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 !رامی بادگ مارس روز جھانی زن ٨ صدمین سالگرد              

روزی کھ توجھ افکار . امسال صدمین سالگرد این روز تاریخی است.  مارس روز جھانی زن بار دیگر فرا میرسد٨ 
    ھای گروھی و بویژه خود زنان کشورھای مختلف جھان را برای مدت چند روزی بھ مسلھ زن، بھ عمومی و رسانھ 

رویداد ھایی کھ درسرنوشت او بطور مثبت و یا منفی تاثیر گذاربوده اند و انعکاس دادن دستاوردھای و یا پسرفت ھا و 
 .رکز می سازدعقب نشینی ھایی کھ درزمینھ احقاق حقوق زنان صورت پذیرفتھ است، متم

اگر بخواھیم تصویری از وقایع مھم  دھھ اخیر ترسیم کنیم، متاسفانھ  می بینیم کھ وزنھ رخداد ھایی کھ وضع و 
سرنوشت زنان را  بھ وخامت کشانیده اند، سنگین تر از گام ھایی است کھ درجھت بھبود بخشیدن بھ وضع آنان برداشتھ 

 کشتار در بالکان ،  بمباران چچن، اشغال عراق، افغانستان، بمباران لبنان، ازجملھ رویداد ھای مھم اخیر جنگ و. اند
 در  و قومیوضعیت اسفناک زنان در فلسطین ، بمباران سومالی و دخالتھای امپریالیستی ، دامن زدن بھ جنگ داخلی

المندان بزرگترین زنان درکنار کودکان و س.  را می توان نام برد در دارفور کوچ اجباریکشتارو، بویژه سودان
 . قربانیان این جنگ ھا و سیاستھای توسعھ طلبانھ امپریالیستی بوده اند

موقعیت زنان در زمینھ .  درکشورھای پیشرفتھ و درحال رشد نیز زنان اولین قربانیان بحران و رکود اقتصادی بوده اند
رورش، کار و حرفھ، حقوق مدنی و ھای روبنایی و زیر بنایی جامعھ چون بھداشت و خدمات پزشکی، آموزش و پ

برابری و مساوات میان زن و مرد نھ تنھا جامھ عمل بخود نپوشیده است، بلکھ گرایش .... جایگاه اجتماعی  و سیاسی 
تاریخ . تعرض بھ حقوق زنان درجوامع پیشرفتھ صنعتی از ماھیت نظام سرمایھ داری برمیخیزد. بھ پسرفت نیز دارد

وارد صحنھ تاریخ شد " برابری و آزادی" اری جھانی کھ با لباس ترقی و پیشرفت و با پرچم نشان داد کھ سرمایھ د
زن تنھا درجامعھ ای می تواند یک انسان و عضو برابر جامعھ . نتوانستھ و نخواھد توانست مسئلھ زن را  پاسخگو باشد

رھنگ و سنتھای واپسگرا جای خود را بھ عرض اندام کند کھ مناسبات بھره کشی و استثماری درآن جامعھ برافتاده و ف
تنھا با بر انداختن جامعھ طبقاتی میتوان بھ این . فرھنگی بدھد کھ بستری باشد برای شکوفای معنوی مردان و زنان 

آزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبقھ کارگر، جز درجامعھ سوسیالیستی و . وضع پایان بخشید
 .آزادی واقعی زن درگرو پیروزی سوسیالیسم است. ن سوسیالیسم امکان پذیر نیستدرجریان ساختما
 

از لحظھ ای کھ متولد " موجود زن. "  اما مقولھ تبعیض زن درجامعھ ایران دریک، دو و یا چند  نکتھ خالصھ نمی شود
رفتھ تا مھمترین چرخشھا میشود تا ھنگامیکھ رخت ازجھان می بندد، باید درمورد بی اھمیت ترین مسئلھ روزمره گ

 . اسالمی وشرعی اش کھ برایش بریده  ودوختھ اند، پیروی نماید" الگوی" درزندگی خصوصی  و اجتماعی اش از 
زمامداران و سخن پردازان عمامھ بسر رژیم و نوچھ ھای اناث شان ، ھنوز تاکید دارند کھ اسالم واالترین مقام را بھ 

شور جھان سراغ دارید کھ شخصیت ھا و دولتمردان دست اول کشوری حتی درسطح آخر در کدام ک. زن بخشیده است
، پوشش "حجاب برتر" زن اھمیت بدھند و ھم و غمشان بشود " الگوی" ریاست جمھوری و رھبری کشور این ھمھ بھ 

جاب  شده است تو گویی این مملکت ھیچ مسئلھ و مشکل دیگری ندارد و ح..... اسالمی، مقنعھ، چادر، مانتوی اسالمی
مسئلھ کلیدی و سمبل فرمانروایی نظام اسالمی کھ کوچکترین انعطاف ونرمشی دررعایت آن، می تواند پایھ ھای این 

سرچشمھ گناه وفساد درجامعھ  و درنھایت بھ باد رفتھ ارزشھای " بالقوه" این دید کھ زن. نظام قرون وسطایی را بلرزاند
درنتیجھ باید ھویت وحقوق انسانی زن راصریحا انکارکرد و درکفن سیاھش پیچید، دینی و اخالقی آن می تواند باشد و

دشمنی ادیان چھ یھودی  و چھ مسیحی و چھ اسالم با زن تاریخ . را اسالم ازیھودیان و مسیحیان بھ عاریھ گرفتھ است
وردگار عالم را کھ مراھم شکرخدا را،پروردگار ما و پر: " ردان یھود ادا می شودمدردعای صبحگاھی . طوالنی دارد

 ."چون زن نیافرید
 

بری و تبعیض طبقاتی و پی ازنان ایران و بطورکلی زنانی کھ درجوامع اسالمی زندگی میکنند نھ تنھا درمعرض نابر
 توجھ خاصی ھستند کھ درسیستم و نظامی زندگی نآمد ھای اجتماعی مترتب از آن قراردارند، بلکھ ازآن نظر شایا

ستون ھا وارکان این آپارتاید جنسی برقانون گزاری کشور، . استوار است" آپارتاید جنسی" ون مبالغھ بر میکنند کھ بد
این . برشرع اسالمی، برنظام والیت فقیھ وبرفرھنگ وسنتھای بشدت واپسگرای فئودالی ومردساالری بنا گردیده است

 سال پیش بھ زبالھ دان تاریخ ٢٠٠ بورژوایی روبنا و فرھنگ ھای پوسیده راملت ھای دیگر کوشیدند با انقالبات
زمامداران عباپوش و عمامھ بسر درکشورما، پس مانده ھای فسیل شده آن را از اعماق قرون وسطا بیرون . بسپارند

کشیده اند واصراردارند آن را بھ جامعھ ای حقنھ کنند کھ سیستم اقتصادی سرمایھ داری شاخص روابط تولیدی آن می 
 رژیم برای حل این. اسازگاری و تناقضات اجتماعی طبیعتا  درصحنھ سیاست ایران نیز منعکس میگردداین ن. باشد
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درگیریھای اخیر . و سرکوب زنان بد حجاب نمی بیند"  طرح مبارزه برای امنیت اجتماعی" تناقضات چاره ای جز 
زنان شجاع ایران با چماق داران نیروی انتظامی رژیم درآریاشھرتھران وسایر شھرھای ایران بازتاب سیاست سرکوب 

 . و ضد زن جمھوری اسالمی می باشد
 

دفاع  میکند و درمسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کلیھ قوانین حزب ما بھ روشنی از حقوق زنان             
ارتجاعی مذھبی و غیر مذھبی، لغو ھرگونھ تبعیض ومحدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و 

جیھ میکنند، انتخاب ھمسروازدواج غیر مذھبی، لغو کلیھ قوانینی کھ بھ بھانھ ناموس ارتکاب جنایت علیھ زنان را تو
ممنوعیت فحشا بطور کلی و فحشا مذھبی بنام صیغھ گری، آزادی سقط جنین و بھ رسمیت شناختن این حق برای زنان 

میکوشد و پیگیرانھ درجھت تحقق آن کھ با برافکندن رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی میسر است گام .....و
 .برمیدارد

 ایران تھنیت می گوید و یقین دارد کھ زنان تحت ستم و مبارزر ایران با اتحاد حزب ما این روز تاریخی را بھ زنان دلیر
و یکپارچگی نقش شایستھ خودرا دربرانداحتن رژیم زن ستیز اسالمی و زدودن تمامی قید و بندھای سرمایھ داری و 

 .ماقبل سرمایھ داری با سربلندی ایفا خواھند کردو جزاین نیز نخواھد بود
 

 !                                       صدمین سالگرد روز جھانی زن گرامی باد             
 ! جمھوری اسالمی سرمایھ داری                                             سرنگون بادرژیم  زن ستیز

!پرچم نجات بشریتزنده باد سوسیالیسم این !                                           مرگ برسرمایھ داری

 )توفان(حزب کارایران                                                    
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.....................................................................................................................................................

