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،  ده سال پيش به درک واصل شد وخفاش خون آشام زندانهای ايران کهاسداهللا الجوردی قاتل هزاران انسان پاکباخته و انقالبی
  انقالب اسالميه بانديد بزرگداشت" تحت نام رج زحمتکشان ايران به خه ایآنگرامسال بمناسبت دهمين سالگرد ترور وی 

، بخاطر برخورد جنون آميز و مافوق حيوانيش با برگزارگرديد و از او بخاطر قاطعيت و بی رحمی اش در قبال زندانيان سياسی 
 جمهوری اسالمی  سياسي و قضاييپايهئوالن بلند مسدر اين کنگره که درآن .  بعمل آمدکمونيستها وجوانان انقالبی و مبارز تجليل

اين جانور آدمکش را ستودند و بر ادامه اين آدمکشی وشکنجه و اعدام " قاطعيت  و شهامت  اخالقی"نيز شرکت داشتند بارديگر
از آرد آه قبل  خداوند چنان وي را هدايت مي":  چنين گفت  کثيفناطق نوری درسخنرانی خود درمورد  اين جالد. تاکيد ورزيدند

خصوصيات وي بود و  شناسي الجوردي از ديگر شناسي و جريان دشمن. شناخت نفاق رو شود، الجوردي آنها را مي آه جريان اين
 " .با منافق و مارآسيست اصال تعارف نداشت

 را تبديل و جمهوري اسالمي) ره(بود؛ ايشان دشمنان خدا و خلق و امام اي صالح و متقي الجوردي بنده" :عسکراوالدی نيز گفت
گويند ما از  هستند آه مي اي برد؛ هنوز هم عده آه آنها را به درياچه براي تفريح و نماز جمعه براي عبادت مي به دوستاني آرد

 "توابيني هستيم آه الجوردي ما را هدايت آرد

دارد و به عباراتی الجوردی  اکنون ده سال پس از به هالکت رسيدن الجوردی، زندان و شکنجه و اعدام مخالفين همچنان ادامه 
با يک نگاه به . و راه و مرامش بر فراز زندانها درپرواز است و هرروز قربانی ميگيرد" روح" مرد اما الجورديسم زنده است و 

شام به سادگی می توان پی برد که بقای رژيم جمهوری آن بيانات اين حضرات در دفاع چندش آور و مشمئز کننده از اين عنصر خو
المی از آغاز تاکنون بدون بکارگيری قهرفاشيستی و ضد انقالبی درمقابل نيروهای اپوزيسيون جامعه امکان پذير نبوده وامثال اس

اگرچه رژيم جمهوری اسالمی امروز در رويای سالهای شصت و آن بگيرو . الجورديها بخوبی اين نقش  کثيف را ايفا کرده اند
ر حفظ نظام سرمايه داری اسالمی ازقاطعيت گذشته سخن می گويد ليکن جامعه ايران نيز ببندهای وحشيانه بسرمی برد و بخاط

بشدت تغيير کرده و نسل جوان با خواسته ها و مطالبات روشن خود به ميدان آمده و در تمام عرصه ها با رژيم اسالمی درگير است 
 تير، مبارزه زنان عليه ١٨های اخير، قيام دانشجوئی صدها اعتصاب کارگری و دانشجوئی درسال. و آن را به چالش کشيده است

 و تجمع هرساله در خاوران، ٦٧ و ٦٠تبعيضات جنسی و نابرابری ، پيکار مادران زندانيان سياسی و جانباختگان سالهای 
وانسته  مانع همه نشان از رشد و آگاهی توده مردم است و رژيم  با همه زوری که تاکنون زده است نت... شورشهای مختلف شهری

رژيم خود را درمحاصره . غولی که امروز از شيشه بيرون  آمده است برگشت ناپذير است. گسترش و توسعه اين مبارزات گردد
" ضد انقالب و محارب"مردم جان به لب رسيده می بيند و به هرسوئی شليک ميکند و هر صدای اعتراض و يا انتقادی را با فرياد 

 توسل به پول نفت و در سايه اعدام و ايجاد جو رعب و وحشت و تکيه به سرنيزه حکومت ميکند و با هر رژيم با. سرکوب ميکند
جمهوری . فرد و نيروئی که قدرتش را تهديد کند بشدت واکنش نشان ميدهد و هيچ منتقدی را حتی خوديها را نيز بر نمی تابد

  ادامه درصفحه بعد....  که برايش تفاوتی ندارد. را تهديد ميکننداسالمی دشمن همه مردم ايران و همه مبارزانيست که نظامش 
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رژيم قاطعانه با سرکوب مداوم و نقض مستمر حقوق . باشد....  و ارمنی و ترکمن و يا کرد اين فرد مبارز فارس، ترک، بلوچ، عرب
اعدام يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال . دموکراتيک و شهروندی همه مردم ايران عمل ميکند و چاره ای جزاين برای بقای خود نمی بيند

 ساله که در پانزده سالگی  مرتکب قتل شده بود، اعدام ٢٠وجوانان و اعدام رضا حجازی مدنی دراستان سيستان و بلوچستان، حکم اعدام برای ن
اينها همه ..... نفر در شهرهای سراسر ايران در يک ماه اخير، حکم اعدام برای فرزاد کمانگر و حبيب اهللا لطيفی دانشجوی سنندجی و٣٠بيش از 

ی حفظ قدرت خويش هر نوع گذشت و عقب نشينی در مقابل مردم را برابر با مرگ برای ايجاد ترس وحشت است و رژيم جمهوری اسالمی برا
نقص مستمر حقوق بشر توسط رژيم  اسالمی تجزيه ناپذير است . موجوديت رژيم جمهوری اسالمی با نقض حقوق بشرعجين است. خود می بيند

ط درکردستان ايران و يا بلوچستان و يا خوزستان نقض نمی حقوق بشر فق.  و همانطور که اشاره رفت وی، کرد و فارس و عرب نمی شناسد
رژيم همه حقوق دموکراتيک مردم سراسر ايران را نقض کرده و ميکند و دشمن شماره يک همه کمونيستها  و نيروهای انقالبی، همه . شود

حقوق . و مازندرانی و ترکمنی  وجود نداردحقوق بشر ويژه فارس و کرد و بلوچ و ارمنی  . کارگران و زحمتکشان و عموم مردم ايران است
بشر يکی است و آن برخورداری ازحق بيان و قلم و آزاديهای فردی و سياسی و برابری  زن و مرد گرفته تا حق کار و حق داشتن بهداشت و 

.  مرزو بوم گره خورده استپس فقدان حقوق بشر درايران با سرنوشت و زندگی همه انسانهای اين. می باشد ....درمان و آموزش و تحصيل
برای تحق حقوق بشر درايران بايد رژيم جمهوری اسالمی نقض کننده ابتدائی ترين حقوق دمکراتيک و انسانی بشررا برانداخت و برانداختن 

پيکارعليه . تچنين رژيمی جز اتحاد و وحدت سراسری همه کارگران و زحمتکشان و ستمديدگان ايران و با تشکيالتی واحد امکان پذير نيس
امپرياليسم، پيکار عليه تجاوز نظامی و تحريم اقتصادی  ايران نيز بخش جدائی ناپذير ازمبارزه برای حقوق بشر است و بدون مرزبندی با 

ر آزادی امپرياليسم و جريانات ناسيونال شونيست که به قدرتهای خارجی چشم دوخته اند نمی توان امر نبرد عليه جمهوری اسالمی برای استقرا
همبستگی با خلق عراق و دفاع از حق تعيين سرنوشت  اين خلق و محکوم کردن تجاوز . و حقوق دموکراتيک را به سرمنزل مقصود رسانيد
دفاع از حق انکار ناپذير خلق فلسطين  برای تشکيل دولت مستقل دفاع از حقوق بشر است . نظامی و اشغال اين کشور دفاع از حقوق بشر است

 .....    ين نيز نمی تواند باشدو جز ا

درمقابل قاطعيت ارتجاع حاکم و امثال . جمهوری اسالمی محکوم به نابودی است و بايد توسط کارگران و زحمتکشان سرنگون گردد
، خاتمی ها، الجورديها،حاج داودها، گيالنی ها، رفسنجانيها، خامنه ای ها، مصباح يزديها، احمدی نژادها، عسکراوالديها، ناطق نوری ها

الريجانيها و کليت نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی بايد با قاطعيت انقالبی و تحت رهبری حزب واحد لنينی برخورد کرد و سرانجام با 
 توسل به قهر انقالبی و جنبش توده ای رژيم  وحشت و طناب دار اسالمی را از اريکه قدرت بزير کشيد و اين عناصر شرور و ضد انقالب و

کسانيکه ازهم اکنون در قالب دفاع . بيرحم را که خون زحمتکشان و مبارزين را درشيشه کرده اند در دادگاه انقالب خلق محاکمه و مجازات نمود
از حقوق بشر به دفاع از آزادی فعاليت اجتماعی جانورانی نظير الجورديها قلمفرسائی ميکنند و در چشم مردم خاک می پاشند بوئی ازنبرد 

رحمانه طبقاتی نبرده و آلوده به ليبراليسم  بورژوا امپرياليستی اند که هرروزه در لوای دفاع از حقوق بشر جان هزاران نفر از مردم جهان را بي
اج اگر قراراست اکثريت جامعه با اعدام دهها و يا صدها تن نظير الجورديها ، ح. می پردازند" تقبيح اعدام"ميگيرند و همزمان بيشرمانه به 

. داودها و احمدی نژادها نفس بکشد و در امنيت بسر ببرد پس ديگر چه جای اشک ريختن برای سرکوب اين عناصر شرور و فاشيست است
ايران آينده فقط تحت رهبری پرولتاريای ايران و انقالب  سوسياليستی و با مشت آهنين عليه اقليت حاکمه و دارودسته ارتجاعی و آدمکش  اومی 

