
و  بحران ی دامنھ روند گسترش رامونیپ
 یالملل نیب  طیشرا

 
در ما حزب کنفرانس نیآخربعد از شدهی سپر زمان مدتدر کھی دادیرو نی مھمتر-١

 سال اول و ربع ٢٠٠٨ سال دوم مھیدر ن ژهیبحران، بو شدنتر قیعمداد؛ رخ جھان
در  روند آن و کندتر شدن ١٩٢٩ سال بحران تر از عیسر بمراتبی و با سرعت ٢٠٠٩

 بحث شود کھی برگزار می طیدر شرا ما کنفرانس. است اول ربع بھ نسبت سال دوم ربع
ی ایدن است الزم کھیای اقتصاد استیس مھار بحران، ا عدمیمھار و  در خصوص

ر آن، یو نظا ندیاتخاذ نما است الزم کھی ریکنند و تداب دنبال ییبورژوا –ی ستیتالیکاپ
چند  جیو نتای ستیتالیکاپ اقتصاد گسترش و روند بحران رامونیپ بحث. است د شدهیتشد
و  سمیالیامپر کھیای اقتصادی ھا استیو س ، تھاجماتیاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماعی بعد

 توده انیما در م احزاب تیازنظر فعالرند، یگی م شیدر پی کنون طیدر شرا حاکمھ طبقات
 .است تیز، حائز اھمیھا ن

بر  عالوه کھی بحران موازات بھ کھ استی مال بحرانر؛یاخ بحران از ویژگیھایی کی -٢
 –ی جانب عیو و صنایفوالد، اتوموت بخصوص– عیساختمان، در صنا در صنعت شروع

مدت، با  انجامد و در کوتاهی م کامل اضمحالل دارد بھ کھ است قیعمی و بحد آغازشده
ی کشورھا در آن وعیش و با شرفتھیپی ر کشورھایسا با انفجار بحران ختنیآم درھم

را  ، راهیروند صعود نیا. کندی م را کسبی ھمگان بحران کی یژگیو وابستھ، دارد
 شاخھ بحران کا، بخصوصیآمر  از بحران)یکنون (بحران کھ توھم نیا جادیای برا

 ٤ ادامھ در صفحھ .... است، ھموار کرد گرفتھ سرچشمھ) یمال سساتمو(اعتبارات
 
 

         
 
 

 سالحی برای ایجاد ،مبارزه دموکراتیک
 شکاف در حاکمیت

ما کمونیستھا ھمیشھ گفتھ ایم کھ باید بر ضد ھمھ مظاھر استبداد و ستمکاری طبقھ 
اتیک برخاست و  بھ مبارزه دموکرآنھاو بیدادگری ، با ستمگری و خودسری حاکمھ

ما ھمواره گفتھ ایم کھ . شرایط را برای فعالیت عملی و علنی طبقھ کارگر فراھم نمود
، بسیج و پاسدار و قوای  و مظالم پلیسباید جانبداری حکومت را از سرمایھ داران

، ما امنیتی را کھ جنبش و اعتراضات حق طلبانھ مردم را بھ شالق می کشند افشاء کرد
ما باید وظایف عمومی دموکراسی را برابر تمام مردم جھان بیان و یم کھ ھمواره گفتھ ا

خاطر نشان کنیم آن فرد کمونیستی کھ فراموش کند کھ وظیفھ اش اینستکھ در طرح و 
ما . تشدید و حل ھرگونھ مسائل عمومی دموکراتیک در پیشاپیش باشد کمونیست نیست

 یک شرایط دموکراتیک و آزاد برای ھمواره گفتھ ایم کھ برای کمونیستھا فعالیت در
. بسیج و سازماندھی طبقھ کارگر بھ مراتب آسانتر است تا در شرایط اختناق و سرکوب

، ، ملیتھا، اقلیتھاباین جھت ما باید با ھمھ مظاھر ستمگری طبقھ حاکمھ چھ بر ضد زنان
 .بھ پیکار دست بزنیم... ، کارگران و، دانشجویانجوانان

وظیفھ رھبری مبارزه دموکراتیک مردم را نیز بھ عھده دارد و  حزب طبقھ کارگر 
باین جھت نمی تواند خود را از صف مبارزه کنار بکشد و نسبت بھ مبارزه 

عدم شرکت و عدم دخالت کمونیستھا در این مبارزه . دموکراتیک مردم بی تفاوت بماند
است خالی می جای رھبری را برای بورژوازی کھ در مبارزه دموکراتیک ناپیگیر 

، از آموزش کمونیستھا جلو می گیرد و اعتبار نقش رھبری را در شرایط بحرانی گذارد
کمونیستھا باید خود را در این مبارزه درگیر کنند و نشان دھند کھ . از بین می برد

در مبارزه دموکراتیک این تنھا کمونیستھا نیستند کھ دارای . دموکراتھای واقعی ھستند
، خرده بورژوازی و بخشھای و اقشاری از یاری از طبقات غیر پرولتریمنافع اند بس

تمام خلقی دارد دارای  بورژوازی نیز در تحقق حقوق دموکراتیک کھ جنبھ عمومی و
 .منافع مشترکند

کمونیستھا وظیفھ این افشاءگریھا سیاسی را در میان عموم مردم دارند و با این تبلیغات 
  ٨ ادامھ در صفحھ...رژیم مستبد حاکم را بھ زیر و افشاءگریھای خود تمامیت 

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـن ماــارگ

حسابرسی مغایر 
حکومت اسالمی 

 است
 ،در سالھای آخر حکومت استبدادی شاه

 فعال ،ساواک و خاندان پھلوی و گردن کلفتھا
حتی از افراد مایشاء بودند و با زور تھدید 
تند و کسی را صاحب مکنت باج سبیل می گرف

مردم از ترس عفریت . یارای اعتراض نبود
قانونی نبود کھ از . استبداد دم فرو می بستند

مردم . آنھا در مقابل عفریت سلطنت دفاع کند
نمی دانستند برای اعتراض دست بدامان چھ 

کسی نبود کھ بھ شکایت آنھا . کسی بشوند
این خاصیت ھمھ رژیمھای . رسیدگی کند

 بانیان و ،کھ ترکیب کنندگاناستبدادی است 
خود شروع می کنند مانند خوره اندام حامیانش 

. خودشان را از درون می خورند تا بپوکند
وقتی سرمایھ داری قصد سرمایھ گذاری 

 افراد ،داشت سروکلھ صاحب نفوذان ساواک
 رجال پرنفوذ پیدا می شدند و ،ندان پھلویخا

دیگر این . بی شرمانھ سھم خود را می طلبیدند
حقیقت ھمھ دانستھ بود کھ صاحبان سرمایھ 
برای اینکھ کارشان از نظر دستگاھھای دولتی 
پیش رود  باید سبیل روسا را چرب می کردند 
و ده درصدی از سھام شرکت را بھ آنھا می 

 بخشش ادامھ در...بخشیدند و این بذل و
مزایای قانونی را شامل حال آنھا می کرد و 

 فرار از مالیات و جواز دزدی و غارت و
بھره کشی از کارگران را در اختیار آنھا می 

سرنوشت رژیم وابستھ و نوکر صفت . گذاشت
و استبدادی پھلوی را دیدیم کھ انقالب 

را شکوھمند بھمن با دست مردم میلیونی آنھا 
  ٢ادامھ در صفحھ...   برای ھمیشھ بھ زبالھ 

 یازدھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٠ـ اوت ١٣٨٩ مردادماه -١٢۵ مارهـش

 



    

  ٢                         صفحھ  کار ایران                                  توفان ارگان مرکزی حزب  ١٣٨٩  مرداد  ماه –١٢۵   شماره  

[Text eingeben]

 ...حسابرسی مغایرحکومت
 .دان تاریخ افکند

ھر کس . امروز تاریخ در حال تکرار است
می خواھد سرمایھ گذاری کند سروکلھ 

 آخوندھا پیدا می شود و ، بسیجیھا،پاسداران
این سھم بجز سھم . طلب سھم خود را می کنند

 زکات است کھ سرمایھ دار باید ، خمس،امام
یکی از قربانیان . ازدآنھا را جداگانھ بپرد

تعریف می کرد کھ پاسداران بھ سراغش 
آمدند و سھم خود را طلبیدند وی کھ شگفت 
زده شده بود پرسید کدام سھم شما کھ دراین 

پاسخ آنھا روشن . شرکت کاری نکرده اید
درست می فرمائید چون کاری تا حاال . بود

نکرده ایم باج می خواھیم وگرنھ کاری می 
سھم آنھا در . دستتان می دادیمکردیم، کار 

این . واقع باج خواھی و حق سکوت بود
. روش ھمان روش آل کاپونی و مافیائی است

قربانی دستش بھ ھیچ جا بند نیست زیرا نمی 
داند عمق این سامانھ کھ بنا کرده اند تا بھ کجا 

آیا اگر دست بدامان ولی فقیھ شود و . می رسد
اند از وی طلب  بیت امام را بکوبد می تودِر

دادخواھی کند؟ و یا اینکھ در ھمان مکان 
گریبانش را می گیرند و بھ زیرزمین خوفناک 
بیت امام می برند و دمار از روزگارش در 

در مملکتی کھ قانون حکومت نکند . می آورند
و امنیت قضائی وجود نداشتھ باشد و حداقل 
قوه قضائیھ در ھمان حد ممالک بورژوائی 

ی استقالل عمل نداشتھ باشد وضع سرمایھ دار
از این بھتر نخواھد بود و روز بروز بدتر ھم 

 ، گردنکشی،می شود زیرا قانون شکنی
 توسل بھ خالفکاری بھ ،اعمال زور و قلدری

 بھ ابزاری برای تنازع بقاء ،فرھنگ عمومی
تبدیل می گردد و در این قانون جنگل 

 "موش"سرانجام بھ قول عبید زاکانی این 
 . را در می آورند"گربھ"یند کھ پدر ھا

بنظر می رسد این قانون باج گیری کھ در 
مورد سرمایھ داران صنعتی صادق است در 

صادق بازار " محترم"مورد بازاریان و تجار 
حکومتی کھ ھر پاسداراش با یک . نیست

 پادشاه محلھ است و بھ جان و مال و "یوزی"
ناموس مردم مسلط است در مورد کسب 

 .یات از بازاریان در مانده استمال
ھر بار دولت احمدی نژاد از بازاریان طلب 
کرده کھ در ازای غارتی کھ از اموال عمومی 
می کنند و حسن نیتی کھ دستگاه حاکم با آنھا 
دارد و آنھا را تا کنون تحت حمایت خود 
گرفتھ است سھم بیشتری بویژه در شرایط 

 بھ ،تحریم اقتصادی و نیاز دولت بھ پول
دولت بپردازند آنھا دست بھ اعتصاب زده و 

 ،در اصفھان. مغازه ھای خود را بستھ اند
 تبریز و شھرھای بزرگ وضع بھ ،تھران

ما تا کنون ندیده و . ھمین منوال بوده است
نشنیده ایم کھ پاسداران یوزی بدست بھ مغازه 
تجار حملھ کرده در حجره آنھا را بشکنند و 

ت برند و آنھا را دستگیر اموالشان را بھ غار
کرده بھ جرم عدم پرداخت مالیات بھ زندان 

 مختلس مالیات را وقتی پای ،قانون. بیاندازند
تجار در میان است تحت تعقیب قرار نمی 

تجار در ضمن نشان دادند کھ تا بھ چھ . دھد
حد اتحاد دارند و می توانند بھ سرعت از 
طریق سازمان سراسری نامرئی مالی خویش 

البتھ ظاھر . بھ بسیج و قدرت نمائی بپردازند
قضیھ این است کھ تنھا در یک مغازه بستھ 
می شود ولی در باطن امر این عمل بھ این 
مفھوم است کھ اگر دولت بر سر کار از 

کند با تحریم " تجاوز"حیطھ قدرت خود 
اقتصادی داخلی روبرو می شود و تجار در 

. ردازندکار دولت بھ ایجاد خرابکاری می پ
حتی اطاق بازرگانی در دست مافیای تجار 

  .است
بازاریان از ھمان بدو انقالب بھ علت 
ھمکاری و ھمدستی با روحانیت از قدرت 

مذھب بھ عنوان . عظیمی برخوردار بودند
 ، کھنھ پرستی، خرافھ پرستی،افیون توده ھا

 بازاریان است "محاسن"نگرش بھ قھقرا از 
 می توانند منافع زیرا از این طریق بھتر

 در گذشتھ .اقتصادی خویش را حفظ کنند
بازاریان در نھضتھای ضد اجنبی نقش مھمی 
بازی می کردند زیرا این دستھ برای خود با 
رشتھ ھای نامرئی مالی سازمانی داشتند کھ 
امکان سرکوب و انحالل آن از طرف 

این بازاریان می دیدند . رژیمھای مستبد نبود
ای اجنبی گمرکات ایران را کھ چگونھ قدرتھ
 کاالھای خارجی را در ،در دست دارند

 و رقابت با آنھا وارد بازار ایران می کنند
 ھرج ومرج .بازار ملی را در دست می گیرند

در . و نادانی حکومتھا بھ ضرر بازاریان بود
 این اقدام ملی ،دوران ملی شدن صنعت نفت

می توانست بھ عنوان اعتبارات دولتی جیب 
رق ملی آنھا طبیعتا با ِع. تجار را پر کند

 . گشادی جیب آنھا پیوند داشت
در دوران حکومت اسالمی ترکیب روحانیت 

 بر فراز ،و بازار کھ بر باالی حقوق مدنی
قانون قرار داشت بھترین روش برای کسب 

 ھرچھ بی حساب کتابی .سود بی حساب بود
 آنھا نیز مانند.  برای بازاریان بھتر،بیشتر

روحانیت کھ دادگاه ویژه و حقوق ویژه داشت 
از دادگاه ویژه و حقوق ویژه برخوردار 

بازاریان منافع خویش را نھ در تجدد و . بودند
 نھ در ترقی و تکامل بلکھ در سنت ،پیشرفت

 آنھا .و عقب ماندگی می بینند و می دیدند
مترقی نیستند ارتجاعی اند و ھرگز در تمام 

حکومت اسالمی طول بیش از سھ دھھ 
حاضر نشدند با مبارزه دموکراتیک مردم 
ایران ھماھنگ شوند و از این مبارزات 

 . حمایت کنند
طبیعتا در میان بازاریان کسانی ھستند کھ با 

مخالفت آنھا . رژیم احمدی نژاد موافق نیستند
این مخالفت را . با این رژیم جنبھ مترقی ندارد

ر و باید در کادر تضادھای درونی تجا
ھستند تجاری کھ بھ . حاکمیت با یکدیگر دید

علت سابقھ تاریخی ھمکاری با روحانیت از 
امکانات بیشتر دولتی و اعتبارات بی حساب 

این امکانات برای ھمھ . و کتاب برخوردارند
 برای آنھائی کھ با قشر بوررژوائی ،تجار

بروکرات حاکمیت پیوندھای نزدیک ندارند 
دند کھ اعتبارات دولتی  آنھا شاھ.وجود ندارد

 قشر ممتازی را در ،و حمایت مقامات باال
در " برابری". میان بازاریان تقویت می کند

" خودی" بازاریھای .میان آنھا حاکم نیست
 این تضاد ولی .مورد لطف حکومت اند

دارای چنان ماھیتی نیست کھ بازاریان را 

متمایل بھ سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی 
دارشان کند تا از حقوق دموکراتیک نماید و وا

آنھا علیرغم اینکھ . مردم ایران حمایت کنند
منافعشان با قشر بروکراتیک نظامی امنیتی 
حاکم بھ علت وجود اسکلھ ھای غیر قابل 
نظارت کھ دروازه ھای ایران را بھ روی 
کاالھای بی حساب خارجی باز کرده است و 

ت بھ نظارتی بر آنھا حاکم نیست و بھمین عل
 در ،منافع بخشی از تجار ضربھ می زند

 ولی ھنوز وجود این رژیم ،تضاد قرار دارند
بازاریان . را بر نبود آن ترجیح می دھند

ھمواره در کنار و یا در مقابل جنبش 
 و ، زنان، کارگران، آموزگاران،دانشجویان

جوانان قرار داشتھ اند و حاضر نشده اند از 
یچ دوره تاریخ ایران در ھ. آنھا پشتیبانی کنند

