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  خروج از بحرانبرای ھا پوسیده و سازش بین باالئیھاىطرح
 دانم احمدی نژاد را رئیس جمھور مشروع میبھ خاطر تنفیذ رھبری،   :مھدی کروبی

ترس از سقوط و فروپاشی و برباد دادن . گرفتھ است این روزھا ترس و وحشت سراپای رژیم فاسد جمھوری اسالمی را فرا
ردم م.  خلق، بیت رھبری و کلیت نظام را دچار سراسیمگی و تزلزل کرده استھاىی و محاکمھ و مجازات در دادگاها افسانھھاىثروت

آیند و آن را بھ  جویند و بھ خیابان می گیرد سود می ترین مراسم سیاسی و یا مذھبی  کھ بھ دعوت خود رژیم  صورت می ازکوچک
ضربات پی درپی مردم کشور ما بر پیکر نظام جمھوری اسالمی در . کنند ی تبدیل میامیدان نبرد علیۀ والیت فقیھ و سید علی خامنھ

 دی ماه و نبرد خیابانی با مزدوران رژیم و خلع سالح شماری ۶ھ ویژه در تظاھرات باشکوه روز عاشورا درخالل ھشت ماه اخیر و ب
پیکار قھرمانانۀ مردم ایران . از گرازھای اسالمی، لرزه بر اندام رژیم کودتا انداخت و بھ شدت وی را بھ آیندۀ خویش نگران کرده است

 ھزار نفر از کارمند و کارگر و دانشجو و بھ ھاده. و شھر و دو گروه کوچک از مردم نبود منحصر بھ  یکی دىامرگ بر خامنھو فریاد 
ماه شرکت داشتند و گوشمالی و درسی جانانھ بھ   دی۶ویژه جوانان شجاع و رزمنده در بسیاری از شھرھای ایران در تظاھرات 

 اگر چھ با بیرحمی و شقاوت کم اىم امنیتی ــ نظامی خامنھرژی. لشگریان آدمخوار رژیم دادند کھ آن را ھرگز فراموش نخواھند کرد
 نفر از مردم آزادیخواه میھن ما را بر زمین ریخت و بدین رو استیصال و عجز و ھانظیر و در اوج بربریت و توحش خون ده

 و ھابھ تن  مردم با بسیجیدرماندگی خود را  بھ نمایش گذاشت، اما از طرفی در مقابل اراده و جنگندگی مردم بی سالح و نبرد تن 
 اىپاسداران مسلح، بھ وحشت مرگ افتاد و افسانۀ ثبات نظام اسالمی و قدرقدرتی بیت رھبری نقش بر آب شد و سرایندگان چنین افسانھ

 .بر خود لرزیدند
  بھ تشدید شارژیم در پاسخ بھ اعتراضات درخشان مردم و برای تقویت روحی نیروھای نظامی و امنیتی و گرازھای اسالمی

ترین امر حفظ و بقای نظام  تبدیل  اعدام و ارعاب معترضین را بھ  عاجل، "محاربھ با خدا"سرکوب مردم  پرداخت و با صدور فتوای 
 گستردۀ دانشجویان، اعدام جوانان در کردستان و ھاى، بازداشت"محاربھ باخدا"محاکمات زندانیان سیاسی بھ اتھام . کرده است

ند، ترور اد سرکوب زنان، تشدید سرکوب کارگران کھ برای  حقوق معوقۀ خود دست بھ اعتصاب و اعتراض زدهبلوچستان، تشدی
اینھا ھمھ اقداماتی است کھ رژیم برای حفظ نظام و ... مسعود علیمحمدی استاد دانشگاه و خط ونشان کشیدن برای اپوزیسیون تبعیدی 

ی اسالمی شکنجھ و زندان و اعدام  مخالفین  را بھ روش عادی و دولتی تبدیل کرده رژیم جمھور. عقب راندن مردم در پیش گرفتھ است
تواند محیط امن و آرامی برای مافیای جنایتکار و  پندارد با فشار و ترور و اختناق برون از حد، با اعدام مخالفان می است و ابلھانھ می

غلتند، اگر چھ بھ آرمان خود دست نیافتھ در خاک مدفون   کھ در خون میغافل از این کھ ھر یک از جوانانی. غارتگر حاکم فراھم آورد
حوادث اخیر در ایران بھ ویژه . انگیزد  را بر میھابخشد و مرگ آنھا خشم مقدس توده شوند، لیکن آرمان آنھا بھ دیگران الھام می می

یم ندارند و این رژیم است کھ از مردم و حتا از سایۀ مردم دیگر ترسی از رژ. در تظاھرات روز عاشورا شاھد گویائی بر این امر است
 .کند و بھ ھمھ کس بد بین است ترسد و بھ ھرسوئی شلیک می خویش می

  انتشار اى کروبی و موسوی برای خروج ازبحران در قالب پالتفرم پنج مادهھاى در چنین فضای سیاسی است کھ طرح
 . کنند چھارچوب قانون اساسی دعوت مییابند و رژیم کودتا را بھ مدارا و سازش در  می

ند برای حفظ آرامش ا موسوی و کروبی درعین حال کھ بر مطالباتی در چھارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی اشاره داشتھ
قام نخواھند نیستند و بھ دنبال انت" اھل زیاده خواھی"روحی رھبر و ارادت بھ او و نظام پس ماندۀ اسالمی تأکید ورزیدند کھ مردم ایران 

ند کھ راه حل خروج از بحران کنونی احترام بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی و اجرای آن است و اصل ااین آقایان بیان داشتھ. بود
 و عدم انکار دولت احمدی نژادموسوی و کروبی ھر یک بھ زبان و شیوۀ خود از . باشد والیت فقیھ جزء تفکیک ناپذیر آن می

ند کھ رھبر نیز تا دیر نشده بر سرعقل آید،  برای حفظ نظام اسالمی اوری عقب نشینی کرده و بھ این امید نشستھمشروعیت ریاست جمھ
ترین  فرمان عقب نشینی صادر کند تا ھمھ با ھم مانع پیشروی این جنبش بنیان کن گردند و یک بار دیگرنظام را از این بحران کھ سخت

 پاسخی دوپھلو و از موضع ھا اما تا کنون بھ این نامھاىپاسخ  سید علی خامنھ. نجات دھندبحران در طول عمر جمھور اسالمی است 
 ھاى و گرایشھاھمۀ جریان"تأکید داشت کھ " شورای ھماھنگی تبلیغات اسالمی"وی  در سخنرانی اخیر خود در . قدرت بوده است

کنند و در این میان وظیفۀ خواص، بھ ویژه خواصی کھ سیاسی داخل نظام باید خط و مرز خود را با دشمن بھ صورت شفاف مشخص 
وی دراین سخنرانی غیرمستقیم بھ موضع دوپھلوی ھاشمی رفسنجانی نیز حملھ کرد ". تأثیر گذاری باالئی دارند، بیش از دیگران است

ن قندی، مضحکۀ مناظره و از طرفی جناح حاکم با سیاست چماق و نا". ھمھ باید برای انسجام وحدت تالش کنند: "و ھشدار داد کھ
مناظره و بحث آزاد "را در صدا و سیما بین اصولگرایان و اصالح طلبان طرح کرده و سروصدا راه انداختھ است کھ " بحث آزاد "

پخش مستقیم مناظره از صدا وسیما در مورد حوادث اخیر ایران بین دکتر ". بھتر از تظاھرات خیابانی و زد وخورد و خونریزی است
گشایش "گرایان ھمان سیاست نان قندی و  د اطاعت عضوشورای مرکزی حزب اعتمادملی و علیرضا زاکانی نمایندۀ اصولجوا

است کھ بھ ابتکار جناح حاکم برنامھ ریزی شده  بھ این امید کھ مردم را از تظاھرات خیابانی بھ پای تلویزیون و بحث ھای " سیاسی
تواند مایۀ درد سر برای رژیم اسالمی گردد و وی را از  ھ ھمین بحث کنترل شده ھم نیز میاگرچ. کسالت آور و بی سرانجام بکشاند

.ش پشیمان گردانداکرده

  
 

 سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی
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یم راه حل خروج از بن بست و بحرانی کھ تمام جامعھ را درخود ا حقیقت این است، ھمان طور کھ ما بارھا تأکید ورزیده
ش میسر نیست و این را مردم با پوست اروبرده است در چھارچوب نظام بربرمنش جمھوری اسالمی و قانون اساسی مافوق ارتجاعیف

مردم ایران در طول ھشت ماه اخیر با تظاھرات خیابانی و با قربانی دادن فراوان، . نداو گوشت خود در طول سھ دھۀ اخیر لمس کرده
 و رأی مرا پس بدهاین مردم مدتھاست از شعار . ند و این چیزی نیست کھ برکسی پنھان باشداابراز داشتھمخالفت خود را با کلیت نظام 

 آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و شرکاء گذرکرده و بھ روشنی در عرصۀ شعارھا و پراتیک مبارزاتی و پیکار ھاىاھداف و خواستھ
 است و برای ریشھ کن کردن این نظام قرون وسطائی  و ساختارشکنانھکامًال ند کھ مطالبات سوزانشان ابا ارتجاع ھار نشان داده

در " اصالحات"عمر . ند جان شیرینشان را در راه  آزادی و عدالت اجتماعی و یک زندگی انسانی نثارکننداجھنمی خیز برداشتھ و آماده
ا در محدودۀ قانون اساسی و حکومت فاشیستی مذھبی کوشند مردم ر ست بھ سر آمده است و آنھا کھ بیھوده میھاچھارچوب رژیم سال

مردم مدتھاست . اسالمی رام کنند، دشمنان مردم ایرانند و ھیچ نزدیکی و خویشاوندی با آرمان این جنبش ضد استبدادی و مترقی ندارند
کھ سرنوشت خود را با رژیم ند و این آقایان موسوی و کروبی و شرکاء ھستند اتکلیف خود را با رژیم جمھوری اسالمی روشن کرده

والئی، با نظام ضد بشری جمھوری اسالمی، با قانون اساسی اسالمی و اصل والیت مطلقۀ فقیھ گره زده و خود را بھ لباس مردم 
یک بار دیگر نشان داد با " تنفیذ رھبری"مصاحبۀ امروزمھدی کروبی و بھ رسمیت شناختن رئیس جمھور تقلبی بھ دلیل . ندادرآورده

توان بھ جنگ نظام وحشی و تا بھ دندان مسلح و خونریز   کھنھ، با رھبرانی مذبذب و آلوده بھ  توطئھ و جنایت و خیانت نمیھاىحطر
 ھاى بزدالنھ ناشی از ھراس ھمۀ جناحھاى رنگارنگ و عقب نشینیھاىاین بیانیھ. اسالمی رفت و بھ پیروزی  بر ارتجاع امید داشت

 بھمن است کھ موجب کابوس نظام گشتھ و برای مقابلھ با ٢٢ و تظاھرات سی و یکمین سالگرد  انقالبرژیم از جنبش اعتراضی مردم
 اى سید علی خامنھھاىتوان سخنرانی فقط در این بستر است کھ می.  درون حاکمیت، امری واجب و حیاتی آمدھاىآن سازش ھمۀ جناح

 .ول مشروعیت رئیس جمھور تقلبی را مورد تبیین قرار داد موسوی و کروبی و مصاحبھ وی و قباى پنج مادهھاىو بیانیھ
توان نخستین گام برای  اری و آدمکش است کھ مید تنھا با طرح روشن و شفاف سرنگونی تمامیت این نظام وحشی و سرمایھ

 .جز این راه دیگری متصورنیست. تحقق حقوق دمکراتیک مردم ایران را برداشت

  
 فاشیستی جمھوری اسالمیاری دسرنگون باد رژیم سرمایھ

 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم
 ١٣٨٨پنجم بھمن 

 
 

 * * * * * 

 
 

تر از سیاھی رنگی نیست باال
 کارگر چیزی جز زنجیرھای پایش را از دست نخواھد دادۀطبق

 
اری جھانی و دیھ نئولیبرالیستی رژیم جمھوری اسالمی و تأثیرات بحران سرماھاىتعمیق بحران اقتصادی کھ ناشی از سیاست

 اقتصادی و ھم چنین فساد گستردۀ مالِی مافیای تجاری ــ نظامی است؛ باعث گسترش بیکاری و نابودی امنیت شغلی و ھاىتحریم
 .گسترش فقر در بین کارگران و زحمتکشان شده است

 سرمایۀ  داخلی، کاھش توان با ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی، گسترش واردات، فرار مختصات اقتصاد ایران را می
گذاری خارجی و غارت و چپاول ثروت ملی توسط باندھای مافیائی خواص و نیروھای نظامی و امنیتی نزدیک بھ قدرت  سرمایھ

 .خالصھ کرد
 
 

 مبارزۀ دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد امپریالیستی است
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 وضعیت صنایع و بیکاری
از ابتدای سال : افزاید دھد و می ی در سال جاری نسبت بھ سال گذشتھ خبر می درصدی بیکار١٩خبرگزاری ایلنا  از رشد 

پس از آن نوبت بھ کارگران . کارگران کارخانۀ سامان نخستین گروه بودند. ، اخراج کارگران در واحدھای مختلف تولیدی آغاز شد٨٨
کرمانشاه، ایران صدرای بوشھر، لولھ سازی اھواز، مراکز مخابراتی سقز رسید سپس روند اخراج دامان کارگران آذربایجان شرقی، 

گر، پایا، ھوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدھا کارگاه ریز و درشت دیگر را  ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین
چند ماه . ندار امان نبودهنیز از این بالیا د... حتی واحدھای بزرگی ھم چون ایرالکو، ملی سرب و روی، واگن سازی پارس و. گرفت 

 در صدی ظرفیت تولیدی لوازم خانگی در ۶٠پیش مدیر کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطالعات وزارت صنایع از کاھش 
 . تولید لوازم خانگی بھ صفر رسیده استھاىاو گفت  ھم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانھ. کشور خبر داد

. نداھزار نفر بیکار شده٢٠٠ واحد تولیدی تعطیل و ۴٠٠فقط در سال گذشتھ بیش از : دھد رش میروزنامۀ اقتصاد و آمار گزا
 آن، ذوب آھن، پوالد مبارکھ، آلومینیوم اراک، نیشکر ھاى بزرگی ھم چون صنایع خودروسازی و زیر مجموعھھاى و کارخانھھامجتمع

