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 )توفان(شادباش نوروزی حزب کارایران

 ! نوروزتان پیروزباد
 

 رژیم مستبد و ھاى سال سیاست٣٠نوروزی کھ در اثر .  فرا میرسداىبار دیگر بھار و نوروز تازه
وانند جامۀ نو بر تن کنند و خود را با ت اری جمھوری اسالمی، اکثریت مردم شریف وزحمتکش ایران نمیدسرمایھ

 کھ سفرۀ اکثریت مردم ایران از برکت رژیم اىبازھم سالی نو و نوروز تازه. نو نوارکردن طبیعت ھماھنگ سازند
تر از گذشتھ است و وضعیت اقتصادی مردم نھ تنھا بھ بھبودی نگرائید،  مافیائی و غارتگر جمھوری اسالمی خالی

ھمین چند روز گذشتھ بود کھ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران . بھ وخامت رفتبلکھ بیش از پیش رو 
محمد جھرمی، وزیر ضد کارگر جمھوری اسالمی گفتھ .  تعیین نمود تومان۵٠٠ ھزار و ٢٧۴ را ٨٨برای سال 

 نیاز مردم درصورتی کھ نرخ کاالھای مورد. « درصد تعیین شده است٢۵این مبلغ بر اساس نرخ تورمی »است کھ 
 بھ اى درصد افزایش یافتھ و حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درھمین رابطھ درمصاحبھ۵٠ تا ۴۵

خط فقر مطلق برای یک خانواده پنج »  ٨٨خبرگزاری فارس گفت کھ مطابق حداقل حقوق تعیین شده برای سال 
 «. ھزار تومان خواھد بود٨۵٠نفره درتھران باالتر از 

  اتحاد آزاد کارگران ایران سھ روز قبل از تعیین  تشکلندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وس
  با انتشار بیانیۀ مشترکی ھمراه با اشاره بھ طومار امضای بیش از ده ھزار کارگر و با یک بر ٨٨دستمزد سال 

 ارزیابی  یک میلیون و پانصد ھزارتومانیک میلیون تاآورد منطقی و منصفانھ و قابل فھم حداقل دستمزد را 
، تحویل  دفتردبیر ٨٨طومار اعتراضی و حق طلبانھ کارگران سھ روز قبل از تعیین دستمزدھا برای سال . نمودند

اری ایران نیز ھمانند ھمۀ دول ددولت سرمایھ. اما کو گوش شنوا. شورای عالی کار، نظری جاللی داده شد
آقای محمود احمدی نژاد نمایندۀ " مھرورز"دولت . یرحم و ارتجاعی و ضد کارگری استاری جھان ماھیتًا بدسرمایھ

اری غارتگر و مافیای گندیدۀ حاکم است و تمام ھم و غمش دفاع از منافع  ھمین طبقۀ انگلی و دجناحی از سرمایھ
، بھ جیب مشتی آقازاده و وعده و وعید پول نفت کھ قراربود بر سر سفرۀ زحمتکشان آید. مفتخور بوده و خواھد بود

بھ جای تحقق وعدۀ عیدی و پاداش بھ کارگران بھ اخراج و عدم پرداخت حقوق . زالوصفتان پس مانده، ریختھ شد
 عادالنۀ کارگران نیشکر ھفت تپھ را اخیرًا با بازداشت رئیس ھیئت ھاىپاسخ خواستھ. معوقۀ کارگران دست زد

 کارگر دیگر اکنون درآستانۀ سال نو در زندان مخوف جمھوری ھا دهمدیرۀ سندیکا، علی نجاتی دادند و وی و
 . کنند   جسمی و روحی مزدوران رژیم مقاومت میھاىبرند و در مقابل شکنجھ اسالمی بھ سر می

 در سالی کھ گذشت کارگران، زحمتکشان، فرھنگیان و تودۀ دانشجو برای احقاق حقوق خود در اشکال 
ی را بھ چالش گرفتند و اجازه ندادند لقمۀ چرب غارت شده بدون ترس و بھ راحتی در مختلف، رژیم جمھوری اسالم

پیکار بی امان کارگران در کارخانجات مختلف ازجملھ الستیک سازی البرز، . حلقوم  این مرتجعین پائین رود
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 دانشجویان، زنان و مبارزۀ متحد  آموزگاران، پرستاران،.... نیشکرھفت تپھ، لولھ سازی اھواز، ذوب آھن اصفھان
تر از ھر زمان نواختھ شد و ارکان پوسیدۀ  تر و بلند جوانان ادامھ یافتھ و فریاد نان، آزادی و عدالت اجتماعی روشن

تر ادامھ   متحدتر و قاطعانھ٨٨ما ایقان داریم کھ مبارزۀ کارگران و زحمتکشان در سال . رژیم را بھ لرزه در آورد
کارجویانھ و حق طلبانھ را می توان از ورای مبارزات معلمان و تشکالت کارگری و خواھد یافت و این پیام پی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران، تشکل اتحاد آزاد کارگران .  دانشجوئی مشاھده کردھاىنھادی
ھ روشنی و شجاعانھ  اسفند ماه ب٢۵ایران و  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه دربیانیۀ مشترک مورخ 

باید در مقابل تحمیل » : بانگ اعتراض علیۀ سیاست ارتجاعی شورای عالی کار را بلند کردند و اعالم نمودند
 را بیش از بیش باالزد، نباید بھ مرگ تدریجی از گرسنگی تن سپرد، نباید اجازه ھادستمزدھای زیر خط فقر آستین

گذاشتھ شود و سھم ما از تولید کوھی از   نیروی کار ما بھ حراجخواھند داد ھر طوری کھ صاحبان سرمایھ می
افزایش حداقل دستمزدھا تنھا درگرو و خواست ما کارگران در ..... ثروت و نعمت در جامعۀ فقر روز افزون باشد

ز صفی متحد و یکپارچھ است، باید تا روز اول ماه مھ با امضای طومار خواست افزایش حداقل دستمزدھا، این رو
 «. را بھ روز اعتراض علیھ دستمزدھای زیر خط فقر تبدیل کنیم

 فقر آفرین و ارتجاعی ھاى و سیاستھاکارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان درمقابل زورگوئی
 .اری جمھوری اسالمی ساکت نخواھند نشست و بردامنۀ اعتراضات خود خواھند افزوددحاکمیت سرمایھ

بینند  وشنائی بھ بھبودی وضعیت معیشتی خود در چھارچوب رژیم جمھوری اسالمی نمیمردم ایران امید و ر
راه نجات مردم ایران اعم از کارگران، .  جز تشدید مبارزه علیۀ رژیم فاشیستی حامی سرمایھ  ندارنداىو چاره

 ھاىمام جناحراه برانداختن قھرآمیز رژیم جمھوری اسالمی با ت...زحمتکشان، معلمان، زنان و دانشجویان
. گردانند مین نوروزی است کھ مالھای مفتخور و ارتجاعی بر مردم ایران تباه میااین سی. رنگارنگش است

 !ننگشان باد
 پاسخ داد و نوروزی برپا نمود کھ برازندۀ بھار و ھاتوان بھ ھمۀ این ناھنجاری تنھا با سوسیالیسم است کھ می

ستی ازسرپنجۀ کارگران قھرمان ایران و ھمۀ زحمتکشان دربند طلوع نوروز ایران سوسیالی. ھماھنگ با آن است
 . خواھد کرد، نوروزی کھ ازظلم و ستم و استثمار آثاری نیست

گوید و برایشان درپیکار علیۀ  حزب ما  فرارسیدن بھار و سال نو را بھ ھمۀ مردم شریف ایران تھنیت می
مپریالیسم در منطقھ و مرتجعین رنگارنگ؛ پیروزی  اھاىاری جمھوری اسالمی، علیۀ توطئھدرژیم سرمایھ
 .آرزومند است

 
 
 

 !نوروزتان پیروزباد
 !اری و تاریک اندیش جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ
 ! از ایران و منطقھ کوتاه بادھادست امپریالیست

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٧اسفند ماه 
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 ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی استمبارزۀ دموکراتیک جزء 
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  یرانیراناادکترین باراک اوباما در رابطھ با منطقھ خاور میانھ و سیاست او در قبال دکترین باراک اوباما در رابطھ با منطقھ خاور میانھ و سیاست او در قبال 
  

واحد واحد ) ) توفانتوفان(( از سخنرانی رفیق مزدک بھار درجلسۀ حزب کارایران  از سخنرانی رفیق مزدک بھار درجلسۀ حزب کارایران اىاىمتن زیر خالصھمتن زیر خالصھ
ین اوباما و ین اوباما و رفیق  ابتدا بھ مدت چھل دقیقھ درمورد دکتررفیق  ابتدا بھ مدت چھل دقیقھ درمورد دکتر. .  است است٢٠٠٨٢٠٠٨ مارس  مارس ١۴١۴استکھلم مورخ استکھلم مورخ 

 کوتاه مدت و دراز مدت امپریالیسم آمریکا درمنطقھ سخن گفت و سپس بھ سئواالت  کوتاه مدت و دراز مدت امپریالیسم آمریکا درمنطقھ سخن گفت و سپس بھ سئواالت ھاىھاىسیاستسیاست
این جلسھ پس از پنج ساعت بحث زنده و خالق و دخالت ھمھ رفقا این جلسھ پس از پنج ساعت بحث زنده و خالق و دخالت ھمھ رفقا .  .  شرکت کنندگان پاسخ گفتشرکت کنندگان پاسخ گفت

  .. از گفتاررفیق  را در زیر مالحظھ فرمائید از گفتاررفیق  را در زیر مالحظھ فرمائیداىاىاینک چکیدهاینک چکیده. . دربحث با موفقیت بھ پایان رسیددربحث با موفقیت بھ پایان رسید
..............................................................  

وی وی " " تغییرتغییر""با سالم بھ رفقا، ھمان طور کھ واقفید مدتھاست کھ تبلیغات سرسام آوری درمورد باراک اوباما و سیاست با سالم بھ رفقا، ھمان طور کھ واقفید مدتھاست کھ تبلیغات سرسام آوری درمورد باراک اوباما و سیاست 
ند کھ گویا فرشتۀ نجات از آسمان بر ند کھ گویا فرشتۀ نجات از آسمان بر اا جھانی ازجملھ درسوئد صورت گرفتھ و طوری نشان داده جھانی ازجملھ درسوئد صورت گرفتھ و طوری نشان دادهھاىھاىدرمطبوعات و رسانھدرمطبوعات و رسانھ

مطبوعات و مزدبگیران جیره خوار ریز و درشت امپریالیست آمریکا تا آنجا کھ در توان داشتند با جعل مطبوعات و مزدبگیران جیره خوار ریز و درشت امپریالیست آمریکا تا آنجا کھ در توان داشتند با جعل . . استاستزمین نازل شده زمین نازل شده 
و دروغ، انتخاب اوبامای سیاه پوست را نمادی ازدموکراسی و آزادی واقعی تعریف کردند و ھرچھ دل تنگشان خواست بھ و دروغ، انتخاب اوبامای سیاه پوست را نمادی ازدموکراسی و آزادی واقعی تعریف کردند و ھرچھ دل تنگشان خواست بھ 

ای اوباما بھ عنوان رئیس جمھور آمریکا بی شباھت بھ شیوۀ ای اوباما بھ عنوان رئیس جمھور آمریکا بی شباھت بھ شیوۀ لیکن واقعیت این است کھ نحوۀ انتخاب آقلیکن واقعیت این است کھ نحوۀ انتخاب آق. . خورد مردم دادندخورد مردم دادند
و دکترین و دکترین " " تغییرتغییر " "ھاىھاىخوب است قبل از اشاره بھ سیاستخوب است قبل از اشاره بھ سیاست. . انتخاباتی ایران درچھارچوب سیستم والیت مطلقۀ فقیھ نیستانتخاباتی ایران درچھارچوب سیستم والیت مطلقۀ فقیھ نیست

  ..اوباما، کالمی دراین مورد بگویماوباما، کالمی دراین مورد بگویم
باشد، توسط دیوید باشد، توسط دیوید   یکا و اروپا و ژاپن مییکا و اروپا و ژاپن می نمایندگانی از آمر نمایندگانی از آمرۀۀ کھ در برگیرند کھ در برگیرنداىاى کمیسیون سھ جانبھ کمیسیون سھ جانبھ١٩٧٣١٩٧٣در ژوئیھ در ژوئیھ 

و گروه بیلدربرک دارد و و گروه بیلدربرک دارد و " " شورای روابط خارجی آمریکاشورای روابط خارجی آمریکا""این کمیسیون ریشھ در این کمیسیون ریشھ در . . راکفلر و زبیگنو برژینسکی ایجاد شدراکفلر و زبیگنو برژینسکی ایجاد شد
  ..اکثر اعضاء آن عضو این دو گروه ھستنداکثر اعضاء آن عضو این دو گروه ھستند

 و  و ھاھاان کارتلان کارتل عضو کھ شامل صاحب عضو کھ شامل صاحب١۵٠٠١۵٠٠با با   ،،١٩١٨١٩١٨در اواخر بھار سال در اواخر بھار سال   ""شورای روابط خارجی آمریکاشورای روابط خارجی آمریکا""
 ارتباط جمعی و سیاستمداران کارکشتھ و حقوق  ارتباط جمعی و سیاستمداران کارکشتھ و حقوق ھاىھاى و راکفلرھا و بانکداران و صاحبان دستگاه و راکفلرھا و بانکداران و صاحبان دستگاهھاھائی نظیر مورگانئی نظیر مورگانھاھاتراستتراست

ئی ئی ھاھادانان و اقتصاد دانان و روشنفکران صھیونیست بودند، با ھدف کسب نقش بزرگ و حتی مسلط در جھان از طریق طرحدانان و اقتصاد دانان و روشنفکران صھیونیست بودند، با ھدف کسب نقش بزرگ و حتی مسلط در جھان از طریق طرح
  . . برای نظم نوین جھانی تشکیل شدبرای نظم نوین جھانی تشکیل شد

  ١٩۵۴١٩۵۴مابین آمریکا و ھلند در سال مابین آمریکا و ھلند در سال   ھدف بررسی مسائل فیھدف بررسی مسائل فی  روه بیلدربرک کھ بعد از جنگ جھانی دوم در آغاز باروه بیلدربرک کھ بعد از جنگ جھانی دوم در آغاز باگگ
 شورای روابط خارجی آمریکا  تشکیل شد، سپس با عضویت صاحبان  شورای روابط خارجی آمریکا  تشکیل شد، سپس با عضویت صاحبان ۀۀتوسط پرنس برنارد و راکفلر رئیس ھیئت مدیرتوسط پرنس برنارد و راکفلر رئیس ھیئت مدیر

یر کیسینجر و بسیاری از پادشاھان  و اعضاء یر کیسینجر و بسیاری از پادشاھان  و اعضاء  بزرگ صنعتی و تجاری وسیاستمدارانی نظ بزرگ صنعتی و تجاری وسیاستمدارانی نظھاىھاىانحصارات مالی و شرکتانحصارات مالی و شرکت
 سلطنتی کشورھای اروپائی از انگلیس و اسپانیا و بلژیک و ھلند و سوئد و دانمارک بھ عنوان اعضاء دائم آن با  سلطنتی کشورھای اروپائی از انگلیس و اسپانیا و بلژیک و ھلند و سوئد و دانمارک بھ عنوان اعضاء دائم آن با ھاىھاىخاندانخاندان

رانس رانس  چند ملیتی  در واقع تبدیل بھ کنف چند ملیتی  در واقع تبدیل بھ کنفھاىھاى و شرکت و شرکتھاھا و تراست و تراستھاھا آمریکا و اروپا و کارتل آمریکا و اروپا و کارتلھاىھاىھدف حفظ منافع امپریالیستھدف حفظ منافع امپریالیست
  . . بار جلسھ دارندبار جلسھ دارند   عضو دارد و سالی یک عضو دارد و سالی یک١٣٠١٣٠این گروه حدود این گروه حدود . .  آمریکائی، اروپائی شد آمریکائی، اروپائی شدۀۀدوجانبدوجانب

ترین مافیای سیاسی اقتصادی جھان را تشکیل ترین مافیای سیاسی اقتصادی جھان را تشکیل   و گروه بیلدر برک در واقع بزرگو گروه بیلدر برک در واقع بزرگ" " شورای روابط خارجی آمریکاشورای روابط خارجی آمریکا""
  ..دھنددھند  میمی

