
الکترونیکی توفان

نشریھ الکترونیکی حزب کارایران
 ٢٠٠٩ ژوئن   ١٣٨٨ ماه خرداد                       ٣۴شماره 

toufan@toufan.org        www.toufan.org

  ھمدستی با رژیم،تشویق مردم بھ شرکت در مضحکۀ انتخابات
 ٢. ص  اسالمی استفاشیستی جمھوری 

 

 از گزارش جلسۀ سخنرانی در سوئد ى اچکیده
نظری اجمالی بھ جنبش کارگری و سندیکائی ایران

٣. ص  از آغاز تا امروز
  

  دانشجویاناتاعتراض انتخابات قالبی و ۀدرحاشی
 ٩. ص   سخنرانی میرحسین موسوی در دانشگاه زنجانۀجلس

 

 
 

١١.ص واجتماعات اول ماه مھ در کشورھای مختلف ھاگزارش مختصری از تظاھرات

                 
                                              

١۵. ص  محکوم میکنیماخراج علی نجاتی و احکام صادره برای کارگران ھفت تپھ را قویا
    

 ، ھاخطاب بھ احزاب برادر و سازمان
   انقالبی و  مترقیھاىاحزاب، وشخصیت

          !ھجوم وحشیانھ بھ تظاھرات اول ماه مھ را محکوم کنید
 ١۶. آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی ص 

  ٢٠.رگران ص درھمبستگی با کاکانون وحدت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
 

 )مارکسیست لنینیست( نامھ اعتراضی حزب کمونیست بنگالدش
 ٢١. ص  و مقامات جمھوری اسالمی بھ سفارت

    
  ٢٢.ص یک بازنگری مجدد )پایان(شوروی آغاز فروپاشی سوسیالیسم در



 ٨١٣٨ماه  خرداد                          ٣۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٢

 

  ھمدستی با رژیم،تشویق مردم بھ شرکت در مضحکۀ انتخابات
 فاشیستی جمھوری اسالمی است

 اردیبھشت ماه چھار تن را بھ عنوان ٣٠ورکھ قابل پیش بینی بود شورای نگھبان روز چھارشنبھ ھمان ط
شورای نگھبان، احمدی نژاد، محسن . نامزدھای انتخابات دھمین دورۀ ریاست جمھوری اسالمی اعالم داشت
وری پاتھ نخوری آش کشک خالتھ بخ« . رضائی، مھدی کروبی و میرحسین موسوی را مورد تائید قرارداده است

خواھد تا  رژیم جمھوری اسالمی شرمی ھم ندارد تا اسم این مضحکھ را انتخابات بگذارد و از مردم می. »پاتھ
 .دربین این دزدان و جنایتکاران یکی را بھ عنوان رئیس جمھور خود بر گزینند

 
 صالحیت کند کھ چھ کسی خود را نامزد کند و در رژیمی کھ شورای نگھبان آن نظارت می» 

توانند بھ  نامزدھا را بھ جای تکیھ بر تشخیص مردم خود در دست گرفتھ است مردم چھ اعتمادی می
این شورا یک صافی . دانند  شورای نگھبان را فاقد صالحیت می خوِد،مردم. این نامزدھا داشتھ باشند

دیگر قابل کتمان نیست و این ویژگی شورای نگھبان . بھ تمام معنا برای غربال مخالفین و منتقدین است
حتی اظھارات آنھا برخی مواردی در جھت . خود آنھا نیز سعی ندارند این خصوصیت را استتار کنند

 مقننھ تحمیل ۀاین شورا خود را بھ قو. تھدید و تحت فشار گذاردن معترضین و دگر اندیشان خودی است
 آنھا فرزندان ۀردم کھ نابینا نیستند و ھمم. خواھد با مغز علیلش فکر کند جای مردم میھ کرده است و ب

آنھا نمی . ندا مردمی را چشیده دموکراسی ابتدائی و قدرِتۀانقالب شکوھمندی در ایران بوده و مز
  ٨٨ اردیبھشت ٢۵) توفان(نقل از بیانیۀ حزب کارایران « .توانند این مضحکھ را مورد تائید قرار دھند

 
گردد کھ  کارنامۀ سھ دھھ از حاکمیت   درشرایطی برگزار میشعبده بازی انتخابات ریاست جمھوری

جمھوری اسالمی تمامًا سیاه است و آزار و سرکوب دگراندیشان، سنگسارزنان، سرکوب اعتراضات کارگری، 
 جمھوری اسالمی اعم از ھاى قرون وسطائی ھم چنان ادامھ دارد وھمۀ جناحھاىسرکوب دانشجویان و شکنجھ

 درایجاد فضای خفقان آور حاکم و بحران سیاسی اقتصادی کھ برجامعھ چون  صول گرایاناصالح طلبان و یا ا
این بحران زائیده و نتیجۀ عملکرد و اندیشۀ یک جناح از حاکمیت . ھیوالئی چنگ انداختھ است مقصر و مسئولند

 و گسترش و تقویت   مختلف بر سر تثبیتھاىاری و درگیری کل جناحدناشی از بحران نظام پوسیدۀ سرمایھ. نیست
اری اسالمی، دغدغۀ دحفظ نظام  انگلی و ضد زن و تبعیض جنسیتی و سرمایھ. اقتصادی و سیاسی خویش است

پندارد چند  این شورا از آنجا کھ مردم را صغیر می. خاطر ھمۀ نامزدھای انتخاباتی مورد تائید شورای نگھبان است
لذا ، رأی دادن بھ ھر یک از این نامزدھا  بھ معنی تائید . رده است ملیون صغار ک٧٠قیم را بھ عنوان کادو پیشکش 

تی ھمدستی با کاربدستان اتشویق مردم بھ شرکت دراین مضحکۀ انتخاب. وضعیت اسفناک موجود و ادامۀ آن است
 .اسالمی و خیانت آشکار بھ مردم است

ان و زحمتکشان، حداقل دستمزدھا، ھیچ یک از این نامزدھای انتخاباتی سخنی درمورد اوضاع اسفناک کارگر
 ھاى کارگری از زندان، امنیت شغلی، حق تشکیل اتحادیھھاىحقوق پرداخت نشده کارگران، آزادی رھبران اتحادیھ

حنای . گویند نمی.....  مستقل ازدولت، آزادی احزاب، آزادی بیان و عقیده، آزادی ھمۀ زندانیان سیاسی اىحرفھ
" توزیع سود صنعت نفت میان ھمھ ایرانیان"حمدی نژاد و کروبی درمورد شعارھای توخالی و تکراری ا

چھارسال دورۀ ریاست جمھوری دلقکی بنام احمدی نژاد فرجامی جز . تواند کسی را بفریبد دیگررنگی ندارد و نمی
اباتی رقیب اصلی انتخ. گسترش شکاف طبقاتی وفقر از یک سو و ادامۀ سرکوب و تشدید خفقان سیاسی نداشتھ است

 کھ این روزھا  از وی بھ عنوان جناح نرم تن ١٣۶٨  تا ١٣۶٠ ھاى میرحسین موسوی  نخست وزیر سالوی
 ھاىرود با آن کارنامۀ سیاه و کشتارھای وحشیانھ وسرکوب خونین تشکالت سیاسی ، جز وعده گرا سخن می اصول

در انتخابات و رأی  بھ این نامزدھا درچنین شرایطی تشویق مردم بھ شرکت   .توخالی حرفی برای گفتن ندارد
 .خیانت بھ آزادی و مردم ایران است

اندیش جمھوری اسالمی، حاصلی جز   امید بستن بھ تحوالت سیاسی و اقتصادی در چھارچوب رژیم تاریک
تالش در این چھارچوب وقت تلف کردن و یاری بھ بقای نظام کثیف و ضد . یأس و سرخوردگی نخواھد داشت

مطالبات دموکراتیکی نظیر جدائی دین از دولت و آموزش، آزادی احزاب و اجتماعات، . ری اسالمیستبشری جمھو
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ازادی بیان و اندیشھ و قلم، آزادی انتخاب، برابری زن و مرد و رفاه  نسبی اقتصادی درچھارچوب نظام 
م جمھوری اسالمی و سرنگونی رژی. اری جمھوری اسالمی  امری محال و یک رویای دست نیافتنی استدسرمایھ

 .نجات مردم ایران از این بن بست است راه استقرارسوسیالیسم  تنھا
اعتبار کردن روز افزون رژیم آدمکش جمھوری  ، یک تاکتیک اصولی درجھت بیتحریم فعال انتخابات

بات آن کس کھ در انتخا. اسالمی، درجھت تشدید تضادھای ھئیت حاکمھ وتضعیف کلیت نظام جمھوری اسالمیست
ی أ رھاىقصد دارد در روز انتخابات در خانھ بماند و بھ پای صندوق. کند یک تصمیم فردی گرفتھ است شرکت نمی

، نقش فعالی بھ عھده گرفتھ است و نھ تنھا خودش در کس کھ تحریم میکند خطابش بھ مردم است ولی آن. نرود
،  وی برای این کار اعالمیھ میدھد. نکنندطلبد در انتخابات شرکت انتخابات شرکت نمیکند از بقیھ نیز می

کند و  ، کار اقناعی میرود و در صحنھ حضور فعال دارد ، تبلیغ میکند و برای تماس با مردم میسازماندھی میکند
 ھاىاگر کار انتخابات قالبی با مشکل روبرو شود و کار بھ نزاع جناح.  قابل دسترسی و زودرس استۀدنبال نتیجھ ب

مردمی کھ در جنبش تحریم .  پیدا میکندھانشان بھ خیاباندیت بکشد وی امکان بسیج مردم را برای کشیگوناگون حاکم
 ۀ خواھان یک نتیج،جنبش تحریم. ند فرق دارنداانتخابات شرکت دارند با آنھا کھ با یک اقدام فردی در خانھ مانده

، ، تبلیغاتھا، آکسیون عملیاتھ زمین،حریمبرای جنبش ت .مثبت و گویا برای مبارزه و تالش خستگی ناپذیرش است
بھ اعتراض علیۀ مضحکۀ انتخابات و تحریم گستردۀ   سازماندھی و تشویق مردم.  مانور بیشتر باز استھاىفرصت

 .برای تحقق این امر بکوشیم. نمایش انتخاباتی، تنھا تاکتیک صحیح و انقالبی  است
 

* * * * * * 
 
 

 ی در سوئداز گزارش جلسۀ سخنرانى اچکیده
 

متن زیر چکیدۀ سخنرانی رفیق سیامک کارگر است کھ بھ مناسبت روز کارگردرجلسۀ استکھلم، شنبھ دوم ماه 
در این سخنرانی نکات تاریخی و ارزشمندی درمورد جنبش کارگری و سندیکائی ایران مطرح . مھ ارائھ گردید

قابل ذکر است کھ برگزاری جلسات .  کنیم گردیده است کھ مطالعۀ آن را بھ رھروان طبقۀ کارگر توصیھ می
واحد استکھلم است کھ ھرسھ ماه یک ) توفان( زنده و آموزندۀ رفقای حزب کارایران ھاىسخنرانی بخشی از فعالیت

این جلسھ بعد ازچھارساعت بحث زنده و خالق و پاسخ بھ سئواالت متنوع حضار . بار بھ طور مرتب تشکیل میگردد
 .تبا موفقیت پایان گرف

                                                               ھئیت تحریریھ
************ 

 

نظری اجمالی بھ جنبش کارگری و سندیکائی ایران
از آغاز تا امروز

تاریخ جنبش کارگری و سندیکائی ایران تاریخ مبارزات دلیرانھ و ایثارگرانھ و خونین ،رفقای عزیز
سان زحمتکشی است کھ ھمواره در سنگر مقدم مبارزات آزادیخواھانھ و استقالل طلبانھ و عدالت پژوھانۀ  انھامیلیون

ند و نقشی ارزشمند در ھمۀ تحوالت انقالبی و ضد امپریالیستی صد و پنج سالۀ اخیر از جنبش امردم میھنمان رزمیده
ند و در این راه ھزاران ا  ایفاء کرده۵٧مند انقالب مشروطیت گرفتھ تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقالب شکوھ

 رند و ھم چنان  استوار و پا برجا  قھرمانانھ در نبردی ھاقربانی داده و زندانی و شکنجھ و تبعید را تحمل کرده
 . کنند روزه با دشمنان استثمارگر و آزادی کش مقابلھ می

 

 !تحریم فعال انتخابات قالبی تنھا تاکتیک صحیح انقالبی
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 .از پرداختن بھ بحث اصلی اشاره بھ دو نکتھ ضروری استقبل 
 

 اری در ایران دویژگی رشد سرمایھ - الف
اری بھ  مرحلۀ نھائی داری در ایران در شرایطی در حال شکل گرفتن بود کھ جوامع پیشرفتۀ سرمایھدسرمایھ

اری و شکل گیری طبقۀ درمایھاین ھمزمانی در گسترش مناسبات جامعۀ س. گذاشتند خود یعنی امپریالیسم گام می
روند انباشت سرمایھ کھ در شکل معمول .  نسبت بھ سیر کالسیک و تاریخی داشتاىار تأثیر منحرف کنندهدسرمایھ

شود با دخالت امپریالیسم  در ایران باعث رشد بورژوازی تجاری و دالل  خود باعث رشد سرمایۀ صنعتی و ملی می
رات منفی این ویژگی، مقابلھ با برقراری دمکراسی بورژوائی و ھمدستی با از دیگر تأثی. شود می) کمپرادور(

از ھمین روست کھ جنبش کارگری ایران در . نیروھای مرتجع داخلی و مقابلھ با جنبش کارگری و سندیکائی است
 .طول حیات خود ھمواره در صف مقدم مبارزه ضد امپریالیستی و ترقی خواھانھ قرار داشتھ است

 
 کارگری و سندیکائی در اروپا ھاىجنبش کارگری و سندیکائی ایران با جنبشاى ھوت تفا–ب 
 و آمریکا

ھمزمان با شکل گیری .  کارگری ایران بھ قدمت خود طبقۀ کارگر استھاى ــ پیدایش سندیکاھا و اتحادیھ١
شدند و جنبش  می سوسیالیسم علمی برای نخستین بار تبلیغ و ترویج ھاىجنبش سندیکائی در میھنمان اندیشھ

 . گیرد سندیکائی از این ترویج کامًال تأثیر می
در .  در اروپا و آمریکاستاى سیر تکاملی جنبش سندیکائی ایران برخالف سیر تکاملی جنبش اتحادیھ-٢

