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 ھا آبان، حماسۀ شنبۀ سرخ و ھراس رژیم ازحضور مردم در خیابان١٣

 
 بھ ١٣۵٧این روز یاد آور حماسۀ خونین ھزاران دانش آموزی است کھ در . رسد  آبان، روزدانش آموزبزودی فرا می١٣ 

حمایت از اعتصاب آموزگاران، بھ حمایت از اعتصاب ھزاران نفر ار کارگران نفت خوزستان، کارگران و کارمندان شرکت ملی گاز 
، اعتصاب کارکنان آب تھران و بھ حمایت و ھااعتصاب کادرپزشکی بیمارستانایران، اعتصاب کارگران و کارمندان دخانیات، 

پارچھ بھ میدان آمدند و با پیوستن بھ دانشجویان انقالبی در مقابل   پر شکوه مردم در سراسر ایران یکھاىھمبستگی از تظاھرات
 ھادراثر یورش وحشیانۀ نیروی سرکوبگر،ده. رد زدنددانشگاه تھران با نیروی گارد شاھنشاھی رژیم منفور پھلوی قھرمانانھ دست بھ نب

 رنج و کار پیمان خونین خویش را ھاىدر این روز تاریخی، جوانان انقالبی میھن ما با توده. تن از دانش آموزان بھ خون درغلطیدند
  :فریاد رسای جوانان کھ توفید. تر ساختند ھرچھ مستحکم

پی آمد حماسۀ شنبۀ سرخ، جوانان . ، رژیم سرسپردۀ شاه را بھ لرزه در آورددانشگاه سنگر آزادی است نھ النۀ جاسوسان
 ستمدیدۀ جوانان از فراز دانشگاه ھرچھ مشتعل ھاىخشم تودهاى ھشعلھ. انقالبی مجسمۀ شاه را در صحن دانشگاه تھران بھ خاک کشیدند

، ھا، سرنیزهھاتا سرانجام بھ رغم تمامی توطئھ. وج رسیدعکس درباریان طعمۀ آتش گشت و شور انقالبی بھ ا. تر بھ آسمان زبانھ کشید
 .حبس و شکنجھ و اعدام مخالفین و مبارزین انقالبی و کمونیست، شاه با تاج و تخت فرسودۀ سلطنت بھ مزبلۀ تاریخ راھی گشت

ستکبار جھانی، روز حماسۀ مبارزه علیۀ ا" آبان، حماسۀ شنبۀ سرخ، بھ ١٣ با روی کارآمدن رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی، 
اری والیت فقیھ درژیم سرمایھ. ، تبدیل گشت"دانشجویان خط امام، روز تسخیر سفارت آمریکا و روز تبعید خمینی بت شکن بھ ترکیھ

.  حکومت استبدادی خویش را مستحکم نمایدھاىاسالمی ھر سالھ تالش نمود صدھا ھزارنفر را بھ بھانۀ این روز بھ میدان آورد تا پایھ
 جز رمۀ گوسفند قائل نیست برای تفرقھ و شستشوی مغزی جوانان و تداوم حکومت خویش بھ ریسمان ھایم کھ ھیچ نقشی برای تودهرژ

با این ھمھ دیری نپائید  کھ . مذھب چنگ زد و با فریب و نیرنگ بخشی از جوانان نا آگاه را بھ عملۀ سرکوبی و خبر چینی تبدیل ساخت
 اغواگرانھ  وھالۀ نور احمدی نژادھا بھ تھ دیگ خورد و اکنون ھاى ماندۀ اسالمی کساد شد و کفگیر سیاستکاری رژیم پس بازار فریب

 وحشیانھ،  فقر و فساد و دزدی و تبعیض و دروغ و تقلب و ریا و ھاىبعد از سھ دھھ کشتار و سرکوب خونین مردم ، تجاوز و شکنجھ
 آبان، بھ عزا نشستھ ١٣بیند و در آستانۀ برگزاری  تظاھرات  حاصرۀ مردم میشکاف و چند دستگی درون حکومتی، او خود را در م

 . است
پنداشت با سرکوب خونین تظاھرات مردم کھ در اعتراض بھ نتایج انتخابات شکل گرفت،   کودتاچی احمدی نژاد می-باند نظامی

.  ادامھ دھدشانان را خانھ نشین گرداند و بھ خالفت جابرانھ بھ ویژه جواھا تنفسی جامعھ، تودهھاىمی تواند با توسل بھ بستن تمام روزنھ
 آمده و فریاد خشم خود را علیۀ رژیم جمھوری اسالمی و باندھای ھالیکن مردم ما نیز با زیرکی و استفاده از ھر فضایی بھ خیابان

ی در انظار داخلی و بین المللی بیش از و.  برای رژیم زھر مار شدروز قدس. نداگر بی وجدان ابراز داشتھ تبھکار و آدمکش و شکنجھ
بر دیکتاتور جوانان با شعا مرگ .  در استادیوم صد ھزارنفری نیزموجب نگرانی رژیم گشتفوتبال مسابقۀ. پیش افشاء و بی اعتبارشد

ارشاد جمھوری  با پرتاب لنگھ کفش بھ سوی  وزیراسبق دانشجویان.  بھ رژیم و سیاست ورزشی وی تف ریختندمرگ بر دولت کودتا و
مبارزات . دھند رزمند و ھراسی بھ دل راه نمی اسالمی و فریاد دولت کودتا، استعفا، استعفا، نشان دادند کھ برای آزادی قاطعانھ می

مردم ما ،امروزاز ھر فرصت .  در اشکال مختلف ادامھ  داشتھ و خواب از چشمان ارتجاع ربوده استکارگران، دانشجویان و جوانان
، فرھنگی، اجتماعی، روزدانش آموز، روزدانشجو، سالگرد ھا و یادبودی، ھر رخداد تاریخی چھ در قالب برگزاری نمایشگاهو مراسم

 گره کرده و شعارھای ھاىآیند و با مشت  میھا بھ خیاباناىجویند و بھ صورت توده سود می... ھاانقالب بھمن، روزقدس و نمازجمعھ
جمھوری اسالمی اگربھ استقبال این .رژیم نھ راه پیش دارد و نھ راه پس. شوند اسالمی در گیرمیکوبنده با مزدوران سرکوبگر رژیم 

شود و اگر غیر این عمل کند بھ معنای عقب نشینی و اعالم   و سالگردھا برود با تظاھرات و شعارھای کوبنده روبرو میھامراسم
کند و   رژیم مافیای احمدی نژاد کھ بھ شدت احساس خطر می.شکست رسمی وتائید ھراس و وحشت ازمردم معترض و خشمگین است

دراین روز سھ میلیون دانش « :  آبان تھدید نمود کھ ١٣سردارجوکار رئیس بسیج دانش آموزی در مورد . دھد بھ مردم دندان نشان می
 فریب اىعده.... تھ خواھند داشت آموز بسیجی در مراسم مبارزه با استکبار جھانی در راه پیمائی سراسر کشور حضوری سازمان یاف

اما مردم با بصیرت و .  انقالبی انحراف ایجاد کندھاىخواھند از این فضاھا سوء استفاده کنند و دشمن سعی دارد  در جنبش خورده می
 .»  را خنثی خواھند کردھاھوشیاری کھ دارند این توطئھ

ئی ھا آبان شیطنت١٣کانون فتنھ اعالم کرده کھ در روز « :رج گفت علی فضلی فرماندۀ سپاه استان تھران نیز درجمع بسیجیان ک
 .»در این زمینھ باید ھشیارباشیم و غفلت نکنیم. خواھد داشت

برگزاری ھرگونھ  برای «   اسماعیل احمدی مقدم فرماندۀ نیروی انتظامی ایران نیز در سوم آبان بھ خبرگزاری ایلنا گفت کھ
. این در حالی است کھ در گذشتھ برای برگزاری چنین روزی ھیچ سخن از مجوز نبود. »فتھ شود آبان باید مجوز گر١٣تجمعی در 

کسانی کھ مھرۀ دست دیگران ھستند و « : مھرماه اشاره داشت٢۴احمد جنتی دبیر شورای نگھبان نیز درھمین رابطھ درنماز جمعھ 
یشان بر آب ھادانند این بارھم نقشھ ز بی نقشھ نیستند، ھرچند مییشان در مراسمی مانند روز قدس خنثی شد، در این مراسم نیھانقشھ

آید  پیدا کنند بدشان نمی» رو« آبان اگر ١٣ای در روز  عده،گذارند ای ھم نمی خواھند نظام را براندازی کنند و عده ای می عده.خواھد شد 
 »ن سست رفتار کند خیانت كرده استگرا ی در مقابل فتنھئاگر دستگاه قضا،باد آمریکا ھم سر دھند کھ شعار زنده

خواھد با این عربده   آبان، روز دانش آموز است و می١٣ اینھا ھمھ وحشت روزافزون رژیم امنیتی نظامی احمدی نژاد از روز
جوانان . گ استاما این تازه آغاز جن.  بھ ھواداران و مزدوران خود اعتماد بھ نفس دھد و با جوانان مبارز و انقالبی مقابلھ نمایدھاکشی
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دیگر اثر " پر شور و مبارز باز ھم بھ میدان خواھند آمد و با، شعارھای توپ، تانک، مسلسل،  اعدام، شکنجھ و تجاوز و اعتراف گیری
 آبان ، حماسۀ شنبۀ سرخ، سنت باشکوه ضد ١٣روز. رژیم را بھ چالش خواھند گرفت" نترسیم، نترسیم ما ھمھ باھم ھستیم"ندارد و 

ی و ھمبستگی و یگانگی دانش آموزان با کارگران اعتصابی جنوب و آموزگاران و سایر زحمتکشان علیۀ ارتجاع سلطنت پھلوی استبداد
با گسترش اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگران لولھ سازی اھواز، پیکارکارگران نیشکر ھفت تپھ، اعتراضات  است و اکنون

باید بھ دفاع روشن از مطالبات بر حق  ران خودرو صدھا اعتصاب دیگر کارگری، میکارگران شرکت واحد، اعتراضات کارگران ای
کارگران و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و ھمۀ زندانیان سیاسی پرداخت و بر پیوند جنبش اعتراضی با کارگران قھرمان ایران 

 . تأکید ورزید
ن داریم با میدان آمدن طبقۀ کارگرقھرمان ایران و کنارزدن تمام ما ایقا. گیرد تری می  ھر روز دامنۀ وسیعاىجنبش توده

آوردھای آن سھیم بودند و   رنگارنگ بورژوازی کھ در سرکوب و خفھ کردن انقالب بھمن و دستھاى ضد انقالب و جناحھاىتفالھ
را با تمام سازو برگش سرنگون و امروز نیزبرسرقدرت وغارت مردم با جناح غالب در گیرند، کلیت نظام  فاشیستی جمھوری اسالمی 

یک باردیگررسالت و نقش تاریخی خویش را در برچیدن استبداد سیاه قرون وسطائی و استقرار آزادی ایفا خواھد نمود و جزاین  نیز 
 .نخواھد بود

 
 ! سرخ گرامی بادۀ شنبۀیاد جانباختگان حماس

 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایھ
 !ی بشریتئباد سوسیالیسم این پرچم رھازنده 

    )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٨بان آ

www.toufan.org
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یادی از رفیق داریوش فاضلی عضو ھئیت رھبری شنبۀ سرخ
 

 بھار  نام نشریھ اتحادیۀ دانش آموزان ایران بود کھ درشنبۀ سرخ.  نزدیک استحماسۀ شنبۀ سرخ آبان، روز دانش آموز، ١٣
 و ٥٧آوردھای انقالب شکوھمند بھمن  آزادی و در فضای انقالبی تأسیس گردید، بھ سرعت رشد کرد و در دفاع از آزادی و دست

یافت و در قلوب بسیاری از دانش   بھ طور مرتب انتشار میشنبۀ سرخنشریۀ . آگاھی بخشیدن بھ دانش آموزان نقش بھ سزائی ایفا نمود
  مورد ھجوم وحشیانۀ اتحادیۀ دانش آموزان ــ شنبۀ سرخروزی نبود کھ . شد  و ھر روز بر تیراژش افزوده میآموزان جای گرفتھ بود
بخش  بارھا اعضای اتحادیۀ شنبۀ سرخ بھ خاطر فعالیت خستگی ناپذیر و آگاھی. اران حزب اللھی قرار نگیرددتاریک اندیشان و چماق

، فرمان سالخی انقالبیون ٦٠ خرداد ٣٠بعد از کودتای . ر و اذیت و سرکوب قرارگرفتندشان از مدارس اخراج و مورد آزا و افشاگرانۀ
 جنون ھاىطلبان رنگارنگ کنونی آغاز شد و اعدام و ریشھ کن کردن انقالب توسط رھبر جمھوری اسالمی، خمینی جالد و اصالح

 داغدار شرط بقای رژیم کثیف و ضد ھاىحشیانۀ  خانوادهآمیز جوانان، شکنجھ و تجاوز بھ دختران باکره قبل از تیرباران و سرکوب و
 تن ازیاران و نونھاالن ھادر این بین اعضای شنبۀ سرخ  نیز از زیر تیغ سالخی رژیم اسالمی گذشتند و ده. بشری نظام اسالمی گردید

راینی، مسعود نائبیان، داریوش انصاری  سالھ، مھدی شیرخدا، داریوش اسف١٤رفقا نبی مفیدی  . این اتحادیھ بھ جوخۀ اعدام سپرده شدند
.  تیرباران شدند٦٣ تا ٦٠ ھاى  دانش آموز پر امید دیگر اعضای اتحادیۀ شنبۀ سرخ یا بھ زندان افتادند و یا بالفاصلھ درسالھاو ده

ھ بھ جرم  بود کاعضای رھبری اتحادیۀ دانش آموزان شنبۀ سرخ و مسئول کل تشکیالت مازندرانرفیق داریوش فاضلی یکی از 
 توسط حزب ١٣٦٢یاد نامۀ زیر در سال .  تیرباران شد١٣٦٢وفاداری بھ آرمان کمونیستی و دفاع از کارگران و زحمتکشان درمھرماه 

 ١٣٦٤ ، در پرکشیدۀ توفان مرغان، در کتاب یادنامۀ جانباختگان توفاندرایران انتشار یافت وبا اضافاتی بر آن ) توفان(کارایران
 تن از اعضای جانباختۀ شنبۀ سرخ و ھزاران ھاما با انتشار این یادنامھ یاد و خاطرۀ رفیق داریوش فاضلی و ده.  ردیدمجددًا منتشرگ

داریم و ایمان  جوان و نو جوان دانش آموز مبارز و انقالبی را کھ توسط رژیم فاشیستی جمھوری اسالمی تیرباران شدند، گرامی می
نتقام خون این جوانان را با سرنگونی رژیم اسالمی، محاکمھ و مجازات عامالن و آمران این کشتار داریم کھ روزی مردم شریف ایران ا

