
نقش تسلیحات در بحران نظم نوین امپریالیستی 
 جھانی

 یک بیماری مزمن سامان،  نیستیبحرانی کھ جامعھ سرمایھ داری را در بر گرفتھ است اتفاق
کارل مارکس در اثر جاودانی . ھای مردم منجر می شودسرمایھ داری است و بھ فالکت توده 

 این تناوب بحرانھا را پیشگوئی کرده است و راه برون رفت از این “سرمایھ“و علمی خویش 
یا بشریت قادر خواھد شد . بحرانھا را برای آنکھ منجر بھ نابودی بشریت نشود نشان داده است

 .ھ بشری را فرا می گیرداین ھیوال را سر ببرد و یا بربریت تمام جامع
در مورد علل بحران می توان بھ بسیاری مسایل اشاره کرد ولی ما در این مقالھ تنھا بھ یک 

 . جنبھ آن کھ بخش نظامی شدن اقتصاد سرمایھ داری باشد تکیھ می کنیم
 ھیچ کس مگر اینکھ دیوانھ باشد وقت آن را ندارد و انگیزه آنرا ندارد کھ یک دالری را با 

چون از این تعویض چیزی نصیبش نمی شود مگر اینکھ وقتش را از .  دالری عوض کندیک
ممکن است دیوانھ ای این کار را بکند و یا این عمل از روی شوخی انجام شود . دست بدھد

٣ ادامھ در صفحھ...ھزار، یک یوروئی و ولی میلیونھا مردم حاضر نیستند یک دالری

 زنده باد سوسیالیسم
 ی و شکست سیاست نئولیبرالی امپریالیستیبحران مال

، بھ منحنی ھا و می توان در مورد بحران کنونی سرمایھ مالی بھ روند پیدایش و تکامل این
در این زمینھ “ علمی“و نظایر آنھا اشاره کرد و مقالھ ای سھام سقوط ارزھا و شاخصھای 

ا را بھ گردن سیاستھای توان سخنان دولتمردان کالش بورژوازی را کھ تقصیرھمی . نوشت
غلط جرج بوش کھ گویا بھ موقع زیر بال بانکھای موثر در نظام سرمایھ داری را نگرفتھ 

 ...، می توان افسانھ سرائی نمود واست اشاره کرد
 ما .، افشاء گری و نشان دادن واقعیت بھ مردم کار ماستولی افسانھ سرائی کار ما نیست

ما نتایج این جنایت علیھ . کارشناسان اقتصاد سیاسی ھستیم ،کارشناسان اقتصاد ناب نیستیم
بشریت را کھ ھمھ ی بورژوازی در پی کتمان آن است و نتایج اجتماعی آنرا بھ مردم نشان 

ما نمی توانیم با نگارش یک مقالھ . می دھیم و از آن برای آینده بشریت نتیجھ گیری می کنیم
٥ ادامھ در صفحھ... ما .جانبگیری رھا کنیمو بی طرفانھ گریبان خود را از “  علمی“

 )٣(حمایت رویزیونیستی از رفیق استالین
نویسنده با بندبازی می خواھد از کنار واقعیت بروز رویزیونیسم در شوروی بگذرد و ناچار 
می شود بھ تحریف مارکسیسم لنینیسم بپردازد و ایدئولوژی را بھ سخره بگیرد و نقش تعیین 

زیوگانوف از ھمان رویزیونیسم دفاع می کند کھ آنرا تا حد . ھ صفر برساندکننده آن را ب
 استفاده از ء واقع شده است ترقی می دھد و سو“مظلوم“ناسیونال شونیسم روس کھ گویا 

وجود استالین نیز برای تحکیم و قابل پذیرش کردن ناسیونال شونیسم روس برای وی مناسب 
 بھ مفھوم مارکسیسم لنینیسم زدائی و دشمنی با “زدائیاستالین “وی از . بھ نظر می آید

 مانند لین رااکھ است“ زدائی روسناسیونال شونیسم “کمونیسم ناراضی نیست از 
وی بھ استالین نابغھ نھ . رویزیونیستھا و تروتسکیستھا مظھر آن جا می زند ناراضی است
 نیاز مادر روسی رھائی برای رھائی جنبش کمونیستی و وحدت جھانی این جنبش بلکھ برا

 تزارھا در فکر روحیھ و فرھنگ و ملیت روس و مذھب ، ھمانگونھ کھ بھ زعم وی،دارد
  .ارتدوکس اسالوھا بودند

آقای زیوگانوف فراموش کرده است کھ برای برخورد واقعبیانھ بھ گذشتھ باید ازماھیت قدرت 
امروز کسی مدعی شود کھ اتحاد اینکھ . سیاسی در شوروی بعد از درگذشت استالین آغاز کند

ولی حداقل باید روشن کند . جماھیر شوروی ھنوز سوسیالیستی است ھمھ بھ ریشش می خندند
کھ این کشور از چھ موقع سوسیالیستی نبوده و بھ چھ علت از آن زمان نمیشده است آن کشور 

زنند حق دفاع  سوسیالیستی جا می ١٩٩١کسانیکھ شوروی را تا سال . را سوسیالیستی نامید
، دشمنان مارکسیسم لنینیسم ھستند زیرا دشمنان لنین و استالین. از شخصیت استالین را ندارند

ی تاریخ را با فضیحت بیشترشکست یده اند و می خواھند مالفبای مارکسیسم لنینیسم را نفھ
تعقیب شکستھای متواتر ھست کھ آنھا را . آنھا ھرگز پیروزی ای نخواھند داشت. تکرار کنند
 . خواھد کرد

زمان . منابع این نقل قولھا معلوم نیست. آقای زیوگانوف مرتب از استالین نقل قول می کند
 ٦ ادامھ در صفحھ... متن نوشتھ کامل و ارتباط. تاریخی این نقل قولھا معلوم نیست

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ھفتمین سالگرد تجاوز نظامی 
تایج مترتب بھ افغانستان و ن
 برآن

ھفتمین سالگرد اشغال وحشیانھ افغانستان 
توسط امپریالیسم آمریکا و متحدین 

ھفت . رنگارنگش را پشت سر میگذاریم
سال کشتار وویرانی و تجاوز بھ حقوق ملی 
و تمامیت ارضی ملت افغانستان، ھفت سال 
بمباران وحشیانھ و بکارگیری سالح آلوده 

م رقیق شده بھ رادیو اکتیو و اورانیو
وویران کردن مزارع و جاده ھا و تمام 
زیرساخت کشور، ھفت سال رشد و 
گسترش مواد مخدر، ھفت سال ظلم و ستم 

... بر تمامی مردم بویژه زنان  و کودکان
آری اینھا ھمھ حاصل تجاوز نظامی بھ 
افغانستان بوده کھ درقالب جنگ علیھ 

آزادی و "طالبان و تروریسم و برای 
. صورت گرفتھ است"  و تمدندموکراسی

امپریالیسم نظیر " چپ و راست"نوکران 
سلطنت طلبان و دارودستھ منصورحکمت  
با شادی و ھلھلھ ازتجاوز نظامی بھ 
افغانستان دفاع کرده وبھ سماع نشستند و با 

تمدن و "تئوریھای تھوع آور دفاع از 
مدرنیسم امپریالیستی درمقابل توحش و 

 و یا با بیان این کھ  "بربریت اسالم سیاسی
این باند گانگستریسم را خود آوردند و "

" بھ ما ربطی ندارد"و" خودشان ھم بردنش
محکوم کردن این تجاوز نھ تنھا 
موضوعیتی ندارد بلکھ باید سرنگونی رژیم 
طالبان توسط امپریالیسم را مثبت و بھ فال 

درمقابل نیروھای انقالبی ..... گرفت" نیک
 علیھ این اشغال و ترقی خواه کھ

بربرمنشانھ اعالم موضع  نمودند، صف 
٢ ادامھ در صفحھ...آرایی کرده و با
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[Text eingeben]

 ...ھفتمین سالگرد
ھرکھ این اشغال را محکوم کند "برچسب 

، بھ خوش رقصی "حامی رژیم طالبان است
برای امپریالیسم آمریکا و صھیونیسم  
درمنطقھ پرداختند و بھ ھمدست جرج 
واکربوش و متحدین جنایتکار ناتویی اش 

چپ و "این مرتجعین با زبان . تبدیل شدند
ش نمودند تا از مذبوحانھ تال" دمکرات

استعمار فضیلتی ساختھ و آگاھانھ براھداف 
شوم و استراتژیک امپریالیسم  آمریکا کھ بھ 
منطقھ لشکر کشیده است پرده ساتر کشند و 
بھ توجیھ نظم نوین آمریکا و دفاع از غارت 

منصور . و چپاول خلقھای منطقھ بھ پردازند
حکمت رھبر کبیرحزب کمونیست کارگری 

حملھ امریکا بھ افغانستان چنین درمورد نفس 
درقبال نفس حملھ آمریکا بھ افغانستان : "گفت

آیا دستھا ازافغانستان . چھ می توان گفت
یک موضع اصولی وپیشروست؟ ! کوتاه

مردم افغانستان و اپوزیسیون آن جز این بشما 
افق سقوط طالبان، یک باند . خواھندگفت

آدمکش و دالل بزرگ موادمخدر نیروھای 
اسی افغانستان را بھ تحرک خوشبینانھ ای سی

خواست سرنگونی طالبان یک . کشانده است
نباید اجازه داد . خواست انسانی وپیشروست

مخالفت درست و اصولی با میلیتاریسم 
آمریکا بھ رھا کردن افغانستان زیر دست 

این یکی ازنمونھ ھای . طالبان معنی شود
ش زنده ناکافی بودن و نادرست بودن آرام

این ". طلبی و دفاع ازوضع موجوداست
رھبر کبیر ھمچون سلطنت طلبان بطور 
وقیحانھ از تجاوز نظامی بھ افغانستان دفاع 

اما سرنگونی " نمود و صریحا اعالم داشت
طالبان توسط ارتشھای خارجی بخودی خود 

دولت طالبان یک دولت . محکوم نیست
مشروع در افغانستان نیست، باید سرنگون 

 ...."شود
در پاسخ بھ این اراجیف ارتجاعی و 
امپریالیست پسند دربیانیھ حزب کارایران 

 :چنین آمد٢٠٠١دراکتبر) توفان(
حزبی کھ خود را کمونیستی می داند از  "

ارتشھای خارجی می خواھد با تجاوز بھ 
ما می . افغانستان طالبان را سرنگون کنند

نظر شما درمورد سرنگونی ! پرسیم خوب
وری اسالمی توسط ارتشھای رژیم جمھ

خارجی چیست؟ مگر رژیم جمھوری 
اسالمی مشروع است؟ مگر رژیم جمھوری 
اسالمی طالبان نیست؟ مگر این رژیم 
سرمنشاء ترور اسالمی در منطقھ و جھان 
نبوده است؟ پس چرا فراخوان حمایت 

را بھ " جبھھ ضد تروریسم"ازتجاوز 
سرکردگی آمریکا نمی دھید؟ مگر نھ این 

" ست کھ اگر آمریکا بھ ایران حملھ کندا
نمی ماند و نیروھای " وضع بصورت سابق

سیاسی ایران را بھ تحرک خوشبینانھ ای 
خواھدکشاند؟ فرق موضع شما با موضع 
روشن کیھان و مدعی بی تاج و تخت 

 ایران کھ “محمد غایب شاه“پادشاھی ایران، 
 یکباره بھ خوشرقصی افتاده است، درچیست؟

یر امروز زنده نیست تا نتایج شوم رھبر کب
تجاوز نظامی بھ افغانستان را ببیند ودرمورد 
تمدن امپریالیستی استفاده از سالح شیمیایی و 
فسفرسفید و اورانیوم رقیق شده علیھ مردم 

آیا دنبالھ روان آقای . افغانستان سخن بگوید
 حکمت درسی از این فاجعھ خواھند آموخت؟

ن و اھمیت ھدف از اشغال افغانستا
 استراتژیک آن

حقیقت این است کھ اشغال افغانستان ربطی 
دموکراسی، آزادی زن، تمدن و مدرنیسم "بھ 

این درست . نداشتھ است"... و یا سکوالریسم
است کھ کشور افغانستان دارای منابع نفتی و 
گازی مھمی نیست و تصرف نظامی این 
کشور برای کنترل منابع طبیعی آن نبوده و 

سا نمی توان شرایط این کشوررا با عراق اسا
اما دالیل اصلی تجاوزنظامی بھ . مقایسھ نمود

افغانستان را باید در اھمیت جغرافیایی و 
افغانستان در . ژئوپلیتیک آن درمنطقھ دید

قسمت شرقی دارای مرز مشترک با پاکستان 
ازسویی . و دربخش غربی  با ایران است

رتباط با نزدیکی مرزی با کشور چین و ا
جمھوریھای نفت خیز سابق شوروی اھمیت 
. استراتژیک افغانستان را دو چندان میکند

 ٢٧٠بیش ار یک پنجم نفت جھان برابر با 
میلیارد بشکھ ذخیره نفتی در کشورھای 

درھمین . اطراف دریای خزر قراردارد
منطقھ قریب بھ یک ھشتم گاز طبیعی جھان 

افغانستان ازاین رو باید اشغال . موجود است
را در کادر ایجاد پایگاھھای نظامی در این 
کشور و کنترل مواد خام در جمھوریھای 
آسیای مرکزی و محاصره روسیھ، چین و 

اشغال . ایران مورد ارزیابی قرارداد
افغانستان بھ منظور کنترل منابع نفتی و 
گازی در آسیای مرکزی و اعمال ھژمونی 

یستی بر سایر رقبای تازه نفس امپریال
موضوع اوسامھ بن الدن و . صورت گرفت

یا رژیم پس مانده طالبان و مبارزه علیھ 
تروریسم و  ستم برزن در افغانستان وسیلھ 
ای برای فریب افکارعمومی بوده است کھ 
متاسفانھ تا حدود زیادی در آمریکا و اروپا 

کیست کھ نداند ھمین . موفق عمل کرده است
لبان بیش از دو آقای بن الدن و مال عمر طا

دھھ متحدین طبیعی آمریکا بودند و پنتاگون 
برای جابجایی قدرت درافغانستان و بر مسند 
قدرت نشاندن طالبان میلیاردھا دالر ھزینھ 
کرد و با نفوذ در جنبش استقالل طلبانھ 
افغانستان از سیاه ترین و ارتجاعی ترین 