 .برند  در بحران عمیق بھ سر می کارخانھ و مؤسسۀ دیگرھاھفت تپھ، تراکتور سازی تبریز  و ده
 ھزار ۶٠در چھار سال گذشتھ تعداد شاغالن در عسلویھ از : گوید عیسی محمد کمالی از مسئولین خانۀ کارگر بوشھر بھ ایلنا می

و  ھا درصدی تعداد شاغالن عسلویھ را نتیجۀ تعطیلی کارخانھ٩٠وی کاھش نزدیک بھ . نفر بھ ھشت ھزار نفر کاھش پیدا کرده است
 .داند بحران صنایع می

 ١۶ و ١۵ ھزار کارگر در فازھای ۶النبیاء خبر از بیکاری اچندی پیش سرتیپ رستم قاسمی، فرماندۀ قرارگاه سازندگی خاتم
 .پارس جنوبی داد

 در صد ۵٠ند و ا درصد از کل واحدھای تولیدی ایران ورشکست و تعطیل شده۵٠: گوید نھاوندیان رئیس اتاق بازرگانی می
 .کنند  درصد ظرفیت کار می٣٠قی مانده با با

 میلیون نفر بیکار ھستند کھ بر اساس گزارش مرکز آمار ۴اخیرًا محمد عباسی، وزیر تعاون دولت دھم، اقرار کرد کھ حدود 
ن آمار البتھ ای.  درصد رسیده است١٨ ھزار نفر اعالم کرده، نرخ بیکاری بھ ۶٠٠ میلیون و ٢٢ایران کھ جمعیت فعال ایران را 

 .      کند  براساس شاخص جدیدی است کھ افرادی کھ یک ساعت در ھفتھ کار کنند را شاغل محسوب می
 

 گسترش واردات
اقتصاد : نویسد می." ایران تنھا جای دنیاست کھ شرایط وارد کنندگان بھتر از تولیدکنندگان است"ایلنا در مطلبی تحت عنوان 

واردات : نویسد ترین پرش را در میدان واردات داشتھ است؛ و در مورد واردات فوالد می زرگایران بدون شک در چند سال گذشتھ ب
 در ٣۵بی رویۀ فوالد در اثر کاھش تعرفۀ گمرکی فوالد خام و محصوالت آن بھ صفر، باعث شده تولید کنندگان داخلی فوالد با ظرفیت 

 .صد خود کار کنند و روز بھ روز از ظرفیت آنھا کاستھ شود
 چینی و تایلندی منجر بھ تعطیلی ھاىواردات  کفش: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان چرمسازان خراسان رضوی می گوید

 کارخانھ ٢٠ کارخانۀ چرمسازی بود کھ در حال حاضر بھ ۶۵کند کھ در مشھد حدود  او اضافھ می.  کفش و چرم شده استھاىکارگاه
 .رسیده و مابقی تعطیل شده است

 در صد از واحدھای فعال در این عرصھ بھ مرز تعطیل کشیده ٩٠بھ علت واردات، : گوید ایع بازیافت ایران مینایب رئیس صن
 ھاى درصد از ھزار کارگاه کفاشی در اثر واردات کفش۶٠ تا ۵٠رئیس اتحادیۀ تولیدکنندگان کفش در اصفھان خبر از تعطیل  .ند اشده

 .دھد چینی و تایلندی و ویتنامی می
    

  داخلی و کاھش سرمایھ گذاری خارجیھاىر سرمایھفرا
با گسترش بحران و افزایش ریسک .  مردم روبرو ھستندھاى بانک با کاھش سپرده١٣ بانک کشور، ١٨طبق گزارش ایلنا از 

 خبر اھخبرگزاری. اقتصادی و ھم چنین بحران سیاسی و ترس ناشی از عدم امنیت سرمایھ، خروج سرمایھ از کشور شتاب گرفتھ است
بدھی . دھند  خود میھاى ملت و ملی و ھجوم سپرده گذاران بھ این دو بانک برای گرفتن سپردهھاىاز شایعۀ ورشکستگی بانک

 . ، سیستم بانکی را با کمبود نقدینگی مواجھ کرده استھا واحد صنعتی بھ بانک۶٧٠٠ میلیارد تومانی ۴٨٠٠٠
 میلیون دالر رسیده است کھ البتھ ناشی از بی ٨٢٢میلیارد دالر بود بھ  ١٢ بیش از ١٣٨۶سرمایھ گذاری خارجی کھ در سال 

 .باشد ثباتی وضعیت سیاسی می
 

 فساد اقتصادی
 در میان ١۶٨سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود اعالم کرد کھ ایران در زمینۀ فساد و عدم شفافیت بھ رتبۀ 

 . کشور جھان تنزل یافتھ است١٨٠
 و خواص و نیروھای نظامی و شبھ نظامی و امنیتی تحت عنوان خصوصی سازی، ھا ملی بھ آقازادهھاىسرمایھ واگذاری 

 .غارت و چپاول علنی و رسمی است کھ بھ صورت  عرف درآمده است

 کارگرۀطبقباروشنفکرانزنان،جوانان،پیوند
  نظام استبرپیروزیشرایطاز
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 میلیاردی بی بازگشت بھ ھاىار واردات کاالھای خاص بھ افراد خاص، پرداخت وامگری و قاچاق و انحص   داللی و البی

 . تمامی سیستم اقتصادی را بھ فساد کشانده استھاخودی
 .داند  میلیارد دالر می١٧رئیس کمیسیون صنایع مجلس میزان واردات قاچاق را دست کم 

 .ی برگشت خورده استمیلیارد تومان چک بانک١٣٠٠٠ تنھا در تھران در عرض ھشت ماه 
میلیارد ١٠٠٠ نفر، ٣۵در حالی کھ ارائۀ وام بھ اقشار کم درآمد بھ ھفت خوان رستم شبیھ است : نویسد روزنامۀ خبر جنوب می

 .دھند تومان تسھیالت دریافتی از بانک را پس نمی
 

 گسترش فقر
کند کھ بر اساس شاخص  دروغ اعالم میدر حالی کھ علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامھ ریزی احمدی نژاد بھ 

 .برند  میلیون ایرانی در فقر بسر می۴٧برند، مرکز آمار ایران اعالم کرد   میلیون ایرانی زیر خط فقر بسر می١۵اقتصادی، 
.  ھزار تومان است ۴٧٣ شش نفری در خوشۀ یک ، کمتر از ھاىدر آمد خانواده: بر اساس اظھارات رئیس مرکز آمار ایران

در خوشھ نخست حدود .  ھزار تومان است در خوشھ دو قرار می گیرد ٧٨٨ ھزار تومان تا ۴٧٣وادۀ شش نفری کھ درآمدش بین خان
بھ بیانی دیگر سی میلیون نفر درآمد .  میلیون و ششصد ھزار نفر قرار دارند١٧در خوشۀ دوم ھم . سی میلیون نفر قرار دارند

 .توانند یک نان سنگگ بخرند  سنت دارند کھ با آن می٣٠ تومان معادل ٢۶٣ کمتر از اىروزانھ
 خواھد بود با افزایش قیمت نفت و گازوئیل و ٨٩ کھ اجرائی شدن آن از اول سال ھابھ دنبال تصویب الیحۀ ھدفمند سازی یارانھ

غن و شیر و شکر و دارو و  گندم و برنج و روھاىبنزین و گاز و برق و آب و بذر و کود و نھال شروع و بھ تدریج شامل حذف یارانھ
خدمات پستی و خدمات ریلی خواھد شد، شاھد افزایش تورم و کاھش ھر چھ بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و بھ فالکت 

 .کشانده شدن ھر چھ بیشتر آنھا خواھیم بود 
 در ھاامۀ شوک تراپی افزایش قیمت میلیون فقیر و برن۴٧ میلیون بیکار و ۴حال در نظر داشتھ باشید کھ بر اساس آمار رسمی 

افتد و گسترش و تعمیق بحران  شرایطی کھ حداقل دستمزد یک سوم خط فقر است و پرداخت آن ھم بین سھ تا پنجاه ماه بھ تأخیر می
بود جوش کارگری خواھیم   از مبارزات خوداىاقتصادی و افزایش بیکاری در سال جدید بر بستر شرایطی انفجاری شاھد موج گسترده

 . یافتگی آن بوده است کھ متأسفانھ ضعف عمدۀ آن تا بھ حال پراکندگی و عدم سازمان
طبقۀ کارگر کھ تا بھ حال در موضعی تدافعی مبارزه  کرده است باید توجھ . واقعیت این است کھ باالتر از سیاھی رنگی نیست

تصاب عمومی و پیوستن جنبش دمکراتیک زنان و دانشجویان و بھ میدان آمدن متشکل کارگران و اع. کند کھ بھترین دفاع، تھاجم است
جوانان و روشنفکران و سایر اقشار اجتماعی بھ این اعتصاب است کھ می تواند نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی را فلج ساختھ و با 

 .    شود ن جا آغاز میشرایط فروپاشی جمھوری اسالمی از ھمی. تعرض و از موضع برتر وی را بھ عقب نشینی وادار کند

 
 
 

* * * * * 
 
 

 در صدا و سیما را نخواھد خورد" مناظره"مردم، فریب نمایش 
 

 . سیاسی در صدا و سیما در مورد اوضاع و احوال کنونی نیرنگی نو برای فریب و انفعال مردم استھاىپخش مناظره
این ژست دمکراسی و مدنی . ی  سیاسی ایران افتادندچھ شده بھ یکباره کودتاچیان بھ فکر مناظره و باز ھم داغ کردن فضا

گیرد کھ ھزاران نفر  گرا در شرایطی صورت می خواھی و پخش مناظرۀ زنده  میان دو دستھ از ارتجاع اصالح طلب و اصول
 رسیدند، حتا ترین شکلی شکنجھ و بھ قتل برند، صدھا نفر در ھمین چند ماه اخیر بھ وحشیانھ  مخوف اسالمی بھ سر میھاىدرزندان

شماری از رھبران و یاران نزدیک اصالح طلب کھ تمام ھم وغمشان فعالیت در چھارچوب قانون اساسی ارتجاعی جمھوری اسالمی 
 درھم شکستھ در صفحۀ تلویزیون ئیھااست  در زندان اسیرند و با  شالق وشکنجھ و تھدید بھ مرگ  مجبور بھ توبھ شدند و با چھره

پس این نمایش . سخن گفتند و از رھبر کودتا تقاضای عفو و بخشش نمودند" فت اسالمی و توطئۀ انقالب مخملیرأ"ظاھر شدند و از
مسخره نھ برای دخالت مردم در سرنوشت خویش و نھ برای آزادی بیان و عقیده بلکھ در اوضاع و احوالی مطرح شده است کھ مردم 

 را بھ ھمت  پیکار متحد و فداکاریشان تحت کنترل خویش گرفتند و برای بھ اھ مختلف خیابانھاىدر طول ھشت ماه اخیر بھ مناسبت
جنگند و برای چنین حقوق دمکراتیکی  دست آوردن آزادی  و حق بیان و عقیده  با گرازھای آدمخوار اسالمی جنگیدند و ھم چنان می

 .صدھا قربانی دادند
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  پشت بھ فردا  و تالشی بس عبث برای آرام کردن مردم و اىمھصدا و سیما بھ واقع برنا" روبھ فردای"  محتوای برنامھ 
 بھمن بھ ٢٢بر کسی پنھان نیست کھ  کابوس برگزاری تظاھرات .  کشاندن آنھا  از خیابان بھ خانھ و گفتمانی  پوچ و بی اساس است

باید کاری کرد کارستان تا . ختھ استمناسبت سی و یکمین سالگرد انقالب، خواب از چشمان ارتجاع ربوده و آنھا را بھ تکاپو اندا
شرکت گستردۀ مردم معترض در این تظاھرات مھار شود و جنگ خیابانی و خلع سالح نیروھای بسیجی و پاسدار ھم چون تظاھرات 

 .روزعاشورا تکرار نگردد
 و فرونشاندن شعلۀ خشم ھا فقط در چھارچوب اھداف ارتجاعی نظام، زد و بند و چانھ زنی بین جناحاىاز این رو چنین برنامھ

از طرفی رژیم کھ در بین .  ، امتیازاتی بھ جناح مقابل و تنھا برای فریب مردم استھا  فقط بین خودیھااین مناظره. مردم است
 دیگرقرار گرفتھ است و در ھاى  شبکھھا خبری بی بی سی  و صدای آمریکا و دهھاىافکارعمومی منزوی شده و در محاصرۀ  شبکھ

بیند سیاست بھ اصطالح رونق بخشیدن بھ   خیابانی خود را ضعیف میھاىشاگری و خبررسانی مردم کشورما در تظاھراتمقابل اف
در ھمین رابطھ مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب ". درھم شکند" را اتخاذ کرده تا این محاصره را ھا داخلی در قالب مناظرهھاىرسانھ
این " جمھوری اسالمی و مقابلھ با بی بی سی و صدای آمریکا بیان داشتھ است کھ ھاىبکھساالری در مورد رونق بخشیدن بھ ش مردم

 ..."کند و ھدف مناظره باید برای منفعت کشور باشد  خبری بی بی سی و صدای آمریکا را بی رونق میھاى بازار شبکھھامناظره
دھد کھ علت رونق یافتن  شغول است  توضیح نمیزند و بھ خود فریبی م اما این آقای اصالح طلب کھ خود را بھ نفھمی می

 ھاى بھ رسانھاىچرا در اوایل انقالب مردم کشور ما ھیچ عالقھ.  آن کدام استھاى خارجی در بین مردم چیست و ریشھھاىرسانھ
 حزب کارایران در ھمین رابطھ در توفان ارگان مرکری....  اساسًا ھیچ رونقی نداشتندھادادند و این رسانھ برون مرزی نشان نمی

 ھاى دالیل نفوذ شبکھاى  انتشار یافتھ کھ بھ طور برجستھ٨٨ در آذرماه توسعۀ جھل، پنداری سفیھانھ برای بقاء رژیم تحت نام اىمقالھ
 . خارجی در ایران تحلیل کردھاىخارجی در ایران را مورد نقد و بررسی قرار داد و جمھوری اسالمی را مسبب اصلی  نفوذ شبکھ

 .آوریم خاطر اھمیت این موضوع  تلخیص مقالھ را در زیر می ما بھ 
در آوردند و تا زانوی ھ دست را از زیر عبای خویش بھ  قمھ بھاىوقتی آخوندھا مستقر شدند و برای استقرار خویش دست...».

