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       کوب و اعدام برای ارعاب مردم سر موج     

     
 مرتضوی، سعيد. درهفته های اخير اجرای احکام اعدام درمال عام شدت یافته است 

شانزده نفر از " گفته است تهران منفور وضد انقالب جمهوری اسالمی دادستان 
اراذل و اوباش دستگيرشده مشهور تهران آه مرتكب، تجاوز به عنف، شرارت و 

 نفر دیگر از اراذل و اوباش نيز 17براي . آدم ربایي شده بودند، اعدام شدند
  ... هفت تن در مال عام شدند نيز در مشهد.."درخواست صدور حكم اعدام شده است

ژیمی که خود نماد تمام عيار لمپنيزم، قمه کشی، حامی پس طنز تاریح این است، ر
مانده ترین و تحتانی ترین قشر انگلی و خرافی جامعه و سخنگوی رسمی و غير 

رمضان یخی ها، شبان بی مخها، ولگردان و اراذل   قوادان، کالشان ورسمی جميع
" ه عليه و مبارز" اراذل و اوباش" و اوباش است هر روز تحت عنوان مبارزه با 

نظم و امنيت  " حفظ و برای"انقالب مخملی" ، ممانعت از"جاسوسان آمریکا
 مخالفين و منتقدین جامعه اعم از فعالين کارگری، زنان، دانشجویان، ،"اجتماعی

تحت  و را مورد ضرب وشتم .... روزنامه نگاران مستقل، استادان دانشگاهها 
بر طبل کنترل  شوهای مسخره تلویزیونیاعترافات و ميدهد و با نمایش وحشيانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار

آنجا که الزم آید، افراد بيگناه را در بيدادگاههای فرمایشی محاکمه و به . بر اوضاع و ثبات و قدرت حکومتی می کوبد
ليت حاکمه و مافيای همه اینها بدین خاطر که امنيت را برای مشتی اق. دارمی آویزد و درمال عام بنمایش می گذارد

 بی وجدان که خون اکثریت مردم شریف و زحمتکش را در شيشه  و و دالالن زالو صفت گردن کلفت تجار،درقدرت
 برای اکثریت جامعه و امنيت و  اجتماعی، سياسی و اقتصادی فضای ترس و ارعاب و ناامنی. کرده اند، تامين نماید

رژیم " نظم امنيت اجتماعی"چنين است سياست .  نظام انگلی سرمایه داریآسایش ورفاه برای اقليت ذینفع در حاکميت
  .وحشی جهموری اسالمی

اگرچه سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام امر تازه ای درتاریخ حيات ننگين رژیم جمهوری اسالمی نيست، ليکن این 
جتماعی سياسی ایران دید که به رغم عنان گسيختگی هفته های اخير را باید از ضعف وهراس  رژیم ازجنبش رو برشد ا

 .فقدان رهبری و ضعفهای سازمانی اما گام به گام ارتقا یافته و درمقابل حاکميت استبدادی سرمایه داری ایستاده است
 

 درعرصه کارگری، پيکار کارگران برای اضافه دستمزد، حق تشکل و تشکيل نهاد های مستقل کارگری رشد چشم 
تاید جنسی ارصه زنان، مبارزه عليه حجاب اجباری، ظلم و ستم و تبعيضات مردساالرانه و آپدرعر. گيری یافته است

درعرصه . ادامه دارد و در اشکال مختلف برای لغو کليه قوانين ارتجاعی ضد زن  رژیم را تحت فشار قرار داده است
اهر خرافی اسالمی و اعتراض به ، پيکار درخشان دانشجویان سراسر ایران عليه تفتيش عقاید و کليه مظوییدانشج

... حقوق کارگران دفاع از زندانيان سياسی وپيکار برای آزادیحضور نيروی سرکوبگر انتظامی در صحن دانشگاه  و
ندهای کنونی ب همانطور که اشاره رفت شدت سرکوب و بگير و ب. را هر روز بر مستبدان حاکم تنگ تر کرده استهحلق

ید مبارزات به حق توده های مردم دید که بدون کوچکترین توهم به جناحهای رژیم و به سخره را باید در ارتباط با تشد
 . گرفتن زندان و شکنجه،  نظام جمهوری اسالمی را کالفه کرده و در موضع دفاعی قرار داده  است

 
ی اعم از دانشجویان و یا فشار بر زندانيان سياس.  رژیم اسالمی از این تعرض توده ای می ترسد و به وحشت افتاده است

زهر چشم گرفتن و مرعوب کردن مردم انجام  کارگران و روشنفکران و اعدامهای  نفرت انگيزاخير در مالعام که برای
ميگيرد نشان از ضعف و و درماندگی و ا ستيصال رژیم است که ابلهانه رویای بگير و ببندهای  دهه  تاریک  و 

ليکن این رویای ارتجاعی با توجه به اوضاع کنونی .  آن دوران را در سر دارد"جزیره ثبات" و احيای60دهشتناک 
ایران و جهان، شرایط سياسی فرهنگی ، رشد جمعيت و حضور نيروی جوان در صحنه  و ارتباطات جهانی و تغيير 

  .....روان جامعه
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  موج  سرکوب....

