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 ١٣٨٧ اردیبھشت ٢٨ شنبھ     

! زنده باد کارگران قھرمان ھفت تپھ    
 حملھ وحشیانھ بھ تجمع اعتراضی کارگران ھفت تپھ را قویا محکوم میکنیم           

 اردیبھشت ماه در مقابل فرمانداری شوش ٢٨کارگران ھفت تپھ در سیزدھمین روز اعتصاب و اعتراض خود  صبح امروز شنبھ  
طبق گزارشات . در مسیر راھپیمایی  بسیاری از مردم  بھ صفوف کارگران پیوستند.   زدندبا خانواده ھای خود دست بھ اعتراض 

کارگر می میرد ذلت نمی :  تظاھرکنندگان  با شعارھایی نظیر  .رسیده حدود دھزار نفر در این تظاھرات شرکت داشتند
نماینده شوش ( ساعدی/ ی آزادی باید گردد کارگر زندان/ سندیکای کارگری حق مسلم ماست/ مدعی عدالت خجالت خجالت /پذیرد

شعارھای دیگر خشم خود را نسبت ....و  مر ک بر ساعدی / کارگران ایران حمایت حمایت/حیا کن ھفت تپھ را رھا کن) در مجلس
نیروھای سرکوبگر  انتظامی پاسدار سرمایھ با باطوم و گاز اشک آور بھ سمت  . بھ مسئولین زالو صفت ابراز داشتند

دراثر این ھجوم وحشیانھ شماری ازکارگران مجروح و تعدادی دستگیر . اھرکنندگان  یورش بردند تا مانع این راھپیمایی گردندتظ
کارگران علیرغم این ھجوم وحشیانھ  بھ راھپیمائی خود ادامھ  داده  و ھم اکنون در مقابل فرمانداری شوش  بھ اعتراضات .  شدند

 ماه اخیر، ٢پرداخت حقوق معوقھ : کننده نیشکر ھفت تپھ بھ قرار زیر می باشد ھای کارگران اعتصابخواستھ .خود ادامھ می دھند
پایان دادن بھ پرونده سازیھا و احضار فعالین کارگری بھ دادگاه انقالب، برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و ھمچنین 

ی بنام زیبداری کھ در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی اعضای ھیئت مدیره این شرکت، برکناری رئیس حراست شرکت فرد
 سرمایھ داران گردن کلفت با نپرداختن دستمزد کارگران  ھفت تپھ درحقیقت مال آنھا را می ....علیھ کارگران نقش مستقیم دارد

نسانی قرار میدھند دزدند و مامورین قدرت سیاسی بجای اینکھ دزد را بگیرند قربانی دزدی را مورد تعرض وحشیانھ و ضد ا
سیزدھمین روز اعتصاب کارگران ھفت تپھ  نشان . وازوی می خواھند کھ بھ دزدھا اعتراضی نکنند و مجانی برای دزدان کار کنند

میدھد کھ کارگران ازمبارزه برای حقوق خود باز نمی ایستند واز زندان ، شالق و بگیر وببندھای کثیف جمھوری اسالمی نمی 
.ھراسند
و نشان از رشد و پیشروی کارگران دارد و این ...بات قھرمانانھ چند ماھھ اخیر کارگران بوِیژه کارگران نیشکر ھفت تپھ  اعتصا

این مبارزات نوید بخش است و دامنھ . مبارزات از محدوده محلی خارج گشتھ و حتا ازحمایت سایر اقشار مردم  برخوردارگشتھ اند
یورش وحشیانھ بھ صفوف کارگران ھفت تپھ را بشدت محکوم واز مطالبات برحق کارگران  حزب ما .آن ھروز گسترش می یابد

چاره کارگران حزب . تنھا اتحاد طبقاتی وتشکل این طبقھ است کھ شرط نخست سایرموفقیتھای وی بشمار می رود. حمایت میکند
وفقط ازاین طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام طبقھ کارگراست کھ بھ دانش مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و باید ازاین طریق 

 .فقرآور ونکبتبار سرمایھ داری وحشی را فراھم آورند
 !مرگ بر رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی!    زنده باد پیکار کارگران قھرمان ھفت تپھ           

                                                  * * * * * *                       

     در ھمبستگی با کارگران ھفت تپھ                                              

 کارگران ایران خودرو حملھ بھ کارگران نیشکر ھفت تپھ را محکوم می کنند                    

 !ن و ھمکاران گرامی دوستا
بنابھ گزارشات رسیده از شوش، روز پنجشنبھ نیروی انتظامی ھنگامی کھ . یکبار دیگر کارگران مورد یورش و حملھ قرار گرفتند

کارگران ھمراه با خانوادھای خود از فرمانداری شوش بھ سوی بازار شھر در حال راھپیمائی بودند بھ صورت وحشیانھ ای یورش 
نیروی انتظامی عالوه بر .ران و خانواده ھایشان و بچھ ھای خردسال آنھا را آماج ضربات باطومھای خود قرار دادند بردند، کارگ

نفرات پیاده خود با ماشین بھ سوی جمعیت حملھ ور شدند کھ تعدادی از کارگران با دراز کشیدن در مقابل ماشینھای نیروی انتظامی 
در اثر حمالت وحشیانھ نیروی انتظامی تعدادی از . ا و بچھ ھا و سایر کارگران شدندمانع حملھ ور شدن بھ طرف خانواده ھ

 .کارگران جراحاتی بر داشتند
  
دستور حملھ بھ کارگران از طرف فرمانداری کھ نماینده دولت می باشد، نشان داد، دولت در مقابل خواست بر حق ! دوستان کارگر.

 نفر از ٦حملھ بھ کارگران نیشکر و دستگیری بیش از ! وب و دستگیری کارگرانکارگران، فقط یک چیز را بلد است، سرک
نمایندگان کارگران بھ بھانھ تحریک کارگران آیا غیر از نا توانی دولت در بر آورده کردن خواستھای بر حق کارگران می باشد؟ 

 ماه اخیر، پایان دادن بھ پرونده سازیھا ٢قھ مگر کارگران نیشکر چھ می خواھند؟ عمده ترین خواست کارگران پرداخت حقوق معو
و احضار فعالین کارگری بھ دادگاه انقالب ، برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و ھمچنین اعضای ھیئت مدیره این شرکت 

ما . دارد، برکناری رئیس حراست شرکت فردی بنام زیبداری کھ در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی علیھ کارگران نقش مستقیم 
 کارگران ایران خودرو یکبار دیگریورش وحشیانھ نیروی انتظامی، گارد ویژه ونیروھای اطالعاتی بھ کارگران و خانواده ھای آنھا 
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را، کھ برای دریافت حقوق معوقھ خود اعتراض نموده اند، را محکوم کرده و ازھمھ کارگران وسازمانھای مدافع حقوق بشر و در 
 صدر آن سازمان جھانی کار خواھان دخالت فوری برای متوقف کردن نقض مستمر حقوق کارگران در ایران می باشیم 

 ٨٧تم اردیبھشت شبیست وھ 
   ..............................                            ارگران ایران خودرجمعی از ک

  دردفاع ازکارگران ھفت تپھکارگران شرکت لولھ سازی اھواز بخشی از بیانیھ ھمبستگی      
 ١٣٨٧ت  اردیبھش٢٩                                                                                     

 
ذرد     ی گ ای         . چھارده روز از اعتصابکارگران شرکت کشت ونیشکر ھفت تپھ م ھ ج ی ب امی و امنیت ای نظ م نیروھ از ھ افانھ ب متاس

د و        برخورد با عوامل فاسد اقتصادی و مافیای شکر، با باتون و گاز اشک آور بھ جان ھموطنان عزیزمان در شھر شوش افتاده ان
اع           ی دف دان ب ھ زن وفرزن ت              حتی ب واره از دول المی ھم وری اس ئولین جمھ ھ مس ت ک رایطی اس ن در ش د و ای رده ان م نک ان رح آن

عی در            ایی س حنھ ھ ان دادن ص ا نش اسراییل بھ بھانھ ھای گوناگون در خصوص حملھ بھ فرزندان وزنان انتقاد می کنند و ھمیشھ ب
ھ کارگران شرکت کشت ونیشکر ھفت تپھ برای احقاق ولی طی روزھای گذشتھ ھنگامی ک. دفاع از مردم فلسطین و لبنان  می کند

رادر                دای ب امی ن ای انتظ نھ ،نیرھ م گرس نھ ای حقوق خود بھ ھمراه ھمسران وفرزندانشان بھ خیابان ھای شوش آمدند وبا شعارگرس
ندانی می افتید کھ شرم بر شما باد کھ این گونھ بھ جان زنان وفرز. نظامی حمایت،حمایت آنان را با شلیک گاز اشک آور پاسخ داد

 ...............جزء دریافت حقوق قانونی خود خواستھ ای ندارند 
الم             ا اع م ب ھ داری ت تپ ما کارگران شرکت لولھ سازی اھواز کھ چندین ماه است حقوق نگرفتھ ایم و شرایطی مشابھ با کارگران ھف

ھ را محک               رکوب گران دامات س ھ ،اق ابات      حمایت از اعتراضات قانونی  در ھفت تپ ایی اعتص ده قض ان دادن پرون تار پای وم وخواس
 .کارگری ھفت تپھ ھستیم 

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

 ی  و صنایع جانببیانیھ مشترک کارگران نیشکر کارون و خوزستانبخشی از                   
 در حمایت از مبارزات کارگران ھفت تپھ                                      

 ١٣٨٧ اردیبھشت ٣٠                                                 
 

دروود بر ھمھ کارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ کھ با بیش از دو ھفتھ مقاومت در حال تالش و مبارزه برای گرفتن حق و حقوق 
 تولید کننده شکر در خوزستان ھستیم کھ بیش از  بیست و پنج ھزارکارگرمشغول بھ ما کارگران دو مجموعھ بزرگ. خود ھستند

حراست شرکتھای ما با تھدید و فشار ھای امنیتی مانع از ھرگونھ حرکت .  ماه است کھ حقوق نگرفتھ ایم  ۵کار داریم  و بیش از 
 ..............اعتراضی ما می شوند و شکر را بھ کاممان تلخ کردند

ین بیانیھ مشترک  حمایت خود را از کارگران ھفت تپھ اعالم می کنیم واز ھمھ ی کارگران ایران و جھان در خواست می کنیم طی ا
کھ بھ ندای کارگران خوزستان گوش دھند و ما را در این شرایط سخت کھ شدید ترین فشار ھا ی اقتصادی را  بر ما تحمیل کردند 

ھر گونھ .  پرداخت کامل حقوق و مطالبات قانونی  در ھفت تپھ و سایر کارخانجات ھستیم ما کارگران خواستار. یاری نمایید
سرکوب ، بازداشت وتھدید علیھ کارگران ھفت تپھ را محکوم و از آنجا کھ قرار است فردا  فعاالن کارگری ھفت تپھ بھ ھمراه یک 

در پایان از دولت می خواھیم دست . برائت آنھا ھستیم خبر نگار در دادگاه انقالب محاکمھ شوند خواھان آزادی وصدور حکم 
 .مافیای شکر را کوتاه کند وسریعا نسبت بھ رسیدگی در خصوص وضعیت صنایع ایران کھ رو بھ ورشکستگی ھستند اقدام نماید 

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

اطالعیھ 

  درحمایت ازکارگران ھفت تپھ)منطقھ تھران(کمیتھ ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

 !بھ حمایت از ھمزنجیران خود در نیشکر ھفت تپھ برخیزیم 

تصاب و تظاھرات وراه پیمایی ھم اکنون زیر ھمزنجیران ما در کارخانھ نیشکرھفت تپھ پس ازسیزده روزاع! کارگران 
کارگران، خانواده ھا و حتی فرزندان خردسالشان ھم اکنون . شدیدترین و وحشیانھ ترین یورش نیروی سرکوب سرمایھ قرار دارند

با آنان این گونھ مگر این کارگران چھ کرده و چھ خواستھ اند کھ . مورد ھجوم بیرحمانھ نیروھای انتظامی و امنیتی قرار گرفتھ اند
آیا پاسخ کسی کھ دستمزد معوقھ اش را می خواھد باتوم و سرنیزه است؟ آیا جواب کسی کھ نمی خواھد کارش را  رفتار می شود؟ 

 از دست بدھد گاز اشک آور است؟ آیا اگر کارگری خواھان برکناری یک مدیر مزدور و یک حراست چی حلقھ بگوش سرمایھ شد، 



        ٨٧                                    خرداد ماه ٢٢                                  توفان الکترونیکی شماره                ۴ 

تبند        خش دس د پاس تھ باش باید ھمراه خانواده اش زیر مشت و لگد سرکوبگران سرمایھ قرار گیرد؟ آیا اگر کارگری بخواھد تشکل داش
  ست؟و شکنجھ و دادگاه و زندان ا

