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     بازهم در مورد حمله احتمالی به ایران و وظایف نيروهای انقالبی   
  “ندمی خور“مردم قهرمان ایران همه آنها را به سيخ کشيده کباب کرده و                      

                                                      
 . بار ديگربا عربده کشيهای  جرج واکربوش و تهديدنظامی وزير امورخارجه فرانسه به ايران، تب جنگ باال گرفته است 

ی امپرياليسم و پرسش اين است آيا هم اکنون شرايط تجاوز نظامی به ايران فراهم است؟ وظيفه ما درقبال تهديدات نظام
   جنگ کدام است؟ا

 حقيت اين است که کابوس عراق ، افغانستان، لبنان و فلسطين که سپر بالی مردم ايران شده اند وضعيتی را بوجود 
، اصفهان و يا ، تبريزآورده است که امپرياليستها جسارت آنرا ندارند که مستقيما به سرزمين ايران تجاوز کنند و تهران

امپرياليستها در مجموع . اشغال گسترده ايران نه از نظر سياسی و نه از نظر نظامی ممکن نيست. غال نمايندشيراز را اش
. “می خورند“مردم قهرمان ايران همه آنها را به سيخ کشيده کباب کرده و . نيز توان اشغال سرزمين ميهن ما را ندارند

 و ابوموسی و يا بخشی از خرمشهر و آبادان می تواند در ولی اشغال جزيره خارک و يا سه جزيره تنب بزرگ و کوچک
بمباران مناطق صنعتی ايران صرفنظر از اينکه به صنايع هسته ای ربطی داشته باشد . دستور کار آنها قرار داشته باشد

 ما بايد تجربه .آنها خواهان نابودی ايران و کشاندن ايران به عهد حجرند. يا نداشته باشد از گزينه های امپرياليستهاست
، تجربه فلسطين و لبنان و عراق و افغانستان و يوگسالوی را در نظر مجسم کنيم و ، کامبوج و الئوسويتنام، کره شمالی

آنها بدون کوچکترين . اين تجارب برای شناخت ماهيت امپرياليستها بسيار اهميت دارد. از اين تجارب گرانبها بياموزيم
مناطق مسکونی را . ا سياست بجای گذاردن زمين سوخته می آيند و به ايران تجاوز می کنندناراحتی وجدان که ندارند ب

با خاک . ..و“ اسالم سياسی“مبارزه عليه “، “حمايت از مدرنيته“، “آزادی و دموکراسی“، “حقوق بشر“بنام نامی 
نيوم برای زدودن تفاله های اتمی در ايران گاز و بميهای سمی و ميکروبی و آلوده به مواد اورا. يکسان خواهند کرد

بيماری ايدز . بيماری سياه زخم را که در آزمايشگاههای آمريکا آماده کرده اند پخش می کنند. خويش پرتاب خواهند کرد
همانطور که در زمان جنگ .  به ايرانيها منتقل می کنند“امدادهای بشردوستانه“را از طريق پالسمای خون در چارچوب 

کاری که در ايران می کنند همان کاری است که در عراق و يوگسالوی و . مپرياليستهای فرانسوی کردنداين کار را ا
 آنها توری از دروغ و سکوت بر روی اين جنايات خواهند “دموکراتيک و آزاد“رسانه های گروهی . ويتنام کردند

امروز شاهد هستيد که تا به چه حد در مورد شما . انداخت تا افکار عمومی مردم جهان از اين همه جنايت با خبر نشود
  .طبيعتا بايد اين جو را شکست. مبارزات مردم عراق و فلسطين و لبنان و افغانستان سکوت کرده و يا دروغ می گويند

اسرائيل صهيونيست بخشی از اين جنايات ضد بشری را . تمام اين برنامه روی ميز جرج بوش و ديک چنئی قرار دارد
  . يردبعهده می گ

اين سياست تهديد ايران به نابودی تنها به نفع رژيم جمهوری اسالمی و اتحاد يکپارچه مردم بر ضد تجاوز بيگانگان 
رژيم از اين تهديدات سود می جويد تا اپوزيسيون مترقی ايران را سرکوب نمايد و حقوق مسلم آنها را به زير پا . است

ی از نفرت عليه خويش در ايران فراهم می آورند و وقتی مردم ايران فاجعه امپرياليستها با اين سياست فضائ. بگذارد
می گويند . عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين را در مقابل خويش می بينند بدامان رژيم جمهوری اسالمی پناه می برند

تب بدتر و فاجعه آميز تر سرنوشتی که از وضعيت فعلی به مرا“ خدا را شکر که ما به سرنوشت عراق دچار نشده ايم“
در اينجا امپرياليسم و صهيونيسم در خدمت .  مردم می گويند هشيار باشيم که وضع از اين بدتر هم می تواند بشود.است

. ارتجاع سياه ايران قرار گرفته اند و برخالف اين تصور که می توانند آنها را تضعيف کنند به تقويت آنها پرداخته اند
چه اشغال موضعی و  چه بمباران ايران در لحظه نخست  . است“موهبت الهی“مهوری اسالمی يک جنگ برای رژيم ج
دوباره جرج بوش می تواند سينه اش را سپر کند و روی يکی از ناوهای جنگی آمريکا ظاهر شود و . به نفع آمريکاست

ولی عمر چنين دروغها و  . با صحنه سازی بگويد فاتح جنگ است و رژيم جمهوری اسالمی را سرنگون کرده است
همه کارشناسان نظامی . چون تازه جنگ واقعی شروع می شود. فقط چند ساعت است“ آبدوغ خياری“ و اطوارهای ءادا

با اين حساب می کنند که موشکهای و نيروی هوائی ايران پايگاههای آمريکائی را در بحرين و قطر و عربستان سعودی 
قايقهای سريع ايرانی در خليج فارس خروج نفت را از تنگه . نفت را بمباران خواهند کردو چاههای و لوله های انتقال 

عربستان سعودی قادر نخواهد بود با افزايش توليد نفت و کاهش قيمتها جنايتکارانه . هرمز با اشکال روبرو خواهند کرد
 بهای نفت افزايشی سرسام آور خواهد .مانند زمان جنگ ايران و عراق به کشته شدن صدها هزار ايرانی ياری رساند

خسارت اقتصادی وارده به تاسيسات نفتی و صنعتی منطقه عليرغم تسليحات . اقتصاد غرب بشدت تهديد می شود. يافت
. ضد هوائی فروخته شده به امارات متحده عربی و عربستان هنگفت خواهد بود و تعميرات آن سالها بطول می انجامد

  واند از نفت ارزان عربستان سعودی برای رونق اقتصادی خويش به قيمت جان صدها هزار ايرانی اين بار اروپا نمی ت
جو نارضائی در ممالک . مردم جوامع صنعتی اين فشار را بر روی گوشت و پوست خود حس خواهند کرد. استفاده کند

  نگ با برگزاری تظاهرات ضد جنگ ابتکار امپرياليستی بنفع آمريکا نخواهد بود زيرا که مردم اين ممالک قبل از آغاز ج
عمل مبارزه ضد امپرياليستی را بعهده گرفته و اين فضا را بعد از شروع جنگ بر ضد امپرياليستها مورد بهره برداری 

و ، دموکراتها و ليبرالها ، کمونيستها، کشورهای مسلمان و غير مسلماناعتراضات مردم منطقه.قرار خواهند داد
معلوم نيست . سراسر جهان وضعيتی را در منطقه بوجود خواهد آورد که خشک و تر با هم می سوزدبشردوستان در 