وقت سخنان بیگانگان در  آناکبر بھ بھشت زھرا بردند هللا  دموکراسی و آزادی را با فریادھای ۀاسب امام زمان خون ریختند و جناز
 آن دروغگویانی ۀھم.  دروغ و فریب مشغول شدندۀمالھا کھ رادیو و تلویزیون را غصب کرده بودند بھ اشاع. ایران گوش شنوا یافت

 .کردند شدند حال مصلحت دروغ را برای بقاء خویش شرعی و حالل می کھ تا دیروز دشمن خدا محسوب می
 باز ھاراسی و آزادی، در فردای قتل عام حقوق دموکراتیک و مدنی مردم، زبان انتقاد امپریالیست دموکۀدر فردای تشییع جناز
 رادیوھای بیگانھ را ھاىموسیقی برنامھ ھاآخوندھا برای ایجاد رعب در جامعھ، در کودکستان.  رشد یافتۀشد و بذر آنھا در ایران زمین

. نماید کند و یا نسبت بھ آن ابراز آشنائی می  کودکان با آن موسیقی ھمراھی میکردند کدام یک از کردند و نظارت و دقت می پخش می
 .کردند بھ نیستشان می  آنھا مزاحمت فراھم کرده و در صورت نیاز سرۀ برای خانوادآنھا با این تدبیر غیر انسانی فورًا

 ! مردم را بگیرد؟ ھرگزۀولی آیا این روش آخوندھا توانست جلوی مبارز
 !روش آخوندھا توانست مردم را از تالش برای آگاھی و کسب اخبار واقعی باز دارد؟ ھرگزآیا این 

شود از حرکت اجتماع جلوگیری کرد و مردم را بھ قھقرا  آیا با آدمکشی، با زندان و شکنجھ و تبعید و سانسور و دروغ می
 ھنوز بر سر کار بود و این ھمھ "آریامھر"در ایران کرد و  اگر چنین بود کلیسای قرون وسطائی در دنیا حکومت می! کشید؟ ھرگز

 .آمد جنبش اعتراضی در ایران پدید نمی
، پرتاب ماھواره )توفانــ کمپیوتر(  اینترنت، پست الکترونیکی، اختراع رایانھۀوقتی پیشرفت علوم ادامھ یافت و فن آوری شبک

 جدید برای کسب اخبار واقعی ھاىوقت زمینھ ورت زمان تن در دھند آنکرد بھ این ضر  مالھا را مجبور می،پدید آمد و نیاز زمان... 
 بیگانھ دست پیدا ھاى بشقابی بھ برنامھھاىتدریج توسط آنتنھ کردند و ب  ممالک ھمسایھ نگاه میھاىنخست مردم بھ تلویزیون. پدید آمد

 . کردند کھ راست و دروغ را بخورد مردم می داد
 مستبد تاریخ بھ ھاى بزدلۀ تاریخ درس بگیرد مانند ھمۀ شکست خوردۀکھ از این تجرب نرژیم جمھوری اسالمی بھ جای ای

 مردم بدون حکم دادستان، برخالف قانون اساسی جمھوری اسالمی بھ صورت ھاىخشونت و ارعاب متوسل شد بھ حریم خانھ
 پنھانی فروخت و یا تخریب ،شقابی را ضبط کرده بھاىخودسرانھ و باندھای مافیائی تجاوز کرد، امنیت مردم را بھ خطر انداخت آنتن

 خارجی نشان داده شده و ھاىنموده و صاحبان آنھا را بھ پرداخت بھای گزاف مجبور نمود تا نگذارد اخبار مضر بھ حال آنھا در رسانھ
 . بھ چشم و گوش مردم برسد

شیانھ موفق شد مردم را از تالش برای کسب اخبار و دزدی و اقدامات غیر قانونی و وح آیا رژیم مالھا با این تھدید و ارعاب و
 !اطالعات حقیقی باز دارد؟ ھرگز

 تغذیھ ھا و صھیونیستھا امنیتی امپریالیستھاى گروھی بیگانگان کھ در اساس خویش از طریق سازمانھاىدر کنار رسانھ
ند با شناخت از نقاط اخود گرفتھھ  رنگ دموکراسی بدشمنان ایران کھ. شوند تالش برای انجام انقالب مخملی در ایران نیز آغاز شد می

ضعف یک رژیم مستبد و فاشیستی و سلسلھ مراتب مافیائی آن، زمینھ را برای سازمان دادن اعتراضات بر حق مردم و تکیھ بر حقوق 
 انقالب در ایران وجود داشت  مادی آن از ھمان اوایلۀ آنھا مناسب دیدند و خواستند کھ بر این موج اعتراضی بالقوه کھ زمینۀعادالن

 اینترنت فعال شدند، مردم در اعتراض بھ ۀمردم معترض و جان بھ لب رسیده در شبک. سوار شوند و مقاصد خویش را بھ کرسی بنشانند
ا مسخره  ھمراه کھ خود یک اختراع تازه بود و جھانگیر شده بود نھ تنھا مالھا و مذھب رھاىرژیم مالیان با ارسال پیامک توسط تلفن

 فوری و سّری گرفتھ و از این فن در جھت سازماندھی و پخش اخبار و حتی شایعات ھاىکردند بلکھ راھی یافتھ بودند کھ تماس می
کرد و   ارسالی از خارج را بر خالف قانون اساسی جمھوری اسالمی باز میھاىرژیم جمھوری اسالمی کھ تا دیروز نامھ. استفاده کنند

مردم ایران مراکز .  الکترونیکی روبرو شده بودھاى بر این امر در باغشاه ایجاد کرده بود حال با ھجوم پستمرکزی برای نظارت
مورین رژیم مطبوعات ایران را از درج اخبار واقعی برحذر أکھ م در حالی. سانسور رژیم جمھوری اسالمی را دور زده بودند
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ساختند تا از  کردند و بھ امان خدا رھا می خریدند و یا اخراج می گاران را یا می تحت کنترل داشتھ خبرنداشتند و آنھا را شدیدًا می
ایرانی  ھر. کردند  از کشتار مردم را بھ جھان مخابره میاى تکان دھندهھاى تلفن ھمراه صحنھھاىنگرسنگی بمیرند، مردم با دوربی

 باالی از خودگذشتگی و شھامت آنھا ۀ مردم در ایران، درجھاىدنیا در مقابل قدرت توده. وطنپرست برای خود یک خبرنگار شده بود
را برای مردم  رژیم مستبد و دروغگوی جمھوری اسالمی کھ بھ وجود آتش جھنم برای خود اعتقادی ندارد و آن. سر تعظیم فرود آورد

ژیم جمھوری اسالمی بھ شدت در این جنگ روانی ر.  درھم شکستکند در مقابل این موج بی انتھا سراسیمھ شد و روحًا توصیھ می
فھمند کھ چھ سیل خشم  ترس سراپای عمال رژیم را در بر گرفتھ است زیرا تازه می. باخت و در سراسر جھان و ایران بی اعتبار شد

 رژیم جمھوری ھاىپایھ. توان مانع سرریز شدن و خروشیدن آن شد  نزدیک ھرگز نمیۀشود کھ در آیند  دارد متراکم می،عظیمی
 آن کاستھ شده است ولی ۀ مردم فروکش کرده و از دامنۀگرچھ مبارز.  خرداد لرزید و تضادھای حاکمیت را تشدید نمود٢٢ی در اسالم

کھ بفھمد کھ  جای اینھ رژیم جمھوری اسالمی ب.  جنگ نخست و آخرین نبرد استۀاین تنفسی برای کسب مجدد قوا و تنفسی در فاصل
ایران تماس دارند و اخبار را  یشان درھا ایرانی در خارج از کشورند و با خانوادهھاایطی کھ میلیوندروغگوئی در دنیای کنونی، در شر

را در مقابل خرافات و سنت  آورند و آن آموزند و بھ ایران می  غرب را میۀ مثبت فرھنگ پیشرفتھاىآورند و بخش برند و می می
شود در قرن بیست و یکم در بی اطالعی  کھ بیاموزد مردم را نمی جای آنھ  ب ندارد،اىکنند، فایده قرون وسطائی آخوندی افراشتھ می

شود  مردم را نمی. ی مردم فاقد ارزش استأشود بی احترامی نمود و مدعی شد ر نگاه داشت و خرافات را تبلیغ کرد و بھ مردم نمی
 و تنھا وی است کھ حق اظھار نظر دارد، ترجیح  گوسفند فرض کرد کھ نظر نداشتھ باشند و تنھا نظر ولی فقیھ درست بودهھاىگلھ
 مافیائی خویش ھاى مستبدین تاریخ کھ گوش شنوائی برای نظریات مردم نداشتند دارودستھۀدھد کھ از واقعیت فرار کند و مانند ھم می

ند، آخوندھای خودی را مسلح ا را مسلح کردهھاند، لباس شخصیا را مسلح کردهھاند، بسیجیاآنھا پاسداران را مسلح کرده. را مسلح کند
 از ھاند، ھرندیا ھستند مسلح کردههللا اسالمی و فدائیان اسالم و حزبۀتلفؤ تروریستی خودی را کھ اعضای حزب مھاىند، گروهاکرده

ت کھ موج مقاوم بھ امید این... ند وائی کھ نخست وزیر حسنعلی منصور را بھ قتل رساندند بر سر کار آوردهھا تروریستۀخانواد
 . میلیونی مردم را درھم شکنند

 " جدیدۀطبق"آنھا برای خویش . ھر قیمت مانند یک قوای اشغالگر در ایران عمل کنند و بر سر کار بمانندھ خواھند ب آخوندھا می
ن پرولتاریا، گدا پروری بھ بھانھ حمایت از کم درآمدھا و کوخ نشینان، تقویت لومپ. کنند تا پایگاه اجتماعی آنھا قرار گیرد خلق می

روکرات، خرافات پروری و مرید جمع کنی وسرازیر کردن در آمد نفت بھ جیب قشر معینی از جامعھ و ایجاد اقلیت کاخ نشین خودی ب
 کشور زالووار بدون ۀو بذل و بخشش عناوین دکتر و مھندس بھ قشر معینی کھ مطابق با آن در مقامات معینی نصب شده و از بودج

توانند لیسانس و   و مفتخورھا میھا بیکارهمثًال.  دیگر آخوندھاستھاىکنند، از ویژه گی ت اقتصادی ارتزاق میترین منفع کوچک
وزن دکترای فیزیک اتمی از  دکترای قرائت قرآن از حفظ را دریافت کنند و وزارت علوم اسالمی دکترای از حفظ خواندن قرآن را ھم

. اشتباه نکنید سخن بر سر از حفظ کردن قرآن است و نھ آموختن زبان عربی. کنند ی می معتبر اروپا و آمریکا ارزیابھاىدانشگاه
این حافظین قرآن سپس . دانند  نمی،ندائی را کھ حفظ کردهھا و آیھھا معنی سورهھا بر وزن آقازادهھابسیاری از این دکترھا و دکتر زاده

و مالیات عمومی زالووار استفاده نموده و ھمیشھ برای دستگاه مافیائی   نفت ۀشوند و از بودج با این دانش جزئی استخدام دولت می
کند تا رژیم بتواند  لمنافع دیگری خلق میا دستگاه غیر آخوندی مشترک،احمدی نژاد در کنار دستگاه آخوندی. زنند احمدی نژاد سینھ می

ولی آیا این تشبثات رژیم کاری خواھد بود؟ ھرگز .دو پای خویش را بر دو گرده قرار دھد و پایگاه اجتماعی خویش را گسترش دھد
ئی ھاچنین دستگاه.  را بھ سزای اعمالشان رسانده استھاخود دیده است و راسپوتینھ  جوامع استبدادی بۀ ھم" کلھاىعقل"زیرا از این 

انند کھ برای چپاول بیشتر بر پرور ی را میئدھند، آنھا در درون خود مارھا  اول در درون خود دشمنان خویش را پرورش میۀدر درج
توانند بھ مردم میھنشان  احمدی نژادھا دشمن پرورند زیرا نمی. برند چینند و از خوردن خون خودشان لذت می ضد خودشان دسیسھ می

 با گوش دادن بھ ند تا مانع شوند کھ مردما پارازیت ساز وارد کردهھاى دستگاه، برای مبارزه با اشتیاق مردم بھ دانائیاخیرًا.تکیھ کنند
ھ  خارجی بھاىاکثریت قریب بھ اتفاق مردم اخبار را از رسانھ. گذرد با خبر شوند چھ در ایران می  گروھی اجنبی از آنھاىرسانھ

طور   برای سالمتی آنھاخطرات ایجاد این پارازیت. گویند  تحت کنترل داخلی دروغ میھاىدادند کھ رسانھ آورند زیرا می دست می
، دیگر موافق و مخالف ھاچون امواج رادیوئی پارازیت. قدری زیاد است کھ صدای خود مالھا نیز در آمده استھ شود ب یکھ گفتھ م
کھ خودشان سرطان نگیرند  آخوندھا از ترس این. کند  مبتال می"سرطان"گویند بھ بیماری  گونھ کھ می شناسد و ھمھ را آن رژیم نمی

ضد "ند و خواھان آنند کھ آنھا را برچینند و یا ترتیبی دھند کھ فقط ا دست زدهھاانتقاد از نصب این آنتنبھ ) توفان ــ گور پدر ملت ایران(
آخوند سرطانی تمایلی بھ بقاء حکومت اسالمی ندارد زیرا آنھا بھ مصداق بعد از مرگ من چھ دریا چھ سراب .  سرطان بگیرد"انقالب

 .کنند زندگی می
 : نویسند بینیم کھ می صورت روشن میھ قان را بفخثیرات أدر مطبوعات ایران ت

 "میزان روی آوردن مردم بھ ماھواره نسبت بھ سال قبل دوبرابر شده است"
 : متن خبر

روند گسترش ماھواره در : اند گفت  درصد مردم بھ ماھواره روی آورده٤٠مقام سازمان صدا و سیما با اشاره بھ این كھ  قائم» 
ھای ایرانی خبر داد و این روند را  دارابی ھم چنین از رشد روزافزون حضور ماھواره در میان خانواده. ه استجامعھ بسیار نگران كنند

.نگران كننده دانست و افزود میزان روی آوردن مردم بھ ماھواره نسبت بھ سال قبل دوبرابر شده است
ثیرات مخرب أخواھان بررسی جدی تای اسالمی تبریز و عضو كمیسیون بھداشت و درمان مجلس شورۀمسعود پزشكیان نمایند

ھا در شھر  از نھادی كھ مسئول پخش پارازیت برای مختل كردن ماھواره: گفتای در سالمت و روان انسان شد و ھای ماھواره پارازیت
 .باشدكنیم بھ عواقب جدی این امواج مخرب بر سالمت شھروندان تھرانی توجھ داشتھ خواھش میتھران است
گیرد و در این خصوص بھ  ای صورت می ضابطھ بیسفانھ پخش پارازیت بھ صورت كامًالأمت:  تبریز خاطرنشان كردۀندنمای