در . این ھمھ میلیارد از زمین نجوشیده اند
ایران بھ علت ھمین وضعیتی کھ روحانیت 
حاکم ایجاد کرده است شکاف میان فقیر و 

اقلیتی با  استفاده از . غنی وحشتناک است
اھرمھای دولتی و خویشاوندی با روحانیت و 
زدوبند با آنھا بر ثروتھای ھمھ مردم ایران 

انداختھ و آنھا را از آن خود کرده است دست 
بدون اینکھ بھ جامعھ حسابی پس دھد و یا 

این اقلیت یک قشر . استفاده ای برساند
 ضد انقالبی و خطرناک و بیرحم ،طفیلی
 .است

بورژوازی تجاری در ایران خواھان تغییری 
زیرا این تغییرات با حساب . در ایران نیست

تب ناموس و کتاب ھمراه است و حساب و ک
بورژوازی تجاری غارتگر را کھ ترجیح می 
دھد در پستوی حجره خویش مخفیانھ 

رشوه دادن . حسابسازی کند بر باد می دھد
بورژوازی تجاری بھ روحانیت از ھمان 
سالھای انقالب مشروطیت تحت عناوین 
گوناگون مذھبی برای حفظ منافع خود بوده 

ھمین پیوندھاست کھ روحانیت را . است
یون تجار بازار کرده است و آنھا برای مد

 . حفظ این پیوند اھمیت قایلند
ولی بھر صورت دولت بروکراتیک نظامی 
امنیتی احمدی نژاد با بورژوازی تجاری 

دلیل آنرا باید در چند . درگیری پیدا کرده است
نخست اینکھ مالیات گرفتن از . عرصھ دید

بورژوازی تجاری تناقضی با حفظ مناسبات 
در ھمھ جھان حاکمیت . ایھ داری نداردسرم

سرمایھ داری از طبقھ بورژوازی نیز در 
کنار سایر طبقات اجتماعی مالیات می گیرند 
و نظام سرمایھ داری سر جای خود پا برجا 

البتھ نظام مالیاتی طوری است . ایستاده است
کھ دولتھای سرمایھ داری تکیھ را نھ بر 

روتمند را شامل مالیات مستقیم کھ تنھا اقلیت ث
 بلکھ بر مالیات غیرمستقیم کھ ،می شود

اکثریت جامعھ را در بر می گیرد قرار می 
دوم اینکھ دولت بھ نقدینگی بھ علت . دھند

این نیاز خویش . محاصره اقتصادی نیاز دارد
را باید صرفنظر از درآمدی کھ از طریق 
فروش نفت و گاز پیدا می کند از راه وصول 

محاصره اقتصادی ایران . کندمالیات تامین 
تاثیراتش را بر درآمد ایران کھ دیگر نمی 
تواند مانند سابق نفت و گاز خویش را صادر 
کند می گذارد و برای رژیم راھی نمی ماند 

  ٣ادامھ در صفحھ...کھ از تجار بازار

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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 ...حسابرسی مغایرحکومت
 کھ تا بھ حال مفت مفت خورده اند و راست 

د و درآمد ملی ایران را از راست راه رفتھ ان
طریق امکانات دولتی تنھا نصیب خود ساختھ 
اند و بھ اکثریت جامعھ چیزی نرسانده اند 
بخواھد کھ سھم خود را بھ جامعھ و برای 

این سھم در عین حال . حفظ نظام بپردازند
برای حفظ بورژوازی بروکراتیک نظامی 
امنیتی کھ وظیفھ حفظ تجار بازار را نیز 

درآمدی باید باشد تا .  دارد اھمیت داردبعھده
سوم . آنھا از امتیازات ویژه برخوردار گردند

اینکھ دستگاه بروکراتیک نظامی امنیتی 
خودش یک پا رقیب تجار بازار شده است و 

اگر در سابق . جنس بی حساب وارد می کند
این تصور وجود داشت کھ اسکلھ ھای پنھان 

برای در یک دستگاه موازی با حکومت 
پنھانکاری و ورود اجناس ممنوعھ و شامل 
تحریم از جملھ تسلیحات نظامی و کاالھای دو 
منظوره و یا مورد استفاده در غنی سازی 

الزم است و از این طریق ورود ... اورانیوم و
 این کاالھا در صورت 

حسابھا برای رسیدگی بازتاب نمی یابد و 
دشمن را در تاریکی قرار می دھد ولی 

فاده از این اسکلھ ھا برای ورود کاالئی است
کھ از طرق دیگر نیز بھ ایران وارد می شوند 
خطری جدی برای قشری از تجار بازار 

آنھا خواستار نظارت بر این اسکلھ ھا . است
ھستند تا جائی کھ منافع آنھا را بھ خطر 

این تضاد میان قشر بروکراتیک . نیاندازد
ی سنتی نظامی امنیتی و بورژوازی تجار

بورژوازی تجاری نمی خواھد . وجود دارد
مھار کنترل خویش را بدست بورژوازی 
بروکراتیک دھد و تحت فشار آنھا قرار 
بگیرد و برعکس بورژوازی بروکراتیک 

البتھ برای اداره . خواھان این کنترل است
کشور باید یک نظام مالیاتی بھ عنوان اھرم 

تواند دولت می . اقتصادی وجود داشتھ باشد
توسط بانکھا و نظام مالیاتی سرعت تحوالت 
و جھت آنھا را در عرصھ اقتصادی در یک 

این نظام مالیاتی مردم را . کشور ھدایت کند
در سرنوشت خویش شرکت می دھد و 
فرھنگ جدیدی را جایگزین بریز و بپاشھا 

مصرفھای بی رویھ و دست و . خواھد کرد
نظام دلبازیھای بی حساب و کتاب توسط یک 

ھر رژیم . مالیاتی جا افتاده کنترل می شود
سرمایھ داری دیر یا زود باید چنین نظامی را 

درآمد نفت و گاز ایران . در کشور حاکم کند
یک منبع الیزال نیست روزی این درآمد 
بپایان می رسد و مردم باید در نظام سرمایھ 
داری از طریق تولید و پرداخت مالیات 

کھ در مورد غنی سازی رژیمی . زندگی کنند
اورانیوم بھ آینده ای تکیھ می کند کھ در آن از 
نفت و گاز و منابع انرژی فسیلی خبری 
نیست و ما ایرانیھا باید با استفاده از انرژی 
ھستھ ای چرخ تولید و زندگی مردم را 

 نمی تواند در کنار این آینده نگری ،بگردانیم
 .بگیردادعائی نظام مالیاتی مدرن را نادیده 

 دولت مدعی است کھ می خواھد ارزش 
افزوده را بھ عنوان مالیات از تجار بدست 
آورد و اضافھ می کند کھ این نوع مالیات در 
تمام دنیا رایج است و سرانجام این مصرف 

. کننده است کھ مالیات را پرداخت خواھد کرد

سرمایھ دار بھ عنوان فروشنده این مالیات را 
ه و بھ مصرف کننده روی جنس خود کشید

این مصرف کننده است کھ نمی . می فروشد
تواند جنس را بھ کس دیگری بفروشد و در 
عمل باید مالیاتی را کھ ناشی از ارزش 

پس نگرانی . افزوده است خودش بپردازد
بورژوازی تجاری در چیست؟ نگرانی وی 
در این است کھ برای محاسبھ ارزش افزوده 

 تمام حسابھای "مترحم"الزم است کھ تاجر 
 دفتر و ،باید حساب و کتابی. خود را رو کند

 در اینجاست کھ با دادن .دستکی در کار باشد
رشوه بھ مامور بی وجدان وزارت مالیھ 
ھمانطور کھ ده ھا سال در ایران اتفاق افتاده 

. و می افتد نمی شود سر مردم را کاله گذارد
بورژوازی تجاری از این حسابرسی می 

حسابرسی ولی ھرگز مغایرتی با . ترسد
 بلکھ ،مناسبات سرمایھ داری و حفظ آن ندارد

برعکس باعث تقویت این مناسبات و حفظ آن 
در ھر دولت مدرن سرمایھ داری این . است

بدون تولید نمی شود . مناسبات برقرار است
جامعھ را اداره کرد و نظام مالیاتی و بانکی 

ر مختلف باید طوری اعتبارات را میان اقشا
صنعتی و  ،طبقھ بورژوازی اعم از مالی

تجاری تقسیم کند کھ ھمھ آنھا بتوانند از سود 
متوسط برخوردار باشند وگرنھ توازن نظام 

جامعھ را نمی شود بر اساس . برھم می ریزد
چنین . درآمد نفت برای مدت طوالنی گرداند

جامعھ ای کھ اتفاقا بھ علت چنین درآمدی می 
اده کردن چنین نظام مالیاتی تمام تواند برای پی

زیرساختھای آن را فراھم کند باید از ھم 
فردا خیلی دیر . اکنون تالش را آغاز نماید

جامعھ ایران با تاخیر در این راه پا . است
گذارده است و رژیمھای فاسد گذشتھ از زیر 
بار آن بھ علت مشکالتش بھ مصداق بعد از 

الی کرده مرگ من چھ دریا چھ سراب شانھ خ
  . اند

دو حملھ اخیر رژیم بھ بازاریان با شکست 
این حمالت چھ ناشی از . روبرو شده است

 چھ ناشی از ضرورت ،دوراندیشی حکومت
چھ ناشی از  ،تحوالت و قانون جبر اقتصادی

 چھ ، حاکمتضاد اقشار گوناگون بورژوازی
ناشی از فشارھای بین المللی در اثر تحریم 

 ناشی از وضعیت افزایش ھای اقتصادی وچھ
باشد باز ھم ... فقر و نیاز بھ نقدینگی دولت و

زیرا بازاریان از . با شکست روبرو می شود
نفوذ فراوانی در دستگاه حاکمیت برخوردارند 

در . و خودشان بخشی از این دستگاه ھستند
اینجاست کھ باید گفت چاقو دستھ خودش را 

ھ رژیم این یکی از تناقضاتی است ک. نمی برد
اگر قرار . جمھوری اسالمی با آن روبروست

است حساب کتابی در کار باشد کھ البتھ باید 
در کار باشد باید این حساب و کتاب در کلیت 

. رژیم معتبر باشد و مورد استناد قرار گیرد
جزئی از دستگاه نمی شود مشمول حساب و 

. کتاب قرار گیرد و تمامیت دستگاه ھرز رود
یمات علمی و بر اساس استدالل باید ھمھ تصم

 ،باید علم و منطق. و حساب و کتاب باشد
پژوھش و رسیدگی جای تصمیمات یکنفره را 

 باید قانون و حسابرسی در ھمھ جا .بگیرد
باید معلوم شود چھ کسی مفتخور . حاکم باشد

ضوابطی کھ بر . است و چھ کسی کار می کند
اساس آن مشتی حقوق بگیر مفتخور داریم 

ست؟ تمامیت رژیم جمھوری اسالمی بر چی
. آشفتھ بازاری، و ھرج و مرج استوار است
. بی نظمی جزئی از موجودیت این رژیم است

بھ کسی ... ھمھ این بنیادھا و کمیتھ ھا و
. ھمھ فعال مایشاء اند. حساب پس نمی دھند

دستگاه قضائی بھ دستگاه غذائی بدل شده 
شد ھرکس را خواست بی ضابطھ می ک. است

 بھ ھیچ ،و ھر کس را خواست تبرئھ می کند
برای .  پاسخگو نیستند ای،دارو دستھو کس 

ملت ارزشی قایل نیستند تا بھ آنھا پاسخگو 
 خود را صاحب خانھ می دانند تا ملت ،باشند

 یک دولت ، یک دولت موازی ،ایران را
سایھ از بدو انقالب در کنار دولت رسمی 

ازی ھمھ کاره دولت سایھ و مو. ار داردرق
است و دولت رسمی تنھا جنبھ نمای خارجی 

ولی برقراری نظام . داشتھ و تشریفاتی است
مالیاتی را باید با دولت رسمی و بطور رسمی 

 با دولت سایھ نمی شود نظام ،انجام داد
قانون را نمی شود . مالیاتی را تغییر داد

ھمھ چیز باید روی میز . زیرمیزی انجام داد
حکومتی کھ . دم بر آن نظارت کنندبیاید و مر

مردم را قبول ندارد و تصمیمات ولی فقیھ بھ 
عنوان نماینده خدا برایش حجت است نمی 

رژیم . تواند بر این ھرج و مرج غلبھ کند
احمدی نژاد با ھر انگیزه ای کھ اقدام کرده 

برای . باشد در گیر این کالف سردرگم است
ری شکستن نفوذ بی رویھ بورژوازی تجا

دولت باید اعتبارات بانکی و گمرکات را 
باید مراکز مھم توزیع بوجود . کنترل کند

باید بر اساس حساب و کتاب رسیدگی . آورد
کند کھ بر اساس اعتبارات داده شده چھ مقدار 

. جنس از چھ راھی بھ ایران وارد شده است
برای این کار باید بر درآمد نفت و نظام 

 گمرکات ،اشتھ باشداعتبارات بانکی نظارت د
 راھھا را برای حمل و ،را زیر نظر بگیرد

شرکتھای حمل و نقل را مورد . نقل کنترل کند
نظارت قرار دھد تا بتواند بر ورود و خروج 

باید . کاالھا و توزیع آنھا نظارت داشتھ باشد
معلوم شود آیا  ارزھائی کھ در اختیار تجار 

ده قرار داده شده بھ مصرف خرید کاال رسی
در این عرصھ نیز حساب  باید ،است و یا خیر

باید روشن شود کھ . و کتاب در کار باشد
ورود این کاالھا بھ تولیدات داخلی صدمھ می 
زند و بورژوازی صنعتی را بھ ورشکستگی 

حکومت احمدی نژاد کھ . می کشاند و یا خیر
خود زائیده چنین نظام شتر گاو پلنگی است 

گ بزرگ را بلند چگونھ می خواھد این سن
 تنھا شرکت ،سنگ بزرگ را تنھا مردم. کند

 .توده ای مردم در مبارزه می تواند بلند کند
آن طبقھ اجتماعی کھ در مقابل تحوالت 
ایستادگی می کند و می خواھد جامعھ را بھ 
عقب برگرداند و طبقھ ای بیرحم است کھ 
سرنوشت میلیونھا انسانی کھ بعد از وی متولد 

 چنین طبقھ ،رایش  بی تفاوت استمی شوند ب
 .ای را تنھا باید با قھر انقالبی سرکوب کرد

طبقھ . قھری کھ متکی بر طبقھ اجتماعی باشد
را تنھا با طبقھ می شود سرکوب کرد و این 

اگر حکومتی . مفھوم مبارزه طبقاتی است
بخواھد بھ این ھرج و مرج پایان دھد باید بھ 

قوای یرد کھ  باید بپذ،مردم احترام گذارد
 ھمھ چیز از مردم .مملکت ناشی از ملت است

  ۴ادامھ در صفحھ...باید . ناشی می شود

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران



    

  ۴                         صفحھ  کار ایران                                  توفان ارگان مرکزی حزب  ١٣٨٩  مرداد  ماه –١٢۵   شماره  

[Text eingeben]

 
...حسابرسی مغایرحکومت

باید ولی فقیھ نوکر . بھ مردم پاسخگو بود
باید خدا را بر زمین . مردم باشد و نھ برعکس

آورد و با واقعیتھا آشنا ساخت و نھ اینکھ 
باید طبقھ . ادمردم را بھ آسمان حوالھ د

انقالبی اجتماعی را بسیج کرد تا با اتکاء بر 
این طبقھ قادر شد مقاومت طبقات ارتجاعی 

ولی طبقھ انقالبی را تنھا با . را درھم شکست
تحقق دموکراسی و آزادیھای دموکراتیک می 

رژیمی کھ قدرتش را بر . توان بسیج نمود
سرکوب بنا کرده است نمی تواند نظام مالیاتی 

دالنھ حتی در چھارچوب سرمایھ داری بر عا
نفس عملش متناقض با . ایران حاکم کند

تنھا یک نظام دموکراتیک و نھ . ماھیتش است
الزاما کمونیستی قادر است در یک کارزار 
شفاف و با شرکت مردم بھ ھم زدن این 
دستگاه متعفن و پر از کثافت جمھوری 
اسالمی بپردازد و آنوقت در ھمھ عرصھ ھا 