   !کارگران 

بھ حمایت از کارگران نیشکر ھفت . دریغ است کھ صفوف متحد و بھ ھم پیوستھ کارگران مبارز نیشکر ھفت تپھ درھم شکستھ شود
ھم اکنون بسیاری از مردم شھر شوش در حمایت از این . ظلم و ستم بی حد را در حق آنان بی جواب نگذاریم. تپھ برخیزیم

بیایید بھ پیروی از این مردم ما ھم در ھرجا کھ ھستیم در حمایت از کارگران ھفت . د را تعطیل کرده اندکارگران کسب و کار خو
سرمایھ فقط از آن رو قدرتمند است کھ . اعتماد بھ نفس داشتھ باشیم و قدرت خود را باور کنیم. تپھ چرخ کار و تولید را متوقف کنیم

و ھمان گونھ کھ خود کارگران ھفت تپھ گفتھ اند نشان دھیم کھ می میریم اما این ھمھ ننگ و بھ پا خیزیم . ما در مقابلش زانو زده ایم
حرف کارگران ھفت تپھ حرف ھمھ ماست و مقاومت دلیرانھ آنان در برابر سرمایھ و دولت . ذلت و خواری را نمی پذیریم

اگر نمی خواھیم در ذلت و خواری . سرمایھ استھنگام، ھنگام مقاومت در برابر یورش سبعانھ . سرکوبگرش مقاومت ھمھ ماست
بمیریم، اگر طالب زندگی انسانی و شرافتمندانھ ھستیم، بیایید تمام قد در برابر یورش سرکوبگران بھ کارگران ھفت تپھ بایستیم و با 

 !کارگران علیھ سرمایھ متشکل شویم  . قدرت متحد و متشکل خود آنان را بھ زانو درآوریم

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

  از زبان خودشان، جمعیت کشور زیر خط فقرپنجاه درصد                 
 قابل تحمل  غیر کارگران و زحمتکشان را برایافزایش گرانی وگسترش فقر کھ این روز ھا ابعاد فاجعھ باری یافتھ است زندگی

 ھزار تومان درماه تصویب کرد ٢١٩  در سال جدید رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی حداقل دستمزد کارگران را..کرده است
 ٧٠٠ الی۶٠٠درحالی کھ طبق بر آورد کارشناسان اقتصادی خود رژیم جمھوری اسالمی حداقل حقوق کارگران می بایست بین 

حد اقل دستمزد با توجھ بھ سطح تورم و گرانی کمرشکن باید یک میلیون . خط فقر قرارنگیرندھزار تومان  تعیین میشد تا زیر 
ند از پس ھزینھ ھای ن با توجھ بھ این وضعیت فالکتبار بھ سختی می تواانتومان درماه باشد کھ متاسفانھ چنین نیست و کارگر

ن ابعاد ژرفی یافتھ کھ حتا مطبوعات رسمی جمھوری اسالمی  و فقر و گرانی  چنااجاره ھای سرسام آور.  دنسنگین روزمره برآی
 طبیعتا . در ایران را انعکاس دھند و عمیق شدن شکاف طبقاتینیز توان کتمان آن را ندارند و مجبورند گوشھ ھایی ازپیشروی فقر

 جمھوری اسالمی این رگری رژیم ضد کاچنین شرایط غیرقابل تحملی نمی تواند موجب برانگیختن خشم و تنفر کارگران نسبت بھ
کارگران دریک سال اعتراضات امید بخش. نماینده سیستم کل نظام سرمایھ داری ایران و آقازاده ھای  دزد و مفتخور نگردد

اخیربویژه کارگران ھفت تپھ برای دریافت حقوق معوقھ و اضافھ دستمزد، علیھ خصوصی سازی کارخانجات و اخراج سازیھا، 
با قاطعیت ادامھ داشتھ و لقمھ ھای چرب و نرم سرمایھ داران آمیختھ ... ل سازمانھای حرفھ ای مستقل ازدولت ومبارزه برای تشکی

 انتشار یافتھ است بازتاب دھنده گوشھ ای از فقر ٨٧ مطلب زیر کھ در روزنامھ سرمایھ در اردیبھشت ماه . با زھر ترس بوده است
 ھ و مسبب اصلی این اوضاع نابسامان رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی است کھ و نکبتی است  کھ سراسر ایران را فرا گرفت

 : اعتراضات و نارضایتی عمومی مردم  نمی بیندجز سرکوب و اختناق در قبالھیچ راه حلی 

 کرده است اما بھ نظر  میلیون نفر اعالم١۵ تا ١۴اگرچھ معاون اقتصادی معاونت برنامھ ریزی رییس جمھوری تعداد افراد زیر خط فقر را "
 ۵٠می رسد کھ آمار اعالم شده مربوط بھ خط فقر خشن است کھ جامعھ بھ آن دچار شده و تعداد افراد زیر خط فقر بیش از این ھاست و حدود 

 آمار واقعی ھرگز در عین حال بھ دلیل این کھ بیان این آمارھا ھمواره نگرانی مردم را در پی دارد، .درصد جمعیت با مشکل فقر روبھ رو است
 کالری در ٢ر۵٠٠ تا ٢ر٢٠٠در حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد روزانھ دو دالر و تامین . ارایھ نمی شود و این رقم ھمواره تقریبی است

ایی در عین حال با اضافھ شدن شاخص ھ.  درصد از جمعیت کشور زیرخط فقر زندگی می کنند۵٠روز برای ھر نفر بھ عنوان خط فقر، حدود 
از سوی دیگر، اگر برای دھک ھای اول تا ھفتم نیز یک . درصد می رسد٨٠ھمچون رفاه، تفریح و بیمھ بھ این مجموعھ آماری، این رقم بھ 

زندگی اولیھ را در نظر بگیریم براساس درآمد مورد نیاز جھت تامین نیازھای اساسی، خوراکی و غیرخوراکی از قبیل پوشاک و مسکن زندگی 
فقر نسبی، فقر مطلق و فقر خشن جزو انواع فقر است کھ بھ دلیل تنوع و تعریف آن در سطوح . ھا نیز زیرخط فقر قرار می گیرنداین دھک 

خط فقر در تمام کشورھا تعریف شده و دولت ھا با اعالم آن حمایت ھای الزم را از افرادی کھ زیرخط فقر . درآمدی مختلف تقسیم شده است
 یورویی در اروپا باشند از دولت کمک می گیرند اما اگر باالتر از آن ۶٠٠بھ عنوان مثال اگر افرادی زیر خط فقر . ندھستند بھ عمل می آور

آنچھ مسلم است دولت با اعالم خط فقر نوعی آگاھی را بھ مردم جامعھ می دھد و مردم نیز .باشند بھ نسبت رشد درآمد خود مالیات می دھند
تورم، رکود و بیکاری از . شان را تعریف می کنند و برنامھ ریزی می کنند تا خرج و دخل خود را بھ تعادل برسانندبراساس آن آگاھی انتظارات

در حال حاضر از آن جا کھ در اقتصاد .جملھ عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری خط فقر است چرا کھ موجب کاھش قدرت خرید مردم می شود
گسترش فقر و عمیق … در چارچوب قانون وجود ندارد، برخی نابسامانی ھا از جملھ رانت خواری و… ایران، نظارتی موثر بر ثروت، تولید و

در عین حال بھ نظر می رسد با فراگیر شدن قانون تامین اجتماعی تا حدودی بتوان خط فقر را در . شدن فاصلھ طبقاتی را فراھم آورده است
دولت . دارو و مسکن است کھ حل آن حمایت ھمھ جانبھ دولت و مسووالن را می طلبدکشور کاھش داد، ھر چند کھ این موضوع نیز ھمچون 

میلیارد دالری نفت باید بھ نظام باز توزیع درآمد، مالیات بر مصرف و ارزش افزوده توجھ کند تا ثروت و فقر ١٠٠برایکاھش  در شرایط درآمد 
 سرمایھ نقل از  اور اسبق وزیر رفاهرازق صادقی، مش"  .را در گروه ھای مختلف درآمدی کنترل کند

  وحدت و تشکیالت استرنجبرانچاره                                        
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 زاری تظاھرات ماه مھ در استانبول ترکیھگزارشی از برگ

  در ترکیھ  ماه مھ اول تظاھراتتی بھ فاشیس حملھ 

 

 
 

کارگران شھر استانبول ترکیھ برنامھ ریزی کرده . ماه مھ در ترکیھ ھمچون بسیاری نقاط دیگر جھان جشن گرفتھ شد
ھمھ اتحادیھ ھای کارگری اصلی . زار کنندبودند کھ در میدان تاکسیم استانبول گرد آیند و تظاھرات صلح آمیز برگ

در ) KESK(و کنفدراسیون اتحادیھ ھای بخش عمومی   ) DISK(منجملھ کنفدراسیون اتحادیھ ھای انقالبی کارگران 
 .این برنامھ شرکت کردند

و ھمچنین احزاب و سازمانھای طرفدار کارگر از اعضای شرکت کننده در تظاھرات  ) EMEP(حزب کار ترکیھ  
ممانعت بعمل آورد و بصورت وحشیانھ ای   حکومت از برگزاری تظاھرات سازمانھا و احزاب سیاسیاما. ودندب

  برای دومین سال متوالی اجازه داده نشد کھ کارگران در استانبول تظاھرات .جریانات  سیاسی را مورد سرکوب قرارداد
ل ماه مھ کشتھ شدند، تاریخی کھ از آن ببعد بھ ماه مھ خونین  نفر در او٣۶ کھ تعداد ١٩٧٧از سال  .  ماه مھ برگزار کنند

بسیاری آن حادثھ خونین را . نام گذاری شد،  مقامات حکومتی برگزاری جشن ماه مھ در استانبول را ممنوع کرده اند
ان دولت اردوغ.   بشمار مبآورند١٩٨٠نقطھ عطفی در تاریخ ترکیھ و عامل مھمی در آماده سازی کودتای نظامی 

بیش از سی . ھمچون سال گذشتھ سعی کرد کھ ازگردھمائی کارگران و جوانان در میدان تاکسیم استانبول جلوگیری کند
ھزار پلیس  و تعداد کثیری نیروی امنیتی و نظامی در میدان تاکسیم بسیج شده بودند تا راه ھای ورودی بھ میدان را 

ترس و وحشت بین توده ھا ، کارگران ، جوانان ، و اتحادیھ ھا بسیج شده این نیرو  برای  ایجاد . بطور کامل مسدود کنند
شرکت کنندگان در تظاھرات  بر علیھ استاندار استانبول معمر گولر کھ اعالم کرده بود دولت از نیروی متناسب . بودند

ای روز،  منظور استاندار از از ھمان ابتد". استاندار، استعفا " بر علیھ تظاھر کنندگان استفاده میکند فریاد میزدند 
 ھجوم برده DISK صبح، پلیس و نیروھھای امنیتی بھ دفاتر اتحادیھ ھای ٨ساعت . استفاده از نیروی متناسب آشکار شد
 صبح ، پلیس و نیروھھای نظامی حملھ اصلی بھ شرکت کنندگان در ١٠ساعت . اسناد و اموال  انھا را غارت کرد

 استفاده از مقدار زیادی از گازھای اشک آور ، فلفل پاش ،  و تانک ھای آب پاش  پلیس با. تظاھرات را  شروع کردند
پلیس ھای  سرکوبگر  بھ مردمی کھ در حال متفرق شدن در .  توانست مردم را کھ بسوی میدان روان بودند متفرق کند

بھ باد کتک گرفتنھ و ھیچ فرقی بین خیابانھای اطراف بودند ھجوم برده و ھرکجا در سر راھشان کسی را پیدا میکردند 
شھروندانی کھ توان مقاومت در مقابل پلیس را نداشتند چماق باران کرده و . شرکت کننده و عابر عمومی  قائل نبودند

  ، جائی کھ Sisli Etfalپلیس حتی تا آنجا پیش رفت کھ بھ بیمارستان . بزمین پرتاب کردند و زنان را لگد کوب نمودند
 خبرنگار ١ پلیس و ٨ نفر،  منجملھ  ٣٨.  ظاھرات مداوای اولیھ دریافت میکردند گاز اشک آور پرتاب نمودمجروحان ت

 نفر در روز ۵١ ٩طبق گزارش آژانس آناتولی ،.  شرکت کننده در تظاھرات دستگیر شدند۵٣٠مجروح شدند و تعداد 
 مرکز در ترکیھ جشن ٧٠ در نزدیک بھ ماه مھ از طرف دیگر ،.  نفر بھ دادستانی فرستاده شدند١١بعد ازاد شده و 

برگزار شدند و جمعیت شرکت کننده در )  (EMEP بسیاری از این تظاھرات تحت رھبری حزب کار ترکیھ. گرفتھ شد
 .نھا از سالھای قبل بیشتر بودآ
 
 

 !پریالیسمزنده باد ھمبستگی و اتحاد کارگران منطقھ علیھ ارتجاع و ام                              
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   امین سالگرد تاسیس دولت صھیونیستی اسرائیل۶٠بمناسبت                             
 