ایران جنبش سندیکائی از ھمان آغاز ھمواره تحت تأثیر و در پیوند با جنبش کمونیستی بوده و از رھبری و ھدایت 
لی آن برخوردار بوده است و بھ ھمین دلیل بھ ھیچ وجھ فعالیتشان محدود بھ دفاع از منافع بالفصل اقتصادی اصو

کارگران نبوده است و دارای خصلتی انقالبی و طبقاتی بود و در جنبش ضد استبدادی و دموکراتیک مشروطیت و 
 . فاء کرد نقشی مؤثر و تعیین کننده ای۵٧جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقالب 

یونیون مشھورند، در ابتدا فقط   میالدی بھ وجود آمدند و بھ تٍرید١٨سندیکاھای انگلیس در اوایل قرن 
پذیرفتند و صندوق کمک متقابلی تشکیل داده بودند و مبارزۀ آنھا برای این  کارگران متخصص را بھ عضویت می

 کارگران غیر متخصص را ھم بھ عضویت ١٩ قرن ٣٠ ھاىبعدھا در سال. بود کھ کارشان را از دست ندھند
در فرانسھ سندیکاھا در پایان .  ھمواره فعالیتشان محدود بھ دفاع از منافع اقتصادی بودھایونیون پذیرفتند ولی تِرید

در آن زمان ھنوز . قرن ھجدھم و در آلمان در اواسط قرن نوزدھم و در آمریکا اوایل قرن نوزدھم پایھ گذاری شدند
اسی طبقۀ کارگر ایجاد نشده بودند و سندیکاھا مشی سیاسی مشخص نداشتند و بر پایۀ سنن احزاب سی

 اىاحزاب سیاسی کارگری اروپا و آمریکا در واقع محصول جنبش اتحادیھ. کردند  انگلیس عمل میھاىیونیون تِرید
 .   بودند 

  

  کارگرۀاری و پیدایش طبقدشکل گیری سرمایھ
 بازرگانی و منابع معدنی، صنعت و تجارت کاالھای صنعتی ھاىبھ دلیل وجود راهاز دوران قدیم در ایران 

وری رونق و پیشرفت فراوانی کرد؛ در شھرھای ایران زربفت  در قرن دھم میالدی تولیدات پیشھ. رواج داشتھ است
بریشمی از قبیل  اھاىبھ مقدار زیادی برای صدور و منسوجات ابریشمی با نقوش طال و نقره و انواع دیگر پارچھ

 از کرباس گرفتھ تا منسوجات ظریف در تمام نقاط ایران تولید اى پنبھھاىاطلس و کمخا و دمشقینھ و ھم چنین پارچھ
 . از صنایع دیگر ایران کاشی سازی و تولید ظروف سفالی ترقی فراوانی کرد. شد می

ددًا صنایع ایران شروع بھ رشد پس از حملۀ مغول و دوران وقفھ و انحطاط صنایع، در دوران صفویھ مج
در قرن ھفدھم میالدی صنایع نساجی و قالی بافی و چینی و بدل چینی و ظروف سفالی و اشیاء چرمی، نمد، . کرد

صنعتگران ایرانی محصوالت خود را نھ تنھا در سطح منطقھ، بلکھ در . چاقو و شمشیرسازی رونق بسیار یافت
دولت بریتانیا برای حمایت از صنایع ) در زمان سلطنت ویلیام سوم(دی  میال١٧٠٠در سال . فروختند اروپا می

 . مصور ایرانی را ممنوع نمودھاىنساجی داخلی، ورود پارچھ
بعد از انقالب صنعتی و رشد تکنولوژی سیل کاالھای اروپائی وارد کشور ما شد و استعمارگران با کمک 

 .لید کنندگان داخلی را بھ ورشکستگی بکشانندرجال خائن موفق شدند صنایع داخلی را نابود و تو
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 شمسی کھ قدرت در دست امیرکبیر متمرکز بود، در تھران، قم و اصفھان ١٢٣٠ تا ١٢٢٧ ھاىدر سال
در ساری .  نساجی و چیت سازی تأسیس شدھاى بلور و چینی ساختھ شد؛ در تھران و اصفھان کارخانھھاىکارخانھ

.  نجاری و آھنگری ایجاد شدھاىدر ساری کارخانۀ چدن ریزی و کارگاه. د آمدو بارفروش دو کارخانۀ قند بھ وجو
 شمسی در قصر قاجار یک کارخانۀ ریسندگی دائر گردید و کارخانۀ حریر بافی و ١٢٣٨ تا ١٢٣٧ ھاىدر سال

 و شرکت کشتی رانی ناصری، کارخانۀ پنبھ پاک کنی و قند کھریزک و قالی تبریز و گاز و برق تھران و تبریز
 .مشھد و کبریت سازی تأسیس یافت 

در مقطع انقالب . پیدایش طبقۀ کارگر صنعتی در واقع مربوط بھ ھمین دوران سلطنت ناصرالدین شاه است
، کارگران در صنعت نفت، صنایع جنگلی، معادن، قالی بافی، فلز کاری و اىمشروطیت عالوه بر صنایع کارخانھ

 و کشتیرانی، باربری، راه سازی و استخراج مروارید اشتغال داشتند و آھنگری، چرم سازی، ماھیگیری، بنادر
 .شدند  نفر می١۴٠٠٠٠مجموعًا حدود 

اری در ایران با رشد درخنۀ سرمایۀ خارجی و سیاست استعماری و ھمزمانی و تقارن شکل گیری سرمایھ
ھ رشد سرمایۀ صنعتی و بھ اری در اروپا بھ آخرین مرحلۀ خود یعنی امپریالیسم، ضمن ضربھ زدن بدسرمایھ

 . شود می) دالل(ورشکستگی کشاندن آن، باعث رشد سرمایۀ تجاری و بورژوازی کمپرادور

 
 ١٣٢٠ تا ١٢٨۵ کارگری از ھاىدوران پیدایش اتحادیھ

 ھزار نفر کارگر و کشاورز بی زمین و تولید کنندۀ خرد در ھادر دھۀ قبل از انقالب مشروطیت، ساالنھ ده
. ھ مناطق نفت خیز قفقاز بخصوص شھر باکو کھ مرکز صنایع نفت روسیھ بود مھاجرت کردندجستجوی کار ب

شوند و در   کارگری و طرز مبارزه و فعالیت آنھا آشنا میھاىکارگران ایرانی در آنجا با افکار انقالبی و سازمان
نھا کھ بعد از شکست انقالب از آى اعده. کنند مبارزات سندیکائی و انقالبی کارگران باکو نقش مھمی بازی می

جھت ) ھمت( روسیھ و اعتصابات صنایع نفت باکو، بھ دستور سازمان سوسیال دمکراسی انقالبی ایران ١٩٠۵
جنبش مشروطھ خواھی  و ایجاد )  مجاھدین(و تشکیالت نظامی ) مرکز غیبی(سازماندھی تشکیالت رھبری سیاسی 

 صنفی بھ ایران مراجعھ ھاىایران و پایھ ریزی اتحادیھ سوسیال دمکراسی در شھرھای مختلف ھاىسازمان
 . کنند می

 ١٢٨۶در سال . شود  برای نخستین بار اتحادیۀ کارگران چاپخانھ در تھران تشکیل می١٢٨۵در سال 
اتحادیۀ کارگران برق و اتحادیۀ . کنند کارگران و کارمندان پست و تلگراف بھ خاطر افزایش حقوق اعتصاب می

دھد و اولین اعتصاب کارگران برق را برای   تشکیل می١٢٨۶موا را حیدر خان عمو اوقلی  در سال کارگران ترا
در فاصلۀ . کند شوند، اداره می یک روز تعطیل در ھفتھ، لباس کار و کمک بھ کارگرانی کھ درضمن کار معلول می

یگیری لیازانوف و باربران  کارگران و کارمندان تھران و رشت و کارگران شرکت ماھ١٢٨٩ تا ١٢٨۶ ھاىسال
 .کنند بندر انزلی چندین بار اعتصاب می

جنبش کارگری )  شمسی١٢٩٣  (١٩١۴پس از شکست انقالب مشروطھ  و شروع جنگ جھانی اول در سال 
و رونق مجدد جنبش انقالبی در )  شمسی١٢٩۶  (١٩١٧دچار رکود شده و با انقالب کبیر اکتبر در روسیھ در سال 

در سال . کنند کارگری فعالیت خود را مجددًا شروع میاى ھاتحادیھ. شود  سندیکائی نیز احیاء میایران، جنبش
زنند و موفق بھ انعقاد قرارداد دستھ جمعی با   تھران دست بھ اعتصاب میھاى شمسی کارگران چاپخانھ١٢٩٧

بد و دستمزدھا افزایش یا  میھشت ساعت کاھشدر اثر این اعتصاب ساعت کار روزانھ بھ . شوند کارفرما می
در گیالن اتحادیۀ کارگران و باربران بندر انزلی و اتحادیۀ کارگران ایالتی گیالن و اتحادیۀ کارگران . یابند می

  شورای ١٢٩٩در سال . شود  و سپورھا تشکیل میھاچی ، نجارھا، آھنگران، حلبی سازان، درشکھھاصیاد، خیاط
با . شود  و نساجی و معلمان تشکیل میھاز جملھ اتحادیۀ کارگران چاپخانھ اتحادیھ ا١۵ در تھران از ھااتحادیھ

 .شود  در روز اول ماه مھ در اکثر شھرھای کشور تظاھرات کارگری برگزار میھاابتکار شورای مرکزی اتحادیھ
شود و ارگان آن روزنامۀ   سراسر کشور تشکیل میھاى شمسی، شورای مرکزی اتحادیھ١٣٠٠در آذر ماه 

 کارگران نفت جنوب نیز اتحادیۀ ١٣٠١درسال . کنند ت، سپس کار و اقتصاد ایران نیز فعالیت خود را آغاز میحقیق
 کارگران ١٣٠٨در سال . رسند  نفر می٣٠٠٠٠ بھ ھا تعداد اعضاء اتحادیھ١٣٠۴در سال . دھند خود را تشکیل می

 کارگر کشتھ و ھابا پلیس و عمال انگلیس دهدر زد و خورد . زنند شرکت نفت ایران و انگلیس دست بھ اعتصاب می
 کارگران کارخانۀ نساجی ١٣٠٩در سال .  شوند  نفر بھ سایر شھرھای کشور تبعید می۵٠٠ نفر زندانی و ٢٠١

 ٢٠کاھش دھند و دستمزد را  ساعت ٩وطن در اصفھان دست بھ اعتصاب زدند و موفق شدند کار روزانھ را بھ 
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عضو کمیتۀ مرکزی ) کامران(رھبری این اعتصاب با عضداهللا اصالنی . را کم کنند ھادرصد افزایش داده و جریمھ
 .حزب کمونیست ایران بود 

 نفر از رھبران و فعاالن حزب کمونیست و ١۵٠٠ براساس قانون ضد کمونیستی بیش از ١٣١٠در سال 
راھیم، استاد غالمحسین نجار،  کارگری، مشھدی ابھاىاز رھبران اتحادیھ.  کارگری ایران زندانی شدندھاىاتحادیھ

 .محمد تنھا، علی شرقی، مرتضی حجازی، انزابی و صادق پور در زندان رضا شاھی فوت کردند
سرکوب و برخورد خشن و وحشیانۀ رضا شاھی ھر چند باعث رکود نسبی شد ولی نتوانست مانع تداوم 

 زدند کھ موفق بھ اىتصاب ھشت روزه کارگران ساختمانی نوشھر دست بھ اع١٣١١در سال . جنبش کارگری شود
 .افزایش دستمزد شدند

 
 ١٣٣٢ تا ١٣٢٠دوران شکوفائی جنبش کارگری و سندیکائی از 

 کارگران ھاىپس از ورود نیروھای متفقین بھ ایران و سقوط دیکتاتوری رضاشاه، رھبران و فعاالن اتحادیھ
شود و این حزب   حزب تودۀ ایران تشکیل می١٣٢٠ ماه در دھم مھر.  بودند، آزاد شدندھا و تبعیدگاهھاکھ در زندان

 ١٣٢١در سال . نماید  کارگری، تمرکز و رھبری ایدئولوژیک آن میھاىکمک مؤثری بھ احیاء و تشکیل اتحادیھ
 شورای ١٣٢٣در یازدھم اردیبھشت سال . شود  عضو تشکیل می٣٠٠٠٠ ایران با ھاىشورای مرکزی اتحادیھ

شود کھ با بیش  ار مرکز سندیکائی از جملھ سندیکای کارگران نفت خوزستان تشکیل میمتحدۀ مرکزی از تجمع چھ
شورای متحدۀ مرکزی اتحادیۀ کارگران . بخشد  عضو، وحدت کامل جنبش کارگری ایران را تحقق می٣٠٠٠٠٠از 

 مرکز سندیکائی ترین ترین و متشکل کند و بھ عنوان مھم و زحمتکشان ایران ارگان خود را بھ نام ظفر منتشر می
 .شود ایران و خاور میانھ تا آن زمان محسوب می

 شورای متحدۀ مرکزی الیحۀ اولین قانون کار را تدوین و توسط فراکسیون حزب تودۀ ایران ١٣٢٣در سال 
 ساعت کار ٨ کارگری، اجرای ھاىنکات اصلی الیحھ، شناسائی رسمی اتحادیھ. شود در اختیار مجلس گذاشتھ می

 برای زنان باردار، اىرخصی ھفتگی و ساالنھ برای ھمۀ کارگران و کارمندان، مرخصی شش ھفتھروزانھ، م
 . اجتماعی برای کارگران و کارمندان استھاى سال و اجرای بیمھ١٢جلوگیری از کار کودکان کمتر از 

جلوگیری اران و مالکان در مجلس از طرح و تصویب الیحۀ قانون کار د دولت ساعد و نمایندگان سرمایھ
 ھزار نفر از کارگران و زحمتکشان سازماندھی شده و ٩٠٠در مقابل تظاھرات عظیمی با شرکت . کنند می

یافتھ، جنبش کارگری و   در نتیجۀ مبارزات سازمان١٣٢۵درسال . شوند خواستار تصویب الیحۀ قانون کار می
 .رسد سندیکائی ایران بھ تصویب می

 ھزار نفر در تھران و آبادان، تبریز، اصفھان، رشت و کرمانشاه  ٧٠٠  بیش از١٣٢۴در یازدھم اردیبھشت 
یافتۀ جنبش کارگری و سندیکائی ایران، اولین قانون   در نتیجۀ مبارزات سازمان١٣٢۵درسال . کنند تظاھرات می

