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 مناسبت فرارسیدن سال نوھ  ب)توفان( کارایرانپیام تبریک حزب

 !فرخنده باد نوروز
 !مردم شریف ایران

رسد کھ مبارزۀ قھرمانانۀ مردم ایران علیۀ ارتجاع سیاه  سال نو وعید نوروز این جشن باستانی و ملی ایرانیان در حالی فرا می
یم امان مردم بر ضد رژ پیکار بی. جمھوری اسالمی در حال اعتالء است و ترس و وحشت سراپای دژخیمان را فراگرفتھ است

 اى، آشکار، تودهاىواپسگرای جمھوری اسالمی در چند سال اخیر ھیچگاه بھ اندازۀ سال گذشتھ پس از کودتای باند احمدی نژاد و خامنھ
 کھ در فضای ایران اىفریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر والیت مردم فریب خامنھ. و نبرد نفس گیر و تن بھ تن علیۀ ارتجاع نبوده است

دای پیکاری بی پروا و بی پردۀ مردم، بھ ویژه جوانان دختر و پسر برای سرنگون ساختن رژیم ضد نوروز و ضد طنین انداخت ص
 مردم بھ ھامیلیون.  در گرفتاى نظامی خامنھ- مردم تشنۀ آزادی و رژیم امنیتیھادر این سال نبرد بزرگی بین میلیون. بشر اسالمی بود

 گفتند، افسانۀ قدرقدرتی رژیم را درھم شکستند نھبھ رژیم استبدادی و بھیمی جمھوری اسالمی  گره کرده ھاى آمدند و با مشتھاخیابان
 حیوانی و بربرمنشانھ، تجاوز ھاى وحشیانھ، شکنجھھاىاعدام. و چھرۀ زشت و درندۀ جمھوری اسالمی را بھ جھانیان نشان دادند

   چاقوکش و مزدور نتوانست خللی در ھاىمخ  و شعبان بیھار لباس شخصیى ھاآشکار جنسی بھ دختران و پسران، کیش دادن سگ
اعتراضات پرشکوه و . عزم و ارادۀ مردم در پیکار علیۀ دیو استبداد و برای استقرار آزادی و دمکراسی و حقوق دمکراتیک وارد سازد

بار  ط رژیم جمھوری اسالمی یکتحسین بر انگیز مردم کشور ما در طول ھشت ماه اخیر و توسل بھ قھر ضد انقالبی و فاشیستی توس
 .دیگر ضعف و زبونی سردمداران رژیم را برمال کرد و موجب تشدید انفراد او در عرصۀ ملی و  بین  المللی  گردیده است

در سالی کھ گذشت صدھا تن از فرزندان میھن ما بھ جرم آزادیخواھی، بھ جرم شرکت در تظاھرات و اعتراض بھ تقلب بزرگ 
 بھ گلولھ بستھ شدند، شماری در زندان کھریزک مورد ھای و اعتراض بھ دستگاه کثیف و مافیائی والیت فقیھ در خیابانانتخابات قالب

ھزاران  نفر اعم از دانشجو، زنان، روشنفکران و .  اسالمی محاکمھ و بھ دار آویختھ شدندھاىتجاوز قرار گرفتند و تعدادی در بیدادگاه
خود رژیم  بھ زندان افکنده شدند و این امر نشان داد جنبش دمکراتیک مردم ایران علیرغم این ھمھ کارگران و حتا بخشی از بدنۀ 

رحمی در حال رشد است و آھنگ آن دارد کھ رژیم را براندازد و یک جمھوری دمکراتیک ایرانی و نھ  ددمنشی و قساوت و بی
تر شدن   و بر آمد میلیونی مردم، نشان از ژرفاى خامنھ-مدی نژادانتخابات تقلبی و کودتای باند آدمخوار اح. اسالمی مستقر سازد

 اىند، نقش سید علی خامنھاتضاد مردم ایران با رژیم اسالمی است و مردم بھ ماھیت خالفت والیت فقیھ و لزوم سرنگونی آن پی برده
آورند و ارکان رژیم  بیشتر بھ مبارزه روی میند، روز بھ روز اند، حاضر بھ فداکاریارا بھ مثابۀ رکن ثابت حکومت فاشیستی  شناختھ

 .ندارا بھ لرزه درآورده
کند و سفرۀ کارگران و زحمتکشان و  رویم کھ فقر و گرانی بیداد می امسال در شرایطی بھ استقبال سال نو و عید نوروز می

مردم ما امید و روشنائی . رنگین استتر از گذشتھ و از خون شھیدان  اری جمھوری اسالمی خالیدعموم مردم از برکت رژیم سرمایھ
بینند و راھی جز تشدید مبارزه علیۀ فقر و  ش نمیابھ بھبودی وضعیت معیشتی خود در چھارچوب رژیم و قانون اساسی ارتجاعی

اری مالیان داین سی و یکمین نوروزی است کھ رژیم سرمایھ. نکبت و خفقان و مسبب آن رژیم خونریز جمھوری اسالمی ندارند
 . گرداند تخور و انگل  بر مردم ایران تباه میمف

 نظامی جمھوری -رژیم امنیتی. سالی کھ در برابر ماست، نوید بخش اعتالی جنبش دمکراتیک و آزادیخواھانۀ مردم ایران است
 را بھ سوگ عزیزان  خود قادر بھ تیرباران ھمۀ ملت  ایران نخواھد بود و اگر چھ امسال ھم نوروز خلق ماھاىاسالمی با تمام ددمنشی

 .آلود، بھ جلوگیری از فرارسیدن نوروز ملت ایران دست نخواھد یافت
گوید و برایشان در نبرد علیۀ رژیم   حزب ما فرارسیدن سال نو وعید نوروز را بھ مردم شریف و مبارز ایران تبریک می

.کوفان پیروزی آرزومند استتاریک اندیش و قرون وسطائی جمھوری اسالمی و برای ایرانی آباد و آزاد و ش
 

 !زنده باد نوروز خلق
 !اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم فاشیستی سرمایھ

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 )توفان( حزب کارایران
 ١٣٨٨اسفند 
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انفجار جنبش کارگری خواھد بود؟ سال ٨٩آیا سال 

آیا حاکمیت با تحمیل فقر مطلق و تھدید بھ اخراج و پلیسی و امنیتی کردن محیط کار و سرکوب و زندان و شکنجۀ فعالین 
 جنبش کارگری باز ھم خواھد توانست کارگران را در شرایط استیصال و نگرانی و اضطراب بھ استثمار مطلق و بردگی بکشاند؟

 
 ٨٨سوم خط فقر سال   تومان در ماه تعیین کرد کھ یک۴٨ ھزار و ٣٠٣ مبلغ ١٣٨٩ای عالی کار حداقل مزد را برای سال شور

مقامات و مسئوالن .  خواھد بود٨٩چھارم خط فقر سال   یکھاو با احتساب تورم ناشی از اجرا شدن طرح ھدفمند کردن یارانھ
کردند کھ با باال رفتن دستمزدھا تورم افزایش یافتھ و باعث بیکاری  ا عنوان میجمھوری اسالمی در مخالفت با افزایش دستمزدھ

 .گذاران رغبت بھ استخدام داشتھ باشند گویند باید حداقل دستمزد را پائین نگھداشت تا سرمایھ آنھا می. شود می
کھ ھیچ واحدی تحت فشار قرار حداقل دستمزد کارگران باید  طوری تنظیم شود : "گوید نظری جاللی معاون روابط کار می

افزاید دربارۀ واحدھائی ھم کھ مشکل  او می. نگیرد و موضوع تعطیلی واحدھای اقتصادی و ناتوانی کار فرمایان در پرداخت پیش نیاید
 ."ردتوان فشاری بر آنھا برای افزایش پرداختی بھ نیروی کار وارد ک فروش و نقدینگی دارند باید با مدارا رفتار کرد و نمی

 آیا چنین اظھاراتی مبنائی واقعی دارد یا صرفًا فریبی است در جھت تشدید استثمار و غارت نیروی کار ؟
 حداقل ١٣۶٣تا )  و احزاب چپھا مستقل کارگری و سازمانھاىبعد از یورش بھ سندیکاھا و اتحادیھ (١٣۵٩سالۀ  طی پنج

یابد یا   در صد افزایش می٩٠٫٧سال طبق آمار رسمی بھ میزان  ی این پنج ریال ثابت ماند ولی تورم ط١٩٠۵حقوق کارگران در مبلغ 
 در صد افزایش ۴۶٫٣ماند ولی تورم طی این دو سال   ریال ثابت می٢۴٩٠ میزان حداقل حقوق ١٣۶٨ و ١٣۶٧ ھاىدر طی سال

ھ دلیل اصلی آن در استثمار وحشیانۀ نیروی تواند افزایش دستمزدھا باشد بلک بینیم دلیل واقعی و اصلی تورم نمی بنابراین می. یابد می
و اما در . کار ارزان، داللی و زد و بند و قاچاق و غارت اموال عمومی و بورس بازی و چاپ بدون پشتوانۀ اسکناس و غیره است

سوم  ی بسیار پائین یکاوًال آیا ھمین دستمزدھا. رابطھ با ادعای گسترش بیکاری در نتیجۀ افزایش دستمزد باید بھ چند نکتھ اشاره کرد
 استخدامی و ایجاد مناطق آزاد ھاىاران بھ استخدام رغبتی نشان دھند؟ دومًا آیا استدالل برداشتن الزامدخط فقر باعث شده است سرمایھ
اعث باعث باال رفتن اشتغال شد و یا برعکس ب) یعنی خارج کردن کارگران از چتر حمایتی قانون کار(اقتصادی  مثل کیش و عسلویھ 

 بزرگ صنعتی  ھاىکارگاهشاخص کل تولید  و بیکاری؟ در ضمن طبق بررسی آماری مرکز آمار ایران در مورد ھاگسترش  اخراج
 نشاندھندۀ این است کھ با این کھ ٨۶ تا ٨٣ ھاى کارکنان این مراکز طی سال شاخص کل اشتغال نفر کارکن و بیشتر و١٠٠دارای 