بن الدن و . نیروھای آدمخوار دفاع نمود
صوالت طبیعی امپریالیسم آمریکا طالبان مح

 .ھستند و جز این نیز نمی باشد
 اختالف آمریکا با طالبان

اختالف آمریکا با رژیم طالبان از آنجا آغاز 
گردید کھ کمپانی نفتی یونوکال برای انتقال 
لولھ نفت از آسیای مرکزی از طریق 

افغانستان با شکست روبرو شد و روابط 
 ١٩٩٧یز از سال آمریکا با رژیم طالبان ن

تیره گردید و پنتاگون تصمیم بھ سرنگونی 
طالبان و جایگزینی آن با یک حکومت گوش 

 ١١رخ داد . بفرمان و دست نشانده شد
 یک فرصت طالیی برای ٢٠٠١سپتامبر 

امپریالیسم آمریکا بود  تا با سرنگونی فوری 
طالبان و اشغال افغانستان موقعیت 

ند و حلقھ را استراتژیک خود را بھ جلو را
 .بر سایر رقبا در منطقھ تنگ نماید

 
حزب ما ازھمان آغاز، علیھ تجاوز نظامی و 
اشغال افغانستان بھ مبارزه برخاست و با 
سیاستی روشن طرح امپریالیستی امریکا و 
شرکاء درھجوم وحشیانھ بھ این کشور را 
قویا محکوم نمود و مرعوب تبلیغات 

 مزدورانش امپریالیستی و جارو جنجالھای
حزب ما با انتشار دھھا مقالھ تحلیلی . نگردید

پرده از این سیاست استعماری برداشت و 
مخالفت خودرا بھ تجاوز نظامی  بھ 

حزب ما ھمواره تاکید . افغانستان ابرازداشت
کرده است کھ سرنگونی رژیم ارتجاعی 
طالبان وظیفھ خلق این کشوراست و اقدام 

تمامی موازین آمریکا و شرکاء نقض روشن 
بین المللی و نقض حق تعیین سرنوشت ملت 

این تحلیل صحیح  با الھام از . افغانستان است
لنینیسم و شناخت از ماھیت امپریالیسم است 
کھ بصورت سیستماتیک وعلمی نھ تنھا 
درمورد افغانستان بلکھ درمورد اشغال 
عراق، لبنان، فلسطین و خطر احتمال تجاوز 

بازتاب داشتھ و مورد .. .نظامی بھ ایران 
احترام نیروھای انقالبی و ترقیخواه درمنطقھ 

 .و جھان قرار گرفتھ است
شکست امپریالیسم آمریکا و مذاکرات 

 محرمانھ با طالبان
ملت افغانستان با سابقھ طوالنی مبارزه ضد 
استعماری نشان داد کھ فریب دروغھای 
امپریالیسم آمریکا و کارگزاران افغانی نظیر 

رزای را نخواھد خورد و بھ بردگی  و ک
در  خلق افغانستان. استعمار تن نخواھد داد

خالل ھفت سال اشغال کشور بی باکانھ 
درمقابل متجاوزین ایستاد وضربات سختی 
. بر پیکر نیروھای اشغالگر وارد ساخت

ضربات پی درپی بر نیروھای متجاوز کھ بھ 
نمایندگی از سی کشور در سرزمین  

ن حضور نظامی و تدارکاتی دارند و افغانستا
ھر روز بھ قتل و جنایت دست میزنند تحسین 

" متمدن"نگاه امپریالیستھای . برانگیز است
بھ ملت افغانستان نژادپرستانھ و تحقیر آمیز 

مطابق ارزیابی نظامیان آدمکش . است
آمریکا جان ھر افغانی غیر نظامی برابر با 

ه ھمین  دالر ارزش گذاری شده  و تاز٢٠٠
مبلغ را نیز بھ خانواده ھای کشتھ شدگان نمی 

امپریالیستھا ھرروز جنایت می . پردازند
 آفرینند

٣ ادامھ در صفحھ....    روزی نیست کھ

المی ایرانسرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اس
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 ...ھفتمین سالگرد
 دھکده ای مورد بمباران بمب افکنھای 

قرار .... آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی 
نھ درماه گذشتھ دراثر حمالت وحشیا. نگیرد

 نفر در یکی از روستاھای غرب ٩٠بیش از 
 ۶٠افغانستان جان باختند کھ دراین میان 

لیکن رسانھ .  زن  حضورداشتند١۵کودک و 
ھای بی وجدان غربی با توجیھ بھ اینکھ 

 “طالبان“درمیان این جماعت افراد 
حضورداشتند و این امری عمدی نبوده است 
. سعی در درانحراف افکار عمومی دارند

استفاده از " متمدن"رای امپریالیستھای ب
سالح شیمیایی، اورانیوم رقیق شدن، 
فسفرسفید، مواد رادیو اکتیو، ویران کردن 

....  جاده ھا و کشتار بیرحمانھ مردم بیگناه
عین دموکراسی و آزادی است اما اگر ھمین 
مردم با تبر و چاقو و فدا کردن جان خود 

 و بعنوان تنھا سالح ممکن از میھن
موجودیتشان بھ دفاع برخیزند، وحشی و ضد 

رسانھ ھای . تمدن و بربر معرفی میشوند
امپریالیستی بھ رغم تبلیغات دروغین و 
برجستھ کردن جریان ارتجاعی طالبان بھ 
منظور بی اعتبار کردن مقاومت عادالنھ و 
ضد استعماری ملت افغانستان وسرمایھ 
 گذاری بر حکومت دست نشانده کرزای اما

اکنون امپریالیستھا . با شکست روبرو شده اند
بھ سرکردگی آمریکا در اثر رشد جنبش 
مقاومت افغانستان چاره ای جزعقب نشینی و 
ازطرفی توطئھ و خرابکاری علیھ ملت 

مذاکرات محرمانھ با . افغانستان ندارند
جناحی از طالبان در عربستان سعودی و 
دعوت بھ شرکت دردولت کرزای پرده از 

بر " متمدن"اھیت کثیف امپریالیستھای م
نام خلق افغانستان طالبان نیست، این . میدارد

آمریکا خوب می داند با چھ . را ھمھ می دانند
ھمکاری مجدد با . کسانی وارد معاملھ شود

طالبان و تالش درجھت تشکیل حکومت 
ائتالفی و تقویت مواضع ضد جمھوری 

دن اسالمی ایران در افغانستان و خوابان
سیاست جدید نیروھای ...جنبش مقاومت

استعماری بھ رھبری آمریکاست کھ برای 
نئو " ادغام . کنترل اوضاع  اتخاذ کرده است

با رژیم  کرزای تاکتیک جدید "  طالبانھا
برای برون رفت امپریالیستھا از بحران 

این سیاست نیز با شکست . موجود است
دررابطھ با مذاکرات  . روبرو خواھد شد

حرمانھ آمریکا با طالبان  درروزنامھ م
 : برلینرتسایتونگ آلمان چنین آمده است "

اشغال نظامی افغانستان سبب تحریک و ..."
مشروعیت بخشی بھ یک مقاومت ملی گشتھ 

و صرف نظر از موضع کشورھای . است
غربی در اینباره، نیروھای طالبان تجسم این 

 مذاکرات دولت افغانستان با. اند مقاومت
نیروھای طالبان، و پذیرش آنان بھ عنوان 
طرف درگیر در جنگ داخلی و یا بھ عنوان 
شریک احتمالی، بیش از آنکھ از موضع 
ضعف صورت گرفتھ باشد، بیانگر رشد 

طالبان در گفتگوھا پیشنھاد . بینی است واقع
طرد صد جنگجوی باقی مانده از القاعده در 

این ظاھرًا . میان صفوف خود را داده است
:  است پیشنھاد مبنایی برای یک معاملھ

مریکا در قبال آخروج نیروھای نظامی 
خروج اسامھ بن الدن از منطقھ آسیای 
مرکزی شاھد معامالت سیاسی بدتری نیز 

 ».بوده است
 درمورد شکست و سرخوردگی نیروھای 
ناتویی  در افغانستان و کنارآمدن با طالبان 

ریکا و بسیاری از فرماندھان نظامی آم
درھمین . بریتانیای نیز اظھار نظر کرده اند

ژنرال مارک کارلتون اسمیت، فرمانده مورد 
نیروھای بریتانیایی در والیت ھلمند کھ 
ماموریتش در حال پایان است، از جملھ این 

وی ھشدار داده کھ عملیات نظامی ."افراد بود
علیھ طالبان، بھ پیروزی قطعی نخواھد 

ل تاکید کرده بود کھ  در عین حا و.رسید
برای پایان دادن بھ شورش ھا در افغانستان، 
ممکن است الزم باشد با ستیزه جویان 

 ٢٠. بی بی سی" (.اسالمگرا، معاملھ شود
 )اکتبر

ھمھ داده ھا حکایت از این دارد کھ ارتش 
آمریکا و متحدین اش در افغانستان  در 
آشفتگی و سردرگمی بسر می برند و با 

این . ی روبرو شده اندشکست سخت
جنایتکاران ھر روز بیشتر در این باتالق 

یکی از دالیل مھم بحران . فرو می روند
مالی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا را باید 
درھمین مقاومت خلقھای عراق و افغانستان، 

میلیاردھا دالرھزینھ ھای جنگی و شکست  
امپریالستھا بویژه امپریالیسم آمریکا در این 

 .و کشور دانستد
 راه حل چیست؟ 

ھمچنان تحت اشغال  اکنون کشورافغانستان
تضادعمده کنونی . قوای امپریالیستی است

درافغانستان تضاد میان خلق و نیروھای 
حل سایر تضاد ھا در جامعھ . متجاوزاست

درگرو حل تضاد عمده یعنی بیرون راندن 
. نیروھای استعماری ازخاک کشور است

شعار عار خلق افغانستان محوری ترین ش
خروج فوری و بی قید و شرط تمامی 
اشغالگران ازخاک کشور و پرداخت غرامت 

از این رو تمام . بھ خلق افغانستان است
سالح باید بسوی نیروھای متجاوز نشانھ 

تنھا دراین روند سیاسی است کھ می . روند
توان تمام خلق را علیھ امپریالیسم و توطئھ 

سیج کرد، توده را از زیر ھای استعماری ب
نفوذ نیروھای ارتجاعی نظیر طالبان و 
امثالھم خارج نمود و انقالب ملی دموکراتیک 

درغیر این صورت، . را بھ سرانجام رسانید
رھا کردن جبھھ نبرد علیھ اشغالگران بھ 
بھانھ حضور نیروھای طالبان عمال رھبری 
بدست نیروھای ارتجاعی خواھد افتاد و این 

. رجامی جز شکست نخواھد داشتامر ف
کمونیستھای افغانستان وظیفھ سنگینی پیش 
رو دارند و تنھا آنھا ھستند کھ رسالت نھایی 

رھایی خلق از قید امپریالیسم و ارتجاع را 
راھی جزاین راه یعنی حل . دارا می باشند

تضاد عمده کشور، بیرون راندن نیروھای 
متجاوز خارجی و سپس حل مطالبات 

. اتیک در افغانستان متصور نیستدموکر
خلق افغانستان آرام نخواھد گرفت و توطئھ 
جدید امپریالیستھا و زد و بند با طالبان خللی 
دراراده این ملت سخت کوش و استقالل طلب  

. برای رھایی از  استعمار وارد نخواھد کرد
. شکست و ناکامی از آن امپریالیستھاست

جاع  پیروزی و سربلندی از آن خلق ش
 !افغانستان است

ما خواھان خروج فوری و بی قید و شرط 
تمامی اشغالگران ازخاک افغانستان و 

 .پرداخت غرامت بھ خلق افغانستان ھستیم
 .مرگ بر متجاوزین مزور و جنایتکار

 .زنده باد خلق افغانستان
 

**** 
 
 
 

 ...نقش تسلیحات در
، یک تومانی خویش را با یک دالری

. ومانی دیگری مبادلھ کنندتھزار یوروئی و 
البتھ اگر کسی این کار را بکند مغبون نشده 
است زیرا کھ دو ارزش مساوی با ھم مبادلھ 

دیوانھ دیگر کسی است کھ دو . شده اند
طبیعتا . دالری خود را با یک دالر مبادلھ کند

اگر چنین وضعیتی پیش آید صاحب دو 
 .دالری یک دالر از دست داده است

ھ در روند مبادلھ تنھا ارزشھای نتیجھ اینک
این . مساوی می توانند با ھم معاوضھ شوند

. اصل ساده در مورد ھر کاالئی صادق است
کاالھائی با ھم می توانند مبادلھ شوند کھ 

 .  دارای ارزش برابر باشند
ولی برای یک مبادلھ تنھا ارزشھای مساوی 

برای اینکھ مبادلھ صورت گیرد . کافی نیست
 مبادلھ نیاز بھ استفاده  یک از طرفیِنباید ھر

کسی . از کاالی طرف مقابل داشتھ باشند
حاضر نیست یک کیلو برنج را با یک کیلو 
برنج مبادلھ کند ولی ھمان کس چنانچھ نیاز 
بھ گوشت داشتھ باشد حاضر است یک کیلو 
برنج را با مقداری گوشت کھ ارزشش معادل 

پس . ھمان یک کیلو برنج است مبادلھ کند
 ارزش :برای مبادلھ دو شرط الزم است

 .مبادلھ و ارزش مصرف
کاال محصول کار میانگین اجتماعًا الزم است 

ارزش مبادلھ یا ارزش آن برابر با مقدار  و
در . کار انسانی است، کھ در آن نھفتھ است

کنار ارزش مبادلھ، خصیصھ دیگر کاال 
زیرا شیئی کھ . ارزش مصرف آن است

داشتھ باشد و بھ رفع یکی ارزش مصرف  ن
از نیازمندیھای مادی و یا معنوی انسان 

ولی . منجر نگردد نمی تواند مبادلھ گردد
چنانچھ شیئی ارزش مصرف داشتھ 

٤ ادامھ در صفحھ...باشد

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

 ...نقش تسلیحات در
 تنھا در مقابل کاالی دیگر زمانی قابل مبادلھ 
سر بھ سر است کھ کمیت ارزشی واحدی در 