 .بیرحمانھ خواھد گرفت و جز این نیز نخواھد شد
  توفان  نشریھ الکترونیکیھئیت تحریریھ                                           

١٣٨٨آبان ماه                                                                             

                                                               * * * 
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او بھ ھمت و .  متوسط در شھر محمود آباد مازنداران چشم بھ جھان گشوداى در خانواده١٣٤٠رفیق داریوش فاضلی در سال « 
 توانست بھ مدرسھ رود و ضمن کار بھ تحصیل خویش نیز ادامھ دھد و تا کالس سوم نظری را فداکاری پدرش کھ کارگر خیاطی است

 .در شھر محمود آباد بھ پایان رسانید
اتفاق برادر کمونیست خویش قدرت فاضلی و رفیق جان برار روحی و سایر رفقای توفان با فعالیت در ھ رفیق داریوش ب

ی گردیدند و بدین مناسبت از نفوذ قابل توجھی در میان دھقانان منطقھ ئع روستا وسیھاىروستاھای محمود آباد موجب حرکت
 بین دھقانان ھا منجر بھ تقسیم زمین فئودال، منطقھۀ فعالیت ارزشمند رفقا دوشادوش دھقانان زجر کشید،قبل از انقالب. برخوردار بودند

 .ردار بودندگردید و بدین جھت توفانیان نزد روستائیان از محبوبیت خاص برخو
مار را در نزد ئ لنینیسم این مکتب رھاــ مارکسیسم ، این فرزند رنج و کار،رفیق داریوش ی بشریت از جور و ستم و است

ھ خاطر شایستگی و پشتکار بی نظیر بھ  و قھرمانانی چون رفیق شھید قدرت فاضلی و جان برار روحی آموخت و بھاکمونیست
 .دعضویت حزب کار ایران نائل گردی

 جھت سرنگونی رژیم منفور شاه ،یوش در کنار ھمرزمان توفانی در کنار مردم آمل و محمود آبادر شھید دا،در دوران انقالب
 کھ داشت توانست اىخاطر ھوش و ذکاوت و اخالق پسندیدهھ رفیق داریوش در دوران تحصیلی ب. فعالیت چشمگیری از خود نشان داد
.  کشانیدھاکھ قبل از انقالب بھمن بسیاری از دانش آموزان را بھ خیابان طوریھ خود جلب کند بھ نظر بسیاری از دانش آموزان را ب

 رفیق داریوش خیلی زود توانست دانش آموزان بسیاری را ،)شنبۀ سرخ( دانش آموزان ایران ۀاتحادیپس از پیروزی انقالب و تشکیل 
کھ در مدت کوتاھی نھ تنھا این   بھ طوری، انقالبی بکشاندۀ بھ این اتحادی،کھ دور و بر او بودند و خواھان فعالیت انقالبی بودند

 .رسید.......... ساری و ، بابل، فعالیت آن بھ شھرھای دیگر مازندارن چون آملۀتشکیالت در شھر محمود آباد گسترش یافت بلکھ دامن
 را بھ عھده مازندارن یالت شنبۀ سرخ درمسئولیت کل تشک بی نظیرش ھاىدیری نگذشت کھ رفیق داریوش بھ خاطر فعالیت

 ھر سال وارد یک ، دانش آموزی را بھ دانش آموزان مدارس مختلف بشناساندۀکھ بتواند ھر چھ بیشتر این اتحادی گرفت و برای این
 . میشداىمدرسھ

طور ھ  گردید و ب و ذکاوت بی نظیرش و پشتکاری کھ در مبارزه داشت بھ ھئیت مرکزی شنبۀ سرخ انتخابشاو بھ خاطر ھو
ھای انقالب را یکی پس از دیگری زیر پا گذاشت و با دورآ در این موقع کھ رژیم فاشیستی خمینی دست. کار پرداختھ  باىحرفھ

 رفیق با دانش آموزان متشکل در شنبۀ سرخ و ،پرداخت متشکل کردن چماقداران حزب اللھی بھ سرکوبی آزادیخواھان و آزادی می
 ھادر ھمین رابطھ. ویژه رفقای حزب کار ایران بھ دفاع جانانھ از آزادی پرداختھ  بھ ھمراه سایر نیروھای انقالبی بدیگر دانش آموزان

خاطر جو انقالبی حاکم بر جامعھ و فشار ھ  در زندان سرانجام بھادست رژیم  جالد خمینی گرفتار آمد و پس از مدتھ بود کھ سھ بار ب
افزود و ھمین مسئلھ باع   بر شدت فعالیت خود می،شد کھ از زندان آزاد می او ھر باری. اد شدزمان از زندان آز  در آنھاتوده
تا . چون خاری در چشم دشمنان بود و آنھا ھمواره منتظر فرصتی بودند تا باالخره او را از سر راه خود بردارند شد کھ رفیق ھم می
کند و   از محمود آباد فرار می،وجود آمده بودھ  در شھرھا بکھر و خفقانی خاطر جو تروھ رفیق ب. رسد  فرا می٦٠ خرداد ٣٠کھ  این

ل سایر رزمندگان و رفقای انقالبی ھمسنگرش بھ مبارزات مخفی می کھ محل سکونت وی در تھران توسط یک مزدور  تا آن. پردازد م
 رفیق داریوش در منزل عمویش در تھران ٦٠اه در تیرم.  کشف و بھ سپاه پاسداران اطالع داده میشود، کھ از اقوامش بوداىتوده

رفیق . گردد شود و بالفاصلھ حکم اعدام رفیق توسط حاکم شرع بیدادگاه رژیم در شھر آمل صادر می دستگیر و بھ آمل باز گردانده می
وجود  پریده و با باغ ۀی زندان بھ محوطئ دستشوۀداریوش چند ساعت قبل از تیرباران با جسارت و خالقیت خاص  خویش از پنجر

 .نماید  در تھران ارتباطش را با حزب برقرار می گذشتھ و مجددًاھازخمی شدن و در رفتگی پایش بھ کمک روستائیان منطقھ از مزرعھ
 :نمود رفیق داریوش پس از فرار قھرمانانھ از چنگال دژخیمان رژیم چنین تعریف می

 یکی از ،شویم ھ پاسداران بھ اطالع رساندند کھ فردا صبح تیرباران میشب ھنگام ک. من باتفاق چھار مجاھد ھم سلول بودیم"
 ." پیراھن من با خون تو رنگین بشود،خوری  مجاھدین پیراھن خود را بھ من ھدیھ نمود و گفت دلم میخواھد در ھنگامیکھ گلولھ می

کھ در آذر ماه  دگی خویش ادامھ داد تا این حزبی خود بھ شھر اصفھان منتقل گردید و بھ زنھاى فعالیتۀرفیق داریوش جھت ادام
 نظیر یی رژیم ننگ و نفرت را مردانھ تحمل نمود و با استقامتی بئ شکنجھ قرون وسطاھا در اصفھان دستگیر گردید و ماه مجددًا٦١

 بھ ٦٢ مھر ماه  اسرار حزبی و خلق را در سینھ محفوظ نگھداشت و باالخره درۀ کلی، و انقالبیون استھا کمونیستۀکھ صفت مشخص
مرش نگذشت٢١گر چھ رفیق داریوش بیشتر از .  تیرباران گردید، زحمتکشان و انقالب،جرم وفاداری بھ کمونیسم  ، بھار از زندگی پر

ولی با خون سرخ خویش نھال انقالب دمکراتیک و ضد امپریالیستی مردم ایران را کھ ھمانا راھگشای انقالب سوسیالیستی است آبیاری 
 .نمود

 بر جنایت اى نام رفیق داریوش فاضلی را ھمانند ھزاران انقالبی دیگر منتشر ننمود تا پرده،رژیم نوکر صفت جمھوری اسالمی
 ».بی حد ننگین خویش پوشانده باشد

!یاد رفیق داریوش گرامی و راھش استوار باد
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 بحران سیاسی و اقتصادی و نقش طبقۀ کارگر
، فوران آتشفشان خشم و نارضایتی و انزجار از سی سال حاکمیت باندھای مافیائی و جنایتکار ھاجوش توده  خودجنبش

مال شدن، تحمل توھین و تحقیر، بی   جان بھ لب رسیده  را بھ طغیان کشاند، سی سال  لگدھاىعاملی کھ توده. جمھوری اسالمی است
 ضعیف کشی، تبعیض، فقر و بیکاری، گرانی و تورم، فساد و رانت خواری، باجگیری و حقوقی و نا امنی، اجحاف و خفقان، استبداد و

باعث  تشدید شکاف در حاکمیت و ایجاد زلزلۀ سیاسی شده  مبارزات دلیرانۀ مردم از جان گذشتھ با دژخیمان رژیم . غارت و چپاول بود
تر کردن پرچم  اھم کرده، کھ طبقۀ کارگر بتواند، با برافراشتھفر مناسبی بحران سیاسی و بحران اقتصادی موجود، شرایط بلقوۀ. است

جھت تعمیق و رادیکالیزه شدن جنبش خود پوی ضد استبدادی  یافتھ و مؤثر در تشکل، تحزب، تجمع و اعتصاب، نقشی سازمان آزادی
 ھاىاز حکومت و خارج آن و دستگاه دستھ راستی رانده شده ھاىن توسط جریانآراھھ کشاندن   ایفاء کند؛  و مانع از بھ کژھاتوده

 . تبلیغاتی وابستھ بھ امپریالیسم و صھیونیسم شود
 ورشکستۀ نئو لیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جھانی و سازمان ھاىبحران اقتصادی موجود ناشی از اجرای سیاست

عمل رسمی رژیم تبدیل شده  و بھ طور پیگیر در تجارت جھانی است کھ از زمان ریاست جمھوری رفسنجانی تا بھ حال بھ دستورال
 و باندھای رژیم از جملھ آقای میر حسین موسوی در مورد آن وحدت ھاشود و ھمۀ جناح  اقتصادی ــ اجتماعی دنبال میھاىعرصھ

خصوصی سازی  این سیاست، لغو مداخلۀ دولت در مسائل اقتصادی، آزادی حرکت سرمایھ، کاال، خدمات، ھاىاز شاخصھ.  نظر دارند
 خصوصی از ھر محدودیتی، آزادی تجارت ھاى و آزادی شرکتھا، صنایع، سیستم حمل و نقل، برق و آب، مدارس، بیمارستانھابانک

 عمومی ھاى، قطع ھزینھھا و یارانھھا، برداشتن موانع در تجارت، برداشتن تعرفھھابین المللی و سرمایھ گذاری، عدم کنترل قیمت
 بھداشتی، تأمین امنیت سرمایھ و تنظیم قوانین کاری در راستای منافع سرمایھ و بی حقوقی ھاىد آموزش و مراقبتخدمات اجتماعی مانن

 .نیروی کار میباشد
 

 ورشکستگی صنایع
 در صد ٩٠ پیمانکاری و استخدام موقت و خروج ھاىگسترش شرکت...  ورشکستگی صنایع نساجی و کفاشی، چای و شکر و

ئی از دست ھاتر شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا، ھمگی نمونھ ایتی قانون کار، شکاف عمیق طبقاتی، ثروتمندنیروی کار از چتر حم
شان ھم چون  احمدی نژاد با تائید رھبر معظم" دولت مھرورز و عدالت خواه" اقتصادی است  کھ ھاىآوردھای این سیاست

 .کند نبال میخاتمی آن را د" اصالحات"رفسنجانی و دولت " سازندگی"دولت
بھ عنوان . کنند شھرھای صنعتی کشور با یک سوم ظرفیت خود کار می: گوید رئیس اطاق بازرگانی در مصاحبھ با ایلنا می

 در صد ۶٠کنند و   در صد ظرفیت خود کار می۴۵ آرد سازی با کمتر از ھاى درصد، کارخانھ۵٠نمونھ، صنایع لبنی با کمتر از 
 .یر فعالندظرفیت تولید لوازم خانگی غ

 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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 اخراج کارگران ادامھ دارد
 ایران خودرو، ٩٠گزارشات کارگری حاکی از احتمال اخراج ھزاران کارگر میدان گازی پارس جنوب، خطوط تولیدی ال 

 .  نئولیبرالیستی  استھاىیاست واحد صنعتی دیگر بھ علت رکود ناشی از ھمین سھاتایدواتر، آلومینیم اراک و ده
 :در مورد ایران آمده است.) سی. یو. تی. آی(  صنفی ھاىدر گزارش سالیانۀ کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ

بستھ شدن کارخانجات و عدم پرداخت دستمزد . لمللی و کاھش قیمت نفت استا بینھاىاقتصاد ایران شدیدًا تحت تاثیر تحریم» 
. گیرد  سرکوبگرش بھره میھاىاست و دولت رئیس جمھور احمدی نژاد از اقتصاد ضعیف برای توجیھ سیاستکارگران ھنوز عادی 

حکومت برای . شوند گیرند و با احکام عاجز کنندۀ قضائی روبرو می فعاالن صنفی توسط نیروھای امنیتی مورد ھدف قرار می
 انقالب، متھم بھ ھاىتعداد زیادی فعاالن صنفی توسط  دادگاه. استسرکوب ھر نوع اظھار نارضایتی عمومی بھ قوانین امنیتی متکی 

 «.توھین بھ فعاالن اجتماعی از قبیل شکنجھ، زندان و اعدام متداول است. نداشده" بھ مخاطره انداختن امنیت ملی"و" تبلیغ علیۀ نظام"
 شدن منصور اسالو دبیرکل اتحادیۀ کنفدراسیون بین المللی در گزارش خود بھ دستگیری و ضرب و شتم مداوم و زندانی

کارگران اتوبوسرانی تھران و حومھ، ابراھیم مددی معاون اسالو و سایر اعضاء و فعالین سندیکای شرکت واحد و دستگیری و زندانی 
 کھ دو شدن فعالین اتحادیۀ آزاد کارگران ایران در کردستان و عسلویھ  و محکومیت شالق و زندان چھار فعال کارگری در سنندج

نفرشان زن بودند  و محکومیت پنج عضو ھیئت اجرائی سندیکای نیشکر ھفت تپھ بھ زندان و اعتصابات و اعتراضات کارگری در 
 .کند تایر و واگن پارس اراک و ایران خودرو اشاره می کارخانۀ کیان

ی است، در کنار بحران حکومتی، چنان  دستھ جمعھاى رکود و بحران اقتصادی، کھ نتیجۀ مستقیم آن، افزایش بیکاری و اخراج
 .ار را بھ وحشت انداختھ، کھ آنھا را، بھ ھشدار و چاره اندیشی واداشتھ استدنمایندگان حکومتی طبقۀ سرمایھ

او . وی وزیر کار مرتجع و ضد کارگِر کابینۀ موسوی در اوایل دھۀ شصت بود(ی وابستھ بھ احمد توکل" الف"سایت 
 ا کھ، در باب اجارۀ فقھ اسالمی، تدوین کرده بود ، و طبق آن، کارگر، باید خود را تحت عنوان کارپذیِرخواست قانون کاری ر می