این مسئلھ از طرفی نشاندھندۀ تشدید روند کار .  درصد کاھش پیدا کرده است۴٫۴ شاخص اشتغال  درصد افزایش یافتھ٣۶شاخص تولید 
ار است و از طرف دیگر بھ خوبی نشاندھندۀ این است کھ طی این مدت میزان اشتغال نھ تنھا  دو استثمار و سود بیشتر برای سرمایھ

بنابراین مسئلۀ گسترش بیکاری ھم ربطی بھ افزایش دستمزدھا ندارد .  استارتقائی نداشتھ بلکھ تنزل ھم داشتھ و بیکاری گسترش یافتھ
 و در سیستم ٨٨ میلیارد دالر کاالی مصرفی در سال ۶٠ اقتصادی ضد تولیدی و داللی و واردات ھاىبلکھ ریشۀ آن را باید در سیاست

طبق رھنمود (تبدیل ایران بھ مرکزی تجاری مافیائی سیل واردات  قاچاق و سیاست تخریب صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و 
 ۴در : "گوید  بھ خبرگزاری ایلنا می٨٨عیسی محمد کمالی، دبیر اجرائی خانۀ کارگر بوشھر در دی ماه . جستجو کرد) عسگر اوالدی

 . ھزار نفر کاھش یافتھ است٨ ھزار نفر بھ ۶٠سال اخیر در عسلویھ شمار کارگران و دیگر شاغالن از 
 از بیکار شدن دست کم ٨٨النبیاء و مجری برخی فازھای پارس جنوبی در اوایل پائیز سال ا فرماندۀ قرارگاه خاتمرستم قاسمی

 . کارگر در این میدان گازی خبر داد۶٠٠٠
 میلیارد دالری ۵بھ دلیل بدھی : " بھ خبر گزاری ایلنا گفت٨٨محمد پارسا رئیس ھیئت مدیرۀ سندیکای صنعت برق در زمستان 

 دولت بھ ما آن قدر سنگین شده کھ در صورت عدم چاره جوئی واحدھای ھاىبھ اعضاء سندیکای تولید کنندگان برق، رقم بدھیدولت 
 ھزار نیروی کار کھ مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول بھ کار ٩٠٠تولید کننده، مجبور بھ تعطیل خواھند بود و بیش از 

 ."ھستند، در معرض بیکاری قرار دارند
 

 )لنین(ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریا است  حزب عالی
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توان درک کرد مگر این کھ  وضعیت اسفناک تحمیل فقر مطلق بھ کارگران را باز ھم با بررسی میزان حداقل دستمزدھا نمی

رات و ضوابطی نیستند و مثل گونھ قانون و مقر  میلیونی ایران اساسًا مشمول ھیچ٨توجھ داشتھ باشیم کھ بخش اعظم طبقۀ کارگر 
. کنند ند و در اکثر موارد دستمزدی کمتر از حداقل تعیین شده دریافت میاار رھا شدهد سرمایھھاىگوشت قربانی بھ دھان گرگ

 زیر ده نفر، کارگران مھاجر، کودکان کارگر و کارگران فصلی و کارگران بخش کشاورزی و دامداری و حتی ھاىکارگران کارگاه
 .ندااز تحصیل کردگان متخصص دانشگاھی کھ از سر اجبار بیکاری مجبور بھ انجام کارھای ساده ھستند از این جملھبسیاری 

ند در صورتی کھ تورم سال جاری ا یعنی سال قبل تعیین کرده٨٨ درصد تورم سال ١۵ را بر اساس ٨٩حداقل دستمزدھای سال 
 درصد خواھد بود و این بھ ۵۶ تا ٢۵ بین ھااجرای طرح ھدفمند کردن یارانھ مقامات رسمی دولت و مجلس بھ علت ھاىبینی طبق پیش

 . است٨٨معنی کاھش قدرت خرید سی تا پنجاه درصدی  کارگران در سال جاری نسبت بھ سال 
 اىھ خود را بھ بخشھاىدھند سرمایھ اران بخش صنعتی کھ قادر بھ رقابت در مقابل کاالھای وارداتی نیستند ترجیح میدسرمایھ

داللی و مالی کھ سودھای بیشتر و بی دردسرتری دارد منتقل کنند و بھ این ترتیب در سال جاری نیز با گسترش بیکاری روبرو خواھیم 
 .بود

فقر مطلق، اخراج و بیکارسازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت بھ موقع دستمزدھا، تحمیل قراردادھای موقت و سفید امضاء، 
 و اعتراضات کارگری و بازداشت و شکنجھ و زندانی ھامانکاری بر سرنوشت کارگران، سرکوب تشکل پیھاىحاکم کردن شرکت

 .شود کردن آنھا و حتی اجرای احکام شالق علیۀ کارگران   ادامھ دارد و ھر سالھ بر عمق و دامنۀ آن افزوده می
جتماعی و سیاسی در سال جاری نیز طبق اری جمھوری اسالمی در شرایط گسترش بحران اقتصادی ــ ادآیا حاکمیت سرمایھ

 روال گذشتھ با اتکاء بھ سرکوب، کشتار و اختناق باز ھم خواھد توانست بھ حیات ننگین خود ادامھ دھد؟
مبارزۀ کارگران علیۀ نظام .  پاسخ بھ این سئوال بستگی بھ ایفای نقش طبقۀ کارگر در این شرایط بسیار ملتھب و انفجاری دارد

.  اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی  ادامھ و گسترش و شدت یابدھاىز و مرتجع جمھوری اسالمی باید در ھمۀ عرصھوحشی و خونری
مبارزه در جھت کسب حق تشکل، حق اشتغال، جلوگیری از اخراج، بھبود شرایط کار و دستمزد، لغو تبعیض جنسی و قومی، منع کار 

 سیاسی و حقوق دمکراتیک ھاىی کارگران زندانی در کنار مبارزه برای آزادیکودکان، حق اعتصاب ــ راھپیمائی و تحصن  و آزاد
 مردم، مبارزه در جھت آزادی زندانیان سیاسی و آزادی اندیشھ و بیان و قلم و مطبوعات و اجتماعات و آزادی تحزب و تشکل، ھاىتوده

 .بد اجتماعی عمومی باید با پیگیری تمام ادامھ یاھاىجدائی دین از دولت، بیمھ
امروز برای پیشبرد امر مبارزه، اتکاء بھ نیروی سازمانیافتھ و سراسری خود و جلب حمایت اقشار زحمتکش و جوانان و زنان 

اری جمھوری اسالمی بھ زبالھ دان دترین تردید رژیم منحوس و مرتجع سرمایھ بدون کوچک. مترقی و آزادیخواه امری ضروری است
 زحمتکش و آزادیخواه و مبارزی است کھ طی صد سالۀ اخیر ھاىامل اھداف و آمال و آرزوھای تودهمھم تحقق ک. تاریخ خواھد پیوست

این مبارزه تنھا با ایفای نقش . ندا برای آن اھداف مبارزه کرده۵٧از انقالب مشروطھ و جنبش ملی شدن صنعت نفت گرفتھ تا انقالب 
 .        یاسی او بھ ثمر خواھد رسیداصلی و قاطع  و تعیین کنندۀ طبقۀ کارگر و رھبری حزب س
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!تحریف مبارزات مردم موقوف
سفری بھ اسرائیل و مالقات با   درکشد  نیز یدک می را"ندا آقاسلطان نامزد" فرد دوره گردی بنام کاسپین ماکان کھ پسوند اخیرًا

!! مردم ایران را تقدیم وی نمود" و دوستیحپیام صل "پرز جنایتکار، رئیس جمھور رژیم صھیونیست اسرائیلشیمون 
 ضد انسانی جمھوری اسالمی از ضربات مبارزات قھرمانانۀ مردم ایران دچار سرگیجھ شده، محیالنھ رژیم حالیست کھ این در

 و  و رژیم صھیونیستی اسرائیل جنبش دمکراتیکھاکوشیده است با توسل بھ سالح دروغ و تحریف و اشاره بھ نقش امپریالیست
آزادیخواھانۀ مردم را بھ نیروھای خارجی متصل کند و قتل جنایتکارانۀ ندا آقاسلطان را یک سناریوی ساختگی برای تحقق انقالب نرم 

 نمایشی و اعترافات تقلبی دخالت ھاى حتا سعی کرده است با تشکیل دادگاهىاباند کودتاچی احمدی نژاد و خامنھ. و مخملی تئوریزه نماید
 کثیف و ضد مردمی  ھاىلیکن این دسیسھ. روز اعتراضات مردمی را در اذھان القاء کند و افکار عمومی را بھ انحراف برداجانب در ب

 خیابانی  بر استقالل جنبش و جمھوری ھاىکارساز نشد و مردم شجاع ایران با طرح شعارھای صحیح و کوبنده در تظاھرات
م کشور ما درعین حال کھ شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر والیت مردم فریب مرد. ندادمکراتیک مردمی ایرانی تأکید ورزیده

"  ھم غزه ھم لبنان جانم فدای ایران"، "مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین"زدند با طرح شعار    فریاد میھا را درخیاباناىخامنھ
مال و کردار این دو رژیم جنایتکار را بھ یکسان محکوم پرده از چھرۀ کثیف جالدان اشغالگر و آدمکش رژیم صھیونیستی دریدند و اع

مردم ایران با اعالم ھمبستگی با ملت فلسطین کشتار این ملت دربند توسط قوای متجاوز را محکوم کرده و عمکرد رژیم ...... کردند
عار جمھوری دمکراتیک ایرانی طور ش این شعار و ھمین. جمھوری اسالمی را نیز بھ درستی در کنار رژیم اسرائیل قرار داده است