را با " الف " تھ باشد تا بشود کاالی آنھا نھف
عوض کرد، بدون آنکھ کسی در " ب"کاالی 

. این مبادلھ ی ارزشھای برابر، مغبون شود
عامل سنجش یکسان، کار مجرد انسان است 

کار مشخص، آفریننده . کھ در کاال نھفتھ است
ارزش است و کار مجرد آفریننده ارزش 

س، بھ نظر مارک. مبادلھ یا ارزش کاالست
ابعاد کار مجرد را کار فردی معین نمی کند، 
بلکھ زمان کار اجتماعًا الزم، یعنی زمان 
متوسطی کھ ضمن کار مصرف می شود، آن 

در اینجا زمان متوسط کار . را تعیین می کند
اکثر مولدان کاال، کھ ایجاد کننده تولید انبوه 
ھستند، و طبعًا زمان کار اجتماعًا الزم ساده 

کھ خود ضریبی از کار ساده و نھ مرکب 
 .است ،مطرح است

کاالھای تولید شده با کمیت برابر کار انسانی 
نھفتھ در آن و یا مقدار کار مجرد درون کاال 

از آنجا کھ فقط . با یکدیگر معاوضھ می شوند
دو چیز برابر می توانند با یکدیگر تعویض 
شوند پس در اثر مبادلھ کاالھا در بازار 

ی بھ جیب سرمایھ دار نمی ارزش افزوده ا
 .رود کھ ثروتش را افزایش دھد

لیکن مانند گذشتھ نمی شود کاال را با کاال 
انسانھا در جریان تولید بھ . عوض کرد

اھمیت نقش یک کاالی معادل کھ پول باشد 
پی بردند و از پول برای خرید و فروش بر 

، ھمان اساس ارزش مبادلھ و ارزش مصرف
 نیاز بھ کار مجرد وی یکسانبر ھمان اساس 

اگر بطور ساده بیان . کار مشخص پی بردند
کنیم مقدار پولی کھ در بازار وجود دارد باید 
بھ ھمان نسبتی باشد کھ کاال در بازار وجود 
دارد تا ھر کس بتواند در مقابل پولی کھ می 
پردازد باندازه ارزش آن پول ھمان مقدار 

امعھ اگر معلوم شود در ج. کاال بدست آورد
یعنی . بھ اندازه پول موجود کاال وجود ندارد

کاری برای آن بصورت مجرد صورت 
. نگرفتھ است آنوقت پول بدون پشتوانھ است

در روند تولید . فقط کاغذ پاره ای بیش نیست
 طال انبار ،بانکھا پدید آمدند کھ معادل پول

کردند و می گفتند باندازه پول در گردش طال 
ست و برای اطمینان در نزد ما ذخیره ا

خاطر مردم ھر کس می توانست بھ بانک 
مراجعھ کند و  معادل ارزش پولش طال 

البتھ ما در اینجا مسایل را . دریافت نماید
برای فھم بیشتر نکتھ ایکھ می خواھیم مطرح 

تجربھ نشان . کنیم بسیار ساده طرح کرده ایم
داده است کھ مقدار پول در بازار نباید حتما 

مقدار طالئی باشد کھ در بانکھا ذخیره معادل 
شده است زیرا سرعت پول در گردش نیز 
نقش مھمی بازی می کند کھ در حجم پول 

امکان اینکھ ھمھ . موجود در بازار نقش دارد
مردم در یک روز برای تبدیل پولھایشان بھ 
بانکھا و تعویض آن با طال رجوع کنند 

 .بزرگ نیست
تولید می شود وقتی در کارخانھ ای کاال 

صاحب کارخانھ بھ تولید کنندگان مزد می 
این مزد ھمان پولی است کھ در دست . دھد

مردم است و با آن مایحتاج زندگی خود را 
، کاال تولید چرخ تولید کار می کند. می خرند

مزد خویش این می کند و تولید کنندگان از 
. کاالھا را می خرند و مصرف می کنند

کھ دردست مردم است و رابطھ میان پولی 
در مقابل آن می توانند کاال بدست آورند 

 .می ماند“ ثابت“
حال شرایطی را در نظر بگیرید کھ سرمایھ 
دار نان تولید کند و بازای تولید نان بھ 
کارگران دستمزد بدھد ولی این نان را بھ 
بازار برای فروش و تبادل با پول نفرستد 

د شده را در بلکھ اجازه دھد این نانھا تولی
حیاط کارخانھ و یا در تنورھای آن بسوزانند 

از نظر اقتصادی وضع . و خاکستر کنند
چنین خواھد بود کھ مقدار نقدینگی در بازار 
افزایش یافتھ ولی بھ ھمان مقدار کاالئی برای 

در چنین حالتی پول بی . خرید وجود ندارد
پول ارزش خویش را از دست . پشتوانھ است
ا مقدار پولھای موجود در کل می دھد زیر

بازار از مقادر کل کاالھای موجود تولید شده 
در عمل چنین می شود کھ . بیشتر است

مزدبگیران برای کسب نان باید پول بیشتری 
بپردازند تا این تعادل میان انبوه کاالھا و 

نانی کھ تا . نقدینگی در بازار متعادل شود
کمبود دیروز مثال یک دالر می ارزید بعلت 

این مثالی کھ . نان بھایش بھ ده دالر می رسد
ما در مورد نان زدیم در مورد ھمھ کاالھا 

 .صدق می کند
حال یک کارخانھ تسلیحاتی را در نظر 

صاحبان کارخانجات تسلیحاتی . بگیرید
صدھا ھزار کارگر را استخدام می کنند کھ 
در تولید سالحھای جنگی فعالند و در ازای 

. حھا دستمزد دریافت می کنندتولید این سال
، ، بمب استکاالئی کھ تولید می شود

، بمب ، مین ضد نفر استنارنجک است
، توپ و تانک ، ھواپیما استخوشھ ای است

ولی اینگونھ کاالھا از نوع کاالھائی . است
نیستند کھ مصرف شخصی داشتھ باشند و در 

این . بازار آزاد خرید و فروش شوند
ھای خاص توزیع شده و تسلیحات در بازار

مصرف . در آنجا نیز بھ مصرف می رسند
بمب خوشھ ای این است کھ آنرا بر سر مردم 
لبنان می ریزند و یا بر سر مردم عراق و 

این کاال وارد بازار نمی شود کھ . افغانستان
این . بھ رفع نیازمندیھای مردم منجر شود

کاال بھ قتل مردم منجر می شود و بھ غیر از 
 ضد انسانی آن از نظر اقتصادی حکم جنبھ

ھمان نانی را دارد کھ صاحب کارخانھ 
دستور سوزاندن آنرا قبل از ورود بھ بازار 

بمب خوشھ ای می ترکد و . صادر کرده است
نابود می شود و در روند تولید وارد نمی 

ولی برای تولید این بمب خوشھ ای . گردد

میلیاردھا دالر پول صرف شده و این 
 .حات کلی مخارج برداشتھ استتسلی

دولتھائی کھ اقتصاد خویش را میلیتاریزه می 
کنند نظیر دولت امپریالیستی جرج بوش از 
پول مالیات مردم میلیاردھا دالر بھ جیب 

ولی کاالئی . صاحبان صنایع جنگ می ریزند
کھ آنھا تولید می کنند دود می شود و بھ ھوا 

و می رود و در عمل وارد بازار عرضھ 
میلیاردھا دالر بھ . تقاضا در آمریکا نمی شود

بازار سرازیر شده ولی در مقابل آن کاالئی 
این . برای خرید و فروش موجود نیست

کاالھا در عراق و افغانستان دود شده است و 
 .بھ مصرف کار غیر تولیدی رسیده است

، تورم بودجھ دولت بھ شدت کاھش می یابد
را مقدار پول سراپای جامعھ را می گیرد زی

در گردش تناسبی با مقدار کاالی در گردش 
 در عوض وضع مردم و بویژه .ندارد

زحمتکشان بشدت خراب می شود و فقر 
دامنھ جامعھ را می گیرد زیرا پولی کھ آنھا 
در دست دارند فاقد قدرت خرید است در 
مقابل صاحبان کارخانجات تسلیحاتی و 

 افسانھ صنایع از پول مالیات مردم ثروتھای
ای می اندوزند و شکاف میان فقر و ثروت 

 .را افزایش می دھند
این کاری است کھ آقای جرج بوش و کابینھ 

بحرانی در آمریکا . جنگی ایشان کرده است
. ایجاد کرده است کھ آن سرش ناپیداست

مملکت بیک باره  ی صندوقھای پر بودجَھ
خالی شده و میلیاردھا دالر قرض باال آمده 

وضع روز بروز نیز بدتر از سابق می . است
فشاری کھ بابت نگھداری نیروھای . شود

متجاوز آمریکائی در عراق و افغانستان بھ 
اقتصاد آمریکا وارد می شود کمر شکن 

آنھا در پی آن ھستند کھ بنحوی از . است
انحاء این لشگرکشیھای پیشگیرانھ را مھار 

ولی این لشگر کشی پیشگیرانھ برای . کنند
وسعھ مناطق نفوذ و کنترل رقبا  و تسلط بھ ت

مواد اولیھ و دسترسی بھ منابع انرژی جھانی 
امپریالیست آمریکا می خواست با کنترل . بود

نفت و گاز در خاور میانھ و آسیای مرکزی 
نھ تنھا رقبای اروپائی و ژاپن را زیر سلطھ 
خویش بگیرد بلکھ جمھوری چین را نیز 

ند را نیز در دست محاصره کند و گریبان ھ
میلیتاریزه کردن اقتصاد آمریکا جیب . بگیرد

سرمایھ داران صنایع سنگین را در آمریکا 
پر کرد و وضع مردم عادی را مصیبت بار 
. نمود و اقتصاد آمریکا را بھ بحران کشانید

مسلما یکی از علل مھم بحران کنونی را باید 
در سیاست جنگی و تجاوزکارنھ امپریالیست 

. کا جستجو کردآمری
حال بھ آماری توجھ کنید کھ خود منابع 

:امپریالیستی منتشر کرده اند
 تا ٢٠٠١بودجھ نظامی آمریکا در سالھای 

 میلیارد دالر و ٢/٣٤٣ مبلغی معادل ٢٠٠٢
 میلیارد ٨/٥٥٥در مجموع با متحدینش حدود 

٥ ادامھ در صفحھ...ولی. دالر بوده است

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

 ...نقش تسلیحات در
رج گزاف برای تولید تسلیحات  این مخا

وآدمکشی و بدور ریختن نیروی کار و 
خارج کردن کار مجرد از بازار کار کھ 
منجر بھ افزایش قیمتھا می شود بھ ھمین جا 

غارت زحمتکشان موجب . خاتمھ نمی یابد
ثروت سرمایھ داران و صاحبان 

آنھا از بودجھ دولتی کھ مالیات . کنسرنھاست
است جیبھای خویش مردم و ثروت عمومی 

 .را انبار می کنند
در عرصھ جھانی بیش از گذشتھ برای 

این افزایش . تسلیحات ھزینھ می شود
تسلیحات از ترس کیست؟  ترس از مردم در 
ممالک خودی و ترس از رقبا در خارج از 

این تسلیحات برای . ممالک خودی است
حمایت از سودجوئی و حفظ منافع راھزنانھ 

برای حراست از بیعدالتی و و بھره کشانھ 
 این تسلیحات برای ح. ان استفقر در جھ

. سود حداکثر در جھان صورت می گیرد
موسسھ جھانی صلح در استکھلم در آمار 
خود اعالم کرد کھ در راس این ممالک 
کشور آمریکا قرار دارد کھ ھزینھ 

 .  میلیارد دالر رسیده است٥٥٠تسلیحاتیش بھ 
 ٣٤/١ر جھان بھ مبلغ کل ھزینھ تسلیحاتی د
این خبری است کھ . بیلیون دالر می رسد

موسسھ صلح جھانی استکھلم در تاریخ 
بر طبق .  منتشر کرده است٠٩/٠٦/٢٠٠٨

ھمین گزارش افزایش درصد تولید تسلیحات 
 شش ٢٠٠٦ نسبت بھ سال ٢٠٠٧در سال 

 درصد ٤٥، ١٩٩٨درصد و نسبت بھ سال 
درصد کل  ٤٥تقریبا .  افزایش نشان می دھد

تسلیحات دنیا مربوط بھ کنسرنھای اسلحھ 
از زمان جنگ افغانستان . سازی آمریکاست

 ٥٩و عراق بھ بھانھ مبارزه علیھ تروریسم 
درصد بودجھ نظامی آمریکا افزایش یافتھ 

دولت آلمان کھ در ردیف ششم قرار . است
 میلیارد یورو از بودجھ خود را ٧/٢٣دارد 

عد از آمریکا با ب. ھزینھ تسلیحات می کند
 میلیارد دالری تسلیحاتی بترتیب ٥٤٧بودجھ 

 و فرانسھ قرار می گیرند کھ ، چینانگلستان
یک دھم بودجھ تسلیحاتی آمریکا را برای 
مخارج تسلیحاتی و تولید اسلحھ صرف 

این ارقام سرسام آور حاکی از فقر . میکنند
مردم و پولھای بی پشتوانھ ای است کھ در 

ھر چقدر تولید . ر جریان استبازار مالی د
تسلیحاتی افزایش یابد یا در انبارھا ذخیره 
می شود و یا دود شده بھ ھوا می رود و یا 
توسط ممالک تحت سلطھ خریده می شود کھ 
درآمد ملی آنھا را کاھش داده و بھ جیب 

ھم . کنسرنھای تسلیحاتی سرازیر می کند
اکنون کسر بودجھ دولت آمریکا در این مدت 

 . بیلیون دالر رسیده است٧/٢ھ مبلغ ب
ھمین وضعیت تقریبا در زمان جنگ ویتنام پیش 

امپریالیسم آمریکا بقدری دالرھای بی . آمد
پشتوانھ بھ بازار ریختھ بود کھ ھر آن واھمھ 
داشت از اینکھ مردم بھ بانکھا ھجوم آورند و 

این مقدار . معادل دالرھایشان طلب طال کنند
. کھای آمریکا وجود نداشتذخیره طال در بان