 :در زمینھ حقوق زنان 
 

با توجھ بھ جنایت ھولناکی کھ رژیم مذھبی بورژوازی حاکم در حق زنان در طی حاکمیت خود انجام داده است،                                                                    
داند تا زنان بتوانند در جامعھ آتی سوسیالیستی ایران بھ                        ضرورت دارد کھ دولت پرولتری باین امر توجھ ویژه مبذول گر                         

پرورش استعدادی سرکوب شده خود بطور ھمھ جانبھ پرداختھ و ھمھ موانع بر سر راه رشد و شکوفائی آنرا بیاری                                                        
 .پرولتاریای درقدرت برچینند

باید بصورت دقیق تر با مشارکت        دولت پرولتری برای رفع سریع نابرابری ھای گذشتھ، اقدامات عاجل و ویژه ای را کھ 
 .و مشورت اتحادیھ زنان کشور تدوین گردد، ضروری می داند

ـ لغو کلیھ قوانین ارتجاعی مذھبی و غیر مذھبی کھ از طرف حکومت ھای کنونی و گذشتھ در قوانین کشور وارد شده                                           ١
 .اند
 .ـ لغو ھرگونھ تبعیض و محدودیت بر حسب جنسیت٢
 .ادی پوشش برای زنانـ برسمیت شناختن حق آز٣
 .ـ برسمیت شناختن آزادی ازدواج و انتخاب ھمسر و ازدواج غیر مذھبی و ثبت آن در دفاتر دولتی٤
 .ـ برسمیت شناختن حق طالق برای زنان٥
حق سرپرستی آنھا با توجھ بھ مصلحت کودکان با نظر                     .   ـ برسمیت شناختن حق تکفل مساوی فرزندان برای والدین                         ٦

 .می گردددادگاه تعیین 
 .ـ ایجاد شرایط مادی الزم تا زنان از قید کار خانگی رھا شوند و شرکتشان در کار اجتماعی ممکن گردد٧
 .ـ ممنوعیت پرداخت شیربھاء، مھریھ، جھیزیھ و نظایر آنھا٨
 .ـ لغو کلیھ قوانینی کھ بھ بھانھ حفظ ناموس ارتکاب جنایت علیھ زنان را توجیھ می کند٩

 .اء بطور کلی و فحشاء مذھبی بنام صیغھ گریـ ممنوعیت فحش١٠
 . سال برای ھمھ خواھد بود١٨ـ حد نصاب سن ازدواج ١١
 .ـ برسمیت شناختن حق زندگی مشترک زن و مرد قبل از ازدواج و پذیرش حقوق اجتماعی یکسان برای فرزندان آنھا١٢
 نامھ و اساسنامھ حزب نقل از بر.ـ آزادی سقط جنین و بھ رسمیت شناختن این حق برای زنان١٣

 

            آزادی واقعی زن درگرو پیروزی سوسیالیسم است
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!  سیاسی فرھنگی کوتاهدست رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی از دگراندیشان 
حکم اعدام یعقوب مھر نھاد ورشکستگی دستگاه حاکم است   

را بھ اعدام محکوم ” جوانان صدای عدالت“سیستان و بلوچستان، یعقوب مھرنھاد روزنامھ نگار و دبیر انجمن داد گاه  
.ید کردسخنگوی قوه قضائیھ ایران صدور حکم اعدام برای یعقوب مھرنھاد را تأی .کرده است

 و پنج شنبھ گذشتھ حکم اعدام گردیددر دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاھدان برگزار  یعقوب مھرنھاد دادگاه  بیداد
 سال دارد و یکی از فعالین فرھنگی مدنی در استان سیستان و ٢٨ یعقوب مھر نھاد .وی بھ خانواده اش ابالغ شده است

جوانان  “ برنامھ ای تحت عنوانھر سالھ در اردیبھشت ماه "  صدای عدالتجوانان"  انجمن . بلوچستنان می باشد
  . و مورد توجھ بسیاری از مردم قرار می گیردبرگزار می نماید ” پرسشگر؛ مسئولین پاسخگو

 پس از برگزاری پنجمین ھمایش ساالنھ ٨۶ در اردیبھشت "،طبق گزارشی کھ درخبرنامھ امیرکبیرانتشار یافتھ است
کھ تعدادی از مسئولین نیز در آن حضور داشتند تعدادی از اعضای شورای ”  پرسشگر، مسئولین پاسخگوجوانان“

 تن از آنان پس از مدتی آزاد شدند اما مھرنھاد ۵. مرکزی انجمن از جملھ یعقوب مھرنھاد دبیر کل انجمن بازداشت شدند
  . ماه ھمچنان در بازداشت می باشد١٠با گذشت 

 ماه بدون ھیچ ٢ ماه در بازداشتگاھھای وزارت اطالعات بھ سر برده و پس از آن بھ مدت ۵یش از یعقوب مھرنھاد ب
در چھارم دی ماه دادگاه وی تشکیل شده و پس از محاکمھ بھ جای صدور . حکمی در زندان مرکزی زاھدان زندانی شد

 برای ١۵/١٠/٨۶ی را در تاریخ  روز، مجددا و١٠حکم و علی رغم گفتھ ی قاضی پرونده مبنی بر صدور حکم طی 
 .اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی، بھ بازداشتگاه اطالعات انتقال داده اند

 ماه پیش، آثار شکنجھ بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده ٢در آخرین مالقات یعقوب میرنھاد با یکی از اقوامش در  
اعضای خانواده یعقوب مھرنھاد معتقد ھستند کھ حکم حقیقی دادگاه، . و وی بھ شدت دچار کاھش وزن شده بوده است

حکم اعدام نبوده و احتماال در اثر شکنجھ و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر 
ارده بر این ماجرا این حکم صادر شده است تا با یک صحنھ نمایشی اعدام در محوطھ زندان از افشای شکنجھ ھای و

 ".یعقوب جلوگیری شود
 کیلو ١۵ ازانعکاس یافتھ و سایتھای خبری  در تعدادی از گذشتھوت ماه ا خبر شکنجھ شدن وحشیانھ یعقوب مھرنھاد در

 .ن وی درزندان سخن رفتھ استوزن کم کرد
اتھامات واھی جمھوری اسالمی کھ زبانی جز زبان زور و سرکوب و ارعاب نمی شناسد ھر منتقد دگراندیشی را با 

بھ زعم جمھوری اسالمی ھمھ مردم ناراضی و جان بھ . مورد ترور و پیگرد قرار میدھد، وابستھ بھ نیروی خارجی 
لب رسیده ایران از آنجا کھ ضد این نظام فاسد و ضد بشری ھستند وابستھ بھ نیروی اجنبی و مستحق شدیدترین 