، امارات پادشاه اردن رفتنی است. چهره خاور ميانه و نزديک پس از تجاوز آمريکا به ايران همان چهره گذشته باشد
  ادامه در صفحه بعد... متحده عربی با درهم
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مبارزات مسلحانه در تمام ممالک منطقه اوج .  از کويت چيزی باقی نخواهد ماند.شکستگی اقتصادی روبرو خواهد شد
 هنوز اسرائيل از گيجی ضربه حزب . کنترل نخواهد بودل، لبنان و افغانستان قابوضعيت عراق و فلسطين. خواهد گرفت

 از ديوار چين تا مغرب از اندونزی تا ونزوئال موج قدرتمند مبارزه ضد . که مزه آن را چشيد بدر نيآمده استلبنان هللا ا
فاق نظر ممالک امپرياليستی و سرمايه داری نيز در ميان خود برای حمله به ايران ات. امپرياليستی بوجود خواهد آمد

ممالک غير متعهد . جبهه آنها از هم اکنون شکننده است و آمريکا در اين جبهه تنها خواهد ماند. ندارند و نخواهند داشت
که می بينند امپرياليستها با زورگوئی همه پيمانهای جهانی را عليرغم امضاء نهادن زير آن زير پا می گذارند و با ابزار 

ه اقدامات غير قانونی و نقض پيمانهای جهانی مشغولند می فهمند که اين شتر فردا دم در ب“ شورای امنيت سازمان ملل“
“ ی امنيت سازمان مللاشور“پيمانها و قراردادهای بين المللی چه ارزشی دارند چنانچه . خانه آنها نيز خواهد خوابيد

مگر می شود با استناد به رای غير قانونی . ايدنمبزور امپرياليستها قادر باشد آنها را نقض کند و از درجه اعتبار ساقط 
شورای امنيت حق قانونی ايران را در غنی کردن اورانيوم نقض کرد؟ مگر می شود با استناد به رای غير قانونی و 
قلدرمنشانه شورای امنيت سازمان ملل در مورد حق غنی کردن اورانيو م توسط ايران پيمان منع گسترش سالحهای 

از درجه اعتبار ساقط کرد؟ ممالک غير متعهد همانگونه که در اجالس هاوانا در کوبا نشان دادند تجاوز هسته ای را 
امپرياليست آمريکا در عرصه ديپلماتيک و سياسی بهر صورت عليرغم سياستهای . امپرياليستها را تائيد نخواهند کرد

 در عرصه نظامی با وضعيتی روبرو می شود که سفيهانه احمقی نژاد در تحريک افکار عمومی بازنده خواهد بود و
پی آمدهای تجاوز به ايران غيرقابل پيش بينی است و تاثيرات ابعاد آن جهانی و . بهيچوجه برای آنها قابل پيش بينی نيست

امپرياليست آمريکا نفوذ فرهنگی ايران در منطقه و آسيای ميانه و آسيای صغير و کبير را که . راهبردی و ديرپاست
پيوند خلقهای منطقه و خويشاوندی آنها با . محصول تاريخ چند هزار ساله ايران است نمی تواند ناديده و دست کم بگيرد

ايران کشوری نيست که پس از جنگ جهانی اول و يا دوم سرهم بندی . يکديگر امری نيست که بتوان ناديده انگاشت
 به ايران برای آمريکا و اروپا و اسرائيل در منطقه امنيت ايجاد سفيهانه است اگر کسی بپندارد که تجاوز. کرده باشند
  .خواهد کرد

سران ارتجاعی ممالک مسلمان منطقه نظير امپرياليستهای اروپائی با مهار ايران و يا تضعيف ايران موافقند ولی با 
ند و آنها را ماجراجوئی خطرناک اقدامات نظامی آمريکا عليه ايران که دود آن مستقيما به چشم آنها می رود موافق نيست

، محاصره اقتصادی ، تحريکات اقليتهای قومی برای تجزيه ايراناز نظر آنها دامن زدن به جنگ شيعه و سنی. می دانند
کاهش ، ، ترور اساتيد و دانشمندان، دزديدن و يا خريدن دولتمردان و مطلعين امنيتیايران و پرووکاسيون عليه ايران

 ميليون يوروی هلندی برای راه انداختن راديو 15 ميليون دالر آمريکائی و 85، خرج  اپوزيسيون تقلبیتقويت، بهای نفت
، قهرمان سازيهای کاذب در نقش دولتمردان بعدی ايران و بعنوان آلترناتيوهای ينترنتی و دوره های آموزشیاو سايت 
. اين است که آمريکا فعال چند دست بازی می کند. ن است از تجاوز مستقيم نظامی در هر شکل آ بسيار موثرتر... آينده و

 و هم وعده خروج سی هزار ، هم نيروهای نظامی خويش را افزايش می دهدهم به کميسيون جيمز بيکر تکيه می کند
آنها فعال بر روی . هم تهديد می کند و هم آماده مذاکره در عرصه های جداگانه است. سرباز از خاک عراق را می دهد

اثيرات محاصره اقتصادی و تبليغات رسانه های گروهی اپوزيسيون خود فروخته ايران و نارضائی عمومی و تالشهای ت
حساب باز کرده اند بدون اينکه شمشير دموکلس تجاوز به مجتمعهای صنعتی ايران و ... سازمانهای غير دولتی در ايران 

  .داشغال موضعی خاک ميهن ما را از نظر دور داشته باشن
 ما“، “دستهای تجاوزکاران از ایران کوتاه باد“باين جهت تقويت جبهه های ضد جنگ در سراسر جهان با شعار 

 بايد در دستور رفقای حزب ما و همه “خواهان خروج بی قيد و شرط امپریاليستها از عراق و افغانستان هستيم
بايد روحيه مقاومت و مخالفت  را درقبال هر نوع تجاوز .  نيروهای انقالبی و ميهن پرست و ترقی خواه قرار داشته باشد

نظامی و يا تحريم اقتصادی  عليه مردم ايران تشديد کرد و تمرکز مبارزه را بر  ممانعت ازتجاوز نظامی امپرياليستها به 
 “هوری اسالمی و نه به جمگنه به جن“ و تروتسکيستی و گيجی آفرين “فوق انقالبی“بايد با شعارهای . ايران  قرار داد

که هدفش منحرف کردن تمرکز مبارزه از روی تجاوزکاران " چهارم و “  سوم"و زنده باد جبهه های غير واقعی 
 سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی وظيفه مردم ايران و .بربر و وحشی عليه مردم ميهن ماست مبارزه کنندامپرياليست 

مردم  ايران با مقاومت قهرمانانه خويش پوزه متجاوزين و . ها می گذرداز متن مبارزه و مقاومت عليه تجاوز امپرياليست
  .مزدورانش را به خاک خواهد ماليد

  
        
  *                                                                * * * *   
  

                      
  
  
 

 
 

  

  ! کوتاه باددست امپریاليستها از ایران و منطقه              
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                  ریف از ریش مارکس و حمله به مغزویتع   

 
امروز بسياری شاهدند که برخی مدعيان هواداری از منافع  طبقه کارگر از راهی که رفته اند وشايد ازروز نخست به آن 

سيسم درگذشته اگربودند کسانی که ازمارکسيسم لنينيسم چون پذيرش مارک. اعتقادی نداشته اند، سراسيمه برمی گردند
مدروزبود يک ذره نزول نمی کردند، همان کسان امروز ازمخالفان سرسخت مارکسيسم لنينيسم شده و با استفاده ازمنابع 

اين طور بنظر می آيد . قديم و جديد آنتی کمونيستی درنکوهش مارکسيسم لنينيسم سينه چاک ميدهند و کاغذ سياه می کنند
البته اينان ازانتقاد به مارکس . شتر از آن جهت است تا گذشته خودرا تبرئه کنندکه فريادهای ناهنجار و گوشخراش آنها بي