 

                                         
 

 تن از نویسندگان و چھره ھای  یھودی دانشگاھی، ١٠٠بمناسبت  شصتمین سالگرد تاسیس دولت صھیونیستی اسرائیل  
 انتشارداده  و ضمن دینرنامھ گا بیانیھ زیررا در روز فرھنگی و سیاسی انگلستان از جملھ نویسنده معروف ھارولد پینتر

 ترور وکشتار دستھ جمعی و درد ومصیبت  برای فلسطینیان محکوم کردن دولت اسرائیل کھ جز اشغال و ویرانی ،
این بیانیھ در . ه اندنیافریده ، با خلق فلسطین ابراز ھمدردی کرده و از حق تعیین سرنوشت این خلق دربند دفاع نمود

دی امضاء   توسط  شمار گسترده ای ازشخصیتھای مترقی یھو....بسیاری از کشورھا از جملھ در کانادا، آمریکا و سوئد
ھئیت تحریریھ توفان  نیز این بیانیھ را درحمایت از خلق فلسطین انعکاس . شده و بھ صورت  وسیعی پخش گردیده است

 :میدھد و نفرت و انزجار خود را نسبت بھ رژیم تروریستی و اشغالگر اسرائیل ابراز میدارد

 !گیریم ما سالگرد تأسیس اسرائیل را جشن نمی                          
 محمدعلی اصفھانی: برگردان

 
این روزھا بھ این مناسبت، چھ در .  داوید بن گوریون تأسیس دولت اسرائیل را اعالم کرد١٩٤٨ می ١٤ سال پیش، در روز  ۶٠" 

 کھ این اند ھای یھودی شناختھ شده انگلیس اعالم کرده ای از شخصیت عده. اند ھایی برپا شده اسرائیل و چھ در خارج از آن، جشن
. در این ماه مھ، سازمان ھای متعدد یھودی، شصتمین سالگرد تأسیس دولت اسراییل را جشن می گیرند .گیرند مناسبت را جشن نمی

این، در صورتی کھ صدھا سال زجر و آزار یھودیان را کھ در اوج خود بھ ھولوکاست انجامید بھ خاطر داشتھ باشیم، قابل درک 
روایت . زمان آن فرا رسیده است کھ روایت دیگری را نیز بدانیم. ستیم کھ در این جشن شرکت نخواھیم کرداما ما یھودیانی ھ. است

. تقاصی کھ از مردمی دیگر در آن سوی جھان، بھ جرم یھودستیزی اروپا و نسل کشی ھیتلر در این سوی جھان، گرفتھ شده است
دیان کرد، اشغال فلسطین بھ وسیلھ یھودیان، بر مردم فلسطین روا آنچھ ھولوکاست با یھو: "ھمچنان کھ ادوارد سعید می گفت

، در ماه آوریل، ھمان ماھی کھ در آن کشتار دیر یاسین اتفاق افتاد و ھمان ماھی کھ شھروندان عادی ١٩۴٨در سال ." داشت
این طرح، طرح ویران کردن . از شد آغ دالت فلسطین، در بازار حیفا مورد آن حملھ معروِف پر از تلفات قرار گرفتند، اجرای طرح 

 .ما این را جشن نمی گیریم. قریھ ھای فلسطینی و بیرون انداختن ساکنان اصلی آنھا بود
، در دل گرمای سوزان تابستان، ھفتاد ھزار فلسطینی را از رام اهللا و اللد بدون آب و بدون غذا بھ بیابان پرتاب ١٩۴٨در ژوئیھ 

 جشن نمی ما این را.  شناختھ شده است راه پیمایی مرگ این بھ عنوان .  از این فلسطینیان جان باختنددر میان راه، صدھا تن. کردند
این، ھنوز پایان . ھفتصد و پنجاه ھزار فلسطینی آواره شدند و چھارصد قریھ فلسطینی از نقشھ جھان زدوده و محو شدند.گیریم

 اخراج  الجلیل  از ١٩۵۶ی، در حالی کھ شھروند اسراییل بودند، در سال ھزاران فلسطین. پاکسازی قومی و نسل کشی نبود و نیست
ینی دیگر نیز، بھ ھنگامی کھ اسراییل نوار غزه و کرانھ رود اردن را اشغال کرد، بھ سرنوشتی این چنین ھزارھا فلسط. شدند

ملل متحد، پناھندگان از حق بازگشت بھ  سازمان ١٩۴بر مبنای قوانین بین المللی و ھمچنین بر مبنای قطعنامھ . گرفتار آمدند
ما نمی خواھیم . ما نمی خواھیم این را جشن بگیریم .ما این را جشن نمی گیریم. سرزمین خود و یا دریافت غرامت برخوردارند

م تولد دولتی را ما نمی توانی. تولد دولتی را خجستھ بداریم کھ با تروریسم، با کشتار دستھ جمعی، و با دزدی زمین مردم بنا شده است
جشن بگیریم کھ بر پاکسازی قومی و نسل کشی، اصرار می ورزد، کھ بھ قوانین بین المللی تجاوز می کند، کھ بر مردم عادی غزه 

تنبیھ دستھ جمعی شنیع و مھیب و ھولناکی را تحمیل می کند، کھ فلسطینیان را از حقوق انسانی آنھا و از آرزوھا و آمال ملیشان 
ما آن ھنگام جشن خواھیم گرفت کھ عرب و یھودی، در خاورمیانھ ای سرشار از صلح و مسالمت، با حقوقی .سازدمحروم می 

 ".مساوی و ھمسان، با ھم و در کنار ھم زندگی خواھند کرد
 
 
 

 !زنده باد خلق قھرمان فلسطین! مرگ بر رژیم  صھیونیست و متجاوزاسرائیل                 
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 دشمنان مردم ایران ھمیشھ در پی دسیسھ و توطئھ ھستند                  

    تاکتیک ما در قبال سازمانھای غیر دولتی در ایران                                           
 

سرکوب مبارزان بھ بھانھ نفی . امپریالیستھا ھرگز مخالفتی با سرکوب نیروھای انقالبی ایران توسط رژیم جمھوری اسالمی ندارند
 .فق کامل دارندو نابودی آن وسیلھ ای است کھ امپریالیستھا و رژیم جمھوری اسالمی در استفاده اش توا“ تروریسم“

ھمین روش ضد دموکراتیک و مستبدانھ رژیم جمھوری اسالمی در درون ایران موجی از مخالفت و مقاومت ایجاد می کند کھ 
حمایت از . ریشھ اش نھ در دسیسھ ھای امپریالیسم بلکھ در ماھیت ضد دموکراتیک و ضد بشری رژیم جمھوری اسالمی نھفتھ است

، مخالفت با ایجاد تشکلھای مستقل کارگری غیر از پرداخت حقوق معوقھ کارگران طفره می روندرژیم سرمایھ داری کھ حتی 
اسالمی و ممانعت از پیدایش یک تشکل گسترده سراسری کارگری، نقض مستمر حقوق بشر و امنیت عمومی و فقدان قانونیت در 

از زمینھ ھای مادی در درون جامعھ است کھ مقاومت .. .، نقض حقوق زنان و خلقھای ایران وفعال مایشائی مشتی آقازادهکشور و 
طبیعتا این مبارزه مبارزه بر حقی است و . این مقاومت رژیم جمھوری اسالمی را آماج مبارزه خویش قرار می دھد. تولید می کند

این عامل مھم . ایت کنندکمونیستھا موظفند از ھمھ گونھ اقامات اعتراضی بر ضد ستمگری و استبداد برای دموکراسی و آزادی حم
، گسترش چنین تشکلھای دموکراتیک. را نباید در محاسبات سیاسی نادیده گرفت و زمینھ مبارزه فعالین سیاسی را خشک کرد

اجتماعی فعالیتھای ، امدادی و نظایر آنھا حتی صرفا از این جھت کھ بخشی از انسانھا را متشکل کرده بھ ، فرھنگیبشردوستانھ
   . مفید است و باید در پی تشکیل آن بودعادت می دھد

 .  در کنار این واقعیت ھا کھ ما بر شمردیم باید تاکتیک صحیح مبارزه را انتخاب کرد
، آنھا ھمواره می خواھند با نفوذ در صفوف ما توسط عمال خویش در پی دشمنان مردم ایران ھمیشھ در پی دسیسھ و توطئھ ھستند

امپریالیستھا و مرتجعین . ھا بعھده بگیرندنوف مردم را برای بیراھھ بردن آفان ما بر آمده و رھبری صاستحالھ و تشتت فکری در می
با برنامھ ریزی و حسابگری و تجربھ اندوزی از ھمھ موارد مشابھ در جھان در پی آن ھستند کھ بھ نیات شوم خود جامھ عمل 

این . این ھمان مبارزه طبقاتی است کھ ما باید بھ پیش بریم. سھیل می کندبپوشانند و ارتجاع مذھبی حاکم در ایران این اقدام را ت
این دسیسھ ھا . تحریکات و اقدامات دوراندیشان امپریالیستی حاکی از سختی مبارزه و مشکالتی است کھ ما باید بر آنھا غلبھ کنیم

ا با ھشیاری در این عرصھ عمل کنیم و ھمھ این ضرورت وجود حزب طبقھ کارگر و زمینھ ھای فعالیت آن را بھ ما نشان می دھد ت
طبیعتا تا زمانیکھ ما نیروی قدرتمندی نباشیم تا بتوانیم با نیروی خویش در . عوامل را در ارزیابیھای خویش مورد توجھ قرار دھیم

 .، خطر انحراف جنبش منتفی نیستمانورھای اجتماعی تاکتیکھای موثر بکار بریم
 نقض .موجود استاز جملھ ممالکی نظیر ایران قوق دموکراتیک و آزادیھای اساسی در این ممالک مسلما زمینھ مادی نقض ح

 نقض ، اموال عمومی، تشدید اختالفات طبقاتیء و غارتگری و فقدان امنیت، ارتشا، بی توجھی بھ امنیت جمعی و فردیحقوق بشر
، تبلیغ خرافات و رواج  نقض حقوق زنان و کودکان،، سرکوب بیرحمانھشخصیتھا و بزرگان حاکمیت مستمر قانون از طرف

، جایگزینی جامعھ دروغ و تظاھر و شیادی و فکر خود بودن بجای جامعھ ای ، سقوط اخالقی جامعھجنایات در اعماق جامعھ
ن این در مت... ، رجحان منافع جمعی ویعدالت اجتماع، ، احترام متقابل غرورشرافت و، ، حقیقتاستوار بر ستونھای شفافیت

 .جوامع وجود دارد و از طرف حاکمیت بھ مردم تحمیل می گردد
رژیم جمھوری اسالمی آلوده بھ تمام این کثافات قرون وسطائی ھست و در بطن جامعھ نیروی مقاومت علیھ خویش را پرورانده و 

، زگار این شیادان خبیث بدر آورندمردم ایران بھ حق و بدرستی در کمین نشستھ اند تا در فرصت مناسب دمار از رو. می پروراند
این زمینھ مادی است کھ امپریالیستھا نیز بر روی آن حساب باز . ، انتقامی خونین استانتقام این مردم منطقھ را بھ لرزه خواھد آورد

قانونیت و این کھ خواستھای مردم میھن ما برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و امنیت و عدالت اجتمای و . کرده اند
این جاست کھ مبارزه ای سخت بر سر رھبری . برحق است و باید مورد حمایت قرار بگیرد بر کسی پوشیده نیست... قانونمداری و

مضمون بخشی از مبارزه آتی ما کسب رھبری در عرصھ دموکراتیک این حرکتھای اعتراضی در . این مبارزات در می گیرد
 از آن اینکھ ما باید در سازمانھای توده ای نفوذ کنیم باید جنبش کارگری را تقویت کرده سازمانھای غیر دولتی است و مھمتر

باید جنبش برای .  سازمانھای توده ای است کھ سمت و سوی کمونیستی پیدا کنند،پاسخ ما بھ سازمانھای غیر دولتی، سازمان دھیم
ه تکیھ بر کارگران و زحمتکشان است و برجستھ کردن خواستھای عمد. ابزار اعمال نظریات توده بنمائیماستقالل و دموکراسی را 

سازمانھای غیر دولتی نیز باید در سایھ مبارزات توده ای قرار گیرند و بھ آنھا تمکین کنند و نھ آنکھ در مقابل آنھا ایستاده و . آنھا
 . بخواھند بعنوان موجوداتی مستقل بر باالی سر این جنبشھا قرار گیرند

، پیوند این مبارزات بویژه مبارزات ن بھ خواستھای عمومیآصھ باید با تکیھ بر حقوق کارگران و زحمتکشان و تبدیل در این عر
مسلما در این . با مبارزه بر ضد سلطنت و امپریالیسم و صھیونیسم دست جاسوسان دشمن را برمال کردسازمانھای غیر دولتی 