اجیر، در اختیار مؤجر یا کارفرما قرار دھد، بھ طبقۀ کارگر تحمیل کند کھ با واکنش شدید کارگران مواجھ شده و مجبور بھ باز پس 
تر  نسبت بھ وخیم.) داد نشستگی نداریم و باید بھ کارگرانی کھ توانائی کار ندارند ذکاتاو معتقد بود کھ در اسالم باز. گرفتن آن شد

ھمۀ اخبار چند ماه گذشتھ، دال بر » : نویسد دھد و می ھشدار می گسترش اعتراضات و طغیان کارگری شدن رکود اقتصادی و خطر
، نگرانی از گرسنگی خانواده، شیر خشک ھالی تحرکات آبیانگیزۀ اص... دارد) کارگران (ھاگیری گستردۀ اعتراضات یقھ آبی شکل

 کارگری ھاىاین سایت پس از اشاره بھ گسترش اعتصاب«  .فرزند، اجارۀ مسکن آخر ماه، ادامۀ تحصیل فرزند و درمان ھمسر است
ظرف .  وخامت داردرکود اقتصادی در کشور رو بھ» : نویسد در نساجی بوکان، الستیک دنا، پرریس و کشت و صنعت ھفت تپھ می

ھزار کارگر در ٢٠٠ند و ا نفر بھ خیل کارگران بیکار پیوستھ١۶۴۶ در صد باال رفتھ و ٣یک ماه و نیم گذشتھ، نرخ بیکاری در تھران 
عات البتھ باید بھ این نکتھ توجھ داشت کھ آمار و ارقام و اطال«  . ندا ماه حقوق خود را دریافت نکرده۵٠ تا ٣ کارخانۀ ایران بین ۵٠٠

باشند و فقط بیان کنندۀ ده  شود کھ تحت پوشش وزارت کار می  بیش از ده نفر و کارگرانی میھاىارائھ شده فقط مربوط بھ کارگاه
 .درصد فاجعھ است

آمده است کھ از ھفت میلیون و دویست ھزار .) سی. یو. تی. آی( صنفی ھاىدر گزارش سالیانۀ کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ
شود کھ از ده کارگر بیشتر باشند و  ئی میھا نفر تحت پوشش وزارت کار ھستند زیرا قانون کار شامل کارگاه٧٠٠٠٠٠گر فقط نفر کار

گونھ امنیت شغلی و بیمۀ خدمات درمانی و   درصد کارگران  فاقد پشتیبانی قانونی ھستند و بدون ھیچ٩٠بھ این ترتیب حدود 
 .قوق و در بسیاری موارد کمتر از آن تحت بدترین شرایط کار کنندازکارافتادگی و بازنشستگی با حداقل ح

افتد،    ماه بھ تعویق می۵٠ تا ٣سوم خط فقر است و آن را ھم بین   حال یک لحظھ در نظر بگیرید با چنین دستمزدی کھ یک
 .کنند کارگران چگونھ زندگی می

 ھزار کارگر در این کشور ٢٠٠بیش از ھفت میلیون و » : د دھقان کیا عضو ھیئت مدیرۀ کانون شوراھای اسالمی کار می گوی
خواھند بدانند بانک مرکزی چگونھ گوشت، مرغ، شیر، روغن نباتی و  کنند کھ سرنوشت مزدی برای آنان مھم است و می زندگی می

 « را ارزان شده می داند؟ ھاسایر اقالم مصرفی خانواده
وابط عمومی سندیکای کارگران ھفت تپھ در مصاحبھ با دویچھ ولھ ضمن  است کھ رضا رخشان مسئول رسائیاف واندر چنین 

او . نگرانی ما از اخراج احتمالی این افراد پس از زندان است  » :دادن خبر محکومیت پنج نفر از اعضاء سندیکای ھفت تپھ می گوید
گوید وی و دوستانش نگران  کند و می اعالم می" یگانھ بھاىاقدام علیۀ امنیت ملی از طریق انجام مصاحبھ با رسانھ"اتھام این افراد را 

شود، اما آن چیزی کھ این کارگران را نگران کرده، احتمال اخراج آنھا پس از  دانند زندان باالخره تمام می زندان نیستند چون می
 «. زندان است

کارگر، حکم اعدام زمانی است کھ از کار برای . دانیم آن چیزی کھ مد نظر آقایان است اخراج ماست ما می» : رخشان می گوید
 «.  اوضاع ملتھبی دارندھا و االن نگران این مسئلھ ھستند و خانوادهاخراج شود
 

 خواھانۀ کارگران ادامھ دارد پیکار عدالت
طی دھۀ اخیر بھ طور متوسط  ساالنھ بیش از ھفتصد حرکت اعتصابی و اعتراضی کارگری وجود داشتھ است کھ از جملھ، 

کارگران .  برحق استھاىآوردھای آن پی بردن بھ ضرورت اتحاد و ھمبستگی و داشتن تشکیالت مستقل برای رسیدن بھ خواست دست
آگاه و رزمندۀ شرکت واحد و نیشکر ھفت تپھ و ایران خودرو و کیان تایر با پیکار دلیرانۀ خود پرچم آزادیخواھانھ و عدالت پژوھانۀ  
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آنھا در راه آزادی بیان و قلم، مطبوعات، تشکیالت و اجتماعات و اعتصاب، ھزاران . ستقل برافراشتندخود را در راه ایجاد تشکل م
 .فداکاری و ایثار کردند و سرمشق خوبی برای ھمۀ زحمتکشان و جوانان و زنان انقالبی کشورمان ھستند

جنبش خودپوی ضد استبدادی ھستند  باید خواھانی کھ ستون فقرات  جنبش دانشجوئی و جنبش زنان و روشنفکران و ھمۀ آزادی
بھ این امر بسیار مھم  توجھ داشتھ باشند کھ آموختن از جنبش کارگری و ھمبستگی با این جنبش و تقویت آن تنھا تضمین رسیدن بھ 

 ! آزادی واقعی است
 ترین مطالبات محوری جنبش کارگری در شرایط فعلی مھم

  . داشتن تشکیالت مستقل سندیکائی است-١
 رژیم و بازگشت آنھا بھ کار و پرداخت غرامت بھ ھاى آزادی بی قید و شرط ھمۀ فعالین سندیکائی و لغو ھمۀ احکام بیدادگاه-٢ 

 آنھا 
  تأمین و تضمین امنیت شغلی وممانعت از اخراج کارگران بدون تائید تشکیالت مستقل سندیکائی-٣
  لغو قراردادھای موقت -۴
 ، اصناف و کشاورزی و خدمات از چتر حمایتی قانون کارھا مختلف صنایع، کارگاهھاىان بخش برخورداری ھمۀ کارگر-۵
 .  افزایش دستمزدھا و پرداخت بھ موقع آن است-۶

تنھا با بھ میدان آمدن متشکل کارگران و اعتصاب عمومی و پیوستن جنبش دموکراتیک زنان، دانشجویان و جوانان و 
توان رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی را فلج ساخت و با تعرض  عی بھ این اعتصاب است کھ میروشنفکران و سایر اقشار اجتما

 . گردد شرایط فروپاشی  جمھوری اسالمی  از ھمینجا آغاز می. و موضع برتر وی را بھ عقب نشینی وادار کرد

 !زنده باد رزم متحد کارگران
 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ

 
 * ** * * * 

 
 پرستش خداوند و اسالم  و پول

 شکاف عظیم میان دارا و ندار
 

 
 

 کالنی در دست خود متمرکز ھاىاقلیتی معدود ثروت. تفاوت میان دارا و ندار در ایران ابعاد نگران آوری بھ خود گرفتھ است
دیگر جدا   عظیمی کھ این دو را ازیکدو قطب فقر و ثروت و شکاف. ساختھ و زندگی پر تجملی را برای خود فراھم آورده است

این اختالف شدید طبقاتی برای رژیمی کھ خود را حامی مردم فقیر و زحمتکش . کند در تاریخ یک قرن اخیر بی بدیل است می
 دھد، ننگین و شرم آور است و سردمداران جمھوری  فریبنده  داده و ھنوز ھم میھاىنمایاند، برای رژیمی کھ در گذشتھ وعده می

پذیرد،  کنند کھ اسالم فقر و ثروت را درکنار ھم نمی آنھا ھمیشھ تبلیغ کرده و می. اسالمی را دچار بیم و ھراس گردانیده است
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لیکن اکنون این تبلیغات سی . گیرند و درتائید این نظر سخنان  علی را بھ شھادت می. ثروتمندان باید پیوستھ در فکر تنگدستان باشند
ند با این وضع بی دلیل نیست کھ مردم ایران دیگر بھ اسالم دل اھزار و چھارصدسالھ، پوچ و واھی از آب درآمده کسالھ و باید گفت ی

 . کنند ھم نیز تره  خورد نمی" راستینش"بندند و برای اسالم  نمی
ید، درخدمت محرومان ازخدا غافل نشو: " کھ از روی مکر و ریا بھ ثروتمندان اندرز میدھداىگر،علی خامنھ رھبر باند کودتا

گیرد چون با  یک از این سھ اندرز را بھ گوش نمی اری، ھیچداما نظام سرمایھ". باشید، ازاندوختن ثروت و تجمل گرائی بپرھیزید
پرستد، در برابر پول،  شناسد و کسی یا چیزی را جز پول نمی ار خدائی جز پول نمیدیک سرمایھ. حیات و حرکت او سازگارنیست

داند کھ ھرکاری را ھر اندازه زشت و نفرت انگیز باشد با  او می. آید در برابر پول قدرت دیگری بھ حساب نمی. ی نیستخدای دیگر
چگونھ ممکن است او پرستش خداوند را بر پرستش . آید در حالی کھ از قادر متعال ھیچ کاری بر نمی. توان پیش برد قدرت پول می

 پول برتری دھد؟
. در مورد حقوق پائین کارگران و کارمندان انتشاریافتھ است)  مھرماه٢٩ایلنا مورخ ( خبرگزاری کارایران  اخیرًا  گزارشی از

برند  کش ایران تحت چھ شرایط اسفناکی  بھ سرمیتوان پی برد کھ اکثریت مزدبگیران زحمت با یک نگاه بھ این گزارش بھ سادگی می
این .  حاصل از آن، گرانی و تورم و ھرج ومرج  اقتصادی و دستمزد پائین اسیرنداری  و بیماریدو چگونھ در چنگال  نظام سرمایھ

در . تازه آمار رسمی است، واقعیت این است کھ دستمزد کارگران درعمل ھنوز پائین تر از آن چیزی است کھ دولت تعیین نموده است
اری اسالمی حداقل حقوق مزدبگیران را مورد یورش دایران قانون جنگل حاکم است و سیاست اقتصادی و نئولیبرالی رژیم سرمایھ

پرسند وعدۀ پول نفتی کھ قرار بود بر سر سفرۀ زحمتکشان  بیاید بھ شکم چھ کسانی ریختھ شده و  مردم می. وحشیانھ قرار داده است
 گذشتھ صرف ھاىتی در سال میلیارد دالر درآمد نف٩٠٠ دالر  و ١۴٠ میلیون بشکۀ نفت در روز با  قیمت نجومی ۵/۴تولید . شود می

کارگری کھ قدرت ابتیاع یک کیلو گوشت گوسفند را ندارد و کمرش زیر بار پرداخت اجارۀ . شود چھ مسائلی در مملکت شده  و می
پرسد این  آن ھم درمنطقۀ متوسط و یا فقرنشین تھران خم شده است می)  متر مربع۵۵( اتاق  کوچک ٢ ھزار تومان برای ۴۵٠ماھانۀ 

جات    مدرن و با استانداردھای اروپائی، این میوهھاى آخرین مدل، این رستورانھاى سر بھ فلک کشیده، این اتوموبیلھاىمانساخت
 .آری این ھمھ نعمت و فراوانی در اختیار چھ کسانیست...  سفر بھ کیش و دوبی و فرنگھاىرنگارنگ و این ھمھ ریخت و پاش

 و ریاکار و با این رئیس جمھور تقلبی و شارالتانشان در حرف از بی چیزان دفاع آیا جز این است کھ این مالیان دروغگو
اران زالو صفت کھ بھ غارت و چپاول پول نفت و دسترنج د و سرمایھھا بازاری، آقا زادهھاىکنند، لیکن درعمل از گردن کلفت می

 . کارگران مشغولند
 

ورزد،  اما نسبت بھ فقرا و بی چیزان کھ برای حقوق حقۀ خود،   مھر میرژیم کھ این ھمھ نسبت بھ اغنیاء رئوف است و بھ آنھا
کنند تا  ماه ھنوز پرداخت نشده است، بھ کارگرانی کھ برای تشکیل اتحادیۀ مستقل تالش می١٣حقوق معوق، خود، حقوقی کھ  بیش از 

بھ شدت  آنھا را سرکوب "  انقالب مخملی و نرم"نگ شرمانھ با ا خشن و بیرحمانھ برخورد کرده، بی....از حقوق خود بھتر دفاع نمایند
 تن از فعالین کارگری بھ جرم بیان حقیقت در ھامنصور اسالو رئیس اتحادیۀ شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و ده. کشد و بھ بند می

ند و از ھمین رو بھ شدت از بی ش میا کارگران را مضر بھ حال بقای پوسیدهاى حرفھھاىبرند و رژیم تشکیل اتحادیھ زندان بھ سر می
.. آورد گیری آنھا ممانعت بھ عمل می شکل

 اخیر و رو در ھاى وضعیت وخیم  اقتصادی و ترور و اختناق  کنونی غیر قابل تحمل است و صدھا اعتصاب کارگری در ماه  
تپھ و یا ایران  ر نیشکر ھفت مسلح و امنیتی رژیم سرمایھ در اھواز، کارگران لولھ سازی، دھاىرو شدن کارگران با نیروی

اگر این . نشان از اراده و عزم کارگران برای زندگی بھتر، نھ فقط برای خود، بلکھ  برای ھمۀ مردم  زحمتکش است....خودرو
چارۀ رنجبران برای رھائی . مبارزات تحت رھبری صحیح سیاسی قرار گیرد، رژیم را فلج کرده و نتایج درخشانی  بھ بار خواھد آورد

توان گام بھ گام  رژیم را بھ  تنھا با متشکل شدن و پیکار جمعی است کھ می. از فقر و گرانی و بی حقوقی، وحدت و تشکیالت است
 .عقب نشینی وادار نمود و حق را بھ زور از حلقومش بیرون کشید

 
 اقتصادی و شرایط دھشتناک حقوقی  در آن نھفتھ است نگاه کنید تا پی بھ اوضاع وخیماىحال بھ گزارش زیرکھ نکات قابل توجھ

