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نگرانی رژیم ازحوادث بحرانی و خیزشھای احتمالی

در  نفر بھ مدت یک ھفتھ  ھزار٣٠  بیش از با حضور و بسیجی جمھوری اسالمی انتظامی ھای نیرویماه گذشتھدر
 تمرین محالت، خیابانھا و اتوبانھای اصلی دست بھ در ده مسیر، در"  رزمایش امنیت و آرامش"سطح شھر تھران با عنوان 

  . در سطح تھران و ایران بی سابقھ بوده استاىچنین رزمایش و لشگر کشی گسترده.  زدند
نیروی انتظامی مظھر اقتدار و " :  انتظامی تھران در یک نشست خبری گفتھ استۀسرتیپ عزیزاهللا رجب زاده فرماند

گی الزم در گرو اجرای طرح ھای امنیتی ضامن ایجاد نظم و امنیت برای مردم است و برای حفظ این اقتدار کسب آماد
ارتقای جھت " موزش، تمرین و کسب آمادگیآ. "وی درمورد این تمرین نظامی امنیتی سھ ھدف را برشمرده است. "است

دستگاھھای مرتبط، حراست و حفاظت مبتنی بر آرامش فردی، آموزش بھ شھروندان، حفاظت امنیت اجتماعی، ھماھنگی با 
 ". از دیگر اھداف این رزمایش استنمایش قدرت از مراکز حساس، و

 تشدید  احتمالی،ھاىبحرانعملیات امداد و نجات، مقابلھ با اقدامات امنیتی، مقابلھ با "،  نیروی انتظامیۀ بھ گفتھ فرماند
ماھنگی بین حراست از مراکز استراتژیک، حفاظت از اموال مردم، انتقال سریع نیرو از سایر استانھا بھ تھران، و تمرین ھ

این رزمایش ،  رجب زاده گفتھ است  ."ی این رزمایش استئسازمانھای وابستھ با این رزمایش از جملھ بخش ھای اجرا
 نیروی انتظامی، احمد ۀ معاون فرماند.تواند تمرینی برای مقابلھ با مشکالتی نظیر زلزلھ و حوادث بحرانی دیگر باشد می

ورود بسیج بھ امنیت محلھ   بھ نیروھای بسیجی  سپرده شده وھاامنیت محلھ"گفت رضا رادان نیز درمصاحبھ اخیر خود 
 ".تواند باعث رشد امنیت واحساس بیشتر آرامش دربین مردم شود محور می

و " بدحجاب" رژیم کھ ھر سالھ درفصل تابستان بھ منظور مقابلھ با جوانان و زنان" امنیت اجتماعی" مردم با طرح
 نبوده و اىسرکوب زنان و جوانان و ایجاد جو ارعاب ووحشت امر تازه. ی داردئی صورت میگیرد آشنااجتماع" انحرافات"

 بربرمنشانھ و ضد انسانی  وتوسل بھ چماق و زندان حکومت کرده و با ھاىرژیم اسالمی نزدیک بھ سھ دھھ با ھمین شیوه
وجود   و اقتصادی  را از مردم سلب نموده و امروز اجتماعی ھرنوع امنیت  اجتماعیۀآفریدن  فقر عمومی و فالکت گسترد

 .ایران است منحوسش خود سمبل  ھر نوع عدم امنیت اجتماعی  در
صورت گرفتھ " رزمایش امنیت پایدار و آرامش"اری جمھوری اسالمی کھ درقالب داما نگرانیھای اخیررژیم سرمایھ

 "بدحجاب"تر از طرح مبارزه با زنان  زتاب داشتھ است عمیق ھزار اراذل و اوباش بھ خیابانھا  با٣٠و با گسیل بیش از 
 پیشگیرانھ با حوادث وبحرانھای احتمالی  و کسب آمادگی و مقابلھ با این ۀ را مبارزنمایش قدرترژیم این . تھران است

 .بحران بیان داشتھ است
ثیر بحران أد درچھارچوب  ت رزمایش امنیتی و بسیجی را بایۀترس ووحشت رژیم ازحوادث احتمالی و طرح گسترد

زمامداران اسالمی کھ درآغاز،  . ایران کھ بر فروش نفت میچرخد مورد ارزیابی قراردادۀمالی جھانی بر اقتصاد ورشکست
اقتصاد اسالمی را "، "اقتصاد لیبرالی و مارکسیستی" نسبت بھ بحران وخیم مالی درآمریکا ابراز شادمانی کرده ودرمقابل

 ۀدایر شان نیز جدا از معنوی و انسانی تبلیغ میکردند، بعد از چندی دریافتند کھ اقتصاد بیمار اسالمی" وبعنوان آلترناتی
رژیم جمھوری اسالمی کھ دراوایل تابستان امسال ھربشکھ . ثیر میگیردأاری جھانی امکان بقا ندارد و بشدت از آن تدسرمایھ

 نوامبر، بھای نفت وست ١٧دوشنبھ .  دالر درھربشکھ رسیده است۵٠ دالر میفروخت، اکنون بھ مرز ١۶٠نفت را بھ قیمت 
 ایران براساس ۀ پیش بینی شدۀ درصد بودج٨٠حال کھ .  دالر درھربشکھ بود۴٩ دالر و متوسط بھای نفت اوپک ۵۶تگزاس 

مین خواھد أتخودرا چگونھ ھاى ھزینھ درصد ٨٠ "مھرورز" دالر درھربشکھ تنظیم گردید، دولت ١۴٠فروش  نفت  بھ مبلغ 
بھای نفت،  سقوط ثیری براقتصاد بیمار ایران خواھد داشت؟ آیاأکرد؟  آیا تحریمھا اقتصادی و فشارھای بین المللی ت

 وعمیقی گ  تنگاتن بھ منطقھ خلیج فارس کھ با اقتصاد ایران روابط مالی شدید در نرخ ارز و نیز گسترش  بحرانھاىنوسان
  آینده با بحران جدی روبروھاىرمیگذارد؟ روشن است کھ اقتصاد وابستھ بھ نفت ایران درماهثیأاقتصاد ایران نیز ت، بردارد

 دالر ١۶٠رژیمی کھ دراوج فروش نفت بھ قیمت .  ھمانند گذشتھ توان مقابلھ با بحران داخلی را ندارد رژیمخواھد شد و
 درصد مردم ٨٠ زحمتکشان ناتوان بوده و ۀمین حداقل نیازھای ضروری و اولیأدرھربشکھ از پرداخت حقوق کارگران وت
تواند با سقوط قیمت نفت وتشدید بحران جھانی و افزایش سرسام آور قیمت ارزاق  را بھ زیر خط فقر کشانده است چگونھ می

 ایران پاسخ گوید؟  محمود احمدی نژاد درپاسخ بھ ۀ کمرشکن مسکن بھ مسائل و معضالت  مردم جان بھ لب رسیدۀو ھزین
 : ئوال در روز یکشنبھ سوم آذرماه دربازدید ازنمایشگاه مطبوعات وخبرگزاری ھا درتھران چنین گفتاین س

این درحالیست کھ صندوق بین المللی پول ."  نیز اداره کنیمقیمت نفت ھشت دالر و پنج دالرقادریم کشورمان را با " 
تر از این قیمت بفروش  عادل می رسد و اگربھاء نفت پائین دالری بھ ت٩٠کھ بودجھ ایران با نفت "چندی پیش اعالم کرده بود 

 احمقی نژاد تازه گی ندارد وی اینھمھ ھوش ۀالبتھ اظھارات ابلھان." شد رسد، ایران با مشکالت کسری بودجھ مواجھ خواھد
 ."پایھ اوالغ نیزاقتصاد است"ش بھ ارث برده کھ با تمسخر گفت اوعلم اقتصاد شناسی را از امام خمینی

ش آگاه است و چاره ارژیم جمھوری اسالمی از نارضایتی عمومی و گسترش نفرت مردم  نسبت بھ خود و دارودستھ
 جز اىترمیشود و رژیم برای حل این بحران چاره اری جمھوری اسالمی ھرروز عمیقدبحران رژیم سرمایھ. می اندیشد
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دادن گرازھای بسیجی بسوی مردم جان بھ لب آمده و کیش " رزمایش امنیت پایدار اجتماعی"آمده باش نظامی درھیبت 
ترسد و ایجاد ترس و  گان و جان بھ لب رسیدگان بشدت می رژیم از طغیان گرسنھ. بیند نمی درمحالت و کوچھ و بازار

 نیروھای سرکوبگر انتظامی و ھاىاینھمھ عربده کشی و نعره زدن. بیند  احتمالی میۀارعاب را تنھا راه مقابلھ با زلزل
بحران مالی . کشور چیزی جز ھراس رژیم از انفجار احتمالی مردم نیست میادین و خیابانھا درتھران و سراسر  درھابسیجی

و "  باراک اوباما"جھانی وسقوط شصت درصدی بھاء نفت، رشد روزافزون نارضایتی عمومی درایران، روی کارآمدن 
سالمی و رفع موقتی خطر تجاوزنظامی بھ ایران، رژیم را بیش ا مستقیم و بی قید و شرط با رژیم جمھوری ۀساز مذاکر

ھل من " خطر تجاوز خارجی و ۀتواند مانند گذشتھ با اشاره بھ حرب رژیم دیگر نمی.  قرارمیدھدھاازپیش مورد تعرض توده
 . دھان مردم معترض را بدوزد"  مبارزه طلبی

تبلوری از وحشت " با زلزلھ و حوادث احتمالی" مقابلھرژیم روزھای سختی را درپیش دارد و نمایش قدرت کنونی در
برای . مقابل کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و عموم مردم تحت ستم ایران است درماندگی جمھوری اسالمی در و

 .  احتمالی کھ درپیش است خود را آماده کنیمۀزلزل
 
 

* * * * * * 
 

 کودکان کارگر، نیروی کار ارزان
انحصارات امپریالیستی و دستورالعملھای نئو لیبرالیستی سازمان تجارت جھانی، بانک جھانی و صندوق غارتگری 

 تخریب کشاورزی و صنایع داخلی در عرصۀ کشورھای عقب نگھ داشتھ شده را با برداشتن ھاىبین المللی پول کھ زمینھ
ساس حفظ امنیت سرمایھ و بی حقوقی نیروی کار و  و خصوصی سازی و تدوین قوانین کار بر اھا گمرکی و یارانھھاىتعرفھ

کند کھ باعث گسترش بیکاری و فقر در این   و سندیکاھای واقعی و مستقل شرایطی را فراھم میھاممانعت از تشکیل اتحادیھ
 .جوامع و در تداوم خود بھ عامل اصلی گسترش کار کودکان  شده است

 میلیون کودک در جھان بھ دلیل شرایط بد ٢٤٦ و سازمان ملل طبق آمارھای سازمان بین المللی کار ، یونیسف
 درصد در ٧ در صد در آفریقا و ٣٢ درصد در آسیا، ٦١از این تعداد . اقتصادی مجبور بھ کار در شرایط دشوار ھستند 

بھ  اصطالح ، مربوط بھ کشورھای اىھر چند در ظاھر، کار کودکان، معضل و پدیده. نداآمریکای التین بھ کار گرفتھ شده
 چند ملیتی را در ھاىاست ولی با کمی دقت نقش انحصارات امپریالیستی و شرکت" جھان سومی"و " در حال توسعھ"

بسیاری از شرکتھای چند ملیتی در ھندوستان ، پاکستان ، بنگالدش ، فیلیپین ، مکزیک ، . توان دید استثمار  کار کودکان  می
بھ طور نمونھ در گزارش تحقیقی . رزان کودکان کارگر این کشورھا نقش دارندبرزیل در بھره کشی از نیروی کار ا

