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ترس از انفجارعمومی و تاکتیک عقب نشینی رژیم
 ازپیش آماده شده و با توسل بھ شیوۀ اىکودتاچیان با برنامھ.  گیر کرده استاى در بد مخمصھاىرژیم کودتاچی سید علی خامنھ  

آراء احمدی نژاد بھ حدی . یج دلخواه خود را تحویل مردم دادندبھ میدان آمدند و نتا" تر تر، فریب مردم سھل ھر اندازه بزرگ"دروغ 
تقلب انتخاباتی آن قدر آشکار و وقیحانھ صورت گرفت کھ نتوانست . آور تنظیم شد کھ حتا مرغ پختھ را بھ خنده آورد بزرگ و شگفت

مردم نھ تنھا بھ زیر بار این تقلب بزرگ نرفت . ترین عناصر جامعھ را بفریبد چھ رسد بھ تودۀ روشنفکر و آگاه شھرنشین را حتا نا آگاه
بلکھ این عمل رندانھ و کودتاگرانھ را بھ شدت محکوم کرد و با تظاھرات عظیم میلیونی خود مشت محکمی بر دھان باند تبھکار 

 قھرمان در نبردی مردم، بھ ویژه پسران و دختران.  احمدی نژاد کوبید و نشان داد این بار بھ سادگی عقب نخواھد نشست- اىخامنھ
 را بھ اشغال خود در آوردند و ھر چھ در توان داشتند در مقابل نیروھای سرکوبگر و جنایتکار ولی فقیھ بھ کارگرفتند ھانابرابر خیابان

داخت رحمانھ بھ کشتار مردم غیر مسلح دست زد و ھزاران نفر را بھ زندان ان رژیم کودتا اگر چھ بی. و شجاعانھ برای آزادی رزمیدند
ش را ا را بر جوانان روا داشت لیکن در عین حال نیز ضربات سختی بر پیکرش وارد آمد و طلسم قدرقدرتیھاترین شکنجھ و وحشیانھ

لمللی رسوا ساخت و بھ قول ولی اشکست و تمام کثافات و چرک وخون سی سالۀ نظام جمھوری اسالمی را در ابعاد وسیع ملی و بین
دیدند کھ اعتراضات مردمی با چنین موج میلیونی در مقابلشان بایستد  کودتاچیان ھرگز خوابش راھم نمی". آبروی نظام را برد"فقیھ 

وحتا  بخشی از یاران اصولگرا و اصالح طلب نظام  مانند میرحسین موسوی و مھدی کروبی بھ صفوف معترضین رانده شوند و بھ 
جنگید  این بار اما  کرد و در مقابل دشمنان خود می  چون تنی واحد عمل میرژیم کھ ھمواره. افشای رھبر و مافیای قدرت بپردازند

 تاریک اىگردد و آینده تر می  ھرروز ژرفھاشکاف حکومتی  و نزاع  بین جناح. چند شقھ شده ودر بن بست عمیقی گرفتار آمده است
 نمایشی حرفی برای ھاى شکنجھ و اعدام و دادگاهرژیم بھ جزتکیھ بھ سر نیزه و سرکوب و. و ھولناکی برای رژیم ترسیم نموده است

باند کودتاچی حاکم حتا یاران . بیند برد و از ھمھ سو خود را در محاصره می رژیم کودتا در انزوای مطلق بھ سر می. گفتن ندارد
 اعتراف توطئھ و انقالب بھ" تعزیراسالمی"تابد و آنھا را با شکنجھ و اصالح طلب ھواخواه قانون اساسی جمھوری اسالمی را بر نمی

ھر روز شاھد تجمع اعتراضی . رسد ھرروز خبر از قتل و شکنجھ جوانان بھ گوش می. دارد مخملی و ھمکاری با اجنبی  وا می
. رود ھر روز از فجایع زندان کھریزک سخن می. رود ھرروز از مفقود شدگان سخن می. مادران و پدران در مقابل زندان اوین ھستیم

 حملھ بھ کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان و ھرروز ازتجاوز جنسی بھ دختران و گورھای  پنھان و دستھ جمعی ھرروز از
خشم مردم ازاین ھمھ توحش و بربریت رژیم جمھوری اسالمی و نیروھای سرکوبگر لباس شخصی و . رود دربھشت زھرا سخن می

 . جار عمومی ایران، رژیم را بھ وحشت مرگ انداختھ استترمیشود و احتمال انف بسیجی و پاسدارھر روز متراکم
آید و از حملۀ نیروی امنیتی بھ کوی دانشگاه   بھ میدان میاىدر چنین شرایطی است کھ رھبر جمھوری اسالمی سیدعلی خامنھ

 قاطع با جنایات برخورد"برد و از  بزرگ نام می" یک تخلف"تھران پس از انتخابات کذائی ریاست جمھوری اسالمی بھ عنوان  
در چنین شرایطی است کھ ولی فقیھ ادعای دست نشاندگی و وابستگی جنبش اعتراضی  بھ بیگانگان را . گوید سخن می" صورت گرفتھ

. گوید آن سخن می" استاندارد نبودن"دھد و از  در چنین شرایطی است کھ فرمان تعطیلی زندان کھریزک را می. نادرست اعالم میکند 
پیوند و از ُپست   تغییر دادستان منفور تھران سعید مرتضوی بھ حقیقت میھاىرایط بحرانی است کھ سرانجام زمزمھدر چنین ش

 .و الی آخر... نشیند گردد و رئیس جدید قوۀ قضائیھ نیز بھ جای ھاشمی شاھرودی می دادستانی کل برکنار می
با عاملین کوی دانشگاه و شکنجھ گران زندان کھریزک و " ھادنبرخورد قاطع کر" و این قبیل ھاحال آیا با این جابجائی مھره

توان آتشفشان خشم مردم را فرونشاند و اوضاع را آرام کرد؟ آیا  احتماًال قربانی کردن عناصری از نیروی شکنجھ و سرکوب، می
داد بوده است؟  شک نیست این  خر٢٢روحیۀ مبارزاتی و آگاھی  مردم ایران در شرایط کنونی ھمان است کھ قبل از کودتای وقیح 

 رژیم و باطل دانستن  سرنخ جنبش اعتراضی مردم بھ خارج، یک عقب نشینی است و این در شرایط ضعف و ھاىجابجائی مھره
 سخن گوید حتا برای ھابحران ھمھ جانبۀ رژیم کودتا است کھ رھبر را وادار نموده بھ خاطر مصلحت  و حفظ نظام از زیاده روی

اما نگاه مردم مصیبت کشیده و داغدار ایران . لھ بھ کوی دانشگاه خط و نشان کشد و قول برخورد قاطعانھ با متخلفین را دھدعاملین  حم
مردم، فریب این .  اخیر چیزدیگری استھاى  این مرکزسرطان و منشاء تمام فتنھاىبھ اوضاع کنونی ایران و بیانات سیدعلی خامنھ

 ھاىمردم با این قبیل ترفندھا و تاکتیک. د و بھ تاکتیک ولی فقیھ برای آرام کردن اوضاع خواھد خندید را نخواھد خورھاقبیل دغلکاری
ا ھتوده.  ولی فقیھ برای اغوای معترضین و آرام کردن آنھاستھاىفھمد کھ عربده کشی موذیانۀ رژیم شناخت و آگاھی دارد و می

 است و وی اى وحشیانھ و تجاوز بھ زنان،  خود سید علی خامنھھاى و شکنجھاھدانند کھ عاملین و آمرین قتل ھوشیار و آگاھند و می
از این رو تا زمانی کھ در برھمین .   را صادر کردھابوده است کھ درنماز جمعھ تھران رسمًا فرمان قتل عام  مردم معترض در خیابان