شرافتمندی حضور دارند کھ برای ایرانی آزاد و آباد و شکوفان و دموکراتیک مبارزه سازمانھا در اکثریت خود افراد آرمانخواه و 
می کنند ولی آنھا الزاما مصونیتی درمقابل عمال خریده شده و تبلیغات گسترده و وسیع امپریالیستھا با امکانات عظیمی کھ دارند 

ایران است کھ از ھم اکنون این سوراخھای نفوذی را با نوع این وظیفھ کمونیستھا و نیروھای انقالبی و دموکرات . نخواھند داشت
ما قادریم با تکیھ بھ نیروی توده ای و بسیج آنھا در مقابل . تبلیغات خویش و کارزار مبارزاتی کھ بھ وجود می آورند خنثی کنند

 .دسیسھ ھای امپریالیستی و جاسوسان آنھا ایستادگی کنیم و سیاستھای خویش را اعمال نمائیم
 

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت! سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی             
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 لق نپالدوستان و دشمنان انقالب خ
 

) مائوئیست(پیروزی درخشان حزب کمونیست نپال
 آوریل، چندان ھم غیر ١٠درانتخابات مجلس موسسان در 

 سال جنگ خلق و ١٠این حزب پس از . منتظره نبود
ضربات پی درپی بر پیکر نظام پوسیده شاھنشاھی، با اتخاذ 
تاکتیک ھای مناسب توام با انعطاف و ارزیابی صحیح از 

جاری درکشور، چھره احزاب و سازمانھای تضاد ھای 
رفرمیستی و ضد انقالبی را درنزد توده ھا افشا ساخت و بھ 
. تدریج بھ امید و آرزوی توده ھای زحمتکش بدل گشت

سازمانھا و احزابی کھ سازش طبقاتی را  در نپال موعظھ 
کرده و با سیاست ھای ارتجاعی ومحافظھ کارانھ درچشم 

 یکی پس از دیگری از میدان بدر مردم خاک می ریختند،
توده ھای میلیونی درانتخابات . رفتھ و بی اعتبار گشتھ اند

) مائوئیست( دموکراتیک ماه آوریل بھ حزب کمونیست نپال
رای دادند تا نظام  فاسد سلطنتی را بر چینند، نظام ارباب و 
رعیتی و نیمھ فئودالی را ملغی سازند، مسئلھ زمین را حل 

طھ امپریالیسم را بر اندازند و سرانجام جمھوری نمایند، سل
 . نوین را برقرار سازند
، درخالل ده سال جنگ )مائوئیست(حزب کمونیست نپال

خلق خدمات شایستھ ای بھ زحمتکشان کرده، تحوالت عمیق 
انقالبی درجامعھ بویژه درروستا ھا  را موجب شده و 

یره ای ضربات کوبنده ای بر مناسبات نیمھ فئودالی و عش
این تحوالت عظیم درزندگی روزمره و . وارد ساختھ است

بر ذھنیت توده ھای زحمتکش نپال تاثیرات ژرفی گذاشت و 
ھمین امر علت اصلی پیروزی خیره کننده این حزب 

مقدرات انقالب نپال، برچیدن . درانتخابات اخیر بوده است
نظام سلطنتی و بقایای قرون وسطایی و رھایی ملی در دست 

انقالب . قرار گرفتھ است) مائوئیست( حزب کمونیست نپال
نپال تا ھمینجا جامعھ را بشدت تکان داد و در آینده شاھد 
تشدید مبارزه طبقاتی و صف بندیھای جدیدی درعرصھ 

 .داخلی خواھیم بود
انقالب نپال دراوضاع  و احوال خاص بین المللی درجریان 

ین کھ روزگاری دو انقالب عظیم اکتبر شوروی و چ. است
لرزه بر اندام جھان سرمایھ داری انداختند و یار و یاور 
جنبش ھای رھایی بخش  و کارگران و زحمتکشان جھان 
بودند، اکنون دیگر وجود ندارند وغلبھ رویزیونیسم براین 
کشورھا  و احیا سرمایھ داری ضربات مھلکی بر جنبش 

نیرومند فقدان یک قطب . کمونیستی جھان وارد ساختھ است
کمونیستی در عرصھ جھانی، جنبشھای آزادیبخش  را 

 .درشرایط سختی قرارداده است
اکنون دور تا دور نپال انقالبی، حصار ضد انقالبی 

نپال . ھندوستان، چین و متحدین امپریالیسم آمریکا قراردارد
اگر . منابع اولیھ اش محدود است. بھ دریای آزاد راھی ندارد

بھ رھبری حزب کمونیست چین در یک انقالب اکتبر چین 
کشور نیمھ مستعمره و نیمھ فئودال  بھ پیروزی رسید، سوای 
تفاوتھای جمعیتی و جغرافیایی  کھ نقش مھمی در امکان 
پیروزی انقالب بازی کردند، اما متحد نیرومندی نیز 
درعرصھ جھانی بنام اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی بھ 

شت  کھ از حمایتھای مادی و رھبری رفیق استالین  دا

معنوی بھ خلق چین دریغ نداشت و نقش بھ سزایی 
 . درپیروزی انقالب دموکراتیک خلق چین ایفا نمود

انقالب نپال اما در شرایط بسیار بغرنج بین المللی و فضای  
امپریالیستھا و . ضد کمونیستی و مکارتیستی در جریان است

و " پیشگیرانھ"درموضع در راس آن امپریالیسم ھار آمریکا 
حتا بھ دول مستقل بورژوایی و . تعرضی  قرار دارند

متحدین سابق خود نیز رحم نمی کنند و با بمبارانھای 
وحشیانھ، تحریمھای اقتصادی و اشغال کشورھا حق 
. حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ملل را بشدت نقض می کنند

زاز اکنون در سراسر نپال پرچم سرخ داس و چکش بھ اھت
ھمسایھ گان نپال و منطقھ از این انقالب تاثیر . در آمده است

تاثیرات این . گرفتھ و مشتاقانھ تحوالت آن را پی می گیرند
. انقالب بھ ویژه در کشور ھندوستانبسیار زیاد خواھد بود

امپریالیستھا و مرتجعین از گسترش انقالب نپال وحشت 
نقالب را درخون دارند و درپی توطئھ و خرابکاری اند تا ا

بنابراین بدون درنظر گرفتن اوضاع کنونی جھان . خفھ کنند
وشرایط تدافعی جنبشھای کارگری در ممالک سرمایھ داری 
و نھضت ھای آزادیبخش در کشورھای تحت سلطھ، سکوت 
و خرابکاری رویزیونیستھا در برخورد بھ انقالب نپال، قرار 

ر صورت اسامی نپال د) مائوئیست(دادن نام حزب کمونیست
سازمانھای تروریستی توسط امپریالیستھا، نمی توان نسخھ 
بی پشتوانھ ای برای انقالبیون نپال صادر کرد و مجددا چک 

شرایط جدید بین . بی محل کشید و دچار ذھنی گری گردید
پیشرویھا و عقب . المللی، سیاستھای نوینی را می طلبد
ضاع کنونی و تحلیل نشینی ھای انقالب نپال باید بر اساس او

ھرگونھ الگو برداری . از شرایط مشخص تنظیم گردند
ازانقالب چین و شرایط جھانی آن زمان کھ جنبش کمونیستی 
دراوج قدرت خود بود، پاسخ گوی اوضاع مشخص کنونی 

 . انقالب نپال نخواھد بود، ذھنی گری محض است
 صدر حزب پراچاندارفیق  با آناند ورما مصاحبھ در

 : چنین می خوانیم )مائوئیست(ست نپال کمونی
ی نمآیا . اما شما بعدًا ھدف خود را تغییر دادید.  ورماآناند

  توان اینرا اپورتونیسم نامید؟
والی کماکان ئی طوالنی در مورد چنین سبحثھا. پراچاندا

ما بخاطر برخی از کمبودھا بھ این استراتژی . داردادامھ 
ی ما بر این است کھ پس از عسدر واقع، . جدید متوسل نشدیم

ییر تغباید فھمید کھ . افزایش توانمان بھ پیش روی ادامھ دھیم
سیاست ما یک نوع عقبگرد نیست بلکھ ناشی از قدرتی است 

ثانیًا، ما بخاطر تناسب نیروھا . استکھ جنگ خلق بھ ما داده 
. ییراتی دھیمتغدرسطح بین المللی ناچار شدیم در وظایفمان 

ھر حزب انقالبی با بدست آوردن . اول عمده استاما دلیل 
 انعطاف پذیری بیشتر در راه کسب امکانتوان کافی از 

یز ناین امر در چین . قدرت سیاسی برخوردار می شود
 ١٩٤٥مذاکرات مائو با چیانکایچک در سال . بوقوع پیوست

نھ حرکتی از موضع ضعف ... یائتالفبر سر ایجاد دولت 
ین چ توانائی و استحکام حزب کمونیست بلکھ نشانھ افزایش

 بھمین ترتیب، اگر ما امروز از . در پی سالھای متمادی بود
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نیم، یا در گیر مذاکرات ی کمجمھوری دمکراتیک صحبت 
  ماصلح ھستیم، یا اکنون در کاتماندو ھستیم، نھ نشانھ ضعف 

حتی لنین در زمان انقالب اکتبر ناچار . بلکھ نشانھ قدرت ماست
در آن زمان، .  لیتوسک با آلمان شود-ستبرشد وارد پیمان 

 مفھوم تسلیم شدن بھخیلی ھا در حزب لنین گفتند کھ این حرکت 
بھ ھمین طریق، انعطاف پذیری ما در .... اینطور نبوداست، اما 

ینھ تاکتیک نشانھ انحراف ما نیست بلکھ بیان قدرت زم
 "....ماست

) مائوئیست( عده ای بھ پیروزی حزب کمونیست نپال
درانتخابات مجلس موسسان با بیان اینکھ از دل این مجلس 
چیزی جز یک نھاد ارتجاعی، بورژوایی و سرکوبگر دولتی 

خواھد تراوید، این حزب را بھ باد انتقاد می گیرند و آن را ن
استدالل . بعنوان نماینده بورژوازی وابستھ نپال محکوم می کنند

این دستھ جات ترتسکیستی و منحرف این است کھ حزب 
سالح را برزمین گذاشتھ و راه ) مائوئیست( کمونیست نپال

لس موسسان شرکت در مج. رفرم و پارلمان را پیش گرفتھ است
و یا انتخابات پارلمانی برای این جریانات کفر محسوب می 

تاکتیک مبارزاتی، ائتالف و اتحاد موقت، نرمش در . گردد
سیاست و جزر ومد ھای انقالب در نزد این عده محلی از 

اینان درمورد شرکت بلشویکھا در مجلس دوما و . اعراب ندارد
بسیار خوانده و یا یا شرکت در مجلس موسسان انقالب فوریھ 

شنیده اند لیکن مغز تاکتیک لنینی را درک نکرده و با انقالبی 
گری کودکانھ شرکت کمونیستھا در پارلمان را بھ ریشخند می 

شرکت حزب کمونیست در انتخابات پارلمانی بھ معنی . گیرند
دفاع از ھر . رفرمیست و پارلمانتاریستی بودن آن نمی باشد

انقالب . عنی رفرمیست بودن نمی باشدرفرمی بسود خلق بھ م
ائتالفات  و . ھمواره مسیر پر پیچ و خمی را طی می کند

اتحادھای گوناگون، عقب نشینی ھا  در عرصھ  سیاسی 
اقتصادی امری اجتناب ناپذیرند و اینھا ھمھ جز الفبای 

باید توجھ داشت کھ مجلس موسسان درنپال در . مارکسیسم اند
دریک پیکار طبقاتی خونین، بر ارتجاع و یک شرایط انقالبی و 

ماھیت برگزاری این مجلس با . امپریالیسم تحمیل گشتھ است
ترکیھ، پاکستان و مجلس و یا پارلمان کشورھایی نظیر ایران، 

حتا کشورھای دموکراتیک سرمایھ داری ممالک اروپایی کھ 
خلق نپال . توده ھا ھیچ نقشی در آن ندارند، بسیار متفاوت است

بھ گزینش مطلوب و انقالبی خود رای داد و خواھان تحوالت 
زنان و . دموکراتیک در تمامی عرصھ ھای اجتماعی است

 این انتخابات شرکت کردند و جوانان با پرچم سرخ فعاالنھ در
. اشتیاق خود را برای تحوالت انقالبی بھ جھانیان نشان دادند

خلق نپال بھ حزبش امید بستھ و برای رھایی از قیودات فئودالی 
مردم  . و زنجیر اسارت امپریالیستی آماده ھرگونھ فداکاری است

 .برای تحقق مطالبات سوزان خویش بیتابی می کنند
 این است کھ انقالب نپال پس از مجلس موسسان و اکنون سئوال

نقش . انحالل دستگاه سلطنتی بھ کدام سو پیش خواھد رفت
چھ ) مائوئیست(ارتش خلق بھ رھبری حزب کمونیست نپال 

خواھد بود؟ مسئلھ ارضی کھ پایھ انقالب دموکراتیک نپال است 
چگونھ حل خواھد شد؟ سرنوشت زمینھای مزروعی  تحت 