عروج جنبش حق طلبانه و سراسری ایران  رژیم را در تنگنا قرار داده است . سرابی بيش نيست، آب درهاونگ کوبيدن است
 نمی توان جامعه را  به دوران گذشته راند و بر اراده ملتی وبااقدامات جنون آميزی نظيراعدام و شکنجه  و تشدید سرکوبهای اخير

  . که قاطعانه  برای استقرار آزادی و حقوق دموکراتيک و انسانی خود بپاخاسته است و از جان خود مایه ميگذارد غلبه نمود
  
  

طی صورت می گيرد که سران تعرض فاشيستی رژیم به کارگران و دانشجویان و همه مخالفين استبداد در روز های اخير در شرای
زمامداران اسالمی که دوردوم مذاکرات . رژیم برای سازش با آمریکا بيتابی ميکنند وبرای تحقق این امراز یکدیگر سبقت می گيرند

ه با آمریکا در عراق را مثبت ارزیابی ميکنند، همزمان به تشدید سرکوب مردم می پردازند تا به امپریاليسم آمریکا نشان دهند ک
. چاره کار است و نه امکان تغيير رژیم از طریق تعرض نظامی" انقالب مخملی" ارتجاع حاکم  کنترل اوضاع را در کف دارد، نه 

سياست مورد توافق همه ... سازش با آمریکا و تضمين امنيت رژیم درمنطقه وهمکاری برای حل بحران عراق و افغانستان
رژیم می خواهد قبل ازعقب نشينی واعطای امتيازات خائنانه  . ی نظام جمهوری اسالميستجناحهای  درون و بيرون رژیم برای بقا

ی اعدام آمارها. به امپریاليسم آمریکا و قبل از انتخابات مجلس جنبش را به عقب راند و ازاعتراضات احتمالی مردم جلو گيری کند
 و يز خویش بدر آورده اندمغزهای بيمار بار دیگر از کشوهای را این م“ قتل عام درمانی“ افزایش است و پروژه بهدر ایران رو 

           . بگيرند  راآنهابا نيت ایجاد ترس در مردم صورت ميگيرد تا جلوی اعتراضات این امر
                                  

     نين اعمالی خود بيماران روانی ای  است که بانيان چآن این عمل ضد بشری که انزجار عمومی را برانگيخته است بيشتر نشانه 
  . هستند که باید درمان شوند

  
 و پا زدن و سربریدن را این عده دوباره دستکار .  ایران را فقط با نابودی این نظام زالو صفت و مفتخور ميتوان درمان کردجامعه

آنها بجای اینکه آن علل اجتماعی را . مال ميکننداز سر گرفته اند و قصاص اسالمی را که از یهودیان به قرض گرفته اند مجددا اع
آنها .  و از این طریق ارتزاق نمایدکند منجر به دزدی و سرقت ميگردد بر طرف کنند دست دزد را ميبرند که دیگر نتواند کار که

اه ترین و فقير ترین اقشار دزدی آقازاده ها را پنهان ميکنند و دزدی بی پن. هستنددر زیر نقاب مذهب و منزه طلبی رژیم دزد پرور 
 کسی فراموش نکند که در ایران یک تا را که نه پول دارند و نه پارتی به سخترین و وحشيانه ترین وضعی پاسخ ميگویند جامعه

  به معلولها چسبيده اندکردهآنها علت ها را رها . رژیم اسالمی بر سر کار است
  

. وب و زهر چشم گرفتن از مردم نمی تواند جنبش مردم ایران را درهم شکندليکن رژیم جمهوری اسالمی باسياست ارعاب و سرک
کارگران، دانشجویان، زنان و همه آحاد مردم ایران زیر بارگراز های اسالمی نمی روند و برای یک زندگی انسانی و عادالنه بر 

بحران رژیم با این قبيل اقدامات وحشيانه . سياست ارعاب و اعدام رژیم محکوم به شکست است. شدت مبارزات خود خواهند افزود
مردم ایران رژیم بهيمی و ضد بشری جمهوری اسالمی را نمی خواهند و با اتکا به نيروی خویش وصفی متحد این . حل نخواهد شد

  .جمهوری کپک زده را همانند سلطنت منفور پهلوی به گورستان تاریخ  خواهد سپرد وجز این نيز نخواهد شد
 

                                                           ******                                                                 
 
  
جامعه ایران را فقط با نابودی این نظام زالو صفت و مفتخور ميتوان درمان کرد. کار دست و پا زدن و سربریدن را این عده دوباره 
از سر گرفته اند و قصاص اسالمی را که از یهودیان به قرض گرفته اند مجددا اعمال ميکنند. آنها بجای اینکه آن علل اجتماعی را 
که منجر به دزدی و سرقت ميگردد بر طرف کنند دست دزد را ميبرند که دیگر نتواند کار کند و از این طریق ارتزاق نماید. آنها 

 در زیر نقاب مذهب و منزه طلبی رژیم دزد پرور هستند.
 