گروه تحقیق یک کارخانۀ چند ملیتی : "کنفدراسیون بین المللی اتحادیۀ آزاد در رابطھ با کار کودکان در فیلیپین چنین آمده است
. ازار مختلف جھان شعبھ و سھام دارداین کارخانھ در چھل و ھشت منطقھ و ب. تولید پوشاک را مورد بررسی قرار داد
در ا ھ در صد آن٩٨جوراب، مایوی دو تکھ، کرست، کمربند و شورت است، کھ : تولیدات این کارخانھ، لباس زنانھ از قبیل

کند ، کھ مخارج بسیار  کارخانھ بھ این دلیل در فیلیپین لباس تولید می. رسد بازارھای اروپا و بقیھ در فیلیپین بھ فروش می
مانند بسیاری دیگر از کشورھا، در فیلیپین ھم . شود کمتری را بخصوص در بخش پرداخت دستمزد بھ کارگران متقبل می

بعضی . شوند کودکان بعضًا بھ طور مستقیم و بعضًا توسط مقاطعھ کار استخدام می. کار کودکان در سطحی وسیع رایج است
مدیر تولید محلی، دستور تولید را از بخش مرکزی : بھ این صورت استشکل کار .کنند از کودکان، از چھار سالگی کار می

 ھاکند و وی ھم بھ نوبۀ خود بھ کارخانھ، این کارخانھ او این دستور را بھ مقاطعھ کار منتقل می. گیرد کارخانۀ چند ملیتی می
دھند و اغلب این کودکان ھم   می را کودکان تشکیلھا کاری آنھاى و کارگاھھای کوچکی ھستند کھ اکثر گروهھاالبتھ سلول

مقاطعھ کار جز مقدار بسیار . شوند دختران، بھ ویژه بھ دلیل مطیع بودن و ظرافت و مھارت انگشتانشان، انتخاب می. دخترند
ن نتیجھ و سود ای... پردازد دارد، بھ آنھا نمی ناچیزی، از آن چھ کھ از مدیر تولید محلی بابت دستمزد این دختران دریافت می

 ھارا در این گونھ کارخانھى اگروه تحقیق، کارگران چھار سالھ. رود پروسـ مشقت بار بھ جیب کارخانۀ چند ملیتی ژرمن می
و این نمونۀ کوچکی از ھزاران مورد  غارت و چپاول و ." شود کنند و حقوقشان بھ مادرانشان پرداخت می دید کھ کار می

 .ی استاستثمار کودکان کارگر توسط سرمایۀ جھان
" سازندگی"در ایران سیاستھای اقتصادی نئو لیبرالیستی جمھوری اسالمی کھ در دو دھۀ اخیر توسط دولتھای 

احمدی نژاد با پیگیری دنبال شده است و ھمۀ جناحھای " عدالت خواه و مھر ورز"خاتمی و " اصالح طلب"رفسنجانی و 
 میلیون نفر زیر خط فقر و ٢٠ه است کھ طبق آمار دولتی بیش از حاکمیت برسر آن توافق نظر دارند شرایطی را فراھم کرد

 . میلیون نفر در فقر مطلق و یک میلیون نفر از نظر گرسنگی در رنج ھستند١٢
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 ھزار کودک در ٢٥٣ میلیون و ١٣، از مجموع ٨٥بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 
 ھزار کودک بھ ٦٧٠ ھزار کودک خارج از چرخۀ تحصیل و یک میلیون و ٦٠٠یلیون و  م٣ سال کشور ١٧ تا ١٠ردۀ سنی 

 .نداثبت شده" کودک خانھ دار" ھزار کودک با عنوان ٩١٥ند و اصورت مستقیم در گیر کار بوده
 سال  در سراسر کشور کار ثابت ١٤ تا ١٠ ھزار کودک ٣٨٠بر مبنای اطالعات سازمان مدیریت و برنامھ ریزی 

 .کنند   سال کار فصلی می١٤ تا ١٠ ھزار کودک ٣٧٠د و دارن
کودکان کارگر بھ عنوان نیروی کار پر انرژی و پر تحرک و ارزان قیمت و در عین حال بی پناه و مطیع و بی درد 

 .سر و فارغ از ھرگونھ حمایت قانونی و بیمھ و مالیات، بھترین نیروی کار برای کارفرمایان ھستند
ون کار جمھوری اسالمی بھ کار گرفتن کودکان زیر پانزده سال غیر قانونی است، ولی با خارج  قان٧٩طبق مادۀ 

کردن کارگاھھای زیر ده نفر و کارگاھھای خانگی و خانوادگی از مشمولیت قانون کار و ھمچنین اجازۀ شرعی بھ ولی 
ند کھ آنھا بتوانند از استثمار این نیروی کار ادهکودک برای بستن قرار داد با کارفرما شرایطی را برای کارفرمایان فراھم کر

 کارگاه زیر ده نفر وجود دارد کھ خارج از ھرگونھ نظارت قانونی، کودکان ١٥٠٠٠٠فقط در تھران . ارزان برخوردار شوند
 .کشند کارگر زیر پانزده سال را نیز بھ استثمار می

 آرد، سیمان،  تراش ھاىقھای ماھی گیری، معادن، کارخانھکار کودکان در مزارع، باغھا، دامداریھا، مرغداریھا، قای
، تولیدات پوشاک، ھا، نجاریھا، قالب سازیھا، تعمیرگاھھای ماشین، قالی بافیھا، پتو بافیھاکاریھا، جوشکاریھا، آھنگری

، ھاائیک سازی و موزھا و شیشھ گریھا، کوره پزخانھھا، بلور سازیھا و نانوائیھا، شیرینی پزیھا، کفاشیھاجوراب بافی
ترین شرایط بھداشتی و ایمنی و فشارھای شدید فیزیکی  کودکان کارگر  سنگبریھا  و در کارگاھھای ساختمانی  و غیره در بد

 .کند  جدی از لحاظ رشد جسمی ، روانی ، اجتماعی و عاطفی میھاىرا دچار آسیب
قطع انگشتان دست الی دستگاھھا و . ندشو ھر سالھ صدھا نفر از کودکان کارگر دچار سوانح ناشی از کار می

 کودک کارگر کفاشی ١٥آالت، شکستگی دست و پا  در نتیجۀ سقوط از ارتفاع و یا تصادف  و سوختگی و حتی فلج  ماشین
 .ئی است از مخاطره آمیز بودن شرایط کار این کودکانھادر اثر استنشاق مواد شیمیائی نمونھ

 نفر از کودکان کارگر صورت گرفتھ گزارش می کند ٤١٣٣اتی را کھ روی  تحقیق٨٥ مھر ٣٠خبرگزاری ایسنا در 
 در صد اختالل در ٦٩ در صد بیماری قلبی، ٦٤ در صد بیماری تنفسی، ٦١ در صد بیماری چشمی، ٧٣کھ نشان دھندۀ 

 . در صد بیماری پوستی در بین آنھاست ٨٣شنوائی، 
م فعالیتھائی کھ با سالمت جسمی، روانی و اخالقی کودک مغایرت قوانین بین المللی حمایت کنندۀ حقوق کودکان، انجا

کند وسیلۀ تحقق و اجرای  داشتھ، یا آنھا را از تحصیل بھ ھر شکلی محروم کند برای آنھا مضر دانستھ و دولتھا را موظف می
نی حقوق کودک است در  پیمان نامۀ جھاھاىجمھوری اسالمی با وجود این کھ از امضا کننده. این قوانین را فراھم سازد

تر کردن کار  عرصھ عمل با پیش گرفتن سیاستھای اقتصادی نئو لیبرالیستی، ضمن گسترش فقر در جامعھ، زمینۀ گسترده
 .کودکان و استثمار ھر چھ بیشتر آنھا را فراھم کرده است

شتھ شده است و با ادعای واقعیت این است کھ حاکمیتی کھ پایھ و اساس آن بر غارت و چپاول باندھای مافیائی گذا
 و خصوصی ٤٤از برکت اصل ا ھند کھ بھ قول خودشان بچھ مسلماناعدالت خواھی و مھرورزی شرایطی را ایجاد کرده

 میلیارد تومانی وزیر کشورش می شود حتمًا بھ کودکان کارگر بھ چشم بچھ ١٦٠سازی میلیاردر  شوند و بچھ مسلمان 
توانند در جھت حل این معضل اجتماعی  خواھند و نھ می اینھا نھ می. نداره کشی خلق شدهشود کھ برای بھ کافرھائی نگاه می

 . قدمی بردارند
از بین رفتن قطعی بھره کشی از نیروی کار کودکان تنھا با جمع شدن بساط ننگین و ضد بشری و جرثومۀ فساد و 

 .  الیستی امکان پذیر است اری جمھوری اسالمی و استقرار نظام انسانی سوسیدتباھی نظام سرمایھ
  
 
 
 
 
 
 

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رھایی بشریت
 ! نابود باد سرمایھ داری و امپریالیسم
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 !زنده باد پیکار متحد دانشجویان علیھ ارتجاع 
 جنبش دانشجوئی موجی نیست کھ آرام گیرد 

 چھ کھ باید طرح گردد  آذر، روز دانشجو و آن١۶                                     

 
ھای سیاه بسیجی و  دانشجویان آزادیخواه دانشگاھھای سراسر ایران بھ رغم ترور و خفقان حاکم و حضور فعال شبکھ

ایستند و با فریاد  تردرمقابل ارتجاع جمھوری اسالمی می روز پرتوان حراست و نیروھای پنھان و آشکار شبھ فاشیستی ، ھر
 دانشجویان کھ ابتدا برای تحقق حقوق صنفی و ۀ اخیر مبارزاىھدرھفتھ. طلبند رژیم را بھ چالش می" دانشگاه پادگان نیست"

 با طرح مطالبات سیاسی و شعارھای ضد حکومتی مرگ بر دیکتاتور پیوند خورد و رنگ ًاامنیتی در دانشگاه آغاز شد سریع
 . سیاسی و ضد رژیمی بخود گرفت

 مضروب  ومسلح  چاقوکش و  افرادۀ اخیر و حملھاى در پی ناامنیشگاه زاھداندانشجویان دان آبان، ١٨روز شنبھ 
 و نفرت و انزجارخویش را نسبت بھ اوباشان ، دست بھ تجمع و اعتراض زده یکی از دانشجویان کارشناسی ارشدشدن 

ه و در بیمارستان بسر  بود وخیمی کارشناسی ارشد وضعیت جسمی این دانشجوطبق گزارشات رسیده،. چماقدار ابراز داشتند
 .می برد

مین امنیت أبعد از این حادثھ دانشجویان بھ دلیل کوتاھی مسئولین مربوطھ در ت  امیر کبیر،ۀطبق گزارش خبرنام
 نفراز دانشجویان در ٣٠٠٠ دست بھ تحصنی دیگر با حضور بیش از ، تجمع گذشتھھاىدانشگاه و عدم پایبندی بھ وعده

 ھاى بھ دلیل کثرت دانشجویان، شورای متحصنین از تمام تشکل. ادامھ یافتوز سھ شنبھ رھ تا  زدند ک آبان٢٠ شب دوشنبھ
ند اباطی گردیدهض انۀ خواستار تغییر و استعفای عوامل حادثھ و نیز اعضای کمیتاىی تشکیل و در طی بیانیھئصنفی دانشجو

 .شت تحصن بر نخواھند دا اعتراض و  خود دست ازھاىو تا رسیدن بھ خواستھ
دانشگاه  سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در ۀی در جریان جلسئبھ دنبال اعتراضات دانشجوطبق گزارش ادوارنیوز 

 انضباطی ۀ تن از دانشجویان این دانشگاه کھ بھ عنوان منتقد در این سخنرانی حاضر شده بودند بھ کمیت۵ ،خواجھ نصیر
 نرانی رحیم پور ازغدی در حالی است کھ وی در سخنان خود،احضار و تھدید دانشجویان معترض بھ سخ.احضار شدند