...... اسرائیلی بوده استھاىخاری در چشمان ھواداران آدمخوار سلطنت پھلوی و صھیونیست

 !مرگ بر سرمایھ داری، فاشیسم، صھیونیسم و امپریالیسم
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ه و بھ دوره  بھ نام کاسپین ماکان کھ بھ آلت دست سلطنت طلبان و اسرائیل تبدیل شداى حال عنصر جاه طلب و خودفروختھ
گردی مشغول است با سفر بھ اسرائیل و مالقات با شیمون پرز خون ندا آقاسلطان و دیگر جانباختگان  راه آزادی را بھ ابزاری برای 

ندا آقاسلطان دختر جوان و معمولی بود و مثل بقیۀ جوانان ایران در . شھرت طلبی و منافع پست و حقیر خود تبدیل کرده است
 جوان ھاجرم وی و ده. نھ فعالیت حزبی و سازمانی داشت و نھ در ارتباط با ھیچ دولت خارجی بود. ابانی شرکت کرد خیھاىتظاھرات

 میلیونی مردم ھاىرژیم جمھوری اسالمی کھ از موج تظاھرات.دیگرمخالفت  با رژیم قرون وسطائی و اراذل و اوباش اسالمی بود
اس مرگ افتاده بود با قتل فجیع ندا آقاسلطان و تجاوز جنسی بھ ترانھ موسوی و سوزاندن ایران بھ وِیژه دختران و پسران ایران بھ ھر

پیکرش و کشتار بیرحمانۀ صدھا نفر دیگر  تالش نمود با تشدید فضای شکنجھ و کشتار و ارعاب، جوانان بھ ویژه دختران را از صحنۀ 
وری اسالمی بھ رغم این اعمال جنایتکارانھ و تحریف مبارزات رژیم جمھ. نبرد دور کند و سکوت مرگ را بر جامعھ حاکم گرداند

 .کسی جز یاران آدمخوارش تحریف و دروغ و اراجیفش را باورنکردند. مردم ایران نتوانست  بھ اھداف کثیف خود برسد
با نیروئی  موقت و تعیین دقیق دوست و دشمن ھاىدھد و با درس آموزی از شکست جنبش مردم ایران بھ راه خود ادامھ می

در این رھگذر نیروھای استعماری و . تر رژیم جمھوری اسالمی را بر زمین خواھد کوبید تر و آگاھانھ تر و با خیزی متشکل عظیم
افشا و طرد و جائی در جنبش مردم ... امپریالیستی و مزدورانشان، کالشان سیاسی و جاه طلبان فرصت طلب و نان بھ نرخ روز خورھا

جنبش دمکراتیک مردم ایران بھ کسی اجازۀ فضولی نخواھد داد و عمل زشت و مزورانۀ کاسپین ماکان و امثال وی را . نخواھند داشت
کند و این امر وظیفۀ تعطیل نشدنی ھمۀ  کھ با سوء استفاده از مبارزات مردم بھ فکر منافع حقیرشان ھستند بھ شدت محکوم می

! تحریف مبارزات مردم ایران موقوف:  ضد امپریالیست است کھ با صدای بلند بگویندآزادیخواھان و نیروھای دمکرات و ضد اجنبی و
 ! از ایران و منطقھ کوتاهھا و صھیونیستھادست امپریالیست! اری جمھوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایھ

 )توفان(حزب کارایران 
 ١٣٨٩سوم فروردین 

www.toufan.org
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 ن سالگرد اشغال عراقبھ مناسبت ھفتمی
  انتخابات قالبی عراقۀدرحاشی

 
 

 
 

 !زنده باد نبرد قھرمانانۀ خلق عراق
 

انتخاباتی کھ  . گذاریم زمان با انتخابات قالبی در این کشور پشت سر می لگرد اشغال بربرمنشانۀ کشورعراق را ھمھفتمین سا
تحت نظارت کامل قوای اشغالگر بھ رھبری امپریالیست آمریکا با جعل و تقلب و پیروزی  یکی از ایادی آمریکا ایاد علوی و حذف 

فھمد کھ در کشور اشغالی انتخابات   ھر عقل سالمی می طبیعتًا.ری اسالمی بھ پایان رسیدنوری مالکی گماشتۀ شیعھ مسلک متحد جمھو
نامزدھای . شود  ولی در ھمین شرایط غیر دموکراتیک و مسخره تقلب در تقلب می.پوچی استو بی تقلب حرف ، دمکراتیک سالم

ی باید ئمردم عادی برای انتخابات از میان چنین نامزدھا. ست ھزار نفر بیشتر ا٧فھرست اسامی آنھا از . شناسد انتخاباتی را کسی نمی
نمایشات انتخاباتی در بین . عمر نوح داشتھ باشند تا با برنامھ و نقطھ نظرات آنھا آشنائی پیدا کرده و بتوانند آزادانھ آنھا را انتخاب کنند

 حافظھ ۀلعادامردم باید قدرت خارق. مورد سنجش قرار دھند پیشنھادی آنھا را ىھاحل نیست تا مردم بتوانند از آنھا پرسش کنند و راه
ئی را کھ از طرف مدعیان وجود ندارد با ھاداشتھ باشند تا نام  این عده را در خاطر بسپارند و با نظریاتشان چنان آشنا شوند کھ برنامھ

 شورای نگھبان عراق و ۀ اسامی را با اجازوزارت ارشاد در عراق این. اسامی کھ بیش از حد وجود دارد مقایسھ کرده و تطبیق دھند
وزارت جنگ آمریکا بھ نام نامی پنتاگون بھ صورت داوطلبانھ و دموکراتیک برای مردم عراق از قبل تعیین کرده است تا آنھا این 

 . نامزدھا را بدون تعمق و تعقل و صرف  وقت انتخاب کنند
کنند ھر چھ زودتر کلک این   آمریکائی نیز شب و روز دعا میھاىیکار این انتخابات آنقدر زار است کھ شیفتھ گان آزاد

انتخابات عراق .  خویش را بر باد دھندۀنتخابات کنده شود تا آنھا ناچار نباشند با شرمساری در موردش گزارش دھند و آبروی نداشتا
این نمایش . دھند را وارونھ جلوه می  ماھیت آنو ریاکاریروغ د، با مظھر کامل یک انتخابات تقلبی و نمایشی است کھ با زور تبلیغات
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دموکراسی و آزادی نوع آمریکائی بھ غیر از این نبوده و .  منطقھ روشن استھاىویژه خلقھ  جھان و بھاى خلقۀمسخره برای ھم
انھ و مصنوعی ولی در ھمین انتخابات قالبی براساس تقسیم بندی مذھبی و برادرکش. این تجربھ بی برو برگرد تاریخ است. نیست

خبر از تشدید  اعالن تقلب انتخاباتی از سوی جناح نوری مالکی و پیروزی ایادعلوی .  اکثریت با شیعیان است، در عراقھاامپریالیست
 .  امپریالیسم آمریکا در عراق استھاىدھد و بیانگر بی اساس بودن این انتخابات و بن بست سیاست تضادھا  و بحران درعراق می

تر از   گرامیھابھ مراتب در نزد امپریالیست... ، آسوری و ، ترک و عرب، عرب و کرد، کرد و ترکعھ و سنیجنگ شی 
 جز شکست ندارد بھتر بر متن سیاست کاربردی امپریالیسم در اى طبقاتی کھ آیندهۀانحراف از مبارز. جنگ طبقاتی دشمن کش است

مدنیت "ین مرزھای دوست و دشمن در عراق مخدوش شود بھ بعد از یی و تعاین است کھ باید تبلیغ جنگ طبقات. خواند منطقھ می
، باید انتخابات فرمایشی بھ عنوان ابزار این سیاست راھبردی امپریالیستی عمل کند تا بھتر بتوان مدت اقامت  موکول گردد"امپریالیستی

. آنھا آموزگاران خوبی در حسابداری نیستند. آید می درست از کار در نھاوقت حساب امپریالیست ولی ھیچ. را در عراق توجیھ کرد
 .کند برای آن دعا می بارک اوباما کنند کھ  تضادھای اجتماعی در سمت و سوئی رشد نمی

 انتخابات عراق نامشروع و قالبی است و ھر حزب و جریانی تحت چنین شرایطی بھ قدرت رسد مجری اوامر آمریکا خواھد 
 دمکراتیک فقط برای فریب افکار عمومی است کھ گویا آمریکا بھ رھبری بوش پدر و پسرعراق را بھ خاطر شعبده بازی انتخابات. بود

و استعماری الھام " رھایی بخش"بھ خاک وخون  کشیدند و دیگر کشورھا نیز باید ازاین الگوی " دمکراسی و حقوق بشر"استقرار 
دست حسین باراک اوباما سریعًا . ق و منطقھ با زبان و تاکتیک دیگری است بوش درعراھاىباراک اوباما ادامھ دھندۀ سیاست. گیرند

وعدۀ انتخاباتی وی مبنی بر خروج ارتش آمریکا از خاک عراق یک فریب سیاسی  برای جذب مردم صلحدوست  بھ زیر . رو شده است
 .چتر جناح حزب  دمکرات بود

وزکاران استعمارگر از عراق است کھ بھترین تضمین امنیت امروز بر ھمھ روشن است کھ تنھا خروج بی قید و شرط تجا
ارتجاع جھانی استدالل . کنند  با آن مخالفت میھا و صھیونیستھااین شعار یک شعار انقالبی است و ھمدستان امپریالیست. منطقھ است

ر دائمی خویش را در منطقھ کھ کند کھ خروج تجاوزکاران بھ معنی پیروزی بنیادگرایان مذھبی است و بھ این بھانھ پوچ حضو می
 بر چھره دارند "چپ"اپوزیسیون آمریکائی ایرانی کھ حتی برخی از آنھا نقاب . نماید  منطقھ است توجیھ میھاى خلقۀتھدیدی برای ھم

اد عراق بھ ھمت مردمانش آز.  از عراق مخالفندھاروج امپریالیستخ در منطقھ ھستند و با ھا و صھیونیستھاھمدست امپریالیست
 در مقابل قوای اشغالگر بایستد وھمۀ اىاین حق طبیعی و مشروع ملت عراق است کھ با ھر وسیلھ. شود و این حق ملت عراق است می