نخست به انتقاد ازاستالين پرداختند وسپس پای لنين رابه ميان کشيدند و آنوقت کاسه کوزه ها رابرسر . شروع نکرده اند
برخی از انان . ی رافراهم آوردندسرمايه دار" جاودانی" مارکس وانگلس خراب کردند وسرانجام زمينه دفاع ازنظام 

هنوز که هنوز است خودرا مارکسيسم جلوه می دهند ولی مارکسيسم را ازماهيت انقالبی آن تهی کرده تا حد يک نظريه 
.  جالب که ديگر به تاريخ تعلق دارد وبايد مايه ای برای مطالعات انديشمندان وپژوهشهای علمی باشد تنزل می دهند

تحقيق آنها . سم نيز مانند ساير کتب نگهداری شده درکتابخانه هاست وبدرد مراجعه محققها می خوردبرای آنها مارکسي
نيز درمارکسيسم نه برای آن است  که از آن اسلحه ايدئولوژيک وانقالبی برای بسيج طبقه کارگر بسازند، بلکه بيشتر به 

مارکس تعريف می کنند مغزوی را مورد حمله قرار آن خاطر است که مطالبی دررد آن پيدا کرده ودرحاليکه از ريش 
.می دهند  

کسی که . بی اعتقادی به مارکسيسم لنينيسم صرفا يک برخورد آکادميک نيست، يک بازی فکری روشنفکرانه نمی باشد
فقتی ديگر مارکسيست نيست و آنرا بدور انداخته و مورد قبولش نيست طبيعتا با نتيجه گيريهای علمی مارکسيسم نيز موا

اين علم به انسانها می آموزد که . مارکسيسم لنينيسم علم تحول اجتماع است. ندارد حتا اگر با آن علنا به مخالفت برنخيزد
نظامهای توليدی و اجتماعی درنتيجه مبارزه طبقاتی به دنبال يکديگر آمده و سرانجام بشريت ره به جائی می رساند که 

ارزه طبقاتی، به عدالت اجتماعی و زندگی انسانی استثمار راازبين ببرد وطبقه کارگر برای پايان دادن به جنگها، به مب
.رابمنزله محمل سوسياليسم به قدرت بنشاند وجامعه را به سوی جامعه کمونيستی بکشاند  
امعه ايست جامعه کمونيستی ج. مارکسيسم لنينيسم به تکامل جامعه و به سوسياليسم وگذار از آن به کمونيسم اعتقاد دارد
درآن جامعه هرکس باندازه . که درآن انسان بدرجه عالی انسانيت نايل می گردد و به کمال مطلوب دست می يابد

نفرت ملی وطبقاتی ازبين می رود، تفاوت کارفکری ويدی . استعداش کارمی کند ودر حد نيازش ازجامعه بهره می برد
درا ازدست می دهد و مقوالتی خواهند بود که به تاريخ سپرده می نابود می شود، پول وثروت، فقر وگرسنگی مفهوم خو

مرزهای ملی ازميان می روند و کره خاکی سرزمين همه انسانها صرفنظر از رنتگ، نژاد، زبان و فرهنگ . شوند
اين آن جامعه ايست که مارکسيسم لنينيسم درپی پی ريزی آن است که پی ريزی آن با مقاومت و مخالفت . آنهاست

آنهائی که زندگی زالووار خودرا مديون . بقات، گروهها وافرادی روبرو می شود که منافعشان درحفظ نظم فعلی استط
اين ايده آل  انسانی به انسانهای شريف، به . مناسبات حاکم استثماری درطی  تاريخ بشريت تا کنون بوده اند و هستند

انگذاری چنين جامعه ای يعنی برای نيل به سوسياليسم که آلترناتيو رزمندگان راه طبقه کارگر نيرو می دهد تا برای بني
. جامعه سرمايه داريست پيکار کنند ودراين راه به تنها طبقه تا به آخر انقالبی يعنی طبقه کارگر بطور عمده تکيه نمايند

. وم تجربه بياندوزندحزب مستقل سياسی وطبقاتی طبقه کارگر راتشکيل دهند و از شکستها برای نيل به پيروزی محت
آنها به آينده می نگرند و می دانند که پس ازاين شب سياه روز . انسانهائی که که چنين می انديشند، نمی توانند سقوط کنند

.  روشنی وجود دارد که نامش سوسياليسم است، شکست ناپذيرند  
شکست کمون پاريس، . آن بکار می برندسوسياليسم مورد کينه دشمنان انسانهاست وتمام نيروی خودرا برای نابودی 

انقالب مجارستان، جمهوری شورائی ايالت باواريای آلمان، انقالب شوروی وچين و آلبانی ازسختی راهی که درپيش 
کمونيستها ولی ازاين شکستها به زاری نمی افتند، توبه نمی کنند، همه چيز را تمام شده تلقی نمی . است پرده برمی دارد

.اره برمی خيزند ولباس جنگ می پوشند وخودرا برای نبردبعدی تا روز قطعی جدال آماده می کنندنمايند، دوب  
روشنفکران خرده بورژوا که بدنبال مد روز به مارکسيسم روی آورده بودند با فروپاشی شوروی تصور کردند که اين 

ه جامعه متحول بعدی، به آينده انسان آزاد آنها همه اميد خودرا ازدست داده اند وب. سوسياليسم بود که دچارشکست شد
نظام سرمايه داری جاويدان است و پيشگوئی های . برای آنها همين است که هست وبايد با آن ساخت. اعتقادی ندارند

ما به اين اشاره نمی کنيم که امپرياليستها وسرمايه داران وسازمانهای . مارکسيسم لنينيسم تخيالت پوچی بيش نبوده است
فرديکه چنين دورنمائی ندارد از . وسی وعمال مزدور آنها تا به چه حد دراين تنور ياس ونا اميدی هيزم می افکنندجاس

تکامل . برای وی نظام سرمايه داری  پايان تاريخ است وپس از آن هيچ چيز ديگری نيست. امروز به فردا سقوط می کند
اصالحاتی که . ت تغييربنيادی اجتماع بلکه درجهت اصالح آن استتاريخ به پايان می رسد ولذا تمام تالش وی نه درجه

کاماتی است که مرتب برزبان ..... پارلمان بورژوازی، پلوراليسم، تعدد احزاب، پارلمانتاريسم و. زندگی وی را بهتر کند
البته جامعه سرمايه . می آورد وجار می زند که گويا با اين داروهای تجربه شده کشنده می توان جامعه انسانی برپا کرد

  ادامه درصفحه بعد".انسانی" داری
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کسی که به تحول . اد مبارزی ازکار درآيندپس چگونه ممکن است که آنها افر. سوسياليسم برای اين عده معنی ندارد
اين افراد دربهترين حالت . اعتقادی ندارد، کسی که  سکون راپذيرفته است  فقط می تواند خودرا براين سکون وفق دهد

غربی اند توگوئی ممالک ديکتاتوری آمريکای التين ويا ايران و نظاير " دموکراسيهای" خود مدافع جوامع سرمايه داری
ما برای اينکه ازبحث دورنيافتيم اشاره نمی کنيم که علت اين تفاوتها . ازخانواده جوامع سرمايه داری نيستندآنها 

وهمين افراد دربدترين حالت خود هوادار رفسنجانی و اصالح طلبان دوم خردادی ونظاير آن می شوند و . درکجاست
ليسم رسيده اند و مارکسيسم لنينيسم را پندارهای واهی دانسته آنها  که وقتی درانديشه خود به بطالن سوسيا. چرا که نشوند

اند ولذا به نقش  انقالبی طبقه کارگر اعتقادی نداشته ووجود استثمار وحتا استعمار را نفی می کتند،چرا نبايد از سرمايه 
ی توان درمجموعه ای از نق تماميت انتقاد آنها را به رژيم سرمايه داری کنونی ايران م. داری حاکم درايران دفاع نکنند