 ھاىعقب نشینی. بھ حقوق ملت ادامھ خواھد داشتاین مرکز سرطان و فساد و تبھکاری پابرجاست سرکوب و تجاوز و پاشنھ بچرخد
 ناشی از وحشت از انفجار عمومی در ایران است کھ وی را وادارساختھ تا بھ ظاھر بھ دلجوئی از مردم بپردازد اىاخیر سید علی خامنھ

 درخالل این دو ماه اخیر بھ مردم. شود جمع کرد لیکن این آب ریختھ شده را دیگر نمی.  نظام را آشکارا برمال کندھاىگوئی و تناقض
نیروی عظیم خویش پی برده و بھ دنبال فرصتی است تا با سازماندھی و تشکیالت و آمادگی الزم سر دیو استبداد و تباھی را بر سنگ 

ای راھی جز این راه، بر. اری و فاشیستی جمھوری اسالمی رھا سازددکوبد و یک بار برای ھمیشھ خود را از شرکلیت نظام سرمایھ
 .نجات مردم ایران متصور نیست

 
 

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی است
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 خاوران سند جنایت علیۀ بشریت
 

مردم ایران مسببین فاجعۀ کشتار زندانیان سیاسی را ھرگز نخواھد بخشید

اری جمھوری د، رژیم سرمایھ٦٧در تابستان . گذاریم رحمانۀ زندانیان سیاسی را پشت سرمی بیست و یکمین سالگرد کشتار بی
سوز مجبور بھ سرکشیدن جام زھر گردید و رسمًا شکست را  اسالمی بھ رھبری خمینی جالد کھ پس از ھشت سال جنگ خانمان

ورد پذیرفت، برای ارعاب و دوختن دھان مردم و تثبیت حاکمیت ارتجاعی خویش عفریت مرگ را بر باالی سر زندانیان بھ پرواز در آ
.  محاکمھ و بھ گلولھ بست و یا بھ دار آویختاى چند دقیقھھاىرحمی و شقاوتی غیر قابل توصیف ھزاران  انسان را در بیدادگاه و با بی

رحمانھ و جنون آمیز بھ زندانیان در بند یورش برد کھ  چنان بی. چنان حمام خونی بھ پا داشت کھ در تاریخ معاصر ایران کم نظیر است
رژیم بقای .   فاشیستی و نژاد پرست ھیتلر، موسولینی، فرانکو و صھیونیست اسرائیل قابل مقایسھ استھاىعمال شنیع رژیمفقط با  ا

دید و چنگال خونین خویش را بر گلوی مخالفین و   از زندانیان سیاسی و سرکوب و ارعاب جامعھ میھاخویش را در پاکسازی زندان
در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحلھ اگر بر سر نفاق باشد «:  آشام صریحًا فرمان داد خمینی خون. ھمۀ آزادیخواھان فروبرد

تر انجام  سریعھا در ھر صورت كھ حكم دشمنان اسالم را نابود كنید، در مورد رسیدگى بھ وضع پروندهحكمش اعدام است، سریعًا
 ».مورد نظر است ھمان گردد

نیز ) توفان(از اعضای رزمندۀ حزب کار ایران ) کیومرث(و حجت آلیان) ھاشم(ندراین کشتار شوم رفقا مھدی مھرعلیا
خاوران سند جنایت . رفقا مھدی و حجت جان تسلیم کردند اما تسلیم نشدند. چون خیل عظیمی از مبارزین دیگر بھ شھادت رسیدند ھم

 وحشیانھ بھ شھادت رسید در ھاىیر شکنجھ در ز١٣٦٢جمھوری اسالمی است و رفیق قدرت فاضلی عضو رھبری  حزب ما  کھ  در
.کنار ھزاران نفر دیگر در این گورستان بھ خاک سپرده شد

عطش خون ریختن رژیم جمھوری اسالمی و آزار و شکنجھ . گذرد  می٦٧ سال از کشتار تکان دھندۀ تابستان ٢١ اکنون 
ھزاران نفر بھ جرم شرکت در .  خرداد شدت یافتھ است٢٢ چنان ادامھ دارد و پس از کودتای انتخابات تقلبی  زندانیان سیاسی ھم

 ھاىصدھا تن در زندان.   دستگیر شدنداىتظاھرات آرام و اعتراض بھ رئیس جمھور متقلب اسالمی و باند تبھکار سیدعلی خامنھ
دھنده در مورد تجاوز جنسی این روزھا گزارشات تکان . گردد جمھوری اسالمی جان باختند و ھر روز بر تعداد جانباختگان افزوده می

 خبری  خشم و نفرت ھمگان را نسبت ھاى تکھ پاره شده در سایتھاى  و پخش تصاویر ھولناک از بدنھابھ دختران و پسران در زندان
 است کھ رھبر جمھوری اسالمی در اثر فشار اىابعاد این جنایات شنیع بھ اندازه. بھ این رژیم بھیمی و ضد بشری بر انگیختھ است

این جنایات را "  عاملین" جناحی از بدنۀ رژیم ناچار گردید برای حفظ آبروی رژیم منحطش، فرمان مجازات ھاىمردم و افشاگری
 مردم ایران خورده است، ھم اکنون در باتالق بحران مشروعیت و ھارژیم جمھوری اسالمی کھ سیلی محکمی از میلیون. صادر نماید

محاکمات نمایشی و اعترافات کذائی زندانیان . گردد تر می ش ھرروز ژرفاھ و تضادھای درونیبحران اقتصادی و سیاسی فرو رفت
این اقدامات کثیف و جنون آمیز خشم و انزجار مردم را برانگیختھ و برضد طراحان  پشت پرده و .سیاسی نیز نتوانست راھگشا باشد

 . کودتاگران حاکم تبدیل شده است
 را باید بھ سالحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان رژیم اراذل و اوباش جمھوری ٦٧تابستان بیست و یکمین سالگرد فاجعۀ 

 زندانیان سیاسی و سایر نیروھای مترقی و برگزاری  جلسات و ھاىبر رفقای حزبی است کھ در ھمکاری با خانواده. اسالمی تبدیل کنیم
 را گرامی بدارند و از افشای این جنایت  ضد بشری و ٦٧نیان سیاسی تابستان مراسم متنوع سیاسی ــ فرھنگی خاطرۀ جانباختگان زندا

باید بھ افشای جنایتی کھ ھم اکنون در ایران جاری است مبادرت ورزیم و افکار عمومی را . عاملین آن از ھیچ کوششی دریغ نورزند
 .مۀ زندانیان سیاسی سوق دھیماری جمھوری اسالمی و برای آزادی فوری و بی قید و شرط ھدعلیۀ رژیم سرمایھ

مردم ایران نام فرزندان خود را، . فرستد  حزب ما بھ ھمۀ انقالبیون و مبارزانی کھ جان تسلیم کردند و تسلیم نشدند درود می
مردم . ند ھرگز از یاد نخواھد بردا محروم و زحمتکش در میدان نبرد بھ خاک افتادهھاىفرزندانی کھ بھ خاطر آزادی و سعادت  توده

، کشتار و سربھ نیست کردن مبارزین آزادیخواه از آغاز روی کار آمدن ٦٧ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و شھریور 
را ھرگز نخواھد بخشید و برای محاکمۀ کل نظام ... ارتجاع اسالمی، چھ درکردستان، چھ در دانشگاھای ایران، چھ در ترکمن صحرا و

 . کند بی تابی میجمھوری اسالمی  
 

 !یاد تمامی جانباختگان راه  آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی  گرامی باد 
 !سرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایھ داری جمھوری اسالمی

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رھایی بشریت
 )توفان(حزب کارایران

 ١٣٨٨شھریور 
org.oufant.www
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 یکی از ارکان قدرت رژیم» ھالباس شخصی«
 

