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 تظاھرات بیش از دوھزار دانشجو در دانشگاه تھران
 

 ھا دانشگاهنگرانی و ھراس رژیم از بازگشائی
 

 خرداد و بر آمد آن علیۀ باند کودتاچی و مافیای حاکم کل نظام پوسیدۀ استبدادی اسالمی را لرزاند و رژیم را بھ ٢٢جنبش عظیم  
 و مأموران آدمخوار اطالعاتی بھ سوی مردم و ھاپنداشت با یک تشر و با کیش دادن لباس شخصی ولی فقیھ می. شدت تضعیف نمود
 ٨۵"تواند بھ آرامی حکومت کند و رأی ترین اقدامات ضد انسانی می و شکنجھ و اعتراف گیری و وحشیانھسرکوب و کشتار 

معترضین بھ تقلب  ۀیری و محاکمدستگ،  مردم مبارزاتسرکوبلیکن .  برای مشروعیت نظام کثیفش تبدیل نمایداىرا وسیلھ" درصدی
 ھمھ در کھ مطبوعات، تشدید فشار بھ زندانیان سیاسی ۀ قلع و قمع باقیماندن، تشدید فشار بر زنا، جامعھ پلیسی کردن فضایانتخاباتی،

معلوم . توان با قلدری و زور ھمواره بر مسند قدرت تکیھ زد یم توھم عقب مانده است کھ  است، حامل اینخدمت تقویت استبداد حاکم 
 و ترس رژیم ضعف ۀ ھمیشھ نشان،سرکوب. ھ فرار بگذارند مشابھ خویش را باید شاھد باشند تا پا بسرنوشتنیست کھ این حضرات چند 

 خط آخر رسیده است و راه دیگری برای بقای بھگردد کھ   متوسل می و شکنجھرژیمی بھ اسلحھ تھدید و زور.  قدرتۀاست و نھ نشان
ماید تا بلکھ چند صباحی بر  رژیم جمھوری اسالمی با تشدید شکنجھ و سرکوب مذبوحانھ تالش دارد مردم را مرعوب ن.بیند ینمخویش 

 . عمر نکبتبارش بیافزاید
مبارزات مردم ایران نھ تنھا در اثر اعمال وحشیانۀ رژیم خاموش نگردیده است بلکھ در اشکال مختلف ادامھ دارد و مردم از ھر 

مرگ بر "، شعار "دزندان، شکنجھ و اعتراف، دیگر اثر ندار"فریاد . برند فرصتی سود جستھ و بھ جمھوری اسالمی یورش می
در تظاھرات روز قدس و اعتراضات جھانی علیھ باند کودتاچی و آدمخوار حاکم، خواب از چشمان " اىمرگ برخامنھ"و " دیکتاتور

تواند وحشت   نمی و مدارس ایرانھادرچنین شرایطی بازگشائی دانشگاه. از آیندۀ خود بیمناک کرده استمرتجعیین ربوده و آنھا را 
دانشجویان کھ ھمواره در صف مقدم مبارزۀ ضد استبدادی و ضد امپریالیستی  نقش . جمھوری اسالمی و باند حاکم نیاندازدمرگ در دل 

یابند کھ صدھا تن از یارانشان در دو ماه اخیر بازداشت شده و در  ند در شرایطی در سر کالس درس حضور میامترقی ایفا کرده
 قرون وسطائی جان باختند و خاطرۀ حملۀ وحشیانھ بھ کوی دانشگاه تھران و ھاىر شکنجھ تن در زیھابرند و ده زندان بھ سر می

 .ند و از یاد نرفتھ  استا لباس شخصی و عملھ و مزدور رژیم ھنوز تازهھاىمخ ضرب وشتم دانشجویان توسط شعبان بی
خیر بار دیگر در صحن دانشگاه حاضر  و میلیونی ااى دانشجویان با تجاربی جدید و کولھ باری از شرکت در مبارزات توده

ند و از امنیتی کردن  فضای ا ابراز داشتھھاسردمداران رژیم کودتا بارھا نارضایتی و بیم خود را از بازگشائی دانشگاه. شوند می
...  و شیراز زنجان و بابلھاىاحضار  شماری از دانشجویان دانشگاه. نداسخن گفتھ"  انقالب فرھنگی اسالمی"آموزشی و آکادمیک و 

. بھ کمیتۀ انضباطی و محکوم کردن تعدادی از دانشجویان بھ زندان نشان از تعرض جدید بھ دانشجویان و مھار جنبش دانشجوئی دارد
لیکن  تمام اقدامات رژیم کودتا و منفور جمھوری اسالمی نشان ازھراس از اوج گیری اعتراضات دانشجوئی است، اعتراضاتی کھ این 

  خرداد نظر دارد و خود نیز در این جنبش باشکوه فعاالنھ نقش ایفا ٢٢ھ بیرون از دانشگاه و جنبش عمومی مردم در بعد از بار بیشتر ب
 

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضدامپریالیستی است
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 ایران و ھاىر صحن دانشگاهبا توجھ بھ کمیت جنبش دانشجوئی و حضور عظیم دختران د. نموده است و با آن پیوندی نزدیک  دارد
تر از پیش در  رود کھ دانشجویان در سال تحصیلی جدید قدرتمند شرکت فعال دانشجویان در اعتراضات خیابانی اخیر این امید می

 .  درپیکار علیۀ ارتجاع جمھوری اسالمی ایفا نماینداىمقابل دیو استبداد صف آرائی کنند و نقش شایان توجھ
یم نیاز جنبش دانشجوئی در شرایط کنونی ایجاد کنفدراسیون واحد و سراسری دانشجویان است اطرح کردهھمان طور کھ بارھا 

ترین قشردانشجو را در آن متشکل کرد و بھ فعالیت دراز مدت  کھ بتوان با برنامھ و اھداف واحد صنفی ــ سیاسی دمکراتیک، وسیع
 در برگیرندۀ منافع عام تودۀ دانشجو صرف نظر از مرام و مذھب و ملیت تواند  و دموکراتیکی میاىچنین تشکیالت توده. پرداخت

تواند نسبت بھ سرنوشت سایرستمدیدگان جامعھ نظیر کارگران،  چنین سازمانی در اھداف و وظایف دموکراتیک خود نمی. باشد
 ضد امپریالیستی است و مخالف تحریم این تشکیالت ماھیتًا دموکراتیک و. بی تفاوت باشد... زحمتکشان، زنان، معلمان، کارمندان

خواست جدائی دین از دولت و آموزش و لغو حجاب اجباری، برچیدن . اقتصادی و ھر نوع دخالت خارجی در امور داخلی ایران است
فتیش ، آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، اخراج نیروھای انتظامی، حراست و بسیج و ت)آپارتاید جنسی(تفکیک جنسیتی 

توان با دفاع از منافع عام جنبش  تنھا با تأسیس چنین تشکلی است کھ می. خواست عموم دانشجویان است...... عقاید از صحن دانشگاه
دانشجوئی بھ طور جدی و یکپارچھ و در اتحاد با کارگران و زحمتکشان در مقابل رژیم تاریک اندیش جمھوری اسالمی ایستاد و آن را 

خط کشی با تمامیت نظام فاشیستی جمھوری .  جنبش دانشجوئی نباید بھ نردبان قدرت یابی جناحی از رژیم بدل شود. بھ چالش گرفت
ند و در این  چھار چوب دانشجویان را بھ مبارزه فرا ااسالمی و افشای بی امان جریاناتی کھ بھ قانون اساسی اسالمی دل بستھ

 .برای پیشروی جنبش دانشجوئی استخوانند، نخستین پیش شرط ھر نوع موفقیتی  می
ترین نوع زندگی در میان مردم و با مردم درصدد کسب   نکتۀ قابل توجھ دیگر این است کھ دانشجویان باید درعین طبیعی

. ن نمودباید از فعالیت کامًال علنی و ماجراجوئی خودداری کرده و تداوم کارمبارزه را تضمی. حداکثر فایده با دادن حداقل قربانی باشند
بھ سمپاشی " چپ و کمونیست"جنبش دانشجوئی باید با ھوشیاری و خط کشی روشن با جریانات مشکوک  وعلنی گرا کھ بھ نام 

 .دارد تأکید ورزدى اخواھانۀ این جنبش کھ سنت دیرینھ مشغولند، برزمد و بر پاکیزگی مبارزۀ دموکراتیک، ضد امپریالیستی وعدالت
فرستد و با تمام قوا ازمبارزاتشان پشتیبانی  مناسبت بیداری و پیکارجوئی و شجاعت آنھا درود میحزب ما بھ دانشجویان بھ 

بپیوندند و از رھنمودھای این ) توفان( درون این جنبش باید بھ حزب طبقۀ کارگر ایران، حزب کارایران ھاىمارکسیست لنینیست. میکند
 .جویندحزب در کار مبارزۀ خویش با دورنمای کمونیستی سود 
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 رئیس جمھورجاعل
 

، پاسدار سابق، مرید و نوکر  احمدی نژاد ،شده  حسابۀتر و با برنام دست پنھان والیت فقیھ با قدرت و مھارت ھر چھ تمام
ا مطرح در اینجا صالحیت واقعی نامزدھ. کار آورد  بر سر و نظاموفادار خویش را با تقلب آشکار در خدمت منافع و مصالح اسالم

چھ ھ شد کھ ب ، بزرگ ارتشداران فرمانده آریا مھر، خورشید تابان، انتقاد میهللادر زمان ظل.  وفاداری آنھا مطرح استۀنیست درج
دلیل فرد بیسوادی مانند اسدالھ علم رئیس دانشگاه پھلوی شیراز شده است، علی امینی نخست وزیر وقت اعالم کرد صالحیت را بر 

وی معروف بھ قواد . گوش و چاکر شاه بودھ علم ھمواره غالم حلقھ ب. کنند و نھ بر اساس کیفیت علمی تعیین می وفاداری ۀاساس درج
چھ عنصری با این .  جاسوس امپریالیست فرتوت انگلستان در ایران بودھاىرمسرا و یکی از با سابقھ ترین خانوادهح ۀدربار، خواج

 نیز ھمان ىادر دربار خامنھ. ست دانشگاه منصوب شود و مورد عنایت ملوکانھ قرار گیردتوانست بھ ریا  سیاه بھتر از وی میۀکارنام
  موسوی وھم خودش را از َشّر جناح کروبی و. جناح ولی فقیھ با این کار با یک تیر دو نشان زد. قوانین دربار پھلوی  جاری است

 تروریستی اسالمی ھاى سپاه پاسداران و بسیج در کنار سازمان.رفسنجانی خالص کرد و ھم مریدان وفادار خویش را بر سر کار آورد
ولی فقیھ آگاه بود کھ در اینجا پای منافع کل .  اسالمی و انجمن حجتیھ و نظایر آنھا در صدد ایجاد یکپارچگی در رژیم ھستندۀتلفؤنظیر م

انتقاد بھ نظام و رو . رنشینانش غرق خواھد کرد سۀنظام در میان است و ھر کس در قایق نظام سوراخی ایجاد کند آن قایق را با ھم
. نداعنوان معترض و منتقد بھ میدان آمدهھ ردن کسانی است کھ بگکردن دست نظام منجر بھ بحران خواھد شد کھ مسئولیت مستقیم آن بھ 

 را تکھ پاره کرده و در زندان باھمین پیام است کھ جوانان میھن.  است کھ جنبش مردم را بھ خاک وخون کشیدنداىبا ھمین فرمان خامنھ
 نفر را سر بھ نیست کردند و ھزاران ١۵٠با ھمین فرمان است کھ بیش از .  مورد تجاوز جنسی قرار دادندھاکھریزک و سایر زندان

ین  نفر از معترضین شناختھ شدۀ  خودی و غیر خودی را  در بیدادگاه  اسالمی محاکمھ و با ماش١٠٠نفر را بھ زندان و  بیش از 
 . شکنجھ و با توسل بھ اعترافات جعلی  جنبش مردم را بھ بیگانھ نسبت دادند

 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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نگرانی و ضعف و ترس و بیچارگی بھ نیویرک  آری، رئیس جمھور تقلبی از دل این نظام کثیف مافیائی بیرون خزید و با دل
 بزرگ شھره است و در زبان عامیانھ بھ رئیس جمھور دروغگو و خالی بند معروف ھاىگفتن  دروغاحمدی نژاد  کھ بھ . پرواز کرد

