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        الکترونيکیتوفان

2006دسامبر              1385              آذر    4نشریه الکترونيکی حزب کارایران      شماره   
   
 

    تشدید سرکوب مردم نشانه ضعف و ورشکستگی  رژیم است
      

 امپرياليست یپاروزيکه  از
 فرو  در باتالق عراقآمريکا
 جنگ طلبانه و تالشهای رفته

جرج بوش به جايی نرسيده 
 مبارزات قهرآميز و وتوسط

شکست  عراقجسورانه مردم 
رصت سر خورده واکنون نيز ف

 ندارد جناح محافظه  راخارانيدن
 مصمم شده  رزيم اسالمیکاران

 سياست ضعفاند از روی 
سرکوب خويش را تشديد کنند 
زيرا که يک رژيم به ظاهر 

يتواند در ممستقر و با ثبات بهتر 
ذاکره با آمريکا بهای خويش را م

 تهديد تجاوز به .دهدافزايش 
ايران وعربده کشيهای آمريکا و  

خطر اتمی " اسرائيل درپس 
ايران، نتنها موجب " شدن

تضعيف رژيم جمهوری اسالمی 
نگرديد بلکه دست وی را هر چه 
بيشتر در سرکوب کارگران و 
همه آزاديخواهان باز گذاشت وبه 

رين جناح هئيت تقويت فاشيستی ت
  .حاکمه انجاميد

 مبارزات کارگران، سرکوب
يری و محاکمه کارگران دستگ

 و  دانشجويانشديدسقز، سرکوب 
 ،پليسی کردن فضای دانشگاه

 قلع و قمع تشديد فشار بر زنان،
باقيمانده مطبوعات، تشديد فشار 
به زندانيان سياسی و همه در 
خدمت تقويت استبداد حاکم و اين 

يتوان ممانده است که توهم عقب 
با قلدری و زور همواره بر مسند 

معلوم نيست که . قدرت تکيه زد
 سرنوشتاين حضرات چند 

مشابه خويش را بايد شاهد باشند 
سرکوب . تا پا به فرار بگذارند

 و ترس رژيم ضعفهميشه نشانه 
رژيمی . است و نه نشانه قدرت

به اسلحه تهديد و زور متوسل 
خر رسيده  خط آبهميگردد که 

است و راه ديگری برای بقای 
  .يبيندنمخويش 
 وحشيانه به منصور اسانلو حمله

رئيس هئيت مديره سنديکای 
شرکت واحد تهران و ربودن وی 
در اواخر ماه گذشته که به 
منظور زهرچشم گرفتن از 
کارگران ناراضی و رزمنده است 
نمی تواند فرجی برای رژيمی 
 باشد که توان پاسخ کوچکترين

مطالبات مردم را ندارد وهرروز 
. بيشتر در بحران فرو ميرود

رژيم سرمايه داری و فاشيستی 
جمهوری اسالمی که پاسخ نان و 
آزادی کارگران وزحمتکشان را 
با ترور و تعقيب وزندان و 
شکنجه می دهد نمی تواند 
سرنوشتی جز سرنوشت رژيم 
. استبدادی پهلوی داشته باشد

 سی ماه کارگرانی که نزديک به
حقوق دريافت نکرده اند و حتا 
اجازه تشکيل يک اتحاديه  صنفی 
مستقل را نداشته و توان سير 
کردن شکم فرزندانشان را ندارند 
چاره ای جز پيکار مشترک عليه 
سرمايه داران زالو صفت و رژيم 
حامی آنها ندارند  و رژيم به 
عبث می پندارد با بگير و به 

ضای بندهای کنونی و تشديد ف
اختناق می  می تواند خود را از 

  .  بحران کنونی نجات دهد
 بهی اعدام در ايران رو آمارها

قتل عام “افزايش است و پروژه 
را اين مغزهای بيمار “ درمانی

يز خويش مبار ديگر از کشوهای 
با نيت  و اين امربدر آورده اند

ايجاد ترس در مردم صورت 
 آنهاميگيرد تا جلوی اعتراضات 

اين عمل ضد بشری . بگيرندرا 
که انزجار عمومی را برانگيخته 

 است که آناست بيشتر نشانه 
بانيان چنين اعمالی خود بيماران 
روانی ای هستند که بايد درمان 

 ايران را فقط با جامعه. شوند
نابودی اين نظام زالو صفت و 

کار . مفتخور ميتوان درمان کرد
 و پا زدن و سربريدن را دست

 دوباره از سر گرفته اند اين عده
و قصاص اسالمی را که از 
يهوديان به قرض گرفته اند 

آنها بجای . مجددا اعمال ميکنند
 کهاينکه آن علل اجتماعی را 

منجر به دزدی و سرقت ميگردد 
بر طرف کنند دست دزد را 

 و کندميبرند که ديگر نتواند کار 
آنها . از اين طريق ارتزاق نمايد

هب و منزه طلبی در زير نقاب مذ
دزدی . هستندرژيم دزد پرور 

آقازاده ها را پنهان ميکنند و 
دزدی بی پناه ترين و فقير ترين 

 را که نه پول دارند جامعهاقشار 
و نه پارتی به سخترين و 
وحشيانه ترين وضعی پاسخ 

 کسی فراموش نکند که تاميگويند 
در ايران يک رژيم اسالمی بر 

ا را آنها علت ه. سر کار است
  . به معلولها چسبيده اندکردهرها 

درهمين ماه اخير سه  دانشجوی 
مبارز در سبزوار و تهران به 
قتل رسيده اند و اين تعرض 
بربرمنشانه به دانشجويان همچنان 
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      حزب ما  سرکوب کارگران، 
دانشجويان، زنان و همه اقشار 

