
 چرا ما ھمھ با ھم نیستیم
تبلیغ می شود و جلب نظر می “ ما ھمھ با ھم ھستیم“ بھ بعد شعار ١٣٨٨ خرداد ٢٢ز ا

. لح طبقاتی خویش استفاده و یا سوء استفاده می کندھر کس از این شعار بنا بر مصا. کند
تاریخچھ امر بر می گردد بھ نمایشات اعتراضی مردم در بعد از انتخابات ھمیشھ تقلبی 

رژیم بربرمنش جمھوری اسالمی کھ از برآمد غیر منتظره . جمھوری اسالمی در ایران
 را بکار برد تا مردم بھ این وسعت در شگفت شده بود تمام نیروھای سرکوب خویش

رھبران اصالح طلب کھ خواھان آن بودند کھ . جنبش مردم را در ھمان نطفھ خفھ کند
مردم بھ اعمال قھر توسل نیابند و بطور مسالمت آمیز تظاھر کرده تا جنبش قابل کنترل 
بوده و در چارچوب نظام جمھوری اسالمی باقی بماند طبیعتا نمی توانستند مردم را بھ 

 .رآمیز ترغیب کنندمبارزه قھ
 ٣ ادامھ در صفحھ...فشار مردم بھ رژیم تنھا می توانست بھ صورت

 

         

 جنبش خود بخودی و حزبیت کمونیستی
نیروھای .  خرداد کھ نام سبز برخود نھاده است منبعی برای مطالعھ است٢٢جنبش 

خویش برای انقالبی ایران باید تالش کنند از این جنبش بیآموزند و از آموزشھای 
 .مبارزات آتی استفاده کنند

این جنبش نشان داد کھ فاقد دورنماست و چون مسئلھ سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی 
 در روند تحول خویش در - جمھوری اسالمی کھ جای خود داردسرمایھ داریرژیم –را 

 بھ بھ جائی می رسد کھ نفسش.  نمی تواند بھ جلو رود،دستور کار خویش قرار نمی دھد
راه را نمی شناسد و کوچھ انقالب.  و نمی داند کھ چکار باید بکند، می بردتھ می رسد

این جنبش .  خرداد بھ این مفھوم بھ تھ خط رسیده است٢٢جنبش . برایش بن بست است
 ٥ ادامھ در صفحھ...بھ عنوان جنبش اعتراضی دور خودش

 

         

برخورد بھ طبقھ کارگر و کمونیسم 
 وکراسی استمعیار دم

 خرداد پیوندی با طبقھ کارگر نداشت و نتوانست بھ یک جنبش اجتماعی بدل ٢٢جنبش 
شرکت افراد پراکنده با منشاء کارگری ھرگز بھ مفھوم شرکت طبقھ کارگر بھ . شود

 . عنوان طبقھ کارگر در این جنبش نیست
ست مبتالبھ  خرداد خواستھای دموکراتیکی بودند کھ در درجھ نخ٢٢خواستھای جنبش 

مشکالت طبقھ کارگر از جملھ . طبقھ متوسط جامعھ و روشنفکران و نخبگان جامعھ اند
طبقھ کارگر بطور . مشکالت اقتصادی و تالش برای بھبود شرایط حداقل زندگیست

این . طبیعی برای تامین معیشت خویش و برای حداقل رفاه ممکن تالش می کند
٨ ادامھ در صفحھ... وغیرمعیشتی حتی خواستھای ،خواستھای معیشتی و حداقل کارگران

 

         

 شتری کھ بھ در خانھ خواص رسیده است

فاجعھ ای باالتر از ھر جنایت
یکی از کسانیکھ مورد ضرب و شتم مامورین عذاب جمھوری اسالمی قرار گرفت پسر 

ایر آنھا شکنجھ پسر کروبی پس از بھ قتل رساندن محسن روح االمینی و نظ. کروبی بود
نشان می دھد کھ رژیم جمھوری اسالمی برای حفظ سلطھ خویش بھ کسی حتی بھ خودی 

 را بھ نحو احسن در باره آنھا اعمال می “عطوفت اسالمی“ھا نیز رحم و شفقت ندارد و 
شکنجھ پسر کروبی در عین حال زھر چشم گرفتن از خانواده کروبی نیز ھست کھ . کند

بان درازی کنند رژیم ابائی ندارد تا فرزند آنھا را نیز بھ ھمان اگر زیادتر از حد مجاز ز
 سال فرستاده است و آقای کروبی ٣١جای بفرستد کھ فرزندان سایرین را در عرض این 

زندانھای مخفی و . نیز تا بھ امروز نیازی بھ اعتراض و رسیدگی بھ آنھا نمی دیده است
امر ... ت کھ دارای حقوق ویژه اند واقدامات خود سرانھ و دادگاھھای ویژه روحانی

ھم خامنھ ای و ھم کروبی و . جدیدی نیست کھ تا بھ امروز از دیده پنھان بوده باشد
٩ ادامھ در صفحھ... .موسوی و ھم ھمھ مردم ایران شاھد آن بوده اند

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

قدرت دشمن ناشی 
 از ضعف ماست

عتراضی و در برخورد بھ جنبش ا
 خرداد در میان نیروھای ٢٢دموکراتیک 

. میھنپرست توافق کامل وجود نداشت
بخشی بودند کھ با سرنگونی رژیم 

بسیاری می . جمھوری اسالمی موافق بودند
دانستند کھ برای نیل بھ یک جامعھ 
دموکراتیک و آزاد باید از روی جسد 

 و باطنا با جمھوری اسالمی گذر کرد
مھوری اسالمی موافق سرنگونی رژیم ج

بودند ولی نمی خواستند در این عرصھ 
فعالیت کنند و نگرانی خویش را از 
سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی بیان می 

 .کردند
تا زمانیکھ خواستھای مردم میھن ما بھ حد 

، ، مرگ بر خامنھ ایمرگ بر دیکتاتور
مرگ بر والیت فقیھ و ماھیتا سرنگونی 

تقاء پیدا نکرده رژیم جمھوری اسالمی ار
بود و تصاویر خامنھ ای و خمینی بھ آتش 
کشیده نشده بود حمایت این افراد و یا بخشی 
از جامعھ از حرکت دموکراتیک مردم 

با سرکوب خشونت بار جنبش . روشن بود
و مقابلھ بھ مثل مردم برای دفاع از خود و 
ارتقاء شعارھا و خواستھای جنبش کھ 

 بھ عنوان تنھا مسئلھ کسب قدرت سیاسی را
عاملی کھ می تواند جنبش را از بن بست 
کنونی بدر آورد در پیش پای مبارزان قرار 
می داد حمایت این بخش از مردم نیز 

 .کاھش پیدا کرد
استدالل آنھا را نمی شود با دو عبارت بی 

 .مسئولیت بی اعتبار جلوه داد
 ٢ادامھ در صفحھ ...آنھا می گویند اگر

ِ 
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[Text eingeben]

 ...قدرت دشمن از
کار مبارزه باال بگیرد و مردم در این مبارزه 
بھ لزوم قھرآمیز سرنگونی رژیم پی ببرند و 
جنبش گسترده شده سراسری شود و عمال 
کار بھ جائی برسد کھ رژیم جمھوری اسالمی 
با یک طغیان عمومی سرنگون شود چھ 
کسانی قدرت سیاسی را در ایران بھ دست 

 رفت؟ خواھند گ
مردم خواھان روی کار آمدن یک حکومت 
مذھبی برھبری مجاھدین نیستند بگذریم کھ 
این نیرو بخاطر ھمدستی با آمریکا و صدام 
حسین در داخل ایران فاقد اعتبار و ارزش و 
اعتماد برای رھبری مبارزه مردم و کسب 

 . قدرت سیاسی است
آیا سلطنت طلبان با کادرھای قدیمی و الی 

از خویش بھ ھمراھی امپریالیسم و پوست پی
صھیونیسم جھانی برای کسب قدرت سیاسی 
توسل می جویند کھ در آن صورت جنگ 
داخلی صورت گرفتھ و کسی زیر بار رژیم 

 .  سلطنتی کارگذار آمریکا و اسرائیل نمی رود
بھ این جھت در ایران بھر علت و شاید یکی 
از آنھا بھ این علت کھ سازمانھای سیاسی 

کان فعالیت علنی نداشتھ تا بھ مردم آموزش ام
سیاسی داده و آنھا را بسیج کنند آن بدیلی کھ 
بتواند جای جمھوری اسالمی را بگیرد وجود 

خمینی بھ عنوان یک مظھر مذھبی و . ندارد
سیاسی ضد سلطنت توانستھ بود ھم بیاری 
مبارزات گذشتھ خویش علیھ کاپیتوالسیون 

ه بر ضد شاه نوکر آمریکا در ایران و مبارز
سرسپرده امپریالیستھا در ایران از اعتباری 
برخوردار شود و ھم در میان تشکیالت 
روحانیت از نفوذ قابل توجھی برخوردار بود 
کھ حکم پیاده نظام گسترده ارتش وسیع وی 

وی از وجھھ و اعتبار الزم برای . را داشتند
رھبری معنوی مردم برخوردار بود و توده 

ت بھ وی حرف شنوی داشتند و مردم نسب
ھر آنچھ می . فرامینش را اطاعت می کردند

توانست توسط یک حزب سیاسی قدرتمند در 
طی سالھا فعالیت در میان مردم بوجود آید 

این بود کھ مسئلھ . خمینی بھ تنھائی داشت
بدیل حکومت شاه چندان غیر واقعی  نبود و 

ل برای توده مردم بھ مثابھ اسباب قطبنما عم
یک نوع خاطر جمعی پنھان در . می کرد

درون ھر کس نھفتھ بود کھ مبارزات انقالبی 
کنونی بھ تغییر قدرت منجر می شود کھ بدیل 
آن نیز در طی مبارزه بتدریج ساختھ شده و 

 .مورد حمایت امپریالیستھا نیز قرار گرفت
امروز چنین وضعیتی در پیش پای ما نیست 

و خصوصا بویژه اینکھ امپریالیستھا 
صھیونیستھا و دول ارتجاعی منطقھ در پی 
آن ھستند کھ ایرانی متالشی و ضعیف را در 

ایران تجزیھ شده و . کنار خویش داشتھ باشند
فروپاشیده مورد آرزوی ھمھ ھمسایھ ھای 

شاید تنھا روسیھ با ایران متالشی . ایران است
در جنوب مرزھای خود کھ بھ النھ 

دد روی خوش نشان امپریالیستھا بدل می گر
صھیونیستھا و امپریالیستھا سالھاست . ندھد

کھ تالش می کنند میھن ما را با تکیھ بھ وجود 
ملیتھای گوناگون در درون ایران بھ تفرقھ و 

این نیروھای ارتجاعی بویژه . تجزیھ بکشانند
در میان کردھای تجزیھ طلب ایران بشدت 

ی دولتھا. فعالند و بھ آنھا یاری می رسانند
 جمھوری آذربایجان ھمراه با آمریکا ،ترکیھ

و اسرائیل تالش می کنند جنبش فاشیستھای 
آذری را کھ ھمان گرگھای خاکستری باشند 

. برای تفرقھ و تجزیھ در ایران تقویت کنند
این جریانھای ارتجاعی و ناسیونال شونیست 

 ھم با فرقھ ،از طریق روابط گسترده خویش
مان حیات اتحاد دموکرات آذربایجان در ز

جماھیر شوروی و ھم با سازمان امنیت 
ترکیھ در زمان شاه در ارتباط بوده و “ میت“

 در جنوب .از جانب آنھا حمایت می شدند
ایران عربستان سعودی فعال است و بھ نزاع 
میان شیعھ و سنی در خوزستان و کرانھ ھای 

. خلیج فارس و بلوچستان دامن می زند
ور نظامی خویش در امپریالیستھا با حض

عراق مانع از آن شده اند کھ ما بتوانیم بھ 
مشکالت مرزی خویش با دولت عراق پایان 
دھیم و با رسیدگی بھ پرونده جنگ 
تجاوزکارانھ صدام بھ ایران ھمھ جانبھ آنرا 
مورد بررسی قرار داده پرونده آنرا یک بار 
برای ھمیشھ ببندیم تا بتوانیم با کشور برادر 

ق مانند ھمھ ھمسایگان خویش با خود عرا
خوبی و خوشی و مسالمت ھمزیستی داشتھ 

امپریالیستھا کھ جای پای خویش را در . باشیم
ایران با انقالب بھمن از دست داده اند تالش 
دارند وضعیت قبل از انقالب را در ایران 

تبلیغات آنھا تحت لوای . مجددا مستقر سازند
 تقویت حمایت از حقوق بشر و عمال برای

، حتی تقسیم روحیات قومی و تجزیھ طلبانھ
سازمانھای حامی حقوق بشر بر اساس قومی 
از نمونھ شگردھای تبلیغاتی است کھ می 
خواد از قبل زمینھ فکری جدائی را در افکار 
ایجاد نماید و کرد و فارس و ترک و کرد را 

 تبلیغات نفرت ضد .در مقابل ھم قرار دھد
ستھای آذری کھ ھم فارس توسط ناسیونالی

اقتصاد ایران را در دست دارند و ھم عامل 
بزرگ قدرتمندی در راس حکومت برای 
سرکوب ھمھ خلقھای ایران ھستند بھنترین 
نمونھ برای ریاکاری این تفرقھ افکنان است 
کھ در زیر لوای حق ملل در تعیین سرنوشت 
خویش خواھان تجزیھ ایران و بازگذاردن 

و صھیونیستھا در چپاول و دست امپریالیستھا 
غارت ممالک کوچک و ضعیف قابل بلع در 

سیاست امپریالیستھا و . منطقھ ھستند
 .صھیونیستھا یوگسالویزه کردن ایران است

آن بخشی از میھنپرستان ایران کھ از آنھا 
سخن رفت بر این نکات غیر قابل انکار تکیھ 

، از ترس می کنند و از ترس تجزیھ ایران
یران حاضرند سلطھ رژیم جنایتکار نابودی ا

 آنھا می .جمھوری اسالمی را تحمل کنند
، جایگزینی برای این گویند چون ما بدیلی

رژیم نداریم ممکن است وضع بدتر از این 
 در آیندهنیز شود و ما بھ ھمین وضع کنونی 

پس باید از افراطی شدن . غبطھ بخوریم
جنبش کھ سرانجام مسئلھ کسب قدرت سیاسی 

 بھ طور زودرس در دسترس ما قرار می را
باید مبارزه را در کادر نظام . دھد پرھیز کنیم

کنونی محدود نمائیم و بھ سرکوبھای رژیم تن 
بنظر آنھا ما در اینجا امکان انتخاب . در دھیم