راهی جز اين راه برای .  امر تحقق حقوق بشر، حقوق اکثريت اهالی جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان و همه محرومان پاسخ گويدتواند به
 .تحقق حقوق بشر واقعی ميسر نيست
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 بمناسبت بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی              
 بدون مصادره انقالب بهمن بسود مالکان پشت پرده 
 کشتارسالهای شصت خورشيدی مقدور نمی شد

 
رای دره ران در  ب ارگر اي ه ک ال طبق وگيری از حضور فع اطر جل ا، بخ م کودت ال رژي تن مقاومت نفتگران در قب م شکس

يظ ضد            مبارزات ضد استبدادی سالهای پنجاه خورشيدی بود که بخش اعظم شرکت سهامی جبهه ملی، با حفظ خصلت غل
د کمونيستی و در سايه امپرياليسم، در پاريس با آخوندهای وقفی خور قديمی و        ر     .  جديد کنار آم اتحادی بغايت ارتجاعی ب

 خمينی رهبر اين اتحاد ننگين – که بدالئلی کامال قابل فهم    –سر انحراف مبارزات دمکراتيک مردم ايران صورت گرفت         
 ... شد 

 
تبداد کهن           –با استقرار يک رژيم بورژوا       ال اس ران در قب ردم اي زرگ م  – آخوندی در جغرافيای سياسی ايران پيروزی ب
دزدی و کالهبرداری مرسوم در جامعه دست نخورده          » اقتصاد  « ساختار  .  مال خور شد   –بسود مالکان و اربابان وطنی      

ام          . باقی ماند  ن، بن يش ساخته موسوم             ! »اسالم   « تا اينکه انقالب بهم البی پ ا هزار دوز و کلک در ق « مصادره شد و ب
تا     . هيوالی منحط بر سرنوشت مردم ايران سوار ميشد       حال ميبايست اين    . سازمان گرفت » جمهوری اسالمی    ن راس در اي

اری و           ه شد   ... بود که گروه آدمکشان چمران، با سابقه کشتار مردم فلسطين، باند هادی غف ق    . بکار گرفت حاج محسن رفي
 رئيس کميته بنام عزت الهی( ، غزت شاهی )رفيق دوست سپاه را براه انداخت و اولين وزير سپاه بود   ( دوست و شرکاء    

ه       » نا  « با صالحديد خمينی و از طرف محافل        ... ، محسن مخملباف و   )مرکز شد    مرئی برای اجير کردن چاقوکشان حرف
ان   » ضد انقالب   « کارشان اين بود که کمونيستها، عناصر  . ای در سراسر کشور کارت سبز گرفتند    را در کوچه و خياب

ه           مجموعه ای از. شناسائی و سر به نيست کنند     ر کش، ارتش قم دهای هفت تي ز و درشت، جوجه آخون  وقفی خوران ري
ری رويزيونيستی حزب خائن                       اش حزب الهی، رهب ی، اوب ه مل کشان و قداره بندان دوران منقضی، شرکت سهامی جبهي

تند             ... توده و سازمان جاسوسی اکثريت و      د نقش داش تبداد جدي ای اس ن حر         . هر يک بطريقی در بن اظر اي ا شاهد و ن کت  م
 ...  وارونه را بچشم خود ديديم» تحول « قهقرائی بوديم، چگونگی اين 

 
رزان        .  بهيچوجه –مصادره انقالب بهمن بسادگی انجام نگرفت       ! »اهل فن   « برخالف اراجيف    تاوردهای ل ظ دس رای حف ب

مشکوک « اديخواه، مردم کارگران، متفکران آز. انقالب بهمن يک کارزار طبقاتی عظيم، جنگی تمام عيار براه افتاده بود 
ديمی و                    ... احزاب و سازمانها و گروههای انقالبی     ! » ی خوران ق ر ارتش مالکان و وقف با درنده خوئی و خشونت کم نظي

ردم در                    . جديد روبرو بودند   ات دمکراتيک م دن مطالب م کوبي پای يک سياست آگاهانه برای اختناق کارگران، بخاطر دره
زدا       سياستی که با تهدي   . ميان بود  د کارگران شرکت نفت، با سرکوب کارگران ذوب آهن و کفش ملی و ايران ناسيونال و م

ان و خوزستان و آمل             ... و ردم گرگ ا سرکوب م رور  . شروع شد  ... تعطيل نوبتی مطبوعات، لشگرکشی به کردستان، ب ت
تاقان   وهی از مش رای انب تگيری و حبس ب ت، دس ون شدت گرف وبتی انقالبي ل ن تها، قت ران را کمونيس تقالل اي آزادی و اس

يد                     ... بدنبال آورد  اوج خود رس الهای شصت خورشيدی ب م، بسهم      . با کشتار تهوع آور زندانيان سياسی در اواخر س ا ه م
رای آزادی و             تيم، ب خود، در اين ستيز روياروی نيروهای ارتجاع و انقالب، در اين مبارزه بيرحمانه طبقاتی حضور داش

 ...  مردم ايران کلی قربانی داديم، ياران قديمی، رفقای جديد و تازه نفساستقالل، بخاطر بهزيستی
ل      » نا  « در بحبوحه همين کارزار طبقاتی بود که         گهان قوای مهاجم عراق، گويا کامال خودسرانه، بدون چراغ سبز محاف

ا وجد   اين تعرض و اشغالگری آشکار، از سوئی       . مناطق جنوبی کشور ما را اشغال کرد      ! امپرياليستی ا  «  ب محسوس  » ن
ومی را   . امپرياليستهای ريز و درشت، سالطين بورس و بيمه و تسليحات روبرو شد     و از طرف ديگر، موقعيت ارتجاع ب

در عمل،  . داد تا بازمانده دستاوردهای انقالب را درهم بکوبند       » امام  « تقويت کرد، شاخی نسبتا نيرومند بدست هواداران        
ن  ی  « اي ت اله ا! »نعم ورژوا      بن م ب ک رژي ی ي تقرار قطع رای اس هيل و راه را ب د را تس تبداد جدي دی در –ی اس  آخون

رد      اف ک د و ص ران کوبي ی اي ای سياس ازمان   . جغرافي ه، س رت آور اينک د  « حي ل متح اوز و    » مل د تج ر نش م حاض ه
ان فرانسوی             ! اشغالگری آشکار حکومت بعثی عراق را محکوم کند        ن خلبان ه اي وم شد ک ا معل د ه ام ارتش     بع ه بن د ک بودن

ای     . عراق، خروارها بمب بروی مردم ايران ريختند       ه   « مثل اينکه پ ومی و              » تنبي ان ب ران توسط مالکان و ارباب ردم اي م
ود  ان ب ی در مي ين الملل د    . ب ع گردن ن متمت الب بهم روزی انق ران از پي ردم اي ه م تند ک تند و نگذاش ی خواس . حضرات نم

انی     « الهای شصت خورشيدی   کسانی پيدا شده و ميگويند که کشتار س     معذالک، امروز    ه جه وجهی جامع ی ت ايه ب ... در س
 !جل الخالق! »... آغاز گرديد
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ردد   » منصفانه   «  حقوقی، بايد منتظر بود تا مقدمات يک دادرسی           بلحاظ راهم گ وق   ! ف ی  « منظور حق ه  –است  » هگل  ک

را اوج » دولت  « اول و ارگان    را در ورای رژيمهای اقتصادی متد     » حق  « چون هگل مقوله    . خود کلی جای حرف دارد    
اريخی        .  پيشکش هواداران  –تکامل شعور جمعی ادراک ميکرد       والت ت ام مق با اين تعبير جفنگ، خواننده توجه دارد که تم

د         روت در فرآين ر و ث ارزه نيروهای فق وارونه و هوائی، مالکيت و دولت، استثمار و آرايش طبقاتی جامعه و موضوع مب
انها م  ی انس وئی و اوج سياست    زيست جمع ن از س الب بهم ادره انق ود، مص تمالی ميش ازی « اس ت » پاکس اتی دول طبق

زه      ! پيدا ميکند» همگانی «  آخوندی ايران در سالهای شصت خورشيدی بطريق اولی جنبه      –بورژوا   ی م انه ب ن افس ا اي م
 ...را مردود ميدانيم

 
ت  محک   دن حکوم از روی کارآم ان آغ ون از هم ام انقالبي ل ع الهای شصت   قت د و درس روع ش المی ش وری اس وم جمه

دانی                          ه  هزاران زن خورشيدی  بويژه با قبول شکست فضاحت بار درجنگ با عراق و نوشيدن جام زهر و کشتار بيرحمان
رديم                  . سياسی به اوج خودرسيد    ان آغاز محکوم ک ماکشتار و سرکوب وحشيانه انقالبيون و نيروهای ترقی خواه را از هم

دن را                              و حتا سرکو   اکم  گردي ا جالدان ح اتی ب انی سياستهای آشتی طبق ه سرانجام قرب ی ک ب و اعدام جريانات ضد انقالب
 .نيزمحکوم و جمهوری اسالمی را فاقد هر گونه صالحيت برای محاکمه آنها دانستيم 

تار و سربه نيست کردن م    ٦٧مردم ايران مسببين قتل عام زندانيان سياسی تابستان و شهريور      ارزين آزايخواه از    ، کش ب
رکمن صحرا و    ه درت ران، چ گاهای اي ه دردانش تان، چ ه درکردس المی، چ اع اس دن ارتج از روی کارآم ز ... آغ را هرگ

تبداد فاشيستی             يم اس ه در تحک اتی ک ل و جريان ه آن محاف نخواهند بخشيد و برای محاکمه کل نظام جمهوری اسالمی و هم
رای آزادی، دموکراسی و                     . حاکم نقش داشته اند، بی تابی ميکنند       انيکه ب ه کس انی  و هم ه توف ای جانباخت امی رفق اد تم ما ي

 .. عدالت اجتماعی جان باختند گرامی ميداريم و به آنها درود ميفرستيم
       

                                        
                                                             * * * * * * 

  خورشيدی٦٧ و ٦٠ قتل عام زندانيان سياسی در  سالهای بمناسبت                                
 کمونيستها و مقاومت در زندان                                               