 :و معیشتی کارگران ببرید
كشانند و بوى ناخوشایتد ھ توانند تو را با خود بھ انتھاى درد ب شوى این تنھا كارگران ھستند كھ می ی شھر كھ گم مۀدر ھمھم

صاد ایران سخت شده است و طعم باور كنید این یك واقعیت است؛ كارگر بودن در روزگار امروز اقت. زندگى را روى سرت پخش كنند
 ۀتواند براى درنگى جام یعنى ھر كس كھ بیكار است می. البتھ راه براى ھمھ باز است. كند  دھان ھمیشگى می ۀگس زندگى را در گوش

و حداقل كشند؛ مشاغلى كھ در آنھا از قوانین كار، بیمھ  در این شھر ھستند مشاغلى كھ انتظار بیكاران را مى. كارگرى بر تن كند
 . حقوقى كھ ھمواره چالش بین كارگر و كارفرما بوده است، خبرى نیست

بندى  اى و غیرقانونى ھستند كھ دولت خبرى از آنھا نداشتھ باشد و نھ در جمع مشاغلى دستھ پلھ این مشاغل نھ مشاغل زیر
 . ودش وقت بوده و نظارتى ھم بر روى حقوق و دستمزد آنھا اعمال نمی  شوند كھ پاره می

شوند و ھر روز جویندگان كار  ھاى صبح تھران آگھى می این مشاغل جزو آن دستھ از مشاغلى ھستند كھ ھر روز در نیازمندی
كنند و شاید ھم صدھا مسئول و شاغل بر آن نظر انداختھ و  ھاى صبح تھران در رویاى بھ دست آوردن كار بھ آنھا نگاه می در نیازمندی

 . آن بگذرندبدون كنجكاوى از كنار 

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضدامپریالیستی است
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ى كھ ھیچ نشانى از حداقل ئدھند و با شنیدن حقوق و مزایا درپى فشار می اما جویندگان كار بھ طور مداوم ھشت دكمھ تلفن را پی
كنند و اگر ھم جست و جوى طوالنى  امتحان مىحقوق و دستمزد ندارند گوشى را گذاشتھ و شانس خود را بار دیگر با آگھى دیگرى 

براى پیدا كردن كار حداقل حقوق و بیمھ را از یاد آنھا برده باشد و آنھا تنھا بھ فكر پیدا كردن شغلى باشند براى پر كردن فرم و پیوستن 
با ناامیدى فرم درخواست كار را پر اند آدرس را دریافت كرده و  بھ جمع تمامى دیگر جویندگان كارى كھ حداقل حقوق را فراموش كرده

 ھزار ٢٠٠ تا ١٨٠ بعد از ظھر در یك كارگاه بستھ بندى پوشاك مشغول بھ كار شده و ماھى ٦ صبح تا ٨كنند تا بتوانند از ساعت  می
 ھزار ٢٢٠و  ساعت كار كنند ١٠تر بھ حقوق كارگران نگاه كرده است  تومان حقوق بگیرند و یا در كارگاه مشابھى كھ كمى منصفانھ

 . تومان حقوق بگیرند و بعد از یك سال نیز امیدوار باشند كھ بیمھ شوند
فروشندگان پوشاك و لوازم آرایشى و بھداشتى و  توجھى بھ حق و حقوق كارگران نیستند،  بندى تنھا نشان این بی ھاى بستھ كارگاه

 فن بیان خوبى كھ ۀبیكارانى كھ مھارتى در تولید نداشتھ و بھ پشتوانبھ طور كل تمامى فروشندگان از این قاعده مستثنى نبوده و از جمع 
 . شوند، نیز در این جرگھ قرار مى گیرند دارند جذب آن می

 ٢٠٠تجربھ نیز  كند و فروشندگان با  ھزار تومان حقوق دریافت می١٤٠ تا ١٢٠ ساعت كار ١٢ تازه كار براى حدود ۀفروشند
 كارى ماھیانھ ۀ گرفت و اگر بتوانند در این راه مھارت از خود نشان داده و فروش خوبى را در پروند ھزار تومان حقوق خواھند٢٥٠تا 

 .  دریافت خواھند كرد، اما از بیمھ خبرى نیستزخود ثبت كنند، پورسانت نی
و یا تایپیست شود   تومان پرداخت می١٢٠تر است، براى ھر صفحھ تایپى   ھا خیلى نگران كننده اوضاع در بازار تایپیست

 ھزار تومان حقوق ٢٣٠كند و در نھایت ھم ماھى  بعد از ظھر پشت مانیتور نشستھ و تایپ می٥ صبح تا ٣٠/٨استخدام شده از ساعت 
 . دریافت خواھد كرد

پایانى ھر ھاى  در حالى كھ تعیین حداقل حقوق كارگران در ماه. در این میان كارگران ساده نیز جدا از این وادى بى قانون نیستند
ى سال، بھ چالشى بزرگ بین كارگران و كارفرماھا تبدیل شده و جلسات مختلف در شوراى عالى كار براى ئھاى ابتدا سال و نیز در ماه

شود و ھر یك از طرفین یعنى كارگران و كارفرمایان در تالش ھستند تا حقوق و دستمزد را  رسیدن بھ رقم واحدى براى آن برگزار می
بھره بوده و حقوق روزمزدى حدود ھشت ھزار تومان دریافت   كارگران ساده از این چالش بی ین كنند،ئنافع خود باال و پابر اساس م

 .  ھزار تومان خواھد بود٢٠٨كنند كھ با احتساب چھار روز تعطیلى ماھیانھ، حقوق دریافتى آنھا ماھى  می
 ھزار تومان حقوق ١٠ شب خواھد بود روزى ٨ صبح تا ٨ ساعت كار چسب زنى كفش كھ از ١٢چنین كارگرى براى  ھم

 . خواھد گرفت
 

ثیرى بر این حقوق دریافتى أرساند ت بینى در خصوص حقوق دریافتى را بھ ذھن می  كارمند نیز كھ كمى خوشۀدر این بین واژ
 ھزار تومان ٢٠٠ شب ٩ صبح تا ٩ از  ساعت كار یعنى١٢نت نیز براى  نداشتھ و كارمندان آشنا بھ كامپیوتر براى كار كردن در كافی

 . كنند حقوق دریافت می
 درصد ١٥ ھزار تومان با ٢٠٠این در حالیست كھ كارمند دفترى نیز كھ ھشت ساعت كار را تجربھ خواھد كرد حقوقى معادل 

 . پورسانت خواھد داشت
ان قید شده و حتى در برخى از موارد در  ھزار توم٣٠٠ھا حدود  ھاى اشتغال، حقوق منشی كھ در آگھی چنین با وجود این ھم

 نیز ھادھند، اما در بسیارى از موارد منشى  ھزار تومان را نشان می٥٠٠ تا ٣٠٠ھا ارقامى از  ھاى استخدام منشى این حقوق آگھی
 بودن و یا نوع كار  ھزار تومان، و حتى با توجھ بھ پاره وقت٢٠٠كنند، آنھا در قبال ھشت تا نھ ساعت كار  حقوق مناسبى دریافت نمی

 . باشد حقوقى كمتر نیز دریافت خواھند كرد...  و ھاى بھ تلفن، تایپ نامھئكھ پاسخگو
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت زنده 
 



 ٨١٣٨ماه  بانآ                        ۴٠       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٠

 

ه و  ھزار تومانى حقوق كارگران كھ این روزھا بیش از حداقل حقوق كارگران در بین كارفرماھا بھ عرف تبدیل شد٢٠٠رقم 
 ھزار تومان با حداقل ٧٠گردد، حدود  شود حول این ارقام می ھاى صبح اعالم می نخستین رقمى كھ بھ جویندگان كار در نیازمندی

 .  كارگران در نظر گرفتھ است، تفاوت داردۀحقوقى كھ وزارت كار براى دستمزد یك ماھ
یابان، حقوق ثابت معناى چندانى ندارد و بیشتر  دنیاى بازارھاى اخیر با رشد مشاغل بازاریابى در  این در حالیست كھ در سال

 كار ۀآورند از ابتدا در خصوص درصد پورسانت با جویند ى كھ جویندگان كار را بھ منظور بازاریابى بھ استخدام در میئكارفرماھا
دانند كھ در كنار  این امر را یك مزیت میكنند و بسیارى از آنھا اگر حقوق ثابتى ھم براى این منظور در نظر گرفتھ باشند،  صحبت می

 .كنند  حقوق ثابتى نیز بھ فرد پرداخت می،پورسانت پرداختى
اما این پایان راه حقوق و دستمزد نیروى كار بیكار نیست و پایتخت شلوغ ایران نیز تنھا پایگاه نادیده گرفتن حقوق و مزایاى 

 تا ١٥٠تر است، در سایر شھرھا حقوق دریافتى حدود    از این ھم بغرنجكارگران نیست، چرا كھ در سایر شھرھاى كشور اوضاع
خواھند نیروى كار خود را بیمھ كرده و برطبق قانون كار حقوق پرداخت  ى كھ نمیئبیشتر كارفرماھا. كنند ھزار تومان دریافت می٢٠٠

 . گیرند  نیز براى نیروى خود در نظر می ھزار تومان حقوق ثابت پرداخت كرده و در كنار آن حق پورسانتى١٥٠كنند، حدود 
خورد كھ مدتى است ماجراى تعیین حداقل حقوق كارگران دوبار در  ى بھ دور از قوانین كار در حالى رقم میئھا پرداخت حقوق

ت و این ى شدن آن صورت گرفت حدود یك ماه است كھ بھ فراموشى سپرده شده اسئى كھ با اجرائھا سال مطرح شد و البتھ با مخالفت
ھاى تعیین حداقل دستمزد،  كشد كھ چالش  مشاغلى انتظار كارگران را می،در حالیست كھ زیر پوست این شھر و سایر شھرھاى كشور

افزایش آن بر اساس تورم و كاھش آن بر اساس مصلحت كارفرماھا نقشى در آن ندارد و اینجا قانون خودش را دارد، زیرا نیروى كار 
گذارد،  ى كھ اجحاف در حق كارگران را بھ نمایش میئا را براى یافتن نیروى كار بیكار با پرداخت حقوق و مزایافراوان دست كارفرم

 حقوق و دستمزد كارگرانى كھ نظارتى بر ساعت كار، حقوق دریافتى و ، بیكارىۀباز گذاشتھ است و در پس این اوضاع نگران كنند
 ساعت كار یعنى چھار ساعت بیش از ساعت كار ١٢انیان، معضل بیكارى ھستند تا براى شود، بیكاران قرب  آنھا نمیۀپرداخت حق بیم

 . ھزار تومانى رضایت دھند٢٠٠ حقوقى كمتر از حداقل حقوق دریافت كنند و بھ حقوق ،قانونى
 .١٣٨٨ مھرماه ٢٩منبع خبرگزاری کارایران ایلنا مورخ                                                    

 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 

ند،جز تاریخ اتا کنون وجود داشتھ کھ تاریخ کلیۀ  جوامع» 
مرد . مبارزۀ طبقاتی نبوده است، بھ استثنای تاریخ جامھۀ بدوی

کار و کارگر  آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد
ند اروزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، ھمواره در تضاد بوده

 بار کھ ھراى ، مبارزهو بھ نبردی الینقطع، گاه نھان و گاه آشکار
یا بھ تحول انقالبی سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فنای مشترک 

  «.نداگردید، دست زده طبقات متخاصم ختم می
  مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست 
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 لمللیاو اعتراضات بین" باراک اوباما"اعطای جایزۀ صلح بھ 
 

 

این . کمیتۀ صلح نوبل در نروژ، باراک اوباما رئیس جمھور آمریکا را  بھ عنوان مرد شایستۀ دریافت مدال صلح انتخاب کرد
 را علیۀ سیاست حاکم بر کمیتۀ صلح نوبل اىآور بود اعتراضات گسترده ال حیرتانتخاب کھ برای مردم جھان غیر منتظره و درعین ح

 ضد جنگ این انتخاب را توھین بھ شعور ھاى چپ و کمیتھھاى، احزاب، و سازمانھادر نروژ بسیاری از شخصیت. برانگیختھ است
حیرت آور و مشمئزکننده است  کھ اعطای صلح بھ این انتخاب ھمان قدر .  و بی حرمتی بھ صلح و آزادیخواھی ارزیابی نمودندھاانسان

کمیتۀ صلح نوبل ابزار سیاسی در دست صاحبان قدرت برای .  ویتنام و شیلی بودھاىآدم خونخواری نظیرھنری کیسنجر قاتل خلق
ی از صدای ئھاحال  در زیر، نظر خوانندگان عزیز را بھ گوشھ. اری و امپریالیسم استداغوای مردم و آرایش چھرۀ زشت سرمایھ

 .کنیم اعتراضات فعالین صلحدوست نروژی، افغانی و آمریکائی علیۀ این انتخاب ضد صلح جلب می
، نظریھ پرداز چپ نروژی مطلبی در مورد کمیتۀ صلح نوبل در تارنمای انقالب، نشریۀ اینترنتی سازمان استین ھولت. آر.  یان

بھ .   اعطای جایزۀ صلح بھ اوباما را مورد نقد قرارداده استاىرت ھمھ جانبھانقالب مارکسیست لنینیست نروژ انتشار داده و بھ صو
 : ازنظرات وی توجھ فرمائیداىچکیده

کمیتۀ صلح نوبل، جایزۀ امسال را بھ باراک اوباما، فرماندۀ کل قوای ارتش آمریکا کھ دو کشور عراق و افغانستان را بھ » 
حتا خود باراک اوباما نیز از بابت این تصمیم، در .قدام، موجب حیرت جھانیان گشتھ استاین ا. اشغال خود در آورده است اعطاء نمود

جنگ آمریکا علیھ "ترین دوستان آمریکائی کھ ھیچ نگرانی نسبت بھ  آشفتھ.  حیرت ماند و خود را شایستۀ چنین مدالی ندانست
 .کھ مستحق چنین جایزۀ صلحی باشدپرسند اوباما چھ خدمتی بھ صلح کرده است  ندارند از خود می" تروریسم

 دوربرد ھاىش کاری جز وعده و شعار و اخیرًا طرح متوقف کردن موقت موشکا ماه ریاست جمھوری٩اوباما در خالل 
ما بزودی شاھد گسیل . جھان عاری از سالح اتمی فقط در سطح شعار باقی مانده است. مستقر در اروپا، در چکسالواکی نکرده است

 . کمکی بھ افغانستان خواھیم بود نیروی۴٠٠٠٠
کند کھ در اسلو از ھم اکنون نوعی آماده باش نظامی اعالم   آقای اوباما در شرایطی برای دریافت جایزۀ صلح بھ نروژ سفر می

فر از  ن٣۵٠٠٠.  سرباز مزدور آمریکا در افغانستان در حال جنگیده با نیروھای مقاومت افغانی ھستند١١٣٠٠٠ھم اکنون  . شده است
باراک اوباما با تمام قوا بھ سیاست تجاوزکارانۀ جرج بوش و جنگ .  نفری متعلق بھ سایر کشورھا ھستند١١٣٠٠٠این نیروی 