 بعد از جنگ جھانی “برتن وودز“در سیستم 
، وسیلھ مبادلھ جھانی بھ حساب دالر ارز جھانی

 در ذخایر ھآمد و معادل طالی آن تعیین شده ک
 جنگ ویتنام کھ .بانکھای آمریکائی محفوظ بود

کاالھای تسلیحاتی را بھ بازار ریختھ بود و کمر 
 نیکسون را وادار دالر را شکستھ بود دولت

کرد دالر را شناور اعالم کند و آنرا از طال جدا 
 کھ ھمان باین ترتیب مخارج جنگ ویتنام. نماید

بی ارزش شدن دالر بدون پشتوانھ بود عمال بھ 
 ھر .گردن ھمھ صاحبان دالر در جھان افتاد

کس دالر بی پشتوانھ ذخیره کرده بود عمال 
گ ویتنام بطور غیر مستقیم و نامرئی در جن

شرکت کرده و مخارج جنگ را تامین نموده 
این وضعیت طبیعتا مورد رضایت رقبای . بود

ھم اکنون نفت عربستان سعودی . آمریکا نبود
عمال پشتوانھ دالر آمریکاست زیرا با 

ربستان سعودی مجبور ذقراردادھای دو جانبھ ع
است کھ نفت را با ارز دالر خرید و فروش کند 

را وادار کند برای خرید نفت و ممالک جھان 
ھمان . بھ ذخیره و پرداخت دالر بپردازند

جدا کردن ارزش . دالری کھ فاقد پشتوانھ است
نفت از واحد پول دالر و روی آوردن بھ واحد 
ارزی یورو برای امپریالیست آمریکا کمر شکن 

بھر صورت جنگ و فروش . بود و ھست
 کرده تسلیحات زمینھ بحران وحشتناکی را آماده

 .   است
این وضعیت وحشتناکی است کھ میلیتاریسم 
آمریکای امپریالیستی در جھان ایجاد کرده است 
و با دالرھای بی پشتوانھ خود بھ غارت نامرئی 

تنھا با مرگ امپریالیستھا . جھان مشغول است
می توان جھانی را از لوث وجود آنھا آسوده 

 . ساخت
***** 

 
 
 

 ...زنده باد سوسیالیسم
جانبگیر توده ھای مردم و بویژه زحمتکشان 

 .  و پرولتاریا ھستیم
ترس مرگ جامعھ جھانی سرمایھ داری را 

سیاست نئو لیبرالی رونالد . برداشتھ است
ریگان و جرج بوش و دارو دستھ آنھا در 

،  تونی بلر،آمریکا و خانم مارگارت تاچر
ی و احزاب دموکرات کونسمرکل و برل

آنھا ل دموکرات و نظایر مسیحی و سوسیا
در اروپا با شکست کاملی روبرو شده 

بر اساس این سیاست باید ھمھ چیز . است
حتی حفظ ناموس . می شدخصوصی 

ھمھ . عمومی را ھم خصوصی کردند
دستآوردھای زحمتکشان را حتی تا آن 
حدودی کھ خطوط اساسی تولید و 
نیازمندیھای عمومی کھ نیبایستی در دست 

 این ،بورژوائی باقی بماندولت حتی ددولت 

رھزنان و دزدان دریائی در خدمت کنسرنھا 
بزرگراھھا . و بانکھا و بیمھ ھا بر باد دادند

، قطار پست خصوصی شد، خصوصی شد
، ادارات برق و آب خصوصی خصوصی شد

بھ صورت شرکتھای ، ادارات دولتی شدند
وزارت کاریابی . در آمدندخصوصی 

 خصوصی ی بخشًاخصوصی شد، امور امنیت
می خواستند وزارت آب این ، حتی شد

سرچشمھ زیست مردم را خصوصی کنند و 
بدست گانگسترھای سرمایھ بدھند تا بی توجھ 
بھ امور بھداشتی و حراست از جان مردم بھ 

جائی نیست . سرمایھ ھای خویش بھ افزایند
کھ دست تجاوزکار شرکتھا و سرمایھ ھای 

شرافت را . دخصوصی بھ آنجا نرسیده باش
ھمین خصوصی طلبان . ھم خصوصی کردند

کھ سیاست بانک جھانی و صندوق بین المللی 
پول و سازمان تجارت جھانی را در خدمت 
سرمایھ جھانی مورد حمایت و تائید قرار می 

، ھمین اوباشان سرمایھ داری کھ با دادند
و “ حقوق بشر“دستکشھای سفید و پاپیونھای 

 بھ سوداگری “آزادی“و “ دموکراسی“
مشغول بودند میلیونھا نفر را تا کنون بی 

. خانمان کرده و حقوقشان را نقض کرده اند
صدھا ھزار نفر در ثروتمندترین کشور 
جھان یعنی آمریکا در چادر زندگی می کنند 
و امکان حداقل زندگی از آنھا گرفتھ شده 

، ایجاد سیاست جھانی کردن سرمایھ ھا. است
ر مالکیت خصوصی و نظم نوین متکی ب

استقالل اقتصادی  ،ترجیح سرمایھ ھای کالن
خون کشورھا را مورد تجاوز قرار داد و 

مگر ھمین .  تحت سلطھ را بھ شیشھ کردملل
رھزنان سرمایھ داری نبودند کھ عربده می 

و “  سرمایھ دار خوبی نیست،دولت“کشیدند 
نتیجھ می گرفتند کھ باید ھمھ چیز را 

ھمین سرمایھ داران و مگر . خصوصی کرد
اندیشمندان و رسانھ ھای گروھی نبودند کھ 

رقابت موجب رونق “عربده می کشیدند 
قیمت اجناس را کاھش می دھد “ بازار است

، مگر ھمین “و کیفیت آنھا را بھتر می کند
جنایتکاران علیھ بشریت نبودند کھ راه را 
برای بلعیدن سرمایھ ھای کوچکتر توسط 

زرگتر از راه سازمان کوسھ ماھیھای ب
، مگر ھمین تجارت جھانی ھموار می کردند

دروغپردازان نبودند کھ صندوق بیمھ ھای 
بازنشستگی را بھ حلقوم سوداگری و بورسھا 

در یک قمار ریختند و اندوختھ ھای مردم را 
، مگر ھمین مزوران بر باد دادندبزرگ 

نبودند کھ ھمھ را تشویق می کردند بھ بازار 
ی آورند و سرمایھ ھای اندک خود بورس رو

را در آنھا بکار اندازند و حتی برای روز 
بازنشستگی قراردادھای بیمھ عمر منعقد کنند 
و برای آینده خود در فکر تامین آتیھ باشند 

.  عمومی باشد“قیم“زیرا کھ دولت نمی تواند 
حال کھ کار کالھبرداری و رقابت بین خود 

ھ پادرمیانی آنھا بھ بن بست رسیده است ب
٦ ادامھ در صفحھ...دولتمردان نیاز 

  آزاد باید گردند ،زندانیان سیاسی، بی قید و شرط تجاوزگران استعمارگر باید خاک عراق را بی قید و شرط ترک کنند
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 ...زنده باد سوسیالیسم
دارند تا این غریقھا را دوباره بھ ساحل نجات 
برساند و از غرق شدن و مرگ آنھا جلو 

حال ھمھ آنھا دست بدامان دولت شده . گیرد
اند کھ تا کنون آنرا نشانھ کمونیسم و 
سوسیالیسم می دانستند و در تبلیغات 

وشخراش و سراپا بھ دروغ آلوده خویش گ
در ھمین دوره نظم . نکوھیده جلوه می دادند

نوین جھانی و جھانی شدن سرمایھ بود کھ 
و ار انحصارھا ذبھ کارگفقط  ھادولت عمال 

 .کنسرنھا و سرمایھ ھای کالن بدل شدند
، حقوق ابتدائی مردم را بھ زیر پا گذارند
را دستآوردھای دموکراتیک و اجتماعی 

، انسانھا را بھ برده ھای مدرن لگدمال کردند
بدل نمودند و شیرازه جوامع در حال رفاه را 

فقر در جھان با سرعت . از ھم پاشیدند
سرسام آور در حال گسترش است و سازمان 
تغذیھ جھانی از شکست برنامھ ھای 

در این . امدادگرانھ خویش سخن می گوید
 عمال دوره بود کھ دولتھا ماھیت خویش را

آنھا نشان دادند کھ فقط ترکیبی از . نشان دادند
، سازمان امنیت و قوه قضائیھ ، پلیسارتش

ھستند و این ابزار سرکوب و نظارت برای 
آن است کھ شھروندان بره وار با سرھای بھ 
زیر انداختھ با ترس از آینده ناروشن و مبھم 

آنھا . بدون اعتراض تا آخرین رمق کار کنند
نواده ھا را کھ آسایش آنھا را شیرازه خا

شالوده سیاست تبلیغاتی خویش قرار داده 
  .بودند از ھم دریدند

حال ھمین جنایتکاران علیھ بشریت بھ یاری 
دولت نیاز دارند زیرا بین خود نمی توانند بھ 

 .   توافق برسند و مشکالت خویش را حل کنند
دولتی کھ . دولت باید زیر بال آنھا را بگیرد

، دولتی کھ دامنھ بحران نده خود آنھاستنمای
را از چشم مردم پنھان می کند تا مجموعھ 

دولت باید . نظام سرمایھ داری را نجات دھد
بانکھای ورشکستھ را از پول مالیات مردم 

حال سخن از خصوصی . بخرد و نجات دھد
، حال کسی نمی گوید کھ سازی نیست

مسئولیت ورشکستگان  بھ گردن خودشان 
 ببینند کھ چگونھ ، خودو چشمشان کوراست 

، حال کسی نمی گوید این نجات می یابند
ورشکستگان بھ تقصیر را باید محاکمھ کرد 
و ثروتھای آنھا را بھ نفع عموم مصادره کرد 

، بر عکس می گویند باید ھمھ وامھا
، کثافتکاریھا را عمومی ، طلبکاریھامطالبات

 باید.  باید عام بھ خاص کمک کند.کرد
میلیونھا مردم صدمھ دیده بھ سرمایھ داران و 
نظام سرمایھ داری کمک کنند تا دوباره روی 

در از نو پای خودش بایستد و پدر مردم را 
 .آورد

سرمایھ داران بھ دولت روی آورده اند تا 
ویرانی و زمین سوختھ ایکھ از خود باقی 
گذارده اند با ثروت عمومی ترمیم شود و 

وقتی این امکان توسط . نندامکان بقا پیدا ک
دولتھای دست نشانده سرمایھ داران بوجود 

آنوقت . آمد دوباره روز از نو روزی از نو

، رسانھ ھای مجددا بلندگوھای سرمایھ داران
، اندیشمندان آنھا راه می افتند و بر گروھی

اموال ، طبل خصوصی سازی می کوبند
عمومی خصوصی می شود و در اختیار 

قرار می گیرد تا “ محترم“ن سرمایھ دارا
این روند . سودھای افسانھ ای ببرند

، ، خصوصی سازی، ترمیمورشکستگی
ورشکستگی و ترمیم از طریق ثروت عموم 
توسط دولت کارگزار امپریالیستھا و بانکھا و 
انحصارات و بیمھ ھا تا سرنگونی کامل نظام 

این برای نخستین . سرمایھ داری ادامھ دارد
برای آخرین بار نیز نخواھد بار نیست و 

 . بود
از نظر سیاسی رقابت امپریالیستھا تشدید می 

سایر امپریالیستھا کھ تا کنون باید یوغ . شود
اقتصادی آمریکا را تحمل می کردند و 
سرکردگی دالر را می پذیرفتند در پی آن 
ھستند کھ امپراتوری امپریالیسم آمریکا را 

د تا بھ سرنگون کرده و وی را مجبور کنن
نظم نوینی کھ بنفع واحد پول یورو است در 

آنھا خواھان یک نظام . جھان تن در دھد
 ھستند کھ “برتن وودز“جدید پولی نظیر 

امپریالیسم آمریکا را از سکوی مقام اولی 
امپریالیسم آمریکا ولی می . پائین بکشد

خواھد با انتقال خسارات خود بر دوش 
ن بھ این بھانھ اروپائی ھا و سایر ممالک جھا

کھ نجات آمریکا نجات جھان و نجات 
سرمایھ مالی است دست اروپائی ھا را تا 
آنجا کع مقدور است بند کند و از زیر بار این 

این است کھ تضاد میان . فشار خالصی یابد
امپریالیستھا تشدید می گردد و ھر کدام بدنبال 
نجات وضعیت ملی خویش بر می آیند و در 

رگ تالش می کنند گلیم خویش این قمار بز
کشور ایسلند در این . را از آب بیرون کشند

 را باختھ و بھ کشوری زیقمار بزرگ با
خطر . مقروض و ورشکستھ بدل شده است

، لھستان و ، مجارستانورشکستگی رومانی
پاره ای ممالک اروپای شرقی را تھدید می 

وضعیت اسپانیا کھ در صنایع آمریکا . کند
. ری کرده است متزلزل شده استسرمایھ گذا

انگلستان پس ازآمریکا بدترین وضعیت را 
 .  دارد

بحران مالی بھ بحران صنعتی و بحران 
عمومی سرمایھ داری می انجامد و اعتبارات 
غیر قابل وصول از سرمایھ گذاری 
جلوگیری می کند و تولید کارخانھ ھا کاھش 

 . می یابد و بیکاری ھمھ جا را می گیرد
لکی کھ در این مدت مورد محاصره مما

اقتصادی آمریکا بودند و بھ سازمان تجارت 
جھانی نپیوستھ بودند نظیر روسیھ و ایران و 
سوریھ و کره شمالی و کوبا از این ضربھ 

چین و ھند و . اقتصادی کمتر صدمھ می بینند
برزیل توانستھ اند سرمایھ ھای کالنی ذخیره 

ارھای کنند و سخن بر سر آنست کھ باز
بورس را با سرمایھ آنھا نجات دھند ولی آنھا 
حاضر نیستند بھ سادگی و بدون کسب 

بی مایھ . امتیازات فراوان بھ زیر بار بروند

خطری کھ از آن صحبت می . فطیر است
شود سقوط سھام بورس است و دولت چین و 
ممالک عربی کرانھ خلیج فارس قادرند بھ 