کوم تحت ستم ايران را بشدت مح
ميکند  و خواهان آزادی فوری و 
بی قيد و شرط همه زندانيان 

حزب ما از پيکار . سياسی است
کارگران اخراجی برای بازگشت 

. بر سرکار خود حمايت ميکند
اخراج کارگران حربه سرمايه 
داران برای افزايش استثمار و 
 تهديد کارگران و تحريک آنها
عليه يکديگر است و برای 

کندگی و تقويت مبارزه با پرا
روحيه برادری کارگران بايد با 

  .اين اخراجها مبارزه کرد
         حزب ما تشديد سرکوبهای 
سياسی اخير عليه دانشجويان 
وتالش رژيم  در پليسی و امنيتی 

کردن فضای دانشگاهها را را نه     
ناشی از قدرت وثبات رژيم بلکه 
از ضعف ورشکستگی آن  ميداند 

نها با مبارزه ای و معتقد است ت
متحد و متشکل  و يک کارزار 
وسيع و گسترده است که می توان 

رژيمی که . رژيم را به عقب راند
پاسخ صنفی کارگران و 
دانشجويان و همه اقشار محروم 
جامعه را با چماق و سرکوب 
ميدهد محکوم به سرنگونی است 

حزب ما  . و جز اين نخواهد بود
ی از کليه اعضا و هواداران م

خواهد در هر کجايی که هستند به 
ياری کارگران و مردم تحت ستم 
ايران بشتابند و ازهيچ کوششی 

  .دريغ نورزند

  
  

                                                                     ---------------------------  
 
  اطالعيه حزب پيرامون بازداشت مجدد منصوراسانلو 

  
 

، منصور اسانلو  دبير هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد  9بر رسيده از تهران،  صبح امروز ساعت طبق خ
اصانلو چندی است که دراثر اعتراضات گسترده کارگران و مردم . توسط افرادی از وزارت ااطالعات  ربوده شد

 مليون تومانی آزاد و همراه با تعدادی از 150زحمتکش ايران و نيروهای اپوزيسيون درخارج ازکشور با قرار وثيقه ی 
شايان توجه است که ابراهيم مددی نايب رئيس . است "  دادگاه انقالب " 14کارگران ديگر درانتظار محاکمه درشعبه  

سنديکای شرکت واحد هنگام ربوده شدن  منصوراسانلوناظر بر اين اقدام مافيايی  وغير قانونی بود و تالش نمود از اين 
بگفته ابراهيم مددی ماموران رژيم . ازداشت  جلوگيری بعمل آورد  که خود مورد ضرب و شتم اين مزدوران قرارگرفتب

درحضور مردم  حيرت زده درخيابان فرجام تهران پارس و با شليک تير هوايی و عربده کشی شعبان بی مخ گونه اسانلو 
  ...راربوده وبه جای نا معلومی بردند

  
. سالمی درسراسر عمر سياه و ننگينش همواره پاسخ نان و آزادی را با چماق و گلوله و ترورداده استرژيم جمهوری ا

 .جمهوری اسالمی  بدون تکيه به سرنيزه و زندان وترور قادر به ادامه حيات نيست و جز اين نيز از وی نمی تراود
ند و از همين رو و با تمام قوا به سرکوب جمهوری اسالمی مرگ خويش را در مبارزه متحد و متشکل کارگران می بي

  . کارگران و پليسی کردن فضای جامعه می پردازد تا چند صباحی بر عمر حکومت جابرانه و استثماری  خود بيافزايد
  

حزب ما ضمن محکوم کردن  اين آدم ربايی تروريستی  و ضرب وشتم رهبران و اعضای سنديکای کارگران شرکت 
ها واحزاب سياسی ، اتحاديه های کارگری و شخصيت های مترقی و انساندوست می خواهد که به واحد  از همه سازمان

  . هرطريق ممکن به جمهوری اسالمی اعتراض کنند و خواهان  آزادی فوری و بی قيد و شرط  منصور اسانلو گردند
 

                                                 !    آزادی فوری و بی قيد وشرط  منصور اسانلو                               
!سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی                                         

!                                        چاره کارگران وحدت و تشکيالت است  
 

)توفان(رانحزب کارای                                                                                         1385 آبان 28 یکشنبه                      
                                                     www.toufan.org                                                                         

             
 

ر  ربودن منصور اسانلو درتهران یک اقدام تروریستی است بشدت آن را محکوم ميکنيم  
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گوشه ای از توحش و بربریت نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی      
 

این نامه .  در زیر قسمتی از نامه منصوراسانلو را که به آدرس الکترونيکی حزب ما رسيده است  انتشار ميدهيم 
زحمتکشان ایران  درآن بسر ميبرند و سالهاست بازتاب  دهنده شرایط جهنمی و غير قابل تحملی است که کارگران و 

غيير این اوضاع نابسامان و فاشيستی و استقرار امنيت و حد اقل حقوق انسانی درمقابل  رژیم جمهوری اسالمی   جهت ت
و کارگران ایران تنها با  اتحاد و  یيکپارچگی . شجاعانه دست به مقاومت زده و  زندان و شکنجه را به سخره گرفته اند

تشکيالت است  که می توانند با دستان پرتوان خود بخشهایی از مطالبات خودرا ازحلقوم سرمایه داران  و رژیم حامی 
  .                                                      بيرون کشند  آنها

  
  
  

.......................................................................................................................................................  
   رياست محترم هيأت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی" 
   

با سالم و اهدا ء تحيات به مناسبت 
فرارسيدن ماه مبارک رمضان وآرزوی 
  ! توفيق در رسيدگی به امور مردم

احترامًا به استحضار می رسانم که 
ينجانب منصور اسالو پرسنل شرکت ا

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رئيس 
هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت 