 چند ملیتی، مدیران  چند ملیتی، مدیران ھاىھاىصاحبان کارتلصاحبان کارتلترین ترین    نفر از بزرگ نفر از بزرگ٢٠٠٢٠٠ گزینش کمیسیون سھ جانبھ،  گزینش کمیسیون سھ جانبھ، ۀۀدر نخستین مرحلدر نخستین مرحل
 امنیتی  نظیر لرد ویکتور  امنیتی  نظیر لرد ویکتور ھاىھاىسای سرویسسای سرویسؤؤرر  ، بانکداران، سیاستمدارانی نظیر کیسینجر و برژینسکی،، بانکداران، سیاستمدارانی نظیر کیسینجر و برژینسکی،ھاھا تراست تراستۀۀبرجستبرجست

 بزرگ ارتباط جمعی و  بسیاری اعضاء گروه  بزرگ ارتباط جمعی و  بسیاری اعضاء گروه ھاىھاىروچیلد سوم از بنیانگذاران انتلیجنس سرویس، صاحبان و مدیران رسانھروچیلد سوم از بنیانگذاران انتلیجنس سرویس، صاحبان و مدیران رسانھ
  ..اب شدنداب شدندبیلدربرک انتخبیلدربرک انتخ

  .. چند ملیتی است چند ملیتی استھاىھاى و کارتل و کارتلھاھا دفاع از منافع تراست دفاع از منافع تراستۀۀدکترین کمیسیون سھ جانبدکترین کمیسیون سھ جانب
کمیسیون سھ جانبھ یک شورای ھماھنگی نیمھ مخفی از برجستگان مالی و اجرائی ایاالت متحده و اروپای غربی و کمیسیون سھ جانبھ یک شورای ھماھنگی نیمھ مخفی از برجستگان مالی و اجرائی ایاالت متحده و اروپای غربی و 

یسیون سھ جانبھ با سرمایھ یسیون سھ جانبھ با سرمایھ  کم کم.. حاکمھ در آمریکا و سایر کشورھای جھان است حاکمھ در آمریکا و سایر کشورھای جھان استھاىھاىژاپن است کھ ھدفشان تعیین ھیئتژاپن است کھ ھدفشان تعیین ھیئت
بینید کھ بینید کھ    می می.. ھر دو حزب ھستند ھر دو حزب ھستندۀۀ بسیار در حزب دموکرات و جمھوری خواه در واقع گرداننده و کنترل کنند بسیار در حزب دموکرات و جمھوری خواه در واقع گرداننده و کنترل کنندھاىھاىگذاریگذاری

  . . صورت گرفتھ استصورت گرفتھ است" " خبره گان، شورای نگھبان و شورای مصلحتخبره گان، شورای نگھبان و شورای مصلحت""انتخاب باراک اوباما نیز بھ صورت گزینشی توسط انتخاب باراک اوباما نیز بھ صورت گزینشی توسط 
کھ روابط بسیار نزدیکی با زیبگنو برژینسکی کھ روابط بسیار نزدیکی با زیبگنو برژینسکی " " شورای روابط خارجی آمریکاشورای روابط خارجی آمریکا""و و  بھ عنوان یک عض بھ عنوان یک عضباراک اوباماباراک اوباما

 کمیسیون سھ جانبھ شرکت داشتھ و ھر سھ نفر در این  کمیسیون سھ جانبھ شرکت داشتھ و ھر سھ نفر در این ٢٠٠٨٢٠٠٨ در اجالس آوریل  در اجالس آوریل ھیالری کلینتون و مک کینھیالری کلینتون و مک کینداشتھ بھ ھمراه داشتھ بھ ھمراه 
 ویرانگر و جنگ  ویرانگر و جنگ ھاىھاىستستھر چند نفرت بی حد و حصر مردم نسبت بھ سیاھر چند نفرت بی حد و حصر مردم نسبت بھ سیا. . گیرندگیرند  اجالس مورد تائید کمیسیون قرار میاجالس مورد تائید کمیسیون قرار می

تر و عوام فریب تر را ارجح تر و عوام فریب تر را ارجح    بوش و جمھوری خواھان لزوم تغییراتی ظاھری از طریق برگزیدن خدمتگذاری مقبول بوش و جمھوری خواھان لزوم تغییراتی ظاھری از طریق برگزیدن خدمتگذاری مقبولۀۀطلبانطلبان
 کھ این سیستم گندیدۀ انتخاباتی  را کھ منافع  اقلیت کوچکی ازمردم  کھ این سیستم گندیدۀ انتخاباتی  را کھ منافع  اقلیت کوچکی ازمردم اىاىبدا بھ حال جریانات خودفروختھبدا بھ حال جریانات خودفروختھ..... ..... ..و الزامی میداشت و الزامی میداشت 

  ....... ....... کند، عین دموکراسی و انتخاب مردمی جلوه میدھندکند، عین دموکراسی و انتخاب مردمی جلوه میدھندرا نمایندگی میرا نمایندگی می



 ٨١٣٨ماه فروردین                           32       توفان الکترونیکی شماره                                              ٥

 

امپریالیسم آمریکا کھ رویای جھان امپریالیسم آمریکا کھ رویای جھان اما علت  انتخاب باراک اوباما را باید از این دریچھ مورد نقد و تحلیل قرارداد کھ اما علت  انتخاب باراک اوباما را باید از این دریچھ مورد نقد و تحلیل قرارداد کھ 
 کھ در آن  کھ در آن ،،اشتاشت بال منازع و پیروزی تمام عیار نئولیبرالیسم و جھانی بدون مخالف و رقیب در مخیلھ د بال منازع و پیروزی تمام عیار نئولیبرالیسم و جھانی بدون مخالف و رقیب در مخیلھ دۀۀتک قطبی و سلطتک قطبی و سلط

  ششاا تجاوزکارانھ تجاوزکارانھھاىھاىبا شکست سیاستبا شکست سیاستترین امپراتوری جھان را بسازد، ترین امپراتوری جھان را بسازد،   نقش ارباب و یکھ تاز جھانی داشتھ باشد و بزرگنقش ارباب و یکھ تاز جھانی داشتھ باشد و بزرگ
 ضد  ضد ھاىھاى و در کل خاورمیانھ  کھ محصول جنبش مقاومت مردمی و جنبش و در کل خاورمیانھ  کھ محصول جنبش مقاومت مردمی و جنبشدر عراق و افغانستان و لبنان و فلسطیندر عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین

  ۀۀار عمومی مردم جھان است، مجبور بھ تغییر در تاکتیک و باز سازی چھرار عمومی مردم جھان است، مجبور بھ تغییر در تاکتیک و باز سازی چھرضد جنگ و ضد نژادپرستی و افکضد جنگ و ضد نژادپرستی و افک  امپریالیستی وامپریالیستی و
  ..ترین نامزد واگذار شود ترین نامزد واگذار شود   موریت باید بھ مناسبموریت باید بھ مناسبأأ این م این مکریھ و منفورش است و طبعًاکریھ و منفورش است و طبعًا

 و وال استریت  و وال استریت ھاھا و تراست و تراستھاھااری آمریکا، کارتلاری آمریکا، کارتلدد حاکم سرمایھ حاکم سرمایھۀۀ طبق طبقۀۀ ھست، یعنی نمایند ھست، یعنی نمایندطور کھ واقعًاطور کھ واقعًا  اوباما را آناوباما را آن
طور کھ کلینتون از تھاجم بھ یوگسالوی طور کھ کلینتون از تھاجم بھ یوگسالوی   او کندی و کارتر و کلینتون دیگری است و ھماناو کندی و کارتر و کلینتون دیگری است و ھمان. .  مورد ارزیابی قرار داد مورد ارزیابی قرار دادباید دید وباید دید و

 کودک شد و  کودک شد و ۵٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠، کھ منجر بھ کشتھ شدن ، کھ منجر بھ کشتھ شدن ١٩٩٠١٩٩٠ عراق در جنگ اول  عراق در جنگ اول ۀۀو تکھ پاره کردن آن و  تحریم اقتصادی ده سالو تکھ پاره کردن آن و  تحریم اقتصادی ده سال
  ! ! ا ھم در انجام چنین اقداماتی تردید نخواھد کردا ھم در انجام چنین اقداماتی تردید نخواھد کرد تردید نکرد، اوبام تردید نکرد، اوباماىاىراه اندازی انقالبات مخملی لحظھراه اندازی انقالبات مخملی لحظھ

  ھاىھاى و ارزیابی افراد بر مبنای شخصیت و ویژگی و ارزیابی افراد بر مبنای شخصیت و ویژگیھاھاثیر فردی شخصیتثیر فردی شخصیتأأ بھ نقش و ت بھ نقش و تھاھامتوھم کردن بخشی از تودهمتوھم کردن بخشی از توده
  ..بندی طبقاتی استبندی طبقاتی است  اغتشاش در صفاغتشاش در صففردی و کاریزماتیک و رنگ پوست آنھا، فردی و کاریزماتیک و رنگ پوست آنھا، 

 تبریک بوش و مک کین و  تبریک بوش و مک کین و ھاىھاى در صدی ارزش سھام، پیام در صدی ارزش سھام، پیام۴۴  واکنش مثبت وال استریت بھ انتخاب اوباما با افزایشواکنش مثبت وال استریت بھ انتخاب اوباما با افزایش
دانند دانند   درستی میدرستی میھ ھ  این است کھ آنھا ب این است کھ آنھا بۀۀگوردون براون و سارکوزی و آنگال مرکل و اشک شوق کالین پاول ھمھ نشاندھندگوردون براون و سارکوزی و آنگال مرکل و اشک شوق کالین پاول ھمھ نشاندھند

نخواھد نخواھد ترین اقدامی بر خالف منافع طبقاتی آنھا صورت ترین اقدامی بر خالف منافع طبقاتی آنھا صورت   تغییری در ماھیت و استراتژی امپریالیستی در کار نیست و کوچکتغییری در ماھیت و استراتژی امپریالیستی در کار نیست و کوچک
  !!گرفتگرفت

 آب پاکی را  آب پاکی را ،، او در ھمان ساعات نخست او در ھمان ساعات نخستۀۀاوباما با فداکار و شجاع خواندن مک کین و قدردانی از خدمات میھن پرستاناوباما با فداکار و شجاع خواندن مک کین و قدردانی از خدمات میھن پرستان
مک کین کھ با مک کین کھ با . . روی دست طرفداران جنبش ضد جنگی کھ از او بھ امید برقراری صلح و آرامش حمایت کرده بودند ریختروی دست طرفداران جنبش ضد جنگی کھ از او بھ امید برقراری صلح و آرامش حمایت کرده بودند ریخت

یتکار جنگی بھ دست انقالبیون ویتنامی اسیر شده بود، از نظر او رھبری فداکار و یتکار جنگی بھ دست انقالبیون ویتنامی اسیر شده بود، از نظر او رھبری فداکار و  ویتنام بھ عنوان جنا ویتنام بھ عنوان جناھاىھاىبمباران دھکدهبمباران دھکده
  ..شجاع و میھن پرست استشجاع و میھن پرست است

  ھاىھاىاز شوونیستاز شوونیست. . و جریانات ارتجاعی ایرانی نیز ھریک بھ سھم خود بھ ارزیابی باراک اوباما پرداختندو جریانات ارتجاعی ایرانی نیز ھریک بھ سھم خود بھ ارزیابی باراک اوباما پرداختندا ا ھھ سازمان سازمان
ت بومی بیم و امید خود را نسبت بھ روی کارآمدن اوباما ت بومی بیم و امید خود را نسبت بھ روی کارآمدن اوباما مزدور سلطنت طلب گرفتھ تا مجاھدین و احزاب ناسیونال شوونیسمزدور سلطنت طلب گرفتھ تا مجاھدین و احزاب ناسیونال شوونیس

 با  شم  ضد انقالبی و خود فروختگی خود در  با  شم  ضد انقالبی و خود فروختگی خود در  مصطفی ھجری مصطفی ھجریدبیر کل حزب دموکرات کردستان ایراندبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران.  .  ابراز داشتندابراز داشتند
  ::ددگویگوی  او میاو می. . کید میکند کھ تغییری در کار نیستکید میکند کھ تغییری در کار نیستأأ آمریکا بعد از انتخاب اوباما ت آمریکا بعد از انتخاب اوباما تاىاى خاورمیانھ خاورمیانھھاىھاىارزیابی از سیاستارزیابی از سیاست

  
  استراتژیک بھ منظور ایجاد تحول اساسی در فرھنگ   استراتژیک بھ منظور ایجاد تحول اساسی در فرھنگ ۀۀ  پیاده کردن یک برنام  پیاده کردن یک برنامۀۀدر اندیشدر اندیش......آمریکاآمریکا» »   

طرح خاور طرح خاور ""این برنامھ تحت عنوان این برنامھ تحت عنوان . . ارتجاعی، بی سوادی، فقر، استبداد و پیاده کردن گام بھ گام دمکراسی بودارتجاعی، بی سوادی، فقر، استبداد و پیاده کردن گام بھ گام دمکراسی بود
  ھاىھاىو الزم است حاکمیتو الزم است حاکمیت... ... اری انجام شداری انجام شد اقدامات بسی اقدامات بسی،،انتشار یافت و در راستای عملی نمودن آنانتشار یافت و در راستای عملی نمودن آن" "  بزرگ بزرگۀۀمیانمیان

این طرح، اگر چھ در منطقھ با موانع این طرح، اگر چھ در منطقھ با موانع ......استبدادی و متمرکز از بین بروند و حاکمیت در میان مردم تقسیم گردداستبدادی و متمرکز از بین بروند و حاکمیت در میان مردم تقسیم گردد
فراوانی روبرو شد و روشن است کھ بھ این آسانی نیز پیاده نخواھد شد و بھ مرور مسکوت گذاشتھ شد، اما فراوانی روبرو شد و روشن است کھ بھ این آسانی نیز پیاده نخواھد شد و بھ مرور مسکوت گذاشتھ شد، اما 

مقصود از این مقصود از این   ..شده و در زمان مقتضی و بھ روش مناسب روی آن کار خواھد شدشده و در زمان مقتضی و بھ روش مناسب روی آن کار خواھد شدبدون تردید کنار گذاشتھ نبدون تردید کنار گذاشتھ ن
مقدمھ این است کھ استراتژی مذکور یک استراتژی ثابت آمریکا بھ ویژه در خاورمیانھ است و دموکرات و مقدمھ این است کھ استراتژی مذکور یک استراتژی ثابت آمریکا بھ ویژه در خاورمیانھ است و دموکرات و 

  کنند و تنھا تفاوتی کھ وجود داشتھ باشد در تاکتیک و روش پیادهکنند و تنھا تفاوتی کھ وجود داشتھ باشد در تاکتیک و روش پیاده  جمھوری خواه، ھیچ یک از آن تخطی نمیجمھوری خواه، ھیچ یک از آن تخطی نمی
   « «..نمودن این سیاست بین المللی استنمودن این سیاست بین المللی است

  
 خاورمیانھ از طریق لشکر کشی و بھ خاک و خون  خاورمیانھ از طریق لشکر کشی و بھ خاک و خون ۀۀ کھ سیاست غارت و چپاول ذخائر انرژی منطق کھ سیاست غارت و چپاول ذخائر انرژی منطقآقای ھجری آقای ھجری 

 کشورھای منطقھ و روی کار  کشورھای منطقھ و روی کار ۀۀکشیدن مردم را، مبارزه با فرھنگ ارتجاعی و بی سوادی و فقر و استبداد معنی میکند و تجزیکشیدن مردم را، مبارزه با فرھنگ ارتجاعی و بی سوادی و فقر و استبداد معنی میکند و تجزی
با شناختی کھ از ماھیت اربابان با شناختی کھ از ماھیت اربابان   کند،کند،  ار را، از بین بردن تمرکز و تقسیم حاکمیت بین مردم قلمداد میار را، از بین بردن تمرکز و تقسیم حاکمیت بین مردم قلمداد میآوردن نوکران استعمآوردن نوکران استعم