نداریم کھ بتوانیم میان بد و خوب با اراده 
از . سخن بر سر بد و بدتر است. عمل کنیم

ه با تکیھ بر خطراتی کھ این جھت این عد
، ایران را تھدید می کند بھ نامالیمات

، ، خودسریھا، فقدان امنیتسرکوبھا
استبدادھای مستبدھای ریز و درشت تن در 

وضعیت آنھا حکم ھمسری را دارد . می دھند
، از ترس از دست دادن کھ از ترس نابسامانی

، از ترس بی آیندگی آنھا بھ ھمھ کودکانش
بدانھ شوھر تن در می دھد و خشونتھای مست

 .صدایش در نمی آید
نمی توان بر ھمھ این واقعیات چشم فروبست 
و آنھا را کھ پرسش میلیونھا انسان است بی 
پاسخ گذاشت و راھی برای حل مسئلھ ارائھ 

 .نداد
ریشھ مشکالت بر شمرده در ایران در آن 
است کھ رژیم جمھوری اسالمی علیرغم 

عقب مانده و ضد ، اینکھ رژیم ارتجاعی
نوکر امپریالیستھا وصھیونیستھا بشری است 

امپریالیستھا مترصدند کھ با . در منطقھ نیست
تسلط سیاسی بر ایران گذرگاه نفت خلیج 
فارس را بھ کف آورند و از این طریق کنترل 
خویش را بر اروپا و چین و ژاپن افزایش 

ایران . ایران نقش کلیدی در منطقھ دارد. دھند
ظر راھبردی ھم برای چین و روسیھ و از ن

. ھم برای اروپا و آمریکا اھمیت وافر دارد
یک ایران قدرتمند خار چشم اسرائیل است کھ 

، اسیر و پراکنده خواھان ملتھای عقب مانده
است تا بتواند نقش سلطھ جویانھ خویش را 

 اگر در زمان شاه کھ .در منطقھ حفظ کند
لیستھا خواھان نوکر امپریالیستھا بود امپریا

، امروز ایرانی یکپارچھ و قدرتمند بودند
معلوم نیست کھ صد در صد بخواھند ھمان 

 تجربھ این .سیاست را در منطقھ ادامھ دھند
چند سال نشان می د ھد کھ آنان مانند 
کاسبکاران چندین حساب باز کرده اند و از 
فکر تجزیھ طلبی و تفرقھ افکنی و جنگ 

نیستند و از آنھا برای حیدری و نعمتی غافل 
این . مقاصد شوم خود استفاده می جویند

دسیسھ ھا بخاطر ایجاد و اعمال فشار بھ 
ایران برای کسب امتیازات بیشتر برای آنھا 
ضروری است و بر اساس سیر تحوالت می 
توانند از این سیاست دست کشیده و یا آنرا 

امپریالیست آمریکا پایگاه . تعمیق بخشند
ویش را بعد از انقالب بھمن در راھبردی خ

ایران از دست داده است و ھنوز نیز ایران 
در سایھ چتر امنیتی امپریالیست آمریکا قرار 

آنھا اگر بتوانند رژیم ایران را رام کرده . دارد
در دست بگیرند و از پی روی کار آوردن 
سلطنت طلبان نباشند سیاست موفقیت آمیزی 

 ٣حھادامھ در صف... ءرا بھ اجرا

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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 ...قدرت دشمن از
 .در آورده اند

نیروھای اپوزیسیون انقالبی و نھ تقلبی ایران 
بنظر حزب ما . با این تضاد دست بگریبانند

، در راه حل را ھرگز نباید در منفعل بودن
، در ، در تسلیم شدن بھ شرایطعقب نشینی

 تا کسی .دلھره و بی دورنمائی جستجو کرد
رایط بدون برای تغییر شرایط برنخیزد ش

. شرکت فعال انسانھا تغییر نخواھد کرد
وظیفھ ما بھ قول مارکس تفسیر جھان نیست 

خطراتی کھ پاره ای . تغییر جھان است
ایرانیان بر می شمارند خارج از ذھن ما 
وجود دارند چھ ما برای سرنگونی رژیم 
جمھوری اسالمی فعالیت کنیم و چھ نکنیم 

ی اسالمی وحتی اگر ما خود بھ عامل جمھور
بدل شویم و برای آنھا کار کنیم باز معلوم 
نیست بتوانیم جلوی خطرات بر شمرده را کھ 
مستقل از ما و با حمایت عمال بیگانھ وجود 
دارند تا زمانیکھ رژیم جمھوری اسالمی این 
سیاستھای ارتجاعی و ضد بشری و ضد 

این . دموکراتیک را اعمال می کند بگیریم
ه حلی کھ پاره ای است کھ بھر صورت را

میھنپرستان ایرانی پیشنھاد می دھند نمی 
تواند راه حل درستی باشد زیرا اساسا راه حل 
نیست پیشنھاد خانھ نشینی و تسلیم شرایط 

، نقض تخریب جمھوری اسالمی. شدن است
حقوق دموکراتیک خود عواملی است کھ می 
تواند روند تجزیھ در ایران و دشمنیھای ملی 

خریب امپریالیسم و صھیونیسم تو قومی و 
 . را افزایش دھد.. .و

تنھا راه حل منطقی شرکت در مبارزه برای 
سرنگونی رژیم سرمایھ داری جمھوری 

در این مبارزه نیروھای . اسالمی است
انقالبی باید مرزھای خویش را با 
امپریالیستھا و صھیونیستھا روشن نگاه دارند 

در . بگیرندتا مورد اعتماد مردم ایران قرار 
این مبارزه باید تمامیت ارضی ایران را 
برسمیت شناخت و مبلغ وحدت دموکراتیک 

در . خلقھای ایران بود و نھ مبلغ تجزیھ طلبی
یک عبارت باید مبارزه دموکراتیک را با 
مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی 
پیوند زد و خواستھا و شعارھای متناسب با 

ا در روند مبارزه است کھ تنھ. آنرا پیدا کرد
امکان پیدایش یک گزینش انقالبی و یک بدیل 

. قابل اعتماد و قابل احترام عموم ممکن است
 باید از درون مبارزه ما آگاھانھ و ،این بدیل

این مبارزه است . سازمان داده شده بیرون آید
کھ روز امتحان برای عرضھ قابلیتھای 

ی مایھ ب. رھبری زمینھ را فراھم کرده است
 .پنیر است

سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی یک امر 
خر کند َسبالواسطھ نیست کھ ما را آن چنان ُم

کھ از اتخاذ تصمیم باز داشتھ و ما را مجبور 
، بھ اتخاذ روشھای عجوالنھ و نادرست نماید

عنقریب بودن فرضی این پدیده را نمی شود 
وسیلھ ای کرد برای نفی کامل سرنگونی 

سالمی و ھمواره از انتخاباتی بھ جمھوری ا

بین بد و بدتر بد ، انتخابات تقلبی دیگر رفت
آنھا را تائید نمود و منتظر را برگزید و 

ممکن است سالھای . شدظھور امام زمان 
مدیدی طول بکشد تا بتوان بھ سرنگونی این 

 سرنگونی این رژیم در عین .رژیم موفق شد
 را کھ حال می تواند ھمھ زمینھ ھای مخربی

برای تفرقھ و تجزیھ بوجود آمده است از بین 
این سرنگونی می تواند زمینھ وحدت . ببرد

این . دموکراتیک خلقھای ایران را فراھم نماید
سرنگونی می تواند خطر تجاوز امپریالیستھا 
را در مقابل نیروی الیزال خلق کھ بیشمار 
است و حاضر است از وطنش دفاع کند بھ 

 ولی برای نیل بھ این ،حداقل برساند
سرنگونی باید لزوم این سرنگونی را تبلیغ 
کرد و اگر مردمانی پیدا شدند کھ آنرا برزبان 

  راآوردند نباید آنھا را منع کرد بلکھ باید آنھا
نشان داد کھ چھ خطراتی ایران  تشویق کرد و

تھدید می کند و را در صورت بقاء این رژیم 
ری اسالمی را چرا باید سرنگونی رِژم جمھو

در کادر یک مبارزه دموکراتیک و ضد 
 این تنھا امکانی .امپریالیستی بھ انجام رسانید

. است کھ می تواند بھ پیروزی منجر شود
البتھ ھیچکس از روز نخست نمی تواند 
پیروزی در مبارزه را از راھھای پیشنھادی 
تضمین کند زیرا مبارزه اجتماعی یک 

در این . سی استمبارزه  و زورآزمائی سیا
، بھ زور آزمائی بھ نیرو و قدرت نیاز است

حمایت مردمی و پذیرش قھر انقالبی نیاز 
مسئلھ پیروزی کی بر کی بھ آرایش و . است

کسب . تناسب نیروھای طبقاتی ربط دارد
قدرت سیاسی مانند جنگ است و تمام قوانین 

 ولی یک .جنگ در رابطھ با آن اعتبار دارد
از قبل گفت آنھا کھ کاری چیز را می شود 

نمی کنند ھمواره در اشتباھند و آنھا کھ فعالند 
و برای زندگی می رزمند می توانند اشتباه 

 . ولی این تنھا راه نجات و پیروزی است.کنند
***** 

 
 

 ...چرا ما ھمھ با
حضور . توده ای و با انبوه جمعیت باشد

بیشمار مردم در این تظاھرات کھ تا چند 
نیز افزایش یافت نشانھ قدرت مردم میلیون 

بود کھ می توانست در میان حکومتگران 
رژیم .  کھ کرد،ایجاد نگرانی و وحشت کند

می خواست این جنبش توده ای را سرکوب 
، با وحشیگری مانع از آمدن مردم بھ کرده

خیابانھا شود و عامل زور را در مقابل تراکم 
ما ھمھ با ھم “ شعار .جمعیت قرار دھد

: مصرع دوم شعاری بود کھ می گفت“ ستیمھ
  .“ ما ھمھ با ھم ھستیم! نترسید!نترسید“
روی سخنش با مردم “ !نترسید! نترسید“

است کھ می گوید ما باید بدون ترس در 
صحنھ حاضر شویم و تاکتیک و مانور رژیم 

 این شعار بھ مردم روحیھ .را درھم شکنیم
ا می داد و ھمھ می دانند کھ حضور توده ھ

در صحنھ و جنبش توده ای قانونمندی روانی 

توده را بدنبال دارد کھ کامال از روحیھ حاکم 
 . بر افراد جداگانھ متفاوت است
 جمع بھ نمایش در یک جنبش توده ای قدرِت

، قدرتی کھ قدرت عمومی. گذارده می شود
در ھمھ این احساس را بوجود می آورد کھ 

مین افتم راه من ادامھ دارد و اگر من بر ز
 این است کھ ما ،سنگرم از دست نمی رود

یتی مسلح ناچیزی بیش لو آنھا اق“ بیشماریم“
نیستند کھ تنھا بر یک الیھ اجتماعی نازک 

 ھر ، در یک مبارزه توده ای.تکیھ کرده اند
 احساس جمعی و قدرت بیش از ،فرد جداگانھ

 در مقابِل. توانائی فردی در حالت عادی دارد
وده ای کھ آماده فداکاری و از عظمت جنبش ت

جانگذشتگی است بھ خود اندیشیدن بسیار 
حقیر بھ نظر می آید و نفس حضور در جنبش 
مانع از آن است کھ این تفکر بی مقدار در 

“ !نترسید! نترسید “.مخیلھ کسی جا باز کند
در عین حال تقویت روحیھ متقابل است تا 

نند ما. درجھ مقاومت انسانھا را افزایش دھد
آن است کھ سربازانی کھ عازم جنگند 
سرودھای ملی و احساس برانگیز می خوانند 
و زمزمھ می کنند زیرا این سرودھا نھ تنھا 
از نظر سنتی بلکھ از نظر تجربی نیز ارثیھ 
گذشتگان است و برای آنھا تاریخی از 
مقاومت و انسانیت را با خویش حمل می کند 

 یک نیروی این. و بھ سایرین نیرو می دھد
تاریخی است کھ در حافظھ انسانھا حفظ شده 

 .است
بھ تاریخچھ امر و شرایط مشخص پیدایش این 
شعار کھ نگاه می کنیم متوجھ می شویم کھ 
نیروھای ضد انقالب کھ ھمیشھ در پی 
تحریف تاریخ اند در پی آنند کھ این خواست 
روشن را بھ گونھ ای کھ دلبخواھانھ است 

 . تفسیر کنند
طنت طلبان کھ نیروئی وامانده بودند کھ سل

تنھا با پول سنای آمریکا و سازمانھای 
جاسوسی ممالک امپریالیستی و صھیونیستی 
بھ روی پای اجنبی ھا ایستاده اند از این شعار 

سلطنت .  بسیار مسرور شده اند“ھمھ با ھم“
طلبان را انقالب شکوھمند بھمن از سریر 

ی آنھا بر ضد قدرت بزیر آورد و بھ گماشتگ
، منافع ملی ایران و ھمدستی با امپریالیستھا

، بھ حکومت نقض بھ حکومت مرگ و کشتار
حقوق بشر، بھ حکومت استبداد فردی و بی 

مردم ایران این . خاتمھ داد، احترامی بھ قانون
تفالھ متعفن را با قھر انقالبی بھ زبالھ دان 
تاریخ افکندند و مقاومت خونینش را درھم 

مردم ایران سلطنت را برای ھمیشھ . ندشکست
ھمدستی با . در تاریخ ایران منقرض نمودند

سلطنت طلبان بھ معنی تف سر باال بھ معنی 
، بھ معنی خیانت بھ منافع نفی انقالب ایران

 کسی کھ با سلطنت .ملی ایران بود و ھست
طلبان تحت لوای ھمھ با ھم ھمدستی می کند 

ادار حقوق بشر نھ ھوادار دموکراسی و نھ ھو
این عده برای استقالل ایران و . و آزادی است

. عدالت اجتماعی تره ھم خورد نمی کنند
 ٤ادامھ در صفحھ...تالش سلطنت طلبان

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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 ...چرا ما ھمھ با
 کھ مانند جذامی ھا از صفوف مردم ایران 