 6 صبح ساعت 84/ 10 /1واحد در تاريخ 
در جلوی منزلم واقع در خيابان گلبرگ 

 اول کوچه –جانبازان غربی ( غربی 
)  طبقه اول 48شهيد علی اکبر اميری پ 
شخصی که خود از سوی مأمورين لباس 

را مأمورين اطالعات معرفی می کردند و 
يکی از آنها آقای اثنی عشری نام داشت 
طبق کارت شناسائی که ارائه کرد، 
دستگير شدم و مدت بيش از هفت ماه در 

 اطالعات زندان اوين بازداشت 209بند 
طی اين مدت با توجه به . موقت بودم

حقوق شهروندی و حقوق زندانيان موارد 
ف حقوق شهروندی به شرح ذيل در خال

حق من به عمل آمد که تقاضای رسيدگی و 
احقاق حق درجهت اصالح امور نظام و 

بيش از سه ماه بيست و . جامعه خودم دارم
سه روز در سلول انفرادی نگه داری شدم 
که بعضی از اوقات آن با يکنفر يا دو نفر 
همراه بودم که به لحاظ اتهام موارد اتهامی 

يکی از آنها القاعده ای .  نظير من نبودآنها
 نفر شيعه 7بود که اعتقاد داشت با کشتن 

به بهشت می توان رفت و هم سلولی با اين 
افراد فشار روحی روانی برای متهم می 

در راه روهای بند اجبارًا بايد چشم . آورد
يکباربرای بردن به دادسرا .بند می زديم 

 سرای در معيت دو مأمور محترم به داد
بازجويی ها در سلول . انقالب دستبند زدند

های بازجويی و اغلب با نوعی ارعاب و 
وحشت و تهديد مبنی بر آنکه که تا زمانی 
که ما بخواهيم تو زندان خواهی ماند و 

 به حرف ما توجه دارد و 90%قاضی 
قطع مالقات . دفاعيات شما بی فايده است 

 تلفن بيش از يکماه بی_ هوا خوری _ 
هيچ حرکت خالف از من در زندان . دليل

خالف يعنی خالف قانون و . (سر نزد
مقررات جاري، رسمی و ثبت شده در 

ايجاد فشار روانی و تغيير تيم ) کتب قانون
های بازجويی و فشار روحی برای جواب 
دادن به سوالهايی که ربطی به موارد 
. اتهامی گفته شده توسط بازپرس نداشت

د يا غصب عنوان تشکل اتهام مرا ايجا
سنديکايی و تبانی برای اخالل در امنيت 
کشور اعالم کرده بودند ولی با اجبار 
وادار کرده در مورد تمام زندگی 
خصوصی و شغلی و اداری در روابط 
خصوصی بنده و دوستانم و همکارانم و يا 
سفرهايم سواالتی می کردند و جوی به 
 و وجود آورده بودند تا من احساس گناه

ترس از مرگ خودم و خانواده ام را 
تمام زندان اوين مورد بازديد . داشته باشم

 را 209نمايندگان مجلس واقع شد ولی بند 
و بازجوی محترم از . نگذاشتند بازديد شود

من خواست که از گفتگو با بازرسين 
 که بر من 209بپرهيزم و مسائل داخل 

گذشته است به کسی نبايد بگويم و مرا 
 فشار روانی قرار دادند به صورتی تحت

که يا بايد همکاری با بازجويان را بپذيرم 
يا پانزده سال در زندان بمانم و اگر آزاد 
شوم به هر کجای دنيا بروم آنها اين قدرت 
را دارند مرا و خانواده ام را نابود کنند و 
بعد از زندان هم همين فشارها و خواسته 

 داشته و ها از سوی دو بازجويم ادامه
بارها تلفنی مرا به بيرون دعوت کردند که 
من نرفتم و سپس در دادگاه انقالب در يک 
اطاق خالی در طبقه سوم همين گفتگوها و 
فشارها ادامه داشته که بايد هفته ای يکبار 
با آنها تماس بگيرم و وضعيت خودم را به 

در مرحله بعد که من . آنها گزارش بدهم
 واز ترس جان خودم اين کارها را نکردم

و خانواده ام به دفتر سازمان ملل مراجعه 
  کرده و وضعيت ناامنی جاني، شغلی خودم 

و خانواده ام را به مسئول دفاع از حقوق 
که مرا دوباره به . بشر آنجااعالم نمودم

دادسرای امنيت انقالب خواستند و تهديد 
به زندانی شدن دوباره کردند و به اجبار و 

ن نرفتن از من و همسرم برای زندا
خواستند که تعهد بدهيم که همکارانم را 

که بيش از بيست سال است . نبايد ببينيم
همکاريم و رفت و آمد خانوادگی داريم و 
رسم ميهمان نوازی ما ايرانيان نيست که 

همچنين با . مهمان را از خانه خود برانيم
تلفن به محل کار همسرم و تلفن همراه 

زنند و خواهان تماس پسرم زنگ می 
گرفتن من با خودشان می شوند که محيط 
روانی نا امن و تلخی را برای من و 

به طوری که . خانواده ام به وجودآورده اند
اعضای خانواده ام از ترس حتی به من 
اجازه نمی دهند تا سرکوچه و محل به 
تنهايی بروم و هميشه همراه من می آيند و 

ی نظم زندگی ما را ايجاد اين ترس و نا امن
همچنان اين تلفن زدن . مختل کرده است 

ها ادامه دارد و موجب فشار روحی و 
روانی ماست و از من خواستند اجبارًا به 
سفر بروم و بعد که به سفر رفته ام مرتب 
به پسرم و همسرم تلفن می زنند که بگوئيد 
با ما تماس بگيرد و من هم هفته قبل به 