ش و استراتژی آنھا دارد ، امیدوار است در زمان مقتضی و بھ روش مناسب، سبوئی بشکند و ماستی بریزد و ش و استراتژی آنھا دارد ، امیدوار است در زمان مقتضی و بھ روش مناسب، سبوئی بشکند و ماستی بریزد و ااامپریالیستامپریالیست
  ..........جھان گردد بھ کام کاسھ لیسان جھان گردد بھ کام کاسھ لیسان 

موشک موشک  پرتاب  پرتاب از اسرائیل و تائید تجاوز اسرائیل بھ غزه تحت عنوان حق دفاع در مقابل از اسرائیل و تائید تجاوز اسرائیل بھ غزه تحت عنوان حق دفاع در مقابل  اوباما بھ حمایت  اوباما بھ حمایت کیدکیدأأتت
 در  در ٢٢حماس، تحریم حماس و حزب اهللا لبنان تحت عنوان مقابلھ با تروریسم و تحریم اجالس ضد نژاد پرستی دوربان حماس، تحریم حماس و حزب اهللا لبنان تحت عنوان مقابلھ با تروریسم و تحریم اجالس ضد نژاد پرستی دوربان 

ائیل بھ عنوان رئیس کارکنان کاخ ائیل بھ عنوان رئیس کارکنان کاخ اعتراض بھ مواضع این اجالس در قبال اسرائیل ، انتخاب رام امانوئل عضو ارتش اسراعتراض بھ مواضع این اجالس در قبال اسرائیل ، انتخاب رام امانوئل عضو ارتش اسر
او بھ خاخام او بھ خاخام . . انتخاب جوزف بایدن بھ عنوان معاون ریاست جمھوری کھ از طرفداران سرسخت صھیونیسم استانتخاب جوزف بایدن بھ عنوان معاون ریاست جمھوری کھ از طرفداران سرسخت صھیونیسم است. . سفید سفید 

  ::لوب در شبکھ تلویزیونی شالوم می گویدلوب در شبکھ تلویزیونی شالوم می گویدککمارک مارک 
  

  « « .. نباید یک یھودی بود نباید یک یھودی بودبرای صھیونیست بودن حتمًابرای صھیونیست بودن حتمًا. .  من یک صھیونیست ھستم من یک صھیونیست ھستم»»
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 دراین چھارچوب این  دراین چھارچوب این .. حمایت بی چون و چرا و استراتژیک از رژیم صھیونیستی اسرائیل است حمایت بی چون و چرا و استراتژیک از رژیم صھیونیستی اسرائیل استۀۀد کنندد کنند ھمگی تائی ھمگی تائی
خواھد اسرائیل را متقاعد کند کھ اگر دولت ائتالفی  بھ نمایندگی از  سازمان حماس و محمود عباس  خواھد اسرائیل را متقاعد کند کھ اگر دولت ائتالفی  بھ نمایندگی از  سازمان حماس و محمود عباس    استراتژی  اوباما  میاستراتژی  اوباما  می

تشکیل گردد، تشکیل گردد، " " جھانیجھانی""حت کنترل کامل اسرائیل و جامعھ حت کنترل کامل اسرائیل و جامعھ درقالب یک فلسطین ده درصدی، فلسطین بی یال و دم و اشکم و تدرقالب یک فلسطین ده درصدی، فلسطین بی یال و دم و اشکم و ت
توان ھم جمھوری اسالمی را خلع توان ھم جمھوری اسالمی را خلع   با این سیاست میبا این سیاست می. . بھ نفع منافع استرتژیک آمریکا و حتا اسرائیل درمنطقھ خواھد بودبھ نفع منافع استرتژیک آمریکا و حتا اسرائیل درمنطقھ خواھد بود

ھد شد باید ھد شد باید این کھ اوباما تا چھ حد درتحقق این سیاست موفق خوااین کھ اوباما تا چھ حد درتحقق این سیاست موفق خوا. . سالح کرد و ھم  اتحاد حماس با سوریھ را ازھم پاشاندسالح کرد و ھم  اتحاد حماس با سوریھ را ازھم پاشاند
ترین جناح صھیونیستی درانتخابات اسرائیل، سیاست  اوباما برای حل ترین جناح صھیونیستی درانتخابات اسرائیل، سیاست  اوباما برای حل   حداقل با پیروزی اخیر، فاشیستیحداقل با پیروزی اخیر، فاشیستی. . منتظر بود و دیدمنتظر بود و دید

آیا ملت فلسطین بھ یک حکومت ائتالفی بین حماس و  محمود آیا ملت فلسطین بھ یک حکومت ائتالفی بین حماس و  محمود . . مسئلۀ فلسطین درکوتاه مدت  با بن بست روبرو خواھد شدمسئلۀ فلسطین درکوتاه مدت  با بن بست روبرو خواھد شد
ش تن خواھد داد؟ اگر جناح الفتح با پذیرش قرارداد اسلو ازطرف مردم فلسطین بھ ش تن خواھد داد؟ اگر جناح الفتح با پذیرش قرارداد اسلو ازطرف مردم فلسطین بھ عباس وکسب ده درصد از سرزمین خویعباس وکسب ده درصد از سرزمین خوی

خیانت متھم و طرد گردید، سازمان حماس نیز بھ ھمین راه خواھد رفت و دکترین اوباما را در حل مسئلۀ فلسطین خواھد خیانت متھم و طرد گردید، سازمان حماس نیز بھ ھمین راه خواھد رفت و دکترین اوباما را در حل مسئلۀ فلسطین خواھد 
دم فلسطین خواب را ازچشمان دم فلسطین خواب را ازچشمان اینھا مسائلی است کھ حل آنھا بھ سادگی صورت نخواھد گرفت و مقاومت مراینھا مسائلی است کھ حل آنھا بھ سادگی صورت نخواھد گرفت و مقاومت مر......پذیرفت؟ پذیرفت؟ 

  ......... ......... اسرائیل و اربابش  آمریکا ربوده و ھزینۀ سرسام آوری را بر آنھا تحمیل کرده استاسرائیل و اربابش  آمریکا ربوده و ھزینۀ سرسام آوری را بر آنھا تحمیل کرده است
کرات است کھ توسط بوش کرات است کھ توسط بوش وو نمایندگان جمھوری خواه و دم نمایندگان جمھوری خواه و دم طرح بیکر، ھمیلتون طرح بیکر، ھمیلتون اوباما اجرای اوباما اجرایدر مورد عراق سیاستدر مورد عراق سیاست

 نظامی منطقھ  نظامی منطقھ ھاىھاىتدریج از عراق خارج و بھ افغانستان و یا سایر پایگاهتدریج از عراق خارج و بھ افغانستان و یا سایر پایگاهھ ھ مطابق این طرح  نیروھای نظامی آمریکا بمطابق این طرح  نیروھای نظامی آمریکا ب. . رد شدرد شد
 اوباما قبل از انتخابات وعده داده بود کھ نیروھای آمریکا را از عراق  اوباما قبل از انتخابات وعده داده بود کھ نیروھای آمریکا را از عراق ..شوندشوند  منتقل شده و در صورت لزوم بازگردانده میمنتقل شده و در صورت لزوم بازگردانده می

 ماه قوای آمریکا  ماه قوای آمریکا ١۶١۶اد در طول اد در طول در بحبوحۀ انتخابات ریاست جمھوری  زبان اوباما کمی  تغییر کرد و وعده ددر بحبوحۀ انتخابات ریاست جمھوری  زبان اوباما کمی  تغییر کرد و وعده د. . خارج سازدخارج سازد
اما اکنون کھ گرد خاک انتخابات ریاست جمھوری خوابیده، سخن از ادامۀ حضور قوای آمریکا تا اما اکنون کھ گرد خاک انتخابات ریاست جمھوری خوابیده، سخن از ادامۀ حضور قوای آمریکا تا . . را ازعراق  بیرون آوردرا ازعراق  بیرون آورد

حقیقت این حقیقت این .... ....  ھزار سرباز آمریکائی قصد ترک عراق و مستقر شدن در افغانستان را دارند ھزار سرباز آمریکائی قصد ترک عراق و مستقر شدن در افغانستان را دارند١٢١٢حداقل سھ سال میرود  و تنھا حداقل سھ سال میرود  و تنھا 
 جرج بوش و  جرج بوش و استعمار کھناستعمار کھنتواند سیاست تمام عیار و تواند سیاست تمام عیار و   اوباما قصد ترک عراق را ندارد لیکن از طرفی ھم نمیاوباما قصد ترک عراق را ندارد لیکن از طرفی ھم نمیاست  کھ است  کھ 

 فرانسوی و  فرانسوی و ھاىھاى با شرکت امپریالیست با شرکت امپریالیستنیمھ مستعمرهنیمھ مستعمرهیک عراق بھ ظاھر مستقل اما یک عراق بھ ظاھر مستقل اما . . رامزفلد در عراق را ادامھ دھدرامزفلد در عراق را ادامھ دھد
سفرھای اخیر سفرھای اخیر . .  جدید اوباما درعراق را بازتاب میدھد جدید اوباما درعراق را بازتاب میدھد عراق بھ  سرکردگی آمریکا، دکترین عراق بھ  سرکردگی آمریکا، دکترین ثروت مردم ثروت مردمو درغارتو درغارت........آلمانیآلمانی

مسئلۀ مسئلۀ " " حلحل"" اوباما در اوباما درھاىھاىسیاستمداران بلند پایۀ آلمانی و فرانسوی بھ عراق و ابرازعالقھ و خشنودی نسبت بھ سیاستسیاستمداران بلند پایۀ آلمانی و فرانسوی بھ عراق و ابرازعالقھ و خشنودی نسبت بھ سیاست
ھد ھد روشن است کھ خلق عراق آرام نخواروشن است کھ خلق عراق آرام نخوا. .  بھ سرکردگی آمریکا درعراق دارد بھ سرکردگی آمریکا درعراق داردھاھاعراق، نشان از استعمار جمعی امپریالیستعراق، نشان از استعمار جمعی امپریالیست

خلق عراق تن بھ دکترین نواستعماری اوباما خلق عراق تن بھ دکترین نواستعماری اوباما . . ش علیۀ قوای متجاوز ادامھ خواھد دادش علیۀ قوای متجاوز ادامھ خواھد دادااگرفت و بھ پیکار عادالنھ و قھرمانانھگرفت و بھ پیکار عادالنھ و قھرمانانھ
ھمکاری ھمکاری . . نخواھد داد و ازخواست خروج فوری و بی قید وشرط قوای آمریکا و ھمۀ متجاوزین از عراق کوتاه نخواھد آمدنخواھد داد و ازخواست خروج فوری و بی قید وشرط قوای آمریکا و ھمۀ متجاوزین از عراق کوتاه نخواھد آمد

نیز کمکی بھ حال متجاوزین آمریکائی و شرکاء نخواھد کرد و با شکست روبرو نیز کمکی بھ حال متجاوزین آمریکائی و شرکاء نخواھد کرد و با شکست روبرو خائنانۀ رژیم ایران با آمریکا درعراق خائنانۀ رژیم ایران با آمریکا درعراق 
  ..خواھد شدخواھد شد

کھ بیش از ھشتاد در صد افغانستان ھنوز تحت کنترل طالبان است،  افزایش نیروھای کھ بیش از ھشتاد در صد افغانستان ھنوز تحت کنترل طالبان است،  افزایش نیروھای    بھ دلیل این بھ دلیل ایندر مورد افغانستاندر مورد افغانستان
 نفت و  نفت و ھاىھاى آمریکا بھ خاطر انتقال لولھ آمریکا بھ خاطر انتقال لولھ.. بوش را ادامھ دھد بوش را ادامھ دھدۀۀو قصد دارد ھمان سیاست شکست خوردو قصد دارد ھمان سیاست شکست خورد  ..نظامی را در نظر داردنظامی را در نظر دارد

گاز از آسیای مرکزی بھ افغانستان و کنترل  انرژی  در این منطقھ و محاصرۀ  چین و روسیھ  و ایران بھ اشغال افغانستان گاز از آسیای مرکزی بھ افغانستان و کنترل  انرژی  در این منطقھ و محاصرۀ  چین و روسیھ  و ایران بھ اشغال افغانستان 
ه ه دالیل اصلی گسیل نیروی نظامی و انتقال سربازان آمریکائی ازعراق بھ افغانستان کھ توسط اوباما طرح شددالیل اصلی گسیل نیروی نظامی و انتقال سربازان آمریکائی ازعراق بھ افغانستان کھ توسط اوباما طرح شد. . دست زده استدست زده است

  ھاىھاىآمریکا با کنترل نفت و گاز آسیای مرکزی، خلیج فارس و استقرار پایگاهآمریکا با کنترل نفت و گاز آسیای مرکزی، خلیج فارس و استقرار پایگاه. .  درھمین چھارچوب قابل بررسی است درھمین چھارچوب قابل بررسی استتتاساس
 سرکردگی خود را بر سایر رقبای امپریالیستی تأمین خواھد کرد و اوباما نیز درھمین  سرکردگی خود را بر سایر رقبای امپریالیستی تأمین خواھد کرد و اوباما نیز درھمین ،،نظامی دراین مناطق استراتژیکینظامی دراین مناطق استراتژیکی

و تشکیل حکومت ائتالفی با  حامد کرزای  و تشکیل حکومت ائتالفی با  حامد کرزای  ) ) نئو طالباننئو طالبان((ذب بخشی از طالبان ذب بخشی از طالبان اوباما درتالش است تا با جاوباما درتالش است تا با ج. . جھت گام برمیداردجھت گام برمیدارد
اگر بی ثباتی در افغانستان بھ ھمین شکل ادامھ یابد و سیاست سازش با بخشی از طالبان بھ اگر بی ثباتی در افغانستان بھ ھمین شکل ادامھ یابد و سیاست سازش با بخشی از طالبان بھ . . بھ حل بحران افغانستان بپردازدبھ حل بحران افغانستان بپردازد

ای حامد کرزای بر مسند قدرت خواھد ای حامد کرزای بر مسند قدرت خواھد شکست بیانجامد، آمریکا بھ تعویض مھره  اقدام خواھد کرد و نوکر دیگری را بھ جشکست بیانجامد، آمریکا بھ تعویض مھره  اقدام خواھد کرد و نوکر دیگری را بھ ج
علیرغم کشتار علیرغم کشتار ) )  کشور در افغانستان حضور نظامی و لجیستیکی دارند کشور در افغانستان حضور نظامی و لجیستیکی دارند۴٠۴٠قریب بھ قریب بھ ((آمریکا و متحدینش  درافغانستان آمریکا و متحدینش  درافغانستان .  .  نشاندنشاند

ین ین ملت افغانستان با تمام قوا در مقابل متجاوزملت افغانستان با تمام قوا در مقابل متجاوز. . ند بر جنبش مقاومت پیروز گردندند بر جنبش مقاومت پیروز گردنداابیرحمانۀ مردم و ویرانی این کشور نتوانستھبیرحمانۀ مردم و ویرانی این کشور نتوانستھ
اشغال افغانستان یک اقدام جنایتکارانھ و اشغال افغانستان یک اقدام جنایتکارانھ و . . فشاردفشارد  ایستاده است و بر خروج فوری و بی قید وشرط ھمۀ متجاوزین پای میایستاده است و بر خروج فوری و بی قید وشرط ھمۀ متجاوزین پای می

استعماریست و  نھضت ضد استعماری افغانستان باید مورد حمایت ھمھ  نیروھای  ضد امپریالیست و ضد تجاوز و استعمار استعماریست و  نھضت ضد استعماری افغانستان باید مورد حمایت ھمھ  نیروھای  ضد امپریالیست و ضد تجاوز و استعمار 
و خروج بی قید وشرط ھمۀ نیروھای متجاوز ازکشور و پرداخت و خروج بی قید وشرط ھمۀ نیروھای متجاوز ازکشور و پرداخت !  !  ی متجاوزی متجاوز بھ سوی   نیروھا بھ سوی   نیروھاھاھاشعارھمۀ سالحشعارھمۀ سالح. . قرارگیردقرارگیرد

تنھا در متن مبارزۀ تنھا در متن مبارزۀ . . ترین شعارھای مردم افغانستان در این مرحلھ استترین شعارھای مردم افغانستان در این مرحلھ است  ترین و محوریترین و محوری  اصولیاصولی! ! غرامت بھ مردم افغانستانغرامت بھ مردم افغانستان
دھا در افغانستان اقدام دھا در افغانستان اقدام توان رھبری مبارزه را بھ دست گرفت و بھ حل سایر تضاتوان رھبری مبارزه را بھ دست گرفت و بھ حل سایر تضا  ضد استعماری و ضد اشغال است کھ میضد استعماری و ضد اشغال است کھ می