 .شود سالمت شھروندان است تنھا چیزی كھ توجھ نمی
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رد مجلس در این مورد باید بھ صورت جدی وا: گفت تبریز با اشاره بھ نقش نظارتی مجلس در دفاع از حقوق شھروندانۀنمایند
  «.شود و از سالمت مردم دفاع كند

کھ با این کار آزادی بیان   بودن این اقدامات است و نھ این"بی ضابطھ"شوید کھ نگرانی نمایندگان شورای نگھبان  متوجھ می
. رسد  نیز میھاشود و تیغ سانسور بھ کھکشان نقض می

 تھدید ۀ ھر کس کھ تلویزیون دارد نامۀده است کھ بھ در خاناری مافیائی جمھوری اسالمی در این دیدراه چاره را رژیم سرمایھ
مورین رژیم مردم را تھدید أم. ھراساندھ  اجنبی بھاى رسانھھاى را از عواقب دیدن برنامھ"مشترک عزیز"آمیزی ارسال دارد و 

ز نظر رژیم جمھوری اسالمی مجاز  را در تلویزیون تماشا کند کھ ائیھا خود برنامھۀکنند کھ بھ موجب قانون ھر کس در حریم خان می
کھ این تھدید توخالی است و چنین امری عملی نیست و این کار  صرفنظر از این. کنند  وی را مجازات کرده و پوستش را می،نیست
 خواھد  این سیاست سانسور، تھدید، شکنجھ، تعقیب، زندان و اعدام بھ آنجا منجرۀ درماندگی کامل رژیم است روشن است کھ ادامۀنشان

ئی ھامور امنیتی نیز اعزام کنند تا شب و روز در کنار تلویزیون مواظب باشد مردم چھ برنامھأشد کھ ھمراه فروش ھر تلویزیون یک م
ل ئ ارزشی قاھائی کھ برای مردم کشورشان و برای انسانھارژیم.  از ھم اکنون روشن استھاشکست این سیاست. کنند را مشاھده می

 سال ٣٠ ۀ سال تبلیغ جھل و خرافات، تجرب٣٠ ۀ سال مبارزه با علم و دانش، تجرب٣٠ ۀتجرب. محکوم بھ نابودی ھستند سرانجام ،نیستند
 مردم در افشاء این رژیم دروغگو و ریاکار چشمان آخوندھا را نگشوده است کھ با این روش، طناب دار را بھ گردن خود ۀمبارز

 «.. . احمدی نژاد کھ جای خود دارند،اى خامنھۀتره ھم خرد نمی کنند دارو دستمردم برای خدا و پیغمبر نیز . اندازند می
فرجام رژیم جمھوری اسالمی جز .  اخیر در صدا وسیما رونقی نخواھد داشت و فقط برای فریب مردم است و بسھاى مناظره
 .سرنگونی نیست

 
 

* * * * * * 
 
 

 
 

  لنینیۀنظری بھ گنجین
  لنیندرگذشتلگرد بمناسبت ھشتاد و ششمین سا

 
  .، لنین رھبر انقالب کبیر اکتبر شوروی و آموزگار کارگران و زحمتکشان جھان درگذشت١٩٢۴ ژانویھ ٢١ 

لنین بر اساس تجزیھ و تحلیل علمی تکامل اجتماعی روسیھ، براساسی تجزیھ و تحلیل علمی اوضاع بین المللی، بھ این نتیجھ رسید کھ 
این استنتاج برای بسیاری از مردان عالم آن زمان کامًال . اوضاع، پیروزی سوسیالیسم در روسیھ استیگانھ راه برون شدن از از 

دیگر ". گوید ھذیان می"گفت کھ  کرد و می پلخانف کھ یکی از برجستگان علم بود در آن موقع لنین را تحقیر می. غیرمنتظره بود
آن موقع . و باید او را ھرچھ ممکن است دور ساخت" لنین عقلش کم شده است"کردند کھ  مردان علم کھ اشتھارشان کمترنبود اظھار می

ولی لنین ھراسی نداشت از . دانستند، زوزه راه انداختھ بودند انواع و اقسام مردان علم علیۀ لنین کھ او را یک شخص مخرب علم می
اکنون در ھشتاد و ششمین سالگرد درگذشت لنین . پیروز شدو لنین . این کھ برخالف جریان شنا کند و با کھنھ پرستی بھ مبارزه برخیزد
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اری، ھجوم امپریالیسم بھ دستآوردھای دغلبۀ رویزیونیسم بر کشور شوراھا و احیای سرمایھ.جھان در اضاع و احوال دیگری است
سم  و انفراد منشی و نفی حزبیت تاریخی پرولتاریا و زحمتکشان، تھاجم ایدئولوژیک علیۀ مارکسیسم لنینیسم و پراکندن میکروب لیبرالی

شرایطی آفریده کھ بسیاری از روشنفکران متأسفانھ مرعوب این تھاجم افسارگسیختھ و شکست موقتی جنبش جھانی ... و نفی لنینیسم 
برالیسم  و  و بھ جای این کھ شجاعانھ برخالف جریان شنا کنند، با نفی لنینیسم بھ لیھاکمونیستی گشتھ و بھ جای درس آموزی از شکست

دادند، اکنون  جلوه می" مدافع لنین"اگر تا دیروز حملھ بھ استالین مد روز بود و عده ای خود را منتقد استالین اما . اپورتونیسم درغلتیدند
 ھاز پلخانفاین مردان علم کھ اشتھارشان کمتر ا. کنند را کنار زده، بی پروا بھ لنین و لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا پارس میھا پرده

دانند و ھمانند پدران دانشمندشان علیۀ  لنین و لنینیسم   نیست مدافعین لنینیسم را کھنھ پرست و مخرب علم میھاو کارل کائوتسکیست
اما ھمان طور کھ لنین را ھراسی نبود کھ برخالف جریان آب شنا کند ما نیز در این اوضاع و احوال آشفتھ و دود . ندازوزه راه انداختھ

ندود شده ھراسی نداریم کھ بی پروا از لنینیسم بھ مثابۀ مارکسیسم عصر امپریالیسم دفاع کنیم و در مقابل خیل عظیم خورده بورژواھای ا
 . بھ اھتزاز درآورده اند  محکم و استوار بایستیم و سفید رارنگارنگ کھ پرچم ارتداد 

نین مصاحبۀ رفیق استالین با ھئیت نمایندگی کارگران آمریکائی در بھ جا دانستیم بھ مناسبت ھشتاد و ششمین سالگرد درگذشت ل
 لنینی و لنینیسم  است و خواندن آن را بھ ھمۀ رھروان طبقۀ کارگر ھاىی ازآموزشااین مصاحبھ فشرده. را انتشاردھیم١٩٢٧سپتامبر

 .توصیھ میکنیم

 افتخار جاویدان برلنین کبیر
 ھئیت تحریریھ

بھ توسط لنین و حزب کمونیست عمًال بھ مارکسیسم اضافھ گردید؟ آیا صحیح است اگر گفتھ شود چھ اصول جدیدی  :پرسش یکم
ایمان داشت، در حالی کھ مارکس بیشتر مایل بود منتظر شود تا نیروھای اقتصادی بھ حد اعالی تکامل خود " انقالب خالق"کھ لنین بھ 

 برسند؟
" قدیمی"، ھمان طور کھ ھیچ یک از اصول "اضافھ نکرده است "بھ مارکسیسم" اصول جدیدی" لنین ھیچ .....: پاسخ

باشد و کامًال و تمامًا متکی بھ اصول  لنین شاگرد کامًال وفادار و پیگیر مارکس و انگلس بود و می. مارکسیسم را ھم لغو نکرده است
 .مارکسیسم است

 .آموزش مارکس ــ انگلس بودى امھ دھندهاو در عین حال اد. لیکن لنین فقط یک مجری آموزش مارکس ــ انگلس نبود
 این یعنی چھ؟

، مطابق با شرایط اریدجدید سرمایھى یعنی او آموزش مارکس ــ انگلس را مطابق با شرایط جدیدتکامل، مطابق با مرحلھ
ى ا طبقاتی، چیز تازهىمعنای این آنست کھ لنین، با بسط و تکمیل آموزش مارکس در شرایط جدید مبارزه. امپریالیسم بسط و نکامل داد

اری ماقبل امپریالیسم داده دسرمایھى نسبت بھ آن چھ کھ توسط مارکس و انگلس داده شده بود و نسبت بھ آن چھ کھ ممکن بود در دوره
مارکسیسم وارد شده است ى  لنین بھ گنجینھکھ بھ توسطاى عمومی مارکسیسم وارد کرد، در حالی کھ این چیز تازهى شود بھ گنجینھ

 .مًال و تمامًا مبتنی بر اصولی است کھ بھ توسط مارکس و انگلس بیان شده استکا
 .تپرولتاریائی اسھاى گوئیم لنینیسم، مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقالب از ھمین لحاظ ھم ھست کھ ما می

 .استآورده اى آنھا چیزھای تازهى اینک مسائلی چند کھ لنین ضمن بسط و تکمیل آموزش مارکس، در رشتھ
 .اری استدجدید سرمایھى امپریالیسم کھ مرحلھى اری انحصاری و مسئلھدسرمایھى اوال، مسئلھ

اری د سیادت سرمایھىولی مارکس و انگلس در دوره. ندااری را تشریح کردهداصول سرمایھ" کاپیتال"مارکس و انگلس در 
 .کردند آن در سراسر کره زمین زندگی می" سالمت آمیزم"اری و بسط دتکامل تدریجی و موزون سرمایھى ماقبل انحصار، در دوره

نوزدھم و آغاز قرن بیستم، ھنگامی کھ مارکس و انگلس دیگر حیات نداشتند، بھ پایان ى قدیمی در حدود اواخر سدهى این مرحلھ
ى  کھ بھ مناسبت مرحلھتوانستند حدس بزنند اری میدآن شرایط نوین تکامل سرمایھى بدیھی است مارکس و انگلس فقط درباره. رسید

تکامل امپریالیستی فرا رسید، و در آن تکامل تدریجی و ى قدیم گردیده بود و بھ مناسبت مرحلھى اری کھ جانشین مرحلھدجدید سرمایھ
اری با داری داده بود، ناموزونی تکامل و تضادھای سرمایھدور سرمایھآاری جای خود را بھ تکامل جھشی و فالکتدموزون سرمایھ

وی خاصی عرض وجود کرده بود و مبارزه برای تحصیل بازار فروش و صدور سرمایھ، در شرایط حد اعالی ناموزونی تکامل، نیر
 . کرده بود اجتناب ناپذیر،متناوب امپریالیستی را بھ منظور تقسیم متناوب جھان و مناطق نفوذھاى جنگ

او، با اتکاء بھ اصول اساسی ورده است عبارت از این است کھ کھ لنین در این مورد آاى خدمت لنین و بنابراین آن چیز تازه
اری مورد تجزیھ و تحلیل مبرھن و مارکسیستی قرار داد و جراحات و دسرمایھى آخرین مرحلھى ، امپریالیسم را بھ مثابھ"کاپیتال"

در شرایط امپریالیسم این کھ ى اره بر اساس این تجزیھ و تحلیل بود کھ اصل مشھور لنین درب.شریط فنای حتمی آن را تشریح نمود
 .اری امکان پذیر است، بھ وجود آمددسرمایھى پیروزی سوسیالیسم در کشورھای واحد و جداگانھ

 .دیکتاتوری پرولتاریاى ثانیًا، مسئلھ
ر سرمایھ اسلوب سرنگون ساختن اقتداى سیادت سیاسی پرولتاریا و بھ مثابھى  را بھ مثابھتاتوری پرولتاریاکاصلی دیى اندیشھ

 .ندااز طریق جبر و زور، مارکس و انگلس بھ دست داده
 : کھ لنین در این رشتھ آورده است، عبارت است از این کھاى چیز تازه

ى شوروی را بھ عنوان بھترین شکل دولتی دیکتاتوری پرولتاریا کشف کرد و در این مورد از تجربھى الف ــ او قدرت حاکمھ
 ستفاده نمود؛کمون پاریس و انقالب روس ا
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متفقین پرولتاریا باز کرد و دیکتاتوری پرولتاریا را بھ ى ب ــ او در فرمول دیکتاتوری پرولتاریا پرانتزی از نقطھ نظر مسئلھ
، کھ )دھقانان و غیره(طبقات پرولتاریائی ى استثمار شوندهھاى شکل خاص اتحاد طبقاتی پرولتاریا، کھ رھبر است، با تودهى مثابھ

 ده ھستند، تشریح نمود؛رھبری شون
ى ترین نوع دموکراسی در جامعھ ج ــ او با نیروی خاصی این حقیقت را خاطر نشان ساخت کھ دیکتاتوری پرولتاریا عالی

است، ــ برخالف دموکراسی ) استثمار شوندگان(منافع اکثریت ى  است کھ منعکس کنندهپرولتاریائیطبقاتی و آن شکل دموکراسی 
 .است) استثمار کنندگان( اقلیت منافعى عکس کننده کھ مناریدسرمایھ

انتقال از ى دیکتاتوری پرولتاریا یعنی در دورهى میز سوسیالیسم در دورهآاشکال و طرق ساختمان موفقیتى ثالثًا، مسئلھ
 .اری قرار داردددول سرمایھى اری بھ سوسیالیسم، در کشوریست کھ در احاطھدسرمایھ

داخلی ھاى وری پرولتاریا را دورانی کم و بیش طوالنی و پر از زد و خوردھای انقالبی و جنگمارکس و انگلس دوران دیکتات
اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و ى نماید کھ جنبھ دانستند کھ پرولتاریا در خالل آن قدرت حاکمھ را در دست دارد و تدابیری اتخاذ می می

قدیم ى بدون دولت بھ جای جامعھى بدون طبقات و جامعھى ی، جامعھنوین سوسیالیستى تشکیالتی دارد و برای برپا کردن جامعھ
 . لنین تمام و کمال از این اصول اساسی مارکس و انگلس پیروی میکرد.اری ضروری استدسرمایھ

 : این کھ عبارت است از،کھ لنین در این زمینھ آورده استاى چیز تازه
دول امپریالیست ى  را در کشور دیکتاتوری پرولتاریا کھ در احاطھکامل سوسیالیستیى الف ــ او امکان ساختمان یک جامعھ