در .  رسد  نفر می۴٠٠٠٠٠در این سال تعداد اعضاء شورای متحدۀ مرکزی بھ بیش از . رسد کار بھ تصویب می
 شورای متحدۀ مرکزی رسمًا بھ عضویت فدراسیون سندیکای جھانی و دبیر کل آن رضا روستا بھ ١٣٢۵سپتامبر 

 .شود عضویت شورای رھبری فدراسیون جھانی پذیرفتھ می
در ھمین سال شورای متحدۀ مرکزی از شرکت نفت ایران و انگلیس درخواست اجرای قانون کار را میکند و 

شرکت نفت برای درھم . جرای آن خودداری نمود، صد ھزار نفر دست بھ اعتصاب زدندچون شرکت نفت از ا
 نفر را ۴۶شکستن اعتصاب با مسلح کردن عشایر و خرید رھبران آنھا، مسلحانھ بھ کارگران نفت ھجوم آورده و 

شرکت نمایندۀ کند کمیسیونی را با  شورای متحده کابینۀ قوام را مجبور می.  نفر را زخمی کردند١۵٠کشتھ و 
 .پذیرد قانون کار را اجرا کند شرکت نفت می. شورای متحده بھ آبادان بفرستد

 بعد از شکست جنبش ھای آذربایجان و کردستان، حملۀ نیروھای ارتجاعی بھ ١٣٢۶از اوایل سال 
ارگری  کھاى اتحادیھھاى شورای متحده و خانھھاىپلیس و اوباش بھ کلوب. گیرد کارگری شدت میاى ھسازمان

شورای متحده در طی یک ساعت با بسیج . کنند  دفاع میھاکارگران با مقاومت جانانھ از کلوب. آورد ھجوم می
پردازد و با قدرت، تھاجم آنھا را خنثی   نفر از کارگران بھ مقابلھ با اوباش و نیروھای پلیس و ژاندارم می۵٠٠٠

تری توسط عباس خلیلی مدیر اقدام با شلیک گلولھ کشتھ در جریان در گیری روزنامھ فروشی بھ نام شبس. کند می
روز بعد در تشیع جنازه شبستری . عباس خلیلی توسط کارگران دستگیر و بھ شھربانی تحویل داده می شود. شود می

 .کنند بیش از ھفتاد ھزار نفر شرکت می
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ودۀ ایران و شورای متحده   فعالیت حزب تاى مجلس با تصویب الیحھ١٣٢٧بعد از سوء قصد بھ شاه در بھمن 
مرکزی را غیر قانونی اعالم کرد و با استناد بھ این قانون صدھا نفر از فعاالن شورای متحده دستگیر و ھفت نفر از 

 .شوند رھبران حزب تودۀ ایران و شش نفر از رھبران شورای متحده غیابًا بھ اعدام محکوم می
 ١٣٣٢ تا ١٣٢٩جنبش سندیکائی از. دھد لیت خود ادامھ میشورای متحدۀ مرکزی با سازماندھی مخفی بھ فعا

 اسفند، فروردین و ھاىدر ماه. کند گیرد و نقشی اساسی در جنبش ملی کردن نفت بازی می رونق خود را از سر می
کارگران و دانشجویان سایر شھرھا از این . گیرد  اعتصاب عظیم کارگران نفت جنوب شکل می١٣٣٠اردیبھشت 

 ھاشود و تانک  فروردین در سراسر مناطق نفت خیز حکومت نظامی اعالم می۶در . کنند ت میاعتصاب حمای
و آبادان بھ دستور فرماندار نظامی کارگران را بھ ) شاھپور(در بندر مشعور . شوند وارد مراکز کارگری می

 کارگر بھ ۶ در آبادان . نفر زخمی شدند۴٠ کودک کشتھ و ٣ زن و مرد کارگر و ١٠در بندر مشعور . مسلسل بستند
در اصفھان نیز کھ کارگران نساجی بھ حمایت از نفتگران خوزستان اعتصاب کرده . وسیلۀ نظامیان بھ قتل رسیدند

موج اعتصابات در حمایت از .  نفر را مجروح کردند٣٠ نفر از کارگران را کشتھ و ٢بودند، نیروھای نظامی 
ایران بھ راه افتاد و باعث سقوط کابینھ حسین اعالء و روی کار آمدن کارگران خوزستان و اصفھان در نقاط دیگر 

بھ عبارت دیگر جنبش اعتصابی کارگران منجر بھ تصویب قانون ملی شدن نفت و بھ قدرت . دکتر مصدق شد
 اردوگاه سوسیالیسم و جنبش آزادی بخش در چین ھاىالبتھ باید خاطرنشان کرد کھ پیروزی. رسیدن دکتر مصدق شد

 .اندونزی ، ھندوستان و یک سلسلھ از کشورھای دیگر نیز الھام بخش مبارزان ایران بود ، 

 
 ١٣۵٧ تا ١٣٣٢دوران سرکوب و رشد مجدد از 

 جاسوسی آمریکا و انگلیس سازماندھی شده بود و ھاى کھ توسط سازمان١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای ضد ملی 
ب جنبش دمکراتیک و استقرار دیکتاتوری خونین بھ اجرا توسط عمال داخلی آنھا و ارتش و اوباش با ھدف سرکو

 ھاى سال بعد از آن، علیرغم خواست کودتاچیان کھ خواستار سکوت گورستانی بودند با تنش٢۵گذاشتھ شد، طی 
 .اجتماعی و گسترده ھمراه بود

نخستین سال  در ١٣٣۴در سال . جنبش کارگری بالفاصلھ بعد از کودتا بھ شکل گسترده اما متفرق شروع شد
 کارگران نفت مسجد ١٣٣۶در تابستان و پائیز . زنند سیطرۀ کنسرسیوم نفت، کارگران آبادان دست بھ اعتصاب می

 کارگران افزایش دستمزد و بھ رسمیت شناختن حق ھاىاز جملھ خواست. کنند سلیمان و آغاجاری اعتصاب می
 ھزار رانندۀ ١٢ خط لولۀ نفت جزیرۀ خارک و  کارگران بندر شاھپور و کارگران١٣٣٧در سال . اعتصاب بود

 ھزار کارگر ٣٠، ١٣٣٨در خرداد . کنند  اصفھان اعتصاب میھاىتاکسی در تھران و کارگران تعدادی از کارخانھ
 نفر ۵٠بیش از . آورند واحدھای نظامی بھ کارگران اعتصابی ھجوم می. کنند  تھران اعتصاب میھاىکوره پزخانھ

ھم زمان با این اعتصاب، کارگران کارخانۀ . شوند عدۀ زیادی زخمی  و صدھا نفر  زندانی میاز کارگران کشتھ و 
در . شوند  مجروح میاى نفر از کارگران کشتھ و عده١٠در این اعتصاب نیز . کنند نساجی وطن نیز اعتصاب می

 ھر چند ظاھرًا . پی در پی در مراکز صنعتی و کارگری ھستیم ھاى شاھد اعتصاب١٣۴٠ تا  ١٣٣٩ ھاىسال
 صنفی و رفاھی است اما واقعیت امر خصلت سیاسی مبارزه جوئی طبقۀ کارگر است کھ از میان ھامحتوای خواست

، ١٣۴٢در سال . کنند  ھزار کارگر کوره پزخانھ اعتصاب می٢۵، ١٣۴١در تیر ماه . آنھا بھ خوبی مشھود است
 ١۶، ١٣۴٣ آذر سال ٧در . کنند ران نفت  اعتصاب میکارگران نساجی زاینده رود،  کارگران راه آھن و کارگ

 کارگران معدن سرب راونج قم اعتصاب ١٣۴۴در اردیبھشت  . کنند ھزار رانندۀ تاکسی تھران اعتصاب می
 . کنند می

استفاده فعالین جنبش کارگری و سندیکائی در این دوره از سندیکاھای دولتی کھ تنھا مراکز علنی تجمع 
 .شان دھندۀ درک روشن و اصولی آنان بودکارگران بودند ن

 کارگری ناب  در شرایط مشابھ آن ھاى و چپ نماھا و کسانی کھ خواھان سازمانھالنین در پاسخ سکتاریست
 :زمان بودند پاسخ میدھد

دعاوی عالیجنابانھ و بسیار فاضالنھ و بھ غایت انقالبی مآبانۀ چپ نماھای آلمانی دربارۀ این کھ گویا »  
توانند و نباید در سندیکاھای ارتجاعی فعالیت کنند، و گویا امتناع از این فعالیت مجاز است و باید   نمیھاستکمونی

 پدید آورد و غیره و اىسرا پا نو و تازه  و سراپا ناب و شستھ رفتھ" اتحاد کارگری"از سندیکاھا خارج شد و حتمًا 
 . خنده آور و کودکانھ جلوه گر باشدھاىنمی تواند در نظر ما چیزی جز یاوه پردازی... غیره 
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برای آن کھ بتوان بھ توده یاری رساند و ھواخواھی و ھمدردی و پشتیبانی توده را بھ سوی خود 
باید بھ ھرگونھ . حتمًا در آنجا کھ توده ھست فعالیت کرد...  نھراسید ھاجلب کرد، باید از دشواری

 منظم و پیگیر، اىز سر راه برداشت تا بتوان بھ شیوهفداکاری تن در داد و موانع بسیار بزرگی را ا
، ولو بی نھایت ارتجاعی، کھ ھاسرسخت، کوشا و شکیبا، درست در آن مؤسسات و جوامع و جمعیت

سندیکاھا و تعاونی ھای . تودۀ پرولتر یا نیمھ پرولتر را در بر داشتھ باشند، بھ ترویج و تبلیغ پرداخت
 «... د کھ توده ھا در آن وجود داردکارگری ھمان سازمان ھائی ھستن

 
. اری در شھر و روستا، طبقۀ کارگر از نظر کمی و کیفی رشد میکندددر دھۀ پنجاه بھ علت رشد سرمایھ

 شمار کارگران صنعتی دو میلیون و دستمزد بگیران ١٣۵٢در . کارگران صنعتی افزایش قابل توجھی پیدا میکند
طبقۀ کارگر با تمرکز قابل . مزد بگیران بخش کشاورزی یک میلیون بودند و بخش خدمات دو میلیون و ھاکارگاه

 .تر در حیات اقتصادی و اجتماعی  کشور مبدل می شود مالحظھ بھ عامل مؤثرتر و مھم
 ١٣۵۴درمرداد . زنند  میاى روزه۴٠ کارگران شرکت نفت در آبادان دست بھ اعتصاب ١٣۵٣در سال 

 کارگران توان ١٣۵۴در شھریور. رسد  نفر از کارگران بھ پایان می۶٠با اخراج اعتصاب کارگران ایران ناسیونال 
اعتصاب کارگران چاپخانھ، کارگران . شوند بین اعتصاب می کنند کھ بر اثر ھجوم پلیس چندین کارگر زخمی می

ت مھم سال کارخانۀ شھناز، صنایع پشمباف، الیاف و پتروشیمی بندر شاھپور و کارخانۀ فیروز کرج از اعتصابا
  ١٣۵۶آھن، الکتریک و کبریت سازی توکل از جملھ اعتصابات پی در پی سال  اعتصاب کارگران راه.  بود١٣۵۵

 . است
  کامًال خصلت سیاسی داشت و نشان دھندۀ بلوغ و توانائی جنبش کارگری و ١٣۵٧سلسلھ اعتصابات سال 

اعتصاب کارگران نفت کھ . تی و ضد استبدادی استسندیکائی ایران و پیشگامی این جنبش در نبرد ضد امپریالیس
 نفت شروع شد ضربۀ نھائی و قطعی را در جھت سرنگونی رژیم دیکتاتوری ھاى با قطع شریان١٣۵٧اوایل پائیز 

در محیط کار و برگزاری ا ھتحصن.  اران و کارفرماھا از کشورشروع شددبی ثباتی و فرار سرمایھ. شاه وارد آورد
در .  اعتصاب در واحدھای تولیدی بعد از آن گسترش یافتھاى عمومی  و کمیتھھاىل مجمعسخنرانی  و تشکی

 و مؤسسات تولیدی تعطیل شده، شوراھای کارگری با ھدف ھا قبل از سرنگونی، در بسیاری از کارخانھھاىماه
 .کنترل تولید و فروش و ادارۀ واحد ایجاد شد

اران خلع ید دی، بخش بزرگی از صنایع ملی، و از سرمایھ با سرنگونی رژیم شاه، تحت فشار جنبش کارگر
چند ھفتھ بعد از انقالب محلی در مرکز شھر تھران توسط فعالین کارگری کمونیست بھ عنوان خانۀ کارگر راه . شد

کمتر از سھ ماه .  کارگری تبدیل شدھاىاندازی شد کھ در مدت زمان کوتاھی بھ مرکز سازماندھی و ھماھنگی تشکل
ترین تظاھرات کارگری تاریخ ایران در تھران و شھرھای ایران با  از انقالب، در روز جھانی کارگر بزرگبعد 

جنبش .  کارگر و زحمتکش و حمایت و ھمبستگی سایر اقشار آزادی خواه و مترقی برگذار گردیدھاشرکت میلیون
 ۶٠در دھۀ . قل کارگری احیاء شد سندیکای مستھا  ده١٣۶١ تا١٣۵٨ ھاىگرفت و طی سالى اسندیکائی جان تازه

این نیروی متشکل بھ رغم سرکوب، در مقابلھ با جمھوری اسالمی، در دفاع از منافع صنفی خود با شجاعت بھ 
 مخفی صنفی و تالش در جھت احیاء سندیکاھای ضربھ خورده و ایجاد سندیکاھای ھاىایجاد ھستھ. مبارزه پرداخت 

عی جمھوری اسالمی، کھ رژیم را وادار بھ عقب نشینی کرد، در کنار مبارزه با جدید، مبارزه با قانون کار ارتجا
 صنفی از جملھ در صنعت ھاى بعد از فتح خرمشھر، اعتراضات و اعتصابھااعزام اجباری کارگران بھ جبھھ

ره توان بھ آن اشا نفت، ذوب آھن و ھزاران مجتمع  بزرگ صنعتی برخی از نمونھ ھائی است کھ بھ اختصار می
 . کرد

 ھاىبعد از خاتمۀ جنگ و روی کار آمدن کابینۀ رفسنجانی، جمھوری اسالمی با در پیش گرفتن سیاست
 ملی شده و واگذاری ھاى و سرمایھھااقتصادی نئولیبرالیستی تحت عنوان تعدیل اقتصادی بھ باز گرداندن کارخانھ