،  این بود کھ مجلسی شوند،طرد شده بودند
 تالش آنھا این بود کھ نخست سری در سرھا

پیدا کنند تا موفق شوند سر مخالفان را یک 
 .کوتاه کننددر فرصت مناسب سرو گردن 

. آنھا خواھان آنند کھ تاریخ بھ عقب برگردد
طبیعتا یک چنین تفکر ضد انقالبی را بھ 

. صراحت بر زبان نمی آورند زیرا ریاکارند
آنھا ترجیح می دھند از در عقب وارد شوند و 

ا خریدن مزدوران بتدریج فضای سیاسی را ب
 .رھم و صلھ بگیران مسموم کنندو ِد

اندیشمندان آنھا نخست با این اندیشھ بھ میدان 
آمدند کھ شرط دموکراسی آن است کھ 
سلطنت طلبان ھم دارای  ھمان حقوقی باشند 
کھ مخالفین سلطنت طلبان و باید بھ آنھا مجددا 
این بخت را داد تا پادشاھی مضمحل شده 

“ دموکراتیک“ین بار از طریق ایران را و ا
 .بھ قدرت برسانند

آنھا کارزار ھمھ پرسی را راه انداختند و 
مزدورانشان فریاد زدند کھ باید در یک ھمھ 
پرسی امکان انتخاب میان سلطنت و 
جمھوری مطرح شود و سپس در حالی کھ از 
ھمھ می خواستند کھ جمھوری را دست 

نرا آوردی نکوھیده و زشت تبلیغ کنند و آ
جمھوری ارثی می خواندند خودشان از 
سلطنت ارثی متکی بر خویشاوندی خونی بھ 

آنھا برای بھ لجن . حمایت بر می خاستند
کشیدن جمھوری از جمھوری استبدادی و 
ارثی سخن می راندند ولی جرات نداشتند نام 
واقعی این جمھوری را کھ ھمان جمھوری 

یک جمھوری . سلطنتی است بر زبان آورند
استبدادی و مبتذل تنھا می تواند با یک رژیم 

یک جمھوری مبتذل و . سلطنتی مقایسھ شود
 و غیر تبدادیس، یک جمھوری ازشت

دموکراتیک تنھا می تواند خواھرتوامان 
 .سلطنت باشد و نھ بھتر

اندیشمندان سلطنت وقتی در این عرصھ نیز 
شکست خوردند با تئوری مبارزه نسل ھا بھ 

ھ این معنا کھ  نسل قبل از میدان آمدند ب
انقالب حق ندارد برای نسل بعد از انقالب 

حتی حق ندارد تجربھ . تعیین تکلیف کند
خویش را بھ نسل بعد از انقالب منتقل کند 
زیرا کھ در این صورت ھمھ جنایتھا و 
خیانتھای رژیم استبدادی سلطنتی در حافظھ 
تاریخی می ماند و این مغایر خواست سلطنت 

است کھ بھ عده ای االغ نیاز دارند تا طلبھ
مدتھا اندیشمندان سلطنت . بارشان را بکشد

 نسل جوان را در مقابل نسل پیر قرار ،طلب
 مضحک دادند و تحریک کردند و نسل جواِن

و مسخره ای در مخیلھ خویش ابداع نمودند 
 توبھ کھ با پدران خویش و یا در کنار پدراِن

 احساسی نسبت کرده خویش کھ ھیچوقت َبنِد
 گریبان دریدند کھ ،بھ مردم ایران نداشتھ اند

یک شاه دموکرات بھتر از یک رئیس جمھور 
آنھا نمی گفتند چرا نباید مردم . مستبد است

ایران برای استقرار یک جمھوری 
، برای استقرار یک رئیس دموکراتیک

جمھور دموکرات فعالیت کرده و جانفشانی 
ا را برای فروش ھ مرده ھآن ککنند بھ جای 

 آنھا نمی گفتند و نمی گویند کھ .بزک نمایند
چرا مردم ایران نباید بھ نبش قبور بپردازند و 
ارواح پوسیده شاھنشاھی را برای حکومت 

آنھا نمی گویند کھ . کردن بر مسند بنشانند
، جمھوری را ساخت و چرا نباید بھ جلو رفت

کراتیک کرد و از آنرا بھ بھترین نحو دمو
ژگی دموکراتیک آن حفاظت و حمایت وی

عقب ، آنھا ھنوز نگاه بھ عقب دارند. نمود
ا و مرتجع ھستند و از تجربھ تاریخ گر

بھ مدعی بی تاج و تخت . نیاموختھ اند
پادشاھی ایران نگاه کنید ھنوز کھ ھنوز است 
در مورد خیانتھا و جنایتھای پدرش سکوت 
کرده و بھ جعل تاریخ و فرار از پرسشھای 

وی در کالسھای . گزنده مشغول است
آموزشی شرکت می کند تا برای فرار از 

. بحث و پاسخگویی جعلی بھ تاریخ دوره ببیند
ھیوالی کوچک ر و تحریف گ، این دروغگو

، ھمھ مامورین کھ ھمھ ساواکیھای گذشتھ
سرکوب و شکنجھ و مشاوران خودفروختھ و 

 باید پادشاه مستبد را دور خود جمع کرده 
 .ایران شود“ وکراتدم“

این تئوریھای ارتجاعی تقابل نسل ھا نیز با 
 آذر در ایران توسط ١۶بزرگداشت 

، رفتن جوانان بر مزار دکتر دانشجویان
، حمایت از دکتر مصدق و سخن مصدق

با ...  مرداد و٢٨راندن از کودتای خائنانھ 
معلوم شد نسل . شکست کامل روبرو شد

است و کنونی از رژیم سلطنت متنفر 
خیانتھای این دودمان خود فروختھ عامل 
امپریالیسم و صھیونیسم را فراموش نکرده 

انقالب ایران ھنوز بپایان نرسیده و . است
نسل جوان ایران خوب فھمیده کھ با تکامل 
انقالب بھ جلو برود و نھ اینکھ در قبرستان 

 .باشد“ دراکوال“تاریخ بدنبال 
 میلیونی  خرداد بھ صورت٢٢مردم در روز 

بھ خیابانھا آمده و از جمھوری ایرانی سخن 
این خواست انکار اسالمیت و . راندند

، این خواست تکامل انقالب پادشاھی است
این شعر .  بھمن استشكوھمندناتمام ولی 

، ، مرگ بر نظام سلطنت مرگ بر شاه :یعنی
حرکت بھ زنده باد ، زنده باد پیشرفت تاریخ

رجعت بھ ، مرگ بر پست رفت و جلو
مرگ بر ستمگر چھ باشھ “  آنھا گفتند.ءقھقرا

ما میگیم شاه نمی خوایم “ آنھا گفتند. “چھ رھبر
، آنھا شعار مرگ بر شاه “خامنھ ای رھبر میشھ

ارتقاء داده اند و این  مرگ بر خامنھ ای ھرا ب
ھر دو شعار بیان خواست انسانی مردم ایران 

ه ایرانی بدون درندمی خواھند است کھ 
ویان و ددمنشان و دزدان و راھزنان و خ

این سخنان نسل جوان بھ ...  و.کالشان بسازند
روشنی نشان می دھد کھ مردم خواھان 

نسلی کھ . سلطنت و رجعت بھ قھقراء نیستند

از یک انقالب بزرگ و تاریخی زاده شده 
. است نمی تواند استفراغ خویش را تناول کند

ختگان و نسل جوان ایران مانند آن خودفرو
قلمبدستانی نیست کھ در زیر چتر پھلوی و 
سنای آمریکا بھ منافع دیروز و امروز و 

مبارزه مردم . فردای ایران خیانت می کنند
 خرداد تودھنی محکمی بود بھ ٢٢ایران در 

روشنفکران خود فروختھ ای کھ در آمریکا و 
. اروپا در پی اعاده حیثیت از رژیم پھلوی اند

بطالنی بھ دارودستھ ھای این مبارزه خط 
شعبان بی مخی و حامیان کیھان لندنی آنھا 

 . کشیده است
سلطنت طلبان شکست خورده کھ تمام دسیسھ 
ھایشان بی اثر مانده بود این بار با طرح 

فورا “ ما ھمھ با ھم ھستیم“خواستھ 
آنتنھایشان تیز شد و تصور کردند می توانند 

 آکنده از این خواستھ کھ در فضای مسموم و
سالمی فراھم ااز سرکوبی کھ رژیم جمھوری 

آنھا .  استفاده کنند، شکل می گرفتآورده بود
فورا دست بکار شده و تبلیغ کردند کھ ھمھ ما 
در خارج از کشور باید با ھم برضد 

نیروھای فاقد . جمھوری اسالمی مبارزه کنیم
اصولی نیز بودند کھ مرعوب وضعیت کنونی 

ز سلطنت طلبان را شدند و چتر حمایت ا
بدست گرفتھ و بھ آرایش چھره آلوده آنھا 

سلطنت طلبان می خواستند خویش . پرداختند
، از بی را از انزوای سیاسی نجات دھند

، خویش را ھوادار اعتباری خویش بکاھند
، آزادی و استقالل ایران جلوه دموکراسی

 و این شرایط بھترین وضعیت را برای ھندد
سلطنت طلبان می . ردآنھا فراھم می آو

خواستند کھ زشتی ھمدستی با آنھا در خارج 
ظالم و مظلوم در کنار . از کشور زدوده شود

ھم قرار بگیرند و مرزھای روشن 
.اپوزیسیون مخدوش شود

 مردم ایران “ھمھ با ھم ھستیمما “ولی شعار 
و نسل جدید بھ معنی ھمھ با سلطنت طلبان 

است کھ ھستیم نیست برعکس بھ مفھوم آن 
ھمھ ما باید باھم انقالب بھمن را کامل کنیم و 

ما ھمھ با ھم نیستیم تا . آنرا بھ اتمام برسانیم
رژیم ننگین سلطنت را بر سر کار آوریم و 

ما ھمھ با ھم ھستیم تا . از آنھا تجلیل کنیم
رژیم جمھوری اسالمی را در گور بزرگ 

درسھای . محمد رضا شاه در قاھره بگذاریم
ن ما از سی سال رژیم جمھوری نسل جوا

اسالمی این بود کھ از سلطنت دست بردارند 
ببینند کھ . و بھ خواست مردم تسلیم شوند

انتخابات تقلبی در زمان شاه و دادگاھھای 
تھ و درباز برای شاھنشاھی نظامی در بس

دستگاه سلطنتی ھیچ چیز بھ ارمغان نیآورد و 
می برای انتخابات تقلبی رژیم جمھوری اسال

آنھا از . نیز چیزی بھ ارمغان نخواھد آورد
این سی سال آموختند کھ باید بھ ویرانگری 
خاتمھ داد و بیک جمھوری ایرانی بر گور 

آنھا . پادشاھی و اسالمیت سلطنتی تن در داد
٥ادامھ در صفحھ...از این سی سال

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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[Text eingeben]

 ...چرا ما ھمھ با
 آموختند کھ باید مانند پدران خویش آماده 

د و دیکتاتورھا را با زور از مسند نبرد شون
. قدرت بھ زیر بکشند تا بشریت نجات یابد

آنھا حاضر شدند راه پدران خویش را ادامھ 
نسل . دھند و شیخ را در کنار شاه دفن کنند

جوان آموختھ است کھ باید در عمل و در 
کالم وحدت داشتھ باشد و این وحدت در 

جنبش مردم ایران . نابودی مستبدھاست
، رخالف تحریف کنندگان تاریخ زنده کنونیب

جنبشی نیست ھردمبیل کھ ھرکس در آن 
حرف خود را بزند و از ظن خویش یار آن 

ھوادار اسرائیل و آمریکا در کنار . شود
مبارزه ضد امپریالیست و ضد صھیونیست 

جنبش توده ای کنونی مرزھای . جائی ندارد
خویش را روشن کرده است و کسی را در 

خویش جا می دھد کھ جمھوریخواه درون 
، ایرانی است ضد شاه و شیخ است و است

، استقالل ایران و ، آزادیبرای دموکراسی
تمامیت ارضی آن و عدالت اجتماعی مبارزه 

مردم ایران وظیفھ سرنگونی رژیم . می کند
جمھوری اسالمی را وظیفھ ملی خویش می 
دانند و نھ در ھمدستی با امپریالیستھا و 

آنھا نھ از تحریم ایران . نیستھاصھیو
مسرورند و نھ از تجاوز امپریالیستھا برای 
سرکوب حقوق قانونی ایران اظھار شعف می 

این آن مرز روشنی است کھ میان ھمھ . کنند
آن ایرانی ھا کھ با ھم ھستند و ھمھ آن اجنبی 
پرستان کھ می خواھند این وحدت میھنی را 

ھا کھ جمھوری آن. برھم زنند بوجود آمده است
ایرانی را بھ عنوان خواست حداقل نسل جوان 
سی سال بعد از انقالب نمی پذیرند و این 
تجربھ تاریخی را نفی می کنند نمی توانند 
ھوادار ایران باشند و اگر در درون جنبش 
نیز حضور فیزیکی دارند بیشتر عامل نفوذی 

 خرداد مغایر انقالب بھمن ٢٢جنبش . اند
  استنیست مکمل آن

***** 
 
 

 ... جنبش كمونیستی
، قربانی می دھد ولی نمی تواند چرخ می زند

 کلید بیرون .از این دایره بستھ بیرون رود
ء  ارتقا،رفتن از این زندان خود ساختھ

 شعارھای مناسب و طرح خواستھا و بیان
اھداف و گامھای بعدی مبارزه است کھ ما را 

 شود طبیعتا نمی. بھ این اھداف نزدیک کند
وقتی توده مردم ھنوز بھ خواستھائی نرسیده 
اند از آنھا سبقت گرفت و خواستھائی را 
طرح کرد کھ گوش شنوائی برای آنھا یافت 

تفکر چریکی را باید در مبارزه . نمی شود
انقالبی بکنار گذارد چون انقالب کار چریکی 

باید توده مردم را . نیست کار توده مردم است
ای مناسب را زمانی بسیج کرد و شعارھ

طرح کرد کھ زمینھ پذیرش آن فراھم شده 
البتھ حرف درست را باید ھمواره . است

طرح کرد فقط باید توجھ داشت کھ چھ شعار 
و خواستی را در چھ زمان و در چھ شرایطی 

اینکھ رژیم . از تحول جنبش مطرح می کنیم
جمھوری اسالمی یک رژیم سرمایھ داری 

، اینکھ سوسیالیسم وداست و باید سرنگون ش
راه نجات بشریت است نظریاتی است کھ باید 

اره آنرا وبھ عنوان وظیفھ روشنگری ھم
چھ مبارزه آشکاری وجود ترویج و تبلیغ کرد 

، چھ مردم در داشتھ باشد و یا نداشتھ باشد
، کار روشنگری خیابانھا باشند و چھ نباشند