. ھ اصالحات حتی سرمایھ دارانھ دست بزندب
این سرمایھ داری بروکراتیک تجاری کھ بر 
سر کار است قادر نیست ھیچ اصالحی را 

دولت احمدی نژاد می تواند چند تا . بپذیرد
دورخیز دیگر ھم بگیرد ولی حتی اگر این 
دورخیزھایش نمایشی نباشد و ھستھ ای از 

 روبرو واقعیت در آن پنھان باشد با شکست
می شود و سرش بھ دیوار می خورد زیرا در 
پی علت نیست و گریبان معلول را چسبیده 

 .   است
 

***** 
 
    

...پیرامون روند گسترش 
 کنندی وانمود می ستیتالیکاپ -بورژوا طبقات

 ی شاخھ انقباض ی جھیز نتیر نیاخ بحران کھ
 و اشتباھاتی تجربگی ازبی ناشی تجار

 اشتباھات ، بخصوصیاقتصادی ھا استیس
 ی ، از توسعھیپولی ھا استیو سی تجار

، "بادکنک"جاد ی و ا)یسودطلب(احتکار
ر آن، یو نظا شده ادهیپی اقتصادی ھا استیس
ی م تالشی از ھر ابزار و با استفاده باشدی م

جا ) یدر افکار عموم(را تز فوق کنند
با  کھ غاتیتبل نیت، با ایفعال نیا. اندازندیب

 ادهیو پی اعتبار بر موسسات ظارتو ن کنترل
 توانی م درستی اقتصادی ھا استیسی ساز

سربگذارند،  را پشت را مھار و آن بحران
 غاتیتز و تبل نیآنھا با ا. کندی می ھمراھ

 بحران کھ تیواقع نیا کنند بھی م خود تالش
 ھیسرما ند توسعھیر فرآیناگز ھا، مراحل

د یولت ر روشیناپذ اجتناب جیاست، نتای دار
ی ابیبازار وی سودطلب با ھدف کھی ستیتالیکاپ

ی م توسعھ و ناموزنی ستیآنارش صورت و بھ
 و روابطی دیتولی روھاین نیتضاد ب ابد، اوجی

شود، ی م انینمای انفجار صورت بھ د کھیتول
 ستمیس بھ کنندی می بگذارند و سع سرپوش

ی ریگ و از جھت دهیبخش تداومی ستیتالیکاپ
 بھ و رنجبران کارگران مو خشی تینارضا

 .کنندی ری، جلوگیدار ھیسرما ستمیسی سو
ی فراوانی ھا و نمونھی چند بعد غاتیتبل نیا

 اد شده، بھ یبراھداف آن، عالوه مثل

 بحران، ابعادی واقع منشا از درکی ریجلوگ
 بھ دنی بخش تیرانگر آن، مشروعیو جیو نتا

 استیو س بار بحران با گذاشتن کھی تھاجمات
ھا،  ا و تودهیپرولتار بر دوشی اقتصاد یھا

 .کندی م کمک
 نی، بیستیتالیکاپ -بورژوا از نظر طبقات -٣

ی دار ھیو اقتصاد سرما ھیسرما شدنی الملل
و  کنندی می تلق" شدنی جھان "بعنوان کھ
متعدد ی ھا شاخھ شدن ختھیآم ند درھمیفرآ

تنھا  نھ کھ است دهیرسی سطح ، بھیاقتصاد
 آن با اواسط بلکھ گذشتھ رنق لیاوا با سطح

ھرکشور  ی توسعھ. است سھیمقا رقابلیزغین
ی رو ر آنیتاث شی و افزا)یاقتصاد(و شاخھ

 ر کشورھا و شاخھیسا ی توسعھ ندیفرآ
ر یز ناپذیگر ی جھی، نت)یاقتصاد(یھا
ی الملل نیند بیو فرآ ختنیآم درھم شرفتیپ

ی ز بستگین ر متقابلیتاث نیا حدود. است شدن
) یاقتصادی (ھا کشورھا و شاخھ گاهیجا بھ

 با آن ومتناسب داشتھی دار ھیسرمای ایدر دن
 ی شاخھ تحوالت بخصوص. کندی یرمیتغ

 کا کھیآمر ی متحده االتیای تجار اعتبارات
 جھان اقتصاد نی خود قدرتمندتر%٢۵ با سھم

ی (ھا کشورھا و شاخھ را دارد، تمام
ھا  نو از آ ر قرار دادهیتاث  را تحت)یاقتصاد

 توانی نم کھ ھمانطوری ول. ز متاثر شدین
ی تجار ی شاخھ  با بحران ر رایاخ بحران

ی ھا استیکا و سیآمر ی متحده االتیا
 علت بعنوان کھ بوش ی دورهی اقتصاد
دانست،  شود، مرتبطی م داده نشان بحران

ر کشورھا را یکا در سایآمر بحران انعکاس
 موردی نیمع ی محدوده کیدر  توانی ز نمین

 .قرار داد لیتحل
و حاکمھ طبقاتی اقتصادی ھا استیس-۴

روندی روی الملل نیبی ھا سازمانھا، دولت
 کننده نییتعی ول موثراستی اقتصاد تحوالت

از مستقل نیقوانو کینامید تواندی نم. ستین
وبرداردپا شیازپرا اقتصادی انسان ی اراده
 کیمنایدو نیقوان نیاازی ناش تحوالت جھت

 صادق آن عکساصل،در.دھدرییتغرا
ی ھا استیسوی اقتصادی ھا استیس. است

ی مبشمارآنازعناصری ک یکھی پولوی مال
 بانک، İMFھا، حکومت دلخواه بھ نھ رود،
 بلکھ ،)AB(اروپا ھیاتحادی کشورھا،یجھان

 تحوالتروندوی مال ھیسرماسود براساس
 .کند یمرییتغوردیگی م شکلی اقتصاد

ی کشاورزوی صنعتوی مال ی شھیر -۵
 مثلخود، جھات تمامبازینریاخ بحران
بازار با سھیمقادردیتول عیسررشددر سابق

،یدیتول محصوالتازی بخش نرفتن فروشو
دیتول کاھشدرانبارھا، محصوالت انباشت

 زانیم آمدن نییپاتقاضا، حجمودیجد
 نھفتھبازار، شدنمحدود جھینتدرو داتیتول

 اساس نیابرزینی تجارریاخ بحران. است
مانندی تحوالت. افت یگسترشوآمدبوجود
اعتبارات،بازار حداز شیب ی توسعھ

 انقباضبورس،بازارحداز ادهیزی ابیارز
ی ھا واژه با ھا کف آمدنبوجود،یمال بخش
 محتکرانھی ھا تیفعالدیتشدوروزی مدھا

 نشانھ عنوان بھی قتصادای ھا بخش ھیکلدر
ازی خاصنماد،یتجار بحران ی ھیاولی ھا

ریاخ دوراندری ستیتالیکاپ اقتصاد ی توسعھ
بازارودیتول ناموزنرشد رود؛ی نمبشمار

ازحاضر، حالدر آن جینتابروز عدمو
 کھ استی رشد مراحلریناپذزیگرعناصر

.رودی م شیپ مراد وفقبر ھمھ کارھا ایگو
 -یتجار بحرانعناصراز کھی ندیفرآ

 البتھ(ازحد شیبدیتول انیبندر نھفتھی صنعت
و ستم تحت میعظی ھا توده حتاجیمااگر

دیتول شیافزاشود، گرفتھ نظر دراستثمار
 توسعھو لیتشک)بودنخواھد مطرحی ادیز
و آمدنبوجوددر کھیھمانطورابد،ی یم

خورد،ی م چشم بھزینریاخ بحران گسترش
 آندری مال بحرانعناصر کھ استی ندیفرآ
 ت،یوضع نیا. است افتھ یگسترشو آمدهدیپد

 آندر کھ سمیتالیکاپی انحصار ی مرحلھدر
 درھمی بانک ی ھیسرمابای صنعت ی ھیسرما

 کردهدایپ سلطھی مال ی ھیسرماو ختھیآم
ھر. است شدهآشکارتر مراتب بھاست،
 سال بحران مثلاد،یزو کم شدتبای بحران

ی مال بحران با اغلبر،یاخ بحرانو١٩٢٩
 بحرانی ھا نشانھ نیاول ایوزندی مسرباز

 ھمھی ول. دھدی م نشانراخود بخش نیادر
و بحران کھ ستین آنی معن بھ نھایای 

،یکشاورز،یمال شاخھدر آنعناصر
 آمده بوجودی مساوبطور آنرینظاوی تجار

وھا روش وانتی نموابدی یم گسترشو
 دهیناد را شاخھھر خاصی ھا کینامید

 .گرفت
 سالدر کایآمر متحده االتیااقتصاد-۶

 حالت بھ آن دوم ی مھیندر بخصوص٢٠٠٧
در بخصوص د،یتول وبود دهیرسیی ستایا

 شیبدیتولبخاطرویاتوموتو ساختمان صنعت
وشودی ممحدودبازارو افتھ یکاھشحد،از

کا،یآمر ی متحده االتیا بر وهعال موقع ھمان
انگلستان،ی کشورھادر بحرانی ھا نشانھ

 کند؛ی مبروز کشورھاازی لیخو فرانسھ
دیتول شیافزابای جھان عیصنا مقابلدری ول
دروداد ادامھخودرشد بھ،یساز رهیذخو

. دیرسخود سطح نیباالتر بھ٢٠٠٨ لیآور
 ھانجی صنعتدیتول ٢٠٠٨ سال لیآورازبعد

 ی شرفتھیپی کشورھا آن راسدرو
ی ھا بیفرازنش تفاوتوجود،بایصنعت
کشورھا،و ھا شاخھھا، شرکت نیب ماھانھ

دیتول. کندی مآغازراخودی نزولریس
درو٢٠٠٨ لیآورازبعدجھان،ی صنعت
ازشتریب مراتب بھی سرعتبا سال ک یطول

دیتول. کندی م نزول ١٩٢٩ سال بحران
ازکمتر بھ امسال لیآوردر انجھی صنعت

دیتول. کرد افت قبل سال مشابھ مدت -%١٣
 قبل ماه بھ نسبت امسالی م ماهدر کھی جھان
 افتھ یشیافزا%+ ٢ ژوئن درماه،%+ ١٫۴
 وبھ% ٠ی جوال درماه آن رشدبود،

 .است گذشتھ سال لیآور% ١٠ریز
دری صنعتدیتول ٢٠٠٨سال لیازآور -٧

 بحران کھیحالدرو فتا یکاھش جھان سطح
ی جھانبازارشد،ی تر م قیعمی مال
 ترشدن تنگومحدودتر بھ شروعی ستیتالیکاپ

در امسال لیآور ماهدری جھان تجارت. کرد
 تنگ -%٢٢ گذشتھ سال مشابھ ماهبا سھیمقا

 تجارت“ IMF  گزارش براساس(.تر شد
 بھدالر ونیلیتر١۶ازدالر، نرخبا ”یجھان
ی جھان تجارت.) کرد سقوطردال ونیلیتر١٢
 -بود افتھ یشیافزا%٢٫۵امسال ژوئندر کھ

 بھ٢٠٠٨ی جوالاز شیافزا نرخ نیباالتر

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

  ۵ادامھ در صفحھ... ماهدر -طرف نیا
...پیرامون روند گسترش 

 نسبت بھوکرد سقوط بارهدوی جوال
٢٠٠٩ی جوالدر.شدمحدودتر -%٠٫٨
بر. دیرس٢٠٠٨ سطح-%٢٠بھ بایتقر

 وستھیپبطور کھ IMFی ھا گزارش اساس
 در سالی جھان راست، تجارتییتغ در حال
 -%١٢ قبلی در ماھھا -% ١٠ حدود ٢٠٠٩
 نیدر ا. محدودتر خواھد شد -بود شده اعالم
 کشورھا نیب کھی ھا با وجود تفاوت مدت،

محدود  زیز آنھا نینی بازار داخل وجود دارد،
 .شد
و بازار ی جھانی د صنعتیتول کھی در حال-٨
ز ینی مال شدند، بحرانی م کوچک سرعت بھ

سپتامبر  ماه تر شد و در قیعم جھان در سطح
 االتیا کھی ادیزی گذشتھ، کشورھا سال

قرار  آن در راس و انگلستان کایآمر متحده
با . دندیرسی مالی مرز ورشکستگ بھ داشت
 وزلند، در اغلبیدر نی مال بخش سقوط

 کھ و انگلستان کایآمر آن کشورھا و در راس
خود ی نیسنگ با تمام در آنھا ی تجار بحران

 قیھا و تزر دولت بود، با مداخلھ حس قابل
، از یتجار بخش ھا دالر بھ ونیلیتر

تعداد  فقط. شدی ریجلوگی مالی ورشکستگ
 االتیدر ا٢٠٠٨ در سال کھیی ھا بانک
 – بود تا ٢۵شدند  ورشکست کایآمر متحده

تعداد  -عدد بود سھ ٢٠٠٧ در سال تعداد آن
و  ھیژانوی در ماھھا شده لیتعطی ھا بانک
تعداد  نیرود ای و انتظار م  است٧٢ ھیفور

ی ورشکستگ  تجاوز کند و٩٠از تا آخر سال
ر یدر سا. ابد یز ادامھین ندهیآ در سال بانکھا

 در آنھای مال بحران کھی ستیتالیکاپی کشورھا
 قی تزربا توانی است، م تر فیخف مراتب بھ
 بحران تر شدن قیاردھا دالر از عمیلیم

 از بانکھای برخ کھیدر حال. کردی ریجلوگ
سرپا  دولت تیو حمای بانیتوانند با پشتی م

و  کوچکی ھا بانک بمانند، بخصوص
 و از طرف شده کشاندهی لیتعط بھ  متوسط

از ی کی. شدند داده غورت بزرگی ھا بانک
 ھرچھ فتنگر ز شتابین بحران جینتا نیمھمتر

 .استی تجار در بخش تمرکز و تراکم شتریب
 آغاز شده ھیژانو در ماه کھ بورس بازار افت

 افت. داشت ز ادامھین لیآور بود، بعد از ماه
 امسال لیو آور مارس در ماه بازار بورس

 %۵٠حدود بھ ٢٠٠٨ لیآور با سھیدر مقا
 از امسال دوم در ربع نکھی با وجود ا.دیرس

 در سطح و تجارت دیولت افت روند شدت
افت؛ در  یادامھ باز ھمی ول شد کاستھ جھان
، یمال بخش دالر بھ ھا ونیلیپمپاژ تر با مقابل
ر یس امسال دوم ی مھیبعد از ن بورس بازار

 باز ھمی  ول.خود را آغازکردی صعود
تر از  نییپا ھنوز در بورسی ھا شاخص

و  ”بالونھا”کند ی ر میس سال لی آور% ٣٠
ی تجارت، رو ی بر شاخھ  عالوه”حبابھا”

  بھ باز ھم ر گذاشتھیز تاثیھا ن ر شاخھیسا
و  احتکارگرانھی ھا و تالش تر شده بزرگ

 .خود را آغازکرد گسترشی ثباتی عناصر ب
 نابرابر و ناموزون، قانون ی توسعھ -٩

. استی ستیتالیکاپ ی توسعھ ندیفرآ مطلق
 تحول کیگذشتھ،  ز مثلیر نیاخ بحران
و  ھا کشورھا، شاخھ ر را در سطحنابراب

ی ھای ژگیاز و. گذاشت شینما ھا، بھ شرکت

 شرفتھیپی در کشورھا ر، آغاز آنیاخ بحران
 بحرانی ختگیآم ، درھمیدار ھیسرمای 
 کھی طور و ھمانی صنعت با بحرانی تجار

است، باال  شده داده ر نشانیزی ھا در داده
کشورھا  نیا عیصنا داتیتولی کل افت بودن

جھان، ی صنعت داتیتولی کل با افت سھیر مقاد
 .باشدی م

 کا کھیآمر ی متحده االتیای صنعت داتیتول
و در  بوده اقتصاد جھان نیبزرگتری دارا

 بود، در ماهیی ستایا ی مرحلھ در ٢٠٠٧سال 
کمتر از  بھ گذشتھ با سال سھیدر مقا لیآور
 متحده االتیای صنعت داتیتول. دیرس -%١٢
 سھیدر مقا امسال و ژوئنی م کا در ماهیآمر