رفتم که باز با لحن شماره آنها تماس گ
طلبکار به من می گويند چرا به ما تلفن 
نمی زني؟ مگر در کدام يک از قوانين 
جاری مملکت آمده است که شخصی که 
بعد از نزديک به هشت ماه از بازداشت 
موقت با قرار وثيقه يکصد و پنجاه 

هنوز دادگاهش تشکيل . ميليونی آزاد شد
يد نشده و حکمی برای او صادر نشده با

تماس بگيرد و اعالم  اجبارًا با آقايان
  ."...........وضعيت کند

  
  .اسالو  احترام منصور  با          
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پيدا شده اند که عالقمندان به مطالعه مارکسيسم را فقط به مارکس " دانايانی" اخيرادرميان جوانان خارج ازکشور 

ارکسيسم پس از مرگ مارکس صورت گرفته، هرآنچه که بعد بنظر آنها هر پيشرفتيکه دردانش م. مراجعه ميدهند
بر آنند که درگذشته " دانايان" اين . ازمارکس مانند گنجينه گرانبهائی به مارکسيسم افزوده شده است، مالک اعتبار نيست

د، اما با مرگ دانشمندی بنام مارکس ميزيست که با تحقيقات خود درزمينه شناخت جامعه و قوانين آن دانشی را پايه گذار
آنچه جانشينان واقعی مارکس بر این دانش افزودند با . اين دانشمند، دانش وی به گور رفت و ازتکامل بازايستاد

مارکسيسم مارکس تشابهی ندارد و لذا اگر کسی واقعا ميخواهد مارکسيسم بياموزد باید بيش از یک قرن به عقب 
وافی به مقصود .... مطالعه آثار لنين، استالين و... بخواند" کاپيتال "  مارکس بپردازد، اثرآثاربرگردد، به مطالعه 

بازگشت ." با مطالعه  آثاراین بزرگان گویا نميتوان به مارکسيسم دست یافت. نيست، کوششی عبث و بی حاصل است
شت به بازگ." ش عالقمندان به مارکسيسم  زمزمه ميکنندوچنين است شعاری که این آقایان درگ"! به مارکس
بهمان اندازه پوچ وبی معنا است که فی المثل برای شناخت تکامل موجودات زنده باید به داروین برگشت و " مارکس

آن گنجينه آثار را که پس ازوی بدست آمده آن دانشمندانی را که به تکامل تئوری وی پرداخته اند، بی ارزش وبی 
چ و بی معنی است که برای آموزش فيزیک باید به نيوتون بهمان اندازه پو" بازگشت به مارکس." اعتبار شمرد

.برگشت و یابرای شناخت اتم به دموکریت  
  .......به همان اندازه پوچ و بی معنی است که" بازگشت به مارکس" 

اما عليرغم اين امر بديهی کسانی مدعی اند که برای شناخت مارکسيسم بايد به مارکس برگشت و تمام تکامل مارکسيسم 
مارکس خود هرگز ادعا نکرد که هرآنچه گفتنی است، اوگفته و بر آن چيزی . ا دردوران بعد از مارکس ناديده انگاشتر

  .نميتوان افزود، چنين ادعائی درتناقض کامل با آموزش مارکس و درتناقض کامل با واقعيت و حقيقت است
صورت بندی های اجتماعی جای . ول ميگردد انسانی هرچه پيش ميرود با سرعت بيشتری دستخوش تغيير و تحهجامع

از اينرو آنچه که تا ديروز صحيح . يکديگر راميگيرند و گاه در يک صورتبندی مرحله نو بجای مرحله کهنه مينشيند
آنچه که ديروز واقعيت جامعه رامنعکس ميساخت امروز ممکن است انعکاس .بود، امروز ممکن است صحيح نباشد

تنها درسايه مطالعه دقيق و عميق تحوالت جامعه است  که ميتوان دريافت . اس کامل واقعيات نباشدواقعيات نباشد يا انعک
يک تن  به تنهائی هرقدر نبوغ و . کداميک ازحقايق ديروزی برجای خودمانده و کداميک دستخوش تحول گرديده است

کبار برای هميشه و درکليه تحوالت آن دهای وی مانند مارکس و لنين درخشان باشد، قادر نيست جامعه انسانی را ي
مارکس دردوران . دريابد و درکنار قوانين عام تکامل آن، قوانين خاص وويژگيهای هريک ازمراحل رابدست دهد

مارکس با تشريح دقيق . سرمايه داری شکوفان ميزيست، دردورانيکه سرمايه داری هنوز قوس صعودی خورا ميپيمود
اما سرمايه داری براثر . آنرا دريافت و براساس اين قوانين فرجام آنرا پيش بينی کردجامعه سرمايه داری ،تکامل 

که درکنار قوانين سرمايه داری ويژگيها و قوانين خاص خود . پيشرفت خود وارد مرحله نوينی گرديد، مرحله امپرياليسم
خت قوانين قوانين تکامل آن، پيروزی بدون شناخت امپرياليسم، بدونشناخت تضادهای درونی آن، بدون شنا. را داراست

مارکس نميتوانست و يژگيها و .پرولتاريائی ساختمان جامعه سوسياليستی و بسط و گسترش سوسياليسم امکان پذيرنيست
. قوانين خاص امپرياليسم و دنيای امپرياليسم و شرايط پيروزی انقالب سوسياليستی را درجهان امپرياليسم بدست دهد

دانشمندانی که پس .گی ساختمان سوسياليسم را در اين يا آن کشور، تحت اين يا آن شرايط روشن سازدنميتوانست چگون
از مارکس کاره و تئوری انقالبيمارکس رادنبال کردند هريک تحوالت جامعه رابطور علمی بررسی نمودند و با تحقيقات 