تابع زمان نیست باید آنرا بھ عنوان وظیفھ 
ولی اینکھ  ،واره انجام داد و پیگیر آن بودھم

این خواستھا را بھ صورت اقدام فوری توده 
ھا در آورد و در جنبش توده ای طرح کرد 
تا جنبش را گامی بھ جلو برد و بھ مردم 

 ھنری است کھ بھ تبحر مبارزان آموزش داد
این اقدام باید . و کادرھای با تجربھ نیاز دارد

زه و روحیھ توده ھا با توجھ بھ سطح مبار
ترویج و . برای قبول این تجربھ صورت گیرد

تبلیغ لزوم توسل بھ قھر انقالبی بعنوان 
داروی درد تحول جوامع و توضیح تئوریک 
و تاریخی آن یک امری دائمی است ولی فرا 
خواندن مردم بھ درگیری با قوای سرکوبگر 
و یا حملھ و اشغال کالنتری ھا یک اقدام 

 فوری در جریان یک  آمیز و، قھرضربتی
این اقدام یک . عملیات مبارزاتی است

فراخوان بیک عمل معین است کھ جنبھ 
این اقدام زمانی با موفقیت . تھییجی دارد

روبرو خواھد بود کھ در تجربھ عملی توده ھا 
باید مردم با . زمینھ مادی آن پدید آمده باشد

، با احساس خود لمس کنند چشم خویش ببینند
 راه دیگری بجز حملھ بھ قرارگاھھای کھ

 ،پاسداران و خلع سالح بسییجیان برای آنھا
آنگاه این شعار دیگر ماجراجویانھ . نمی ماند

نیست از تحلیل مشخص از شرایط مشخص 
یک رھبری انقالبی این نبض . ناشی می شود

زمان را درک می کند و شعارھای جنبش 
مردمی را متناسب با تحول و تجربھ آن 

 .ارتقاء می دھد
فرصت طلبان این دو مرحلھ از مبارزه را 

آنھا نھ قبل از برآمد توده ھا . مخلوط می کنند
بھ لزوم سرنگونی رژیم سرمایھ داری 
جمھوری اسالمی بھ این بھانھ کھ مردم ھنوز 
آماده گی ندارند تکیھ می کنند و نھ بعد از 

در این ھنگام آنھا خود دست . برآمد توده ھا
اند و ھر اقدام متقابل قھر آمیز را از بستھ 

جانب توده ھا ماجراجوئی دانستھ و با ترسیم 
صحنھ ھای وحشتناک پس از سرنگونی رژیم 
مردم را از اقدام بھ آن باز می دارند و کار 

.  می دانند“خشونت“آنھا را ماجراجوئی و 
آنھا تفاوتی میان کار ترویجی و طوالنی 

اقدام مستقیم توده روشنفکرانھ و کار تھیجی و 
این اقدام اگر آگاھانھ نباشد . ھا نمی گذارند

 .یک خطای اپورتونیستی است
تصور کنید کھ بشریت بھ علوم تکیھ نمی کرد 
و مذھب را بھ منزلھ دشمن علم و نتیجھ 

نادانی و حماقت عمومی برسمیت نمی 
آنوقت تا بھ امروز مذھب و . شناخت

نوز بر روحانیت بھ عنوان یک قشر انگل ھ
جوامع بشری آویزان بود و از خون مردم 

. تغذیھ می کرد و بھ جنایاتش ادامھ می داد
سالھا روشنفکران عصر روشنگری در اروپا 
با روشھای علمی و اکتشافات و برمال کردن 

ء گری در مورد تناقضات مذھبی و افشا
مذھب بجائی رسیدند کھ بگویند مذھب امری 

نمی شود  حماقت فردی را .خصوصی است
بھ تمام جامعھ سرایت داد و از ھمھ خواست 
ضد دانش و تجربھ بشری شده و نادانی و 

. حماقت را بھ عنوان یک فضیلت بپذیرند
مذھب تنھا یک امر خصوصی است و حق 

آنوقت بود . ندارد حقوق انسانھا را پایمال کند
کھ در مبارزه با مذھب جوامع مدنی شکل 

آنروز فاقد آن ، حقوق انسانھا کھ تا گرفت
 .بودند تعریف شد و در قوانین بازتاب یافت

آیا می شود بھ این بھانھ کھ مردم میھن ما 
مذھبی ھستند مبلغ و مروج حماقت بود؟ آیا 
می شود مذھب را کھ چیزی جز خرافات 
نیست و امری ضد علمی بوده و بدرد تحمیق 
عمومی می خورد ستایش کرد و بھ حریم آن 

می دارند “ محترم“نرا چون مردم ھنوز آ
نزدیک نشد؟ طبیعتا ھرگز نمی توان چنین 

در اینجاست کھ ما با دو سطح از . کرد
 طوالنی ،کارترویجی. مبارزه روبرو ھستیم

و روشنفکرانھ و کار تبلیغی و در خواستھای 
فوری زمانیکھ شرایط این تحول بھ وجود 

 .آمده است
در ایران رژیم جمھوری اسالمی بر سر کار 

مبارزه روشنگرانھ بر ضد مذھب . است
وظیفھ دائمی ماست ولی خواست مرگ بر 

، ، مرگ بر والیت فقیھدیکتاتور مذھبی
، ، انحالل شورای نگھبانجدائی دین از دولت

انحالل دادگاه ویژه روحانیت خواستھای 
مشخصی ھستند کھ در یک جنبش توده ای با 
توجھ بھ ارتقاء سطح آن می توانند بھ عنوان 
شعارھای تبلیغی کھ مردم خواھان تحقق آنند 

در اینجا ممارست و کیاست  یک . طرح شوند
انقالبی . سازمان رھبری کننده مطرح است

کسی نیست کھ ھمھ شعارھا و خواستھای دور 
و نزدیک و غیر قابل تحقق در شرایط فعلی 
را برای رو کم کردن رقیب سیاسیش طرح 

، بی این جریانھا ضد انقالبی. می کند
اید لزوم ھویت خویش مسئولیت اند و اساسا ب

. و انگیزه حضور خویش را توضیح دھند
، انقالبی کسی است کھ واقعبینی انقالبی دارد

تنھا یک گام از توده ھا جلوتر است و 
تحوالت را با دست توده ھا می خواھد بھ 

انقالبی کسی است کھ اساس . انجام برساند
کسیسم لنینیسم را تئوریھای انقالبی نظیر مار

، بھ ترویج آن می بھ زیر پرسش نمی برد
پردازد و سپس در شرایط مشخص شعارھای 

 .انقالبی مشخص را از آنھا نتیجھ می گیرد
 ٦ادامھ در صفحھ...یکی دیگر از 

 چھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شود
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[Text eingeben]

 ... جنبش كمونیستی
. درسھای این جنبش فقدان رھبری آن است

توده ھا بھ میدان آمده اند گامھائی را نیز 
شتھ اند و حال در میدانی گام می زنند کھ بردا

در آن عمل ھمھ چیز و تئوری ھیچ چیز 
،  میدان سردرگمی است،این میدان. است

 میدانی است کھ ،میدان بی دورنمائی است
تنھا یاس و سرخوردگی و یا ماجراجوئی را 

 در اینجا لزوم یک .بھ ھمراه می آورد
در اینجا . رھبری انقالبی حس می شود

 است کھ حرکت توده برای انقالب روشن
باید سیل عظیمی . الزم است ولی کافی نیست

کھ راه افتاده است بھ مجاری ای جاری شود 
کھ تولید انرژی کند و مثمر ثمر واقع شود و 

. سدھا را درھم شکند و بناھای جدیدی بسازد
این حرکت باید بداند کھ کدام مناطق را در 

 اشغال رادیو ، مسئولشھرھا باید اشغال کند
، با نیروھای مسلح چگونھ تلویزیون کیست

در حقیقت . باید از نظر روانی برخورد کند
در جنگی کھ بعد از ماھھا میان طرفین 
درگیر می شود نیاز بھ رھبری منسجم و 
سازمان دھی انقالبی بمثابھ سلسلھ اعصاب 

، شبکھ اینترنت. بدنھ جنبش احساس می شود
یکی نمی توانند وظیفھ ست الکترونپیامکھا و پ

رھبری را بعھده گیرند بلکھ تنھا می توانند 
وسیلھ انتقال نظریات و یاری دھنده 

آنکس کھ ایده ھا و شعارھا . سازماندھی باشند
را بھ موقع طرح می کند و ابتکار عمل را 
داشتھ و می داند جنبش را بھ کجا رھبری کند 

آنکس کھ چون . لیاقت رھبری را دارد
 جنگی در ستاد فرماندھی می گوید فرمانده

و ، توپخانھ بوده اکنون نوبت خمپاره اندازھا
 ، پیشروی پیاده نظامنوبت حملھ تانکھا بعد

است وظیفھ رھبری را فھمیده و بھ جنبش 
با . مبارزه اجتماعی جنگ است. خط می دھد

دشمن بر سر . قھر انقالبی ھمراه است
ی  ماشینھای عظیم سرکوب بنا کرده ،قدرت
، قوه قضائیھ ، پاسدار، بسیجی، پلیسارتش

، رسمی و غیر اوباش و چاقوکشان شخصی
 این ارگانھا برای اعمال قھر و .رسمی دارد

خشونت است و نھ برای اجرای عطوفت 
زندان و شکنجھ و اعدام ابزار ادامھ . اسالمی

حیات این حکومت است و نھ ابزار نمایشی و 
یروھای با این آگاھی است کھ ن. تزئینی

انقالبی نیز باید برای یک جنگ فرسایشی و 
، ، ترویجییا جبھھ ای در تمام زمینھ ھا

، ، سیاسی، تئوریک، ھنری، فرھنگیتبلیغی
... ، روانی و، رسانھ ای، ورزشینظامی

چنین ارتشی نیاز بھ فرماندھی . آماده شوند
این فرماندھی تنھا حزب و از نظر ما . دارد

 تمام توانائی ھای حزب طبقھ کارگر است کھ
رھبری جنبش انقالبی و توده ای مردم میھن 

 .ما را دارد
عده ای از جنبش کنونی فورا این نتیجھ را 
گرفتھ اند کھ جنبش نشان می دھد کھ از 

. درون می جوشد و تابع تصمیم توده ھاست

توده ھا خود در پی آزادی خویشند و این 
شکلی ابتکاری از مبارزه مردم ایران است 

بھ زعم آنھا باید . ؟؟!!کھ  باید بدان دامن زد
مانع شد کھ کمونیستھا در این جنبش نفوذ 

 مسئلھ حزب و حزبیت را طرح ،کرده اند
“ دست نخورده“و “ باکره“باید جنبش . کنند

 مبلغین این .بماند و خودش تصمیم بگیرد
 و راست “چپ“نظریھ ضد حزبی ھا از 

د و برای کھ ول معطلن“ چپھا“البتھ . ھستند
راحتی و سپری کردن دوران مرخصی 
اجباری سیاسی خویش این تئوریھای بیعملی 

 .و خانھ نشینی و ضد انقالبی را می سازند
جائی کھ حزب و حزبیت نیست مبارزه ھم 

دلمشغولی و سرگرمی و محفل گپ . نیست
زنی روشنفکرانھ از یک مھمانی تا مھمانی 

است کھ ادا و اطوار روشنفکرانھ . بعدی است
تابع ھیچ انضباطی نیست و ریاکارانھ برای 
طبقھ کارگر کھ تنھا با انضباط زندگی می کند 

 .سینھ می زند
دست راستیھا بسیار با ھشیاری عمل می کنند 
و با احترام در حالی کھ دلشان غنج می رود 

ھای ضد حزبی کھ “ دست چپی“برای این 
دست چپ و راست خویش را نمی شناسند 

و “ دموکرات“ و بھ آنھا زننددست می 
 دست راستیھا .خطاب می کنند“ فرھیختھ“

نیز موافق این جنبش خود بخودی توده ای 
 این جنبش با “بکارت“آنھا نیز از . ھستند

سینھ ھای سپر کرده و متعصبانھ با رگھای 
برافروختھ دفاع می کنند و از کمونیستھای 

 می خواھند کھ بھ حریم آن تجاوز“ دیکتاتور“
 بودن “کایدئولوژی“ آنھا توده ھا را از .نکنند

جنبش می ھراسانند و مغزھا و اندیشھ ھای 
خویش را ارائھ می “ غیر ایدئولوژیک“

،  آنھا می گویند توسل بھ قھر لولوست.دھند
، نباید خشونت بکار برد باید حرام است

، خشونت را مانند مرتاضان ھندی تحمل کرد
. ی و ماندال خوبند، گاندلنین و استالین بدند

آنھا می گویند شاھپرستی و گزینش شاه عملی 
 ولی ،دموکراتیک و غیر ایدئولوژیک است

دشمنی با شاه ایدئولوژیک و زیر سر 
رب مذھب بھ اصراف ُش. کمونیستھاست

. مضر است ولی مقدارکمش بد نیست
حکومت نباید مذھبی باشد ولی باید روزھای 

 قرآن و در مدارس ،مذھبی را تعطیل کرد
 را شعار “ میھن، شاه،خدا“، شرعیات یاد داد

قرار داد و پذیرفت کھ مذھب رسمی کشور 
بھ زیارت حضرت . شیعھ اثنی عشری است

، در راه امامزاده داود سر ھر رضا رفت
نمائی، یک دست حضرت چھار راه راھ

عباس را گذاشت تا کسی از اسب بھ زیر 
ای سلطنت طلبان و دست راستیھ... نیفتد و

جامعھ “غیر کمونیست کھ خود را زیر نقاب 
و قبای سبز پنھان کرده و سبز قبا شده “ مدنی

می “ فاجعھ“، کسب رھبری کمونیستھا را اند
 البتھ برای آنھا فاجعھ نیز ھست ولی .دانند