 
 

 
 
 

 توفان شماره 89 ارگان مرکزی حزب کارایران منتشر شد
           بمناسبت چهل سالگی تاسيس سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان
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    بمناسبت هفتمين سالگرد خاموشی شاعر گرانقدراحمد شاملو           
 
 

                                                              
  ناصر زرافشان مورد استقبال پر شور حضار قرار گرفت                                       

 
هرچه درمورد احمد شاملو بنویسيم و بگوئيم کم گفته و کم . هفت سال از درگذشت شاعر گرانقدرفقيد احمد شاملو گذشت

از اشعارش، نوشته هایش، . رش درباره وی گرفت و دانست که ازکجا باید آغازیدننمی توان تصميم به نگا.نوشته ایم
گزارشهایش، نمایشنامه هایش، رمانهایش، ترجمه هایش، مقاالتش، تحقيقاتش، پژوهشهایش، ازحافظه اش و یا ازکتاب 

رما داده و پرتوافکن راه کوچه اش؟  شاملو بر تارک ادبيات نوین ایران می درخشد، خورشيدی است که به نسلهای بعد گ
ج جنبش کمونيستی ، ضد امپریاليستی و دموکراتيک . درهنگام ا1320شاملو درشرایط اجتماعی متالطم سالهای . آنهاست

مردم ميهن ما یعنی درسالهای پس از شهریور بيست به نوجوانی رسيد و بزرگ شد و بشدت درتحت تاثير مبارزه پابرهنه 
نفرت از آدامخوران امپریاليست، و پان اسالميست و . آثارشاملو سرشار ازعشق به انسان .فتها و تحقيرشده ها قرارگر

وی برخالف نادر نادرپور که همواره چشمی به طبقات باال داشت ودر دام ملی گرائی نامناسبی ازافشا . سرمایه داری است
داری می کرد، شاملو عميقا به منافع مردم می سلطنت منفور پهلوی ودربار این کانون فساد و تباهی طفره می رفت و خود

شاملو ازهنرمندان بی بو وخاصيت که هنرشان را نه برای خدمت به مردمی که درآغوش آنها پرورده شده، . اندیشيد
مردمی که موضوع و الهام بخش آثار آنان باید باشند، بلکه برای ارضای طبع متلون خود می خواهند، بشدت بيزار بود و 

وی براین بود، هنرمندی که برباالی سرجنازه ده ها .ا تف و لعنت می فرستاد و بردار شعر خویش آونگ می گردانيدبر آنه
خود مشغول باشد وصدای اعتراضی ازوی برنخيزد نبودش به بودش  هزارانسان قبرهای دستجمعی، بی تفاوت به کار

.   است  
 

شاملو درتوصيف خصلت ". ری ازتعهد باشد پشيزی قایل نيستممن برای هنرمند و شاعری که شعرش عا: "  وی می گفت
:می سراید" بودن" این   

"بودن"   
 گردینسان زیست باید پست

 من چه بی شرمم اگرفانوس عمرم را به رسوائی نياویزم
 بر بلند کاج خشک کوجه بن بست

 گردینسان زیست باید پاک
 

 من چه ناپاکم اگر ننشانم ازایمان خود، چون کوه
."اری جاودانه، برتر ازبی بقای خاکیادگ  

 
خدمت به مردم ، الهام از آنها و احترام به آنها و کينه ونفرت ازدشمنان مردم ویژه گی اساسی آثار و انگيزه های 

شناخت شاملو بدون توجه به این خصيصه اساسی ممکن نيست. شاملوست  
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. 
 روشن می کند، وی درکنار خلق يرتکليف خودرا با شاعران بی تاث" شعری که زندگيست" شاملو درقطعه ای بنام

 ها را بر هم ریخت، قهرمان کره عليه امپریاليسم آمریکا می رزمد که هر جا پا گذاشت ممالک را تقسيم کرد و خانواده
وی به وظيفه جهانی مبارزه ضد ارتجاعی و ضد امپریاليستی خود واقف است، وی می داند که وارتان زیر شکنجه شاه 