 خود در نیورک دچار دست انداز و تناقضات مضحکی شد کھ نشان از ورشکستگی نظام والیت فقیھ و بحران ھاىاست  در مصاحبھ
 . زده جمھوری اسالمی دارد

 تن کشتھ شدند ووی درپاسخ بھ سئوالی مبنی بر اینکھ دولت وی ٣٠ر حوادث اخیر  احمدی نژاد درمصاحبھ ای تاکید کرد کھ د
درشرایط آشوب اینگونھ موارد بروز می کند کھ دولت ایران در بروزآن نقش نداشتھ : "درکشتھ شدن این افراد نقش داشتھ است گفت

 ..." ای از طرفداران دولت و رھگذران نیز کشتھ شدنداست، برخی دولتھای غربی دراین حوادث نقش بارزی داشتند کھ البتھ درآن عده
این دلقک کوتولی جاعل  از کشتھ شدن ھواداران رژیم در اعتراضات اخیر سخن می گوید لیکن  تا کنون سندی و یا مدرکی 

ی میکند کھ توسط مخالفین  نفر جانباختھ را ھوادار باند کودتا معرف٣٠وی با بیشرمی تمام  شماری ازاین . دراین مورد اقامھ نکرده است
 !!!!.کشتھ شدند

احمدی نژاد درمصاحبھ ای دیگر درپاسخ بھ کشتھ شدن ندا آقا سلطان، عکس  مروه الشربینی را از جیب بیرون می آورد و می 
رنگار زیرکی بھ اما درست این بود کھ خب. و از پاسخ بھ سئوال فرار میکند..". گوید این زن در آلمان بھ جرم محجبھ  بودن کشتھ شده 

خرج میداد وبھ اطالع  آقای احمدی نژاد میرساند کھ  این خانم محجبھ توسط نازیھا کھ اینروزھا  باتصویروی بھ تظاھرات ضد یھودی 
 .  دست میزنند کشتھ شد

تفاقی کھ داستانی مشکوک و شبیھ بھ ا"  فرانسھ داستان ندا آقا سلطان را ٢ احمدی نژاد در مصاحبھ ای مشابھ با کانال 
 ."درونزوئال افتاده تعریف کرده  و این قتل را بھ گردن آشوبگران انداخت

نظام جمھوری اسالمی را یکی از مردمی ترین حکومتھای مترقی جھان "براستی ازرئیس جمھوری کھ از تریبون سازمان ملل 
 آرامش و صلح درانتظارظھور امام دوازدھم برای رسیدن بھ آزادی، کمال، رشد، امنیت و" و درپایان سخنرانی اش " معرفی کند

!مرگش باد. انتظاری جز این ھمھ دروغ و جعل و ریاکاری نمی رود" و عیسا مسیح باشد) مھدی(
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 حقوق بشر و آنان کھ با بشر میانۀ خوبی ندارند
 

 خرداد و قتل و سرکوب مردم شروع ٢٢ت تقلبی این امر فقط بعد از انتخابا. رژیم جمھوری اسالمی با بشر میانۀ خوبی ندارد
 سال ٣٠تاریخ جمھوری اسالمی تاریخ .  سال جنایت کرده و بھ نقض مستمر حقوق بشر پرداختھ است٣٠جمھوری اسالمی . نشده است

برای . کند ولی از نوع بشر بیزار است جمھوری اسالمی اما از ابناء بشر زیاد صحبت می. ترین حقوق بشر است نقض ابتدائی
بھ این جھت است کھ باید ھمواره خدا بھ . جمھوری اسالمی حقوق زمینی برای بشر وجود ندارد و حقوق آسمانی ھم در دست خداست

. ابناءش رحم کند و بر آنھا غضب نفرمایند کھ تیکھ بزرگۀ آنھا ھمان گوششان است
را مطابق میل خویش و بر اساس مصالح مذھبی خویش  با حقوق بشر ندارند و حقوق بشر اىالبتھ ھمۀ مذاھب آسمانی میانھ

منطقًا . ولی نصف حقوق مرد را ھم ندارد. در اسالم زن نصف مرد ارزش دارد.  اسالم نیستھاىاین امر از ویژگی. کنند تفسیر می
ان چھ برسد بھ اسالم، منطقی حداقل باید نصفی از حقوق مرد را داشتھ باشد ولی شما در ھمۀ ادی" نصفھ مرد"باید این طور باشد کھ این 

بر این مصداق در بدو . بخشد شیخ یا شاه اگر ببخشند شیخعلیخان نمی.  مثل آب خوردن استھادر اسالم کشتن انسان. کنید پیدا نمی
ھ باید توبھ را این خدا بود ک. شان مربوط بھ ما نیست و پیامشان بھ خداست سر بریدنداانقالب بسیاری از توابین را بھ این بھانھ کھ توبھ

توان در اسالم جان یک   میاىبرای ھر امر پیش پا افتاده.  توبھ، جواز زندگی نبود، جواز ورود بھ بھشت بود. بخشید و نھ شیخ می
اھمیت این خونریزی از نظر آنھا در حفظ مصالح اسالم است چون اگر نشود از کسی زھر . انسان آزاده و دانشمند و با ارزش را گرفت

توان بدون این زھر چشم بر پشت مردم  ماند و چگونھ می شود مطمئن بود کھ این سامانھ بر سر کار باقی می رفت، چگونھ میچشم گ
یک مجازات بیرحمانھ کھ از قرون گذشتھ بھ ارث . کنند در اسالم زن را سنگسار می. سوار شد و مفتی و طفیلی گرانھ زندگی کرد

کھ بزرگانش حق و حقوقی ى ااین تفکر حداقل یک بار منطقی دارد زیرا در جامعھ. دھند ی نمیدر اسالم بھ کودکان حق. رسیده است
بنیاد نظام جمھوری اسالمی از آنجا کھ یک نظام مذھبی است و ایدئولوژی مذھبی بر آن .  نیآمده استھا بھ  بچھھاندارند این فضولی

دموکراتیک در جھان وجود نداشتھ و ھرگز نیز بھ وجود نخواھد آمد مذھب . حاکم است از اساس با حقوق بشر در تناقض قرار دارد
زیرا کھ خود نفس اعزام پیامبران، آن ھم بدون نظر و موافقت مردم، از جانب دستگاه استبدادی درگاه باریتعالی، خودش ضد 

موکراتیک و ضد بشری کھ برای و این روح ضد د. انتصاب پیامبران و نھ انتخاب آنھا عملی ضد دموکراتیک است. دموکراتیک است
 . ارزشی قائل نیست در تمام مذاھب بزرگ جھان و در تمام کتب مقدس وجود دارد و از جملھ در اسالمھاانسان

زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت 
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انداخت و با شبھ خون بود کھ راه اى ھجوی. کرد رژیم جمھوری اسالمی در بدو تولدش برای افکار عمومی تره ھم خورد نمی
ھمین رژیم بعدھا در اثر فشار افکار عمومی و اعتراض و فشار جھانی . استدالالت مسخره، آزادیخواھان را از دم تیغ گذرانید

سنگسار را در مراجع عمومی ممنوع کرد و از فیلمبرداری آنھا ممانعت بھ .  مخالف ناچار شد شکل کار خویش را عوض کندھاىدولت
البتھ ھر . ام را در مجامع عمومی بنا بر مصالح اسالم مردود شمرد چون دیگر بھ اجرای آن بھ این شیوه نیازی نداشتاعد. عمل آورد

نقض حقوق بشر در ماھیت . کشی در مالء عام را ایجاب کند، آنھا برای ھر نوع جنایتی آمادگی دارند وقت مصالح اسالم مجددًا آدم
نفی اساسی حقوق بشر بھترین شیوۀ مبارزه . دانند چھ حقوقی بشر دارد تا آن را نقض کنند  نمی حتیھااین رژیم.  مذھبی استھاىرژیم

توانید آن را، یعنی چیزی را کھ وجود ندارد، بھ  زیرا وقتی شما حقوقی را اساسًا طرد کرده و بھ رسمیت نشناسید، نمی. با نقض آن است
 .زیر پا بگذارید

گویند کھ اگر عدل  مردم بھ طعنھ می. ندال اسالمی را در این نظام فاسد و مرتجع دیدهمردم ایران جنایات و بی حقی و عد
 .ند؛ خدا را شکر کھ خود ائمۀ اطھار بر سر کار نیستند کھ کار از این ھم بدتر بودااسالمی این است کھ این حضرات آورده

تراف گیری، قتل و کشتار و تجاوز بھ زنان و مردان  اخیر، بعد از کودتای انتخاباتی، ما در ایران با  شکنجھ، اعھاىدر ماه
یم و افتضاح زندان قرون وسطائی کھریزک و افشای بربریت نظام اسالمی بار دیگر ماھیت رأفت اسالمی را برمالء کرده اروبرو بوده

ازمان ملل در پاسخ بھ  درمقر ساىاحمدی نژاد کھ این روزھا در اثر مبارزات درخشان مردم سرگیجھ گرفتھ است در مصاحبھ. است
شرمانھ گفتھ است کھ این بھ دولت ربطی ندارد و در ھر زد و خورد خیابانی چنین  سئوالی درمورد سرکوب و کشتار مردم بی گناه بی

ا بھ نام برد و مسئولیت این قتل ر" داستان مشکوک" فرانسھ نیز قتل ندا آقا سلطان را ٢ با کانال اىوی در مصاحبھ. افتد اتفاقاتی می
احمدی نژاد و نظام جمھوری اسالمی بنا بر ماھیتش ھیچ گاه با بشر میانۀ خوبی ... تحریک کنندگان داخلی و خارجی ربط داده است

 . نداشتھ است و وجود منحوسش لکۀ ننگی در تاریخ بشری است
. گیرد بھ نحو دیگری صورت میاری امپریالیستی و یا در کشورصھیونیستی اسرائیل نقض حقوق بشر دالبتھ در دنیای سرمایھ

معتقدند کھ ا ھآمریکائی.  بشر نیستندھا، اعراب و بھ ویژه فلسطینیھابزعم اسرائیلی. کنند کھ بشر کیست آنھا از ابتداء تعریف می
 بشر، کار با این تعریف خودسرانھ از. کنند  تعیین میھا بشر نیستند، این کھ چھ کسی بشر است را امپریالیست....ھا، افغانھاعراقی

. شود  بشر نیستند کشتن آنھا با بمب آتشزای فسفر جنایت نیست و آدمکشی محسوب نمیھاچون عراقی. شود نقض حقوق بشر تسھیل می
دھند بھ امید این کھ آنھا روزی  ند و بھ آنھا آب و غذا نمیاکشند و بھ دور آنھا دیوار کشیده  فلسطینی را میھاروزانھ دها ھصھیونیست
. کنند سایر ممالک امپریالیستی نیز از این روش حمایت می.  شوند و ننگ و تحقیر غرورشان را بپذیرندھایونیستتسلیم صھ
کشند و آن را تجاوز بھ  دانند این است کھ دستھ دستھ از آنھا را در عزا و عروسی می  را بشر نمیھاغربی، افغاناى ھدموکراسی

کنند و کارشناسان حقوقی  را کھ بشر نیستند توصیھ می" ئیھاآدم"تی شکنجھ کردن این حا ھآمریکائی. آورند حقوق بشر بھ حساب نمی
ربائی و گروگانگیری در عراق  آدم. ، بشر نیستندھانویسند کھ چرا این انسان  شستھ و روفتۀ حقوقی برایتان میھاىپنتاگون فرمول

کنند   آنھا را محکوم میھاجرم است و نوکران امپریالیستکنند  توسط جنبش آزادیبخش مردمی کھ برای آزادی ملی شان مبارزه می
 بردند و ھاحال آن کھ ھزاران نفر را در اروپا از طریق آلمان و ایتالیا و سایر ممالک اروپائی در روز روشن دزدیدند و بھ شکنجھ خانھ

زیرا کھ آنھا . گذارند ا نقض حقوق بشر نمیند و نامش را علمی برای این کار و ُمّقر آوردن آنھا استفاده کردهھاىاز آخرین پیشرفت
در یوگسالوی مردم غیر نظامی را برای تجزیۀ یوگسالوی بمباران کردند و ا ھآلمان. آورند سایر ملل را جزء ابناء بشر بھ حساب نمی