 -%١٫٢ بیترت بھ قبل سال مشابھی با ماھھا
ی جوالی و در ماھھا افت ی کاھش -%٠٫۴و 
ی م نشان شیافزا%+ ٠٫٨و آگوست   %+١

، از یجوال در ماه بخصوص آن شیافزا. دھد
ی دستگاھھا داتیتولی  در صد٢٠٫١ توسعھ
ی صنعت داتیتول. ردیگی م سرچشمھی موتور

 قبل سال مشابھ ماه بھ نسبت تآگوس ماه
 .کمتراست -%١٠٫٧

 کا در ماهیآمر متحده االتیای صنعت داتیتول(
  %١٣٫۶ شیپ سال مشابھ ماه بھ نسبت ژوئن
  کاھش%١۵٫۵ نسبت بھ شده اء ساختھیو اش

سپتامبر  در ماه کایآمری صنعت داتیتول. افتی
 .) افت یشی افزا%٠٫٧
تا  ھدر کشور ژاپن، کی صنعت داتیتول افت
را داشت،  اقتصاد جھان نیدوم از بحران  قبل

 نیانگیم براساس نھ(امسال مارس در ماه
 لیآور د ماهیبا تول سھیدر مقا سال، بلکھ

 نیای در پ. شد کی نزد%٣۵  بھ)٢٠٠٨
مارس، ی در ماھھا ژاپن داتیافت، تول

 بھ و آگوستی ، ژوئن، جوالیل، میآور
 ،%+ ۵٫٩ ،%+ ۵٫٢ ،% + ١٫۶ب یترت

 شیافزا%+ ١٫٨ و%+ ١٫٩ ،%+ ٢٫۴
ھنوز در  آنی صنعت داتیتولی ول. افتی

 بوده -%١٨کمتر از  شیپ سال کیبا  سھیمقا
ی روند کاھشی م از ماه آن شیافزا و نسبت

 .دارد
 نیدر ب کشور آلمان، کھی صنعت داتیتول افت
 قرار دارد، در ماه جھان اقتصاد بزرگ پنج
 سال لیآور با ماه سھی در مقا٢٠٠٩ لیآور
بر  عالوه نسبت نی ا.تجاوزکرد -%٢۴از قبل

 ز کھی ن )EU27ٍ(کشور آلمان، در اتحاد اروپا
ر ینظی ستیتالیکاپ ی شرفتھیپی کشورھا

 شود، بھی م شامل ایتالیفرانسھ، انگلستان، ا
 داتیتول شیافزا کھی در حال.دیرس -%١٩٫٣
 ماه بھ نسبتی م در ماه کشور آلمانی صنعت

 ژوئن افت، در ماه یتحقق%+ ۵در حدود  قبل
کرد و  افت -%١ی جوال در ماه ،%+ ١٫١

  افت.افت یشیافزا%+ ١٫۵ آگوست در ماه
اتحاد ی در کشورھای صنعت داتیتول

 بھ شد و متوقفی م در ماه ) EU27(اروپا
 شیافزا. افت یشیافزا%+ ٠٫۶ نسبت

و ی ژوئن، جوالی در ماھھای صنعت داتیتول
 بیترت بھ قبل یبا ماھھا سھیدر مقا آگوست

با . دیرس%+ ٠٫۶و%+ ٠٫٣ ،%+ ٠٫٣
و  آلمانی صنعت داتیش، تولیافزا نیا وجود

آگوست، در  در ماه  EU27ی کشورھا
 بیترت بھ قبل سال مشابھی با ماھھا سھیمقا
 . کمتر است -%١٣٫۵ و -%١٨
 عدم ی جامعھی در کشورھای صنعت داتیتول

 -ھیژانوی ماھھا نیدر ب  فقط)BDT(تعھد
. داشت افت -%١۵ نیانگیطور م بھی جوال

در  آگوست درماه ھیروسی صنعت داتیتول
 نسبت بھ قبل سال مشابھ با ماه سھیمقا

 سھی  صنعت دیتول. افت یکاھش -%١٢٫٧
در  نیو آرژانت کیل، مکزیکشور برز

 توسعھ از نظر سطح چھ کھ ن،یالتی کایآمر
 بزرگ از نظر حجم و چھی ستیتالیکاپی افتگی

ی جوال است، در ماه تیحائز اھمی اقتصاد
 بیترت بھ قبل سال مشابھ با ماه سھیدر مقا

ی م نشان  کاھش -%٩ و -۶٫۵% ، -%٩٫٩
 حدودی جنوبی قایدر آفر افت نیا. دھد

 .باشدی  م -%١٣٫٧
 شرفتھیپی ستیتالیکاپی در کشورھا کھی بحران

و  وابستھی در کشورھا آغاز شد، با انتشار آن
ن، یالتی کایآمر و قایآفرا، یآس ی مانده عقب

 کشورھا را متزلزل نیا فیاقتصاد ضع
م، یرو دار شیپ کھی ا در مرحلھ. ساخت
ی برای ستیالیامپر بزرگی روھاین تھاجم

ر کشورھا یسا بر دوش باربحران گذاشتن
رانگر یوی چند بعد جیو نتا است گرفتھ شدت

بروز خواھد ی دتریشد صورت بھ بحران
 .کرد
 بھ(ایتوسعھ، آس نسبت تاف موازات بھ -١٠

 نیدر ب کھ ز ھندوستانیو ن) ژاپنی استثنا
 ی از نظر روند توسعھ کھیی کشورھا
 بوده تیحائز اھمی ستیتالیکاپی ایدنی اقتصاد

کشور  پنج نیدر ب کھ نیچ و بخصوص
از ی متفاوت قرار دارد، رشد بزرگی اقتصاد

د یتول عیسر افت موازات بھ. داد خود نشان
 بحران تر شدن قیا و عمیدنی و تجاری صنعت

و ی طورکل کشورھا بھ نی، اقتصاد ایمال
 آنھای صنعت داتیتولرشد نسبت بخصوص

 کل مثال؛ عنوان بھ. کردآغازراخود افت
در گذشتھ سالدر ھندوستانی صنعت داتیتول
 ماه ،  -%٠٫۴نسبت بھ ٢٠٠٧ سالبا سھیمقا

 سالدسامبر ماه بھ نسبت قبل سالدسامبر
دری ول. کرد افت -%١١٫٩ حدودزین٢٠٠٧
ی ھا بینشوفرازو رشد نسبت  کاھش مقابل

رشد ھندوستان عو صنایاقتصادآمده،بوجود
ی جوال ماهدرکشور نیای صنعتدیتول.داشت

رشد%+ ٧ قبل سال مشابھ ماهبا سھیمقادر
 .داد نشان

 کھ نیچ عیصنابحران،از شیپی سالھادر
 نیاولدرداشت،رشد%+ ١٨ تا%+ ١۶ نیب

 قبل سال مشابھ مدت با سھیمقادر امسال ربع
 رشد%+ ٧٫٩زین دوم ربعدر ،%+ ۵٫١
 ماه بھ نسبتزین آگوست ماهدر. داد نشان

با. داشت رشد%+ ١٢٫٧ قبل سال مشابھ
 صنعتو اقتصادرشد، نسبت کاھشوجود

 .کردرشدزینریاخ سالدر نیچ
رشد سرعتابزھا،یچریسا موازات بھن،یچ

 تجارتی برتروادیزی ارز رهیذخباال،
ی مال بخشی سالمتوشتریب باثباتوی خارج
 جھینت کھکشورھا،ریسابا سھیمقادری بھتر

ی ستیتالیکاپ اتیعمل گسترشی 
ی دولتی ھا بانک ھا بانک نیبزرگتر(یدولت
 نیا. شدریاخی جھان بحرانواردبود،) است
در مداخلھنظراز نیچکشور بھزین طیشرا

. کرد فراھمی ارخوبیبس امکاناقتصاد،
 بھی ا تازه جان نکھیای برا نیچ حکومت
 ی برنامھنوامبر ماهدرببخشد،اقتصاد

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

 - کشورھاازی لیخ کھیی ھا برنامھ مشابھ
  ۶ادامھ در صفحھ... آلمان مثل

...پیرامون روند گسترش 
کردند، اعمال ١٩٢٩ سال بحراندر -یتلریھ

ی گزار ھیسرما ارزش. کردغازآرا
 پلآھن، راه مانند،ییربنای زیطرحھا

 دولت کھ اتوبانوبنادرفرودگاھھا،،یساز
۵٨۶ معادلکند،ی می گزار ھیسرما آنھادر
 ونیلیتر ١٫١ وام ی بستھوبوددالر اردیلیم

درزین امسال اول ی مھیندرھا بانکی دالر
 داتیتول رشدآغازوجودبا. بود آنی پ

بعد، بھ مارس ماهاز ژاپنکشوری صنعت
ی ستیتالیکاپی ایدناقتصاد افت سرعت کاھش

آن،رینظ عواملو امسال ربع نیدومدر
ششصدو ونیلیتر ک یمعادل کھیی ھا قیتشو

 افت رغمیعلبود،دالراردیلیم ششووھشتاد
 سال بھ نسبت نیچکشوری وصنعتی اقتصاد

در آن رشددرموثر ازعواملی کیقبل،ی ھا
 مثبتریتاث زمان، گذشتبای ول. شد سال نیا

ریتاثو جینتاو شودی م فیضع ھا قیتشو
 بخصوص. بودخواھدریناپذ اجتناب آنی منف
ی ھا شاخھدر آمده بعملی ھایگذار ھیسرما کھ
آنھای دیتولی ھا تیظرفو آھن ذوبو مانیس

ی ھایگذار ھیسرما ی توسعھبا سھیمقادر
ی می مالی بانیپشت دولتی ازسو کھی یربنایز

بازاردری شتریبرشد ازسرعتشوند،
 تیظرفی بجاوشدندبرخوردار،ی داخل
درر،یاخی ماھھادر. کردندرشد،یخال
ی اساسی ھا نشانھ ھا شاخھ نیادر کھیحال

 وجودباشود،ی م برجستھ ی دیتول بحران
موردیی ربنایزی ھایگزار ھیسرمارشد
١٫١رشد بموازاتدولت، یمال تیحما
ازی لیخدر نیچی اعتباری دالر ونیلیتر

 بالن“ بورسو امالک آن راسدرو ھا شاخھ
آغازراخودرشد ”ھا حباب“ و ”ثروتی ھا

ی م نشان ھا داده تمامحال،ھردر. کردند
 مرحلھ بھی جھاناقتصاد کھی تازمان کھدھد
تواندی نم نیچنرسد،رشدازی ا تازهی 

 مدت خود را بھ امسال اول ی مھین رشد
 .بخشد تداومی ادیز

 ساخت ١ عتربخشیشتر و سریرشد ب -١١
 ٢ بخش با سھیدر مقای دیتول آالت نیماش
باز   توسعھء ابزار مصرف، ی کننده دیتول
 اگر .استی ستیتالید کاپیتول روش شرط د،یتول

مانند  ژهیو طی، شرایستیتالیدر اقتصاد کاپ
نشود،  در نظر گرفتھی عیطبی ایو بال جنگ

از  ادهید زیتول ، ابتدایعاد رشد ی در مرحلھ
 ١ در بخش دیتول کاھش آنی در پ حد و
 بخش نید در ایتول و افت ونددیپی م بوقوع

ر یاخ در بحران. دترخواھد بودیشد بمراتب
 ساخت در بخش شد و افت نیچن نیز این

 ،٢ با بخش سھ یدر مقای دیتول آالت نیماش
 موجودی آمارھا چون. شتر بودیب بمراتب

 داده لذا قرار نداده اساس رای کیتفک نیچن
بدھد، در  را نشان افت نیا کھی قاطعی ھا

ی اگر آمارھای حتی ول. ستین دسترس
 نکند،عالوه ھم قیتطب کیتفک نیبا ا موجود

 ھیبا سرما مرتبطی ھا داده شامل ،یبر انرژ
 بھ دنیو رس شده دوامی و ب با دوامی و کاالھا

ی ھا رشد بخش روند بھ مربوطی بیتقر جینتا
 .سازدی سرمیرا م دیتول ٢و ١

ی کل کاھش کھیدر حال مثال؛ عنوان بھ
 در ماه ،EU ٢٧نیدرسرزمی صنعت داتیتول
 سال لیآور ماه با سھیدر مقا امسال لیآور

و ی انیمی بود، در کاالھا  %١٩٫۴ گذشتھ
 -%٢۵٫۵ و -%٢۵٫٧ بیترت بھی ا ھیسرما

 کلی برا آگوست در ماه ھا داده و ھمان
ی کاالھای و برا -%١٣٫۵ی صنعت داتیتول

 و -%١٨ بیترت بھی ا ھیو سرمای انیم
 دوامی و ب با دوامی کاالھای برا و -%١٩٫٧
در . بود -%٣ و -%١۶٫۴ بیترت بھی مصرف

 بھی صنعت داتیتول افت نسبت کھیحال
 کایآمر ی متحده االتیدر ای مصرفی کاالھا
 قبل سال مشابھ ماه با سھیدر مقا وئنژ در ماه

 دیدر تول نسبت نیافت، ا یتحقق  -%٧٫٩
 د موادخامیدر تول ،  -%١٧٫٨ ابزار

 .شد -%١۵٫٨
روند  بموازات د فوالدیتول روند تحوالتی وقت

ی مورد بررسی صنعت داتیتول کل تحوالت
 کھ دھدی م  نشان)جھینت(رد،یگی قرارم
 بر اساس. است دھنده تکان بمراتب تیوضع

ی د جھانیفوالد؛ تولی جھان ء ھیاتحادی ھا داده
با  تا ژوئن، ھیژانو ی در دوره فقط فوالد خام

 سھیع، در مقایصنا کل داتیدو برابر تول افت
 -%٢١٫٣ نسبت بھ قبل سال مشابھ ی با دوره
 فوالد خام دیتول کھیدر حال. است افتھ یکاھش

 نسبت بھ نیدر چ تا ژوئن ھیژانو ی دردوره
 بود، افتھ یشیافزا ١٫٣ در ھندوستان ،١٫٢

 ٣٠٫٢ ھیدر روس  درصد،۴٠٫٧ ژاپن در
 ۵١٫٨ کایآمر ی متحده االتی، در ا درصد

در  درصد، ١٧٫٣ی جنوب در کره درصد،
 ٣٨٫٨ نیدرصد، در اکرا ۴٣٫۵ آلمان

 ایتالیدرصد، در ا ٣٩٫۵ لیدر برز درصد،
 درصد ١٧٫٣ ھیو در ترک درصد ۴٢٫٨
ی انتظارم کھ آگوست ماهدر . افت یکاھش
را آغاز  ازبحران خروجی اقتصاد جھان رفت

در یی باال نسبت بھ فوالدی جھان دید، تولینما
ی ط دیتول افت. افت یکاھش -%۵٫۵ حدود
 .بود -%١٨٫١ سال ماه ھشت

آغازشد،  جھان درسطح بحران کھی از زمان
 تمام، تحوالت سال میون ک یبا وجود گذشت

ی دیتول آالت نیماش ساخت کھ ١ بخشی جھان
 افتھ یتوسعھی و در کشورھا باشدی م

ی رد، رشد منفیگی م صورتی ستیتالیکاپ
ر یس ٢ بخش دیرشد تول سرعت نییو پا داشتھ

 کھ گفت توانی م طیشرا نیدر ا ایآ. کندی م
 از رشدی دیجد ی و دوره شده مرتفع بحران
 توانی حاضرنم در حال است؟ دهیفرارس

 .گفت
با  ،یستیتالیانحصار کاپی  درمرحلھ -١٢

ی کوتاھی ودھایدر پر ھا بحران نکھیوجود ا
ابند ی یم ادامھی طوالن مدت کنند، بھی بروزم
ی روھاینی روی نیرانگر سنگیر ویو تاث

ی ستیتالیکاپ ی فاز توسعھ تنھا دارد،ی دیتول
. است آنی فازھا ازی ک یبلکھ ستین

ی اعاجتم انقالب لھیبوس کھیسم، تا زمانیتالیکاپ
ابزار  بیبا تخر است نشده ا سرنگونیپرولتار