وی از موضوع شعر امروز که باید بيانگر . ودربار سکوت کرد وسخن نگفت تا شاملو ها بتوانند در آینده سخن بگویند
آزادی و استقالل و دموکراسی و از ميان بردن استثمار انسان ازانسان باشد سخن وضعيت اجتماعی مبارزه مردم برای 

شعر امروز باید بازتاب مبارزه طبقات اجتماعی یعنی همان چيزی که ما هرروز و هرشب شاهد آن هستيم، . می گوید
 درموردش سکوت کرد ناميد و یا" ضد انقالب" بی جهت نبود که ضد انقالب اسالمی وی را حتی پس از مرگش . باشد

نویسندگان و شاعرانی . و این کينه حيوانی مال ها چقدر برای وقام وی ارزنده بود و چقدر برای وی ارزش آفرین است
. نيز بوده اند و مرده اند و نه جمهوری اسالمی لعنتی نصيب راهشان کرده و نه مردم ایران غيبت آنها را حس کرده اند

وی که ادیبی چيره دست و آموزگاری بزرگ جهت حرکت ادبيات رانشان می دهد و از . تبود ونبوشان یکسان بوده اس
:این شعر الهام می گيرد که  

" ای که ره را خود ندانی        رهنمائی که توائی "   
 
شاملو نباید بردرگذشت وی زار بزنند باید به وجودش افتخار کنند، تشييع جنازه چند ده هزار نفری مردم  یایرپ
.شرایط  خفقان اسالمی  از وی، مبين آن است که مردم قدر وی را می دانستند و یاد گارهای وی را جاودانه ميدارنددر  

 
امسال نيز بمناسبت هفتمين سالگرد خاموشی شاملو صد ها تن از نزدیکان، نویسندگان ، شخصيتهای سياسی  و نهاد های 

این مراسم با شکوه به . درمهرشهر کرج گرد آمدند" طاهر" ستان مترقی و مردمی در روز سه شنبه دوم مرداد در گور
در این مراسم ، با سخنرانيهای متنوع و شعر خوانی و گلباران کردن مزار . دعوت کانون نویسندگان ایران انجام گرفت

 ای سخنرانی در این مراسم ناصر زرافشان، وکيل شجاع خانواد های قتل های زنجيره. شاملو یاد وی را گرامی داشتند
در . سيمين بهبهانی نيز با شعر خوانی یاد شاملو را گراميداشت.  قرار گرفت استقبال پر شور و صميمانهکرد که مورد

 و بيانيه هائی در محکوم کردن سرکوب و شکنجه شداین گرد همائی پيام هائی در همدردی با زندانيان سياسی  قرائت 
....ش گردیددانشجویان، فعالين کارگری و زنان پخ  

 
زندانی "  چه زیباست وقتی مراسم هفتمين  سالگرد خاموشی شاملو  به کوری چشم ارتجاع ، با موفقيت و با فریاد

این امر مبين آن است که نام و آثارشاملو جاودانی و . و خواندن سرود انترناسيونال پایان  ميگيرد" سياسی آزاد باید گردد
پرچمی است در دست . دیشی و تمامی مظاهر فرهنگ پوسيده  فئودالی و امپریاليستیپرچمی است عليه جهل و تاریک ان

.همه مبارزان آزادیخواه عليه ارتجاع و امپریاليسم  
 

انتخاب شعر از ميان دریای آثار مترقی شاملو که درزیر می بينيد کارساده ای نيست ليکن شعر زیر بيان تحولی است، و 
ان وظيفه شاعر و تعهد وی نسبت به مردم است، شعری که مته باشد و بشود آنرا برای نه تنها بيان تحول درشعر، بي

کندن صخرهای استبداد مورد استفاده قرارداد، شعری که تير باشد و برقلب دشمن فرود آید، شعری که مشوق خوبيها،  
، هنر غير مردمی "ر برای هنرهن" این شعر مالکی برای اندازه گيری است و تئوری. ونکوهش بدیها را درخود جا دهد

تاثيرات سخنان شاملو نسلها دوام . و یا ضد مردمی، هنر اشاعه بی تفاوتی در سرزمين بی عدالتی را به نقد کشيده است
با شعر زیر یاد احمد . می آورد ودرميان نسل جدید راه می یابد و داری ميشود تا دشمنان مردم را به آنها آونگ کرد

.يداریم مطلب را بپایان ميرسانيمشاملو را گرامی م  
 

"شعری که زندگی ست"   
 

موضوع شعر شاعر پيشين                                                           الگوی شعر شاعر امروز"  
:     گفتيم.                                                                            از زندگی نبود  

!در آسمان خشک و خيالش، او                                                         زندگيست  
از روی زندگی ست که شاعر.                                                  جز با شراب و یار نمی کرد گفتگو  