. باشد  یا ھمان لومپن پرولتاریا میھایکی از ارکان قدرت و پیروزی رژیم جمھوری اسالمی تکیھ بر لباس شخصی
 نظیر شعبان ھاکاشانی از اھمیت نقش رجالھهللا  با الھام از آیت ا١٣٣٢ مرداد سال ٢٨ ایران کھ در زمان کودتای خائنانۀ ھاىاسالمیست

 آگاه بودند با تکیھ بر ھمان ھادر سرکوب نیروھای انقالبی و کمونیست.... بی مخ، طیب، امیر موبور، رمضان یخی ، پری بلنده و
دادند و در مساجد  یشان سھم امام میھا کھ از دزدیھاعناصر، با تکیھ بر چاقوکشان، قوادان، کالھبرداران، جیب برھا، چالھ میدونی

داری کردند و بھ ضرب دشنھ و چاقو و تجاوز،  داشتند بعد از پیروزی انقالب میدان کردند و علم و کتل بھ پا می نھ سپر میوتکایا سی
یک امروز بھ " خدمات طوالنی"این عناصر کسانی نبودند کھ بتوان سر آنھا را بعد از این ھمھ . نیروھای انقالبی را قلع و قمع نمودند

 حتی تا بھ امروز نیز نیاز دارد زیرا آتش انقالب در ایران تنھا در زیر خاکستر اىیم بھ این آدمکشان حرفھرژ. فردا بھ زیر آب کرد
جوشد و ملتھب است، این است کھ رژیم جمھوری اسالمی ھنوز  ایران انقالبی ھنوز می. است و ھر لحظھ ممکن است مجددًا سر بکشد

یجاد ارعاب، بدون سرکوب، زندان و شکنجھ و اعدام  و گورھای دستھ جمعی بھ عمر نتوانستھ بدون زور و اختناق، بدون آدمکشی و ا
حضور دائمی بسیج و نیروھای سرکوب در .  سال بعد از انقالب وضعیت اضطراری حاکم است٣٠ھنوز در ایران . خود ادامھ دھد

بارھا و بارھا . دارد  بخوراند و پروار نگھ خویش راھاىچنین رژیمی طبیعتًا باید رجالھ.  حاکی از حکومت نظامی استھاخیابان
یم اما خوانده. ندا را بھ جرم تجاوز و دزدی بعد از این کھ امکان کتمان آن نبوده است دستگیر کردهھایم کھ مسئولین باالی کمیتھاخوانده

. نداس مردم بھ عنف تجاوز کردهکھ پروندۀ این افراد پروندۀ قطوری از شرارت بوده کھ با زور اسلحھ مال اندوزی نموده و بھ نامو
 نبوده ھانھ گوش شنوائی و نھ مرجعی برای رسیدگی بھ این راھزنی. رسیده است شکایت مردم از این راھزنان ھولناک بھ ھیچ جا نمی

ده تبرئھ ست و فرماندۀ انتظامی نیروھای تھران بود، از اتھامات وارھاھمین چندی پیش سردار زارعی را کھ یکی از ھمین رجالھ. است
بھ این ترتیب اعمال زشت، توھین آمیز و منافی عفت عمومی این فرمانده لوث . کردند و تھدید نمودند کھ نباید با آبروی مردم بازی کرد

دھد از چنین اعمال زننده با وقاحت کم  سخن بر سر این است کھ این چھ نیرو و چھ دستگاه پر وقاحتی است کھ بھ خود جرأت می. شد
 در این مدت ھاسردار زارعی. اع کند؟ سردار زارعی تنھا نبود و نیست دستگاھی در پشت سر سردار زارعی  حضور داردنظیر دف
این وضعیت، . خویش را شالوده ریزند کھ ھر کدام ھوای دیگری را داشتھ باشند" لژ فراماسیونی"ند دستگاه خویش و بھ سخنی اتوانستھ

 خرداد صورت گرفتھ است  موجب افشای  ٢٢ کھ در طی دوماه اخیر بعد از کودتای ئیھاقتل. قانون بقاء جمھوری اسالمی است
 و اى  گردید و بار دیگر روشن کرد کھ سرنخ ھمۀ این آدمکشان در دست جناح علی خامنھھانیروھای شبھ فاشیست لباس شخصی

.ین جانیان و آدمکشان خونخوار ریختھ میشودبخشی از پول نفت بھ شکم ھم. گردند احمدی نژاد است و از ھمین کانال رھبری می
عام  قتل" درمان اجتماعی"در آن زمان نیز روشنفکران را برای .  نیز وضع بھتر از این نبوداى زنجیرهھاىدر زمان قتل

ند کھ از جانب ا بودهھامعلوم شد کھ فالحیان و رفسنجانی در پشت این قتل. کردند و دولت خاتمی توانائی مبارزه با آنھا را نداشت می
پس وضع کنونی تنھا مربوط بھ دورۀ احمدی نژاد . حاکم بود" خود سری"در آن زمان ھم . شدند سایر مراجع تقلید نیز حمایت می

تاریخ سی سالۀ رژیم جمھوری اسالمی تاریخ سی سال توطئھ و ترور و .  چرخیده است از زمان رفسنجانی، در بر این پاشنھ می. نیست
این قصھ سر دراز . ندا حاکم و مغلوب رژیم جمھوری اسالمی مسئول و مسبب  اوضاع کنونیھاىوده است و ھمۀ جناحکشتار مردم ب

 آدمکش و شعبان ھاىتوان بھ عمر  لباس شخصی تنھا با سرنگونی کلیت این نظام فاشیستی مذھبی جمھوری اسالمی است  کھ می. دارد
 . پایان دادھابی مخ

 

 
 

 !مایھ داری جمھوری اسالمی سرنگون باد رژیم سر
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  رژیمھاىماھیت اختالف جناح
 

. این جنبش در کلیتش فاقد رھبری بود. جوش اما متأثر از جناح اصالح طلب بود  خرداد جنبشی خود٢٢جنبش اعتراضی 
 جنبش ترسیدند رھبران سبز مذھبی با ھمان ماھیت سّیدی آن حتی از ھمان روز نخست از کل جنبش عقب بودند و از تحول و پیشرفت

در مورد اپوزیسیون خودی در . پیکارشان، پیکاری در چھار چوب نظام و برای حفظ و نجات نظام اسالمی  بوده است. و عقب نشستند
یکی این کھ بر سر غارت اموال عمومی و تقسیم پول نفت و مقام و . نداآنھا بھ دوعلت بھ جان ھم افتاده. ایران نیز چنین است

 و مھدوی اى و محمد یزدی و محسنی اژهاى مصباح یزدی و خامنھھاىند و دار و دستھا آبدار با ھم بھ توافقی نرسیده نان وھاىمنصب
ند و سر بقیھ بی کاله مانده است و احساس عدم اھمھ چیز را صاحب شده میان اعوان و انصار خویش تقسیم کرده... کنی و طبسی و

ند کھ بر ھیچ قانونی، جز قانون زور و گردن کلفتی و چپاول و خودسری متکی اد آوردهکنند، آنھا یک مافیای قدرت پدی امنیت می
 و اوباشان خرده ھاپایگاه اجتماعی آنھا بھ طور عمده تجار سنتی بازار، یعنی بورژوازی تجاری سنتی، ھمراه با بوروکرات. نیست

این . ندا مھمی را اشغال کردهھاى آالف و الوفی رسیده و مقامبورژوازی لومپنی است کھ عصای دست آنھا بوده و در بعد از انقالب بھ
در مقابل، سایر بورژوازی ایران بھ طور . دھند بسیار باک دارند  از سرنگونی این رژیم چون ھمھ چیز خود را از دست میھاطفیلی