 
 . تبليغ می کنندتجاع درمقابل ارمقاومت را اند و ُمبلغ مقاومت هموارههاکمونيست همانطورکه بارها تحليل کرده ايم 

 سياسی و  البته هرگز حزب کمونيستها.برجستگی می بخشندها تکيه می کنند و به آنها  به نقاط قدرت انسانکمونيستها
بنای سازمان و اصول پنهانکاری را طوری می ها کنند،آن  را بر اساس مقاومت مطلق اعضاء بنا نمیطبقاتی خويش

ليکن آنها اعضاء حزب را با شرط مقاومت در .  بخوردتشکيالتترين صدمه به  مريزند که در اثر لو رفتن افراد، ک
مقابل درندگی دشمن می پذيرند و نه آن که به اين تئوری متوسل شوند که ضعف هم اشکالی ندارد، گوشت را نمی شود 

روند که مقاومت را به با چاقو در انداخت، اگر ضعف اجباری نشان دادی اشکالی ندارد و حتی برخی تا جائی پيش می 
مدعی می شوند که از هيچ کس نمی توان توقع ها آن. گذشته جلوه می دهند" انقالبی گری"سخره گرفته به کنايه آن را 

ند و اگر کسی چنين تقاضائی را بکند اداشت که در راه آزادی جانش را بدهد و سپس با بی خردی اعجاب آوری مدعی
وقتی ما اين سخنان را می شنويم و می خوانيم از خود می پرسيم که آيا ملتی  . استاين اوج غرور و بی خردی رهروان

فرخی يزدی شاعر انقالبی ايران به درستی . که حاضر نباشد در راه آزادی جان دهد آيا اساسأ مستحق آزادی می باشد
 :چنين سرود

 هرگز دل ما ز خصم در بيم نشد
 در بيم ز صاحبان ديهيم نشد

 .دای آن کس که پيش دشمن تسليم نمود جان و تسليم نشدای جان به ف
ست که هاطبيعی است که اين خون فرخی. و فرخی يزدی در زندان رضا شاه جان داد تا ما بتوانيم راه وی را ادامه دهيم
ى اين نيروی سنت انقالبی است که در همه. می جوشد و نسلی را از نيروی خويش سيراب می کند و به پيش می راند

 !وجود داشته و دارد و بايد همه داشته باشدها ملت
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ا قهرمان پروری مخالفيم پس هر فرد اسيری چگونه می شود اين منطق مسخره و بی مسئوليت را پذيرفت که ما چون ب
خانواده را بی خانمان کرده بلکه به حزب خود و جنبش ها رفقای خود را زير شکنجه لو دهد و نه تنها دهى حق دارد همه
چيزی باقی نخواهد ماند ملتی که چنين فکر کند شايسته ها با اين منطق از جنبش. مردم ميهنش پشت نمايدى آزادی طلبانه

که بايد تناسب را در برخورد با  در حالی. مقاومت و زشتی خيانت را منتفی می کندى اين توجيهات روحيه .ادی نيستآز
تنها تبليغ اين روحيه و . ند حفظ کرد هرگز نبايد از اصل پافشاری بر مقاومت چشم پوشيدااعضائی که مقاومت نکرده

 .پرورش اعضاء با اين روحيه راه درست حزبيت است
عتًا وقتی دشمن با ضعف و يا شکستن مقاومت مبارزان احساس شادی می کند و می خواهد به همه نشان دهد که در طبي

را درهم شکند، وظيفه ما اين نيست که رفقائی را که ها محراب ومنبر آنها جای هيچ گونه مقاومتی نيست تا روحيه
ند جدا کرده ولی در اين را از آنها که فقط ضعف نشان دادهما بايد حساب خائن. ند مورد حمله قرار دهيماضعف نشان داده

ما بايد فشارهای غير . اول رژيم ددمنش حاکم را اعم از اسالمی و يا شاهنشاهی مورد حمله و افشاء قرار دهيمى درجه
، بيمار و به سان رژيمی ددمنش، غيرانسانیها عرصهى ی کنيم تا رژيم اختناق را در همهارا وسيلهها انسانی در زندان

مقاومت به ى وی را با تبليغات وسيع متقابل خنثی کنيم و در عين تبليغ روحيهى توطئه. قرون وسطائی محکوم گردانيم
. اين به نظر ما راه درست برخورد با اين پديده است کنند. توجيه ضعف دست نزنيم و رژيم را آماج حمله خود قرار دهيم

اين فشارها را برای ايده آلی که دارند به جان می خرند و آنان ى می کنند و همهروشن است ميان مبارزانی که مقاومت 
 .که به هر دليل درهم می شکنند فرق است ونمی توان عالمت تساوی ميان آنها گذاشت

ى هيچ افتخاری برای رژيم جمهوری اسالمی نمی آورد و به همين جهت نيز است که شکنجهها انسانى شکنجه. 
آنجا نيز که ديگر جای انکاری برای . کار می کنند و می خواهند آن را نشان کار اقناعی خود جلوه دهندمبارزين را ان

باقی نمی ماند از تعزير اسالمی سخن می گويند که گويا جز الينفک فرهنگ مسلمانان بوده وبايد از طرف جهانيان ها آن
 .به رسميت شناخته شود

فقط در اثر فشار و شکنجه و آزار و تهديد صورت می گيرد و با داغ و درفش معلوم نيست که چرا اقناع اين حضرات 
هفتم قدرت اقناع کسی را ى و پوچ بودن نظريات آنهاست که در هزارهها بيهودگی تئوریى همين امر نشانه. همراه است

 .ندارد
يسيون، به ويژه در خارج از ی ضد انقالبيون اپوزاولی مردم ايران قهرمانان خود را می سازند و عليرغم ميل پاره

ند پرچم ميسازند و امقاومت کردهها اين مردم ايرانند که از آنها که در زندان. خواهند کردزکشور، اين کار را در آينده ني
قهرمان می پرورند، زيرا در مقاومت آنها، مقاومت خود را، اميد به پيروزی خود را، ضعف دشمن را، شکست وی را 

 جان  که رفيق قدرت فاضلیاحمقانه است اگر تصور کنيم. بينند که مرگ را به هيچ می گيرند مردم میدر مقابل مقاومت 
چقدر يک مغز بايد کوچک باشد که . دن در آور انقالبی تا ادا و اطوارندجان داد و دانشنيان داد تا قهرمان شود؟ گلسرخی 

 . عمق و بزرگی احساسات مردم ايران را درک نکند
ا                       ى ن در مبارزه  ی جها هاملت ره کشان و همدستان آنه ا به ا دشمنان آزادی و استقالل، ب خود برای زندگی بهتر همواره ب

ر          ها آن. ی فراوانی برخوردار است    هاند و در اين مبارزه سرنوشت مبارزان از شباهت        امبارزه کرده  ه ب ا تکي ز چون م ني
 .شدی انقالبی مردمشان می گذارند تا الهام بخش نسل جوان باهاسنت

 
ی انقالبی را چون مشعل نگهدارد تا الهام بخش راه آيندگان های مقاومت بياموزد، بايد سنتهانسل جوان بايد از سمبل

 . مردم جهان قهرمانان خويش را زنده می دارند و از ياد آنها نيرو می گيرند. باشد
انی و از جان گذشتگی ني            د از     . از است وقتی جنگ در می گيرد برای پيروزی در جنگ به قهرم وجيهی نمی توان هيچ ت

ست، جنگ واقعی و سراسر خون اجنگی که امروز با رژيم خونخوار جمهوری اسالمی در گرفته         . ارزش اين امر بکاهد   
د  . آلود است  ارزه . دشمن هرگز به منتقدين خودی چه برسد به ما به رهروان راه آزادی و دمکراسی رحم نمی کن ه  امب ی ک

ر، گسترده و      ى ست نوعی جنگ است، جنگی بدون جبهه    امی در گرفته    با رژيم جمهوری اسال    ه گي ين، هم ائی مع جغرافي
 سرکوب و ترور و تيرباران بهترين گواه        نزديک به سه دهه   . در اين جنگ جای تعارف باقی نمی ماند       . به صورت جنينی  
 .اين نظريه است

 
 
 
 
 

 آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی
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 محصول مشترک روحانيت و بازار                                
 ران، زحمتکشان و جوانان از زبان يک رفيق کارگرنگاهی به اوضاع اسفناک اقتصادی اجتماعی کارگ    

شما ! ما عالوه بر اينکه زندگی مادی شما را می خواهيم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهيم که مرفه باشد" 
ی ميکنيم آب و برق را  مجان. دلخوش نباشيد که مسکن فقط ميسازيم! معنويات ما را بردند اينها. به معنويات احتياج داريد

شما را به . معنويات شما را ، روحيات شما را عظمت ميديم ! دلخوش به اين مقدار نباشيد . اتوبوس را مجانی ميکنيم. 
 . " مقام انسانيت می رسانيم

  }١٣٥٧ بهمن ١٢از سخنرانی خمينی در بهشت زهرا { 

هرها و ادارات و مراکز نظامی و انتظامی و همه ش. تشبيه کرد" تکيه ای بزرگ در بازار" ايران امروز را می شود به
دانشگاهها و مدارس، شبيه تکيه ها و حسينيه های بزرگی هستند، که در آن روابط داللی و بده بستان  و کاله برداری و 

 .ريا کاری و دروغ و تزوير حاکم است
چاپلوسی و تملق و رشوه فرهنگ غالب، فرهنگ فرد گرائی و خودخواهی و خود محوری و دروغ و نيرنگ و ريا و 

دهی و رشوه خواری و پارتی بازی و  پولپرستی و مدرک گرايی و نقش بازی کردن و چند شخصيتی بودن، و بدتر از 
 .همه، ضعيف کشی است

 نفر ايرانی، يک واحد صنفی، نظير بقالی و سبزی فروشی و قصابی و ميوه فروشی و طال ٢٤امروز به نسبت هر 
به اين قشر عظيم، دست فروشان و داللهای ارز و . و بوتيک لباس و کفش و غيره وجود داردفروشی و فرش فروشی 