مردم افغانستان ھم چون مردم دالور عراق ضربات سختی بر پیکر امپریالیست آمریکا وارد ساختھ و یکی از دالیل مردم افغانستان ھم چون مردم دالور عراق ضربات سختی بر پیکر امپریالیست آمریکا وارد ساختھ و یکی از دالیل .... .... کردکرد
 استعماری آمریکا را نقش  استعماری آمریکا را نقش ھاىھاىبحران اقتصادی آمریکا را باید درھمین مقاومت عادالنۀ این دو ملت شجاع دید کھ کھ تمام نقشھبحران اقتصادی آمریکا را باید درھمین مقاومت عادالنۀ این دو ملت شجاع دید کھ کھ تمام نقشھ

  ................بر آب کردبر آب کرد

مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، ! ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتریزنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
  !!صھیونیسم و امپریالیسمصھیونیسم و امپریالیسم
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 غیر نظامی تحت عنوان مقابلھ  غیر نظامی تحت عنوان مقابلھ ھاھا تھاجم نظامی اوباما بھ پاکستان و نقض حاکمیت آن و کشتھ و مجروح کردن ده تھاجم نظامی اوباما بھ پاکستان و نقض حاکمیت آن و کشتھ و مجروح کردن دهۀۀاجازاجاز
  . . کشور استکشور است گذشتھ در مورد این  گذشتھ در مورد این ھاىھاى پیگیری ھمان سیاست پیگیری ھمان سیاستۀۀبا تروریسم نشاندھندبا تروریسم نشاندھند

ثیر بودن چھار ثیر بودن چھار أأ تھدید آمیز نظامی و جنگ روانی ھشت سالھ و بی ت تھدید آمیز نظامی و جنگ روانی ھشت سالھ و بی تھاىھاى بعد از شکست سیاست بعد از شکست سیاستدر مورد ایراندر مورد ایران
 اقتصادی و نظامی، اوباما مدعی است سیاست او بیشتر بھ دیپلماسی متکی  اقتصادی و نظامی، اوباما مدعی است سیاست او بیشتر بھ دیپلماسی متکی ھاىھاى شورای امنیت سازمان ملل و تحریم شورای امنیت سازمان ملل و تحریمۀۀقطعنامقطعنام

  . . گیردگیرد   دیگر را ھم نادیده نمی دیگر را ھم نادیده نمیھاىھاىکارگیری سیاستکارگیری سیاستھ ھ د کھ بد کھ ب بی قید و شرط است، ھر چن بی قید و شرط است، ھر چنۀۀاست و خواستار مذاکراست و خواستار مذاکر
اوباما، از یک اوباما، از یک . .  متفاوت است متفاوت استھاىھاى ھمان اھداف راھبردی امپریالیستی با روش ھمان اھداف راھبردی امپریالیستی با روشۀۀ اوباما ادام اوباما اداماىاىدر کل سیاست خاورمیانھدر کل سیاست خاورمیانھ

 جمھوری  جمھوری  امنیت امنیت ضمنی ضمنی تضمین تضمین،، ایران ایراناىاى قدرت منطقھ قدرت منطقھ ضمنی ضمنی پذیرش پذیرشۀ مستقیم با جمھوری اسالمی وۀ مستقیم با جمھوری اسالمی ومذاکرمذاکرسو با طرح سو با طرح 
 رھبران جمھوری  رھبران جمھوری و معاملھ کردن باو معاملھ کردن باکنار آمدن کنار آمدن ، قصد ، قصد .......... و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و برقراری مجدد روابط دیپلماتیکھاھا تحریم تحریماسالمی  و وعدۀ لغواسالمی  و وعدۀ لغو

کوشد بھ  تشدید تضادھا کوشد بھ  تشدید تضادھا   از سوی دیگر با سیاست دیپلماسی فعال و توامان با ادامۀ تحریم اقتصادی، میاز سوی دیگر با سیاست دیپلماسی فعال و توامان با ادامۀ تحریم اقتصادی، می. . اسالمی را دارداسالمی را دارد
آن دامن زند تا سرانجام جمھوری اسالمی را رام کرده و منافع خود را در آن دامن زند تا سرانجام جمھوری اسالمی را رام کرده و منافع خود را در وشکاف در حاکمیت جمھوری اسالمی و تضعیف وشکاف در حاکمیت جمھوری اسالمی و تضعیف 

سیاست ھمکاری نزدیک با ایران درمورد افغانستان و عراق و ازطرفی خواست عدم حمایت ایران از سیاست ھمکاری نزدیک با ایران درمورد افغانستان و عراق و ازطرفی خواست عدم حمایت ایران از . . ایران تأمین نمایدایران تأمین نماید
و بازتاب و بازتاب .... ....  دولت اسراییل دولت اسراییلحزب اهللا لبنان و سازمان حماس و متوقف کردن غنی سازی اورانیوم و پایان دادن بھ دشمنی باحزب اهللا لبنان و سازمان حماس و متوقف کردن غنی سازی اورانیوم و پایان دادن بھ دشمنی با

  ھاىھاىآمریکا اکنون توان تجاوز نظامی بھ ایران را ندارد و بھ شدت در اثر شکستآمریکا اکنون توان تجاوز نظامی بھ ایران را ندارد و بھ شدت در اثر شکست. . دھندۀ دکترین اوباما درمورد ایران استدھندۀ دکترین اوباما درمورد ایران است
پس کشتی بان را درچنین پس کشتی بان را درچنین . . پی درپی در افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین  و از طرفی بحران عمیق مالی، تضعیف شده استپی درپی در افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین  و از طرفی بحران عمیق مالی، تضعیف شده است

  ..........تی دگر آمدتی دگر آمدشرایطی سیاسشرایطی سیاس
وی با بسیج وی با بسیج . . لعمل سران جمھوری اسالمیستلعمل سران جمھوری اسالمیستاااوباما اکنون توپ را در زمین ایران پرتاب کرده و منتظرعکساوباما اکنون توپ را در زمین ایران پرتاب کرده و منتظرعکس

کوشد روسیھ و چین را نیزخنثی و یا بھ طرف خود بکشاند و جمھوری اسالمی کوشد روسیھ و چین را نیزخنثی و یا بھ طرف خود بکشاند و جمھوری اسالمی   افکارعمومی و جلب کشورھای اروپائی میافکارعمومی و جلب کشورھای اروپائی می
این کھ ھم اکنون تجاوز نظامی بھ ایران  منتفی است، این کھ تحریم این کھ ھم اکنون تجاوز نظامی بھ ایران  منتفی است، این کھ تحریم . . زدزدرا درنھایت تسلیم بی چون و چرای سیاست خود سارا درنھایت تسلیم بی چون و چرای سیاست خود سا

کوشد بھ عنوان کوشد بھ عنوان   اقتصادی ادامھ خواھد یافت، این کھ جمھوری اسالمی بھ دنبال کسب تضمین امنیت توسط آمریکاست و میاقتصادی ادامھ خواھد یافت، این کھ جمھوری اسالمی بھ دنبال کسب تضمین امنیت توسط آمریکاست و می
 نگردد دست از سر ایران  نگردد دست از سر ایران یک قدرت سیاسی درمنطقھ نقش بازی کند، این کھ آمریکا تا منافعش بھ طور کامل درمنطقھ تأمینیک قدرت سیاسی درمنطقھ نقش بازی کند، این کھ آمریکا تا منافعش بھ طور کامل درمنطقھ تأمین

اوباما اما قصد دارد با سیاستی دراز مدت و بسیج  افکارعمومی جمھوری اوباما اما قصد دارد با سیاستی دراز مدت و بسیج  افکارعمومی جمھوری . . بر کسی پوشیده نیستبر کسی پوشیده نیست..... ..... بر نخواھد داشتبر نخواھد داشت
اسالمی را خلع سالح نموده و با استفاده از کشورھای اروپائی، ایران را بھ آن جھتی کھ منافع آمریکا را تأمین میکند، سوق اسالمی را خلع سالح نموده و با استفاده از کشورھای اروپائی، ایران را بھ آن جھتی کھ منافع آمریکا را تأمین میکند، سوق 

ور کھ بیان شد، دکترین دیپلماسی فعال و مذاکرۀ مستقیم با ایران  تضادھای درونی رژیم را تشدید خواھد کرد ور کھ بیان شد، دکترین دیپلماسی فعال و مذاکرۀ مستقیم با ایران  تضادھای درونی رژیم را تشدید خواھد کرد ھمان طھمان ط...  ...  دھددھد
یا با مردم علیھ امپریالیسم و یا با یا با مردم علیھ امپریالیسم و یا با . .  رژیم، بر سر مذاکره با آمریکا ھستیم رژیم، بر سر مذاکره با آمریکا ھستیمھاىھاى شدیدی بین جناح شدیدی بین جناحھاىھاىو ما ھم اکنون شاھد رقابتو ما ھم اکنون شاھد رقابت

 مردم ایران است برای حفظ موقعیت  مردم ایران است برای حفظ موقعیت ههوری اسالمی از آنجا کھ دشمن  سوگند خوردوری اسالمی از آنجا کھ دشمن  سوگند خوردجمھجمھ. . سازش با امپریالیسم علیھ منافع مردمسازش با امپریالیسم علیھ منافع مردم
. . بیندبیند   و بھ ویژه آمریکا درمنطقھ می و بھ ویژه آمریکا درمنطقھ میھاھاطبقاتی خویش با آمریکا خواھد ساخت و بقای خویش را نیز در زد و بند با امپریالیستطبقاتی خویش با آمریکا خواھد ساخت و بقای خویش را نیز در زد و بند با امپریالیست

 این ابر قدرت جنایتکار در منطقھ  است و  این ابر قدرت جنایتکار در منطقھ  است و دکترین اوباما  تاکتیک جدید آمپریالیست آمریکا برای تأمین منافع استراتژیکدکترین اوباما  تاکتیک جدید آمپریالیست آمریکا برای تأمین منافع استراتژیک
 از منطقھ و  از منطقھ و ھاھاوظیفۀ حزب ما و تمامی نیروھای  انقالبی است کھ این سیاست را افشا کرده و برخواست خروج آمپریالیستوظیفۀ حزب ما و تمامی نیروھای  انقالبی است کھ این سیاست را افشا کرده و برخواست خروج آمپریالیست

 دول صاحب  دول صاحب  ھندوستان ھندوستان و و کالھک اتمی است، پاکستان کالھک اتمی است، پاکستان٢٠٠٢٠٠اسرائیل دارای اسرائیل دارای ((بر خواست خلع سالح اتمی کشورھا درمنطقھبر خواست خلع سالح اتمی کشورھا درمنطقھ
  ....... .......  قرارخواھد گرفت قرارخواھد گرفتھاھاچنین سیاستی بسیج کننده است و مورد حمایت تودهچنین سیاستی بسیج کننده است و مورد حمایت توده. .  تاکید ورزند تاکید ورزند))انداندسالح اتمی سالح اتمی 

 

*  *  *  *  *  * 
 

 تعیین حقوقی معادل یک سوم خط فقر برای کارگران
 دھندۀ نوع عدالت خواھی در جمھوری اسالمی نشان

 

 خوش بود گر محک تجربھ آید بھ میان 
 و غش باشدتا سیھ روی شود ھر کھ در ا

 
ھر چند در سی سال گذشتھ جمھوری اسالمی بارھا و بارھا ماھیت و چھرۀ واقعی خود را چھ از طریق وضع قوانین 

 واقعی و مستقل کارگری و سرکوب ھاىاران و چھ از طریق دشمنی و کینھ توزی نسبت بھ تشکلدو مقرراتی بھ نفع سرمایھ
الق و شکنجھ و زبان بریدن فعالین کارگری، بھ خوبی نشان داده است؛  و  بھ حق آنھا و زندان و شھاىمبارزات و خواست

در واقع احتیاجی بھ محک مجدد برای نشان دادن ریاکاری و نا خالصی درونیش وجود ندارد؛ ولی ادعاھای مھر ورزی و 
پانصد تومان در  ھزار و ٢٧٤عدالت خواھی  حضرات و آخرین اقدام شورای عالی کار با تعیین حداقل حقوقی معادل 

 ھزار تومان در کالن شھرھاست، بار دیگر نشان داده است کھ منظورشان از ٨٥٠شرایطی کھ خط فقر رسمی اعالم شده 
 .مھر ورزی و عدالت خواھی چیست
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 از نظر آقایان مفھوم عدالت خواھی این است کھ کارگران صد در صد حقوقشان را بابت اجاره خانھ بپردازند و چون 
رد و خوراک، پوشاک، درمان و آموزش فرزندان و ایاب و ذھاب  پولی در اختیار ندارند، بھ جای چھل ساعت کار برای خو

در ھفتھ، صد و بیست ساعت در ھفتھ کار کنند کھ بتوانند زندگی در حد خط فقر داشتھ باشند؛ البتھ اگر شانس بیاورند و 
ند و ھمان حقوقشان ھم بھ موقع پرداخت شود و چند ماه، چند ماه توسط بتوانند اضافھ کاری کنند و یا کار جانبی گیر بیاور

 .کارفرما با ھدف  کسب سود و ایجاد اعتبار، عقب نیفتد
البتھ رسیدن بھ ھمین وضعیت فالکت بار ھم رویای دور از دسترسی برای خیل عظیمی از بیکاران و برای قریب بھ 

 کوچک و توسط پیمانکاران با دستمزدی حتی ھاى کار خارج و در کارگاهھشتاد در صد کارگرانی است کھ از شمول قانون
 .شوند نصف ھمین حداقل حقوق تعیین شده بھ استثمار کشیده می

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران، تشکل اتحاد آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و 
ھزار امضائی چند روز قبل از جلسۀ شورای عالی کار، نمایندگان خود را بھ ھمراه  ١٥فلز کار کرمانشاه با تھیۀ طوماری 

طومار بھ دفتر این شورا فرستادند تا بھ توانند بھ عنوان نمایندۀ کارگران امضاء کنندۀ طومار در جلسۀ شورای عالی کار 
یتۀ دستمزدھا روبرو شده و از حضور آنھا حضور داشتھ باشند کھ با مخالفت آقای نظری جاللی معاونت وزیر کار و دبیر کم

 .شود جلوگیری می
ما نظرمان : "گوید  سعید ترابیان عضو سندیکای شرکت واحد با اشاره بھ نرخ تورم و خط فقر و اجارۀ مسکن می

 ."برای حداقل دستمزد روی مبلغ یک میلیون تومان بود کھ خیلی دور از انتظار نیست
 اسفند خود اعالم ٢٥ ارتجاعی شورای کار در بیانیۀ مشترک ھاىض بھ سیاستکارگری فوق در اعترااى ھتشکل

 را باال زد، نباید بھ مرگ تدریجی از گرسنگی تن سپرد، نباید ھاباید در مقابل تحمیل دستمزدھای زیر فقر آستین": نمودند
افزایش حداقل دستمزدھا تنھا در .. .خواھند نیروی کار ما بھ حراج گذاشتھ شود اجازه داد ھر طوری کھ صاحبان سرمایھ می

گرو و خواست ما کارگران در صفی متحد و یکپارچھ است، باید تا روز اول ماه مھ با امضاء طومار خواست افزایش حداقل 
."دستمزدھا، این روز را بھ روز اعتراض علیۀ دستمزدھای زیر خط فقر تبدیل کنیم

کت بار و ظلم و جور بی حد و مرز بھ جز وحدت و تشکیالت  کارگر ایران برای نجات از این وضعیت فالۀطبق
 حزب ما از ھر .باید با تمام قوا در جھت ایجاد و احیاء سندیکاھای مستقل و آزاد و واقعی کارگری اقدام نمود.  ندارداىچاره

د وازھیچ کوششی اران باشد حمایت میکنداقدام مستقلی ولو کوچک کھ در جھت تقویت صفوف متحد کارگران علیۀ سرمایھ
 .درتقویت آن دریغ نمی ورزد

 
*  *  *  *  *  * 

 
 آزاد ۀاتحادی ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھبیانیھ زیر از طرف سھ تشکل کارگری،