چند ی و ھموارسازی دیتولی روھاین وی زندگ
ز یرا ن بحران نی، ایاجتماع سقوطی بعد

رشد ی بعد مراحل و بھ سر گذاشتھ پشت
ی دیجد بحرانی سو و بھ دهیرسی ستیتالیکاپ

ی نم موجودنشانی ھا دادهی ول. خواھد رفت
را  ، بحرانیجھان ستیتالیاقتصاد کاپ دھد کھ

ی گریرشد د وارد مرحلھ و سرگذاشتھ پشت

ر یو سا ١٩٢٩ بحرانی بررس. است شده
 بحرانی فازھا کھ دھدی م نشان بحرانھا

ی کند و با تحوالتی ر نمیسی نیمع خطی رو
 ھا، نابرابر در سطوح بیفراز و نشی دارا

 بحران. رودی م شیپ و نامتوازن، مختلف
 .افت یگسترش نیچن نیز ایر نیاخ

 دیشد بحران شدن انینما بموازات -١٣
ی ھا ، سفسطھیستیتالیکاپی ایدنی اقتصاد

 شیدر پی اسیس -یاقتصاد و راهی برالینئول
، کنار یپول استیس شده، بخصوص گرفتھ

 قیاز عمی ریجلوگی ھا برا دولت. شد گذاشتھ
 کی یسو بھ آنی شرویو پ بحران تر شدن

 جینتا دنرسان حداقل بھی و برا کامل سقوط
 ستمیس تیحاکم ی ھیاز زاو رانگر آنیو

 عالوه آن، و منافعی مال ھی، سرمایستیتالیکاپ
 خود، با بھ امکانات ی ازھمھ براستفاده

و ی کاریو بی درمانی ھا مھیبی ریکارگ
و ی و بازنشستی سالخوردگی ھا سازمان
. کردند ر آن، در اقتصاد دخالتینظی ترفندھا
 انکار طرد رقابلیابزارغ کھ بودجھ توازن

در  تھاجمات ی و ھمھی پول انقباض استیس
ی ھا و اصل کارگر و بازنشستھ ی طبقھ جھت

. شد راندهی کنار آنھا بود، بھ ی خواستھ نیتر
ی ھا، ھمانطور بانک اردھا دالر از پولیلیم

 مشاھده ، فورد، اوپلGMی ھا نمونھ در کھ
. ر شدیسراز انحصارات بیج شد، بھ

دار و  سکیری ھایگذار ھیماو سر اعتبارات
شد و  گذاشتھ دولت گردن بھ ھا ر ضرردهیسا

در  کھی و انحصارات سازمانھای باواگذار
 بستھ”قرار داشتند، ی ار ناگواریبس طیشرا

. گرآمدندیکدی ی درپ”یاقتصاد تیحمای ھا
 تیواقع نیا تمامی گر با برھنگیبارد کی

ی کل منافع حفظ ی ندهینما دولت کھ آشکار شد
 ، بخصوصیبورژواز مدتی  طوالنو

 فشار و سلطھ و ابزاری انحصاری بورژواز
 .استثماراست تحت طبقاتی رو آنی 
ھا، در روند  دولتی ھا مداخلھ نیاگر ا -١۴

 نباشد، در آن ھم کننده نییتع بحران گسترش
 ی متحده االتیدر ا بخصوص. ر گذاشتیتاث

 بخش کامل و انگلستان، از سقوط کایآمر
 آھستھ ازعللی کی. کردی ریوگجلی مال

ی صنعت داتیاقتصاد و تولی ر نزولیس ترشدن
در  آن و در راس کشورھا ازی لیدر خ

 ربع نیدر دوم شرفتھیپی ستیتالیکاپی کشورھا
در  کھ در ژاپن شده مشاھده نمونھ سال، مثل

 شیافزای ر نزولیس ر در حالیاخی ماھھا
 کھ ھا انباشت شدن آب بر شروع افت، عالوهی

 عامل نیا کھ -شدی د میتول دیشد افت موجب
ی بانیپشتی برا دولتی ھا نھیھز ،-یاصل

 ھا ونیلیاز تر کھ است دیو تولی بازار داخل
را  نید ایبا بالفاصلھ. (کردی دالر تجاوز م

در نظر  نیاگر کشور چ کرد کھ اضافھ ھم
ی برا کھی تیحمای ھا نشود، بستھ گرفتھ

شود، ی م اعمالد و بازار یتول میمستق تیتقو
ی م لیھا را تشک نھیھز نیاز ای کوچک بخش
و در   دولتھای مال امکانات بخصوص. دھد

 کھ و انگلستان کایآمر متحده االتیا آن راس
کنند، در ی می سپری دیشدی مال در بحران

 کارگرفتھ بھی مال دربخشی عیوس اسیمق
ھا، در کشورھا و  کردن نھیھز نیا.) شد

 اعمال موقت صورت ھبی حت کھیی ھا شاخھ
د یتول تیرمحدودیس شدن آھستھ شد، موجب
 جان از عواملی کی یو حت وبازار شده

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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نظر،  نیاز ا. دیگرد آن مدت کوتاه گرفتن
  ٧ادامھ در صفحھ...ی ھا تیحما

...یرامون روند گسترش 
 ویاوتوموت در بخش آن جیو نتای قیتشو

. باشدی م آشکار شده ی نمونھ نیبارزتر
و و یاتوموت عیصنا بھ دنیبخش نجای برا

 آن و در راس از کشورھای لیدر خ بازار آن
 و ”یجزئ مھیب حق”آلمان، بطور مستمر

با  مثال عنوان بھ. شد وضعی اتیمال فیتخف
ی جزئ ی مھیب حقیی ورو یاردیلیم پنج اعمال

ھزار خودرو از  ستیدر کشور آلمان، دو
 از دیعمر مف از اتمام شیپ -شد حذف کیتراف

د یخر امکان شدن و با فراھم -شد برده نیب
موجود در  آنھا، انباشتی بجا خودرو تازه

 و بازار گرفتن شد و جان خودرو آب عیصنا
 تیمسئول دولتی ول. شد قرار داده د ھدفیتول

 انحصارات را آنی بھا تا گرفت را گردن
گذرا . اخذ کنند از زحمتکشان نپردازد، بلکھ

ھا،  تیحما نیبا چن گرفتن جان بودن
در  زیناچ مھیب حق اعمال انیپا بموازات

 فروش دنیرس نصف سپتامبر و بھ دوم خیتار
 .قبل، آشکارشد با ماه سھیمقا در لیاتومومب

 گذشتھ ، سالIMFیھا گزارش براساس -١۵
در  فقط با بحران مرتبطی ھا مداخلھ کل حجم

دالر  ونیلیتر ١٠٫۵ بھ G20 یکشورھا
 ی متحده االتیای کشورھا گذشتھ سال. دیرس
. را کردند نھیھز نیشتریب و انگلستان کایآمر

 ماه تا بحران از آغاز کایآمر متحده االتیا
ی کسر. کرد دالر خرج ونیلیتر١٣سپتامبر
 برابر شده سھ کایآمر متحده االتیا ی بودجھ
 بودجھی کسر. دیدالر رس ونیلیتر١٫۵ و بھ

 و در راسی ستیتالیکاپ شرفتھیپی در کشورھا
 آنھا کلی بدھ کا کھیآمر متحده االتیا نآ

  بھGSYIHبھ است، نسبت افتھ یشیافزا
ی کشورھا دراغلب و افت یشی افزا%١٠

 دیتول کھیدر حال.  تجاوز کرد%١٠وابستھ، از
رکود  افتھ، اقتصاد و بازار در حال یکاھش
بر  عالوه سرگردانی نگینقد شیافزا است،

 فتنا یرونقی را برا کردھا، راهیر رویسا
 ”ھا ھاوبادکنک حباب”احتکار و رشد مجدد 

 و در راس ھا پول نماد کھی ارزش کاھش ،
، یتورم انتطارات شیو افزا دالر است آن

 دالربعنوان گاهیشتر جایب ترشدن متزلزل
د ی، پدیالملل نیب در سطح معادل واحد پول

 ھیدر کل ھا کھی ثباتی د بیعناصر جد آمدن
ی الم ی درشاخھ ھا، بخصوص شاخھ

رشد  ازعللی کی. موثراست، ھموار کرد
 جھت ،”ھا حباب”دآمدن یپد بازار بورس،

در  سھام اوراقی سو بھ انحصارات گرفتن
 رشد خود ادامھ بھ کھ نیمانند چیی کشورھا

ر یس آنی صنعت داتیتول کھ دھد و ژاپنی م
 ر رو بھیاخی و در ماھھا داشتی نزول
 جھی نتدر کھی افراطی ابیو ارز نھاده شیافزا
دالر  ارزشی روند کاھش جاد شد، شروعیا آن

 .است از کشورھای لیخی پول و ارزش
ی لیو خ دالر در برابر طال ارزش کھیدر حال

 رود،ی م کاھش رو بھی پولی از واحدھا
در برابر  زیاز کشورھا نی لیخی واحد پول

 ارزش. دھندی م خود را از دست طال ارزش
از  شیا پب سھیطال در مقا انس کی یدالر

و از مرز  ده یچھار برابر رس بھ بحران
ی ارز رهیذخ رانیکشور ا. دالر گذشت١٠٠٠

 نفت فروش کند وی م لیورو تبد یخود را بھ
ی لیخ دھد،ی م ورو انجامیخود را با 

 خود را ھمی ارز رهیذخ ازکشورھا اگر کل
ی ر واحدھایسا را بھ از آنی نباشد، بخش

. دھندی م وقورو، س یبھ آن و در راسی پول
و  نیچ آن ازکشورھا و در راسی اریبس

 ر کشورھایبا سای خارج ھ، در تجارتیروس
خود منعقد ی واحد پولی برمبنایی قراردادھا

دالر  در آن کھیای و پولی مال ستمیس. کردند
 جاد شدهیای الملل نیب واحد پول معادل بعنوان
 سطوح کا در تمامیآمر متحده االتیای و برا

. شد شترمتزلزلیداشت، ب ھمراه ھبیی ایمزا
ی الملل نید بیجدی واحد پول نییتعی برا تالش
 بھ کھ دیرسی ا نقطھ و بھ گذاشتھ دیتزا روبھ

. شودی م قرار داده مورد بحث وضوح
 را بر زبان ، آشکارا آنینیچ نیمسئول
نظر  نیاز ای ستیتالیکاپی ایاقتصاد دن. آوردند

دھا، تضا ترشدن ژرفی والیھی سو ز بھین
 بحران کیو رشد عناصر  ابھامات شیافزا
 .شودی م دهیکشی پول

با وجود  دارد کھ نیاز ا تیھا حکا داده تمام
 اتیح دیتجد کشورھا، امکانات نیب تفاوت

ی ھا با بستھ مدت ھر چند کوتاهی اقتصاد
با  بحران ر انداختنیتاخ بھ ، در واقعیقیتشو
رانگر از نظر یو جینتا ترکردن نیسنگ

در . است محدود شدن ، در حالیاداقتص
، G20و  IMFی جھان بانک جلسات نیآخر

و  بودجھی ھای کسر شد کھ اعالمی روشن بھ
از  است وقتی لیدر بازار خ مقدار پول

 است، کاھش فراتر رفتھ بحران محدوده
ی اضطراری ھا میبودجھ، اتخاذ تصمی کسر
ی روز افزون ضرورت ک یجھت، بھ نیدر ا

ی اتیعمل ضرورتی روی ول .است شده لیتبد
روند  رھا با در نظر گرفتنیتداب نیا کردن
 تک و تک ایدنی و اقتصادی رشد مال توازن

قرار ی بحران طیشرا کیدر  کھ کشورھا
 کھ نیچ مانندیی کشورھا بھ و با اشاره گرفتھ

 و از تعادل باال بودهی ارز ی رهیذخی دارا
ی ریگیدور پی برخوردارند، روی مثبت بودجھ

 بتواند در بھبود کھی اقتصادی ھا استیس
ر یشود و درغ د واقعیمفی الملل نیاقتصاد ب

د یشد تکرار افت احتمال صورت نیا
 .دید گردیوجود خواھد داشت،تاکی اقتصاد

ی گروھھا ر،یاخی در ماھھا ژهیبو -١۶
 و دولت معروفی الملل نیبی مال ی ھیسرما

 رساندن حداقل بھی برای ستیالیامپری ھا
 منافع حفظ در جھت رانگر بحرانیو جینتا
 ی ھیو سرمای ستیالیامپر –ی ستیتالیکاپ ستمیس

 رنجبران بر دوش بار بحران ، گذاشتنیمال
رکشورھا، یسا خلقی ھا ز تودهیو ن خود

و  را آغاز کردهی ا افتھ یسازمان حرکت
د یتشد ابزار آن ی توسعھی خود را برا تالش
 و بانک IMF جلساتG20ی در پ. اند نموده
جلسات، با  نیدر ا. دیگرد لیتشکی جھان
، یجھان و بانک IMFی مال امکانات شیافزا

  بصورت)ھا نیا (شد کھ گرفتھ میتصم
 ی در دوره. شود کار گرفتھ بھی موثرتر

ی ستیالیامپری روھاینی رو، فشارھا شیپ
 بازار )شتریب ھرچھ(گشودن در جھت بزرگ
 بھی نیزمی و روی نیرزمیز منابع و تمام

 نیبی مال ی ھیسرمای غمایاستثمار و ی رو
ی ھا استیس گرفتنی آن، و پی تا انتھای الملل

 .خواھد شد دیمناسب، تشدی اقتصاد
 نیموجود بی خواھ بحران،تضاد سھم -١٧

ھا را،  و دولتی ستیالیامپر انحصارات
خام،  بازار و مواد ی نھیدر زم بخصوص

ر د بزرگی ستیالیامپری کشورھا. د کردیتشد
 موانع تمام برداشتن انیاز می برا کھیحال

فشار  ھیو سرما کاال موجود در برابر گردش
اند و  د کردهیر کشورھا تشدیسای خود را رو

بازار  حفظی برا خود را بخصوص اقدامات
ی خود را برا اند، تالش داده شیافزای داخل
و  بیرق نفوذ تحت ی بازار و محدوده بھ نفوذ

 االتیا. اند دهیبخش تشد آن بھی انداز چنگ
 وارداتی گمرک اتیکا، مالیآمر ی متحده

و  ویو اتوموت کیالست فوالد، سپس -آھن
در . داد شیرا افزای جانب عیصنای ھا شاخھ
 وضوح بھ کھیفرانسھ، ھمانطور نمونھ

ی داخل استفاده ھابھ تیشود، حمای م مشاھده
 ریوغ میمستقی ھا نگیدوپ.  شد مشروط

 درسال. دیگرد جیرای بند ھیوسھم میمستق
 ھا تیتعداد شکا از آنی ریجلوگی ر، برایاخ
 بھ. است افتھ یشیافزای جھان تجارت بھ

ی ستیالیامپری کشورھا وزن بحران، موازات
 نیبی مال ھیسرمای و گروھھا شده شناختھ

کامال  صورت ، بھیجھان در اقتصادی الملل
 درمقابل. شودی م دگرگون نباشد، دار ھمیپا

 کایآمر ی متحده االتیا ی رانھیشگیپ اقدامات
ی خود را برا تالش نیآن، کشور چ نیومتحد

 روز افزون و موادخامی از انرژین نیتام
ی برا مبارزه ی ادامھ. کرد خود، دو چندان

 تیآن، اھمی و گذرگاھھای انرژ منابع کنترل
ی ھا در نمونھ کھیبطور. داکردیپی خاص

 مشاھده ونزوئال پرو، ل،یبرز ھ،یروس ن،یچ
، ییایآسی از کشورھای لیگردد، با خی م

 تازهی ن، قراردادھایالتی کایو آمریی قایآفر
ز در ینی مشابھی قراردادھا. دیمنعقد گردی ا

 روھاین. دیامضا رس بھ وھندوستان ھیروس
ی ز، تحولین روابط راتییبا تغی درھمبستگ

در  ھا ستیالیامپر نیتضاد ب ترشدن قیدرعم
 .د شدرو خواھ شیپ دوره
و ی صنعت داتیتول کاھش موازات بھ -١٨

از کار  کردن بازارھا،اخراج تر شدن تنگ
 اعمال د شد و بایکشورھا تشد در تمام

ر آن، ی و نظا”مدت کوتاهی کاری قراردادھا”
. خود را آغاز کرد عیرشد سر کارانیبی اردو
در  کھ کارانیب  نفوسILOگزارشات طبق