ازاين جهت برای قرارگرفتن مارکسيسم نه .  ساختندخوددانشی    که مارکس پايه گذارد بسط دادند، تکامل بخشيدند، غنی
..... ار مارکس پرداخت بلکه تکامل بعدی مارکسيسم رانيز که با دست نوابغی مانند لنين و استالين وثتنها بايد به مطالعه آ

تقالل آيا دردنيای امروز بدون شناخت امپرياليسم ميتوان ازمبارزه بخاطر آزادی و اس. صورت گرفته است، دريافت
  کشورهای مستعمره ووابسته سخن گفت؟                         ادامه در صفحه بعد

؟!بازگشت به مارکس 
ار کمونيسم پس از انقالب  شکوهمند بهمن و فروپاشی سوسياليسم تقلبی بلوکبدنبال سرخوردگی نيروهای هواد

شرق که بيش از سه دهه  درهمکاری با امپرياليسم جهانی ضربات سنگينی بر پيکر جنبش کارگری و کمونيستی
 تئوريهایجهانی وارد ساخت عده ای از روشنفکران  بخاطر عدم آشنائی  با مارکسيسم لنينيسم و عدم کاربرد صحيح

دو آتشه طبقه" مارکسيستی لنينيستی درحل معضالت جامعه ايران، اين فکر در ميان  اين گروه  ازروشنفکران
بازگشت به مارکس اينروزها. شيوع يافته که گويا لنينيسم مارکسيسم نبوده و بايد به مارکس بازگشت" کارگر

 بنام کارگر و کمونيست سخن ميگويند اما درعمل بهبرای پاسخ به اين جريانات که . بارديگرمد روز شده است
خرابکاری و مشوب افکار مشغولند، به همراه مقاالت و جزوات متعدی که تا کنون حزب ما انتشار داده است، مقاله

1351را که درنشريه شماره پنجاه توفان ارگان سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان درسال " بازگشت به مارکس" 
 .ده بود تجديد چاپ مينمائيم به اين اميد که درتنوير افکار و تقويت سنگر مارکسيسم لنينيسم کوشيده باشيممنتشر ش
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چنانکه درمورد هردانش .مارکسيسم درآثارمارکس خالصه نميشود و تمام تکامل آنرابعد از مارکس نيز دربرميگيرد
هيچ . د و رشد و تکامل نيابدديگری وضع براين منوال است هيچ دانشی نيست که پس از پيدايش بخشکد، دريکجابايست

دانشی نيست که يک تن به تنهائی آن را پايه گذارد، تمام گفتنی ها را درباره آن بگويد و محلی برای بسط و تکامل بعدی 
  .مارکسيسم علم است و از اين قاعده مستثنی نيست.آن باقی نگذارد

 قرن بيستم، درزمانيکه سرمايه داری شکوفان ديری است جای خورا به به 70 ، آنهم درسالهای!"بازگشت به مارکس" 
امپرياليسم داده است، درزمانيکه براساس افکار داهيانه مارکس، سوسياليسم دراتحاد شوروی درشرايط کامل احاطه 

،  درزمانيکه طبقه )اگرچه بر اثر خيانت زمامداران اين کشور به سرمايه داری بازگشت( سرمايه داری به تحقق درآمد
 نيمه فئودال به انقالب پرولتاريائی تحقق بخشيده است، در زمانيکه سرمايه داری -کارگر چين درکشوری نيمه مستعمره

نخستين بحران عمومی خودرا پشت سرگذارد و مرحله جديدی از بحران خورا پشت سرميگذارند، دورانيکه درآن 
 راه اعتال ميپيمايد، باال خره درزمانيکه مارکسيسم، پس از مارکس پراتيک امپرياليسم روبزوال ميرود و سوسياليسم

انقالبی و طوالنی عظيمی را از گذرانده و با تعميم تجارب انقالبی، تئوری مارکسيسم را به مقياس بسيار وسيعی غنی 
  . ساخته و تکامل بخشيده است

بارزه با م. ای بازگرداندن چرخ تاريخ به قهقرا استتالش بی حاصل بر!" بازگشت به مارکس" نيد شعاربچنانکه مي
 اما. کوشش درخنثی کردن انرژی جوانان انقالبی است. مارکسيسم درزير پرچم مارکس است، مبارزه با کمونيسم است

  1351د   ارگان سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان مردا50توفان شماره .کمونيسم، بهرشکل و هيبتی که درآيد محکوم به شکست است بامبارزه
 
 
 
                                                                                …………………………………. 
 
 

 
  
  
  
  

 لنينيسم مارکسيسم عصر امپریاليسم و انقالب های پرولتاریائی است                    

دید؟ آیا صحيح است اگرگفتهچه اصول جدیدی بتوسط لنين و حزب کمونيست عمال بمارکسيسم اضافه گر: پرسش یکم 
ایمان داشت، درحاليکه مارکس بيشتر مایل بودمنتظر شود تا نيروهای اقتصادی بحد" انقالب خالق" شود که لنين به 

  اعالی تکامل خودبرسند؟
  

لنين شاگرد کامال وفادار". اضافه نکرده است" بمارکسيسم " اصول جدیدی" من تصور ميکنم که لنين هيچ  : پاسخ
ليکن لنين فقط یک مجری. پيگير مارکس و انگلس بود و ميباشد و کامال و تماما متکی باصول مارکسيسم استو 

  . انگلس بود-او در عين حال ادامه دهنده آموزش مارکس.  انگلس نبود–آموزش مارکس 
  ین یعنی چه؟ا

  
مرحله جدید سرمایه داری، مطابق باانگلس رامطابق با شرایط جدید تکامل، مطابق با -یعنی او آموزش مارکس: پاسخ

معنای این آن است که لنين، با بسط و تکميل آموزش مارکس درشرایط جدید. شرایط امپریاليسم بسط و تکامل داد
مبارزه طبقاتی، چيز تازه ای نسبت به آنجه که توسط مارکس و انگلس داده شده بود و نسبت به آنچه که ممکن بود