                        با آب ورنگ شعراو درخيال بود شب و روز                                      
 دردام گيس مضحک معشوقه پای بند،                                               نقشی به روی نقشه دیگر

:حال آنکه دیگران                                                                         تصویر ميکند  
  دستی به زلف یار                                                او شعر می نویسد،دستی به جام باده و

یعنی!                                                      مستانه درزمين خدا نعره می زدند  
ی نهد به جراحات شهر پير                                                                             او دست م *                  
 موضوع شعر شاعر                                                                        یعنی

 چون غير ازین نبود                                                                     او قصه می کند
                                                                   به شب   تاثير شعر اونيز        
از صبح دلپذیر:                                                                     چيزی جز این نبود  
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 آن را به جای مته نمی شد به کار زد،                                               او شعر می نویسد،
 در راه های رزم                                                                            یعنی

ر                                                                           او دردهای شهر و دیارش را   با دستکار شع  
فریاد می کند.                             هر دیو صخره را از پيش راه خلق نمی شد کنارزد  

                     یعنییعنی اثر نداشت وجودش                                              
 فرقی نداشت بو و نبودش                                                              او با سرود خویش

روان خسته را.                                              آن را به جای دار نمی شد به کار برد  
                                                   آباد می کندحال آنکه من                           

 به شخصه                                                                                 او شعر می نویسد،
        یعنی   زمانی                                                                                    

 همراه شعرخویش                                                                       او قلبهای سردو تهی مانده را
 همدوش شن چوی کره ئی                                                             ز شوق

                                             سرشار می کندجنگ کرده ام                                
را                                                           یعنی" حميدی شاعر" یک بارهم   

خفته رادرچمد سال پيش                                                                        او رو به صبح طالع، چشمان   
 بردار شعر خویشتن                                                                                                    بيدار می کند

....آونگ کرده ام  
او شعر می نویسد،                                                                                      *       

 موضوع شعر امروز                                                                   او افتخار نامه انسان عصر را  
تفسير می کند...                                                                                                موضوع دیگریست   

                                                                                   یعنیامروز      
 شعر                                                                                     او فتح نامه های زمانش را        

                                                          تقریر می کندحربه خلق است                                    
 زیرا که شاعران                                                                      این بحث خشک معنی الفاظ خاص نيز            

                                                                               خود شاخه ئی ز جنگل خلقند                                   
.....                                                                           درکار شعر نيست سنبل گلخانه فالن. نه یاسمين    

                            اگر شعر زندگی ست،بيگانه نيست شاعر امروز                               
ما درتک سياه ترین آیه های آن:                                                            با درد های مشترک خلق  

ق و اميد رااوبا لبان مردم                                                                        گرمای آفتابی عش  
:لبخند می زند،                                                                                                  احساس می کنيم  

 درد و اميد مردم را                                                                 کيوان
                                                      سرود زندگی اش رابا استخوان خویش              

 پيوند می زند                                                                        در خون سروده است
     وارتان.....                                                                                

غریو زندگی اش را......                                                                                     
                                                                                          در قالب سکوت،  

گرچه قافيه ندگیااما                                                                                              
                                                                                             درآن

           چيزی به غير ضربه کشدار مرگ نيست،                                                                                 
                                                                                             در هردو شعر

رمرگ                                                                                                       معنی ه  
!                                                                                                                  زندگی ست   

     
                                                                                       ***                                                              

 این شعر درزمان سلطنت منفورپهلوی به چاپ رسيد شاملو ناچار شده بود بجای مرتضی کيوان که هاز آنجا ک  
شاعرجوانی بود که درتيربارانهای افسران حزب توده ایران به گلوله بسته شد و بجای وارتان ساالخانيان که 

این " هی بعد از کودتای خائنانه بيست وهشت مرداد به قتل رسيده بودزیر شکنجه شگنجه گران لشگر دو زر
.را بکار برد" آن یک"یک و   

                                                     
 
 

 شاملو، یاد گاری چون کوه         آثار به یادماندنی  او را مطالعه کنيد
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مارکسيستی لنينيستی در رابطه با ربوده شدن منصور اسالو     نامه به احزاب و سازمانهای  

 
!رفقای گرامی  

 
. دامنه گسترده ای یافته است.... ویان  اینروزها موج دستگيریها، سرکوب عنان گسيخته فعالين کارگری، زنان و دانشج

رژیم سرمایه داری جهموری اسالمی به بهانه تحریمهای پی درپی شورای امنيت و تهدیدات نظامی امپریاليسم آمریکا 
فشار بی حد وحصری رابر مردم شریف ایران وارد آورده و پاسخ کوچکترین صدای حق طلبانه ای را با ترور وسرنيزه 