 لقب سردار چاپندگی گرفتھ بود بھ عنوان رفسنجانی کھ از طرف مردم.  ملی بھ بخش خصوصی پرداختھاىسرمایھ
پدر خواندۀ باندھای مافیائی با در پیش گرفتن غارت اموال ملی و نابودی صنایع داخلی از طریق سرازیر کردن سیل 

 با خارج ھادر این سال.   باعث تعطیلی بسیاری از صنایع و مؤسسات تولیدی شدھاواردات و خصوصی سازی
 پیمانکاری و رواج قراردادھای موقت ھاىده نفر از شمول قانون کار و گسترش شرکت کمتر از ھاىکردن کارگاه

 در صد کارگران را از چتر حمایتی قانون کار محروم ٨٠و بیش از . بھ نابودی امنیت شغلی کارگران دامن زدند
بین پانصد تا ھزار در دو دھۀ اخیر ساالنھ . این روند در دوران کابینۀ خاتمی و احمدی نژاد تشدید شد. کردند
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، قراردادھای موقت، تعرض بھ قانون ھا، اخراجھاوپانصد حرکت اعتراضی و اعتصابی علیھ خصوصی سازی
 .کار، ممانعت از تشکیل سندیکاھای مستقل از دولت، عدم پرداخت حقوق و مزایا، رخ داده است

سرکوب ھرنوع آزادی صنفی،  وخیم اقتصادی ھمراه با یت وضع با کارگر ایران از یک سوۀامروزه طبق 
 آن ۀ پیکارمتحدان الزم را جھتیئراسیاسی واحد ُب فرماندھیفقدان از سوی دیگر   ومواجھ استسیاسی و اجتماعی 

 ھرچند اعتراضبا اعتصاب و  با این حال کارگران ایران ھرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و. کاھد می
صدھا اعتصاب . دارند تاریخ ایران قرار م مبارزات اجتماعی دراین برھھ ازغیر متشکل ھم اکنون درصف مقد

س أاز رشد جنبش کارگری دارد کھ تشکیل سندیکاھای مستقل از دولت را در ر  اخیر نشاندر چند ماه کارگری  
و .... ن اتوبوسرانی تھراشرکت واحدکارگران نیشکر ھفت تپھ، سیس سندیکای أت.  خود قرار داده استھاىبرنامھ

ارزش و بزرگی است کھ رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی را بھ   یک گام باھاپیکارمتحد کارگران دراین سندیکا
 این ۀتواند خللی در اراد  و دستگیری رھبران آن نمی نوپا ھاىاتحادیھسرکوب مستمر این . وحشت انداختھ است

تنھا اتحاد طبقاتی و تشکل این .   وارد آورد،رخوردارندلمللی با داخلی و بینۀکارگران شریف کھ از حمایت گسترد
چارۀ کارگران، حزب طبقۀ کارگر است کھ بھ . رود  وی بھ شمار میھاىطبقھ است کھ شرط نخست سایرموفقیت

دانش مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و باید از این طریق و فقط ازاین طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام فقرآور و 
 .اری وحشی را فراھم آورنددسرمایھبار  نکبت

 
 
 

* * * * * * 
 
 

 

  دانشجویاناتاعتراض انتخابات قالبی و ۀدرحاشی
  سخنرانی میرحسین موسوی در دانشگاه زنجانۀجلس

 اردیبھشت ماه برای ٢٩میرحسین موسوی روز سھ شنبھ .  دھم گرم استۀدوربازار نمایش انتخاباتی 
 .سخنرانی در دانشگاه زنجان حضور پیدا کرد

بھ گزارش دانشجویان زنجان، چھار ساعت قبل از آغاز سخنرانی حزب مشارکت و مجاھدین زنجان سالن « 
درب ورودی جلسھ نیز بھ کسانی کھ وارد نموده و در جلوی  را با کسانی کھ پرچم ھای سبز در دست داشتند پر

دانشجوی شھر،  جو این جلسھ بھ شدت امنیتی بود و با استفاده از تعدادی از افراد غیر. دادند شدند پرچم سبز می می
 را کھ روی ئیھاکھ حتی اجازه ندادند دانشجویان پارچھ طوریھ کردند، ب ھر گونھ حرکت مخالفی را سرکوب می

 بنابر ھمین گزارش، چندین لیدر نیز در بین.  را بھ پیشانی خود ببندند>دانشگاه پادگان نیست<  :آن نوشتھ شده بود
 
  

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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 را سر دھند تا کسانی کھ در سالن با پرچم ھای سبز حضور ىاجمعیت حضور داشتند تا شعارھای از پیش تعیین شده
  ار مسئوالن انتظامات سالن کھ توسط ستاد میرحسین موسوی انتخاب شده بودند چندین .ی کنند را ھمراھھاداشتند آن

 اسالمی و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و دبیر انجمن اسالمی را از روی سن بھ ھاىاعضای انجمن
 دانشگاه تدارک دیده شده بود  رھنگی فھاى کانونۀین پرتاب نمودند و حتی اجازه ندادند دستھ گلی کھ توسط نمایندئپا

نقل از » .بھ میرحسین موسوی داده شود و آن را تکھ تکھ کردند چرا کھ محتوای سخنرانی وی بر ضد موسوی بود
 . اردیبھشت٣١سایت امیر کبیر 

بھ ھر یک از . نامزدھای غربال شدۀ شورای نگھبان ھیچ بخت و نفوذی در میان دانشجویان ندارند
گذارند با موج اعتراض و سئواالت متعدد سیاسی روبروشده و دانشجویان جلسھ انتخاباتی   ایران قدم میھاىدانشگاه

 و ھادانشجویان  با صدور بیانیھ.  دھند آب خوش بھ گلویشان فرو رود کنند و اجازه نمی را برایشان زھرمار می
اشتھ و در کلیت خویش  بھ عدم شرکت در  سیاسی  نظرات خویش را درمورد مضحکۀ انتخاباتی ابراز دھاىاعالمیھ

بھ علت قتل «  در جلسۀ سخنرانی دانشگاه زنجان  باندرول بزرگی با عنوان .نداانتخابات و تحریم آن فراخوان داده
این باندرول بیانگر نفرت . بر افراشتھ شده بود» ، میرحسین موسوی در دادگاه ملت محکوم است۶٧عام سال 

حسین موسوی بھ عنوان نخست وزیر جنایتکار و امتحان پس دادۀ جمھوری اسالمی است  عمیق دانشجویان از میر
 ھاکھ در سیاه ترین دوران تاریخ  سی سالۀ رژیم خون آشام  اسالمی شریک سرکوب خونین، شکنجھ وقتل عام ده

 گورستان خاوران  این جنایات نفرت انگیز در حافظۀ تاریخ ثبت گردیده و. ھزارنفر از فرزندان ایران بوده است
اری جمھوری اسالمی است و آقای میرحسین موسوی نیز بھ عنوان دسند زندۀ توحش و بربریت رژیم  سرمایھ

 . نخست وزیر آن دوره مسئول و مقصر است و باید در داد گاه ملت ایران محاکمھ و مجازات گردد

سرود روزھا با سرقت فرھنگی و پخش طنز تاریخ را بنگرید کھ ھواداران این عنصر کثیف و جنایتکار این 
خواھند  با رنگ    کھ ھمواره توسط دانشجویان انقالبی و چپ سروده شده است  مییار دبستانی و سر آمد زمستون

 از اىو لعاب انقالبی و ترقی خواھی  چھرۀ سیاه و ارتجاعی میرحسین موسوی را آرایش کنند و بھ خورد عده
 !زھی خیال باطل.  جوانان دھند

 درمقابل موسوی. در مدت کوتاھی بھ پایان رسید ھنگفت برگزار شده بود ھاى ھزینھ کھ با صرفاین جلسھ 
وال ئ س۴وال از ئ دقیقھ بھ سخنرانی پرداخت و تنھا بھ یک س۵ در حدود بمباران سئواالت دانشجویان تاب نیاورد و

 ایران نیز ھاىدانشجویان سایر دانشگاه. شن بود بی محتوا و ناروھاپاسخ پاسخ داد کھ اکثر این ،شفاھی مطرح شده
کنند و بارھا محمود احمدی نژاد در جلسات سخنرانی  با ھمین روحیۀ مبارزاتی از نامزدھای انتخاباتی پذیرائی می

مرگ بر « ، »دانشجوی زندانی آزاد باید گردد« ، »محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد« با شعارھائی نظیر 
.  روبرو شده است......»دانشگاه پادگان نیست«، »، ننگ براین دولت مردم فریب»کابل چھ تھرانطالبان چھ 

رزمند و بھ پای صندوق رأی انتخابات قالبی  دانشجویان آگاه ومبارز ایران علیرغم جو ترور و خفقان حاکم  می
رائی دانشجویان مبارز از میرحسین پذی. دانند شرکت در چنین انتخاباتی را توھین بھ شعور خود می. نخواھند رفت

  .موسوی در دانشگاه زنجان  و شعار محاکمۀ وی در دادگاه ملت صحت مدعای سخن ماست
 
 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ کلیۀ  جوامعی کھ تا کنون وجود داشتھ» 
 و سرف، مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب. ۀ بدویعاست، بھ استثنای تاریخ جام

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده استاد
 یا بھ تحول انقالبی بار کھ ھراى ، مبارزهبھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار

گردید، دست  سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می
  «.ندازده

 س  مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگل 
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کشورھای  تماعات اول ماه مھ درج ا وھاگزارش مختصری از تظاھرات
مختلف
پاریس

  ھزارنفر در تظاھرات پاریس شرکت کردند٢٠٠٠٠٠نزدیک بھ 
 

 نفر در ٢٠٠٠٠٠در فرانسھ،  امسال قریب بھ ) توفان(طبق گزارش دریافتی از رفقای حزب کارایران 
 ھاىتظاھرات اول ماه مھ با توجھ بھ تشدید بحران مالی و سیاست. ھ در پاریس شرکت کردندتظاھرات اول ماه م

با فراخوان مشترک  ھشت . نئولیبرالی و ارتجاعی دولت سارکوزی از ویژه گی خاصی برخوردار بوده است
 فرانسھ بھ سندیکای کارگری نزدیک بھ  یک ونیم میلیون کارگر، زحمتکش، روشنفکر و جوانان در ھشتاد شھر

ھزینۀ "اری فرانسھ و با شعار د ارتجاعی دولت دست راستی و سرمایھھاىمیدان آمدند و با فریاد نھ بھ سیاست
 "..... نپردازیدھااز کیسۀ ما بھ بانک"، سارکوزی دروغ گفت "اران باید بپردازنددبحران را خود سرمایھ

تراضات کارگری و روحیۀ تعرضی بھ کارفرمایان و رادیکالیزه شدن اع. بورژوازی فرانسھ را بھ چالش گرفتند
تر  تر و قاطعانھ نشان از تشدید مبارزۀ طبقاتی در فرانسھ دارد و کارگران ھر روز مصمم... ھاصاحبان شرکت

تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات امسال بھ . آیند برای تحقق حقوق خود و عقب راندن بورژوازی بھ میدان می
رشد نازل اقتصادی، مشکالت مالی و  درخالل یک سال اخیر . از سال گذشتھ بودتر ردهمراتب بیشتر و گست

 ۀ کساد بازار و معضل اضافھ تولید، سقوط روزان. گردیده استتر صنعتی، کسری بودجھ و کسری بازرگانی شدید
ھ باالگرفت.. .دختر و مادر و ھاىرد و کالن، شرکت ُخھاى ریز و درشت، بنگاهھاىنرخ بورس، ورشکستگی بانک

درھمین ھ و بر گرفت  بیکاری تمام آحاد مردم را در،تر واحدھای تولیدی و بازرگانی  با تعطیل بیشتر و گسترده.است
  تنزل دستمزد، افزایش قیمت، رونق .ه استیکی دو ماه اخیر، روزی چند صد نفر بھ تعداد بیکاران افزوده شد

تر از سال   این گردیده است کھ امسال صف تظاھرکنندگان قویعث اینھا ھمھ با... دوشیھ مستمر فقر و خانھ ب
درتظاھرات اول ماه مھ امسال جمعی از ایرانیان  .گذشتھ گردد و ھر روز فرانسھ  بھ روز اول ماه مھ تبدیل گردد
 شرکت  بھ طور متشکل در تظاھرات اول ماه مھاىھوادار طبقۀ کارگر و آزادیخواه در پاریس نیز با تشکیل   کمیتھ

کردند و با پخش اعالمیھ و حمل پالکاردھائی بھ افشای رژیم جمھوری اسالمی و روشنگری در مورد وضعیت 
 .فعالین حزب کار ایران نیز دراین کمیتھ شرکت داشتند. کارگران در ایران پرداختند

     

   

 !مھوری اسالمی جمرگ بر ! زنده باد سوسیالیسم! زنده باد آزادی
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 استکھلم 

واحد استکھلم با حمل پرچم حزب و بھ صورت متشکل ) توفان( طبق گزارش رسیده، فعالین حزب کارایران 
تظاھرکنندگان . و سازمان یافتھ در تظاھراتی کھ توسط حزب کمونیست سوئد سازماندھی گردیده بود شرکت نمودند

بھ حرکت در "  سرگل" استکھلم، میدان تجمع  نموده و سپس بھ سوی میدان مرکزی"  مینت توریت"ابتدا در میدان 
 ھاىشعارھائی کھ فریاد زده میشد بیانگر اعالن جنگ طبقاتی بھ بورژوازی  و امپریالیسم و ھمبستگی با خلق. آمدند

 شعاری بود کھ کارگران در نخستین تظاھرات اول ماه مھ خود در، "طبقھ علیۀ طبقھ"شعار. تحت ستم بود
 و ھاآشتی طبقاتی سوسیال رفرمیست زوزه ھای درمقابل بیان آن امروزدرو  طرح کرده بودندسال پیش١٢٣

، "بار بحران را باید غارتگران بپردازند"شعار .  میدادھا برجستگی خاصی بھ صف کمونیستھاسوسیال دموکرات
 دیگر از...،" کاھش دستمزدعلیھ"، "بیکاری را متوقف کنید" ،"نابود باد سرمایھ داری، زنده باد سوسیالیسم"

 بورژوازی  درمورد اشغال عراق، افغانستان، فلسطین ھاىدرشرایطی کھ  تمامی رسانھ. شعارھای تظاھرات بود
کرده و با جعل و دروغ  بھ توجیھ اشغال بربرمنشانۀ این کشورھا مشغولند و در شرایطی  پیشھ کرده سکوت مرگ 