زدنها خالصه کرد که آنهم بزودی رفع می گردد تا ديگر ماللی از ورشکستگان اصالح طلبان دوم خردادی نداشته 
سروش اين چماقدار انقالب فرهنگی رژيم دردانشگاه به پيغمبر آنها بدل می گردد، مشکالتشان درحد محدوديت . باشند

.، وحق آزادی بيان  برای حمايت از سرمايه داری باقی می ماندبرای موسيقی پاپ، پوشش اسالمی  
وقتی  با سرمايه داری . پرسش اين است که اين خيل رميده و توبه کار چه دورنمائی غير از اين می تواند داشته باشد

 بايد آنرا آرايش کرد مانند شاخ گاو نمی توان درافتاد و آن را از بين برد برای اينکه بزعم آنان جايگزينی ندارد پس فقط
سقوط عده . وبرای همه قابل هضم گردانيد، بايد به زندگی شخصی رسيد وبار خودرا بست تا بار برای زندگی ديگران را

ای  که از کسب قدرت سياسی و سوسياليسم دست می کشند و به چاکران بورژوازی بدل ميشوند دراين نهفته است که 
آرمان آنها همين منزل آخر است که به آن رسيده اند و درفکر زيور آن . پيکار کنندديگر آرمانی ندارند که برای آن 

آنها . هرکس که اميد خودرا ازدست بدهد و به پايان شب سياه اميدی نداشته باشد به همين سرنوشت دچار می شود. هستند
زبقيه  با فروپاشی شوروی ، به کام که بدنبال رويزيونيستها ، شوروی را کشور سوسياليستی تبليغ می کردند، زودتر ا

. نهنگ سرمايه داری فرو رفته و می روند  
ه داری دراشکال ييا قبول سوسياليسم و مبارزه برای نيل به جامعه انسانی و يا فرورفتن به منجالب حمايت از سرما

 مبارزه طبقاتی درکنار آنکس  که امروز به مارکسيسم لنينيسم حمله ميکند دير يا زود درعرصه تشديد. گوناگون آن
اين مسئله فقط يک مسئله زمانی است و کمونيستها بايد اين واقعيت را برای تعيين . دشمن طبقاتی قرار خواهد گرفت

آنها که اينروزها به مغز مارکس حمله ميکنند ولنينيسم را به ريشخند . برنامه استراتژيک خوداز هم اکنون بدانند
هائی هستند که از انقالب بعدی، ازمباره طبقه کارگر، ازقهرانقالبی،  از مبارزه کمونيستها، ميگيرند، همين آرمان بريده 

آنها راه ديگری جز حمايت از ..از مبارزه آزاديخواهان برای آزادی و استقالل  و پيکار عليه امپرياليسم می هراسند
می بينيم که دوری از . يه داری نيستسرمايه داری ندارند و رژيم جمهوری اسالمی نيز جز چيز ديگری جز سرما
راه نجات  مردم ايران دراستقرار يک . سوسياليسم و حمايت از سرمايه داری چه عواقب حشتناکی برای ميهن ما دارد

. نظام سوسياليستی در ايران است و جز اين نيز نخواهد بود  
 

                                  .......................................................................                
                                                      * * * *               

ِاعمال قهر انقالبى  در اين صورت زيرا.،نمايد تفسير" حالت سيادت"ديکتاتورى را بمثابه  الزم ميشمَرد ائوتسکىک"
در آن " دمکراسى... "حالتى است که هر اکثريتى در شرايط" حالت سيادت. "ميشود ناپديد ب قهرىمحو ميگردد و انقال

  !ميگردد ناپدید بدون هيچ دردسر انقالب اى با چنين نيرنگ شيادانه! دارد قرار
ناى آن ديکتاتورى به مفهوم و مع اين که. ولى اين شيادى بسيار ناشيانه است و نميتواند کائوتسکى را نجات بخشد

اى عليه طبقه ديگر است که مطبوع طبع مرتدين نميباشد، حقيقتى است همانند  طبقه ِاعمال قهر انقالبى از" حالتى"
عيان و آشکار " کشوردارى شکل"و " حالت"پوچى فرق قائل شدن بين ". خورشيد که با ِگل نميتوان آن را اندود چشمه"

اى ميداند که سلطنت و جمهورى  است، زيرا هر بچه ٣ا سفاهت به قوه سخن گفتن درباره شکل کشوردارى در اينج. است
تمام  اين شکلهاى کشوردارى مانند هر دوى بايد به آقاى کائوتسکى ثابت کرد که .َاشکال متفاوتى از کشوردارى هستند

 رى بورژوازىدیکتاتو يعنى بورژوازى دولت دارى، تنها نوعى از در دوران سرمايه" کشوردارى"گذرنده " شکلهاى"
  .هستند

مارکس است که با وضوح تمام  سرانجام صحبت از شکل کشوردارى نه تنها تحريف سفيهانه بلکه تحريف ناشيانه گفته
  .نه اينکه از شکل کشوردارى سخن ميگويد، دولت در اينجا از شکل يا تيپ

ديگر دولت "که بقول انگلس  جدیدى اشينانقالب پرولترى بدون انهدام قهرى ماشين دولتى بورژوازى و تعويض آن با م
  .، محال است"به معناى اخص کمله نيست

  "مرتدانه وى اين امر را ايجاب ميکند کائوتسکى الزم ميشَمرد تمام اينها را ماستمالى کند و تحريف نمايد، زيرا خط مشى
                                  ) لنين(                                      انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد

 
                                                  

!زنده باد دیکتاتوری پرولتاریا! زنده باد مارکسيسم لنينيسم  
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 درحاشيه سفر احمدی نژاد به آمریکا 
 

حضور احمدی نژاد دردانشگاه کلمبيا وهمينطور سخنرانی وی در اجالس سازمان ملل انعکاس گسترده ای درمطبوعات  
همجنسگرايی، واقعه هلوکاست و نابودی " انه سئواالتی نظيرطرح زيرک. ورسانه های آمريکايی و اروپايی داشته است

در دا نشگاه کلمبيا،  بشدت احمدی نژاد، نماينده واليت فقيه جمهوری اسالمی ..." اسرائيل، مسئله زنان وانرژی هسته ای
.عمال وی و دولت اسالمی رادرانظارعمومی خلع سالح نمودد ورا درموضع دفاعی قرار دا  

ت احمدی نژاد نه ظرافت ديپلماسی سياسی را می شناسد و نه اساسا ماهيت پس مانده و قرون وسطائی  واقعيت اين اس
احمدی نژاد درپاسخ به . رژيم جمهوری اسالمی به وی اين اجازه را می دهد که پاسخگوی سئواالت مطروحه باشد

رديد، بلکه رسما ه موجب خنده حضار گموضوع همجنسگرايی و انکار مضحک آن درايران نتنها هو شد واين بيان سفيهان
انگيزه . مورد حمله قرارگرفت" ديکتاتور کوتوله و فاقد دانش" از طرف رئيس دانشگاه کلمبيا نيز بشدت تحقير و با لقب

سکوت درمورد اشغال وحشيانه و . طرح  چنين سئواالت يک جانبه و دفاع از اسرائيل صهيونيست برکسی پوشيده نيست
ض ابتدايی ترين حقوق انسانی درسرزمينهای اشغالی پرده از سياست جانبدارانه کشتار بيرحمانه مردم فلسطين و نق

.برگزارکنندگان جلسه برمی دارد واين امرنيزبرهيچ انسان بيداروجدانی پنهان نيست  
 و به هرحال پذيرائی ازرئيس جمهورکشوری بدين شکل امری بيسابقه است و فقط درکادر سياست جنگی  وروانی آمريکا 

. ايران قابل تبيين استاحتمالی بهتجاوز   
احمدی نژاد با دروغی بزرگ و زننده ازآزادی بيان و عقيده در ايران سخن گفت، ازاعدام هزاران مخالف ضد رژيم 

دفاع نمود و بيشرمانه از نقش واال و جايگاه رفيع زنان درنظام جمهوری اسالمی سخن " تروريستهای بيگانه " بعنوان
دعا .  دانشگاه کلمبيا را با فضای حوزه علميه قوم عوضی گرفت و به پرت وبال گويی پرداختوی فضای جلسه. گفت

درکشوری که زنان . خوانی ومظلوم گرايی و دعوت از حضار به دين اسالم فقط می توانست موجب خنده حاضرين گردد
 با مردان هستند وآپارتايد جنسی بنيان اجازه ورود به استاديوم های فوتبال را ندارند و فاقد هرگونه حق و حقوق برابر

انکار آن مضحک و مسخره . ديگر چه جای انکار است..... و. شئون اجتماعی باز تاب می دهدمنظام اسالمی را درتما
رئيس جمهوری که سراپايش آلوده به کثيفترين و عقب مانده ترين خرافات است و به نمايندگی از يک باند فاسد . است

ان دردانشگاه کلمبيا و يا اجالس سازمان ملل حضور می يابد، فاقد صالحيت و مشروعيت در دفاع از منافع مافيايی دراير
وی بخاطر همين ماهيت ارتجاعی اش توان دفاع از حق طبيعی و مشروع مردم ايران در داشتن انرژی . مردم ايران است

رژيمی که .  بقای منحوسش است تا به فکر منافع مردمهسته ای را ندارد و  بيشتر بفکرچانه زنی  و گرفتن تضمين برای
 را  67تبديل کرده است و هلوکاست تابستان ... سراسرايران را به زندان کارگران ، زحمتکشان، زنان و  دانشجويان

اند آفريده وهر روز برای ارعاب مردم عده ای را درمال عام به دارمی آويزد و فاقد هرگونه پشتوانه مردمی است نمی تو
ظاهر قضيه اين است که اسرائيل و . درمقابل صهيونيستها و امپرياليستها بايستد و ازغرور ملی و منافع توده ها دفاع نمايد

آمريکا از گفتار و موضع گيرهای آقای احمدی نژاد نگرانند و جهانيان را از هيوالی کوتوله ای که می خواهد دولت مسلح 
ه جغرافيای سياسی حذف کند، می ترسانند ليکن به واقع  در باطنشان از پرت و بال گويی  به بمب اتمی اسرائيل را از نقش

احمدی نژاد با .ها وبل دادنهای سياسی وموضع گيريهای شعاری و تحريک آميزاحمدی نژاد به سماع نشسته و خوشحالند
شتر مصرف داخلی دارند، سياست آنتی سميتی و پان اسالميستی و انکار هلوکاست و هوچی گريهای مضحک که بي
اسرائيل از اينکه احمدی نژاد . شرايط تبليغاتی خوبی برای امپرياليستها و صهيونيستها عليه مردم ايران فراهم نموده است
چه کسی جز احمقی نژاد می . در مسند قدرت است وبه نفی هلوکاست می پردازد به وی درود می فرستد وآفرين می گويد

يل صهيونيست و اشغالگررا درافکار عمومی جهان مظلوم  و درعين حال درموضع تهاجمی عليه تواند اينچنين اسرائ
 مردم ايران قراردهد؟

اما سفر احمدی نژاد به آمريکا جنبه دگری نيز داشت و آن اينکه ماهيت اپوزيسيون ارتجاعی ايران نظير سلطنت طلبان 
اينها درکنار هارترين محافل امپرياليستی آمريکا و .  افشا شدرنگارنگ، مجاهدين و حزب کمونيست کارگری بازهم بيشتر

صهيونيستهای اسرائيل  که در تدارک  توطئه و حمله نظامی  به ايران هستند يک طرفه به افشای  جمهوری اسالمی دست 
تعيين اينها مخالف حق . زدند و عمال نشان دادند که درصورت حمله نظامی درکنار چه کسانی قرار خواهند گرفت

اين .سرنوشت مردم ايران بدست خودشان هستند واز سرنگونی رژيم اسالمی توسط آمريکا و اسرائيل  حمايت می کنند
جريانات ارتجاعی از کارزار سياسی تبليغاتی که توسط رسانه های امپرياليستی آمريکا به راه افتاد خوشحالند و اين را به 

دربيانيه های سياسی اين محافل . هوری اسالمی وآزادی و برابری می دانندنفع مبارزه مردم ايران برای سرنگونی جم
اينها سخنی از . ارتجاعی وسرنگونی طلب سخنی از امپرياليسم و نقش آن در منطقه و خطرحمله نظامی به ايران نمی رود

نستان، عراق و بمباران ازاشغال وحشيانه افغا. سرکوب وحشيانه مردم فلسطين توسط صهيونيستهای اسرائيلی نمی گويند
چنين تظاهراتی که فاقد موضع گيری روشن عليه امپريا ليسم و صهيونيسم باشد، بی محتواست باب . لبنان سخن نمی گويند

افشای يک جانبه جنايات جمهوری اسالمی وسکوت . دندان جنگ افروزان بوشيسم و نئوکانهاست وغير قابل دفاع می باشد
نيع آمريکا درعراق ، فلسطين ، افغانستان و لبنان و نعرهای جنگ عليه مردم ايران سياست مرگ آور درقبال جنايات ش

ماهيت چنين تظاهراتهائی ارتجاعی و به همدست امپرياليسم و نيروهای استعماری . ترقی خواهانه ای نيست و نخواهد بود
. تبديل شدن است و بس و جز اين نيز نمی باشد  
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 دردفاع از کارگران سندیکای شرکت واحد
شکيالتی و سندیکایی فراوانی را پشت خود  تکارگران ایران بطورکلی مبارزات تاریخی گرانقدر و همپای آن تجارب

آنها برای نيل به مطالبات و آرمانهای خود طی نسل های گذشته متشکل و متحدانه مبارزه کرده ودراین راه .ارندد
اعتصابات کارگران کوره پز خانه ها، دخانيات، چيت . قربانيان بيشماری را در راه آمال واهداف خود بجای گذارده اند

امروزه با اینکه طبقه . ور مبارزات درخشان آنان استآ سازی، کبریت سازی، نساجی وغيرو درگذشته های دور یا
کارگر ایران درمقایسه با گذشته ازجهت کميت وتراکم به نيروی بالقوه عظيمی برای بدست گرفتن قدرت سياسی تبدیل 

زیرا از یک سو .شده  و آمادگی بيشتری رادارد، ليکن دچار پریشانترین و فالکتبارترین دوران تاریخ خودمی باشد
وضع وخيم اقتصادی همراه با سرکوب هرنوع آزادی های صنفی، سياسی و اجتماعی بردوش این طبقه سنگينی می 

 حال کارگران  اینبا. کند، واز سوی دیگر عدم وجود فرماندهی سياسی  واحد از برایی پيکارمتحدانه آن می کاهد
و کم کاری هرچند غير متشکل هم اکنون درصف ایران هرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نيافتاده وبا اعتصاب 

صدها اعتصابات کارگری در سالهای اخير نشان از رشد . مقدم مبارزات اجتماعی دراین برهه ازتاریخ ایران قراردارند
تاسيس . جنبش کارگری دارد که تشکيل سندیکاهای مستقل از دولت را در راس برنامه های خود قرار داده است

 گام باارزش و بزرگی است که رژیم ضد کارگری  یکحد و پيکارمتحد کارگران دراین  سندیکا سندیکای شرکت وا
ی تواند مسرکوب مستمر این سندیکای نوپا و دستگيری رهبران آن ن. جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته است

اکنون که . ند  وارد آوردخللی در اراده این کارگران شریف که از حمایت گسترده داخلی و بين المللی برخوردار
شماری از نمایندگان و رهبران سندیکای شرکت واحد در زندان بسرمی برند، خواست آزادی فوری و بی قيد وشرط 

باید متحدا به دفاع . آنها و همه زندانيانی سياسی یکی از مبرم ترین وظيفه نيروهای انقالبی و ترقيخواه جامعه است
  سندیکای  درهمين رابطه.از هيچ کوششی دریغ نورزیم برای آزادی آنها وخيزیم ربازنمایندگان سندیکایی دربند 

20/6/1386شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مورخ  
:اعالميه ای  در حمایت از نمایندگان ورهبران این سندیکا انتشار داد که آن را در زیر مشاهده ميکنيد  

                                                 
 برای دفاع از حقوق صنفی و احترام به انتخاب خود از نمایندگان سندیکایی در بند حمایت کنیم

:کارگران شریف شرکت واحد، همکاران گرامی   
 برای کارگران  تاسيس شد و دستاوردهای بسياری1347همانگونه که می دانيد سنديکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  قبل از انقالب اسالمی در سال 

 62مواردی نظير اختصاص يک همکار به عنوان کمک راننده به هر اتوبوس ، کسب عيدی و پاداش . اين شرکت با فعاليت های خود به ارمغان آورد
. از اقدامات آن دوره فعاليت سنديکا بود ) کت وشلواری(روزه در سال ، گرفتن لباس  

اهای اسالمی کار در طی ساليان اخير که در واقع با حمايت کارفرما جايگزين سنديکا شده بود باعث گرديد متاسفانه عملکرد نامطلوب و ضد کارگری شور
گروهی از همکاران تحت عنوان هيئت موسس سنديکای کارگران شرکت واحد برای احيای اين سنديکا که هيچ رای قضايی مبنی بر انحالل آن وجود نداشته 

که کشور ما نيز يکی از اعضای اين سازمان می ) آی ال او( سازمان بين المللی کار  98 و 87اساسی و مقاوله نامه های  قانون 26است با توجه به اصل 
 با تصويب اساسنامه 13/3/1384در اين راستا ابتدا با جمع آوری طومارهای امضای کارگران و سپس با برگزاری مجمع عمومی در تاريخ . باشد اقدام کنند
و از آن تاريخ تا کنون با وجود مشکالتی چون اخراج ، . ای هيئت مديره و بازرسان ، سنديکای کارگران شرکت واحد دوباره بازگشايی شد و انتخاب اعض

.دستگيری و بازداشت های غير قانونی و زندان  ، برای دفاع از حقوق صنفی  کارگران شرکت واحد اين بار مسئوليت سنگين را همچنان بر دوش می کشد   
   : همکاران عزیز                  

 شرکت واحد ، شهردار تهران آقای قاليباف با حضور درجمع همکاران معترض 6 و تجمع شما در منطقه  1384همزمان با اعتراضات دی ماه     
ريخ تا به حال با پيگيری های مداوم  مورد بر شمرد  و قول دادکه به آن ها رسيدگی شود  و از آن تا34مطالبات صنفی و بر حق کارگران را در  

بن های خريد کاال  ، حذف کسر مبلغ هزار تومان ماهيانه از حقوق کارگرا ن وباز .  سنديکای شما بعضی از آن خواسته ها تحقق يافته است 
غير نقدی حذف شده بود به اضافه گرداندن مبالغ کسر شده ، دادن کمک تغذيه شير وکيک روزانه ، اختصاص دوباره کت وشلوار که از سهميه های 

موارد باقيمانده مانند سختی کار ، برخورداری از تامين . يک دست لباس کار اضافه و پذيرش افزايش مبلغ هزينه نهار کارگران از آن جمله است 
نه و منطقی وام بين همه اجتماعی به طور کامل ،رسمی شدن احکام کارگران قراردادی و تضمين امنيت شغلی همه همکاران ،توزيع عادال

از سوی مديران ومسئولين رده های )  سنديکا ( کارگران، رعايت قوانين مقررات کارو اساسی تر و مهمتر ازهمه حق داشتن تشکل مستقل کارگری 
  .مختلف ، تحت پيگيری هيات مديره سنديکای منتخب  شما خواهد بود 

نتايِج  تالش های همگانی شما کارگران شريف راکه تحت هدايت سنديکا بعمل آمده است در جهت شوراهای ناتوان و غيرموجه وتحميلی تالش دارند 
وظيفه همه ما وشما است که اجازه ندهيم اين دستاورد ها وسيله توجيه اين شوراهای فرمايشی که غالب رای های . کسب وجهه برای خود مصادره نمايند 

.ری مجمع عمومی از کارگران گرفته شده است اعضای آن به اجبار و تهديد و بدون برگزا  
   :     همکاران عزیز                

به دليل سهميه بندی بنزين و کم شدن وسايل نقليه و افزايش نرخ کرايه ها، بيشتر مردم استفاده از وسايل نقليه عمومی را انتخاب کرده اند و به همين دليل فشار های 
. ال خطرات ناشی از کار برای همکاران افزايش يافته واين امر بارها توسط مسئولين و مقامات مختلف تصريح شده است جسمی و روحی و روانی و احتم  

:سنديکای منتخب شما برای کاهش اين فشار ها و تامين فراغت خاطر رانندگان درخدمت رسانی به شهروندان تهران بزرگ  ، الزم ميداند  
می از حقوق کارگران شرکت واحد جهت پرداخت اجاره مسکن استيجاری هزينه می شود و با تاکيد مسئولين کشور جهت تهيه مسکن  با توجه به اينکه بيش از ني-1

ادامه درصفحه بعد .برای اقشار کم درآمد ،تا به حال هيچگونه اقدامی از سوی مسئولين شرکت واحد صورت نگرفته است   
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  از ظرفيت ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی با رعايت زمانبندی های مناسب و  کاهش فشار کاری  رانندگان از طريق استخدام کمک راننده به -2
.ينه بهره برداری شود صورت به  

در صد افزايش حقوق برای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی و ترميم هزينه های زندگی اين زحمتکشان ، انگيزه خدمات رسانی 20  با افزايش -3
.بيشتر و بهتربه افراد جامعه فراهم آيد   

 
 

      :همکاران عزیز
 می کند از نمايندگانی که با رای شما اين مسووليت را پذيرفته اند و در راه بهبود شرايط شرافت انسانی و همبستگی صنفی و غيرت ومردانگی حکم

زندگی همکاران خود تالش و ايستادگی کرده اند و بارها دستگير و زندانی شده اند دفاع کنيم و به آرای خود احترام گذاريم و همواره پشتيبان آن ها باشيم 
. 

 تن از اعضای هيات مديره منتخب شما  آقايان منصور اسالو و ابراهيم مددی در رابطه با فعاليت صنفی و تشکيل 2ييمهم اکنون که با شما سخن می گو
سنديکا جهت دفاع از حقوق شما همچنان  در زندان اوين زندانی شده اند ما اطمينان داريم شما کارگران شريف برای آزادی آن ها از هيچ کوششی دريغ 

. نمی کنيد   
پايداری همه ما در راهی که . ای کارگری منتخب شما در راه پيگيری  خواسته های صنفی شما همکاران نيازمند اتحاد و همدلی  همگانی است   سنديک

.ادامه آن نويد زندگی بهتر را به ارمغان خواهد آورد نشانه آگاهی و وجدان بيدار کارگر ايرانی است  

دولت وقوه قضاییه مصرانه می خواهیم به بازداشت غیر قانونی ونامتعارف این ما به همراه شما بار دیگر از مسوولین 
.                                                                                                                                                    همکاران پایان دهند 

                                                                                                                                    
 سندیکای کارگران شرکت واحد

 اتوبوسرانی تهران و حومه
20/6/1386  

 
....................................................................................................  

 
تشکيل “در اول ماه مه امسال و بويژه پس از نمايش قدرت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بحث "

 .  آغاز نمود1384اين سنديکا فعاليتش را مجددا از سال . مجددا داغ شده است“ سنديکا حق مسلم کارگران است
ی از همان بدو انقالب با تشکيل اتحاديه های کارگری مخالف بود و در کار تشکيل اين اتحاديه رژيم جمهوری سرمايه داری اسالم
.  سنت ديرپائی داشت سنگ اندازی می کرد“حزب توده ايران“ و “حزب کمونيست ايران“ها که در ايران از زمان فعاليت 

سرمايه داری در پی بهره کشی از کارگران و کسب جمهوری اسالمی ايران که يک رژيم سرمايه داری است مانند همه رژيمهای 
اين .  اين است که از هر تشکل کارگری که بخواهد برای بهبود شرايط زندگی خودش مبارزه کند واهمه دارد،حداکثر سود است

ی کارگران و مبارزه به آنجا منجر خواهد شد که سرمايه داران مجبور شوند بخشی از سود کسب شده را در راه بهبود شرايط زندگ
دشمنی سامان سرمايه داری با طبقه کارگر از ماهيت . از جمله افزايش دستمزد آنان صرف کنند و اين اقدام باب طبع آنها نيست

  .تضاد منافع آشتی ناپذير آنها ناشی می شود
 گرفته بودند با عناوين چپ در آغاز انقالب بخش بزرگی از نيروهای انقالبی که تحت تاثير افکار خرده بورژوازی انقالبی قرار

ميدانداری می کردند و نقطه نظرات نادرستی را در ميان طبقه کارگر و هواداران راه آزادی آنها رواج داده و جا می انداختند که به 
در يکی از اين انحرافات ايجاد شوراهای کارگری بجای اتحاديه های کارگری . حال جنبش کمونيستی و کارگری ايران مفيد نبود

  .کارخانه ها بود
رژيم جمهوری اسالمی نيز از اين وضعيت بهره برداری کرد و شوراهای کارگری اسالمی خويش را در کارخانه ها ايجاد نمود و 

اين وضعيت شتر . “سنديکا“ به مفهوم کالسيک آن بودند و نه “شورا“ که نه “شوراهائی“. ابتکار عمل را از دست آنها گرفت
مرغی ناشی از فقر دانش تئوريک و ماجراجوئی عملی بود. اين التقاط مفاهيم به سردرگمی در عمل می رسيد." نقل از مقاله  

 تشکيل سندیکا حق مسلم کارگران است ،از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شهریور "86
 
 
 
 
 
 
 

 تشکيل اتحادیه های کار گری مستقل حق مسلم و طبيعی کارگران است!
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                               آغاز فروپاشی سوسياليسم در شوروی      

 
        ( 1 )                                                                  

                                                          یک بازنگری مجدد       
 
 

خواهد " آغاز فروپاشی سوسياليسم درشوروی "  سلسله مقاالتی که ازاین شماره در توفان الکترونيکی تحت عنوان
وان ر انتشار یافت که مورد توجه بسياری از ره1377گذشت قبال در توفان ارگان مرکزی حزب کارایران دوره پنجم در

 بنا بر  اکنون یکباردیگر فراوانی دارد ویجنبه های آموزشاین مقاالت . طبقه کارگر و عالقمندان مارکسيست قرارگرفت
می یابند تا درسطح درخواست عده ای ازخوانندگان عزیر توفان و رفقای جدیدی که به حزب پيوستند مجددا انتشار 

 یکی از نکاتی که بر این مبحث اضافه خواهد شد موضوع انتقاد به رفيق .وسيعتری دردست عالقمندان قرار گيرند
ستالين و استناد به بحث وی درمورد حذف بورژوازی از توليد است که متاسفانه عده ای آگاهانه و یا ناآگاهانه دست ا

  و بی خردانه  عامل اصلی  کرده و استالين را متهم به عدم درک صحيح از مبارزه طبقاتی در شورویبه تحریف زده
 به این  مفصالدرمبحث دهم.  به اونسبت می دهند راقدرت گيری خائنين رویزیونيست درحزب و دولت شوروی

 درجهت تقویت سنگر لنينيسم و مبارزه عليه  ترتسکيسم و رویزیونيسم یبه این اميد که گامموضوع خواهيم پرداخت 
.برداشته باشيم  

  هئيت تحریریه                                                              
86 شهریو ماه                                                     

 
                                                                                    ******  

 
هنوز که نظری به منظره سياسی ايران می افکنيد می بينيد که جراحت های هولناک رويزيونيسم بر بدن بسياری از 

ضربه هولناک رويزيونيسم که از قله بلند شوروی بر مغزهای . ادار طبقه کارگر التيام نيافته است نيروهای صميمی هو
" مدلهای از پيش ساخته رويزيونيستی از قبيل . کمونيست ها فرو کوفته شد سرگيجه پديد آمده را پايان نداده است

ه سوسياليسم بودند درهم می ريزند و بسياری از که توجيهاتی برای انحراف از را" کشورهای سوسياليستی واقعًا موجود 
هر چه بيشتر می گذرد ضربه سهمگين رويزيونيستها به جنبش . هواداران راه طبقه کارگر را سر درگم کرده اند 

.     کارگری  و همدستی آنها با سرمايه داری وامپرياليسم بيشتر نمايان می گردد   
  پرستش مذهبی شوروی صرف نظر از ماهيت حکومت آن در حال با فاصله از گذشته  و با فاصله از

گذشته بهتر می توان داوری منصفانه کرد  که  رويزيونيستها چه خرابی وحشتناکی ، چه زمين سوخته ای از خود باقی 
ر درون اينجاست که بايد چشمها را گشود و ديد که بورژوازی با چه ابزار فکری د. گذارده اند و چه جنايتی که نکرده اند

بايد ديد که مبارزه ايدئولوژيک و اعمال ديکتاتوری پرولتاريا و . جنبش کارگری نفوذ کرده  و آنرا از درون فتح می کند
ادامه مبارزه طبقاتی و حتی تشديد اين مبارزه پس از سرنگونی رژيم سرمايه داری در ممالک سوسياليستی تا چه حد 

ونيست جوان ما به اين خيانت رويزيونيستها واقف نيستند  و نمی توانند علل بسياری از هوادادن کم.مهم و حياتی است
البته پس از خيانت رويزيونيستهای شوروی که خلقهای جهان را به . فروپاشی شوروی را برای خود توضيح دهند

 ولی -انقالبیاسارت دعوت می کردند، جنبشهای مسلحانه جدا از توده ها بمنزله واکنشی در مقابل اين نظريات ضد 
 زمينه را برای مبارزه ی روشن با اين خائنين مشوب -متاسفانه در قالب مخالفت با رهبری حزب طبقه کارگر در مبارزه

آنها با تحقير مبارزه ايدئولوژيک  و خلع سالح خود در اين عرصه سرانجام خود به خوراک ايدئولوگهای محيل . نمودند
بروز کرد ) اکثريت( ون آنها در ايران نيروهای ضد انقالبی نظير سازمان فدائيان خلقرويزيونيستها بدل شدند  که از در

امروزه روشن است که کمونيستها برای جلوگيری از انحراف جنبش بايد با بورژوازی بويژه در شرايط امروز در . 
ارزه ايدئولوژيک ممکن نيست بدون اين مب. عرصه ايدئولوژيک مبارزه کنند  و ماهيت نظريه آنها را بر مال گردانند

.    نيروی مبارزی به شاهراه انقالب  و کمونيسم کشيده گردد  
را بدست گرفت و توضيح داد که " احياء حزب طبقه کارگر " از همان بدو پيدايش خويش پرچم مبارزه برای " توقان " 

ولوژيک با رويزيونيستها کار ساده ای بدون حزب طبقه کارگر امکان مبارزه در کليه عرصه ها  و از جمله عرصه ايدئ
نشان داد که اين مبارزه بايد بطور عمده در عرصه نظری صورت گيرد  و در اين راه نشريات ارزنده " توقان . " نيست

 لنينيسم و تجديد نظر -نشان داد که رويزيونيستهای شوروی با خيانت به اصول مارکسيسم" توفان . " ای را منتشر کرد 
نشان داد که حمله به رفيق استالين زير " توفان . " ی در آن راه احياء سرمايه داری را در شوروی باز کردندضد انقالب

ابزاری برای حذف کمونيستها، تغيير اساسنامه حزب، تصفيه حزب کمونيست از " کيش شخصيت " پرچم دروغين 
نشان داد که ادامه دهندگان راه خروشچف، " ان توف. " کمونيستهای صديق و هموار کردن جاده پيروزی رويزيونيسم بود

ضد کمونيستها را در همه ممالک اروپای شرقی بر سر کار آوردند و قدرت را به دست علی اوف ها، يلتسين ها، 
معمار بزرگ وضع کنونی شوروی خروشچف است  که کلنگ رويزيونيسم . نظربايف ها، گورباچف ها  و امثالهم دادند

  بلند در کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی به زمين زد  و  در کنگره های بعدی بويژه کنگره بيست را برای اين بنای
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در آنجا بود که به بهانه رسيدن به کمونيسم همه مهمات کمونيستها را در . و دوم اين خيانت بارز به اوج خود رسيد
.    مبارزه طبقاتی از آنها گرفت و آنها را به کام نهنگ های سرمايه داری افکند  

ما قصد داريم در طی نوشته هائی اين دوران را مجددًا تصوير کنيم تا هواداران راه طبقه کارگر بدانند که چرا نبايد 
کسانيکه هرگز قصد نداشته شجاعانه با اين گذشته . رويزيونيستها  و سوسيال دموکراتهای نوع جديد را بخورندفريب 

انحرافی خود قطع رابطه کرده  و با اذعان به اشتباهات، به طبقه کارگر برای نجات از سر درگمی اش خدمتی کرده 
آن نيروئی که قادر نباشد با چاقوی تيز جراحی اين کالبد . باشند، روز به روز بيشتر در منجالب انحراف غرق می گردند

. متعفن رويزيونيستها را در دوران خروشچف و بعد از آن مورد تشريح قراد دهد هرگز به راه راست گام نخواهد گذرد
.              لنگان لنگان نمی شود عليه رويزيونيسم در جنبش کارگری مبارزه کرد  

 بايد ارزيابی کرد؟ اين فروپاشی از چه زمانی آغاز شد؟ چه عواملی موجب اين زمين لرزه فروپاشی شوروی را چگونه
شده است؟ آيا آنچه فرو پاشيده شد سوسياليسم بود يا سرمايه داری ؟ ديکتاتوری پرولتاريا بود  يا  ديکتاتوری 

تغييراتی در ماهيت حزب و بورژوازی؟ خروشچف از کدام خط  و مشی پيروی می کرد، مدافع کدام طبقه بود؟ چه 
 دولت شوروی رخ داد؟      

در ابتداء تنها نيروهايی بود که از همان آغاز بروز  رويزيونيسم بدين سئواالت پاسخ داد  و در مقابل " توفان " بی ترديد 
سياليسم  سال ساختمان سو30از " توفان .    " مشی ضد کمونيستی خروشچف وشرکاء موضع قاطع و روشنی اتخاذ نمود

به رهبری حزب بلشويک و در راس آن استالين دفاع کرد  و  دو دوره از تاريخ شوروی  دوره سوسياليستی  و  دوره 
رويزيونيستی دفاع می نمودند  و  بودند گروههائی که آگاهانه از شوروی. سرمايه داری رويزيونيستی را از هم تميز داد

جاسوسی می کردند  و از هيچ تالشی برای خرابکاری در جنبش کمونيستی و . " ب. گ. ک" حتا بيشرمانه برای سازمان 
جريانات نوپای ديگری نيز بودند که غرق در سردرگمی، به رغم . جنبش دموکراتيک مردم ايران دريغ نمی ورزيدند

فتند  و عمال انتقاداتی که به خط مشی رويزيونيستی خروشچف داشتند متاسفانه از پرداختن به عمق پديده طفره می ر
اين سازمانها با موضع گيری دو . شوروی رويزيونيستی را با تمام مظاهر سرمايه داريش، سوسياليسم تبليغ می نمودند

 لنينيسم گامی بر نمی داشتند بلکه به مشوب کردن -آليستی  و کج دار  و مريزشان، نه تنها در جهت پاکيزه گی  مارکسيسم
...      دامن می زدند افکار و انحرافات رويزيونيستی  

شوروی سرمايه داری به زعامت گورباچف با سر . سوسياليسم واقعًا  موجود فرو نشسته است" اکنون گرد  و خاکهای 
به اعماق حفره رويزيونيسم سقوط کرده  و تزاريسم نوين به رهبری بوريس يلتسين هميشه مست  و عضو عاليرتبه 

چنان اوضاع دهشتناکی در روسيه حاکم گرديد . ت روسيه احياء گرديده استشوروی، در پهن دش" کمونيست " حزب 
لذا وظيفه کمونيستهاست که با تحليل مشخص از دو  .  قابل مقايسه است1917که بی شک با دوران قبل از انقالب اکتبر 

يونيستها، شبه دوره متفاوت تاريخ شوروی  و دفاع از سوسياليسم دوران لنين  و استالين صف خود را از رويز
.  لنينيسم  و  ديکتاتوری پرولتاريا دفاع نمايند-ترتسکيستها  و چپ های ضد کمونيست جدا کرده  و بی پروا از مارکسيسم

مقاله ای که از نظر خوانندگان در چندين شماره آينده نشريه خواهد گذشت و سرانجام بصورت نشريه جداگانه ای منتشر 
 گذشت  و جمعبندی کوتاهی است از مبارزه اساسی طبقاتی در شوروی  که سرانجام خواهد شد مروری است بر آنچه

.         بنفع بورژوازی موجب فروپاشی سوسياليسم در شوروی گرديد  
ما در اين مقاله مباحث زير را مطرح خواهيم کرد که بايد ابرازی در دست هواداران صميمی آزادی طبقه کارگر در 

.           ها باشدمبارزه با رويزيونيست  
  تدارک تحقق تزهای رويزيونيستی      -1
همزيستی مسالمت آميز، گذار مسالمت آميز، مسابقه (  بروز رويزيونيسم معاصر در اشکال تزهای مسالمت آميزها -2

)                                                                                 مسالمت آميز   
  برخورد به مسئله جنگ و صلح و به ماهيت امپرياليسم  و به جنبشهای آزاديبخش                    -3
  دولت غير طبقاتی  يا دولت تمام خلق                                                                              -4
                                                                   حزب غير طبقاتی  يا  حزب تمام خلق             -5
  تئوری پايان مبارزه طبقاتی در دوران گذار به کمونيسم                                                       -6
                                       نفی ديکتاتوری پرولتاريا                                                       -7
  سود پرستی  و  ذينفعی مادی                                                                                       -8 
  راه رشد غير سرمايه داری-9 

  حذف بورژوازی از توليد درشوروی ونظرات  استالين -10
                                                         ادامه دارد

  
 
 
 
 

                 زنده باد لنينيسم ، تئوری و تاکتيک  پرولتاریا درعصر امپریاليسم !       
     

 