ی ازدانشجویان معترض نظیر احمد باطبی گرفتھ تا وکالی مترقی از سعید سیرجانی گرفتھ تا زھراکاظم. مجازات اند
ھمھ با ھمین اتھامات .... ر منصوراسالو گرفتھ تا محمود صالحی ینظیر دکتر ناصر زرافشان از فعالین سندیکایی نظ

زندان  کثیف و بی پشتوانھ و دروغین مورد سرکوب و بی حرمتی قرارگرفتھ و ھم اکنون بسیاری از آنھا ھمچنان در 
. رژیم از سایھ اش وحشت دارد. مشکل جمھوری اسالمی یکی دوتا نیست .تحت شدیدترین شکنجھ ھا بسر می برند

 فشارھای امپریالیستی و . از مردم بیش از نیروھای خارجی وحشت دارد.ازھمھ طرف خود را درمحاصره می بیند
حمایتھای دروغین رسانھ ھای . کرده استباز بیشتر دست مرتجعیین حاکم را درسرکوب مردم،تھدید بھ سرنگونی رژیم

نھ تنھا موجب تقویت جنبش  آزادیخواھانھ مردم  نیز امپریالیستی و تلویزیونھای لوس آنجلسی ازدگراندیشان ضد رژیمی
 را اعتراضات دموکراتیک  مردمایران نمی گردد بلکھ  بھانھ ای بدست کاربدستان  رژیم  جمھوری اسالمی میدھد تا 

  دانشجویان،مضحک اینجاست کھ درکارزار دفاع از. . و با چنین ترفندی بھ سرکوب آن بپردازد خارج  متصل کندبھ
آزادی بیان و قلم و دگراندیشان در ایران ھمھ آنھایی کھ در دوران سلطنت پھلوی  دگراندیشان و منتقدین  میھن پرست 

د، ھمھ آنھایی کھ ھدفی جز مدیحھ سرایی برای دربار پھلوی و دموکرات را بھ زندان و شکنجھ و اعدام محکوم میکردن
نداشتند و در توجیھ تیرباران  خسرو گلسرخی ھا  قلمفرسایی میکردند، بیکباره گربھ عابد و زاھد شده و آنچنان 

 . معترض بھ  زندان و دستگیری مخالفین جمھوری اسالمی ھستند کھ مطلعین از وقاحتشان درعجب میمانند
من محکوم کردن حکم اعدام یعقوب مھر نھاد و دفاع از حقوق دموکراتیک ھمھ آحاد مردم ایران بر این حزب ما ض

 مرز خود را با نیروھای  بایدپای میفشارد کھ نیروھای انقالبی و مترقی ایران درعین پیکار علیھ جمھوری اسالمینظر
ه دارند و اجازه ندھند محافل ریز و درشت ارتجاعی پاسدار کھن ارتجاع و اختناق و امپریالیسم و صھیونیسم روشن نگا

ھیچ پیکار دموکراتیکی نباید این مرزبندی .. از جنبش  دموکراتیک مردم ایران سوء استفاده کنند و آن را بخود بچسبانند
 .را مخدوش کند و قبای تبرئھ ای برای قداره بندان سانسور دیروز بدوزد

 
 !قوب مھرنھاد و آزادی فوری و بی قید و شرط او و ھمھ زندانیان سیاسیلغو حکم اعدام یع                
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ارگسیختھ و جنایتکارانھ خود علیھ مبارزان خلق کرد بھ ارتش پان ترکیست و متجاوز ترکیھ بار دیگر بر حمالت افس
این عمل تجاوزکارانھ کھ . بھ لشکر کشی بھ شمال کردستان عراق پرداخترھبری  پ کا کا  افزود و از روز پنجشنبھ 

ز دولت خودمختار و دست نشانده کرد نشین درشمال عراق آغا" بی طرفی"  امپریالیسم آمریکا و  و چراغ سبزبا تائید
وزیر . این بمبارانھای وحشیانھ ھمچنان ادامھ دارد.گردید تا کنون صد ھا تن کشتھ و مجروح برجای گذاشت

حزب ما این  . علیھ پ کاکا اعالم نمود رایس رسما ھمبستگی خود را با اقدامات دولت ترکیھخانمخارجھ آمریکا مورا
 )توفان(ب کارایران حز٢بیانیھ شماره  محکوم میکند و عمل جنایتکارانھ و تجاوزکرانھ ارتش ترکیھ علیھ خلق کرد را

 سیر حوادث . بھ چاپ می رساند آذر ماه انتشار داده است دراین شماره توفان الکترونیکی٢٧را کھ درھمین رابطھ در 
  :ی رساند م  بھ اثبات بار دیگر صحیح حزب ماراھای درمنطقھ پیشگوئی

  ما پیشگوئی کرد درشرف انجام است                     فاجعھ ای کھ حزب
  ترکیھ دولت  درحاشیھ بمباران وحشیانھ مبارزان کرد توسط                              

 
دولت پان ترکیست سرمایھ داری اسالمی ترکیھ با توافق امپریالیسم آمریکا و اطالعات داده شده از جانب سازمان 

ا در شمال عراق تجاوز کرد و مبارزان کرد را کھ برای حقوق ملی خویش ک.کا.جاسوسی آمریکا بھ پایگاھھای حزب پ
امپریالیستی کھ با اشغال عراق مخالف “ دموکرات“ممالک . مبارزه می کردند بھ وحشیانھ ترین وضعی از پای در آورد

 .ندنیستند اعتراض ریاکارانھ خویش را نسبت بھ این تجاوز آشکار برای خالی نبودن عریضھ ابراز داشت
این تجاوز پان ترکیستھای ترکیھ بھ کشور عراق را بر اساس اعتقادات عمیق دموکراتیک و ) توفان(حزب کار ایران

کاسبکار نیست و مصلحت مبارزه طبقاتی را در پای ) توفان(ولی حزب کار ایران. کمونیستی خویش قویا محکوم می کند
 جھت در درجھ نخست تجاوز امپریالیستھا بھ عراق و حضور بھمین. ناسیونال شونیستھای ملت کرد قربانی نمی کند

دائمی آنھا را در عراق محکوم می نماید و از مبارزه مقاومت و آزادیبخش مردم عراق بکوری چشم ھمدستان سوپر 
کوم نمی شود تجاوز پان ترکیستھا را بھ عراق مح. انقالبی ایرانی امپریالیستھا و صھیونیستھا در منطقھ حمایت می کند

کرد و خواھان خروج سربازان ترک از خاک عراق شد ولی حضور تجاوزگران آمریکائی و اروپائی و استرالیائی و 
آسیائی را کھ از آن سر دنیا آمده و برخالف ھمھ قوانین برسمیت شناختھ بین المللی و انسانی خاک عراق را اشغال کرده 

اد کرده و کشور متمدن و مدرنی را با خاک یکسان کرده اند مورد تائید  میلیون آواره ایج٤اند و یک میلیون آدم کشتھ و 
کسانیکھ چنین روشی را دارند کمونیست . چنین بی شرمی و پرروئی و ریاکاری در منطقھ خریداری ندارد. قرار داد

 . شوند، ھمدست امپریالیست و صھیونیست ھستند و دشمن مردم عراق اعم از کرد و عرب و ترک محسوب مینیستند
، دموکراسی خوب و ، آدمکشی خوب و بد، شکنجھ خوب و بدتجاوز خوب و بد. ریاکاری آنھا ھرگز قابل بخشش نیست

ھر کس این دوروئی را پرچم سیاست خود کرده است . ، حقوق بشر خوب و بد ھرگز  وجود نداشتھ و نخواھد داشتبد
 .مردم فریب است و باید افشاء گردد

 
اق برھبری آقای جالل طالبانی شاھد آن است کھ با توصیھ و مشاورت و حمایت آمریکا کردھای دولت دست نشانده عر