 اری دچار اختناق نگردد، مستدل ساخت؛دسرمایھى است، بھ شرطی کھ این کشور در اثر مداخالت نظامی کشورھای احاطھ کننده
پرولتاریا، با در دست داشتن مواضع را کھ بھ کمک آن ") سیاست اقتصادی نوین("ب ــ او طرق مشخص سیاست اقتصادی 

پیوند ("دھند  ، صنایع سوسیالیستی شده را پیوند می)صنایع، زمین، حمل و نقل، بانک و غیره(حیاتی اقتصادی ھاى مسلط در رشتھ
 و بدین طریق تمام اقتصاد ملی را بھ جانب سوسیالیسم ھدایت میکند، طرح نمود؛") صناعت با اقتصاد دھقانی

اصلی دھقانان بھ مجرای ساختمان سوسیالیستی را از طریق ھاى  مشخص سوق تدریجی و انداختن تودهج ــ او طرق
یست کھ دیکتاتوری پرولتاریا میتواند بھ کمک آن اقتصاد کوچک دھقانی را تغییر سازمان داده و اترین وسیلھ کئوپراسیون کھ بزرگ

 .، طرح نمودرا با روح سوسیالیسم تربیت نمایداصلی دھقانان ھاى توده
تزاریسم و خواه در انقالب ى خواه در انقالب علیھاى ھژمونی پرولتاریا در انقالب است، در ھر نوع انقالب تودهى رابعًا، مسئلھ

 .اریدسرمایھى علیھ
 کھ لنین در این مورد آوردهاى چیز تازه. ھژمونی پرولتاریا را بھ دست داده بودندى اساسی نظریھھاى مارکس و انگلس طرح

اولیھ را باز ھم گسترش و بسط داد و آن را بھ سیستم موزون ھژمونی پرولتاریا، بھ سیستم موزون رھبری ھاى آن است کھ این طرح
اری بلکھ در امر ساختمان سوسیالیستی دزحمتکش شھر و ده کھ نھ فقط در امر سرنگونی تزاریسم و سرمایھھاى پرولتاریا بر توده

 .نیز وجودخواھد داشت، بدل نمودھنگام دیکتاتوری پرولتاریا 
در روسیھ جامھ عمل بھ خود اى از پرتو لنین و حزب او بھ طور استادانھھژمونی پرولتاریاى دانیم نظریھ بھ طوری کھ می

 . ضمنًا این واقعیت کھ انقالب در روسیھ پرولتاریا را بھ حکومت رساند از اینجا ناشی میشود.پوشید
ریختند، رژیم قدیم  کردند، خون می نوال بود کھ کارگران ھنگام انقالب در سنگرھا زد و خورد میدر سابق معموًال کار بدین م

در . دادند افتاد و آنان بعدًا کارگران را مورد ظلم و استثمار قرار می ساختند، لیکن حکومت بھ دست بورژواھا می را سرنگون می
ولی در اینجا یعنی در روسیھ وضعیت صورت دیگری . ع نیز از این قرار بوددر آلمان وض. انگلستان و فرانسھ وضع از این قرار بود

انقالب بود، ى  پرلتاریای روسیھ، در عین حال کھ نیروی ضربھ.انقالب نبودندى در اینجا کارگران فقط نیروی ضربھ. بھ خود گرفت
،عالقھ و  باشد و آنان را گرد خود جمع نمودهشھر و دهى استثمار شوندهھاى کوشید کھ صاحب ھژمونی و رھبر سیاسی تمام توده می

استثمار ھاى پرولتاریای روسیھ، در عین این کھ بھ توده. پیوند آنان را با بورژوازی قطع و بورژوازی را از لحاظ سیاسی منفرد سازد
 ىعلیھ بورژوازی،ى فع خود علیھاشونده مسلط بود، ھمیشھ مبارزه میکرد تا حکومت را بھ دست خود بگیرد و آن را برای من

 و چھ ١٩٠۵بھ ھمین دلیل ھم ھست کھ ھر جنبش نیرومند انقالبی در روسیھ، چھ در اکتبر سال .  مورد استفاده قرار دھداریدسرمایھ
باشد، وارد  دستگاه جدید حکومت و مأمور سرکوب بورژوازی میى ، شوراھای نمایندگان کارگران را کھ نطفھ١٩١٧در فوریھ سال 

 .حاکمیت است و نقشش سرکوب پرولتاریا استى ـ برعکس پارلمان بورژوازی کھ دستگاه کھنھصحنھ نمود ـ
یکی در سپتامبر : بورژوازی در کشور ما دو بار تالش کرد کھ پارلمان بورژوازی را احیا کند و بھ حیات شوراھا خاتمھ دھد

 در موقع ١٩١٨ و دیگر در ژانویھ سال گیرندبدست قدرت را بھ ھا در زمان پارلمان موقتی پیش از این کھ بلشویک ١٩١٧سال 
چرا؟ . پس از آن کھ پرولتاریا حکومت را بھ دست گرفتھ بود، ــ ولی بورژوازی در ھر دو بار با شکست مواجھ شد" مجلس مؤسسان"

ی منحصر بھ فرد انقالب تن از افراد زحمتکش، پرولتاریا را پیشواھا زیرا بورژوازی دیگر از لحاظ سیاسی منفرد شده بود و میلیون
حکومت کارگری خود آنھا، بررسی و آزمایش شده بودند و تعویض چنین ى ، بھ مثابھھاو شوراھا ھم از طرف تودهدانستند  می

بدین سبب تعجب آور نیست کھ پارلمانتاریسم بورژوازی در . حکومتی بھ پارلمان بورژوازی برای پرولتاریا در حکم خودکشی بود
 .بدین علت بود کھ انقالب در روسیھ، پرولتاریا را روی کار آورد.  نشدکشور ما موفق

 .عمل گذاردن سیستم لنینی ھژمونی پرولتاریا در انقالبى این است نتایج بھ مرحلھ
 .اتیملی و مستعمرى خامسًا، مسئلھ

و ھنگری را تجزیھ و تحلیل مارکس و انگلس کھ در موقع خود، وقایع ایرلند، ھند، چین، کشورھای اروپای مرکزی، لھستان 
 . اتکاء لنین در آثارش بھ این نظریات بود.ملی و مستعمراتی بھ دست دادندى کرده بودند، نظریات اصولی و بدوی را در مورد مسئلھ

 : کھ لنین در این مبحث آورده است، عبارتست از این کھاى چیز تازه
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ملی و مستعمراتی در عصر ھاى ر نظرھای مربوط بھ انقالبالف ــ او این نظریات را در یک سیستم موزونی مشتمل ب
 امپریالیسم جمع کرد؛

 واژگون کردن امپریالیسم مرتبط ساخت؛ى ملی و مستعمراتی را با مسئلھى ب ــ مسئلھ
 .عمومی انقالب جھانی پرولتاریائی اعالم نمودى ا جزئی از مسئلھملی و مستعمراتی رى ج ــ  مسئلھ

 .وط بھ حزب پرولتاریامربى سرانجام، مسئلھ
ھنگ پرولتاریا کھ بدون آن آپیشى دستھى حزب بھ دست دادند و آن را بھ مثابھى  را دربارهاولیھھاى مارکس و انگلس طرح

تواند بھ آزادی و  اری نمیدسرمایھى پرولتاریا نھ از لحاظ بھ دست آوردن قدرت و نھ از لحاظ تغییر ساختمان جامعھ) بدون حزب(
 . نائل گردد، تشریح نمودنداستخالص خود

ى اولیھ را مطابق با شرایط جدید مبارزهھاى این طرحکھ لنین در این زمینھ آورده است، عبارت از اینست کھ اى چیز تازه
 :امپریالیسم، بسط و تکامل داده، نشان داد کھى پرولتاریا در دوره

کھ کار تعمیم و ھدایت ) دولتیھاى و سازمانھا ئوپراسیون، کھااتحادیھ(دیگر تشکیالت پرولتاریا ھاى الف حزب نسبت بھ شکل
 ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریاست؛ وی واگذار شده است، عالیى آنھا بھ عھده

 نیروی رھنمون آن میباشد، میتواند عملی گردد؛ى ب ــ دیکتاتوری پرولتاریا فقط از طریق حزب کھ بھ مثابھ
رھبری نماید کھ ھا تواند کامل باشد کھ آن را یک حزب آن ھم حزب کمونیست موردی میج ــ دیکتاتوری پرولتاریا فقط در 

 تواند بدھد؛ دھد و نمی سایر احزاب را در رھبری شرکت نمی
د ــ بدون یک انضباط آھنین در حزب ممکن نیست وظایف دیکتاتوری پرولتاریا در سرکوبی استثمار کنندگان و تغییر ساختمان 

 .سوسیالیستی عملی گرددى ھ جامعھطبقاتی بى جامعھ
پرولتاریا در ى اینست آن چیزی کھ لنین ضمن تصریح و بسط و تکمیل آتی آموزش مارکس، مطابق با شرایط جدید مبارزه

 .امپریالیسم، در آثار خود آورده استى دوره
 .ستئیپرولتاریاھاى بگویند لنینیسم، مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقال بھ ھمین جھت ھم ھست کھ در حزب ما می

مقابل ى شود نھ از مارکسیسم جدا کرده و نھ بھ طریق اولی در نقطھ از اینجا واضح و مبرھن میشود کھ لنینیسم را نمی
 .مارکسیسم گذارد

 :در پرسش ھیئت نمایندگی بعدًا چنین گفتھ شده است
تر مایل بود منتظر شود تا   در حالی کھ مارکس بیشایمان داشت،" انقالب خالق"آیا صحیح است اگر گفتھ شود کھ لنین بھ  » 

 « نیروھای اقتصادی بھ حد اعالی تکامل خود برسند؟ 
باشد، اى ، اگر واقعًا انقالب تودهاىمن تصور میکنم کھ ھر انقالب توده. من تصور میکنم چنین اظھاری بھ کلی غلط است

 .نماید  جدید خلق و ایجاد میشکند و نظمی انقالبیست خالق، زیرا نظم قدیم را در ھم می
یک دستھ از اى بازیچھ" ھاىقیام" عقب مانده بھ صورت کھ گاھی در بعضی کشورھای" ئیھاانقالب"البتھ در بھ اصطالح 

ھرگز ای قبیل ھا  ولی مارکسیست.تواند وجود داشتھ باشد نمیاى خالقانھى دستھ دیگر روی میدھد، ھیچ گونھ جنبھى قبایل علیھ
اى  نیست بلکھ بر سر انقالب توده"ھاقیام" از قرار معلوم در اینجا سخن بر سر این گونھ .نامند را انقالب نمیاى ازیچھب" ھاىقیام"

مارکس و لنین ھمانا . تواند خالق نباشد  چنین انقالبی ھم نمی.دارد مردم است کھ طبقات ستمکش را علیھ طبقات ستمگر برپا می
تواند در ھر شرایطی بروز نماید و فقط  بدین طریق واضح است کھ چنین انقالبی نمی. ن انقالبی بودندطرفدار چنین انقالب ــ و فقط چنی

         .در شرایط معین و مساعد اقتصادی و سیاسی بروز آن ممکنست
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 زنده باد مارکسیسم ــ لنینیسم
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 فاجعھ ھائیتی و اشغال آن بھ بھانھ انساندوستی
 

ار در ھائیتی و مرگ و ویرانی عظیم و ھولناک در این کشور فقرزده، افکارعمومی و احساسات مردم جھان را زلزلۀ فاجعھ ب
 دلخراش مجروحین و کشتھ شدگان در صفحۀ تلویزیون وجدان عمومی مردم جھان را ھاىصحنھ. بھ شدت تحت تاثیرقرارداده است

 مالی و درمانی و خدماتی بھ ھاىجعھ نیز تحسین برانگیز است و کمکمعذب کرده و ھمبستگی و ھمدردی مردم با قربانیان این فا
 ھا کمک رسانی، بیش از یک ونیم میلیون نفر آواره، دویست ھزار نفر کشتھ ودهھاىطبق گزارشات سازمان. ھائیتی ھمچنان ادامھ دارد

رود ھمانا علل فقر و فالکت عظیم درھائیتی،  یلیکن آن چھ کھ از نظرھا پنھان مانده است و سخنی از آن نم. نداھزار نفر مجروح شده
 زیرساختی و عدم برنامھ ریزی و تدارکاتی در ھاى عمومی، فقدان سکتورھای خدماتی و شبکھھاى درصد ساختمان٨٠استاندارد نبودن 

 .باشد قبال شھری کھ ھمواره در معرض خطر زلزلھ قرار داشتھ است، می
 میلیون نفر ترقی کرده است و ٣، بھ ٢٠٠٩، پنجاه ھزارنفر است در سال ١٩۵٢ چگونھ است نرخ جمعیت شھری  کھ در سال

دولت نیز ھرگونھ مسئولیتی را درقبال مردم ازخود سلب نموده و جزخدمت بھ یک طبقۀ کوچک مرفھ جامعھ و امپریالیسم جھانی 
 .نئولیبرالی است ھاىدولت، نھ نوکر مردم بلکھ نوکر امپریالیسم ومجری سیاست.  نداشتھ استاىدغدغھ

 نئولیبرالی توسط بانک ھاى و اعمال سیاستھاآور، امپریالیست مسبب اصلی این فاجعھ انسانی در این ابعاد گسترده و حیرت
لمللی پول و نفوذ و خرابکاری امپریالیسم آمریکا و مقابلھ با ھرنوع جنبش ترقی خواھانھ و استقالل طلبانھ برای اجھانی و صندوق بین

 خبری از نقش مخرب و ضد انسانی ھاىدر مطبوعات و رسانھ.  سرنوشت و سازندگی و پیشرفت در ھائیتی بوده استحق تعیین
، توسط سازمان ٢٠٠۴امپریالیسم آمریکا در ھائیتی و برانداختن رئیس جمھور منتخب و دمکراتیک این کشور، آریستیده کھ درسال 

آریستیده را با عملیات تروریستی و کودتاگرانھ ربود و بھ خارج تبعید کرد و تا آمریکا . رود جاسوسی آمریکا ربوده شد، سخن نمی
ش گردید، اعالم سیاست کنترل نسبی بر اتنھا گناه آریستیده  کھ موجب برکناری. کنون حق بازگشت بھ وی را بھ کشورش نداده است

 .ت اقتصادی اجتماعی بھ سود تھیدستان بوده اسھاىثروت در جامعھ و طرح رفرم
 صلیب سرخ جھانی و ھاى جھان و سازمانھاىآمریکا بالفاصلھ پس از وقوع زلزلھ در ھائیتی و در بحبوحۀ کمک رسانی دولت