وی درعین حال در  . آزادی بی سابقھ در نظام جمھوری اسالمی دانستھ بودۀش را نشاناحضور دانشجویان منتقد در سخنرانی
 طبق گزارش .این سخنرانی با ابلھ دانستن دانشجویان، آنھا را بھ خط گیری از گروه ھای خارج از کشور متھم کرده بود

تن از فعالین دانشجوئی این ۵دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسی در حمایت از ": خبرنامھ امیرکبیر
ازغدی بھ احکام سنگین محرومیت از تحصیل محکوم دانشگاه کھ پس از شرکت اعتراضی در سخنرانی آقای رحیم پور

 برخوردھای سرکوب گرانھ با فعالین دانشجوئی ۀزده و بھ ادام غذا دست بھ اعتصاب آبان٢٧ ، روز دوشنبھنداشده
 دانشگاه خواجھ نصیر پراکنده میباشند، اما این اعتصاب با استقبال بی نظیر ھاى با توجھ بھ این کھ دانشکده.اعتراض کردند

ن میان تعجب دانشجویان  جالب در ایۀنکت.  مختلف این دانشگاه صورت گرفتھاىزمان در دانشکده دانشجویان بھ طور ھم
شان بود بھ طوری کھ بارھا سعی نمودند با   تعلیق شدهھاى دانشجویان خواجھ نصیر از ھمکالسیۀبسیجی از حمایت گسترد

 این اعتصاب جلوگیری کرده و یا با لجن پراکنی این اعتصاب را نوعی اعتراض ۀجمع آوری ظرف غذای دانشجویان از ادام
 تن از دانشجویان ۵٠٠ گذشتھ نیز بیش از ھاىاین در حالی است کھ در ھفتھ....شگاه جلوه دھندصنفی بھ کیفیت غذای دان

 این گونھ برخوردھا با فعالین دانشجوئی حمایت خود را از دانشجویان معترض ۀدانشگاه خواجھ نصیر با ھشدار نسبت بھ ادام
کھ با توجھ بھ سابقھ و شناختی کھ از دانشجویان تعلیق شده ند ا این نامھ اعالم نمودهۀدانشجویان امضا کنند. ندااعالم کرده

 است جھت اىبینند و این اتھامات واھی تنھا بھانھ دارند ارتباطی بین این دانشجویان و گروه ھای خارج از کشور نمی
در پایان .د نشودبرخورد با فعالین دانشجوئی دانشگاه تا دیگر ھیچ صدای اعتراضی از دانشجویان آزادی خواه و حق طلب بلن
 موجود بھ ھاىاین اعتصاب غذا نیز دانشجویان اعالم نمودند تا لغو احکام تعلیق دانشجویان و پایان دادن بھ محدودیت

 ".اعتراضات خود ادامھ خواھند داد
 را کھ اى دراعتراض بھ ھیئت رئیسۀ دانشگاه، جلسھدانشجویان مبارز دانشگاه تربیت معلم آبان ٢٧روز دوشنبھ 

دانشجویان رئیس دانشگاه را بھ خاطر عدم پایبندی بھ تعھداتش، مردود و . یس این دانشگاه ترتیب داده بود، ترک کردندرئ
گستردۀ  زیرا ھمین دانشجویان در خرداد ماه گذشتھ ھمراه با اعتراضات شکوھمند و اعتصاب غذای. نامشروع بیان داشتند

 دانشجویان تعھد داده بود با ھیچ یک از دانشجویان  ھاىپذیرش خواستھخود رئیس دانشگاه را مجبور نمودند  تا ضمن 
شرکت کننده درتحصن برخورد ننمایند، لیکن با پایان سال تحصیلی و آغاز تابستان بسیاری از دانشجویان دانشگاه تربیت 

 .ی دانشجویان صادرنمودندمعلم را بھ دادگاه انقالب اسالمی کرج احضارنمودند و احکام گوناگون محرومیت از تحصیل برا
طبق .   در مازندران دست بھ تجمع و اعتراض زدنددانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل آبان، ٢٨ و ٢٧روز 

دانشجویان از زمانی آغاز شده است کھ متوجھ شدند بھ زودی علت اصلی این اعتراض : "گزارش پایگاه خبری امیرکبیر
تران و پسران تفکیک خواھد شد و دانشگاه قصد دارد با استخدام چند نگھبانان زن موج  ورودی دانشگاه برای دخھاىدرب
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در ابتدا دانشجویان . حجاب آنھا را کھ از زمان دولت نھم افزایش یافتھ بود گسترده تر کندۀبرخورد با دانشجویان دختر و مسئل
 کشور و ھاىبحث حول تفکیک جنسیتی در دانشگاه بحث آزاد در مقابل انجمن اسالمی این دانشگاه بھ ۀبا برگزاری جلس

 نفر از دانشجویان دختر و پسر انجام شد یکی ١۵٠در ابتدای این جلسھ کھ با حضور بیش از . باالخص این دانشگاه پرداختند
این پدیده سپس دانشجویان .  از آن را بیان کرداى تفکیک جنسیتی در ایران پرداخت و تاریخچھۀاز دانشجویان بھ بیان تاریخچ

را در دولت احمدی نژاد و مخصوصًا در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مورد نقد و بررسی قرار دادند و اعمال انجام شده 
 ھاىتوسط مسئولین دانشگاه را در این زمینھ از جملھ جدا کردن درھای ورودی دانشگاه و تفکیک مراسم معارفھ ورودی

در طول این جلسھ و پس از آن دانشجویان بھ جمع آوری طوماری . را محکوم کردند....جدید و تفکیک اردوھای دانشجوئی و
در بخشی از متن آغازین این طومار تفکیک جنسیتی را در راستای . اعتراضی در ھمین زمینھ از شرکت کنندگان پرداختند

 ".....شگاه قلمداد کردندتوھین بھ شعور، عزت و حقوق دانشجویان دانستند و آن را زیر پا گذاشتن قداست دان
این اعتراضات متنوع و شکوھمند دانشجویان نشان دھندۀ آن است کھ فضای  پر تالطم  جامعھ دانشگاھی کامًال سیاسی  
است و دانشگاھیان اعم ازدانشجو و استاد سالھاست با  دادن قربانیھای فراوان  پرچم مبارزه علیھ حکومت  فاشیستی مذھبی 

 مشخص و اصولی خود را درمقابل رژیم ضد علم ودانش کھ دانشگاه را با پادگان و مکتبخانھ ھاىخواستھرا بر افراشتھ و 
، )آپارتاید جنسی(جدائی دین از آموزش و لغو قوانین تبعیض جنسیتی . دوران قرون وسطی عوضی گرفتھ، طرح کرده است

و مطالبات طبیعی و ...نشگاه ، آزادی بیان و عقیده کوتاه شدن دست نیروی انتظامی و مأموران امنیتی و چماق دار از دا
. بیند  جز سرکوب نمیاىباشند کھ رژیم پس ماندۀ جمھوری اسالمی قادر بھ پاسخگوئی بدانھا نیست و چاره انسانی می

 روحانیت مرتجع کھ  دشمن سوگند خوردۀ علم و دانش  است و مرگ خویش را در رشد فکری و علمی دانشجو می بیند از
 امکانات امنیتی  بھ سرکوب دانشجویان ۀسرنیزه و ھم زند و با تکیھ بر ی ترس و استیصال دست بھ مقاومت ارتجاعی میرو

.آزادیخواه  و آینده سازان میھن می پردازد
 ھاىی تھدید و ارعاب و آزار و اذیت خانوادهئ دانشجویان و از سوۀ این بگیر وببندھا ، زندان و شکنجۀاما علیرغم ھم

اثر تداوم  رزمند و در  مبارزه خاموش نگردیده و دانشجویان سنگر بھ سنگر علیھ مستبدان حاکم میۀشعل... نشجویان ودا
دانشجویان  باید درعین .  حمایت بسیاری از اقشار جامعھ برخوردار گردیده است ھمین مبارزه است کھ این جنبش امروز از

 باید از فعالیت کامًال .صدد کسب حداکثر فایده با دادن حداقل قربانی باشند م درترین نوع زندگی درمیان مردم و با مرد طبیعی
 باید با ھوشیاری و خط کشی دانشجوئیجنبش  .مبارزه را تضمین نمود علنی و ماجراجوئی  خودداری کرده و تداوم کار
 ۀپاکیزگی مبارز برزمد و بربھ سمپاشی مشغولند، "  چپ و کمونیست"روشن با جریانات مشکوک  وعلنی گرا کھ بنام 

.کید ورزدأ دارد تاى  این جنبش کھ سنت دیرینھۀدموکراتیک، ضد امپریالیستی وعدالتخواھان
 

  آذر، روز دانشجو و آنچھ کھ باید طرح گردد١۶
روند، روز  روز دانشجو می،  آذر١۶ نیز مثل ھرسال دانشجویان شجاع و مبارز میھن ما بھ استقبال امسال

یم نیاز جنبش دانشجوئی اطورکھ درگذشتھ طرح کرده  ھمان.جاع و امپریالیسمت دانشجویان علیھ ارۀ یگانگی ھمو ھمبستگی
 ،است کھ بتوان با برنامھ و اھداف واحد صنفی سیاسی دانشجویان کنفدراسیون واحد وسراسریدرشرایط کنونی ایجاد 

تواند   ودمکراتیکی میاىچنین تشکیالت توده. دت پرداختترین قشردانشجو را درآن متشکل کرد و بھ فعالیت دراز م وسیع
چنین سازمانی دراھداف و وظایف دموکراتیک .  دانشجو صرف نظراز مرام و مذھب و ملیت باشدۀ منافع عام تودۀدربرگیرند
 بی تفاوت ...کارگران، زحمتکشان، زنان، معلمان، کارمندان تواند نسبت بھ سرنوشت سایرستمدیدگان جامعھ نظیر خود نمی

 دموکراتیک و ضد امپریالیستی است و مخالف تحریم اقتصادی و ھرنوع دخالت خارجی در امور این تشکیالت ماھیتًا. باشد
، )آپارتاید جنسی( خواست جدائی دین از دولت و آموزش و لغو حجاب اجباری، برچیدن تفکیک جنسیتی. داخلی ایران است

سیاسی ،اخراج نیروھای انتظامی، حراست و بسیج و تفتیش عقاید از صحن آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان 
سیس چنین تشکلی است کھ می توان با دفاع از منافع عام جنبش أتنھا با ت. خواست عموم دانشجویان است...... دانشگاه

 جمھوری اسالمی طور جدی و یکپارچھ ودراتحاد با کارگران و زحمتکشان در مقابل رژیم تاریک اندیشھ دانشجوئی ب
 . آن را بھ چالش گرفت ایستاد و

مناسبت بیداری و پیکارجوئی و شجاعت آنھا درود میفرستد و با تمام قوا ازمبارزاتشان ھ حزب ما بھ دانشجویان ب
و بپیوندند ) توفان( کارگر ایران، حزب کارایرانۀمارکسیست لنینیستھای درون این جنبش باید بھ حزب طبق. پشتیبانی میکند

 .  خویش با دورنمای کمونیستی سودجویندۀاز رھنمودھای این حزب در کار مبارز
 
 

زنده باد پیکار متحد دانشجویان علیھ رژیم سرمایھ داری 
 !جمھوری اسالمی
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نفی مبارزه ملی و استقالل طلبانھ ، سیاستی ارتجاعی ودرخدمت 
امپریالیسم است

 
 حقوق و تمامیت ارضی و نقض حق تعیین سرنوشت خلقھای افغانستان و بھ ھجوم امپریالیسم بھ منطقھ و تجاوز آشکار

بسیاری از سازمانھا و احزاب ایرانی النھ گزیده بود خود  عراق موجب گردید تا انحرافات اکونومیستی و ترتسکیستی  کھ در
سکوت معنی . نمایش بگذارندورشکستگی تئوریھای خود را درقالب نفی پیکارعادالنھ ملل مورد تجاوز بھ را نمایان سازند و