 ھستند کھ دستشان از منافع نفت و  و روشنفکران متعلق بھ طبقۀ آنھاھاعمده بورژوازی غیر تجاری، بورژوازی صنعتی و تکنوکرات
بینند، فاقد امنیت   سرشار از ماجراجوئی و بی برنامگی جناح حاکم ضرر میھاىبھ شدت بھ علت سیاست. اعتبارات دولتی کوتاه است

 حامی نظام این عده علیرغم این کھ.  قدرت قرار گیردھاىتواند مورد چپاول ارگان شان مانند گوشت قربانی می سرمایھ. قضائی ھستند
با روش حکومتی . نداشوند ولی از اوضاع انفجاری بھ شدت ناراضی ند و از نظر مالی از اقشار مرفھ جامعھ محسوب میااریدسرمایھ

" جدا"حتی حاضرند کھ در عمل دین را از حکومت، مانند زمان شاه با قرائت جدید و تا ھمان حدود . دستاربندان دینی موافق نیستند
دھند سیاست نان قندی و  آنھا ترجیح می.  سرکوب و مصالحھ با جناح حاکم توافقی ندارندھاىر سر حفظ کل نظام و شیوهکنند، آنھا ب

فھمند کھ سیاست حاکم، سیاست فقدان امنیت برای بخشی از  آنھا می. شالق را اجراء کنند و نھ فقط سیاست شالق را بھ کار گیرند
شود بھ جای قانون در دست خودسری چھارتا  طلبد و سرنوشت سرمایھ را نمی سرمایھ را میاری امنیت دسرمایھ. اران استدسرمایھ

 دولتی ھمراه با ھاىبورژوازی سنتی بازار و بوروکرات. اران باید بھ یکی از سازھایشان برقصندداوباش قرار داد کھ ھر روز سرمایھ
.  تمایلشان بھ سرکوب شدید مردم چرخش داردبرند و اوباشان مافیائی خود از این وضع، بیشتر و بھتر سود می

جنبشی کھ در پائین در گرفتھ، دست ردی بھ این نظام بی در و پیکِر مافیائی، بی حساب و کتاب، جنبش ِخرد در مقابل جھالت 
طبیعتًا درجۀ . این جنبش حتی بھ علت این طیف عظیم نابسامانی و نارضائی، بخشی از طبقات حاکمھ را نیز در بر گرفتھ است. است

عناصر . کند ھر چھ جنبش رادیکالتر شود ترکیب جنبش تغییر می. تحول و خواست پیشروی در ھمۀ شرکت کنندگان یکسان نیست
 بھ حقی است و باید از آنھا ھاى مردم خواستھاىولی خواست. گردند  خویش بر میھاىوابستھ بھ طبقات مرفھ و باالی شھری بھ خانھ

 رژیم جمھوری اسالمی ھاى انسانی، مدنی، سیاسی تنھا بر ویرانھھاىم با حوصلھ نشان داد کھ تحقق این خواستحمایت کرد و بھ مرد 
اگر طوری باشد کھ ھمیشھ . ی در چارچوب بقاء رژیم جمھوری اسالمی تکرار وضعیت کنونی استاھرگونھ مبارزه. امکان پذیر است

خواھند و رھبری خویش را بھ  کھ مردم ندانند کھ چھ میى ا تا ابد ادامھ دارد و تا لحظھباید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرد، این بازی
حزب ما . برند دست یک سازمان رھبری کنندۀ انقالبی کھ مورد اعتماد آنھا قرار گرفتھ باشد، نسپارند از این مھلکھ جان سالم بھ در نمی

استقرار آزادی و تحقق حقوق دمکراتیک در ایران تنھا با . مردم روشن کند ھاىباید این مسایل را صبورانھ و ھمھ جانبھ برای توده
سرنگونی و درھم شکستن ماشین سرکوب و شکنجھ و اعدام جمھوری اسالمی است و این نخستین گام برای رھائی از دیو استبداد 

 .است

 
 * * * * * * 

 جنایتی دیگر
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 ھا قربانی جنایت لباس شخصی» یئسعیده پورآقا«
 

 سال بیشتر نداشت  توسط مزدوران آدمکش ١٧ کھ  ) یئآما(ی ئ، سعیده پورآقا١٣٨٨ شھریور ۶" دیموج سبز آزا"بھ گزارش 
ی در ئسعیده پورآقا.  بھشت زھرا دفن شده است٣٠٢ پیکر او در یکی از قبور گمنام قطعھ امنیتی رژیم جمھوری اسالمی بھ قتل رسید و

شان در خیابان دولت  در حالی کھ بھ اهللا اکبر گفتن شبانھ بر پشت بام خانھ  خرداد٢٢ی انتخابات کذائی ھای پس از کودتا یکی از شب
ھای   او در یکی از سردخانھۀ روز جناز٢٠تھران مشغول بود، از سوی نیروھای لباس شخصی وابستھ بھ بسیج دستگیر شد و پس از 

ھا   پس ازھفتھ خانوادۀ ویدرش خودداری کردند واز تحویل جنازه بھ ماآدمکشان رژیم اما . ی شدئجنوب تھران از سوی مادرش شناسا
 .  بھشت زھرا بھ خاک سپرده شده است٣٠٢ بھ صورت مخفیانھ در قطعھ اطالع یافتند  کھ دخترشان خبری  بی

 :طبق ھمین گزارش
باالخره سکوت اما . ھای اخیر بھ شدت تحت فشار بودند تا از افشای ماجرا خودداری کنند طی ھفتھ سعیده پورآقائی  ۀخانواد» 

برانگیز ظلمی کھ بر این فرزند شھید رفتھ، از سوی برخی افراد مطلع، شرح داده شده    این ماجرا شکستھ شد و ماجرای تاسفۀدربار
ی پس از بازداشت مورد تجاوز وحشیانھ قرار ئسعیده پورآقا.خودداری شده استاست کھ برای رعایت مسائل امنیتی از ذکر نامشان 

اند تا آثار این جنایت شنیع بھ صورت کامل از  ی وی از زانو بھ باال در اسید سوزانده متجاوزان جنازه.  بھ قتل رسیده استگرفتھ و سپس
این موضوع در  .گیرند تا علت مرگ دخترشان را بیماری شدید کلیوی اعالم کنند ی وی تحت فشار قرار می سپس خانواده. بین برود

 بھ خانواده تحویل نشده است و شنیدن خبر بیماری سعیده موجب تعجب اقوام وی شده است ی سعیده اساسًا افتد کھ جنازه حالی اتفاق می
راسم ختم م. و ھمین دروغ بود کھ در نھایت بھ افشای ماجرا منجر شد،ی ھیچ نوع بیماری نداشتھ است کھ اطمینان دارند سعیده سابقھ

 «. برگزار شد) محل زندگی وی(ھریور بھ صورت محدود در مسجد جامع قلھک روز شنبھ ھفتم ش) یئآما(ی ئشھید سعیده پورآقا

درموضع تدافعی  بی آبرو و  خرداد بھ شدت ٢٢ انتخاباتی با تقلب  کھ اى بھ رھبری سید علی خامنھ اسالمی ننگینجمھوری
 ــ اىباند  کودتاچی و مافیائی خامنھ. گیرد درخالل دو ماه اخیر صدھا تن را بھ قتل رسانده است و ھم چنان قربانی میقرارگرفتھ است 

کنند کھ جرج بوش و سربازان  متجاوز و مزدور  احمدی نژاد برای حفظ نظام فاسد و انگلی خویش ھمان رفتاری را با مردم ایران می
 مردم شریف ایران ھمان رفتاری را با" رأفت اسالمیست"رژیم جمھوری اسالمی کھ مدعی .کنند آمریکائی با مردم عراق کرده و می