 ھا و ھلندیھا و کانادائیھایائی در فلسطین و لبنان، استرالھا در عراق و افغانستان و اسرائیلیھاھمین کار را آمریکائی. بھ قتل رساندند
دھند کھ اعالمیۀ حقوق بشر بھ ابزار مبارزۀ  این تجربیات نشان می. کنند در عراق و افغانستان می...  وھا و ایتالیائیھاو فرانسوی

د و نعرۀ دفاع نا در حالی کھ اعالمیۀ جھانی حقوق بشر را بر سر دست گرفتھھاامپریالیست. سیاسی و کالشی و حقھ بازی بدل شده است
 ھاىحال ھمین موجودات کثیف و ضد بشر از منتقدین رژیم. ندازنند، مضمون آن را لگدمال کرده و بر روی آن تف انداختھ از آن می

ھیچ کس در جھان حاضر نیست این نمایش . ارتجاعی دیگری نظیر جمھوری اسالمی پاکستان، عربستان سعودی و نظایر آنھا ھستند
ئی نظیر جمھوری اسالمی ھاحقوق بشر ابزار اعمال قھر ضد انقالبی شده است و اتفاقًا رژیم. ار ضد بشر را بپذیردمسخرۀ مشتی ریاک

شود بھ سخنان شکنجھ گر  مگر می. گیرد از بی اعتباری منتقدینی کھ دستشان بھ خون بشر آلوده است بھترین امتیازات تبلیغاتی را می
 .در دفاع از حقوق بشر اعتماد کرد

اری برچیده دیابد کھ طبقات از بین برود و بھ طور مشخص امپریالیسم و سرمایھ قوق بشر واقعی زمانی در جھان تحقق میح
خوارانی  آن وقت دیگر در جھانی کھ مملو از ابناء بشر است جائی برای آدم. شده باشد تا تمام موجبات نقض حقوق بشر از میان برود

 .باقی نیست....لر و پینوشھ و محمد رضا شاه ونظیر احمدی نژاد، جرج بوش و ھیت
  

***** 

 فریاد خشم مردم
خویش را   و انزجار   بھ میدان آمدند  و نفرت روز قدس ھم فرا رسید و مردم با انگیزه و نیت خاص سیاسی خویش وسیعًا

تھدید و ارعاب و منع مردم برای . ند ابراز داشتاىس آن  سید علی خامنھأ جمھوری اسالمی و در رۀنسبت بھ حکومت کشتار و شکنج
 صدھا ھزار نفر مردم تحت ۀدیگر بغض فروخفت کارساز نشد و بار" طرح شعارھای انحرافی"تظاھرات و پیش گیری از  شرکت در

 احمدی ــ اىی خامنھئحکومت مافیا. ند را بھ چالش گرفت جمھوری سرکوب و شکنجۀ اسالمی ایران  ترکید وۀستم و جان بھ لب آمد
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 برای مھار تظاھرات عظیم مردم و بھره برداری بین نیزاى نژاد کھ ناچار گردید تن بھ برگزاری چنین روزی دھد، تدارک گسترده
 ھزار پاسدار و بسیجی و لباس شخصی درمقابل ھاده.  با شکست افتضاح آمیزی ھمراه بوده استالمللی از آن  دیده بود کھ  تمامًا

دیگر  بار.  نترسیم ما ھمھ با ھم ھستیم سردادند،دیگر مردم شعار نترسیم بار.  شکست خوردند،آزادی ۀ میلیونی مردم  تشنۀاراد
 ھمبستگی و یگانگی و رزم ۀدیگر روحی بار.  زنده شد، عظیم خرداد و تیرماه بعد از تقلب و کودتای انتخاباتیھاىخاطرات تظاھرات

ھ شتھ و بکاخیر اى ھگناه و پر امید را درماه ت والیت کھ صدھا  انسان بی گرازھای اسالمی و چاقوکشان بی وجدان بیۀمشترک علی
ی ئ استبداد و اختناق قرون وسطاۀنفس داد تا بھ پیکارش علیھ  شکنجھ کرده، برجستھ گردید و بھ مردم اعتماد باىصورت وحشیانھ

شعارھای مرگ بر دیکتاتور، دولت . ھ استاشترا د  قبلی اما نکات قوت و ضعف خودھاىاین تظاھرات ھمانند تظاھرات. ادامھ دھد
زندانی سیاسی آزاد ! ی دین از دولت، اعتراف شکنجھ دیگر اثر ندارد، احمدی دروغگو، بروگمشوئکودتا استعفا  استعفا، شعار جدا

 از...   جانم فدای ایران ھم غزه ھم لبنان،فلسطین فلسطین ما ھستیم ما ھستیم... مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین...... باید گردد
لیکن سوای این شعارھا . نداند کھ در تظاھرات امروز نیز بازتاب یافتھا گذشتھھاى شعارھای تظاھراتۀجملھ شعارھای مترقی و ادام
اقد  مرگ بر چین و روسیھ فریاد زده شد کھ ف انحرافی  و یا شعار"نھ غزه نھ لبنان  جانم فدای ایران"، شعارھای دیگری نیزمانند 

نفرت ضد فلسطین و ضد لبنان تبلیغ .باشد  اسرائیل و امپریالیسم آمریکا میھاىسود صھیونیستھ  باندیشی سیاسی بوده و عمًال دور
  منطقھھاى در ایران و بی توجھی بھ امر ھمبستگی میان خلقھاصھیونیست وھا امپریالیستھاىو ضد عرب، بی توجھی بھ دسیسھ

 و نخواھد بود و سرنخ اصلی این شعارھا در دستان ناپاک کسانی است کھ  مکراتیک مردم ایران نیستدسود جنبشھ ببھ ھیچ وجھ 
 در قبال  احمدی نژادھاىسیاستۀ انتقاد بھ توان بھ بھان نمی.سر در آخور امپریالیسم آمریکا و چماقش اسرائیل در منطقھ دارند

توان در قبال ملت فلسطین کھ تحت  چگونھ می.  کوبیدھابستگی بین خلقفلسطین و لبنان، بھ انحراف درغلتید و مھر باطل بر ھم
بھ ما چھ، "اشغال و سرکوب وحشیانھ است، سکوت کرد و وجدانمان از این ھمھ ظلمی کھ بر آن رفتھ است معذب نگردد و بگوئیم  

این دیگر .  برای آزادی و رھائی حمایت کننداز طرفی انتظار داشتھ باشیم  سایر مردم جھان از مبارزات مردم ایران" گور بابای آنھا
روشن نیست پیکار برای آزادی و دمکراسی ". جانش را فدای ایران میکند"ریزد و  یست کھ بھ ھمبستگی ملل تف میاچھ صیغھ

 اىمذاق عدهدرایران چھ تناقصی با امر ھمبستگی و برادری با سایر ملل دارد؟ متأسفانھ این شعار بھ رغم ظاھر فریبندۀ آن کھ بھ 
 . آید اما اساسًا یک شعار انحرافی و ارتجاعی است کھ باید با آن بھ مبارزه برخاست خوش می

 تفاوت میان صھیونیسم و یھودی ، اسرائیلۀگرما گرم  تبلیغات و حمالت سیاسی علی احمدی نژاد با سیاست پوپولیستی و در
ش آب بھ ادھد  و با اقدامات نابخردانھ  می داده وھادست صھیونیست ھ گزک ب،کند و با بیان غیر دیپلماتیک ستیزی را حذف می

 ،گونھ حرکت مستقل ش و یورش بھ ھرابا سیاست سرکوبگرانھو ریزد   تبلیغاتی صھیونیسم میھاى و ماشینھاآسیاب صھیونیست
 شدیدی وارد ۀخلق فلسطین ضرب آفریده و بھ امر ھمبستگی با  در ایراندفاع ازخلق فلسطین فضای انحرافی و گرایش بھ راست را

سرکوب وحشیانۀ مردم، گسترش فقر و نکبت درایران و از طرفی تبلیغات شیادانھ برای آزادی ملت فلسطین، بخشی . ساختھ است
 .ازمردم ایران را بھ ضدیت با ملت فلسطین کشانده است کھ مسببش جمھوری جنایتکار اسالمی است و باید با آن مبارزه کرد

انگیزد و  ستگی با ملت فلسطین آن شعاری کھ خشم  دو رژیم  بنیادگرای اسرائیل و جمھوری اسالمی را بر می در امرھب
مردم چرا نشستین  ایران شده آفریند، ھمان شعار   نیز ملموس و قابل فھم و احساس ھمسرنوشتی و ھمبستگی میھابرای توده

آن را چون پتکی بر سر رژیم صھیونیستی اسرائیل و رژیم ارتجاعی احمدی  و باید بھ تبلیغ وسیع این شعار پرداخت و فلسطین است
 ....نژاد  و شرکاء کوبید

 مراسم  تبلیغی روز قدس بھ رغم تمام تالش رژیم برای مشروعیت بیرونی، اما باعث بی آبروئی و بھ عزای جمھوری اسالمی 
.. تعدادی از مردم در شھرھای رشت، تبریز، تھران، کرمانشاه، شیراز.  احمدی نژاد تبدیل شده است ــ ای و دارودستۀ کودتاچی خامنھ

 .لیکن این قبیل اقدامات وحشیانھ دیگر اثر ندارد و رژیم محکوم بھ شکست است. ندابازداشت شده
یم، ا گفتھ .، حریق برخیزداىترین جرقھ یم کھ اوضاع، آتش زیر خاکستر است و ھر لحظھ امکان دارد از کوچکا ما گفتھ

 نابسامانی و ،علت این طیف عظیمھ  این جنبش حتی ب.رد در مقابل جھالت استجنبش ِخدر کلیتش ست اگرفتھ  نبشی کھ در پائین درج
 شرکت کنندگان یکسان ۀھم  تحول و خواست پیشروی درۀ درجطبیعتًا. نارضائی بخشی از طبقات حاکمھ را نیز در بر گرفتھ است

  خویش برھاىعناصر وابستھ بھ طبقات مرفھ و باالی شھری بھ خانھ. کند ترکیب جنبش تغییر میھر چھ جنبش رادیکالتر شود .نیست
 با حوصلھ نشان داد کھ تحقق این ، بھ حقی است و باید از آنھا حمایت کرد و بھ مردمھاى خواست، مردمھاىولی خواست. گردند می

 در چارچوب بقاء اىھرگونھ مبارزه. ی اسالمی امکان پذیر است رژیم جمھورھاى، سیاسی تنھا بر ویرانھ، مدنی انسانیھاىخواست
 . و فرجامی جز شکست نخواھد داشت تکرار وضعیت کنونی است،رژیم جمھوری اسالمی

 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی
 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 !زنده باد ھمبستگی بین المللی
  )فانتو(حزب کارایران

١٣٨٨ شھریور ٢٧
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 بھ حضور احمدی نژاد، این عامل فقر و فساد و کشتار و شکنجھ
 ! در نیویورک اعتراض کنیم

 :مردم آزاده، نیروھای مترقی و ضد امپریالیست
او و . احمدی نژاد، منتصب رژیم قتل و غارت و تجاوز جمھوری اسالمی در سازمان ملل در نیویورک حضور خواھد یافت

 ھزار نفر فعالین سیاسی و اجتماعی در سھ ماه ھا جنایتکار مسئول  کشتار صدھا آزادیخواه و دستگیری و شکنجۀ دهاىخامنھاربابش 
باید با حضور گستردۀ خود . چرخد  سال حکومت ننگین جمھوری اسالمی بر ھمین پاشنۀ خون و شمشیر می٣٠اخیر در ایران ھستند و 

. رده و فریاد خشم مردم ایران را بھ گوش جھانیان برسانیمدر نیویورک  این جنایات را افشا ک
رزم دالورانۀ . گرفتار آمده است...  سیاسی، اقتصادی، مشروعیتی، ھاىھم اکنون رژیم جمھوری اسالمی در باتالقی از بحران

یت فقیھ از ترس انفجار عمومی  ــ احمدی نژاد ضربات محکمی بر پیکر رژیم وارد آورده و مافیای والاىمردم ایران علیۀ باند خامنھ
 موذیانھ ھاىتر از آن است کھ رژیم بتواند با ترفندھا و تاکتیک چند قدم عقب نشینی کرده است  اما  درد و رنج و خشم مردم ما عمیق