 خلقھای افغانستان و عراق علیھ نیروھای استعماری ، فقدان تاکتیک و عدم ۀدار این جریانات درمورد مقاومت عادالن
 نفی پیکار ۀھمھ نشان.... س این جنبشھا أ حضور و نفوذ نیروھای غیرپرولتری ومذھبی در رۀھمبستگی با این خلقھا بھ بھان

نوع برخورد آنھا بھ اشغال لبنان،  . شود  خلقھاست و این فقط بھ دو کشور افغانستان و عراق ختم نمیۀبانملی و اسقالل طل
 این جریانات عمًال.  احتمالی بھ ایران نیز درھمین کادر قابل تبیین استۀانتخابات دمکراتیک فلسطین و جنبش حماس و حمل

تن میدھند، زیرا، زیر بار شعار "  وحشی"ریالیستھا بھ ممالک امپ" تمدن"بھ سیاست تجاوزکارانھ، راھزنانھ و صدور 
شود نرفتھ و   مردم جھان طرح میۀ از تجاوز بھ کشورھای ضعیف کھ از سوی جنبش جھانی صلح و ھمممانعتصحیح 

رط و وش شعار خروج بی قیدروند و امروزنیز با تحقق یافتن این تجاوز، از ترس قدرت گیری نیروھای مذھبی ازبیان  نمی
اینھا . رسانند ورزند و بھ ادامھ و تداوم اشغال یاری می  امتناع میفوری نیروھای اشغالگر ازخاک افغانستان و عراق

 .ندا ملت تحت ستم فرورفتھۀنیسم ملت ستمگرعلیوباتالق تجاوزگری و شو در ند اما درکرداراانترناسیونالیست درگفتار
 ستمدیدگان را درزیر لوای کلی ۀقالل طلبانت ملی و اسۀ کھ مسئلپردونمارکس درپاسخ بھ پدر ھمین آقایان  یعنی 

 طبقاتی پرولتاریای ۀ نخست منافع مبارزۀدرج کھ در کرد و اھمیتی برای آن قایل نبود علیرغم این نفی می" انقالب اجتماعی"
ستم  ملتی کھ بھ ملت دیگر" دممالک پیشرفتھ را درنظر داشت، اصل اساسی انترناسیونالیسم را مطرح کرد کھ عبارت باش

 می طلبید کھ دموکراسی ١٨۴٨ مارکس از موضع منافع انقالبی جنبش کارگران آلمان درسال ".کند خودش آزاد نیست می
 وی از جدائی ١٨۶٩از ھمین موضع درسال . را عملی  نماید  آلمان را اعالم کند و آنۀپیروزمند آلمان، آزادی ملل تحت سلط

 .برای مارکس شرط پیروزی پرولتاریای  انگلیس آزادی مردم ایرلند بود. تان حمایت کردایرلند از انگلس
 :سوم..... .....: ".گفت سھ نمونھ ممالک وجود دارند لنین می

  میلیون نفر١٠٠نیمھ مستعمرات نظیر چین، ایران و ترکیھ و تمام مستعمراتی کھ دارای جمعیتی درحدود 
 این خواست از نظر سیاسی معنی -باید آزادی فوری و بدون قید وشرط مستعمرات را بطلبند.. . ......سوسیالیستھا.....ھستند

 ...."-رسمیت شناختن حق خود تعیینی سرنوشت مللھ دھد بجز ب دیگری نمی
 

کسی نمی تواند . ندا ملی آنھا حمایت کردهۀمارکس و انگلس آموزگاران پرولتاریا ھمواره از استقالل ملتھا و مبارز
 برگذارکند رمارکسیست وبرای بررسی و سرگرمی مارکسیسم سمینا" مارکسی"ادعا کند کھ مارکسیست است و آن ھم ازنوع 

آید چھره درھم بکشد،  ولی وقتی ازملیت، منافع ملی، استقالل و آزادی ملی، حق خود تعیینی سرنوشت ملل سخن بھ میان می
ملتی کھ بھ ملت دیگر ستم می کند خودش "  بزرگ را بیاد آوریمۀن گفتای. روترش کند و علیھ مارکسیسم لشگرکشی نماید

 ملی ملتھای ستمکش برعلیھ ملتھای ستمگر است و تمام ھنر دیالکتیکی مارکس و ۀاین مبنای تفکر مبارز."  آزاد نیست
ھا پرولتاریای ملت تحت  ملی پرولتاریا و نھ تنۀانگلس دراینجاست کھ نشان می دھند پرولتاریای ملت ستمگر باید ازمبارز

بورژوائی " میھن پرستی"کھ   اینۀکھ بھ بھان  مبارزه ملت تحت سلطھ علیھ استعمار حمایت کند و نھ اینۀسلطھ بلکھ مجموع
پرولتاریا میھن "  مارکسۀکسی کھ این مفھوم دیالکتیکی را نفھمد بین این دو گفت. این مبارزات سرباززند  ازحمایت از،است
کند مارکس و  پیدا خواھد کرد و تصور می" تناقص"، "کند خودش آزاد نیست تی کھ بھ ملت دیگر ستم میمل"و " ندارد

 .رزمند می  ھستند کھ برای وطن واستقالل ملی خودئیند کھ ھم ھوادار نفی وطن وھم حامی ملتھااانگلس دیوانھ بوده
: صورت زیر بیان کردھ  نظریھ را برود این لنین کھ نظریاتش مانند خاری درچشمان اکونومیستھا فرو می

ویژه پرولتاریای ھ و این رھنمودی بود کھ پرولتاریای ھمھ کشورھا ب" پرولتاریای جھان و خلقھای ستمکش متحد شوید"
کھ این پرولتاریا برای  ممالک امپریالیستی یار و یاور پرولتاریای ممالک مستعمره، زیر سلطھ و تحت ستم باشد و درحالی

گرفتھ،   درممالک امپریالیستی  درکنار آنھا قرار،رزمد  اسارت امپریالیستی و استعمار میۀنش اززیر سلطآزادی میھ
یاری پرولتاریای ھ را تحت فشارقرارداده، اعتصاب کرده، نمایشات خیابانی راه انداختھ، نیروھای کمکی ب بورژازی خود

کید أدانست و بارھا ت مارکس می. لتاریا را بھ نمایش بگذاردتا روح ھمبستگی جھانی پرو....... ملت ستمکش گسیل دارد و
اری بدورافکندن یوغ استعمار ازگردن ملتھای تحت سلطھ دکرده کھ شرط آزادی پرولتاریای ممالک استعمارگر و سرمایھ

انی ازھمین جاست کھ روح پشتیب. دیگری شرط آزادی ھردوی آنھاست" میھن پرستی"ھمراه با "  میھن نداشتن. "است
 .گیرد بربرمنشی استعمار مورد حملھ قرار می  ملتھای تحت ستم می گسترد وۀازمبارز
این حزب . منتسب میکند درواقع سخنگوی ایدئولوژی استعمار است" ایران" کھ خودرا بھ" حزب کمونیست کارگری"

 ۀبیانی"ین حزب رونویسی ناشیانھ از  اۀبخش بزرگی از برنام. نفی میکند  ملی خلقھای زیر سلطھ علیھ امپریالیسم راۀمبارز
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اری بدل شده و بازتاب ھمین انحراف فکری جریانی است کھ د سرمایھۀروند تغییرات خود بھ بیانی در بود و" حزب کمونیست
غرب درمقابل " متمدن"اری دتئوری دفاع از سرمایھ . از بیگانگان نسبت بھ ایران بدل شده استاىبھ مجموعھ

درمنطقھ توسط  نیروھای استعماری و " اسالم سیاسی"بھ ھمین ترتیب تبلیغ برچیدن  لی  افغانستان وو فئودا" وحشی"کشور
کراسی غربی درمقابل رژیمھای عربی تعفن فکری و وعنوان الگوی دمھ امپریالیستی و دفاع از رژیم صھیونیستی اسرائیل ب

آلوده  می نامند نیز" چپ"ریانات سیاسی ایران کھ خود را سفانھ برخی ازجأایدئولوژیک این جریان را بھ نمایش گذاشتھ و مت
ند، ضد منافع اکنند کھ ضد وطن آنھا با وقاحت تمام افتخار می.ند ابھ ھمین ویروس خطرناک حزب کمونیست کارگری شده

ر و ملی ایرانند، جھان وطنند، سیاست ضد میھنی و بی وطنی را  فضیلتی ساختھ وغیر مسئوالنھ بھ مشوب کردن افکا
ھرصورت استثمارگر ھ  ترتسکیستھا بورژوازی ب-از نظر اکونومیست. نداگمراھی و منحرف کردن جنبش کمرھمت بستھ

این تفکر انحرافی جائی برای مبارزه و تعیین . گردد مین میأ کارگر تۀل ستم وبھره کشی ازطبقَباست و موجودیتش ازِق
 مصدق، بین احمد سوکارنو و سوھارتو، بین پینوشھ و آلنده، بین لومومبا و آنھا بین شاه و. گذارد تاکتیک کمونیستی باقی نمی

عالمت تساوی ... چومبھ، بین عبدالناصر و ملک فاروق، بین ملک فیصل و عبدالکریم قاسم، بین سونیاتسن و چانکایچک 
 فعالیت اجتماعی تاکتیک ۀ ترتسکیستھا ناتوانند کھ درعرص–اکونومیست . شوند میگذارند و بھ قعر ارتجاع سرنگون می

برخورد  شوند و برای فرار از گم می" تئوریک" سفسطھ آمیز ىھاآنھا درکلی گوئی. روشن کمونیستی و انقالبی اتخاذ کنند
شوند و ھمانھا را با پس و  دریای نظریات شایع بورژوازی غرق می سیاسی بھ مسایل روز بھ بحثھای فرعی پرداختھ در

کمرنگ کردن تضاد . بھ جنبش عرضھ می کنند" انقالبی"بھ عنوان نظریات جدید و " کمونیستی"ش پیش کردن کلمات و آرای
 ،  و بھ تبع آنبا امپریالیسم" اسالم سیاسی" و وعمده کردن تضاد نیروھای بنیادگرا خلقھای تحت ستم منطقھ با امپریالیسم

طرح خروج فوری و بی قید وشرط امپریالیستھا از ز ارتجاعی ارزیابی کردن جنبش مقاومت افغانستان و عراق و امتناع ا
جریاناتی است کھ بھ ناحق نام   اکونومیستی و خانمان برانداز- از درک ترتسکیستیاى برجستھۀ نمونخاک این دوکشور

جاوز  اشغال و تۀ ملی وضد استعماری خلقھای افغانستان و عراق و تن دادن بھ ادامۀنفی مبارز .نداکمونیست بر خود گذارده
شما ھمین سیاست ارتجاعی را چون خط . باشد بھ این ملل، سیاستی درخدمت ارتجاع و امپریالیسم است و جز این نیز نمی

قرمزی در بمباران لبنان توسط اسرائیل و ارتجاعی ارزیابی کردن جنبش استقالل طلبانھ ملت لبنان بھ دلیل رھبری نیروی 
 تجاوز بھ یک ۀماھیت و انگیز ترتسکیستی قبل از تحلیل از ــ  جریانات اکونومیستینا. یدامذھبی دراین مقاومت شاھد بوده

 بھ ماھیت نیروھای سیاسی شرکت کننده در جنگ دفاعی پرداختھ واز آنجا کھ ؛عمده کشور وتفکیک تضاد عمده ازغیر
 ملی ملل ۀبھ نفی مبارز!  وتاشونو لعنت بھ ھرد نھ بھ این و نھ بھ آنیابند با طرح شعار  آلترناتیو مطلوب  خود را نمی

ئید کمونیستھا بوده و با سیاست أ ملی علیھ استعمار و امپریالیسم ھمواره مورد تۀپردازند درصورتی کھ مبارز تحت ستم می
  .ارتجاعی دفاع ازمیھن ودفاع از دولت خودی دریک جنگ امپریالیستی زمین تا آسمان تفاوت دارد