کھ توسط  دھقانان کشت می شوند چھ خواھد بود؟ کنترل حزب 
فقط بھ یک جمھوری ) مائوئیست(آیا حزب کمونیست نپال 

بورژوایی و حذف دستگاه سلطنتی بسنده خواھد کرد و تسلیم 
 ....فشارھای امپریالیستی خواھد شد؟

انقالب دموکراتیک نوین و ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال
ا در برنامھ خود دارد و ھمچنان گذار بھ جامعھ سوسیالیستی ر

قبول آتش بس و شرکت در مبارزه سیاسی  و . بدان پایبند است
مجلس موسسان تاکتیکی در جھت تحقق انقالب دموکراتیک 

حزب درتوان خویش ندید تا قدرت را خود . نوین بیان گردید
مستقال دردست گیرد و جمھوری دموکراتیک خلق را اعالم 

 اوضاع بین المللی  حزب را وادار نمود تا توازن قدرت و. نماید
با تاکتیک نوینی ضمن حفظ دستآوردھای انقالب مانع یورش 

پیوند . ارتش خلق حضور دارد. ضد انقالب بھ خلق نپال گردد
. دھقانان با کارگران و جوانان شھر ھر روز عمیقتر می گردد

تحویل سالح و شرکت در روند سیاسی کھ نگرانیھایی را  
جب گشتھ بود، تاکتیک عقب نشینی از سوی حزب برای نیزمو

ارتش خلق درصحنھ حضور دارد و . حفظ وضعیت موجود بود
تسلیح خلق درمقابل ضد انقالب مسلح  تضمین کننده پیروزی 

مبارزه طبقاتی . انقالب نپال بر سر دوراھی است. انقالب است
حفظ دستآوردھای انقالب و . درحال تشدید شدن است

یزه کردن جامعھ در دستور کار حزب کمونیست دموکرات
پیشروی انقالب و پیروزی نھایی بر . است) مائوئیست(نپال

ارتجاع و استقرار جمھوری دموکراتیک خلق بستھ بھ توازن 
اگر حزب . قوا و شرایطی است کھ حزب در آن بسر می برد

حتا نتواند در شرایط کنونی بھ  )  مائوئیست(کمونیست نپال
موکراتیک خلق دست یابد اما یک گام جامعھ را بھ جمھوری د

پیش برد و تحوالت دموکراتیکی را موجب گردد و بھ رھایی 
ملی دست یابد، یک پیروزی مھم است و این پیروزی الھامبخش 

این تحوالت با نام کمونیستھا گره . خلقھای منطقھ خواھد بود
الب ترتسکیستھای ضد انق. خورده و در تاریخ ثبت خواھد شد

کھ ھمواره با امکان انقالب دریک کشور مخالفت کرده اند از 
جملھ دشمنان خلق نپالند و ھم پیمان با امپریالیستھا علیھ انقالب 
خلق نپال لجن می پاشند و بھ خرابکاری و مشوب افکار 

این خائنین بھ تز لنینی انقالب دو مرحلھ ای در . مشغولند
.... ه ازجملھ چین و نپال وممالک نیمھ فئودالی و نیمھ مستعمر

حملھ کرده و با موضعی بھ ظاھر چپ و مدرن و کارگری 
عمال نقش جاده صاف کن ارتجاع و امپریالیسم  را بازی می 

 .کنند
برخی ھا کھ نام کمونیست برخود گذارده و ماھیت انقالب نپال 
را نیز دموکراتیک ارزیابی می کنند متاسفانھ درک غلطی از 

ی دارند و عمال تفاوتی بین وظایف دموکراتیک و چنین انقالبات
اگر انقالب نپال وظیفھ اصلی . سوسیالیستی انقالب نمی بینند

اش لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید  باشد و علیھ 
مجموعھ سرمایھ داری خیز بردارد، دیگر نمی توان ماھیت 

آنھا نمی فھمند کھ انقالب . انقالب را دموکراتیک نامید
اتیک موانع راه تکامل سرمایھ داری را از پیش پای بر دموکر

در انقالب دموکراتیک . می دارد و انقالب سوسیالیستی نیست
انقالب . مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ملغی نمی گردد

دموکراتیک نوین ھمان انقالب دموکراتیکی است کھ رھبری آن 
ھ داری در دست طبقھ کارگر بوده و تحول بطئی گذار از سرمای
از این . بھ سوسیالیسم را تحت رھبری پرولتاریا مقدورمی سازد

)  مائوئیست( بابت انتقاد این عده بھ رھبری حزب کمونیست نپال
کھ از سرمایھ داران برای سرمایھ گذاری در نپال دعوت بعمل 
آورد ه و یا از مالکیت سرمایھ داری در نپال نام برده است، 

 ١٠ادامھ در ص ... ھ فقرنشان. پوچ و بی اساس است
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تئوریک و معرفتی آنھاست و عجیب این است کھ چنین 
 مطالعھ نکرده با این جسارت بی “دانشمندیوریسینھای تئ“

 .مسئوالنھ اظھار نظر می کنند
وقتی بلشویکھا بھ رھبری لنین از سرمایھ داران داخلی و 
خارجی برای سرمایھ گذاری در کشور شوراھا دعوت بعمل 
آورد عده ای از اپوزیسیون کارگری فغان بر آوردند کھ 

 ..... کردانقالب نابود شد و لنین بھ انقالب خیانت
روشن است کھ وضعیت در نپال طوری است کھ قدرت 
حزب کمونیست نپال برای کسب کامل قدرت سیاسی کافی 

روشن است کھ وضعیت طوری است کھ ارتجاع . نبوده است
نپال در عین عقب نشینی و ترس از شرکت مردم در 
سرنوشت خویش و حضورشان در صحنھ در پی آن ھستند تا 

ی خویش این بحران را از سر بگذرانند و با مانورھای سیاس
آنھا خود را برای زمان . دوباره دست باال را بدست آورند

، ، کاھش روحیھ انقالبی آماده می کنندافت جنبش توده ای
مانورھای پارلمانی با . آنھا در پی فرصت تنفس بیشترند

، تقویت جبھھ ھمدستی عمال امپریالیستھا و ارتجاع ھند
با تکیھ بر فئودالھا و بورژوازی کمپرداور،   داخلیعارتجا

، تحریکات توسط عمال ، دروغپردازیدسیسھ چینی
پرووکاتور و نظایر آنھا در دستور کار جبھھ ارتجاع نپال 

روشن است . این طبیعتا عین مبارزه طبقاتی است. قرار دارد
کھ مبارزه طبقاتی ادامھ می یابد و شعار پیروز کی بر کی 

 کار نیروھای کمونیست در نپال باقی می ھنوز در دستور
ولی انقالب نپال و محاصره کتماندو و شرکت حزب . ماند

در انتخابات مجلس موسسان ) مائوئیست(کمونیست 
پایگاھھای این حزب را در شھرھا تقویت کرد و باین ترتیب 

 . پیوند مستحکمی میان شھر و ده برقرار شد
و بویژه تروتسکیستھا نباید فراموش کرد کھ ارتجاع جھانی 

کھ نقش خرابکارانھ خویش را در جھان بارھا نشان داده اند 
بھ اخبار جعلی و پخش اکاذیب در مورد انقالب نپال مبادرت 

این است کھ باید بھ اخبار امپریالیستھا و . می ورزند
این سیاست در جھتی . تروتسکیستھا با احتیاط برخورد کرد

 از انقالب نپال ایجاد تفرقھ است کھ در جبھھ جھانی حمایت
راه را برای بازگشت “ چپ“کنند و در قالب لفاظیھای 

 پادشاه نپال .لیسم و استقرار مجدد سلطنت ھموار نمایندافئود
نیز مانند سلسلھ پھلوی بھ گور سپرده شد و تروتسکیستھا باید 

بپذیرند کھ نھ محمد رضا شاه بر می گردد و نھ نپال سلطنتی 
پیروزی قطعی انقالب نپال کار ساده ای . ماندباقی خواھد 

کار ھیچ انقالبی را نمی توان بھ “ لنگش کن“با گفتن . نیست
  .پیروزی رسانید
ست روبرو امشکالت فراوان  با )مائوئیست(حزب کمونیست

ارتش نپال کھ تا . کھ دو جنبھ آن بطور مشخص چنین اند
ستھا تقویت دندان مسلح است و توسط ارتجاع ھند و امپریالی

می شود دارای نود ھزار نیروی نظامی است کھ ھنوز دست 
ارتش آزادیبخش کھ در نواحی . نخورده باقی مانده است

روستائی بھ پاس جنگ توده ای طوالنی و نبردھای 
فرسایشی بھ موفقیت دست یافتھ است از سی ھزار نفر 

بی توجھی بھ این عامل قدرت و با سر بھ . تجاوز نمی کند
تجربھ ایران نشان داد کھ  .ار رفتن ابلھی سیاسی استدیو

 صد ھزار نفری شاه زمانی فرو پاشید کھ جنبش ٤٠٠ارتش 
توده ای در شھرھا پس از بیش از یکسال مبارزه مردمی 
موفق شد در سربازان کھ از مردم عادی بودند و سپس در 
کادرھای پائین و متوسط ارتش شکاف مھمی ایجاد کرده و 

این تجربھ نیز باید در نپال . بھ سمت خود بکشدآنھا را 
تلفیق جنبش شھری با دھقانی و جنبش . صورت بگیرد

روشنفکران عامل مھمی در خلع سالح روانی ارتش است و 
ھمزمان با آن باید کار تدارک قیام مسلحانھ را برای کسب 

 .کامل قدرت سیاسی در شھرھا بھ پیش برد
امن پیروزی و بقاء طبیعی است کھ ارتش خلق مسلح ض

نپال و ضامن بقاء و تعمیق ) مائوئیست(حزب کمونیست
حزب . تحوالت انقالبی و دموکراتیک در نپال است

کمونیست نپال بھ این حقیقت آگاه است و سالھا در پارلمان 
این کشور قبل از توسل بھ مبارزه مسلحانھ شرکت داشتھ و 

 .  دارای تجربھ کار پارلمانی است
انقالب بھ افراد .  نشان داد کھ حق با چھ کسی بوداما تاریخ

پرولتاریا برای ساختن . منزه طلب و شکاک نیازی ندارد
جامعھ نوین نیازی بھ اندرزھای روشنفکران اختھ و 

دوستان انقالب . ترتسکیست ندارد و راه خود را می رود
نپال بھ تحوالت انقالبی در این کشور خوشبینند و قاطعانھ از 

 .پیروزی از آن خلق نپال است. ع می نمایندان دفا
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  کرد را آزاد و ابراھیم لطف اللھیمتھمان قتل زھرا بنی یعقوب ،حاکمارتجاع         
  

ر دیوانعالی کشور برای انتقال پرونده دکتر زھرابنی یعقوب بھ تھران دادگستری ھمدان پس از دوماه کھ از صدور دستو
ابوالقاسم بنی یعقوب، پدر دکتر زھرا در گفت و گو با کانون زنان .می گذرد، ھمچنان از ارسال پرونده خودداری می کند

وانعالی کشور با شماره نامھ دی“: ایرانی با استناد بھ کپی نامھ شعبھ بیستم دیوانعالی کشور کھ در دست داشت، گفت
 در تاریخ پانزدھم اسفندماه سال گذشتھ صادر شده است اما پس از دو ماه ھمچنان مسووالن دادگستری ھمدان از ٢٠۶٧١

 ”.وجود چنین نامھ ای اظھار بی اطالعی و از انتقال پرونده بھ تھران امتناع می کنند
ای مکرر پدر زھرا برای انتقال پرونده دخترش بھ یکی از قاضی ھای دادگستری ھمدان در پاسخ بھ پیگیری ھ

چرا قصد انتقال پرونده را بھ تھران دارید؟ شما بھ اتفاق وکالیتان بیایید ھمین جا با حضور “: دادگستری تھران گفتھ است
 ا میپدر دکتر زھر ”.بسیجی ھا، ماموران ستاد امربھ معروف و متھمان بھ قتل مذاکره کنیم تا موضوع حل و فصل شود
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مسووالن دادگستری ھمدان بھ گونھ ای در باره حل و فصل این پرونده و صلح و سازش ما با متھمان سخن می “: گوید 

 ”. انگار موضوع، یک دعوای کوچک شخصی استگویند کھ
 کنکور سراسری رشتھ پزشکی و فارغ التحصیل ٢۶ سالھ، متولد و ساکن تھران، رتبھ ی ٢٧زھرا بنی یعقوب،  

، کھ در حال انجام داوطلبانھ طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور ١٣٨۵دانشکده پزشکی تھران در سال 
 صبح در محوطھ پارک ھمدان بھ ھمراه نامزد خود توسط ١٠ ساعت ٢٠/٧/١٣٨۶بوده است، روز جمعھ مورخ 