این تصادفی نیست کھ یکی از شعارھای خوب . کند کھ رژیم صھیونیستی و اشغالگر اسرائیل با مردم دربند فلسطین انجام میدھد می
پرسند مگر در زندان کھریزک ھمان اعمال وحشیانۀ  شکنجھ و  مردم می.  است»مردم چرا نشستین  ایران شده فلسطین«مردم ایران 
جمھوری اسالمی در عرصۀ دروغگوئی، . ندادارند  بھ نمایش نگذاشتھ کھ در زندان گوانتانامو نسبت بھ زندانیان روا میتجاوزی را 

کند و بھ این اعمال کثیفش نیز  نقض مستمر حقوق بشر و در عرصۀ شکنجھ و تجاوز بھ زندانیان با امپریالیست آمریکا رقابت می
یم استی احمدی نژاد و شرکاء حرف پوچی بیش نیست و ھمان طور کھ ما بارھا تکرار کرده ضد امپریالیھاىعربده کشی. مفتخر است

رژیمی کھ این ھمھ مورد تنفر مردم باشد راھی جز باج  .فاقد ھرگونھ جوھر ترقی خواھی است و بھ حق مورد تمسخر و تنفرمردم است
 گذاشتن منابع طبیعی کشور نداشتھ و نخواھد داشت و عملکرد  دادن بیشتر برای حفظ قدرت خویش بھ کشورھای امپریالیستی و بھ حراج

 .ارتجاعی رژیم اسالمی نیز جز این نیست
 

تا .  آن نیز نخواھد بود فجیع  و جنایتکارانھ  بھ قتل رسیده است و آخرین کھ بدین شکل دختری نیست  نخستین سعیده پورآقائی 
گیرد و از ھیچ اقدام کثیفی برای ادامۀ بقای   قربانی می،ن ایران در پرواز استزمانی کھ  بختکی چون جمھوری اسالمی بر فراز آسما

  .ار نخواھد کردذننگینش فروگ
ظلمت رژیم برای رھائی ازکند  و بر این باور است کھ  قتل سعیده پورآقائی را بھ شدت محکوم می) توفان(حزب  کارایران 

 تنھا با  تشکیالت و . جمھوری اسالمی  نخواھد بوداری دسرمایھم بربرمنش جز سرنگونی تمامیت نظاشکنجھ و خون اسالمی راھی 
 است کھ می توان رژیم را برانداخت و عاملین و آمرین این ھمھ جنایت و اىسازماندھی و آماده کردن مردم برای نبرد قھرآمیز توده

 و تحقق حقوق کارگران و ھمۀ ر میان زنان و مردان نظامی دمکراتیک و آزاد و حقوق برابکشتار را محاکمھ و مجازات نمود و بنای
  .زحمتکشان را فراھم ساخت

 
 

 !مرگ براین نظام مردم فریب
 

 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم
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 :نام و نشان    یافشای موضوع گورھای ب :وریشھر١٠
  بودند ی پول خواستھئده پورآقای سعۀبرای جناز

ھا را در اعالم  نام و نشان بھشت زھرا، خانواده   یافشای موضوع گورھای ب :صدای آلمان
 کشتھ در جریان ٨۵یک فعال حقوق بشر از شمار . تر کرده است شان راسخ مرگ عزیزان

 . اند ی و یک مادر و پسر از آن جملھئسعیده پورآقا. دھد یھای جاری خبر م اعتراض
 

 پیگیری ۀکمیت"نگار و عضو  وگوی دویچھ ولھ با مھدی محمودیان، روزنامھ گفت
 ": ھای خودسرانھ بازداشت

   کشتگان دارید چقدر است؟ۀآخرین آماری کھ در بار: ولھ دویچھ
 خانواده دیدار مستقیم ٣۵ما با .  نفر را داریم٨۵ مستند مربوط بھ کشتھ شدن تا امروز اطالعات کامًال  :مھدی محمودیان

زھرا ھم افکار    خبر مربوط بھ گورھای بدون نام در بھشت. ایم دریافت کردهیات کشتگان را ئایم و خبرھای دقیق با نام و جز داشتھ
اند و در نتیجھ مدام جلوی  یھایشان زندان کردند بچھ یحال فکر مھ ھا آمدند و بھ ما گفتند تا ب تعدادی از خانواده. عمومی را حساس کرد

  دیگر تماس پیدا کنیم و بعد روشن شد کھ عزیزان آنھا کشتھۀ خانواد١۵ا اعالم این خبر موجب شد کھ ما ب. اند دادگاه انقالب و اوین بوده
 . اند شده 

اکبر  خاطر گفتن اهللاھ سعیده با چند نفر دیگر، ب.  ماستۀی و یک مادر و پسر، از جملھ خبرھای تازئشدن سعیده پورآقا  کشتھ
 ۀبعد از مدتی، جناز. اش نگذشتھ بود  سالگی١٧روز بیشتر از تولد کھ چند    بازداشت شده، آن ھم در حالی،بام از داخل خانھ    روی پشت

  .اند  او را بھ مادرش نشان دادهۀشد  سوختھ
   دستگیری تا نشان دادن جنازه چقدر بوده؟ۀفاصل

 . دکنن دھند و برای تحویل آن پول طلب می  او را بھ مادرش نشان میۀ روز پس از دستگیری، جناز٢٠کنم حداکثر  فکر می
  و بعد مادر چھ کرده؟

گویند   بھ ایشان میالبتھ بعدًا. کنند برند در یکی از ھمین گورھای بدون نام و نشان دفن می دھد و در نتیجھ سعیده را می پول نمی
سبی در نتیجھ با او ھمراھی ن. کھ ھمسر شھید است، سھ برادر شھید نیز دارد مادر سعیده عالوه بر آن. کھ اینجا قبر فرزند شماست

 قبر ۴۴زھرا، در راستای خبر گورھای بدون نام و نشان مصاحبھ کرد و گفت از  فراموش نشود کھ یکی از مسئوالن بھشت. اند کرده
 ١٩باید بگویم کھ سعیده و آن مادر و پسر، در میان ھمین . اند  قبر پیدا شده١٩اند، صاحبان  بدون نام کھ فعاالن حقوق بشر مدعی شده

  .نفر ھستند
 یات کشتھ شدن آن مادر و فرزند چیست؟ ئجز

عنوان گروگان ھ پسر دیگر این خانواده را ب. اند   خرداد مورد ھدف تیر قرار گرفتھ٢۵ روز این دو در خیابان آزادی احتماًال
االن چون گروگان . بزنند عزا ۀاند در مغازه یا خانھ پارچ حتی نگذاشتھ. بازداشت کرده بودند تا اینھا مراسم نگیرند و بھ کسی خبر ندھند

یکی از  .کنیم تری در این مورد منتشر می ما بھ زودی عکس و اطالعات دقیق. اند این خانواده آزاد شده، تصمیم بھ اطالع رسانی گرفتھ
 تحت ھا شدیدًا و اطالعات دقیق بدھند، این است کھ خانوادهآمار خاطر آن ھ توانند ب مشکالتی کھ فعاالن حقوق بشر در ایران دارند و نمی

 . دھند ی را کھ دارند، انتقال نمیئفشارند و خبرھا
  ھا ھم تحت فشارند؟ ھا چیست، آیا آن  آمار سرکوبۀی مسئوالن در ارائئگو  کنید دلیل تناقض فکر می

  سپاه، رسمًاۀخود فرماند.  مردم مسلح شد و اقدام کردۀھرکس کھ دستش رسید، علی ھا یکی از دالیل این است کھ در اوج سرکوب
واقعیت این است کھ حتی برخی . اعالم کرد کھ غیر از بسیج و سپاه، مردمی ھم کھ احساس تکلیف کرده بودند وارد ماجرا شدند

 . ھای مذھبی ھم برای سرکوب مردم، دستکم مسلح بھ چوب و چماق شدند ھیئت
ما از . طور در پاسارگاد ھم ھمین. اند هدیگر در حال شکنجھ متھمان بود در ھمین کھریزک، سھ نھاد مستقل از یک