در هر خيابان بزرگ در تهران و شهرستانها، بيش از صد بنگاه معامالت ملکی ( سکه و بنگاه داران معامالت ملکی 
رده در اجتماع و فرهنگ و روحيات و واسطه های ديگر را اضافه کنيد تا درک نسبی از وزن اين قشر گست) وجود دارد 

 . آن در جامعه داشته باشيد
در حال حاضر بيش از هشتاد درصد کارگران شاغل در صنايع قراردادی هستند و تمامی کارگرانی که در کارگاههای 

و  نفر کمتر و يا در واحد های صنفی مختلف کار می کنند، از هيچ گونه بيمه و بازنشستگی و هيچگونه تعطيلی ١٠
کارفرما با هر دستمزدی که . مرخصی ساليانه و عيدی و پاداش و حمايت قانونی در هيچ عرصه ای برخوردار نيستند
اين وضعيت بی حقوقی و عدم . بخواهد و تحت هرشرايطی می تواند آنها را به استخدام و يا در واقع به بردگی در آورد

ن  نمی شود بلکه حتی بخش اعظم کارمندان هم مشمول هيچ حمايت قانونی تنها شامل بخش اعظم طبقه کارگر ايرا
 .نمی باشند) چه استخدام کشوری يا لشگری ( قانونی 

بخش اعظم مستخدمين آموزشی و آموزش عالی حق التدريسی هستند که هيچ ضابطه ای در رابطه با حقوق و شرايط 
گر هم، چندين سال است که اساسا استخدام رسمی و در وزارتخانه های دي. کاری و ثبات و امنيت شغلی شان وجود ندارد

کارمندان بخش خصوصی در عرصه های مختلف بهداشت و درمان و روزنامه ها و شرکتهای . دائمی انجام نمی شود
در واقع ( ساختمانی و غيره نيز در بسياری موارد حتی قرار داد کار کتبی موقت هم ندارند و صرفا بر اساس توافق

 .  به کار مشغول می شوندشفاهی) تحميل
در واقع بخش اعظم طبقه کارگر ايران و بخش اعظم کارمندان حقوقی معادل و در بسياری موارد کمتر از حداقل 
دستمزد تعيين شده توسط شورای عالی کار دريافت می دارند که حتی دو تا سه برابر اين حداقل دستمزد نيز زير خط فقر 

 .لتی می باشدتعيين شده توسط دستگاههای دو
 .بخش اعظم روستائيان و کشاوران نيز درآمدی معادل صد تا صد و پنجاه هزار تومان در ماه دارند

قيمت . خريد مسکن برای اکثر حقوق بگيران بخصوص جوانان رويائی دست نيافتنی است. گرانی مسکن بيداد می کند
. ا چهار و نيم ميليون تومان در هر متر مربع استآپارتمان در مناطق جنوبی و مرکزی شهر تهران بين يک و نيم ت

برای اجاره يک واحد پنجاه متری در مناطق مرکزی شهر تهران . اجاره مسکن نيز متناسب با اين افزايش قيمت است
اکثر حقوق بگيران حتی صد در صد . حداقل بايد مبلغ ده ميليون تومان پول پيش و ماهيانه سيصد هزار تومان پرداخت

 .ماهيانه شان کفاف اجاره مسکنشان را نيز نمی دهدحقوق 
طبق آمار اعالم شده دولتی حدود يک در صد جمعيت ايران يعنی هفتصد هزار نفر درآمدی کمتر از يک دالر درروز 

تومان ، يک کيلو روغن ٤٥٠٠يک کيلو پنير .  تومان است١٥٠قيمت يک نان سنگک .  تومان٩٦٠يعنی روزی . دارند
به عبارت ديگر هفتصد هزار نفر با درآمد تقريبأ .  تومان٨٠٠٠ تومان و گوشت ٢٠٠٠ مرغ کيلوئی  تومان،١٠٠٠

 !هشت روزشان فقط می توانند يک کيلو گوشت بخرند
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اکثريت مطلق کارگران و روستائيان و زحمتکشان شهری . وضعيت بهداشت و درمان و مخارج آن هم که بيداد می کند
آن حداقلی هم که بيمه هستند بيمه شان بخشی . که اساسا از هيچگونه بيمه درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار نيستند

بعضی از اين بيمه ها همين مبلغ حداکثر تعيين شده . رمان را می پردازد که آن هم سقف معينی دارداز مخارج دارو و د
 .را که دو ميليون تومان می باشد به صورت وام دراز مدت پرداخت می کنند

 حدود پنج) بدون جراحی ( مخارج درمان يک بيمار قلبی که دو هفته در بيمارستانی خصوصی در تهران بستری شده 
 .ميليون تومان می باشد

 دانشگاه برتر جهان هيچکدام از دانشگاههای ٥٠٠در بين . مراکز آموزشی ايران نيز از قانون کلی بازار تبعيت می کند
دانشگاههای آزاد که در واقع تجارت خانه های فروش مدارک تحصيلی است و مدارک آن اساسا فاقد . ايران وجود ندارد
ير انتفاعی نيز که دقيقا انتفاعی است و با هدف پول در آوردن و چاپيدن تاسيس شده نيز در مدارس غ. ارزش علمی است

واقع دکانهای دونبشی هستند که از امکانات بهتری نسبت به مدارس دولتی برخوردارند و بچه های اقشار مرفه از آن 
 .استفاده می کنند

و ايثار و همبستگی و اميد به آينده ای توام با آزادی و استقالل و بعد از گذشت سی سال از انقالبی که با آن همه فداکاری 
عدالت اجتماعی به پيروزی رسيد و موفق شد يکی از پليد تريرين و مستبد ترين ديکتاتوری های وابسته به 
ه  امپرياليستهای جهانی را سرنگون کند، امروز به برکت حاکميت الهی جمهوری اسالمی، طبق آمار رسمی اعالم شد

کارگران را به .  درصد است١٨آمار بيکاری در بين جوانان .  ميليون نفر زير فقر زندگی می کنند١٤بانک مرکزی 
اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به شالق محکوم می کنند و به اتهام تشکيل سنديکای کارگری زبانشان را می 

معلمان و . حقوقشان را با تاخير هفت هشت ماهه می پردازندبرند و شکنجه می دهند و به زندان محکوم می کنند و 
دانشجويان و زنان به خاطر خواستهای به حقشان مورد سرکوب و آزار و اذيت و زندان و شکنجه قرار می دهند و آيات 

کبر عظام و علمای اعالمی نظير رفسنجانی، عباس واعظ طبسی، امامی کاشانی، محمد يزدی، ابوالقاسم خزعلی، علی ا
ناطق نوری و علی فالحيان و معزی به همراه فرزندان و همدستان معمم و مکاليشان نظير ناصر واعظ طبسی و حميد 
يزدی و محسن رفيق دوست و علی الريجانی در راس باندهای مافيائی مراکز صنعتی و معادن و ثروتهای جامعه را به 

 .يغما می برند
 اعتياد، فحشا، نا امنی اجتماعی و اختالف فاحش طبقاتی  حاصل رهبری امام استبداد، سرکوب، فقر، فالکت، بيکاری،

عظيم شان و تحقق حاکميت الهی جمهوری اسالمی و تالشهای علمای اعالم و آيات عظام و حجج اسالم و بازاريان 
 .محترم در جهت عظمت دادن به روحيات و معنويات و رسانيدن مردم ايران به مقام انسانيت

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

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

 در باره جنگ گرجستان و روسيه 
 تشديد تضادهای امپرياليستی برسرنفت و گاز درمنطقه قفقاز 

 
تانکهای گرجستان . های اوليه بازی های المپيک در چين ما شاهد جنگی خونين بين گرجستان و روسيه بوديمدر روز

شهرهای اوستيای جنوبی را ويران کردند و در يک عکس العمل سريع نيروهای نظامی روسيه خود را به صحنه 
ظامی و غير نظامی در اين درگيريها  نفر ن٢٠٠٠بيش از . درگيری رسانده و شهرهای گرجستان را بمباران نمودند

 .کشته و هزاران نفر آواره و بی خانمان شدند و جنگ و خون ريزی  به منطقه آبخازيا گسترش يافت
خود را اعالم داشت و " استقالل"گرجستان يکی از جمهوری های شوروی سابق است که پس از فروپاشی شوروی 

انقالب آمريکائی  گل رز در گرجستان شوارناتزه را کنار زد و سا . مودشوارناتزه را به رياست جمهوری خود انتخاب ن
اين دست پرورده مکتب نئوکانها آنچنان شيفته دمکراسی آمريکائی است که . آ کشويلی را بالخره بر اريکه قدرت نشاند

 سال ٥عرض کمتر از در . دروازه های کشور را تماما در اختيار مستشاران نظامی آمريکا و اسرائيل قرار داده است
ارتش و نيروهای نظامی گرجستان را مستشاران . ريکائی تبديل شدگرجستان به يکی از مناطق نفوذ امپرياليستها آم

صد ها نظامی اسرائيلی در گرجستان مشغول بکار هستند تا ارتش آن کشور را به تسليحات .  آموزش ميدهند-آمريکائی
 اسرائيلگرجستان بيش از نيم مليارد دالر اسلحه فقط از رژيم صهيونيستی . مدرن آمريکائی و اسرائيلی مجهز کنند
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ود در تجاوزات احتمالی آمريکا و اسرائيل در گرجستان دارای پايگاه های نظامی هستند که قرار ب.  خريداری کرده است
هرزمانی . چند وزير دولت ارتجاعی گرجستان از صهيونيستهای شناخته شده هستند. آينده به ايران از آنها استفاده کنند

. که ساآکشويلی از اياالت متحده آمريکا ديدن ميکند البی های صهيونيستی از او برای سخنرانی دعوت بعمل ميآورند
 . به سطحی رسيده است که آن کشور متقاضی عضويت در ناتو شده استوابستگی گرجستان به غرب