 ساعت ۴٨ماموران ستاد امربھ معروف بھ دلیل نامشخص بودن وضعیت تاھل، بھ ستاد منکرات انتقال می یابد و پس از 
، علت مرگ از طرف مسئوالن ستاد. بازداشت، ماموران با جسم بی جان وی در راھروی بازداشتگاه مواجھ میشوند

اما وجود تناقضات موجود دراظھارات مسئوالن ذیربط و اقدامات ماموران ستاد بھ ھمراه وجود . خودکشی اعالم میشود
 .روابط غیر منطقی در شکل گیری حادثھ، احتمال وقوع قتل جدی است

دو میلیون -وثیقھ ھای سبک یکیبھ گفتھ پدر دکتر زھرا، ھیچ کدام از متھمان قتل دخترش در زندان نیستند و ھر کدام با  
خانواده دکتر زھرا با این اعتقاد کھ روابط شخصی متھمان در ھمدان با مسووالن قضایی این شھر بر .تومانی آزادند

  .روند پیگیری پرونده فرزندشان تاثیر نامطلوب خواھد گذاشت، خواھان انتقال این پرونده بھ تھران شده اند
ما بھ خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زھرا بھ قتل رسیده است و با ھمین اتھام از ستاد امر “: برادر زھرا نیز می گوید

بھ معروف ھمدان شکایت کردیم چون دالیل و شواھد بسیاری وجود دارد و ضمیمھ پرونده است کھ نشان می دھد قتل 
.  امیدواریم پرونده بھ تھران منتقل شود.ما می دانیم کھ در دادگاه ھمدان نتیجھ ای نخواھیم گرفت. صورت گرفتھ است

 )کانون زنان ایرانی (”.ھرچند کھ نمی دانیم در دادگاه تھران چھ نتیجھ ای حاصل خواھد شد
  
 

، در زیر شکنجھ دانشجوی رشتھ حقوق دانشگاه پیام نور سنندج از اھالی روستائی در نزدیکی شھر کامیاران اللھی، ابراھیم لطف
 .العات سنندج کشتھ شده استبازجویان اداره اط

جانشین رئیس اطالعات “ ھاتفی“بر اساس ھمین اطالعات رسیده امیری معاون دادستان سنندج و مھدی موالولی با نام مستعار 
.سنندج و مسئول گزینش وزارت اطالعات در استان کردستان از مسئولین بازجوئی این دانشجو بوده اند

 دیماه خبر ٢٥ بازداشت شده و در روز سھ شنبھ ١٣٨٦ دیماه ١٦ از جلسھ امتحان در روزیکشنبھ ابراھیم لطف اللھی بعد از خروج
اینکھ در درون قبر واقعا . جسد وی بدون اطالع خانواده و بدون نظارت آنھا دفن می شود. خودکشی وی را بھ خانواده اش می دھند

قدام عجوالنھ مسئولین رژیم جمھوری اسالمی در دفن جسد اسیری ھمین ا. جسد ابراھیم لطف اللھی نھفتھ است قابل بررسی نیست
کھ در زندان آنھا بسر می برده است حاکی از شکنجھ وحشیانھ ای است کھ بھ وی داده اند و برای سرپوش گذاردن بر این جنایت با 

ورین انتظامات باید علت مرگ را در ھمھ جای دنیا رسم بر این است کھ پزشک قانونی و مام.ادعای خودکشی وی را دفن کرده اند
این یک روش شناختھ و متمدنانھ قضائی است . ھیچ کس را نمی شود بدون چنین اجازه قانونی دفن کرد. تشخیص داده و تعیین کنند

 . برای آنکھ ھیچ قاتلی نتواند بر عمل قتل خویش با صحنھ سازی سرپوش بگذارد
نندج قرار منع تعقیب کسانی را کھ ممکن است در ماجرا دخیل بوده ھم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقالب س 

برای پیگیری پرونده )  مھ١٢(صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللھی کھ روز دوشنبھ . باشند، صادر کرده است
 .در این زمینھ پاسخ گفت آلمان  دویچھ ولھ  رادیودر سنندج بود، بھ پرسشھای

اللھی اعتراض کرده بودید بھ این کھ مقامات  ی آقای لطف کبخت، شما بھ وکالت از طرف خانوادهآقای نی: ولھ دویچھ" 
االن این پرونده بھ کجا . اللھی در زندان خودکشی کرده بودند  قضایی و اطالعاتی در سنندج گفتھ بودند کھ آقای لطف

 کشیده است؟
ی   مطرح بوده و بعد از این کھ بھ خانواده٢٠٠٨ ژانویھ ١۵ یعنی ٨۶/ ١٠/ ٢۵این پرونده از تاریخ : صالح نیکبخت 

اللھی اعالم کرده بودند کھ ایشان خودکشی کرده، این خانواده بھ این موضوع اعتراض کردند و مرا ھم بھ  آقای لطف
بھ من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم کھ چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه . عنوان وکیل خود معرفی کردند

صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این کھ فرد در حالتی قرار گرفتھ باشد کھ مرتکب این عمل شده باشد، یعنی 
رغم این کھ من چند بار  متاسفانھ علی. خودکشی کرده باشد، بھر صورت باید عامل یا عامالن آن تحت تعقیب قرار بگیرد

ی مجدد جسد توسط  مومی انقالب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینھسوم دادسرای ع الیحھ نوشتھ بودم، بازپرس شعبھ
و استدالل ایشان این بود کھ چون سھ نفر از . ی خانواده باشد، موافقت نکردند اش نماینده ھیاتی از پزشکان کھ یکی

.  نبش قبر نیستپزشکان قانونی این جسد را مورد معاینھ قرار دادند و آن را خودکشی اعالم کردند، دیگر ضرورتی بھ
ماه، تقریبا ده روز پیش،   اردیبھشت١۴و نیم کھ از این حادثھ گذشتھ بود، در  بھر صورت سرانجام بعد از چھارماه

کھ شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، ” خودکشی“ی ایشان اعالم کردند کھ قرار منع تعقیب این عامالن  خانواده
 و چھ دلیلی را عنوان کرده بودند آقای نیکبخت؟ .ود ندارددلیلی برای وقوع جرم در پرونده وج
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صورت گرفتھ و فشار یک جسم گفتھ بودند با توجھ بھ این کھ نظر پزشک قانونی بر این است کھ فوت براثر خودکشی 
قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، بھ این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در 

 .تواند از عناوین مجرمانھ یا بزه قتل باشد ای نداشتھ است، بنابراین نمی فوت ایشان مداخلھ
  

 ید کھ موضوع باز پیگیری بشود یا نھ؟ چھ اقدامی خواھید کرد؟خواھ ولی خانواده و شما کھ وکیلشان ھستید، می
ام و تقدیم بازپرسی کردم، بھ تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض  ای کھ در سھ صفحھ تنظیم کرده من طی الیحھ 

ن جدید کھ ی جدیدی با حضور پزشکا کردم و گفتم کھ اولین اشکال این است کھ امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینھ
ی  دوم این کھ ھمھ. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. ی خانواده باشد، صورت بگیرد شان نماینده یکی

بھ ھمین . دستورات بازپرس پرونده کھ در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است
تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و . شود ن بھ دادگاه کیفری استان ارجاع میجھت پرونده برای رسیدگی بھ ادعای م

 .پذیرند پذیرند یا نمی ایشان حرفھای من را می
 این موضوع بھ کجا کشید؟. در ضمن شما بھ این کھ بدون اطالع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید 
سرای عمومی انقالب سنندج پرونده را مطالعھ کردم، مشاھده کردم کھ این موضوع بعد از این کھ من دیروز در داد 

ولی دو سھ ساعت بعد از این دستور . اش داده بشود بازپرس پرونده دستور داده بوده کھ جسد تحویل اولیای دم یا خانواده
دستور داده بود کھ بازپرس کھ مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و 

در حالی کھ خانواده مراجعھ کرده . البتھ ایشان قیدی ھم اضافھ کرده بود کھ اگر خانواده مراجعھ نکردند. جسد دفن بشود
ولیکن در بھشت محمدی گفتھ بودند کھ امشب جسدی آورده نشده . بودند و بھ خانواده گفتھ بودند بھ بھشت محمدی بروید

ی جسد ھم بھ خانواده داده  ی نبش قبر و مشاھده کنند و دیگر اجازه بعد از آن جسد را دفن میاست، اما سھ چھار ساعت 
 .نشده است

 کنید؟ و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می 
یکی از مواردی کھ خیلی مطرح است، این است کھ چرا دادسرای . ھمانطوری کھ گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد 

رغم درخواست پدر و مادرشان  دوم این کھ چرا علی. نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادندسنندج برخالف 
ھای مذھب تسنن است، و درخواست کرده بودند کھ جسد  کھ از لحاظ مذھبی پیرو مذھب شافعی ھستند کھ یکی از شاخھ

ست و در ایران آزاد است، چرا با این فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذھب کھ جزو احوال شخصی ھم ھ
ماند و متاسفانھ دستور دادستان سنندج  این یکی از موضوعاتی است کھ ھمچنان گنگ و مبھم باقی می. قضیھ موافقت نشد

دانستھ، در حالی کھ صالحیت  کنم ایشان خودش را صالح این کار می ھم بر این ابھام اضافھ کرده است و تصور می
 ". را نداشتھ استصدور این دستور

حاکم در ایران با این شگرد جدید و فریبکارانھ مخالفین خویش را در زندانھا  ارتجاعی و واپسگرای این چندمین بار است کھ رژیم 
 ھمین توسل آشکار بھ روش .آزاد می گرداندمختلف قاتالن امر را  و ترفندھای  و سپس با حیلدر زیر شکنجھ بھ قتل می رساند

 دال بر آنھا ابراھیم لطف اللھی در زیر شکنجھ و ادعای خودکشی  زھرا بنی یعقوب وو بزدلی و سرپوش گذاری بر قتلدروغگوئی 
آن است کھ این رژیم از اعتراضات جھانی ھراس دارد و می خواھد راھی برای فرار خود بازگذارده و از آمار قربانیان خویش 

بیچاره ھا نمی دانند کھ افزایش آمار خودکشی ھا در . بند کھ قتل را خودکشی جلوه دھندآنھا با این روش این امکان را می یا. بکاھد
اند کھ   اینک مقامات قضایی  دستور آزادی کسانی را صادر کرده.م زندانیان سیاسی نقاب ریاکاری آنھا را بیشتر می دردھ، آنزندانھا

 بحران سخن بر سر این است کھ با قتل این دو دانشجوی مبارز .اند وده دخیل ب مستقیم و یا غیر مستقیم بطور این دو دانشجودر مرگ
فیلتر کردن کردن، شکنجھ جسمی و روحی،   زندانیرژیم حل خواھد شد؟ آیا رژیم جمھوری اسالمی با سرکوب دانشجویان،

این است کھ رژیم  حقیقتمی تواند مانع رشدو پیشروی جنبش دانشجویی گردد؟ ... دانشجویان معترض اخراج سازیھای ،ھاوبالگ
" انقالب فرھنگی اسالمی" دانشگاه کھ قرار بود با . جمھوری اسالمی درمقابل جنبش اعتراضی دانشجویان خود را ضعیف می بیند

محل تربیت بچھ آخوندھا و میدان تاخت و تاز بسیجیان و جریانات ضد علم و دانش گردد بھ میدان بزرگ آزادیخواھان و جوانان 
 ایران ی درصد دانشجویان در دانشگاھھا۵٠اکنون بھ کوری چشم ارتجاع بیش از . یش علیھ مستبدین حاکم تبدیل شده استمدرن اند

اکنون .  و می سازدبا مشکالت فراوانی ربرو ساختھدانشجویی می افزاید ورژیم را  مبارزه زن ھستند و این امر بر کمیت و کیفیت 
اعتراض ..... ز تبریز گرفتھ تا کرمانشاه و سنندج، شیراز، تھران، بابل و مشھد و اصفھانروزی نیست کھ دردانشگاھھای ایران ا

برای احقاق حقوق ھرروز اعتصاب و ھرروز مبارزه .  دانشجویان رژیم را بھ ستوه در آورده اند.علیھ استبداد حاکم صورت نگیرد
مبارزات درصورت پیوند با پیکار کارگران و سایر زحمتکشان و نوید بخش است و این .... خود و آزادی بیان و عقیده و اجتماعات 

 چنین پیوندی ضامن پیروزی نھایی  بی شک.تحت رھبری حزب سیاسی طبقھ کارگر نتایج شکوھمندی را بھ ھمراه خواھد داشت
  .دانشجویان بررژیم سرمایھ داری و ارتجاعی جمھوری اسالمی است

 !زنده باد پیکار برحق دانشجویان! رگ بر رژیم ضد بشری جمھوری اسالمیم                                  
 

 !آن را بخوانید و بدست دیگران برسانید.  ارگان مرکزی حزب کارایران منتشر شد٩٩توفان شماره  
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)   ٧(آغاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی، یک بازنگری مجدد                    