امپریالیستھای . وی باید بطور ضمنی با این آدمکشی موافق بوده باشد. ترکیھ در داخل خاک عراق کشتار می شوند
یعنی این حمالت . ھ آزاد گذارده اندآمریکا بھ اعتراف دولت ترکیھ فضای عراق را برای پرواز ھواپیماھای جنگی ترکی

این ھمان پیشگوئی حزب ماست کھ در نخستین . با موافقت کامل دولت دست نشانده عراق صورت گرفتھ است
رھبران . موضعگیری خویش در مورد تجاوز ترکیھ بھ عراق بھ آن اشاره کرده و شرایط امروز را پیشگوئی کرده بود

، بعلت اینکھ بھ تجاوز م عراق کرده و با امپریالیستھا و صھیونیستھا ھمدستی کرده اندکرد عراق بعلت خیانتی کھ بھ مرد
عراق حمایت نکرده اند امروز ناچارند تحقیرات امپریالیستھا را ارضی امپریالیستھا روی خوش نشان داده از تمامیت 

ی کردستان بزرگ را کھ با این سیاست  امروز ناچارند در سرکوبی خلق کرد سھیم شوند تا بخیال خود سنگ بنا.بپذیرند
خلقھای منطقھ و کردھای انقالبی و بخش بزرگی از خلق کرد زیر بار این .  بگذارند،ھمان اسرائیل دوم در منطقھ است

رھبران کردستان عراق ناچارند بھ اصل تجاوز تن در دھند زیرا نمی توانند اعتراف کنند کھ . ننگ نخواھند رفت
تی و نژاد پرستانھ است و تنھا از کشتار کردھا عصبانی و ناراحت می شوند و با کشتار صدھا ھزار برخورد آنھا فاشیس

آنھا نمی توانند اعتراف کنند کھ با کشتار خلق فلسطین توسط اسرائیل و خلق لبنان توسط . عرب و ترک مخالفتی ندارند
تراف کنند کھ از نظر آنھا مھم آنست کھ کرد ناسیونال آنھا نمی توانند اع. اسرائیل و خلق ایران توسط اسرائیل موافقند

فاجعھ ایکھ ما پیشگوئی کرده بودیم در  .شونیست زنده بماند و گور پدر بقیھ خلقھای منطقھ و از جملھ ترکھا و عربھا
از کل حزب ما بارھا گفت و امروز تکرار می کند کھ حل مسئلھ ملی در دوران امپریالیسم تنھا جزئی . شرف انجام است

 مبارزه عمومی انقالبی و ضد امپریالیستی می تواند باشد و باید بھ مباره طبقاتی پرولتاریا برای نیل بھ سوسیالیسم یاری 
 



 ٨۶ اسفند ماه                                             ١٩توفان الکترونیکی شماره                                                       ۶
ھر کس از این راه منحرف شود آلت دست امپریالیستھا و صھیونیستھا می شود و طبیعتا نمی تواند بھ خلق کرد . رساند

 .دوستی وی با خلق کرد دوستی خالھ خرسھ است. یاری رساند
ز سایر باین جھت محکوم کردن تجاوز ترکیھ بھ عراق اگر صمیمیانھ و از روی اصول باشد باید با محکوم کردند تجاو

خواست خروج بی قید و شرط نیروھای ترکیھ ازعراق باید با خواست بی قید و شرط . مرتجعین و امپریالیستھا توام باشد
دولت ترکیھ باید با محکوم کردن دولت دست نشانده عراق  محکوم کردن. ھمھ نیروھای متجاوز بھ عراق پیوند بخورد

یر بار این موضعگیری اصولی شانھ خالی کند ھمدست ضد انقالب در ھر کس از ز. برھبری جالل طالبانی توام باشد
 .منطقھ است

این سازش بر سر بسیاری ازمسایل . کاھش خطرتجاوز بھ ایران و جنگ در منطقھ در عین حال بوی سازش می دھد
رھبران . د بودیکی از قربانیان این سازش بھ پاس سیاست ناسیونال شونیستھای کرد خلق کرد خواھ. منطقھ دورمی زند

ناسیونال شونیست کرد ھنوز از تجربھ نیاموختھ اند کھ آزادی خلق کرد تنھا در گرو ھمکاری آنھا با سایر خلقھای ایران 
 .این آزادی تنھا می تواند تحت رھبری حزب طبقھ کارگر ایران عملی شود. برای آزادی مشترک است

 ا و ناسیونال شونیستھای کرد و یا با مبارزه انقالبی نھضت مقاومتیا با پان ترکیستھا و امپریالیستھا و صھیونیستھ 
                                  مردم عراق برای آزادی ملی و اخراج متجاوزان از عراق

           
 !              تجاوز بھ عراق وبمباران وحشیانھ مبارزان کرد توسط دولت فاشیستی ترکیھ محکوم است

 اشغال فاشیستی عراق توسط امپریالیسم آمریکا را محکوم میکنیم و خواھان خروج بی قید وشرط قوای متجاوز      ما 
 ! خاک عراق ھستیم از                                                                   

 !جاع و امپریالیسم                          زنده باد اتحاد وھمبستگی  خلقھای منطقھ علیھ ارت

 )توفان(حزب کارایران                               
 ١٣٨٦آذرماه ٢٧                                      

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

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

   

وعده ھای شیرین و ھیوالی فقر و گرانی در ایران                    
       

 سال پیش، خمینی در نخستین روزھای ورود منحوسش بھ ایران در اجتماع میلیونی مردم واقع در بھشت زھرا وعده ٢٩
حمل و نقل مردم با اتوبوس مجانی "، " پول نفت بھ سفره ھای مردم باز خواھد گشت"  ؛ ھای شیرین و دروغینی چون

ایجاد باید ) حتی برای مارکسیستھا(آزادی قلم و بیان و احزاب"، " مجلس موسسان برقرار خواھد گردید"، " خواھد شد
 مناسب برای تمامی شھروندان در طی خانھ و مسکن"، " زندان ھا بھ موزه جنایات رژیم شاه تبدیل باید گردد"، " شود

این وعده ھای عوامفریبانھ کارساز واقع شد و در فردای رفراندم  . تحویل مردم داد ...، و " یکسال ایجاد باید گردد
مردمی کھ با فداکاری و از جان . بھ نظام جمھوری اسالمی تحقق یافت" آری" فروردین  با  ١٢" عمومی در"سراسری 

 خبراز اھداف کثیف و قرون وسطایی  عامل اصلی سقوط رژیم ننگین پھلوی بودند بی۵٧گذشتگی در ایام انقالب بھمن 
ھم اکنون بعد از سھ دھھ ، پول نفت کھ قرار بود . روحانیت و زد وبند ھای پشت پرده در دام رژیم خمینی گرفتار آمدند

 خامنھ ای وآقازاده ھا واریز -سر سفره زحمتکشان سرازیر گردد، بحساب ھای بانکی مافیای قدرت از قبیل رفسنجانی
بجای . حذف بلیط  اتوبوس و استفاده رایگان از وسایل نقلیھ ھمگانی بر قیمت آن چندین برابر افزوده شدبجای . میگردد

مجلس موسسان کھ قرار بود کمونیست ھا ھم در آن شرکت داشتھ باشند، جز آخوندھای متحجر و ایادی ریز و درشتشان 
بجای آزادی قلم و بیان و . ر از زندانھا درآوردندحتی خودیھای منتقد نیز ازنزدیک شدن بھ حریمشان باز ماندند و س

. احزاب  با خشن ترین شکل فاشیستی دستھا را شکستند، لبھا را دوختند و تشکل ھای سیاسی را وحشیانھ درھم کوبیدند
ھای بجای تبدیل زندانھا بھ موزه جنایات رژیم شاه، با ساختن زندانھای جدید ھزارتن از فرزندان مردم را در سیاھچال 