ی و ئخاطر احساس تکلیف، از آنھا برای نگاھداری و بازجوھ اند اما برخی ب ی خبر داریم کھ در اصل دفتر یا خانھ بودهئھا بازداشتگاه
 . اند شکنجھ استفاده کرده

ای  عده.  خودش دفن کردهۀ داده و طبق سلیق،ھا را آورده ھر نھادی برای خودش جنازه. طور بوده است زھرا ھم ھمین در بھشت
 . اند ی دفن شدهئ با ھویت و دیگران بدون شناسااىای بدون جواز، عده با جواز، عده

 مھیندخت مصباح 
 کیواندخت قھاری : تحریریھ

رادیو دویچھ ولھ

 زنده باد مبارزۀ متحد زنان
 !علیھ رژیم زن ستیز و سرمایھ داری جمھوری اسالمی
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  نمایشی جمھوری اسالمی و تحریف کنندگان تاریخاىھدادگاه
 

 فرمایشی و ماشین سرکوب قرون وسطائی جمھوری ھاى و محافل ارتجاعی و امپریالیستی بھ بھانۀ انتقاد بھ دادگاهھااخیرًا گروه
لینی و جعل و دروغ و استا-اسالمی، فرصت را مغتنم شمرده  تا با حملۀ رذیالنھ بھ کشور اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی لنینی 

. شوروی علیھ بورژوازی و خائنین بھ انقالب و مردم را بی اعتبار سازندھاىتحریف تاریخ،  یک دوره از نبردعظیم  بلشویک
گرفتھ تا صدای آمریکا، از اکبر گنجی گرفتھ تا منتظری، از . سی.بی. ضد کمونیستی نظیر بیھاىشبکھازھارترین محافل

باردیگر بھ کمونیسم و رفیق استالین این آموزگار پرولتاریای جھانی .....  دوآتشھھاىفتھ تا سوسیال دمکرات وطنی گرھاىترتسکیست
 .پارس کرده و کینھ و نفرت خویش را ابراز داشتند

ت اثری را کھ تح تا  بجا دانست  و پاسخ بھ این ُکر ضد کمونیستیمنظور نشان دادن حقایق تاریخیھ ب) توفان(حزب کارایران  
 انتشار داده بود، اثری کھ در جھت شناخت بھتر ساختمان سوسیالیسم، احکام و قوانین آن وعملکرد  قبالًً" استالینیسمۀافسان"نام 

 از  مسکو وھاى بھ دادگاهی بیشترئدیکتاتوری پرولتاریا و بسیاری از مفاھیم مخدوش شده در این زمینھ را روشن می سازد، برای آشنا
باشد تا با انتشار و پخش این اثر ارزنده گامی ولو کوچک در تقویت . مبادرت ورزد پخش مجدد آن زب بلشویک بھ  تاریخ حۀیک دور

 .  قدمی درجھت تنویر افکار حقیقت جویان بی غرض برداشتھ باشیمجنبش کمونیستی و
د کھ پاسخی است بھ ماشین عظیم  کھ در این جنگ نابرابر بھ انعکاس این اثر ارزشمنئیھا و رسانھھاحزب ما از تمامی سایت

 .نماید دروغ پراکنی بورژوازی جھانی، نھایت سپاسگزاری را می
 

 )توفان(حزب کارایران
٢٠٠٩ اگوست ٢٢

توانید بھ  میبرای دریافت آثاری بیشتردراین زمینھ و تحوالت ساختمان سوسیالیسم درشوروی 
 .کتابخانۀ اینترنتی توفان رجوع کنید

org.toufan.www 
 

 
 استالینیسم راۀ کتاب افسان،توفان الکترونیکی جھت تنویر افکار

 .رساند چاپ میھ صورت مسلسل بھ ب
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 افسانھ استالینیسم
 

 ١٩٢٨ – ١٩٣٩ ھاىمسائل داخلی شوروی در سال:  بخش اول
 

 لھئ ضرورت طرح مس– ١
 

ھ البتھ این امر تصادفی نیست، چرا کھ بورژوازی ب. گذرد م از کانال ضدیت با استالین میبرای بورژوازی ضدیت با کمونیس
 است مجرد، ولی استالین واقعیتی است تاریخی اىکمونیسم ایده.  مردم، استالین مظھر کمونیسم استھاىداند کھ در ذھن توده خوبی می

 انسانی است ھاىترین آرمان  غیر ممکن است چرا کھ این ایده حامی عالی کمونیسمۀ مستقیم با ایدۀبرای بورژوازی مبارز. و قابل لمس
خصوص وقایع تاریخی را دگرگون جلوه دادن ھ ولی واقعیت را، ب. را از اذھان و قلوب مردم زحمتکش زدود توان آن و مشکل می

بدین جھت بورژوازی بھ درستی . اردکھ تمامی وسائل تبلیغاتی جامعھ را در انحصار خود د اىامری است بسیار ساده برای طبقھ
از این جاست کھ امروزه در جوامع بورژوازی وقتی نام . بھترین راه ضدیت با کمونیسم را، ضدیت با استالین تشخیص داده است

 .سازد خود مشغول میھ آید موج عظیمی از احکام از قبل صادر شده ذھن شنونده را ب میان میھ استالین ب

  وشن استمضمون این احکام ر

قول ھ  نازی نداشتھ و یا بھاىاس. استالینی فرقی با ترور فاشیستی اساىھتصفیھ.  استالین دیکتاتور خونخواری بود نظیر ھیتلر
 .ند و غیرها دو روی یک سکھ"ترور سرخ و سیاه"معروف 

 و جعل اسناد و یا بھتر  تکنیکی قرن بیستم مجھزندھاىترین دستگاه اری کھ بھ مدرند جاسوسی جھان سرمایھاىھسرویس
 دالر صرف مخدوش کردن ھابگوئیم تولید اسناد جعلی مورد لزوم برای تبلیغات ضد کمونیست، فقط یکی از کارھایشان است، میلیارد

 استالین ۀسولشنیتسین را کھ ھدفش فقط و فقط سمپاشی علی" مشھور"دیگر چھ کسی است کھ کتاب . کنند حقایق تاریخی کرده و می
فارسی نیز ترجمھ شده و ھ  کھ ب"در دادگاه تاریخ" را تحت عنوان "روی مدودف" اى صقحھ٧٠٠نشناسد؟ و یا کتاب است، 

، "اسرار مرگ استالین"و یا کتاب  .  تاریخ نویسان بورژوازی علیھ استالین در یک جلد استھاىآوری تمامی دروغ ابتکارجالبش جمع
کنند، از توان این   استالینیسم را نشخوار میۀ کھ ھرکدام بھ سبک دیگری افسانھا کتابلیست کامل این.  و غیره"اسرار مرگ گورکی"

ند ، خود را اکھ ھوادار کمونیسم ئیھاقدر گسترده کھ حتی انسان نآقدر قوی است و وسعت آن  شدت این تبلیغات آن. نوشتھ خارج است
البتھ قصد .  حقایق تاریخی نھفتھ استزفقط و فقط در بی اطالعی افراد اکھ علت این ناتوانی  در حالی. بینند لع سالح میخدر مقابل آن 

 :گوید ما از این بحث جوابگوئی بھ تبلیغات بورژوازی نیست چرا کھ جواب اینھا را لنین داده است ، وقتی می

گرفتند، بدون شک صحت   قرار میاىاگر قوانین ھندسھ در تضاد با منافع عده» 
 .“ئوال کشیده می شدزیر عالمت  سھ آنھا ب