 برای باال بردن آراء خود و ھایال دموکراتکھ اپوزیسیون بورژوا رفرمیست سوئد نظیر حزب چپ سوئد و سوس
جلب افکارعمومی بھ مسائل پیش پا افتاده مشغولند و روح ھمبستگی را تھی ساختھ و اھمیتی درعمل بھ مبارزات 

دھند، یکی از شعارھای اساسی و مھم  تظاھرات اول ماه مھ حزب  قھرمانانۀ مردم عراق و افغانستان و فلسطین نمی
شعار خروج بی قید وشرط قوای متجاوز ".  اسرائیل و ھمبستگی با خلق قھرمان فلسطین بودتحریم" کمونیست 

...." زنده باد ھمبستگی بین المللی"، "نابود باد امپریالیسم" ،"آمریکا از عراق بیرون"، از عراق، تحت عنوان
واحد استکھلم  با پخش ) فانتو(فعالین حزب کارایران . شعارھای دیگری بود کھ درطول تظاھرات فریاد زده میشد

وسیع اعالمیھ بھ زبان سوئدی و ھمین طور با پخش نشریات توفان و اعالمیۀ فارسی بین ایرانیان، فعاالنھ در 
 .  تحت ستم جھان ابراز داشتندھاىتظاھرات اول ماه مھ شرکت کرده و ھمبستگی خود را با طبقۀ کارگر و خلق

 
 

ازبرگزاری اول ماه مھ در ھلند) توفان(گزارش ھواداران حزب کارایران 

 

 صحنھ ای از تظاھرات اول ماه مھ در ھلند
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کانون حمایت از جنبش  ی میزکتاب آمستردام، کمیتھامسال بھ ابتکار نیروھای مبارز و انقالبی متشکل از 

صدای زن، ر،سنت IKA  ھلند، -کارگری ایران، کانون دانشجویان ایرانی 
 بھ برپایی جشنی درمیدان بورس "کمیتۀ اول ماه مھ"با تشکیل  ھلندــی ھنر   مارس و خانھ٨تشکل زنان 

. شد الزم بھ توضیح است کھ در آمستردام بیش از ده سال بود کھ مراسم اول مامھ برگزار نمی. آمستردام پرداختند
از برگزاری اول ماه مھ درجھان، روز اول ماه مھ بھ عنوان یک  سال ١٢٣اینھم نیز حقیقت دارد کھ ھنوز بعد از 

  عمامھ بھ ھاىهللاگویا درھلند نیز آیت. روز تعطیل و رسمیت یافتھ ازطرف دولت ھلند مورد قبول واقع نشده است
  .سرجمھوری اسالمی   ایران و یا نظام ستم شاھی پھلوی حکومت میکنند

 
 

 ونال درمیدان شھراز اجرای سرود انترناسیى اصحنھ

در این روز . در چنین شرایطی برگزاری اول ماه مھ توسط  کمیتۀ اول ماه مھ درھلند، یک گام بھ پیش است
مردم استقبال . اطالعیۀ کمیتۀ برگزاری اول ماه مھ بھ طور وسیع بھ زبان ھلندی و انگلیسی بین مردم پخش گردید

.  ھمراه با شرکت کنندگان بھ خواندن  سرود انترناسیونال پرداختندخوبی ازبرگزاری اول ماه مھ بھ عمل آوردند و
دراینجا کمیتۀ برگزاری اول ماه مھ از ھمگان دعوت نمود تا درتظاھرات و جشن اول ماه مھ در روتردام شرکت 

د کھ سال از انجا کھ برگزاری  اول ماه مھ  در آمستردام مورد استقبال مردم قرارگرفتھ بود، قرار بر این ش. کنند
زنده باد روز جھانی . تر اول ماه مھ وحدت عمل بھ عمل آید تر و با شکوه آینده نیز مشترکًا بھ برگزاری وسیع

 !اری و امپریالیسمدکارگر، نابود باد ارتجاع، سرمایھ

 
********* 

از تظاھرات اول ماه مھ در آمریکا) توفان( گزارش ھواداران حزب کارایران
 
 

 

Fel!

       

Fel!



 ٨١٣٨ماه  خرداد                          ٣۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٤

 

ی از شھرھای کوچک و بزرگ آمریکا تظاھرات ماه مھ برگزار امسال استوارتر از سال گذشتھ، در بسیار
نئولیبرالی دولت بوش تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی مردم آمریکا بھ ویژه بر کارگران داشتھ اى ھسیاست. شد

، افزایش بیکاری عمومی از اقشار متفاوت ھا میلیون کارگر بیکار و نیمھ کار، افزایش سریع قیمت٢٠بیش از . است
. اعتراضات وسیعی را در جامعھ دامن زده است... معھ، بحران وسیع در مسکن و بھداشت، بحران اضافھ تولید وجا

با وجودی کھ اول ماه مھ بھ عنوان روز جھانی کارگر توسط دولت آمریکا بھ رسمیت شناختھ نشده و روز تعطیل 
 در شیکاگو از خاطرۀ طبقۀ کارگر ١٨٨۶ مھ اری آمریکا برای زدودن جنایاتش در اول ماهدعمومی نیست و سرمایھ

در مقابل روز جھانی کارگر علم کرده است ولی ھزاران نفر در " روز کار"اولین دوشنبۀ ماه سپتامبر را بھ عنوان 
 آمدند و برای مطالبات دموکراتیک خود و بر علیۀ تھاجم ضد مردمی ھاشھر ھای مختلف آمریکا بھ خیابان

 . اھرات زدنداران دست بھ تظدسرمایھ
در شھر لوس آنجلس حدود ده ھزار نفر کھ اکثرًا مھاجرین از مکزیک و آمریکای التین و آسیا بودند فریاد 

و " یورش پلیس بھ محل زندگی مھاجران را متوقف کنید"، "زنده باد مبارزۀ مشترک"، "کارگران، متحد"میزدند 
اوباما، گوش کن، ما برای "ی از تظاھر کنندگان با شعار بسیار". برای ھمبستگی کارگران بر علیۀ سرکوب دولتی"

از چند سال گذشتھ تا . داشتند  دولت جدید اوباما ابراز میھاىعدم رضایت خود را از سیاست" یمامبارزه در صحنھ
ۀ کنند و خواھان پایان دادن بھ استثمار وحشیان کنون، کارگران مھاجر در ُبعد وسیعی در تظاھرات ماه مھ شرکت می

تظاھرات امسال در شھر .  اکثر مطالبات آنھا بر حقوق دموکراتیک کارگران مھاجر تمرکز دارد. مھاجرین ھستند
تر  بسیار کوچک" انفالنزای خوکی" سال پیش بھ دالئل مختلف منجملھ لولوی ٣لوس آنجلس نسبت بھ تظاھرات 

 . بود
آنفالنزای خوکی و تعطیلی بعضی از مدارس، در شھر نیویورک علیرغم باران شدید و فضای ترس از اپیدمی 

. ھزاران نفر با پرچم و پالکاردھای رنگارنگ و رقص و موسیقی و کوبیدن بر طبل، ماه مھ را گرامی داشتند
مبارزه بر علیۀ " ، "قانونی کردن مھاجرین"، "حقوق برابر برای ھمھ"شرکت کنندگان در تظاھرات مطالبات  

یک بشریت، "، "حقوق مھاجران و کارگران را بھ رسمیت بشناسید"، "و بی عدالتیاستثمار  جنگ، نژاد پرستی،
.   را فریاد میزدند" ــ قانونی یا غیر قانونی، متحد شویداى یا غیر اتحادیھاىکارگران ــ اتحادیھ"و " یک مبارزه

نھ "شعار میدادند کھ  محلی مربوط بھ مھاجرین درتظاھرات شرکت کرده و با صدای بلند ھاىدست فروشان و کمیتھ
".نھ حملھ بھ مھاجرین، ما را از مبارزه برای حقوق خود باز میدارد باران و نھ تھدید دولتی و

" آزادی و برابری برای ھمۀ کارگران"در شیکاگو چندین ھزار کارگر دست بھ تظاھرات زده و فریاد میزدند 
 " اری داریمدما مشکل مھاجرت نداریم، ما مشکل سرمایھ"و 

مھاجرین و دانشجویان .   نفر دست بھ تظاھرات زدند٢۵٠٠٠در میلواکی در ایالت ویسکانسین بیش از 
ھمبستگی "بر روی پالکاردھا شعارھای .  در این تظاھرات شرکت داشتندھادانشگاه ویسکانسین و کارگران اتحادیھ

 . بھ خوبی مشاھده میشد" با مھاجرین، ھیچ انسانی غیر قانونی نیست
یر روی بعضی از پالکاردھا شعار .  در رژه ماه مھ شرکت داشتند٨٠٠٠ر دیترویت میشیگان بیش از در شھ

 .مشھود بود" قوانین مھاجرت را تغییر دھید، مھاجرین را قانونی کنید"
 از مردم خواستھ بود کھ فعاالنھ در مراسم روز ماه مھ اى، با صدور اطالعیھ"شبکۀ ملی ھمبستگی مھاجرین"

 . خالصھ شده است" نھ بھ ملیتاریزه کردن مرزھای کشور"  این شبکھ در شعار ھاىیکی از خواست. دشرکت کنن
ھم چنین شھرھای مختلف ایاالت تگزاس، کانزاس، فلوریدا، ماساچوست، واشنگتن دی سی، پنسیلوانیا،  و 

با شرکت در تظاھرات ) وفانت(ھواداران حزب کارایران . کنتاکی شاھد برگزاری مراسم  روز جھانی کارگران بودند
 .  گیتی  ابراز ھمبستگی نمودندھاىاول ماه مھ و  پخش اعالمیھ با طبقۀ کارگر جھانی و خلق

 
 
 

 
 
 

مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
!صھیونیسم و امپریالیسم
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 آلمان
 

 
 
 
 

فعاالنھ در تظاھرات .... ھرھای فرانکفورت، کلن و برلین و فعالین حزب در چندین شھر آلمان ازجملھ  در ش
روز جھانی کارگر  شرکت داشتند و با پخش وسیع اعالمیھ بھ زبان آلمانی و ھم چنین پخش بیانیۀ فارسی و نشریات 

 . حزب پرداختندھاىتوفان بین ایرانیان و برگزاری میز کتاب بھ تبلیغ سیاست
اری و گسترش بیکاری و شکاف طبقاتی  تعداد دمان و اثرات بحران سرمایھنئولیبرالی دولت آلاى ھ  سیاست

اری، عامل  دسرمایھ: "شعارھائی از قبیل. تری از کارگران و مردم را بھ صف تظاھرات امسال کشانده است وسیع
علیۀ علیۀ کاپیتالیسم، ".."بیکاری را متوقف کنید"، "ما ھزینۀ بحران را نمی پردازیم"، "بحران و بیکاری

 و ھاازجملھ شعارھائی بودند کھ درباندرول.... ،"زنده باد ھمبستگی بین المللی، زنده باد سوسیالیسم"، "جنگ
 .خوردند پالکاردھا بھ چشم می

 
* * * * * * 

 
اخراج علی نجاتی و احکام صادره برای کارگران ھفت تپھ را قویا محکوم 

میکنیم

  ١٣٨٨ اردیبھشت ماه ٣١ ازکارگران ھفت تپھ  مورخ  مطابق خبر منتشره از طرف کمیتۀ دفاع
 در ٨٨ فروردین ٢۵ اسفند تا ١٨علی نجاتی رئیس ھیئت مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ از »

وی پس از آن کھ با قرار کفالت آزاد شد نامۀ اخراج از طرف . بازداشت و تحت بازجوئی اطالعات قرار گرفت
 از کار خود ٨٨ فروردین ٨ت نمود کھ در آن نامھ اعالم شده است ایشان از تاریخ شرکت نیشکر ھفت تپھ دریاف

دھد علی   صادر کرده است کھ نشان میاىبا وجود این کھ دادگاه انقالب شھرستان شوش نامھ. اخراج شده است
ت عدم حضور نجاتی در این مدت در بازداشت دستگاه قضائی ــ امنیتی بوده است و طبق قوانین موجود، در صور

ھم چنین .نداشود، مدیران نیشکر بھ بھانۀ غیبت، وی را از کار اخراج کرده وی در محل کار غیبت محسوب نمی
 نفر از اعضای ھیئت مدیره تسلیم شده است، برای آقایان علی نجاتی، جلیل ۵طی حکمی کھ از دادگاه بھ وکیل 

 سال ممانعت از ۵و )  ماه تعلیقی۶ماه تعزیری و ۶ (پور یک سال زندان احمدی، فریدون نیکوفرد و قربان علی
)  ماه تعزیری۴ ماه تعلیقی و ٨( سال زندان ١شرکت در ھر گونھ انتخابات کارگری و برای آقای محمد حیدری مھر 

ھم چنین در حکم صادره .  سال ممانعت از شرکت در ھر گونھ انتخابات نمایندگی کارگری صادر شده است٣و 
«.و پاره ای  از اتھامات واھی اعالم شده است" ایجاد سندیکای خارج از قانون "علت این احکام

اری جمھوری اسالمی دست بھ بازداشت و آزار و داین نخستین بار نیست کھ رژیم ضد کارگری و سرمایھ
ی رژیم  جمھوری اسالمی از روی ضعف و استیصال و برا. زند اذیت  و پرونده سازی علیۀ فعالین کارگری می

زھرچشم گرفتن از مبارزین کارگری و خانھ نشین کردن آنھا بھ اخراج، ترور و ارعاب متوسل میگردد تا از این 
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جمھوری اسالمی ھم چنان کھ تا کنون عمل .  مستقل کارگری گرددھاىطریق مانع رشد جنبش و تشکیل اتحادیھ
اخراج علی . ران و زحمتکشان می بیندکرده است بقای منحوس خویش را در سرکوب وحشیانھ و ضد انسانی کارگ

گیرد کھ رژیم جمھوری اسالمی در تدارک  نجاتی و احکام صادره علیۀ کارگران ھفت تپھ در شرایطی صورت می
برگزاری دھمین دورۀ انتخابات ریاست جمھوریست و شرمی ھم ندارد کھ کارگران را بھ شرکت در این نمایش ضد 

.  دموکراتیک دعوت کند
ضمن محکوم کردن اخراج علی نجاتی و احکام صادره برای ایشان و سایر اعضای ) توفان(ایران حزب کار 