 
 اما رسانه های رسمی غرب در مورد اين جنگ چه بخورد مردم دادند؟

 
در دوهفته گذشته رسانه های رسمی غرب يکبار ديگر بخوبی نشان دادند که رسانه های پنتاگونی بيش نيستند و همان 

هيچ رسانه . جرج بوش و نئوکانها هستند" نظم نوين جهانی" غربی برای پيشبرد اهداف بنگاههای تبليغاتی امپرياليستهای
" ، که  " روسيه به گرجستان لشکر کشی کرده است"همه در بوق و کرنا نواختند که . رسمی حقيقت را بمردم نگفت

ن را به خاک و خون گرجستا" دمکراسی جوان"، که روسيه " روسيه يک نسل کشی در گرجستان را تدارک ديده است
....   سال گذشته را نابود کنند ، که ١٥گرجستان در " دستاورد های"کشيد، که تانک های روسی تصميم دارند تمامی 

 اوت گرجستان به اوستای جنوبی که برای استقالل خود از گرجستان مبارزه ميکند لشکر ٧حقيقت اين است که روز 
در روز " منصف"و " دمکراتيک" به تل خاک تبديل نمود ولی همه رسانه های کشی کردو چندين شهر را همانند فلوجه

الزم به ياد آوريست که !  اوت از خواب بيدار شدند و عربده کشيدند که روسيه قصد نسل کشی در گرجستان را دارد٨
دادند ليکن هر بار  رای مثبت به استقالل از گرجستان ٢٠٠٦ و ١٩٩٢مردم اوستای جنوبی در دو رفراندوم در سالهای 

هيچ . غربی خود  مبارزات مردم را با تانک و توپ سرکوب کرده است" مدرن"گرجستان با  توسل  به دمکراسی 
رسانه غربی ننوشت و يا نگفت که اگرکوزوو آلبانی حق جدائی و استقالل از صربستان را داشت چرااوستيای جنوبی و 

رسانه های خودفروخته امپرياليستی با قلب حقايق فقط جعل و . داشته باشندآبخازيا حق استقالل از گرجستان را نبايد 
اتحاديه امپرياليستی اروپا و امپرياليست آمريکا جنايتکارانه بالکان را پاره پاره کردند و بنا . دروغ به خورد مردم ميدهند

. رتجاعی  اوچکا را به رسميت شناختندبر منافع آزمندانه خود  استقالل کوزوو آلبانی به رهبری سازمان تروريستی و ا
دروغ و ريا و . ليکن همين جنايتکاران دروغگو درمقابل استقالل اوستيای جنوبی و يا آبخازيا طور ديگری عمل ميکنند

 .فريب افکارعمومی درسرشت امپرياليستهاست وجز اين نيز نمی تواند باشد
است که ميبايست در " خاورميانه بزرگ"کی از کشورهای از نقطه نظر جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا، گرجستان ي

واقعيت اين است که پس از فروپاشی شوروی ، . آن دمکراسی غربی آن هم از نوع نئوکانهای آمريکائی برقرار شود
يانه امريکا ميبايست آنچنان در جمهوری های بريده از آن نفوذ کند تا بتواند بر منابع سرشار انرژی منطقه قفقاز و خاورم

خود و تداوم اعمال سرکردگی بر ساير رقبای امپرياليستی  فراهم " نظم نوين"چنگ اندازد و زمينه را برای عملی کردن 
انگيزه دولتمردان " دمکراسی و آزادی وحقوق بشر"سلطه گری، هژمونی طلبی، و غارت ممالک  درقالب  . آورد

گرجستان از اين قانون .  در کشورهای شوروی سابق استامپرياليست آمريکا در دست زدن به انقالبات رنگارنگ
 .عمومی پيروی ميکند

 
امپرياليست آمريکا به رهبری جرج واکر رژيم ارتجاعی گرجستان را تحريک کرد تا حمله نظامی به اوستيای جنوبی را 

ابق را به الحاق مستقيم خود تدارک ببيند تا بدينوسيله منطقه قفقاز را به آشوب کشيده و جمهوری های بريده از شوروی س
 مليونی گرجستان خود توان و شهامت دست زدن به ماجراجوئی در مقابل غول ٥بر کسی پنهان نيست کشور . درآورد

پس از شکست مفتحضانه گرجستان از روسيه، دولت اوکرائين وگرجستان تسريع روند .  نظامی روسيه را نميداشت
آمريکا در لهستان سريعا به امضا " سپر ضد موشکی" م چنين موافقتنامه نصب عضويت در ناتو را تقاضا نمودند و ه

 .رسيد
دولت امپرياليستی روسيه که  سالها موقعيت جهانی خود را بعنوان يک ابر قدرت از دست داده بود پس از سر و سامان 

يای جنوبی مجددا به صحنه دادن وضعيت داخلی خود توانست با يک عکس العمل سريع به درگيريهای گرجستان و اوست
روسيه  به رهبری مدودف و پوتين با اعزام نيروی گسترده ای به اوستيای جنوبی و گرجستان .  بين المللی برگردد

ضربه محکمی به ارتش و نيروی مسلح گرجستان وارد آورد و تعداد قابل مالحظه ای از ناوهای جنگی ، تاسيسات 
گرجستان را نابود نمود و نقشه امپرياليستهای آمريکائی و صهيونيست های نظامی ، و مواضع استراتزيک نظامی 

اين ضربه محکمی به جرج بوش و . اسرائيلی را در تبديل گرجستان به يک پادگان نظامی برای خود نقش بر آب کرد
تراتزيک خود آمريکا سعی دارد که گرجستان را به شريک اس. اولمرت بود و هر دو را در موقعيت تدافعی قرار داد

 خطوط. برای محاصره امپرياليستهای روسی تبديل کند و از طريق او حوزه نفوذ روسيه را در آسيای ميانه محدود نمايد
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تفليس به بندر سيحان و از آنجا به بازار آزاد امپرياليستی - انتقال نفت دريای مازندران به دريای سياه و انتقال نفت باکو
ان نفت و گاز روسيه با از دست دادن نفوذ در گرجستان نميتواند کنترلی روی جري. از سرزمين گرجستان عبور ميکنند

روسيه با ورود به . از منطقه قفقاز به بازار آزاد داشته باشد و اين خود يک شکست اشتراتزيک برای روسيه خواهد بود
 .جنگ  توانست اولين گام را برای در شکستن طناب محاصره ای که آمريکا سعی دارد بدور اوبکشد برداشت

 
ت آمريکا از يک طرف و روسيه امپرياليستی از طرف ديگر است جنگ بين گرجستان و روسيه جنگی بين امپرياليس

بمب های خالی شده بر سر مردم اوستيای جنوبی و گرجستان و آبخازيا نه . وسودی دراين نزاع به مردم نخواهد رسيد
وزه نفوذ  و برای استقالل و آزادی اين ملل بلکه برای اعمال سياستهای سلطه طلبانه امپرياليستها در رقابت برای بسط ح

 . تسلط  و برای تجديد تقسيم جهان و سهم بندی سفره غارت ملل است
  

. حزب ما جنگ در قفقاز را محکوم ميکند و آنرا ادامه سياست ايجاد بحران در منطقه توسط امپرياليستها ارزيابی مينمايد
کنارهم در صلح و صفا زندگی ميکردند خلقهای منطقه در دوران اتحاد جماهير لنيننی استالينی شوروی سوسياليستی در 

خلقهای منطقه بايد . و وحدت و همبستگی خلقها عليه امپرياليسم و ارتجاع الگو و الهامبخش ساير ملل در جهان بود
بدون مبارزه ای وسيع و گسترده بر عليه توطئه های امپرياليستها در . سياست نفرت ملی پراکنی امپرياليستها راافشا کنند

اين منطقه گره گاه تضاد های درون .  چپاول ملل، آرامش به منطقه بحرانی قفقاز و خاورميانه بر نخواهد گشتتقسيم و
رهائی خلقهای منطقه در گرو وحدت داوطلبانه آنها و متحد شدن درحزب لنينی ودست زدن به . اردوگاه امپرياليسم است

.  قدرتهای استعماری، و پايان دادن به چپاول و استثمار استمبارزه ای گسترده برای نابودی سلطه طلبی ، افشای تبانی
 .جنگ در سرشت امپرياليسم است و تنها بديل سوسياليسم است که به مصائب انسانی پايان ميدهد

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

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

 آغاز فروپاشی سوسياليسم در شوروی                                  
 )   ٩(                                         يک بازنگری مجدد

 
 حزب تمام خلق   

ه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی قشر و يا طبقه ای را بعهده می حزب يک جمعيت يا گروهبندی سياسی است که بيان خواست
حزب دارای يک . حزب برای کسب قدرت دولتی و اجرای برنامه های سياسی، ايدئولوژيک و اقتصادی خود می کوشد. گيرد

 و ادعاهای آنها بلکه قضاوت در مورد احزاب را نه بر اساس گفتار. آئينامه سازمانی برای تنظيم روابط عمومی درونی خود است
بايد ديد که اين . بايد تاريخ واقعی اين احزاب و علل پيدايش آنها را مورد ارزيابی قرار داد. بر اساس کردار آنها بايد قرار داد

احزاب چه راه حلهائی برای مسايل سياسی ارائه می دهند و سرانجام اين احزاب در اموريکه پای منافع حياتی طبقات مختلف 
 . اعی به ميان می آيد چگونه رفتار می نماينداجتم

تقسيم هر جامعه ای به احزاب سياسی هنگامی با وضوح تمام نمايان می شود :" می آورد" احزاب سياسی در روسيه "لنين در مقاله 
ختلف جامعه تکيه که بحرانهای عميق تمام کشور را متشنج ساخته باشد، در چنين مواقعی دولتها مجبور می شوند در بين طبقات م

گاهی برای خود جستجو کنند، مبارزه جدی هر گونه تظاهری را از سر راه خود بکناری می افکند، احزاب تمام قوای خود را 
متمرکز می کنند و توده های مردم را مخاطب می سازند و توده ها هم که غريزه صحيح راهنمای آنهاست و تجربه مبارزه آشکار 