  ).لنین مارکسیسم و رویزیونیسم ( 

ھیچ نیروئی در دنیا قادر نیست حقانیت سوسیالیسم را بھ . پس در واقع وقتی منافع مطرح است، حقیقت از دستور خارج میشود
طیف وسیعی از . دگرد  مطرح نمیھا فقط از طرف بورژوازی و امپریالیست"افسانھ استالینیسم"ولی . بورژوازی ثابت نماید

 مستقیم این ۀیجتن. چنانی با سوسیالیسم ندارند کھ حداقل از لحاظ عینی تضاد منافع آن یعنی کسانی. نداروشنفکران چپ حامی این نظرات
طور کلی جنبش چپ ایران در ھ ب. شود  تحقیقی در دفاع از استالین پیدا نمیۀامر این است کھ در ادبیات سیاسی ایران حتی یک جزو

 فرصت طلب اىغیر از تبلیغات دروغین بورژوازی و نشخوار این تبلیغات توسط عدهھ ب. برد سر میھ این زمینھ در ناآگاھی کامل ب
بدین جھت قصد . چپ نما ھیچ اطالع صحیحی از دوران حاکمیت سوسیالیسم در شوروی بھ رھبری استالین در دسترس جنبش ما نیست

لذا ھدف ما در درجھ اول تحقیق تاریخی جھت روشن کردن حقایق تاریخی است . این خال می باشدما از این بحث کوشش در پر کردن 
 . بیش نیستاى افسانھ"استالینیسم"قصد ما اثبات تاریخی این قضیھ است کھ .  استالینۀو نھ بحث تئوریک مسئل

 
 
 
 

 زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت
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 ستالینفیق ار کوتاه از زندگی اىشمھ –٢

 بدون برگزیدن پیشوایان سیاسی و نمایندگان پیشروی خود کھ لیاقت سازمان دادن اىطی تاریخ ھیچ طبقھ» 
 ).لنین   ( «. حکومت برسدھ نھضت و رھبری آن را داشتھ باشد، نتوانستھ است ب

  
بگذارید ببینیم .  یخی این مرد بیافکنیمکھ بھ موضوع اصلی بحثمان بپردازیم، اجازه بدھید، نظری کوتاه بھ زندگی تار نآقبل از 

اندازد؟ این چھ کسی بود کھ  ش ھنوز بر زبان آوردن نام او لرزه بر اندام بورژوازی میتاز درگذش  سال بعد٣٤این چھ کسی بود کھ  
ترین  کوچک چرا بورژوازی در مورد استالین . شوروی نام او را از تاریخ کشورش حذف کرد؟ۀدوران رسیدھ بورژوازی تازه ب

 :نویسد  کھ می"توفان"قول ھ کند و یا ب  استالین مشخص میۀگذشت از خود نشان نداده و حد و مرز لیبرالیسم خود را درست در مسئل
 

 چشم پوشید و حتی شاید ، پی ریختندھاراستی شاید بتوان از گناه کسانی نظیر مارکس و انگلس کھ سوسیالیسم را در کتابھ ب» 
اما . گذشت  بررژوازی متبلور است، درۀشان بیشتر در سرنگونی قدرت حاکما عملی زندگیۀکسانی نظیر لنین کھ نتیجبتوان از گناه 

 سیبری ھاى را در میان یخهبخشند و بورژواھای خلع شد  مادیت میھاتوان از جرم کسانی نظیر استالین کھ بھ کتاب چگونھ می
طرف سوسیالیسم ھ  ھاری نظیر ھیتلر را کھ از جانب کل جھان امپریالیستی بھاى سگھاىتر دندان کنند و از ھمھ مھم کوب می لگد

گذشت و آنھا را  ریزند، در  اردوی بزرگ سوسیالیستی را پی می،کشند و در جریان درھم کوفتن دھان این سگ کیش داده شده بود، می
 ).١٧٨  ۀتوفان شمار( « . عفو کرد
 

 مختصر از زندگی او اکتفا اىما در این جا فقط بھ شمھ.  دیگری باشدۀ خود موضوع نوشتتواند بیوگرافی کامل رفیق استالین می
 .کنیم می

پدرش . نوزادی متولد شد کھ وی را یوسف نام گذاردند)  گرجستانۀمنطق( در شھر گورکی واقع در قفقاز ١٨٧٩ دسامبر ٢١در 
جھت ) پایتخت گرجستان(از مدرسھ بھ تفلیس  قتی او را بعد سال داشت و١٥کارگر کفش دوز بود و مادرش دختر یک دھقان فقیر، 

شرایط حاکم بر آموزشگاه کھ توسط کلیسا بھ سبک فئودالی اداره میشد و اوضاع اجتماعی آن دوران کھ .  تحصیل فرستادندۀادام
بالفاصلھ با .  برانگیخت سالھ١٥ انقالب را در قلب و مغز جوان ۀبرد، شعل  بزرگ پیش میاى روسیھ آرام بھ سوی آیندهھاىخلق

 و سایر آثار مارکس و انگلس "کاپیتال"، "مانیفست حزب کمونیست" ۀ سوسیال دمکراسی تفلیس تماس بر قرار کرده بھ مطالعھاىمحفل
چارچوب جنبش سوسیال دموکراتیک کارگری وقت خود را   سیاسی در ــاو با آثار لنین نیز آشنا شد و در کنار فعالیت علمی. پرداخت

خاطر تبلیغ مارکسیسم ھ  سال داشت وقتی کھ ب٢٠یوسف .  فلسفھ، تاریخ، اقتصاد سیاسی و علوم طبیعی نمودۀدر آموزشگاه وقف مطالع
گردد  ی لنین منتشر می"ایسکرا" ۀ اولین شمار١٩٠٠یک سال بعد از اخراج یوسف از آموزشگاه در سال . از آموزشگاه اخراج گردید

 سالھ ٢١برای یوسف . تشعھده داھ  تبلیغ و ترویج و سازماندھی سوسیال دموکراسی روسیھ را بۀیفکھ طبق تعریف خود لنین وظ
 سازمان سوسیال دموکراتیک کارگری را پی ریزی "باتوم"او در شھر . گردد ش تبدیل میا بھ مشعل فروزان فعالیت سیاسی"ایسکرا"

ش سازماندھی اآورد کھ فعالیت اصلی وجود میھ  ب" باتوم" شھر  حزبی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیھ را درۀکرده و کمیت
 مھم ۀرا یک حادث  پس از رھبری نمایش اول ماه مھ کھ ایسکرای لنین آن١٩٠١دنبال آن در سال ھ ب. اعتصابات کارگری آن شھر بود

ھ تماس پیدا مای اولین بار با لنین توسط نادر تبعیدگاه بر. شود تاریخی ارزیابی نمود، توسط پلیس تزاری دستگیر و بھ سیبری تبعید می
 :نویسد ش میا مھم زندگیۀخودش در مورد این واقع. کند می

 
. البتھ این آشنائی شخصی نبود بلکھ از طریق نامھ انجام گرفت.  آشنا شدم١٩٠٣برای اولین بار با لنین در سال » 

من درآن موقع در . ثیر قرار دادأی حزبیم را  تحت تثیر فراموش نشدنی روی من داشت و تمام زندگأبا وجود این یک ت
 لنین نسبتًا کوتاه ولی حاوی انتقاد جسورانھ، واضح و روشن از پراتیک حزبمان و ۀنام. بردم سر میھ سیبری در تبعید ب

 آثار ۀ مجموعۀنقل از مقدم( « . عملی مختصر و عالی از وظائف حزب در آینده بودۀدر عین حال طرح یک برنام
 )١٩٧١ ل ــستالین منتشره توسط حزب کمونیست آلمان م ا

این . گردد فرار گذاشتھ و بھ قفقاز برمیھ  پا ب١٩٠٤در اولین روزھای سال . انجامد طول نمیھ   تبعید استالین در سیبری ب
یبری تبعید میشود و شش بار در مجموع ھفت بار دیگر دستگیر و بھ س.  سیبری است ولی نھ آخرین آنھاۀاولین فرار او از اعماق یخزد