 ژوئيه توسط 10 رابطه منصور اسالو رئيس هئيت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران درروز سه شنبه درهمين. می دهد
افراد مرتبط با سازمان امنيت جمهوری اسالمی ربوده شد و طبق اخبار منتشره از سوی خانواده منصوراسالو، وی هم 

.ون وسطائی بسر می برد و جانش درخطر است زندان اوین، این شکنجه گاه مخالفين استبداد سياه قر209اکنون دربند   
تنها جرم منصور اسالو این است که وی بخاطر دفاع ازحقوق دموکراتيک کارگران و کارمندان شرکت واحد و تشکيل 

                             سندیکای مستقل  بی باکانه پيکار کرده و زندان و شکنجه جمهوری اسالمی را به سخره گرفته است
  نصور اسالو مبارزی شجاع و شریف است که عميقا مخالف تحریم اقتصادی و تجاوز نظامی امپریاليسم به کشورایرانم.

است، وی سالها برای تحقق حقوق کارگران و حق اعتصاب و تشکل رزميده و ازهمين رو مورد احترام همه کارگران و 
.آزادیخواهان ایران است  

های برادر می خواهد که ازطریق نامه اعتراضی به سفارتخانه های جمهوری حزب ما ازتک تک  احزاب و سازمان
اسالمی و یا از هر طریق ممکن که خود صالح ميدانند ربودن رئيس هئيت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را 

گراندیشان محکوم نمایند و خواهان آزادی فوری و بی قيد وشرط وی و همه فعالين کارگری، دانشجویان، زنان و د
.آزادیخواه گردند  

 
حزب ما که عميقا و بطور جدی مخالف تحریم اقتصادی شورای امنيت عليه مردم ایران ومخالف هرنوع اقدام نظامی عليه 

کشورایران است براین باور می باشد که سياستهای سرکوبگرانه ووحشيانه رژیم جمهوری اسالمی عليه کارگران، 
دیخواهان ميهن پرست ایران تنها درخدمت امپریاليسم وصهيونيسم جهانی است واز این رو دانشجویان، زنان و همه آزا

. بشدت اقدامات جنون آميز رژیم را محکوم ميکند  
 

 با سالمهای کمونيستی
)توفان(دفتر خارجی حزب کارایران  

2007  ژوئيه13  
 
 
 

 این نامه به احزاب و سازمانهای زیر ارسال گردیده است:
 

ت کارگران فرانسهحزب کمونيس  
ونيست کارگری دانمارکمحزب ک  

 حزب کمونيست انقالبی ترکيه
 حزب کمونيست مارکسيست لنينيست اکوادور

)آکسيون پرولتاریائی( حزب کمونيست شيلی  
 حزب کمونيست انقالبی برزیل

)مارکسيست لنينيست( ونيست کلمبيامحزب ک  
 حزب کمونيست کارگران تونس

ت  انقالب نروژسازمان مارکسيست لنينيس  
 سازمان مارکسيستی لنينيستی برای احيای حزب کونيست ایتاليا

)مارکسيست لنينيست(ونيست مکزیکمحزب ک  
)مارکسيست لنينيست(حزب کمونيست اسپانيا  

 سازمان مارکسيستی لنينيستی برای احيا حزب کونيست یونان
  جمهوری دومنييکن رحزب کمونيست کا

عاجونيست انقالبی ساحل محزب ک  
)بورکينا فاسو( ونيست ولتایيکمحزب ک  

) هندوستان( انتشارات انقالبی دموکراتيک  
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   خطاب به احزاب برادر وسازمانهای م ل

جان محمود صالحی درخطر است                                         
     

!رفقای گرامی           

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی همچنان به سرکوب وحشيانه فعالين کارگری، زنان و دانشجویان ادامه ميدهد وبقای منحوس خویش 
درهفته های اخير دهها دانشجوی آزادیخواه به جرم آزاد اندیشی .  می بيندرا درخون ریزی، خفقان و به زندان افکندن مخالفين

.شکنجه های جسمی و روحی در زندانهای ایران بيداد ميکند. دستگير شدند و در سياه چالهای رژیم گرفتارند  
 

 به جرم برگزاری  ماه است که محمود صالحی، کارگر مبارز وسرشناس، عضو انجمن خبازان شهرستان سنندج3اکنون بيش از 
مراسم اول ماه مه و دفاع از حقوق حقه کارگران و تشکيل نهادهای مستقل کارگری، درزندان سنندج اسير است و تحت  بدترین 

مطابق اخبار رسيده، ایشان بخاطر بيماری کليوی چند روزی است به بيمارستان منتقل شده ومجددا تا . شرایط جسمانی  بسر می برد
رژیم جمهوری اسالمی برای زهر چشم گرفتن ار . جان محمود صالحی درخطر است. به زندان تحویل داده خواهد شدچند روز دیگر 