.  شده استعراق بھ گورستان سربازان آمریکائی و سایر متجاوزین بدلاکنون . متجاوزین را ازخاک کشورش بیرون کند
بھ حق بھ جزای ھمدستی با امپریالیسم دست نشاندۀ عراقند و ھمدست رژیم م بر چھره دارند عراقی کھ  نقاب کمونیس ھاىرویزیونیست

 . و صھیونیسم خواھند رسید
کند و از مقاومت قھرمانانۀ مردم عراق علیۀ اشغالگران و  انتخابات قالبی عراق را محکوم می) توفان(حزب کار ایران 

خواھد فعاالنھ با بسیج نیروھای ترقی  عضاء و ھواداران خود در ھر کجائی کھ ھستند مینماید و از ا نوکرانشان قاطعانھ پشتیبانی می
 ھاى ضد جنگ امپریالیستی شرکت جویند و از ھیچ کوششی در تقویت جنبش ھمبستگی با خلقھاىخواه و صلح دوست در تظاھرات

حزب ما ھمگان را بھ .  قرار دارند، دریغ نورزندھا و صھیونیستھاعراق، افغانستان و فلسطین کھ تحت اشغال مستقیم امپریالیست
 . خواند حمایت  از مبارزه و ھمبستگی با خلق عراق فرا می
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 !کوتاهنیروھای اشغالگر امپریالیستی از خاورمیانھ دست 
 

مناسبت ھ ا بآمریک  ونادادر کا) توفان(  فارسی و انگلیسی توسط فعالین حزب کارایرانھاى زیر بھ زبانۀبیانی
نظر خوانندگان را بھ این بیانیھ جلب .  پخش گردید مارس  وسیعًا٢٠ ھاىھفتمین سالگرد اشغال عراق درتظاھرات

 :کنیم می
 

 ٢در این جنگ تجاوزکارانھ نزدیک بھ .  ھفتمین سالگرد لشکرکشی جنایتکارانۀ آمریکا بھ کشور عراق است2010 مارس٢٠
.   دیگر زخمی و علیل و آواره گشتھ، و زیربنای اقتصادی عراق بھ ویرانی کشانده شدھا میلیون۴ش ازمیلیون از مردم عراق کشتھ، بی
بعد از .  سرباز آمریکائی جان خود را از دست داده و ھزاران سرباز دیگر معلول دائمی گردیدند۴٠٠٠در این جنگ ویرانگر بیش از 

 نیروی مسلح آمریکا در آن کشور حضور دارند و دولت آمریکا حاضر  ھزار٢٠٠ سال کشتار و تجاوز در عراق، ھنوز بیش از٧
علیرغم تمامی این جنایات، مردم عراق توانستند یک جنبش مقاومت . نیست کھ این نیروھا را بدون قید و شرط از عراق خارج کند

فرازی از مبارزۀ مردم عراق قاطعانھ پشتیبانی حزب ما با سر. قھرمانانھ را سازمان داده و پوزۀ نیروھای امپریالیستی را بھ خاک بمالند
باشد کھ بھ ھر شکل ممکن در مقابل قوای اشغالگر بایستند و  نموده  و مکررًا اعالن کرده است کھ این حق مشروع مردم خاورمیانھ می

 .متجاوزین را از کشور خود بیرون بریزند
حملۀ نظامی و اشغال عراق را صادر کرد در حالی کھ ھیچ دولت جورج بوش گاوچران بھ بھانۀ جنگ علیھ تروریسم  دستور 

بلکھ برعکس، این دولت امپریالیستی جورج بوش بود کھ بھ صورت . مدرکی دال بر شرکت عراق در عملی تروریستی وجود نداشت
راق بھ آن  کشتار جمعی در عھاىجورج بوش مدعی بود کھ برای از بین بردن سالح. کرد ترین تروریست جھان عمل می بزرگ



 ٨١٣٨ماه  فروردین                       ۵۴       توفان الکترونیکی شماره                                                 ٧

 

دادند کھ عراق فاقد سالح کشتار جمعی بوده و این امپریالیست  کشور نیروی نظامی فرستاده است در حالی کھ تماھی شواھد نشان می
شود کھ آمریکا تنھا کشور جھان است  فراموش نمی. آمریکا است کھ دارای ھرنوع سالح کشتار جمعی بوده و آن را بھ کار گرفتھ است

نمود کھ برای استقرار آزادی و  دولت جورج بوش ادعا می.  را برای کشتار جمعی شھروندان بھ کار برده استکھ سالح اتمی
آزادی مورد نظر . مردم خاورمیانھ و جھان چنین ادعائی را بھ تمسخر گرفتند. دمکراسی کشور عراق را اشغال نظامی نموده است

 سال ٧ھم اکنون پس از .  نفتی و گازی بودھاىاق و خاورمیانھ توسط کمپانیجورج بوش ھمانا آزادی برای چپاول منابع انرژی عر
 .ھنوز اشغال نظامی عراق ادامھ داشتھ و دولت اوباما حاضر نیست کھ دستور خروج نیروھای اشغالگر را صادر کند

ور حملۀ نظامی بھ آن دست" نابودی مسببین اصلی" سپتامبر و برای ١١جورج بوش ھم چنین بھ انتقام حوادث تروریستی 
 سپتامبر این آمریکا بود کھ طالبان را ١١شود فراموش کرد کھ قبل از حوادث  بازھم نمی. افغانستان را داد تا کار طالبان را یکسره کند
ش از واقعیت این است کھ مسببین اصلی آنھائی ھستند کھ مردم خاورمیانھ را برای بی. داد مورد حمایت سیاسی، مالی و نظامی قرارمی

 سال ٨از آن زمان تا کنون بیش از . ندا دست نشانده دیکتاتوری قرار دادهھاىچند دھھ مورد تجاوز و اشغال و سرکوب توسط حکومت
گذرد و ھم اکنون مردم افغانستان زیر بمباران تجاوزگران آمریکائی و اروپائی قرار دارند و درعزا و عروسی زن و مرد و کودک  می

 .گردد  زندگی ناچیز آنھا نابود میشوند و قتل عام می
 جنگ افروزانھ و غارتگرانۀ جرج بوش از ھاىاوباما از حزب دمکرات کھ بر روی امواج اعتراضی مردم آمریکا علیۀ سیاست

حزب جمھوریخواه سوار شده بود توانست با اتخاذ چھرۀ صلح طلبی و قول بھبود وضع سیاسی و اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم، 
در ... بود در روابط بین المللی آمریکا بھ ویژه با کشورھای خاورمیانھ، دست کشی از سیاست تھدید و تحریم و جنگ افروزی و بھ

 اوباما بھ مردم ھاىبا وجود گذشت بیش از یکسال از آن انتخابات ھیچ کدام از قول.   پیروز شود٢٠٠٩انتخابات ریاست جمھوری سال 
دالر از مالیات  میلیارد ھزاربیش ازدولت اوباما . اخلی دولت اوباما ھیچ دستاوردی برای مردم نداشتھ استسیاست د. تحقق نیافتھ است

او کیسۀ مالیات مردم را خالی کرد و . مردم را بھ جیب بانکداران ورشکستھ ریخت تا مجددًا سرپا بایستند و جیب مردم را خالی کنند
دھد  سطح بیکاری جامعھ را بھ شدت رنج می.  میلیون نفر فاقد ھر نوع بیمۀ بھداشتی ھستند۵٠ھنوز بیش از . م بانکداران را بزرگشک

اوباما بر . کارنامۀ دولت اوباما در مورد سیاست خارجی از  این ھم بدتر است. و امید چندانی بھ بھبود وضع اقتصادی کشور نیست
اوباما چشمان خود را بر روی جنایات . فزوده و تعداد نیروھای نظامی آمریکا در آن کشور را دو برابر نمودشدت جنگ در افغانستان ا

 علیۀ مردم فلسطین بستھ و در پاسخ بھ وحشیگری دولت صھیونیستی اسرائیل بھ یک محکومیت تو خالی، آن ھم ھاروزمرۀ صھیونیست
خابات، اوباما بھ ھمراه  دولت اسرائیل  بر شدت تبلیغات بر علیۀ ایران افزوده و پس از انت. کند برای خالی نبودن عریضھ بسنده می

کند و از طرف دیگر با رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی در پشت پرده بر  مردم ایران را با بمباران نظامی و تحریم اقتصادی تھدید می
 امپریالیستی علیۀ ایران را بھ ھاىھم تھدید دولت)  توفان(کار ایران حزب . کند علیۀ مبارزۀ مردم ایران تا آنجا کھ بتواند معاملھ می

ما سرنگونی رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی را . شدت محکوم نموده و ھم معاملۀ آنھا با رژیم قتل و جنایت جمھوری اسالمی را
 .دانیم امری داخلی و وظیفۀ مردم مبارز ایران می

 
رود کھ برادر تنی او جورج بوش رفت بلکھ بر  نھ تنھا ھمان راھی را می" متمدن"و " دمکرات"و "  صلح طلب" اوبامای 

واقعیت این است کھ جنگ افروزی در سرشت امپریالیسم نھفتھ است و دولتی کھ آن را . شدت جنگ افروزی دولت خود افزوده است
 .ادامۀ جنگ بھ اشکال مختلف را دارد مأموریت کند نمایندگی می

 
این . امنیت منطقھ استخاورمیانھ، ضامن ھ روشن است کھ تنھا خروج بی قید و شرط تجاوزکاران استعمارگر از امروز بر ھم

. باید آن را در ھر کوی و برزنی بر در و دیوار حک نمود وشعار یک شعار انقالبی است
  

  خروج فوری و بی قید و شرط امپریالیسم آمریکا و متحدینش ازخاک عراق و افغانستان خواست ھمۀ نیروھای انقالبی، 
ضد امپریالیستی  و ضد اشغال ھمبستگی خود  ھاىتظاھراتما با پیوستن بھ .  سراسر جھان استھاىمردم صلح دوست،  و کمونیست