الیت فقیھ را بھ چنان عمق یافتھ است کھ حتی رژیم را در باال چند شقھ کرده و بخشی از یاران دیروزی و بحران آن. آنھا را آرام کند
شوند و جنبش اعتراضی بھ سوی رادیکالیزه  تر می  درونی رژیم ھر روز ژرفھاىشکاف حکومتی و نزاع. اعتراض کشانده است

مردم چرا نشستین، ایران شده "، "اىمرگ بر خامنھ"، "مرگ بر دیکتاتور"امروز مردم  با طرح شعارھای . دارد شدن گام برمی
در این میان ھم ایادی امپریالیسم و صھیونیسم و ارتجاع جھانی با طرح . گیرند چالش می  بھھاھ را در خیابانرژیم والیت فقی" فلسطین

کنند مبارزۀ مردم را  سعی می...." نھ عزه، نھ لبنان"و "  مرگ بر روسیھ"، "مرگ بر چین"شعارھای ارتجاعی و انحرافی ھم چون 
مردم و نیروھای سیاسی مترقی و ضد امپریالیست تمام  دسیسھ ھا برای بھ انحراف ھوشیاری . در مسیر مطلوب خود کانالیزه کنند

مردم در .  این پیکار باید ھرچھ بیشتر فراگیر شود. کشاندن پیکار دلیرانھ زنان و مردان و جوانان رزمندۀ ایران را خنثی خواھند کرد
بھ دنبال یافتن فرصتی ھستند تا با سازماندھی و تشکیالت و خالل سھ ماه اخیر ھرچھ بیشتر بھ نیروی عظیم خویش پی برده و بھ 

اری و فاشیستی جمھوری دآمادگی الزم، سر دیو استبداد و تباھی را بر سنگ بکوبند و برای ھمیشھ خود را از کلیت نظام سرمایھ
 .د این نظام جھل و جنایت، ایرانی آزاد و دمکراتیک بر پا دارنھاىاسالمی رھا سازند و بر ویرانھ

 
 

 !اری جمھوری اسالمیدمرگ بر رژیم سرمایھ
 !مرگ بر امپریالیسم و صھیونیسم

 !زنده باد سوسیالیسم
 

 در آمریکا و کانادا) توفان(فعالین حزب کار ایران 
 ٢٠٠٩سپتامبر  

 آدرس تارنمای حزب 
org.Toufan.WWW

آدرس  تماس الکترونیکی
org.Toufan@toufan 

 
 
 
 

 مرگ بر ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
!سرمایھ داری، فاشیسم، صھیونیسم و امپریالیسم
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بھ مناسبت  درکانادا وآمریکا) توفان(گزارشی ازفعالین حزب کارایران 
 حضوراحمدی نژاد در سازمان ملل

 
پتامبر، شھر نیویورک شاھد تظاھرات وسیع ایرانیان بر علیۀ حضور احمدی نژاد نمایندۀ منتصب مافیای  س٢٣روز چھارشنبھ 

 مختلف سیاسی با  مواضع و ھاى و جریانھاچند ھزار نفر از گروه. قدرت و بھ حمایت از مبارزات بر حق مردم ایران برگزار شد
 با پرچم  و یا پوشش سبز، بخشی پرچم شیر و خورشید و بعضًا با بخشی.   ناھمگون در این تظاھرات شرکت داشتندھاىانگیزه
 سرخ و پالکاردھای حزبی، بخشی ھاى تمام قد رھبرشان مریم و مسعود، بخشی با پرچمھاى نیم پھلوی، بخشی با عکسھاىعکس

 . اعالمیھ بھ دست، بخشی ھم بدون ھمۀ اینھا در تظاھرات شرکت داشتند
ان معترض در مقابل سازمان ملل لگدی محکم بود بھ رژیم جنایت و کشتار و تجاوز جمھوری حضور این جمعیت وسیع ایرانی

این تظاھرات صدای اعتراض مبارزات . این تظاھرات تو دھنی محکمی بھ احمدی نژاد و خس و خاشاک ھمراه او زد.  اسالمی ایران
 . عادالنۀ مردم ایران را بھ گوش نمایندگان ھمۀ جھان رساند

 شرکت کننده در گرد ھم آئی نیویورک برای ھر رھگذر سیاسی آشکار بود و برای آنھائی کھ نیز در ھاىی جریانناھمگون
 . شد تظاھرات شرکت داشتند بھ وضوح دیده می

ند و ا کھ برخی وابستھ بھ جناح اصالح طلب و مخالف سرنگونی رژیماى را عناصر شناختھ شدهھابخش متشکل سبز پوش
قسمت قابل مالحظۀ این بخش را شیک . شد ن برای مدینۀ فاضلۀ دمکراسی آمریکائی در حرکت است، شامل میبرخی قلب و ذھنشا

در . ندادادند کھ برای تحصیل و یا کار بھ آمریکا مھاجرت نموده پوشان جوان و نیمھ جوان از طبقات مرفھ و نیمھ مرفھ تشکیل می
را " یا حسین، میر حسین" سینھ زنی رژیم جمھوری اسالمی ایران شعار ھاى دستھتظاھرات، قسمت تاریخًا عقب ماندۀ این بخش ھمانند

 سلطنت طلب و تبلیغات امپریالیستی ــ ھاىقسمت دیگری از سبز پوشان کھ زیر نفوذ شیر و خورشیدی. کردند بارھا و بارھا تکرار می
را بر کل بخش سبز " نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران"صھیونیستی بر علیۀ مردم ایران قرار دارند سعی کردند کھ شعار ارتجاعی 

پوش تحمیل کنند، اما حضور نیروھای چپ در این تظاھرات گوش و چشم سبز پوشان را بھ موضوع  سرنگونی  کلیت رژیم سوق 
وع، شعارھای تحمیل اما در مجم. کردند  از سبز پوشان شعارھای رادیکال نیروھای چپ را ھمراھی میاىقسمت قابل مالحظھ. داد می

شده از طرف رھبری بر این بخش شعارھای رفرمیستی و اصالح طلبی در چھارچوب جمھوری اسالمی و غرب گرائی امپریالیستی 
 .بود

جستند  بخش طرفدار مجاھدین در تظاھرات طبق روال سنواتی بھ نیروھا و افراد دست راستی طرفدار دولت آمریکا توسل می
آنھا تا جائی .  ارتجاعی رھبری، بتوانند خود را رھا سازندھاىبست سیاسی  ناشی از سیاست ود و ازچنبرۀ  بنتا شاید فرجی حاصل ش

عناصر مجاھدین وابستھ بھ فاکس . زدند جا می(!) ترین دشمن بشریت  بزرگ" شا اتمیھاىبا بمب"پیش رفتند کھ احمدی نژاد را 
 ھاىرژیم جمھوری اسالمی بھ امپریالیست" مخفی" اتمی ھاى، در مورد سایتترین رسانۀ خبری آمریکا راستی نیوز، یکی از دست

 .کردند می" خبر رسانی"آمریکائی  
" رھبری مسعود و مریم"، "رژیم آخوندی"شعارھای حاکم بر این بخش از تظاھرات ھمان شعارھای روزانۀ مجاھدین در مورد 

بود تا افشای رژیم جنایتکار " اربابان جھان" بھ رخ کشاندن نیروی خود بھ شرکت مجاھدین در این تظاھرات بیشتر برای.  بودند... و
 .جمھوری اسالمی و یا حمایت از مبارزات مردم ایران بر علیۀ استبداد و فقر و کشتار

رژیم جمھوری اسالمی بودند و در " نابودی" سلطنت طلب کھ در تظاھرات شرکت داشتند خواھان ھاىبخش شیر و خورشیدی
نھ غزه نھ " این گروه کھ بوی کباب بھ مشامشان رسیده، شعار ارتجاعی . را درز گرفتھ بودند" پادشاھی نیم پھلوی"اھرات فعًال این تظ

وابستگی مستقیم . جانشان جھت غارت میلیاردھا دالر از مردم ایران اتخاذ کرده بودند" فدا کردن" را برای " لبنان ، جانم فدای ایران
 . کنندگان بھ اربابان امپریالیست خود بر کسی در جنبش چپ و مترقی ایران پوشیده نیستاین بخش از تظاھر 

زنده باد "، "زنده باد آزادی"، " مرگ بر جمھوری اسالمی"بخش نیروھای چپ شرکت کننده در تظاھرات با شعارھای 
ھر کدام از این شعارھا دارای ظاھری یکسان ھرچند .  ، توانستند نظر بسیاری از شرکت کنندگان را بھ خود جلب کنند"سوسیالیسم

پخش بیانیھ و نشریات . ند و با انگیزۀ نامتشابھ در تظاھرات سر داده شدندابرای نیروھای چپ ھستند  اما دارای مضمون متفاوت
 نیویورک و در در مورد اعتراض بھ سفر احمدی نژاد بھ) توفان(اعالمیۀ حزب کار ایران .  چپ در تظاھرات چشمگیر بودھاىسازمان

 .حمایت از مبارزات مردم ایران علیۀ رژیم کشتار و تجاوز جمھوری اسالمی بھ طور وسیع توزیع شد
 ھم در اعتراض بھ حضور احمدی نژاد در نیویورک  فعاالنھ ھا و صھیونیستھاباید اضافھ کنیم کھ طرفداران امپریالیست

 ھزار دالر ھزینۀ ھا کھ ھرکدام دهھاترھای بسیار بزرگ بر روی کامیونبیلبوردھای نصب شده در نیویورک و پوس. شرکت داشتند
تولید، نصب، و نگھداری داشتند را ھیچ سازمان مترقی ایرانی نھ توان سازماندھی آن را دارد و نھ توان پرداخت ھزینۀ آن را و نھ 

 .رزات مردم ایران نصب شده بودنداین بیلبوردھا توسط محافل ارتجاع حھانی برای نفوذ در مبا. ادعای انجام آن را
در . آن چھ در این تظاھرات بھ صورت آشکار، خود را نشان داد ھمانا صفوف مختلف نیروھای موجود در جنبش ایران بود

تظاھرات روبروی سازمان ملل در ضمن .  بھ طور مشخص خود را بروز دادندھاتظاھرات  نیویورک تمایالت، گرایشات، و مرزبندی
ی اعتراض مردم ایران علیۀ جمھوری اسالمی را بھ گوش جھانیان رساند،  بھ نیروھای مترقی، انقالبی و کمونیست ھشدار آن کھ صدا

شود کھ از ھر شعاری بر علیۀ جمھوری خون و شمشیر اسالمی  نمی. داد کھ باید بھ مبارزات مردم ایران با ھوشیاری برخورد نمود
      .نگھداشتباید مرزھا را  پاکیزه . حمایت نمود
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 حامد کرزای، رئیس جمھور منتخب استعمارگران
 

انتخابات قالبی افغانستان تحت نظارت نیروھای متجاوز ناتو بھ رھبری امپریالیست آمریکا با پیروزی حامد کرزای بھ پایان 
این نمایش مسخره در حالی . رسمی، حامد کرزای کمی بیش از پنجاه درصد  آراء را بھ دست آورد ھاىبھ گفتۀ خبرگزاری. رسید

 را  بھ عھده داشت، برادر ھاصورت گرفت کھ رئیس کمیسیون انتخابات و صحنھ گردان پشت پرده، کھ مسئولیت نظارت بر صندوق
 بوده است کھ حتا اربابان کرزای برای حفظ آبرو نیز ناچار تقلب و فساد در این انتخابات بھ حدی آشکار. حامد کرزای بوده است

بھ ھرجھت حامد کرزای کھ عنصری فاسد و ضد دمکرات و سرسپرده است،  بار . این مضحکھ سخن بگویند" ھاىکاستی"گردیدند از 
. خود در افغانستان نیافتند ھاىتر از وی برای اجرای برنامھ دیگرتوسط آمریکا و ناتو بھ قدرت رسید و اربابانش، مزدور شایستھ

شرکت اندک مردم در نمایش انتخابات ریاست جمھوری نشان از تحریم گستردۀ مردم و اعتراض بھ حضور و ادامۀ جنایات بیشمار 
 .نیروھای متجاوز در افغانستان دارد

ده تا چھ اندازه این گیرد نشان دا  ھشت سال تجاوز و خونریزی کھ تحت لوای دمکراسی و حقوق بشر انجام گرفتھ و می
حزب ما بھ ھمراه سایر نیروھا و مردم صلحدوست جھان  از ھمان آغاز بمباران و اشغال . ندابشردوستان بی وجدان با بشر بیگانھ