 * * * * * 

 "باراک اوباما"  پیروزیۀدرحاشی ،کشتی بان را سیاستی دگرآمد
 

پایان " باراک اوباما" انتخابات ریاست جمھوری آمریکا با پیروزی اولین رئیس جمھور سیاه پوست در تاریخ آمریکا،
ی، شرکتھای شد کھ از طرف صاحبان قدرتھای مال" اوباما"  تبلیغاتیۀدالر ھزین رقم ناچیزی درحدود یک میلیارد. گرفت

 خبری کھ تا چندی پیش انتخاب نخستین زن سیاه پوست آمریکا، ھاىمطبوعات و رسانھ.مین گردیدأبزرگ صنعتی و تجاری ت
 آمریکا، یک پیروزی تاریخی برای دموکراسی لبیرالی آمریکا  تبلیغ ۀعنوان وزیر امورخارجھ را ب" کوندولیزارایس"

را یک تحول بزرگ تاریخی و پیروزی سیاھان و زحمتکشان تئوریزه میکنند و بھ " مااوبا"بار نیز انتخاب آقای میکردند این
وحصر نسبت بھ سیاستھای ویرانگر و خانمان برانداز و  کھ مردم از روی نفرت و نارضایتی بی حد این. ردم میدھندمخورد 

 ھاى وعید وبارھم فریب وعده م اینکھ مرد این. ی دادند، بر کسی پوشیده نیستأر" اوباما" بھ، جنگ طلبانھ جرج بوش
ند کھ باید بین وبا و امردم را در چنان شرایطی  قرارداده. ند، جای  حیرت و شگفتی نیستاجناح دیگر بورژوازی را خورده

دستگاه عظیم تبلیغاتی و شستشوی مغزی انحصارات امپریالیستی این وظیفھ را بخوبی انجام داده . طاعون یکی را انتخاب کند
 انحصارات ۀوی نیز نمایند ھای انتخاباتی، وعده و" باراک اوباما"رنگ و پوست  امروز نیز صرف نظر از.دھند یو م

 جرج بوش با "ھل من مبارز طلبی". تر بھ پیش ببرد امپریالیستی است وباید منافع آنھا را در جھان با تاکتیکھای مناسب
تواند  خواھد و نھ می نھ می" پیروزی تاریخی"با این " اوباما. "تشکست روبرو شده و کشتی بان را سیاست دگری آمده اس
 .تغییری در تاریخ چرک وخون امپریالیسم آمریکا ایجاد کند

 !مرگ بر رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی! زنده باد پیکار متحد کارگران
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ون از زحمتکشان آمریکا فاقد  میلی۴۵بیش از .  داخلی با بحران مالی و شکاف عظیم طبقاتی روبروستۀ وی درعرص
 بازرگانی و بدھی ۀھای اجتماعی ھستند، ھیوالی فقر وبیکاری و بی خانمانی ھرروز روبھ فزونی است، کسری بودج بیمھ

 بین ۀدرعرص. نیست" اوباما"توان  ازجملھ مسائل مھمی ھستند کھ پاسخ بدانھا  درماھیت و... عظیم مالی بھ دیگر کشورھا 
 . امپریالیسم آمریکا است و باید بھ دوجنگ ویرانگر و تجاوزکارانھ بھ عراق و افغانستان خاتمھ دھدۀنمایندالمللی نیز وی 

مریالیسم آمریکا ا ۀباید از منافع آمریکا در عراق و افغانستان و کل منطقھ خاورمیانھ دفاع کند و نقش ھژمونی طلبان" اوباما"
  ماه و١۶ خروج ارتش آمریکا ازعراق درطول ۀوعد. کبوتر صلح نیست" بامااو. "مین نمایدأدر جھان را درلباس دیگری ت

 تجاوز بھ حقوق و تمامیت ارضی و حق ۀی بھ افغانستان و تقویت نیروھای اشغالگر و ادامئطرفی گسیل سربازان آمریکا از
نشان ازسیاست جنگ افروزانھ .. "..تروریسم"تعیین سرنوشت ملت افغانستان و تھدید بھ اشغال پاکستان درلوای مبارزه علیھ 

ی ئبار اما بھ رھبری رئیس جمھور سیاه پوست آمریکا  امپریالیسم آمریکاست کھ باید توسط جناح دمکراتھا اینۀو تجاوزکاران
ماھیت واقعی امپریالیسم آمریکا را بھ نمایش گذاشتھ است،  کھ جرج بوش درافکارعمومی جھان منفوراست و این. اجرا گردد

نفرت جھانیان " گوانتانامو و ابو غریب" زندانیان درۀ وحشیانۀکھ ترور و اشغال کشورھا و شکنج این. پنھان نیستبرکسی 
 کھ بھ رھبری ھاباید دراین وحشی گری" اوباما" .را برانگیختھ است و آمریکا را بی آبروترکرده است، جای شکی نیست

اقع، این  ودر. گذشتھ را بھ آمریکا بازگرداند"   و دموکراتیک"انسانی "ۀجرج بوش صورت گرفتھ است مانور دھد و چھر
 فشار افکارعمومی جھان است، این شکست سیاست امپریالیسم آمریکا در عراق، افغانستان، لبنان و خاورمیانھ است کھ

 بستن زندان ۀدوع. را وادار کرده تا بخشی از این شکستھا را بپذیرد تا افکار عمومی را با خود ھمراه سازد" مااوبا"
  بین المللی از زبانۀھای آمریکا درعرص برخی ازعقب نشینی. نیز درھمین چھارچوب قابل بررسی است" گوانتانامو"
 آمریکا است کھ با وجود بحران عظیم مالی کنونی امکان ۀ، بھ معنی شکست سیاستھای چرک وخون و جنگ افروزان"اوباما"

خود  "پیروزی تاریخی"این رسالت تاریخی را با " اوباما. "مھار گردد" وکراسی لیبرالیم"پیشروی ندارد، باید با لباس جدید 
رسالت حل  .دید آید، باید منتظر بود و این آزمایش تاریخی پیروز بدر می کھ تا چھ اندازه وی از این. عھده گرفتھ استھ ب

و خون  کشتار تجاوز بھ حقوق ملل و یر جنگ،مشکالت عظیم اقتصادی داخلی آمریکا و حل بحران و مسائل بین المللی نظ
توان ازشرعفریت بحران مالی و  این صورت است کھ می تنھا در.ریزی فقط درماھیت یک جمھوری سوسیالیستی است

 .راه حل دیگری متصورنیست. اقتصادی و جنگ رھایی جست و صلح و رفاه و امنیت را بھ ارمغان آورد
 دوم ۀ مبادرت ورزیم کھ بھ مناسبت پیروزی جرج بوش دردوراىھ انتشار مقالھفایده نیست تا ب دراینجا خالی از

آنچھ در مورد .  درج گردید١٣٨٣بھمن   ارگان مرکزی حزب کارایران در۵٩انتخابات ریاست جھموری امریکا درتوفان 
 ۀ پس از باخت مفتضحاننمودند کردند و یا بھ سکوت برگذار می جرج بوش و آمریکا می گفتیم و یاران آمریکا کتمان می

ازل ھمین   آنھا از روزۀ ورد زبان ھمھ شده است و توگوئی کھ ھم"اوباما"جمھوریخواھان در آمریکا و روی کار آمدن 
دارد   با ارزش  نظر خوانندگان توفان را بھ مسایل گذشتھ معطوف میۀمجدد این مقال حزب ما با انتشار. ندازده حرفھا را می

  .و نشده و مورد آموزش قرار گیردتا از خاطره ھا مح
****** 

 پیروزی دموکراسی لیبرالی در آمریکا بر ضد بشریت
 ٢٠٠۵ فوریھ ١٣٨٣ بھمن ۵٩توفان 

اکنون مدتھاست کھ از انتخابات آمریکا گذشتھ است ولی اظھار نظر حزب ما نسبت بھ ماھیت این انتخابات مربوط بھ 
ما از طرح مسئلھ گذر از سطح بھ عمق است و میخواھیم خوش خوابان را ھدف . تر است تر و کلی عمومی. زمان نیست

 . انتخابات آمریکا برخورد کنندۀبتکانیم تا از خواب خرگوشی بدر آیند و با نگاه علمی بھ پدید
اش از رقیب   اول نھ تنھا قدر مطلق آراءۀاین واقعیت ھمھ دانستھ است کھ جرج دبلیو بوش در انتخابات دور

 آقای الگور کمتر بود بلکھ در آراء مردم فلوریدا تقلب کرد و سپس در امور قضائی دخالت مستقیم نمود و با یک دموکراتش
مشاوران بوش در اتخاذ سیاست حملھ .  باند کنسرنھای تسلیحاتی و نفتی را در آمریکا بر سر کار آورد"دموکراتیک"کودتای 

 امروز بر کسی پوشیده. ھیونیستی و دست راستی در حکومتش بودندبھ عراق و حمایت بیدریغ از اسرائیل، جناحھای ص
 و نظایر آنھا نظیر آقای شولتز وزیر سابق امور خارجھ و یا "بکتل" و "ھالیبرتون"نیست کھ چنئی معاون بوش با شرکت 

 .کاسپار واینبرگر وزیر سابق دفاع آمریکا سر و سری دارند و در منافع این شرکتھا شریکند
 است کھ دیگر حتی اى حزب ما برمال ساخت امروز حقیقت ھمھ دانستھۀ نشری"توفان"ق کھ در چند سال پیش این حقای

 .را با تمام مھارتش کتمان کند کیھان لندنی نیز نمیتواند آن
جرج واکر بوش نیز ناچار است برای توجیھ ریاکاری . دروغگوئیھای جرج دبلیو بوش نقل مجالس در جھان است

  انگلستان بشکند کھ گویا"۶ام آی "ی آمریکا و"سیا"ھا را بر سر سازمان  فریبی متوسل شود و تمام کاسھ کوزهخود بھ عوام

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی است
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وم، مضحک است کھ بپذیریم دولت قدرتمند آمریکا تنھا بھ اعتبار دو سند درجھ د. ندابھ آنھا اطالعات نادرست داده
واقعیت این است کھ اسناد .  ماشین جنگی خود را بھ کار بیاندازد و اعتبار بین المللی خویش را بباد حراج ببنددۀھم

آخر مگر میشود . سازمانھای جاسوسی را نیز بر اساس مصالح خود در مجمع تشخیص مصلحت امپریالیسم جعل کرده بودند
 آمریکا در سازمان ملل ۀای کشتار جمعی کھ کالین پاول وزیر امور خارجقبول کرد کھ تصاویر کامیونھای مملو از سالحھ

آنھا حتی طرز کار این .  بوده باشد"سیا"در مقابل چشم میلیاردھا مردم جھان بر پرده سینما نمایش داد ناشی از اشتباه سازمان 
 ۀمنزلھ م شده کھ این کامیونھا سیار بحال معلو. آزمایشگاھھای سیار شیمیائی را بھ اطالع افکار عمومی جھان میرساندند

این .  از آنھا عکس گرفتھ و یا طرح آنھا را نقاشی کرده باشد"سیا" وجود خارجی نداشتند تا آزمایشگاھھای شیمیائی اساسًا
 اسناد جعلی برای فریب رئیس جمھور آمریکا "سیا"باورکردنی نیست کھ سازمان . تصاویر از اصل ساختگی بوده است

 بھ اشتباه دچار شود، ممکن است تحلیل نادرست ارائھ دھد ولی امکان ندارد از ممکن است این سازمان واقعًا. بسازد
این . عنوان واقعیت در اختیار رئیس جمھور آمریکا قرار دھدھ را ب سیساتی کھ وجود خارجی ندارند عکس بگیرد و آنأت