  .ئیمنما  جھان ابراز میھاىرا با خلق
 

 ! از ایران و منطقھ کوتاه بادھادست امپریالیست
 !ترین تروریست دولتی جھان مرگ بر امپریالیسم آمریکا این بزرگ

 !خروج فوری و بی قید و شرط نیروھای اشغالگر از عراق و افغانستان
 !پرداخت خسارت بھ مردم عراق و افغانستان

!شغالگران صھیونیستزنده بادھمبستگی با مبارزات خلق فلسطین علیۀ ا
 

در آمریکا و کانادا) توفان(فعالین حزب کار ایران 
مارس 2010

آدرس تماس با فعالین حزب در آمریکا و کانادا
www.Hezbekarusca@gmail.com

)توفان(تارنمای حزب کارایران 
www.Toufan.org
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  وسرباز سابق درعراقفعال ضد جنگ یک ھاى افشاگری
مناسبت ھفتمین سالگرد اشغال عراقھ ب

 
http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8

 
او .  ماه در عراق خدمت کرده است١٢یک سرباز سابق ارتش آمریکا است کھ مدت ) Prysner Michael ( مایکل پرایزنر 

 آمریکا گیرد کھ دست بھ افشاگری بر علیۀ  جنایات ارتش شاھد بعضی از جنایات آمریکا در عراق بوده و پس از بازگشتش تصمیم می
مایکل ھم . در عراق بزند و راجع بھ اھداف اشغال و نحوۀ آماده سازی اذھان عمومی و سربازان آمریکائی برای جنگ  سخن بگوید

کند فعالیت می سازمان ضد جنگ سربازان سابق آمریکا در عراق"اکنون در چندین سازمان ضد جنگ منجملھ 
-war-and-racism/testimony/wintersoldier/org.ivaw.www://http video/prysner-mike/2-part-enemy-dehumanization" 

ویدیوی باال .  مختلف موجود است ھاى او در سایتھاىمتعددی شرکت کرده و ویدیوی چندین سخنرانیھاىپرایزنر درمیتینگ مایکل
 آزاده و صلح دوست توصیھ ھاىما دیدن آن را بھ ھمۀ فعالین ضد جنگ و انسان.  او ساختھ  شده استھاىاز روی یکی از سخنرانی

 .کنیم می
 .دھیم ئی از متن ویدیو را در اختیار بینندگان قرار میھادر زیر برگردان بھ فارسی قسمت

 
توانستم احساس کنم چیزی جز شرم و احساس  کوشش کردم کھ از خدمتم در ارتش احساس غرور کنم اما آن چھ کھ من میمن 

 .ندامردم ھستند، انسان) اشغال شدگان(اینھا . توانست ماسکی بر روی واقعیت اشغال بزند نژاد پرستی دیگر نمی. گناه نبود
توانست  بینم، مثل آن پیرمردی کھ نمی برم ، زمانی کھ پیرمردی را می رنج میمن از آن زمان تاکنون از احساس گناه شدیدًا 

وجدان من  احساس گناه . راه برود و ما او را از روی برانکارد پائین انداختیم و از پلیس عراق خواستیم کھ او را از محل بیرون ببرد
کرد و با عصبانیت موقعی کھ او را از  ھ با شدت تمام گریھ میبینم ، مانند آن مادری ک یش میھاکند موقعی کھ مادری را با بچھ می

بینم، مانند آن  کنم ھر موقعی کھ دختر جوانی را می من احساس گناه می. زد کھ ما از صدام بدتر ھستیم ش بیرون کردیم  فریاد میاخانھ
 . دختری کھ من بازوی او را محکم گرفتم و او را بھ وسط خیابان کشاندم

 . تروریسم واقعی اشغال بود. تروریست من بودم. جنگیم  میھا شده بود کھ ما بر علیۀ تروریستبھ ما گفتھ
مدتھاست کھ ارتش از این . تروریسم در ارتش ھمیشھ ابزاری عمده برای توجیھ اشغال و نابودی کشورھای دیگر بوده است

 ..... ..........ابزار برای کشتار و انقیاد و شکنجۀ مردم استفاده میکند
آنھا فقط جنگ را بھ مردم . کنند چکانند و خمپاره را آتش نمی فرستند خود ماشۀ  تفنگ را نمی آنھائی کھ ما را بھ جنگ می

آنھا بھ سربازانی نیاز دارند کھ بدون سؤال بکشند و کشتھ . آنھا بھ مردمی نیاز دارند کھ سرباز بھ قربانگاه بفرستند. فروشند می
 .......شوند

فھمند کھ  آنھا می. کمھ، میلیاردرھا فقط بھ فکر افزودن بر ثروت خود ھستند ، فقط بھ فکر کنترل اقتصاد دنیا ھستندطبقۀ حا
فھمند کھ کسب ثروت  آنھا می.  قدرتشان در این است کھ بتوانند  ما را متقاعد کنند بپذیریم کھ جنگ، سرکوب، و استثمار بھ نفع ماست

و متقاعد .  است کھ کارگران را متقاعد کنند کھ کشتھ شوند تا خود بازار کشورھای دیگر را کنترل کنندھنگفت برایشان بھ این وابستھ
 .کردن ما بھ کشتن و کشتھ شدن بر این اساس استوار است کھ بتوانند بھ ما این تفکر را القا کنند کھ ما از مردم دیگر برتر ھستیم

اکثریت عظیم مردم آمریکا منافعی در این اشغال . کنند ز این اشغال کسب نمیسربازان، ملوانان، پرسنل نیروی ھوائی سودی ا
 . ..............نداندارند بلکھ از آن ھم آسیب دیده

 نفر در این کشور بدون بیمۀ بھداشت، بدون شغل، بدون دسترسی بھ آموزش باید شاھد آن باشند کھ دولت این کشور ھامیلیون
 . نۀ این اشغال بکند میلیون دالر ھزی۴۵٠روزانھ 

ند برای آن کھ ثروتمندان، افقیران و کارگران این کشور برای کشتار مردم تھیدست و کارگران کشور دیگری گسیل شده
بدون نژاد پرستی سربازان ما متوجھ خواھند شد کھ ما منافع بیشتری با مردم عراق داریم تا میلیاردرھا، کھ ما را بھ . ثروتمندتر شوند

ئی در این کشور بھ خاطر ھاوقتی کھ برگشتم دیدم کھ خانواده. ئی را در عراق بھ وسط خیابان پرت کردمھامن خانواده. نداادهجنگ فرست
 . ندا پرت شدهھابحران ایجاد شده در مسکن بھ وسط خبابان

ستند کھ ما نھ اسم آنھا را دشمنان ما مردمی نی. کند ما باید بیدار شویم تا دریابیم کھ دشمن ما در کشوری دوردست زندگی نمی
. توانیم آنھا را مشخص کنیم شناسیم و می دشمنان ما کسانی ھستند کھ ما آنھا را خوب می. شناسیم دانیم و نھ فرھنگ آنھا را می می

رایشان ی ھستند کھ موقعی کھ بادشمنان، مدیران کلھ گنده. زند دشمن ما سیستمی است کھ وقتی برایش سود آور باشد دست بھ جنگ می
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 بیمۀ بھداشتی ھستند کھ ھر زمانی کھ برایشان سودآور باشد خدمات ھاىدشمنان ما کمپانی. کنند سودآور باشد ما را از کار بیکار می
دشمن . کنند  ما را ضبط میھاى ھستند کھ موقعی کھ برایشان  سود آور باشد خانھھادشمنان ما  بانک. دارند بھداشتی را از ما دریغ می

اگر بھ خود تشکیالت بدھیم . دشمن ما ھمین جا در مملکت خودمان است. آن طرف دنیا  ساکن نیست)  کیلومتر٨٠٠٠( مایل ۵٠٠٠ما 
 .                توانیم این دولت را از کار باز داریم و دنیای بھتری بسازیم ما می. توانیم این جنگ را متوقف کنیم می

 
 س بزبان ھای مختلف چندین  لینک ویدیوی باال، با زیرنوی

http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8

http://www.ivaw.org/wintersoldier/testimony/racism-and-war-dehumanization-enemy-part-2/mike-prysner/video

http://www.a-w-i-p.com/index.php/news/2009/12/21/amazing-speech-by-war-veteran

http://www.mefeedia.com/watch/27627475

http://www.youtube.com/watch?v=hPxTtvr5N58

http://www.wikio.es/news/MIKE+PRYSNER

http://palestinethinktank.com/2010/01/11/mike-prysner-iraq-veterans-against-the-war-speech/

http://www.superaflam.com/video/9kWU-JHetMM/AMAZING-SPEECH-BY-WAR-VETERAN-Asombroso-discurso-de-un-
Veterano-SUBTITULADO-ESPAÑ OL.html

 
 ! زنده باد مقاومت مردم عراق!بر نیروھای اشغالگرمرگ 

.....................................................