اقبل امپریاليسم داده شود بگنجينه عمومی مارکسيسم وارد کرد، درحاليکه این چيز تازه ایکهدر دوره سرمایه داری م
بتوسط لنين بگنجينه مارکسيسم وارد شده است کامال و تماما مبتنی بر اصوليست که بتوسط مارکس و انگلس بيان

  . شده است
  .يسم و انقالب های پرولتاریائی استازهمين لحاظ هم هست که ما ميگوئيم لنينيسم مارکسيسم عصر امپریال

  
بر گرفته ازکتاب درباره لنين اثر)" 1927 سپتامبر 9( مصاحبه با اولين هئيت نمایندگی کارگران آمریکائی"   از 

  رفيق استالين
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  از سنن ضد ارتجاعی و ضد امپریاليستی شانزده آذر پاسداری کنيم       
  

 يک سنت ضد سلطنتی نيست بلکه يک شانزده آذرتنها. شانزده آذر، روز دانشجو درتاريخ مبارزات دانشجويان ايران است 
آنانکه به استقبال اين روزميروند اما آگاهانه ماهيت پيکار ضد استعماری . حرکت آگاهانه ضد امپرياليستی و ضد استعماری نيز ميباشد

ه کج راه کشانيدن و ضد امپرياليستی آن را مورد ريشخند قرار ميدهند مدافعان صميمی اين روز تاريخی نيستند هدفشان اغوا مردم و ب
  . مبارزات دانشجويان انقالبی ايران است

درروز شانزده آذر نيکسون يکی از چهره های جنايتکار تاريخ بشريت که خون آزاديخواهان  سه قاره جهان به دستانش چسبيده بود 
 ميليون دالری سازمان سيا را 19نه و درمقام معاون آقای آيزنهاور ورئيس جمهوروقت آمريکا به ايران سفرکرد تا نتايج کودتای خائنا

وی می خواست ببيند که سرنگونی .  که جامعه ايران را به قعر تاريخ پرتاب کرد از نزديک مشاهده کند1332 مرداد سال 28در 
 است حکومت  ملی دکتر مصدق، شکنجه اعضای حزب توده ايران و قتل عام کمونيستهای ايران چه تاثيراتی بر جامعه ايران گذارده

وی می خواست زمينه را برای انعقاد قرار دادهای اسارت . و از آن چه درسهائی برای کودتاهائی از اين نوع درجهان می شود گرفت
سر لشگر فضل اهللا  زاهدی که رهبر منفور کودتا و يکی . آور نفت که آمريکا را درسهام امپرياليسم انگليس سهيم می کرد فراهم آورد

نايتکارترين مهره های فاشيستی و دست نشانده امپرياليسم آمريکا بود می خواست ارباب خود نيکسون را درروز از فاسدترين و ج
ورودش  به دانشگاه تهران که همواره مرکز مبارزه برای آزادی ، استقالل و عدالت اجتماعی درايران بود نمی توانست اين ننگ را 

ث شود و اين بود که برای پاسداری از شرافت مردم ميهن ما بپاخاست و درمقابل اين توطئه مقدس دانشگاه ملوبخود بپذ يرد که ساحت 
رئيس وقت دانشگاه دکتر سياسی تالش کرد از ورود نظاميان به دانشگاه ممانعت بعمل آورد که با . کودتاگران به مقاومت دست زد

امورين ارتشی دردانشکده فنی درسرکالس درس حاضر شدند، آنوقت م. تهديد آنها روبرو شد و تالشهايش با شکست روبرو گرديد
فراش دانشگاه را بيرحمانه وکشاکشان برسر کالس درس آوردند ودر حضور دانشجويان به باد کتک گرفتند و با تهديد وی به قتل با 

وی را آنقدر . ره دست نشان دهداسلحه کشيده از وی می طلبيدند که دانشجويانی را که به حضور آنها دردانشگاه خنديده اند با اشا
رگبار گلوله و حمله با سرنيزه .  نفر نشسته بودند اشاره کرد60 تا 50درحضور جمع زدند تا ناچارا به سمتی از کالس که درآن حدود 

. يدندهای کشيده آغازشد و دانشجويان مصطفی بزرگ نيا، ناصر قندچی و احمد شريعت رضوی با دست ايادی ارتشيی شاه به قتل رس
اين جنايت تکان دهنده راجنبش دانشجوئی ايران هرگز بر رژيم کودتا نبخشيد و هر سال عليرغم زندان و شکنجه و اعدام ياد اين 

  . مرداد را گرامی داشت28قربانيان کودتای خائنانه 
برای آنها بارث گذارده است جنبش چند سال اخير دانشجوئی ايران با الهام از نسل گذشته و دستآوردهای ارجمندی که اين نسل 

  . تير ماه ضد جمهوری اسالمی را با جنبش ملی و دمکراتيک ضد سلطنت پيوند زد18جنبش 
اين آتشی که     . بازتاب درد و رنج عمومی مردم ايران است.    اعتراضات دانشجوئی درايران شاخکهای حساس روان اجتماعی است

اهد گرفت و چنانچه با جنبش  کارگری عجين شود و تحت رهبری آن از طريق حزب گرفته است دامن عبای رژيم اسالمی را خو
طبقه کارگر قرار گيرد جاده تکامل و پيشرفت مداوم و بی فقه و گسترده و همبسته همه خلقهای ايران را می کوبد و هموارمی کند و 

جنبش دانشجوئی . قه کارگر از طريق حزب وی استشرط پيروزی پيوند با طب. منطقه را  از لوث وجود حکومت مذهبی پاک می کند
جنبش دانشجوئی اگر به تغيير بنيادی اعتقاد بيابد بايد . انفالب کار توده مردم است که به طبقات تقسيم می شوند. نمی تواند انقالب کند