                              دولت غیر طبقاتی یا دولت تمام خلق
نیسم کرده اند الزم است کھ برای اینکھ بفھمیم رویزیونیستھا چھ خیانت بزرگی مرتکب شده و چھ تحریف عظیمی در مارکسیسم لنی

در گام نخست پاره ای مفاھیم را بدقت توضیح داده و تفسیر کنیم تا عمق اھمیت برخورد بھ آموزش دولت برای ھمگان روشن 
.  گردد

 : درک رایج و غیر علمی از دولت 
کرار می گردد، اینکھ دولتی سقوط ھر روز گوش مردم با این واژه آشناست کھ در رادیو، مطبوعات و یا رسانھ ھای جمعی مرتب ت

کرده است، اینکھ دولت جدیدی بر سرکار آمده است، اینکھ دولتی استعفا داده است، اینکھ دولتی استیضاح شده است، اینکھ دولتی 
 ... بودجھ اش را تعیین کرده است، اینکھ پارلمان بودجھ دولتی را برسمیت شناختھ و تصویب کرده است، اینکھ 

ی تبلیغاتی بورژوازی صبح و ظھر و شب، پیش و پس از غذا باین کار مشغولند و ایدئولوژی خود را در مغز مردم جا ھمھ بوقھا
آزادی بیان آنھا در خدمت پخش دروغ و اکاذیب و فریب مردم است، بدون آنکھ . می دھند و برای خود افکار عمومی می سازند

 . کسی بھ این تزویر بورژوازی ظنین شود
در میان مردم درک رایج از دولت این است کھ دولت . اید تعریف دولت را از درک متعارف و عامیانھ عمومی جدا نمودنخست ب

مصدق نام می برند و آنرا " دولت"وقتی مثال از . آنھا از رجال و مردان سیاسی صحبت می کنند. شامل دولتمردان و یا کابینھ است
بھ مفھوم تغییر " دولت"و یا زمانیکھ امینی را بجای شریف امامی می نشانند برایشان تغییر زاھدی قرار می دھند " دولت"در مقابل 

این تعریف وارونھ و ضد علمی و برای . دولتمردان سیاسی، تغییر نخست وزیر و ھیات وزراء و یا تغییر کابینھ منظور است
ما با واژهدر زبانھای اروپائی .انحراف افکار عمومی و فریب آنھا صورت می گیرد

state  
Staatو در آلمانی و یا   

در حالیکھ ھیات دولت و یا کابینھ و یا دولتمران ھمراه نخست وزیر در .    در انگلیسی روبرو ھستیم کھ بیانگر مفھوم دولت است
در آلمانی از.  این زبانھا شباھتی با مفھوم دولت ندارند

Regierung 
و در انگلیسی از

goverment
دولت، . ولی با مفھوم علمی دولت فرق دارد.    صحبت می گردد کھ با مفھوم دولت بھ مفھوم رایج نزد ما ایرانیھا یکسان است  

نخست وزیر و ھیات وزیران کھ ھر روز قابل تغییرند نیست، دولت عام تر است، استمار دارد، ادکان سرکوب و تضمینھای اسقرار 
وقتی شما تعریف نا درست دولت را بپذیرید عمال ماھیت دولت را از روی . عویض نیستوبقاء نظام است و ھر روز قابل ت

در برخورد مارکسیستی بھ مسالھ دولت  . خصوصیات افراد تعریف می کنید و نھ از روی خصوصیات نظام
state را

دولت و گروھھای شبھ نظامی ھمراه با  بمنزلھ مجموعھ ای از دستگاھھای سرکوب شامل ارتش، قوای انتظامی، سازمان امنیت 
آن طبقھ و یا گروھبندی اجتماعی کھ بر سر قدرت است و حکومت می کند برای حفظ منافع . دادگاھھا و زندانھای تعریف میکنند

دولت. اقتصادی وسیاسی خود از ابزاری برای بقاء خود سود می جوید کھ ضرورتا عامل سرکوب طبقات فرودست است در حقیقت 
اینکھ چھ کسی در کابینھ باشد و یا ترکیب ھیات وزیران . اه سرکوبی است کھ برای حفظ نظام حاکم فعال استآن دستگ

نظام حاکم آن دولتمردی را کھ با مجموعھ خواستھای نظام منطبق . وسیاستمداران چھ باشد در ماھیت دستگاه دولتی تغییری نمیدھد
در راس ھیات وزیران قرار گرفتھ باشد یا توسط ھمان دولتمرادان و یا " عوضی "نباشد و نتواند خود را بر آن وفق دھد و بسخنی

مجلس بخش اساسی دولت نیست زیرا با انحالل آن نظام پاشیده نمی شود ولی . در مرحلھ نھائی با کودتا سر بھ نیست می کند 
 می دھد کھ ارکان دولت ھمان پایھ ھای سرکوب ھمین مثال دو دو تا چھار تا نشان. انحالل ارتش بھ پاشیدگی نظام منجر می گردد

 .کمونیستھا وقتی از دولت سخن می رانند دولت را بھ ھمین مفھوم قبول دارند و مورد تجزیھ و تحلیل قرار می دھند. نظام است
 :    پیدایش دولت

 می بردند و اساسا از دولت و یا دولت از بدو پیدایش بشریت وجود نداشت جوامعی بودند کھ کار خویش را بدون وجود دولت پیش
دودمان بھ معنای نسب و خویشاوندی خونی (در خانواده دودمانی. قدرت سیاسی آن تصوری ھم بھ ذھن خویش خطور نمی دادند

در جامعھ بدوی کھ از دودمانھای کوچک پدید . کھ انسانھا بر اساس خویشاوندی خونی با ھم می زیستند از دولت خبری نبود)است
جامعھ فاقد یک پدیده ای است کھ خود را با نیروی قھر بر تر از . بود با سلطھ آداب و قدرت و نفوذ ریش سفیدان بر می خوریمآمده 

دولت ھمراه با تکامل اجتماع پدید آمد و وابستھ بھ مرحلھ معینی از رشد . دیگران دانستھ و خویش را بر راس جامعھ قرار دھد
" تحقق ایده اخالق"ھگل دولت را . بقات تقسیم شد وجود دولت بعلت این تقسیم بندی ضروری گردیدوقتی جامعھ بھ ط. اقتصادی بود

آن، بھ دولت متوسل می شود و آنرا " انحرافات"وی برای تنظیم امور جامعھ و رفع . تعریف می کرد" نمودار و تحقق عقل"و یا 
 بھ منزلھ روح مطلق  انجام می دھدکاری را کھ خدا در آسماندولت در حقیقت ھمان . می داند" پویھ روح مطلق بر روی زمین"
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 دولت ھدفی است کھ باید بر روی زمین بھ آن رسید تا تعادل عقلی جامعھ بر قرار   پس. زمین بعھده گرفتھ استبر روی 
اندیشمندان بورژوازی دولت را ارگانی برای حفظ نظم و . شود و تضادھا و ناھماھنگی ھای جامعھ بر طرف گردد

ه است و قصد دارد بین منافع متفاوت گروھھا و امنیت تعریف می کنند کھ برای تعدیل تصادمات اجتماعی ایجاد شد
در حالیکھ لنین بر این نکتھ انگشت می گذارد کھ اگر . دولت مظھر آشتی طبقاتی می گردد. طبقات آشتی بوجود آورد

آنطور کھ ادعا می شود با استناد نا درست بھ نظریھ مارکس آشتی طبقات ممکن بود، دولت نھ می توانست پدید آید و نھ 
زیرا با رسیدن طبقات بھ آشتی لزوم دولت و شرط بقاء آن نھ آشتی بلکھ مبارزه طبقات است کھ بھ آشتی . دار بماندپای

اینجاست . این امر لزوم دولت و استمرار آن را می طلبد و ثابت می کند. نمی رسند و در حال مبارزه با یکدیگر ھستند
نظم حاکم، نظم ستمگران بر .  طبقھ بدست طبقھ دیگر استکھ معلوم می گردد کھ دولت آلت و ارگان سرکوب یک

دولت ارگان سیادت طبقاتی است و . ستمکشان است و دولت عامل حفظ این امنیت بنفع اقلیت در مقابل اکثریت می باشد
ین بورژواھا ا. است کھ این ستمگری را با تعدیل تصادمات طبقات، قانونی و استوار می سازد" نظمی"حاکی از ایجاد 

را ھمان آشتی طبقات وانمود می کنند کھ دولت چون یک پدیده غیر طبقاتی بر باالی سر جامعھ قرار گرفتھ و " نظم"
پارسا گونھ و از روی حسن نیت طرفین نزاع را بھ آشتی باز میدارد زیرا نمودار اخالق است، تحقق عقل و دانائی است، 

 . ستمگر نیست ناظم است. نیروئی خداگونھ است
نوع برخورد باین مسالھ محکی است برای شناختن . رای کمونیستھا برخورد بھ مسالھ دولت یک مسالھ اساسی استب

پذیرش تئوری دولت از دیدگاه مارکسیستی قطب نمای تحلیل کمونیستھا در مسایل . کمونیستھا از ضد و یا غیر کمونیستھا
ح تحلیل مارکسیستی مسلح نباشد قادر نخواھد بود رھبری ھر کس کھ ماھیت دولت را نشناسد و بھ سال. اجتماعی است

کمونیستھا بصورت تاریخی بھ پدیده دولت . تصادمات اجتماعی را بکف آورد و قصد نیل بھ قدرت سیاسی را بنماید
 بمنزلھ یک مقولھ اجتماعی برخورد می نمایند و این مقولھ را در تکامل تاریخی و پیدایش، تکامل و مرگ آن بررسی می

 . دولت بنظر آنھا از آسمان نیافتاده و یا محصول عقل کلھای جامعھ نیست. کنند
علت پیدایش دولت بعلل درونی جامعھ وابستھ است، تقسیم جامعھ بھ دنبال ظھور مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بھ طبقات 

در غیر این صورت در .  ضروری می سازدناسازگار و لزوم ایجاد نھادی تضییقی برای حفظ تعادل درونی جامعھ وجود دولت را
انگلس با مطالعھ تاریخ یونان و روم و اقوام ژرمنی باستان بھ این نتیجھ . جامعھ مختل می گردد" امنیت"نبود این مرکز قدرت، 

 طبقاتی و اجازه دھد تا مبارزه" نرم کند"رسید کھ قدرتی خاص الزم می آید کھ بر راس جامعھ قرار گیرد و تنازع طبقاتی را 
دارای واحدھای " قدرت عامھ. "انجام گیرد" زمین و خون"و در چارچوب " نظم"منحصرا در عرصھ اقتصادی و در حد حفظ 

. محال است")قدرت عامھ("تصور دولت" اضافات مادی"مسلح و زندانھا و ھر نوع نھادھای تضییقی شد کھ بدون فرض این 
       )  ٣٢٨ ص ٣منتخب آثار مارکس و انگلس جلد (

 و یا 
پر قدرت ترین طبقھ کھ از لحاظ اقتصادی مسلط است ولی با واسطھ دولت بھ طبقھ ای کھ از لحاظ "دولت عبارتست از 

سیاسی نیز حاکم است بدل می شود و وسایل جدید برای تحت سلطھ نگاه داشتن و بھره کشی طبقھ ستمدیده کسب می 
  )  ٣٢٨ ص ٣منتخب آثار مارکس و انگلس جلد " (نماید

 :  اھمیت مسالھ دولت
 : شاید بتوان از زبان رفیق لنین اھمیت آموزش دولت را بھ بھترین وجھی بیان داشت

قبال گفتم کھ بزحمت میتوان مسالھ دیگری را یافت کھ باندازه مسالھ دولت بوسیلھ نمایندگان دانش، فلسفھ، حقوق، "
تا امروز غالبا این سالھ را . عمدی، دستخوش آشفتگی شده باشداقتصاد و جریده نگاری بورژوائی، بطور عمدی و غیر 

با مسایل مذھبی مشتبھ می گردانند، و می کوشند تعالیمی غالبا بغرنج با استداللی و بر داشتی نظری و فلسفی بسازند 
ه است، مشعر بر اینکھ دولت، امری الھی است، امری مافوق طبیعت است، نیروئی است کھ بشریت با آن زندگی کرد

نیروئی است کھ از بشر سرچشمھ نمی گیرد، حامل چیزی غیر بشری است، بھ انسانھا چیزی غیر بشری می دھد و یا 
 -و باید گفت کھ این تعالیم بقدری با منافع طبقات استثمارگر. می تواند بدھد، نیروئی است کھ از خدا ناشی می شود

دری بھ منافع آنھا خدمت می کند، بقدری کلیھ عادات، کلیھ معتقدات و  در پیوند است، بق-مالکان و بزرگ سرمایھ داران
این مسالھ از آن .. ھمھ دانش آقایان نمایندگان بورژوازی را اکنده است کھ شما در ھر قدم با بقایای آن برخودر می کنید