 در اعتراض بھ تعیین حداقل دستمزد  کھ توسط فی کارگران برق و فلزکار کرمانشاهنانجمن ص  وکارگران ایران
 اسفند ماه، انتشار یافتھ است و حزب ما  نیز  ضمن ٢۵ بھ تصویب رسید مورخ ٨٨شورای عالی کار برای سال 

 .ورزد حمایت عمیق از این بیانیھ و اھداف آن، بھ چاپ آن در توفان الکترونیکی مبادرت می
 اراندزنده باد پیکارمتحد کارگران علیھ سرمایھ

 ھیئت تحریریھ

  کارگری استۀ خانوادھای تحمیل گرسنگی مطلق بر میلیون تومان٢٧٤٥٠٠دستمزد 
  

 مبارزه برای افزایش حداقل دستمزدھا با پیوستن بھ صف  
  از حق حیات انسانی خود بھ دفاع بر خیزیم

  
تصویب .  تعیین و اعالم شد٢٧٤٥٠٠٠عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده   شورایۀبر اساس مصوب

تر از اجاره  ینئیمان است، این مبلغ حتی پاھا تحمیل آشکار فقر و گرسنگی مطلق بر ما کارگران و خانوادهچنین دستمزدی
 چنین دستمزدی از این موضع آگاھی  بھای یک منزل مسکونی در مراکز استانی کشور است و بی تردید تصویب کنندگان

 .کامل دارند
کنند خط  عالی کار حضور دارند خود اقرار می  کارگران در شورایھاى و کسانی کھ تحت نام نماینده نمایندگان دولت

 اىکھ ذره ب بی آنیو بھ این ترت کنند   تومان تعیین می٢٧٤٥٠٠وقت حداقل دستمزد را   ھزار تومان است و آن٨٠٠فقر 
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م کارگران و کنند فقر و فالکت و مرگ تدریجی از گرسنگی تنھا سھ اعالم می شان بدرد آید، چشم در چشم ما  وجدان
 . از زندگی است یشانھاخانواده

 آزاد کارگران ایران سھ روز قبل از ۀنمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ و اتحادی
 حدود پانزده ھزار یتصویب و اعالم حداقل دستمزدھا، طوماری را حول خواست افزایش حداقل دستمزدھا کھ بھ امضا

جا اعالم  عالی کار، مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت دادند و ھمان  بود تحویل دبیر شورایکارگر رسیده
کردند این امضاھا با توجھ بھ امکانات بسیار محدود سازماندھندگان خواست افزایش حداقل دستمزدھا جمع آوری شده است و 

ی قرار دارند، خواست افزایش حداقل دستمزدھا، خواست از آنجا کھ تمامی کارگران در شرایط معیشتی بسیار مصیبت بار
 عموم مزد بگیران است و حداقل دستمزد ماھانھ با توجھ بھ افت شدید قدرت خرید کارگران در طی سی  تمامی کارگران و

 .سال گذشتھ، نباید کمتر از یک میلیون تومان در ماه باشد
م    ھاىنمایندهعالی کار،    اما علیرغم انتقال این مسئلھ بھ شورای       لحت و ھ خیص مص ع تش   مجلس شورای اسالمی و مجم

االی            چنین اشراف کامل خود این نھادھا بر این        کونی ب ازل مس ھ من ای ماھیان اره بھ ط اج ور فق کھ در تمامی مراکز استانی کش
اندند و              ٢٧٥ ویب رس ھ تص ارگران ب تمزد ک داقل دس وان ح ھ عن ی را ب ین مبلغ وبھ    ھزار تومان است با این حال چن ن مص ا ای  ب

ون               دگی میلی ر زن ق ب نگی مطل یش گرس انواد ھانشان دادند فقر و فالکت کارگران و مستولی شدن بیش از پ ئل  ۀ خ ارگری مس  ۀ ک
 .اینان بھ عنوان تصمیم گیرندگان و اداره کنندگان جامعھ نیست

 
 کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان 

 را بیش از پیش باال زد، نباید بھ مرگ تدریجی از گرسنگی تن ھاط فقر آستینباید در مقابل تحمیل دستمزدھای زیر خ
 از تولید  خواھند نیروی کار ما بھ حراج گذاشتھ شود و سھم ما سپرد، نباید اجازه داد ھر طوری کھ صاحبان سرمایھ می

 حق مسلم ماست و این چیزی برخورداری از یک زندگی انسانی.  فقر روز افزون باشد،نعمت در جامعھ کوھی از ثروت و
 . را بھ میل خود بھ ما ھدیھ نخواھد کرد است کھ ھیچ کس آن

افزایش حداقل دستمزدھا تنھا در گرو اراده و خواست ما کارگران در صفی متحد و یکپارچھ است، باید تا روز اول 
ض علیھ دستمزدھای زیر خط فقر تبدیل ماه مھ با امضای طومار خواست افزایش حداقل دستمزدھا، این روز را بھ روز اعترا

 . کرد
 آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران ۀسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ، اتحادی

دارند دستمزد   طومار خواست افزایش حداقل دستمزدھا اعالم میۀبرق و فلزکار کرمانشاه ھمدوش با کارگران امضا کنند
 آنان بھ مرگ تدریجی از گرسنگی ھاىنی لگد مال کردن حرمت انسانی کارگران و محکوم کردن خانواده توما٢٧٤٥٠٠

وسیلھ ضمن اعتراض شدید بھ تصویب چنین دستمزدی، اعتراض بھ آن و مبارزه برای تجدید نظر اساسی در  است و بدین
علمان، پرستاران و سایرزحمتکشان را بھ امضای میزان حداقل دستمزدھا را حق مسلم کارگران میدانند و عموم کارگران، م

خوانند و از آنان میخواھند با ملحق شدن بھ صف مبارزه برای افزایش  طومار خواست افزایش حداقل دستمزدھا فرا می
 قابل تحقق در روز اول   طومار، بھ یک خواست اصلی وۀحداقل دستمزدھا، این خواست را ھمدوش با کارگران امضا کنند

 .مھ امسال تبدیل کنندماه 
  *                                          *  *  

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده است، بھ استثنای تاریخ اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
ک کالم ستمگر کار و کارگر روزمزد، در ی مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد. جامھۀ بدوی

 یا بھ تحول بار کھ ھراى ، مبارزهند و بھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکاراو ستمکش، ھمواره در تضاد بوده
  «.نداگردید، دست زده انقالبی سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
 
 
 
 

 

 ! رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی سرنگون باد
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زنده باد بی وطنی، شعار وطنفروشان ترتسکیست،
   دشمنان ملت فلسطین ،"چپ" خرابکاران 

بھ این مفھوم است کھ کارگران باید بھ حکومت بی طبقۀ جھانی " کارگران وطن ندارند"بازگوئی مانیفست کھ 
شند و باید از تمامیت جھان در زیر رھبری پرولتاریا برای خویش وطنی بھ انترناسیونالیسم پرولتری بیاندی. بیاندیشند

در اینجا تکیۀ آموزگاران کمونیسم بر روحیۀ برادری جھانی کارگران است کھ باید بر تنگ نظری محلی . آماده کنند
تی نخست باید در گویند برای نیل بھ این ھدف کارگران ھر مل آموزگاران کمونیسم بھ ما می. ناسیونالیستی غلبھ کند

 خائن و ھاىخانۀ خود، خانھ تکانی کنند و دشمن طبقاتی را در خانۀ خود مضمحل کنند و نھ آن طور کھ تروتسکیست
کنند باید از ھر انقالب مشخص ملی و طبقاتی در ممالک مفروض دست کشید و با عبارات  مرتد و جاسوس تبلیغ می
وز معاد و پایان غیبت کبری آماده شد و انقالب مشخص را بھ در ر" انقالب جھانی"قلمبھ، سلمبھ برای یک 

گری کاذبی کھ از ھر انقالب مشخص برای  انقالبی. پیگیر جھانی انتزاعی و غیر قابل وصول حوالھ کرد" انقالب"
 کند  و ھر مبارزۀ انقالبی برای کسب قدرت سیاسی فرار می" انقالب"کسب قدرت سیاسی بھ بھانۀ ناکافی بودن این 

 عراق، ھاىکند، در عمل وطنفروش است و خیانت بھ خلق و دفع تجاوز امپریالیستی را با انقالبی نمائی تخطئھ می
 مردم ھابرای این ضد انقالبی. آرایش کند" مارکسیستی"خواھد با البسۀ  افغانستان، لبنان، فلسطین و ایران را می

 بشری و تجاوز اسرائیل باید در درجۀ نخست حکومت فلسطین در صورت ادامۀ اشغال  و بمباران وحشیانھ و ضد
 این شعار سراپا ارتجاعی و در ".بھ حماس و نھ بھ اسرائیل نھ": شعار آنھا این است. حماس را سرنگون کنند

این شعار در تائید صھیونیسم و نقض حق ملت فلسطین در . خدمت ادامۀ حضور و سلطۀ اسرائیل در فلسطین است
شرمانھ و خائنانھ کھ گویا ھم ضد امپریالیسم و  این شعار در پس پردۀ انقالبی نمائی بی. ش استتعیین سرنوشت خوی

خواند کھ  از تجاوز اسرائیل درعمل دفاع کرده مردم فلسطین را فرا می. ؟! استضد ارتجاعضد صھیونیسم و ھم 
شعار .  بھ نفع اسرائیل اخالگری کننددر بحبوحۀ  بمباران غزه بھ افشای سازمان حماس بپردازند و در مناطق اشغالی

است کھ " چپی"پرست فلسطینی نیست شعار وطنفروشان   میھنھاىشعار کمونیستنھ بھ حماس و نھ بھ اسرائیل 
. نداملھم از نظریات صھیونیستی  پیروان منصور حکمت، جناح تقوائیسم

دانند بھ این بھانھ و  نقالبی میو سوپر ا"  دو آتشھھاىکمونیست"تصورش را بکنید کھ کسانی کھ خود را 
 وطن ندارند در کشور فلسطین از وطن فلسطینی خویش در مقابل تجاوز اسرائیل دفاع ھادروغ مسخره کھ کمونیست

" اصولیت انقالبی"نکرده و از تفنگ دولول خود یک تیر بھ سمت حماس بیاندازند و یک تیر بھ سمت اسرائیل تا 
 .شود کمونیست شد شود گفت؟ با پرت و پال کھ نمی  چھ میھاین مالیخولیائیبھ ا. خویش را حفظ کرده باشند

صف مردمی کھ برای استقالل .  دوصف بیشتر نیستاىروشن است کھ در فلسطین و یا ھر کشور مشابھ
کنند و صف کسانی کھ در مقابل مردم، در مقابل خواست ملت فلسطین بر  خویش و پایان اشغال، مبارزه می

 ھاى فلسطینی، مسیحیان فلسطینی از خواستھاىحماس فلسطینی امروز در صف مردم است و کمونیست. خیزند می
سخن . حماس نیست در اینجا سخن بر سرماھیت ایدئولوژی ارتجاعی. وی حمایت و با وی  ھمکاری میکنند

پاکستان، سوریھ، احمقانھ است ھر آئینھ ممالکی نظیر ایران، ترکیھ، . ازموجودیت سرزمین و ملت فلسطین است
 مشخص طبقاتی، تمامیت ارضی  و بھ رسمیت شناختۀ  بین ھاىعربستان و کشورھای نظیر را کھ دارای حکومت

المللی  ھستند  را با کشور تحت اشغال فلسطینی کھ با ھیوالی صھیونیسم و متجاوز دست بھ گریبان است، مقایسھ 
 .خورد ماھای مریخی مینمود و بھ نتایج مضحکی رسید کھ فقط بھ درد آدم ن

درنبرد ملت فلسطین علیۀ صھیونیسم اسرائیل کھ یک نیروی اشغالگر، فاشیست و متجاوز است جمیع نیروھا 
جنگد درجبھۀ ترقی و ملی قرار دارند در حالی کھ   ئی کھ برای موجودیت و استقالل فلسطین میھاو شخصیت

یت فلسطینی است، خائن بھ مردم فلسطین است و در جبھۀ جریاناتی نظیر محمود عباس فلسطینی کھ بخشی از حاکم
شود و مردم فلسطین وی را با بی آبروئی و نفرت  اسرائیل  قرار دارد و روز بھ روز نیز بیشتر منفعل و منفرد می

روشن است ھرگونھ دعوت بھ بی عملی، ھرگونھ خرابکاری در جبھۀ مردم فلسطین خیانت بھ مردم . نداطرد کرده
منزه طلب، ھمھ فن حریف و آلوده بھ نظریات ترتسکیستی در " ھاىچپ"این . فلسطین و حمایت از اسرائیل است

ی کھ نیمی از آنان کودکان و  نفر فلسطین١٥٠٠مورد تجاوز فاشیستی اسرائیل بھ نوار غزه کھ موجب قتل بیش از 
زنان بودند و موجب نابودی  حیات اقتصادی مردم گردید با روش خرابکارانھ و دروغ و جعلیات  دست بھ اخالل 

 جھانی ضد جنگ سازمان دھی شده بود، طرد و ھاىزدند و سرانجام درجبھۀ ضد تجاوز بھ غزه  کھ توسط شبکھ
منصور » دوقطب« ارتجاعی ھاىمھ فن حریف کھ متأثراز تئوری شبھ ترتسکیست وھھاىاین چپ. افشا گشتند
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حکمت ھستند  بھ جای تمرکز مبارزه علیۀ اسرائیل صھیونیست با شعارھای بی مایھ و کشیدن چک بی محل بازھم  
را کوک کردند و ناظر بر کشتار بیرحمانۀ مردم غزه بھ افشای حماس "  صدا و یا جبھۀ موھومی سوم"ساز 

آنھا بھ پیکار قھرمانانھ ملت فلسطین تف ریختند  و تحسین اسرائیل . از ھم ھرچھ بیشتر افشاء شدندپرداختند و ب
 .صھیونیست را نسبت بھ خود برانگیختند

.  ھمواره در خدمت بورژوازی و امپریالیست بوده و خواھد بودھا و ترتسکیستھا اعمال سیاسی آنارشیست
 در شھر مالمو در ھاخواه سوئد و در رأس آن کمونیست روھای ترقیکھ نی)  مارس٧شنبھ (ھمین  چندی پیش بود

را بر افراشتند و ) دیویس کاپ(دفاع از مردم فلسطین  پرچم اعتراض علیۀ مسابقۀ تنیس بین سوئد و اسرائیل 
 سیاه جامھ گان سوئد،)  آفا(آنارشیست ماجراجو معروف بھ ى اعده. خواھان بایکوت ھمھ جانبۀ اسرائیل گردیدند

 از پیش تدارک دیده شده و بی اعتنا اى ایرانی  با برنامھھاى و شبھ ترتسکیستھابرادران و خواھران تنی آنارشیست
بھ رھنمودھای سازماندھندگان تظاھرات با پلبس درگیر شدند و با اخالل و خرابکاری ضربۀ بزرگی بھ این 

 آمریکائی و ھاىلبان مطبوعاتی، تلویزیونخبرنگاران مزدبگیر سوئد، فرصت ط. تظاھرات ھفت ھزارنفره زدند
 سود جستند وکوشیدند تا نقش و اھداف این تظاھرات ھااسرائیلی تا جائی کھ توانستند از این خرابکاری آنارشیست

ضد صھیونیستی کھ درھمبستگی با ملت فلسطین سازمان یافتھ بود را تروریستی و آنارشیستی و آنتی سمیتی جلوه 
 .  نیزمؤثر افتاد و افکار عمومی را گیج و بھ انحراف کشانیداى متأسفانھ تا اندازهاین تبلیغات. دھند

 ضد جنگ، ضد اتحادیۀ ھاىآنارشیست و عدم ھمکاری با آنھا دربرگزاری تظاھرات" چپ ھای"بحث اخراج 
مھ دارد و چنان ادا  ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی درسوئد و سایر کشورھای اروپائی ھمھاىاروپا، تظاھرات

حضور .  ضد جنگ  ابراز داشتندھاى درکمیتھھابارھا مخالفت خویش را علیۀ ھمکاری با آنارشیست. ل. احزاب م
 ھاىشعارآنارشیست. باشد  است و جز این نیز نمیاى بھ معنای اخالل و خرابکاری در جنبش تودهھاآنارشیست