کارگران و زحمتکشان وایجاد رعب ووحشت مصمم است تا شماری از فعالين کارگری ، دانشجویان و زنان مبارز را با شيوه های 
از این رو نيروهای سياسی ایرانی . ی و انقالبی مردم را به عقب نشينی واداردحيوانی سر به نيست  کند تا از این طریق جنبش مترق

و تشکل های مترقی خارجی برای نجات جان محمود صالحی و سایر فعالين سياسی صدای اعتراضات را عليه رژیم بلند کرده تا  از 
.این طریق جالدان حاکم را وادار به عقب نشينی نمایند  

رها اعالم داشته است سرکوب کارگران و زحمتکشان ایران توسط رژیم اسالمی را بنفع امپریاليسم و ارتجاع حزب ما همانطور که با
.جهانی ميداند و آن را شدیدا محکوم ميکند  

 حزب ما از شما می خواهد که به رژیم جمهوری اسالمی اعتراض کنيد و خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط محمود صالحی و 
تنها با تشدید مبارزات عادالنه توده های مردم و حمایت های اصيل بين المللی است که می توان از فاجعه . ان دربند گردیدهمه زنداني

. ای که درپيش است جلوگيری کنيم  

! زنده باد همبستگی بين المللی                                        
   )توفان(دفتر خارجی حزب کارایران

  2007 ژوئيه18 برابر با 86  تير27چهارشنبه                    

   :این نامه به احزاب و سازمانهای زیر ارسال گردیده است
 

حزب کمونيست کارگران فرانسه                           
                                                               

 گری دانمارکحزب کمونيستکار                     
              حزب کمونيست انقالبی ترکيه           

             حزب کمونيست مارکسيست لنينيست   
 اکوادور

)آکسيون پرولتاریائی(            حزب کمونيست شيلی  
           حزب کمونيست انقالبی برزیل  

)مارکسيست لنينيست( حزب کمونيست کلمبيا         
           ت کارگران تونسحزب کمونيس

 سازمان مارکسيست لنينيست  انقالب نروژ
سازمان مارکسيستی لنينيستی برای احيای حزب 
 کونيست ایتاليا

)مارکسيست لنينيست(حزب کمونيست مکزیک  
)مارکسيست لنينيست(حزب کمونيست اسپانيا  

سازمان مارکسيستی لنينيستی برای احيا حزب 
 کونيست یونان

يست کار جمهوری دومنييکن حزب کمون  
 حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج

)بورکينا فاسو( حزب کمونيست ولتایيک  
) هندوستان(انتشارات انقالبی دموکراتيک                       

................................................ 
حزب کمونيست سوئد                               

    )م ل(لمان حزب کمونيست آ
)  م ل( حزب کمونيست فناللند  

 نشریه مارکسيستی لنينيستی جوانان فنالند  
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مبارزه دموکراتيک و رابطه آن با مبارزه ملیمفهوم                       
 

ی ایران در این واقعيت است که آنها ارزش واقعی را به یکی از علل ضعف مبارزات مردم در ایران و بویژه سازمانهای سياس
  . نمی دهند،مبارزه ملی و به مبارزه دموکراتيک و ارتباط ناگسستنی آنها بهم

  
، مبارزه ای عليه قدرت خارجی و برای حفظ استقالل ملی و تماميت ارضی و يستی استمبارزه ملی یک مبارزه ضد امپریال

 و مبارزه دموکراتيک مبارزه ای برای دست یابی به آن چنان حقوقی است که منافع عمومی خلق را که اکثریت حاکميت ملی است
این دو بخش مبارزه الزم و ملزوم یکدیگر . اندحقوق و خواستهای دموکراتيک از زمره این حقوق عمومی . جامعه است در برگيرد

البته ممکن است در هر مرحله از . هستند و جدا کردن آنها از هم می تواند صدمات جبران ناپذیری به مبارزه مردم ایران بزند
 تحت اشعاع مبارزه از جمله تجاوز رسمی امپریاليسم به خاک کشوری یک جنبه این مبارزه تقویت شود و جنبه دیگر را موقتا

برای . خویش قرار دهد و به آن جنبه عمده دهد ولی بهر صورت رابطه مبارزه ضد امپریاليستی و دموکراتيک ناگسستنی است
وقتی نيروی خلق آگاهانه . مبارزه عليه امپریاليسم نمی توان از امدادهای غيبی مدد گرفت بلکه باید توده های مردم را بسيج نمود