 ضعيف و ناپايداری خواهد درغير اينصورت عليرغم قدرت تبليغاتی و نفوذ اجتماعی نيروی. رهبری حزب طبقه کارگر را بپذيرد
 آذر امسال ، شعار های آزادی زندانيان سياسی، همبستگی با خانواد های دانشجويانی که در دانشگاههای ايران جان باختند 16در  .بود

فاع از و يا اکنون درزندان بسرميبرند ، جدايی دانشگاه و آموزش از دين، آزادی بيان و عقيده و اجتماعات ، لغو حجاب اجباری، د
حقوق دموکراتيک کارگران و حق تشکيل اتحاديه های مستقل حرفه ای جدا از دولت، برچيدن قوای سرکوبگر انتظامی  و امنيتی از 

 . ميباشد....محيط دانشگاه، مبارزه عليه استبداد درهمه اشکالش
ارگران وساير زحمتکشان تا پيروزی نهايی ادامه جنبش دانشجويی ميهن ما مانند موج آرامش پذير نيست و اين مبارزات در پيوند با  ک

  .خواهديافت
حزب ما به دانشجويان مبارز و انقالبی ايران درود ميفرستد و درراستای  پيکار ضد ارتجاعی و ضد امپرياليستی و ترقی خواهانه هر 

  .ارزار طبقاتی تاکيد ميورزدچه در توان دارد بکار ميگيرد و بر نقش تعيين کننده رهبری حزب واحد طبقه کارگر دراين ک
  

   به استقبال روز دانشجو، روز پيکار 78 تير 18 و 32 آذر 16باگراميداشت جانباختگان                
    متحد دانشجویان عليه ارتجاع وامپریاليسم رویم                                   

  !ایه داری جمهوری اسالمی سرگون باد رژیم سرم                                  
  ! زنده باد سوسياليسم این پرچم رهائی بشریت                                 

 
  )توفان(حزب کارایران                                          

  1385 آذر ماه                                                                               
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 –رکسيست قطعنامه کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای ما                
  لنينيست جهان در باره وضعيت جاری در خاور ميانه

  
 –کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای مارکسيست 

لنينيست جهان، در نشست اخير خود در برزيل 
،  وضعيت جاری در  )دوازدهمين نشست منظم ساالنه(

خاور ميانه را مورد بررسی قرار داد و بعد از مالحظه 
ن کرد که با خلق لبنان، و در همسويی تمام جوانب اعال

با خلق لبنان، با تمام خلقهای خاور ميانه همبستگی 
  حال چرا؟ . دارد

  با همدستی – امپرياليسم آمريکای شمالی – 1
 ميالدی تا کنون 2003  از سال –امپرياليسم انگليس 

در اين فاصله،  بی وقفه . عراق را در اشغال خود دارد
ا قتل عام کرده، انبوهی را شکنجه اهالی غير نظامی ر

داده، عده زيادی را از ميان برده، بسياری را زندانی و 
. متخصصين عراقی را به مهاجرت واداشته است

بمنظور تجزيه عراق، در اين کشور تنشهای قومی و 
قبيله ای براه انداخته، مردم را در فقر و فالکت فرو 

  .   غارت نمايدتا بتواند  ذخائر نفتی آنان را... برده
در قبال اين وحشيگری امپرياليستی است که خلق 

  برخوردار از حمايت و همبستگی کارگران و –عراق 
خلقها، انقالبيون  و نيروهای مترقی در سراسر جهان 

  به پا خاسته و با يک مقاومت جانانه و مسلحانه –
اشغالگران را به عقب نشينی نظامی و سياسی وادار 

 تا جايی که اشغالگر از يک ويتنام تازه  –کرده است 
بدنبال راه گريز از گرداب عراق ... سخن ميگويد

  . ميگردد
 با حمايت مستقيم –  دولت صيهونيستی اسرائيل– 2

امپرياليسم آمريکای شمالی و امپرياليستهای اروپايی، با 
 –همدستی آشکار و پنهان رژيمهای ارتجاعی عرب

در نوار غزه و کرانه رود هنوز از کشتار خلق فلسطين 
 با –اردن دست بر نداشته است، هنوز به مردم فلسطين

 گرسنگی –جلوگيری از هر گونه مساعدت بين المللی 
ميدهد، مرتب از مردم قربانی ميگيرد، رهبرانشان را 
ربوده و اسير کرده است، منازل و پيش ساخته های 
 موجودشان را ويران ميکند، هزاران خانواده را از

محل کار و زندگيشان بيرون ميرزد، زمينهايشان را 
تا اين خلق را به تسليم ... يهودی نشين ميکند... غصب
  –به قبول طرحهای امپرياليستی ... وادارد

  طرحهايی که نافی حقوق –صيهونيستی مجبور نمايد 
  .  ملی خلق فلسطين است

در قبال اين سياست انهدامی است که خلق فلسطين 
می رزمد تا زمينهايش را پس بگيرد، ... ميکندمقاومت 

تا استقاللش را بدست آورده و در مناعت و صلح و 
اين است که . دمکراسی و ترقی آينده خود را بنا کند

خلقها، نيروهای  مترقی و همه آزاديخواهان در سراسر 

از مطالباتش ... جهان با خلق فلسطين همبستگی دارند
  . نندبطور روز افزون حمايت ميک

 در تابستان گذشته بود که دولت صيهونيستی – 3
 با کمک مستقيم کابينه بوش و اکثر دول –اسرائيل 

 –اتحاديه اروپا و با همدستی رژيمهای ارتجاعی عرب
قوای . جنگی وحشيانه بر عليه لبنان براه انداخت