، برای اکثریت برای زحمتکشان ایران

 پادشاھی ،، فاجعھخلقھای ایران فاجعھ نیست
ی ایران ھستند کھ ایران و جمھوری اسالم

ھر دو ضد کمونیست و ھر دو سرمایھ داری 
 .  ھستند

 جنبش دفاع می “اصالت“دست راستی ھا از 
، نھ خودبخودی بودن آنرا می خواھند، کنند

از آن جھت کھ مخالف رھبری ھستند 
برعکس از آن جھت کھ می خواھند تمام 

 دست .رھبریش را خودشان در دست بگیرند
 کھ از نظر ایدئولوژیک این راستیھا می دانند

 ایدئولوژی بورژوائی را ،جنبش فاقد رھبری
، توانائی ، قدمت طوالنی ترکھ از سنت بیشتر

، کادرھای ھای تبلیغاتی و مالی فراوان تر
برخوردار است در عمل می .. .بیشتر و

ھر جنبش خودبخودی جنبش . پذیرد
ھر جا کھ ایدئولوژی . بورژوائی است

اشتھ باشد جایش را کمونیسم حضور ند
. ایدئولوژی بورژوائی اشغال کرده است

جھان بی ایدئولوژی دروغ ھواداران کذاب 
و نمایندگان آشکار بورژوائی “ جامعھ مدنی“

 مخالفت دست راستیھا و اندیشمندان .است
بورژوازی با حزب و حزبیت تنھا منظور 
خاصی را در بر می گیرد کھ ھمان حزبیت 

 حزب وسیلھ ای برای زیرا. کمونیستی است
. اعمال رھبری طبقھ کارگر و جنبش است

حزب است کھ پرولتاریا را بھ یک طبقھ 
بورژوازی این . مستقل سیاسی بدل می کند

وسیلھ را بھ صورت حافظھ تاریخ در مردم 
 .در شکل طبیعی سنتی دارد

خود ھمین بورژوازی در تمام مالک جھان نھ 
حزاب دارد تنھا حزب بلکھ برای عوامفریبی ا

و توسط این ابزار بھ فریب مردم اشتغال می 
 .ورزد

جنبش کنونی در ایران فاقد رھبری است و 
طبیعتا بھ این اعتبار زیر نفوذ معنوی 
بورژوازی قرار می گیرد و مطابق 

بورژوازی از . خواستھای آنھا حركت می كند
ھم اکنون تبلیغ می کند کھ جنبش نباید بھ قھر 

گرائی باید  ند روی و افراط، از تمتوسل شود
، مسئلھ کسب قدرت سیاسی را در تبری جوید

،  باشدخیرخواه، دستور کار خود قرار ندھد
تظاھرات . در چارچوب قانون اساسی بماند

خیابانی را کھ بدون اجازه و غیر قانونی است 
کنار بگذارد و برا ی جلوگیری از نفوذ 

 شکال خانگی مبارزه رانیروھای انقالبی َا
 . مرجح بشمارد،یعنی بدون حضور مردم را

آنھا جنبش توده ای را با یاری شخصیتھا و 
ِ  عادت و سنت بورژوائی در  پایھ قدرتمند

رھبری می کنند و ھوای ، میان توده مردم
امپریالیستھا نیز می . ھمدیگر را نیز دارند

آنھا بھ . دانند کھ در درون ایران چھ می گذرد
ایران در خارج نیز موازات تالشھای درون 

ھمان نیروھای متزلزل و مذبذب را از نظر 
 .مالی و تبلیغاتی تقویت می کنند

نیروھای دست راستی از اینکھ طبقھ کارگر 
 ٧ادامھ در صفحھ...بھ میدان نیامده 

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

  ... جنبش كمونیستی
اگر روزی ھم طبقھ کارگر بھ . خوشحالند

میدان آیند باید نظریات آنھا را بپذیرد کھ 
بیعتا دریک جنبش فاقد رھبری کمونیستی ط

خواھد پذیرفت و در عمل استقالل خویش را 
از دست داده بھ چرخ پنجم تحقق خواستھای 

 .بورژوازی بدل می شود
حزبیت کمونیستی مانع اینگونھ تحوالت 

حزبیت کمونیستی با تثبیت خویش . است
بمثابھ نیروئی واقعی در تمام معامالت و 

 طرف دعواست و باید محاسبات سیاسی یک
برای انجام مانورھای سیاسی وی را بھ 

حزب چون نیروست بر اساس . حساب آورند
نیروی و حمایت معنوی توده ھا قادر است 
برای بھبود شرایط زندگی مردم امتیاز کسب 

حزب چون عامل معنوی و ابزار بسیج . کند
توده ای است می تواند ستون قدرتمندی برای 

می تواند . در ایران باشدتحقق دموکراسی 
ستون قدرتمندی برای حفظ تمامیت ارضی و 

حزب است کھ . استقالل ایران بھ حساب آید
حافظھ تاریخی و بایگانی تجربھ و تاریخ و 

بی حزبی . مبارزه پرولتاریا در ایران است
، یعنی فرار یعنی دشمنی با طبقھ کارگر

 گرم و لمیدن و عزلت در جایازمبارزه و 
عنی راحت طلبی و فرار از سنگر ، ینرم

، فرار از اتخاذ موضع اصولی و انقالبی
، بی حزبی یعنی پاسخگوئی و تقبل مسئولیت

ژست روشنفکری گرفتن و از عدم تقید 
 “آزادی فکری“احساس رضایت کردن و از 

صحبت کردن کاالھای استبدادی را بھ عنوان 
“ دموکراتیک“امتحان شده در آزمایشگاھھای 

 .غالب کردنبھ ھمھ 
 خرداد نشان داد کھ ما ھنوز ٢٢جنبش 

نتوانستھ ایم یک حزب قدرتمند مارکسیستی 
لنینیستی در ایران بنا کنیم تا بتواند مھر 

حزبی کھ باید . خویش را بر این جنبش بکوبد
بر پس مانده ھای رویزیونیسم چپ و راست 

، بر لیبرالیسم و مبارزه چریکی جدا از توده
ن چپ غلبھ کند و آنھا را حاکم بر مبارزا

این ) توفان( حزب کار ایران.متحد نماید
وظیفھ سخت را در حد توان خویش انجام می 
دھد و ھر روز بیشتر از روز قبل بھ اھمیت 

 .حزب و حزبیت تکیھ می کند
***** 

 
 

 ... برخورد بھ طبعھ كارگر
کاھای دموکراتیک آنھا از قبیل خواستن سندی

 ٢٢استھای جنبش  خو   درمستقل و آزاد
 .خرداد بازتاب نداشت

اینکھ مبارزه دموکراتیک با تغییر شرایط 
زندگی طبقھ کارگر پیوند دارد منوط بھ آن 
است کھ رھبری این مبارزه دموکراتیک در 
دست کدام طبقھ اجتماعی قرار گیرد تا با نفوذ 
در حاکمیت و تحت فشار قرار دادن دولت و 

رایط زندگی سرمایھ داران، بھبودی در ش
اگر رھبری جنبش . کارگران بوجود آورد

دموکراتیک در دست حزب طبقھ کارگر 
نباشد در عمل بورژوازی این رھبری را 
گرفتھ و تحقق دموکراسی را در خدمت بھبود 

این . شرایط زندگی کارگران قرار نمی دھد
گفتار کھ نخست باید بر ضد تقلب انتخابات 

ر این عرصھ مبارزه کرد و پس از پیروزی د
سایر خواستھا را طرح نمود تجزیھ مبارزه 
دموکراتیک و در عمل تجزیھ ھمبستگی 

 .  عموم خلق است
 خرداد در انتخابات تقلبی ٢٢فعالین جنبش 

شرکت کردند و علیرغم اینکھ تجارب سالھای 
گذشتھ را داشتند باز با این توھم بھ میدان 

. نندرفتند کھ میان بد و بدتر، بد را انتخاب ک
نفس این عمل مخالفت با سیاست کسانی بود 
کھ بھ تحریم فعال انتخابات فرا می خواندند و 
خواھان آن نبودند کھ برای رژیم جمھوری 

جنبش . اسالمی مشروعیتی کسب کرده باشند
 خرداد بی توجھ بھ ماھیت ریاکارانھ ٢٢

روحانیت بھ خودش دلخوشی می داد کھ 
بلیغ و ترغیب  ت.این بار گربھ استهللا انشاءا

مردم برای شرکت در انتخابات نتیجھ ای جز 
ایجاد توھم در میان مردم نداشت کھ گویا از 

اینکھ . این امامزاده معجزه ای بر می خیزد
سیر حوادث بھ جھت دیگری رفت در 
محاسبات ھیچ کدام از طرفھا بھ حساب نیامده 

مھم تعیین سیاستی است کھ باید برای . بود
ھمین . ماعی اتخاذ کردحل معضالت اجت

مشکل را ھواداران اصالحات در چھار سال 
باز باید میان بد و بدتر بد را . دیگر دارند
از ھم اکنون نمی توان مدعی . انتخاب کنند

شد کھ شرکت در انتخابات با احتمال 
 .       اعتراضات بعدی قابل توجیھ خواھد بود

 خرداد کھ رو دست خورده بود با ٢٢جنبش 
شعار رای مرا پس بده تنھا در سطح طرح 

باقی ماند و جبھھ خویش را از کسانیکھ فریب 
رژیم را نخورده و از ھمان بدو امر در 

.انتخابات شرکت نکرده بودند جدا نمود
بسیاری از فعالین کارگری انتخابات را 
تحریم کرده بودند و باین جھت نسبت بھ 
شعارھای انحرافی رای مرا پس بده کھ 

یت رژیم را برسمیت می شناختند و مشروع
از مرجع عالی ولی فقیھ تقاضای داوری 

 .داشتند بی تفاوت باقی ماندند
 خرداد نتوانست گسترش و ٢٢اینکھ جنبش 

تعمیق بیابد ناشی از ماھیت برنامھ و یا بی 
این جنبش نتوانستھ بود در . برنامگی آن بود

 .عمق جامعھ ریشھ بدواند
می کھ ضد دانش برای رژیم جمھوری اسال

 مھم ،است و تنھا بھ درآمد نفت متکی است
نیست کھ دربِِ دانشگاھھای ایران سالھا بستھ 

برادران این رژیم در افغانستان اساسا . باشند
با نفس پیدایش مدارس مخالفند و ھمھ 

در ھمان زمان . آموزگاران را سر می برند
خمینی بھ رھبری آقای عبدالکریم سروش کھ 

 یک انقالب ، شرمانھ منکر آن استامروز بی
فرھنگی اسالمی در ایران صورت گرفت و 

“ پاکسازی“فعالین دانشجوئی و استادان منتقد 

ھمین چاقوی  و از دانشگاھھا با زور شدند
آقای سروش . ھا اخراج گردیدندلباس شخصی

   حوزه  و مریدانشان از دانشگاھھای علمی،
قابل  و سرانجام در م،ھای اسالمی ساختند

سازمانھای دانشجوئی چپ کھ آنھا را قلع قمع 
بیش از . ، انجمنھای اسالمی علم نمودندکردند

یکسال دانشگاھھای ایران بھ علت انقالب 
اینکھ چھ ضربھ . فرھنگی تعطیل بود

اقتصادی بھ ایران وارد شد برای رژیم 
جمھوری اسالمی مھم نبود زیرا آنھا و از 

اقتصاد مال “ جملھ سروش ھا می دانستند کھ
 است و تا لحظھ ایکھ مصالح جمھوری “خر

اسالمی اقتضاء می کند نابودی آینده ایران 
بستن دانشگاھھا طبیعتا خساراتش . مھم نیست

برای برمال شدن . را فورا نشان نمی دھد
وقتی . نتیجھ این خسارتھا زمان الزم است

، بھداشت آن با کمبود مھندس و صنایع کشور
روبرو شد تازه معلوم .. .ر ودکتر و آموزگا

می شود چھ ضربھ ھولناکی بیک کشور 
خورده است کھ باید سالھا تالش کند تا این 

رژیم جمھوری . عقب ماندگی را جبران نماید
 ھمھ دانشگاھھا را اسالمی ابائی ندارد دِر

، خوابگاھھای دانشجویان را بھ آتش ببندد
 ، اساتید و نخبگان کشور را اخراج کند وکشد

شخص . برای فرار مغزھا تره ھم خرد نکند
خمینی بارھا بر ضد این سرمایھ ھای بزرگ 
کشور داد سخن داد و از بی مغزھا در مقابل 

، با مغزھا بدفاع برخاست و سروش ھا
، کروبی ، موسوی ھا، مخملبافھامھاجرانی ھا

برای . برایش دست زدند.. .، نبوی ھا وھا
سان رژیم اسالمی سرکوب روشنفکران آ

، خسارت اقتصادی وارده را نیز از است
با این استدالل کھ در صندوق پول بودجھ نفت 

 و نمی ین می کندمتاداریم و غصھ نداریم 
فھمد این درآمد را در جای مناسبی می 
توانست بکار برد کھ بھ پیشرفت کشور منجر 

جمھوری اسالمی کھ ھوادار پس رفت . شود
 .وداست از این واقعھ متاثر نمی ش

با این منطق است کھ سرکوب روشنفکران 
باید با نیروی انتظامی و بھ زور . ساده است

 .اسلحھ از تجمع آنھا جلو گرفت
ولی آیا با طبقھ کارگر نیز می شود این بازی 
را کرد؟ آیا این بال را بر سر طبقھ کارگر ھم 
می شود آورد؟ وقتی طبقھ کارگر بھ اعتصاب 

ندو قادر نیست دست می زند رژیم نمی توا
طبقھ کارگر را بھ خانھ خود بفرستد تا مانع 
تجمع اش شود برعکس رژیم باید تالش کند و 
برود آنھا را بر سر چرخ تولید بیاورد تا 

اگر رژیم در . تجمع کرده و کار و تولید کند
مورد روشنفکران، ھوادار پراکندن آنھاست 

، در مورد کارگران ھوادار تجمع آنھاست
، ھوادار آن کستن اعتصاب آنھاستھوادار ش

، چرخ است کھ آنھا تولید کنند تا چرخ تولید
تولید ثروت جامعھ نخوابد و از حرکت 

  .بازنایستد
، ولی تجمع کارگران بھ معنی قدرت آنھاست

 ٨ادامھ در صفحھ...بھ معنی متحد کردن

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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[Text eingeben]

 ... برخورد بھ طبعھ كارگر
 کھ رژیم گور خود آنھاست بھ معنی این است

کارگر معترض .  با دست خود می کندرا
وقتی تجمع کرد و متشکل شد نھ بھ صورتی 
فردی بلکھ بھ صورت دستجمعی محیط تولید 

، صدھا کارخانھ با این را ترک می کند
و در عرض مدت  راض روبرو می شوندتاع

 مبارزه بھ ده یکوتاھی ده ھا ھزار کارگر آما
 نیروھای ضد شورش می .خیابانھا می ریزند

وانند تجمع روشنفکران را کھ چند ده نفری ت
است متالشی کنند ولی گرد ھم آئی ھای 
کارگری را کھ از درون کارخانھ ھا آغاز می 
شود و بھ خیابانھا سرازیر می گردد نمی 