و کنترل سھام ارزانقیمت دست پیدا کنند 
تولیدات و فن آوری مدرن را در اروپا و 

بازارھای بورس از . آمریکا بھ کف گیرند
دولتھا در پی آنند . این یورش مالی می ترسند

ھای  هرکھ برای حفظ صنایع ملی راه و چا
 .قانونی پیدا کنند

امپریالیسم آمریکا در مقابل ویرانھ ای قرار 
از دارد کھ سیاست جرج بوش در خاورمیانھ 

مسئلھ حملھ بھ ایران . خود باقی گذارده است
بھ امر دوری بدل شده است و این شرایط 
جھانی جمھوری اسالمی ایران را تقویت می 

وضعیت اسرائیل وخیم و وخیمتر می . کند
گردد زیرا این کشور تنھا از پول آمریکائیھا 

تحوالت خاور میانھ بھ جھتی . زندگی می کند
استی است کھ جرج سیر می کند کھ عکس سی

قفقاز بھ میدان . بوش وعده تحقق آنرا می داد
تاخت و تاز امپریالیسم روس بدل خواھد شد 
و بر اساس تناسب قوای جدید در جھان باید 

پای امپریالیست . تعادل جدیدی برقرار شود
محاصره . آمریکا در آسیای میانھ می شکند

گاری استراتژی . چین شکاف بر می دارد
“ تروریسم“یرانھ ومبارزه علیھ جنگ پیشگ

 .بھ گل می نشیند
خطر افزایش . این تازه آغاز کار است

بیکاری موجب ترس مردم و سرمایھ داران 
سرمایھ داران می کوشند با قوانین . است

غالظ و شداد و کنترل و سانسور و جعل 
اخبار جریانھا و محافل دست راستی را 

ی برای تقویت کنند تا از این جریانھای ضربت
سرکوب جنبشھای در پیش و اوج گیرنده 

میدان جدیدی برای . کارگری استفاده کنند
باید . تشدید مبارزه طبقاتی باز شده است

رویزیونیستھا را کھ بھ عنوان آتش نشانی 
انقالب از راه می رسند بھ شدت افشاء کرد و 
طبقھ کارگر را با روحیھ انقالبی و ضد 

شکست مجدد . سرمایھ داری تربیت نمود
جنبش کمونیستی موجب می شود کھ سرمایھ 
داری از دریائی مملو از خون و گوشت 

برای جنایت را دوباره بیرون بیاید و خود 
بحران را . دیگری علیھ بشریت آماده گرداند

فقط می تواند یک انقالب سوسیالیستی بھ 
پایان برساند کھ کمترین قربانی را برای 

 .مردم در بر دارد
باد سوسیالیسم این است شعار اساسی زنده 

 . در این مرحلھ از زمان
 

***** 
 

   
 ...حمایت رویزیونیستی از 

تنھا تکھ پاره . آنھا با متن اصلی معلوم نیست
ھائی بدلخواه سر ھمبندی شده بنام استالین 

... “: وی می نویسد  .بازگو شده است
٧ ادامھ در صفحھ...دشمنان کینھ جوی

 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکیالت است
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 ...ونیستی ازحمایت رویزی
 خلق روس روسیھ باده نوشی او بھ سالمتی 

و بسیاری دیگر را . را فراموش نکردند
 و یا آموزش از استالین “فراموش نمی کنند

وی می . را در این عبارت بازگو می کند
پیوند  دادن مبارزه برای دموکراسی “:آورد 

و سنن ایده روسی واقعی و حاکمیت خلق با 
آزادیبخش ملی آن وظیفھ ، با مبارزه مردمی

 و یا “ای است کھ استالین بھ ما وصیت کرد
، ما بھ ھمین سبب“:در جای دیگر می آورد 

سوسیالیسم “امروز اغلب اوقات در باره 
، در مورد راھھای  بھ عبارتی دیگر“روسی

 خودویژگیھای ملی روسیپیوند ھارمونیک 
 با بھترین ،و تجربیات تاریخی چندین قرن ما

، ھای شوروی و نظام سوسیالیستیدستآورد
، درک می کنیم کھ  زیرا ما.صحبت می کنیم

برقراری اتحاد شوروی بھ عنوان قدرت 
، رھبر بلوک عظیم بزرگ جھانی

، فرھنگی و ایدئولوژیکی ژئوپولیتیکی
، تنھا  تاریخی-شگفت انگیز در مقیاس جھانی

در دوره رھبری استالین ممکن و میسر 
 می دارد کھ باید از  وی سپس اظھار.“گردید

تجربیات و رھنمودھای استالین آموخت و 
این آموزش را در این عبارت خالصھ می 

باید ، استفاده از بھترین تجربیات وی“: کند
، میھن میھن پرستی فداکارانھبھ معنی 

، یعنی دفاع از آداب و سنن پرستی در عمل
، حقیقت مسلم فوق استالین...    ، باشدملی

ی و ھمیشھ مبرم کشور ما را العاده ضرور
این کشور ...  ..بسیار خوب درک می کرد

باید ھمیشھ برای دفع تجاوز خارجی آماده 
بھ سنن حاکمیت  پای بندی ،بنابراین. باشد

 در واقع چیزی دولتی قدرتمند کھن روسیھ
غیر از تنھا امکان جواب ممکن و موثر بھ 

 “ .تھدیدات خارجی نیست
 مورد ماھیت قرار آقای زیوگانوف حتی در

عدم حملھ متقابل شوروی با آلمان نظر 
در “: شگفت آمیزی می دھد و می آورد

با “ دولتھای دموکراتیک“جریان سازش 
، اتحاد شوروی ھیتلر وموسولینی در مونیخ

مجبور بود بھ قرارداد عدم حملھ متقابل اتحاد 
بر اساس این قرار . آلمان پاسخ دھد-شوروی

 بھ طرف غرب ،، مرزھای کشورداد
، ، حملھ ھیتلر بھ تعویق افتادگسترش یافت

برادران اسالو ساکن سرزمینھای اوکرائین 
، مورد حمایت و غربی و بلیو روس غربی

 این بیان نفی تمام .“پشتیبانی قرار گرفتند
تاریخ دیپلماسی پرولتری شوروی در زمان 
استالین و تاریخچھ جنگ جھانی دوم 

تحریف کنندگان رجوع کنید بھ اثر .(است
 ). تاریخ برگردان و چاپ توفان

وی سپس از کشورگشائی تزارھا سخن می 
راند و برای تعیین برنامھ کنونی خویش از 
استناجات دانیلوفسکی استفاده می کند کھ 

. نیازی بھ خود فریبی نیست““: نوشتھ است
، در دشمنی اروپا واضح تر از آن است کھ

، در جاه وپائیحرکات اتفاقی سیاستمداران ار

، طلبی این و یا آن مقام دولتی جستجو شود
بلکھ در پایھ ھای اصلی منافع آن دیده می 

پس فقط بر اساس اتحاد سیاسی پایدار . “شود
، در شرایط توازن سیاسی در اسالو-روس
 “.، می تواند تحقق یابدجھان

وی در مورد استالین می نویسد کھ سیاست 
سنتھای  سیاسی وی آموزش از-جغرافیا
-بلحاظ امپراتوری“ بود و توانست روسی

پان درک قابلیتھای دولتی آن و بلحاظ 
وسیع  درک حریم بسیار -اسالویستی

در ھمھ بازگوئیھا (“را تلفیق نماید“ اسالوھا
 )توفان-تکیھ از ماست

 شما با روح ،در سراسر بازگوئیھای قبل
 آقای زیوگانوف روسیناسیونال شونیسم 

 برای پرده پوشی آن از نام روبرو ھستید کھ
تو گوئی . پرافتخار استالین مایھ گذارده است

 را متحد ملت اسالواستالین می خواستھ است 
تو . کند و بر ضد سایر ملل بھ جنگ وا دارد

گوئی میھن پرستی مورد اشاره استالین دفاع 
 و مترادف با ھمان از میھن امپریالیستی

  .وم استمیھنپرستی خائنین انترناسیونال د
تو گوئی رفیق استالین بوئی از مارکسیسم 
نبرده بوده و دنبالھ رو ناسیونال شونیسم بوده 

تو گوئی استالین برخوردی ملی . است
گرایانھ و نھ طبقاتی بھ پدیده ھای اجتماعی و 

وی . معضالت اتحاد شوروی داشتھ است
ی می رود کھ استالین را شاگرد ئحتی تا جا

ن تزاریسم جا می زند و سنتھای قدرتمند کھ
میھن پرستی وی را از مفھوم طبقاتی جدا 

وی بھ زعم خود وصیتنامھ ای . می سازد
برای استالین تدوین کرده است کھ بی شباھت 
بھ دروغھائی کھ تروتسکی در مورد 

 در مورد رھبران لنین“ وصیتنامھ نامھ“
حزب کمونیست اتحاد شوروی و از جملھ 

یعتا این دروغھا طب. نیست، استالین بود
 .تحریف تاریخ است

استالین بھ سالمتی ملت روس جام خود را 
لنین از غرور ملی ولیکاروسھا . سرکشید

صحبت می کند ولی ھیچکدام از آنھا نھ باین 
علت کھ آنھا روس بوده اند و ملیتشان اسالو 

آنھا از ملت روس تجلیل می کنند زیرا . است
یھ بوده و از ملتھای پیشرفتھ و متمدن روس

نقش تعیین کننده در انجام انقالب کبیر اکتبر 
مراکز انقالب در آسیای میانھ نبود . داشتند

کھ در تحت تاثیر مذھب قرار داشتھ و حتی 
. سواد آموزی در آنجا جرم محسوب می شد

از رفتن دختران بھ مدرسھ جلوگیری می 
مرکز انقالب در روسیھ بود و . کردند

اد و مسکو تعیین سرنوشت آن در پتروگر
بھمین جھت افتخار بھ ملت روس افتخار . شد

بھ پرولتاریای این ملت است کھ رھبری 
. جنبش کمونیستی روسیھ را در دست داشت
 ،افتخار بھ ملت روس افتخار بھ خانواده تزار

، ترتسکی و  دنیکین، کلچاک،کرنسکی
 نیست این قلب تاریخ بوخارین و زینوویف

مبارزه طبقاتی و دامن ، این نفی خواھد بود
ما ھم بھ افتخار . زدن بھ شونیسم ملی است

پرولتاریای روس جامھای خویش را سر می 
و  ف و برژنکاسیکین ،خروشچفکشیم و بھ 

 استالین را .می فرستیم تف و لعنتپوتین 
مخلص اسالوھا بھ صرف اینکھ آنھا اسالو 

 .  ھستند قرار دادن کذب محض است
، نھ لیکن استالین نھ تنھا شخصا اسالو نبود

ا از دریچھ چشم ناسیونالیستی رتنھا پدیده ھا 
نمی نگریست بلکھ وی یک کمونیست 

عنوان یگ گرجی  انترناسیونالیست بود و بھ
بزرگ بر ضد گرجیھای حقیر و مرتجع 

می جنگید و در نظیر منشویکھای گرجی 
کنار ھمھ کمونیستھای ملیتھای غیر گرجی 

استالین در مقابل یوگسالوھای . قرار داشت
یوگسالوی کھ با رھبری تیتو بھ رویزیونیسم 

 “نژاد اسالو“روی آورده بودند ایستاد و بھ 
آنھا رحم نکرد زیرا برای وی ماھیت طبقاتی 
مبارزه مردم اھمیت داشت و نھ تعلق ملی 

، ، آذریھا، قرقیزھا قزاقھا،تاجیکھا. آنھا
 صدھا بار ،کمونیست، گرجی ھای ارمنی ھا

شرفشان بیشتر بود از اسالوھای غیر 
کمونیست کھ بھ ھمدست امپریالیسم آمریکا 

تیتو مارشال خائنین بود و . بدل شده بودند
برای شکاف در جبھھ سوسیالیسم بدستور 
امپریالیستھا پارس می کرد و راه رشد 

 را از راه خود مختاریھای “سوسیالیسم“
ھمان راھی . می کردکارگری تبلیغ و اجراء 

کھ امروزه عده ای می خواھند سرنوشت 
 خوِد“تولید و اداره کشور را بدست 

و حزب گذاشتھ و ازدست رھبری “ کارگران
 آنوقت آقای .دولت سوسیالیستی خارج کنند
در “ اسالوھا“زیوگانوف استالین را مدافع 

 مبارزه .مقابل سایر مردمان جا می زند
جای مبارزه طبقاتی شونیستی و نژادی را بھ 

 .و پرولتری می گذارد
استالین بر خالف زیوگانوف بھ مبارزه 
طبقاتی در روسیھ و نھ صرفا بھ روسیھ و 

وی در اثرش بنام . روس بودن نظر داشت
راجع ( پرولتاریا و حزب پرولتاریایطبقھ“

 :نوشت) بھ بند یک مقررات حزب
باکانھ اعالم می کردندزمانی کھ مردم بی“
دیگر " وغیرقابل تجزیھواحدى ھروسی"

حتی یک کودک امروز. سپـری شده است
ى روسیـھ"می داند کھ چیزی بھ عنواننیز

وجود ندارد چون " غیـرقابل تجزیھواحد و
مخالف ى  پیش روسیھ بھ دوطبقھاھمدت

ى طبقھبورژوازی وى طبقھ: تقسیم شده
برھیچ کس پوشیده نیست امروز. پرولتاریا

 این دو طبقھ بھ محوری مبدل کھ مبارزه بین
ما بھ  شده است کھ زندگانی کنونی عصر

 .دور آن می چرخد
معھذا تا این اواخر تمام این موضوع، مشکل 
بھ نظرمی رسید، دلیل آن این بود کھ ما تا بھ 

مجزائی را درمیدان ھاى حال فقط گروه
مبارزه مشاھده می کردیم، برای این کھ فقط 

دند کھ درشھرھا و مجزا بوھاى این گروه
نقاط مختلف کشوردست بھ مبارزه زدند و 

 ٨ ادامھ در صفحھ...این در حالی بود

 ھمدست امپریالیسم،یونیسم یعنی نژادپرستیصھ
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 ...حمایت رویزیونیستی از
 کھ پرولتاریا و بورژوازی بھ عنوان یک 