 و احزاب مترقی و انسان دوست بین المللی بھ ھاھ از ھمۀ سازمانتپ ھئیت مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر ھفت
انی تمام تالش خود را برای ویژه احزاب مارکسیست لنینیست برادر میخواھد کھ با محکوم کردن این اقدام ضد انس

 تنھا در سایۀ .دفاع ازکارگران مبارز بھ کار گیرند و از ھیچ کوششی برای آزادی کارگران دربند دریغ نورزند
اری جمھوری اسالمی د رژیم سرمایھھاىتوان توطئھ تشدید مبارزه و پیکار بی امان و متحدانۀ کارگران است کھ می

رژیمی کھ پاسخ نان، کار، آزادی بیان و تشکل  ترقی خواه را درھم شکستعلیۀ فعالین کارگری و نیروھای 
 . فاشیستی و سرکوبگرانھ دھد، فرجامی جز مرگ و نیستی در انتظارش نخواھد بودھاىکارگران را با چنین شیوه

!زنده باد ھمبستگی با کارگران ایران
!اری و ضد کارگری جمھوری اسالمیدمرگ بر رژیم سرمایھ

)توفان(رایرانحزب کا
١٣٨٨دوم خرداد ماه 

* * * * * * 
 

 

 بھ انگلیسی از طرف اىدستگیری و ضرب وشتم کارگران در اول ماه مھ در ایران  نامھ در اعتراض بھ 
 و نھادھای مترقی و بشردوست ارسال ھاخطاب بھ احزاب برادر، سازمان) توفان(دفتر خارجی حزب کار ایران 

اری جمھوری دشده و آنھا را در حمایت از کارگران و محکوم نمودن اعمال وحشیانھ و ضد کارگری رژیم سرمایھ
 .ترجمۀ فارسی این فراخوان  را در زیر مالحظھ فرمائید.  اسالمی فرا خوانده است

 

 !ھجوم وحشیانھ بھ تظاھرات اول ماه مھ را محکوم کنید
  آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی
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  انقالبی و  مترقیھاىشخصیت ، احزاب، وھاخطاب بھ احزاب برادر و سازمان
 
 
 

 !ی گرامی رفقا
 

 کارگران ایران کھ در حال گردھمائی در پارک اللھ تھران برای برگزاری روز ٢٠٠٩روز اول ماه مھ 
 رژیم جمھوری ھاىجھانی کارگر بودند مورد ھجوم وحشیانۀ نیروھای امنیتی ــ اطالعاتی و پلیس و لباس شخصی

 نفری کھ در پارک گرد آمده بودند ٢٠٠٠ نیروھای سرکوبگر رژیم بھ ضرب و شتم جمعیت. اسالمی قرار گرفتند
تظاھرات ماه مھ توسط چندین .  نفر زن و مرد را دستگیر کردند١۵٠پرداختھ و تعدادی را مجروح نموده و بیش از 

تظاھرات چند ھفتھ در مورد  آن  " کمیتۀ برگزاری"تشکیالت و سندیکای مستقل کارگری تدارک دیده شده بود و 
چند روز قبل از اول ماه مھ، نیروھای امنیتی .   بھ مراسم روز جھانی کارگر دعوت نموده بودتبلیغ کرده و مردم را

رژیم، فعالین کارگری را مورد تھدید قرار داده و از طریق تلفن بھ خانوادۀ آنھا، سعی کردند کھ از برگزاری مراسم 
 بزرگ برای شناسائی شرکت ھاى و شرکتھاھم چنین نیروی حراست بعضی از کارخانھ. ماه مھ جلوگیری کنند

پلیس و نیروھای امنیتی رژیم از کارگران شرکت کننده در مراسم وسیعًا . کنندگان در تظاھرات گسیل شده بودند
 . عکس و فیلم برداری کردند

 فعال ۶ھم چنین تظاھرات ماه مھ در شھر سنندج ھم مورد ھجوم اوباشان جمھوری اسالمی قرار گرفت و 
 . شدندکارگری دستگیر

در ادامۀ این حمالت، پلیس جمھوری اسالمی بھ جلسۀ اعضای تعاونی مصرف  کارگران فلزکار مکانیک 
 .برند ھجوم برده و تعدادی را با خود بھ بازداشتگاه می

ھجوم بھ شرکت کنندگان در مراسم ماه مھ در تھران و سنندج را شدیدًا محکوم ) توفان(حزب کار ایران 
ما خواھان آزادی ھمۀ زندانیان سیاسی و . آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان ھستیمما خواھان . میکند

 . جمھوری اسالمی ایران ھستیمھاىفعالین کارگری از زندان

 
 !رفقای گرامی 

اری جمھوری اسالمی، فعالین د اخیر و در نتیجۀ مبارزۀ مستمر و چند سالھ بر علیۀ رژیم سرمایھھاىدر سال
 ١٩٨٠ ھاىرژیم سرکوبگر اسالمی از سال. ند چند سندیکای کارگری مستقل تشکیل دھندایران موفق شدهکارگری ا

ند مورد تھدید قرار داده و سرکوب اتا کنون فعالین کارگری را کھ سعی در برگزاری تظاھرات اول ماه مھ کرده
 کارگرانی تجمع کارگری ممنوع است ودرایران ھر نوع فعالیتی در زمینۀ تشکیل سندیکا و اتحادیھ و  . کرده است

ند را رژیم جنایتکارجمھوری اسالمی  شکنجھ کرده،  در مالء عام شالق زده،  و ائی زدهھاکھ دست بھ چنین فعالیت
منصور اسالو، محمود صالحی، علی نجاتی، فرزاد کمانگر .  مخوف بھ اسارت گرفتھ استھاىآنھا را در زندان

 .ندالین بھ زندان افتادهئی از این فعاھانمونھ.... و
در پاسخ بھ این . تظاھرات ماه مھ امسال توسط چندین نھاد و کانون کارگری مستقل برنامھ ریزی شده بود

اول ماه مھ امسال در پارک اللھ، . ار ایران سرکوب فعالین کارگری را تشدید کرده استدتحول، رژیم حامی سرمایھ
بازداشت . فلفل استفاده نمود تا بتواند کارگران در پارک را متفرق نمایدرژیم از باتوم ، شوک الکتریکی، و گاز 

 سنی مختلف ھستند را بھ زندان مخوف اوین بردند و با خانوادۀ بازداشت شدگان کھ برای ھاىشدگان کھ از رده
ند کھ اتھند بد رفتاری شده و بھ آنھا گفااطالع از سرنوشت اعضای خود  بھ دادگاه انقالب اسالمی رجوع کرده

 .نداوثیقھ تعیین کرده(!!)  میلیون تومان ١٠٠ تا ۵٠مسئولین برای آزادی موقت ھرکدام از دستگیر شدگان مبلغ 
رژیم جمھوری اسالمی ایران ھرگز حقوق کارگران در تشکیل سندیکا و مجمع عمومی و اعتصاب را بھ 

با قبول دستورات سازمان تجارت جھانی بر بلکھ برعکس، رژیم ایران . رسمیت نشناخت و بھ آن احترام نگذاشت
مراسم روز جھانی کارگر بر " کمیتۀ برگزاری"بیانیۀ . شدت نقض حقوق اولیھ و حتی سرکوب کارگران افزود

 :بعضی از این مسائل انگشت گذاشتھ و اعالم داشت کھ
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اري در گرداب یك دیھكنیم كھ نظام سرما یامسال ما كارگران مراسم اول ماه مھ را در شرایطي برگزار م"

 ھاىبحران عظیم اقتصادي موجود و عجز دولت"، ......"رفتھ است و  فرویتر بحران عظیم اقتصادي ویران كننده
 ....  و..." در مھار آن و سر ریز كردن بار این بحران بر دوش كارگران جھان،یاردسرمایھ

 :بیانیھ در مورد مطالبات کارگران اعالم میدارد کھ
.....                                                                                                                  موقت وی كارگران و لغو قراردادھاۀ ھمی امنیت شغلي برامینأ  تــ
 ..... ومصرانھ خواھان افزایش فوري حداقل دستمزدھا براساس.....ــ 
 ...... بیان حق مسلم ماستی، اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادیقل كارگر مستھاى تشكلئیبرپاــ  
 .......د باید متوقف گرداى كارگران بھ ھر بھانھیاخراج و بیكار سازــ  
 قوانین ۀما خواھان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كلی  ــ

 .تبعیض آمیز علیھ آنان ھستیم 
 احكام صادره و ۀ و لغو كلیی كارگران زنداني از جملھ منصور اسالو و ابراھیم مددۀ كلییما خواھان آزادــ 

 . فعالین كارگري ھستیم ۀعلیی  و امنیتئی قضایپیگردھا توقف 
 حقوقي مضاعف بر كارگران مھاجر افغاني و ی كارگر جھاني ھستیم و اخراج و تحمیل بۀ از طبقیما بخشــ 

 .كنیم  ی محكوم ماىبھانھ  را بھ ھر ھاملیت   سایر
 بین المللي از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قاطعانھ از ھاى از تمامي حمایتیما ضمن قدردانــ  

 بر یدانیم و بیش از ھر زمان دیگر ی خود را متحد آنان م، كارگران در سراسر جھانھاىاعتراضات و خواستھ
.كنیم  یكید مأ تیارد از مشقات نظام سرمایھئی رھای كارگر براۀقھمبستگي بین المللي طب

 
 !رفقای گرامی 

 
 کارگر زن و مرد کھ سالیان ھا مستقل کارگری در ایران، مطالبات میلیونھاى و کانونھآمطالبات تشکل

 کھ برای حقوق این مطالبات  از حمایت تمامی اقشار جامعھ. باشد ند میاطوالنی در شرایط بسیار سخت بھ سر برده
 و ھااز ھمۀ احزاب برادر و سازمان) توفان(حزب کار ایران . سرکوب شدۀ خود مبارزه میکنند، بر خوردار است

دانند رژیم ایران را برای ھجوم بھ تظاھرات روز  خواھد کھ بھ ھرشکلی کھ مناسب می  مترقی میھاىشخصیت
کوم نمایند و آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر جھانی کارگر و ضرب و شتم و دستگیری فعالین کارگری مح

حملھ بھ شرکت کنندگان در تظاھرات ماه مھ در ایران حملھ بھ تمامی کارگران زن و مرد . شدگان را مطالبھ نمایند

 .جھان است
       

 !زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگران
 

 )توفان(دفتر خارجی حزب کار ایران 

 ٢٠٠٩ ماه  مھ ۶

org.Toufan.WWW

org.Touufan@touan 
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 . حزب و سازمان مدافع حقوق کارگران ارسال شده است۵٠ این نامھ ھم چنین بھ بیش از 

 

 احزاب برادر

 حزب کمونیست کارگران فرانسھ

 ارکحزب کمونیست کارگران دانم

 حزب کمونیست انقالبی ترکیھ

 حزب کمونیست مارکسیست لنینیست اکوادور

 )ون پرولتاریائییکسآ(حزب کمونیست شیلی 

 حزب کمونیست انقالبی برزیل

 )مارکسیست لنینیست(حزب کمونیست کلمبیا 

 حزب کمونیست کارگران تونس

 سازمان مارکسیست لنینیست انقالب نروژ  

 ی برای احیای حزب کمونیست ایتالیاسازمان مارکسیستی لنینیست

 حزب کمونیست آلمان

 )مارکسیست لنینیست ( حزب کمونیست مکزیک 

 )مارکسیست لنینیست ( حزب کمونیست اسپانیا 

 سازمان مارکسیستی لنینیستی برای احیای حزب کمونیست یونان

 حزب کمونیست کار جمھوری دومینیکن

 حزب کمونیست انقالبی ساحل عاج

 )بورکینا فاسو(یک ئیست ولتا حزب کمون

 )ھندوستان(انتشارات انقالبی دمکراتیک 

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

 احزاب  انقالبی و چپ 

KP حزب کمونیست سوئد 

 فنالند) م ل( حزب کمونیست

 بنگالدش) م ل ( حزب کمونیست

 حزب اتحاد مرکز سوسیالیست ھندوستان

 )کردستان شمالی( کسیست لنینیست حزب کمونیست مار

 حزب کارترکیھ
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 ھمبستگی کانون وحدت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز با کارگران
 

بیانیۀ زیر ازطرف کانون وحدت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز درھمبستگی و دفاع ازکارگران 
 بھ چاپ آن در توفان دستگیر شده در پارک اللھ است کھ بھ دفتر حزب ما ارسال شده و ما مبادرت

 نمائیم  الکترونیکی می
 ھئیت تحریریھ

 

  کانون وحدت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریزىبیانیھ
گذرد و تا کنون اطالعی از وضعیت اکثر بازداشت شدگان   روز کارگر میىه روز از دستگیری گسترد١٧ 

این بار . ی بھ تجمع مسالمت آمیز مردم بودیماول ماه مھ امسال بار دیگر شاھد یورش نیروھای امنیت .در دست نیست
اجتماعی از جملھ سندیکای  ــ  کارگریھاى تھران محل تجمع افرادی بود کھ در پی فراخوان تشکلىھپارک الل

حاضران در این . در محل حضور پیدا کرده بودند... کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ و 
دادند کھ   جنبش زنان، و دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی تشکیل می فعالین مستقل کارگری وتجمع را دانشجویان و 

 دولتی و در نصب بنرھای سفارشی ھاى تریبونى بیرونی روز جھانی کارگر از دریچھىنخواستند تنھا جلوه
بھ اصطالح  کھ تشکیل چنین تجمعاتی از نظر با این . کارگران خالصھ شود"تکریم" حکومتی در ھاىدستگاه

ترین صورت مضروب و   ھیچ اشکالی ندارد، اما با یورش بھ افراد حاضر در پارک اللھ، آنان را بھ فجیع"قانونی"
 تنھا محدود بھ افراد حاضر در تجمع نبود بلکھ افرادی از خانھ و محل کار ھا این دستگیریىدامنھ. ندادستگیر کرده

این افراد . ندا نفر در این مراسم بازداشت شده١٠٠آن است کھ بیش از  حاکی از ھاگزارش. نداخود نیز دستگیر شده
دھد کھ کشور در  این ھمھ در حالی رخ می.ندا خود نداشتھھاىپس از انتقال بھ بازداشتگاه اوین ارتباطی با خانواده
 ھاىی جلف و رنگ و رو رفتھ و بازھاىفضای سیاسی کاری. تب گنگ انتخابات ریاست جمھوری بھ سر می برد