. ختافغانستان را محکوم و این تجاوز را غیرمشروع و جنایتکارانھ اعالم داشت و بھ افشای اھداف شوم این اشغال بربرمنشانھ پردا
. اکنون کھ باردیگر کرزای چون عروسکی بی اراده برمسند قدرت نشستھ است، کشتار و قتل عام مردم بیدفاع ھم چنان ادامھ دارد

 امپریالیستی نیز با نگاه نژادپرستانھ و راسیستی بھ  کشتار ھاىکند و رسانھ ارتش متجاوز ناتو بھ رھبری آمریکا ھر روز جنایت می
 دروغ پراکنی بر سرمردم بمب ھاىبھ نام دمکراسی و تمدن و حقوق بشر و در سایۀ دستگاه. پردازند بربریت میمردم بھ توجیھ این 

چھ بیشرمانھ است وقتی حواریون رنگارنگ منصور حکمت از . ریزند و از این کھ از فسفر سفید نیز سود جویند شرم و حیا ندارند می
اینان از ". ی باند گانگستر طالبان  توسط امپریالیست آمریکا را امری مثبت و جشن گرفتندسرنگون"اشغال افغانستان بھ دفاع برخاستھ و 

دفاع بیشرمانھ از تجاوز افغانستان نیز در . کنند حمایت کرده و می" تمدن غرب در مقابل توحش شرق"استعمار فضیلتی ساختھ  و از
 . ھمین چھارچوب استعماری قابل تبیین است

 بود کھ نیروھای متجاوز امپریالیست آلمان با بمباران یک تانکر نفت و بھ بھانۀ مبارزه با طالبان بیش از  ھمین چند روز پیش
دستان خانم آنجال مرکل . زبان و منطق استعمار جز این نیست.  تن را مجروح ساختندھا نفر از مردم غیر نظامی را قتل عام و ده١٠٠

اشک تمساح ریختن و ابراز تاسف نسبت بھ قربانیان غیر نظامی؛ اما گناه را بھ گردن  طالبان کھ بھ خون مردم افغانستان آغشتھ است با 
 .انداخت و ھمانند سایر متحدینش بھ توجیھ این جنایت کثیف و ضد بشری پرداخت

 روبرو شده رئیس جمھور آمریکا باراک اوباما با تقویت بنیۀ نظامی و تشدید حمالت افسارگسیختھ درافغانستان اما با شکست
 کشور تحت رھبری آمریکا در افغانستان و با تمام ۴٠حضورنظامی بیش از . رود است و ھر روز بیشتر در این باتالق فرو می

مقاومت مردم افغانستان در مقابل قوای متجاوز خارجی مشروع است و . نداسازوبرگش موفقیتی کسب نکرده و با شکست روبرو شده
تحریم گستردۀ انتخابات قالبی و ضربات پی درپی بھ نیروھای . لف نظامی، سیاسی بازتاب داشتھ استاین مقاومت در اشکال مخت

متجاوز ھمھ نشان از این است کھ ملت افغانستان تا خروج تمامی نیروھای متجاوز از خاک میھن آرام نخواھد گرفت و بھ رزمش ادامھ 
 بریتانیا و شوروی در گذشتھ در آن گرفتار آمده بودند و ھاىند کھ ارتشا فرورفتھاکنون آمریکا و متحدینش در ھمان باتالقی. خواھد داد

و نیروھای متجاوز استعماری محکوم ا ھامپریالیست. سر انجام با تالفات فراوان و با سرشکستگی ناچار بھ ترک خاک افغانستان شدند
 نیروی جدید در افغانستان ١٧٠٠٠ و افزون بر آن گسیل  سرباز مزدور در عراق و افغانستان٢٨٢٠٠٠ند و حضور بیش از ابھ شکست

 . شود حاصلی جز شکست برای اشغالگران نداشتھ و ھر روز ضربات سنگینی بر پیکرشان وارد می
نخستین گام برای خروج از بحران افغانستان تخلیۀ فوری و بی قید وشرط تمامی نیروھای متجاوز از خاک این کشور و 

ملت افغانستان بھ قیم نیاز ندارد و سرنوشت خویش را  خود رقم خواھد زد و سرانجام تحت . م افغانستان استپرداخت غرامت بھ مرد

 . رھبری نیروھای آگاه و مترقی، بنای کشوری آزاد و دمکراتیک و مستقل را خواھد چید
 

 مرگ بر متجاوزین امپریالیست و متحدین 
 !ریز و درشتش

ای متجاوز ازخاک خروج فوری و بی قید وشرط نیروھ
 !افغانستان

 



 ٨١٣٨ماه  مھر                          93       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٠

 

 پیکار کارگران خاموش شدنی نیست
 رمز موفقیت کارگران ھمبستگی و یگانگی است

 
 .ی فراوانی را پشت خود دارندئکلی مبارزات تاریخی گرانقدر و ھمپای آن تجارب تشکیالتی و سندیکا طورھ  ایران بکارگران

شماری را در  این راه قربانیان بی در  گذشتھ متشکل و متحدانھ مبارزه کرده وھاى خود طی نسلھاىآنھا برای نیل بھ مطالبات و آرمان
غیرو  ، دخانیات، چیت سازی، کبریت سازی، نساجی وھااعتصابات کارگران کوره پزخانھ. نداجای گذاردهھ اھداف خود ب راه آمال و

 جھت کمیت و مقایسھ با گذشتھ از طبقۀ کارگر ایران درکھ  امروزه با این.  آور مبارزات درخشان آنان استد دور یاھاىگذشتھ در
ترین و  دارد، لیکن دچار پریشان دست گرفتن قدرت سیاسی تبدیل شده و آمادگی بیشتری را ھ عظیمی برای بۀتراکم بھ نیروی بالقو

 صنفی، سیاسی و ھاى آزادینوع زیرا از یک سو وضع وخیم اقتصادی ھمراه با سرکوب ھر .باشد می فالکتبارترین دوران تاریخ خود
. کاھد آن می ۀمتحدان ی پیکارئرااز سوی دیگر عدم وجود فرماندھی سیاسی  واحد از ُب کند، و دوش این طبقھ سنگینی می اجتماعی بر

 غیر چند  کم کاری ھر، تحصن، راھپیمائی وبا اعتصاب با این حال کارگران ایران ھرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و
 یک سال صدھا اعتصابات کارگری در. تاریخ ایران قراردارند این برھھ از در صف مقدم مبارزات اجتماعی  ھم اکنون در،متشکل

سیس أت.  خود قرار داده استھاىس برنامھأ نشان از رشد جنبش کارگری دارد کھ تشکیل سندیکاھای مستقل از دولت را در راخیر
  گام درخشان وھاى نمونھ ھااین  سندیکا متحد کارگران در  پیکار مشابھ وھاىھفت تپھ و اتحادیھ، سندیکای سندیکای شرکت واحد

 و تشکالت نوپای کارگریسرکوب مستمر .  بھ وحشت انداختھ استکھ رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی رامندی است ارزش
  المللی برخور داخلی و بین ۀ شریف کھ از حمایت گسترد این کارگرانۀ خللی در ارادتا کنون نتوانستھ است دستگیری رھبران آن 

اعتراضات اخیر کارگران شرکت واگن پارس کھ کھ پس از سھ ماه ھیچ حقوقی دریافت نکرده بودند، خشم خود را .  سازددارند وارد
و سپس درھم شکستن  بر روی میزھا ھانسبت بھ بی توجھی کارفرمایان و تھدید و ارعاب توسط حراست، در قالب کوبیدن قاشق

رژیم کھ . تواند بھ حریق تبدیل گردد  است کھ میاىاینھا جرقھ.  و دیگر وسائل سالن غذا خوری ابراز داشتندھا، میزھا، صندلیھاشیشھ
لیکن رژیم را توان . بیند  جز بازداشت و اخراج کارگران مبارز نمیاىبھ وحشت مرگ افتاده است چاره" یقھ آبی"از طغیان کارگران 

ست کھ بھ یک امر طبیعی برای کارگران تبدیل گشتھ و ھر روز ھااین اعتراضات  سال. خاموش کردن اعتراضات کارگری نیست
دلیل زندانی کردن رھبران جنبش سندیکائی و فعالین کارگری، ھراس رژیم از گسترش . گیرند تر رژیم را بھ چالش می قدرتمند

اری راھی جز توسل بھ قھر و سرکوب بربرمنشانۀ کارگران پیش روی خود د رژیم سرمایھ مزد بگیران است  وھمبارزات سازمان یافت
 .یابد رژیم برای مھار جنبش کارگری با شکست روبرو شده و دامنۀ اعتراضات کارگری ھر روز گسترش میاى ھتالش. بیند نمی

امعھ است کھ با تلفیق آگاھی  رمزموفقیت کارگران ھمبستگی و حضور نیرومند تشکالت مستقل کارگری در صحنۀ ج
اری، الغای دسوسیالیستی توسط حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر سرانجام پیروزی نھائی را کھ ھمانا در ھم شکستن ماشین سرکوب سرمایھ

 .مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استقرار سوسیالیسم است، بھ ارمغان خواھد آورد
 خرداد و قتل و کشتار صدھا تن مردم بیگناه، ٢٢المی بعد از کودتای ننگین امروز درشرایطی کھ  رژیم ارتجاعی جمھوری اس

بیند باید با تشدید مبارزه و با طرح آزادی فوری رھبران سندیکائی و فعالین کارگری و ھمۀ   ضعیف میھاخود را در مقابل توده
 .ھیچ کوششی دریغ نورزیمزندانیان سیاسی، حلقھ را بر رژیم تنگ کنیم و برای رھائی آنھا  از زندان از 

 

 ! زنده باد پیکار خستگی ناپذیر طبقۀ کارگرقھرمان ایران
 !مرگ بر رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی

 

 * * * * * * 

 و اخراج کارگران ادامھ داردھاخصوصی سازی
 بزرگ چند اىھی شرکترود تا با نیروی سرمایھ، تسلط جھان تھاجم جھانی سرمایھ تحت عنوان جھانی شدن سرمایھ کھ می

 اقتصادی و سیاسی نظیر سازمان تجارت جھانی فشارھای ھاى با استفاده از اھرم،ملیتی را بر سرنوشت میلیاردھا مردم جھان حاکم کند
 بخشی ۀمثابھ رژیم جمھوری اسالمی ب. سازد اری ھستند وارد مید نظام اقتصادی سرمایھۀکھ در خانواد  کشورھائیۀعظیمی را بھ ھم

 سازمان تجارت جھانی تن ۀ رژیمی غیر مشروع کھ قدرت مقابلھ با این فشارھا را ندارد بھ شروط دیکتھ شدۀمنزلھ  این خانواده و باز
یکی از این شروط استعماری برای پیوستن بھ سازمان .  شرایط عضویت در این سازمان جھانی تن در دھدۀرود تا بھ ھم داده و می

 آرزوی سلطنت طلبان ایران بوده است، واگذاری صنایع مادر و انحصارات دولتی بھ بخش ،وز نخستر تجارت جھانی کھ از ھمان
 . کردند  ایران قلمداد میۀرا شرط پیشرفت جامع آنھا ھمواره این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن. خصوصی است

کھ دولت بھ کارفرمای بزرگ بدل شود  ز این اقتصادی و ممانعت اۀحال رژیم جمھوری اسالمی بھ منظور تحقق رشد و توسع
مطابق .  قانون اساسی مجاز است٤٤ مذکور در اصل ھاىبھ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسانید کھ مالکیت و مدیریت بخش

و سسات تولیدی ؤ و مھا صنایع و بانکۀ دولت حق نداشت بخش عمد،ند بھمن بودماین اصل کھ یکی از دستآوردھای انقالب شکوھ
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ار دھد تا ھر بالئی خواستند با استناد بھ مقدس بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم ربازرگانی را در اختیار بخش خصوصی ق
 .کند  بھ ایران باز میخصوصی سازی پای سرمایھ گذاران خارجی را رسمًا. بیاورند

، صنایع )وفان ــ تصورت قسمیھ فعال ب( ایع نفت اقتصادی را از جملھ بازرگانی خارجی، صنھاى زمینھۀ ھماین مصوبھ طبیعتًا
مین نیرو و أماشین سازی و ذوب آھن، صنایع فوالد سازی، صنایع بزرگ بانکداری و بیمھ، راه آھن، معادن، کشاورزی، دامداری، ت