 .دھد تروریستی ادامھ می
اھدای جایزۀ صلح بھ . شود  اما واقعیت این است کھ رئیس جمھور آمریکا ازطرف انحصارات و صنایع نظامی دیکتھ می

یست کھ ا و از این توھین آمیزتر تائید شلیک گلولھھا و افغانھا، فلسطینیھاباراک اوباما توھین و تفی است بھ صورت تمام عراقی
ژ کھ کمیتۀ صلح نوبل نرو. کشاند توسط امپریالیسم، مغز و سینۀ کودکان، زنان و مردان افغان را شکافتھ و آنھا را بھ خاک وخون می

کرد تا دورۀ ریاست جمھوری اوباما در سال  توانست اندکی صبر می رقصی و دم تکان میدھد حداقل می این چنین برای آمریکا خوش
لیکن این کمیتھ با سوء استفاده از جایگاھش و حمایت . پرداخت بندی عملکردش می گرفت و با دیدۀ باز بھ جمع  پایان می١٩١٢

اعطای . شود افتضاح فعالیت کمیتۀ صلح بھ ھمین جا ختم نمی. ز سیاست خارجی آمریکا برخاستھ استاعضای پارلمانی بھ دفاع ا
 کھ در ویتنام جنایت آفرید و کارگردان کودتای فاشیستی شیلی بود و ھمین ١٩٧٣جایزۀ صلح بھ آدمکش قاتلی مانند ھنری کیسنجر در 

دھا فلسطینی را بھ قتل رسانده، از دیدۀ کسی پنھان نیست و اینھا ھمھ طور جایزۀ صلح نوبل بھ تروریست آدمکشی مثل بگین کھ ص
 ....سبب بی اعتباری و ننگ کمیتۀ صلح نوبل است

آرزوی آلفرد نوبل این بود کھ پارلمان جوان و مترقی و دمکراتیک نروژ کھ در آستانۀ رھا شدن از سلطۀ سوئد بود مسئولیت 
 درگذشت اما ١٨٩۶نوبل در . امکان این کھ، این کمیتھ درفساد سیاسی غرق شود کمتر بودکمیتۀ صلح نوبل را در دست گیرد، زیرا 

نروژ از مرحلۀ دمکراسی پارلمانی مترقی عبور کرد و بھ یک . درست بود نروژ بھ یک نیروی ازتجاعی ل تکام درموردپیش بینی وی
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نسبت بھ جمعیت نروژ . کند، تبدیل شده است قدرت پر اشتھای امپریالیستی کھ حق تعیین سرنوشت ملت نروژ و سایر ملل را نقض می
 .ترین صادرکنندۀ تسلیحات نظامی است خود یکی از بزرگ

این انتخاب یک اقدام سیاسی و . باری، اعطای جایزۀ صلح بھ اوباما دلیل بر صالحیت وی و مبارزاتش برای تحقق صلح نیست
 .رھبری ھئیت حاکمۀ آمریکاستاى ھتائید سیاست

 دسامبر در اوسلو بھ میدان ١٠اسم اعطای جایزۀ صلح بھ باراک اوباما در بی تردید بخش بزرگی از مردم نروژ در روز مر
حضور گستردۀ پلیس و حکومت نظامی در سطح شھر قادر بھ ممانعت از . خواھد آمد و با اعتراضاتش از وی پذیرائی خواھد نمود

  «. اعتراضات مردم نخواھد بود
 

 یئدوست آمریکا سیندی شیھان، نویسنده و فعال صلح
 کنند؟  صلح  نباید بھ کسانی تعلق گیرد کھ برای صلح پیکارمیۀر جایزمگ

 
سمینار .  افغانستان در استکھلم پایان گرفتاىیک روز پس ازاعالم این کھ چھ کسی برندۀ جایزۀ صلح گردید سمینار یک ھفتھ 

ن برای صلح و کمیتۀ ھمبستگی با مردم عراق ھفتۀ افغانستان کھ از طرف کمیتۀ ھمبستگی افغانستان، جبھۀ فرھنگی فولکت ایبیلد، زنا
 مترقی و انقالبی نیز شرکت داشتھ و بھ سخنرانی ھاى سرشناس و سازمانھاىتشکیل گردید شماری از فعالین صلحدوست، شخصیت

ی نمایندۀ  از سخنان مریم راواىھفتمین روز سمینار بھ موضوع جایزۀ صلح بھ اوباما اختصاص یافت و در اینجا بھ گوشھ. پرداختند
 .کنیم نویسنده و فعال صلحدوست آمریکائی اشاره می" سیندی شیھان"و ) راوا(اتحادیۀ زنان انقالبی افغانستان 

بھ طور روشن برندۀ جایزۀ صلح نوبل، باراک اوباما و استراتژی نوین ) راوا( نمایندۀ اتحادیۀ انقالبی زنان افغانستان مریم راوی
 :ردود اعالم داشتھ و چنین بیان داشتوی در مورد افغانستان  را م

افزایش نیروی  نظامی بھ معنای . افزایش نیروی نظامی در افغانستان بھ معنی فقط رنج و مصیبت بیشتر برای مردم ماست» 
دو شدگان در افغانستان  در خالل سھ ماه اخیر شمار کشتھ.  و افزایش مرگ و میر بیشتر استھاافزایش عملیات نظامی علیۀ افغان

 « . چندان شده است
 کھ برای سخنرانی در مورد افغانستان و عراق بھ سوئد سفر کرده است در مورد جایزۀ صلح بھ اوباما چنین خانم سیندی شیھان

 :گفت
آرزو و فعالیت باراک  "کند کھ  کمیتۀ صلح نوبل در مورد چرائی انتخاب اوباما برای جایزۀ صلح این طور استدالل می » 

 ". جھت دنیائی عاری از سالح اتمی استاوباما در
اوباما در تبلیغات . تواند آنھا را نابود کند وی می.   استاى سالح ھستھ١٠٠٠٠اما حقیقت این است کھ  باراک اوباما مسئول 

. استفاده کرده استآمریکا تنھا کشور جھان است کھ از سالح اتمی  . انتخاباتی خود بھ کارگیری سالح اتمی علیھ ایران را منتفی ندانست
ھر دو رئیس جمھور آمریکا از یک سیستم ناعادالنھ . کند ترین مسائل سیاسی ھمان خط جرج بوش را دنبال می اوباما در اساسی

انتخاب . کند اری و میلیتاریسم  بود و اوباما نیز در اساس از ھمین بیماری پیروی میدجرج بوش نمادی از سرمایھ. کنند پیروی می
باما بھ عنوان رئیس جمھور آمریکا باعث تضعیف جنبش صلح گردید و بسیاری از اعضای پائینی جنبش  صلح،  اوباما را باراک او

در زمان ریاست جمھوری بوش ما . دھد از این رو کمیتۀ صلح نوبل با انتخاب اوباما آدرس اشتباھی بھ مردم می. دیدند سمبل صلح می
 نفر از ما در ۶٢در چند ھفتۀ پیش .  شوند امروز فقط چند صد نفر با ما ھمراه می.  بکشانیمھاابانتوانستیم صدھا ھزارنفر را بھ خی می

یم و اوباما بھ یک مبارز صلح طلب؟اآیا ما بھ فعالین ضد صلح  تبدیل شده. مقابل کاخ سفید دستگیرشدیم
برند لیکن دولت میلیاردھا دالر بھ  ی بودجھ رنج میآیم از کسر  آمریکا از جملھ من کھ از ایالت کالیفرنیا میھاىدر تمام ایالت

این طبقھ وضعیت اقتصادی . شود آمریکا از طریق یک طبقۀ غارتگر دزد، رھبری می.  بخشش کرده استھاصنایع نظامی و بانک
ش انھ و کاشانھھر ھفت دقیقھ یک نفر مجبور بھ رھا کردن خا. نرخ بیکاری در حال افزایش است. طبقۀ کارگر را ویران کرده است

 .  میلیون آمریکائی فاقد بیمۀ درمانی ھستند۵٠شود و  می
 کشتھ ٢٠٠۴ خانم شیھان یکی از دالیل پیوستن خود بھ جنبش صلح را مرگ پسرش  دانست کھ در یک درگیری در عراق در

ن داده و بھ تدریج بھ جنبش  اعتراضی  در تکزاس مخالفت خود را بھ اشغال عراق علیۀ جرج بوش نشاھاىشیھان با تظاھرات. شد
افزاید کھ جوانان آمریکائی بھ علت فقر، عدم دسترسی بھ  تحصیالت و  شیھان در ادامۀ سخنانش می. صلح تمام مادران آمریکا تبدیل شد

 .پذیرند پیوندند و تبلیغات دروغین نظامیان را جھت تحقق این آرزوھا می یک آیندۀ روشن بھ ارتش می
دھد   را مغتنم شمرده و دولت سوئد را بھ خاطر گسیل نیروی نظامی در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار میخانم شیھان فرصت  

 :گوید و می
کردیم سوئد مدافع صلح  ما فکر می.  استھاقوای نظامی سوئد در افغانستان کمک بھ نیروی جنگی آمریکا و ناتو علیۀ افغان» 

تا دیر نشده سوئد باید . گردد موجب بی اعتباری سوئد و کشتھ شدن سربازان سوئدی میو عقالنیت است اما آن چھ جریان دارد 
در پایان باید تأکید کنم کھ مبارزۀ مردم عراق و افغانستان علیۀ اشغال گران آمریکائی . سربازانش را از خاک افغانستان خارج کند

« .مشروع است و آمریکا بیدرنگ باید خاک این دو کشور را ترک کند

مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
!صھیونیسم و امپریالیسم
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اکتبر، انقالبی کھ دنیا را تکان داد درخشان باد راه انقالب کبیر

نود و دومین سالگرد انقالب کبیر اکتبر شوروی و شصتمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر چین بر ھمۀ 
 ستم دیدۀ جھان  و ھمھ نیروھای انقالبی و ضدامپریالیست ھاى، کارگران و خلقھاستمارکسیست لنینی

!گرامی باد

 جھان ھاىیاد آوری انقالب عظیم سوسیالیستی اکتبر، درس آموزی و بیان تأثیرات آن  بر نبرد طبقاتی پرولتاریا و خلق
. ا مستقر ساخت و شاھراه نوینی بر روی کاروان بشری گشودانقالب اکتبر نخستین دیکتاتوری پرولتاریا ر. بسیارحائز اھمیت است

حزب کمونیست شوروی تحت رھبری او و سپس تحت رھبری و ادامھ دھندۀ کار او رفیق . انقالب در زیر پرچم لنین بزرگ انجام یافت
ر خونین ازگزند دشمنان داخلی و استالین، دیکتاتوری پرولتاریا را درشرایط مداخلۀ سھمگین  سیاسی، اقتصادی، فرھنگی، خونین و غی

 لنینیسم را نخستین وظیفۀ واالی خود بھ شمارآورد، منحرفان -خارجی مصون داشت و استوارگردانید، پاسداری از خلوص مارکسیسم
 رنگارنگ و تسلیم طلبان و ندبھ گران را از صفوف خود زدود و وحدت اصولی حزب را مانند مردمک چشم ھاىچپ و اپورتونیست

 .می داشتگرا
کرد با تکیھ بر نیروی ال یزال خلق بھ ساختمان  نشست و فاشیسم سربلند می درشرایط دشواری کھ انقالب دراروپا فرو می

سوسیالیسم دست زد، صنعتی شدن کشور را عملی ساخت، کشاورزی عقب مانده و انفرادی را بھ صورت کشاورزی مترقی 
یست شوروی تحت رھبری لنین و سپس استالین پرچم  انترناسیونالیسم پرولتری را حزب کمون. کئوپراتیوی سوسیالیستی در آورد

 ھاىھمواره افراشتھ نگھ داشت و نشان داد کھ حکومت شوروی، این مولود پرولتاریای جھان، دژ نیرومند دفاع از کارگران و خلق
آن گاه فاشیسم . دھد تعمره و نیمھ مستعمره پیوند می مسھاىستمکش جھان، پلی  است کھ انقالب طبقۀ کارگر اروپا را با انفالب خلق

 مردم و اتحاد ھاىحزب کمونیست شوروی بھ رھبری رفیق استالین  با بسیج توده. ور گردید ھیتلری راھزنانھ بر اتحاد شوروی حملھ
م خود برلن از پای در آورد و استراتژی و تاکتیک جنگ انقالبی، توانست دشمن زحمتکشان خونخواری را کھ تا دندان مسلح بود در کنا

بھ این طریق حزب کمونیست شوروی بھ حق در مرکز احزاب کارگری و .  اروپای شرقی را فراھم سازدھاىزمینۀ پیروزی خلق
 . سوسیالیستی قرارگرفتھاىکمونیستی و دولت شوروی  بھ حق درمرکز دولت

. باشد  و پرولتاریای جھان میھا انقالب اکتبر راه مشترک خلقراه.  انقالب اکتبر چین، ادامۀ انقالب کبیر اکتبر شوروی است
ھر دو انقالب بر اساس . داد انجام گرفت ھر دو انقالب تحت رھبری طبقۀ کارگر کھ ھستۀ آن را حزب مارکسیستی لنینیستی تشکیل می

یز بھ دست آمد و دیکتاتوری پرولتاریا در ھر دو انقالب قدرت سیاسی از طریق انقالب قھرآم. اتحاد کارگران و دھقانان صورت گرفت
ھر دو انقالب بخشی ازانقالب جھانی پرولتاریا محسوب . ھر دو انقالب پس از پیروزی، سیستم سوسیالیستی را بنا کردند. برقرارشد

 صورت انقالب کبیر اکتبر در روسیۀ امپریالیستی.  مخصوص بھ خود بودھاىروشن است کھ انقالب چین دارای ویژگی. شوند می
انقالب اکتبر شوروی انقالب سوسیالیستی پرولتاریائی بود در . گرفت درحالی کھ انقالب چین دریک کشور نیمھ مستعمره ــ نیمھ فئودال

دست آوردھای دو انقالب . حالی کھ انقالب چین پس از پیروزی کامل انقالب دمکراتیک نوین بھ یک انقالب سوسیالیستی تبدیل شد
دلیل نفرت بورژوازی و تبلیغات شبانھ روزی او علیۀ این دو دژ جھانی را باید در خلع ید . ندادر تاریخ بشری ثبت شدهند و ااکتبرعظیم

 .اری و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در دوره ای ازحیات این دو کشور دیددسرمایھ
نمونۀ . اری درکشور شوروی ازمیان نرفتھ استدایھ امکان احیای سرمھاتجربۀ تلخ نشان داد کھ با وجود ھمۀ این پیروزیاما 