ماجراجو و آنارشیست ایرانی " چپ"اگر . ایرانی نیستاروپائی نیز کم شباھت با شعارھای  جریانات سوپر انقالبی 
بھ جمھوری اسالمی نھ بھ اسرائیل، نھ بھ آمریکا، نھ بھ چین،  نھ بھ حماس، نھ"در تظاھرات ضد اسرائیل با شعار

 نھ بھ پلیس، نھ بھ دولت،"آنارشیست اروپائی نیز با شعار " چپ"آید ،   بھ میدان می"....نھ بھ اروپا، و نھ بھ ھمھ
نتایج مترتب برعملکرد و .  بھ میدان می آید "نھ بھ سرمایھ، نھ بھ طبقات، نھ بھ احزاب، زنده باد خودمختاری

زمان خواھان   ضد تجاوز و ضد اسرائیل کھ ھمھاى با جریانات ایرانی کھ درتظاھراتھاشعارھای این دارودستھ
 و سرمایھ ھستند یکی است، تضعیف صف موضع گیری و شعارعلیۀ حماس  و اسرائیل و پلیس و حل تضاد کار

خواھند  زمان می این جریانات آنارشیستی ھم. مبارزه علیۀ رژیم صھیونیستی و اربابابش، امپریالیست آمریکاست
ھمۀ تضادھا را فورًا دریک  آکسیون و یا تظاھرات مشخص کھ درھمبستگی با ملت فلسطین و یا خواست مشخص 

اینان بزدالن سیاسی ھستند کھ فاقد توانائی . ر سازماندھی شده است، حل کننداجتماعی، سیاسی و اقتصادی دیگ
 ضد جنگ و ھاىباشند لیکن با پیوستن بھ صفوف تظاھرات  مستقل خود میھاىسیاسی برای برگزاری تظاھرات

 .کنند و دست بھ اخالل میزنند ضد امپریالیستی از زحمات نیروھای مترقی سوء استفاده می
 وطنی با جابجائی دلبخواھی تضادھای منطقۀ خاورمیانھ و عمده کردن تضاد ھاى فرقھماجراجویان و

بنیادگرائی با  امپریالیسم  و برجستھ کردن وجود دول مذھبی اسالمی و یھودی بھ عنوان عاملین اصلی جنگ و 
ین و اسرائیل را علل جنگ میان فلسط. کشتار و خونریزی  و تجاوز، بھ آشفتھ فکری و مشوب افکار دامن میزنند

. وجود حماس اسالمی و دولت مذھبی یھودی اسرائیل تحلیل میکنند و نھ فلسطین تحت اشغال صھیونیسم و امپریالیسم
ند و در بیراھھ طی اند و یا دردام امپریالیسم و صھیونیسم گرفتار آمدهااین جریانات یا عامل صھیونیسم درمنطقھ

را کھ بھ پاشاندن بذر تفرقھ و آشفتھ فکری  مشغول است در مبارزۀ ضد درھر صورت باید دستانی . طریق میکنند
این وظیفۀ کمونیستی ) توفان(جنگ تجاوزکارانھ و ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی کوتاه کرد و حزب کار ایران

در !" سرائیلنھ بھ حماس و نھ بھ ا"کنیم کھ شعار  بھمین جھت ما بار دیگر اعالم می. دھد را با افتخار انجام می
شرایط تجاوز امپریالیستی و صھیونیستی بھ سرزمین فلسطین و ادامۀ اشغال این کشور یک شعار ارتجاعی و ضد 

شعار . میھنی، بھ نفع نیروی متجاوز صھیونیستی و خرابکاری در جبھۀ ضد اشغال و تجاوز صھیونیستی است
گ روانی امپریالیستی در جنبش عمومی کند و در خدمت جن ارتجاعی  کھ جای علت و معلول را عوض می

جبھۀ ضد جنگ جھانی با شناحت از ماھیت این عده آنھا را از جبھۀ خویش در ھمھ . نماید  منطقھ  عمل میھاىخلق
 بر رفقای ماست کھ در سطح شھرھا و کشورھا نقش این خرابکاران آنارشیست و وطنفروشان. جا اخراج کرده است

 

  مردم فلسطین و لبناننده باد مبارزات رھایبخشز
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ترتسکیست سوپر انقالبی را افشاء کنند و آنھا را کھ فقط نقش تفرقھ افکنانھ دارند از جبھۀ ضد جنگ در سراسر 

 مختلف و ارسال آنھا بھ تمامی ھاىحزب ما با انتشار مرتب نقطھ نظرات خویش بھ زبان. جھان طرد نمایند
 داشتھ و بر افشاء و طرد خرابکاران ھا مواضع اصولی این جبھھ ضد جنگ نقش فعال ومؤثری در تقویتھاىجبھھ

تمام احزاب برادر و تشکالت کارگری و مارکسیستی لنینیستی . ترتسکیست و شبھ ترتسکیست تأکید جدی داشتھ است
 . کھ در ارتباط با حزب ما ھستند ھمین خط را با تمام قوا ادامھ داده و خواھند داد

 
*  *  *  *  *  * 

 

 سندیکای کارگران نیشکر ۀئت مدیری رئیس ھداشت علی نجاتیباز
 کنیم محکوم می  قویًا را تپھ ھفت

 
 خود در منزل١٣٨٧/١٢/١٨تاریخ  تپھ در ھفت  سندیکای کارگران نیشکر ۀعلی نجاتی رئیس ھیئت مدیر

می، علی نجاتی  جمھوری اسال.برد سر میھ درزندان ب چنان  ھم دستگیر وتوسط مزدوران رژیم جمھوری اسالمی
تپھ را بھ جرم دفاع از حقوق طبیعی کارگران و تأسیس سندیکای مستقل  این نمایندۀ منتخب کارگران نیشکر ھفت

. کارگری دستگیر نمود تا ازاین طریق عزم و ارادۀ پوالدین کارگران برای  کسب حقوق حقۀ خویش را درھم شکند
  !زھی خیال باطل

اری جمھوری اسالمی دست بھ بازداشت و آزار و دضد کارگری  سرمایھاین نخستین بار نیست کھ رژیم 
رژیم  جمھوری اسالمی از روی ضعف و . زند اذیت  و پرونده سازی علیھ فعالین کارگری و مخالفین خود می

استیصال و برای زھر چشم گرفتن از مبارزین کارگری و خانھ نشین کردن آنھا بھ ترور و ارعاب متوسل میگردد 
جمھوری اسالمی ھمچنان کھ تا کنون .  مستقل کارگری گرددھاىزاین طریق مانع رشد جنبش و تشکیل اتحادیھتا ا

 .بیند عمل کرده است بقای منحوس خویش را درسرکوب وحشیانھ و ضد انسانی کارگران و زحمتکشان می
ن آزادی فوری و  حزب ما ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانھ و ضد بشری جمھوری اسالمی خواھا

تنھا درسایۀ تشدید مبارزه و پیکار بی امان و . بی قید و شرط علی نجاتی و تمامی فعالین کارگری از زندان است
اری جمھوری اسالمی علیۀ فعالین کارگری و نیروھای د رژیم سرمایھھاىتوان توطئھ متحدانھ کارگران است کھ می
 فاشیستی ھاىان، کار، آزادی بیان و تشکل کارگران را با چنین شیوهرژیمی کھ پاسخ ن. ترقی خواه را در ھم شکست

 .و سرکوبگرانھ دھد، فرجامی جز مرگ و نیستی در انتظارش نخواھد بود
 
 

 ! فعالین کارگریۀآزادی فوری علی نجاتی و ھم
 !اری جمھوری اسالمیدمرگ بر رژیم سرمایھ

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٧ اسفند ٢١

www.toufan.org
 
 
 
 
 
 

 ! زنده باد پیکار متحد کارگران
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 و فرانسھ دری اردھیسرما  ھیعلی نفر ونیلیم ٣ باشکوه تظاھرات
درحکومت شکاف

 
 

ت و کمونیسھاى یک ماه و اندی پیش، بعد از این کھ فراخوان مشترک سندیکاھای کارگری، احزاب و سازمان
انقالبی فرانسھ برای اعتصابی یک روزه در اعتراض بھ تعطیل پی در پی واحدھای تولیدی و بازرگانی، در 
اعتراض بھ افزایش مداوم بیکاری، کاھش مستمر دستمزدھا، تنزل قدرت خرید مردم و افزایش سرسام آور 

 استقبال گستردۀ کارگران و کارمندان بر علیۀ اصالحات جاری دولت بھ سود مالکان و اربابان خودی با... ھاقیمت
 میلیون نفر در سراسر کشور دست از کار کشیدند ــ و ٢،۵شاغل در بخش خصوصی و دولتی روبرو شد ــ بیش از 

 ژانویۀ گذشتھ بود کھ بورژوازی از برآمد مبارزۀ طبقاتی و از قدرت ٢٩پس از تظاھرات با شکوه مردم فرانسھ در 
بھ طوری کھ سارکوزی اعتراض دستجمعی مردم را موجھ . ط اضطراری بھ وحشت افتادبسیج پرولتاریا در شرای

سندیکاھا نیز، ضمن . اعالم کرد کھ آماده است تا بر سر مشکالت جاری با سندیکاھای کارگری مذاکره کند! خواند
ھرات روز پنجشبھ تر در اعتصاب و تظا ھم زمان از مردم دعوت کردند کھ خیلی گسترده... قبول پیشنھاد مذاکره

مصلحتی سارکوزی برای تجزیھ " مسالمت" فوریھ نشان داد کھ ١٨شکست مذاکرات .  ماه مارس شرکت نمایند١٩
از جنبش و ... سندیکاھای کارگری، بھ خاطر جدا کردن کارمندان و استادان مدارس عالی و قضات و فرھنگیان و

 مارس، در کنار توپ و ١٩ ژانویھ تا ٢٩ این راستا، از در. در نھایت درھم ریختن یکپارچگی مبارزۀ مردم بود
را متوقف کردند، بعضی ھا موقتًا اصالحات در دانشگاه. دیپلماسی محرمانۀ الیزه نیز فعال بود... تشرھای مرسوم

تغییرات در وزارت دادگستری را معلق گذاشتند، مسئوالن مدارس عالی را مورد نوازش قرار دادند، اخراج 
 ... م را بھ بعد موکول کردند و معل١٣٠٠٠

. در این فاصلھ رشد نازل اقتصادی، مشکالت مالی و صنعتی، کسری بودجھ و کسری بازرگانی شدیدتر شد
خرد ھاى ریز و درشت، بنگاهھاى کساد بازار و معضل اضافھ تولید، سقوط روزانۀ نرخ بورس، ورشکستگی بانک

تر واحدھای تولیدی و  با تعطیل بیشتر و گسترده. باالگرفت... مادر و خواھر و خواھر زادهھاى و کالن، شرکت
در ھمین یکی دو ماه اخیر، روزی چند صد نفر بھ تعداد بیکاران . بازرگانی، بیکاری تمام آحاد مردم را دربر گرفت

گویند کھ در سال جاری بیش از  حال می.  بیکار در ماه ژانویھ بود١٠٠٠٠٠صحبت از افزایش . افزوده شد
اینھا ... تنزل دستمزد، افزایش قیمت، رونق مستمر فقر و خانھ بدوشی.  نفر دیگر نیز بیکار خواھند شد٣۵٠٠٠٠

ھمھ باعث رسوائی بیشتر بورژوازی شد، دیپلماسی محرمانۀ سارکوزی و شرکاء را با شکست روبرو کرد، بیش از 
یت از آن داشت کھ سندیکاھای کارگری اعتماد آخرین آمار رسمی حکا. پیش اعتبار سندیکاھای کارگری را باال برد

بیشتر، در % ٢١این بود کھ تعداد بیشتری، فقط از بخش خصوصی . ندامردم فرانسھ را بھ دست آورده% ٧٨بیش 
تر و با   نفر، بھ مراتب وسیع٣٠٠٠٠٠٠ مارس ، با حضور بیش از ١٩اعتصاب دوم شرکت کردند، تظاھرات 

 ...در حکومت شکاف ایجاد کرد، سارکوزی و شرکاء را بھ اختالف کشید. شد ژانویھ برگزار ٢٩تر از  شکوه
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این مبارزات اگرچھ ھنوز تحت .  پرولتاریای فرانسھ پیشتاز پیکار طبقاتی علیھ بورژوازی در اروپاست
رھبری حزب طبقاتی فرانسھ حزب کمونیست کارگران فرانسھ نیست لیکن گام مھمی بھ پیش در نبرد علیۀ 

بورژوازی را بر زمین کوبد و ھا ریست و این مبارزات سرانجام باید تحت رھبری مارکسیست لنینیستادسرمایھ
سوسیالیسم تنھا آلترناتیو این نظام گندیدۀ . مردم را ازشر این ھمھ کثافات اجتماعی، فقر و بیکاری و بحران رھا سازد

 .اریست و جز این نیز نخواھد بوددسرمایھ
 

*  *  *  *  *  * 
 

)١٣( از فروپاشی سوسیالیسم درشورویآغ
 یک بازنگری مجدد

  طبقات و دستآوردھای سوسیالیسم  
 

 :لنین در مقالۀ ابتکار عظیم  می نویسد
 

 تا زمان ــپرولتاریا پس از تصرف قدرت سیاسی، مبارزۀ طبقاتی را قطع نمی کند، بلکھ آن را » 
 .ایط دیگر، بھ شکل دیگر و با وسائل دیگر ادامھ می دھد، ولی البتھ در شر ــمحو کامل طبقات

این ھدف نامند،  کھ خود را سوسیالیست می  کسانیۀ چیست؟ ھم"محو طبقات" و اما معنای 
 ھاىطبقات بھ گروه. ورزند ، ولی چھ بسا ھمھ در معنای آن تعمق نمینھائی سوسیالیسم را قبول دارند

 معین تولید اجتماعی، بر در سیستم تاریخًابزرگی از افراد اطالق می گردد کھ بر حسب جای خود 
با وسائل تولید، بر حسب ) کھ اغلب بھ صورت قوانین تثبیت و تنظیم گردیده است(حسب مناسبات خود 

 دریافت و میزان آن سھمی از ثروت ھاىنقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر این برحسب شیوه
ئی از افراد ھستند کھ از ھاچنان گروه طبقات آن. مایزنددیگر مت اجتماعی کھ در اختیار دارند از یک

 کھ بین جای آنھا در یک رژیم معین اقتصاد اجتماعی علت تمایزیھ بتواند،  بین آنھا یک گروه می
 .وجود دارد، کار گروه دیگر را بھ تصاحب خود در آورد

ران را ادین و سرمایھواضح است کھ برای محو کامل طبقات باید نھ تنھا استثمارگران یعنی مالک
 مالکیت خصوصی بر وسایل ھرگونھ لغو نموده بلکھ باید آنھا راسرنگون ساخت و نھ تنھا مالکیت 

تولید را نیز ملغی ساخت و ھم فرق بین شھر و ده و ھم فرق بین افراد متعلق بھ کار جسمی و افراد 
انجام این امر باید در جھت تکامل برای . این کاریست بس طوالنی. متعلق بھ کار فکری را از بین برد

  تولید کوچک فائق آمدۀنیروھای مولده گام بزرگی بھ پیش برداشت، باید بر مقاومت بقایای کثیرالعد
گردد و بسیار سرسخت است و فائق آمدن بر آن بسیار  طور پاسیف ابراز میھ مقاومتی کھ اغلب ب(

  «.ناشی از این بقایاست فائق آمد، باید بر نیروی عظیم عادت و جمودی کھ )دشوار است
   

 ردارھای اقتصادی آندھد و تمام بُِ لنین در اینجا تعریف روشنی از محو طبقات می
 .  شمارد را بر می

اضمحالل مناسبات حاکم  آغاز بھدر روسیھ حزب کمونیست شوروی بھ رھبری استالین در ھمان بدو انقالب 
 اقتصادی، ۀ پنجسالھاىلکیت دولت سوسیالیستی در آورد و با تصویب برنامھاری نمود وسایل تولید را بھ مادسرمایھ

 استقالل کشور و محو بھره کشی انسان از انسان ۀ کردن کشاورزی زمینبا سیاست صنعتی کردن کشور و اشتراکی
. ون آمدنیروی کار کارگران از صورت کاال بیر. نیروی کارگر کارگران قابل خرید و فروش نبود. را فراھم آورد