بخصوص بھ آسانی قابل تشخیص ى طبقھ
متحد ھا اما اکنون شھرھا و بخش. نبودند

مختلفی ازکارگران ھاى ند و با گروهاشده
اعتصابات و . ندات بھ دست ھم دادهدس

تظاھرات مشترک زیادی انجام گرفتھ است 
وتصویر با شکوه مبارزه میان دو روسیھ 

مبارزه . درمقابل چشمان ما قرارگرفتھ است
ى بورژوازی و روسیھى میان روسیھ

دو ارتش بزرگ وارد میدان . پرولتاریا
گردید، ارتش پرولتاریا و ارتش بورژوازی 

یان این دو ارتش سرتاسر زندگی و مبارزه م
برای . “اجتماعی ما را در بر می گیرد

استالین برخورد بھ روسیھ یک برخورد 
طبقاتی است کھ در یک طرف آن پرولتاریا 
و در طرف دیگر آن بورژوازی قرار گرفتھ 

مرز میان آنھا را منافع طبقاتی و نھ . است
استالین از روسیھ . منافع ملی جدا می کند

در مقابل دشمنان روسیھ سخن نمی متحد 
گوید وی با دانشی کھ بھ علم مارکسیسم دارد 
می داند کھ دشمنان روسیھ طبقات حاکمھ 

بورژوازی روسیھ است کھ  و روسیھ مالکان
وی روسیھ را بھ دو . در قدرت نشستھ اند

جبھھ روسھای انقالبی و متحدینشان و 
روسھای ضد انقالبی و متحدینشان تجزیھ 

واحد وى روسیـھ"د و تئوری می کن
را بھ سخره می گیرد و بھ " غیـرقابل تجزیھ

.  انتقاد می کشد
استالین در اثر جاودانیش اصول لنینیسم 
بشدت این نظریھ ضد لنینی را کھ گویا 
لنینیسم یک تئوری روسی است و فقط برای 
روسیھ تدوین شده است افشاء می کند و جنبھ 

برجستھ می جھانشمول و طبقاتی وی را 
وی نشان می دھد کھ لنینیسم اسلحھ . نماید

کمونیستھا بر ضد مرتجعین و دشمنان 
طبقاتی است حال روس باشند و یا غیر 

 : وی می آورد. روس
 باری، لنینیسم چیست؟ “

بعضی می گویند کھ لنینیسم ھمان تطبیق 
مارکسیسم با شرایط مختص اوضاع روسیھ 

را در بر این تعریف سھمی از حقیقت . است
 .حقایق نیستى دارد، ولی ابدًا حاوی کلیھ

لنین حقیقتًا مارکسیسم را با اوضاع روسیھ 
تطبیق نمود و با استادی ھم این تطبیق را 

ی ولی اگر لنینیسم فقط تطبیق ساده. انجام داد
رکسیسم با اوضاع مختص روسیھ بود، آن ما

 و فقط  ملیًاصرفى وقت لنینیسم یک پدیده
و .  می شدروسی و فقط روسی ًا، صرفملی

ی است احال آن کھ ما می دانیم لنینیسم پدیده
 کھ در تمام سیر لمللی و نھ فقط روسیابین

لمللی ریشھ دارد، بھ این جھت اتکامل بین
است کھ من گمان می کنم این تشخیص، از 
لحاظ این کھ یک طرفی است ناقص می 

 ).توفان-تکیھ از ماست.(“باشد
نظر رفیق استالین گفتیم در آنچھ ما در مورد 

درک رفیق لنین . مورد لنین نیز صادق است
، میھن پرستی و روسی بودن با نیز از ملت

لنین در . درک آقای زیاگانوف متفاوت است
در باره غرور ملی “اثر مشھور خویش 

 .دارد بھ این مسئلھ اشاره“ ولیکاروسھا
لنین در باره مسئلھ میھن پرستی کھ مورد 

اده ناسیونال شونیستھای روس و سوء استف
تزاریستھاست قرار می گرفت توجھ داشت 
کھ باید موضع کمونیستھا و یا بھ عنوان آن 
. روز سوسیال دمکراتھا را روشن گرداند

وی یک کمونیست بود و مسایل اجتماعی را 
از نقطھ نظر وجود طبقات و مبارزه طبقاتی 

  : وی نوشت. بررسی می کرد
راتھای ولیکاروس ھم می ما سوسیال دموک“

کوشیم تا روش خود را نسبت باین جریان 
برای ما نمایندگان . مسلکی روشن سازیم

ملت عظمت طلب انتھای خاوری اروپا و 
بخش بزرگی از آسیا سزاوار نیست اھمیت 

 -عظیم مسئلھ ملی را فراموش کنیم
زندان “بخصوص در کشوریکھ بھ حق آنرا 

امیکھ در  بخصوص ھنگ-، می نامند“ ملل
، سرمایھ  اروپا و نیز در آسیاخاور دوِر

بزرگ “ جدید“، یک سلسلھ از ملتھای داری
و کوچک را بھ جنبش واداشتھ و بیدار 

بخصوص در لحظھ ایکھ سلطنت  -،ساختھ
تزاری میلیونھا از افراد ولیکاروس و 

 در را تحت سالح“ ملتھای غیر خودی“
 آورده تا یک سلسلھ از مسایل ملی را طبق

حل “...منافع شورای متحده اشراف
 )تکیھ از توفان(.“نماید

آیا ما پرولتارھای آگاه ولیکاروس از حس 
 ما زبان !؟ البتھ خیرغرور ملی بری ھستیم

، ما بیش خود و میھن خود را دوست داریم
از ھر چیز کوشش می کنیم توده ھای 

 را بھ سطح زندگی آگاھانھ آنزحمتکش 
برای . ا ارتقاء دھیمدموکراتھا و سوسیالیستھ

احساس ما دردناکتر از ھر چیزی مشاھده و 
زورگوئی و ستمگری و اھانتی است کھ 

، دژخیمان تزاری و اشراف و سرمایھ داران
میھن زیبای ما را دستخوش آن نموده 

ما افتخار می کنیم کھ بھ ) تکیھ از توفان(.اند
این زورگوئیھا از محیط ما یعنی ولیکاروسھا 

 ، ما افتخار می کنیم کھتھ داده شدپاسخ شایس
، دکابریستھا این محیط افرادی مثل رادیشچف

و انقالبیھای رازنوچین را در سالھای ھفتاد 
، ما افتخار می کنیم قرن گذشتھ پرورش داد

 ١٩٠٥کھ طبقھ کارگر ولیکاروس در سال 
حزب انقالبی نیرومند توده ھا را بوجود 

ن حال آورد و موژیک ولیکاروس نیز در عی
شروع بھ دموکرات شدن نمود و بھ سرنگون 

 .ساختن کشیشھا و مالکان پرداخت
.... 

ما از حس غرور ملی سرشاریم و بھمین 
کھ ( از گذشتھ برده واربویژهجھت است کھ 

در آن مالکان اشراف موژیک ھا را بھ جنگ 
، ، لھستانمی فرستادند تا آزادی مجارستان

  از اکنوِنو) ایران و چین را مختنق سازند
برده وار خویش کھ باز ھم ھمان مالکان 

، ما را بھ جنگ می بیاری سرمایھ داران
کشانند تا لھستان و اوکرائین را خفھ کنند و 
نھضت دموکراتیک را در ایران و چین 

، رومانف ھاسرکوب نمایند و باند 
بوبرینسکی ھا و پوریشکویچ ھا را کھ مایھ 

 تقویت ننگ حیثیت ملی ولیکاروس ھستند
 ). تکیھ از توفان. (کنند بیزاریم

.... 
 ستم روا می دارد  دیگرھایملتبر ملتی کھ “

، این از سخنان “نمی تواند آزاد باشد
انگلس بزرگترین نمایندگان -مارکس

 آموزگاران -دموکراسی پیگیر قرن نوزدھم
و ما کارگران . پرولتاریای انقالبی است

اریم ، کھ از حس غرور ملی سرشولیکاروس
می خواھیم بھر قیمتی شده است کشور 

زاد و وارستھ و آولیکاروس بھ کشوری 
مستقل و دموکراتیک و جمھوری و سربلند 
مبدل گردد کھ بنای مناسباتش با کشورھای 
ھمسایھ بر روی اصل مساوات بشری مستقر 
باشد نھ بر روی اصل فئودالی امتیازات کھ 

و . ن این ملت بزرگ استأشرموجب کس
نا بدانجھت کھ ما چنین خواھانیم می ھما

ولو در خاور (در قرن بیستم در اروپا : گوئیم
مگر “ کرداز میھن دفاع “نمی توان ) دور آن

بر ضد سلطنت اینکھ با  کلیھ وسایل انقالبی 
 یعنی خودو مالکان و سرمایھ داران میھن 

 - دشمنان میھن خویش مبارزه نمودبدترین
ز میھن دفاع ا“ولیکاروسھا نمی توانند 

مگر اینکھ در ھر جنگی طالب “ کنند
، شکستی کھ برای شکست تزاریسم باشند

نھ دھم جمعیت ولیکاروس حکم کمترین بال 
زیرا تزاریسم نھ ) تکیھ از توفان. (را دارد

تنھا  بر این نھ دھم جمعیت از لحاظ 
اقتصادی و سیاسی ستم روا می دارد بلکھ با 

ت بھ ملتھای خو دادن آنھا بھ ستمگری نسب
غیر و بھ استتار ننگ خویش از طریق 
عبارت پردازی ھای سالوسانھ و ظاھرا 

، میھن پرستانھ اخالفشان را تباه می کند
، حیثیت شان را برباد می ان می سازدشخوار

 “.دھد و براه رذالت می اندازد
لنین سرانجام در ھمان مقالھ اشاره می کند 

) ن نیستمنظور مفھوم برده وار آ( مصالح “
ملی ولیکاروس ھا با مصالح غرور 

و کلیھ ( پرولتارھای ولیکاروسسوسیالیستی
سرمشق ما . مطابقت دارد) پرولتارھای دیگر

مارکس است کھ پس از ده ھا سال زندگی در 
، بنفع جنبش انگلستان و نیمھ انگلیسی شدن

، آزادی و سوسیالیستی کارگران انگلستان
 . “ی کرداستقالل ملی ایرلند را طلب م

پس روشن است کھ وقتی لنین از روسھا 
د تایسخن می راند و غرور ملی آنھا را می س
، نھ نھ بھ مفھوم بورژوائی و امپریالیستی آن

م دفاع از تزاریسم و مالکان است وبھ مفھ
 ٩ ادامھ در صفحھ...بلکھ بھ مفھوم

زنده باد مارکـسـیـسـم ــ لنیـنیـسـم
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[Text eingeben]

 ...حمایت رویزیونیستی از
  پرولتاریای بزرگ روس است کھ با مبارزه

لنین حتی سلطنت . خویش جھان را تغییر داد
طلبان و مالکان و تزاریسم را کھ در اکثریت 
خویش در حاکمیت روسیھ روس بودند 
بزرگترین دشمنان ملیت روس معرفی می 
کند کھ نھ تنھا غیر روسھا بلکھ روسھا را 

از نظر لنین نیز . نیز تحت ستم قرار می دھد
ده نگریستھ از منظر مبارزه طبقاتی باین پدی

می شود و نھ از منظر منافع سوسیال 
 .  شونیسم روس

حال آنکھ آقای زیاگانوف ھمھ چیز را از 
 و سوسیال شونیسم ملی روسدریچھ منافع 

وی طالب روسیھ بزرگ و . می نگرد
قدرتمند است کھ بتواند در مقابل تجاوز 

اینکھ این روسیھ . اروپا مقاومت کند
الیستی برای وی کمونیسیت باشد و یا امپری
.  استمادر روسفرقی نمی کند مھم نجات 

این طرز تلقی بوئی از کمونیسم در خود 
ندارد و بی جھت خویش را بھ لنین و استالین 

برچسب زدن بھ چنین رھبران . می چسباند
بزرگ انترناسیونالیست عین تزویز و 

 .ادامھ دارد. ..... دوروئی رویزیونیستی است
 

***** 
 

 
  

 ...ر تکاملوحدت د
 آزادی خود را از “ا دست خودب“پاریس 

چھ جای ، طریق انقالب تحصیل می کرد
 و از “عالیت خود جوشف“آنست کھ او را از 

؟ واقعیت این است کھ !!انقالب بر حذر دارند
عبارت مانیفست حاکی از رھا کردن 

حاکی از نفی ، پرولتاریا بحال خود نیست
نیست ھا رھبری پرولتاریا  توسط حزب کمو

کسانی کھ این عبارت مانیفست را . نیست
مرده و بیروح جدا از متن مانیفست و نوشتھ 
ھای دیگر مارکس و انگلس و اساسا جدا از 
سیستم اندیشھ  این دو آموزگار بزرگ و 
سراسر زندگی آنان در نظر می گیرند در 
حقیقت کاری حداقل جز بتاخیر انداختن 

بورژوازی انقالب پرولتری و دوام نظام 
کمون پاریس برای “انجام نمی دھند 

ی فرد ئفرصت تحلیل از پویا) مارکس(او
Selbsttätigkeitلروب(“ را بدست داد( .