لنين در همان مقاله ادامه ". کرده است، بدنبال احزابی می روند که منافع فالن يا بهمان طبقه را بيان می نمايداذهان آنها را روشن 
هميشه در دوران چنين بحرانهائی است که گروهبندی حزبی نيروهای اجتماعی برای سالهای زياد و حتی برای دهها سال :" می دهد

بدون .  بود١٩٠٥ و در روسيه حوادث سال ١٨٧٠ و ١٨٦٦حرانی جنگهای سالهای مثال در آلمان نمونه چنين ب. معين می شود
 نمی توان به ماهيت احزاب سياسی کشورها پی برد و نمی توان برای خود روشن نمود که فالن يا ١٩٠٥مراجعه به حوادث سال 

 ."   بهمان حزب در روسيه نماينده کداميک از طبقات است
. ادامه زندگی به توليد مشغولند دارای منافع متفاوتی هستند که نقاط تمايز آنها را روشن می کنددر يک اجتماع که مردم برای 

در اروپا نيز وضع به . بعنوان مثال احزاب هوادار سرمايه داران نمی توانند همان احزابی باشند که از حقوق کارگران دفاع می کنند
در مقابل آنها کارگران نيز حزب و . ازمانهای صنفی خود را دارندسرمايه داران احزاب سياسی خود و س. همين نحو است

 .چون آب آن دو جريان به يک جوی نمی رود. سازمانهای صنفی خود را ايجاد می کنند
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آنها برای حزب خود تبليغ می کنند تا آنرا طوری جا بياندازند . البته سرمايه داران مانند هر کاالئی که می فروشند نياز به تبليغ دارند
 منافع همه مردم در آگهی های تبليغاتی که برنامه های آنان را نيز در بر می گيرد از. که مردم فريب خورده به آنها رای دهند

آنها از مردم می طلبند که به آنها رای دهند زيرا با رای به احزاب سرمايه . صحبت می کنند و نه از منافع قشر سرمايه داران کالن
آنها برنامه های خود را برای خام کردن مردم می . دار آسايش زندگی آنها تامين است و نگرانی آنها از آينده بيهوده خواهد بود

را در گذشته سلطنتی داشته ايم که با نامهای " رستاخيز"، " مردم"، " ايران نوين"در همين ايران خودمان ما احزاب . سندنوي
امروز نيز ما با . گوناگون مريد و نوکر اعليحضرت شاهنشاه آريامهر بودند و به غارت ايران توسط امپرياليستها صحه می گذاردند

برو هستيم که با رنگهای مختلف ظاهر شده ولی تاريخچه پيدايش و فعاليت و برنامه آنها نشان سازمانهای متعدد سلطنت طلب رو
" سروش"آنها . می دهد که از منافع انگلهای دربار پهلوی حمايت می کنند و می خواهند همان بساط سابق را در ايران بر پا کنند

 و اندی سال در ٥٠ود را هرگز عمال سلطنت طلبان انگل صفت که ولی آنها خ. های سلطنتی نظام سلطنتی آتی ايران خواهند بود
ايران به قتل و غارت و دروغ و فريبکاری مشغول بوده و آخوندها را با سياستهای خود بر جان مردم ميهن ما مسلط کردند معرفی 

آنها خود را . م ايران دفاع می کنندجا می زنند که گويا از منافع همه مرد" ملت ايران "آنها مزورانه خود را مدافع . نمی کنند
 . متحقق کنند! ؟"خير عمومی"احزابی می دانند که کسب قدرت را برای آن می خواهند که برنامه ای را با هدف 

تاريخ آنها را نشناسد و در بزنگاههای . خود فريبی است اگر کسی در پی اين ادعاهای دروغين چهره واقعی آنها را کشف نکند
به فروش می " خير عمومی"همين که آنها برنامه دروغين خود را با نام . د که آنها در کدام طرف قرار می گيرندتاريخی نفهم

 .  رسانند ناشی از فقدان صميمت و کتمان جانبگيری آنها است
 نمودار جزبيت نقطه متمرکز و. همه احزاب سياسی جنبه طبقاتی دارند. حزب سياسی همانند دولت آلت مبارزه طبقاتی است

چگونه می شود . احزاب غير طبقاتی و يا مافوق طبقات هيچوقت موجود نبوده و وجود نخواهند داشت. خصوصيت طبقاتی است
 تشکلی با سياست سرو کار داشته باشد و جانبدار نباشد؟ 

اگر اين واقعيت . ايت می کننداين نکات را ما از آن جهت متذکر شديم که خوانندگان بدانند که احزاب از منافع متفاوت طبقاتی حم
آنوقت نمی توانيم به اين دروغ بزرگ که . علمی را بپذيريم که جوامع طبقاتی اند که داری منافع متضاد و آشتی ناپذير می باشند

ده اينکه جوامع طبقاتی اند ادعای ما نيست تاريخ بشريت آنرا به اثبات رسان. تشکيل شود باور داريم" خير عمومی"حزبی برای 
را نمی " خير عمومی"روشن بود که طبقه اربابان . انقالب فرانسه نابودی فئوداليسم و سر آغاز پيدايش قدرت بورژوازی بود. است

بی . را نمی خواهند و فقط به جيب خود فکر می کنند" خير عمومی"سرمايه داران نيز . خواستند و فقط به خير خود نظر داشتند
 .   کارگران را برای اخراجشان منظور داشته اند" خير"د سرمايه داران شرمی است اگر کسی مدعی شو

آنچه را که ما گفتيم و امری همه دانسته است و ما هر روز آنرا در زندگی روزانه خود تجربه می کنيم در مورد کليه احزاب صادق 
ست که از منافع سياسی مستقل طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر حزبی ا. حزب طبقه کارگر نيز از اين قانونمندی مبرا نيست. است

اين حزب عناصر آگاه طبقه کارگر را در بر می گيرد همانگونه که احزاب بورژوايی عناصر . از ايدئولوژی اين طبقه دفاع می کند
يز ديگری جز حزب طبقه کارگر متکی به ايدئولوژی سوسياليسم علمی است که در دوران ما چ. آگاه طبقه خود را در بر می گيرند

حزب طبقه کارگر گردان پيش . مارکسيسم لنينيسم نخواهد بود، همانطور که احزاب بورژوازی مسلح به ايدئولوژی ليبراليسم هستند
آهنگ اين طبقه است و می خواهد طبقه کارگر را از پوسته مبارزه خود بخودی که صرفا اقتصادی است بدر آورد و جای منافع آنی 

حزب طبقه . می خواهد طبقه کارگر را بدرکی برساند که مصالح طبقاتی خود را تشخيص دهد. آتی جايگزين کندوی را با منافع 
پيشوای سياسی به اين . کارگر که فقط بهترين عناصر اين طبقه و آگاه ترين آنها را در بر دارد پيشوای سياسی اين طبقه نيز هست

ورژوازی می خواهد قدرت سياسی را به کف آورد و جامعه را بر اساس برنامه مفهوم است که اين حزب نيز مانند ساير احزاب ب
سرمايه داران براحتی تسليم اين تغييرات نخواهند شد و مانع می گردند . انقالبی خود که نفی استثمار انسان از انسان است شکل دهد

برای . شکار ميان اين طبقات اجتماعی در می گيرداين است که جنگی پنهان و گاهی آ. تا پرولتاريا براحتی قدرت را بکف آورد
آرايش قوا، تخمين نيروهای خودی و دشمن، برای تعيين شعارهای صحيح مبارزه و تعيين استراتژی و تاکتيک درست، برای 

 نياز تعرض و عقب نشينی، برای تعيين سمت فرود آوردن ضربه ی اصلی، برای انجام مانور، طبقه کارگر به يک ستاد فرماندهی
حزب طبقه کارگر همان ستاد فرماندهی و رهبر مبارزاتی طبقه کارگر است که تا به کف . دارد که اين وظايف را بعهده می گيرد

حزب طبقه کارگر بخش آگاه طبقه کارگر را در خود . آوردن قدرت سياسی برای تحقق مرحله ای سياست خود مبارزه می کند
حزب از طريق . ه پيوند بر قرار نموده و می تواند سياستهای صحيح حزب را در آنها پياده کندمتشکل می کند و توسط اين بخش آگا

همين سازمانهای جنبی است که با توده های غير تشکيالتی در تماس قرار گرفته و با شاخکهای حساس خود نيازها و احساسات آنها 
استالين برای روشن کردن اهميت حزب چه در دوران . س استحزب آن وسيله الزم برای استقرار اين تما. را درک خواهد کرد

پرولتاريا دارای يک سلسله سازمانهای ديگر هم هست که بدون آنان :" اپوزيسيون و چه پس از کسب قدرت سياسی بدرستی گفت 
ه های غير حزبی زنان، اتحاديه های کارگری، فراکسيونهای پارلمانی، اتحادي: نمی تواند با سرمايه مبارزه موفقيت آميزی بکند

، شوراهای )درموقع عمليات علنی انقالبی(مطبوعات، سازمانهای فرهنگی و مدنی، سازمان جوانان، سازمانهای انقالبی و نظامی
اکثريت عظيم اين سازمانها، غير . و غيره) در صورتيکه پرولتاريا در راس حکومت باشد(نمايندگان بعنوان شکل دولتی تشکيالت

تمام اين سازمانها در شرايط معينی برای . و فقط يک قسمت از آنها مستقيما به حزب مربوط و يا از شعبات آن هستندحزبی بوده 
زيرا . طبقه کارگر مطلقا الزمند، زيرا بدون آنان تحکيم مواضع طبقاتی پرولتاريا در رشته های مختلفه مبارزه غير ممکن است

 ". يروئی که بتواند رژيم بورژوايی را به رژيم سوسياليستی بدل سازد، آبديده کردبدون آن محال است پرولتاريا را بصورت ن
اين ويژه گيها به دوران بعد از کسب قدرت . اين نظرياتی که استالين بيان ميکند فقط قبل از کسب قدرت سياسی دارای اعتبار نيست