 ، جاده سازی،  گروھی، سدھاھاىانرژی، صنایع بزرگ آبرسانی، حمل و نقل، کشتیرانی، توریسم، پست و تلگراف و تلفن، رسانھ
 خصوصی و خارجی ھاىتواند در چارچوب تحوالت نئو لیبرالی در اختیار سرمایھ گیرد کھ می را  در بر می... فرھنگ و آموزش و

 صنایع نفت بھ خصوصی سازی و زمینھ سازی برای حراج منابع طبیعی ۀرژیم جمھوری اسالمی مدتھاست کھ در زمین. قرار گیرد
 .ایران مشغول است

مین حداقل زندگی مردم مربوط أکھ بھ ت ئیھا دولتی را در تمام عرصھھاىرود تا یارانھ  با گام گذاردن در این عرصھ میدولت
 کارگران با دولت با معطوف کردن ۀدست کارفرمایان لیبرال را در اخراج کارگران باز بگذارد، از تقابل مبارز.  حذف نماید،گردد می

 .اھدار خصوصی بکدآن بھ سمت سرمایھ
 کافی دولتی با  توجھ بھ افزایش سرسام آور در ۀوجھ قابل توجیھ نیست زیرا سرمای ھیچھ این اقدامات رژیم جمھوری اسالمی ب

چھ بھ کاھش رشد اقتصادی  آن. ایران دچار کمبود سرمایھ نیست.  مختلف موجود استھاىآمد نفت برای سرمایھ گذاری در عرصھ
ئی است کھ دولت دست خود ھای از کمبود سرمایھ نیست، ناشی از فساد مالی و فقدان مدیریت در بخشدانیم کھ ناش  می،شود منجر می

 "شایستگی"جای ھ  را ب"اعتقاد" و "اعتماد"سیاست دولت جمھوری اسالمی بر این اساس استوار بوده کھ .  را بر آنھا گذاشتھ است
 اقتصادی چون دشمن اشغالگر فقط زمین سوختھ در راه اسالم ۀکھ در عرص دزد و فاسدی را بر سر کار آورد ھاىقرار دھد و آقازاده

 آن ھاى حال بھ خبر زیر کھ از ایلنا گزارش شده و نمونھ.مدیریت آنھا در دزدی و چپاول است و نھ در تولید. گذارند از خود باقی می
 و ھاارانۀ دولت احمدی نژاد کھ بر اخراج سازیدیھ ارتجاعی و سرماھاىدر این روزھا  کم نیست توجھ کنید، تا پی بھ ماھیت سیاست

 .خانھ خرابی کارگران استوار است، ببرید

 ھزار كارگر آلومینوم اراك در خطر بیكارى۴
بینى   میلیارد تومانى مواجھ شده و پیش٥٦این شركت در سال گذشتھ با زیان :  شركت آلومینیوم اراك گفتۀرئیس ھیئت مدیر» 

 .  میلیارد تومان باشد١٠٠ تا ٨٠ین رقم بین شود در سال جارى ا یم
 ھزار نفر پرسنل ٤شركت آلومینیوم اراك ھم اینك : ى در جمع خبرنگاران افزودئبھ گزارش خبرنگار ایلنا از اراك عیسى رضا

گذارى مھر   شركت سرمایھۀمجموع.  فعالیت این شركت بحث اشتغال این كارگران استۀو كارگر در اختیار دارد و تنھا علت ادام
 كار را در این كارخانھ جلوگیرى از بیكارى كارگران ذكر ۀاقتصاد ایرانیان بھ عنوان سھامدار اصلى شركت آلومینیوم نیز علت ادام

 . كرده است
 حیات این مجموعھ تدبیرى بیاندیشد در غیر این صورت این كارخانھ با بحران مالى و كارگرى ۀدولت باید براى ادام: وى گفت

 . ھ خواھد شدمواج
ھا از  تمامى این ھجمھ: وى با انتقاد از ھجمھ برخى كارگزاران دولت و نمایندگان مجلس در استان از جملھ فرماندار اراك، گفت

 میلیارد ٦اى كارخانھ اقدام كردیم و تیم فوتبال آلومینیوم را كھ سال گذشتھ  زمانى آغاز شد كھ ما نسبت بھ تعطیلى بخش ورزش حرفھ
 . براى آن ھزینھ كرده بودیم تعطیل كردیمتومان 

دارى   فرماندار اراك با یكى از نشریات استان مركزى كھ گفتھ بود اگر مدیران آلومینیوم باشگاهۀى با اشاره بھ مصاحبئرضا
 ھیچ مشكلى نداریم و  ھزار كارگر این مجموعھ را حل كنند ما٤توانند مشكل  یآقایان اگر م: كنیم، گفت ینكنند اتاق مدیرانش را پلمپ م

 . آماده ھستیم، كارخانھ را تعطیل كنیم
گذارى سھامداران خود باشد و  اى كھ خصوصى است و باید پاسخگوى سرمایھ  كارخانھ،پذیرد یھیچ عقل سلیمى نم: وى افزود
 .  میلیارد براى آن ھزینھ كند٦ دارى بپردازد و  باز ھم بھ فعالیت باشگاه، میلیارد تومانى داشتھ را تحمل كرده٥٦سال گذشتھ زیان 

 ھزار نفر پرسنل این شركت در صورت بیكارى ٤ اشتغال حل شود زیرا ۀ آلومینیوم باید با نگاه بھ مسئلۀ كارخانۀمسئل: ى افزودئ رضا
 .  با مشكالت فراوانى مواجھ خواھند شد و این مشكالت بھ شھر اراك نیز تحمیل خواھد شدقطعًا

در صورت تعطیلى این واحد دو :  واحد قدیم آلومینیوم اراك گفتھاى دولت در خصوص تعطیلى دیگۀبوى با انتقاد از مصو
.  نفر نیروى مازاد خواھیم داشت كھ مجبور بھ اخراج آنھا ھستیم و باید تأمین اجتماعى بھ آنھا بیمھ بیكارى پرداخت كند٥٠٠ھزار و 

خصوصى گذشتھ بوده و دولت حق نداشتھ در   ه از فروش كارخانھ بھ بخش ما٨دولت زمانى این مصوبھ را از تصویب گذرانده كھ 
 . گیرى كند  اى كھ واگذار كرده تصمیم خصوص كارخانھ
ھدف ما از تداوم و اصرار بر تولید فقط حفظ اشتغال و تولید كشور است زیرا در :  آلومینیوم اراك گفتۀت مدیرئرئیس ھی

 .  خواھد یافت زیان شركت كاھش،صورت تعطیلى كارخانھ
در صورت اجراى طرح تحول اقتصادى در كشور این مجموعھ قطعا توان تولید محصول را نخواھد : وى در پایان یادآور شد

 ١٣٨٨ شھریور ٢٧ ایلنا:  منبع           «.پذیر نیست داشت و دیگر تولید امكان
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)٢(افسانھ استالینیسم 
تحریف کنندگان تاریخ

 ھا اشتراکی کردن کشاورزی و مسئلھ کوالک-٣

 
صاد سوسیالیستی یعنی مسئلۀ کلیدی ساختمان سوسیالیسم در شرایط ویرانی کشور بعد از گفتیم برنامۀ لنینی جھت ایجاد اقت

 : داخلی و محاصره و مداخلۀ امپریالیستی بر دو پایھ استوار بودھاىجنگ
  ــ  ایجاد صنایع مدرن١
 . ــ  اشتراکی کردن کشاورزی٢

اشتراکی کردن کشاورزی است و از آن گذشتھ طرح این  اصلی تبلیغات ضد کمونیستی، مسئلۀ ھاىاز آنجائی کھ یکی از زمینھ
دانند، ضرورت   میاىترین وظایف انقالب دمکراتیک توده  ایران کھ حل مسئلۀ ارضی را یکی از مھمھاىموضوع برای کمونیست

 :آخرین کالم تبلیغات ضد کمونیستی چنین است. پردازیم تاریخی دارد  ما بھ این مسئلھ می
قانان بھ زور چماق و سرنیزه مجبور بھ عضویت در کلکتیوھای کشاورزی شده و مخالفین قتل عام شدند و میلیونی دھاى ھتوده

 .از آنجا کھ تقریبًا ھمھ مخالف بودند شوروی از وجود دھقانان پاک شد و گرسنگی و قحطی تمام کشور را فرا گرفت
دانند کھ ھمھ، این شکل مبتذل را  احان این تبلیغات میولی از آنجا کھ طر. ترین شکل تبلیغات ضد کمونیستی است این مبتذل

دھند ، بدین مضمون کھ بلھ ، درست است کھ  نخواھند پذیرفت، برای تیپ روشنفکر و تحصیلکرده شکل دیگری را نیز ارائھ می
 . عظیمی بین دھقانان تمام شدھاىاشتراکی کردن کشاورزی پیشرفت بزرگی بود ولی بھ قیمت قتل

 ببینیم واقعیت چھ بود؟حال بیائیم 
 اشتراکی کردن زمین چھ نتیجۀ مشخصی برای دھقانان داشت؟

بین . آموزد کھ دھقانان یک طبقۀ واحدی مانند پرولتاریا با منافع طبقاتی واحدی نیستند قبل از ھمھ مارکسیسم ــ لنینیسم بھ ما می
 .نده ــ یعنی دھقانان میانھ حالشود و ھم استثمارشو دھقانان ھم استثمارگر ــ یعنی کوالک پیدا می

دھقان فقیر قادر بھ امرار معاش از زمین خود .  کوالک دھقان ثروتمندی است کھ افراد دیگری را نیز در استخدام خود دارد
دھقان میانھ . نیست و در نتیجھ مجبور است اضافھ بر کار روی زمین کوچک خود ، بھ کار دستمزدی روی زمین کوالک نیز بپردازد

در سال . ش کسی را در استخدام خود ندارداحال از زمین خود امرار معاش کرده و معموًال با استفاده از نیروی کار افراد خانواده
روشن است کھ اشتراکی کردن زمین در تضاد .  درصد دھقان میانھ حال وجود داشتند٦٠ درصد دھقان فقیر و ٥ در شوری ١٩٢٨

 ولی ھمسو و در جھت منافع طبقاتی دھقان میانھ حال و فقیر بود، چرا کھ این دگرگونی در مناسبات ھامستقیم با منافع طبقاتی کوالک
بھبود وضع اقتصادی از . شد  و از طرفی  بھبود وضع اقتصادی دھقانان میانھ حال و فقیر میھامالکیت باعث حذف امتیازات کوالک

 بزرگ و با استفاده از تراکتورھا و سایر وسایل مدرن تولید کلکتیو، ھاىی زمیناین لحاظ کھ دھقانان کلکتیو قادر بودند با کار خود رو
 کوچک خود قبًال داشتند و در اثر رقابت ھاىدر مقایسھ با تولیدی کھ روی زمین. بھ مراتب بیشتر محصوالت کشاورزی تولید کنند
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کشاورزی، دھقانان میانھ حال و فقیر را از رقابت اشتراکی کردن . بردند ھمواره در خطر ورشکستگی اقتصادی بھ سر میا ھکوالک
توانستند یا عضو کلکتیو  بھ این معنی کھ می.  را بھ عنوان طبقھ حذف نمودھا نجات داده و درآمد آنھا را باال برده و کوالکھاکوالک

 .شوند و یا بھ تولید انفرادی بپردازند، البتھ بدون حق استخدام دیگران
 ین چھ نتیجۀ مشخصی برای کل کشور داشت؟و اما اشتراکی کردن زم

چرا کھ در تولید کوچک . در درجھ اول حذف تولید کوچک و ایجاد تولید بزرگ و بھ دنبال آن مکانیزه کردن کشاورزی
 در نتیجھ تولید بزرگ کھ می. کند مکانیزایسیون غیر ممکن است و بدون مکانیزاسیون سطح تولید در نتیجۀ درآمد دھقانان رشد نمی
ترین  بھ عنوان مثال در تولید مھم. توانست فقط و فقط با دگرگونی مناسبات مالکیت بھ دست آید، تولید کشاورزی رشد عظیمی نمود

ترین صادر کننده تبدیل شد، در حالی کھ بر ھمگان روشن   بھ بزرگ٣٠ ھاىمحصول کشاورزی یعنی گندم، شوروی در اواخر سال
 تمام کارھای ١٩٢٨در حالی کھ در سال . تی شدیدًا بھ وارد کردن گندم از آمریکا احتیاج دارداست کھ امروزه شوروی رویزیونیس