 از "حرف" امروز و تنھا ھاى دیروز و دموکراتھاىصدور کلمات قصار از امنیتی!!  تکراریىدست مالی شده
سیاسی، آزادی بیان، مطبوعات، احترام بھ حقوق کارگران، زنان، معلمان و  ــ  فردیھاىاحترام بھ آزادی

 ھاى وحشیانھ را در سایتىھاصالح طلباِن انحصار طلب حتی حاضر نشدند خبری از این حمل. زحمتکشان
 این دموکراسی خواھی ىگوش فلک از ندای دموکراسی خواھی کر شده اما گویا دایره.  پوشش دھندیشانازنجیره

البتھ طبیعی است کھ از این قدرت .  قدرت را تضمین کندىتنھا ھمان قدر است کھ بازگشت دوباره بر سر سفره
کانون وحدت  .داشت چھ از شیخ پر حرفش و چھ از پوپولیست ھنرمندشگاه انتظاری  لوقت نباید ھیچاطلباِن ابن

 و محکوم   انسانی اجتماعی خود با دفاع از حق برگزاری تجمعاتىدانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بنا بھ وظیفھ
ی ئتر دستگیرشدگان و پاسخ گو چنینی خواستار آزادی بی قید و شرط و ھر چھ سریع  اینھاىکردن بازداشت

 "کارگر"کند و حتی نام بردن از نام   کھ تضاد طبقاتی در آن بیداد میاىدر جامعھ. والن این عمل وحشیانھ استمسئ
 نیروھای امنیتی دیروز ىشود، تقلیل سیاست بھ افاضات روشنفکرانھ چنین سرکوب می) ترین معنای آن در وسیع(

 ى و در آخر ما سکوت را نشانھ .شود پیشھ کرد ترین رفتاری است کھ می  خائنانھو اصالح طلبان امروز حقیقتًا
 این سرکوب فرا ى فعالین نھادھای اجتماعی را بھ اعتراض علیھىدانیم و ھمھ ھمدستی با سرکوبگران می

 .خوانیم می
 کانون وحدت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

٨٨/٠٢/٢٨ 

 

 !زنده باد پیوند و اتحاد دانشجویان سراسر ایران با کارگران
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 و بھ سفارت) نیستیمارکسیست لن( نامھ اعتراضی حزب کمونیست بنگالدش
 مقامات جمھوری اسالمی

 

 کنیم دستگیری و سرکوب کارگران را محکوم می
 ! و بی قید و شرط آزاد کنیدکارگران دربند را فورًا

 
کارگران ایران و محکوم دردفاع از ) توفان( درپی انتشار فراخوان بین المللی دفتر خارجی حزب کارایران 

 ھاىنمودن رژیم جمھوری اسالمی و آزادی کارگران زندانی اول ماه مھ درپارک اللھ، بسیاری از احزاب و سازمان
 و مقامات ایران، اعمال وحشیانھ و ضد ھا اعتراضی  بھ سفارتخانھھاىچپ و کمونیستی با انتشار اعالمیھ و نامھ
نامۀ اعتراضی زیر توسط . واھان آزادی تمامی دستگیرشدگان گردیدندکارگری جمھوری اسالمی را محکوم و خ

 . صادرگردیده  و بھ سفارت و مقامات جمھوری اسالمی ارسال شده است) م ل( حزب کمونیست بنگالدش 
 

 کنیم سرکوب و دستگیری کارگران را محکوم می
 

. کند رک اللھ را قویًا محکوم میحملۀ وحشیانھ بھ تظاھرات کارگران درپا) م ل( حزب کمونیست بنگالدش 
تمام کارگران . اول ماه مھ روز فریاد طبقۀ کارگر و طرح مطالبات وی است. اول ماه مھ روز رھائی کارگران است

روز اول . کنند و زحمتکشان جھان توجھ خاصی بھ روز اول ماه مھ دارند و با میتینگ و تظاھرات ابراز وجود می
 رسمیت یافتۀ جھانی است و ھجوم بھ کارگران و دستگیری آنان درتظاھرات اول ماه ماه مھ یک حق دموکراتیک و

 .مھ نقض کنوانسیون سازمان جھانی کاراست
ما ھم چنین خواھان .  ما خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیرشدگان اول ماه مھ ھستیم

 .باشیم  جمھوری اسالمی میھاى از زندانآزادی تمامی زندانیان سیاسی و فعالین سندیکائی و کارگری
 

 پاتھاک الل گولدر
 )م ل( مرکزی حزب کمونیست بنگالدشۀاز طرف کمیت

 ٢٠٠٩ مھ ١۶
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 

 !                       زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری



 ٨١٣٨ماه  خرداد                          ٣۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٢٢

 

)پایان(آغاز فروپاشی سوسیالیسم درشوروی
 یک بازنگری مجدد

 
گندد ماھی از سر می

 اری در شوروی پس از کسب قدرتدبقۀ نوخاستۀ سرمایھط
 پدید آمد  و فساد از باالھاسیاسی توسط رویزیونیست

خود ... بورژوازی در قدرت، کارخانھ، زمین، پول، ارتباطات، ارتش، پلیس، زندان، سازمان امنیت، ویالھا و
 گروھی را بھ کار گیرد و ھاىاند رسانھتو دولتش می. را دارد و در سراسر جامعھ انگشت نما و قابل لمس است

 بکشاند و توسط آنھا خرده بورژوازی متزلزل را مسلح کند و ھابورژوازی را برای نمایشات اعتراضی بھ خیابان
دشمن طبقاتی در مقابل شما بھ صورت فیزیکی صف آرائی کرده است و شما در . بر ضد طبقۀ کارگر بھ کار گیرد

در مورد . ی را و چگونھ و از کدام جناح و با کدام قدرت آتشبار مورد حملھ قرار دھیددانید چھ کس میدان جنگ می
 است فاقد وسایل تولید و قدرت سیاسی و وسایل ارتباط جمعی و پراکندگی اىکھ طبقھ" بورژوازی سرنگون شده"

 سازمان امنیت و ریزد، فاقد ارتش و پلیس و سازمان بورژوازی بر ھم می. سازمانی، وضع بھ این صورت نیست
قدرت این . بورژوازی سرنگون شده در حقیقت بورژوازی متالشی شده است. دستگاه قضائی و تبلیغاتی است

بورژوازی متالشی و فروپاشیده در بینش سنتی وی، در عادت کھنۀ مردم، در جھل عمومی و تبلیغات خارجی نھفتھ 
این فرق را استالین . ق کند و منطبق با شرایط جدید گرددشکل طبقات و شکل مبارزۀ طبقاتی باید بھ کلی فر. است

این تفاوت . کنند برخی مفھوم طبقات و مبارزۀ طبقاتی را مخلوط می. دید و متناسب با آن بھ مبارزۀ طبقاتی ادامھ داد
ی از بورژوازی بھ مثابۀ طبقھ معدوم شده ولی مبارزۀ طبقات. در جامعۀ سوسیالیستی شوروی بھ روشنی معلوم است

حزب کمونیست بھ منزلۀ حزب طبقۀ کارگر بر سر کار است، دیکتاتوری پرولتاریا بھ منزلۀ عامل . بین نرفتھ است
افراد پراکندۀ . برد  آدمکش و جاسوسان کار خویش را بھ پیش میھاىسرکوب دشمن طبقاتی، خرابکاران، گروه

آنھا . اىشوند و نھ بھ صورت نمایشات توده طبقۀ مسلط گذشتھ اکنون بھ صورت خرابکار و تروریست ظاھر می
کنند، آنھا پالتفرمی برای مبارزه با حزب  کنند، در تولید و دانشگاه اخالل می برای دشمنان خارجی جاسوسی می

 ھاتروتسکیست. کمونیست ندارند کارشان پچ پچ و بدگوئی و ایجاد افکار عمومی از راه درگوشی و جعل تاریخ است
کار آنھا نفوذ در حزب، نفوذ در دستگاه دولتی، بھ کف آوردن بوروکراسی است تا .  ھستندھا تفالھبھترین نمونۀ این

ی کھ از این تالش بھ وجود اطبقھ. با ایجاد فساد در دستگاه دولتی و حزبی ماھیت دیکتاتوری پرولتاریا را تغییر دھند
نظر رفاه اجتماعی و نقشی کھ در جایگاه توزیع  است کھ مالک وسایل تولید نیست ولی از اىآید، طبقۀ نوخاستھ می

این طبقۀ نوخاستھ، بوروکراسی دولتی را .  برخوردار استاى جامعھ اشغال کرده است از امتیازات ویژهھاىثروت
 رویزیونیستی این طبقھ کھ نظریات جدیدی نیست ھاى و تئوریماھی از سر گندیده است. بھ خدمت خود گرفتھ است

این . خواھند وضعیت جدید خود را توجیھ کنند و آن را ابدی جلوه دھند ئی ھستند کھ میھاذھنساختھ و پرداختۀ 
گوئیم کھ قصد داشتھ  این سخنان را ما از آن جھت نمی. دستگاه مافیائی بود کھ فروپاشی شوروی را موجب شد

سخن بر سر .  در جھان استسخن بر سر جوامع آتی سوسیالیستی! ھرگز. از استالین دفاع کنیم" متعصبانھ"باشیم 
توانیم پس از سرنگونی بورژوازی مدعی شویم کھ  آیا در ایران سوسیالیستی نیز ما می. ایران سوسیالیستی است

طبقات در ایران ھنوز موجود است و آب از آب تکان نخورده است؟ پس برای چھ انقالب کردیم؟ مگر قرار نبود 
مگر مارکسیسم بھ ما نیآموختھ کھ برای محو  پس بھ چھ مفھوم است؟طبقات را از بین ببریم؟ نابودی طبقات 

 در شوروی این کار شد و در طبقات باید تمام شرایط مادی رشد آن را کھ ریشھ در تولید جامعھ دارد از بین برد؟
ا علیۀ  کارگر رھاىشود دون کیشوت وار توده نھ در ایران و نھ در شوروی نمی. شود ایران آینده ھم این کار می

در این بسیج، شما ھم از حمایت دولت، حمایت . طبقۀ بورژوازی کھ حضورش در صحنھ معلوم نیست بسیج کرد
 دموکراتیک ھاى کارگری و ھم از حمایت سازمانھاىارتش، حمایت پلیس، حمایت سازمان امنیت و اتحادیھ

ام عرصۀ مبارزات طبقاتی یعنی در شما در کد. برخوردارید ولی دشمن شما شکل فیزیکی بھ عنوان طبقھ ندارد
خواھید این مبارزه را بھ پیش برید؟  آیا بھ جز عرصۀ   سھ گانۀ سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک میھاىعرصھ
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ماند؟ پس مبارزۀ طبقاتی در عین محو طبقات بھ مفھوم کالسیک ادامھ دارد و  مبارزۀ ایدئولوژیک راه دیگری می
سخت، طوالنی علیۀ عمال ى امبارزه. گیرد صۀ مبارزۀ ایدئولوژیک صورت میاین مبارزه بھ طور عمده در عر

 ھادر شوروی انقالب فرھنگی عظیمی صورت گرفت، مدارس و دانشگاه. خرابکار و پر از مکر و حیلۀ دشمن
سانسور کتب از میان . مجانی شدند، بھ آموزش و پرورش اھمیت خاص داده شد، شوروی برای کودکان بھشت بود

تدریس دروس اى ھکالس. دادند و کسی را دیگر بھ جرم خواندن کتب کمونیستی زندانی نکرده و شکنجھ نمیرفت 
تاریخ جھان بر اساس . امر پژوھش بھ یک امر ملی بدل گردید.  کمونیستی تأسیس شدھاىکمونیستی و دانشگاه

وانان برای کار فرھنگی و جاى ھاردوگاه. اصول مبارزۀ طبقاتی تنظیم شد و مھرش را بر تاریخ بشریت زد
 نظری و جھان بینی مبارزۀ سختی ھاىایدئولوژیک پدید آمد، ھنر و ادبیات از ریشھ تغییر کرد و در تمام این عرصھ

 اتمی بنا کرد، ھاىدولت شوروی در عرضۀ فن آوری بھ اوج قدرت و توانائی رسید، نیروگاه. درگرفت و ادامھ یافت
 کاتیوشا ھاى، موشک"٣٤-تی"تانکھای . وگان فضائی و دریائی عظیمی ایجاد کردبھ فن آوری اتمی دست یافت، نا

اینھا دستآوردھای فرھنگی .  را درھم شکستھاپوزۀ فاشیست" ٢-ایل"و ھواپیماھای شکاری " ُارَگ استالین"
املی از   کھاىدر دوران استالین جنبش معنوی عظیمی بپا گردید نسل.  شوروی بعد از انقالب اکتبر بودھاىخلق

.  و دستآوردھای بزرگ سوسیالیسم آشنا شدندھا مستند، پیشرفتھاى روستائی با فیلمھاىجوانان شوروی در کلوپ
رادیو یک محصول تجملی . این در زمانی بود کھ نھ تلویزیونی در جھان وجود داشت و نھ بھ صورت امروز رادیو

دیدند کھ چگونھ با  کردند و می  اتحاد را درک میمردم شوروی روح برادری و.  ثروتمند بودھاىبرای خانواده
گفت  لنین می. تکیھ بر نیروی خود نیروگاه عظیم برق دنیپر راه اندازی شد و برق را بھ سراسر شوروی رسانید

سوسیالیسم یعنی الکتروفیکاسیون، یعنی کشور را برقکشی کنیم و شبکۀ برق را بھ ھمھ جا برسانیم تا بتوانیم رادیو 
بر .  مادی انقالب فرھنگی در زمان استالین برپا شدھاىتمام این زمینھ. باشیم تا بتوانیم سوسیالیسم را تبلیغ کنیمداشتھ 

 کردن کسب علوم و بسیج فرزندان زحمتکشان و میدان دادن بھ استعدادھای نھفتھ در خلق، بی سوادی اىاساس توده
 مادی و معنوی ھاىدر اینجا سخن بر سر پیشرفت. دان دادرا نھ تنھا برافکند بلکھ بھ اعتالی بی نظیر علوم می

 از اىسخن بر سر برمال کردن گوشھ. شوروی سوسیالیستی بھ رھبری حزب کمونیست و رفیق استالین نیست
ما بارھا گفتھ و باز ھم . زنند تا سوسیالیسم را بی اعتبار گردانند  و افتراآت عظیمی است کھ بھ شوروی میھادورغ