ازآغاز روی کارآمدن رژیم تا کنون بیش از صد ھزار تن از مخالفین و مبارزین تیر . قرون وسطی بھ اسارت کشیدند
بجای فراھم نمودن مسکن مناسب، از یورش بھ اھالی بی بصاعت و زحمتکش خاک سفید . باران و یا بھ دار آویختھ شدند
مسکن و ارزش خانھ ھای مسکونی بصورت سر سام آوری افزایش قیمتھای زمین برای . و زورآباد کرج غافل نماندند

 میلیون ٩٠ متری در گوشھ ای از منطقھ کرج بقیمت۵٠ میلیون تومان و خانھ ۶بطوریکھ  زمین متری . یافتھ است 
دراینجا فقط دالالن زمین و .تومان خرید و فروش میشود وھر روز وضعیت مسکن برای مردم بحرانی تر میگردد 

 در یک کالم بجای سعادت و خوشبختی  و رفاھی کھ   .افسانھ ای بجیب می زنند ان حکومتی ھستند  کھ پولھایسوداگر



 
 ٨۶ اسفند ماه                                            ١٩توفان الکترونیکی شماره                                                       ٧
 

اینھا ھمھ حاصل  سھ  دھھ حکومت . می از سیاھی و تباھی آفریدند کھ قلم از بھ تفسیر کشیدن آن عاجز استوعده داده بودند، جھن
 .سرمایھ داری جمھوری اسالمی است

 
این سیر قھقرائی  و اینھمھ فقر و تنگدستی  در کشوری است کھ در دل ھر گوشھ خاکش سرشار از منابع مفید طبیعی نھفتھ می  

برزگترین منابع فلز . قرائی در کشوری است کھ بر اقیانوسی از نفت و گاز این ماده زندگی بخش قرار دارداین سیر قھ. باشد
طالی زرد  و سفید، یاقوت و فیروزه، . ذیقیمت ھادی برق یعنی مس در جھان بعداز شیلی در دل خاکش بھ وفور یافت می شود

 این ماده انرژی زا و خالصھ دریائی از منابع طبیعی مورد نیاز بشری سنگ ھای گران قیمت گرانیت و مرمر، منابع غنی اورانیوم
 مردم ھدر چنین کشوری می توان با برنامھ  صحیح و نقشھ مند اقتصادی  و با اتکا ب. در قلب خاکش بھ وفور قابل دسترس می باشد

 مسکن و کار در - انسانھا بدون دغدغھ نانعالی ترین درجات ترقی و رشد را آفریدو و بھ یک کشور قدرتمند، پیشرفتھ و مدرن کھ
رژیم جمھور اسالمی بخاطر ماھیت سرمایھ دارانھ و ارتجاعی اش ، بخاطر . آسایش و سعادت زندگی را سپری گردانند  مھیا نمود

ریافت حقوق بی کفایتی و بی لیاقتی اش حتا توان پرداخت حقوق کارگران را ندارد و اکنون  ھزاران کارگر درگیر مبارزه برای د
حال با توجھ بھ داشتن چنین منابع طبیعی و ثروت عظیم  و با توجھ بھ نیروی کار جوان کھ چون سرمایھ عظیم و .معوقھ خود ھستند

 سیاسی کشورمان،بجای پیشرفت -کارساز در صحنھ اجتماعی موجود است و ھمچنین با توجھ بھ موقعیت بسیار مناسب جغرافیائی
 شاھد گسترش - شاھد کودکان ولگرد خیابانی-عھ ،شاھد فروش کلیھ و تن فروشی بخشی ازجوانان ھستیم و ترقی و شکوفائی جام

خانمانسوزی و نابودی افرادی باشیم کھ ازفرط بی کاری و بی برنامگی در دام باندھای بی وجدان مواد مخدر اسیر و ھر روزه 
 ترین جلوه ھای سرمایھ داری کھ چون خوره تن و روان انسانھا را از شاھد ضد اخالقی. تعدادی از آنان بھ کام مرگ کشیده میشوند

 شاھد گرانی سرسام آور ارزاق عمومی، مسکن و - شاھد آوارگی و دربدری  و ازھم پاشیدگی شیرازه خانواده ھا-درون می خورد
ق طلبانھ کارگران، دانشجویان،  شاھد سرکوبگریھای وحشیانھ، دستگیری و زندان و شکنجھ جنبشھای ح-وسائل مورد نیاز زندگی

زنان و دیگر جنبشھای دموکراتیک و آزادیخواھانھ، و در یک کالم شاھد زندگی اسفبار بی حد و حصر زحمتکشان و جوانان میھن 
را می توان این وضعیت اسفبار مردم . مان باشیم  کھ بعلت شرایط ناھنجار کنونی دربحران اجتماعی و  سیر قھقرائی را می پیمایند

از زبان  خود مقامات  دولتی شنید تا بتوان آسانتر پی بھ ماھیت سیاستھای ارتجاعی و ضد مردمی  نظام سرمایھ داری اسالمی 
 :    چنین آمده است٨۵ شھر کشور برای سال ٧۵طبق بررسی بانک مرکزی در مورد بودجھ خانوار مناطق شھری در . ایران برد

 ٨٥ را منتشر كرده است در سال ٨٥ادي بانك مركزي كھ نتایج بررسي بودجھ خانوار در سال براساس گزارش اداره آمار اقتص " 
 ھزار تومان در ماه بوده است كھ باالترین ھزینھ متوسط مربوط بھ استان ٦٦٤و در مناطق شھري ایران، متوسط ھزینھ یك خانوار 

 نقل از ایسنا.  ھزار تومان بوده است۴٣٨  ن و بلوچستان با ھزار تومان و پایین ترین آن مربوط بھ استان سیستا٨٦٩تھران با 
 

 میلیون ایراني زیر خط فقر مطلق است، در حالي كھ برآورد كارشناسان و صاحبنظران ١٠ تا ٩آمارھاي رسمي حاكي از وجود 
 زیر خط فقر مطلق قرار  درصد از جمعیت كشور٣٠ تا ٢٥كند كھ بدین ترتیب حدود  م مي  میلیون نفر اعال٢٥ تا ٢٠این رقم را 

ھاي  یعني كساني كھ قادر نیستند، نیازھاي اولیھ خود بھ خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن را تامین كنند، ھمچنین ھزینھ. دارند
بھ عنوان مثال، محاسبات برخي كارشناسان مسائل اقتصادي نشان . ھاي برخوردار و غیربرخوردار متفاوت است زندگي در استان

 ھزار تومان درآمد داشتھ باشند در ٦٠٠ تا ٥٥٠ھا براي خروج از زیر خط فقر مطلق در شھر تھران باید ماھانھ  انواردھد، خ مي
  نقل از ایسنا" .رسد  ھزار تومان مي٢٠٠حالي كھ در استان سیستان و بلوچستان این رقم بھ حدود 

                                                                                       
حال چگونھ . ھزار تومان می باشد١٩٠این آمار و ارقام ھا توسط بانک مرکزی درحالی است  کھ حقوق کارگران در ماه فقط 

خروج از زیر خط فقر کارگری بدون و یا با داشتن چند فرزند قادر خواھد بود بر اساس تعیین ھزینھ متوسط یک خانوار کھ برای 
دیگر از سیر صعودی قیمت انواع مواد غذائی اساسی  و غیر .  ھزارتومان در ماه الزم است زندگی کند۶٠٠ تا ۵۵٠انھ  ماھمطلق

اساسی  کھ دائمًا چھ بصورت جھشی و یا بصورت تدریجی در حال افزایش می باشند سخن نمیگوئیم بطوری کھ قیمت ضروری 
بیھوده نیست کھ ھر روز در رسانھ ھای .  در صدی روبرو بوده است١٠٠ ترین کاال چون روغن در طی یک سال اخیر با افزایش

باید توجھ داشت با . خود رژیم از خودکشی کارگران و زحمتکشان کھ توانایی تامین مخارج خانواده را نداشتند گزارش میشود
بی گمان ... فوق العاده خواھند یافتفرارسیدن ایام نوروز و تقاضای بیشتر، قیمت انواع محصوالت چون روال سالھای قبل افزایش 