 ن شکل سازمان طبقاتی پرولتارياست، حزب بمثابهحزب دسته متشکل طبقه کارگر است، حزب عاليتري. سياسی نيز نظر دارد
 
 
 
 



 ١٣٨٧شهريورماه                                                   ٢٥توفان الکترونيکی شماره                                                            ١٢
 

حزب برای . طبقه کارگر مبداء اصلی رهبری اين طبقه است اسلحه ديکتاتوری پرولتارياست زيرا حزب در ميان سازمانهای 
حزب آن سازمانی است که نيروهای پراکنده را در درون خود وحدت . پرولتاريا برای کسب قدرت سياسی مقدم بر هر چيز است

ف آوردن دولت و حزب برای پرولتاريا نه تنها برای به ک. می دهد و مجموعه پرورلتاريا را به عرصه مبارزه انقالبی می کشد
بدون حزب امکان ندارد که بشود . ديکتاتوری پرولتری الزم است بلکه برای حفظ و برای بسط و توسعه آن ضرورت فراوان دارد

بر روحيات ضعف و تسليم، بر روحيات خرده بورژوائی که بدرون طبقه کارگر نفوذ می کنند غلبه کرد و زمينه تجديد تربيت و 
بدون . ده و خرده بورژوازی را سازمان داد و به آنها مساعدت کرد تا به تقويت صفوف طبقه کارگر بپردازدآموزش اقشار عقب مان

چنين ارتشی به انضباط نياز دارد، بکپارچگی می . حزب امکان نابودی طبقات و سازمان دادن امر توليد سوسياليستی ممکن نيست
زه سر سخت، خونين و بدون خونريزی، جبری و مسالمت آميز، نظامی و ديکتاتوری پرولتاريا يک مبار:" لنين می گفت. طلبد

 مخوف -نيروی عادت ميليونها و ده ها ميليون انسان. اقتصادی، تعليم دهنده و اداره کننده بر ضد قوا و سنن جامعه قديم می باشد
ار و روحيات توده را در نظر بگيرد و در آن بدون حزب آهنين که در مبارزه آبديده شده، بدون حزبيکه بتواند افک. ترين نيروهاست

 ". نفوذ کند، غير ممکن است چنين مبارزه ای را با موفقيت پيش برد
فاقد ارتش است، فاقد نيروی رزمنده و . پرولتاريا بدون حزب خود هيچ است. باين مفهوم حزب اسلحه ديکتاتوری پرولتارياست

اراده واحد حزب و تصفيه دائمی آن از عناصر فرصت طلب، کاريريست، اين صفات برجسته حزب، . آماده به مبارزه است
را می طلبد که فقط به احزاب قبل از ... ماجراجو، خودپسند، راحت طلب، بيگانه نسبت به امر طبقه کارگر، سودجو، شارالتان و 

 پيدا می کند که بايد در کنار حزب طبقه کارگر پس از اينکه قدرت را به کف گرفت وظايف جديدی. انقالب مربوط نمی گردد
حفظ و تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا، ادامه مباره ايدئولوژيک در شرايط جديد، شرکت در امر . وظايف قديم از پس آن بر آيد

سازماندهی توليد سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم، مبارزه با بروکراسی، شرکت در شوراهای زحمتکشان و رهبری آنها برای 
 امور کشور سوسياليستی در کليه عرصه ها و در يک کالم رهبری کشور در تماميت خود در عرصه تکاليف و فعاليتهای اداره

خطر انحراف حزب و لم دادن بر پيروزی ها و غره شدن بسيار محتمل تر است تا زمانيکه طعم . حزب تا محو کليه طبقات می ماند
چماق ارتجاع وی را . روز از جانب دژخيمان ارتجاع مورد سرکوب و تهديد استقدرت سياسی را بزير دندان خود ندارد و هر 

مستمرا از خواب غفلت بدر می آورد ليکن الالئی بورژوازی در فردای کسب قدرت سياسی خطر به خواب کردن وی را که مست 
حزب يک امر تشريفاتی . ری بوداين سخنان برای نشان دادن اهميت حزب طبقه کارگر ضرو. باده پيروزی است افزايش می دهد

سازمانی طبقاتی . اين حزب از منافع طبقه کارگر دفاع می کند و بس. نيست اسلحه مبارزه طبقه کارگر و ستاد فرماندهی وی است
 پرولتاريا فقط خير اکثريت زحمتکش جامعه. را در نظر گيرد" خير عموم"وی نمی تواند مدافع منافع همه طبقات باشد و يا . است

احزاب حافظ منافع . را در نظر خواهد داشت و نمی گذارد که با بوق و کرنای تبليغاتی و ايدئولوژيک بورژوازی وی را فريب دهند
 .  طبقات معينی هستند و باين جهت نيز پديد می آيند

اهند اهداف استثمارگرانه اين قانونمندی در مورد احزاب بورژوازی نيز صادق است ولی آنها که کالش و کالهبردار هستند می خو
 . جلوه داده خود را بر باالی طبقات قرار دهند" نياز عمومی"خود را 

حال که اهميت موجوديت حزب طبقه کارگر از نظر پرولتاريا روشن شد می توان درک کرد چرا بورژوازی نسبت به حزب طبقه 
 . کارگر اين چنين سبعانه برخورد می کند

حزاب کمونيستی احزاب طبقاتی و آرامش برهمزن، خشونت طلب، خشن و ستيزه جو هستند، حال آنکه آنها تبليغ می کنند که ا
احزاب بورژوازی هوادار صلح و آشتی و مخالف قهر و اعدام، ضد خشونت و تند خوئی، مهربان و با شفقت و مهمتر از همه 

 . می باشند" منافع عموم ملت"مدافع 
. پرولتاريا واقف است کاری جز دروغپردازی و لجن مالی درباره حزب طبقه کارگر نداردبورژوازی که به اهميت حزب برای 

وی تالش می کند خرده بورژوازی را عليه حزب طبقه کارگر به بهانه اينکه آنها ديکتاتوراند، حکومت نظامی اعمال می کنند، با 
ن آوری برای ممانعت از ورود طبقه کارگر و پويندگان جعل اسناد، تحريف تاريخ و حتی حمالت شخصی به فعالين آن، محيط خفقا

اين روشهای موذيانه دشمنان سوگند خورده حزب طبقه کارگر که بهر شيوه ای می کوشند از . راه وی به حزب خودش خلق کند
 . احياء تشکيل و يا ايجاد آن جلوگيرند، خود از اهميت برپائی و ضرورت وجودی حزب طبقه کارگر حکايت می کند

بورژوازی با حمله به نظام تک حزبی می خواهد حزب طبقه کارگر را مورد حمله قرار دهد و با فربيکاری وانمود کند که احزاب 
بنظر آنها اين حزب طبقه کارگر .بهيچوجه طبقاتی نبوده و ساير احزاب بجز حزب طبقه کارگر از منافع طبقه خاصی دفاع نمی کنند

تالش آنها در اين است که اوال از پيدايش احزاب طبقه . ت حال آنکه همه با هم دوست ديرين انداست که در صدد دشمن تراشی اس
حزب پرولتاريا همواره آماج حمله کينه توزانه بورژوازی بوده . کارگر جلوگيرند و ثانيا احزابی را که وجود دارند متالشی نمايند

يت با حزب را تبليغ می کرد و اين باب طبع بورژوازی جهان و وقتی جنبش چريکی اوج گرفته بود وی بی حزبی و ضد. است
؟ ليبی و !ايران در اروپا و خاورميانه در خدمت بی حزبی قرار داشت و پترو دالرهای ضد ملی" جبهه ملی"تمام آثار . ايران بود

و راه را بر تمام جريانهای انحرافی زيرا پرولتاريا را از احياء حزب واقعی خود باز می داشت . عراق نيز به آن ياری می رسانيد
همه خرده بورژواها و ضد حزبيها به حمايت از اين جريانات ضد حزبی . که به شکست انقالب ايران منجر شد باز می گذاشت

ری در راس اين انحرافات که ريشه در انقالبيگ. برخاستند و راه توسعه آنها و بسط و نفوذ انفراد منشی روشنفکران را می گشودند
خرده بورژوازی داشت بورژوازی نوخاسته شوروی می رفت تا با نفی حزب طبقه کارگر وی را در مبارزه خود برای ادامه 

خروشچف حزب را هدف حمله خود قرار داد و تئوری حزب عموم خلق را بجای حزب طبقه کارگر . مبارزه طبقاتی خلع سالح کند
 . مستقر ساخت
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 در صد ٩٠حقيقت اين است که حزب پرولتاريائی يگانه حزبی است که می تواند نماينده منافع تمام خلق باشد زيرا که منافع بيش از 
مدافع منافع بورژوازی سرنگون شده " حزب تمام خلق"و نه " حزب پرولتاريائی"زيرا اين حزب يعنی . را تامين می کنداز اهالی 

تنها اين حزب قادر است به مسايل از جنبه موقعيت تاريخی . که در پی آنست که هر لحظه با تمهيدات موذيانه مجددًا به قدرت برسد
نی و آتی پرولتاريا و توده های زحمتکش،از نقطه نظر عاليترين منافع اکثريت قاطع مردم طبقه کارگر، از نقطه نظر منافع کنو

عموم "اين حزب، حزب . زيرا اين حزب که حزب طبقه کارگر است به دانش علمی مارکسيستی لنينيستی مسلح است. برخورد نمايد
اگر نمايندگان طبقات ديگر به :" انگلس می گفتندمارکس و . را در نظر ندارد، حزب کمونيست است" خير عموم"نيست، " خلق 

جنبش پرولتاريائی می پيوند، قبل از هر چيز از آنان طلب می شود که بقايای بورژوازی و خرده بورژوازی و  اعتقادات باطل 
خب جلد نوزدهم صفحه آثار منت". (نظير آن را با خود همراه نيآورند، بلکه بدون قيد و شرط جهان بينی پرولتاريائی را قبول کنند