نیروی کارگری در تشکل . توان متالشی کرد
 .و قدرت جمعی آنھاست

تاکتیکی کھ رژیم در سرکوب و ایجاد 
کران دارد نمی تواند در پراکندگی روشنف

ممانعت از تجمع . میان کارگران استفاده کند
کارگران ھمان اعتصاب است کھ چرخ تولید 
را از حرکت می اندازد و تجمع کارگران 
منجر بھ سرازیری آنھا بھ خیابانھا شده کھ 
تازه ستونی است کھ روشنفکران می توانند 

 . بھ آن پیوستھ و آنرا تقویت کنند
شنفکران بھ علت شخصیت سرکوب رو

 عمومی را با تکیھ بر  احساسات،فردی
امکانات تبلیغاتی بورژوازی و زمینھ 
فرھنگی جوامع زیر سلطھ بسیار جریحھ دار 
می سازد ولی سرکوب در شمال شھر را 
ممکن است در جنوب شھر و یا در شھر 
کناری کسی احساس نکند و تا روز بعد 

لی سرکوب برایش خاتمھ یافتھ تلقی شود و
، بی نام نشان است کارگران عمومی است

گرچھ ممکن است آن افکار عمومی 
بورژوائی را در بدو کار بسیج نکند زیرا 
نیروی کارگری در شخصیتھای فردی و نام 
آوران بورژوائی نیست ولی آرامش دریای 
عمیقی را در خود دارد کھ ھراسش را بدل 

وقتی اعتصاب سر . طبقھ حاکمھ می افکند
بگیرد و طبقھ کارگر بھ میدان آید حتی آنھا 
کھ در مبارزات توده ای شرکت نکرده و یا 
مخالف آن بوده اند حضور اعتصاب را در 

، گاز، در نبود نفت و نان در نبود برق و آب
 تلویزیونھای دولتی .خانھ خود حس می کنند

، دیگر نمی شود با وسایل از کار می افتند
ط کار رفت زیرا حمل و نقل عمومی بھ محی

 .ان اتوبوسرانی اعتصاب کرده اندرکارگ
اعتصاب عمومی ھمھ را در بر می گیرد و 
رژیم چاره ای ندارد کھ در مقابل آن حکومت 

وقتی اعتصاب کارش باال . نظامی اعمال کند
گرفت آنوقت امکان تحقق خواستھای 
دموکراتیک نیز بیشتر خواھد بود و تنھا بھ 

ده محدود نمی شود و شعار رای ما را پس ب
، خواھان دریافت حقوق معوقھ خود است

خواھان آن است کھ شرایطی ایجاد شود تا 
 خواھان آن .حقوقش ھرگز بھ تعویق نیفتد

، تعطیل است کھ حق تشکیل اتحادیھ کارگری

روز اول ماه مھ برایش برسمیت شناختھ 
 خواستھای دموکراتیک کارگران دامنھ .شود

کراتیک بورژوازی اش از خواستھای دمو
گسترده تر است و باین جھت ھمھ خواستھای 
بورژوازی را در درون خودش بیدک می 

تعمیق دموکراسی و کشش بھ سمت . کشد
طبقھ کارگر شرط تضمین ھر حقوق 

ولی برای کشیدن . دموکراتیک دیگری است
کارگران بھ مبارزه باید از حقوق آنھا دفاع 

نام طبقھ باید پذیرفت کھ طبقھ ای ب. نمود
، باید پذیرفت کھ مبارزه کارگر وجود دارد

، باید پذیرفت کھ طبقاتی وجود دارد
، لیبرالیسم دشمن طبقھ خصوصی سازی

 باید پذیرفت کھ جامعھ باید بھ .کارگر است
باید پذیرفت کھ . سمت سوسیالیسم پیش رود

بورژوازی  دشمنان کمونیسم و ھواداران 
مونیست، کارل پوپرھا و اندیشمندان ضد ک

باید ھویت طبقھ کارگر . دشمنان مردم ایرانند
، پذیرفت کھ ثروت را برسمیت شناخت

جامعھ ناشی از بھره کشی از طبقھ کارگر 
 تنھا با این دید است کھ می شود با طبقھ .است

کارگر پیوند بر قرار کرد برای تحقق 
ھمھ کسانیکھ ھم و . دموکراسی مبارزه کرد

 ھای باال بلند ضد غمشان این شده کھ خطابھ
کمونیستی امضاء کنند و افکار روشنفکران 
گمراه را بر ضد کمونیستھا و ھواداران طبقھ 

 ،کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا بسیج کنند
بدترین مستبدین ھستند کھ ھرگز قادر 
نخواھند بود کار مبارزه دموکراتیک را بھ 

ھمھ آنھا کھ بھ پرولتاریا نھ بھ . پایان برسانند
ثابھ طبقھ ای مستقل کھ باید حزب خودش را م

داشتھ باشد نگاه کرده بلکھ پرولتاریا را چرخ 
پنجم بورژوازی می دانند دشمنان دموکراسی 

ھمھ آنھا کھ می خواھند با . در ایران ھستند
تکیھ بر جنبش سبز از باالی سر پرولتاریا و 
بدون حضور پرولتاریا دموکراسی مذھبی 

خودشان را در یعنی دموکراسی بین 
گفتمانھای مذھبی خویش بوجود آورند 
مستبدھای کالشی ھستند کھ نھ ھوادار 
کارگران ھستند و نھ از دموکراسی دفاع می 

ھمھ آن روشنفکران توبھ کاری کھ . کنند
شکنجھ نشده از مارکسیسم توبھ کردند و 
کارل پوپرھا را ذکر گرفتند و ھر روز و ھر 

ی حاجت شب قبل و بعد از غذا و قضا
انزجار خویش را از خشونت مردم و نھ 
خشونت حاکمیت ابراز می دارند و ھوادار 
دموکراسی سلطنت طلبی شده اند بدترین 
مستبدینی ھستند کھ با اوج مبارزه و تشدید 
تضادھا باید ماھیت خویش را نشان دھند و 
قادر نخواھند بود بھ بندبازی سیاسی ادامھ 

بھھ انقالب و تشدید مبارزه خطوط ج. دھند
 ٢٢ضد انقالب را روشن می کند و جنبش 

باید از . خرداد آغاز این صفبندی است
د ، بایاعتصاب عمومی کارگران حمایت کرد

از آزادی احزاب بویژه احزاب کارگری 
، باید از آزادی وکمونیستی حمایت کرد

ه مطبوعات کمونیست حمایت ژمطبوعات بوی
نیان سیاسی ، باید ھوادار آزادی ھمھ زنداکرد

و بویژه زندانیان کمونیست بود کھ بیش از 
ھمھ زندانیان در اسارت بورژواھا و مستبدین 

برخورد بھ کمونیستھا معیار روشن . بوده اند
. ماھیت دموکراتیک جریانھا و یا افراد است

، چنین برداشتی از جنبشی کھ چنین دیدی
مبارزه و برخورد بھ طبقھ کارگر نداشتھ باشد 

یست طبقھ کارگر را بھ صحنھ بکشد و قادر ن
 این جنبش .بھ عنوان متحد وی عمل کند

خودش در مبارزه دموکراتیک منزوی می 
در دنیای امپریالیسم ھرگز نمی شود . گردد

مبارزه دموکراتیک را بدون پیوند زدن آن با 
مبارزه ضد امپریالیستی و بدون توجھ بھ 

ز این یکی ا. بسیج طبقھ کارگر بھ پیش برد
نقاط ضعف جنبش طبقھ مرفھ و متوسط 
کنونی جامعھ ایران است کھ بھ جنبش سبز 

 .معروف شده است
***** 

 
 ...شتری کھ بھ در خانھ

دادستان تھران در واکنش بھ نامھ ھمسر آقای 
کروبی در مورد شکنجھ فرزندش کھ با 
عکس و تفصیالت در ھمھ جا منعکس شده 

یر علی کروبی باید دستگ“: است می گوید
 ).تکیھ از توفان(.“شدن خود را اثبات کند

عباس جعفری دولت آبادی در روز دوشنبھ 
 فوریھ در گفت و گو با ١٥ بھمن مطابق ٢٦

خبرگزاری ایلنا اظھار داشت کھ از طریق 
ھای بھ عمل آمده از نیروی ستعالما“

، سپاه پاسداران و وزارت اطالعات انتظامی
داشت اصال باز“مطلع شده کھ علی کروبی 

 .“نشده است
روزنامھ جوان کھ نزدیک بھ سپاه پاسداران 
است با تائید بازداشت علی کروبی توسط 

این بازداشت را کوتاه “ “نیروھای امنیتی
 “.خوانده است

در نامھ فاطمھ کروبی بھ سید علی خامنھ ای 
با اشاره بھ شکنجھ فرزندش کھ گویا خونش 

 تر از ھمھ فرزندان دیگر ایران زمین رنگین
 پسرش را ،است آمده کھ عامالن شکنجھ

کرده اند کھ مجازات “ فعلی“تھدید بھ انجام 
ارتکاب آن در قانون مجازات اسالمی مرگ 

 البتھ خانم فاطمھ کروبی فراموش کرده .است
کھ پسرش را تنھا بھ انجام تجاوز جنسی 
تھدید کرده اند و چنانچھ تشخیص دھند وی 

بھ “ فعل“آن محارب با خدا است تھدید بھ 
 کھ در قوانین یدآدر می “ فعل“صورت خود 

مجازات اسالمی اشکالی بر آن متصور 
مگر صدھا دختر باکره مجاھد را بعد . نیست

از تجاوز در زندان در ھمان اوایل سالھای 
 تیرباران نکردند؟ در آن زمان این ١٣٦٠

 اصولیت اسالمی تلقی می شد کھ عین“ فعل“
نبود و تا بھ امروز مورد اعتراض روحانیت 

البتھ فراموش نکنیم در این عرصھ . ھم نیست
 ٩ادامھ در صفحھ...توده ای ھا و اکثریتیھا

پیوند جوانان، زنان ، با طبقھ كارگر از شرایط پیروزي بر نظام است



    

 ٩                                    صفحھ                                                 توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٩  فروردین  ماه –١٢١   شماره  

[Text eingeben]

  ...شتری کھ بھ در خانھ
“ ضد انقالب“نیز اعتراضی بھ کشتار 

 .نداشتند
آقای جعفری دولت آبادی در اظھارات خویش 

ھیچ دستوری برای بازداشت “بیان کردند کھ 
و در تکمیل “ نشده بودعلی کروبی صادر 

اگر ایشان “ اظھارات خویش در خواست کرد
ادعا دارد کھ بازداشت شده باید دالیل و محل 

ھمھ جا تکیھ (.“نگھداری خود را اعالم کند
 ).از توفان

فردی در . عمق فاجعھ در این جاست
جمھوری اسالمی با بدن ضرب و شتم دیده و 
شکنجھ شده بھ نیروی انتظامی مراجعھ می 
کند و نشان می دھد کھ شکنجھ شده است و 
اظھار می دارد کھ ربایندگان وی قصد تجاوز 

، در ھر جامعھ مدرن. بھ وی داشتھ اند
انتظامی فورا دست   نیروھای، انسانیمترقی

، رد یابی کرده بھ کار شده بھ تحقیق پرداختھ
تا مجرمین را پیدا کرده در مقابل دادگاه قرار 

آنھا را بھ مجازاتھای دھند تا قوه قضائیھ 
در ھر جامعھ ای کھ . مقتضی محکوم کند

قانون جنگل بر آن حاکم نباشد و ھمھ مردم 
در مقابل قانون از حقوق یکسان برخوردارند 

، در ھر جامعھ ایکھ بھ عنوان جامعھ باشند
باید در آن امنیت فردی و انسانی مستقر باشد 

بدیھی است بقدری تعقیب خاطیان و مجرمین 
 نیازی بھ اظھار آن نیست و مسئولین در کھ

آن جامعھ بھ صورت طبیعی و بدیھی دست 
تصورش را بکنید کھ در یک . بکار می شوند

یک کشور مدرن در ، کشور متکی بر قانون
، کشوری کھ بھ حقوق انسان احترام و مدنی

، می گذارد و بربرھا در آن بر سر کار نیستند
امی کھ یک قربانی تجاوز بھ دستگاه انتظ

وظیفھ اش ایجاد امنیت و پاسداری از امنیت 
افراد است مراجعھ کرده و می گوید مرا 

 و گروگان گرفتھ بودند و شکنجھ داده اند
 آنوقت ،تقاضای حمایت و پیگیری می کند

وی را از کالنتری بیرون بیاندازند و بگویند 
اول برو سند بیار کھ ترا دزدیده و گروگان 

جھ کرده اند تا ما دست گرفتھ بودند و شکن
مامورین حفظ امنیت بجای آنکھ . بکار شویم

، قربانی را مورد تھدید بدنبال مجرم بگردند
 از قربانی .قرار می دھند تا دھانش را ببندد

درخواست می کنند تا مورد تھدید و ظلم و 
امر . جور قرار گرفتن خویش را ثابت کند

تحقیق و بررسی و رد یابی و پیگیری در 
 . امعھ اسالمی حرف مفت استج

اگر در جامعھ ای قربانی ھای جرایم از ھمھ 
این امکانات برخوردار بودند کھ خود ببرند و 
بدوزند و در آن گیرو دار شکنجھ و تعقیب و 
توھین ھمھ مدارک را برای شناسائی مجرم 
ارائھ دھند و این قانون عمومی حاکم بر این 

 مجزائی بھ جامعھ بود کھ دیگر نیازی بھ قوه
 .عنوان دستگاه انتظامی نبود

فقط در ممالک استبدادی فردی کھ مملو از 
مستبدین ریز و درشت است و ھر کس برای 
خود یک والیت فقیھ کوچک است می تواند 

از تعدد زندانھا و مامورین و شکنجھ گران 
در یک کشور اسالمی . خصوصی سخن گفت

، کھ خیر سرشان باصطالح قوه قضائیھ دارد
، ، ارتش، قوه مقننھ داردقوه مجریھ دارد

، دادگاه و زندان دارد یک عده  بسیجی،سپاه
،  روشن می دزدندزورآدمربا مردم را در 

، تھدید می کنند و در خیابانھا شکنجھ می کنند
 و دادستان آن کشور رھا می سازند  وول

، قربانی  برای یافتن مجرمینبجای پیگیری
 جامعھ .غگوئی می کندرا متھم بھ اتھام و درو