 

مبارزۀ دموکراتیک و مبارزۀ ضد امپریالیستی در مورد سخنی  بازھم 
 

 سیاسی ایران در این واقعیت است کھ آنھا ارزش واقعی را ھاىیکی ازعلل ضعف مبارزات مردم در ایران و بھ ویژه سازمان
 . نمی دھند،و بھ مبارزۀ دموکراتیک و ارتباط ناگسستنی آنھا بھ ھمبھ مبارزۀ  ضد امپریالیستی  

 و  قدرت خارجی و برای حفظ استقالل و حاکمیت ملی استۀ علیاى، مبارزهمبارزۀ ملی یک مبارزۀ ضد امپریالیستی است
. یت جامعھ است در برگیردبرای دست یابی بھ آن چنان حقوقی است کھ منافع عمومی خلق را کھ اکثرى امبارزۀ دموکراتیک مبارزه

دیگر ھستند و جدا کردن آنھا  این دو بخش مبارزه، الزم و ملزوم یک. ندا دموکراتیک از زمرۀ این حقوق عمومیھاىحقوق و خواست
 البتھ ممکن است در ھر مرحلھ از مبارزه از جملھ تجاوز رسمی. تواند صدمات جبران ناپذیری بھ مبارزۀ مردم ایران بزند از ھم می

امپریالیسم بھ خاک کشوری یک جنبۀ این مبارزه تقویت شود و جنبۀ دیگر را موقتًا تحت شعاع خویش قرار دھد و بھ آن جنبۀ عمده دھد 
توان از امدادھای  برای مبارزه علیۀ امپریالیسم نمی. ولی بھ ھر صورت رابطۀ مبارزۀ ضد امپریالیستی و دموکراتیک ناگسستنی است
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وقتی نیروی خلق آگاھانھ بسیج شود و مصمم گردد کھ نیروھای امپریالیستی را .  مردم را بسیج نمودھاىھ باید تودهغیبی مدد گرفت بلک
شود و ناچار است کولھ بار خویش را بردارد و فرار  از کشورش بیرون بریزد امپریالیسم غول آسا بھ یک باره بھ ببر کاغذی بدل می

 مردم برای مبارزۀ فداکارانھ علیۀ تجاوز ھاىولی بسیج توده. ویتنام و عراق در مقابل ماست، رتجربۀ الجزای. را بر قرار ترجیح دھد
.  امپریالیستی بدون بھ رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک آنھا مقدور نیستھاىامپریالیستی و حتی بسیج مردم برای مبارزه با دسیسھ

 دارای حقوقی ھستند کھ ھا، پذیرفتن این امر کھ انسانل شدن برای مردم، ارزش قائ، احترام بھ مردممبارزه برای تحقق حقوق مردم
 از آنھا سلب نمایدو خودسرانھ طورکلی ھ  مجاز نیست این حقوق را باىدستآورد تاریخی بشریت است و ھیچ قوم و گروه و دارودستھ

وقتی از جانب حکومتی . کنند آمادۀ فداکاری میرسانند و آنھا را   عظیم مردم یاری میھاىاز جملھ مواردی ھستند کھ بھ بسیج توده
حقوق شھروندان خودسرانھ و توجیھ ناپذیر مستمرًا بھ زیر پا گذارده شود در صورت تجاوز نیروھای بیرحم امپریالیستی دل و دماغی 

؟ از این کھ دارودستۀ مصباح پرسند ما از چھ چیز دفاع می کنیم مردم از خود می. ماند تا کسی بھ مقابلھ با امپریالیسم دست زند نمی
درآمدھای نفت ایران بھ جیب مبارک سرازیر کنند؟ از این کھ آخوندھای ... یزدی، احمدی نژاد و نیروی سپاه و بسیج و آل رفسنجانی و 

ی را با ند؟ از این کھ خصوصی سازاجنایتکار، ایران را ملک شخصی خود تلقی کرده و از مردم ایران سلب مالکیت میھنشان را کرده
برند کھ ھمۀ منابع ملی ایران را بھ مالکیت خصوصی افرادی از  زور و دروغ و کالشی و تحریف قانون اساسی بھ طوری پیش می

 را کھ بھ اى ھستند تا گنج باد آوردهھاآنھا حافظ منافع خودی. تواند حافظ منافع ملی باشد طبقۀ حاکمھ در آورند؟ چنین دولتی طبیعتًا نمی
 .  میان خود تقسیم کنندکف آورند،

مبارزۀ دموکراتیک جزء الینفک مبارزۀ ملی است و . این است کھ مبارزۀ ملی ھمواره باید با مبارزۀ دموکراتیک ھمراه باشد
یم کھ یک جنبھ از این مبارزه بھای در خور خویش را نداشتھ ادر گذشتھ در مبارزۀ مردم ایران ما ھمواره شاھد آن بوده. برعکس است

اھمیت تکیھ بر مبارزۀ دموکراتیک را درک  "چپ"در زمان انقالب بسیاری از نیروھای سیاسی ایران بھ ویژه نیروھای . است
آنھا بھ بھانۀ حمایت از مبارزۀ ملی و بھ بھانۀ خطر تجاوز امپریالیستی . نمودند کردند و آن را با برچسب لیبرالیسم محکوم می نمی

ماند، مبارزه برای تحقق حقوق دموکراتیک را تخطئھ   زمان زنده بودن امپریالیسم باقی میکھ بھ ھر صورت یک خطر واقعی تا
از این ى اپاره.  حزب تودۀ ایران و سازمان فدائیان اکثریت قرار داشتندھاىدر رأس این سیاست ارتجاعی، رویزیونیست. کردند می

ی علیۀ سرمایھ را کھ برای نخستین بار بعد از کودتای خائنانۀ مدعیان کمونیست حتی اول ماه مھ روز بزرگ رژۀ طبقۀ کارگر جھان
بھ زعم آنھا .  عقب نمانند"توده ھا"سینھ زدند تا از هللا  حزب ھاىشد در کنار خمینی و دارو دستھ  مرداد در ایران برگذار می٢٨

 ...و" ، حضرت علی ھم کارگر بودھمھ روزھا روز کارگر است"گویا بھ نقل از خمینی 
لنگید پرچمدار مبارزه برای دموکراسی شده بودند ناشی از   کھ پایشان در مبارزه با امپریالیست آمریکا میھاھ لیبرالاین ک 

 ھاکردند و پرچم آن را دو دستی بھ لیبرال  و نیروھای کمونیستی بود کھ اھمیت مبارزۀ دموکراتیک را درک نمیھاضعف کمونیست
.  مردم و گسترش مبارزۀ آنھاستھاىدموکراتیک و بھ کف آوردن پرچم آن بھ مفھوم بسیج تودهتالش برای رھبری مبارزۀ . داده بودند

یابد و طبیعتًا  ، مبارزۀ آنھا رشد نموده، گسترش می، آگاھی طبقاتی پیدا کردهدر این مبارزه است کھ مردم بھ حقوق خویش واقف شده
 ھمان گونھ کھ ، بھ بیراھھ کشانده شدن آن،اره کردن پیوند این دو بخش مبارزهپ. کنند برای مبارزه علیۀ امپریالیسم نیز آمادگی پیدا می

 . منجر خواھد شد،سیر انقالب ایران نشان داد
اھمیت درک این مسائل از آن جھت الزم است کھ برای مبارزان ایرانی و فعالین حقوق بشر روشن شود کھ نباید اشتباھی کھ در 

 نحو تکرار شود کھ این بار بھ جنبۀ دموکراتیک مبارزه تکیھ شود و جنبۀ ملی و ضد امپریالیستی زمان انقالب صورت پذیرفت بھ این
نفی جنبۀ ضد امپریالیستی مبارزۀ مردم ھمواره این خطر را دارد کھ جنبش بھ راست منحرف . آن نفی گشتھ و یا در پرده قرار گیرد

 بھ اى در لباس میش در پی انحراف جنبش بر آیند و ایران را از چالھھا گرگ.زمینۀ نفوذ دشمنان جنبش در میان مردم تقویت شود. شود
 .چاه برند

...................... 
آستان قدس رضوی و ترویج فحشا درقالب صیغھ گری

 
آنچھ در زیر می خوانید توسط آستان قدس رضوی طی انتشار اطالعیھ ای انتشار یافتھ و درتارنما و نشریھ این نھاد ارتجاعی منعکس 

یج بوده و بر کسی صیغھ ھمان لباس شرعی فحشا و خرید وفروش زنان است کھ در جمھوری اسالمی و دین اسالم را. گردیده است
"  این شکل از فساد و فحشا را کھ این روزھا بشدت درایران گسترش یافتھ است از زبانلیکن خوب است جزئیات. پنھان نمی باشد

ننگ ونفرت بررژیم ضد زن وفقر وفحشا . نھاد فاسد و دزد روحانیت جمھوری اسالمی مشاھده فرمائیداین" آستان مقدس قدس رضوی
 .سالمیفرین جمھوری اآ

                                                                        ............... 
 

 بسم ا هللا ا لر حمن ا لرحیم
)رسول اکرم ص. (النکا ح السنتی

 کھ در مدت  و آرامش خیال برای برادران زائری آستان قدس رضوی جھت ارتقای فضای معنوی جامعھٔ و ایجاد شرایط مناسب روحی
ھای کوتاه مدت در جوار حرم رضوی نموده  باشند اقدام بھ بر گذاری مرکز صیغھ زیارت حرم مطھر امام ھشتم از ھمسر خود دور می

ھر یک از .  سال است دعوت بھ ھمکاری مینماید ٣۵ تا ١٢در این راستا از کلیھٔ خوا ھران باکره مو منھ کھ سن آنھا بین . است
 روز بھ صیغھ برادران ٢۵ای کھ با آستان قدس رضوی منعقد مینمایند موظفند کھ ماھانھ حد اقل   سالھ٢قرارداد خوھران بر اساس 
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مبلغ .  روز متغیر میباشد ١٠ ساعت تا ۵مدت قرار داد جزو سابقھ اشتغال متقاضی محسوب میگردد مدت ھرصیغھ از . زوار در آیند
پرداختی بابت ھر صیغھ بدین

:شرح است
 تومان۵٠٠٠٠:  ساعتھ۵صیغھ ھای 

  تومان٣٠٠٠٠٠ روز ١٠ روز تا ۴، و از ١۵٠٠٠٠ روزه ٣ ، ١٠٠٠٠٠ روزه ٢ ، ٧۵٠٠٠ روزه ١ھای  صیغھ
.  تومان اضافھ بابت برداشتھ شدن پردهٔ بکارت در یافت خواھند نمود١٠٠٠٠٠خوھران باکره کھ برای اولین بار صیغھ میشوند مبلغ 

 سال نرسیده باشد در صورت تمایل میتوانند در لیست ٣۵ سالھ در صورتی کھ سن خوھران بھ حد نصا ب ٢داد بعد از انقضای قرار
از کلیھ . در صد از مبلغ دریافتی ھر صیغھ را بھ ضریح مطھر واریز نمایند۵خوھران موظفند . انتظار صیغھ ھای دایم قرار بگیرند

  ، آخرین مدرک تحصیلی ، و ضعیت بکارت و گواھی) با حجاب اسالمی(مام قد  قطعھ عکس ت٢خوھران عالقھ مند در خواست میشود 
 بھ آدرس ذیل ١٣٨٩ اردیبھشت ٣١ و جسمانی از سازمان بھداشت شھرستان محل سکونت خود را حد اکثر تا  سالمت کامل روانی

) : الزامی میباشد  سال رضایت رسمی پدر یا جد پدری یا عمو١۶برای خوھران کمتر از : توجھ (ارسال نمایند
  دفتر امور صیقھ–صحن کوثر -خیابان شھید نواب صفوی - بارگاه امام رضا –مشھد 

  حاج آقا محمود ممتاز تماس حا صل فرمائید٠٠٩٨۵١١٢٢٢۵٧٩٠جھت اطال عات بیشتر با تلفن 
برای آگاھی از جزیات کامل و دریافت فرمھای مربوطھ بھ سایت آستان قدس رضوی بھ آدرس

org.aqrazavi .www://httpو یا بھ نشریھ استان قدس مراجھٔ نمایید 

 
.........................