١٧٤ (  
روشن است که در اين جا از يک حزب عمومی سخنی در ميان نيست، از حزب طبقه کارگر سخن در ميان است که عناصر ساير 
. طبقات را که ايدئولوژوی اين طبقه را پذيرفته اند در دل خود جای داده و باين ترتيب خصلت پرولتری خود را حفظ کرده است  

ديالکتيک واقعی "با درک " طرحهای قالبی" مارکسيستی را در کنار درک خروشچفی بگذاريد که گويا برای مقابله با حال اين درک
 . رسيده است" حزب تمام خلق"به " تکامل حزب کمونيست

ستی بقول دارو دسته رويزيوني:" رفقای چينی در گذشته در افشاء رويزيونيسم خروشچفی چه خوب نوشتند وقتی اظهار کردند
در . مبدل شود، زيرا حزب کمونيست نماينده منافع تمام خلق می باشد" حزب تمام خلقی"خروشچف حزب کمونيست بايد به 

صورتيکه از اين منطق پيروی شود آيا چنين بر نمی آيد که حزب کمونيست از ابتداء نبايستی حزب پرولتاريائی بلکه بايستی 
 ". ناميده شود؟" حزب تمام خلقی"

جارو جنجال براه انداخته بلکه " حزب تمام خلقی"خروشچف نه تنها در باره باصطالح :"  چينی در همين زمينه نوشتندرفقای
تقسيم " کشاورزی"و " صنعتی"سازماتهای حزبی را به شعبات باصطالح " تاسيس سازمانهای حزبی بر اصل توليد"همچنين ببهانه 

 . نموده است
( دست زده" تفوق اقتصاد بر سياست در دوره سوسياليسم" اعالم می دارد که به اين کار بدليل دارو دسته رويزيونيستی خروشچف

اين "و سبب اتخاذ اين تدابير  ) ١٩٦٢ سال ٥٠شماره " بررسی، دانستن و عمل کردن"شوروی، " اکونومی"سر مقاله روزنامه 
 آنرا به خط مقدم ميراند، مقام مرکزی را در فعاليتهای حزبی بوده است تا مسايل اقتصاد و توليد که تمام پروسه ساختمان کمونيسم

 ١٩٦٣ سال ٢شماره " کمونيست و توليد:"شوروی" کمونيست"سرمقاله مجله " (اشغال کرده و در راس کليه فعاليتها آن قرار گيرد
: خروشچف" (د می باشدما بصراحت می گوئيم که مسئله اساسی در کارهای سازمانهای حزبی تولي:" خروشچف اعالن نمود). 

و آنها اين نقطه نظر را به لنين نسبت داده  ) ١٩٦٣ فوريه سال ٢٧سخنرانی در جلسه انتخاب کنندگان ناحيه کالينين واقع در مسکو 
 .   و اعالم می دارند که گويا طبق اصول لنين رفتار می نمايند

، سياست نمی تواند بر " سياست بيان و تجلی متمرکز اقتصاد است:"لنين در آن هنگام ترتسکی و بوخارين را انتقاد نموده می گفت
لنين همچنين خاطر نشان می ". طور ديگری تلقی نمودن بمعنی فراموش کردن الفبای مارکسيسم است. اقتصاد توفق نداشته باشد

ن هم وظيفه توليدی خود را نيز يک طبقه بدون برخورد سياسی صحيح به کار، تسلط خود را نمی تواند حفظ کند و بنا بر اي:" ساخت
 صفحه ٣٢جلد " کليات لنين"، "باز هم در باره اتحاديه، اوضاع کنونی و اشتباهات ترتسکی و بوخارين:" لنين"(نمی تواند حل کند

 )".   چاپ روسی٦٣ -٦٢
 : خروشچف عنوان کرد

 کمونيست طبقه کارگر به پيش آهنگ مردم در نتيجه پيروزی سوسياليسم در اتحاد شوروی و تقويت وحدت جامعه شوروی حزب" 
نقل از برنامه حزب ".(شوروی و به حزب تمام مردم تبديل شده و رهنمون خود را در کليه شئون زندگی اجتماعی بسط داده است

  ) ١٦١کمونيست اتحاد شوروی بزبان فارسی صفحه 
حزب طبقه کارگر جا زدند در نقل قول زيرين حزب را را به جای " حزب تمام مردم "رويزيونيستها نه تنها در نقل قول قبلی 

مردمی که به هيچ طبقه ای ! ساخنمان کمونيسم بدست مردم. تلقی کردند که سازنده جامعه کمونيستی هستند" دسته پيشرو مردم"
 !  تعلق ندارند؟
سازمان دادن به زندگی درونی خود نيز حزب بمثابه دسته پيشرو مردمی که سازنده جامعه کمونيستی هستند بايد در :" آنها آوردند

 ).  همانجا"(پيشرو در رشته تنظيم شکلهای هر چه کاملتر اداره کمونيستی جامعه توسط خود جامعه نمونه و سرمشق باشد
 :و بهمين علت بود که رهبر رويزيونيست حزب توده ايران که مورد اعتماد اکيد شورويها بود در تمجيد از خروشچف نوشت

 ساختمان جامعه کمونيستی فصل جديدی در دانش مارکسيسم لنينسم، در باره تحولی که در گذار از سوسياليسم به کمونيسم برنامه"
دولت ديکتاتوری پرولتاريا و . در ماهيت دولت ديکتاتوری پرولتاريا و ماهيت حزب طبقه کارگر صورت می گيرد گشوده است

ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا با از ميان رفتن طبقات . مه خلق تبديل می گردندحزب کمونيست در اتحاد شوروی بدولت و حزب ه
نقل از مقاله رضا رادمنش دبير کل حزب رويزيونيست توده ". (استثمارگر، با شروع ساختمان جامعه کمونيستی از بين می رود

 ). ١٣٤٠ل از مجله دنيا پائيز سا" کنگره بيست و دوم حزب کمونيست اتحاد شوروی"تحت عنوان 
رويزيونيستها زير لوای دموکراتيزه کردن زندگی حزب کار خود را با بر هم زدن اساسنامه حزبی و بازگذاشتن دست ضد 

 .کمونيستها برای غصب مقامهای حزبی کامل کردند تا فاجعه کنونی به وقوع پيوست
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اعضاء کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی و هيئت رئيسه آن در هر دوره انتخابات نوبتی دست کم تا يک چهارم کل " 
 ). همانجا"(ش از سه دوره متوالی انتخاب شونداعضاء هيئت رئيسه حسب القاعده نمی توانند پي. اعضاء تجديد خواهند شد

 . و با اين رهنمود حزب را بنفع بورژوازی تصفيه کردند و موجودی سرا پا فاسد و مافيائی از آن ساختند
با نفی خصلت طبقاتی حزب، ديکتاتوری پرولتاريا را مخدوش کردند و آنرا به ديکتاتوری قشر ممتاز بورژوازی نو خاسته شوروی 

حزب کمونيست شوروی در عرض چند سال پس از مرگ استالين به حزب بی يال و دم اشکم بدل شد و راه را برای . مودندبدل ن
حال روشن است که نه بدون حزب می شود انقالب سوسياليستی . فروپاشی امپراطوری سوسيال امپرياليستی شوروی هموار کرد

ست که تهی کردن حزب از مضمون طبقاتی آن تا به چه حد مهم و در کنار حال روشن ا. کرد و نه ساختمان سوسياليسم را ساخت
رويزيونيستها به اين امر مهم توفيق يافتند و ما در جهان و ايران هنوز از زير اين . نفی ماهيت طبقاتی دولت تعيين کننده است

 . ضربه شوم رويزيونيستی بدر نيآمده ايم
بی در اشکال گوناگون، هنوز نيز بايد با موانعی که بر سر راه تشکيل حزب واحد طبقه با تسلط اين فرهنگ رويزيونيستی و ضد حز

ولی کمونيستها مصمم اند که حزب طبقه کارگر ايران را تشکيل دهند و نقش تاريخی خود را در . کارگر ايجاد می کنند پيکار کنيم
  ادامه دارد.يز در اين راه می فشارندپيکار اجتماعی به روشنی ايفاء نمايند و دست هر کمونيست ديگر را ن

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

 
                                                         

  نامه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به دبير کل آی تی يو سی و آی يو اف         
 

 برادر گرامی ران اوزوالد دبير کل آي يو اف
  

با درود وسپاس فراوان و عرض معذرت به دليل تاخير در جواب نامه شما نامه شما به دست ما رسيد 
شما باعث دلگرمی ما شد وگام های ما را در راه تالش برای رسيدن به اعالم حمايت اتحاديه جهانی .

همانگونه که اطالع داريد چند سالی است ما برای تشکيل .خواسته ها و مطالباتمان استوار تر می سازد 
سنديکای مستقل کارگری خود برای بهبود زندگی اقتصادی کارگران و همينطور برای ايجاد همبستگی 

ولی متاسفانه تا زمان نگارش اين نامه با مشکالت زيادی برای ايجاد اين نهاد . ستيمبين کارگران ه
 آی ال او که ٩٨ و ٨٧صنفی روبرو هستيم که بر اساس تمامی پيمانهای جهانی از جمله قطعنامه های

 .جمهوری اسالمی نيز آنرا پذيرفته وحق طبيعی ما بوده و هست ،نشديم
 

اين مدت و طی روزهای گذشته ما بارها اعتصاب کرديم ولی پاسخی جز الزم است ياد آوری کنيم در 
وعده و برخورد های فيزيکی به ما داده نشددر اينجا ضمن فرستادن صميمانه ترين سپاس ها از سوی 
کارگران شرکت کشت وصنعت نيشکر هفت تپه و با اشاره به گوشه ای از متن دريافتی نامه شما در 

اتحاديه های کارگری آن فدراسيون درخواست داريم تا با استفاده از خصوص حمايت همه اعضای 
ابزار ،امکانات وارتباطات جهانی خود ما رادر راه رسيدن به اهداف قانونی ومشروع خويش که 

 مهمترين آنها تشکيل سنديکای مستقل کارگری است ياری فرماييد
  خورشيدی٢٣/٥/١٣٨٧
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