 نمی تواند ،ایکھ بر این اساس استوار باشد
ما شاھدیم کھ . برای مدت مدید برقرار بماند

این شتر آدمخواری چگونھ از در خانھ مجاھد 
و فدائی و توفانی و پیکاری بدر خانھ 

 .منتظری و کروبی رسیده است
جامعھ ای با این مشخصات ارکانش در 

قوای .  استخدمت منافع شخصی افراد
چندگانھ اش را برای این بوجود آورده اند کھ 
فقط از چند نفر و نھ از کل حقوق افراد 

ایران بھ خانھ شخصی . جامعھ حمایت کند
. چند تا قداره بند و چاقوکش تبدیل شده است

 داددادستان کھ گور مرگش نام بی مسمای 
 را بر خود نھاده است داد کسی را نمی ستان

وی مغزش .  بیدادگستر استستاند بر عکس
بقدری کوچک و فھمش بقدری محدود است 
کھ گویا ھنوز در عالم ھپروت در دوران 

این . بربریت و نھ شھر نشینی زندگی می کند
اظھارات وقیحانھ نشان افتخار ھیچ رژیمی 

این عده اساس .  ننگ یک رژیم است،نیست
. درک و تفکرشان از جامعھ خطرناک است

 ای ھستند کھ بر مسند آدمخوران حرفھ
حکومت نشستھ اند و اقدامات خویش را 

معلوم نیست بھ این عفریتھا . بدیھی می دانند
چھ کسی این حقوق را داده تا بھ سایر 
انسانھای این جامعھ ستم روا دارند و حقوق 

این . بدیھی آنھا را با بی شرمی لگدمال کنند
آن فاجعھ واقعی است کھ مقامات در قدرت 

ابتدائی ترین اصولی را کھ برای ھنوز 
 ،بازداشتن از فروپاشی یک جامعھ الزم است

نمی شناسند و شاید ھم نمی دانند کھ باید بھ 
چنین اصولی برای حفظ کل جامعھ احترام 

پیگرد جانیان و مجرمین . گذاشت و پایبند بود
امر دلبخواھی نیست کھ بھ ... و متخلفین و

جامعھ را . ھوا و ھوس یک فرد وابستھ باشد
. بر اساس خلق و خوی نمی توان اداره کرد

بھ اصول کشور داری و جامعھ شناسی نیاز 
در . ھست کھ این قداره بندان با آن آشنا نیستند

فردای شکنجھ کردن فرزند آقای عباس 
، وقتی پای خودش نیز بھ جعفری دولت آبادی

میان آمد تازه می فھمد کھ احترام بھ اصول و 
ی ارزشھای انسانی تا بھ چھ حرمت نگھدار

 از .برای نظم اجتماعی ضرورت داردحد 
قادره بند ضد علم و دانش ھمین ھا بیرون می 

  .ریزند
***** 

 
 

 ...دانش و فن آوری
 تا جلوی پیشرفت دانش را و غسل کنید

بگیرید و نگذارید کھ مردم آگاه شوند کھ 
آنوقت چاھھای جمکران بھ چاھک ھا بدل 

 .شما را در آن می کنندمی شود کھ سر 
، یک روحانیت برای حل ھر مشکلی یک آیھ

، یک دعا و یک توضیح ، یک وردسوره
فراموش نکنیم . فتوا داردالمسائل و یک 

روحانیت این . امامزاده و دخیل نیز دارد
داروھای مذھبی را برای دیگران تجویز می 

ولی خودش برای حل مشکالت از این . کند
بجای زیارت کربال . ی کندداروھا استفاده نم

بھ لندن می رود و تحت معاینھ و معالجھ 
در .  می کند“چک آپ“قرار می گیرد و 

مدارس ایران می خواھد علوم را اسالمی کند 
 آدم و حوا را ،و بجای دانش انسان شناسی

م کند و تئوریھای چارلز داروین را بدور َلَع
د بیاندازد و از دانش زمین شناسی استفاده نکن

کھ با تئوری مذھبی پیدایش زمین در تناقض 
ولی از کارشناسان خارجی کھ ... است و

مسلمان نیستند و کافرند برای رفع نیازھای 
رژیم جمھوری اسالمی . خویش استفاده کند

ناچار است برای مقابلھ با تبلیغات رادیوھای 
بیگانھ از دستگاھھای ایجاد پارازیت استفاده 

دم از دستگاھھای شنود کند و برای کنترل مر
 .ساخت آلمان

رژیم جمھوری اسالمی بھ صنایع موشک 
، تسلیحاتی و ھستھ ای توجھ می کند سازی

در حالیکھ کارشناسان در این زمینھ باید بھ 
، فیزیک و شیمی دست پیدا علوم ریاضیات

. کنند تا بتوانند بدانش ھستھ ای مسلط شوند
رژیم جمھوری اسالمی حتی برای حفظ 

دش در دنیای پر تضاد کنونی بھ علوم خو
این آن تناقض است کھ جمھوری . داردنیاز 

 .اسالمی با آن در گیر است
 خرداد ھمان نسلی است کھ در نتیجھ ٢٢نسل 

، تداخل دانشگاه و حوزه بوجود آمده است
ھمان نسلی است کھ آقای سروش با انقالب 

کرده بود و “ اسالمی“فرھنگیش آنھا را 
مقاوم و مبارزه را یا کشتھ بود و دانشجویان 

 این رھبران .یا از دانشگاه اخراج کرده بود
انقالب فرھنگی کھ زیر چتر عوامفریب 
روشنفکری سنگر دانشگاه را برای چند 
صباحی شکستند و زندگیھای فراوانی را 
نابود ساختند نتوانستند اراده ملت ایران را 

 در مقابل دانش بشری نمی شود. درھم شکنند
مذھب . مذھب ضد علم است. مقاومت کرد

. محصول جھل بشر بھ طبیعت و اجتماع است
با پیشرفت . مذھب ناشی از نادانی است

 پایھ ھای مذھب و ھر آنچھ تا دیروز ،علوم
معجزه بود و امروز دیگر دالیل پیدایشش 

بھمین جھت . معلوم است متزلزل می شود
ھمھ مذاھب با دانشگاه و علم سر دشمنی 

چون پیشرفت علوم را مرگ خود می . رنددا
آخوندھا می خواھند با انقالب مجدد . بینند

مذھبی و اینبار نھ بھ رھبری آقای سروش 
 ١٠ادامھ در صفحھ...بلکھ برھبری شیخ

تجاوزگران استعمارگر، باید خاك عراق و افغانستان را بي قید و شرط ترك كنند
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[Text eingeben]

   ...دانش و فن آوری
. جنتی مغز دانشجویان را شستشو دھند

فرزندان این آقایان یعنی آقا زاده ھا در خارج 
دانشگاھھای جھان بھ تحصیل از ایران در 

آخوندھا خرافات را برای جوانان . مشغولند
ایران می خواھند تا سلطھ آنھا را بھ مثابھ 
امر خداداد بپذیرند وگرنھ در درون خود 
آگاھند کھ رژیم جمھوری اسالمی فانوس رو 

 .بھ باد است و آینده ای ندارد
اکنون در ایران رژیم جمھوری اسالمی با 

در قرن . نیز روبرو شده استاین تناقض 
 قبل سقوط کرد ١۴٠٠بیست یكم نمی شود بھ 

در قرن . و با ھمان استدالل مردم را فریفت
بیست یکم باید بھ دانش احترام گذارد و برای 

 باید آنرا ،بقاء خود و برای بقاء جامعھ خود
ولی آموختن و بکار . آموخت و بکار برد

 ،بردن دانش رودررویی با خرافات است
رودررویی با جھالت است و در عمل 

این . رودررویی با جمھوری اسالمی است
اگر ! جمھوری اسالمی چوب دو سر طالست

بھ دانش تکیھ کند و آگاھی مردم را افزایش 
دھد کھ در ھر صورت جلوی آنرا نمی تواند 
بگیرد شمارش معکوس عمر فاسدش را آغاز 
کرده است و اگر جلوی آنرا بگیرد کھ بھر 

ورت موفق نمی شود از توان و قدرت ص
روحانیت کاستھ است و وی نمی تواند قدرتش 

وی برای حفظ سلطھ اش بھ . را تحمیل کند
کارشناس شنود نیاز دارد کھ بتواند با 

وی برای اینکھ . دستگاھھای مدرن کار کند
 باید کارشناس تربیت ،مامور شنودش بشنود

ھا و ، برای اینکھ بتواند سانسور رسانھ کند
شبکھ اینترنت را راه بیاندازد ناچار است 
کارشناس تربیت کند و این کارشناسان کھ 
خودشان با افکار آزاد دیگران و بحث و 
تبادل نظر آنھا روبرو می شوند نمی توانند 
تحت تاثیر قرار نگیرند و این جبر زمان است 
و طبیعی است کھ چنین افرادی بھ مزخرفاتی 

کلھ احمدی نژاد فقط با نظیر ھالھ نور بدور 
 رژیم در یک کالف .تمسخر پاسخ می دھند

این بن بست در . سردرگم گیر افتاده است
عرصھ نزاع دائمی میان آگاھی و نادانی 
است و در این عرصھ این جھالت است کھ 

 .بازنده است
،  پرھیزکاری،روحانیت کھ در روی زمین

، تقوا را تبلیغ می کند و ھر آنچھ امساک
 زیباست بھ بھشت حوالھ می دھد خوب و

ھ ھا یخودش در عمل بھ ھیچکدام از این توص
 با یک کوزه وقعی نمی گذارد و سھم امام را

روحانیت فرق چلوکباب با . آب باال می  کشد
نان و پنیر را می فھمد و علیرغم اینکھ مردم 
را بھ تناول نان و پنیر دعوت می کند ولی 

ه اش را خودش منتظر بھشت برین کھ وعد
بھ مردم می دھد نیست تا در آنجا بھ انواع و 

وی ترجیح . اقسام اطعمھ و اشربھ دست بیابد
می دھد بھشت را برای خودش در روی 

وی برای این زندگی ھای . زمین برپا کند

بھ رواج نادانی و ، افسانھ ای بھ تعمیق مردم
.  متوسل می شودخرافاتترویج بھ بسط 

نی با دانش و بھمین جھت جھالت و دشم
دانشمند و دانشجو و دانش آموز در ماھیت 

حتی روشنفکران دینی . رژیم روحانیت است
نظیر سروش و یا مھاجرانی و نظایر آنھا نیز 

کسانیکھ . مبلغان خرافات و ضد دانش ھستند
ء عام بوده ولی مخالف سنگسار زنان در مال

سنگسار زنان را در پادگانھا تائید می کنند و 
قوانین بربرمنشانھ قصاص صحھ می یا بر 

و گذارند نمی توانند از علمیت قوانین 
آنھا نمایندگان .  حمایت کننداجتماعینظریات 

 ضد مدرنیتھ، ضد  .نیستند“ مدرنیتھ“دینی 
حتی حداقل گام بھ سوی مدرنیتھ یعنی جدائی 
دین از دولت و تبدیل دین بھ یک امِر وجدانی 

ِ  مردم، می باشند ین نباید د. و خصوصی
. قطبنمای سیاست در اداره کشور قرار گیرد

اینکھ یک آدم سیاستمدار می تواند بی دین و 
یا با دین باشد رطی بھ جدائی دین از دولت 

سیاستمدار متدین حق ندارد مالکھای . ندارد
مذھبی را مالک تشخیص برای اداره کشور 

باین جھت ممالک متمدن قوانین . قرار دھد
ارند کھ دین را امر اساسی مدرنی د

خصوصی تلقی کرده و از دولت جدا نموده 
با شامبورتی بازی نمی شود دین را با . است

 .سیاست مخلوط کرد
***** 

 
 

 ...تكامل در وحدت
برای اولین بار امکان پیروزی سوسیالیسم را 

ناموزونی “. در یک کشور واحد بیان داشت
، قانون بی چون و تکامل اقتصادی و سیاسی

 از اینجا نتیجھ می .ی سرمایھ داری استچرا
در ء شود کھ پیروزی سوسیالیسم ابتدا

معدودی از کشورھا و یا حتی در کشور 
بدین “ .جداگانھ سرمایھ داری ممکن است

ترتیب حکم انگلس در باره ھمزمان بودن 
انقالب پرولتری در ھمھ کشورھای سرمایھ 
داری اروپا جای خود را بھ امکان پیروزی 

لنین کھ خود . ر کشور واحد دادالیسم دسوسی
را اسیر کلمات نمی دانست توانست تئوری 
مارکس و انگلس را تکامل دھد و در انطباق 

. با اوضاع و احوال دوران جدید بگذارد
انقالب سوسیالیستی اکتبر دال بر صحت حکم 
لنین است و نشان می دھد کھ جنگ 

 نھ امپریالیستی می تواند جبھھ امپریالیسم را
تنھا در یک کشور پیشرفتھ کھ در کشوری از 

انقالب . لحاظ صنعتی تکامل نیافتھ بگسلد
اکتبر چین کھ در کشور نیمھ مستعمره و نیمھ 
فئودال روی داد نمونھ دیگری از صحت 

 .ما بعد بھ آن خواھیم پرداخت. حکم لنین است
 

 مارکسیسم و انقالب سوسیالیستی اکتبر
عھ سرمایھ داری مارکس می آموزد کھ جام

آخرین نظام مبتنی بر استثمار انسان از انسان 

جامعھ نوینی کھ از آن بیرون می آید . است
، در این جھت پیش می رود کھ بھ طبقھ

پی . مبارزه طبقاتی و استثمار پایان بخشد
ریزی و بنای این جامعھ نوین رسالت 

، طبقھ ای کھ نھ تاریخی طبقھ کارگر است
ام جامعھ را از تمایز طبقاتی تنھا خود بلکھ تم

 .و مبارزه طبقاتی می رھاند
، رھبری تاریخ بھ پرولتاریا سپرده شده است“

طبقھ ای کھ بنابر وضع کامل اجتماعی خود 
فقط زمانی می تواند خود را آزاد کند کھ 

، ھرگونھ استثمار را بطور ھرگونھ بردگی
،  و کارل مارکسانگلس(“کلی نابود سازد

 پرولتاریا از -)١٤٩لد دوم ص آثار منتخب ج
 چھ وسیلھ ای می تواند وظیفھ باو چھ راھی 

تاریخی خود را بھ انجام برساند؟ راھی کھ 
پرولتاریا برای تحقق رسالت خود در پیش 
می گیرد ھمان راھی است کھ قوانین عینی 
جامعھ سرمایھ داری در پیش پای او می 