 نیروی نظامی تمام مناطق ۵٠٠٠دیگر نھادھای مشابھ کھ برای نجات مردم بسیج شده بودند، فرصت را مغتنم شمرده با گسیل بیش از 
مردم بھ اشغال  خود درآورد تا آن را بھ مستعمرۀ کامل " امنیت" احتمالی و حفظ ھاى مقابلھ با شورشکلیدی و مھم ھائیتی را بھ بھانۀ

آمریکا  بھ مردم شوربخت ھائیتی حرف مفت است و فقط برای فریب مردم " انسانی" کمک رسانی ھاىعربده کشی. خود تبدیل کند
 کوبا بھ ھائیتی داغ ننگی بر پیشانی دولت آمریکاست کھ بھ نسبت  قابل تحسین کشور فقیر و تحت محاصرۀھاىکمک. باشد جھان می

 مالی خود، کمک ناچیزی بھ مردم مصیبت زدۀ ھائیتی کرده کھ آن ھم بھ منظورپوشش تبلیغاتی برای اشغال ھاىثروت عظیم و توانائی
 .این کشور بوده است

 و ھاو فالکت و ویرانی در این کشور یعنی امپریالیستحزب ما ضمن ھمدردی با مردم زجرکشیدۀ ھائیتی بھ مسببین اصلی فقر 
فرستد و ھرگونھ دخالت   نواستعماری بانک جھانی و صندوق بین المللی پول لعنت میھاىدر رأس آن امپریالیسم آمریکا و سازمان

یاز مبرم دارد، دارو و غذا و آنچھ کھ مردم ھائیتی اکنون بدان ن. کند نظامی و پیاده کردن سرباز در این کشور را بھ شدت محکوم می
و نھ سربازان متجاوز آمریکائی کھ ید طوالئی در اشغال و غارت و آدمکشی در ... آب و پوشاک و درمان و پرستار و پزشک است

 . ممالک ضعیف جھان داشتھ و ھم چنان دارند
  

 ! زنده باد ھمبستگی بین المللی با مردم ھائیتی
 !أس آن امپریالیسم متجاوز آمریکامرگ برامپریالیسم جھانی و در ر
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 دی، سی و یکمین سالروز فرار شاه٢۶
 میلیونی و مستمر مردم فرار را ھاى محمد رضا شاه پھلوی بھ دنبال تظاھرات١٣۵٧ دیماه سال ٢۶ پیش درسالسی و یک

در آن روز تاریخی در فرودگاه مھرآباد چشمان بسیاری کھ رفتن شاه را از کشور آغاز پایان . برقرار ترجیح داد و ایران را ترک کرد
. توان نقطۀ عطفی در روند انقالب ضد سلطنتی مردم ایران قلمداد کرد فرار شاه از کشور را می. دیدند، گریان شدند خویش می

فرستاد تا شاید " صدای انقالبتان را شنیدم"محمدرضا شاه مدتی کوتاه قبل از خروجش از کشور پیام معروف خود را مبنی بر این کھ 
توبۀ گرگ "پاسخ او . ات رژیمش دیگر اثری نداشتاما این حربھ نیز ھمانند دیگر اقدام.  کوبندۀ انقالب را ازحرکت باز داردھاىگام

.بود و بس" مرگ است
بی جھت نبود کھ آمریکا عامل خود ژنرال ھویزر . فرارشاه از کشور با موافقت امپریالیسم آمریکا و چھ بسا با پیشنھاد وی بود

انقالب ــ کھ دیگر کسی را بر آن شک نبود ــ بھ را بھ ایران فرستاد تا در کوتاه مدت بھ رتق وفتق امور بپردازد تا در صورت پیروزی 
اسنادی کھ . پس از فرار شاه زمام امور کشور در کنار دولت مستعجل بھ دست امرای ارتش افتاد.  وارد نیایداىش ضربھامنافع حیاتی

رسیده است، بھ وضوح از زبان خود این آقایان بھ انتشار " گفتگوھا"و  " خاطرات"، "اعترافات" گذشتھ تحت عناوین ھاىدرسال
.فروشی داشتند نشاندھندۀ این است کھ سران رژیم و امرای ارتش تا چھ حد در خیانت سقوط کرده و چھ ید طوالئی در وابستگی و وطن

اگر چھ فرار شاه از کشور و سقوط رژیمش بھ پیروزی جمھوری دمکراتیک، آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و اجتماعات، 
سال از وقوع انقالب  فقر و بیکاری،   زن و مرد و بھروزی مردم ستمدیدۀ ما منجر نگشت و اکنون بعد از سی و یکبرابری حقوق

شکاف طبقاتی، فساد و دزدی، فحشاء و اعتیاد، سرکوب و اختناق سیاسی، کشتار بیرحمانۀ مردم و عدم امنیت اجتماعی در ایران بیداد 
.  دی یکی از ایام افتخار آفرین و درخشان مبارزات مردم ماست و باید آن را گرامی داشت٢۶ز کند، علیرغم این، اما این روز، رو می

ند و افروختھ و خیانتکارند کھ در سی و یکمین سالگرد فرار شاه بھ عزا نشستھ این تنھا بقایای رژیم پھلوی و روشنفکران اختھ و خود
 !ننگشان باد. آرزوی احیای رژیم فاسد  سلطنتی را در سر می پرورانند

ھر روز در . امروز در سی و یکمین سالگرد تاریخی فرارشاه، مبارزات و مقاومت قھرمانانۀ مردم ایران در حال اعتالء است
اری جمھوری اسالمی را بھ دجنبش مردم کشور ما، رژیم فاشیستی سرمایھ. رسد ھمھ جا فریادھای اعتراض از مردم ایران بھ گوش می

بیت رھبری از تظاھرات شجاعانھ و طنین شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر والیت .  گی و تزلزل انداختھ استسراسیمگی، شتاب زد
سیدعلی و بھ آتش کشیدن عکس رھبر جنایتکار کھ یادآور روزھای پایانی رژیم شاه است بر خود لرزید و تالش نمود با تاکتیک فرار بھ 

 اجتماعی، قمھ کشان و  لباس ھاىترین گروه عقب مانده"  وا اماما"کارش و فریاد جلو و پخش تصویر بھ آتش کشیدن امام جنایت
لیکن این تاکتیک نیز مفتضحانھ بھ . تر بھ ابزاری برای مقابلھ با مردم تبدیل کند  قاطعاى آدمکش را بسیج و با روحیھھاىشخصی

ام در چند روزگذشتھ با ترورجنایتکارانۀ دکترمسعود علی و سرانج. شکست انجامید و کسی برای امام جنایتکارشان تره ھم خورد نکرد
محمدی، استاد فیزیک دانشگاه و جار و جنجال تبلیغاتی مبنی بر دخالت اجنبی در این ترور و ارتباط آن با جنبش دمکراتیک و 

 ایران ھاىعترض دانشگاهآزادیخواھانۀ مردم، تالشی بس عبث نمود تا با گسترش فضای ترس و ارعاب بھ ویژه در میان استادان م
این حربۀ شناختھ شده نیز با شکست ھمراه شد و کسی جز سازمان جھنمی اطالعات و باند مافیائی . افکارعمومی را بھ انحراف برد

این اقدامات رذیالنھ و این ھمھ شتاب زدگی و دروغ و جنجال و ازطرفی سناریوی بحث . تروریست جمھوری اسالمی آن را باور نکرد
 موسوی و کروبی ھاى در صدا و سیما، میان نمایندگان اصالح طلبان و اصول گرایان در مورد حوادث اخیر و چراغ سبز بھ نامھآزاد

ھمھ نشانۀ ضعف و درماندگی و سراسیمگی رژیم است و مردم ایران تا سرنگونی تمامیت رژیم .... برای ھمکاری و حل بحران کشور
 .واھد گرفتآدمخوار و تبھکار اسالمی آرام نخ

سرنوشت رژیم منفور جمھوری اسالمی ھمان سرنوشت رژیم جنایت پیشھ و اجنبی 
دور . پرست پھلوی است کھ با انقالب شکوھمند مردم بھ زبالھ دانی تاریخ پرتاب شد

 ھاىنخواھد بود کھ کارگران، زحمتکشان، روشنفکران، زنان، و جوانان و ھمۀ خلق
اری دا بھ رژیم سراپا خیانت و جنایت سرمایھ ر١٣۵٧ دی ماه ٢۶ایران زھر تلخ 

 .بھ امید چنین روزی. جمھوری اسالمی بچشاند
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 انگیزد می  را برھا بربرمنشانھ خشم مقدس تودهھاىاعدام

 
 سالھ و آرش ٣٧رسمی جمھوری اسالمی خبر اعدام  محمد رضاعلی زمانی،  ھاى ، رسانھ١٣٨٨ بھمن ماه ٨روز پنجشنبھ 

طبق ھمین گزارش یازده نفر بھ . ھ درزندان اوین را بھ نقل از دادسرای عمومی و ضد انقالب تھران گزارش دادند سال١٩رحمانی پور 
 اخیر بھ خصوص در روز عاشورا، بھ  اعدام محکوم شدند کھ حکم دو نفر از ھاىدر ماه" اغتشاشات و اقدامات ساختارشکنانھ"اتھام 

 .  شداین یازده تن در سحرگاه روز پنجشنبھ اجرا
احمد جنتی، امام جمعھ موقت تھران، دبیر شورای نگھبان در مراسم ى ھاکشی وحشیانۀ جوانان و از طرفی عربدهى ھااعدام
برای رضای خدا ھمان طور کھ دو نفر را اعدام کردید و دستتان درد «  بھمن ماه خطاب بھ رئیس قوۀ قضائیھ مبنی بر ٨نماز جمعھ 

ناشی از ھراس رژیم ضدبشری جمھوری اسالمی از جنبش رو بھ » ...ت نیست، بلکھ جای غلطت استنکند، بایستید، دیگر جای رأف
رشد و سرنگونی طلبانۀ مردم ایران است کھ در خالل ھشت ماه اخیر دمار از روزگار دستاربندان دزد و خونریز و جنایتکار نظام 

اعدام مخفیانۀ آرش رحمانی و علی زمانی و محاکمات اخیر . استوالیت فقیھ درآورده و ھمۀ آنھا را دچارسراسیمگی و وحشت کرده 
.  بھمن ندارد٢٢ھدفی جز تشدید فضای ترس و ارعاب جھت مقابلھ با مردم آزادیخواه ایران در تظاھرات سی و یکمین سالگرد انقالب 

تواند محیط امن و آرامی برای  مخالفان میپندارد با فشار و ترور و اختناق برون از حد، با اعدام  رژیم جمھوری اسالمی ابلھانھ می
غلتند، اگر چھ بھ آرمان خود دست  غافل از این کھ ھر یک از جوانانی کھ در خون می. مافیای جنایتکار و غارتگر حاکم فراھم آورد

حوادث . انگیزد بر می را ھابخشد و مرگ آنھا خشم مقدس توده شوند، لیکن آرمان آنھا بھ دیگران الھام می نیافتھ در خاک مدفون می
مردم دیگر ترسی از رژیم پس مانده و کثیف . اخیر در ایران بھ ویژه در تظاھرات روز عاشورا شاھد گویائی بر این امر است

کند و بھ ھمھ  ترسد  و بھ ھر سوئی شلیک می  درون خود میھاىجمھوری اسالمی ندارد و این رژیم است کھ از مردم و حتا ازخودی
 .جمھوری اسالمی محکوم بھ فروپاشی است و جز این نیز نخواھد بود. تکس بدبین اس

، ھاکند  و از ھمۀ سازمان اعدام وحشیانۀ محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی را قویًا محکوم می) توفان( حزب کارایران 
ۀ رژِیم اسالمی اعتراض کنند و خواھد بھ این اقدامات وحشیان لمللی میا و نھادھای انساندوست و مترقی بینھااحزاب، شخصیت

 .ترین حقوق انسانی و مدنی مردم ایران محکوم نمایند جمھوری اسالمی را بھ خاطر نقض ابتدائی
 

 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایھ
 !زنده باد سوسیالیسم! یزنده باد آزاد

 

 )توفان(حزب کارایران
 ١٣٨٨دھم بھمن ماه 

www.toufan.org
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبشریتۀعلیجنایتایران،مردمکشتار
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۵٧انقالب بھمن  مناسبت سی و یکمین سالگردھ ب

یادی از رفقا مھدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان

    رفقا مھدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان دو رفیق حزبی کھ 
در راه پیروزی انقالب جان باختند  ١٣٥٧ بھمن ٢١در 

 
 موجیم کھ آسودگی ما عدم ماست      ما زنده از آنیم کھ آرام نگیریم

 
آنجا کھ . ھست، مبارزه ھست آنجا کھ زور. باشد  ستمدیده میھاىمبارزات زحمتکشان و خلق تاریخ بشری ھمواره حاکی از 

 ھاىدیدیم کھ چگونھ توده. باشد این حکم می ان ایران نیز گواه صادقی برتاریخ میھنم. ی از بندئبندی است، تالشی است برای رھا
ھمان ارتجاعی کھ فرزندان صادق این . محروم و تحت ستم ارتجاع محمد رضا شاھی را سرنگون نموده و بھ زبالھ دانی تاریخ فرستادند

روزی انقالب و سرنگونی  رژیم فاسد و جنایتکار پھلوی پی. رسانید نمود و بھ قتل می کشید، شکنجھ می  بھ بند میھاخاک و بوم را سال
قبال خون خویش خریدند، خون ھزاران جوانان جانباختھ گواه بر ھمین امر   ستمدیده آزادی خویش را درھاىتوده. بھ آسانی کسب نشد

 آزادی و استقالل جنگیدند و با راه کسب رفیق محمد جواد عرفانیان و مھدی اقتدارمنش کھ قھرمانانھ در ند دوااین جملھ و از. است
 بلند ھزاران ۀلوح. داده و جان باختندرا  خون خویش ،زنجیرھای استثمار زحمتکشان از  کارگر و دیگرۀراه آزادی طبق افتخار در

می امری جمھوری اسال  پھلوی وۀ درندھاىشود کھ مبارزه با دشمنان بیرحم طبقاتی نظیر رژیم  راه آزادی بھ ما یاد آور میۀجانباخت
کشتار مصون  زجر و شکنجھ و کنند ھیچ قانونی کھ مردم را از ایران حکومت می ی درئھاکھ چنین رژیم زمانی تا. آشتی ناپذیر است

جز این راھی برای نجات مردم ایران . یگانھ راه رھائی مردم ایران انقالب و استقرارسوسیالیسم است. بدارد موجود نخواھد بود
 .نیست متصور