پس فقط یک امکان میماند و آن . یتواند بھ این خیانت مبادرت ورزد نم"سیا" سازمان  خیانت است و مسلمًا،دیگر اشتباه نیست
کھ شخص رئیس جمھور بھ ابتکار تیم مشاوران کالھبردارش جعل سند کرده باشد و برای آدمکشی و فریب مردم بھ  این

 .دروغ و اکاذیب متوسل شده باشد
از منابع ضد کمونیستی غربی، ) توفان( ایران اینھا را حزب کار. این مطالب را کھ مطالعھ میکنید منابعش روشن است

جوئی و یکجانبھ نگری بھ ما  این است کھ ایراد اتھام تعصب. آمریکائی، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی رونویسی کرده است
 .اگر کسی خشمی در دل دارد بھتر است بر سر منابع غربی خالی کند. نمی چسبد

ر نظامی با در دست داشتن اھرمھای قدرت سیاسی و اقتصادی و جرج واکر بوش کھ در اثر یک کودتای غی
ھای گروھی بر سر کار آمد جنگی را برای منافع کنسرنھا و تسلط بر جھان بر مردم آمریکا تحمیل کرد کھ از باتالق  رسانھ

 .آن بھ سادگی بیرون نخواھد آمد
 خویش بھ جعل اسناد دست زد و ۀ آزمنداناین رئیس جمھور ھمراه با تمام تیم حکومت متجاوزش برای تحقق نیات

 موازین بین المللی ۀدروغ گفت، سند سازی کرد، بھ شانتاژ و تھدید دست زد، سازمان ملل متحد را تحت فشار قرار داد، کلی
را بر سر آمریکا  را لگدمال ساخت، بھ دروغ گفت کھ دولت صدام حسین دارای بمب اتمی است کھ ھر لحظھ ممکن است آن

دروغ گفت کھ دولت صدام حسین دارای بمبھای شیمیائی و میکروبی است و برای ایجاد رعب در آمریکا و جلب ھ دازد، ببیان
افکار عمومی بھ پخش میکروب سیاه زخم کھ در آزمایشگاھھای نظامی آمریکا تھیھ شده بودند دست زد و با کشتھ شدن 

حال با حدود گذشت .  خویش را بھ پیش برندۀا سیاست تجاوزکارانچندین آمریکائی  محیطی از ترس و ارعاب ایجاد نمود ت
 شتابی در آمریکا ظاھرًا. آی. بی. حال کھ آبھا از آسیاب ریختھ است اف. دو سال از آن ماجرا صدایش را نیز در نمی آورند

 .داردجان چند آمریکائی در قیاس با منافع کنسرنھا ارزشی ن. پیگیری مسئلھ و یافتن خطاکاران ندارد
ھای بغداد در انتظار سربازان  جرج بوش بھ دروغ بھ مردم آمریکا گفت کھ مردم عراق با دستھ گل در کنار دروازه

ھای بغداد رسیدند و از مردم گل بدست خبری نبود برای چند نفر شعبان  کھ بھ دروازه ند و زمانیاآمریکائی صف کشیده
ھای گل خریدند تا بھ سربازان آمریکائی  با زور دالر بسیج کرده بودند دستھمخ مزدور و اوباش و اراذل خود فروختھ کھ  بی

 .ھای آمریکائی از آنھا تصویر برداری کرده برای فریب مردم بر سر آنتھای تلویزیونی بفرستند تقدیم کنند و رسانھ
وی با ایجاد .  نیست سیاه جرج واکر بوش فقط دروغ و دغل و تھدید و ارعاب و نقض قوانین حقوق مللۀدر کارنام

 زندانیان سیاسی و نیروھای مقاومت و ۀزندان گوانتانامو در بخش اشغالی کوبا، با ایجاد زندان ابوغریب در عراق و شکنج
 جھان از ۀ مجامع انسانی و حقوقی در عرصۀمردم عادی بھ فجیع ترین وضع بھ نقض آشکار حقوق بشر مبادرت کرد کھ ھم

نیست ایرانی و عراقی، ازنار والبتھ نوکران آمریکا نظیر کردھای ناسیونال شو. را محکوم نمودند آنآن ابراز انزجار کرده و 
 اسپانیا، سلطنت طلبان ایرانی بھ رھبری کیھان لندنی از این ھمھ این ۀرئیس جمھور بی شخصیت و نوکر صفت سرنگون شد

 مبارزه ۀ مردم جھان را علیھ سلطھ گری آمریکا بھ بھانۀ استقالل طلبانۀجرج بوش مبارز. نداجنایات ابراز شادمانی کرده
 را علیھ بشریت در خدمت منافع بی حد و مرز آمریکا اىاین بھانھ ھر جنایت تکاندھندهھ علیھ تروریسم تخطئھ میکند و ب

حدید و یا تھدید نظر وی منافع آمریکا را تھ جرج بوش بارھا و بارھا بیان کرده است کھ ھیچ قانونی را کھ ب. مجاز میشمارد
بزعم .  ملل در تناقض کامل استۀ قانون زور و قانون جنگل است و با نفس وجود جامعاین طبیعتًا. رسمیت نمیشناسدھ کند ب
تر از برخی دگرند، برخی از آنھا حق دارند   ملل و دول جھان از حقوق مساوی برخوردار نیستند برخی از آنھا مساویبوش

 قانونی ۀ حقیقت جعل سند را جنبۀزی کنند، بھ کنترل زندگی دیگران بپردازند، با ایجاد وزارت خاننقش برادر بزرگتر را با
.  را تحمیل کنند"ھر کھ با ما نیست بر ماست" است و یا "تر حق با قوی"دھند، دموکراسی خویش را کھ ھمان سیاست 

 .کھ ھر کس حرف مرا بزند دموکراسی یعنی آن
در زمان جرج بوش بزرگترین کمبود . تر شده است ن فقر و ثروت در آمریکا عمیق میاۀدر زمان جرج بوش در

 تاریخ آمریکا پدید آمده است و اقتصاددانان آمریکائی با سیاستی کھ در مورد بی اعتبار کردن ارزش دالر در پیش ۀبودج
ب ممالک دیگر سطح زندگی خویش را مین کسری بودجھ بھ دریافت وام مبادرت میورزند در واقع بھ حساأگرفتھ و یا برای ت
 .باال نگاه میدارند
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 جرج واکر بوش در این افتضاحات، کالھبرداری ۀافتضاحات مالی مربوط بھ بازی بورس و نقش کالھبرداران
 ساختگی مالیاتی و درآمد و توان مالی واقعی، حقوق بازنشستگی یکنسرنھای بزرگ صنعتی و تولیدی کھ با تنظیم بیالنھا

 ... دموکراتھا افزایش پیدا کرد وۀ در دوران بوش میزان بیکاری نسبت بھ دور؛ھا آمریکائی را باال کشیدندمیلیون
در زمان آقای جرج واکر بوش خرافات مذھبی رنگ و جالی دیگری یافتھ است، سازمانھای مذھبی برای فریب مردم 

.  بنام حمایت از سازمانھای خیریھ برخوردار میشوندمانند قارچ از زمین و زمان میرویند و از کمکھای اداری دولت بوش
 تحمیق افکار ۀاین سازمانھای مذھبی دست راستی وظیف. مین میکندأ این سازمانھای مذھبی را از مالیات مردم تۀدولت بودج

 ۀبوش، بھ شیواین سازمانھای مذھبی ھوادار . عھده دارند و باید ماشین شستشوی مغزی را در آمریکا جال دھندھ عمومی را ب
 فعالیت و دور خیز خویش قرار داد و جان سختی خرافات چند ۀامام خمینی کھ مساجد و تشکیالت روحانیت ارتجاعی را زمین

 تحت ستم بنا نھاد، کلیساھا و ھاى تبلیغات خویش کرد و بر جھالت عمومی و خوش خیالی و توھم تودهۀھزار سالھ را پشتوان
 قرار دادند و با بلند کردن صلیب مسیح و آوازھای دستجمعی  مذھبی و بیاری گرفتن انتحاریون اماکن مذھبی را پایگاه خود

 ۀدر خانھ  باىمذھبی کھ از خواب خوراک خود گذشتھ بودند و برای رستگاری و اعزام زورکی مردم بھ بھشت، از در خانھ
یک سازمان مافیائی گسترده، با ظاھری ملکوتی بدل آنھا ب. ی جمع میکردند تا بھ نیات خود دست یافتندأدیگر میرفتند و ر

ند و برای این روزھا برنامھ ا شرق عازم اوکرائین بودهھاىھای دراز مدت با باز شدن دروازه فعالین آنھا با نقشھ. نداشده
ندگی مردم را آنھا پس از تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ عراق از عراق سر در آوردند و در بغداد مایحتاج ز. ریزی میکردند

ھمراه با انجیل مقدس بنام مسیحیت برحق توزیع میکردند و میکنند و دیدنیھا و شنیدنیھای خویش را بھ اطالع وزارت دفاع 
ھم زندگی این . خاطر این کارھای نیک و خیریھ  و نوعدوستانھ دریافت میدارندھ  خویش را بۀآمریکا میرسانند و مزد روزان

این ارتش مذھبی . ندا ھم زندگی آن دنیائیشان و سرشار از غرور ملی در امواج ھزارنفره عازم عراقمین است،أدنیائی آنھا ت
 مدرسین و انواع و اقسام جوامع مذھبی ۀتر از تشکیالت بسیج جمھوری اسالمی و حوز تر و مکارانھ چیزی سازمانیافتھ

 .رفتھ استنقل و انتقال آنھا را ارتش آمریکا بھ عھده گ. روحانیت در قم است
پیروزی بوش در انتخابات کھ این بار با اکثریت آراء شرکت کنندگان در انتخابات مقدور بود، مورد تردید کسی قرار 

یعنی . ندا مفسرین بر این نظر بودند کھ موازین اخالقی و مذھبی نقش اساسی را در انتخاب وی بازی کردهۀنگرفت ولی ھم
آیا این درست است کھ مردم آمریکا . ندای مذھب و تبلیغات ناسیونالیستی قرار گرفتھاکثریت با کسانی بوده است کھ قربان

اگر چنین است پس چرا برای این اکثریت مھم نبوده کھ رئیس . لندئ قابل توجھی قاۀبرای ھنجارھا و ارزشھای اخالقی وزن
. عی آمریکا را غصب کرده بوده استجمھور آنھا در دور نخست با کودتا بر سر کار آمده است و جای رئیس جمھور واق

 .مگر این امر یک ارزش اخالقی نیست
پس چرا برای این اکثریت مھم نبوده است کھ این رئیس جمھور بھ مردم آمریکا آگاھانھ دروغ گفتھ است، سر آنھا را 

ست نیروی تجاوزکار کاله گذارده و آنھا را بھ جنگی کشانده است کھ تا کنون صد و بیست ھزار انسان عراقی در آن بد
 .ندااستعمار بھ قتل رسیده

 آیا دروغگوئی جعل سند و فریب مردم و قتل و جنایت جز ارزشھای اخالقی است؟
...  نقض حقوق بشر، نقض موازین بین المللی حقوق ملل، ایراد شکنجھ و،پس چرا برای این اکثریت این مردم

جھ و آدمکشی و توجیھ این امر نقض آشکار موازین اخالقی برسمیت آیا ارتکاب بھ شکن. ترین اھمیتی نداشتھ است کوچک
 شناختھ شده نیست؟

آیا . ھای مالی و دزدیھای بوش و مشاوران و ھمکاران وی بی اثر بوده است پس چرا برای این اکثریت تمام دسیسھ
  مقوالت ارزشھای اخالقی نیست؟ودزدی و کالھبرداری جز

ند ا در صد مردم آمریکا علیرغم تبلیغات شدید شرکت کرده۵٠آمریکا تنھا کمی بیش از فراموش نکنیم کھ در انتخابات 
 اقلیت ۀوی نمایند.  درصد از کل مردم آمریکا بھ کرسی ریاست جمھوری تکیھ داده است٢۶ی بیش از أو جرج بوش با ر