 در راه پرولتاریا راه مبارزه طبقاتی. گذاردند
تمام سطوح و بویژه در سطح سیاسی آن است 
کھ تحت رھبری حزب سیاسی بھ انقالب 
سوسیالیستی و تجدید سازمان جامعھ منتھی 

شرط الزم برای انقالب .    خواھد شد
پرولتاریائی وجود دو طبقھ پرولتاریا و 
بورژوازی و در درجھ معینی از تکامل 

ن برای آنکھ تضاد میا. نیروھای مولده  است
نیروھای مولد و روابط تولید آنچنان حاد شود 
کھ انقالب سوسیالیستی بتواند اجراء شود یا 

، باید الاقل در دستور کار قرار گیرد
نیروھای مولد بدرجھ معینی از تکامل رسیده 

 این سخن مارکس را ھم بیفزائیم کھ .باشند
انقالب فقط ھنگامی میسر است کھ با تولید “

تاریای صنعتی دست کم ، پرولسرمایھ داری
مقام در خور اھمیتی در میان توده ھای مردم 

اگر پرولتاریا نتواند بھ مثابھ “ .یافتھ باشد
قاطع منافع آنی و آتی توده مدافع پیگیر و 

ھای زحمتکش و استثمار شونده اعتماد آنھا 
انقالب سوسیالیستی و دگرگونی ، را جلب کند

 .یوستسوسیالیستی جامعھ بھ وقوع نخواھد پ
بر این نکتھ یکبار دیگر تاکید کنیم کھ مارکس 

، از آن و انگلس از پرولتاریا سخن می  گویند
طبقھ ای کھ بھ علت نداشتن وسایل تولید 
مجبور است برای گذراندن زندگی نیروی 
کار خود را بھ مثابھ کاال در بازار بھ سرمایھ 

 تقسیم پرولتاریای جھانی .دار بفروشد
مل صنعتی کشورھا بھ برحسب درجھ تکا

عبارت دیگر تقسیم بھ پرولتاریای کشورھای 
صنعتی پیشرفتھ و پرولتاریای کشورھای 
صنعتی کم رشد در مارکسیسم جائی ندارد 
ایاالت متحده آمریکا از لحاظ درجھ تکامل 

، نیروھای مولده بھ مراتب برتر از ایتالیا
، بلژیک و کشورھای سرمایھ داری سوئد

میان پرولتاریای این است اما ھیچکس 
کشورھا در انجام رسالت تاریخی خود تفاوتی 

نامعقول تر اینکھ اگر . قائل نمی شود
 ١١ادامھ در صفحھ...پرولتاریا در 

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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 ...تكامل در وحدت
کشورھای صنعتی پیشرفتھ حق و وظیفھ دارد 
بدنبال انقالب سوسیالیستی برود گویا 
پرولتاریای کشورھای صنعتی کم رشد باید 

 رفتن بھ سوی انقالب خودداری ورزد از
زیرا کھ پس از پیروزی بھ علت کمی رشد 
نیروھای مولد بھ اھداف انقالب دست نخواھد 

حاال چرا پرولتاریا در راس دولت . یافت
سوسیالیستی از توسعھ و تکامل نیروھای 
مولد ناتوان است و حتما باید این کار را از 

حق دارد لنین . بورژوازی بطلبد معلوم نیست
اگر برای ایجاد سوسیالیسم “: وقتی می نویسد

، اگر چھ الزم استھنگ رسطح معینی از ف
کسی نمی تواند بگوید این سطح معین 

کدام است زیرا در کشورھای “ فرھنگ“
، پس اروپای باختری این سطح متفاوت است

چرا نباید ابتدا از طریق انقالبی محملھای این 
 سپس بر بنیاد سطح معین را بدست آوریم و

حکومت کارگری و دھقانی و نظام شوروی 
برای رسیدن بھ خلقھای دیگر بحرکت در 

 .“آئیم
شما می گوئید برای ایجاد سوسیالیسم تمدن 

بسیار خوب پس چرا نمی بایست . الزم است
، ابتداء محملھائی از تمدن نظیر طرد مالکین

طرد سرمایھ داران روسیھ را در کشور خود 
و سپس حرکت بھ جانب عملی کنیم 

سوسیالیسم را آغاز نمائیم؟ در کدام کتابی 
خوانده اید کھ چنین تغییر شکل عادی تاریخی 

: لنین(.“امری است غیرمجاز و یا غیر ممکن
، آثار منتخب بھ زبان “در باره انقالب ما“

اکنون ببینیم انقالب ) ٨٦٨فارسی ص 
سوسیالیستی چیست و آیا انقالب اکتبر در 

در چارچوب تعریف انقالب روسیھ 
 .سوسیالیستی می گنجد یا خیر

انقالب سوسیالیستی یعنی پیروزی پرولتاریا 
، تبدیل پرولتاریا بھ طبقھ بر بورژوازی

حاکمھ و تجدید سازمان جامعھ در جھت 
، پیروزی پیشرفت بھ سوی نابودی طبقات

پرولتاریا بر بورژوازی بدین معنی است کھ 
ا از مسند قدرت طبقھ کارگر بورژوازی ر

بزیر می کشد جای او را بھ صورت طبقھ 
حاکم می گیرد و وسایل تولید را بھ مالکیت 

 .اجتماعی در می آورد
مارکس و انگلس ھر کجا کھ از انقالب 
سوسیالیستی یا انقالب پرولتاریائی سخن گفتھ 

در . اند ھمین مضمون را بیان داشتھ اند
: ه استنخست چنین آمد“ مانیفست کمونیست“
ھدف فوری کمونیست ھا عبارت است از “

تبدیل پرولترھا بھ طبقھ و سرنگونی حاکمیت 
بورژوائی و تصرف قدرت سیاسی توسط 

تبدیل “ مانیفست“ جالب است کھ .“پرولتاریا
، یعنی تشکیل حزب و طبقھپرولتاریا را بھ 

ھدف “ مثابھ مبارزه سیاسی پرولتاریا را بھ 
دف خود و نھ ھ“ فوری کمونیست ھا

در مرحلھ “:  کمی دورتر.پرولتاریا می شمرد
، تبدیل پرولتاریا بھ اول در انقالب کارگری

پرولتاریا ھمھ سرمایھ را “ “طبقھ حاکمھ است
، کم کم از دست بورژوازی بیرون می کشد

ابزار تولید را در دست دولت یعنی 
پرولتاریای سازمان یافتھ بھ صورت طبقھ 

  ھر چھ سریعترحاکمھ متمرکز می سازد و
کمیت نیروھای مولد را افزایش می 

 از این عبارات دو )تکیھ از ماست(“.دھد
نخست اینکھ پرولتاریا : نکتھ استنتاج می شود

باید قبل از ھر چیز قدرت حاکمھ را بدست 
 حاکمیت سیاسی پرولتاریا نشانھ اساسی .آورد

انقالب پرولتاریائی است و دیگر اینکھ دولت 
 نیست جز پرولتاریای پرولتری چیزی

سازمان یافتھ بھ صورت طبقھ حاکمھ کھ تمام 
 می متمرکزوسائیل تولید را در دست خود 

گرداند و این تمرکز ضروری است برای 
آنکھ بھ ھرج و مرج تولید پایان داده شود و 

 .تکامل اقتصاد بر طبق نقشھ انجام گیرد
 

***** 
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الکترونیکیتوفان
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)منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعھ نمائید ۴۵توفان الکترونیکی شماره (

 سال ٨٩آیا سال  حد اقل دستمزد کارگران ،پیرامون ، پیام تبریک حزب بھ مردم ایران  ! فرخنده باد نوروز: این شماره میخوانیددر
بیانیھ فعالین حزب در  فراخوان و ،)بات عراقدرحاشیھ انتخا(بمناسبت ھفتمین سالگرد اشغال عراقانفجار جنبش کارگری خواھد بود؟،

دیدار درحاشیھ !  تحریف مبارزات مردم موقوفقھ کوتاه، ھفتمین سالگرد اشغال عراق، دست امپریالیستھا از منطادا و آمریکا بمناسبت کان
 جنگ در مورد عراق،ضد  افشاگری یک فعال د،زم و ملزوم یکدیگرن مبارزه دمکراتیک و ضد امپریالیستی ال،کاسپین ماکان از اسرائیل 

پایان/ قسمت ھفتم) دادگاھھای مسکو(تحریف کنندگان تاریخ 



   

دانش و فن آوری 
بالی جان تحجر 

 و مذھب
رژیم جمھوری اسالمی کھ ضد دانش 
و دانشگاه و دانشجو و دانش آموز و 
دانش پژوه است فکر نمی کرد شبکھ 
اینترنت و رسانھ ھای مجازی و 
تلفنھای ھمراه و دوربینھای 

آنھا . الکترونیکی بالی جانش شود
، وردھا را مھا را بکار بردندھمھ طلس

خواندند و بھ سمت ماھواره ھا فوت 
کردند و بھ عبادت نشستند و از 
پروردگار خواستند کھ جرج بوش را 

در سیمھا و سنگ کند و الکترونھا را 
 بخشکاند ولی ھاندر آنتامواج را 

دست بدامان . کارشان بھ جائی نرسید
چاه جمکران شدند و نالھ در چاه 

از چاه . کھ چاره چیستسردادند 
چاه پاسخ داد کھ . تقاضای چاره کردند

، نماز بگذارید ، ورد بخوانیددعا کنید
، مس بکوبید بروید در پشت بامھا

١٠ادامھ در صفحھ  ...چندین بار 

 کارگر ایران حزب واحد طبقھ"حزب کارایران"نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . یدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کن. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . زیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

 )١١(سم است، سرشت مارکسیتکامل در وحدت
 پیروزی سوسیالیسم در کشور واحد

 لنین با درک عمیق از امپریالیسم و تضادھای آن برای نخستین بار مسئلھ امکان پیروزی 
در دوران سرمایھ داری رقابت آزاد . سوسیالیسم را در یک کشور واحد مطرح ساخت

“ ول کمونیسماص“مسئلھ پیروزی سوسیالیسم بنحو دیگری مطرح بود کھ انگلس آنرا در 
 :توضیح می دھد

 صنایع بزرگ .در یک کشور بوقوع خواھد پیوست؟ نھ) انقالب پرولتاریا(آیا این انقالب“
با ایجاد بازار جھانی آنچنان خلق ھای کره زمین و بخصوص متمدن ترین آنھا را بیکدیگر 

. نزدیک کرده است کھ ھر خلق وابستھ بھ آن چیزی است کھ در نزد دیگران می گذرد
وحدت  درجھآن ، بعالوه در تمام کشورھای متمدن تکامل اجتماعی را تا صنایع بزرگ

بخشیده است کھ در تمام کشورھا بورژوازی و پرولتاریا بھ صورت مھمترین طبقات 
 در .جامعھ در آمده اند و آنتاگونیسم این دو طبقھ امروز آنتاگونیسم اساسی جامعھ است

الب صرفا ملی نیست و در یک زمان در تمام کشورھای انقالب کمونیستی یک انقنتیجھ 
 .، فرانسھ و آلمان روی خواھد دادمتمدن یعنی الاقل در انگلستان و آمریکا

انقالب در ھر یک از این کشورھا سریعتر یا کندتر رشد خواھد کرد بر حسب اینکھ این یا 
تری از نیروھای ، ثروت ملی بیشتر و توده وسیعآن کشور دارای صنعتی رشد یافتھ تر

، در انگلستان سریعتر و مولده باشد بھمین جھت این انقالب در آلمان کندتر و مشکلتر
باضافھ بر روی تمام کشورھای جھان انعکاس بزرگی خواھد داشت و . آسانتر خواھد بود

این . نحوه تکامل آنھا را بکلی تغییر خواھد داد و بھ آن سرعت فوق العاده خواھد بخشید
 “. یک انقالب جھانی خواھد بود و بنابراین باید یک زمینھ جھانی داشتھ باشدانقالب

اتحادیھ “: بھ این نکتھ بار دیگر اشاره می کند“ تاریخچھ اتحادیھ کمونیستھا“انگلس در 
، در درجھ اول و بھ معنای محدود مخفی مانند محفل علنی بزودی خصلت بین المللی یافت

ھر  اعضای آن و از لحاظ تئوریک بھ علت این اندیشھ کھ عمال بھ علت ملیت ھای مختلف
این بود نظر مارکس ). تکیھ از ما(“انقالب برای آنکھ بھ پیروزی برسد باید اروپائی باشد

در آن موقع ھر انقالب پرولتری با مداخلھ مشترک . ١٩ قرن ٤٠و انگلس در دھھ 
ئودالی مانند روسیھ مواجھ بورژوازی تمام کشورھای اروپا و حتی کشورھای استبدادی ف

فقط تصرف قدرت دولتی در تمام کشورھای سرمایھ داری . می گردید و درھم می شکست
در . اروپا می توانست بورژوازی اروپا را از پای درآورد و بھ پیروزی انقالب امکان دھد

م کھ اما در دوران امپریالیس. آن زمان انقالب پرولتری در مقیاس اروپای متمدن ممکن بود
جھان میان گروھھای مالی تقسیم شده و تقسیم مجدد جھان میان قدرتھای امپریالیستی مسئلھ 

، در زمانی کھ ناموزونی تکامل اقتصادی و سیاسی تضادھای سرمایھ زندگی و مرگ است
داری را تا آن درجھ باال می برد کھ گروھھای امپریالیستی را بھ رویاروئی با یکدیگر و 

، در زمانی کھ این جنگھا جبھھ جھانی مللی امپریالیستی می کشاندجنگھای بین ال
امپریالیسم را تضعیف می کند و امکان گسستن این جبھھ را در این یا آن کشور می دھد 

در انتظار انقالب ھمزمان در تمام . دیگر این حکم مارکس و انگلس درست نیست
بھ “یا بھ گفتھ لنین . نقالب استکشورھای سرمایھ داری نشستن بھ معنی دست کشیدن از ا

 کشورھا اندیشیدن بھ معنی تعلیق سوسیالیسم بھ محال تمامعمل متحد پرولترھای 
 ).کاریکاتور مارکسیسم(“است
، قانون ناموزونی تکامل سرمایھ داری در تئوری سوسیالیسم در یک کشور واحدء مبدا

١١               ادامھ در صفحھ  ...لنین برای  بر اساس این قانون.دوران امپریالیسم است
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