اری فقط ازطریق حملۀ مسلحانۀ خارجی نیست، دثابت کرد کھ امکان تبدیل کشور سوسیالیستی بھ کشور سرمایھ.... یوگسالوی و چین و
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طبقۀ کارگر یعنی اگرعناصری از بورژوازی بتوانند ستاد . ایدئولوژیک و سیاسی و فرھنگی داخلی نیز ھستبلکھ ازطریق حملۀ 
درکنگرۀ . اری برگرداننددحزب کمونیست را از داخل تسخیر کنند خواھند توانست حزب و کشور را از راه سوسیالیستی بھ راه سرمایھ

 خود را در صفوف طبقۀ کارگر پنھان کرده بودند بھ ھا حزب کمونیست شوروی بھ رھبری خروشچف و دستیارانش کھ سال٢٢ و ٢٠
یستی در حزب و دولت دست زدند، مارکسیسم ــ لنینیسم را مورد حملۀ وحشیانھ و کینھ توزانھ  قراردادند، حزب طبقۀ کودتای رویزیون

تبدیل کردند، دیکتاتوری پرولتاریا را حذف نمودند و دیکتاتوری بورژوازی " حزب ھمۀ خلق"کارگر را تغییر ماھیت دادند و آن را بھ 
با کسب قدرت سیاسی توسط دار و دستۀ . گذاشتند" دولت  تمام خلق" کردند و نام آن را بوروکراتیک را برحزب و دولت حاکم

راه مسالمت "خروشچف، اتحاد شوروی از مرکز انقالب جھانی بھ ضد انقالب جھانی تبدیل شد و نھضت انقالبی جھانی را در دام 
 و بھ ھابھ بند و بست با امپریالیست" ھمزیستی مسالمت آمیز"کھ ھمان راه پارلمانی سوسیال دموکراسی است انداختند و بھ نام " آمیز

 مبادرت جستند، درفش ظفربخش انترناسیونالیسم پرولتری را بھ دور ھاویژه امپریالیسم آمریکا و بھ سوداگری بر سر حق حاکمیت ملت
ز درگذشت مائو و کودتای باند دن سیاپینگ درچین نیز پس ا. افکندند و بر سر ھژمونی جھان با امپریالیسم آمریکا بھ رقابت پرداحتند

اری در این دو کشور و داحیای سرمایھ. اری گردیددماھیت حزب و دولت چین تغییر کرد و چین سوسیالیستی تبدیل بھ چین سرمایھ
رات مسموم کشد تا این اث  طول میھاخرابکاری و تفرقھ در جنبش کمونیستی و کارگری چنان تأثیرات مخربی بر جای گذاشت کھ سال

 .را ازاذھان  کارگران و رھروان طبقۀ کارگر پاک نمود
شناسند و شوروی را بعد  دیگر نمی کسانی کھ دو دورۀ متفاوت تاریخ حزب کمونیست شوروی و دولت اتحاد شوروی را از یک

مدن  گورباچف و یلتسین را با روی کارآ" فروپاشی سوسیالیسم"از قدرت گیری خروشچف و شرکاء، سوسیالیستی ارزیابی کرده و 
خروشچف،  ند کھ ماھیت دولت و حزب اتحاد شوروی بعد ازابرند و اینان ھنوز در نیافتھ کنند در اشتباه عظیمی بھ سر می تحلیل می

 .اری انحصاری دولتی بوده استدانقالبی و مناسبات حاکم، سرمایھ کمونیستی، ضد ضد
 :نتیجھ این کھ

ر و لنینیسم نشان داد کھ بدون حزب  مارکسیستی ــ لننیستی کھ در نبردھای طبقاتی بر ضد تجربۀ انقالب سوسیالیستی اکتب
 ھاىارتجاع، بورژوازی، امپریالیسم و فرصت طلبان رنگارنگ آبدیده شده باشد، بدون حزب کمونیستی کھ ستاد رھبری انقالب توده

 ھام را از زیر ھر گونھ یوغی بھ سرانجام رسانید، و از پیچ و خمتوان امر رھائی پرولتاریا و سایر اقشار تحت ست زحمتکش باشد نمی
 . دشمنان انقالب رھائی جستھاىو دام

 بدون طبقھ و بدون استثمار است، نائل آید اىآموزد کھ طبقۀ کارگر برای آن کھ بھ ھدف خویش کھ ایجاد جامعھ انقالب اکتبر می
 خویش تحقق ھاىتواند بھ آرمان ھ دست آوردن قدرت سیاسی است کھ طبقۀ کارگر میتنھا با ب. باید ابتدا قدرت سیاسی را بھ دست آورد

 .بخشد
 و اىقھری انقالبی و توده. توان قدرت سیاسی و حکومت را بھ تصرف در آورد انقالب اکتبر نشان داد کھ بدون اعمال قھر نمی

 مھم و کلیدی انقالب سوسیالیستی اکتبر ھاىدیگر از درساری  یکی دنقشھ مند بھ رھبری حزب پرولتاریا و درھم شکستن نظام سرمایھ
 .است

 و رھبری آنھا در راه انقالب سوسیالیستی ھابرای پیروزی در مبارزۀ انقالبی و بھ خاطر جلب توده: آموزد انقالب اکتبر می
افات سوسیال دموکراتیسم، بدون پیکاری پیگیر و ھمھ جانبھ با انحر. ناگزیر باید رویزیونیسم و اپورتونیسم را در ھم شکست

آنارکوسندیکا لیسم، اکونومیسم، ترتسکیسم و انواع و اقسام انحرافات خرده بورژوائی و ضد حزبی در مقیاس ملی و بین المللی امکان  
 .اند باشدتو اری و امپریالیسم از مبارزه با رویزیونیسم جدا نیست و نمیدمبارزه با سرمایھ. پیروزی  پرولتاریا وجود نخواھد داشت

لنینیسم مظھر این انقالب سوسیالیستی کارگری با مشی قاطع خویش بر گنجینۀ مارکسیسم و سوسیالیسم علمی افزود، پرولتاریا و 
توان اکتبرھای گذشتھ را در اشکال و شرایط جدیدی  تنھا با این سالح است کھ می.  برائی مسلح نمودھاى ستمکش را با سالحھاىخلق

اینست آن چھ راه اکتبر . اری، امپریالیسم و تمام آثار بازمانده از قرون گذشتھ رھانیددیت را از شر بربریت سرمایھاحیا نمود و بشر
.موزدآ می
 
 
 

 !درخشان باد راه پرافتخار انقالب کبیرسوسیالیستی اکتبر شوروی
 !مبارک باد شصتمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر چین

 !زنده باد مارکسیسم لنینیسم
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 !یا مرگ یا عدالت

 در حاشیۀ حملۀ وحشیانھ بھ کارگران لولھ سازی اھواز
 
 
 
 

                                                                                                    
 

 

 

  
 

 آمدند و قاطعانھ در ماه مطالبات معوقھ  با عزمی راسخ بھ میدان ١٣کارگران لولھ سازی اھواز در اعتراض بھ عدم پرداخت 
طول ده روز بھ محل تظاھرات و اعتراضات کارگران لولھ  چھار راه نادری در. ی کردندئمقابل کارفرما و دولت حامی آن صف آرا

 آبان با حملھ بھ تجمع اعتراضی کارگران و ۵ سھ شنبھ  سرانجام عنان از دست داد و امروزنیروی انتظامی. سازی اھواز تبدیل شد
طبق اخبار رسیده نزدیک بھ . چنین وحشیانھ داد  نفر پاسخ مطالبات بر حق  کارگران شریف را اینھام و مجروح ساختن دهضرب و شت

 ،دولت کودتا" ،"زندگی در ایران حق مسلم ماست"ی نظیرئکارگران شجاع جسورانھ با شعارھا.  نفر بازداشت شدند۵٠
 کارھ چھ در توان داشتند ب  آن"...مرگ بر این دولت مردم فریب فتح قریب  ونصر من اهللا" و"یا عدالتیا مرگ "،"استعفااستعفا

اخبار و گزارشات دریافتی حاکی از آن است کھ با تداوم . کارگران بھ صفوف تظاھرات پیوستند دفاع از گرفتند و بسیاری ازمردم در
 وھمین امر و .ندابرخاستھ و با آنھا اعالم ھمبستگی کرده بسیاری از مردم بھ دفاع از این حرکت اعتراضات کارگران لولھ سازی اھواز

  راوعده داد بزودی بخشی از مطالبات کارگران  انداخت و مرگ سایر نقاط ایران دولت را بھ وحشتاعتراضات بھخطر سرایت این 
  .کردمتحقق خواھد

 اقتصادی و ۀمنظور تحقق رشد و توسع رژیم جمھوری اسالمی بھ کھ طور روشن و شفاف بیان داشتھ استھ  حزب ما بارھا ب
 ھاىکھ دولت بھ کارفرمای بزرگ بدل شود بھ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانید کھ مالکیت و مدیریت بخش ممانعت از این

 دولت حق نداشت بخش ،آوردھای انقالب بھمن بود مطابق این اصل کھ یکی از دست.  قانون اساسی مجاز است٤٤در اصل  مذکور
ار دھد تا ھر بالئی خواستند با استناد بھ مقدس رسسات تولیدی و بازرگانی را در اختیار بخش خصوصی قؤ و مھا صنایع و بانکۀعمد

 از ھمین رابطھ می توان علت تظاھرات کارگران لولھ سازی اھواز را کھ  در.بودن اصل مالکیت خصوصی بر سر مردم بیاورند
اری د رژیم سرمایھ و ضد کارگریانداز  خانمان برھاىارش شده مالحظھ نمود تا پی بھ سیاستایلنا گز طریق خبرگزاری کار ایران،

 :جمھوری اسالمی برد
، ی كارگر قراردادى و رسمى دارد كھ در آن از ذوب كردن فلزات ضایعات٦٠٠سازى اھواز   لولھ گویند؟  می ارگران چھک«

 و بھ تدریج از آن بھ عنوان یكى از سازى شد خصوصی سال پیش ٧ین كارخانھ شود، ا ھاى چدنى ساختھ می اوراق شده و اسقاطى لولھ
بار از تجمع    كارگر كھ در روزھاى گذشتھ چندینۀى خانئآقایار حسینی، دبیر اجرا.  كارگرى در اخبار نامبرده شدۀزد واحدھاى بحران

 ، سال گذشتھ مدیران و سھامداران٧در : گوید سازى اھواز می  اعتراضى كارگران این كارخانھ خبر داده بود، در دفاع از كارگران لولھ
كھ نسبت بھ پرداخت مطالبات كارگران احساس  حاصل كار كارگران را فروختند و بھ اعتبار آن چندین میلیارد وام گرفتند بدون آن

از زمان واگذارى : گوید مى كار است؛ میسازى اھواز در شوراى اسال  كارگران لولھۀیزدانى نیز كھ برابر قانون نمایند. لیت كنندئومس
بار بھ صورت وكالتى بھ اشخاص مختلف واگذار شده است و بھ تبع آن   ھا سھام كارخانھ چندین گذرد و در این سال  سال می٧كنون  تا

ارخانھ و كارگران احساس كھ نسبت بھ ك اند؛ بدون آن سھامداران عالوه بر دستیابى بھ درآمد كارخانھ، از وام بانكى نیز استفاده كرده
 نبود مواد اولیھ، توقف تولید و انباشتھ شدن طلب كارگران و در نھایت بھ ، این اقدامۀ این فعال كارگرى نتیجۀبھ گفت. ولیت كنندئمس

 ٥/٧ گذشتھ كھ بھ درگیرى صبح امروز ختم شد، قرار بود وامى ۀھاى ھفت تا پیش از تجمع: وى افزود. وجود آمدن وضع كنونى است
 ٥/٢ میلیارد تومان از این وام كسر شد و پرداخت ٥ھاى معوقھ  میلیارد تومانى بھ كارخانھ پرداخت شود اما در ھمان ابتدا بابت بدھی

اند اقتصاد ایران را بیمار  كارگران قربانى شده. چند بھ تصویب رسید اما ھنوز پرداخت نشده است میلیارد تومان باقیمانده ھم ھر
 كارگرانى ۀ خانوادۀبازخوانى پروند. ھم از كارگر گرفتھ تا كارفرما و كارشناس وجود این بیمارى را حس كرده و قبول دارندنامند و  می

آورد و از این فقر،  كند كھ فساد اقتصادی، فقر مالى می  ثابت میۀھاى خارج از چارچوب از ھم پاشیده شد سازی  كھ در پى خصوصی
ھا  ترین  سازى اھواز و سرنوشت امروز كارگران آن شاید در نوع خود جزء تازه سازى لولھ صوصی خۀپروند. شود فحشا درست می

 ٧٠را حدود    كھ كارخانھ واگذار شد ارزش آن٨٢ در سال :گوید ھاى خود می  كارگران بھ نقل از شنیدهۀیزدانی، نمایند. محسوب شود
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را واگذار كرد حتى یك میلیارد   ابتدا سھام كارخانھ را خرید و پس از مدتى آنگویند فردى كھ كردند، اما می میلیارد تومان برآورد می
سازى اھواز، این كارخانھ حداقل نان یك    نفرى كارگران لولھ٦٠٠ یزدانى براساس آمار ۀ بھ گفت.تومان ھم بابت كارخانھ ھزینھ نكرد

رسانى   ھاى اخیر این نان مان واگذارى تاكنون و بھ ویژه در ماهكند اما از ز مین میأ نفرى را در ازاى كار كارگران ت٢٤٠٠ ۀخانواد
 باشد، اما براى اعضاى یك خانواده بھ جرایمدر حالت عادى شاید سخن گفتن از مشكالت خانوادگى و آلوده شدن . است  متوقف شده
 :گوید اند وضع تفاوت است، یزدانى خیلى مختصر می  ماه حقوق نگرفتھ١٣كسانى كھ 

 خود را حفظ كنند اما در ۀرض رفتند تا شرافت خانوادق ماه خیلى از كارگران داروندار خود را فروختند؛ زیر بار ١٣  در این
ھاى گذشتھ نیروى  در سال. ھاى اجتماعى گرفتار شدند  آسیب بھ ى از ھم پاشیده شده و حتى برخى نیزئھا نھایت كم آوردند خانواده

ھاى كارگرى برخورد كرده است، ماجراى كارگران شھر بابك در  مومى را دارد چندین بار با تجمع برقرارى نظم عۀانتظامى كھ وظیف
ممكن است گفتھ شود كھ تمامى ....  و٨٦، ماجراى كارگران الستیك البرز در سال ٨٥، ماجراى كارگران فرش البرز در سال ٨٢سال 

بار با كسانى كھ با  والن برقرارى نظم عمومى چندئتوان پرسید كھ مس ا میاست ام  این برخوردھا در راستاى قانون و انجام وظیفھ بوده
 »است؟   اند برخورد كرده ھا كشانده تدبیرى خود كارگران معترض را بھ خیابان اھمال ویا بی