 
 ! شھدای راه آزادی را گرامی میداریمۀھم  رفقا مھدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان ویاد

!راھی کھ با خون آنھا ترسیم شده است بھ پیش برویم در

 !یادشان گرامی باد
 

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

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

  «.نداگردید، دست زده ختم میطبقات متخاصم 

مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست
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 )قسمت ششم(  دادگاه مسکو-تحریف کنندگان تاریخ

 ).ده روز بعد از شروع دادگاه  (،١٩٣٨ مارس ١٢مسکو 
 

نیکوالی نجا در آ. بھ نھار دعوت بودیم) یکی از متھمین دادگاه(نگولتس زروز گذشتھ کھ در منزل  رو سال از آن فقط یک
. نسکی، قاضی  اولریش، میکویان، روزف  و وروشیلف  نیز حضور داشتندی، دادستان ویش)یکی دیگر از متھمین دادگاه(کرستینسکی 

بخشی از میھمانان .  بدھکاری آنھا را بھ ما مطرح کنمۀمن این بار موفق نشدم خطر یک جنگ احتمالی را بھ آنھا توضیح داده و مسئل
 دیگر، این بار یعنی اىولی نھ وروشیلف وعده. ند، در واقع آرزوی جنگ را داشتندا این دادگاه در ردیف متھمین نشستھکھ امروز در

 .یک سال پیش او موافق پرداختن بدھکاریشان بھ ایاالت متحده بود
رس نبود بلکھ سیاست  خط استالین بود، خطی کھ نھ تنھا خواھان یک جنگ زود ۀدانند کھ وروشیلف در واقع نمایند ھمھ می

المکان سعی در عقب انداختن تاریخ شروع جنگ را اکرد و حتی  ضد فاشیستی جھت منفرد کردن آلمان جنگ افروز را دنبال میۀجبھ
در دادگاه دادستان روی این .  بفروشندھابرخالف متھمین کھ برای رسیدن بھ قدرت حاضر بودند حتی میھنشان را بھ فاشیست. داشت

کند کھ ترتسکی حاضر بوده  در مورد مذاکرات با آلمان بوخارین اعتراف می. خواھد ت گذاشتھ و از بوخارین جواب مینکتھ انگش
چنین  بوخارین ھم. دانست کند کھ او، بوخارین، خود را متعھد بھ ترتسکی نمی  بگذارد ولی اضافھ میھاین را در اختیار آلمانئاوکرا

 .سوردلف نیز موجود بودا دستگیری استالین و ۀافزود کھ نقش
   آیا شما موافق این مذاکرات بودید؟-دادستان

 .کنم، آقای دادستان، چون با آن مخالفت نکردم، بنابراین از آن پشتیبانی کردم   من تکرار می-بوخارین
 .کنید کھ تا قبل از مذاکرات از آن اطالعی نداشتید   ولی شما ادعا می-دادستان

 .م در تضاد نیستان بھیچ وجھ با اظھارات کنونی  این ادعای م-بوخارین
ش در زندان در اثر ابر تبلیغات بورژوازی نھ تنھا بی تقصیر است بلکھ روحیھ کنید کھ این آقای بوخارین کھ بنا مشاھده می

البتھ ! رفتھ است؟ند، چگونھ دادستان دادگاه را گستاخانھ بھ بازی گاشکنجھ شکستھ شده و او را مجیور بھ اعترافات دروغین کرده
او از  ریکف رھبر . رساند دھد و شرکت مستقیم شخص بوخارین را در فعالیت جاسوسی بھ اثبات می دادستان بھ کار خود ادامھ می

 :کند دیگر گروه سئوال می
 .شود دستور شما برقرار میھ  از طرف بخشی از تشکیالت شما و بھا جاسوسی با لھستانیھاى  آیا تماس-دادستان» 

 .  بلھ-ریکف
   جاسوسی؟-دادستان
 .  بلھ-ریکف

  شرکت داشت؟ھا  آیا بوخارین نیز در این تماس-دادستان
 .   بلھ-ریکف

   پس ھم شما و ھم بوخارین شرکت داشتید؟-دادستان
 ...  درست است-ریکف

 دانید؟   آیا خود را در مورد جاسوسی مقصر می-دادستان
 .دانم باشد، من البتھ در این مورد خودرا مقصر می ی  اگر مسئلھ بر سر سازماندھی م-ریکف

 دانید؟   متھم بوخارین، آیا شما خود را در رابطھ با جاسوسی مقصر می-دادستان
 !  نخیر-بوخارین
   حتی بعد از این کھ ریکف و شارانگوویچ  شرکت شما را در جاسوسی تائید کردند؟-دادستان

 !مکنم کھ بی تقصیر   من ادعا می-بوخارین
در آنجا دادستان رو بھ ریکف و بوخارین . عمل آمده بودھ  است کھ قبًال باىمنظور دادستان از تائید  شارانگوویچ  بازجوئی(

 ):گوید می
 ۀ  واقعیت این است کھ شما گروھی مخفی از افرادتان را تحت رھبری  گلودد، چریاکف  و شارانگوویچ  در روسی-دادستان

 رست است  شارانگوویچ؟آیا این د. سفید داشتید
 .  بلھ درست است-شارانگوویچ

دستور بوخارین و ریکف و تحت رھبری آنھا با سازمان جاسوسی و فرماندھی نظامی ھ   آیا درست است کھ شما ب-دادستان
 قرار کردید؟ لھستان تماس بر

 ...  بلھ-شارانگوویچ
 ردند؟ک   بنابراین چھ کسانی جاسوسی شما را سازماندھی می-دادستان

 .  ریکف و بوخارین-شارانگوویچ
کردم بلکھ جاسوسی دیگران را   جاسوسی نمی"من خودم"بنابراین انکار بوخارین را باید در واقع چنین تفسیر نمود کھ 

ت یعنی انکار ھر جنای. طور کھ قبًال نیز گفتیم، این تاکتیک دفاعی بوخارین در طول تمام دادگاه بود ھمان. کردم سازماندھی می
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این . کند  بوخارین از خود، این مفھوم را پیدا می"دفاع"دولت نیز  در مورد ترور رھبران حزب و. مشخص و فقط تقبل مسئولیت کلی
البتھ کھ او یک رھبر و . نمود  تروریستی را سازماندھی میھاى گروه"فقط"کرد، او   را ترور میھاشخص بوخارین نبود کھ بلشویک

. را دارد گری سازمان یافتھ نیز تقسیم کار مخصوص خود باالخره توطئھ. نمود دیگران واگذار میھ عملی را بتئوریسین بود و کارھای 
 ! مرتکب ھیچ جنایت مشخص نشودرئیس مافیا ھم ممکن است شخصًا

 بھ شد و ربطی البتھ در ھمین رابطھ یعنی ترور رھبران حزب، موردی وجود داشت کھ منحصرًا بھ فرد بوخارین مربوط می
دادستان جھت اثبات ادعای خود سھ نفر از رھبران سابق .  بود١٩١٨ ترور لنین در سال ۀسایر اعضاء گروه نداشت و آن نقش

 . وجود داشتاىعنوان شاھد آورد کھ ھمگی تائید کردند کھ چنین نقشھھ اپوزیسیون چپ در آن دوران را ب
 جزو آن بود، مخالفت با صلح برست لیتووسک ١٩١٨ران یعنی سال محور اصلی این اپوزیسیون را کھ بوخارین نیز در آن دو

نمود کھ گویا برکناری لنین از رھبری حزب آن موقع اکنون بوخارین در دادگاه با این استدالل از خود دفاع می. دادتشکیل می
 ت اکثریھاا پشتیبانی ترتسکیستب) یعنی مخالفان صلح برست(گردید چرا کھ در اوائل، این اپوزیسیون بھیچوجھ جرم محسوب نمی

 ۀآنھا طبق گفت)  معروف لنین در دفاع از صلح برستھاى و سخنرانیھامنظورش بعد از بحث(داشتھ ولی بعد کھ در اقلیت قرار گرفت 
 نیز سوردلفا دستگیری استالین و ۀچنین افزود کھ نقش بوخارین ھم. بوخارین بھ فکر دستگیری لنین و تشکیل دولت جدیدی افتادند

 .موجود بود
گرفت مغز  کھ در اقلیت قرار می ؟ ھمین!دار بودرکنید این کمونیست سترگ از چھ روح دموکراتی برخو مالحظھ می

 شروع شد و تا آخرین ١٩١٨ / ١٩١٧ ھاىگری این مغز در ھمان اوایل پیروزی انقالب اکتبر سال توطئھ. افتاد کار میھ گرش ب توطئھ
 ١٩٣٠ /١٩٢٠ ھاىیکی از دبیران کمینترن در سال. گیریم از، جھت اثبات، از اسناد تاریخی کمک میب.  عمرش ادامھ داشتۀلحظ

 بھ مواضع سوسیال دمکراسی غرب گرویده و بھ دبیری بخش ١٩٤٣یک کمونیست سوئیسی بنام ژول ھومبرت درور بود کھ در سال 
در این . چاپ رسیده استھ نوشتھ کھ در چندین جلد باین شخص خاطرات مفصلی . فرانسوی حزب سوسیال دمکرات سوئیس درآمد

 :نویسد  می،میان آوردهھ  در مسکو سخن ب١٩٢٩خاطرات از مالقات خود با بوخارین در سال 
 کامنف جھت  ــ خود با فراکسیون زینویفھاىاین گفتگو بوخارین از تماس در.  بی پروا با ھم صحبت کردیمھاما ساعت" 

 اپوزیسیون ھاىمن از او پنھان نکردم کھ با برقراری این نوع ارتباطات بین گروه. رت استالین تعریف کرد قدۀھماھنگی مبارزه علی
 ھم. ند برای خالص شدن از شر استالین بھ ترور فردی دست بزنندامن گفت کھ آنھا تصمیم گرفتھھ چنین ب بوخارین ھم. موافق نیستم

 ".را ابراز داشتم چنین در این مورد مخالفت خود
 ۀش توطئا سال قبل از دستگیری٨ سال قبل از تاریخ دادگاه و ٩ یعنی ١٩٢٩کند کھ بوخارین در سال  این سند تاریخی ثابت می

مگر استفاده از ترور . دبیر کل حزبی را کھ خود در آن نھ تنھا عضو بوده بلکھ مقام حساسی را نیز در اختیار داشتھ، می چیده است
 ھم " قدرت استالینۀھماھنگی مبارزه علی" معنی دیگری دارد؟ منظور از "خالص شدن از شر استالین" قول خودشانھ فردی برای ب

 چپ و راست کھ ھر دو ناقض اصل ھاى تشکیالتی بین فراکسیونۀیعنی نھ تنھا تشکیل فراکسیون بلکھ ایجاد رابط": کامًال روشن است
 ۀقول بوخارین با عضویت خود مرامنامھ و اساسنامھ باشد، حزبی کھ ب مرکزیت دموکراتیک یعنی اصول تشکیالتی حزب کمونیست می

 گر را چھ کاری با اصل و اصول و مرام و غیره؟ را قبول کرده بود ولی مغز توطئھ آن
شان از فردای پیروزی انقالب اکتبر شروع شده  گری در این جا سئوال پیش می آید کھ چگونھ افرادی مانند بوخارین کھ توطئھ

 مورد ١٩٣٨ ھاىکھ کشف شوند و مدتھا قبل از سال ترین مقامات حزب و دولت قرار داشتند، بدون این  سال در حساسھاى سالبود،
 سوسیالیستی شوروی در دوران ۀکھ در جامع خاطر اینھ جواب این سئوال خیلی روشن است؛ اتفاقًا درست ب. محاکمھ قرار گیرند

بینیم  کھ می طور ھمان. کند کھ تبلیغات بورژوازی ادعا می طور ر جامعھ حاکم نبود، آن پلیسی تفتیش عقاید بھاىاستالین شیوه
 عمل شدند و با ترور سرگئی کیروف یکی ۀ سال بھ سازماندھی مخفی خود مشغول بودند و فقط وقتی وارد مرحلھاىگران سال توطئھ

 امنیتی ھاىگرفت، تحقیقات ارگان اسر شوروی را فرا موج تروریسم و خرابکاری سر١٩٣٤از ھمرزمان نزدیک استالین، در سال 
کھ این  این در. دادگاه تحویل دادندھ  یکی پس از دیگری کشف کرده و مسئولین و اعضای آنھا را ب را سازمان براندازی آنھاھاىشبکھ

عنوان مثال ھ ب. لقول بودنداتفقزمان م لمللی آنا سراسری براندازی خطرناکی کھ بسیار نزدیک بھ موفقیت بود، ناظران بینۀیک توطئ
کار قضائی اشتغال داشتھ، در خاطرات خود ھ ش باکھ خود حقوقدان بوده و قبل از فعالیت دیپلماتیک) دیویس(سفیر آمریکا در شوروی 

 :نویسد می
م جالب بود این دادگاه از نظر فکری برای...  گذشتھ ھر روز در دادگاه بوخارین حاضر بودمۀدر ھفت: ١٩٣٨ مارس ٨مسکو "

کھ من بارھا با آن، در دورانی کھ اى کرد، مسئلھ  قدیمی اعتبار شواھد و مشکل تشخیص حقیقت از دروغ را مطرح میۀچرا کھ مسئل
 اساسی طبیعت انسان و خود خواھی در بدترین شکل آن در ھاىتمامی ضعف. کردم، روبرو بودم  جلسات دادگاھی را اداره می،خود

 را فاش نمود کھ خیلی نزدیک بود، در سرنگونی حکومت شوروی اىاین دادگاه خطوط اصلی توطئھ. شکار شدطول جلسات دادگاه آ
 ."موفق شود

 :خوانیم و در بخش دیگر خاطرات می
 کھ در گزارشات آنھا اى از اوضاع و طرز برخورد متھمین، تائیدات ناآگاھانھمااز مشاھدات روزانھ بعد: ١٩٣٨ مارس ١٧"

 کلی رسیدم کھ مقصر بودن متھمین سیاسی ثابت شده، آنھا ۀتیجنزئیات دیگری کھ از لحاظ حقوقی قابل توجھ بودند، بھ این نھفتھ بود و ج
 ئیھادیپلمات. بایستی بھ مجازات مندرج در قانون محکوم شوند نسبت بھ جنایاتی کھ در قانون شوروی ذکر شده مجرم شناختھ شده و می