ی نفر م نویلیم١٨٠٫٢ بھ ٢٠٠٧ سال انیپا
نفر ١٨٨٫۶ بھ قبل سال انید، در پایرس
ی رسمی ھا داده  بر اساس.افت یشیافزا

از نظر  کھ شرفتھیپی ستیتالیکاپی کشورھا
 بھی کاریب شد، نسبتی می تلق نمونھ رفاه
در  کھ استی در حال نیو ا دی رس% ١٠

% ١٢از  کیو در بلژ% ١٨ا از یاسپان
 کردندا یازپی دیناام لحاظ بھ. تجاوز کرد

و ی ابیکار موسسات بھ نیکار،تعداد مراجع
 ابد و دادهی یم کاھش رفتھ رفتھی ابیکارگر

 را منعکسی کاریبی واقع نسبتی رسمی ھا
ی در کشورھا کارانیبی اردو. سازدی نم

در آنھا ی کاریب نسبت کھ مانده وعقب وابستھ
ودر  افت یشتر گسترشیباال بود، ب مراتب بھ

 عنوان بھ. دی رس%٢٠ بھ کشورھا اغلب
، یرسمی ھا داده براساس کھیمثال؛ در حال

ی م داده  نشان%١٣ ھیدر ترکی کاریب نسبت

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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 %٢٠ازی واقعی کاریب شود، نسبت
  ٨ ادامھ در صفحھ... .تجاوزکرد

...پیرامون روند گسترش 
شتر یب و زنان جوانان انیدر می کاریب نسبت
در ی کاریدرصد ب. استی کاریب نیانگیاز م

 بھ کایآمر ی متحده االتیا انانجو انیم
% ١٩٫٧ اروپا بھ ی ھیو در اتحاد% ١٧٫٨

 نیتر نانھیبا خوشب ھیدر ترک نسبت نیا. دیرس
 .است% ٢۵ ھا نیتخم

 ادامھی برا کھی نفوس ، حداقل٢٠٠٩ درسال
 ھیتغذ نیکمتر نیتام خود قادر بھ اتیحی 
نفر  ونیلیم ستیارد و بیلیم ک یشدند، بھی نم

 جھان عتیجم درصد ١٠-١۵ .افت یشیافزا
 حداقل نیبا تام آن  درصد٣٠وی با گرسنگ

 جھیو در نت ھستند مواجھ ھیھ، با سوءتغذیتغذ
 . رندیمی م کودک ونیلیم٢۴ سالھ ھمھ

کار و  طیکشورھا، شرا در تمام کھیدر حال
 و استثمار رو بھ ستم تحت طبقاتی زندگ

رشد  مطلقی دستیگذارد، روند تھی م وخامت
محدود  در جھت و اقدامات تھاجماتکند، ی م

ک، محو یدمکرات و حقوق ھایآزاد کردن
 فیکارگر و رنجبر، تضع ی طبقھ مبارزات

ی م آنھا، شدتی ھا سازمان بردن نیو از ب
 .ردیگ

 ھا دالر بھ ونیلیتر کھیدر حال -١٩
 موسسات بھ آن و در راس انحصارات

) یمال نیتام موسسات(یتجار اعتبارات
از کار،  د اخراجی، تشدشودی ر میسراز

دستمزد  ، کاھشیکاریب عیسر شیافزا
کشورھا  روند فقر، در اغلب شرفتی، پیواقع

، ییایآس وابستھی کشورھا آن و در راس
 توده شتر شدنیب نیالتی کایو آمریی قایآفر
 تالشی وتنگدستی کاریبر ب عالوه کھیی ھا
 خود ادامھی زندگ فقر بھ ر خطیکنند در زی م

 انیدر م و خشمی تینارضا جببدھند، مو
و  شده ر رنجبرانیوسای کارگر ی طبقھ

 توده مبارزات. داد آنھا را گسترش مبارزات
زھا و یتما رغمی، علیکارگر ی وطبقھی ا

در . افت یآنھا، توسعھ نیموجود بی ھا تفاوت
در  کھی ھمانطور از کار، با اخراج مقابلھ
 مشاھدهی جنوب ی و کره فرانسھ ی نمونھ
 اشغال مانندی دیجد ی مبارزه روش د،یگرد

 گرفتھ شی، درپ)کارگران توسط(کارخانجات
 با در تمامیو اعتصابات، تقر تظاھرات. شد

از کشورھا، ی لیدر خ. افت یکشورھا گسترش
ونان، ھندوراس، یا، یتالیفرانسھ، ا مثل
، یاواخر رومان نیا و در ایاولی ، ولتایتیھائ

ی  طبقھ رنجبران، بخصوص مبارزات
و ی عموم اعتصابات کارگر، در جھت

از کشورھا ی اریبس. کردی شرویمقاومت، پ
 .ھستند  مواجھ”یگرسنگی ھا امیق ”با  زین

ی دار ھیسرما ندگانیھا و نما دئولوگیا-٢٠
 نیمسئول آن و در راس) یمال نیتام(یاعتبار
 کنندی م عنوان ، آشکارا IMF-یجھان بانک

خود را  بھبود )روند(اگر اقتصادی حت کھ
خواھد  شیافزای و فقر مدتی کارید، بیآغازنما

ی ھا امینشود، ق اتخاذ ر الزمیو اگر تداب افتی
 .خواھد بود شیدر پ ھا و جنگی گرسنگ

عناصر  و گسترش مصرفی د بازارھایتحد
ر یناپذ اجتناب ی جھی، نتیزراع بحران کی

. دستمزدھا است و کاھشی کاریب شیافزا
ی رو ر بحرانیو تاث جیرو، نتا شیپ دردوره

ی در کشورھایی و روستای کشاورز بخش
 احساسی شتریب با شدت مانده و عقب وابستھ

 بخصوصی و فقر دھقانی و تنگدست شده
، ییو فقر روستای دھقانی ایپرولتار انیدرم
با ی و گرسنگی کاریبی و اردو شده عیتسر

. افتیخواھد  د، گسترشیجدی ھا توده الحاق
 کارانیبی اردو بھ نسانا ونیلیم ۵٩ امسال

 . وستیخواھند پ
 ٢٠٠٩ در سال گرسنھ انسان تعداد

 .  افتیخواھد  شیافزا ونیلیم١٠٠بایتقر
د رقابت، یو تشد بار بحران گذاشتن  

ھا  ونیلیتری ھا صورتحساب بخصوص
 ریسراز و رشدهیسراز ھا بانک بھ کھی دالر

 کارگر و توده ی طبقھ بر دوش خواھد شد
 و بھ افتھ یشیتم، افزاس تحت خلقی ھا

ی برقراری برا. خواھد شد اضافھ تھاجمات
 و پرداختی خارج و تجارت بودجھ توازن

 شتر تمامیب د ھرچھیتحد ھا، فشارھا در جھت
ی آموزش ی نھیھز ، ازیاجتماعی ھا نھیھز

 ، کاھشیدرمانی ھا نھیتا ھز گرفتھ
ی کشورھا کردن برده ،یواقعی دستمزدھا

ی در کنار کشورھا چککوی ول افتھ یتوسعھ
خواھد ی فزون مانده، رو بھ و عقب وابستھ
ی ا مرحلھ میرو دار شیپ کھی ا دوره. گذاشت

و ی اسی، سیاقتصاد تھاجمات کھ است
خواھد  شیافزا ھا جنبھ از تمامی اجتماع

 مبارزه اتی، خشم، عملیتیافت، نارضای
و استثمار  ستم تحتی ھا توده انیدر م انھیجو

 .افتیخواھد  و تداوم بوده  گسترش رو بھ
 بحران روند تحول لیاز تحلی ریگ جھیبا نت

 توانی می ستیالیامپری ستیتالیکاپ ستمیرسیاخ
ی وعناصر نشدهی سپر ھنوزبحران کھ گفت

شود، ی م بحران ترشدن ژرف موجب کھ
، یبورژوازی روھاین. است ترشده متراکم

 چگونھیھا، ازھ ستیالیو امپر انحصارات
 بار بحران گذاشتن رجھتد ھایریشگیپ

 دهیستمدی ھا کارگر، توده ی طبقھ بردوش
در  کھیی ھا دولت. ندیآی نم کوتاه وخلق
در نظر  ھستند، بدون انحصارات خدمت
تر  میوخی بھا و بھی اجتماعی ازھاین گرفتن
 عیوسی ھا تودهی و زندگی کار طیشرا کردن

ھا،  ستیتالیکاپ منافع حفظی و برا زحمتکشان
 اردھایلیم بزرگ،ی ھا و شرکت ھا بانک

 ستیتالیکاپ. را برباد دادند ورو پولیدالر و 
و از  ”بحران سرگذاشتن پشت”ازی وقت ھا
منظور  قتیدر حق ندیگوی م سخن ”بھبود”

ی برا طی شرا”بھبود”سرشار و  آنھا سود
ی ستیالیامپری غمایو ی ستیتالیاستثمارکاپ

 .  است
 توجھم کھ خلقی ھا کارگر و توده ی طبقھ

ی م بحران را مسئول ستمیھستند، س موضوع
 شنھادیپ. پردازندی م مقابلھ بھ و با آن دانند

 ھیروح“ آن ھدف کھ ھمی ستیرفرمی ھا
از ھر  خواھد قبلی م است، ستمیس بھ ”یدھ
 و منحرف فرونشانده ھا را توده ز خشمیچ

 و یاجتماعی ھا حرکتی شرویسازد، از پ
 رهیت و گبذر جن کھی ستمیس ھی علیاسیس

باالتر،  سطح بھ آن دنیو رس کاردی می بخت
 در تمامی طبقات ی مبارزهی ول. کندی ریجلوگ

خواھد ی قطعی الملل نیب و در سطح کشورھا
 .بود

و  خلقی ھا مان، تودهیھا و سازمان احزاب
 بھ و تظاھرات اعتصاباتی را برا رنجبران

مبارزات،  و حرکت بھ دنیبخش منظور شدت
 دعوت بار بحران، دنیکش شبردو ردی برا

 طبقھ کھ کندی م گر اعالمیبارد کی. کندی م
با  دارد حق خلقی ھا کارگر و تودهی 

 خودرای طبقات مبارزهی از ھر ترفند استفاده
 و دولتی بورژواز عمل با شدت مقابلھی برا
ما، . دید نمایھستند، تشد آن در خدمت کھیی ھا

 طبقھ نیبز یانگ تفرقھ اقدامات با مقابلھی برا
 بھ آنھا و انداختن خلقی ھا کارگر و تودهی 

 را بھ و زحمتکشان گر، کارگرانیکد یجان
ی الملل نیب مبارزاتی و تعالی گانگیاتحاد و 

 .میکنی م دعوت
. نخواھد کرد خود سقوط خود بھ ستمیس

فقررا  آن ترشدن و ژرف استمرار بحران
 تیحاکم ریزنج ستیالیشترخواھد کرد، امپریب

ستم، تضادھا یس تر خواھد کرد؛ ر امحکمخود 
ی روھاین نیتضاد ب. ترخواھد کرد قیراعم
 میمنظورتقس بھ اکنون از ھم کھی ستیالیامپر

 صورت ھستند، بھ کشمکش مجدد در حال
خلق، ی ھا تودهی روی سخت خطر جنگ

 .خواھد شد انینما
ی برای انقالب اتیھا، عمل توده نجات تنھا راه

 و سلطھی ستیتالیتثمار کاپاس بھ دنیبخش انیپا
سم، یتالیکاپ ویآلترنات  تنھا.استی ستیالیامپری 

 .است زمیالیسوس
  

ی و سازمانھا احزابی الملل نیب کنفرانس
 )CIPOML(یستینیلنی ستیمارکس
 ٢٠٠٩نوامبر 
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...مبارزه دموکراتیک سالحی 

 .سئوال می برند
 لنین کھ انقالبی بزرگی بود در اثر دھیانھ اش

در مورد شرکت و اھمیت “ چھ باید کرد“
: نوشتدادن بھ مبارزه دموکراتیک 

بھمانگونھ نیز افشاءگریھای سیاسی اعالن “
و ھر قدر این .  است حکومتجنگ بھ 

اقدامات افشاء کننده پردامنھ تر و شدید تر 
اعالن  اجتماعی کھ طبقھباشد و ھر قدر آن 

 پر جنگ می دھد تا شروع بھ جنگ نماید
، بھمان نسبت یت تر و مصمم تر باشدجمع

نیز اعالن جنگ اھمیت معنوی بیشتری کسب 
بنابر این افشاءگریھای سیاسی . می نماید

متالشی بخودی خود یکی از وسایل توانای 
، یکی از وسایل جدا  رژیم متخاصم ساختن

نمودن متفقین تصادفی یا موقتی از دشمن و 
عتماد یکی از وسایل کاشتن تخم نفاق و عدم ا

بین شرکت کنندگان دائمی حکومت مطلقھ 
 . است

در زمان ما تنھا حزبی می تواند پیش آھنگ 
 موجباتقوای انقالبی گردد کھ بتواند 

عامھ مردم افشاءگریھا را واقعا در برابر 
 .فراھم سازد

رای مضمون بسیار اد“ عامھ مردم“این واژه 
اکثریت ھنگفت افشاء . وسیعی است

و برای (بقھ غیر کارگر ھستندکنندگانیکھ از ط
پیش آھنگ شدن ھمانا باید طبقات دیگر را 

 سیاستمداران ھشیار و اشخاص -)جلب کرد
خونسردی ھستند کھ حساب کار خود را 

 ٩ادامھ در صفحھ...                  “.دارند

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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...مبارزه دموکراتیک سالحی 

وضعیتی کھ ھم اکنون در ایران پیش آمده 
د کھ کمونیستھا باید در است نشان می دھ

عرصھ مبارزه دموکراتیک فعال شوند تا 
بتوانند رھبری این مبارزه را در دست بگیرند 
و مبارزه دموکراتیک را کھ یک مبارزه 
ماھیتا بورژوائی و ھمھ خلقی است در جھتی 
سوق دھند کھ با روح سوسیالیسم آغشتھ 

شرکت در مبارزات دمکراتیک و . گردد
موکراتیک و تالش برای طرح خواستھای د

، تحقق آنھا نھ تنھا در آموزش مردم نقش دارد
نھ تنھا راه را از چاه بھ مردم نشان می دھد 
حتی در میان طبقھ حاکمھ نیز شکاف عمیقی 
ایجاد می کند کھ این شکاف نیز بھ نفع مردم 

 .خواھد بود
وقتی رھبری مبارزه دموکراتیک بدست 

قادر نخواھند کمونیستھا بیفتد دشمنان مردم 
، نھ نھ غزه“بود با شعارھای انحرافی نظیر 

در این جنبشھا نقشی “ لبنان جانم فدای ایران
 وقتی رھبری مبارزه موکراتیک .بازی کنند

بدست کمونیستھا بیفتد جای شعار مرگ بر 
آمریکا مرگ بر اسرائیل با مرگ بر روسیھ 

زیرا کمونیستھا کھ از . و چین تغییر نمی کند
کنونی تحلیل روشنی دارند اھداف شرایط 

دسیسھ چینانھ طراحان این شعارھا را کھ می 
خواھند جھت مبارزه مردم ما را منحرف کنند 
و جاده صاف امپریالیستھا و صھیونیستھا در 
ایران شوند می شناسند و ماھیت آنھا را برای 

مبارزه دموکراتیک . مردم توضیح می دھند
پریالیستی پیوند ھمواره باید با مبارزه ضد ام

بخورد تا رنگ و ماھیت مترقی خویش را 
بی توجھی بھ این رابطھ مھم . حفظ کند

براحتی می تواند یک جنبش دموکراتیک را 
تا حدود زیادی در خدمت منافع امپریالیستھا 

 .بھ حرکت در آورد
تشدید مبارزه دموکراتیک و ارتقاء خواستھای 

 ھمھ آن در شرایط کنونی ایران طرح آزادی
، آزادی ھمھ احزاب و زندانیان سیاسی

، آزادی اتحادیھ ھای سازمانھای سیاسی
رفع سانسور و ، کارگری مستقل از رژیم

تساوی حقوق  ،برسمیت شناختن آزادی بیان
 در ھمھ عرصھ، استقالل قوه مرد زن و

این خواستھا بھ . می باشد... قضائیھ و مقننھ و
می کند غیر از اینکھ روحیھ دشمن را خراب 