. ردازدتواند بھ انکار آن بپ اینھا بخشی از حقایقی است کھ خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی  مجبور بھ اعتراف است و نمی
 کارگران ایران.  رژیم جمھوری اسالمی تبدیل گردیده استھاى تمام جناحھاىمشغولی  نئولیبرالی  مدتھاست بھ دلھاىاجرای سیاست

گذرانند و با وجود گرانی کم نظیر مایحتاج اولیۀ  کھ خود نیروی خلق کنندۀ ثروت اجتماعی ھستند در وضع رقت باری زندگی می
کشد تا حقوق   طول میھاورزند و ماه دارند و کارفرمایان از پرداخت ھمین مزد ناچیز دریغ می افت میزندگی، مزد ناچیزی دری

 عمومی باشیم و رژیم نیز تدابیری ھاى باید منتظر تالطمات و خیزش مواد اولیۀ زندگیھاىحال با حذف یارانھ. کارگران را بپردازند
اکنون دیگر کارد بھ استخوان رسیده است و کارگران بھ .متکشان گرسنھ دیده است احتمالی کارگران و زحھاىبرای پیشگیری از طغیان

بندند و برای افزایش دستمزد و بھبود زندگی با قدرت و قاطعیت بیشتری بھ   رژیم جمھوری اسالمی امید نمیھاى و دروغھاوعده
ران کھ منافعشان در وجود حکومت جمھوری ادسرمایھ. کوشند مطالبات خود را بھ کرسی بنشانند زنند و می اعتصاب  دست می

گردد از پرداخت دستمزد کارگران خودداری میکنند و کارگران را مورد تحقیر قرارداده و حقوق آنان و خانواده آنان  اسالمی تأمین می
و مأمورین قدرت سیاسی بھ دزدند  سرمایھ داران گردن کلفت با نپرداختن دستمزد کارگران درحقیقت مال آنھا را می. را پایمال می کنند

خواھند کھ بھ دزدھا اعتراضی نکنند و مجانی برای  گیرند و از وی می جای این کھ دزد را بگیرند قربانی دزدی را بھ اسارت می
اران را درکنف حمایت خود دجوید تا سرمایھ  ازآن سود میھااین است آن مذھبی کھ حکومت بھ مثابۀ افیون توده. دزدان کار کنند

، تحصن، اعتصاب، ھاآنھا بھ اشکال مختلف نظیر مسدود کردن جاده. ایستند ولی کارگران از مبارزه برای حقوق خود باز نمی. یردبگ
آوری امضاء، تجمع در داخل و خارج کارخانھ و در مقابل مجلس، وزارتخانھ، خانۀ  راھپیمائی، تظاھرات، انتشار اعالمیھ و جمع

 .ھراسند ارزه زده  و از زندان، شالق و بگیر و ببندھای جمھوری اسالمی نمیدست بھ مب....کارگر، شھرداری
.  قاطعیت و برآمد متحدانۀ چند روزۀ اخیر کارگران لولھ سازی اھواز سرانجام کارفرما را وادار بھ عقب نشینی خواھند کرد

مر بر اعتماد بھ نفس، روحیۀ تعرضی و اگر چنین شود این یک پیروزی ولو جزئی و محدود برای کارگران خواھد بود و این ا
آید، حاکی از توانائی روز افزون کارگران و ناتوانی  موفقیت ھائی کھ در کارمبارزه بھ دست می. یابی کارگران خواھد افزود تشکل

ارعادالنۀ از پیک) توفان( حزب کارایران.چربیداری است و این عدم توازن ھمواره بیشتر بھ سود کارگران خواھد درژیم سرمایھ
حزب ما حمالت وحشیانھ و ضرب و شتم . داند  آنھا را بر حق و انسانی میھاىکارگران لولھ سازی اھوازعمیقًا حمایت کرده و خواست

 .خواھد بھ حمایت از این کارگران شریف بر خیزند کند و از ھمۀ آزادیخواھان می کارگران لولھ سازی اھواز را قویًا محکوم می
چارۀ کارگران حزب . رود  وی بھ شمار میھاىقاتی و تشکل طبقۀ کارگر است کھ شرط نخست سایر موفقیت تنھا اتحاد طب

طبقۀ کارگر است کھ بھ دانش مارکسیسم لنینیسم مسلح باشد و باید از این طریق و فقط از این طریق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام 
 .اری وحشی را فراھم آورنددبار سرمایھ فقرآور ونکبت

 

 

 )لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است  زب عالیح
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یست؟افت اسالمی چھ صیغھأر
گفتنی است امروز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با “:  نوشت٦/٥/١٣٨٨خبرگزاری ایرنا در تاریخ 

: و اضافھ کردند“ خیر شده بودند کھ اظھار ندامت کرده اندایرنا خواستار رأفت اسالمی در قبال آن دستھ از بازداشت شدگان حوادث ا
شماری از کارشناسان سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با ایرنا ضمن استقبال از دستور رھبر معظم انقالب “

ای نظام جمھوری اسالمی را یک موھبت بر" رافت اسالمی از موضع اقتدار"مبنی برجلوگیری از تعرض بھ امنیت و جان مردم، 
.“ارزیابی و بر برخورد بر مدار قانون ھمراه با رأفت اسالمی با بازداشت شدگان اخیر تأکید کردند

رأفت  از موضع اقتدار دیگر بچھ معنی است؟ برخورد بر مدار قانون ھمراه با رأفت اسالمی؟ یستاچھ صیغھ رأفت اسالمی
رأفت ون است؟ آیا ارزش حقوقی و قانونی دارد؟  آیا قابل اندازه گیری است؟ مرز مدار قانون و یست؟ آیا بند قانا دیگر چھ ملغمھاسالمی
 نشان داد بھ کسانی رأفتباید . شود و یا این کھ بھ درجۀ خودسری بھ کارگیرانشان وابستھ است  ازکجا شروع و بھ کجا ختم میاسالمی

برای آنھا .  بھ کار بردرأفتند نباید اند و از حق بیان آزادانۀ افکارشان استفاده کردها نکردهتوبھند و طبیعتًا بھ کسانی کھ ا کردهتوبھکھ 
 .  جدید کھریزک تحویل دادھاىتر است و باید آنھا را بھ زندان گرز مناسب

 تأکید بھ تاکید رھبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر رعایت حقوق افراد و شھروندان اشاره و“نیا نمایندۀ مجلس  آقای سبحانی
 .بر اساس فرمایشات ایشان برخوردھا باید در چارچوب قوانین و مقررات اسالمی باشد: کرد

 “.ئی وجود دارد کھ استاندارد نیست و شرایط نگھداری افراد مناسب نیست باید جمع شوندھااگر مکان: وی تصریح کرد
ئی وجود ھااگر مکان“مشروط کرده و مدعی است آقای سبحانی حتی حکم رھبر را کھ خواھان بستن در زندان کھریزک شده، 

 ؟؟!! وجود ندارندئیھامکانخدا را شکر کھ چنین . باید جمع شوند“ دارد کھ استاندارد نیست
کنند،  برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصور وجود اپوزیسیون، تصور این کھ کسانی ھستند کھ طور دیگری فکر می

 آنھا اپوزیسیون توبھ کار قابل پذیرش است و اپوزیسیونی کھ نمایندۀ افکار آنھا نیست جایش در برای. مشکل است پس وجود ندارد
 . با این تفکر ھرگز ممکن نیست بشود درھای زندان کھریزک را بست. زندان است

ن است، در و کند چھ کسی غیر مؤم شوند و این مرجع مذھبی است کھ تعیین می  بھ مؤمن و غیر مؤمن تقسیم میھاوقتی انسان
توانند در  آنھا در عین این کھ دیگر نمی. نظام خانخانی در ماھیت رژیم جمھوری اسالمی است. شود دروازه برای خودسری باز می

ھراسند در عین حال برای بقاء خود از ھمۀ  اثر مقاومت مردم نسبت بھ خودسری و جنایت پیشگی بی تفاوت باشند و از مردم می
 خرداد رژیم را ضعیف کرده است، آسیب پذیر است، نقاب ٢٢ولی جنبش . وامفریبی نیز استفاده خواھند کرد سرکوب و عھاىشیوه

اجرای مقررات اسالمی . باید از نظر تاکتیکی بر اجرای حکومت قانون تکیھ کرد. ش پاره شده استاریاکاری و دروغگوئی مذھبی
 .حذف جمھوری اسالمی را تبلیغ کردامری ضد بشری و وحشیانھ است و باید ھمراه با حذف آن 

 
 * * * * * *

 

 افسانۀ استالینیسم
 )٣(کنندگان تاریختحریف 
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اوج " و چرا بورژوازی این دوران را ١٩٣٧/١٩٣٨ مسکو ھاى دادگاه– ٤
 .می نامد" استالینیسم

 
 کشاورزی  بھ دست آمده و دشمن اصلی اشتراکی کردنھا پیروزی بر کوالک١٩٣٣دیدیم کھ چگونھ در سال 

ترین  با وجود این جنبش کلکتیویزاسیون علیرغم بزرگ. ندابھ قول استالین داغان شده ولی ھنوز نابود نشده
 ھنوز بھ پایان نرسیده بود چرا کھ حدودًا یک ھاش بعد از انقالب کبیر یعنی درھم شکستن مقاومت کوالکاپیروزی

. دھندۀ خصلت داوطلبانۀ کلکتیویزاسیون است  باز ھم نشان ھنوز در مالکیت خرده دھقانان بود کھ خودھاسوم زمین
 آغاز مرحلۀ جدیدی از چند ١٩٣٣علیرغم این، سال .  بھ سیر طبیعی خود ادامھ داد٣٠ ھاىاین جنبش تا اواخر سال

 .لحاظ بود

 
 : از لحاظ بین المللی– ١
 

ی پی در ھانجات خود از بحرانبورژوازی جھت . در این سال ھیتلر در آلمان رسمًا قدرت را بھ دست گرفت
گرفت حکومت را بھ   سوسیالیسم در شوروی الھام میھاىپی و برای جلوگیری از انقالب پرولتاریا کھ از پیروزی

 .دست وحشی ترین جناح خود یعنی فاشیسم سپرد

 
 : از لحاظ داخلی– ٢
 

 ھمان طورکھ توضیح دادیم در در این سال در شوروی سوسیالیسم از لحاظ اقتصادی پیروز شد، یعنی نھ تنھا
 از قبیل ھازمینۀ کشاورزی، اصل مالکیت اشتراکی بر وسائل تولید عمدتًا پیاده شد بلکھ ھم چنین در سایر زمینھ

 سالھ ٥ سالۀ اقتصادی شوروی بھ پایان رسیده و دومین برنامۀ ٥در این سال اولین برنامۀ . صنایع، تجارت و غیره
 مسکو ھاىاز آن جائی کھ شرایط داخلی این دوران، زمینۀ بھ وجود آمدن اولین دادگاه. در حال تنظیم و تصویب بود

ما برای این کھ . کند، در حالی کھ شرایط بین المللی بیشتر در رابطھ با آخرین دادگاه قرار دارد را روشن می
 .کنیم تاریخی پیش رفتھ باشیم، این دو بخش را جداگانھ مطرح می

 
  مسکو از لحاظ داخلیھاىه مادی دادگاۀزمین

 
 ــ ٢٨ ھاى کھ سالاى سالۀ اقتصادی، برنامھ٥ مصادف بود با پایان اولین برنامۀ ھاگفتیم پیروزی بر کوالک

روسیھ از یک کشور فئودالی و . برنامۀ پنجسالھ سیمای روسیھ را بھ کلی دگرگون ساخت. شود  را شامل می١٩٣٣
ھمھ جا کارخانجات بزرگ، تأسیسات عظیم . مترقی و صنعتی مبدل گردیدعقب مانده بھ شکل ناگھانی بھ یک کشور 

اری در جھت توسعۀ آموزش و پرورش و پیشرفت علوم بھ وجود د دامنھھاىدرکنار آن فعالیت. صنعتی برپا گردید
  واحد خانۀ جدید مدرن برای کارگران ساختھ شد و کارگران و زحمتکشانھا گسترش یافت، میلیونھاآمد، تعاونی

 حیرت انگیزی صورت گرفت و خدمات ھاىدر زمینۀ فرھنگ و ھنر پیشرفت. شخصیت واقعی خود را باز یافتند
بیکاری و ترس مھیب از . عمومی، بھداشت، بیمھ حوادث در شوروی از ثروتمندترین کشورھای جھان پیشی گرفت

وسط برنامۀ عظیم پنجسالھ کھ آن را ھمۀ این دستاوردھا ت. آن از بین رفت و امنیت اقتصادی وسیعی بھ وجود آمد
 .کردند، بھ وجود آمد  جاه طلبانھ و دیوانگی بزرگ، توصیف میھابرخی

 :نماید بندی می استالین نتایج و تجربیات بھ دست آمده از اجرای این برنامھ را چنین جمع
 

 تمام  سالھ در زمینۀ صنایع، کشاورزی و تجارب این بود کھ ما در٥نتیجۀ اجرای برنامۀ » 
 .اری را بیرون راندیمدشئون اقتصاد ملی، اصل سوسیالیسم را پیاده کرده و تمام عناصر سرمایھ

بایستی چھ چیزی را بھ دنبال داشتھ و عمًال  باعث آن شد کھ آخرین بقایای  این امر منطقًا می
 و دارو ھاطبقات میرندھۀ یعنی صاحبان صنایع، تجار، دالالن، اشرافیون سابق، کشیشان، کوالک
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شان، افسران سابق تزار، اعضای سابق پلیس و ژاندارمری، انواع مختلف روشنفکران بورژوائی ادستھ
این . با تمایالت شووینیستی و سایر عناصر ضد شوروی از موقعیت ممتاز اجتماعی خود رانده شوند

ات ما، در  بھ تمام نقاط کشور پخش شده و خود را در کارخانجات ما، در مؤسس"ھارانده شده"
 کشتیرانی و راه آھن و بھ خصوص در کلکتیوھای کشاورزی کلخوزھا و سوخوزھای ما ھاىشرکت

پنھان کرده و حتی برخی از آنھا بھ داخل " دھقان"و " کارگر"آنھا خود را تحت عناوین . پنھان کردند
 را، نسبت بھ چھ چیزی را ھمراه خود آوردند؟ البتھ کھ احساس تنفر خودا ھاین. حزب رخنھ کردند

قدرت شوراھا، احساس دشمنی بی حد و مرز خود را نسبت بھ اشکال نوین زندگی، اقتصاد و فرھنگ 
این آقایان مسلمًا قدرت حملۀ مستقیم نظامی را علیۀ قدرت شوراھا ندارند، آنھا و طبقاتشان چندین . ما

شکست خورده و تار و مار بار سعی کردند با مبارزۀ مسلحانھ قدرت شوراھا را سرنگون کنند ولی 
آید خرابکاری بھ عناوین مختلف علیۀ کارگران،  بھ این خاطر تنھا کاری کھ از دستشان برمی. شدند