 بیش از ۀاین نظرند کھ دادستان ثابت نمود کھ یک اپوزیسیون سیاسی قوی و یک توطئ ند، در مجموع برکھ دادگاه را مرتب دنبال کرد
 بسیاری از نکاتی را کھ در اوضاع شوروی در شش ماه اخیر اىدارند کھ وجود چنین توطئھ حد خطرناک وجود داشتھ و اظھار می

 ."برایشان مبھم بوده، روشن می سازد
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 طوالنی محکوم ھاى متھم را بھ حبس٣ نفر را بھ تیرباران و ١٨ی خود را اعالم نموده و أ دادگاه ر١٩٣٨ مارس ١٣در تاریخ 
ترین دستھ از اعضاء، مسئولین و  پایان رسیده و آخرین و مھمھ  مسکو بھاىترین و آخرین دادگاه از دادگاه نمود و بدین ترتیب بزرگ

 . خود رسیدند بھ سزای اعمالھا و ترتسکیستھارھبران بلوک راست
ھ مشروع جنگ چک از  سال بعد٢ ھیتلر بھ لھستان شروع شد و ۀلمللی با حملااز تاریخ این دادگاه جنگ دوم بین سال بعد یک

 مطمئن در غرب بھ سرزمین اولین و تنھا کشور سوسیالیستی جھان ۀ اروپا و ایجاد یک پشت جبھۀاز فتح مناطق عمد پوشان نازی بعد
 مسکو ھاى این جنگ خانمانسوز با دادگاهۀبھ رابط.  امپریالیسم جھانی جامھ عمل پوشاندندۀترتیب بھ آرزوی دیرینسرازیر شد و بدین 

 این جنبھ اھمیت ۀواسطھ دانیم و ب تراز ھمھ می  را مھمھا دادگاهۀکھ این جنب شاره نمودیم ولی از آنجائی در طول مقالھ مختصرًا
جای ھ شود، ما ب  بحث پیرامون دوران حکومت استالین بلکھ برای سرنوشت بشریت روشن می نھ تنھا برای مردم شوروی وھادادگاه

ستون پنجم در " آلمان بھ شوروی تحت عنوان ۀاز حمل آوریم کھ سفیر وقت آمریکا بعد جمعبندی از خودمان تحلیلی را در این جا می
ھ از برگشت او بھ ایاالت متحده ب م بھ توضیح است کھ این تحلیل بعد مسکو با این حملھ نوشتھ است الزھاى دادگاهۀ رابطۀ دربار"روسیھ

 .  آمده است  تحریر درۀرشت
کردم، از من خواستند کھ برای کلوب دانشگاه و  گشتم و از شیکاگو گذر می م برمیاوقتی از مراسم جشن دانشگاه قدیمی"

راستی ": گذشت یکی از حضار سئوال کرد ر بھ روسیھ می ھیتلۀ روز بود کھ از حمل٣درست . جمعیت ویسکانیسن سخنرانی بکنم
 ."ستون پنجم روسیھ چھ شد ؟

 در ھا روسۀ پشت جبھ"کارداخلی" صحبتی از،ھاوجود ندارند، در این آخرین تجاوز نازی :بدون یک لحظھ مکث جواب دادم
 فاشیستی چکسالواکی ھاىواکی حملھ کرد، تشکل بھ چکسال١٩٣٩وقتی ھیتلر در سال . میان نیامدھ تطابق با فرماندھی نظامی آلمان ب

طور بود ولی در حملھ بھ  در حملھ بھ نروژ نیز اوضاع ھمین.  با فعالیت آکتیو نظامی خود بھ کمک او شتافتند"ھن الین"موسوم بھ 
نروژی Quisling  ھاى بلژیکی و کیسلینگ Greleھاى اسالواکی، گرلھھاى، تیسوئی Sudetسودتھاى "ھن الینی"شوروی از 
کردم، متوجھ شدم کھ جریاناتی کھ در روسیھ  وقتی بھ این مسائل فکر می)  مترجم ــ ھیتلر بودندھاىاینھا ھمھ ستون پنجم(خبری نبود 

 ١٩٣٧ ھاى سالۀھیچ کس از ما در روسی... موقع من بھ آن واقف نبودم نجا اتفاق افتاد، اھمیتی داشتند کھ آنآدر طول اقامت من در 
 ھاىتازه در طول دوسال اخیر، فعالیت تشکل... این اصطالح رایج نبود. کرد چیزی شبیھ فعالیت ستون پنجم فکر نمی بھ ١٩٣٨/

آی فاش شده و عمًال دیدیم کھ جاسوسان آلمان چگونھ در نروژ، چکسالواکی، و .بی. در آمریکای شمالی و جنوبی توسط افھاآلمانی
 .ساختند  از داخل زمینھ را برای حمالت ھیتلر آماده میاطریش با ھمکاری فعال با عناصر خیانتکار

 ١٩٣٦در سال . گردد  برمی١٩٣٥ بھ سال ھا آلمانیۀ در زنجیر نقشاىعنوان حلقھھ چنین فعالیتی و چنین روشی در روسیھ ب
امروز بھ نظر . ش نمودین فائ خود را نسبت بھ اکراھاىھیتلر  سخنرانی معروف خود را در نورنبرگ ایراد کرد و در آن آشکارا ھدف

 در "داخلی" ھاىچنین آماده ساختن زمینھ از فعالیت  رھبری نظامی و سیاسی آلمان و ھمۀموقع از نقش آید کھ دولت شوروی آن می
طور جدی از این فعالیت نگران بود و ھ دولت شوروی ب...  آلمان کامًال آگاه بوده استۀروسیھ جھت آماده ساختن زمینھ برای حمل

 . سازمان داده بودند، متالشی شده بودھاشروع شد، ستون پنجمی کھ آلمانی) ١٩٤١( آلمان ۀوقتی حمل. را ریشھ کن کند م گرفت آنتصمی
 آلمان ھاىکند، بستن سفارتخانھ  طی شده، مفھوم پیدا میۀ آنزمان غیر قابل فھم بود ولی اکنون کھ پروس  دیگری کھ در آنۀواقع

ترین مالحظھ و با بی تفاوتی شدیدی نسبت بھ  این عمل بدون کوچک.  توسط دولت شوروی بود١٩٣٨ / ١٩٣٧ ھاىو ژاپن در سال
احساسات کشورھای مربوطھ انجام گرفت و تنھا دلیلی کھ از طرف دولت شوروی داده شد، این بود کھ این سفارتخانھ ھا بھ فعالیت 

 ...نداسیاسی اشتغال داشتھ
 جنجال آمیز یک فعالیت زیر زمینی ستون پنجم در ۀ فاش شد، در واقع قضی١٩٣٨ / ١٩٣٧ سالھای ھاىکھ در دادگاه چیزی آن

کرد کھ استالین و مولوتوف را  این ستون پنجم مستقیمًا با این ھدف کار می.... روسیھ بود کھ ارتباط مخفی با دول آلمان و ژاپن داشت
 ... ارتش سرخ بود، انجام دھد٢وخاچفسکی کھ مرد درجھ  کرملین بھ رھبری ژنرال تۀترور کرده و یک کودتای نظامی علی

 . صفوف خود نمودۀدولت شوروی انرژی و دقت زیادی را وقف تصفی
 :وروشیلف اظھار داشت  ارتش سرخ ۀفرماند

. کنند تر است وارد منزل شود، وقتی شرکای جرمی در داخل منزل دارد کھ در را بروی او باز می برای یک دزد خیلی آسان"
 ". کار این شرکای جرم را یکسره کردیمما

موریت بھ أطور کھ قرار بود در مراسم تاجگذاری در لندن شرکت نکرد، بلکھ او را جھت اجرای یک م ژنرال توخاچفسکی آن
یک دادگاه  ژوئن بعد از ١١کھ بھ ھدف برسد او را دستگیر کردند چند ھفتھ بعد، در تاریخ  گویند قبل از این می.  ولگا فرستادندۀمنطق

 . نفر از افسران درجھ اول ارتش سرخ تیرباران شد١١نظامی پشت درھای بستھ ھمراه با 
ثیر عمیقی روی افکار أرسیدند و در آن زمان ت  کھ این قدر وحشیانھ بھ نظر میھا و اعدامھا، تصفیھھاتمامی این دستگیری

 دولت استالین جھت حفظ خود بودند نھ تنھا در مقابل یک ۀمان از عکس العمل شدید و مصماىعمومی جھان گذاشتند در واقع نشانھ
دولت کار خودرا بسیار جدی انجام داد و کشور را از عناصر خیانتکار .  از خارجۀچنین در مقابل یک حمل یورش از داخل بلکھ ھم

 ".آزاد کرد
ادامھ دارد) موریت مسکوأجوزف دیویس م(

 

ریت زنده بادسوسیالیسم، این پرچم نجات بش
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 پیام بھ کنگره حزب مرکز اتحاد سوسیالیستی ھندوستان
 

برگزاری موفقیت . داریم با اشتیاق بسیار درودھای انقالبی خود را بھ مناسبت برگزاری دومین کنگرۀ حزبتان بھ شما ارسال می
 .اریدر سرمایھآمیز کنگرۀ شما دستاورد مھمی است در مبارزه علیۀ امپریالیسم، ارتجاع جھانی، و سیستم استثما

 رفقای گرامی،
در ده سال گذشتھ، .  امپریالسم جھانی بھ سرکردگی آمریکا و متحدینش جنایات وحشتناکی علیۀ بشریت مرتکب شده است

 جنایتکارانھ بر ھاىند و دولت صھیونیستی اسرائیل جنگا متعدد و وسیعی در خاورمیانھ و بالکان زدهھاى دست بھ جنگھاامپریالیست
 مداومًا مردم ایران را بھ حملھ  و تجاوز نظامی تھدید ھا و صھیونیستھاچنین امپریالیست ھم. م فلسطین و لبنان بھ راه انداختعلیۀ مرد

لمللی کنونی، ھمبستگی بین نیروھای کمونیست، انقالبی، و دمکراتیک امری است ادر مقابل این جنایات و در شرایط بین. کنند می
 .آورد  امپریالیستی ضربۀ محکمی بر حضور نیروھای جنگ طلب در خاورمیانھ و مناطق دیگر وارد میحیاتی و مبارزۀ ھماھنگ ضد

 رفقای گرامی،
زحمتکشان ایران کھ مدت سی . گیری است در ایران، جنبش دمکراتیک علیۀ رژیم آدم کش جمھوری اسالمی در حال شتاب

مطالبات مردم ایران برای آزادی و . نمایند دالنۀ خود را مطالبھ میکنند حقوق عا سال در زیر استبداد حکومت مذھبی  زندگی می
 .  شود عدالت اجتماعی از طرف ھمۀ نیروھای مترقی و انقالبی و کمونیست پشتیبانی می

 رفقای گرامی،
ۀ امپریالیسم، تان را تھنیت گفتھ و برای شما  موفقیت بیشتری در مبارزه علی بار دیگر برگزاری کنگره) توفان(حزب کار ایران 

 .اری و برای عدالت اجتماعی، دمکراسی واقعی، و سوسیالیسم آرزو دارددصھیونیسم، و استثمار سرمایھ
 !گرامی باد کنگرۀ دوم مرکز اتحاد سوسیالیستی ھندوستان 

  !ھازنده باد ھمبستگی خلق
 !زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری 

 !زنده باد سوسیالیسم 
 )فانتو(حزب کار ایران 

 ٢٠٠٩نوامبر 
 
 

******** 
 

 MLCPکردستان شمالی، /پیام بھ رفقای حزب کمونیست مارکسیست ــ لنینیست ترکیھ
  

انجام موفقیت آمیز کنگرۀ چھارم شما گام .  داریم درودھای انقالبی خود را بھ مناسبت برگزاری کنگرۀ چھارم حزبتان ابالغ می
 . ارید حاصل از سیستم سرمایھھاى از فالکتھارژوازی و برای آزادی تودهبزرگی است بھ پیش در جھت مبارزه علیۀ بو

کردستان شمالی شجاعانھ علیۀ دیکتاتوری فاشیستی / سال گذشتھ، مبارزان حزب کمونیست مارکسیست ــ لنینیست ترکیھ١۵در 
بھ ) توفان(حزب کار ایران . ندای رزمیدهدر ترکیھ و علیۀ نیروھای سیاه امپریالیسم و صھیونیسم و برای سوسیالیسم و دمکراسی مردم

 . کند  درود فرستاده و آنھا را تحسین میMLCPرفقای مبارز و جسور 
 !رفقای گرامی

ھم اکنون . نداشمار و وحشتناکی بر علیۀ مردم بالکان و خاورمیانھ مرتکب شده  جنایات بیھا و صھیونیستھاامپریالیست
ھمبستگی بین نیروھای کمونیستی و انقالبی .  نداا بحران شدیدی بھ ویژه در خاورمیانھ مواجھ آمریکائی و متحدینشان بھاىامپریالیست

بایست این ھمبستگی را تقویت نموده و بھ طور ھماھنگ در  ما می. منطقھ ضربۀ محکمی است بر پیکر امپریالیسم و ارتجاع جھانی
 . ر برپا داریم قاطع برای آزادی مردم از فقر و جنگ و استثمااىمنطقھ مبارزه

 . انقالبی برای شما آرزو داردھاىموفقیت بیشتری در فعالیت) توفان(حزب کار ایران 
  !کردستان شمالی/لنینیست ترکیھ ــ کمونیست مارکسیستزنده باد کنگرۀ چھارم حزب  

  !ھازنده باد ھمبستگی بین ملت
 !زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری 

 !زنده باد سوسیالیسم 
 )توفان( کار ایران حزب

 ٢٠٠٩اکتبر 

 

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



 ٨١٣٨ماه بھمن                           ۴٣       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٢٠

 

 

 ١٣٨٨ ماه بھمن  ١١٩توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 درفیس بوک) توفان(حزب کارایران

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

می، علیھ امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد اری جمھوری اسالدبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ
 !کمک مالی کنید) توفان(انقالب ترتسکیسم و شبھ ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ حزب کارایران 

 
 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیاى پاره

 
 توطئھ بزرگ* 

 )بلشویک(تاریخ حزب کمونیست * 
 اتحاد شوروی) ب(مرکزی بھ کنگرۀ چھاردھم حزب کمونیست گزارش سیاسی کمیتۀ * 
 اتحاد شوروی) ب(گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگرۀ پانزدھم حزب کمونیست * 

 برعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین* 
 org.toufan.www:  ینترنتیآدرس ا

 org.toufan@toufan:        آدرس تماس
 
 
 

 
 

  

   
 ! از ایران و منطقھ کوتاه باد آمریکادست امپریالیست