ند و اگر آمریکا را بھ زیر پرسش بردهبخش بزرگی از مردم آمریکا نظام انتخاباتی این دو باند بزرگ سودا. مردم آمریکاست
فریب این بازی دروغین دموکراسی آمریکائی را نمیخورند و در انتخابات شرکت نمیکنند، زیرا میدانند کھ نتایج این انتخابات 

 .ثیری نخواھد داشتأھر چھ باشد در زندگی آنھا ت
آنھا انتخابات این دو باند . اکاذیب را نمیخورنداین آمار نشان میدھد کھ بخش بزرگی از مردم آمریکا دیگر فریب این 

بخش دیگری کھ با ھیجان انگیز کردن روند انتخابات بھ سبک فیلمھای آلفرد ھیچکاک و ایجاد . سوداگر را تحریم کرده بودند
نھای  دستھ جمعی بی اراده، از داالھاى شرکت کردند در گلھ"دموکراتیک" جھان در این انتخابات ۀمشغولیات برای ھم

 ۀماھیت ھم.  آزاد در این انتخابات شرکت کنندۀشستشوی مغزی گذشتھ بودند و مانند مالیخولیائیھا قادر نبودند متکی بر اراد
ی نسبی خویش قدرتی را در أدموکراسی لیبرالی با ر. ند ھمین استا آویختھ"دموکراتیک"انتخابات لیبرالی کھ بھ قالب 

علت عدم ھ ند ولی ناچارند باان بشریت قرار میدھد کھ اکثریت مطلق آن را نپذیرفتھاختیار سرمایھ داران کالن و دشمن
در .  خود بروندۀدسترسی بھ اھرمھای قدرت، عدم تشکل، عدم رھبری انقالبی واحد بھ آن تمکین کنند و بدنبال زندگی روزمر

 جا زده و تبلیغات ایدئولوژیک خویش را بھ  نھادینھ شدن دموکراسی در آمریکاۀعوض جرج بوشھا این نوع انتخابات را نشان
 .پیش میبرند
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آغاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی

)١٠( یک بازنگری مجدد

طبقات و مبارزۀ طبقاتی در سوسیالیسم

سخن بر سر این است کھ پس از انجام انقالب سوسیالیستی این جامعھ فقط بھ صرف این کھ نام سوسیالیسم 
رای ھمیشھ بھ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پایان داده است، در مقابل توطئۀ دشمنان برخود نھاده و یک بار ب
آنھا معتقدند کھ مسئلۀ پیروزی .  بھ این امر پاسخ منفی میدھندھاکنتد؟ مارکسیست لنینیست طبقاتی مصونیت پیدا می

جام یافتھ باشند، الینحل باقی مانده  از کشورھا اناىکی بر کی ھنوز در جامعھ سوسیالیستی بویژه اگر در یک یا پاره
اینجا سخن بر سر زور است، سخن بر سر این است کھ در مبارزۀ طبقاتی کھ با اشکال جدید و در زیر . است

با ھر تحولی کھ در این تناسب قوا پدید آید طبقات . پذیرد تناسب قوا بھ کدام سمت می چربد نقابھای جدید صورت می
سخن بر سر این است کھ حزب پرولتاریا بھ . کنند  برای کسب قدرت سیاسی آغاز میسرنگون شده ھجوم خود را

کند حزب طبقۀ کارگر را با انواع شگردھا تحت تاثیر قرار داده  ماھیت مبارزۀ ایدئولوژیک بورژوازی کھ سعی می
ت فرو رفتھ و برد یا بھ خواب غفل و سر حزب را از درون کرخ کند و حزب طبقۀ کارگررا سترون سازد پی می

سیاست ضد " تحوالت و رفرمھای سوسیالیستی"خواھد گفت یک بار سوسیالیسم ھمیشھ سوسیالیسم و مخالفت با 
 کمونیستی است؟ 

این یکی از احکام اساسی و بزرگ بیانیۀ حزب کمونیست و . تاریخ جوامع، تاریخ مبارزۀ طبقاتی است
داند باید این حکم بزرگ  ھر کس کھ خود را کمونیست می. سترھنمود مارکسیست لنینیستھا در مبارزۀ اجتماعی ا

بدون درک عمیق این حکم و پذیرش این امر کھ این مبارزه سرانجام . را ھضم کرده و در خونش عجین گشتھ باشد
تواند خود را  باید بھ ھدفی برسد کھ ھمان استقرار دیکتاتوری پرولتاریا برای رسیدن بھ کمونیسم است، ھیچکس نمی

. ھر کس این اصل را نفی کند و ھنوز خود را مارکسیست جا بزند فقط کالش و عوامفریب است. کمونیست بنامد
اری دسرمایھ. اری نمی شود این جاعلین اسناد را بھ پای میز محاکمھ کشید و محکوم کرددمتأسفانھ در جامعۀ سرمایھ

یر را کھ یکی از ارکان حیاتش است وقتی پای دروغگوئی و تزو. برای این نوع جعل اسناد مجازاتی قایل نیست
اری جرم محسوب دفقط جعل سند علیھ سرمایھ. پذیرد ش در میان است بھ بھانۀ آزادی بیان میامنافع طبقاتی

 . گردد می
رسد در عرصۀ سیاسی، در عرصۀ اقتصادی و در عرصۀ  باری، مبارزۀ طبقاتی در سھ عرصھ بھ انجام می

برای پیروزی و کسب قدرت سیاسی و برای ادامۀ بقاء و استمرار مناسبات سوسیالیستی پرولتاریا . ایدئولوژیک
 برای کسب و حفظ قدرت اىاین مبارزه در حقیقت مبارزه.  ادامھ دھدھاحاکم باید این مبارزه را در ھمۀ این عرصھ

 پس باید بپذیریم کھ شکست اگر این احکام صحیح را در نظر داشتھ باشیم و بھ آن اعتقاد داشتھ باشیم. سیاسی است
سوسیالیسم در شوروی و پیروزی رویزیونیسم و خیانت آنھا بھ طبقۀ کارگر ناشی از بی توجھی نسبت بھ امر مھم 

این امر از ھمان زمانی کھ .  آن و بھ ویژه در عرصۀ ایدئولوژیک بوده استھاىمبارزۀ طبقاتی در کلیۀ عرصھ
یش ظاھر شد و گزارش مالنکف بھ کنگرۀ نوزده حزب کمونیست اتحاد رفیق استالین در قید حیات بود کم و ب

مرگ استالین بھ رویزیونیستھا امکان . دارد شوروی در حضور رفیق استالین از بسیاری از این کمبودھا پرده بر می
 بھ این توفان بارھا. داد سر از زیر خاک بیرون آورند و فعال شوند و بھ کودتا برای کسب قدرت سیاسی دست زنند

حقیقت تکیھ کرده است کھ بروز رویزیونیسم و نھ عوامل پیدایش آن، پس از مرگ استالین در اتحاد شوروی پدید 
ما در این سلسلھ مقاالت خواھیم کوشید خطوط اساسی در زمینۀ چگونگی پیدایش رویزیونیسم و مشکالت . آمد

 . ث ھا و تحلیلھای مکمل دیگر خواھد بودجامعۀ شوروی را بیان کنیم کھ بھ صورت مشروح خود زمینۀ بح
آورد، فقط بھ ھمین اعتبار  رسد و پرولتاریا قدرت سیاسی را بھ کف می وقتی انقالب سویالیستی بھ انجام می

درک این امر خط فاصل مھمی میان . یعنی بھ اعتبار کسب قدرت سیاسی کشور مفروض ماھیتًا سوسیالیستی است
 قارچھای ضد کمونیست و ترتسکیستھائی است کھ بھ ویژه بعد از انقالب سراز تخم بدر کمونیستھا و انواع و اقسام
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 ضد کمونیستی و مأموریت ایدئولوژیک آنھا را بیرون ھاىما در آینده چون گذشتھ دل و رودۀ این فرقھ. آوردند
 . خواھیم ریخت

م است کھ جوامع پیش از آن، ھمھ فرق جامعۀ سوسیالیستی با سایر جوامع ماقبل خود از جملھ در این امر مھ
ند و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در آن جوامع شرط اساسی ابر اساس استثمار انسان از انسان استوار بوده

بھمین جھت گذار از جامعۀ اولی بھ دومی، گذار از یک نوع شیوۀ تولید بھ نوع دیگر، گذار از . ادامۀ تولید بوده است
یش در ھمان جامعۀ فئودالی بستھ و رشد کرده بودند راحت تر و بی دردتر ھاری کھ حتی نطفھادفئودالیسم بھ سرمایھ

ماند، اساس مالکیت خصوصی بر وسایل  اساس استثمار انسان از انسان دست نخورده باقی می. پذیرد صورت می
جائی یک طبقۀ استثمارگر ماند و ماھیت ستمگرانۀ اقلیت ناچیز در قدرت سیاسی کھ جاب تولید دست نخورده باقی می

ایدئولوژی و فرھنگ جوامع استثمارگر و نوع . ماند با یک طبقۀ استثمارگر دیگر است، نیز دست نخورده باقی می
تربیت خود پرستانھ، فرد گرائی، حیلھ گری، حسادت، دوروئی، نظر بھ مال غیر داشتن، دزدی، ارتشاء، فساد و 

و آالت فریب روحی زحمتکشان بر کوھی از آداب و رسوم و سنن ارتجاعی تباھی، خرافات و مذھب، و کلیۀ ابزار 
اری بھ فئودالی با گذار تاریخی این دوران بھ طور کلی دولی خطر بازگشت سرمایھ. ماند دست نخورده باقی می

 داشت  وجودھااین خطر در بدو انقالب بورژوائی فرانسھ با بازگشت موقت خانوادۀ سلطنتی بوربن. منتفی می گردد
در مورد . و حتی بھ صورت گذار متحق نیز گشت ولی این امکان در سیر تاریخی خود بھ صفر رسیده است

 .  سوسیالیسم وضع لیکن بھ طور دیگری است
سوسیالیسم می خواھد استثمار انسان از انسان را برای ھمیشھ برافکند، قدرت سیاسی را از دست طبقات 

ورد، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را از میان ببرد و مالکیت اجتماعی را در مرتجع اقلیت و استثمارگر بدر آ
خواھد انسان نوین تربیت کند، انسان سوسیالیستی انسانی کھ ھرگز  سوسیالیسم می. تکامل خود جانشین آن سازد

زد و انسانھا را بدنبال منافع شخصی نباشد و منافع جمع را بر منافع خصوصیِ  ترجیح دھد، از خود پرستی بپرھی
 ضد بشری را ھمراه با آداب و رسوم و سنن ارتجاعی بدور افکند ھاىسوسیالیسم می خواھد ھمۀ ایدئولوژی. بپرستد

و سنن و آداب و رسوم مترقی را تکامل داده در عین مبارزه با ناسیونالیسم کور، فرھنگ و استعدادھای ملل را 
 جامعۀ انسانی ثبت شده برای ھمۀ انسانھا در دسترس استفاده قرار تقویت کند کھ چون دستآورد بشریت در تاریخ

سوسالیسم می خواھد کوھی از فساد، تباھی، سیاھکاری، خون و جنایات را کھ سراسر تاریخ گذشتھ بشریت . گیرند
 رھبرانی این کار عظیم بھ نیروی عظیم و بھ. ند از جا بکندااری رقم زدهدرا در دورانھای مختلف و بھ ویژه سرمایھ

بھ حزبی . عظیم و بھ انسانھائی فداکار نظیر طبقۀ کارگر شوروی استالینی و بلشویکھای قھرمان شوروی نیاز دارد
. آھنین، آگاه و یک پارچھ محتاج است کھ اعضایش فقط برای فداکاری و نھ کسب مقام و موقعیت بدان پیوستھ باشند