.  ملی شدند و در اختیار دولت دیکتاتوری پرولتاریا قرار گرفتندھا زیر زمینی و بانکھاىبازرگانی خارجی، ثروت
گذشت آن طبقاتی کھ بر حسب   سال کھ از انقالب اکتبر می١٩بنا بھ تعریف لنین دیگر در اتحاد شوروی بعد از 

کھ اغلب بھ صورت قوانین تثبیت و تنظیم ( حسب مناسبات خود  معین تولید اجتماعی، برجای خود در سیستم تاریخًا
با وسائل تولید، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر این برحسب شیوه ھای دریافت و ) گردیده است
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اد در اتح.  وجود نداشت،میزان آن سھمی از ثروت اجتماعی کھ در اختیار داشتند طبقات استثمارگر نامیده می شدند
علت تمایزشان در ھ  بزرگ و طبقاتی کھ بھاى دیگر گروه، سال تحوالت و تغییرات اقتصادی١٩شوروی بعد از 

ئی از افراد تبدیل شده ھاچنان گروه شان در تولید بھ آن علت جایگاه اجتماعیھ یک رژیم معین اقتصاد اجتماعی، ب
 .، وجود نداشتباشند کھ بتوانند کار گروه دیگر را بھ تصاحب خود در آورند

 بزرگی صحبت ھاىآیا خنده آور نیست کھ ما بعد از این ھمھ تغییرات بنیادی در عرصھ اقتصادی از گروه
 ھاىکنیم کھ دارای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بوده و کار غیر را استثمار می کنند؟ کجا بودند این گروه

طبقھ بھ مفھوم اقتصادی در شوروی از . ضمحل کردندئی را در شوروی با انقالب اقتصادی مھابزرگ؟ چنین گروه
 ما مجددًا. خواھند امری را کھ صحت دارد نا صحیح جلوه دھند آمیزی مفاھیم می این شعبده بازان با درھم. بین رفت

 خود استثمار ھاىخریدند و در کارخانھ پرسیم این طبقات استثمارگر کھ نیروی کار را در بازار آزاد می می
برای آنھا . ندا مفھوم طبقھ را نفھمیدهھا در کجای شوروی بودند؟ روشن است کھ این شبھ مارکسیستکردند می

ھم در قبل و ھم در بعد از انقالب بورژوازی روسیھ بھ . دوران قبل از انقالب و بعد از انقالب فرقی نکرده است
 .فھمند اقتصادی نمیآنھا فرق طبقھ را از نظر مفھوم . صورت طبقھ بر تولید تسلط داشتھ است

 اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی ۀما در حال ساختن شالود"استالین تحت عنوان 
 :گوید راند و می  در مورد اساس ساختمان سوسیالیسم در شوروی سخن می" بنا کنیمرا تمامًا توانیم آن ھستیم و می

 
 و آن دیکتاتوری  ــسیالیسم دیگر در نزد ما ساختھ شده استمن در سخنرانیم گفتم کھ اساس سیاسی سو»  

من ادامھ . را بسازیم من گفتم کھ اساس اقتصادی سوسیالیسم خیلی مانده کھ ساختھ شود و ما باید آن. پرولتاریاست
 در  اقتصادی سوسیالیسم راۀتوانیم با تکیھ بر نیروی خود پای آیا ما می:  دھم کھ طرح پرسش باین نحو است می

را بھ زبان طبقاتی برگردانیم بھ شکل زیر در  کشورمان مستقر کنیم؟  من سرانجام گفتم کھ این پرسش اگر آن
 مان بر بورژوازی چیره شویم؟  نیروی شوروی،توانیم متکی بر نیروی خود آیا ما می: آید می

اد جماھیر شوروی ترتسکی در سخنرانیش مدعی است کھ من منظورم از چیره شدن بر بورژوازی در اتح
در اینجا روح فراکسیون تروتسکی در وی حلول .  این درست نیستطبیعتًا. سوسیالیستی از جنبھ سیاسی بوده است

آید کھ من منظورم از چیره شدن بر بورژوازی در اتحاد جماھیر شوروی  از سخنرانی من چنین بر می. کرده است
 . سیاسی مدتھاست انجام شده استۀزیرا کھ غلب اقتصادی مورد نظرم بوده است ۀسوسیالیستی غلب

منظور از غلبھ اقتصادی بر بورژوازی در اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی چیست؟ و یا بھ عبارت دیگر 
 مفھوم پی ریزی بنای اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی چیست؟ 

 
یک کلیت ھ ی را با صنایع سوسیالیستی بساختمان اساس اقتصادی سوسیالیسم یعنی کشاورز» 

اقتصادی بدل کنیم، کشاورزی را تحت رھبری صنایع سوسیالیستی قرار دھیم، مناسبات میان شھر و ده 
 تولیدات کشاورزی و محصوالت صنعتی تنظیم کنیم، یعنی تمام آن مجاری را ببندیم ۀرا بر اساس مبادل

شود و سرانجام  ید آمده و قبل از ھر چیز سرمایھ ایجاد میو نابود گردانیم کھ از طریق آنھا طبقات پد
بھ (. شوند  و بالواسطھ بھ محو طبقات منجر مینوعی شرایط تولید و توزیع بنا نھیم کھ مستقیمًا

 ).سخنرانی استالین در پلنوم وسیع  ھفتم کمیتھ مرکزی حزب کمونیست شوروی مراجعھ کنید
ختمان اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماھیر شوروی این شکل در سخنرانیم ماھیت ساھ من ب

 .سوسیالیستی را تعریف کردم
 سوسیالیسم است کھ لنین در " اقتصادیۀپای"، "ماھیت اقتصادی" بازتاب تعریف این تعریف دقیقًا

برنامھ و " ۀمنظور مقال( . بیان کرده است"مالیات جنسی"ش اطرح مشھور خود مربوط بھ مقالھ
 چاپ چھارم صفحات ٣٢باشد، مراجعھ شود بھ جلد   می" مالیات جنسیۀدربار" ۀزوئی برای جھاطرح
 ) بھ زبان روسی٣٠٧ تا ٢٩٩

توانیم بر روی امکان ساختمان اقتصادی سوسیالیسم در  آیا این تعریف درست است و آیا ما می
 . تفاوت عقاید ماستۀ حال این اساس مسئل ــکشورمان حساب کنیم

راحتی از کنارش رد شد، ظاھرا ھ این پرسش برخورد نکرد، وی بھ م بترتسکی حتی کناری ھ
 .فکر کرده بود صرفھ در این است کھ سکوت کند

 را کامًال توانیم آن کھ ما در حال آن ھستیم کھ اساس اقتصادی سوسیالیسم را بنا کنیم و ما می این
 :توانیم از این واقعیت بفھمیم کھ بنا کنیم را می
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کھ تولید غیر ملی در کشور ما  یالیستی ما یک تولید بزرگ منسجم است در حالیتولید سوس) الف
ھم تولید بزرگ منسجم در قبال تولید  روشن است کھ رجحان تولید بزرگ و آن. تولید خرد پراکنده است

 .خرد یک واقعیت غیر قابل انکار است
تھ و تولید خرد این رھبری دست گرفھ تولید سوسیالیستی ما مدتھاست رھبری تولید خرد را ب) ب

آثار استالین جلد (« . کھ این تولید خرد مربوط بھ شھر و یا روستا باشد را پذیرفتھ است صرفنظر از این
 ).١٩٢٧ تا ژوئیھ ١٩٢٦ دسامبر ،٩
 

 طبقاتی نیست سخن بر سر ایجاد آن پایھ و ۀپس مالحظھ می کنید کھ در آثار استالین سخن بر سر نفی مبارز
 مادی ھرا از نظر توان اقتصادی و زمین توان طبقھ را تعریف کرد و یا آن تصادی است کھ بھ موجب آن میاساس اق
 . نابود نمود،پیدایش

 سیاسی، اقتصادی و ھاى مستمر طبقاتی کرد و این مبارزه در عرصھۀبرای نابودی طبقات باید مبارز
در اثر انجام انقالب سوسیالیستی اکتبر و خلع ید در اتحاد جماھیر شوروی . گیرد ایدئولوژیک ھمواره صورت می

بورژوازی از قدرت و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا تحت رھبری حزب کمونیست بلشویک شوروی و تصاحب 
بورژوازی  و طبقات استثمارگر دیگر در قدرت .  سیاسی بھ نتیجھ رسیدۀ پرولتاریا در عرصۀقدرت سیاسی، مبارز

توان مدعی شد کھ بورژوازی پس از انقالب کبیر اکتبر ھنوز در قدرت   نمیاىا ھیچ حیلھب. سیاسی حضور نداشتند
 .سیاسی سھیم بود و یا حضور داشت

 بورژوازی و استثمارگر را از میان ۀ اقتدار اقتصادی طبقھاىحال باید با تکیھ بر دیکتاتوری پرولتاریا، اھرم
وری ساختمان سوسیالیسم در شوروی، با دست قدرتمند رھبری داشتند و این کار با نیروی توانفرسا و تئ بر می

وقتی قانون اساسی اتحاد جماھیر شوروی تغییر یافت و در این قانون اساسی .  استالینی حزب بھ نتیجھ رسید
 طبقھ ۀشد از وجود و حضور طبقات استثمارگر بھ مثاب وضعیت جدید اقتصادی و سیاسی بازتاب یافت دیگر نمی

مضحک . کند این امر تکیھ میھ درستی بھ و استالین ب. طبقات استثمارگر در شوروی نابود شدند. راندمنسجم سخن 
شدند کھ ما انقالب کردیم، قدرت سیاسی را کسب کردیم، دیکتاتوری   سال ھنوز مدعی می٢٠بود اگر در بعد از 

 طبقھ از بین ببریم و وضع ۀمثابھ قات را بلتاریا را مستقر ساختیم، اقتصاد را دگرگون ساختیم ولی نتوانستیم طبوپر
چھ کھ ھنوز باقی مانده  آن.  چنین رھنمودی بھ پرولتاریای جھان سند ورشکستگی بودطبیعتًا. بھ صورت سابق است

اری بود کھ باید با د سرمایھۀاری و طبقد عقب مانده و ارتجاعی سرمایھۀ و فرھنگ چند صد سالھابود افکار و ایده
افکار بورژوازی ھنوز زنده بود کھ بارھا لنین و استالین . شد  جھان مبارزه میۀ رفتن طبقات در عرصآن تا از بین

. کرد یافت و باید ادامھ پیدا می  طبقاتی ادامھ میۀاین جھت مبارزھ ب.  آنھا اشاره داشتندسخت جانیبھ دیرپائی و
 طبقاتی قرار ۀوروی را مترادف با نفی مبارز اشاره بھ محو بورژوازی از نظر اقتصادی در قانون اساسی شاىعده
در قانون اساسی شوروی بھ روشنی بھ این تحوالت اقتصادی . دھند و این ناشی از اختالط مفاھیم در بین آنھاست می

تمام تحوالت . کھ منجر بھ نفی بورژوازی بھ عنوان طبقھ و یک گروه بزرگ استثمارگر شده است اشاره رفتھ است
را کھ  برجستھ گردیده و خوب است کھ ما سند آن ، کارگر بھ ثمر رسیده استۀ دست حزب و طبقاقتصادی کھ با

 : ھمان سند بحث پیرامون قانون اساسی شوروی است منتشر کنیم
    
 قانون اساسی نوین اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی. کنگره ھشتم شوراھا »

اھیر شوروی سوسیالیستی تصمیم بھ تغییر قانون اساسی تم شوراھای اتحاد جمف کنگره ھ١٩٣٥در فوریھ سال 
لزوم تغییر قانون اساسی اتحاد شوروی ناشی از آن .  گرفت، تصویب شده بود١٩٢٤ کھ در سال ،اتحاد شوروی

در   یعنی از موقع تصویب نخستین قانون اساسی اتحاد شوروی تا روزھای ما١٩٢٤تحوالت بزرگی بود کھ از سال 
 گذشتھ تناسب قوای طبقاتی در اتحاد جماھیر شوروی تغییر یافتھ ھاىطی سال. وی روی داده بودحیات اتحاد شور

 مالکیت ، رژیم کلخوزی پیروز شد، از پای درآمدندھا کوالک،صنایع نوین سوسیالیستی ایجاد گردید: بود
پیروزی سوسیالیسم . گردید شوروی استوار ۀعنوان اساس جامعھ  اقتصاد ملی بۀسوسیالیستی بر وسائل تولید در کلی

 برابر و ،سوی دمکراسی کردن سیستم انتخاباتی برداشتھ شود و انتخابات ھمگانیھ امکان داد کھ گامی فراتر ب
 .ی مخفی برقرار گرددأ با ر،مستقیم

 اساسی تحت ریاست رفیق استالین قانون اساسی نوین اتحاد شوروی را طرح ریزی ۀ قانونکمیسیون ویژ
در کنگره .  عموم ملت گذارده شد و این شور پنج ماه و نیم ادامھ داشتۀح قانونی در معرض مشاوراین طر. کرد

  .مذاکره قرار گرفت و مورد  طرح قانون اساسی نوین اتحاد جماھیر شوروی مطرح ، شوراھاۀھشتم فوق العاد
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وین اتحاد جماھیر شوروی  قانون اساسی نۀبایستی الیح  کھ می، کنگره ھشتم شوراھا، ١٩٣٦در نوامبر سال 
 .  گرد آمد،را تصویب و یا رد نماید

 تغییرات اساسی ، طرح قانون اساسی نوین دادۀرفیق استالین در گزارشی کھ در کنگره ھشتم شوراھا دربار
 . در کشور شوراھا روی داد تشریح نمود١٩٢٤ کھ از زمان تصویب قانون اساسی سال ،را

در آن موقع حکومت شوروی رشد .  نپ تدوین شده بودۀین دور در نخست١٩٢٤قانون اساسی سال 
در آن زمان حساب حکومت شوروی این بود کھ در . اری را نیز در ردیف رشد سوسیالیسم مجاز دانستھ بوددسرمایھ

اری د پیروزی سوسیالیسم را نسبت بھ سرمایھ،اری و سوسیالیستیدجریان مسابقھ بین دو سیستم یعنی سیستم سرمایھ
.  ھنوز حل نشده بود"کدام یک غالب خواھد شد"کھ   اینۀ مسئل،در آن زمان. مین نمایدأ اقتصادی تھیھ و تۀرشتدر 

در آن زمان . رسید  حتی بھ سطح پیش از جنگ ھم نمی، فنی کھنھ و فقیری قرار گرفتھ بودۀصنایع کھ بر روی پای
ھا در اقیانوس بی پایان اقتصاد انفرادی سوخوزھا و کلخوز. تری را طی میکرد کشاورزی نیز وضع اسف آور

 بلکھ فقط ، نبودھادر آن زمان سخن بر سر از بین برداشتن کوالک.  بودنداىر جدا افتادهیی مانند جزائروستا
 درصد را تشکیل ٥٠قسمت بازرگانی سوسیالیستی تنھا قریب .  گردش کاالۀدررشت. بایستی آنھا را محدود کرد می

 .میداد
 بھ کلی تغییر ١٩٣٦اقتصاد اتحاد شوروی در سال .  دیگری داشتۀ اتحاد شوروی منظر١٩٣٦ولی در سال 

 اقتصاد ملی ھاى رشتھۀ در کلیــ ، از میان برداشتھ شده بوداری کامًالددر این موقع دیگر عناصر سرمایھ. یافتھ بود
از مقدار پیش از جنگ بیشتر شده  صنایع سوسیالیستی ھفت برابر ھاىفرا آورده. سیستم سوسیالیستی پیروز شده بود

 تولید سوسیالیستی کھ از حیث عظمت و کار ،دراقتصاد روستا. در کرده بودھ  از میدان بو صنایع شخصی را کامًال
. مده بودآبھ شکل سیستم سوخوزھا و کلخوزھا غالب  ، ماشین و تجھیزات نوین فنی در جھان نظیر نداردۀوسیلھ ب

 بھ کلی از میان برداشتھ شده بودند و اقتصاد انفرادی ھم دیگر ، خاصۀوان یک طبق بھ عن١٩٣٦ درسال ھاکوالک
. دست دولت و کئوپراسیون تمرکز یافت  گردش کاال درۀ کلی،کرد در اقتصاد کشور ھیج گونھ نقش جدی بازی نمی
 بھ عنوان اساس ،لیدمالکیت اجتماعی سوسیالیستی بر وسائل تو. استثمار فرد از فرد برای ھمیشھ از بین برده شد