. کمر مردم در اثر ھیوالی فقر و گرانی و تورم خم شده است و ھر روز شکاف طبقاتی و فاصلھ بین فقر و ثروت عمیق تر میگردد
ر انعکاس این وضعیت غیر قابل تحمل را می توان از ورای مبارزه کارگران برای دریافت حقوق حقھ خود، پیکار معلمان و سای

این مبارزات ھرچند پراکنده و خود جوش  ادامھ  دارد و ھر روز . زحمتکشان  کھ در اشکال  مختلف جریان دارد مشاھده کرد
تنھا با مبارزه ای متشکل و پیگیر و سازمانیافتھ است کھ می توان گام بھ گام رژیم را وادار بھ عقب نشینی نمود و .  گسترش می یابد

راه نجات مردم ایران برانداختن نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی و . حلقوم این آدمخوران بیرون کشیدبرخی از مطالبات را از 
 . نیست متصورموجود جھنم راھی جز این راه برای برون رفت از. استقرار یک نظام سوسیالیستی است

 

 

 !بخوانید و بدست دیگران برسانیدآن را .  ارگان مرکزی حزب کارایران منتشر شد٩۶توفان شماره               
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)           ۴(                           آغاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی 
یک بازنگری مجدد                                          

    گذار مسالمت آمیز                                               

این بدان مفھوم بود کھ پرولتاریا می تواند . یکی دیگر از تزھای رویزیونیستی خروشچف مسئلھ گذار مسالمت آمیز بود
.  بھ مسالمت، ماشین دولتی را از چنگ بورژوازی بدر آورد  و بر مسند قدرت تکیھ زندبدون توسل بھ قھر با توسل

. خروشچف بر این نظر بود کھ امکان گذار مسالمت آمیز از طریق کسب اکثریت در پارلمان و گرفتن دولتی وجود دارد
    

مانھای حزبی مدرسھ حزبی و  در جلسھ ساز١٩۶١ ژانویھ ۶خروشچف در ادامھ و گسترش این تئوری در سخنرانی 
احزاز اکثریت در مجلس و تبدیل آن بھ یک ارگان توده ای با موجودیت "فرھنگستان علوم شوروی، مدعی می شود کھ 

یک جنبش نیرومند انقالبی داخل کشور بھ معنی درھم شکستن ماشین نظامی و بروکراسی بورژوازی و تشکیل دولت 
 ."    مانی استپرولتری نوین توده ای در شکل پارل

لیکن آنچھ کھ وی منظور دارد و آنرا در عمل پیاده می کند . خروشچف از امکان صحبت می کند تا مخالف را فریب دھد
تصورش را بکنید . و کرده است انصراف از مبارزه قھر آمیز و دل خوش کردن بھ مروت و انصاف طبقات حاکمھ است

ن موفق بھ کسب اکثریت شده است و از فردا قصد دارد ارتش ضد مردمی را کھ پرولتاریای مسالمت جو از طریق پارلما
آیا غیر از این است کھ با مقاومت روبرو می . منحل کند و یا بانکھا و کارخانجات را بھ مالکیت دولت پرولتری در آورد

اریای بھ قدرت رسیده از فکر کنید پرولت. گردد  و بورژوازی خونخوار دمار از روزگارش بعلت این کودنی در می آورد
. پشت تربیونھای مجلس اعالم می کند کھ از فردا سازمان امنیت منحل است و جنایتکاران بھ سزای اعمال خود می رسند

امنیتی ھا بھ ریشش می خندد و چند مامور مسلح می فرستند تا نماینده آنھا را از پشت تریبون ! چھ خواھد شد ؟ ھیچ
قوای نظامی آماده .  را بدوزد  و بزندان بیافکند زیرا مردم را بھ قیام مسلح ترعیب کرده استمجلس پائین بکشد و دھانش

اگر امکان گذار مسالمت آمیز مقدور باشد و فعلیت داشتھ باشد پس چھ نیازی . باش می دھد و تدارک کودتا را خواھد چید
سیاسی بھ قھر نیاز نیست چرا پس از کسب قدرت اگر برای کسب قدرت . بھ دیکتاتوری پرولتاریا  و یا ارتش سرخ است

سیاسی و برای حفظ آن باید بھ قھر متوسل شد؟ اگر بورژوازی آنقدر سر بزیر است کھ قدرت سیاسی را دو دستی بھ 
؟ بر مبنای تئوری خروشچف بورژوازی سر بزیر تا !پرولتاریا بخشیده مگر بیمار است کھ آنرا دوباره از وی طلب کند

آیا این تصورات موھومی نیست و . مرحلھ کمونیسم تسلیم پرولتاریا شده است و بھ انحالل خود رای داده استرسیدن بھ 
 از عقل علیل سرچشمھ نمیگیرد؟    

 بر علیھ مارکسیست لنینیستھای مخالف ١٩۶٣ ژانویھ ٧در ادامھ این نظریات رویزیونیستی سر مقالھ پراودا در 
ستھا کھ عمال بدست آوردن قدرت را توسط طبقھ کارگر از راه مسالمت آمیز نفی می کنند دگماتی: "رویزیونیسم می نویسد

 ".   در حقیقت زندگی را جاندار نمی بینند
تمام تاریخ زنده و جاندار مبارزه طبقاتی نشان نداده است کھ خون آشامان و مرتجعین بھ میل خود و بر حسب احترام بھ 

یاسی منصرف شده باشند و با ابراز پوزش دو دستی قدرت سیاسی را بھ طبقات تحت حقوق و منافع اکثریت از قدرت س
تاریخ نشان می دھد ھیچیک از مسایل مربوط بھ مبارزه طبقاتی ھرگز بجز از راه قھر حل نشده . ستم واگذار کرده باشند

 .   این قھر بوده کھ قابلھ جامعھ کھن است و تاریخ را بھ پیش برده است. است
فقط بخت برگشتگان و ابلھان می توانند تصور کنند کھ پرولتاریا از راه شرکت در انتخاباتی کھ در زیر : "می گفتلنین 

این نھایت . یوغ بردگی مزدوری انجام می گیرد ابتدا اکثریت را بھ چنگ آورد و فقط پس از آن قدرت را تصرف کند
و انقالب با آرائی است کھ در رژیم کھنھ و در زیر قدرت سفاھت و ریاکاری است، این جانشین کردن مبارزه طبقاتی 

 ".    کھنھ ابراز می شود
مصدق نھ تنھا کمونیست نبود، نھ تنھا با . تجربھ ایران کھ حکومت ملی دکتر مصدق بر سر کار بود را بنگریم

 رژیم مشروطھ سلطنتی نیز زحمتکشان میانھ خوبی نداشت، مدتھای مدید حتا با امپریالیسم آمریکا مماشات می کرد و از
بھ . امپریالیسم و طبقات مرتجع داخلی بھ وی رحم نکردند و وی را با کودتا از کار بر کنار کردند. دفاع می نمود

و طبقات ارتجاعی شیلی بر علیھ وی " سیا. "حکومت آلنده در شیلی نگاه کنیم کھ با اکثریت آرا مردم انتخاب شده بود
آمریکا از ترس پیروزی کمونیستھا در .  خون آشامی نظیر ژنرال پینوشھ را بر سر کار آورندکودتا کردند و دیکتاتور

انتخابات ویتنام بھ آن کشور لشگر کشید و رژیم نگودین دیم را مستقر ساخت کھ بھ کشتار صدھا ھزار مردم ویتنام منجر 
ط سلطنت را بر چیدند، سلطنت طلبان بیاری در اسپانیا علیرغم اینکھ اکثریت مردم بھ جمھوری رای دادند و بسا. شد

فاالنژیستھا و فاسیستھا با توسل بھ قھر ضد انقالبی آلمانھا و ایتالیائیھا مجددا بر سر کار آمدند و ده ھا ھزار مردم مبارزه 
یرفتند و بھ آنھا در نیکاراگوئھ کھ اکثریت مردم ، ساندنیستھا را پذ. اسپانیا را از دم تبغ گذراندند و بھ مھاجرت واداشتند
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ن ھندوراس بودند کمک رای دادند، امپریالیستھا و طبقات ارتجاعی بقدری بھ ضد انقالب مزدور نیکاراگوئھ کھ ساک
نظامی کرده و در امور داخلی نیکاراگوئھ دخالت نمودند کھ آنھا را با تحت فشار قرار دادن سیاسی و اقتصادی از پای 

 .   می توان بر این سیاھھ موارد عدیده دیگری را نیز افزود. در آوردند
اکمیت ملی مردم یوگسالوی را مورد تجاوز ھم اکنون اروپای متجاوز، در ھمکاری با آمریکا تمامیت ارضی و حق ح

این آن . افکار عمومی را دستگاھھای تبلیغاتی بنفع جنگ و آدمکشی و تجاوز ساختھ و پرداختھ اند.قرار داده است
اکثریتی است کھ بورژوازی قادر است ھر آن اراده کند در زمینھ فقدان حزب طبقھ کارگر قدرتمند، با زور تبلیغات و 

ما تجربھ . وی قادر است با امکانات وسیعی کھ دارد از اکثریت شدن طبقھ کارگر جلو گیرد. اده گرداندفریبکاری آم
 .  حزب کمونیست فرانسھ را در مقابل خود داریم 

در فرانسھ حزب کمونیست بر اثر مبارزه قھرمانانھ خود علیھ اشغالگران فاشیست نفوذ و اعتباری فوق العاده ای یافت، 
 کرسی پارلمان را در ١٨٢ انجام شد توانست ١٩۴۶نون اساسی نقش مھمی بازی کرد، در انتخاباتی کھ در در تدوین قا

اما ھمین کھ بورژوازی فرانستھ . اختیار خود در آورد، در دولتی کھ دوگل تشکیل داد حزب کمونیست نیز شرکت داشت
این ھمان . یسم آمریکا کمونیستھا را از دولت راندموقعیت خود را تا حدودی مستحکم ساخت با فشار و پشتیبانی امپریال

کاری بود کھ در چھارچوب استراتژی بعد از جنگ گرم و آغاز جنگ سرد، امپریالیسم با وزرای حزب توده در کابینھ 
  در قانون انتخابات دست برد کھ بر اثر آن تعداد کرسی ھای پارلمانی حزب١٩۵١در سال . قوام در ایران نیز انجام داد

 حزب کمونیست باز تعدادی از کرسیھای خود را در پارلمان ١٩۵۶در انتخابات .  نزول کرد١٠٣ بھ ١٨٢کمونیست از 
 دوباره در قانون انتخابات تغییراتی وارد کرد ١٩۵٨اما بورژوازی انحصاری فرانسھ در .  رسانید١۵٠افزایش داد و بھ 

 کرسی از دست داد و این روند ١۴٠کرسی رسید یعنی بیکباره  ١٠و در نتیجھ تعداد کرسیھای حزب کمونیست فقط بھ 
ھمانگونھ ادامھ داشت تا ویروس رویزیونیسم این حزب را بطوری از پای در آورد کھ ارگان حزب کمونیست رانیز 

 حد حتی آخوندھا نیز یاد گرفتھ اند کھ. بیک روزنامھ بورژوائی معمولی تنزل داد و از آرمانھای کمونیسم دست برداشت
دست . نصاب سنی جوانان را برای شرکت در انتخابات بر حسب موقعیت سیاسی خودشان افزایش و یا کاھش دھند

 .   بورژوازی برای ھر شگردی در این زمینھ باز است
 :   رویزیونیستھا در برنامھ حزب رویزیونیستی خود در اتحاد شوروی آوردند

انجام بھ شیوه مسالمت آمیز  لنینی می کوشند انقالب سوسیالیستی را  -ی احزاب مارکسیست-طبقھ کارگر و پیشاھنگ آن"
تحقق این امکان می توانست با منافع طبقھ کارگر و ھمھ مردم، با منافع مشترک ھمھ ملت در کشور مطابقت داشتھ . دھند
 .  باشد

 سرمایھ داری امکان آنرا در شرایط کنونی طبقھ کارگر بسرکردگی گردان پیش آھنگ خود در یک رشتھ از کشورھای
دارد کھ بر اساس جبھھ کارگری و ھمھ خلقی و بر اساس سایر شکلھای ممکن سازش و ھمکاری سیاسی بین احزاب و 
سازمانھای اجتماعی مختلف اکثریت مردم را متحد نموده ، بدون جنگ داخلی قدرت حاکمھ را در دست گیرد و انتقال 

طبقھ کارگر با اتکاء باکثریت مردم و با دادن پاسخ دندان شکن بھ عناصر . مین نمایدوسایل عمده تولید را بدست مردم تا
اپورتونیستی کھ قادر بھ دست بر داشتن از سیاست سازشکاری با سرمایھ داران و مالکین نیستند، می تواند بھ نیروی 

ن را از آلت کمک بھ منافع طبقاتی مرتجع و ضد ملی شکست وارد سازد، در پارلمان اکثریت پایدار احراز کند، پارلما
بورژوازی بھ وسیلھ خدمت بھ مردم زحمتکش تبدیل نماید، مبارزه توده ای دامنھ داری را در خارج پارلمان گسترش 
دھد، مقاومت نیروھای ارتجاعی را درھم شکند و شرایط الزم را برای انجام مسالمت آمیز انقالب سوسیالیستی فراھم 

دارد کھ در شرایط رشد روزافزون نیروھای سوسیالیسم ونیرو یافتن جنبش کارگری و ضعیف شدن استبعادی ن... سازد
مواضع سرمایھ داری، اوضاع و احوالی در پاره ای از کشورھا پدید آید کھ در آن ھمانگونھ کھ مارکس و لنین پیش بینی 

ن بیند کھ موافقت کند وسایل اساسی تولید بورژوازی صالح کار خود را در آ) توفان-تحریف کامل مارکسیسم( کرده اند
نقل از . (بکند" معاملھ با عوضی"را از وی با پرداخت عوضی بستانند و پرولتاریا صالح کار خود را در آن ببیند کھ 

اتحاد شوروی مصوب بیست و دومین کنگره حزب کمونیست )  توفان-بخوانید رویزیونیست(برنامھ حزب کمونیست
  ).    ۴٩ تا ۴٨ صفحات ١٩۶١تبر سال  اک٣١اتحاد شوروی 

بسیاری از احزاب انقالبی و کمونیستی اگر چھ بدوًا در مقابل این تئوری ھای انحرافی ایستادند اما اغلب آنھا رفتھ رفتھ 
در مقابل فشارھای مسکو تسلیم شدند و با غلبھ عناصر راست و تصفیھ کمونیستھای وفادار بھ مارکسیسم لنینیسم و قبول 

.   ھای خروشچف و رو برگرداندن از آموزش انقالبی لنین و استالین بھ احزاب قانونی و پارلمانتاریستی تبدیل شدندتز
در مسئلھ گذار از سرمایھ داری بھ سوسیالیسم احزاب پرولتری تنھا از نقطھ نظر مبارزه طبقاتی بر اساس آموزش 

تجربیات انقالبات جھان بھ کرات ثابت نموده است کھ . ناسندمارکسیسم لنینیسم حرکت کرده و راھی جز انقالب نمی ش
طبقات حاکمھ با طیب خاطر از حکومت دست نخواھند کشید و اگر حتا یک مورد از این جابجائی قدرت اتفاق افتد، نمی 

ن بوده و این مشی با اصول سوسیال دموکراتھا ھمسا. توان آنرا بھ مشی عمومی جنبش بین المللی کمونیستی تبدیل نمود
تضاد کار  و سرمایھ ، تضادی آشتی نا پذیر است کھ حل آن تنھا از طریق نابودی یکی از . ھیچ مرز بندی با آن ندارد

 این دو قطب را تحت ھیچ شرایطی نمی توان با یکدیگر آشتی داد . قطبین تضاد و در اینجا نابودی بورژوازی میسر است



 
                          ٨۶                 اسفند ماه                    ١٩توفان الکترونیکی شماره                                                              ١٠  
 

این تضاد با انقالب پرولتری و استقرار سوسیالیسم و نابودی سرمایھ داری در مقیاس . و آنتاگونیسم بین آنھا را رفع نمود
انقالب قانون عینی تکامل جوامع است و کمونیستھا وظیفھ دارند کھ پرولتاریا و توده زحمتکشان .  استجھانی قابل حل

واستثمار شوندگان را با روح مبارزه جویانھ مارکسیستی لنینیستی تربیت کرده و آن ھا را برای یک پیکار نھائی آماده 
استالین در این باره آموزش .  با رویزیونیستھا یکسان نیستآموزش و اعتقادات استالین در این باره بھ ھیچ وجھ. نمایند

انقالب قھرآمیز شرط الزم و اجتناب نا پذیر برای گذار تمام کشورھای تحت سلطھ سرمایھ بھ سوسیالیسم "می دھد کھ 
 ).  گرایش سوسیال دمکراتیک در حزب ما."(است

می توان، اعتقاد بھ انجام چنین انقالبی از راه مسالمت واضح است کھ ن:"و در مورد راه مسالمت آمیز انقالب می گوید
آمیز در چارچوب دموکراسی بورژوازی کھ منطبق با سلطھ بورژوازی است بھ معنی از دست دادن ادراک و یا کم 

درباره "(کردن مفاھیم عادی بشری و یا بھ معنی روی برتافتن از انقالب پرولتری بطرزی آشکار و بیشرمانھ است
  ).  ٨ جلد - کلیات استالین-نینیسممسائل ل

البتھ کمونستھا ھمواره از امکانات پارلمان بویژه در شرایطی کھ توده ھا آمادگی مبارزه قھرآمیز را نداشتھ و جنبش توده 
این یک امکان مھم برای استفاده از تربیونی است کھ می شود از آن بھ افشاء . ای در حال اعتالء نیست استفاده می کنند

 .   ورژوازی مباردت کرد و بھ بسیج توده ھا یاری رساندب
ھوادار استفاده از مبارزه پارلمانی اند لکن آنھا بیرحمانھ "آنھا : لنین در باره احزاب سیاسی طبقھ کارگر می گفت 

یطی شکل عمده بالھت پارلمانی را افشاء میکنند یعنی اعتقاد باینکھ مبارزه پارلمانی یگانھ مبارزه سیاسی و در ھر شرا"
حزب انقالبی پرولتاریا برای آنگھ از راه انتخابات و مبارزه :"و یا در جای دیگر می آورد." مبارزه سیاسی است

اما محدود کردن مبارزه طبقات . پارلمانی احزاب، توده ھا را پرورش دھد باید در پارلمانتاریسم بورژوائی شرکت جوید
بارزه پارلمانی بھ مثابھ شکل عالی و قطعی مبارزه کھ تمام اشکال دیگر باید تابع آن بھ مبارزه پارلمانی یا نگریستن بھ م

 ". باشند بمعنی قرار گرفتن در سمت بورژوازی علیھ پرولتاریاست
برای کمونیستھاشرکت در پارلمان یک مسئلھ تاکتیکی است و آنرا از دریچھ منفعتی کھ بھ تدارک مبارزه انقالبی طبقھ 

 .  وی برای روز قطعی جدال می کند، می نگردکارگر و بسیج
حال این نظریات کمونیستی را با نظریات رویزیونیستی کھ امروز لنین و مارکس را ھم بدور انداختھ اند قیاس کنید و   

 .را مشاھده کنید" گذار مسالمت آمیز"فرق دو برخورد ماھیتًا متفاوت بھ تز 
 ادامھ دارد

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

  صحھ بر مشروعیت یک رژیم ضد دموکراتیک استمجلس اسالمی صاباتشرکت در انت          .
          این نمایش مسخره را وسیعا تحریم کنیم                      

          
با وضعیت حاکم صحھ بر مشروعیت یک رژیم ضد دموکراتیک است کھ می خواھد در صحنھ صابات مجلس ھشتم  اسالمی شرکت در انت

  نظر مردم بلکھ یکدست کردن برای رژیم این انتخابات نھ اطالع از. جھانی رژیم جمھوری اسالمی را یک رژیم دموکراتیک جلوه دھد
 امنیتی حاکم را تقویت کند و شرایط سرکوب و –جناح مسلط حاکمیت می رود تا بخش نظامی . حاکمیت و تصفیھ منتقدین خودی است

این بی توجھی بھ نظریات مردم کھ مخالف تجاوز امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران ھستند جبھھ . اختناق رادر ایران تشدید نماید
تنھا تکیھ بر مردم و بسیج عظیم توده . مقاومت مردمی را در مقابل امپریالیسم تضعیف می کند و نطفھ شکست را در بطن خود دارد

 .چنین نقشی را فقط یک رژیم مردمی و انقالبی می تواند ایفا کند. ھای مردم است کھ سد محکمی در مقابل تجاوز بیگانھ خواھد بود
 کھ بھ مخدوش بودن انتخابات معترض است نھ از آن جھت است کھ این انتخابات را در کلیت الح طلب معروف بھ اص جناح رقیب

خویش غیر دموکراتیک دانستھ و مورد انتقاد قرار می دھد بلکھ از آن نظر است کھ چرا یک جناح از خودیھا حقوق جناح دیگری از 
. این دو جناح ھر دو ناقض حقوق اکثریت مردم ایران ھستند. قض می کندخودیھا را کھ آنھا نیز حامی رژیم جمھوری اسالمی ھستند ن

اگر گشاده نظری در پیش گرفتھ می شد جای اعتراضی باقی نمی .  جناح مسلط بھ تنگ آمده اند“تنگ نظری“مخالفین جناح حاکمیت از 
دستآویز تئوریک انتخاب میان بد و بدتر . م می کندشرکت در انتخابات را از این نقطھ نظر تحری) توفان(باین جھت حزب کار ایران. ماند

 پیش از انتخابات پیروزی خویش را با یاری نظارت استصوابی بدترھانیز در این میان بردی ندارد و نمی تواند ما را قانع کند زیرا 
لط از ھمان بدو امر نسبت اقلیت و جناح مس. تضمین می کنند و لذا رای این بھانھ جویان تئوریسین تاثیری در سرنوشت انتخابات ندارد

ھیچ حرکتی بدون محاسبھ . اکثریت نمایشی خویش را ھمراه با امکان تقلب پنھان و آشکار و سرانجام کودتای نظامی تدارک می بیند
روشن . تسازماندھی تقلب در انتخابات و انحراف افکار عمومی و تھدید و ارعاب آنھا یک امر از قبل تعیین شده اس. پیش نمی رود

است کھ تا موقعیکھ نظارت استصوابی بر تعیین نامزدھای انتخاباتی نقش دارد نمی توان نامزد مورد اعتماد و اطمینان را بھ مجلس 
تنھا در جھت فریب . شرکت در چنین انتخاباتی تنھا بھ نفع رژیم است و نھ در افشاء رژیم. فرستاد تا از حقوق مردم ایران دفاع کنند

این انتخابات ھستھ ھای رشد یک جنبش . و نھ در جھت بسیج و آگاھی بخشیدن بھ آنھا و ایجاد یک جنبش اجتماعی استمردم است 
 .اجتماعی و اعتراضی را در بر ندارد و باید وسیعا تحریم گردد
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