. دھند دھقانان تعاونی، حکومت شوروی و حزب است و آنھا این خرابکاری خود را مخفی انجام می
 ھاىکنند، بھ خرابکاری ب میکشند ، ماشین آالت کارخانجات را خرا انبارھای ما را بھ آتش می

زنند، حتی برخی از آنھا کھ استادان دانشگاه نیز در  سازمان یافتھ در کلخوزھا و سوخوزھا دست می
 .کنند شود، سرم طاعون را بھ چھار پایان کلکتیوھای کشاورزی تزریق می میان آنھا پیدا می

بھ " ھارانده شده"فعالیت این ولی . دھند و غیره بیماری مننژیت  را در میان اسبان شیوع می
شان در زمینۀ دیگری است و آن ھم سرقت و حیف و میل کردن اموال و اکار اصلی. اینجا ختم نمیشود

این سرقت و حیف و میل در کارخانجات شروع . اجناس دولتی و یا تعاونی بھ مقیاس بسیار وسیع است
تر واحدھای کشاورزی گسترش   از ھمھ مھم، انبارھای راه آھن وھا و فروشگاهھاشده و بھ تجارتخانھ

کنند کھ پایۀ جامعۀ  شان حس می آنھا با غریزۀ طبقاتی. است" ھارانده شده"این فعالیت اصلی . یابد می
دھد و اگر بخواھند با جامعۀ سوسیالیستی مبارزه کنند، باید  سوسیالیستی را مالکیت اجتماعی تشکیل می

کنند از طریق سرقت و حیف و میل سازمان یافتھ در  مًال نیز کوشش میپایۀ آن را نابود سازند و آنھا ع
 .مقیاس وسیع، مالکیت اجتماعی را نابود کنند

 قدیمی دھقانان کھ ریشۀ خود ھاى خود از طرز تفکر و عادتھاىآنھا جھت سازماندھی سرقت
وز بھ تولید فردی کنند، از طرز تفکر دھقانانی کھ تا دیر را در مالکیت خصوصی دارد، استفاده می

 روشن است کھ آگاھی ھااقًال برای مارکسیست. ندامشغول بوده و امروز عضو سازمان تولید اجتماعی
دھقانان ما امروز از لحاظ شرایط . ماند  در تکامل خود از شرایط عینی زندگیشان عقب میھاانسان

تولید کنندگان فردی ولی ند و نھ اعینی زندگیشان عضو کلکتیواند یعنی تولید کنندگان اجتماعی
باقیماندگان طبقات استثمارگر از . شان ھنوز آگاھی قدیمی است، یعنی آگاھی مالکان خصوصی آگاھی

کنند تا سرقت اموال  شود، استفاده می این آگاھی دھقانان کھ مربوط بھ دوران مالکیت خصوصی می
روی، یعنی مالکیت اجتماعی را نابود اجتماعی را سازمان داده و بدین ترتیب مبنای سیستم اجتماعی شو

 .سازند
آنھا ھیچ . کنند ند و اھمیت آن را درک نمیابسیاری از رفقای ما نسبت بھ این پدیده بی تفاوت

اساس و پایۀ نظام . برند ولی این رفقا در اشتباه بزرگی بھ سر می. بینند مسئلۀ خاصی در آن نمی
اری را مالکیت دد، ھمان طور کھ پایھ و اساس سرمایھدھ اجتماعی ما را مالکیت اجتماعی تشکیل می

اران، مالکیت خصوصی را مقدس اعالم کرده و بدین ترتیب در دسرمایھ. دھد خصوصی تشکیل می
 بھ طور یقین ھاما کمونیست. اری را استحکام بخشیدندددوران انقالب بورژوائی نظام اجتماعی سرمایھ

یم تا بتوانیم اشکال جدید اقتصاد سوسیالیستی را در تمام باید مالکیت اجتماعی را مقدس اعالم کن
بدین منظور چندی پیش حکومت شوروی قانون حفاظت از ...  تولید و توزیع استحکام بخشیمھاىزمینھ

این قانون در مقطع کنونی اساس قانونگذاری انقالبی ما را . مالکیت اجتماعی را بھ تصویب رساند
د و شرط آن اولین وظیفۀ ھر کمونیست، ھر کارگر و ھر دھقان تعاونی اجرای بدون قی. دھد تشکیل می

. بدین خاطر مبارزه برای حفاظت از مالکیت اجتماعی یکی از وظائف عمدۀ حزب است...  است
گذارد، بھ پیش برده  ی کھ باید با تمام قوا و تمام وسائلی کھ قوانین شوروی در اختیارمان میامبارزه

جھت ریشھ . وزه بدان احتیاج داریم یک دیکتاتوری قوی و نیرومند پرولتاریاستآن چیزی کھ امر. شود
بعضی از رفقا، .  سازمان یافتۀ آنانھاىکن کردن بقایای آخرین طبقات میرنده و درھم شکستن سرقت
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با آنھا این تز را . نداتز از بین رفتن طبقات، ایجاد جامعۀ بی طبقھ و از بین رفتن دولت را اشتباه فھمیده
بی عملی، بی تفاوتی و حتی گاھی با تئوری ضد انقالبی تضعیف مبارزۀ طبقاتی و تضعیف قدرت 

الزم بھ گفتن نیست کھ چنین افرادی ھیچ نکتۀ مشترکی با . ندادولتی در شرایط کنونی اشتباه گرفتھ
طبقات از . وندند دو رو کھ باید از حزب اخراج شاند و یا افرادیااینھا یا منحرف شده. حزب ما ندارند

دولت از . روند و نھ از طریق تضعیف مبارزۀ طبقاتی طریق تقویت و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی ازبین می
ش جھت نابودی بقایای طبقات میرنده و درھم شکستن محاصرۀ اطریق تقویت حداکثر قدرت اجرائی

ی کھ نھ ا محاصره.شااقتصادی امپریالیسم از بین خواھد رفت و نھ از طریق تضعیف قدرت اجرائی
 سالۀ اقتصادیمان ٥ما با اجرای برنامۀ . تنھا ھنوز پابرجاست بلکھ بھ این زودی ھم از بین نخواھد رفت

 ضربھ ھابھ طبقۀ کوالک. آخرین بقایای طبقات دشمن را از مواضعشان در زمینۀ تولید بیرون راندیم
 پنجسالۀ اقتصادی در زمینۀ مبارزه علیۀ این نتیجۀ برنامۀ. آورده، زمینۀ نابودیشان را فراھم ساختیم

وظیفۀ ما امروز این است کھ این .  بورژوازی است، ولی این ھنوز کافی نیستھاىآخرین گردان
مان نیز بیرون رانده، آنھا را برای ھمیشھ خلع سالح  را از کارخانجات و مؤسسات" ھارانده شده"

 ....کنیم
وروی تقویت مقاومت آخرین بقایای طبقات میرنده باید در نظر داشت کھ تقویت قدرت حکومت ش

ند و آخرین روزھای زندگی اآنھا درست بھ خاطر این کھ در حال مرگ. را نیز بھ دنبال خواھد داشت
گذرانند، از یک شکل مقاومت بھ اشکال دیگری، بھ اشکال حادتری از مقاومت دست  خود را می

در این راه آنھا از . علیۀ قدرت شوراھا بسیج خواھند کردترین اقشار جامعھ را  خواھند زد و عقب مانده
ترین عناصر  ھیچ جنایتی، از ھیچ اقدامی جھت بدنام کردن حکومت شوراھا و جھت بسیج عقب مانده

 شکست خوردۀ احزاب ضد انقالبی ھاىدر یک چنین اوضاعی بعید نیست کھ ارتش. ابا نخواھند ورزید
 و ھا عناصر ضد انقالبی ترتسکیستھاى و ھم چنین تکھ پارهاھ، ناسیونالیستھاارھا، منشویک.اس

منحرفین راست، تکانی بھ خود داده، چھ در مرکز و چھ در نواحی دور افتاده، دست بھ اقدامات 
ولی باید تمامی احتماالت را در نظر بگیریم اگر . البتھ ما ھیچ خوفی از اینھا نداریم. ماجراجویانھ بزنند

 .دون قربانی زیادی کار این عناصر را یکسره کنیمخواھیم سریع و ب می
ند، ھوشیاری انقالبی ا امروزه بیش از ھر چیز بدان محتاجھابدین خاطر آن چیزی کھ بلشویک

 .«. است
 ).١٩٧٩ بھ زبان آلمانی ــ دورتموند ١٦٦ ص ٢نقل از آثار منتخب استالین جلد ( 

 پنجسالۀ اقتصادی قدم بھ قدم طبقات استثمارگر را ھاىرنامھب.  بود١٩٣٣این بھ طور مختصر اوضاع حاکم در سال 
خواستند  طبیعی است کھ آنھا نمی. زدند  دست میاىکرد و این طبقات برای نجات از نابودی بھ ھر توطئھ نابود می

 ھاى از دست بدھند و ھم چنین گروهھاامتیازات خود را از دست بدھند و حاضر نبودند قدرت خود را بر انسان
موجی از .  تروریستی مشغول شدندھاىاسی شکست خورده در چنین فضائی مجددًا سربلند کرده، بھ فعالیتسی

 .پردازیم در ذیل بھ ذکر فقط برخی از آنھا می. تروریسم و خرابکاری شوروی را فراگرفتھ است
 

قات واحد امنیتی در تحقی.  در ارتش سرخ، مشخصًا در پادگان پتروساودوسک  کشف شداى توطئھ١٩٣٤در تابستان 
این مورد بھ عھدۀ سرگئی کیروف  عضو دفتر سیاسی و دبیر سازمان حزبی شھر لنین گراد بود کھ بعد از تحقیقات 
الزمھ و دنبال کردن سرنخ توطئۀ پتروساودوسک بھ این نتیجھ رسیدند کھ دبیر سازمان حزبی منطقۀ اورال  با یک 

ف  و تفلیس  در ارتباط بوده و نشریات مخفی در چاپخانۀ حزب بھ چاپ شبکۀ اپوزیسیون در مسکو، لنینگراد، کی
 .رسانده است می

قاتل بالفاصلھ دستگیر شده و تحقیقات اولیھ . رسد  کیروف در دفترش واقع در لنینگراد بھ قتل می١٩٣٤در دسامبر 
مل یعنی بھ قتل رساندن این ع.  دیگری بوده استھاىدھد کھ ھدف از این قتل جلوگیری از کشف توطئھ نشان می

اوج "یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب بلشویک سرآغاز جریانی است کھ بورژوازی آن را 
 . مسکوھاىنامد، یعنی دادگاه می" استالینیسم

بیشف عضو  کوی. سرآغاز گفتیم کھ بھ دنبال ترور سرگئی کیروف، افراد مھم دیگر حزب و مملکت بھ قتل رسیدند
یاسی کمیتۀ مرکزی، منشینسکی عضو کمیتۀ مرکزی و رئیس واحد امنیتی کشور، ماکسیم گورکی و ھم چنین دفتر س

 نفر از کادرھای حزب و دولت مورد سوقصد قرار گرفتھ و ١٠٠ بیش از ١٩٣٥فقط در سال . پسر ماکسیم گورکی
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 شوروی ھاى دادگاهھاى پرونده مورد خرابکاری و عمل تروریستی در١٠٠٠در ھمین مدت بیش از . بھ قتل رسیدند
نشست؟  آیا  بایستی آرام می وظیفۀ حزب بلشویک در مقابل این ھمھ جنایات چھ بود؟  آیا می. بھ ثبت رسیده است

چرا " آرام بنشین تا سرت را ببرم"گفت  شد؟  منطق بورژوازی می بایست در مقابل منطق بورژوازی تسلیم می می
بلھ این است منطق . کوبم ت میافاع کنی ُمھر استالینیسم را بر پیشانیکھ اگر تکان بخوری و از خودت د

 !بورژوازی
ولی حزب بلشویک چھ کرد؟  حزب بلشویک اول از خود شروع کرد و خود را مورد تصفیھ قرار داد چرا کھ حزب 

کھ در آستانۀ در حالی .  میلیون عضو بود٣بعد از پیروزی انقالب و جنگ داخلی بسیار رشد کرده بود و دارای 
طبیعی است کھ در این موج عظیم عضوگیری بعد از پیروزی، مقدار .  ھزار عضو نداشت٥٠انقالب اکتبر بیش از 

نیز وارد حزب شده بودند و واحدھای حزبی ھوشیاری الزم را " کاریریست" افراد فرصت طلب و اىقابل مالحظھ
شان کاستھ و بھ اعضای غیر فعال ایز از فعالیت دوران انقالببرخی اعضاء ن. در مورد این افراد بھ کار نبرده بودند

 عضویت ھاىبدین خاطر عضویت ھر عضو حزب مورد تجدید نظر قرار گرفتھ و تمامی کارت. تبدیل شده بودند
 ھشت صد ١٩٣٧نتیجۀ این تصفیۀ حزبی این بود کھ تا سال . جمع آوری شده و تک تک مورد بررسی قرار گرفتند

گرفت، یعنی یک چھارم حزب  اعضای سابق را در بر می% ٢٥این رقم . عضویت حزب برکنار شدندھزار نفر از 
 .شامل تصفیھ گردید

 دولتی و ادارات و مؤسسات دولتی رسید و تمامی آنھا ھاى، دستگاهاى تودهھاىبعد از تصفیۀ حزب نوبت بھ سازمان
در این میان افرادی کھ .  ابزار آنھا تصفیھ گشتنداز افراد نا الیق، عناصر دشمن و بقایای طبقات استثمارگر و

 .مرتکب جنایت شده و یا بھ نوعی قوانین کشور را زیر پا گذاشتھ بودند، مورد مجازات قرار گرفنتد
 ھزار نفر در تمام شوروی دادگاه تشکیل شد ١٤٠ در مجموع برای ١٩٣٨ الی ١٩٣٥ ھاىبدین ترتیب در طول سال

 ھزار نفر تصفیھ شدگان از صفوف حزب یک ٨٠٠نفر عضو سابق حزب بودند یعنی از  ھزار ٤٠کھ در این میان 
 بیستم

بد نیست برای این کھ روشن شود تا چھ اندازه تبلیغات . تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند)  نفر یک نفر٢٠از ھر (
جمعیت .  استفاده نمائیمھاکمی بیشتر از ارقام و فاکت. پوچ و غلوآمیز است" اوج استالینیسم"بورژوازی مبنی بر 

طبق آمار شوروی طبقات استثمارگر بعد از انقالب اکتبر در مجموع .  میلیون نفر بود١٨٠شوروی در آن دوران 
 میلیون نفر استثمارگر، ٦ھمان طور کھ دیدیم از این .  میلیون نفر انسان٦دادند یعنی  از جمعیت را تشکیل می% ٣

  ادامھ دارد.کل جمعیت کشور% ٦ قضائی قرار نگرفتند، یعنی  ھزار نفر تحت تعقیب١٤٠بیش از 
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