 .گردد موفق بھ فرار می
 :٨٧ نامبرده توفان شماره ۀقول مقالھ ب

ش قوی، سخت جان و اچون   طبقھ  تسلیم مرگ گشتند و یا زنده زنده پوسیدند اما او کھ ھمھاانقالبیون بسیاری در این تبعیدگاه» 
ری رنج  بردن و ننالیدن و تسلیم نشدن را بلد بود، توانست بر مرگ غلبھ ش بھتر از ھر کااچون طبقھ از پای نیفتادنی بود، او کھ ھم

طور کھ   کارگر را آنۀتواند، عظمت رنج و زحمت غیر قابل تصور طبق گونھ کھ ھیچ قلم و ھیچ توصیفی ھر چند دقیق نمی ھمان. کند
انستھ است بارھا انسانی را پای پیاده از  را کھ توىا روحی و شخصیىھاھست  بیان دارد، ھیچ کس ھم نخواھد توانست آن عظمت

   «. نفت باکو برساند، توصیف کندىھاقطب شمال تا چاه
 

 )لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است  حزب عالی 
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 یوسف گرجی بود کھ رفقا و ھمرزمان او را بر این داشت کھ لقب استالین ۀشاید ھمین احساس توصیف ناپذیر کاراکتر و روحی
  .او بدھندھ عنی پوالد را بی

 
 جدال ھادر ھمین سال. گردد  حزبی قفقاز انتخاب میھاى استالین بھ رھبری سازمان١٩٠٥ قبل از انقالب ھاى در سال

او از . آید نمی زلزل درت بھ اىموضع استالین در این جدال روشن است و لحظھ. ایدئولوژیک بین بلشویسم و منشویسم جریان دارد
گیرد و نھ تنھا بھ دفاع سرسخت از مواضع   ایسکرا بدون تردید و استوار جانب مارکسیسم انقالبی، جانب لنینیسم را میۀاولین شمار
 مخفی سندیکاھای ھاى حزبی، چاپخانھھاى وسیعی از پایگاهۀشبک  با انرژی خستگی ناپذیر خود با ایجادپردازد بلکھ عمالًً بلشویسم می

 . برد  لنینی بھ پیش میۀمان حزب بلشویکی را بر مبنای برنامکارگری در سراسر کشور، ساخت
عنوان مسئول تشکیالت حزب در سراسر روسیھ ھ  مرکزی درآمده و بۀ، استالین بھ عضویت کمیت١٩١٢در کنفرانس پراگ 

این . یابد وسیھ انتشار می برای اولین بار بھ رھبری و مسئولیت استالین در ر"پراودا" مشھور ۀدر این زمان روزنام. گردد انتخاب می
یافت، خدمات بسیار ارزنده و مھمی در ترویج سوسیال دمکراسی و ھدایت رھبری   ھزار نسخھ انتشار می٤٠نشریھ کھ روزانھ در 

 در پراودا یک نسل از کارگران انقالبی، صدھا ھزار مبارز پیشرو و از جان گذشتھ.  انجام داده و بھ کانون انقالب تبدیل گردیدھاتوده
 .راه انقالب و سوسیالیسم پروراند کھ تاریخ روسیھ را ورق زدند

کھ در ماه مارس  شود طوری ش میاسقوط تزار باعث آزادی. برد سر میھ  استالین بار دیگر در تبعید ب١٩١٧ در انقالب 
در این مقطع حزب . گیرد ھده میعھ  ارگان مرکزی حزب را ب"پراودا"  ۀرسد و ادار  کمی زودتر از لنین بھ شھر پتروگراد می١٩١٧
با وجود این خط و مشی حزب تبدیل انقالب .  میلیونی عدد ناچیزی است١٦٠ ھزار عضو است کھ البتھ در کشوری ٥٠دارای 

 ھاىدر مدت کوتاه بین ماه. بورژوائی بھ انقالب سوسیالیستی یعنی سرنگونی حکومت کرنسکی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است
 حزبی کھ ٦ ۀدر کنگر. گیرد  روسیھ و سازماندھی ارتش بلشویکی پرولتاریا انجام میھاى اکتبر، کار عظیم بسیج میلیونی تودهمارس و

 ،در این لحظات تاریخساز. گردد تزھای معروف آوریل مطرح می) لنین مجبور بود مخفی بماند(را  بھ عھده داشت  استالین رھبری آن
 راست و ھاى تحت رھبری پرولتاریا دفاع کرده و در مقابل اپورتونیستاى تودهۀ لنین مبنی بر قیام مسلحاناستالین با تمام نیرو از تز

کشیدند، و از طرف دیگر تحت رھبری بوخارین عدم  چپ کھ از طرفی تحت رھبری ترتسکی انتظار پیروزی انقالب را در غرب می
سوی انقالب ھ  کنگره را روی خط و مشی لنینی قیام مسلحانھ و پیشروی بکردند، اکثریت پشتیبانی دھقانان را از انقالب مطرح می

.  مرکزی و اوضاع سیاسی را گزارش دادۀساز، استالین عملیات کمیت  تاریخی و سرنوشتۀدر این کنگر. سازد سوسیالیستی متحد می
 برای انقالب سوسیالیستی دقیقًا تشریح نموده و  حزب را در مبارزهھاى لنین وظائف و تاکتیکھاىدر این گزارش او با الھام از اندیشھ

 ادامھ دارد       .شمردند، پاسخ دندان شکنی داد  و دیگرانی کھ پیروزی سوسیالیسم را در روسیھ غیر ممکن میھابھ ترتسکیست

* * * * *                                                                                         

 :وینستون چرچیل
برای روسیھ سعادتی بزرگ بود کھ در سالھای سخت ترین آزمونھا، فرماندھی خردمند و تزلزل ناپذیر، یوسف ویساریونویچ «

وی شخصیتی برجستھ، مورد تحسین زمان، بیرحم چھ در حین کار و چھ ھنگام گفتگو بود، شخصیتی . استالین آن را رھبری می کرد
این نیرو در استالین چنان عظیم بود کھ وی ھمچون . لس انگلیس تربیت شده ام یارای مقابلھ در برابرش نبودکھ حتی مرا کھ در مج

در روزھای . تاثیر و نفوذ وی بر مردم فوق العاده بود. شخصیتی بی ھمتا در میان رھبران ھمھ زمانھا و ھمھ خلقھا بنظر می رسید
ن کنفرانس وارد می شد ھمگان گوئی ھمچون یک تیم از جا بر میخاستیم و شگفت آنکھ برگزاری کنفرانس یالتا ھنگامی کھ او بھ سال

او استاد بی ھمتای یافتن . استالین دارای خردمندی ژرف، منطقی ھوشمندانھ، فارغ از ھرگونھ ھراس بود. بحالت خبردار می ایستادیم
دشمن خویش را بدست دشمنان خویش نابود می کرد و ما را کھ او انسانی بود کھ ... راه برون رفت از چاره ناپذیرترین اوضاع بود

 .آشکار امپریالیست می نامید وادار می نمود کھ با امپریالیست ھا بجنگیم
ھرچھ ھمھ کھ درباره استالین بگویند، تاریخ و مردم چنین اشخاصی .  او روسیھ را با خیش تحویل گرفت و با اسلحھ بر جای گذاشت

.»بردرا از یاد نخواھند 

 * * * * 
 
 

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

ی الینقطع، گاه نھان و ند و بھ نبرداروزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده
 یا بھ تحول انقالبی سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک بار کھ ھراى ، مبارزهگاه آشکار

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست  «.نداگردید، دست زده طبقات متخاصم ختم می
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 ١٣٨٨ ماه  شھریور ١١۴توفان 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
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