روبل فراموش می کند کھ مارکس کوشید 
 “ خودجوشپویائی“کارگران را از این 

 بھ ،بیموقع منصرف سازد و وقتی نتوانست
تجلیل از کمون پرداخت کھ در خور و 

برحذر داشتن .  چنین آموزگاری بودشایستھ
پرولتاریا از دست زدن بھ انقالب نشانھ 
اعتقاد داشتن مارکس بھ پویائی خودجوش 

ما ضمن . نیست خالف آن صحیح است
مقاالت آینده بیشتر موضوع را خواھیم 

 .شکافت

 و باالخره بزرگترین عیب توسل بھ 
خصلت ضد ) توفان-بازگوئی(سیتاد

راه را بر اندیشیدن دموکراتیک آنست کھ 
مستقل سد می کند و مخاطب را در برابر 
گوینده مرعوب می سازد و او را وادار بھ 

عجیب است کھ کسانی از . سکوت می نماید
اینطریق افکار و عقاید غلط و حتی انحرافی 
خود را بدیگران تحمیل می کنند و عجیبتر 
آنکھ محیط روشنفکری طالب چنین شیوه ای 

 ل، ھرچھ بیشتر نقیر یا تحریراست و در تقر
ھ گاران مارکسیسم باشد گویا جنبزقول از آمو

 البتھ سخن بر !آن بیشتر است“ تئوریک“
سر این نیست کھ بھ اندیشھ بزرگان 
مارکسیسم نمی شود یا نمی توان استناد کرد 
سخن بر سر سیستماتیزه کردن این اسلوب 
کار و بحث و گذاردن سیتاد بجای تحلیل 

 .قعیات استمشخص وا
ما بر خالف میل و عقیده خود ناچاریم در 
نوشتھ خود نقل قولھای بسیاری از مارکس و 
انگلس و بویزه لنین بیاوریم زیرا سخن بر 
سر اینست کھ لنینیسم چیزی جز مارکسیسم و 
جز تکامل مارکسیسم در شرایط بین المللی 

 ٭نوین نیست
  ١حزب طبقھ کارگر

ت دست یابد و بھ ھر طبقھ برای آنکھ بھ قدر
اھداف خود جامھ عمل بپوشاند باید حزب 

، خود اما ایجاد حزب. سیاسی خود را بنا نھد
بخود معجزه نمی کند ھمینکھ حزب تشکیل 

 حزب برنامھ .شد قدرت بدست طبقھ نمی افتد
خود را اعالم می کند مدتی کم و بیش 

، بھ مثابھ مدافع طوالنی بھ فعالیت می پردازد
ست ھای توده ھا توجھ و اعتماد منافع و خوا

آنھا را جلب می کند و در صحنھ سیاست 
کشور بھ وزنھ ای تبدیل می شود آنگاه توده 
ھای مردم او را در دست یافتن بھ قدرت 
یاری می دھد و در راس اداره امور می 

 طبقھ کارگر از این قاعده مستثنی .گمارند
 .نیست

وسط از زمانی کھ رسالت تاریخی پرولتاریا ت
، این شناخت نیز مارکس و انگلس کشف شد

ریخی پرولتاریا بیک اکھ تحقق وظیفھ ت
مرکز رھبری ایدئولوژیک و سیاسی نیازمند 
است در زمره شناخت اساسی مارکسیسم 

 مارکس و انگلس نھ تنھا این شناخت .درآمد
را بیان داشتند بلکھ در پراتیک خود بکار 

با جنبش بستند و با آن سوسیالیسم علمی را 
 مارکس کھ خود از .کارگری در آمیختند

 بر آن بود کھ سخن نھ بر سر ھمان آغاز
، کھ بر سر تغییر دادن آنستبلتفسیر جھان 

مارکس کھ برای اولین بار باب وحدت 
تئوری و پراتیک را در فلسفھ گشود و این 

، نمی دو را از یکدیگر جدائی ناپذیر شمرد
را با توانست تئوری سوسیالیسم علمی 

 . پراتیک مبارزه پرولتاریا در نیامیزد
این مبارزه اگر باید پرولتاریا را بھ قدرت 
حاکمھ تبدیل کند ناگزیر باید خصلت سیاسی 

بخود بگیرد و مبارزه سیاسی را ناگزیر بھ 
پراتیک مبارزه . حزب سیاسی نیاز است

طبقاتی پرولتاریا با حزب سیاسی مالزمھ 
مدعی شد کھ پس چگونھ می توان . دارد

مارکس و انگلس در برپائی احزاب “
انگلس در ! ؟“دست نداشتھ اند“ مارکسیست

، تریر چنین نامھ ای بھ سوسیالیست دانمارکی
پرولتاریا برای آنکھ در لحظھ ”: می نویسد

قطعی بھ اندازه کافی نیرومند باشد و بتواند 
بھ پیروزی دست یابد الزم است حزب طبقھ 

حزبی جدا و مستقل از ، خود را تشکیل دھد
 بر ١٨٧١مارکس و من از  .احزاب دیگر

تکیھ از (“این موضع پافشاری می کردیم
 ).ماست

در “ رناسیونال اولتان“در کنفرانس لندن 
 کھ مارکس و انگلس آنرا ١٨٧١سپتامبر 

رھبری می کردند نخستین و مھمترین مسئلھ 
 کمون .مبارزه سیاسی طبقھ کارگر بود

طبقھ کارگر آزادی خود “کھ پاریس نشان داد 
 وظیفھ .را باید در میدان مبارزه بدست آورد

انترناسیونال اینست کھ نیروھای طبقھ کارگر 
را برای مبارزه آتی سازمان دھد و صفوف 

 کمون پاریس نشان داد کھ .“آنرا تنگتر سازد
دیکتاتوری پرولتاریا فقط در حالی استوار و 

البی طبقھ پایدار خواھد بود کھ یک حزب انق
قطعنامھ . کارگر در رُاس آن قرار گیرد

 ادامھ دارد.......: کنفرانس چنین می گوید
 

***** 
 
 

  
 ...آش کشک خالتھ

 و با آنچھ مسلم است. قابل پیش بینی نیست
اطمینان می توان روی آن شرط بندی کرد 

حسن ختام برای . “حسن ختام ماجراست
برای بانکھا و بیمھ ھا و کنسرنھا و فالکت 

 .توده ھا
برای آنھا پیدایش بحران و لگدمال کردن 

است “ طبیعی“زندگی میلیونھا انسان امری 
مھم آن است کھ آخرش از نظر آنھا ولی 

پرسش این است کھ برای چھ . خوب است
طبقھ ای خوب است و برای کدام طبقھ 

 . فاجعھ
یکی از آنھا تا جائی پیش می رود کھ این 

بی می کند و می بحران را مثبت ارزیا
اگر امروز چند بانک یا موسسھ “: نویسد

مالی ورشکست می شوند نباید آنچنان کھ 
، مرگ پاره ای ھنوز در انتظار آن نشستھ اند

. نھائی سیستم سرمایھ داری را اعالم کرد
 این نوع خانھ تکانی ھاست ،دقیقا بر عکس

اگر . کھ سیستم را کارآتر و موثر می کند
 را با آب حمام با ھم دور کسی بخواھد بچھ

بریزد و بھ علت این تحوالت ضروری 
سیستم سرمایھ داری را محکوم می کند 

 ١٠ ادامھ در صفحھ...گزینھ ھای باقیمانده

 زنده باد مبارزات رھائیبخش مردم فلسطین و لبنان 
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[Text eingeben]

 ...آش کشک خالتھ
 از کره شمالی گرفتھ تا کوبا و جمھوری 

تکیھ از (.“اسالمی چندان چنگی بدل نمی زند
 می ماند در این گفتار نکتھ ای مبھم). توفان

باید خراب “ خانھ ھای چھ کسی“و آن اینکھ 
شود و جیبھای چھ کسی از ثروت انباشتھ می 

 ھسخن بر سر این است کھ خانھ چ. گردد
کسی را تکان می دھند و بر سرش خراب 
می کنند تا سرمایھ داری کارآتر شود و خانھ 

اتفاقا این . ھای نو ساختھ بھ مردم بیاندازد
درست .  اقتصاد استھمان مفھوم طبقاتی

مثل این است کھ فقیری بگوید حقوق من و 
رئیس بانک آلمان و یا بانک سوئیس روی 

بر طبق آمار و .  میلیون یورو است٢٠ھم 
محاسبات ریاضی بھ ھرکدام از طرفین بر 
صفحھ کاغذ بھ طور متوسط ده میلیون یورو 

 .“خدا بده برکت“. می رسد
، یلیون انسانخانھ خرابی میلیونھا و صد ھا م

نابودی اقتصاد و از بین رفتن ثروتھای 
، بروز جنگ جھانی و خانمانسوز مردم

زائیده بحران است کھ خانھ ھا را خراب 
در طی بحران ھمھ وسایل تولید . کرده است

ثروتھای اجتماعی نابود می گردد و سودھای 
کالن بھ جیب سرمایھ داران سرازیر می 

ھ اند کھ دزدی در علم اجتماع نیز گفت. شود
ناشی از فقر است و با قطع دست نھ دزدی 
. از بین می رود و نھ فقر ریشھ کن می گردد

آیا از این گفتھ علمی می توان نتیجھ گرفت 
کھ باید شرایط کنونی را پذیرفت و بھ بروز 

 تن “تقدیر“و وجود فقر یا بحران یعنی این 
در داد و دم بر نیاورد؟ البتھ صاحبان قدرت 

وت آدمخوارانی کھ از طریق بروز این و ثر
بحرانھا مال اندوزی می کنند و از فقر مردم 
ثروتمند می شوند و چاکران آنھا با تکیھ بر 

 می خواھند بھ شما بقبوالنند کھ “واقعیتھا“
بحرانھا مانند آش کشک خالتھ بخوری پاتھ 

آنھا بھ شما تلقین می کنند کھ . نخوری پاتھ
پذیرید و با نظام باید این سرنوشت را ب

آنھا جمھوری . سرمایھ داری مخالفتی نکنید
اسالمی را بھ عنوان نمونھ منفی برای 

 برخ شما می کشند کھ ھیچ چیز یعوامفریب
جمھوری . جزء نظام سرمایھ داری نیست

، نظام اسالمی نظام سوسیالیستی نیست
 و این دلیلی مضاعف سرمایھ داری ناب است

ام سرمایھ داری را است کھ چرا باید این نظ
کھ تفالھ ھائی نظیر جمھوری اسالمی و یا 
پینوشھ و سوھارتو و اسرائیل و محمد رضا 

بھ شما  آنھا .شاه می سازد باید سرنگون کرد
دلداری می دھند کھ علم اقتصاد اھرمھائی 
یافتھ تا توازن اقتصادی را مجددا بر قرار 
کند و از بحرانھا جلو گیرد ولی ھر بار با 

انھای ناشناختھ ای روبرو می شود کھ بحر
باید تنھا از راه آزمون و خطا بھ تعدیل آن 

دلداری آنھا بھ شما این است کھ . برخاست
، البتھ وضع در آینده ھم بھیمن منوال است

علم اقتصاد زروش را می زند ولی ماھیت 

ییر دھد زیرا غسرمایھ داری را نمی تواند ت
است راھھای سرمایھ کھ بدنبال سود حداکثر 

کند کھ بتواند خون  ناشناختھ جدیدی پیدا می
 گفتار منتقدانھ یکی از این .مردم را بمکد

مدافعان سرمایھ داری برای کاستن از دامنھ 
 :فاجعھ و بخواب کردن مردم چنینن است

 بھ سرمایھ دارینظام بحران ھم ضعف “
. شمار می آید و ھم نقطھ قوت آن است

، طی دوره ای ھاضعف از آنرو کھ تعادل 
، جامعھ ، درھم می ریزدکم وبیش طوالنی

منظورش صدھا (متالطم می شود و شماری 
میلیون نفر است و نھ تعدادی بھ اندازه 

 کھ شرم کرده آن را بر زبان انگشتان دست
. “از شھروندان زیان می بینند) توفان-آورد

بنظر ایشان خانھ خرابی و بیکاری و مرگ 
ادل زیان شماری از صدھا میلیون نفر مع

، “: وی ادامھ می دھد. ؟؟!!شھروندان است
بحران تمامی ضعفھای ولی در ھمان حال “

اقتصادی را بھ گونھ ای عریان بھ نمایش می 
، واحد ھای  دروغھا را بر مال می کند،گذارد

بیمار تولیدی و مالی را از صحنھ می راند و 
 و باین “حباب ھای مصنوعی را می ترکاند

 بحران پدیده مثبتی است کھ نباید از آن ترتیب
جلو گرفت و اھرمھائی پیدا کرد تا مانع 

 دروغھا را بر ھ، زیرا عاملی کبروز آن شود
، واحدھای بیمار تولیدی و مالی مال می کند

را از صحنھ خارج می کند و حباب ھای 
مصنوعی را می ترکاند نمی توان علی 

. “دخدا زیادش کن“. االصول امر بدی باشد
آنھا خواھان تکرار فاجعھ ھستند و برای بقاء 
سرمایھ داری و توجیھ ضرورت آن افسانھ 

نفس آنھا از جای گرم . سرائی می کنند
 . بیرون می آید

کمونیستھا نمی توانند مانند سرمایھ داران و 
آنھا . وکالی مدافع آنھا بھ مردم دروغ بگویند

بر عکس در پی علت بروز این بحرانھا 
 و راه جلوگیری از این فاجعھ ضد ھستند

آنھا می گویند . بشری را بر مال می کنند
بروز بحران ھا و مرگ و میر میلیونی 
انسانھا و تخریب تولید و بروز جنگ 

، محصول سرنوشت محتوم انسانھا نیست
ری است کھ بر انظام جنایتکارانھ سرمایھ د

 .فقر اکثریت و ثروت اقلیت بنا شده است
حصول تکامل نظام سرمایھ جنگ جھانی م

پس باید . داری در مرحلھ امپریالیسم است
امپریالیسم و نظام سرمایھ داری را کھ بحران 

، باید طبقات و ستم طبقاتی زاست از بین برد
را از بین برد تا انسانھا بتوانند انسانی زندگی 

، باید مانع شد کھ عمال سرمایھ داری در کنند
از ممالک جنبش کارگری نفوذ کنند و 

سوسیالیستی کشوری امپریالیستی بسازند کھ 
تازه شکست آنھا را اندیشمندان سرمایھ داری 
. بھ پای شکست سوسیالیسم بنویسند

امپراتوری شوروی بعد از مرگ استالین 
براه سرمایھ گذاری پا گذارد کھ بھ اضمحالل 

شکست شوروی شکست سرمایھ . رسید

 . داری بود و نھ شکست سوسیالیسم
انسانھا می توانند و باید از بروز بحران ھا 
جلوگیرند و مانع شوند کھ صد ھا میلیون 

، چرخھای تولید از حرکت باز بیکار شوند
بماند و در حالیکھ قطب ثروت متراکم و 

و “ کارآتر“و “ چابک تر“و انبوه است 
می شود قطب انبوه و متراکم فقر “ موثرتر“

د کھ  طوری شو.گرددبھ مرگ عمومی بدل 
میلیونھا انسانھا در دامنھ کوه ھائی از ثروت 

باید آن دانشمندان بورژوائی و . جان بدھند
دولتمردان را کھ تا کنون بر طبل خصوصی 
کردن و حمایت از سیاست نئولیبرالیسم 
سرمایھ داری می کوبیدند و جھانی کردن 