 ، نوین سوسیالیستیۀدر جامع.  اقتصادی ملی برقرار گردیدھاى رشتھۀ در کلی،خلل ناپذیر رژیم نوین سوسیالیستی
 شوروی شرائط زندگانی ۀبرای تمام اعضای جامع.  بیکاری و خانھ خرابی برای ھمیشھ از میان رفت، فقر،بحران

 .مرفھ و متمدن فراھم گردید
 ترکیب طبقاتی اھالی اتحاد شوروی ھم ، در گزارش خود اظھار داشت کھ موازی با این تغییراترفیق استالین

 مالکین و بورژوازی بزرگ امپریالیستی سابق در ھمان دوران جنگ داخلی از میان برداشتھ ۀ طبق،تغییر یافتھ است
 ،ھا کوالک، بازرگانان،اراندمایھ یعنی سر، تمام عناصر استثمار کننده، ساختمان سوسیالیستی ھمھاىطی سال. شد

 از میان بردن کامل آن ھم از  واست برجای مانده ۀ استثمار کنندۀتنھا بقایای ناچیزی از طبق. سفتھ بازان برچیده شدند
 )تکیھ از توفان.(مسائل آینده نزدیک میباشد

 سوسیالیستی ساختمانھاى  طی سال،زحمتکشان اتحاد شوروی یعنی کارگران و دھقانان و روشنفکران
 . نداعمیقانھ تغییر شکل یافتھ

این .  نیست، کھ فاقد وسائل تولید باشداى استثمار شوندهۀاری یک طبقدسرمایھ دوران کارگر دیگر مانند ۀطبق
اران گرفتھ و بھ مالکیت اجتماعی تبدیل د وسائل تولید را از دست سرمایھ،اری را نابود کردهدطبقھ اکنون سرمایھ

دست ھ پرولتاریای اتحاد شوروی کھ زمام حکومت را ب.  سابق نیستۀیگر پرولتاریا بھ معنی ویژنموده است و د
 کارگری تبدیل گشتھ است کھ از استثمار آزاد است و سیستم ۀچنان طبق  نوینی و بھ آن کامًالۀ بھ طبق،گرفتھ است

 ۀچنان طبق  یعنی آن، قرار کرده استاری را نابود و مالکیت سوسیالیستی را بر وسائل تولید برداقتصادی سرمایھ
 . کارگری کھ تا کنون تاریخ بشر نظیرش را ندیده است

در ایام پیشین زیاده از . تر نیست تغییری ھم کھ در وضع دھقانان اتحاد شوروی روی داده از این کم عمق
 زمین خود مشغول تالش ھاىدیگر جدا در قطعھ طور پراکنده و از یکھ  ب ی و میانھئلیون خانوار روستایبیست م

 ،بازان  سفتھ، بازرگانان،ھا کوالک، آنھا عقب مانده بود و خود آنھا از طرف مالکینۀتکنیک مورد استفاد. بودند
 :نداوجود آمدهھ  نوینی باکنون در اتحاد جماھیر شوروی دھقانان کامًال. شدند  استثمار می،رباخواران و مانند آن

.  دیگر وجود ندارند، کھ بتوانند دھقانان را استثمار نمایند، و رباخواران بازرگانان،ھامالکین و کوالک
 ، کھ اساس آن مالکیت خصوصی وسایل تولید نبوده،ی داخل کلخوزھا گردیده استئاکثریت ھنگفت اقتصاد روستا

 از ھر گونھ این دھقانان تراز نوین ھستند کھ.  کار مشترک نمو کرده استۀ کھ بر پای،بلکھ مالکیت اشتراکی است
 . خود ندیده استھ چنین دھقانانی را نیز تاریخ بشر ھنوز ب. استثماری آزادند
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اکثریت .  شکل نوینی بھ خود گرفتھ استۀ روشنفکر کامالۀتود. نداییر نمودهغروشنفکران اتحاد شوروی نیز ت
اری خدمت دق بھ سرمایھند و مانند روشنفکران سابااین روشنفکرھا از میان کارگران و دھقانان بیرون آمده

 سوسیالیستی ۀلحقوق جامعااکنون روشنفکران اعضای متساوی. نمایند  بلکھ بھ سوسیالیسم خدمت می،کنند نمی
اینھا .  سوسیالیستی را ایجاد میکنندۀ نوین یعنی جامعۀ جامع،این روشنفکران ھم دوش با کارگران و دھقانان. نداشده

تاریخ بشر ھنوز چنین . ند و از ھر گونھ استثمار آزادنداخدمت خلق کمر بستھروشنفکران تراز نوین ھستند کھ بھ 
 . خود ندیده استھ روشنفکرانی را ب

 ، خصوصیات سابق از بین میرود،بدین طریق حدود طبقاتی بین زحمتکشان اتحاد شوروی سترده میشود
اساس یگانگی معنوی . د و محو میشود دھقانان و روشنفکران فرو میریز،تضادھای اقتصادی وسیاسی بین  کارگران

 . و سیاسی جامعھ فراھم گردیده است
 قطعی سوسیالیسم در اتحاد شوروی در ھاىاین تغییرات ژرف در زندگانی اتحاد جماھیر شوروی این کامیابی

 .قانون اساسی اتحاد شوروی تجسم یافت
 کھ ،ابدی  کارگر و دھقان تشکیل میۀ دوست یعنی از طبقۀ شوروی از دو طبقۀ جامع،طبق این قانون اساسی

 دولت سوسیالیستی کارگران ــاتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی . در بین این دو طبقھ ھنوز فرق طبقاتی باقی است
 .و دھقانان است

 سیاسی اتحاد جماھیر شوروی را شوراھای نمایندگان زحمتکشان تشکیل میدھند کھ این شوراھا در ۀشالود
دست آوردن دیکتاتوری پرولتاریا رشد نموده و مستحکم  ھب اران ودردن حاکمیت مالکین و سرمایھ سرنگون کۀنتیج

 .شده است
 شوراھای نمایندگان زحمتکشان در دست زحمتکشان شھر و ده ۀوسیلھ تمام حاکمیت در اتحاد شوروی ب

 . باشد می
 .ترین مقام دولتی اتحاد شوروی شورای عالی اتحاد شوروی است عالی

 ھاو شورای ملتجماھیرلحقوق یعنی شورای اتحاد ارای عالی اتحاد شوروی کھ از دو مجلس متساویشو
 با ، مستقیم و متساوی،سال بر اساس انتخابات ھمگان  چھارمدتتشکیل میشود از طرف اھالی اتحاد شوروی برای 

 .ی مخفی انتخاب میگرددأر
 شوراھای نمایندگان زحمتکشان ھمگانی ۀتخابات کلی مانند ان،انتخابات شورای عالی اتحاد جماھیر شوروی

کھ از طرف دادگاه محکوم بھ محرومیت از حقوق انتخاباتی   بدین معنی کھ بھ غیر از اشخاص دیوانھ و کسانی،است
 ۀ درج، مذھب، ملیت، سالگی رسیده باشند بدون رعایت نژاد١٨سن ھ  اھالی اتحاد شوروی کھ بۀ ھم،نداگردیده

 حق دارند درانتخابات نمایندگان شرکت ــ ، وضع مادی و عملیات گذشتھ، اصل و نسب اجتماعی،نت سکو،معلومات
 .نموده و خود نیز انتخاب شوند

 اتباع در انتخابات ۀی دارد و ھمأ بھ این معنی کھ ھر یک از اتباع حق یک ر،انتخاب نمایندگان متساوی است
 .نمایند طور تساوی شرکت میھ ب

 شوراھای نمایندگان زحمتکشان از انتخابات ۀ بھ این معنی کھ انتخاب ھم،دگان مستقیم استانتخابات نماین
 بالواسطھ از طریق انتخابات مستقیم ،شوراھای زحمتکشان ده و شھر گرفتھ تا انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی

 .انجام میشود
 عالی و شورای ی شوراۀ ھئیت رئیس، عمومی ھر دو مجلسۀشورای اتحاد جماھیر شوروی در جلس

 .کمیسرھای ملی را انتخاب میکند
 اقتصادی اتحاد جماھیر شوروی عبارت است از سیستم سوسیالیستی اقتصاد و مالکیت سوسیالیستی بر ۀشالود
ھر کس ھ از ھر کس مطابق استعدادش و ب" ،در اتحاد شوروی این اصل سوسیالیستی مجری است. وسائل تولید

 ."مطابق کارش
مین مادی در ایام پیری و نیز در أ حق ت، حق تحصیل، حق استراحت،تمام اتباع اتحاد شوروی حق کاربرای 

 .مین میگرددأ ت،صورت بیماری و از دست دادن استعداد کار
تساوی حقوق اھالی اتحاد شوروی با .  کار بھ زن حقوق متساوی با مرد تفویض میگرددھاى رشتھۀدر کلی

 . قانون ثابت و حتمی میباشد،صرف نظر از ملیت و نژاد
 .ھمھ از آزادی مذھب و آزادی تبلیعات ضد مذھبی بھره مند ھستند

 حق متشکل شدن در ،ھا مجالس و میتینگ، قلم، آزادی بیانــ سوسیالیستی ۀقانون اساسی از نظر تحکیم جامع
ه یافتن را برای  مصونیت منزل و محرمانھ بودن مکاتبھ و حق پنا، مصونیت شخصی، اجتماعیھاىسازمان
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دی ملی مورد تعقیب قرار اخارجیانی کھ در اثر دفاع از منافع زحمتکشان یا فعالیت عملی و یا مبارزه در راه آز
 .گرفتھ باشند تضمین میکند

 ھر یک از افراد اتحاد جماھیر شوروی گذارده ۀفی بس جدی بھ عھدیقانون اساسی جدید در عین حال وظا
 نسبت بھ وظائف اجتماع خود صادق ، انضباط در کار را رعایت نمایند، کنندءین را اجرا بدین معنی کھ قوان،است
 مالکیت اجتماعی سوسیالیستی را محترم ، قواعد زندگی و معیشت اجتماعی سوسیالیستی را محترم شمارند،باشند

 .خویش دفاع کنند مالکیت اجتماعی سوسیالیستی را محفوظ و مستحکم دارند و از میھن سوسیالیستی ،شمارند
 . " مقدس ھر یک از اتباع اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی استۀ میھن وظیف ازدفاع"

 مختلف در یکی از مواد قانون اساسی چنین ھاىشکل شدن در جامعھتاما در خصوص حق اتباع برای م
 :نوشتھ شده است

 در حزب کمونیست ،ھای زحمتکش کارگر و سایر قشرۀترین افراد از بین صفوف طبق ترین و آگاه فعال"
 پیش آھنگ زحمتکشان در مبارزه برای استحکام و رشد ۀ کھ دست،اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی) بلشویک(

 متحد ،باشد  زحمتکشان اعم از اجتماعی و دولتی میھاى رھبری تمام سازمانۀرژیم سوسیالیستی و عبارت از ھست
 ."میشوند

 .ید نمودئاسی نوین اتحاد شوروی را بھ اتفاق آراء تصویب و تا ھشتم شوراھا قانون اسۀکنگر
 قانون اساسی پیروزی سوسیالیسم و دمکراسی کارگر و دھقان ،بدین طریق کشور شوراھا قانون اساسی نوین

 . دست آوردھ را ب
نوینی از  ۀاتحاد شوروی بھ مرحل: ید کرد کھئبا این ترتیب قانون اساسی این واقعیت جھانی و تاریخ را تا

 کمونیستی وارد شده ۀ سوسیالیستی و منتقل گشتن تدریجی بھ جامعۀپایان رساندن ساختمان جامعھ  بۀ بھ مرحل،رشد
از ھر کس مطابق استعدادش بھ ھر ":  زندگانی اجتماعی باید این اصل کمونیستی باشدأاست کھ در آن جامعھ مبد

 ). چاپ توفان ــنیست اتحاد شورویختصر حزب کمومنقل از تاریخ ( ."کس مطابق احتیاجش
 اقتصادی را ھرگز بھ عنوان ھاىزیر کشیدن بورژوازی از قدرت سیاسی و سپس از توانائیھ رفیق استالین ب

اری تفاوت دوی معتقد است کھ طبقات در دوران سوسیالیسم با دوران سرمایھ. زند  طبقاتی جار نمیۀپایان مبارز
 تاریخی متفاوت را نمی شود با ھم قیاس مکانیکی ۀوضعیت دو دور. دار نیستنددارند و از جایگاه یکسانی برخور

 فرھنگی و ایدئولوژیک ۀ طبقاتی مرکز ثقلش را بھ مبارزۀمبارز.  طبقاتی نیستۀولی این بھ مفھوم پایان مبارز. کرد
 و اقدامات  سیاست و اقتصاد تنھا حکم خرابکاریۀ بورژوازی سرنگون شده در عرصۀمبارز. کند منتقل می

توانائی بورژوازی سرنگون شده در نیروی . خود خواھد گرفت و نھ یک حرکت و یا جنبش طبقاتیھ تروریستی ب
ایدئولوژیک وی است و باید در این عرصھ نیز بر افکار دشمنان طبقاتی غالب آمد ولی دشمنان خلق را باید سرکوب 

     ادامھ دارد .کرد
 

******* 
، گرسنگی دادن و ایجاد فقر در بی خانمانی میلیونھا انسان. ی ھنوز کوالک می کند و این تازه اول کار استبحران سرمایھ دار« 

، نتیجھ بحرانی کھ دامنھ اقتصاد سرمایھ داری را گرفتھ است. عرصھ جھان آنھم بھ صورت آگاھانھ یک جنایت علیھ بشریت است
 ناشی از حرص و آز ،یا آنطور کھ تبلیغ می کنند تا مردم را شستشوی مغزی دھند، و ، نتیجھ اشتباه این یا آن فرد نیستاتفاق نیست

این بیماری جذام سامانھ سرمایھ داری است کھ بر اساس کسب سود حد اکثر بنا شده است و . افراد جداگاھانھ سرمایھ داری نیست
اشینھای سواری و حمل و نقل مملو گشتھ است و در حالیکھ کارخانھ ھا از م. مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را مقدس می داند

در حالیکھ صدھا ھزار خانھ مسکونی . ثروت روی ثروت خوابیده است مردم توانائی خرید این کاالھا را ندارند و باید گرسنگی بکشند
ین مثال ساده عرضھ می تناقض سامانھ سرمایھ داری در ھم. خالی در اختیار بانکھا و بیمھ ھاست مردم در زیر چادر زندگی می کنند

مرگ . در حالیکھ ثروت وجود دارد مردم از فقر میمیرند. در یک طرف قطب ثروت و در طرف دیگر قطب فقر نشستھ است. شود
دولتھا حافظ این . محصول کمبود کاال و ثروت نیست محصول توزیع غیرعادالنھ و تقدس مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است

و تانک ھستند و بھ جای رسیدگی بھ وضع مردم سیستھای کنترل و نظارت بر مردم را تکمیل کرده و قوانین بیعدالتی با زور توپ 
دستگاھھای سرکوب بھ بھانھ مبارزه با . ارتجاعی ضد دموکراتیک برای مقابلھ با برآمد آتی توده ھا بھ تصویب می رسانند

 شبکھ وسیعی برای نظارت بر مردم و ھدایت افکار . می شودرتھر روز گسترده “ بنیادگرائی“، “اسالم سیاسی“، “تروریسم“
رفاه جای خود را بھ فقر می دھد و دموکراسی بورژوازی آن روی سکھ . عمومی با آخرین تجھیزات علمی و فنی ایجاد کرده اند

 » .خویش را کھ اختناق و سرکوب است نمایان می سازد
 ) کارگزار سرمایھ مالی و اختناقیا“  دموکراسیرفاه و“ت ھای دول( نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران
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 ١٣٨٨ ماه فروردین  ١٠٩توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمھوری اسالمی، علیھ دبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ
د انقالب ترتسکیسم و شبھ امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وض

) توفان(ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ حزب کارایران 
 !کمک مالی کنید

 
 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره

 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدپانزۀ گزارش 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 *

 
 org.toufan.www:  آدرس اینترنتی

 
  org.toufan@toufan:    آدرس تماس

     

 
 

 بھ حزب طبقۀ کارگر ایران بپیوندید