، و ناچارشان می کند کھ با آزادی احزاب
زندانیان سیاسی و اتحادیھ ھای کارگری 
ونظایر آنھا بھ مخالفتھای علنی با استداللھای 

، سطح شعوراجتماعی مستبدانھ اقدام کنند
این خواستھا در . مردم را نیز ارتقاء می دھد

شرایط پیدایش یک جنبش توده ای دست رژیم 
دموکراسی “ان می دھد کھ را می بندد و نش

 “دموکراسی اسالمی“رژیم و “ خواھی
رژیم باید . چیزی جز استبداد روشن نیست

کار را یکسره کند و ماھیت خویش را نشان 
ھمین امر در مورد اپوزیسیون رژیم در . دھد

بساری از کسانیکھ . حاکمیت مطرح است
احمدی -امروز در مقابل قلدری خامنھ ای 

 اند خود قربانی آن سیاستی نژاد طغیان کرده
اقدامات . ھستند کھ خود بانی آن بودند

سرکوبگرانھ آنھا فاقد زمینھ قانونی و حقوقی 
آنھا خودسرانھ بھ حساب مخالفین می . بود

رسیدند و تصفیھ حسابھا شخصی و 
ھمھ این . انتقامجوئی ھا باب روز شده بود

سران جنبش سبز در آن روزھا از این استبداد 
ه چون پای منافع خودشان در میان بود گسترد

دفاع می کردند و توجھ نداشتند کھ در این 
رژیم روزی این شتر در خانھ آنھا نیز می 

حتی امروز ھم آنھا حاضر نیستند از . خوابد
دموکراسی بورژوائی ھمان گونھ کھ در 

. بسیاری ممالک اعمال می شود حمایت کننند
راسی آنھا امروز ھم ھوادار اعمال دموک

برای خودیھا و اعمال دیکتاتوری برای 
وقتی خواستھای جنبش بھ . غیرخودیھا ھستند

علت پایھ ھای توده ای آن عمیق می شود و 
شعار آزادی ھمھ زندانیان سیاسی طرح می 
گردد و یا وقتی مردم خواھان آزادی 

رھبران خود ... مطبوعات و بیان ھستند و
 جنبش نمی نامیده و یا تحمیل شده و یا واقعی

توانند شعارھا و خواستھائی را طرح کنند کھ 
این است . عقب مانده تر از سطح جنبش باشد

کھ شعار آزادی ھمھ زندانیان سیاسی و یا 
این . آزادی بیان جا می افتد و جا بار می کند

رھبران کھ بخش منتقد حاکمیت جمھوری 
اسالمی ھستند نمی توانند فقط خواھان 

و یا خواھان . سلمان شوندزندانیان سیاسی م
آزادی بیان برای مسلمانان و یا آزادی 

چوبی کھ آنھا امروز . مطبوعات خودیھا شوند
می خورند دقیقا بخاطر ھمین سیاست ناپیگیر 

آنھا نفھمیدند کھ حقوق . دموکراتیک بوده است
تجزیھ کردن . دموکراتیک را نباید تجزیھ کرد

 کھ حقوق دموکراتیک ھین عواقبی را دارد
ولی آنھا در عین حال کھ . پیش روی آنھاست

می بینند خودشان قربانی ھمین سیاست 
نادرست بوده اند تحقق سیاست درست را نیز 

رھبران . بھ ضرر خویش ارزیابی می کنند
بخشی مجددا . جنبش ناچارند تجزیھ شوند

برای سازش بدامن مستبدین روند و بخشی بھ 
 خویش را درون مردم آمده سیاستھای گذشتھ

 .بھ باد انتقاد بگیرند
ھمین بحث نظری در تمام بدنھ حاکمیت 
موجب ترس و دو دلی است زیرا شتری را 
کھ افسارش را پاره کرده اند و تا دیروز در 
خانھ سایرین می خوابیده و از فردا ممکن 
است در خانھ خامنھ ای و یا احمدی نژاد و 

فقدان امنیت و . شیخ یزدی نیز بنشیند
سری ویروسی است کھ بھ کسی رحم خود

وقتی این حرمت شکست گریبان . نمی کند
پس ترس و . ھمھ را دیر یا زود می گیرد

احترام بھ حقوق . واھمھ از باال تا پائین است
دموکراتیک امتیازھای حاکمیت را از بین می 
برد و بھ حقوق مردم می افزاید در حالیکھ 

حترامی بی ا. ولی فقیھ بتدریج بیکار می شود
بھ این حقوق آنھا را در مقابل مردم بھ خشم 
آمده قرار می دھد کھ معلوم نیست آخر و 

خواست . عاقبت خوبی برای آنھا داشتھ باشد
حقوق دموکراتیک بیک شمشیر دولبھ بدل می 
شود و حاکمیت را در تناقض خویش بھ 

راه غلبھ بر این . شکاف بیشتر وا می دارد
اتیک و احترام مشکالت تحقق حقوق دموکر

برای مبارزه با . بھ مردم و حقوق آنھاست
امپریالیست و صھیونیست نیز نیاز بھ این 
است کھ مردم بسیج شوند و از منافع 

 .ھموطنان و کشورشان دفاع کنند

***** 
...شفافیت کمونیستی

این سبک یعنی نفھمیدن مضمون مبارزه 
 .طبقاتی

م پس دفاع از نظریات کمونیستی بھ چھ مفھو
 است؟ 

کمونیستھا از نظریات خود دفاع می کنند و 
در این عرصھ شھامت دارند بدون اینکھ 
مدعی شوند کھ کمونیستند تا دشمن آنھا را 

دفاع از ایدئولوژی . سینھ دیوار قرار دھد
کمونیسم و در دوران کنونی مارکسیسم 
لنینیسم یعنی اینکھ کمونیستھا با دانش 

 اوضاع سیاسی مارکسیسم لنینیسم بھ تحلیل
، وضعیت طبقاتی در جامعھ را پرداختھ

و بر اساس آن شعارھا و خط بررسی کرده 
مشی خویش را برای جلب مردم و کسب 

مبارزه برای تحقق . قدرت سیاسی تعیین کنند
، مبارزه برای دموکراسی و امنیت اجتماعی

و رفاه و  عدالت  خواستھای دموکراتیک
ق مسلم ، مبارزه برای کسب حقواجتماعی

ھمھ و ھمھ عملی است ... کارگران و زنان و
کھ کمونیستھا خواھان تحقق آن ھستند و برای 

حمایت از خواستھای . تحقق آن پیکار می کنند
دموکراتیک مردم در مبارزات توده ای اخیر 
یک اقدام کمونیستی بود بدون اینکھ 
ضرورتی باشد کسی خود را بھ عنوان 

افشاء . رفی کندکمونیست بشناساند و یا مع
رژیم حاکم بر ایران وتبلیغ لزوم سرنگونی 
این رژیم برای استقرار سوسیالیسم یک اقدام 
کمونیستی است زیرا از تجزیھ و تحلیل 

شھامت کمونیستی . کمونیستی ناشی می شود
در دفاع از ایدوئولوژی کمونیستی باین مفھوم 
است کھ باید بر اساس تجزیھ تحلیل درست و 

یح شعارھا بھ تبلیغ آنھا پرداخت و تعیین صح
این یک اقدام . آنھا را بھ میان مردم برد

تحلیل مشخص از . جسورانھ کمونیستی است
شرایط مشخص است و در عین حال مبارزه 
ای برای افشاء علنی گرائی است کھ فقط 
ھمدستان پلیس آنرا برای نسل جوان و بی 

 ،“نباید ترسید“تجربھ تنھا بھ عنوان اینکھ 
باید آشکارا از ایدئولوژی کمونیسم دفاع “

پرچمدار این . تبلیغ می کنند.. .و“ کرد
نظریات حواریون منصور حکمت بودند و 
ھستند کھ علنی گرائی اساس مبانی سازمانی 

 .آنھا را تعیین می کرد
چرا حزب ما حرفش را با صراحت می زند؟ 
برای اینکھ ھدف ما روشنگری برای مردم و 

. ، ھدف ما جلب مردم است استطبقھ کارگر
، انگیزه ما اعتماد و اعتقاد بھ مردم است

روحیھ ما اعتماد بھ مردم و نھراسیدن از 
اگر ما سخنانمان را با اعتماد بیان . مردم است

می کنیم برای آن است کھ بھ ھویت خویش 
اعتقاد داریم و قصد نداریم ھویت خود را 

رھبری ما اگر مردم باید بدنبال . پنھان سازیم
بیایند باید ببینند کھ ما ارزیابی درست می 
کنیم و ارزیابی ھای ما با واقعیتھا منطبق 
است و جسورانھ برای تحقق این خواستھ ھا 

ھدف ما نشان دادن راه از . مبارزه می کنیم
چاه است و ما در مبارزه بر سر راه جنبش 
چاه ھا را نشانھ گذاری می کنیم کھ کسی بھ 

حزب ما حزب منزه طلبھا .  نیفتددرون آنھا 
نیست و امکان اشتباه را ھرگز منتفی نمی 

را بی قید و شرط ترک کنندو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرتجاوزگراِن
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[Text eingeben]

 ١٠ادامھ در صفحھ...ھر کس . دانیم

...شفافیت کمونیستی
، خانھ مبارزه می کند اشتباه می کند تنھا تنبلھا

، بی بو و خاصیتھا ، منفعلھا، بی عملھانشینھا
دختران زود بھ پیری رسیده و گناه ناکرده اند 

ما در راھی پر .  مبری ھستند“اشتباه“ کھ از
مخاطره و سنگالخ پا گذاشتھ ایم کھ مملو از 
دسیسھ و توطئھ و امکانات فراوان برای 

این راه . دشمنان ھزارچھره و گوناگون است
سرشار از فراز و نشیب است و مبری از 

اشتباه را می شود ھمیشھ . خطا وجود ندارد
اد ولی با استدالل تصحیح کرد و توضیح د

، فقدان شفافیت را ھرگز نمی دوپھلو گوئی
 و تاثیرات زھرآگینش را شود تصحیح کرد

بورژواھا ھوادار . در جنبش از میان برد
ھستند کھ در گفتارشان “ کمونیستھائی“

افان پرگوئی ھستند کھ از ، حّرروشنائی نیست
این . نظراتشان کسی سر در نمی آورد

وازی ژبھترین دوستان بور“ کمونیستھا“
 یکمونیستھا“واھا بھ آنھا ژھستند و بور

، غیر  با زمان پیش آمده،، دموکراتمدرن
 خطاب می کنند  و ھمھ را فرا “...دگماتیک و

 گلھ وار ،“پیامبران“می خوانند بھ راه این 
 .سرازیر شوند

ولی اگر کسی دوپھلو حرف نزند و صراحت 
لھجھ داشتھ باشد مانند کاردی است کھ بھ 

ورژوازی فرو می کنی و نعره اش پھلوی ب
ما در سخنانمان صراحت . را در می آوری

داریم برای اینکھ حرفھای ما را مردم و 
کادرھای حزبی ما در ھر جا کھ ھستند بفھمند 
و بر اساس دستورالعملھای حزبی رفتار کنند 

اگر . و بدانند و بفھمند کھ بھ مردم چھ بگویند
ف جھت حزب ما این کار را نکند اگر خال

آب کھ ناشی از تبلیغات گسترده و عمیق 
دشمن است شنا نکنیم شایستھ نیستیم خود را 

 .مبارز راه آزادی طبقھ کارگر بدانیم
ما می خواھیم اعتماد . موضوع ما مردم اند

مردم را جلب کنیم زیرا برای کسب قدرت 
سیاسی در درجھ اول بھ نیروی طبقھ کارگر 

کھ اکثریت را و بھ پشتیبانی عمومی مردم 
ولی مردم را نمی . تشکیل می دھند نیاز داریم

. شود با دوپھلو گوئی و حقھ بازی جلب کرد
بھ مردم باید خط مشی صحیح را ارائھ داد کھ 
در عمل و تجربھ شخصی بھ صحت نظریات 
شما پی برده حاضر باشند رھبری شما را 

شفافیت و صراحت شرط چنین . بپذیرند
 . سیاستی است

 سازمانھائی کھ برای اینکھ مچشان را ھستند
 استدالتشان ،کسی نگیرد سخنانشان دیپلماتیک

ژورنالیستی و بدون تحلیل طبقاتی و بدون 
آنھا چاه را بھ مردم . رھنمود بھ مردم است

نشان نمی دھند و برای راه درست تبلیغ نمی 
آنھا بھ ھردری می زنند و از ھر دری . کنند

ن بیشتر اظھار حرفھایشا. سخن می گویند
فضل است تا مقالھ سیاسی و رھنمود سیاسی 

این سازمانھا دو پھلو و سھ پھلو . ھدفمند
حرف دو پھلو برای . حرف می زنند

اپورتونیستھا روشی برای فرار از مبارزه 
است و می تواند نگار ما را ھر روز بھ 

می شود بھ استناد بھ یک . رنگی در آورد
 زمان نزدیک حقانیت خویش را در“ پھلو“

نشان داد و با تکیھ بھ پھلوی دیگر حقانیت 

خود را در زمان دور و نزدیک بھ نمایش 
ھمیشھ می شود با جمالت متضاد و . گذارد

آشفتھ فکری پرچم پیروزی را در عرصھ 
بیعملی حمل کرد و بر صفحھ کاغذ 

ولی در .  شکست ناپذیر باقی بود“قھرمان“
ی نمی  اپورتونیسم اثرعرصھ عمل مرھِم

عرصھ عمل دست اپورتونیست و دو . بخشد
 زیرا در عمل باید ،پھلو گو را باز می کند

. سرانجام برای یک پھلو تصمیم گرفت
نشستن در روی دو صندلی تا زمانی مقدور 
است کھ طرفھا صندلیھای خویش را از زیر 

تضادھا کھ تشدید . اپورتونیستھا نکشیده باشند
ویش بنشیند و شد ھر کس باید روی صندلی خ

این جاست کھ دوپھلوگوھا باید جایگاه عملی 
خویش را پیدا کنند و برای نشستن در روی 

سیاستھای بھ . یکی از صندلیھا تصمیم بگیرند
، نھ قم خوبھ نھ کاشون نعل و بھ میخ زدن
 عاقبت خوشی برای آنھا لعنت بھر دو تا شون

در عرصھ عمل مردم باید بدانند کھ در . ندارد
، جنبش را نمی حاضر چھ کار باید بکنندحال 

شود بر سر چھار راه سردرگمی و فقدان 
، باید راه نشان تصمیم و شفافیت نگاه داشت

، جھت داد و این با دو پھلوگوئی کھ داد
 دو پھلو .موجب سردرگمی است عملی نیست

گوئی ھمیشھ بھ نفع دشمن است و دشمن 
طبقاتی از این بیھودگوئی برای بسیج 

اران خویش در دوران صلح استفاده می ھواد
آنھا بھ خاطر سرگیجھ دوپھلو گوھا . کند

دو پھلوگو . میدان تبلیغات را در دست دارند
 ھم باید جنایتکاران اسرائیلی را :می گوید

محکوم کرد کھ کشور فلسطین را اشغال کرده 
اند و ھم باید حماس را محکوم کرد کھ قربانی 

کشور و تجاوز است و از استقالل 
مش “بھ مصداق . موجودیتش دفاع می کند

 .“ ازاین دھشاھی ازونرمضون دھشاھی
اپورتونیستھا می گویند ھم باید حملھ ناوگان 
جنگی اسرائیل بھ کشتیھای بی سالح و مملو 
از آذوقھ برای فلسطینیھا را محکوم کرد و ھم 
عمل کسانی را کھ برای فلسطینیھا آذوقھ می 

قھ بدست اداره کنندگان نوار برند زیرا این آذو
غزه کھ ھمان حماسی ھا باشد می افتد و 

سردرگمھا می . باعث تقویت آنھا می شود
گویند ما در امور مربوط بھ امپریالیستھا و 
صھیونیستھا و مردم لبنان و فلسطین عراق و 
افغانستان دخالت نمی کنیم زیرا این مبارزات 
بھ ما مربوط نیست بنیادگراھا و 