 سال کشاورزی شوروی عمدتًا و در بعضی مناطق کامًال ١٠ یعنی در عرض ١٩٣٨گرفت، در سال  کشاورزی با دست انجام می
آمدند، کشورھای سرمایھ داری را   در شوروی بھ دست می عظیمھاىجالب اینجاست کھ درست زمانی کھ این موفقیت. مکانیزه شده بود

در آمریکا جھت حفظ .  درصد تنزل یافتھ بود٨در آمریکا و فرانسھ وسعت زمین ھای کشاورزی . بحران کشاورزی فراگرفتھ بود
 ھاى فقط یک پنجم زمیندر آمریکا. ریختند سوزاندند و در برزیل بھمین دلیل نصف تولید ساالنھ را بھ دریا می قیمت، گندم را می
 ھاى ھکتار و زمین٤٣٤ بھ طور متوسط "کلخوز "ھاى ھکتار بودند، در حالی کھ در شوروی زمین١٠٠تر از  کشاورزی بزرگ

رفت تا برتری تاریخی خود را بر تولید  تولید بزرگ سوسیالیستی می. گرفت  ھکتار را در بر می٢٠٠٠ بھ طور متوسط "سوخوز"
 قابل کشت بھ مالکیت ھاى درصد زمین٩٣ وقتی ١٩٣٧عمل بھ تمام دنیا بھ اثبات برساند و باالخره در سال اری در دکوچک سرمایھ

کردند، این برتری در  بھبود وضع اقتصادیشان را با گوشت و پوست خود لمس می) ھامنھای کوالک(اشتراکی در آمده بود و دھقانان 
دید، تبلیغات عظیمی را با  از آنجا کھ در پیروزی سوسیالیسم نابودی خود را میدرست بھ ھمین دلیل بورژوازی غرب . واقع ثابت شد

البتھ جنبش کلکتیویزاسیون از فردای پیروزی انقالب . ش علیۀ اشتراکی کردن کشاورزی در شوروی بھ راه انداختاتمام امکانات مالی
یالیستی؛ اقتصادی ناشی از آن و برخی شرایط عینی و  داخلی، محاصره و مداخلۀ امپرھاىاکتبر شروع شده بود ولی بھ خاطر جنگ

شد و از آنجائی کھ یکی از  البتھ این جنبش از طرف حزب بلشویک رھبری می.  بھ اوج خود رسید١٩٣٢ ــ ٣١ ھاىذھنی در سال
رابطھ بھ سیاست حزب درست در ھمین .  اصلی ساختمان سوسیالیسم بود، سیاستی کامًال آگاھانھ و حساب شده بر آن حاکم بودھاىستون

گویند کلکتیویزاسیون زود شروع شد، عدۀ دیگری معتقدند  میى اعده. شود  مختلف انتقاد میھاىبلشویک بھ رھبری استالین از دیدگاه
ر قبل از ھمھ باید گفت کھ کلکتیویزاسیون انقالبی بود د. کند کھ بھ اجبار انجام گرفت و غیره دیر شروع شد، انتقاد دیگری مطرح می

اجرای این انقالب بالفاصلھ بعداز پیروزی انقالب اول یعنی . بایستی شرایط عینی و ذھنی آن آماده گردد انقالب و مانند ھر انقالب، می
 جبران ناپذیری بھ ساختمان ھاىافتاد لطمھ  غیر ممکن بود، ھمان طور کھ اگر بیش از اندازه بھ تأخیر می١٩١٧انقالب اکتبر 

شرایط .  تصادفی نبود، چرا کھ آن موقع شرایط عینی و ذھنی اجرای آن رسیده بود١٩٣٢ ــ ٣١ ھاىس انتخاب سالپ. سوسیالیسم میزد
 :عینی عبارت بود از

 فقط درصد کمی از دھقانان را ھاگفتیم کوالک. اھ ــ رشد تولید گندم توسط دھقانان میانھ حال در مقابل تولید گندم توسط کوالک١
شان بیش از یک سوم و در مواردی حتی تقریبًا نصف وسائل تولیدی، زمین و در نتیجھ اھ خاطر قدرت اقتصادیدادند ولی ب تشکیل می

توانستند با استفاده از این قدرت تولیدی خود،  این قدرت کوچکی نبود و آنھا نمی. محصوالت کشورزی را در مالکیت خود داشتند
 این مسئلھ اگاه بود و با سیاست مالیاتی معینی در صدد کاھش تعداد آنھا و تبدیل حزب بلشویک طبعًا بھ. کشاورزی کشور را فلج کنند

 افزایش یافتھ ھاآنھا بھ دھقانان میانھ حال بود، بھ طوری کھ بعد از مدتی قدرت تولیدی دھقانان میانھ حال در مقابل قدرت تولیدی کوالک
ست کھ بھ نتیجھ رسیدن چنین سیاستی احتیاج بھ زمان داشت و نھ از روشن ا.  بیرون آمدھاو مشخصًا تولید گندم از کنترل کوالک
 .توانست لحظۀ بھ نتیجھ رسیدن آن را دقبقًا پیش بینی کند امروز بھ فردا عملی بود و نھ کسی می

 سایر چنین صنایعی کھ تراکتور و.  ــ شرط عینی دوم برای اجرای کلکتیویزاسیون، مھیا کردن امکانات فنی تولید بزرگ بود٢
توانست زمینۀ ایجاد چنین  فقط توسعۀ صنایع سنگین می. ماشین آالت کشاورزی را تولید کند، اصوًال در شوروی موجود نبود

بدین جھت نیروی اجتماعی عظیمی . اشتراکی کردن کشاورزی بدون توسعۀ صنایع سنگین غیر ممکن بود. کارخانجاتی را فراھم سازد
 مکانیکی و ھم چنین آموزش ھاى و تعمیرگاهھاتور و ماشین آالت، سازماندھی شبکۀ سراسری کارگاهدر جھت ایجاد کارخانجات تراک

شرط ذھنی نیز عبارت بود از .  ھزار مھندس کشاورزی از میان دھقانان بھ کار رفت تا زمینۀ فنی تولید بزرگ آماده شودھاعلمی ده
 بھ بعد وجود داشت ولی ١٩١٨فتیم امکان عضویت در واحدھای کلکتیو از گ. آمادگی ذھنی دھقانان برای عضویت در واحد ھای کلکتیو

دھقانان .  درصد رسید٥ این رقم بھ ١٩٢٩ولی در سال .  بیش از یک درصد از دھقانان از این امکان استفاده نکرده بودند١٩٢٩تا سال 
 ــ ٣١ ھاىشدند، طوری کھ در سال وارد آنھا می کشاورزی آگاھی یافتھ و داوطلبانھ ھاىبھ تدریج از مزایای کلخوز یعنی تعاونی

 . درصد گذشت٥٠ تبدیل شد و رقم مزبور از اى این جریان بھ یک جنبش توده١٩٣٢
و اما بھ پردازیم بھ مسئلۀ قھر و یا بھ مضمون انتقادی کھ عضویت دھقانان در کلخوزھا گویا داوطلبانھ نبوده، بلکھ بھ زور 

 تا ٢٠ ھاىارقام نامبرده از آمادگی ذھنی دھقانان کھ بھ تدریج از یک درصد در سال. د کامًال بی اساس استاین انتقا. اسلحھ انجام گرفتھ
اگر قرار بود عضویت در . دھندۀ بی اساس بودن این انتقاد است  رشد کرد، خود نشان٣٠ ھاى درصد در اواخر سال٩٠بیش از 

یط عینی، قانونی صادر شده و از امروز بھ فردا ھمۀ دھقانان بھ عضویت کلخوزھا اجباری باشد، کافی بود بعد از مھیا شدن شرا
رین متحد پرولتاریا در ساختمان  ترین و مھم حزب بلشویک دھقانان را نزدیک. کلخوزھا در آیند، ولی سیاست حزب بلشویک این نبود

بدون حمایت داوطلبانۀ . مل دنبال کرده بودسال سیاست جلب دھقانان را بھ انقالب در تئوری و عاى ھسال. دانست سوسیالیسم می
تواند بھ زور اسلحھ از طبقھ یا  یک حکومت می. دھقانان از جنبش کلکتیویزاسیون یعنی بدون شرط ذھنی، محکوم بھ شکست بود

فقط عضویت در  میلیونی را وادار بھ کار اجباری کند، چرا کھ ھاىقشری سلب مالکیت بکند ولی ھیچ نیروئی در دنیا قادر نیست توده
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 اقتصادی ھاىکرد بلکھ مسئلھ بر سر این بود کھ دھقانان در کلخوزھا از جان و دل کار کرده و چرخ  را حل نمیاىکلخوزھا مسئلھ
 "دھقانان"البتھ وقتی در این رابطھ از . کشور را با سیستم جدید اشتراکی بھ حرکت درآورند و این بھ زور اسلحھ غیر ممکن بود

آنھا مسلمًا در مقابل اشتراکی کردن کشاورزی .  جدا استھا، منظور دھقانان میانھ حال و فقیر است، حساب کوالککنیم صحبت می
آخرین طبقۀ ا ھکوالک. دادند  بودند کھ در این انقالب عظیم امتیازات خود را از دست میاىکردند، چرا کھ تنھا طبقھ مقاومت می

شمار آمده و کلکتیویزاسیون کشاورزی را کھ گفتیم انقالبی بود در انقالب، محو و نابودی آنھا استثمارگر جامعھ بعداز انقالب اکتبر بھ 
قھر، مامای "بھ قول انگلس . رفت مسلم است کھ در مقابل آنھا قھر نیز بھ کار می. را بھ عنوان طبقھ در دستور کار خود قرار داده بود

گرچھ کنترل تولید گندم از دستشان خارج شده بود .  بودنداىی قدرت قابل مالحظھ داراھاھمان طور کھ گفتیم کوالک. "ھر انقالب است
رسید و وقتی   میلیون نفر می٨/٥ بھ ٣٠ ھاى قابل کشت در مالکیت آنھا بود و تعدادشان در سالھاىلسابق یک سوم زمیناولی کمافی

وقتی . شود تر می ا بودند، اھمیت این فاکتور اجتماعی روشنبھ حساب آوریم کھ چندین میلیون نفر نیز از لحاظ اقتصادی وابستھ بھ آنھ
جنبش اشتراکی کردن بھ اوج خود رسید و دیگر قابل پیش بینی بود کھ این جنبش چھرۀ روستاھای شوروی را دگرگون خواھد نمود، 

 کلکتیویزاسیون دھقانان را ورشکست آنھا با کمک کلیسا تبلیغات خود را مبنی بر این کھ.  بھ مقاومت خود شکل سازمانی دادندھاکوالک
 میلیون ١٠بیش از . در مرحلۀ بعدی دست بھ کشتن تمامی چارپایان خود زدند. ولی این فقط اول کار بود. کردند خواھد کرد، پخش می

 ولی بھ این اکتفا تا این جا کارھایشان ظاھرًا خالف قانون نبود.  میلیون گاو را کشتند بھ امید این کھ کشاورزی فلج شودھااسب و ده
 سیلوی گندم کلکتیوھای کشاورزی شبانھ توسط آنھا بھ آتش کشیده شد و باالخره از ٢٧٠ بیش از ١٩٣١در سھ ماھۀ اول سال . نکردند

 ١٠٠ بیش از ١٩٣١اوایل سال.  پرداختندھا مسلح تشکیل داده و بھ ترور بلشویکھاىآنجا کھ تعداد زیادی از آنھا اسلحھ داشتند، گروه
لعمل کمیتۀ مرکزی در مقابل این موج مقاومت، سابوتاژ، اعکس.  بھ شھادت رسیدندھاضو حزب بلشویک توسط باندھای مسلح کوالکع

 میلیونی دھقانان میانھ حال و فقیر جھت دفاع از مؤسسات کلکتیوھا و مصادرۀ زمین و وسائل تولید ھاىخرابکاری و ترور، بسیج توده
 از طرف دیگر در گرفت کھ مانند ھا دھقان بھ رھبری حزب از یک طرف و کوالکھاىی شدیدی بین تودهمبارزۀ طبقات.  بودھاکوالک

ھر مبارزه بین طبقات آشتی ناپذیر، روند و قانونمندی خاص خود را داشت، روندی کھ قانون کلی آن را مارکس در مانیفست بیان داشتھ 
 :است