  پایان- قسمت ھفتم) مسکوھاىدادگاه( تحریف کنندگان تاریخ 
 

 :روند تاریخی دیکتاتوری پرولتاریاــ ۵
 
 

 .شود، بھ طور مختصر بپردازیم  میدر آخر مایلیم بھ دو نکتۀ اساسی کھ در بحث پیرامون استالین ھمواره مطرح
 :توان بھ دو دستھ تقسیم کرد مخالفین استالین را می

 .دستۀ اول کسانی ھستند کھ اصوًال دیکتاتوری پرولتاریا را قبول ندارند
ن دیکتاتوری پذیرد ولی معتقد است کھ استالین در این زمینھ افراط بھ خرج داده و مثًال لنی دستۀ دوم دیکتاتوری پرولتاریا را می

 .پرولتاریا را درست اجراء نموده است
 .گردند کنند بھ نظر ما جزو دستۀ اول یعنی مخالفین دیکتاتوری پرولتاریا محسوب می کسانی کھ لنین را نیز رد می

 : گوید جواب دستۀ اول را خود لنین داده است وقتی می
 

مارکسیست فقط آن کسی است کھ قبول نظریۀ ... رکسیست نیستکسی کھ فقط مبارزۀ طبقاتی را قبول داشتھ باشد، ھنوز ما» 
 ).١٩١٧دولت و انقالب (« . مبارزۀ طبقاتی را تا قبول نظریۀ دیکتاتوری پرولتاریا بسط دھد

 
اری و کمونیستی دورانی وجود دارد دبین جامعۀ سرمایھ» : گوید  مارکس متکی است کھ میھاىالبتھ این نظریۀ لنین بر آموزش

مطابق با این دوران یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد و دولت این دوران چیزی . ن تبدیل انقالب اولی بھ دومی استکھ دورا
از این الفبای مارکسیسم کھ بگذریم بیشتر بھ ) ١٨٧٥مارکس انتقاد از برنامۀ گوتا («  .تواند باشد جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمی

میگویند استالین در اجرای دیکتاتوری پرولتاریا دچار اشتباه شده و زیاده ّرّوی . پردازیم مخالفین استالین میاستدالالت دستۀ دوم از 
 .کرده است

 لنین را البتھ در شرایط تاریخی ھاى دیگر دقیقًا آموزشھاىبھ نظر ما استالین چھ در زمینۀ دیکتاتوری پرولتاریا و چھ در زمینھ
کند یعنی   کھ ھر مقولۀ سیاسی ــ اجتماعی فقط در رابطھ با شرایط زمانی و مکانی خاصی مفھوم پیدا میدیگری پیاده نموده است چرا

مثًال شکل مشخص دیکتاتوری پرولتاریا در کمون پاریس در فرانسھ در . شکل مشخص ھر مقولھ در واقع تابعی است از زمان و مکان
 یعنی در آستانۀ یک جنگ امپریالیستی مسلم است کھ ١٩٣٨ی در سال   و شکل مشخص دیکتاتوری پرولتاریا در شورو١٨٧١سال 
) یعنی کمون پاریس(پیروزمند بود و دیگری ) یعنی انقالب اکتبر(تازه بگذریم از فرق اساسی بین این دو کھ یکی . تواند یکی باشد نمی

 .ش علیۀ بورژوازی شکست خوردادرست بھ خاطر عدم قاطعیت در دیکتاتوری
 :رد ضرورت این دیکتاتوری می نویسدلنین در مو

 
نخست این . اری بھ سوسیالیسم دیکتاتوری بھ دو علت عمده و یا در دو جھت عمده ضروریستددر ھر انتقالی از سرمایھ» 

توان مغلوب نمود و ریشھ کن ساخت مگر از طریق درھم شکستن بی امان مقاومت استثمارگران کھ بالفاصلھ  اری را نمیدکھ سرمایھ
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 تشکیالت و معلوماتشان محروم ساخت و بالنتیجھ آنھا طی دوران نسبتًا مدیدی ناگزیر ھاىتوان آنھا را از ثروتشان و از برتری ینم
دوم آن کھ ھیچ انقالب کبیر و بھ ویژه انقالب . تالش خواھند کرد تا حکومت تھیدستان را کھ نسبت بھ آن نفرت دارند واژگون سازند

کشوران انجام پذیرد،  جنگ خارجی ھم در بین نباشد، ممکن نیست بدون جنگ داخلی یعنی جنگ بین ھمسوسیالیستی، حتی اگر 
 موارد تزلزل و نوسان از یکسو بھ سوی دیگر ھاجنگی کھ ویرانی حاصلھ از آن از جنگ خارجی ھم بیشتر است و ھزارھا و میلیون

باشد و بدیھی است کھ ھیچ یک از عناصر فساد جامعۀ  دل و آشفتھ میرا در بر دارد و حاکی از یک وضع بی نھایت نامعین و نامتعا
. نکنند" خود نمائی"نمی توانند در یک چنین تحول عمیقی )  (...کھنھ کھ ناگزیر بسیار کثیرالعده و اکثرًا با خرده بورژوازی مربوطند 

فزایش جرائم، اوباشی، ارتشاء، احتکار و انواع کنند، مگر از راه ا" خود نمائی"توانند طور دیگری  و اما عناصر فساد ھم نمی
 «.  برآمد، زمان و سرپنجۀ آھنین الزم استھابرای این کھ بتوان از عھدۀ ھمۀ آن. فضاحات دیگر

ھیچ انقالب کبیری در تاریخ نبوده است کھ در آن مردم این موضوع را بھ طور غریزی حس نکرده و با تیرباران دزدان در » 
، آنھا ھا پیشین در این بود کھ شور انقالبی تودهھاىمصیبت انقالب. قاطعیت نجات بخشی از خود نشان نداده باشندمحل ارتکاب جرم 

دھد تا عناصر فساد را بھ طرز بی امانی سرکوب نمایند، برای مدتی مدید  دارد و بھ آنھا نیرو می را در حالت برانگیختگی نگاه می
 ....قاتی این بی دوامی شور انقالبی، ضعف پرولتاریا بودعلت اجتماعی یعنی طب. کرد کفایت نمی

 سیاسی بود کھ مارکس آن را تخلیص نمود و - و ھمین درس تاریخی جھانی اقتصادیھاھمین تجربۀ تاریخی تمام انقالب
 «. فرمول کوتاه صریح و دقیق و روشن دیکتاتوری پرولتاریا را بھ دست داد

 
از سرپنجۀ آھنین در مقابل عناصر فساد، اوباشان، محتکران و غیره بھ طور کلی صحبت  بگویند لنین اىحال ممکن است عده

کرده و تیرباران را نیز در مورد دزدان گفتھ ولی تکلیف توطئھ گران سیاسی چی است؟ البتھ بھ نظر ما لنین با اشاره بھ 
تر در مورد بھ اصطالح  ھ باز ھم مشخص عناصر فاسد خرده بورژوا مسئلھ را روشن کرده ولی با این ھمھاى"خودنمائی"
 تشکیل شد و آخرین ١٩٢٢ حزب بلشویک کھ در سال ١١در کنگرۀ . دھیم  لنین گوش فرا میھاىبھ آموزش" اپوزیسیون سیاسی"

 :گوید کنگرۀ حزبی بود کھ لنین در آن شرکت داشت، لنین می
 
 ھادر غیر این صورت دادگاه. زنند، تیرباران کنند سم دست می انقالبی ما باید کسانی را کھ بھ اشاعۀ علنی منشویھاىدادگاه» 

 «. نداداند کھ از آن کی از آن ما نیستند و دیگر خدا می
 

چیست؟  آیا مبارزۀ مسلحانھ است؟  آیا  فعالیت تروریستی است؟  آیا ایجاد تشکیالت " علنی منشویسم" اشاع"منظور از 
گیرد؟  برای  چرا لنین چنین موضعی می.  نیست بلکھ فقط ابراز عقیدۀ علنی استھااینسراسری مخفی براندازی است؟  ھیچ کدام از 

این کھ جنگ خونین داخلی کشور را بھ ویرانھ تبدیل نموده بود، حزب و دولت شوراھا در مقابل مشکالت اقتصادی عظیمی قرار داشتند 
 در شوروی ١٩٢٢برای این کھ شرایط تاریخی سال . ودپیاده ش" نپ"بایستی جھت حل این مشکالت سیاست جدید اقتصادی  و می

 کھ بھ عنوان نمایندگان بورژوازی ھانمود کھ دیکتاتوری پرولتاریا چنین اعمال شود یعنی این کھ منشویک سوسیالیستی ایجاب می
 سوسیال رولوسیونرھا و ، لنین خطاب بھ١١در گزارش سیاسی بھ ھمین کنگرۀ . ارزیابی شده بودند، حق فعالیت سیاسی نداشتھ باشند