 بسازد کھ در آن از استبداد و دموکراسی، از اىم زایل کند و جامعھخواھد دولت را با نیل بھ کمونیس سوسیالیسم می
 آزادی، دموکراسی، حقوق ھاى کھ در آن واژهاىآزادی و خفقان، از استقالل و سلطھ گری خبری نباشد، جامعھ

ر این دیگر نیازی بھ بحث د.  تاریخ تکامل انسان از توحش تا کمونیسم باشدھاىبشر، اعدام انسانھا تزئین گر موزه
 . زمینھ ھا نبوده و این کلمات از فرھنگ لغات انسانھا فراموش گردد

 باید با مبارزه با دریائی از دشمنان طبقاتی کھ از ھمۀ اىچنین جامعھ. شود  آسان ساختھ نمیاىچنین جامعھ
ژاد پرست و سفید پوستان ن. وضعیت آفریقای جنوبی را بیاد آوریدى الحظھ. ند بنا شوداامکانات برخوردار بوده

بھ اسارت گرفتھ بودند، از پیشرفت و تحصیل آنھا " ھوم لند"حیوان صفت، سیاه پوستان را در اردوگاھھائی بنام 
کردند، بھ بھداشت آنھا توجھ نداشتند، مانع تربیت آنھا  ممانعت کرده و بعنوان نیروی ذخیرۀ کار از آنھا استفاده می

نسلھا این . افزودند جستند و بھ ثروت خود و بورژوازی جھانی می سود میبودند، از اسارت آنھا در معادن الماس 
کردند تا برای ھمھ مسجل شود کھ   را میان آنھا تبلیغ میاىروحیۀ انتقام جوئی قبیلھ. مردم را در اسارت نگھداشتند

افریقای جنوبی بندرت در تمام . قبایل مختلف سیاھپوست بدون والیت فقیھ سپید پوستان قادر بھ ادامۀ حیات نیستند
سپید پوستان کھ خود مسبب عقب ماندگی . شد سیاھپوست پیدا می... دکتر و مھندس و تکنیسین و استاد و دانشجو 

سیاھان بودند مزورانھ ھمین نقاط ضعف را دلیلی مشدد در کم ھوشی، توحش سیاھان و لزوم بقاء و استمرار قدرت 
ترین وضعیتی حقوق بشر را بھ زیر پا  ی افریقای جنوبی کھ بھ کثیفاین سیاست بورژواز. زدند سفیدان جا می

اپورتونیست این واقعیتھا را کھ بھ ھمین دھۀ گذشتھ بر ى اعده. گذاشتند مورد تائید ھمۀ بورژوازی جھانی بود می
تغییری خواھند بفھمند کھ بورژوازی امروز ھمان بورژوازی ده سال پیش است و  ند و نمیاگردد فراموش کرده می

 .  در ماھیت آن داده نشده است
ھدف از این مقدمھ این بود کھ اشاره کنیم پس از روی کار آمدن ماندال چھ مقدماتی برای ادارۀ کشور در 

 را بسازد کھ سیاه پوستان بتوانند بتدریج بھ عنوان اکثریت جامعھ اىماندال باید با این مصالح جامعھ. اختیار وی بود
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این کار بھ راحتی مقدور نیست بھ مصالحھ نیاز دارد، بھ رھبری . تان و ھمتراز آنھا پیشرفت کننددر کنار سفید پوس
تازه اگر سفید پوستان در کار سیاه پوستان خرابکاری نکنند و . با کیاست محتاج است و سالھا وقت خواھد برد

 کشور باید حقوق شھروندی را رھبر. بورژوازی جھانی نیز حداقل موضع بی طرفی را در این مورد اتخاذ کند
اگر سیاھان و سفیدان ھر دو شھروندان کشور . برای ھمۀ افراد جامعھ چھ سفید و چھ سیاه بیک اندازه رعایت کند

آفریقای جنوبی ھستند پس باید در مقابل قانون حتی از ھمان نظر صوری بورژوازی از حقوق مساوی برخوردار 
 .  شوند

برید، حال ھمان وضع را برای ممالک  سیاسی و اقتصادی افریقای جنوبی پی میدر این جا شما بھ مشکالت 
اری است و تحوالت آن با حفظ مناسبات حاکم دآفریقای جنوبی کشوری سرمایھ. سوسیالیستی در نظر آورید

 بین خواھند استثمار انسان از انسان را از پذیرد، رھبران سیاھپوست آفریقای جنوبی نمی اری صورت میدسرمایھ
کند و حتی شرکت   کھ منافع وی تأمین است ابراز نمیاىببرند، بورژوازی جھانی مخالفتی با این تحول تا لحظھ

پیدایش یک قشر . کند سیاھان در امور را باعث تقویت استراتژیک مبانی منافع خود در جنوب آفریقا ارزیابی می
حال . کند م غارت آفریقای جنوبی را بھتر تضمین میسیاھپوست استثمارگر و ھمدست سفیدپوستان استثمارگر تداو

 . بھ جامعۀ سوسیالیستی برگردیم
در سوسیالیسم نھ تنھا این مزایا موجود نیست سھل است بر نقاط ضعف جامعۀ آفریقای جنوبی، عوامل دیگری 

 سرنگون شده و نظیر فشار بین المللی بورژوازی، تھدیدات امپریالیستی و خطر دائمی تجاوز، توطئۀ بورژوازی
دولت سوسیالیستی باید جامعۀ سوسیالیستی را با ھمان طبقۀ کارگر و . گردد حمایت جھانی از وی نیز افزوده می
دولت سوسیالیستی بھ . اری مانعی بر سر تکامل و پیشرفت آنھا بوده استدمتحدینی بسازد کھ استثمار سرمایھ

 کھ بھ برخی از متخصصین بورژوازی اگر فقط بھ کار خود روشنفکران پرولتری نیاز دارد، نیاز دارد بھ این
عقب نشینی کند تا بتواند برای حملۀ . مشغول باشند و دانش خود را بھ پرولتاریای در قدرت منتقل کنند رشوه بدھد

لبھ پرولتاریای در قدرت با این ھمھ مشکالت روبروست کھ باید بر آنھا غ. کار ساز و موثر تر، بھتر دور خیز نماید
کاری بس عظیم در پیش است و در این راه بزرگ بھ رھبرانی سترگ کھ آینده را از قبل دیده و پیشگوئی کنند . کند

رھبرانی کھ بھ تودۀ مردم و زحمتکشان و . و نھ این کھ نشستھ و غر بزنند و تئوریھای یأس آور بسرایند، نیاز ھست
 ادامھ دارد   . .  ........نیروی الیزال آنھا ایمان داشتھ باشند

 
 
 

   * * * * * 
 

بھ کنگره حزب کار ترکیھ) توفان(پیام دفترخارجی حزب کارایران
 

 !رفقای گرامی
گردد کھ بحران مالی عظیمی در  کنگرۀ حزب شما در شرایطی برگزار می.  گرمترین سالمھای ما را بپذیرید

 فرو برده است و یک بار دیگر ثابت کرده کھ اری جھان را درخوددآمریکا بروز کرده و تمامی کشورھای سرمایھ
بھ ستایش و تبلیغ آن " جامعۀ آینده"کھ بورژوازی این چنین با جارو جنجال بعنوان " مصرفی"جامعۀ بھ اصطالح 

اری دنشستھ چیزی جز یک جامعۀ پوسیده و رو بھ فساد وزوال  نبوده و ھر چھ بیشتر زخمھای کھنھ ودائمی سرمایھ
اری و امپریالیستی بھ طور مداوم درچنگال دجھان سرمایھ. ھان کردنشان میشد، آشکار میکندرا کھ سعی در پن

اری قابل توضیح است دبحران عمیق و وخیم مالی و اقتصادی کھ درچھار چوب بحران عمومی و ادواری سرمایھ
دفی، نھ قسمی و نھ موقتی  ادواری نھ جدید، نھ تصاھاىاین بحران. گرفتار بوده  ھیچگاه از آن رھائی نخواھد یافت

این بحران مربوط بھ اشتباه این دولت و یا  آن دولت و یا افراد فاقد صالحیت و یا سیاست غیر کارشناسانھ . است
تضادھای عمیق بین . گردد اریست کھ ھر از گاھی با این بحرانھا مواجھ میداین طبیعت نظام سرمایھ. نیست

طور متمرکز در رشد تضادھای طبقاتی آشکار شده و وقتی بھ نقطۀ اشباع مناسبات تولیدی و نیروھای مولده بھ 
 .رسند بھ ایجاد بحران منجر میشود می
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 !رفقای عزیز
اری درمان  ناپذیر است و این د سرمایھۀبحران اقتصادی، مالی، سیاسی و ایدئولوژیک دردنیای کھنھ و پوسید

 ۀروحی این وضعیت چنین است کھ مارکسیست لنینیستھا باید ازمعنی . از ماھیت استثماری و انگلی آن ناشی میشود
 خود اىراه تقویت پایھ  انقالبی بی امان درۀراه تدارک مبارز را در تعرضی سرشار بوده و تمامی مساعی خود

ازاین رو امروزه این پرولتاریا و خلقھای زحمتکش جھان ھستند کھ سمت تکامل . درمیان توده ھا متمرکز نمایند
 جریان تاریخ جھان تصمیم میگیرند و نھ امپریالیسم آمریکا و یا دیگر ۀدربار نمایندگی میکنند و ماعی رااجت

اری و امپریالیستی درمرحلۀ ضعف و گندیدگی  قرار دارد و عفریت بحران ددنیای سرمایھ. لمللیا بینھاىسرمایھ
یده یا جامعۀ کھن با انقالب منھدم شده و جامعۀ این بنیان پوس. توسط کسانی نظیر اوباما و امثالھم حل نخواھد شد

این پیروزی ازطریق وفاداری بھ تئوری لنینی امپریالیسم و انقالب . نوین سوسیالیستی جایگزین آن خواھد شد
 .پرولتاریائی و انترناسیونالیسم پرولتری بدست خواھد آمد

 !رفقای عزیز
 را برای انقالبیون و کمونیستھا می آفریند و از این اىدهاوضاع کشورشما ھمانند کشور ما ایران ، شرایط پیچی

 مناسب، منطبق با شرایط کنونی کھ ھمزمان بر استراتژی استوار است، ھاىجھت ضروری است تا با اتخاذ تاکتیک
تر نمودن روابط  تان آرزوی موفقیت میکند و برای مستحکم حزب ما یک بار دیگر برای کنگره. پیشروی نمائیم

، انترناسیونالیستی و پیکار مشترک علیۀ ارتجاع داخلی و امپریالیسم  درمنطقھ از ھیچ کوششی دریغ نمی رفیقانھ
 . ورزد

 

 !موفق باد کنگره حزب کار ترکیھ
 !زنده باد مارکسیسم لننیسم

 !زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
 
 

 )توفان(دفترخارجی حزب کارایران
 ٢٠٠٨نوامبر              

 

 
 
 

 ١٣٨٧ ماه ذر آ١٠۵ ۀوفان شمارت
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد

 

 زنده باد مارکسیسم ــ لنینیسم
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 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
اری جمھوری اسالمی، علیھ امپریالیسم دبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ

یت جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ ترتسکیسم و تقو
 !کمک مالی کنید) توفان(جنبش کمونیستی ایران بھ حزب کارایران

 
 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره

 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر *
 
 برعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین *
 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین *
 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *
 
  آلبرت کان-یکل سیرزام(توطئھ بزرگ* 
 
 اتحاد جماھیر شوروی دوره مختصر) بلشویک(  حزب کمونیستتاریخ * 
 
 )١(برگزیده استالینآثر * 
 
  تسکی و ترتسکیسمتر* 
 
 "استالینیسم" افسانھ * 
 
 
 

!دست امپریالیستھا از ایران و منطقھ کوتاه باد