ار، پاتریسین و پلبین، اشرافیت دبرده و برده. ت طبقاتی بوده استتاریخ تمام  جوامع ،تا بھ حال تاریخ مبارزا» 
دیگر بوده و  و دھقان سرف، استادکار و شاگرد و در یک کالم استثمارگر و استثمارشونده ھمواره در تضاد با یک

قالبی جامعھ و  کھ ھر بار بھ یک دگرگونی اناىبردند، مبارزه  بالانقطاع، گاه پنھان، گاه آشکار، بھ پیش میاىمبارزه
 « .شد یا بھ نابودی مشترک طبقات در حال مبارزه منجر می

منتقدین ھمواره مطرح .  بود کھ نابود شد و این نابودی بھ دگرگونی انقالبی جامعھ انجامیدھاالبتھ در این مورد طبقۀ کوالک
  میان رخ نداد؟گوئید ولی آیا ھیچ اشتباھی در این شما ھمیشھ فقط جوانب مثبت را می: کنند کھ می

تواند  روشن است کھ یک چنین دگرگونی عظیم اجتماعی نمی. دادیم بودیم اگر بھ این سئوال جواب منفی می ما دیالکتیسین نمی
 سراسری حزبی، سندیکائی، صنعتی و غیره کار آسانی ھاىدر پھناورترین کشور دنیا ، سازماندھی شبکھ. بدون اشتباه اجرا گردد

بدین جھت . طلبد ترین دھات سیبری قدرت سازماندھی عظیمی می ودھای کمیتۀ مرکزی و کنترل آنھا در دور افتادهاجرای رھنم. نیست
 را کھ کمیتۀ مرکزی و استالین اىآید کھ بعضی از کادرھای حزبی در اجرای کلکتیویزاسیون، آن صبر و حوصلھ مواردی پیش می

زدند، با این تصور کھ کلکتیویزاسیون را ھر چھ بھتر  دست بھ اقدامات نادرستی میکردند، بھ کارنبرده و شتابزده  ھمواره توصیھ می
 ھاترین اقدامات از این قبیل اعمال فشار روی دھقان میانھ حال بود کھ تحت تاثیر فکری کوالک عمده. و ھرچھ زودتر بھ اجرا درآورند

 روشن است کھ این عده از دھقانان میانھ حال در اثر این اقدامات .بردند  بھ سر میھابوده و یا در نوعی وابستگی اقتصادی بھ کوالک
جھت مبارزه با این انحرافات، استالین مقالۀ معروف خود . گردید تر می  رانده شده و اوضاع بغرنجھانادرست بیشتر بھ طرف کوالک

 بھ انتقاد شدید اقدامات عجوالنھ و  بھ رشتۀ تحریر درآورد کھ در آن١٩٣٠را در مارس " سرگیجگی از موفقیت"را تحت عنوان 
 اىاین مقالۀ استالین منجر بھ تصویب قطعنامھ. شتابزده پرداختھ و اکیدًا اعمال ھر نوع فشار را در جریان کلکتیویزاسیون محکوم نمود

ب را اجراء نموده توسط کمیتۀ مرکزی حزب گردید کھ در آن بھ تمام اعضاء و کادرھای حزب ھشدار داده شد کھ دقیقًا خط و مشی حز
قطعنامھ ھم چنین حاوی رھنمودھای مشخص برای کادرھا بود و . ترین اقدام علیھ دھقانان میانھ حال خود داری نمایند و از کوچک

کرد کھ معتقد بودند کھ کلکتیویزاسیون با مخارجی کھ دارد از لحاظ اقتصادی بھ صرفھ  باالخره نظریۀ مخالفین درون حزبی را رد می
 .نیست

 :نویسد می) ١٩٣٥" (استالین ــ جھانی نوین"ھانری باربوس در کتاب خود تحت عنوان 
....  بودھامنشاء و نیروی محرکۀ  این تضادھا مقاومت جنون آمیز کوالک. تضادھای جدی وجود داشتند» 

الین بنام مقالۀ است.  رسید کھ بعضی از رفقا از مسیر اصلی منحرف شدند، چرا کھ سرعتشان زیاد بوداىلحظھ
. بسیج عظیمی انجام گرفت. افتاد بایستی اتفاقی می بعد از آن می. ، انحراف را باز کرد"سرگیجگی از موفقیت"

ھر کارگاه تراکتور بھ یک پایگاه ایدئولوژیک جھت روشنگری ... و متخصصین بھ روستاھا فرستاده شدندا ھکمونیست
 مکانیسین و ١٩٠٠٠٠ متخصص و ١١٠٠٠٠کمونیست باتجربھ،  ٢٥٠٠٠بدین ترتیب .  دھقان تبدیل شدھاىبین توده

بخش . شود با وجود این باز ھم انتقاد می. شان برآمدند و آنھا از عھدۀ وظایف. رانندۀ تراکتور بھ کمک کلخوزھا شتافتند
ھ این کنند کھ بھ این خاطر باید ب  پیشنھاد میھابعضی کمونیست. آوردند بزرگی از کلخوزھا خرج خود را در نمی

 «. آزمایش گران قیمت پایان داده شود
 :گوید  در این میان باردیگر استالین جواب کوتھ بینان را می

آوردند   خرج خود را در نمی١٩٢٧آورند؟ کارخانجات صنعتی ما نیز در سال  کلخوزھا خرج خود را درنمی» 
مسئلۀ اقتصادی .... نھا اساس تمام سیستم ما ھستندتر آ ولی ما آنھا را بھ کارخانجات سودآور تبدیل کردیم و از ھمھ مھم



 ٨١٣٨ماه  مھر                          93       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٥

 

 نرخ بازار نگریست بلکھ از دیدگاه مجموعۀ سیستم اقتصادی ما اىمھم است ولی نباید بھ آن از دیدگاه افت و خیز لحظھ
 «.  متمادی ، فقط یک چنین دیدگاھی واقعًا لنینیستی، واقعًا مارکسیستی استھاىدر طول سال

چنین نشان میدھد  شود کھ حزب با اشتباھات و انحرافات چھ نوع برخوردی داشت و ھم بوس روشن میاز گزارش ھانری بار
پیچیده بھ این خاطر کھ شرایط کامًال جدید بود ھم برای کادرھای حزبی و . رفت  کلکتیویزاسیون بھ پیش میاىکھ در چھ شرایط پیچیده

ئی کھ دست اھطبعًا در چنین شرایطی کوالک.  نداشتنداىر چنین شرایط پیچیده مردم و ھمھ تاب و تحمل مبارزه را دھاىھم برای توده
تبعید و آنھائی کھ دستشان ى اافتادند، عده  بھ زندان میھارسیدند، خیلی بھ جنایت زده بودند، بھ انواع مختلف بھ سزای اعمال خود می

اوضاع استفاده کرده پا بفرار گذاشتند و در مناطق دیگر شوروی تعداد زیادی نیز از شلوغی . شدند بھ خون آلوده شده بود تیرباران می
. شدند تا مخفیانھ بھ خرابکاری پرداختھ و یا در انتظار انتقامجوئی بھ زندگی خود در لباس دھقان کلکتیو ادامھ دھند وارد کلکتیوھا می

افسانۀ بیرون راندن " با تعداد فراریان رویھم ریختھ و  ھزار نفر بود کھ تبلیغات بورژوازی این تعداد را٢٠تعداد تبعید شدگان حدودًا 
 سال ٥٠خود را ساختھ و بھ خورد مردم میداد و ھنوز ھم کھ ھنوز است بعد از گذشت " صدھا ھزار دھقان شوروی از خانھ و کاشانھ

 : کھ حدودًا دوسوم کشاورزی شوروی اشتراکی شده بود، استالین میگوید١٩٣٣در سال . دھد می
ند گرچھ ھنوز نابود ا بھ عنوان طبقھ داغان شدهھان کار حزب ھم اکنون از این قرار است کھ کوالکبیال» 

حکومت شوراھا پایگاه اقتصادی محکمی برای . ندا آزاد شدهھادھقانان زحمتکش از بندگی و استثمار کوالک. ندانگشتھ
 اتحاد جماھیر شوروی از یک کشور با .خود در روستاھا بھ وجود آورده کھ ھمان سیستم اقتصاد اشتراکی باشد

 «. ترین مؤسسات کشاورزی تبدیل شده است کشاورزی خرده دھقانی بھ کشوری با بزرگ
آنجائی کھ سابقًا پاسگاه ژندارمری تزار قرار داشت، اکنون . روستای شوروی چھرۀ خود را تغییر داده بود. و این واقعیتی بود

 گشوده و بھ جای کلیسای سابق اکنون بیمارستان، کتابخانھ و سایر مؤسسات اجتماعی بھ کار  خود راھاىکلوب دھقانان کلکتیو درب
آنجائی کھ سابق ھمھ بیسواد بودند، اکنون نھ تنھا مدرسھ و دبیرستان بلکھ انستیتوی علوم کشاورزی و انستیتوی . مشغول بودند

دھقان زن و مرد .  وجھ مشترکی با زن دھقان فقیر سابق نداشتزن روستای کلکتیو دیگر. پرداخت دامپزشکی بھ آموزش دھقانان می
 حساسی را اشغال ھاىدوش بدوش ھم در کلکتیو با حقوق یکسان کار کرده و در بسیاری از کلکتیوھا زنان در رأس مؤسسات پست

بھ مردان برای اولین بار در تاریخ کلکتیویزاسیون با شرکت دادن زنان در جریان تولید و رھائی آنان از وابستگی اقتصادی . نمودند می
 ھاىبیھوده نیست کھ دھقانان شوروی کھ در اثر سیاست. بشریت، زنان روستائی را از قید و بندھای قرون وسطائی آزاد ساختھ بود

 .را دادند" پدر استالین"حزب بلشویک بھ این درجھ از رفاه و آزادی رسیده بودند، بھ رھبر حزب شان لقب 
 

 * * * * * 

 مسکو در تبلیغات ھاىاھمیت بررسی این مطلب از اینجا ناشی میشود کھ دادگاه.  مسکو استھاىمطلب بعدی ما راجع بھ دادگاه
اوج "بورژوازی، این دوران از تاریخ سوسیالیسم را .  دارنداى نقش ویژه"استالینیسم"ضد کمونیستی و افسانھ سازی تحت عنوان 

شود، گذشتھ از جلدھای قطوری   مسکو پیدا میھاى بھ دادگاهاىب و نوشتۀ ضد کمونیستی حداقل اشارهدر ھر کتا. نامد  می"استالینیسم
اگر آنھا موفق بھ جا انداختن این مسئلھ شوند کھ . انگیزۀ طراحان این تبلیغات روشن است. کھ فقط بھ این موضوع اختصاص دارند

 بعدی مبتنی بر آن  ھاىاز میان برداشتھ است، آن وقت جا انداختن دروغاستالین حتی بھ سران حزب خود ھم رحم نکرده و آنھا را 
بدین جھت افسانھ سازی پیرامون . تر خواھد بود است کھ تمام جامعۀ شوروی را ترور و اختناق فرا گرفتھ است و غیره؛ بھ مراتب ساده

   ادامھ دارد.ترین اشکال ضدیت با کمونیسم برای بورژوازی است  مسکو یکی از مھمھاىدادگاه

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده ا کھ تا کنون وجود داشتھتاریخ کلیۀ  جوامع» 
مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . است، بھ استثنای تاریخ جامھۀ بدوی

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

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

  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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 ١٣٨٨ ماه مھر ١١۵توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !ا، دوستان و یاران مبارزرفق
 

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

 
 : اینترنتی از سایتاز انتشارات جدید توفانى اپاره

 
 لنین. ا. اری ــ ود امپریالیسم بھ مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایھ*
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
  ــ استالینبرعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود* 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *
 اولژین. ج.م ( ترتسکیسم، ضد انقالب درپوشش *
 ) آلبرت کان- سیرز-یکلا م(بزرگوطئھ ت* 
 اتحاد جماھیر شوروی) بلشویک(حزب کمونیستتاریخ *
 )کارل مارکس (، سوداءھمزد، ب* 

 org.toufan.www  :آدرس اینترنتی
 

  org.toufan@toufan     :آدرس تماس
 

 !ل طلبانۀ خلق فلسطین زنده باد نبرد استقال
 