زیرا . سرمایھ را تبلیغ می کردند محاکمھ کرد
کاله برداران سرمایھ و آنھا شریک جرم این 
باید آنھا را در دادگاه . این دروغگوھا ھستند

جنایتکاران تاریخ کھ با دستکشھای ابریشمی 
این عین . سفید آدم می کشند محاکمھ کرد

 .دموکراسی است
، برای ستم بر آنھا آنھا برای فشار بر مردم

شدید بھره کشی برای آنکھ آخرین لقمھ تبرای 
تصاحب کنند استدالل می سفره خالی آنھا را 

ختھ شود تا بشود وکردند اول باید ثروتی اند
 استدالل خود پسندانھ بھ نتقسیم کرد و از ای

 کھ ھمھ جامعھ می رسیدندشگفت این نتیجھ 
، بیمھ ، کم بخورد، جان بکندباید کار کند

، حقوق بیکاریش درمانی ناچیزی داشتھ باشد
انھ ، دست بھ سینھ و آماده در خکاھش یابد

ا با تلفن برای اعزام وی اش منتظر بنشیند ت
بھ صدھا کیلومتری برای کار از کاشانھ اش 

، از رفاه و زندگی انسانی چشم جدا شود
در عرصھ  بپوشد تا امپریالیسم خودی بتواند

تولید تقویت گردد و رقبا را مات کرده پشت 
 آنوقت .سر بگذارد و بازارھا را تصاحب کند

بھ  ا، زیر بھتر می شودوضع عمومی بھتر و
مجموعھ حقوق من و نخست وزیر “مصداق 

 میلیون یورو ٢٠و یا رئیس بانک و بیمھ بھ 
درآمد ملی افزایش یافتھ “ در سال می رسد

، ، پروفسورھا اندیشمندان بورژوازی.است
قبال و ، دولتمردان این دروغ را اقتصاددانان

مرتب از رسانھ ھای تحت سانسور برای 
زی زحمتکشان پخش می شستشوی مغ

ولی آنچھ کتمان و از دیده فروگذار . کردند
می شد نوع توزیع بود کھ در مورد آن الل 

آنھا طالب کار کارگران ولی . می گردند
. تصاحب ثروت توسط سرمایھ داران ھستند

درست است کھ کار موجب ارزش است و بر 
واقعیت این ، ولی ثروت جامعھ می افزاید

حمتکشان تثمار زمحصول اساست کھ 
این . متناسب و یا عادالنھ تقسیم نمی شود

، بانکھا و ثروت تنھا بھ جیب صاحبان صنایع
 می رود  و مردم عادی یعنی ھمانھا بیمھ ھا

کھ ثروت را خلق کرده اند با حداقل دستمزد 
در حالیکھ . و در تنگدستی زندگی می کنند

ثروتھای اقلیت ناچیزی بھ ارقام نجومی می 
 ١١ ادامھ در صفحھ...کثریت رسد ا

 پیروزی مبارزه ملی مشروط بھ تأمین سرکردگی طبقھ کارگر است
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[Text eingeben]

 ...آش کشک خالتھ
شکننده در فقر و فاقھ بسر می برد و از این 

ھمین گوشھ از . ثروتھا نصیبی نمی برد
واقعیت نشان می دھد کھ تا چھ حد تئوریھای 

 .عوامفریبانھ بورژوازی ساختگی است
، ثروت زحمتکشان با جان و دل کار کردند

تھا را بھ جیب آفریدند و دزدان مسلط این ثرو
خصوصی خود ریختند و بنفع خود مصادره 

 پس کار کردن بھ تنھائی موجب .نمودند
مناسباتی باید . ثروتمند شدن عموم نمی شود

وجود داشتھ باشد کھ این ثروتمند شدن 
این کار  .عمومی را بنفع عموم ممکن گرداند

کردن بھ علت مناسبات سرمایھ داری تنھا 
باید این مناسبات .  کنداقلیتی را ثروتمند می

 .ضد انسانی را تغییر داد
مارکس این پدیده را تضاد رشد نیروھای 

یعنی . مولده ومناسبات تولیدی می نامد
مناسبات حاکم در جامعھ طوری بناشده کھ 
نیروھای مولده کھ ھستھ اصلی آن 
زحمتکشان ھستند ھر چقدر بیشتر کار کنند 
 بیشتر حاصل زحمتشان بھ جیب سرمایھ
. داران می رود و بیشتر فقیر می شوند

اختالف طبقاتی کم نمی شود و تشدید می 
زیرا تولید بھ صورت اجتماعی . گردد

صورت می گیرد ولی حاصلش خصوصی 
پس تا لحظھ ایکھ مناسبات . صرف می شود

تولیدی طوری است کھ مالکیت خصوصی 
بر وسایل تولید موجب تثبیت فقر است این 

باید مالکیت . دوضعیت عوض نمی شو
خصوصی بر وسایل تولید را از بین برد و 
بھ مالکیت دولت پرولتری بدل ساخت آنوقت 
است کھ ثروت ناشی از کار بھ صرف 

برای این کار باید . مصالح عمومی می رسد
 حاکم را تغییر داد و این تغییر تمناسبا

مناسبات حاکم یعنی انجام یک انقالب 
د قدرت سیاسی اجتماعی و قھر آمیز تا بشو

 را برای تغییرات الزم مناسبات اجتماعی بھ
وازی باید با ماشین سرکوب بورژ. کف آورد

. یعنی دستگاھھای سرکوب مبارزه کرد
کسب قدرت  بایدمیلیونھا توده مردم را برای

سیاسی و رھبری آنھا سازمان داد و بسیج 
کرد و این کارھا تنھا می تواند توسط حزب 

       . پذیردطبقھ کارگر صورت 
آنھا کھ دیگر بعد از این ھمھ حقایق عریان 
قادر نیستند بر جنایات سرمایھ داری خاک 

ھستند کسانی “ :بپاشند بھ تمسخر می نویسند
کھ پیامبرگونھ خبر از فروپاشی سیستم 

 غافل از اینکھ با ھمھ .سرمایھ داری می دھند
، این یگانھ سیستم و ، کھ اندک نیستمعایبش
موفقی است کھ در جھان امروز باقی شیوه 

  . “مانده است
البتھ در این آخرین دفاع از نظام سرمایھ 
داری کھ حتی برای بی طرف جلوه دادن 

 کھ گویا کم “معایب سرمایھ داری“خویش بھ 
ھم نیست اشاره کرده است حقیقتی نھفتھ است 

این . و آن اینکھ سرمایھ داری فرو نمی پاشد
 یک نظام استثماری بر .نظریھ درستی است

اثر جبر زمان بھ یک نظام ضد استثماری 
حتی اگر قرنھا نیز بگذرد و صدھا بحران 

سرمایھ . ادواری از راه برسد تغییر نمی کند
داری را باید سرنگون ساخت و بر ویرانھ 

سوسیالیسم . ھای آن سوسیالیسم را ساخت
با یک انقالب . خود بخود بوجود نمی آید

اعی می شود بھ عمر این بحران بنیادی اجتم

. و غده چرکین سرمایھ داری پایان داد
مارکس می گفت کھ اگر بشریت موفق نشود 
سرمایھ داری را با نظام آگاھانھ و انسانی 
سوسیالیسم جایگزین کند بربریت دنیا را فرا 

پس باید کمونیستھا تحت رھبری . می گیرد
احزاب مارکسیستی لنینیستی در پی انقالب 

. جتماعی و رھبری مبارزات مردم باشندا
سوسیالیسم تنھا نظامی است موفق و ما 
موفقیت آن را در زمان زندگی لنین و استالین 
در شوروی در تجربھ عملی دیدیم و از 
زمانیکھ خروشچف پای براه سرمایھ گذاری 

. یج وخیم سرمایھ داری آگاه شدیماگذارد بھ نت
ک مطالعھ تاریخ حزب کمونیست بلشوی

شوروی کھ حزب ما آنرا منتشر کرده است 
بھترین سند در رد اکاذیب اندیشمندان مزدور 

 . بورژوازی است
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، تکامل در وحدت
سرشت مارکسیسم 

 )٣(است
از این گذشتھ اگر آزادی زحمتکشان کار 
خود آنھاست پرولتاریای فرانسھ در سال 

 در پاریس دولت سوسیالیستی بوجود ١٨٧١
آورد کھ قریب سھ ماه آن را در دست خود 

د نظام موجود نگاه داشت و با مصوبات خو
اما مارکس پیش . را از بیخ و بن تغییر داد

از آنکھ پرولتاریا بھ انقالب دست زند در 
 کارگران را از ،فراخوان انترناسیونال

دست زدن بھ انقالب برحذر داشت و شرایط 
طبقھ “. را برای انقالب رسیده ندانست

کارگر فرانسھ در شرایط بسیار دشواری 
ھ اقدام برای ھرگون. قرار گرفتھ است

سرنگون ساختن حکومت جدید یک 
آنھا .... دیوانگی ناشی از ناامیدی است

باید آرام و قاطع از آزادی ) کارگران(
جمھوری استفاده کنند و با روش صحیح بھ 

آیا این “ .سازمان طبقاتی خود بپردازند
رھنمود درست و بجای مارکس با عبارت 

ھ  ببازگشت“آنطور کھ ھواداران (مانیفست
ھم آھنگ است؟ )  تفسیر می کنند“مارکس

٩ادامھ در صفحھ...باالخره پرولتاریای

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

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

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

آش کشک خالتھ بخوری پاتھ نخوری پاتھ
 

رت اجتماعی و تصاحب سرمایھ دارانھ بھ شکل در بحرانھا تضاد میان تولید بھ صو“
کارل مارکس (“شیوه تولید بر ضد شیوه مبادلھ طغیان می کند... قھرآمیز نمایان می شود

 ). بزبان آلمانی٢١٩ ص ١٩جلد 
، مزدوران سرمایھ و ھمھ آنھا کھ از غارت زحمتکشان بھره مند ایدئولوگھای بورژوازی

کست فضاحت بار سرمایھ داری توجیھ ھای مسخره می شدند راه افتاده اند تا برای ش
 . بیابند

 در سرمقالھ خویش در ٢٠٠٨ سپتامبر ٢١ در “فرانکفورتر روند شاو“نشریھ آلمانی 
تاریخ سرمایھ داری تاریخ بحرانھایش “ :مورد این بحران اداواری سرمایھ داری نوشت

استنتاجات خطا رسیده وی تنھا بھ .  در این زمینھ کارل مارکس کامال حق دارد. است
 . “ سیستم است ای از زیرا بحران پذیری بازارھا خطای سیستم نیست ھستھ: .است

کھ سخنگوی سرمایھ مالی است از این بحران مالی “ نشریھ آلمانی فرانکفورتر آلگماینھ
ھرجا باال “ : یاد می کند و اضافھ می نماید“بھای رویدادھای تکامل تدریجی بازارھا“بنام 
 .“ھر جا غالب ھست مغلوب ھم وجود دارد.  پائین ھم می آیدرود

این استدالل عوامفریبانھ نفی تاریخ و علم است زیرا در بحرانھای ادواری سابق کھ در 
، روک مقابل چشم ماست مردم بوده اند کھ مغلوبند و غالبین ھنوز ھمان بیمھ ھای آلیانس

... ، ، کومرتس، بانکھای درسدن، مرسدس، جنرال موتور، لوید، جنرالیفرزیشرونگ
کردیت ... ، بیر استرنز، لھمن برادرز مورگان استانلی،چیس مانھاتان،گلدمن ساکس

نام غالبین ثابت است و بھ بیاری دولتھای .  ھستند ...،، او ب اس، سیتی گروپسوئیس
ی کارگزار امپریالیست از این بحرانھا با پول مالیات مردم سربلند بیرون می آیند ول

در بحرانھا اقلیتی “ : عبارت درست چنین است. مغلوبین گمنام می میرند و نابود می شوند
    .“ناچیز ھمیشھ برنده است و اکثریت شکننده ھمیشھ خانھ خراب و بازنده

، درس اقتصاد حران یک عبارت علمی استب، بھ ما اندیشمندان بورژوازی می گویند
 در نظام سرمایھ داری بحران یک امر عادی است در درسھای اقتصاد گفتھ اند کھ، است

نظام سرمایھ . کھ ھر از چندی از راه فرا می رسد و می رود تا بحران بعدی فرا رسد
البتھ تا سرمایھ داری را . داری با بحران ادواری زیستھ و از این ببعد ھم می زیید

بحران قانون . ا بزدائیمسرنگون نکنیم با این بحرانھا خواھیم زیست و نمی توانیم بحران ر
سرمایھ داری بدون بحران وجود خارجی  ندارد ولی . اضافھ تولید سرمایھ داری است

 .بدون سرمایھ داری بحرانی در کار نخواھد بود
مدافعان سرمایھ داری آدمخوار بحران را طبیعی جلوه می دھند و بھ شما گوشزد می کنند 

، زایش بحران مانند نفس کشیدن  ناراحت شوید، نبایدکھ بروز بحران امر ناگواری نیست
 بپذیریم کھ ھر از “بچھ آدم“ جزئی از نظام سرمایھ داری است و ما باید عین ،آدمی است

آنھا چنین جلوه می . چندی توفانی مرگ آور فرا رسد و با داس مرگ جان انسانھا را بگیرد
یکی از آنھا می . یر گردن نھیمدھند کھ سرمایھ داری تقدیر است و ھمھ ما باید بھ این تقد

، تالطم و حتی بحران از رویدادھای عادی و  نوسانبازرگانیدر در اقتصاد و “ :نویسد
:  و وی حتی پیشتر از این رفتھ در حمایت از بحران می افزاید سرمایھ داری“طبیعی است

و نیرومند تا امروز با بحرانھای ادواری زیستھ و ھر بار از زیر این بحرانھا چابک تر “
ولی وی نمی گوید در این میان این مردم بیچاره بودند کھ زیر سم . “تر سر بر آورده است

آنھا . ستوران این چابک سواران باد پا لگدمال شده اند و میلیونھا زندگانی بر باد رفتھ است
 .از بحران نھ بھ عنوان طاعون بلکھ بھ عنوان مرھم سخن می رانند

 ٩ادامھ در صفحھ...  در چنین اوضاع بحرانی بھ ھیچوجھزیرا گردش حوادث...“

Workers of all countries, unite!
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