 : می گویدھامنشویک
 

در غیر این صورت، یعنی اگر در . لطفًا از ابراز نظرات خودداری فرمائید. اجازه بدھید شما را بھ جوخۀ اعدام بسپاریم» 
مایلید ، )حملۀ گارد سفید(تر از مشکالت دوران جنگ داخلی  شرایط فعلی کھ با مشکالت بزرگی روبرو ھستیم، بھ مراتب بزرگ

ترین  نظرات سیاسی خود را ابراز دارید، آن وقت، ببخشید آقایان، ولی با شما ھمان کاری را خواھیم کرد کھ با بدترین و خطرناک
 «. عناصر گارد سفید کردیم

 
 :گوید کند، می و یا وقتی از مبارزه با بوروکراتیسم صحبت می

 
ترین رفتار و   رخنھ کردند، زشتھار کھ در صفوف کمونیستکارمندان قدیمی، مالکان، بورژواھا، و کثافات دیگ» 

در این جا یک تصفیھ با وسائل . شوند تحقیرآمیزترین برخوردھا را نسبت بھ دھقانان داشتھ و در این رابطھ مرتکب جنایت نیز می
ورژوازی غیر حزبی و امثال آنھا  و خرده بھا، چرنفھابگذار مارتف. تشکیل دادگاه و تیرباران در محل ارتکاب جرم: ترور الزم است

 :بگویند
این ورشکستگان ترور ". نیستم، ترور را قبول نداشتھ و ندارم)  مترجم- ھامنظور بلشویک(خدا را شکر من جزو این افراد "

. دارندکھ نقش دست نشاندگان گارد سفید را بھ عھده گرفتھ و قصد فریب کارگران و دھقانان را " قبول ندارند"را بھ این خاطر 
ترور " سوسیالیسم" را زیر پرچم ھاچرا کھ نقش آنھا این است کھ توده" ترور را قبول ندارند "ھاسوسیال رولوسیونرھا و منشویک

 «... گارد سفید بگذارند
 

در کشورھائی کھ در یک بحران عظیم ناشی از ھم گسیختن » داریم  ولی ما این حقیقت تلخ ولی غیر قابل انکار را بیان می
برند ــ و این در مورد تمام کشورھای جھان صدق   بھ سر می١٩١٤ / ١٨وابط کھن و تشدید مبارزۀ طبقاتی بعد از جنگ امپریالیستی ر

یا ترور گارد ھای سفید، ترور بورژوازی بھ سبک آمریکائی، انگلیسی . می کند ــ برخالف تبلیغات فریبکارانۀ نفی ترور غیرممکن
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تواند  نیز وجود نداشتھ و نمی" سومی"راه میانھ یا راه . ، آلمانی، مجاری و غیره و یا ترور سرخ پرولتاریا)شیسمفا( ایتالیائی ،)ایرلند(
 ).١٩٢١ دربارۀ مالیات جنسی، -لنین(« . وجود داشتھ باشد

 
اما . تدیکتاتوری اصوال یک نقیصھ است و ایکاش برای محو استثمار و آزادی واقعی انسان احتیاجی بھ آن وجود نداش

تر از آنند کھ خود را با اوھام و آرزوھای خوش بفریبند، آنھا با پیروی از آموزش بزرگان و اندیشمندان   واقع بینھامارکسیست
دانند کھ برای رسیدن بھ کمونیسم، برای رھائی واقعی و ھمیشگی انسان از قیودات  مارکسیسم و با تجربھ از انقالبات گذشتھ نیک می

این نقیصھ تا مادامی کھ طبقات وجود دارند، مادامی کھ پرولتاریا وجود دارد، و .  جز گذار از یک دیکتاتوری نیستاىاسارت آور چاره
اما دیکتاتوری پرولتاریا علیرغم جنبۀ قھری و خونین آن و . تا مادامی کھ سیمای جھان تغییری اساسی نیافتھ است، وجود خواھد داشت

 رنجبران و ھاىدیکتاتوی پرولتاریا، دیکتاتوری توده. ، جنبۀ دیگری نیز داردکند اکم میحعلیرغم رعب و وحشت و جبری کھ 
زحمتکشان بر علیۀ استثمارگران، دیکتاتوری اکثریت عظیم ملت بر علیۀ مشت ناچیزی چپاولگر است و در این معنا با دیکتاتوری 

رعب و . تر است  زحمتکشان متفاوت بوده و ھزاران بار از آنھا دمکراتیکاقلیت بر اکثریت و دیکتاتوری بورژوازی بر کارگران و
و برای پرولتاریائی کھ تحت . ندا خلق خود عامل اجرای دیکتاتوریھاى خلق نیست، تودهھاىوحشت دیکتاتوری پرولتاریا برای توده

کند و جھانی نو با قدرت  رن میدھد، کشور را شکوفا و مد این دیکتاتوری صنعت و کشاورزی، ھنر و فرھنگ را رشد می
این دیکتاتوری خفت آور نیست بلکھ افتخار آفرین است و از آن رو آشکارا آن . گیرد سازد و خود از آن بھره می  خود میھاىسرپنجھ

 .دھد دارد و ھیچ سعی و کوششی در مخفی داشتن آن انجام نمی را اعالم می
کند، از آنجا کھ در سایۀ حکومت خود دسترنج کارگران را  ار دیکتاتوری می رنج و کھاىاما بورژوازی از آنجا کھ بر توده

آورند  رباید و از آنجا کھ فقر و فالکت عامۀ مردم را موجب شده و کارگران را بھ صورت گدایانی کھ در جستجوی کارند، درمی می
ی بنامد و با تکھ استخوانی کھ از الشۀ غارت شده مجبور است کھ ماھیت حکومت خود را بپوشاند، دروغ بگوید، و آن را دمکراس... و

 را از دیکتاتوری پرولتاریا این ھاگیرد تا توده کند، زبان و قلم انھا را نیز بھ خدمت می بھ سوی روشنفکر خرده بورژوازی پرتاب می
امپریالیسم کھ روزانھ در جھان ریاکارانی کھ بر جنایات بورژوازی و . و از سرپنجھ آھنین آن برحذر دارند" غول زشت و بد ھیبت"
 ھزار نفر را بھ انحاء گوناگون بھ قتل می رسانند سرپوش بگذارند و لیکن برای نابودی استثمارگران و برای نابودی جاسوسان ضد ھاده

 .نداھند، ھزاران ضجھ و زاری بھ راه انداختاکمونیست کھ بر علیۀ تنھا حکومت زحمتکشان از ھیچ اقدامی نیز خودداری نکرده
اما . ھر یک روز از جنایات امپریالیسم در جھان بھ مراتب بیش از تمام کشتارھای دوران استقرار دیکتاتوری پرولتاریاست
 ھاىبورژوازی برای منحرف کردن اذھان مردم از جنایات خویش با مستمسک خصائل سرکوب شده در زیر فشار محدودیت

غات خود را بر یک دوران تاریخی و افتخار آمیز بشریت کھ با ساختمان شکوھمند دیکتاتوری پرولتری بیش از ھر چیز کین تبلی
 اىانقالب مادام کھ چون پھلوانان افسانھ. سوسیالیسم مزین است نشانھ گرفتھ است و این امر نھ چیزی تصادفی و نھ غیره منتظره است

گران و دشمنان داخلی و خارجِی  انت نفس خویش در دل توطئھبھ پیش می تازد و امیال ظالمانھ و پست را بھ زنجیر کشیده و برای صی
مگر انقالب کبیر فرانسھ و رھبر برجستۀ آن . آفریند، مورد بدترین حمالت و افترائات است شمشیر بھ دست، رعب و وحشت می

؟  خوبست !ازک دل بوده استن" بشر دوستان"کم مورد اتھام دشمنانۀ " این مرد فساد ناپذیر"و بھ قول مردم آن روزگار " روبسپیر"
 :ج ولز در کتاب تاریخیش متذکر شده است. ھمان گونھ کھ  ه

داد، فراموش  در انگلستان و آمریکا و سایر کشورھا روی می) یعنی زمان انقالب کبیر فرانسھ(وقایعی را کھ ھمان زمان "
یانھ داشت و مردم بھ نام این قانون برای تجاوز قانون جنائی مخصوصًا برای دفاع از مالکیت صورتی بسیار خشن و وحش. نکنیم

 .را بھ یاد داشت" شدند و در بعضی از جاھا شکنجھ دادن ھنوز بھ صورت رسمی معمول بود ناچیزی بھ دار آویختھ می
 :ولز می گوید

 
یلی بیش از خ)  ھزار نفر کشتھ شدند٤٠٠٠ ماھۀ رھبری روبسپیر کھ ١٦منظور دوران (انقالب " ترور"در ھمان دوران » 

 نگاھی بھ تاریخ -بھ نقل از نھرو(«  .آن چھ در فرانسھ مردم با گیوتین اعدام شدند، در انگلستان و آمریکا اشخاص را بھ دار آویختند
 ).٧٣٧ صفحھ ٢جھان جلد 
 

 سراسر جھان کھ ھزاران جنایات امپریالیسم در. شوند اما در جھان بورژوازی ھمواره انقالبیونند کھ بھ میز محاکمھ کشیده می
بر قلب ھای نازک تر از ...  کارگر و دھقان شوروی سوسیالیستی آن روزگار وھاتاریخ رشد آن با خون مردم ترسیم شده، کشتار میلیون

اما برای مرگ ترتسکی این ضد . این روشنفکران اثر ندارد، گوئی کھ این مردم بی نام و نشان شایستھ بھ حساب آمدن نیستند! گل
 چشم ناظر بر آن غیابًا بھ اعدام محکوم گردید، ھزاران ھا خلق شوروی در مقابل ھیئت منصفھ و میلیونھاى مشھوری کھ دادگاهانقالبی

 !!ضجھ و زاری برپاست کھ نسل اندر نسل ادامھ خواھد یافت

 
 

 !باد مارکسیسم لنینیسم این پرچم رھایی بشریتزنده   
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 ١٣٨٩ ماه  فروردین ١٢١توفان شمارۀ 
  ارگان مرکزی 

 .حزب کار ایران منتشر شد
 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
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