اشغالگر، دهکده های زيادی را بکلی ويران کرد، 
ام و هزاران لبنانی را به انبوهی غير نظامی را قتل ع

مهاجرت واداشت، تمام ساختارهای اقتصادی و 
اجتماغی لبنان را نابود کرد، حتی سالحهای غير مجاز 

ولی خلق بيدار لبنان مسلحانه در برابر اين . بکار برد
تجاوز ايستاد و مقاومت کرد، ارتش صيهونيستی را 
ه بزانو در آورده و به خلقهای عرب و مردم اين منطق

نشان داد که از چه توان و ظرفيت نيرومندی برای 
  .   پيروزی در قبال امپرياليسم و صيهونيسم برخوردارند

 ميالدی، افغانستان در اشغال 2001 از سال – 4
. نظامی امپرياليسم آمريکای شمالی و شرکاء قرار دارد

اين اشغال، به آشفتگی و نا امنی و فقر مردم دامن زده 
مبارزه بر عليه « الگر، بنام قوای اشغ. است

مرتب مردم را در اين کشور کشتار ميکند، ! »تروريسم
خلق افغان، بطرق مختلف . بهر جنايتی دست ميزند

از . ميکوشد تا خود را از شر اشغالگران خالص نمايد
 برای بيرون راندن قوای اشغالگر از –جمله اينکه 

ه در   مقاومت مسلحانه ای  را آغاز کرده ک–کشورش 
  . حال توسعه و رشد است

 ماههاست که امپرياليسم آمريکای شمالی و شرکاء، – 5
با اين هدف . مرتب ايران و سوريه را هم تهديد ميکنند

که اين دو کشور را مطيع اراده  امپرياليستی خود 
  . نمايند

  
باين دالئل است که کنفرانس بين المللی احزاب و 

درچارچوب (  جهان لنينيست –سازمانهای مارکسيست 
پالت فرم سياسی خود و بر مبنای اصولی که بر محور 

بشدت ترفندهای امپرياليستی بر ) آنها تشکيل شده است 
عليه خلقهای عرب و همه خلقهای خاور ميانه بطور 

 . کلی را محکوم ميکند
کنفرانس، بهانه های فريبنده در توجيه اينکه گويا 

!  »عليه تروريسممبارزه بر « امپرياليستها برای 
جلو گيری ازدياد سالحهای هسته ای و کشتار « بخاطر 
! »دفاع از دمکراسی و حقوق بشر« يا برای !  »جمعی

ارائه می شوند تا حقايق را الپوشی کنند و يا ترفندهای 
يا ! »شوک تمدنها« نژادپرستانه و اشغاگرانه در باره 

تمام اين بهانه ها را مردود ... »جنگ مذاهب« 
  . ميشمارد
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حال آنکه قصد واقعی امپرياليستهای آمريکايی و اروپايی و صيهونيستها، جز اين نيست که سلطه کامل خود را در اين 
که کابينه بوش ... »خاور ميانه جديد« و يا » خاور ميانه بزرگ« طرح . منطقه استراتژيک و نفت خيز مستقر نمايند

  . ط استبدان چسبيده، فقط بخاطر تحقق همين تسل
. از مقاومت مسلحانه آنها در قبال متجاوزان امپرياليست و صيهونيست حمايت ميکند... کنفرانس، از خلقهای خاور ميانه

کنفرانس بر اين باور است که مبارزه خلقهای خاور ميانه، بخشی از مبارزه تمام کارگران و خلقها بر عليه امپرياليسم 
 مستقيما به آنها مربوط –ف امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريکای شمالی  تضعي–چون نتيجه اين مبارزه . است

از اينرو، خلقهای عرب و همه خلقهای . می شود، مبارزه آنها را در کشور خودشان و در سطح بين المللی تقويت ميکند
بلکه ضد !  مذهبی و نژادیمبارزه ای که نه. منطقه نبايد در باره خصلت مبارزات کنونی خود دچار اشتباه گردند

 صرفنظر از مذهب و نژاد و –بايد بدانند که کارگران و خلقهای ساير کشورها . امپرياليستی و ضد استعماری است
همانطور که شاهد بوديم، حتی در کشورهای متجاوز، بدفعات و برای .  در اين مبارزه همراهشان هستند–فرهنگشان 

  ...  ، ميليونها نفربه خيابانها ريختنداعتراض بر عليه جنگ امپرياليستی
کنفرانس، از کاگران و خلقها و نيروهای مترقی و انقالبی سراسر جهان ميخواهد که هر چه بيشتر و فعالتر از مبارزه 

کارگران کشورهای امپرياليستی . چون آنها از استقالل ملی خويش دفاع ميکنند... خلقهای خاور ميانه حمايت نمايند
مبارزه کرده و آنانرا وادار نمايند تا واحدهای خود را از عراق و افغانستان » خودی« رند که بر عليه دولتهای وظيفه دا

  ...تا از دولت صيهونيست، نژادپرست و جنايتکار اسرائيل حمايت نکنند... خارج کنند
ه کيفر برسند، کوشش خواهد کرد تا تمام کنفرانس، از تمام  امکانات بين المللی خود استفاده خواهد کرد تا جالدان خلقها ب

 به محاکمه کشيده – بخاطر جناياتشان در عراق و فلسطين و لبنان و افغانستان –رهبران امپرياليست و صيهونيست 
  . شوند

  
  مرگ بر امپریاليسم 
  مرگ بر صيهونيسم 

زنده باد مبارزه خلقهای عرب و همه خلقهای خاور ميانه 
  ریاليسم و صيهونيسم بطور کلی، بر عليه امپ

  زنده باد همبستگی کارگران و خلقها 
  زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری  

 –کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای مارکسيست 
   ميالدی 2006برزيل، نوامبر . لنينيست
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