قط مبادی علم اقتصاد بر از این حیث ف(جھت این چنین دستخوش بغرنجی و آشفتگی گردیده کھ بیش از ھر مسالھ دیگری 
تعالیم مربوط بھ دولت در این راه بکار می رود کھ امتیازات . با منافع طبقات فرمانروا تماس دارد)آن مقدم است

پس در این مسالھ انتظار بی طرفی داشتن یا در این مسالھ چنان . اجتماعی را تبرئھ کند، وجود سرمایھ داری را تبرئھ کند
 ممکن است مدعیان علمیت در این مورد نظریھ ای صرفا علمی ابراز دارند، اشتباھی عظیم برخورد کردن کھ گویا

 )  ١٩١٩دولت اثر لنین، سخنرانی در دانشگاه آسوردلف در ژوئیھ ". (خواھد بود
 :تعریف دولت از دیدگاه مارکسیسم
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دولت بھیچ وجھ نیروئی نیست کھ از خارج بھ :"انگلس انطور کھ لنین توضیح می دھد ضمن تجزیھ و تحلیل تاریخی خود می گوید
 : بلکھ " ق عقل نیست، نمودار و تحق"تحقق ایده اخالق"جامعھ تحمیل شده باشد و نیز دولت، بر خالف ادعای ھگل، 

دولت محصول جامعھ در پلھ معینی از تکامل آن است، وجود دولت اعترافی است باین کھ این جامعھ سر در گم "
تضادھای الینحلی با خود گردیده و بھ نیروھای متقابل آشتی نا پذیری منشعب شده است کھ خالصی از آن در ید قدرتش 

ابل یعنی این طبقات دارای منافع اقتصادی متضاد، در جریان مبارزه ای بی ثمر، و برای اینکھ این نیروھای متق. نیست
یکدیگر و خود جامعھ را نبلعد، نیروئی الزم آمد کھ ظاھرا مافوق جامعھ قرار گرفتھ باشد، نیروئی کھ از شدت تصادمات 

 آمده ولی خود را مافوق آن ھمین نیروئی کھ از درون جامعھ برون. محدود سازد" نظم"بکاھد و آنرا در چھارچوب 
).  چاپ آلمانی١٧٧ -١٧٨نقل از انگلس ص ( دولت است-قرار می دھد و بیش از پیش با آن بیگانھ می شود

: و یا لنین می گفت
دولت در آنجا، در آنزمان و در حدودی پدید می آید کھ . دولت محصول و مظھر آشتی نا پذیری تضادھای طبقاتی است"

وجود : و بالعکس. در آنجا، آنزمان و در آن حدود بطور آبژکتیف دیگر نمی توانند آشتی پذیر باشندتضادھای طبقاتی 
". دولت ثابت میکند کھ تضادھای طبقاتی آشتی ناپذیرند

: رویزیونیسم و آموزش مارکسیستی دولت 
یدی بدست گرفت کھ بر اتحاد جماھیر شوروی سابق، خروشچف علنا پرچم جد" کمونیست"در کنگره بیست و دوم حزب 

" دولت عموم خلقی"وی جایگزین کردن باصطالح . روی آن نوشتھ بود کھ خصوصیت حزب پرولتری تغییر کرده است
:" اتحاد جماھیر شوروی سابق گفتھ شد" کمونیست"در برنامھ حزب . را بجای دولت دیکتاتوری پرولتاریا اعالم داشت

اریا  پا بھ عرصھ وجود نھاده بود، در مرحلھ تازه کنونی بھ دولت ھمھ دولتی کھ بھ صورت دولت دیکتاتوری پرولت
". خلقی، بھ ارگان بیانگر منافع و اراده ھمھ خلق مبدل گردیده است

دولت با تبدیل . در این جا دولت بیکباره بھ ھمان عامل نظم در خدمت عموم بدل شده و دیگر ارگان سیادت طبقاتی نیست
نافع عمومی خود را بمنزلھ دولت و محصول ستمگری و سرکوب یک طبقھ بدست طبقھ دیگر نفی بھ ارگانی برای بیان م

. دولت در حقیقت زوال یافتھ است. کرده و لزوم بقاء و استمرار خود را بزیر سئوال برده است
رانھ و بھر در این تحریف آگاھانھ مارکسیسم درباره آموزش دولت دارودستھ رویزیونیستی خروشچف تالش دارند ماھ

آنھا می گویند کھ تکامل آتی دموکراسی و . شگردی کھ ھست دیکتاتوری پرولتاریا را بھ عدم دموکراسی متھم سازند
فقط در شرایط تبدیل دولت دیکتاتوری پرولتاریا بھ باصطالح " دموکراسی واقعی عمومم خلق"تبدیل آن بھ باصطالح 

طور وانمود می کرد کھ گویا  الغای دیکتاتوری پرولتاریا مبین مشی خروشچف حتی این. ممکن است" دولت عموم خلقی"
دموکراسی پرولتری بھ دموکراسی سوسیالیستی عموم خلق تبدیل می "می باشد و گویا " تکامل ھمھ جانبھ دموکراسی"

ین سخنرانی خروشچف در باره برنامھ حزب کمونیست اتحاد شوروی و گزارش کمیتھ مرکزی در بیست و دوم".(شود
 ). ١٩۶١کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی اکتبر 

ھر کس کھ با آموزش طبقاتی و بویژه آموزش در باره دولت از نظرگاه مارکسیسم آشنا است، ھر کس کھ فھمیده 
دموکراسی پدیده ای طبقاتی است و دموکراسی بی قید و شرط و دموکراسی ناب وجود خارجی ندارد و تنھا از بوق 

مفربیانھ امپریالیستھا و عمالشان سر داده می گردد، آنکس می فھمد کھ خروشچف بھ ریاکاری مشغول است تبلیغاتی عوا
. و ماھیت مارکسیسم لنینیسم را آگاھانھ تحریف می کند

ھر شخصی کھ از مارکسیسم لنینیسم حتی اندکی سر در آورد و آثار بزرگان مارکسیسم را خوانده باشد آگاه است کھ ھم 
تنھا دموکراسی طبقاتی موجود است و ھیچ . ی و ھم دیکتاتوری بمثابھ شکل دولت مفھوم طبقاتی دارنددموکراس

در این جا خروشچف نظریات کائوتسکی را . نمی تواند وجود خارجی داشتھ باشد" دموکراسی عموم خلقی"باصطالح 
. تبلیغ می کند

بدون طبقھ است و جامعھ بدون طبقھ فقط در دنیای کمونیسم و مارکسیت لنینیستھا می دانند کھ جامعھ بدون دولت، جامعھ 
وجود دولت پرولتری و دیکتاتوری طبقھ کارگر تا زمان وجود طبقات و دشمنان . در مقیاس جھانی تحقق می پذیرد

داخلی و خارجی ضروری است و نمیتوان جای آنرا با مفاھیم غیر طبقاتی کھ در واقع کودتائی علیھ دیکتاتوری 
خطای آنھا معرفتی . خروشچف و رویزیونیستھای در قدرت بھ خوبی بھ این امر واقف بودند. تاریاست تعویض نمودپرول
. طبقاتی بود. نبود

بین جامعھ سرمایھ داری و کمونیستی دورانی وجود دارد کھ دوران تبدیل :" مارکس در انتقاد از برنامھ گوتا نوشتھ است
ق با این دوران یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد و دولت این دوران چیزی نمی مطاب. انقالبی اولی بھ دومی است

 ). ١٨٧۵انتقاد از برنامھ گوتا آوریل تا مھ "(تواند باشد جز دیکتاتوری پرولتاریا
 کسی کھ فقط مبارزه طبقاتی را قبول داشتھ باشد، ھنوز مارکسیست نیست و ممکن است ھنوز از چھارچوب تفکر"و یا ، 

 بھ -محدود ساختن مارکسیسم بھ آموزش مربوط بھ مبارزه طبقات. بورژوائی و سیاست بورژوائی خارج نشده باشد
معنای آنست کھ از سروتھ آن زده شود، مورد تحریف قرار گیرد و بھ آنجا رسانده شود کھ برای بورژوازی پذیرفتنی 

وجھ . ت را تا قبول نظریھ دیکتاتوری پرولتاریا بسط دھدمارکسیست فقط آنکسی است کھ قبول نظریھ مبارزه طبقا. باشد



      ٨٧                        خرداد ماه ٢٢توفان الکترونیکی شماره                                                       ١۶     

مارکسیست در ھمین نکتھ با یک ) و ھمچنین بورژوازی بزرگ(تمایز کامال عمیق بین یک خرده بورژوازی عادی
 -اوت" دولت و انقالب"لنین . با این سنگ محک است کھ باید چگونگی درک واقعی و قبول مارکسیسم را آزمود. است

 ).١٩١٧سپتامبر 
 خروشچف با طرح این مسالھ در اساس مارکسیسم لنینیسم تحریف کرد و دست خود را برای آزادی دشمنان مارکسیسم 

کار دولت رویزیونیستی دست مدیران و قشر ممتاز پدید آمده در شوروی را در غارت طبقھ کارگر باز باز نمود، با این 
برای رویزیونیستھا دیگر ھیچ دشمن طبقاتی کھ لزوم . گذارد و از سرکوب آنان ومبارزه با بروکراسی چشم پوشید

رک نادرست از آموزش مسالھ دولت این امر یک خطای معرفتی نبود، ناشی از د. سرکوبش احساس شود وجود نداشت
نبود، ناشی از این بود کھ خروشچف می خواست تئوریھای خود را با شرایط جدیدی کھ در شوروی پدید آمده بود تطبیق 

. دھد، خروشچف در مقابل بروکراسی کھ شامل مدیران کارخانجات و کادرھای باال و فاسد حزبی بود لنگ می انداخت
ون شمشیر دموکلس مانع رشد این بروکراسی می شد حال آنکھ تئوری دولت عموم خلق کھ فاقد دیکتاتوری پرولتاریا چ

مافیای دوران برژیف، رفرمھای کوسیگین، . مضمون طبقاتی بود راه را بر ھر رشد طبقات غیر پرولتری باز می گشود
. آمدصعود گورباچف و یلتسین ادامھ بروز رویزیونیسم در شوروی بود و یک شبھ پدید نی

کسی کھ این را نفھمد مارکسیست نیست و از تجربھ شکست سوسیالیسم و تشدید مبارزه طبقاتی در شوروی برای 
. استقرار سوسیالیسم در ایران ھیچ نیآموختھ است

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رفیق استالین بزرگترین مفسر لنینیسم   
 

            

حمل تصاویراستالین و لنین در . پذیر رفیق استالین را فراموش نمی کنندا خدمات فنا نکارگران و زحمتکشان شوروی ھرگز 
      و امسال نیزدراول ماه مھ مبین این است کھ استالین رھبر کبیر خلق شوروی وبزرگترین مفسر لنینیسم  ی خیابانیتظاھراتھا

        .زحمتکشان جای دارد کارگران وقلوبو دراست

……………………………………………………………………………………………………
این نطق بدون . ی بیستم مطرح گردید، یکي از آن مسایل بود خروشچف در کنگره!!) ؟(مسئلھ استالین کھ با نطق سري ... «

برخورد خروشچف در این نطق بھ . آنکھ در اختیار احزاب برادر گذاشتھ شود براي نخستین بار در مطبوعات امریکا انتشار یافت
حمالت خروشچف و بدنبال آن . و فاقد جنبھ علمي بود" خالھ زنکي" استالین بھ زندگي و فعالیت او برخوردي ذھني، شخصیت

ھاي او را کھ  اي بزیر آوردند، عکس احترامي زننده ھاي استالین را با تحقیر و بي روش گروھي از عوامل امنیت شوروي کھ مجسمھ
یدند و شکستند بھ این نیت صورت گرفت کھ شخصیت استالین را در ھم بکوبند، او را از ھا و دفاتر بود پایین کش بخش اتاق زینت

بدون شکستن . استالین مظھر مارکسیزم ـ لنینیزم و ساختمان سوسیالیزم و دفاع از سوسیالیزم بود. مقام و اعتبار عظیم خود بیاندازند
کساني کھ خود . داري امکان نداشت معھ سوسیالیستي بسوي سرمایھ بردن جا استالین گرایش بھ رویزیونیزم و سپس غلتیدن در آن،

سرنوشت خروشچف . توانند براي خود شخصیتي دست و پا کنند پنداشتند کھ با شکستن شخصیت استالین مي فاقد شخصیت بودند مي
:مصداق این شعر پر معناي فارسي است

شتي بردبزرگش نخوانند اھل خرد               کھ نام بزرگان بھ ز
نام و نشاني فرو  اما او در بي. خواست با پایین آوردن مقام و شخصیت استالین نام و مقامي براي خود کسب کند خروشچف مي

.»تاریخ از او بھ مثابھ بزرگترین خاین بھ جنبش کمونیستي و کارگري نام خواھد برد. نام و نشاني مرد شد و در بي
)ـ قاسمی» سندی در مبارزه با رویزیونیزم«(
 