وی .  قرار داشت و برای استقرار سوسیالیسم رزمیدھافیق استالین بھ ھر صورت در جبھۀ کمونیستگوئیم ر می
معمار بزرگ ساختمان سوسیالیسم در شوروی، سازندۀ بزرگ فرھنگ نوین مردم شوروی، رھبر کبیر انقالب 

تالین ھرگز نسبت دولت پرولتری در زمان اس. فرھنگی، و قھرمان بزرگ جنگ میھنی ضد فاشیستی در جھان بود
گویند کھ از حملھ از جناح  سوسیالیسم می" چپ" را دشمنان ھااین دروغ. بھ رشد افکار بورژوائی بی تفاوت نماند

در آنجا برای مبارزه با . تجربۀ شوروی در چین کمونیست بھ نحو دیگری بھ کار گرفتھ شد. نداراست َطرفی نبستھ
خاستند با ھمان ابزاری بھ سرانجام  آنھا انفالب را می. ری دست زدندافکار بورژوائی بھ انقالب فرھنگی پرولت

. درک آنھا از آن، از آن حدی کھ اجرا کردند بیشتر نبود. برسانند کھ شرایط عینی در اختیار آنھا گذارده بود
. دھا پیش رفتبرخوردی کھ آنھا کردند تا حد نفی نیھیلیستی دستآوردھای بورژوازی و نھ نفی دیالکتیکی این دستآور

 در عرصۀ اى را تغییر دھند و انقالبی در روان اجتماعی بکنند کھ مبارزهھاخواستند نھاد انسان ولی می
 مردم را از بی تفاوتی بھ در آورده، بھ کار ھاىخواستند امتیازات را از بین برده و توده آنھا می. ایدئولوژیک بود

ای چینی از ادامۀ مبارزۀ طبقاتی در شوروی بود کھ مائو از این آموزش رفق. سیاسی و آموزش سیاسی بکشانند
بگذریم از این کھ تحوالت در چین در شرایط نوین، در . آموزگار بزرگش استالین آموختھ بود و جمعبندی کرده بود

تحت تناسب جدیدی از نیروھای طبقاتی در عرصۀ جھان، در شرایط آرامش و حمایت عظیم اتحاد شوروی و 
تحوالت شوروی در دوران استالین تنھا متکی بھ نیروی خود آنھا . گرفت درتمند سوسیالیستی انجام میاردوگاه ق

کار رھبری استالین کاری بزرگ، غول آسا و .  بودھا و فاشیستھابود، تناسب قوای طبقاتی بھ نفع امپریالیست
 بیچاره برای ایجاد محبوبیت برای ھاىتبرخی مائوئیس. آنھا تناسب قوای جھانی را نیز تغییر دادند. کارستان بود

کنند ھر چقدر در مورد   فکر میھااین مالیخولیائی. مائو از لجن پراکنی و دروغگوئی در مورد استالین اباء ندارند
حال آن کھ مشک آن . دون برجستھ می شود تسھ استالین دروغ بگویند و خدماتش را بی ارزش جلوه دھند نقش مائو

طبیعتًا مائوتسھ دونگ از رھبران برجستھ جنبش کمونیستی جھانی بود .  و نھ آن کھ عطار بگویداست کھ خود ببوید
و خدمات فراوان بھ انقالب چین و آزادی آن کشور کرد ولی نقش وی با نقش لنین و استالین کھ برای نخستین بار 

 و رھبران سترگی بودند قابل قیاس اھنمودند و تئوریسین کردند و برخالف جریان آب شنا می سوسیالیسم را بنا می
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آنھا در بھترین حالت کاریکاتورھای . چنین مدعیانی از تاریخ جنبش کمونیستی بی خبر بوده و بی خبر ھستند. نیست
.     باشند تروتسکی می

 روشنفکرانھ حالل ھیچ درد و مشکلی نیست و کمکی نیز بھ ساختمان جامعۀ ھاىبھر صورت کلی گوئی
 مجددًا بر روی میز و دستور کار قرار ھادر ایران سوسیالیستی نیز ھمین پرسش. کند در ایران نمیسوسیالیستی 

 آماده و ھاىشوند کھ پاسخ اگر پیغمبرانی یافت می. دارد و باید بھ آنھا ھمان گونھ کھ استالین پاسخ گفت، جواب داد
ر اطاق گرم کار، بفرمایند، این گوی و این مؤثری دارند کھ در عمل نتیجۀ اجتماعی دارد و نھ بحث دانشگاھی د

بھ . بھ نظر ما تنھا تحلیل مشخص از شرایط مشخص راھگشاست و این کار در شوروی صورت گرفتھ است. میدان
شود تا رسیدن  ادارۀ یک کشور را نمی. جز نظریات استالین و پیشنھادات وی کسی راه حلی نداشت کھ ارائھ دھد

این درک خرده . ل بھ تأخیر انداخت، نمی توان از ترس اشتباه، کار را تعطیل کردپیشنھادات بی عیب و اشکا
یابند و با تکیھ بر اصول انتقاد و انتقاد از خود آن   را میھا در عمل راه حلھاکمونیست. بورژوائی از مسائل است

م تجارب عملی علوم اقتصاد،  مارکسیسم تاریخ تعمیھاىتمام تاریخ تئوری. نمایند کنند و تئوریزه می را اصالح می
 .  باشد سیاست، فلسفھ و علوم تجربی و دانشگاھی می

  و فساد از باالھااری در شوروی پس از کسب قدرت سیاسی توسط رویزیونیستدطبقۀ نوخاستۀ سرمایھ
افی  نظارت دستگاه دولت و رھبری حزب کھاىتوزیع اجتماعی عادالنھ و سوسیالیستی نبود، اھرم زیرا. پدید آمد

این خطر ھنوز ھم برای . نبود، روبنا بر زیر بنا تأثیر کرد و این ھمان تأثیر متقابل و دیالکتیکی روبنا بھ زیر بناست
ھنوز ھم کسی نسخۀ روشنی بھ جز آن چھ استالین گفت کھ باید بھ . ھمۀ جوامع سوسیالیستی آتی نیز پا برجاست

پرگوئی . طح جھل عمومی را کاھش داد، ارائھ نکرده استمبارزۀ نظری، ایدئولوژیک و فرھنگی دامن زد و س
تواند کار ادارۀ یک کشور چند ده میلیونی و یا  روشنفکرانھ کھ محصول بی مسئولیتی و خودنمائی است نمی

 از این روشنفکران پرگو و پر مدعا کھ نسخۀ ھمۀ دردھا را ىادر موقع خطر شما نشانھ. میلیاردی را بھ پیش برد
 ھمان دشمنان طبقاتی پرولتاریا ھستند کھ با غرغر و مبارزۀ ایدئولوژیک تخم یأس ھااتفاقًا ھمین. کنید  نمیدارند پیدا

زنده اند، در مبارزۀ طبقاتی ا ھکمونیست. گذارند و ترسیم منظرۀ رسیدن بھ بن بست را برای شما بھ نمایش می
واھند خود را با شرایط جدید تطبیق دھند خ  بورژوازی را کھ میھاىکنند، تغییر شکل ویروس شرکت فعال می

ھمین امروز ھم ما . این مبارزۀ طبقاتی تا بھ امروز ھم ادامھ دارد. نمایند کنند و آنھا را بی ضرر می درک می
 مادی ھاىش و باجا گروھیھاىشاھدیم کھ تھاجم ایدئولوژیک بورژوازی امپریالیستی توسط اندیشمندان و رسانھ

کھ شکنجھ نشده بھ اظھار ندامت دست " ئیھاکمونیست. "بر جای گذشتھ است" تشۀ کمونیستیدو آ"چقدر قربانیان 
تواند بھ نفی  ھیچ کمونیستی نمی. نداکرده ند کھ از ھمان روز نخست بھ این اعتقادات تظاھر میاند و نشان دادهازده

ن کروی است و بھ زور کلیسای زیرا فیزیک و شیمی علمند، زیرا زمی. کمونیسم بپردازد زیرا کمونیسم علم است
. شود آدم و حوا را بھ جای تئوری تکامل تدریجی انسان گذاشت شود آن را مسطح جلوه داد، نمی کاتولیک نمی

نیستند، خود فروش و عوامفریبند و برای خیانت خویش توجیھ " سنت"کنند، مدرن و ضد  کسانی کھ این کار را می
اری است کھ سنتی است و سنت دمونیسم ھمیشھ مدرن است و این سرمایھک. آفرینند دلبخواه و ُمسکن درد می

این بیماری خطرناک است کھ جان سخت است و ھر بار با . ش فرتوت است و عمرش از کمونیسم بیشتراگندیده
 جامعھ را برای شادیش ھاىکند و ثروت  ادواریش، میلیاردھا مردم را بی خانمان میھاى و بی خوابیھابحران

.  استعماری ننگی برای بشریت استھاى و سیاستھااری سنتی است کھ با جنگداین سرمایھ. اندسوز می
بھ ھر صورت رفیق استالین از ما بود و ما در جبھۀ رفیق .  باید برای نابودی این اژدھا متحد شوندھاکمونیست

  .اری می رزمیمد و اژدھای سرمایھھااستالین بر ضد این دیوھا و عفریت
 
  

 پایان
 

* * * * * * * 

 

 زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت
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 :وینستون چرچیل

 
، فرماندھی خردمند و تزلزل ناپذیر، ھاترین آزمون  سختھاىبرای روسیھ سعادتی بزرگ بود کھ در سال«

وی شخصیتی برجستھ، مورد تحسین زمان، بیرحم چھ در . کرد یوسف ویساریونویچ استالین آن را رھبری می
م یارای مقابلھ در احین کار و چھ ھنگام گفتگو بود، شخصیتی کھ حتی مرا کھ در مجلس انگلیس تربیت شده

این نیرو در استالین چنان عظیم بود کھ وی ھم چون شخصیتی بی ھمتا در میان رھبران ھمۀ . برابرش نبود
در روزھای برگزاری کنفرانس .  بودلعادهاتأثیر و نفوذ وی بر مردم فوق. رسید  بھ نظر میھا و ھمۀ خلقھازمان

خاستیم و شگفت آن  شد ھمگان گوئی ھم چون یک تیم از جا بر می یالتا ھنگامی کھ او بھ سالن کنفرانس وارد می
. استالین دارای خردمندی ژرف، منطقی ھوشمندانھ، فارغ از ھرگونھ ھراس بود. ایستادیم کھ بھ حالت خبردار می

او انسانی بود کھ دشمن خویش را بھ ... راه برون رفت از چاره ناپذیرترین اوضاع بوداو استاد بی ھمتای یافتن 
ا ھنمود کھ با امپریالیست نامید وادار می کرد و ما را کھ آشکار امپریالیست می دست دشمنان خویش نابود می

 .بجنگیم
ارۀ استالین بگویند، ھرچھ کھ ھمھ درب.  او روسیھ را با خیش تحویل گرفت و با اسلحھ بر جای گذاشت

 .»تاریخ و مردم، چنین اشخاصی را از یاد نخواھند برد
 

........                                                                 
 
تاریخ بھ ما می گوید آن طبقھ یا گروه اجتماعی کھ در تولید اجتماعی نقش عمده را بازی می کند و وظائف «

زمانی بود، مانند دوران .  در دست دارد بھ مرور زمان ناگزیر باید صاحب اختیار این تولید شودتولید راى عمده
آیا علت این موضوع چھ بود؟ علت آن بود کھ در تولید . مادرشاھی، کھ زنان صاحب اختیار تولید شمرده می شدند

عمده را اجراء می نمودند و حال آن آن زمان یعنی در زراعت بدوی، زنان نقش عمده را ایفاء می کردند و وظایف 
سپس زمان دیگری رسید، کھ زمان پدرشاھی بود، و در آن . می گشتندھا کھ مردان در جستجوی جانوران در جنگل

چرا این تغییر واقع شد؟ زیرا در تولید آن روزی، یعنی اقتصاد شبانی، . وضع مسلط در تولید، بھ مردان انتقال یافت
عمده را مردان اجرا می ى زارھای تولید عبارت بود از نیزه و کمند و تیر و کمان، وظیفھکھ در آن مھم ترین اف

اری درمیرسد، کھ در آن پرولتارھا بھ اجرای نقش دسرانجام زمان دیگر یعنی دوران تولید بزرگ سرمایھ... کردند
و بدون آنھا تولید حتی یک روز ھم  تولید بھ دست آنان می افتد ی وظایف عمدهیعمده در تولید     می پردازند وکلیھ

در این زمان سرمایھ داران نھ تنھا برای تولید الزم نیستند بلکھ ). اعتصاب ھمگانی را بیاد آوریم( دوام نمی آورد 
معنی این سخن چیست؟ معنی این سخن آن است کھ یا باید ھرگونھ زندگی اجتماعی سراپا منھدم گردد ویا . مانع آنند

 .یا، دیر یا زود ولی ناگزیر، صاحب تولید معاصر و یگانھ مالک آن یعنی مالک سوسیالیستی آن شوداین کھ پرولتار
 یا سرمایھ داری یا یمالکیت سرمایھ داری را می خوانند و مسئلھى ی صنعتی معاصر کھ فاتحھاھبحران
طفیلی گری سرمایھ داری و . را بھ طور قطعی مطرح می سازند، این نتیجھ گیری را کامًال مبرھن کردهسوسیالیسم 

 .ناگزیری پیروزی سوسیالیسم را آشکار می گردانند
 :این است برھان دیگری کھ بر ناگزیری سوسیالیسم پرولتاری مارکس ذکر می کند

تجریدی " عدالت"سوسیالیسم پرولتاری مبتنی بر مبانی علمی مذکور درفوق است نھ بر عواطف احساساتی و 
 . پرولتاریاو عشق و عالقھ نسبت بھ 

آنارشیسم یا ( استالین» .نیز نامیده می شود" سوسیالیسم علمی"بھ ھمین جھت است کھ سوسیالیسم پرولتاری 
 »سوسیا لیسم 

 

نده باد لنینیسم، تئوری و تاکتیک پرولتاریا در عصر ز
 !امپریالیسم



 ٨١٣٨ماه  خرداد                          ٣۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٢٦

 

 

 ١٣٨٨ ماه خرداد  ١١١توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

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

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

 
 :ایت اینترنتی از ساز انتشارات جدید توفانى اپاره

 
سخنرانی و نطق استالین بھ مناسبت شروع جنگ کبیر میھنی* 
 اولژین. ج. مى ترتسکیسم، ضد انقالب در پوشش نوشتھ* 
 مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فریدریش انگلس * 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزی کمیتۀ مرکزی بھ کنگرگزارش سیاس* 
 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

 
 !آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی


