونی فقط بر پایۀ معلومات عمیق علمی می. آیند و پیدایش آنها معلول مقدمات مختلفی است می

سوسیالیسم کنونی نیز در مغز افرادی از ( ازکائوتسکی است-تکیه)ند اروشنفکران بورژوازی ،حامل علم هم پرولتاریا نیست... گردد



  1991ماه اردیبهشت                           07توفان الکترونیکی شماره                                               6

 

معرفت سوسیالیستی چیزی است ... گردد ند منتقل میااین قشر پیدا شده و توسط آنها به پرولترهائی که از حیث تکامل فکری برجسته

چه باید "ــ  نقل از لنین)» خود بخودی که از این مبارزه ناشی شده باشد داخل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا شده و نه یک چیز  ،که از خارج

 ( "کرد؟

که حقیقتی به این وضوح را انکار کرد؟ آیا جزاینست که در مقابل آگاهی سوسیالیستی  توان در سر داشت برای آن چه فکری می

 .ایستند؟ طبقۀ کارگر می

 ،ترین رهبران را بیرون دهند ترین و برجسته از صفوف خود شایستهمارکس و انگلس به همۀ طبقۀ کارگر کمک کردند که 

مارکس و انگلس با بردن سوسیالیسم علمی در میان کارگران و تربیت . رهبرانی که ایدئولوژی سوسیالیستی را درک و هضم کردند

به کوگلمان با مسرت از یکی از ای مارکس در نامه. رهبران از محیط کارگری راه را برای رشد و تحکیم سوسیالیسم هموار ساختند

که لیبکنخت را مدت  ، یا اینتدریس کند( یعنی کاپیتال را)تواند کتاب او که می( نجار)کند بنام لوخنر شرکت کنندگان در حوزه یاد می

سیالیسم علمی خود بینیم که پایه گذاران سو می .ترین رهبران حزب انترناسیونال بود سال شفاهی آموزش داد و او یکی از برجسته 96

کردند که بیش از پیش به آموزش  به اشاعۀ ایدئولوژ ی سوسیالیستی در میان کارگران پرداختند و پیوسته به رهبران توصیه می

ویژه عبارت خواهد بود از این که در تمام مسایل تئوریک بیش از پیش ذهن خود را روشن ه پیشوایان ب ۀوظیف «: مارکسیسم بپردازند

یش از پیش از زیر بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جهان بینی کهنه آزاد گردند و همیشه در نظر داشته باشند که سوسیالیسم از ، بسازند

این خودآگاهی را . کند که با آن چون علم رفتار شود یعنی آن را مورد مطالعه قرار دهند آن موقعی که به علم تبدیل شده است ایجاب می

تر  کارگر با جدیتی هر چه تمامهای شده و به طور روزافزونی در حال ضیاء و روشنی است باید در بین توده که بدین طریق حاصل

ص  9آثار به زبان آلمانی جلد  ۀجموعم) ». را هر چه بیشتر فشرده و محکم ساختها پراکنده نمود و سازمان حزب و سازمان اتحادیه

 ( ازما-تکیه) (121

چنان  گیرند که در انطباق با افکار ضد کارگری آنها است و آن از مارکس و انگلس آنچه را می "چپ"جنبش های این تئوریسین

آمده که آزادی طبقۀ کارگر  "مانیفست"بر  ایچسبند چون در مقدمه می "خودبخودی"آنها به جنبش  .خواهند کنند که خود می تفسیر می

آنها از . شود آید که دیگر همه چیز در برابر آن فراموش می نها خوش می، این عبارت آن چنان به مذاق آر خود طبقۀ کارگر استاک

گیرند که باید طبقۀ کارگر را به حال خود رها کرد تا هم حزب خود را تشکیل دهد و هم به  این نوشتۀ مارکس و انگلس نتیجه می

کند و  در شخصیت بزرگان مارکسیسم مصداق پیدا می گویند نه خواهند ببینند که آنچه می بینند و نمی آنها نمی. سوسیالیسم علمی برسد

بینند که مارکس و انگلس هرگز خود را از کارگران جدا  آنها نمی. نه در تاریخ جنبش کمونیستی حتی در زمان مارکس و انگلس

ب طبقۀ کارگر نه تنها در ایجاد و رهبری احزا( و روشنفکر بزرگد یا)بینند که سراسر زندگی این دو مرد بزرگ  ، آنها نمیندانستند

بینند که مارکس و انگلس خود به اشاعۀ سوسیالیسم علمی در میان کارگران  ، آنها نمیدر آلمان بلکه در سراسر اروپا گذشته است

پرداختند و توصیه کردند که باید با جدیت ایدئولوژی سوسیالیستی را در میان کارگران پراکند و رهبران حزب را از میان با 

خواهند بفهمند که بدون  آنها این کالم پرمعنی لنین را نمی. دترین کارگران و با آموزش ایدئولوژی سوسیالیستی به آنها تدارک دیداستعدا

طبقۀ کارگر قادر نیست با . جهد از درون جنبش خود بخودی بیرون نمی و تئوری انقالبیآید  تئوری انقالبی جنبش انقالبی به وجود نمی

مبارزۀ طبقاتی در اشکال سیاسی و تئوریک  .آگاهی خود را تا سوسیالیسم علمی و درک قوانین تکامل جامعه باال برد ،مبارزۀ اقتصادی

انگلس قدرت و شکست ناپذیری نهضت کارگری را در مبارزه هم آهنگ . آن مستلزم درک قوانین مبارزۀ طبقاتی و تکامل جامعه است

 :داند ، سیاسی و تئوریک میاقتصادی

آن موقعی که نهضت کارگری وجود دارد این اولین بار است که مبارزه به طور منظم در هر سه مسیر متوافق و مرتبط از « 

قدرت و شکست ( اراندمقاومت در برابر سرمایه)، در مسیر سیاسی و در مسیر اقتصادی عملی در مسیر تئوریک“: خود جریان دارد

 (.196ص  9به زبان آلمانی جلد . ا.م)» .متمرکز نهفته است ناپذیری نهضت آلمان در همین به اصطالح هجوم

سیاسی و  ۀبه کارگران امکان خواهد داد که مبارز "خودبخودی"آیا این نهضت آلمان از درون طبقۀ کارگر بیرون زد؟ آیا جنبش 

کوشد از  خواهد و می که می "چپ" تئوریک را که نیاز به دانش وسیع و عمیق دارد از پیش ببرند؟ آن بخشی از نیرویۀ ویژه مبارزه ب

و مبارزان راه طبقۀ کارگر را به انتظار و بی عملی بکشاند  را بیرون بکشد "خود بخودی"واالی مارکس و انگلس جنبش  هایاندیشه

 .آنها در گذشته ناکام ماندندهای ناکام خواهد ماند همان گونه که همپالگی یقینه ب

 :کنند که ها بدون هیچگونه شک و تردید در این جهت سیر میمارکس و انگلس و عمل آنهای اندیشه

توانستند آن را در اختیار طبقۀ کارگر قرار دهند چنین علمی از  ــ سوسیالیسم علمی، علم است و فقط روشنفکران دانشور می 9

 ،نمی تراود "خودبخودی"درون جنبش 

به سوسیالیسم علمی مجهز باشد و کارگران را به راه انقالب  ــ  که از جنبش اقتصادی طبقۀ کارگر حزب پرولتری، حزبی که 2

 ،و پیروزی در انقالب سوق دهد زاده نمی شود

، خود را علی رغم منشاء طبقاتی طبیعتا   سو مارکس و انگل) که تنها بخش آگاه و مجهز به سالح تئوریک طبقۀ کارگر استــ  1

شتابند  ند یا میارا نیز که با آموختن سوسیالیسم علمی بیاری طبقۀ کارگر شتافنهشمردند و روشنفکران دیگر  از زمره طبقۀ کارگر می

 ، پردازد که به تشکیل حزب طبقۀ کارگر می( از طبقۀ کارگر جدا نمی دانند

را  سوسیالیستی پیوند دهند و آن ولوژیئباالخره حزب و روشنفکران پرولتری وظیفه دارند جنبش کارگری را با ایدــ   4

اهی کارگران گ، وظیفه حزب است که سطح آآری این وظیفۀ حزب است که رهبری مبارزۀ طبقۀ کارگر را بر عهده گیرد. کنند رهبری

 .را تا سطح آگاهی پیشاهنگ طبقه ارتقاء دهد

سالت اقتصادی طبقۀ کارگر به انجام رسالت تاریخی او منتهی نخواهد شد نه تنها به این خاطر که تحقق ر ۀ، مبارزو اما بعد

شود  محتاج به شناختن این رسالت تاریخی و پراتیک تحقق آنست و مبارزۀ اقتصادی به چنین شناختی منجر نمیتاریخی طبقۀ کارگر 
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او های برد تا سقوط مرگ خود را تا سرحد ممکن به تعویق اندازد و یکی از شیوه بلکه بورژوازی نیز تمام تالش خود را به کار می

 .از انقالب با دادن امتیازات اقتصادی به او است دور کردن طبقۀ کارگر

یعنی جنبش چارتیست از درون مبارزۀ ( انگلس) نخستین حزب کارگر عصر ما"آورند که ببینید که چگونه  برای ما نمونه می

به عرصۀ وجود این حزب که در آغاز دهه سوم قرن گذشته پا  .سیاسی کشانید ۀبه عرص امبارزه خود ر ۀئرو دا. اقتصادی زاده شد

تولد یافت از هم " ت کمونیستیفسنما"به اوج اعالء خود رسید درست زمانی که سوسیالیسم علمی با انتشار  9842گذاشت و در سال 

ه داد ب "جیره و مواجب"به علت رهبرانی که بورژوازی آنها را خرید یا به آنها  91طبقۀ کارگر انگلستان طی نیمۀ دوم قرن . پاشید

بورژوازی با  "نخستین حزب کارگری عصر ما"اتفاقا  انگلستان کشوری است که در آن علی رغم پیدایش  .ژوازی روان شددنبال بور

، از اندک نیستند رهبرانی از جنبش چارتیست که به رفرمیسم گرویدند .حیله گری توانست طبقۀ کارگر را تحت نفوذ خویش نگاه دارد

آنچه مورد . انگلستان بیرون آمد که سرشت آن امروز بر همه کس معلوم است "حزب کار" 9171کارگری انگلستان در  هایاتحادیه

 .است در واقع همین نوع احزاب است "دیوخود بخ"نظر جنبش 

البته این جنبش که . جنبش چارتیست هرگز به سوسیالیسم علمی دست نیافت و هرگز حزب واقعی طبقۀ کارگر از آن بیرون نیامد

ئی که از حدود هاسیاسی در آمیخته اما آن خواستهای دادند مطالبات اقتصادی را با خواست قرات آن را تشکیل میکارگران ستون ف

 :آن توجه کنید "منشور"در ها جامعۀ چارتیستهای به خواست. رفت نظام بورژوائی فراتر نمی

های ــ تنظیم حوزه4، ی مخفیأرــ  1 ،ی سالیانهــ انتخابات پارلمان2، (سال به باال 29برای مردان از ) حق انتخاب همگانیــ 9

 .ــ پرداخت حقوق ماهیانه به اعضای پارلمان1، حذف شرط دارائی برای نامزدهای پارلمانــ 6 ،انتخاباتی

به مجلس ارسال گردید ولی این ها به پارلمان داده شد و به دنبال آن سه نامه نیز به توسط چارتیست 9818این طرح در ماه مه 

در قسمت اعظم خود به  "هامنشورچارتیست"به تدریج  91طی نیمۀ دوم قرن . در آن موقع در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت طرح

 (. انگلس" )تحمیل شد و به صورت قانون کشور در آمد( بورژواها)در آن زمان بخش اعظم منشور چارتیسم به آنها " .تحقق در آمد

حوزۀ انتخاباتی اکثریت  277تا  967گر در انتخابات چندین برابر شد به قسمی که در به دنبال همۀ اینها نیروی طبقۀ کار

 .دادند انتخاب کنندگان را کارگران تشکیل می

متوسط با تقدس و احترام به گروهی  ۀاگر طبق...، هیچ مکتبی بهتر از سیستم پارلمانی وجود ندارداما برای احترام به سنت« 

با احترام و تقدیس و به اصطالح کارگران در آن موقع  ۀنامد تود می "نجبای دیرین ما"را به تمسخر  نگرد که لرد ماینرز آن می

 (11ص  2مجموعه آثار به زبان آلمانی جلد )» نگریستند  آن زمان یعنی بورژوازی می" بهترین طبقه"

را در امتیازات انحصار خود شرکت  بودند به تدریج رهبران جنبش کارگری( انگلس")اهل معامله"بورژواهای انگلیس که  

 : انگلس می نویسد. دادند

، تا زمانی که انحصار صنعتی انگلستان دوام داشت طبقۀ کارگر انگلیس تا درجۀ معینی در امتیازات این حقیقت چنین است« 

خود اختصاص ه اعظم را ب ، اقلیتی ممتاز بخششد این امتیازات به طور نامساوی به میان کارگران تقسیم می. انحصار شریک بود

به این سبب است که از زمان مرگ اوئونیسم در انگلستان  .گردید بزرگ طبقۀ کارگر نیز حداقل گهگاه در آنها سهیم می ۀداد اما تود می

 .("طبقۀ کارگر در انگلستان"مقدمه بر وضع ) ،(184همانجا ص)هیچ سوسیالیسمی وجود نداشته است 

آنها از حوصلۀ مقاله های استناد به تمام نوشته. نداهه وضع طبقۀ کارگر در انگلستان را دنبال کردهمارکس و انگلس طی چندین د

در این نقل قول هر آنچه در ) آمده در اینجا آورد "کارل مارکس"توان فشرده بخشی ار آنها را که در اثر لنین  بیرون است ولی می

آنها از جنبش کارگری انگلستان  ۀتجرب ۀت فراوان مارکس و انگلس که بر پایاشارا( گیومه جای دارد از آن مارکس یا انگلس است

و منحرف ساختن آنها از مبارزه  "کارگران خرید"ئی برای هاصنعتی موجب کوشش "شکوفائی"دهد که چگونه  استوار است نشان می

بورژواترین "و  "بورژوا می شود"ای انگلستان چگونه پرولتاری ،"دبر کارگران را از راه بدر می" ،"شکوفائی"، چگونه این گردد می

انرژی " هنچگو ،"،خواهد باالخره در کنار بورژوازی یک اشرافیت و یک پرولتاریای بورژوا داشته باشد می هاملت در میان ملت

د را از چنگال بیماری تا کارگران انگلیسی خو"چگونه باید مدتی کم و بیش طوالنی در انتظار ماند " انقالبی پرولتاریا تحلیل می رود

، "از جنبش کارگری انگلیس رخت بر بسته است هاشور وحدت چارتیست"چگونه آن  ."بورژا شدن که به آنها سرایت کرده رها سازند

، چگونه بر اثر انحصار نداتبدیل شده "بورژوازی رادیکال و کارگر"میان ای چگونه رهبران کارگران انگلیس به یک نوع واسطه

 ."توان کرد هیچ کاری با کارگران انگلیس نمی تا موقعی که انحصار وجود دارد انگلستان و

انقالبی مورد بررسی قرار  ، دیالکتیکی و واقعا  تاکتیک مبارزۀ اقتصادی در ارتباط با حرکت کلی کارگری از دیدگاه بسیار وسیع

 .گرفته است

طبقۀ  ،(گیرد ت میأکه از خود طبقۀ کارگر نش)مبارزۀ سندیکائی دهد که محدود ساختن مبارزه به  آیا نمونۀ انگلستان نشان نمی

آورد؟ آیا عدم اشاعۀ ایدئولوژی سوسیالیستی  کارگر را تحت نفوذ ایدئولوژی بورژوائی و در نتیجه تحت نفوذ طبقۀ بورژوازی در می

نمونۀ انگلستان بر این حکم لنینی صحه به میان کارگران به معنی خلع سالح کارگران در برابر ایدئولوژی  بورژوائی نیست؟ آیا 

هرگونه کوچک شمردن ایدئولوژی  ! ، در اینجا حد وسطی وجود نداردسوسیالیستی گذارد که یا ایدئولوژی  بورژوائی یا ایدئولوژی نمی

 (.چه باید کرد؟)؟"، بخودی خود به معنی تقویت ایدئولوژ ی بورژوائی است، هرگونه دوری ار آنسوسیالیستی

در میان کارگران آگاهی روشن و دقیق دربارۀ آنتاگونیسم شدیدی که در میان "گلستان حزب کمونیست وجود نداشت تا در ان

کارگران بتوانند شرایط سیاسی و اجتماعی ایجاد شده توسط رژیم  بورژوازی و پرولتاریا وجود دارد بیدار کند تا در فرصت مناسب

( تکیه از ماست( )مانیفست)"بورژوازی در گیر شود ۀ، بتواند علیژوازی تبدیل کنند تا مبارزهبورژوائی را به همان قدر سالح علیۀ بور

آید و جنبش  بیرون نمیطبقۀ کارگر  "خود بخودی"بر آنند که حزب طبقۀ کارگر مجهز به سوسیالیسم علمی از جنبش ها مارکسیست

 .چارتیست چنین حزبی نبود
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تواند بیشتر  رگر نیروی کار خود را به مثابۀ کاالئی که در اختیار اوست هر چه میمبارزۀ اقتصادی برای آنست که طبقۀ کا

انجامد که هدف آن تحمیل یک سلسله  یابد، آنگاه به مبارزۀ سیاسی می هنگامی که این مبارزه تا سطح تمام جامعه گسترش می. بفروشد

اما . دارند مانع را کم و بیش از سر راه نهضت کارگری برمیکنند و  قوانین بر دولت بورژوائی است که از طبقۀ کارگر حمایت می

هدف مبارزۀ سیاسی واقعی . شود خیزد محدود نمی که از مبارزه اقتصادی برمیای مبارزۀ سیاسی در مارکسیسم به آن مبارزه

. آن را نتوان خرید و فروخت اری است برای آن که اساسا  نیروی کار از صورت کاال بیرون آید تا در بازاردبرانداختن نظام سرمایه

زند تا طبقۀ کارگر و  اری میداری خواهان بهبود وضع طبقۀ کارگر است و دیگری تیشه به ریشۀ سرمایهدیکی در چارچوب سرمایه

ب رود و دیگری انقال ، یکی از حدود رفرم فراتر نمیدیگر استثمارشوندگان را یک بار برای همیشه از استثمار و ستم طبقاتی برهاند

مبارزۀ سیاسی واقعی مستلزم شناخت سوسیالیسم علمی و به طورکلی مارکسیسم است و مبارزۀ . دهد وجهه همت خود قرار میرا 

، مارکسیسم در تضاد است "خود بخودی یا خودروئی"و باالخره مارکسیسم با هرگونه حرکت . سندیکائی موجد چنین شناختی نیست

. گذارند تا شاهد وضع موجود باشند چوقت و در هیچ وضعیتی دست روی دست نمیهیها مارکسیست .است "خودروئی"دشمن 

به کار اندازند برای آن که وضع موجود را در جهت مطلوب ( از فکر یا عمل)آموزد که هر آنچه در قوه دارند  مارکسیسم به آنها می

 ۀمبارزه علی"را ها ن به درستی وظیفۀ کمونیستلنی .تئوری در آمیخته با عمل است ،رف نیستمارکسیسم تئوری ص  . تغییر دهند

کنند که باید طبقۀ کارگر را به حال خود گذارد تا خود،  روشن است کسانی که به نام مارکس و انگلس موعظه می .داند می "خودروئی

او  هایطبقۀ کارگر و آرمانبنا نهد در واقع رسالت تاریخی را ، به انقالب سوسیالیستی مبادرت ورزد و سوسیالیسم حزب خود را بسازد

افکند و  گشت، انقالبی را دور می به نام مارکس و انگلس انقالبی که فکر و عملشان جز در پیرامون انقالب نمی .سپرند خاک میه را ب

ران در سراسر جهان و از آن جمله در ایها امروز مارکسیست ــ لنینیست. بدیهی است چنین نیتی هرگز به واقعیت در نخواهد آمد

اما این پراکندگی گذراست . تواند مایۀ خرسندی بورژوازی و از آن جمله بورژوازی شوروی نباشد ند و این امر نمیاپراکنده

مانند ها مارکسیست. دیر یا زود در حزب طبقۀ کارگر گرد خواهند آمد و به هر آنچه که وظیفۀ آنهاست عمل خواهند کردها مارکسیست

از اینها گذشته فرض کنیم ــ و می گویند فرض محال . طلبد ، وحدت و تشکیالت طبقۀ کارگر را میو انقالب نداآموزگاران خود انقالبی

ی که معلوم نیست کی خواهد بود ــ از ادامۀ مبارزۀ سندیکائی به لزوم حزب پی برد و امحال نیست که طبقۀ کارگر خود در آینده ــ آینده

و  هاآنچه را که طبقۀ کارگر پس از تحمل دشواری هاب چه گناهی است اگر مارکسیست، خوبه ایدئولوژی سوسیالیستی دست یابد

 .رسد از هم اکنون در اختیار او قرار دهند به آن می هاسختی

آیا الاقل این کار به تسریع روند تاریخی کمک نخواهد کرد؟ آیا تسریع پروسۀ تاریخ هم گناهی نابخشودنی است؟ اگر تشکیل 

لوژی سوسیالیستی خصلتی انقالبی دارد چرا از هم اکنون طبقۀ کارگر را به اهمیت نقش تاریخی او و طرقی که حزب و کسب ایدئو

یم ولی آن را به او اشناخته برای ایفای این نقش ضروری است واقف نگردانید؟ آیا طبقۀ کارگر خواهد بخشود که ما راه آزادی او را می

دانم ولی در اختیار  برد و تحت ستم است و من راه آزادی او را می شریفی در اسارت به سرمی، انسان ، آشنائییم؟ اگر دوستیاننموده

، آیا من در چنین حالتی خصائل انسانی را زیر پا گذارم به این بهانۀ غیر انسانی که او باید خودش راه آزادی خود را بیابد او نمی

ید در زیر ستم بماند تا خودش را با فکر و عمل خود از مضیقه بیرون بکشد و چرا او با م؟ام و برخالف انسانیت رفتار نکردهانگذاشته

، کدام فضیلت کمونیستی چنین رساند دریغ ورزم؟ کدام منطق ، کمکی که او را به آزادی میتوانم به او بکنم من از کمکی که می

ت زحمتکش از قیود فالکت بار و فالکت آور نظام کند؟ البته سخن بر سر اخالقیات نیست بر سر رهانیدن بشری رفتاری را تجویز می

 .ندا، لنین و استالین و مائو برای پیمودن آن نشان دادهسخن بر سر راهی است که مارکس و انگلس. سرمایه داری است

 : گویند خطاب به روشنفکران کمونیست می

ان مدام به عنوان وکیل و قیم ازجانب طبقۀ اگر این سخن درستی است چرا همین مردم. خواهد طبقۀ کارگر وکیل و وصی نمی« 

حزب نسازند؟  ، برای کارگرانبگویندها زنند؟ کی و کجا طبقۀ کارگر به آنها مأموریت داده که به کمونیست کارگر حرف می

 .نیست "چپ“رهنمودهای جنبش "هم به ، نیازی ند که در قبال طبقۀ کارگر چه وظایفی دارنداوزگاران خود آموختهاز آم هاکمونیست

و ( "مانیفست)"را ایجاد کردند برای آن برنامه  "هاکمونیست ۀاتحادی"مارکس و انگلس خود نخستین سازمان انقالبی آلمان یعنی 

این سازمان به . رهبری کردند را ، در فعالیت انقالبی آن شرکت داشتند و آن، خود از اعضای کمیتۀ مرکزی آن بودنداساسنامه نوشتند

احزاب سوسیال ــ دمکرات که در سراسر اروپا به وجود آمدند و در . د پلیس با نظر مارکس منحل اعالم شدعلت تعقیب شدی

گوتا و ارفورت گویا به این علت صورت های انتقاد بر برنامه. انترناسیونال دوم شرکت داشتند گویا بدون تائید مارکس و انگلس بود

مارکس خود از جانب حزب طبقۀ کارگر آلمان در . شنفکران مخالف بودندگرفت که مارکس و انگلس با تشکیل حزب توسط رو

یا شاید احزاب سوسیال دموکرات را خود کارگران ایجاد کردند؟ شاید رهبری آنها منحصرا  یا . شورایعالی انترناسیونال نمایندگی داشت

 در مجموع در دست کارگران بود؟

رگر را وظیفۀ خود ندانستند دروغی است که سراسر زندگی انقالبی آنها و این که مارکس و انگلس تشکیل حزب طبقۀ کا ،نه

مارکس و انگلس به ضرورت تشکیل حزب برای طبقۀ کارگر وقوف داشتند و این . رساند ماهیت انقالبی تئوری آنها، آنرا به اثبات می

تئوری مارکس و انگلس با هرگونه  .به آن اقدام کند، آنها در انتظار نماندند که طبقۀ کارگر خود ضرورت را به واقعیت تبدیل کردند

را درهم  "روئیدخو" ۀتوانستند جز این بیندیشند و عمل کنند و با پراتیک خود اندیش مخالف است و بنابراین آنها نمی "خودروئی"

 .فکری و عملی آنهاستتئوری مارکس و انگلس و پس از آنها لنین در برابر روشنفکران کمونیست است و سرمشق فعالیت  .نکوبند

تفاوتشان ها کمونیست. دانستند دانند همان طور که مارکس و انگلس نمی روشنفکران کمونیست خود را از طبقۀ کارگر جدا نمی

پرولتاریا این مزیت را دارند که آگاهی روشنی از شرایط و حرکت جنبش کارگری و  ۀآنها بر بقی"با طبقۀ کارگر در اینست که 

در نزد مارکس و انگلس کارگران کمونیست است و آنها با بیان این ها شاید منظور از کمونیست (.مانیفست)" ن دارندکلی آ هایهدف

 ند؟  امطلب کمونیست بودن خود را نفی کرده
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 روزجهانی کارگر به مناسبت اول ماه مه

 

 خوشبختی و سعادت بشریت در گرو اتحاد و رزم

 مشترک کارگران سراسر جهان است
 

نیازهای مادی و معنوی او بدانیم، برای دستیابی به سعادت بشریت، دو سد و مانع  ۀخوشبختی انسان را در برآورده شدن هم اگر

 .انسانی خاتمه داد ۀاستعمار و استثمار را باید درهم کوبیده و به نظم طبقاتی در جامع

ه کشی در جهت منافع اوست و همواره نگاه به آینده دارد امپریالیسم و بهر ۀکه پیروزی قطعی و کامل در نبرد علی ایتنها طبقه 

 .طبقۀ کارگر است

در طول تاریخ وجود جامعۀ  هاو کشتارها و تبعیضات و اختالفات و فقر و مفاسد اجتماعی و همۀ رذیلت هاسر منشاء همۀ جنگ

و اقتصادی و نظامی و تبلیغاتی و فرهنگی و سیاسی و قانونی  هایطبقات حاکم برای حفظ استیال و موقعیت خود از اهرم. طبقاتی است

 .کنند لطه استفاده میطبقات و اقشار تحت س   ۀدینی و ایدئولوژیک و علمی و تکنولوژیک که در خدمت دارند علی

اری تنها سالحش کسب آگاهی و اتحاد و همبستگی دنو استعمارگر و سرمایه هایقدرت ۀطبقۀ کارگر در این نبرد نابرابر علی

 ،و تبلیغات سیاسی هاکارگر به این آگاهی طبقاتی دست نیابد که در پس همۀ موضعگیری ۀتا زمانی که طبق. و حزبیت استطبقاتی 

ملعبۀ دست طبقات و اقشار غیر کارگری و  ،چه منافع طبقاتی نهفته است هاحاکمیت و جریانات ،عملکرد افراد ،فرهنگی و ایدئولوژیک

 .کارگر تحقق پیدا نخواهد کرد ۀهمین پاشنه خواهد چرخید و اتحاد و همبستگی طبق دشمنانش قرار خواهد گرفت و در بر

جنسی  و مذهبی ،زبانی ،اساس اختالفات نژادی، ملی و قومی طلبی بر طلبی و جدائی طبقۀ کارگر باید درک کند هرگونه برتری

 .در جهت منافع نیروهای استعماری و استثماری است

 و قۀ کارگر و نیروهای ارتجاعی، فرهنگ خود محوری و فرد گرائی، انحصار طلبی، بهره کشیفرهنگ بورژوائی دشمنان طب

 ۀریاکاری، خدعه و فریب و گسترش همۀ مفاسد اخالقی و اجتماعی و هم و تحمیق، دروغ و ضعیف کشی، تفرقه افکنی، تبعیض

 .ستهارذیلت

دوستی و روشنگری، همبستگی و تعاون، برابری و جمعگرائی، دانش  وفرهنگ سوسیالیستی طبقۀ کارگر، انسانگرائی 

 هایفداکاری و ایثار در جهت خوشبختی و سعادت بشریت، صداقت و وفاداری و تعهد به آرمان ،برادری، احترام به کار و تالش

هت حل تضاد کارگران و زحمتکشان و گسترش همۀ فضائل اخالقی و انسانی و در خدمت گرفتن همۀ علوم و دانش و خرد انسانی در ج

 .انسان و طبیعت است

مروج فرهنگ و دانش سوسیالیستی و سازمانگر و رهبری کنندۀ مبارزات سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی طبقۀ کارگر در 

جهت کسب قدرت سیاسی و استقرار نظم سوسیالیستی تا رسیدن به فرماسیون کمونیستی حزب سیاسی مارکسیست لنینیست انقالبی طبقۀ 

 .تکارگر اس

آگاهانه و  ۀکه خوشبختی و سعادت بشریت است راهی جز تالش و مبارز ،برای تحقق این هدف استراتژیک طبقۀ کارگر جهانی 

 ۀتواند در کشورهای جداگانه که زمین ملی شکل گرفته و می ۀطبقۀ کارگر در عرص هایکه توسط گردان ایمبارزه. سازمانیافته نیست

جامعۀ بی  ۀلمللی طبقۀ کارگر پیروزمند جهانی پا به عرصاستی را بر قرار کند  و در همبستگی بینمادی آن وجود دارد نظم سوسیالی

 . طبقه کمونیستی بگذارد

قیچی فشارهای ارتجاع داخلی و  ۀدر وضعیت بسیار دشواری بین دو لب 9119روز جهانی کارگر  ۀطبقۀ کارگر ایران در آستان

اقتصادی نولیبرالیستی  هایطرفی حاکمیت ضد انقالبی و دیکتاتوری مافیائی اسالمی با سیاست از.برد می سره فشارهای امپریالیستی ب

تولیدات صنعتی را در جهت منافع بورژوازی  ،گمرکی و حذف آنها هایو حذف سوبسیدها و کاهش تعرفه هاخود با خصوصی سازی

هشتاد در صد کارگران را از چتر حمایتی آن خارج و تهدید تجاری به نابودی کشانده و با تغییرات ارتجاعی در قانون کار بیش از 

ست که وضعیت هاو سال بیکاری را همچون شمشیر داموکلس بر باالی سر آنها نگه داشته و به مرگ تدریجی محکوم کرده است

ر و خط فقر شدید و گذشته صحبت از خط فق هایاگر در سال. رود معیشت طبقۀ کارگر نه رو به بهبودی بلکه رو به نابودی پیش می

اکنون صحبت از خط بقاست که حتی برای رسیدن به آن و  ؛پنجم خط فقر چهارم و یک سوم و یک خط فقر مطلق بود و دستمزدها یک

در چنین شرایطی است که حتی در بعضی موارد کارگران همین دستمزد خط . کاذب دوم و سوم روآورد هایزندگی باید به شغل ۀادام

خبرگزاری ایلنا در گفتگو با فرامرز توفیقی یکی از فعالین (.کارگران لوله سازی خوزستان) نداماه است دریافت نکرده 25بقا را هم 

سیاست . ندادرصد کارگران اخراج شده 17دهد که به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی طی ماه گذشته  کارگری گزارش می

ومیت آنها به زندان و شکنجه همچنان توسط جمهوری ضد کارگری اسالمی پیگیری سرکوب کارگران آگاه و فعالین سندیکائی و محک

سال زندان و  6سندیکای شرکت واحد به  ۀآن محکومیت رضا شهابی کارگر قهرمان عضو هیئت مدیر ۀشود که آخرین نمون می

 هایکارگران و زحمتکشان با تحریماز طرف دیگر . بازگشت به زندان علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه است

به ایران روبرو هستند که آنها را با افزایش صد در صدی قیمت  هاو صهیونیست هاجنایتکارانه و تهدید به تجاوز نظامی امپریالیست

ز مسلما  تجاو.به رو کرده است کاالها و کمبود دارو و افزایش بیش از پیش خدمات درمانی و رشد بیکاری و گسترش فقر رو

ایران حتی در صورت سرنگونی  ۀقومی و مذهبی با هدف تجزی هایبه ایران و راه اندازی جنگ هاو صهیونیست هاامپریالیست

 ۀجمهوری اسالمی هیچ دستآوردی جز کشتار و آوارگی و گسترش بیکاری و فقر و فحشاء و شکنجه و تحقیر و نابودی هم

ملی برای کارگران و زحمتکشان میهنمان با هرگونه وابستگی قومی  هایثروت اقتصادی و اجتماعی و غارت و چپاول هایساخت زیر
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طبیعی است آنچه در جهت منافع و سیاست متجاوزین امپریالیست و ایادی آنها باشد بر ضد منافع کارگران و . و زبانی و مذهبی ندارد

ست دفاع از اتحاد و همبستگی ملی و دفاع از حق سیاستی که در جهت منافع طبقۀ کارگر ایران در شرایط فعلی ا. زحمتکشان است

امپریالیستی و در صورت تجاوز دفاع از تمامیت  ۀو تهدیدات تجاوز کاران هاتعیین سرنوشت ملت ایران در مقابل مداخالت و تحریم

  .امپریالیستی و ایادی آنهاست ۀمقابل سیاست تجزیه طلبان ارضی ایران در

 

* * * * * * * * 
 

از چه تاکتیک نظامی برای مقابله  هاآمریکائی و اروپائی و صهیونیست هایامپریالیست

 با ایران استفاده خواهند کرد؟
 

 استراتژی آمریکا در رابطه با خاور میانه

به منظور حفظ موقعیت برتر سیاسی و اقتصادی و  خاورمیانه تسلط بر منابع نفت و گاز ۀهدف استراتژیک آمریکا در رابطه با منطق

کشورهای  ۀمستقل سیاسی و تجزی هایبرای تحقق این هدف سرنگونی حاکمیت. است امپریالیسم جهانی ۀی خود به عنوان سرکردنظام

بیش از ده سال است که در دستور کار " بزرگ ۀخاور میان "کوچک با حاکمیت سرسپرده تحت عنوان طرح بزرگ منطقه به مناطق

 .قرار دارد

 "جنگ پیشگیرانه"ت عنوان تاکتیک تجاوز مستقیم نظامی تح

گیر کردن در باتالق جنگی فرسایشی و دراز  ،بسیار گزاف هایو پرداخت هزینه تجاوز مستقیم نظامی به کشورهای عراق و افغانستان

رساند  امپریالیست آمریکا و متحدین اروپائیش را به این نتیجه مدت و ناتوانی در استقرار امنیت و حاکمیتی با ثبات در این دو کشور،

کشورها از طریق ورود نیروهای نظامی منجر به ایجاد جنبش ضد تجاوز و اشغالگری و جنگی  که کاربرد تجاوز مستقیم و اشغال

 .دنبال خواهد داشته ناگوار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای متجاوز ب یکه پی آمدها فرسایشی و دراز مدت خواهد شد؛

 و مذهبی ایقومی و قبیله هایز طریق راه اندازی جنگتاکتیک ایجاد جنگ داخلی ا

نظامی تفرقه بینداز و حکومت کن هر چند تاکتیکی بسیار قدیمی است و در دوران استعمار کهن و همچنین در دوران  ــتاکتیک سیاسی 

زین آمریکائی و متحدینش در کار گرفته شد وهر چند متجاوه گذشته بخصوص در آسیای میانه و یوگسالوی ب ۀامپریالیسم و در دو ده

تجاوز به عراق و افغانستان از این تاکتیک در جهت استقرار موقعیتشان بعد از ورود به این کشورها استفاده کردند ولی در رابطه با 

ن دلیل در این دو بیشتر پی بردند؛ به همی قبل از اشغال و تجاوز مستقیم تر بودن این تاکتیک تر و بی درد سر لیبی و سوریه به کم هزینه

سازمان یافته و جنگ داخلی راه انداخته  هایدولت مرکزی شورش ۀخود علیه کشور سعی کردند از طریق عوامل و جریانات وابسته ب

خود وارد عرصه شده و پس از سرنگون کردن حاکمیت،  ،حاکمیت دیکتاتورها ۀو سپس تحت عنوان دفاع از مبارزات مردم علی

 .آنهاست روی کار بیاورند هایود که کارگذار منافع و سیاستخه رژیمی سرسپرده ب

 ترین شکل تقابل نظامی با ایران است؟ محتمل ایران از طریق ایجاد جنگ داخلی ۀچرا  تجزی

و مشکالت  یاین بحران باعث گسترش بیکار. اروپا دچار بحران اقتصادی شدیدی هستند ۀکشور آمریکا و اکثر کشورهای اتحادیــ  9

مبارزات مردم یونان و اعتصابات و اعتراضات گسترده  ی و اجتماعی در این کشورها گردیده که از جمله جنبش وال استریت وسیاس

  .در کشورهای مختلف اروپائی از آن جمله هستند

نواستعماری  ایهبرای برون رفت از این بحران اقتصادی و اجتماعی و حفظ موقعیت برتر خود ناچارند به سیاست هاامپریالیستــ  2

 چنین افزودن به بازار در اشکال فاشیستی برای دستیابی به منابع انرژی و سایر مواد اولیه و فعال کردن انحصارات گوناگون خود و هم

 .روی آورند تهاجم و تجاوز و اشغال کشورهائی که از نظر سیاسی استقالل دارند کاالهای بنجل خود به

تواند به حل بحران اقتصادی و سیاسی آنها کمک کند ولی  افزایش  تهاجم نظامی و تعویض رژیم می ۀصالبته موفقیت سریع در عرــ  1

فرسایشی و دراز مدت شدن جنگ و تشنج باعث تشدید بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در  جنگی ضد امپریالیستی و هایکانون

 .ز کنندچیزی که سعی می کنند از آن پرهی. کشورهای متجاوز خواهد شد

به ایران و در اختیار  آمریکائی و اروپائی هایامپریالیست روسیه و چین در رابطه با تهاجم نظامی هایمخالفت شدید امپریالیستــ  7

غربی در ایران که در صورت تحقق چنین امری  هایمی سرسپرده به امپریالیستیآمدن رژ قرار گرفتن ذخایر نفت و گاز و روی کار

ی پیمان شانگهای خواهد بود و مانع بزرگی برای رشد اقتصادی چین و روسیه و پذیرش رهبری و تسلط موقعیت شکست بزرگی برا

  .بدیهی است که چین و روسیه به سادگی تن به چنین شکست استراتژیکی نخواهند داد. غربی استهای برتر امپریالیست

وابسته  نیروهای نظامی و شبه نظامی ۀتوانائی نظامی ایران و شبک توجه بهبه ایران با  هاو صهیونیست هاتهاجم مستقیم امپریالیستــ  5

 خاور میانه و در شمال آفریقا و آمریکای التین و حتی در اروپا و آمریکا مسلما   ۀدر کشورهای مجاور و منطق به سپاه پاسداران

 .صادی و سیاسی و اجتماعی خواهد نمودکشورهای متجاوز را درگیر جنگی فرسایشی و دراز مدت و با پیامدهای سنگین اقت

به  هامالی و سیاسی و تبلیغی و آموزشی و تسلیحاتی امپریالیست هایقوم گرا با حمایت هایینیستوست ناسیونال شوهاسالــ  6

رادیو  نظامی و امکانات تبلیغاتی نظیر ۀدر اختیار داشتن نیروهای آموزش دید کشورهای مرتجع منطقه و خصوص انگلیس و آمریکا و

ینیست واحزاب ناسیونال شو. دنافکنی در بین مردم ایران مشغول صدها سایت و وبالگ به زمینه سازی در جهت تفرقه و تلویزیون و

 ۀبلوچستان و باند اینتلیجنت ساخت فاشیست و آدمکشان جندهللا هایرد نظیر حزب دمکرات کردستان و کومله و پژاک و پان ترکک  

و  هاامپریالیست ،در کنار این جریانات .فرمان ارباب هستند ۀآماد هاهار دست آموز امپریالیست هایسگ االهواز خوزستان شبیه

ست با جریان خائن و وطن فروش و جاسوس مجاهدین خلق ارتباط ارباب و مزدوری برقرار کرده و به آنها توسط هاسال هاصهیونیست
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وسیعی از نیروهای وطن  ۀشبک ،البته در کنار این جریانات .دهند ی و ترور میوادای آمریکا آموزش جاسوسموساد و سیا از جمله در ن  

از حاکمیت گرفته تا بعضی آیات عظام نظیر  هایفروش در داخل و خارج کشور با امکانات وسیع از سلطنت طلبان و جدا شده

 .در پیشگاه اربابان امپریالیست هستندمنتظر فرصت برای اثبات گماشتگی  ،رفسنجانی که به قول خودش عملگرا و واقع بین است

نئولیبرالیستی اقتصادی جمهوری اسالمی از جمله حذف سوبسیدها باعث  هایو سیاست هاامپریالیست ۀجنایتکاران هایتحریمــ  0

ضایتی بر بستر بحران اقتصادی و بحران سیاسی درون حاکمیت و نار هاامپریالیست. گسترش بیکاری و افزایش تورم و فقر شده است

ضد حکومتی  هایمساعدی را برای راه اندازی شورش کامال   ۀمردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی موجود زمین

 .بینند نظیر لیبی و سوریه فراهم می

 ۀطه با پرونددر راب هاراه اندازی شورش و جنگ داخلی در ایران حتی در صورت تسلیم بی قید و شرط شدن ایران به امپریالیستــ  8

  . بزرگ است ۀهمچنان در دستور کار خواهد بود؛ چرا که این امر در راستای عملی کردن طرح استراتژیک ایجاد خاور میان ایهسته

قومی و مذهبی و برادرکشی در نواحی مرزی چهار سوی ایران که توسط ناسیونال  هایملی و راه اندازی جنگ ۀایجاد تفرقــ  1

مجاهدین تکمیل خواهد شد و در چنین  یهاشود با ترورها و بمب گذاری و موساد رهبری می 6و توسط سیا و ام آی اجرا  هاینیستوشو

متشکل از باندهای " ارتش آزادیبخش ایران "و هادست پخت امپریالیست" شورای دمکراسی و حقوق بشر در ایران" شرایطی است که

قضیه هم شبیه  ۀاتی و تدارکاتی اربابان است، اعالم موجودیت کرده  و دنبالتسلیح هایمسلح وابسته به سیا و موساد با حمایت

 .سناریوهای لیبی و سوریه با اختالفات جزئی خواهد بود

ترین تجاوزگر و جنگ طلب تاریخ  امپریالیسم را به عنوان بزرگ ۀباید نقش غارتگران طور که تاکنون عمل کرده است حزب ما همان

و دست کسانی را که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از این  کند ن آزادی و دموکراسی در جهان روترین دشم بشریت، بزرگ

سازمان مجاهدین  و احزاب خودفروخته از هاافشای بی امان سازمان. سازد گیرند برمال کمک مالی و حمایت تبلیغاتی می هاعفریت

افتخار خود  ۀو اسرائیل صهیونیست را مای هاب حمایت از امپریالیسترنگارنگ که جل هایینیستوگرفته تا جریانات ناسیونال شو

اری و افشای دضد امپریالیستی و ضد رژیم سرمایه ۀپیوند مبارز  تنها از طریق  .تعطیل نشدنی حزب ماست ۀدانند  وظیف می

را به سمت   مردم ایران منفرد وتوانیم نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی را  می است که نفاق افکنانه استعماری و هایتاکتیک

 .برای کسب پیروزی متصور نیست ،راهی جز این راه .دید روشنی نسبت به دوستان و دشمنان  پیدا کنند سیاست صحیح  بکشانیم تا

  

* * * * * * *  
 

 عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران را قویا   رضا شهابی ۀعلی احکام صادره

 کنیم محکوم می
ر شریف و مبارز عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران توسط بیدادگاه رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی به رضا شهابی، کارگ

شرایطی است که وضعیت جسمی این کارگر زحمتکش وخیم  این در. تحمل شش سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد

اما قاضی صلواتی بدون هیچ شرمی  ،علیرغم این. نداند هشدار دادهک مورد خطری که جان وی را تهدید می نزدیکانش بارها در بوده و

این طریق عزم و ارادۀ رضا شهابی این کارگر مبارز را برای  کسب حقوق حقۀ  از شاید تا چنین حکم ضد انسانی را صادر کرده

    !زهی خیال باطل. خویش درهم شکند

کند و دست به آزار و  مهوری اسالمی چنین احکامی صادر میاری جداین نخستین بار نیست که رژیم ضد کارگری سرمایه

رژیم جمهوری اسالمی از روی ضعف و استیصال و برای زهر . زند فعالین کارگری و مخالفین خود می ۀاذیت و پرونده سازی علی

یق مانع رشد جنبش و تشکیل این طر گردد تا از چشم گرفتن از مبارزین کارگری و خانه نشین کردن آنها به ترور و ارعاب متوسل می

سرکوب وحشیانه  جمهوری اسالمی همچنان که تا کنون عمل کرده است بقای منحوس خویش را در. مستقل کارگری گرددهاى اتحادیه

 .بیند و ضد انسانی کارگران و زحمتکشان می

فوری و بی قید و شرط رضا  حزب ما ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه و ضد بشری جمهوری اسالمی خواهان آزادی

توان  کارگران است که می ۀتنها درسایۀ تشدید مبارزه و پیکار بی امان و متحدان. شهابی و تمامی فعالین کارگری از زندان است

رژیمی که پاسخ نان، .اری جمهوری اسالمی علیۀ فعالین کارگری و نیروهای ترقی خواه را در هم شکستدرژیم سرمایههاى توطئه

فاشیستی و سرکوبگرانه دهد، فرجامی جز مرگ و نیستی در انتظارش نخواهد هاى آزادی بیان و تشکل کارگران را با چنین شیوه کار،

 هایدیگر احزاب و سندیکاه لمللی وامارکسیست لنینیست عضو کنفرانس بین هایحزب ما از تمامی احزاب برادر و سازمان.بود

ی را محکوم و به هر طریق ممکن  برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالین کارگر زندانی خواهد این اقدام ضد انسان کارگری می

 .بکوشند

 !آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و همه زندانیان دربند سیاسی

 !اری جمهوری اسالمیدمرگ بر رژیم سرمایه

 (توفان)حزب کارایران
 0730آوریل  31

 کارگران متحد و متشکل شکست ناپذیرند
  بکوشیم کارگران زندانی برای آزادی
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رژیم ضد . مختلف نیروی کار است هایتشکیل سندیکای کارگری نیز یکی از مطالبات عمومی کارگران ایران در بخش

. یاری از فعالین کارگری را به خاطر تالش در جهت برپائی تشکل مستقل زندانی و شکنجه نموده استکارگری اسالمی ایران بس

تشکیل سندیکای مستقل کارگری کابوسی . نداطوالنی زندان را پشت سر نهادههای سال ،در ایرانای بسیاری از رهبران جنبش اتحادیه

کند که  داند و به همین دلیل سعی می آور برای خود می ان را تهدیدی مرگرژیم ایران اتحاد کارگر. برای رژیم جمهوری اسالمی است

با وجود سرکوب وحشیانۀ رژیم جمهوری اسالمی، کارگران و زحمتکشان ایران . هر جنبشی در جهت برپائی تشکل مستقل را خفه کند

تالش و کوشش در این جهت . عتی تشکیل دهندمختلف صنهای ند چندین سندیکا در بخشابا پیگیری و تالش خستگی ناپذیر خود توانسته

 .شود دیگر هم به وضوح دیده میهای در بخش

حزب کار ایران . جهت حرکت جنبش کارگران در سمت کسب موفقیت و به عقب راندن کارفرمایان و رژیم حامی آنها است

اری و ضد کارگری جمهوری اسالمی درمایهخواهد که مبارزات خود را علیۀ رژیم س از کارگران و تمامی مردم ایران می( توفان)

های نمائیم که همبستگی خود را با میارزات رفقای کارگر خود در بخش ما کارگران و زحمتکشان ایران را تشویق می. شدت بخشند

شان تمامی کارگران و زحمتکهای یک بخش از کارگران، مطالبات و خواستهای مطالبات و خواست. مختلف نیروی کار ابراز دارند

پیروزی نهائی در اتحاد همۀ . دستاوردهای مبارزاتی یک بخش از کارگران دستاوردی است برای همۀ کارگران و مردم. ایران است

این تنها مسیر ممکن برای رهائی طبقۀ کارگر ایران از یوغ بندگی . کارگران و زحمتکشان در زیر پرچم حزب طبقۀ کارگر است

 .اری استدسرمایه

 

* * * * * * * * 
 

 نه نادر و نه اسکندر
 

" نقد"امروزرا به عشق  ی"نسیه"کوروش گرفته تا نادر دهن پرکن تاریخ از هایخواهند با نام این روزها که درباریان می

 :آید به یاد می" امید"این بیت شاعری بنام  ؛به مردم ایران بقبوالنند دیروز

 .یدا شودکاشکی اسکندری پ      " امید"نادری پیدا نخواهد شد 

معرض  در ظلمت فرهنگ خرافاتی و کنیم در دوران شاه سلطان حسین معاصر زندگی می این بیت به آن معنی است که ما در

چنان  این بیت مظهر آرزوی دگرگونی است،اما آن.بریم نهیب وغارتی نظیر آنچه درعهد شاه سلطان حسین صفوی روی داد به سر می

 ۀروحی صدقه خواهی، ۀروحی روضه خوانی، ۀروحی شکست، ۀروحی شاه سلطان حسینی قرار دارد، ۀهمان روحی ۀآرزوئی که بر پای

ه خواهد ب گیری که می زمین ۀروحی ند،نبسیاری که در بستر نومیدی ناله میک ۀانگیز،روحی اعتقاد به نیروهای نامعلوم و ناپیدای معجره

توجه  هایبزرگ و خودکامگی هایصورت مظاهر دیوانگیه تاریخ را ب تنگ نظری که بزرگان ۀروحی پایمردی دیگران سرپا بایستد،

روحیۀ روشنفکری که در عالم انفراد خویش از دنیای قرن بیستم جدا مانده و  تاریخ، ۀکند نه بصورت مجریان اراد ناپذیر توجیه می

 .ند،بسته استاویش افکندهصدها نادر و اسکندر را در پای عظمت خ ۀکه کارنام هاتوده ۀچشم و گوش خود را بر حماس

 ــ ندانام بزرگ شده ۀو تا آنجا شایست ــند انام بزرگ شده ۀفقط کسانی در تاریخ شایست.ندامردم ساخته هایتاریخ را همیشه توده

گر ایران ا. نداتکیه کرده و بازو و مغز آنها را به حرکت درآورده هاتوده ۀآگاهانه و غیرآگاهان هایکه به مقتضیات تاریخ و نیازمندی

خطاست که کسی . شد جانبازی نبودند نادری پیدا نمی ۀگرفت، اگر مردم ایران در مبارزه بر ضد ستمکاران آماد مورد تهاجم قرار نمی

جدا  هااز جنبش توده تاریخ و ۀجاد از آن روزکه نادر و. هزارایرانی جنگجوی ازخود گذشته را نبیند شمشیر نادری نیروی صدها در
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دگر باید ."نادر بسر نمیبریم...داریوش و گذشته نیستیم، در عهد کوروش و هایاما ما در دوران. رت دژخیمی سفاک در آمدصوه ب ؛ماند

 ".آفاق دگرشده شدن ما را کنون ک

قدرت جنگجوئی پارسیان بود هدیه  ۀمنظور ارعاب آنها تیر و کمان را که نشانه گویند کوروش برای پادشاه سکاها و ب می

همچنین . بیش نیست ایمعاصر بازیچه هایولی امروز تیر و کمان کوروش در میدان جنگ. روز کوروش حق داشت اید آنفرستاد ش

امروز . و نادر که بقامت عصر ما کوتاه و نارسا و مضحکه است... است افکار و نظامات اجتماعی روزگار کوروش و داریوش

وجود به طبقات جدیدی . گنجیده است گذشته نیز نمی هایخیله افسانه پردازان قرننیروهای تولید جامعه به تکاملی نائل آمده که در م

رسیده  ایبیسابقه ۀمردم و شرکت آنها در سرنوشت خویش به درج هایآگاهی توده. کارگر قدم به عرصه گذاشته است ۀطبق. نداآمده

مطمئن به سوی  هایخلق را با قدم هایافکنده و تودهکارگر برای نخستین بار بر قوانین تکامل جامعه پرتو  ۀاست، ایدئولوژی طبق

دهد، سرنگون شدن تخت و  در جهان روی داده و می زانقالبات عظیمی که از قرن هیجدهم تا امرو. پیروزی رهنمون گردیده است

 هاخلق:کرده است کهپیشانی گیتی ثبت  این حکم تاریخ را با خط زرین بر هاروبیده شدن دیکتاتورها، به قدرت رسیدن توده ،هاتاج

 .ماننداند ند، حماسه سازان بیاند،قهرمانان واقعیاند، یگانه نجات بخش خویشاتاریخ ۀآفرینند

سلطان  جز به سود شاه یگری جز روحیۀ شاه سلطان حسینی نیست،ددر چنین روزگاری برای پیدایش نادر استغاثه کردن چیز 

خروش امواج . را دیده است 9112و مرداد  9119اسفند  ۀحادث ا نداشته باشد،او اگر چشم دیدن حوادث جهان ر. حسین معاصر نیست

او را با یک  هاناظر بوده است که چگونه مشت توده. خویش شنیده است هایقبل از کودتا در پای دیوار کاخ هایعصیان را در سال

از حرکت باز " نادر زمان" ا در خواب کند و یا به امیدر هاکه بتواند توده ایبرای او هر افسانه.ضربه از ایران به ایتالیا پرتاب کرد

 .هر رنگی و به هر شکلی و به هر لفظی که باشد،افسون نجات استه دارد ب

کاشکی : "او دیگر آرزوی ظهور اسکندر را دارد. اما روشنفکر زمینگیر،امید پیدا شدن نادر را هم از دل به در کرده است

در نظر روشنفکر زمینگیر، دیگر کار ملت ایران به دست خود او ! ی که اسارتگر میهن ما بودهمان اسکندر". اسکندری پیدا شود

 !ت شودساو زندگی بهتری برای این ملت در هایباید خداوندگاری از خارج بیاید تا در زیر چکمه. درست شدنی نیست

اما این دیگر محتاج . آید دست نمیه پریالیسم باگر بخواهیم تحقق این آرزو را در عالم امروز تصور کنیم طرحی جز استیالی ام

آهنین امپریالیسم  ۀاز میهن ما نیست که پاشن ایهیچ گوشه. گذرد از تحقق آن میها امری است که سال. آه کشیدن و آرزو کردن نیست

 .از جانب امپریالیسم است ،برد مصائبی که خلق ما از آنها رنج می. خود نداشته باشد ۀرا بر گرد

ثیر انحطاط آور عمیق در زندگی خلق ما داشته باشد، همین أتهاجم امپریالیسم ت ۀایران هیچ تهاجمی سراغ ندارد که به انداز تاریخ

جهان در  های، اگر ملتهاداشتند امپریالیست چه آرامش خاطری می. روحیۀ روشنفکر زمینگیر هم ارمغان شوم امپریالیسم است

برضد ضحا ک زمان پرچم طغیان  9172خونین خرداد ۀهفت هزارنفری که در هاجنبیدند اما ده آرزوی ظهور اسکندر از جای خود نمی

 به سنگر ایران را هایرا افتتاح کردند، دانشجویانی که دانشگاه 9157بر افراشتند، کارگران چیت سازی جهان که مبارزات سال 

برابر عزم خویش ناتوان ساختند،دلیرانی که  مد رضا شاهی را دریارانش که تمام دستگاه جبروت مح و نژاد مبارزه تبدیل کردند، پاک

منجی خلق ایران خود .ننشستند نبرد را اعالم داشتند،در انتظار ظهورنادر و قدوم اسکندر ۀخود فرارسیدن دوران تاز هاییر گلولهفبا ص

 .سم است لنینی ــپرچم مارکسیسم  پرچم او. کارگر است ۀآهنگ اوحزب طبق پیش. خلق ایران است
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 گشت و گذاری در فیسبوک
 

مختلف  هایمناسبته باشد که ب گذرد برگرفته از فیسبوک توفان می مطالبی که ازنظر خوانندگان عزیز توفان الکترونیک می

 : مالحظه فرمائیدرا این مطالب  از ایاینک چکیده. هردشان  بحث گردیدمو در فیسبوک درج و ۀدر صفح

 زنان

تواند جنبشی فقط  جامعه نیست و نمی حقوق دموکراتیک در کراتیک جدا از دیگر مسائل ووزنان برای کسب حقوق دم ۀمبارز

گاه ایران موظفند ضمن مبارزه با عفریت زنان آ .دیگری خارجی سروکارداریم یکی داخلی و ،عفریت ما امروز با دو.برای خود باشد

 کید کردم آنهائی که حاضر نیستند تهدید نظامی وأنیز ت قبال  .افشای عفریت ویرانگر خارجی نیز بپردازند سرکوبگر داخلی به مبارزه و

رانی محکوم کنند، حامی کودکان و مادران و زنان ای ۀعلی را هااقتصادی امپریالیست ۀتحریم جنایتکاران تجاوز احتمالی به ایران و

موریت دارند أآنها کاسبکارانی هستند در خدمت امپریالیسم جهانی که م. نداتساوی حقوق زن و مرد نیستند و بوئی از دموکراسی نبرده

 پیوند با گیری و زنان مبارز ایران بدون چنین جهت.به میدان آیند... با نقاب دفاع از حقوق بشر و یا حقوق زنان و کودکان و مادران و

مورد حقوق زنان صفحات  توان در می.کنند تحوالت ایران ایفا مثبتی در توانند نقش تاریخی و زحمتکشان نمی کارگران و ۀمبارز

سیاست  گرسنگی دادن مردم سخنی نرود و تحریم و مورد عفریت امپریالیسم و این بین در سخن گفت اما اگر در زیادی نوشت و

 ات پیشه گردد بی ارزش و کژراهه استمماش سکوت و کاسبکاری و

 مذهب و زنان
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شنوید و شاهد آن هستید زن  چه شما این روزها بیشتر می ولی آن(. موجود درجه دوم) نگاه تمام مذاهب به زن همین است

 هاتوسط نازیبیاد آورید دوران تدارک جنگ فاشیستی و تجاوزکاران . ستیزی اسالم است و ترساندن شهروندان ممالک غرب از اسالم

اشعال ممالکی نظیر افغانستان، . راه افتاده استه ب هاممالک اسالمی و مسلمان ۀبی علییامروز نیز جنگ صل .دوران و یهود ستیزی آن

صورت " هاجنگ تمدن"عراق، کشتار مردم لیبی و تحریم و گرسنگی دادن به مردم ایران و خطر تجاوز احتمالی با همین ترفندها و

بن الدن . اینان خود حامیان سرسخت خرافات و مذهب هستند. را نخورد هافریب تبلیغات امپریالیست ید هوشیاربود وبا. گیرد می

باید منافع .کسی پنهان نیست تقویت رژیم عربستان و دول مشابه درمنطقه دیگر بر. طالبان محصول خود آنهاست. محصول خود آنهاست

فردا وقتی روابط .ی و هراساندن مردم توسط دول غرب را بیرون کشید و افشا کردپنهان سیاسی اقتصادی در پشت اسالم ستیز

 رابطه با اسالمیسم ایران نخواهد بود جمهوری اسالمی با آمریکا حسنه شد مشکلی برای آنها در

 

 حقوق ملت ایران و حقوق جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی رفتنی، ولی ملت ایران پاینده و . حقوق ملت ایران، حقوق جمهوری اسالمی نیست، حقوق ملت ایران است

آنها را بپذیریم، تهدید و  ۀتن دهیم، دیکت هاامپریالیست هایآیا چون جمهوری اسالمی بر سر کاراست باید به زورگوئی. بالنده است

سکوت کنیم و  هاهیونیستو ص هامقابل سیاست تکه پاره کردن ایران توسط امپریالیست ضد بشری را بپذیریم، در هایتجاوز و تحریم

خواهیم در دام اپوزیسیون  آیا می.... قدرت است هیچ حقوقی را برای ملت ایران به رسمیت نشناسیم چون رژیم جنایتکار اسالمی بر سر

ل مگر حق مسلم مردم برای تشک. بدل شد رعراق بیافتیم که به همدست آمریکا برای سرنگونی رژیم بعث و اشغال آن کشو ۀخود فروخت

لمللی و حفظ تمامیت ارضی خود از آن اعلمی و بین ۀعرص عنوان یک ملت دره سیاسی با سایر حقوق مسلمی که ب هایادیزو آ

دستآوردهای خلق ایران ربطی به جمهوری اسالمی ایران .باید از تمامی حقوق مسلم خود دفاع کنیم. برخوردار است در تناقص نیست

آوردهای  این رژیم رفتنی است اما دست. اهی و معرفت و هوادار خرافات و نادانی و جهالت استجمهوری اسالمی ضد علم، آگ. ندارد

یم به بیراهه نامپریالیسم و صهیونیسم پیوند نز ۀضد استبدادی را با مبارزه علی ۀفراموش نکنیم اگر مبارز.ملت ایران مانده گاراست

 شد یم به آلت دست امپریالیسم و استبداد بدل خواهیمارفته

هر . با تولید بمب اتمی یکی نیست... برای تولید برق جویند، مثال   علمی سود می ۀکه از آن در عرص یاتولید انرژی هسته

لمللی بگوید فضولی موقوف این حق ملت ایران است که اانسان آزادیخواهی باید روشن و بدون تزلزل به زورگویان و غارتگران بین

نین حقی را برای خود دارند چرا چاسرائیل و اگر آمریکا . حق داشتن بمب اتم یداشته باشد و یا حت یاخود تصمیم بگیرد انرژی هسته

من موافق خلع سالح . داشتن این حق هنوز به معنای صالح بودن در تولید بمب اتم نیست.نداشته باشند...کره و ایران و کوبا و ویتنام 

که به  این مگر. ن چیزی روی نداده این حق برای ایران و هرکشور دیگر محفوظ استکه چنی اما تا زمانی. همین امروز. اتمی هستم

 فقط به رژیم به چسبیم در سکوت کنیم و هاامپریالیست هایمقابل زورگوئی که در این. تن دهیم  هاآمریکا و سایر امپریالیست ۀدیکت

جمهوری اسالمی باید توسط مردم سرنگون گردد و ما در فردای  رژیم. عراق افتاد ۀفروخت یم افتاد که اپوزیسیون خودههمان دامی خوا

 مواجه خواهیم شد  امپریالیستی بیشتر با فشارهای هم و مستقل از این ایران دموکراتیک

....... 

 داند ی از رژیم میئدر پاسخ به دوستی که چپ را جز

 ،نما چپ ایپرست هم هستند، برعکس عده نمیه ،واقعی هایتر کمونیست صحیح ۀواقعی و یا به گفت هایچپ وست عزیز،د

 رژیم اسالمی باشد و به امپریالیسم و استعمار نظر خوشی داشته باشد چپ نیست، وطنفروش است ۀچپی که فقط علی. وطن فروش نیستند

پنداری باید عالوه  کرات میوامپریالیسم جهانخوار موضع بگیرید؟ اگر خود را ملی و دم ۀر نیستید علیضفهمم چرا شما حا من نمی ماا.

 کرات نیستیدوپرست و دم صورت میهن درغیر این.بر مخالفت با رژیم با هرگونه تحریم و تجاوز به ایران نیز مخالفت کنید

 

 امپریالیستی هایدروغ رسانه

در  مورد کشتار مردم توسط رژیم بشار اسد طور سیستماتیک جعل و دروغ دره تا دلتان بخواهد هر روز و هر لحظه و ب 

 هایو دیگر رسانه...بی بی سی و صدای آمریکا . شود شهرحمص و عمر بابا و سایر شهرها پخش و به خورد مردم داده می

در  شاسوریه که مقر تقلبی ۀامپریالیستی رسالتی جز دروغ و تحریف ندارند و بر همین اساس با اشاره به منبع اپوزیسیون خودفروخت

دهند که نیمی از  نفر در حمص می 957یکروز خبر از کشته شدن . دهند دروغ بخورد مردم می لندن است هر روز بدون هیچ شرمی

منبع این خبرها اپوزیسیون سوریه  .دهد نفر توسط ارتش سوریه می 577آنها زنان و کودک بیگناه هستند و روز دیگر خبر از قتل عام 

تجاوز " مقبولیت و مشروعیت"ستشوی مغزی افکار عمومی، شرایط کنند تا با ش قدر تکرار می این خبرها را آن." لندن است در

ذهن ما برای قضاوت منطقی از اوضاع سوریه  ۀفوق یاری کنند ۀمصاحب ۀچنین شرایطی مطالع در. رسمی به سوریه را فراهم آورند

 وجود دارد حقیقت همیشه پنهان است هاجائی که منافع امپریالیست.است

لیبرالیسم که فرزندش نئولیبرالیسم افسار گیسخته است،  ۀهم در لفاف جویده سخن گفتن آن ،جویده. باید ساده و روشن سخن گفت

امور داخلی سوریه را محکوم کند و روشن بگوید که براندازی  کفش ندارد باید دخالت امپریالیسم در کسی که ریگی در. بیراهه است

این مورد و ماستمالی کردن  طفره رفتن در.مردم سوریه است ۀسوریه وظیفدولت استبدادی تک حزبی و یا چند حزبی و یا بی حزبی 

فوق بسیار دقیق و  آمقال.یک سیاست ریاکارنه و بر ضد منافع مردم است ،قضیه دخالت کشورهای امپریالیستی و نوکرانشان در سوریه

 ۀبدون مبارزه علی ،کراسی و آزادیوبرای دم نشان داده است که مبارزه سوریه و منطقه را برشمرده و موشکافانه حقایق جاری در

 .گژراهه است ،امپریالیسم

خودفروخته و پادوئی  !ند اگر نادان و جاهل نباشند حتما  اسوریه به دفاع برخاسته ۀکه از اپوزیسون خود فروخت کسانی ۀهم

کنند و اکنون نیز به  تان و عراق و لیبی دفاع میبه افغانس هااینان جملگی بیشرمانه از تجاوزات امپریالیست. دناامپریالیسم را پذیرفته
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ند ابه سوریه هااینان نه تنها خواهان تجاوز نظامی امپریالیست. مجازی به انجام وظیفه مشغولند ۀبلندگوی تبلیغاتی عموسام در عرص

افشای این مزدوران بخش .ندانبرده انسانیت اینان خودفروختگان استعمارند،بوئی از. خواهند بلکه همین سناریو را برای مردم ایران می

 .جدا ناپذیر از مبارزه برای کسب آزادی و عدالت اجتماعی است

 و ضد امپریالیستی دموکراتیک ۀبودن مبارز جدائی ناپذیر

حقوق بشر امپریالیستی . گذرد مبارزه برای تحقق حقوق بشر از مبارزه بر ضد امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع داخلی می

مستحق شکنجه و بی حقوق و وحشی و غیر متمدن، با حجاب و مسلمان و  هایاز انسان ایری است که ابناء بشر را به دستهحقوق بش

، بی حجاب و مسلمان غیر سیاسی، هوادار خصوصی "مدرن"، "الئیک"به اصطالح های دیگری از انسان ۀمسلمان سیاسی و یا به دست

جرج  ۀچنین تفکر بیمارگون. کند برخورداری از حقوق بشر هستند تقسیم می ۀکه شایست. ..سازی، سازمان تجارت جهانی، جامعه باز 

 و پیروان این دو تفکر نیز هر دو از یک قماشند. بوشی و یا تونی بلری با تفکر خمینی و الجوردی فرقی ندارد

 !!سوریه و عربستان دموکراتیک 

فروخت تا او را نیز تقویت و همراه با سایر " کراتیوکعربستان دم" بهمیلیارد دالر سالح  67سال گذشته امپریالیست آمریگا 

قرون وسطائی به سوریه  ایعربستان عشیرهای چه دنیای وارونه. عربی منطقه درمقابل ایران و سوریه قرار دهد ۀدول دست نشاند

قهرمان اروپا به عربستان  ۀنسحال بد نیست به اطالعاتی درمورد فروش سالح توسط فرا!!.دهد راسی میوکوالری درس دمکس

راسی و حقوق وکباره هوادار دمکیه اران تاریخ بکنایتج ۀهم.بریم سر میه چه دنیای شهر فرنگی ب نید تا ببینید درکسعودی نظری اف

 ندابشر شده

 تفاوت سندیکا و شورا

 پاسخ به یک دوست

اولی رکن حکومتی و برای کسب قدرت سیاسی و  کارگری هستند،های شورا و سندیکا علیرغم این که هر دو از جمله تشکل

اری است و هدفش کسب قدرت دتغییر بنیادی جامعه است و دیگری برای بهبود شرایط زندگی در چهارچوب مناسبات حاکم سرمایه

م ماهیت متفاوت آنها بنابراین نه تنها نباید این دو تشکل سازمانی را با یکدیگر اشتباه گرفت بلکه به هیچ وجه مجاز نیستی. سیاسی نیست

 .را یکی کنیم و وظایف مستقل آنها را در هم ریزیم

اگر سندیکاها و . برند سندیکا باید متحد کنندۀ همۀ کارگرانی باشد که به لزوم اتحاد برای مبارزه با کارفرمایان و حکومت پی می

 .باشد بل حصول میبسیار وسیعی نباشند تحقق اهدافشان هم غیر قاهای کارگری سازمانهای اتحادیه

...... 

  تحت ستم متحد شوید هایشعار اتحاد پرولترهای جهان و خلق ۀدربار 
دوران چنین شعارهائی گذشته و این شعار ما را به اتحاد با طالبان و حزب هللا و « : رد این شعار نوشته است که دوستی در

هر  ۀسوم علی ۀید آن را به جنگ داخلی تبدیل کنیم و در جبهدر ضمن اگر جنگی درگیرد با .کشاند حماس و نیروهای ارتجاعی می

 .» بجنگیم ،دوطرف جنگ

 :پاسخ به این دوست 

وران رهائی دگیتی متحد شوید از آن لنین است و در انطباق با عصر امپریالیسم و  هایخلق ۀهان و همجشعار پرولترهای 

لطه با تحت س   هایتضاد خلق ،رضی از تضادهای اساسی دوران حاکی این فرمولبندی صحیح است زیرا. دربند فرموله گردید هایخلق

شود مبارزه نمایند و ازحق  روا می هاه بر خلقکستمی  ۀهان موظفند علیجبدین رو پرولترهای . امپریالیسم برای رهائی از بند است

نونی کآیا در دوران .د حمایت گرددب تضعیف امپریالیسم جهانی است و بایجاین مبارزه مو. نندکحمایت  هاتعیین سرنوشت خلق

مخالف اشغال افغانستان و  ا  دارند؟ شما حتم دوجو...امپریالیسم در آسیا و آفریقا و آمریکای التین و ۀلطتحت ستم و تحت س   هایخلق

رخالف نظر این دوست  نید یا نه؟ بکشورها برای رهائی از استعمار دفاع میکملل این  ۀآیا از مبارز. هستید... عراق و لیبی، فلسطین و

برای اطالعات بیشتر به منتخب . امروز منطقه و جهان قرار دارد هایدر انطباق با واقعیت امال  که کنه تنها این شعار اشتباه نیست بل

 .نیدکملل رجوع  ۀمورد امپریالیسم و مبارز آثار لنین در

م و این ملل حق دارند صرف نظر از یزن میحرف .... ما از ملت لبنان، ملت افغانستان، ملت فلسطین، ملت عراق

این منظر باید از مبارزاتشان  از و. لطه جوئی امپریالیسم و صهیونیسم دفاع کنندشان از موجودیت خود در مقابل تجاوز و س   ایدئولوژ ی

ایدئولوژی  ۀبه بهان کسی که مقابل متجاوزین صهیونیست اسرائیلی مشروع است و هلل درادفاع حزب.تجاوز خارجی حمایت کرد ۀعلی

. دهد تجاوز و زورگوئی و نقض حق ملل در سرنوشت را مورد تائید قرار می گر بمباران لبنان توسط اسرائیل باشد، مذهبی آنها نظاره

شرط مقابل تجاوز به افغانستان بایستید، آن را محکوم و خواهان خروج فوری و بی قید و  شما با چنین استداللی قادر نخواهید بود در

 .متجاوزین از خاک افغانستان گردید

این رو  لطه با امپریالیسم است و اززیر س   تحت ستم و هایدوران کنونی تضاد خلق ۀیکی از تضادهای اساسی و یا عمد

 ممالک امپریالیستی از هایریای صنعتی ممالک معظم امپریالیستی است و اگر کمونیستاامپریالیسم متحد پرولت ۀلطضد س   هایجنبش

عنوان لنینیسم را که تکامل مارکسیسم ه ب ایپدیده سفانه امروز جریاناتی هستند که اساسا  أمت.غلطتند نیسم در میوآن حمایت نکنند به شو

اینجا سخن  فراموش نکنیم که در.برند سر میه اری رقابت آزاد، یعنی قبل از ظهور انحصارات بدپذیرند و در دوران سرمایه است نمی

شود  که از جانب امپریالیسم بر آنها ستم اعمال می... تحت ستم در آفریقا و آسیا و آمریکای التین هایو میلیاردها خلق هااز میلیون

 هابرای چپاول سرزمین هاو سرمایه است و تضاد اساسی سوم تضاد بین امپریالیست دیگر تضاد اساسی دوران کنونی تضاد کار..است

شرایط کنونی تضاد  ما در به باور. تواند در نهایت به جنگ جهانی منجر شود است که این امر میو منابع طبیعی و تقسیم مجدد جهان 

درستی به ه لنینیسم تئوری و تاکتیک پرولتاریا در عصر امپریالیسم است و ب.ترین تضاد است تحت ستم با امپریالیسم عمده هایخلق

 .دوران کنونی پاسخ داده است ۀمسائل پیچید
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 " سوم ۀجبه"اوز احتمالی به ایران و تج ۀدر بار 

 

. نکرت و مشخص مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرارداد تا بتوان نتایج مترتب بر آن را بیرون کشیدطور ک  ه را باید ب ایهرمقوله

برای رهائی  تحت ستم هایآیا باید از خلق.گردد ستمگری امپریالیسم و الحاق تعریف می ۀتحت ستم در ارتباط با مقول هایخلق ۀمقول

جنگ امپریالیستی جنگی ارتجاعی برای تقسیم مجدد جهان و . چه باشد ،بحث دیگری است هاکه تاکتیک کمونیست دفاع کرد یا نه؟ این

تاکتیک و نوع برخورد با این .جنگ رهائیبخش جنگی دفاعی برای کسب استقالل است. جدید و مواد خام است هایکسب اشغال سرزمین

سفانه همین أمت.و به آلت دست ارتجاع بدل خواهیم شد صورت به دگماتیسم در خواهیم غلطید غیر این فاوت باشد دردومقوله باید مت

ایران را از هر دو سو ارتجاعی ارزیابی  ۀاز جریانات سیاسی جنگ احتمالی و تجاوزکارانه علی ایکه عده ،درک غلط از مقوالت است

امپریالیستی .... صدام حسین را ۀایران و عراق در دوراری دسرمایه هاییعنی رژ یم.آورند کنند و مدام جنگ جهانی اول را مثال می می

که قادر باشند  اندازند ، بدون این تبدیل کنیم راه می" سوم و جنگ را به جنگ داخلی ۀجبه"پندارند و ساز  می 9190همانند روسیه 

سوریه و  احتماال  . و لیبی و نوع برخورد ما به اشغال عراق، افغانستان. اقتصادی و منطقی ارائه دهند ،یک تحلیل درست سیاسی

به  ،اگر مبتنی بر درک درست از ماهیت امپریالیسم و جنگ برای مواد خام و سرکردگی بر دیگر رقبای امپریالیستی نباشد..... ایران

 . بار است رسید و این فاجعه... رسیم که اپوزیسیون مرتجع عراق، افغانستان، لیبی  نتایجی می

طور ه ب هالیستیااین جنگ  از طرف امپر. ایران دارای یک ماهیت است فغانستان، لیبی، احتماال  تجاوز نظامی به عراق، ا

اروپا  ۀنظامی و کنترل رقبای تازه نفس نظیر چین و یا اتحادی هایمشخص آمریکا برای تصاحب مواد خام، نفت و گاز و ایجاد پایگاه

نهایت امکان رودر روئی  حل نگردد در ایصورت منطقهه اگر بمنظور حل بحران امپریالیستی است که ه اینها ب ۀهم.است

امپریالیستی با ویران سازی زیر بنای کشورهائی مثل عراق و ایران و لیبی و  حل بحران. و جنگ جهانی منتفی نیست هاامپریالیست

به  هافرار موج میلیونی انسان نفر از مردم محروم و زحمتکش و هاافغانستان و با خاک یکسان کردن این ممالک و نابودی میلیون

ه باید با صدای رسا و روشن و ب. پس این تجاوز محکوم است باید مانع این تجاوز جنایتکارانه شد.گیرد بیرون از کشور انجام می

به ایران آمریکا و اسرائیل حق ندارند . صورت متحد گفت که تجاوز امپریالیستی به ایران موقوف، اشغال و بمباران ایران محکوم است

 .سازمان ملل متحد است و باید محکوم گردد ۀلمللی و نقض قوانین خود ساختابین هایاین نقض تمام کنوانسیون. تجاوز کنند

 

ترین اقشار جامعه هستند که آسیب  و یژه محرومه این مردم ایران ب ،حال اگر بر فرض مثال  تجاوز به ایران صورت گیرد

قدر ایران را از  آن. غول پیکر است هایویرانگر هوائی با بمب افکن یک تجاوز مهیب  و ینی نیست، بلکهاین تجاوز ابتدا زم. بینند می

. تر اما نوکر آمریکا بر مسند قدرت بنشیند  کوبند تا با خاک یکسان شود، تا سرانجام رژیم سرنگون گردد و رژیمی ارتجاعی هوا می

 هاس آن کمونیستأاین شرایط چه باید کنیم؟ نیروهای پیشرو و درر حال در. گردد میاینجاست که مقاومت در روی زمین آغاز  تازه در

مقابل اشغالگران  ملی و میهنی در ایجبهه مقابل متجاوزین و نوکرانشان دعوت کنند و در مردم ایران را به مقاومت در ۀباید هم

مقابل متجاوزین  یگر نیروهای مسلح که خواهان مقاومت درباید دشمن اصلی و متجاوز خارجی را مورد هدف قرار داد و به د. بجنگند

سوی دشمن متجاوز خارجی و بیرون ریختن اشغالگران از خاک ایران و ه تمام سالح ب: شعار ما این است. هستند اعالن آتش بس داد

دست آورند و سرانجام با ه مردم را بتوانند قدم به قدم اعتماد  میها این بستر مبارزه است که کمونیست تنها در.... کسب استقالل ملی

کجای این حوادث  کنید و در شما چه فکر می! حال دوست  عزیز. داخلی و مطالبات مردم پاسخ گویند ۀملی به مسئل ۀحل مسئل

سوی دشمن ه سوی دشمن خارجی رها کنید و با دست دیگر به خواهید با یک دست تیر ب ید؟ تاکتیک شما چیست؟ چگونه میاایستاده

برید در کجاست؟ چرا امروز قبل از تجاوز به  سومی که نام می ۀاین جبه.!!تضادهای جاری را حل کنید ۀداخلی؟ و در آن واحد هم

بفرمائید  ،بین مردم دارید اگر نیرو دارید، نفوذ در ؟ منتظر چه هستید؟.کنید تان سرنگون نمی کشور توسط آمریکا رژیم را توسط جبهه

باید بیشتر تعمق کرد و . اجتماعی پاسخ داد ۀتوان به مسائل پیچید محل  که نمی با شعار توخالی و کشیدن چک بی !این گوی و این میدان

 .سنجیده حرکت نمود

 هاجنگ جنایتکارانه در ممالک اسالمی و تبلیغات ضد اسالمی امپریالیست

آنها از . به تبلیغات ضد اسالمی نیاز دارند که هم اکنون در ممالک اسالمی در جنگی جنایتکارانه درگیرند هاامپریالیست«

کند و با ایجاد چنین فضائی از ترس و  سازند که گویا تمام زندگی خصوصی و دستآوردهای مردم غرب را تهدید می اسالم هیوالئی می

استتار حمایت از  ۀردرا با پ هادفاع از منافع اقتصادی کنسرن هاامپریالیست. کنند دیگران را توجیه می هایاشغال سرزمین ،وحشت

پوشانند تا مردم خویش را برای دادن قربانی در عراق و افغانستان آماده کرده اشغال  حقوق مدنی و دموکراتیک و حقوق بشر می

کند که این همه مخارج و قربانی برای حفظ دستآوردهای بشریت و  افکار عمومی فکر می. فلسطینی را توجیه نمایند هایسرزمین

 ».ند ضرورت دارداغربی که آنها برگزیدهنوع زندگی 

 

 ۀکفش دارند و تمام هم و غمشتان مبارزه علی کوتاه به بحثی در فیسبوک دامن زد و به مذاق افرادی که ریگی در ۀاین نوشت

کنند در  ت میحمای... این عده که از استعمار فضیلتی ساخته و از الگوی لیبی و عراق و افغانستان و. است خوش نیامد" اسالمگرائی"

مخالف تجاوز به ایران هستند افشاگری و آنها را دشمن سوگند  که آنها امروز این چین و روسیه و از ۀکنار اسرائیل و آمریکا علی

 حزب ما در ۀکنند و از مطلب کوتاه و افشاگران نظامی به ایران حمایت می ۀحمل اینان بیشرمانه از. کنند مردم ایران معرفی می ۀخورد

به مذهب و  هابرخورد کمونیست ۀزیر پاسخی به نحو هایکامنت. دست دادند به فحاشی و انگ زدن متوسل شدند بوک عنان ازفیس

 .افشای پیروان حزب اسرائیلی منصور حکمت است
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 و شکل برخورد با مذهب هاکمونیست

وادار کرد از تعلقات مذهبی و اعتقادات  در مبارزه با مذهب نمی توان به زور اسلحه متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را« 

آگاهی  ۀدرجه ی مادی برچیدن آن که بهایچند هزار ساله در میان مردم دارند و زمینه ۀاین اعتقادات ریش. دینی خویش دست بردارند

سالم دوای درد این است که شمشیر کشیدن بر روی مذهب و از جمله مذهب ا. طور کامل فراهم نشده استه عمومی نیاز دارد هنوز ب

شود که مسلمانان و نه تنها مسلمانان حتی اتباع المذهب  دهد برعکس منجر به آن می نیست و نظر کسی را نسبت به اسالم تغییر نمی

یدک ه سیاسی را ب ۀاین ممالک نیز خود را مورد تعرض و تهاجم حس کنند و در مقابل یورش دشمن مذهبی که در حقیقت انگیز

ما از شکست بیسمارک در آلمان در مبارزه با مذهب با توسل به زور سخن . ی کرده به یورش متقابل دست زنندکشد جبهه گیر می

 . چند ده سال اخیر نظری افکنیم ۀنزدیک تعلق ندارد ولی خوب است به گذشته نزدیک و تجرب ۀرانیم چون به گذشت نمی

طور سیستم یافته و ماشینی تصمیم گرفتند آنها را از ه دند و بیهودی را سربه نیست کر هادر جنگ جهانی دوم میلیون هانازی

واکنشی را در جهان و در میان یهودیان موجب شد که از آن واکنش  هانتایج کار نازی! آیا در کارشان موفق شدند؟ هرگز. بین ببرند

دولت . ستهادر پی قتل عام فلسطینی هایکشور متجاوز و صهیونیستی اسرائیل پدید آمد که خودش با عدم آموزش از گذشته مانند ناز

ازد و جان و مال و  هد و اماکن مقدس آنها را نابود می ست که بهائیان را مورد تضییق و زندان و شکنجه و اعدام قرار میهاایران سال

ا اکثریت سنی، شیعیان را هقرن! آیا رژیم اسالمی ایران قادر شده است از نفوذ بهائیان بکاهد؟ هرگز. ند ناموسشان را آزاد اعالم می

روبرو ... آن در لبنان و عراق و عربستان سعودی و یمن و بحرین و پاکستان و ۀما با آخرین نمون دادند و مورد تعقیب و آزار قرار می

همبستگی  ۀمینبرعکس این اقدامات موجب مظلوم نمائی این مذاهب شده و ز! گیرند؟ هرگز ند از نفوذ شیعه جلواآیا آنها قادر شده. هستیم

 » و قدرت آنها را افزایش داده است

 

 حکمتیه و برخوردشان به اسالم ۀپیروان فرق

و بنیادگراهای مسیحی است با افتخار از  هاپیروان منصور حکمت که سیاست ضد مذهبی آنها در خدمت صهیونیست« 

اعالمیه پخش کردند و به عنوان مسلمانان  هاصهیونیست و هاتروریست خواندن پیامبر اسالم حمایت کردند، در تائید سیاست امپریالیست

و  هاحقوق دموکراتیک مهاجرین مسلمان را در اروپا در کنار نازی ۀهم هاتوبه کار سازمان علم نمودند و در کنار صهیونیست

گذشته آنهاست شرکت  منطقی اقدامات ۀباید از آنها پرسید که چرا در جشن کتابسوزان که نتیج. زیر پا گذاردنده ب هاصهیونیست

کنند؟ به چه مناسبت رهبران این جریان صهیونیستی در شهر کلن آلمان فدرال مراسم چهارشنبه سوری آتش زدن قرآن را به استناد  نمی

 .ترسند؟ چی می حمایت از آزادی اندیشه و بیان، مطرح نمی کنند؟ از

توان در اثر ساموئل هانتیگتون  را می که خطوط اساسی آن حقیقت این است که این عده در کادر سیاست امپریالیست آمریکا

به اصول ادعائی خویش  ایوگرنه اگر ذره. روند دست اوباما باال و پائین می ۀکنند و با اشار یافت حرکت می" هانزاع تمدن"تحت نام 

مانند بار گذشته که از کاریکاتوریست  دادند و از کشیش آمریکائی اعتقاد داشتند باید مراسم قرآن سوزی راه انداخته، فراخوان می

گوئی و سردرگمی آنها در بهترین حالت ناشی از آن است که آنها ماهیت این  این تناقض. کردند دانمارکی حمایت نمودند پشتیبانی می

نزاع بر سر آن  اقعا  کنند که گویا و مانند و تصور می آنها در سطح باقی می. فهمند بینند و نمی را که در گرفته است نمی ایمبارزه

سیاسی است  ۀکه این یک مبارز در حالی. است که یکی هوادار تمدن و ضد مذهب است و دیگری هوادار مذهب و دنباله رو سنت است

 .راهبردی آن تحلیل کرد هایرا در کادر سیاست نظم نوین امپریالیست آمریکا و سیاست و باید آن

به این جهت . سال عملی باشد هاهل عمومی است و این امری نیست که در طی دهمبارزه با نادانی و ج ،مبارزه با مذهب

یک کارگر . نداطبقاتی به آن برخورد کرده ۀمنافع مبارز ۀطبقاتی دیده و از دریچ ۀهمیشه مبارزه با مذهب را در متن مبارز هاکمونیست

ثیرش برای مبارزه بیشتر از أارد صدها بار ارزش و تکند و قرآن کوچکی در جیب د نمازخوان که در تظاهرات و اعتصاب شرکت می

زند و برضد پیامبر اسالم به عنوان  میگساری کرده و قرآن را آتش می ،در کلن نشسته اییک روشنفکر ژیگولوئی است که در کافه

از استقرار دیکتاتوری  طوالنی است که حتی بعد ایطبقاتی، مبارزه ایمبارزه با مذهب مبارزه. کند فرد تروریست اعالمیه پخش می

 » .دار ۀرشد مذهب را با تنویر افکار و اقناع خشک کرد و نه با چوب هایباید ریشه. رسد پرولتاریا در کشور نیز به پایان نمی

امپریالیسم و  هایپیروان سیاست ،ارتجاعی منصور حکمت هستند هایکفش دارند و آلوده به تئوری آنهائی که ریگی در« 

از سرخود فروختگی و به  ا  مشکل این افراد و جریانات اگر از سر ضعف تئوریک و نادانی نباشد حتم. نطقه و جهانندصهیونیسم در م

ترین انتقادی به اوضاع دهشتناک افغانستان، عراق، لیبی و فلسطین  هرگاه کوچک ،ماند انسان درعجب می. نان و نوائی رسیدن است

کنند و به خود  ترش می ایگردد عده اشاره می" متمدن"و " مدرن" هایامپریالیستشود و به اشغال و کشتار مردم توسط  می

عدم درک صحیح این افراد از ماهیت امپریالیسم، دیدن درخت اما ندیدن جنگل است و در تونل تاریک طی  ۀاین نشان دهند.گیرند می

زیرا براین باور بود که امپریالیسم " ارزیابی نمود آقای منصور حکمت از اشغال افغانستان دفاع کرد آن را مثبت. کنند طریق می

نژاد پرست اسرائیل و آدمخواران ناتو  هایونیستیصه! چه فقری" .موجب تضعیف اسالم سیاسی در افغانستان و منطقه خواهد شد

 » .منطقه خدمت کرد شود به امپریالیسم در این نمی بهتر از.زنند کف می" اندیشمندی"برای چنین 

 

 

 دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد   امپریالیستی است مبارزۀ

 (2)خود بود؟ ۀشاعر زمان" نادر نادرپور" آیا
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 9142رفیق احمد قاسمی مجله دنیا : نویسنده 
 

 پر میزند مرغ دلم بر یاد آذربایجان

  خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان

خورد کلمات مبارزه، امید، آینده،   دوران پس از شهریور به چشم مینادرپور کلماتی که بیش از همه در ادبیات  ۀبرخالف عقید

 .ما اینهاست ۀتواند باشد زیرا که روح زمان  جز این هم نمی. آزادی، سعادت و امثال آن است

 

    !گفت فرزند آنست که نادرپور می دوران دشواری

 

 ." ن است که شاعر نسلی دردمند و روزگاری پرآشوبمادعای من ای... من شاعر نسل و روزگار خویشم : "گوید  نادرپور می

ولی چنان که گفتیم نسل ما . هائی از آشوب روزگار ما در اشعار نادرپور تجلی دارد بسیاری از دردهای نسل ما و شعله واقعا  

: گوید که  میخود نادرپور در مورد نسل معاصر . فقط نسل درد و آشوب نیست، درد و آشوب وی هم دارای خصوصیات خود است

آفتاب زمان  ۀخواهد آین  اما در اشعار نادرپور که می". ترین وقایع شرکت جوید و در دشوارترین کارها دخالت کند ناچار شد در جدی"

 .توان یافت  ترین وقایع نمی باشد اثر زیادی از آن دشوارترین کارها و جدی

روزگار حافظ اگر چه از دوران سعدی چندان دور : "نویسد  و میکند   نادرپور در یک جا شعر سعدی را با حافظ مقایسه می

تر از   تر و سهمناک  نیست اما تحوالت و تغییرات فراوان، تفاوتی شگرف در میان این دو عهد پدید آورده و عهد حافظ را بسی پرآشوب

". اوضاع و روزگار اوست ۀخورد که زاد  تری به چشم می  آن دیگری ساخته است و به همین سبب در شعر حافظ مطالب و نکات تازه

بینیم که شعر حافظ برای ما کهنه نشده باید بیندیشیم که گذشته از نبوغ تابناک او علت دیگری نیز در   اگر هنوز می: "فزایدا سپس می

هنوز عصر ما از بسیاری . ما چندان پیش نرفته که تفاوتی عظیم با هفت قرن پیش داشته باشد ۀمیان هست و آن این است که هنوز جامع

 "جهات به روزگار حافظ همانند است

است این سخن تا حدی درست است؛ ایران ما آنقدر عقب مانده که هنوز " عصر ما ایرانیان"یعنی " عصرما"اگر منظور از 

اثر تحوالت گیتی در توان تغییرات شگرفی را که در   ولی معذالک آیا می. خورد  بسیاری از بقایای عصر حافظ در آن به چشم می

نقاط مختلف  ،توان ندیده گرفت که امروز برخالف عصر حافظ همین ایران ما نسبت به زمان حافظ روی داده است ندیده گرفت؟ آیا می

ی وابسته است که قابل مقایسه با دنیای عصر حافظ نیست؟ راهی که بشر ئجهان به هم پیوند یافته و سرنوشت کشور ما به سرنوشت دنیا

 ۀدر این صورت تردیدی نیست که فاصل. توانسته است به پیماید  ر طی چند صد سال اخیر پیموده در طول هزاران سال پیش از آن نمید

پس شعرنو، شعر امروز باید حاوی هزار . عصر حافظ از عصر سعدی است ۀعصر ما از عصر حافظ هزاران مرتبه دورتر از فاصل

 .حافظ وجود ندارد نکته و هزار معنا باشد که در شعر

هنوز عصر ما از بسیاری جهات به روزگار : "گوید  نادرپور برای آن که وجوه مشترک عصر ما و عصر حافظ را بیان کند می

های پس پرده وجود دارد،  ها و زشت کاری هنوز همان مشکالت و مصائب، همان قید و بندها، همان زهد فروشی. حافظ همانند است

 ی نیز هست ولی آیا واقعا  ئها البته همانطور که گفتیم دوران ما با دوران حافظ دارای همانندی". تازه گرفته استمنتها رنگ و شکلی 

ما همان مشکالت و مصایب دوران حافظ است؟ آیا ما در عهد ایلغار تیموری به سر  ۀتوان گفت که مشکالت و مصایب عمد  می

کنند از لحاظ خصایص اجتماعی و مقام طبقاتی مانند تیمور و چنگیز   رانی اتمی تهدید میبریم؟ آیا جهانخوارانی که دنیا را به وی  می

خورد؟ در روزگار حافظ از فردی نظیر   هستند؟ اگر نه، پس این تفاوت در کجاست و چرا در اشعار برخی از نوپردازان ما به چشم می

از این جهت حافظ . مردم نقش عمده در تعیین سرنوشت کشور نداشتتیمور کاری ساخته نبود و هنوز اراده  ۀاو در جلوگیری از فتن

 .دید  جز صبر و شکیبائی و امیدواری نمی ایبرای خود وظیفه

 ای دل که حق رها نکند  به صبر کوش تو

  چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

شود و به  ها نفر از مردم پخش می ان میلیونها با هزاران وسیله به سرعت در می اما آیا در روزگار ما هم که گفتارها و اندیشه

شاعر همان صبر و شکیبائی و امیدواری است؟ در اینجا باید گفت که برخی از شاعران  ۀآید باز هم وظیف صورت نیروی مادی در می

 .دی نیز هستندصبری و ناشکیبائی و ناامی دهند بلکه گرفتار بی  سفانه نه فقط همین وظیفه را نیز انجام نمیأنوپرداز ما مت

های پس پرده  ها و زشتکاری همان قید و بندها، همان زهد فروشی"در روزگار ما هم مثل روزگار حافظ  :گوید نادرپور می

در . سازمان امنیت -امروز کیست؟. ولی معلوم نیست در کجا؟ در زمان حافظ منشاء و مظهر این قید و بندها محتسب بود" وجود دارد

امروز . رفتند  زهد و زرق روحانیانی بودند که به صورت نیروی بزرگی وجود داشتند و همدوش شاهان پیش می ۀزمان حافظ فروشند

 .کرد  حافظ با محتسب و زهد فروش عهد خود مبارزه می. اند این روحانیان دروغین به صورت گماشتگان و دستیارهای دربار درآمده

  ها بگشایند بود آیا که در میکده

  فروبسته ما بگشایندگره از کار 

 اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند

 دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

نباید با همین دلیری با مظاهر امروزی ریا و ستم  ــخواهند در عصر خود همپای حافظ باشند اگر می ــآیا شاعران نوپرداز ما نیز

 مبارزه کنند؟
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کرد امروز آن چیزی که   ری و خرافات شکنی در آستین مرقع پیاله پنهان میاگر یک روز حافظ در نبرد به خاطر آزاد فک

خواهد و باید در زمان ما مثل حافظ در   کسی که می. تر از پیاله هست  های مهم"ممنوعه"اند پیاله نیست،  محتسبان دوران ما در دنبال آن

 .گاه سرود پیکار خود را به سازد آن ها را در آستین پنهان کند و"ممنوعه"قرن هشتم هجری باشد باید این 

کند و از این جهت مسائل   تا آخر دنبال نمی" خویش باشد ۀشاعر باید روح زمان"باید گفت که نادرپور فکر اساسی خود را که 

  .شود دوران ما به ندرت در اشعار وی مطرح می ۀعمد

 

* * * * * * * * 

 

 كارگر  یروز جهان ۀقطعنام
  19اردیبهشت 

 
 3193كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اردیبهشت ییكاسند

آنان  هایاری و بیان خواستهدی از مشقات روز افزون سرمایهئاول ماه مه روز همبستگی كارگران در سراسر جهان برای رها

 ی عاری از ظلم و ستم و استثمار استئی دنیائجهت برپا

 

 روز جهانی كارگر ۀقطعنام

 9119ان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اردیبهشتسندیكای كارگر

آنان  هایاری و بیان خواستهدی از مشقات روز افزون سرمایهئاول ماه مه روز همبستگی كارگران در سراسر جهان برای رها

 ی عاری از ظلم و ستم و استثمار استئی دنیائجهت برپا

های بیشماری به قیمت جان باختن و زندانی شدن و اخراج هزاران با گذشت بیش از یك قرن از مبارزات كارگران دستاورد

 دست آمده استه كارگر در كشورهای مختلف جهان ب

رود با تحوالت و پیشرفت جوامع بشری كارگران از موقعیت  با توجه به وضعیت زندگی در قرن بیست ویكم انتظار می

ییر قانون كار هستیم كه كارگران هیچگونه دخالتی در روند آن ندارند تری بهره مند شوند متأسفانه در حال حاضر شاهد تغ مطلوب

دستاوردها پایمال و موجب فقر و بیكاری روز افزون كارگران خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون  ۀكلی ،قانون كار ۀ،طبق اصالحی

مسقل كارگری  هایتا موانع سر راه ایجاد تشكلكار فعلی اگر اصالحاتی هم نیاز باشد تنها باید در فصل ششم این قانون عمل شود 

 هموار گردد و كارگران بتوانند برای تصمیماتی كه به حقوق و معیشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشند در چنین حالتی قطعا  

 . باشد تصویب نخواهد شد هزارتومانی كه تنها یك چهارم دستمزد واقعی می 181دستمزدهای 

کارگری مستاصل از تأمین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنائی جز درماندگی  ۀخانواد هااینها برای میلیون ۀهم از نظر ما

در این راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعیت . بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فالکتی روز افزون بر آنها ندارد،

خوانیم و در شرایط حاضر  شان فرا می و مطالبات هابه طرح متحدانه و سراسری خواست موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور

 :خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم

مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات  هایی تشكلئآزادی بی قید و شرط برپاــ  9

کار و زندگی، به عنوان حقوق  هاینهادهای دست ساز دولتی از محیط ۀید ضمن برچیده شدن کلیبا هاحق مسلم ما است و این خواسته

 .خدشه ناپذیر اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند

از . تافت اکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم کالن باشند و هایسرمایه را که اقلیتی صاحب ثروت و ایما جامعهــ  2

ما تعیین چنین . زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است هاینظر ما ناچیز دستمزدها و افزایش سرسام آور هزینه

کنونی تعیین و تعیین  ۀدانیم و با رد شیو کارگری می ۀخانواد هاسطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فالکت مطلق بر میلیون

 .واقعی کارگران بر اساس باالترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم هاینماینده دستمزدها توسط

پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته  هایما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بر چیده شدن شرکتــ  1

 کار و زندگی هستیم هایو ایمنی در محیط جمعی، تأمین امنیت شغلی کارگران و رعایت باالترین استانداردهای بهداشت

یك جرم قابل  ۀپرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثاب ایو بی هیچ عذر و بهانه كارگران باید فورا   ۀدستمزدهای معوق

 تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود

ند اباید متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یا به سن اشتغال رسیده ایهاخراج و بیكار سازی كارگران به هر بهانــ  6

 بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند ۀباید تا زمان اشتغال به كار از بیم

ر ایران تبدیل که سازمان تأمین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی د به رغم اینــ  1

سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از  ۀشده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخ

 هایدست نمایندهه این نهاد ب ۀدانیم و خواهان ادار تأمین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه می هایما بیمه. کارگران بیمار است

 .خب کارگران در سراسر کشور هستیممنت
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کارگران  ۀما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیــ  0

 آنان هستیم ۀی علیئزندانی و توقف فوری پیگردهای قضا

ی گافتصادی، سیاسی و فرهنگی و خانوادماعی، تزندگی اج هایما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصهــ  8

 هستیم

اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت  ۀما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغــ  1

 مندی آنان از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم مستمری بازنشستگان و بهره

برخورداری کودکان و والدین آنها از تأمین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشی . کار کودکان باید ملغی گرددــ  97

ژادی و   ملی و ن هایشان، نوع جنسیت و وابستگی رفاهی و بهداشتی یكسان و رایگان جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی

 .رسمیت شناخته شوده ب باید مذهبی می

لمللی کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قاطعانه از ابین هایمی حمایتما ضمن قدردانی از تماــ  99

لمللی ادانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین خود را متحد آنان می ،كارگران در سراسر جهان هایاعتراضات و خواسته

 كنیم كید میأاری تدی از مشقات نظام سرمایهئكارگران برای رها

اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت ــ  92

 برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 سندیكای كارگران شركت واحد اوبوسرانی تهران و حومه

 9119اردیبهشت  11

 

* * * * * * * * 
 

 شن بگیرندچراباید کارگران روز اول ماه مه را ج
 

مرکزی حزب کار ایران،  ۀتاریخی کارگران جهان، اقدام به درج مطالبی از رفیق کارگرعضو کمیت مناسبت روزه امسال ب

یم سخنرانی رفیق در میتینگ کارگری میدان راه امطالبی که در نظر گرفته. نمائیم  رفیق محمد حسن حسنی در رابطه با این روز می

 برگزار گردید وهم" سراسری کارگران ایران هایسس اتحادیهؤشورای م"وبه فراخوان  9161اول ماه مه مناسبت ه آهن تهران که ب

بدستان  1ژ للهی واچماقداران حزب ۀمیدان پاستور تهران در میان هجوم وحشیان باشد که در پایانی راهپیمائی می ۀچنین قطعنام

 .قرائت شد ایکمیته

این تشکیالت  ۀازبنیان گذاران اولی و" سراسری کارگران ایران هایسس اتحادیهؤشورای م"رفیق محمد حسن حسنی مسئول

زیادی در رهبری سندیکای  ۀاو که خود تجرب. شناختند ش بابک میارا با نام حزبی کارگران مبارز ایران او. کارگری بوده است

ایفاء  اینقش ارزنده"راسری کارگران ایران س هایسس اتحادیهؤشورای م"اندوخته بود ،توانست در هدایت " گچ ساران"کارگران 

مبارزات این تشکیالت  نقش رفیق بابک در.اعتبارزیادی برخوردار نماید میان کارگران از نفوذ و سس را درؤشورای م نماید و

ش چپ ترین تظاهرات تاریخ جنب رابزرگ توان آن که بی اغراق می 9168رابطه با تظاهرات با شکوه اول ماه مه  وخصوصا  در

 . ایران نامید، فراموش نشدنی است

شکنجه توسط دژخیمان حکومت  هاماه پس از و پس ازمبارزات خستگی ناپذیرش، عاقبت دستگیر 9112سال  رفیق بابک در

 ۀاین روزتاریخی ما، درود پرشورخود را به خاطر در. ضد کمونیستی جمهوری اسالمی ایران وحشیانه به قتل رسید ضد کارگری و

 :او اینک مطالبی از و. داریم یاد او را گرامی می ارگر مبارز قهرمان نثار کرده واین ک

 متن سخنرانی
ساعت کار در روز دست به  8هزار تن از کارگران شهر شیکاگو در آمریکا برای قانونی کردن  9881اول ماه مه  روز در

میان کارگران اختالف بیاندازند ولی کارگران با توجه به  کارفرمایان برای درهم شکستن اعتصاب سعی کردند. اعتصاب بزرگی زدند

. هزار نفر رسید 87هزار به  47که در روز دوم ماه مه تعداد آنها از  طوریه کارفرمایان، صفوف خود را بیشتر متشکل کرده، ب ۀحیل

ن آمریکا به خاک و خون کشیده شد این اعتصاب عظیم با وجود مقاومتی که کارگران از خود نشان دادند، توسط پلیس و کارفرمایا

. صدها کارگر به گلوله بسته شدند و چند تن از نمایندگان کارگران اعتصابی دستگیر شده و توسط دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم شدند

 :دادگاه یکی از نمایندگان کارگران که به اعدام محکوم شده بود، گفت در

نجات خود  ،نفر از زحمتکشان فقیر و ستمدیده هاتوانید جنبش کارگران راکه میلیون میدارزدن ما  کنید که با اگرشما فکرمی« 

 » .کنید را خاموش می ایاز بین ببرید، پس مرا دار بزنید، ولی شما باید بدانید که با کشتن ما فقط جرقه بینند  را در آن می

ن نمایندگان کارگران را اعدام کردند، ولی نتوانستند جنبش که کارفرمایا با وجود این. با افتخار جان دادند محکومین مردانه و

 .اجراء در آورند ساعت کار در روز را به تصویب و 8کارگران توانستند قانون  کارگران را متوقف کنند و

نی که به دادگاه محکوم به اعدام شدند ولی بعد از چند سال در یک دادگاه جها که آنها در اما دوستان کارگر، با توجه به این

دعوت کارگران تشکیل شد ، بیگناهی کارگران اعدام شده به جهانیان ثابت شد واز آن به بعد روز اول ماه مه را روز کارگر، روز 

اردیبهشت در ایران واین روز را کارگران سرا سر جهان با  99همبستگی جهانی کارگران اعالم داشتند که این روز مصادف است با 

 . گیرند ر جشن میشکوه هر چه تمامت
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شورای  9211در سال .شد  طرز باشکوهی بر گذار میه جشن اول ماه مه در دوران قبل از حکومت ننگین پهلوی در ایران ب

لمللی ادر جشن کارگری ایران ،اول ماه مه روز بین تهران تشکیل شده بود برای نخستین بار ۀکارگران که از اتحادی ۀمرکزی اتحادی

ولی در دوران ننگین . نقاط دیگر بر گزار گردید  بدین مناسبت تظاهرات وسیعی توسط کارگران تهران و. گرفت کارگران را جشن 

ه شد و این جشن را ب محمدرضاشاه جالد از بر گزاری درست این جشن به عناوین مختلف جلوگیری می حکومت رضاخان قلدر و

کردند و حاال  طور مخفی بر گزار میه گران آگاه ایران هر ساله این جشن را باما کار. آوردند طرز انحرافی و ننگین به نمایش در می

توانیم  زحمت کشان و با نیروی پر توان خود توانستیم رژیم منفور پهلوی را سرنگون سازیم، حاال می همراهی سایره ما کارگران که ب

کارگران و  ۀجشن بگیریم تا برادری و همبستگی خود را با کلی تر برگزار کنیم و وظیفه داریم که روز اول ماه مه را هر چه با شکوه و

 .زحمتکشان جهان اعالم نمائیم

داند که مانند سال گذشته روز اول ماه مه را با کمک سایر  خود می ۀسراسری کارگران ایران وظیف ۀسس اتحادیؤشورای م

 .خواهد که فعاالنه در این جشن بزرگ شرکت کنند یکارگران و زحمتکشان سراسر ایران م ۀبرادران خود جشن بگیرد و از کلی

 قطعنامه راهپیمایی

 ۀامروز اول ماه مه، روز جهانی کارگران و مبارزات دالوران. اول ماه مه بر تمامی کارگران و زحمتکشان جهان خجسته باد

 .باشد کارگران می

و  هااین پیروزی. سخت طبقاتی بوده و هست ۀرزکارگر جهان از بدو پیدایش خود همیشه و در همه حال درگیر یک مبا ۀطبق

ن مبارزات بود که ما کارگران، دشمنان واقعی خود را شناخته و راه مبارزه با آنها را نیز یدنبال داشته است و جریان همه شکستهائی ب

نج ما را غارت نموده و ره دستآنها همیش.ما هستند ۀدشمنان عمد ،اران مزدورددانیم که امپریالیسم و سرمایه ما می. یمافرا گرفته

 .نمایند می

تاریخ نیز این را ثابت . خواهیم ایستاد هاخونمان در برابر امپریالیست ۀداریم که تا آخر قطر بنابراین ما کارگران اعالم می

دسترنج ما را به  هاسالباشند و اکنون که امریکا،این جهانخوار پلید که  امپریالیست،کارگران می نموده است که پیگیرترین مبارزان ضد

باید بداند که نیروی . کند تالش می دست آوردن منافغی که با انقالب خونین خلقمان از دست داده است،ه غارت برده است،برای ب

 .که شاه را هم فرستاد چنان ،ددانی تاریخ خواهد فرستا اران مزدور او را به زبالهدهم او و هم سرمایه ،پرتوان ما

داریم ولی باید  امروز خجسته سالروز اول ماه مه را گرامی می داریم، ران سراسر جهان اعالم میگد را با کارما همبستگی خو

باید آگاهانه در این مبارزات شرکت نمائیم و با . طبقاتی ما ادامه دارد و راه پرپیچ و خمی داریم ۀبه خاطر داشته باشیم که هنوز مبارز

باشد و  سراسری کارگران ایران خواستار اجرای مفاد زیر می ۀشورای اتحادی.ان را در هم شکنیمارداتحاد و یکپارچگی خود،سرمایه

 :نماید به حق مبارزه می هایدست آوردن این خواستهه برای ب

 بیکاری برای کارگران ۀایجاد بیمــ  9
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