البتھ توضیح الزم (تاریستھای آمریکائیمیلی
است کھ غیر میلیتاریستھای آمریکائی متوجھ 

دعوای ) توفان-باشند کھ مورد انتقاد نیستند
 “کمونیستھا“خانوادگی دارند کھ ربطی بھ ما 

: اپورتونیستھا دو عرصھ مبارزه دارند. ندارد
عرصھ ایکھ کھ بھ کمونیستھا ربط دارد و 

مونیستھا ندارد حتی عرصھ ایکھ ربطی بھ ک
. اگر ھمھ جھان را نیز در آتش خود بسوزاند

این اپورتونیستھا از محاصره و تحریم ایران 
حمایت می کنند ولی جرات بیان صریح آنرا 

، این اپورتونیستھا مخالف حق غنی ندارند
سازی اورانیوم برای ممالک جھان و از جملھ 
ایران ھستند ولی جرات اظھار نظر صریح 

این اپورتونیستھا موافق تجاوز . دارندرا ن
امپریالیستھا و صھیونیستھا بھ ایران ھستند و 
بارھا اعتراف کرده اند کھ در چنین وضعیتی 

با ارتش موھومی خویش در کنار ارتش 
. دشمنان برای اشغال ایران قرار می گیرند

شما در میدان مبارزه طبقاتی گوشھ ای را 
ورتونیستھا پاک نمی بینید کھ از وجود این اپ

آنھا از زیر بار بیان صریح نظریاتشان . باشد
آنھا خواھان خروج نیروھای . طفره می روند

اشغالگر از عراق و افغانستان و لبنان و 
ھرگز آنرا تبلیغ نمی کنند . فلسطین نیستند

زیرا از ادامھ اشغال حمایت می کنند و حق 
ملتھای در تعیین سرنوشت خویش را قبول 

 آنھا ھوادار حق تعیین سرنوشت ملل .ندارند
آنھا . بدست امپریالیستھا و صھیونیستھا ھستند

، ، میھنپرستی کمونیستیاساس استقالل ملی
را ... مبارزه علیھ امپریالیسم و صھیونیسم و

. مشتی از آنھا مالیخولیائی اند. قبول ندارند
. مقاالتشان مانند آچارھای چند منظوره است

،  ھر مقالھ ای استفاده کردمی شود از آنھا در
، مقاالتی کھ بخودی کلی و بی محتوی است

ولی این مقاالت . خود ھیچوقت اشتباه نیست
مروجین این نظریات حتی بھ . راه گشا نیست

ھویت خویش نیز مشکوکند و نمی خواھند کھ 
معلوم نیست برای . مردم ھویت آنھا را بفھمند

آیا نند؟ ، چھ ھدفی را دنبال می کچھ زنده اند؟
کار سیاسی برای آنھا سرگرمی و مشغولیات 

، ، دو پھلو نویسھااست؟ برای این پرگوھا
برای ھمھ آن کسانی کھ می ترسند 

، اسرائیلیھا، موضعگیری کنند امپریالیستھا
، دست می زنند و دعایشان می سلطنت طلبان

 .کنند تا خدا حفظشان کند
 فقط می توان یک ،“قھرمانان“در مورد این 
بخودشان نیز اعتقاد و اعتمادی  نکتھ گفت آنھا

. ، آنھا بخودشان نیز دروغ می گویندندارند
باید از کسیکھ خواھان خروج بی قید و شرط 
امپریالیستھا و تجاوزکاران از یک کشور 
مستقل بنام عراق نیست و مستعمره بودن این 
کشور را تائید می کند پرسید بھ چھ دلیل 

ا با جسارت تائید نمی سیاست ادامھ اشغال ر
کند؟ منتظر چھ چیزی نشستھ است؟ 
رھنمودش بھ ملت عراق برای مبارزه 

از چھ می ترسد تا در مورد . چیست؟
ھمدستی کردھای عراق با امپریالیستھا و 
صھیونیستھا سخن براند؟ چھ حساب و کتابی 
با کردھای جالل طالبانی و بارزانی دارد؟ 

ھ می دھد؟ جواب مردم عراق و ایران را چ
چرا روشن نمی کند فرق سیاست وی با 
سیاست امپریالیستھا در عراق چیست؟ چرا 

، مبارزه  و رفاه و  عدالت اجتماعیروشن 
برای کسب 

نمی گوید پیشنھادش بھ مردم عراق و مبارزه 
آنھا چیست؟ رویزیونیستھای عراق حداقل این 
شھامت را داشتند کھ بگویند ما خواھان 

پریالیستھا و اشغال کشور عراق ھمدستی با ام
ھستیم و با امپریالیستھا نیز تا آخرش 

این طبیعتا یک رھنمود . ھمکاری می کنیم
خائنانھ ولی رھنمودی روشن برای خیانت 

این حزب طبیعتا مورد نفرت مردم  . ملی است
عراق و منطقھ خواھد بود و ھرگز روی 
شادمانی نخواھد دید و بھمین جھت نیز 

راقی کادرھای خود فروختھ این مبارزین ع
ولی حداقل این . حزب را ترور می کنند

. حزب جسارت بیان خیانت را داشتھ است
اپورتونیستھای ایرانی ھمین جسارت را نیز 

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان



    

  ١١                         صفحھ  کار ایران                                  توفان ارگان مرکزی حزب  ١٣٨٩  مرداد  ماه –١٢۵   شماره  

[Text eingeben]

 ١١ادامھ در صفحھ...آخر باید . ندارند

...شفافیت کمونیستی
بھ مردم ایران رھنمود و پیشنھاد داد بھ 

 بتوانند اجراء طوریکھ مردم آنرا بفھمند تا
ما . کنند و نھ آنکھ در اثر آن سردرگم شوند

برای تبلیغ گمراھی و سردرگمی نیامده ایم ما 
، برای روشنی برای رفع سرگردانی و ابھام

بخشی آمده ایم تا مردم را براه راست 
بنظر ما کمونیستھائی موفق . رھنمون شویم

اند کھ بھ شفافیت وفادار باشند و وفاداری بھ 
، احترام بھ ، اعتماد و اعتقاد بھ مردمیتشفاف

، عالقھ بھ مردم و اراده کسب قدرت مردم
      .  استسیاسی

***** 
 

  ...تکامل در وحدت

خوریم بھ عنوان نمونھ انگلس در مقدمھ بر 
پس ) ١٨٧٠فوریھ "(جنگ دھقانی در آلمان"

از آنکھ وظیفھ جنبش کارگری آلمان را در 
ان تذکر می دھد مسئلھ کار در میان دھقان

از ھمان روزی کھ "چنین نتیجھ می گیرد 
 ،توده مزدبگیران روستا منافع خود را دریابند
 ،از ھمان روز یک دولت ارتجاعی و فئودالی

بورژوائی در آلمان غیر ممکن بروکراتیک یا 
 ص آثار منتخب بھ زبان آلمانی جلد"(است
 ).تکیھ از ماست)(۶١٠

 با تمام دھقانان بھ در اکتبر پرولتاریا ھمراه
سوی انقالب رفت و سیادت خود را برقرار 

در آن موقع وظایف دموکراتیک . ساخت
. انقالب نیز در دستور کار قرار داشت

دھقانان برای رھائی از یوغ مالکان ارضی و 
 بھ بلشویکھا امید بستھ بودند و ،گرفتن زمین

 وظایف دمکراتیک در .امید آنھا نیز برآمد
 فرعی انقالب سوسیالیستی بود واقع محصول

و پرولتاریا می بایست با انجام آنھا وظایف 
انقالب سوسیالیستی را نیز انجام دھد و بھ 

اینجا است کھ . سوی سوسیالیسم پیش رود

دھقان استثمارگر و محتکر کھ بر اثر 
قشربندی در ده بوجود آمد دیگر ھمراه و 

 فقط قشر دھقانان. ھمیار پرولتاریا نمی شود
تھیدست و زحمتکش کھ آنھا تحت ستم مالکان 
و سوداگران و سرمایھ و سرمایھ داران و 
استثمارگران دیگر قرار گرفتھ بودند با 
سرمایھ و سرمایھ داری کینھ می ورزیدند و 
از این لحاظ طبیعی ترین و مطمئن ترین 
متحد پرولتاریا در دیکتاتوری پرولتاریا و 

 .ی آمدندساختمان سوسیالیسم بھ شمار م
 در اثر ١٩٠۶لنین ایده این اتحاد را ازسال 

پس از اکتبر . ابراز داشت" دو تاکتیک"خود 
با تشکیل کمیتھ ھای دھقانان تھیدست آنرا بھ 

مسئلھ اتحاد پرولتاریا و . مرحلھ عمل در آورد
دھقانان زحمتکش یکی از ستونھای 
دیکتاتوری پرولتاریا برای مبارزه با عناصر 

اری در روستا و تشکیل تعاونی سرمایھ د
 و مارکس و انگلس ،ھای روستائی است

متذکر می شوند کھ از دھقانان نمی توان سلب 
 باید سیاستی در پیش گرفت کھ .مالکیت کرد

قشر بورژوازی ده را منفرد ساخت و درھم 
دھقانان میانھ حال را در کنار دھقانان . کوبید

 تحت رھبری پرولتاریا بھ سوی ساختمان
انگلس از جانب خود و . سوسیالیسم سوق داد
زمانی کھ ما بھ قدرت "׃ مارکس می نویسد

دست خواھیم یافت این فکر در خاطر ما 
خطور نخواھد کرد کھ بزور از دھقانان 

خواه با پرداخت غرامت یا بدون (فقیر
سلب مالکیت کنیم چنانکھ مجبور ) غرامت

خواھیم بود این کار را در مورد مالکان 
 وظیفھ ما در قبال .رگ ارضی انجام دھیمبز

دھقانان فقیر اینست کھ در درجھ اول مالکیت 
و بھره برداری انفرادی او را بھ بھره 
برداری تعاونی تبدیل کنیم اما نھ از طریق 
اجبار بلکھ با ارائھ نمونھ ھا و با گذاشتن 

 او را بھ این ،کمکھای جامعھ در اختیار او
کارل ׃  اثر لنینبھ نقل از"(سمت برانیم

متاسفانھ بحث ھائی کھ در باره ). مارکس

دیکتاتوری پرولتاریا بھ عمل می آید اتحاد 
 این رکن ،پرولتاریا و دھقانان زحمتکش

 ،اساسی دیکتاتوری پرولتاریا از نظر می افتد
در نتیجھ تدابیر اقتصادی لنین نامفھوم میماند 

          .و نادرست و ناسنجیده می نماید
***** 
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 شفافیت کمونیستی
 

در میان بسیاری از نیروھای 
 آن چیزی کھ ،اپوزیسیون ایران

 شفافیت ،متاسفانھ کمبود دارد
شفافیت کمونیستی از . کمونیستی است

نظر حزب ما این است کھ کمونیستھا 
از نظرات خود بھ صراحت دفاع کنند 
و در این عرصھ از ھیچ چیز نترسند 
و گرنھ مردم از کجا باید بفھمند کھ 

سوء تفاھم . حق با کمونیستھاست؟
نشود دفاع از نظریات کمونیستی بھ 
این مفھوم نیست کھ کسی سینھ اش را 

بھ پلیس و ژاندارم و سپر کند و 
 ،مامورین امنیتی بگوید من کمونیستم

این لو دادن خود . عسس بیا مرا بگیر
است و عین حماقت است و روشی 
خطرناک می باشد کھ ھمھ مبارزین 

 “شفافیت کمونیستی“را تحت عنوان 
 دشمنان بیرحم طبقاتی “رئوفت“بھ 

خوش بین می نماید و دست دشمنان 
ھا باز می گذاردسرکوب کمونیسترا در 

٩ادامھ در صفحھ  ...

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان." دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران استنشریھ ای کھ در: 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، . وری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آ. 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

 )١۴(تکامل در وحدت، سرشت مارکسیسم است
 

 ׃لئونارد ادامھ می دھد

 .داده شده اھمیت کمتری ندارد) دیکتاتوری پرولتاریا(ولی تغییری کھ در مفھوم آن"
نی منتخب می دانستند کھ ھمانطور کھ گفتیم مارکس و انگلس دیکتاتوری پرولتاریا را ارگا

قدرت قانونگذاری و اجرائی بطور ھمزمان داشتھ باشد و نمایندگان منتخب ھر لحظھ قابل 
در . برکنار کردن باشند و نمی بایست حقوقی بیشتر از دستمزد کارگران دریافت دارند

 سیاسی است کھ عبور از سرمایھ-عوض لنین اعلالم داشت کھ دیکتاتوری پرولتاریا نظامی
سرکوبی مخالفان و دستیازی بھ خشونت ... داری بھ سوسیالیسم را تضمین می کند

دیکتاتوری از طرف لنین بھ عنوان نشانھ تعیین کننده دیکتاتوری پرولتاریا قلمداد می شد 
تکیھ "(کھ وظیفھ اش اینست کھ نظام تازه ای را سازمان دھد و زحمتکشان را رھبری کند

 ).ھمانجا()از ما است

تاتوری پرولتاریا گویا فقط ادغام قوه مقننھ و مجریھ و برقراری دستمزدی برابر با دیک
دستمزد کارگر متوسط برای ھمھ است؟ آیا واھی تر از این می توان دیکتاتوری پرولتاریا 
را توصیف کرد؟ صرفنظر از وضع روسیھ پس از انقالب اکتبر کھ می بایست با دشمنان 

ر شد و ناگزیر خصلت سیاسی و نظامی دیکتاتوری پرولتاریا داخلی و خارجی وارد کارزا
 کھ مارکس و انگلس آنچھ بر  آیا دیکتاتوری پرولتاریا بنا،برجستگی بیشتری می یافت

آموختھ اند ادغام ارگانھای قانونگزاری و اجرائی است و دستیازی بھ خشونت در آن جائی 
 ندارد؟

پرولتاریا از سیادت سیاسی خود برای "׃ تندنوش" مانیفست کمونیست"مارکس و انگلس در 
 و "کھ گام بھ گام سرمایھ را از چنگ بورژوازی بیرون بکشدآن استفاده خواھد کرد 

دولت فقط موسسھ گذار است کھ "تاکید دارد بر اینکھ ) ١٨٧۵(انگلس در نامھ خود بھ ببل
و در جای " ده کردباید از آن در مبارزه و در انقالب برای سرکوب فوری مخالفان استفا

تا زمانی کھ پرولتاریا دولت را مورد استفاده قرار می دھد آنرا بکار می گیرد نھ "دیگر 
 مارکس نخستین اقدام کمون را ".بخاطر مصالح آزادی بلکھ برای سرکوبی مخالفان خود

 بدون چنین ،پس از تصرف قدرت سیاسی درھم شکستن ماشین دولتی بورژوائی می داند
 قانونگزاری و یچ یک از تصمیمات کمون و از آنجملھ ادغام دو قوه مجریھ واقدامی ھ

 سرکوبی مخالفان انقالب وظیفھ ،دستمزد یکسان برای ھمھ نمی توانست جامھ عمل بپوشد
 اینکھ اوضاع روسیھ پس از انقالب بھ جنبھ .گریز ناپذیر دیکتاتوری پرولتاریا است

ت و دامنھ بیشتری بخشیده بھ این معنی نیست کھ دیکتاتوری پرولتاریا قو) سیاسی(نظامی
 .در قبال مخالفان انقالب از لنین است و نھ از مارکس" دست یازی بھ خشونت"

 ،دیکتاتوری پرولتاریا در ھمان حال کھ سیادت سیاسی پرولتاریا است یک اتحاد است
دھقانان نھ تنھا  .اتحاد میان پرولتاریا و توده ھای زحمتکش روستا تحت رھبری پرولتاریا

 پرولتاریا را یاری می دھند بلکھ در تمام دوران گذار تا ،در برقراری سیادت سیاسی
 پرولتاریا باید بھ آنان توجھ جدی معطوف .برافتادن تفاوت میان شھر و ده باقی می مانند

 بھ ١٨۴٨ایده اتحاد کارگر و دھقان بعد از شکست انقالب دموکراتیک آلمان در . دارد
از آن پس نیز اینجا و آنجا در .  موجز و کلی توسط مارکس وانگلس ابراز گردیدصورت

١١ادامھ در صفحھ   ...آثار این پایھ گذاران مارکسیسم بھ این اتحاد بر می 
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