دد که نيروهای امپریاليستی را از کشورش بيرون بریزد امپریاليسم غول آسا بيک باره به ببر کاغذی بدل بسيج شود و مصمم گر
. ویتنام و عراق در مقابل ماست، تجربه الجزایر. می شود و ناچار است کوله بار خویش را بردارد و فرار را بر قرار ترجيح دهد

عليه تجاوز امپریاليستی و حتی بسيج مردم برای مبارزه با دسيسه های ولی بسيج توده های مردم برای مبارزه فداکارانه 
، ارزش ، احترام به مردممبارزه برای تحقق حقوق مردم. امپریاليستی بدون برسميت شناختن حقوق دموکراتيک آنها مقدور نيست

خی بشریت است و هيچ قوم و گروه و ، پذیرفتن این امر که انسانها دارای حقوقی هستند که دستآورد تاریقایل شدن برای مردم
 از جمله مواردی هستند که به بسيج توده های از آنها سلب نمایدو خودسرانه دارودسته ای مجاز نيست این حقوق را بطورکلی 

ذیر وقتی از جانب حکومتی حقوق شهروندان خودسرانه و توجيه ناپ. عظيم مردم یاری می رسانند و آنها را آماده فداکاری می کنند
مستمرا بزیر پا گذارده شود در صورت تجاوز نيروهای بيرحم امپریاليستی دل و دماغی نمی ماند تا کسی به مقابله با امپریاليسم 

مردم از خود می پرسند ما از چه چيز دفاع می کنيم؟ از اینکه آل رفسنجانی درآمدهای نفت ایران به جيب مبارک . دست زند
دهای جنایتکار ایران را ملک شخصی خود تلقی کرده و از مردم ایران سلب مالکيت ميهنشان را کرده سرازیر کند؟ از اینکه آخون

اند؟ از اینکه خصوصی سازی را با زور و دروغ و کالشی و تحریف قانون اساسی بطوری پيش می برند که همه منابع ملی ایران 
آنها حافظ منافع . ولتی طبيعتا نمی تواند حافظ منافع ملی باشدرا به مالکيت خصوصی افرادی از طبقه حاکمه در آورند؟ چنين د

  . خودیها هستند تا گنج باد آورده ای را که به کف آورند ميان خود تقسيم کنند
مبارزه دموکراتيک جزء الینفک مبارزه ملی است و . این است که مبارزه ملی همواره باید با مبارزه دموکراتيک همراه باشد

 گذشته در مبارزه مردم ایران ما هموراه شاهد آن بوده ایم که یک جنبه از این مبارزه بهای درخور خویش را در. برعکس است
اهميت تکيه بر مبارزه دموکراتيک را “ چپ“در زمان انقالب بسياری از نيروهای سياسی ایران بویژه نيروهای . نداشته است

آنها به بهانه حمایت از مبارزه ملی و به بهانه خطر تجاوز . ی نمودنددرک نمی کردند و آنرا با برچسب ليبراليسم محکوم م
امپریاليستی که بهر صورت یک خطر واقعی تا زمان زنده بودن امپریاليسم باقی می ماند مبارزه برای تحقق حقوق دموکراتيک را 

اره ای از این مدعيان کمونيست حتی اول پ. در راس آنها حزب توده ایران که گماشته شورویها بود قرار داشت. تخطئه می کردند
 مرداد در ایران برگذار 28ماه مه روز بزرگ رژه طبقه کارگر جهانی عليه سرمایه را که برای نخستين بار بعد از کودتای خائنانه 

همه “از خمينی بزعم آنها گویا بنقل . عقب نمانند“ توده ها“سينه زدند تا از هللا می شد در کنار خمينی و دارو دسته های حزب ا
  ... و“، حضرت علی هم کارگر بودروزها روز کارگر است

اینکه ليبرالها که پایشان در مبارزه با امپریاليست آمریکا می لنگيد پرچمدار مبارزه برای دموکراسی شده بودند ناشی از ضعف 
 پرچم آن را دو دستی به ليبرالها داده کمونيستها و نيروهای کمونيستی بود که اهميت مبارزه دموکراتيک را درک نمی کردند و

. تالش برای رهبری مبارزه دموکراتيک و به کف آوردن پرچم آن به مفهوم بسيج توده های مردم و گسترش مبارزه آنهاست. بودند
بد و طبيعتا ، مبارزه آنها رشد نموده گسترش می یا، آگاهی طبقاتی پيدا کردهدر این مبارزه است که مردم به حقوق خویش واقف شده
 همانگونه ، به بيراهه کشانده شدن آن،پاره کردن پيوند این دو بخش مبارزه. برای مبارزه عليه امپریاليسم نيز آمادگی پيدا می کنند

  . منجر خواهد شد،که سير انقالب ایران نشان داد
  

بشر روشن شود که نباید اشتباهی که در اهميت درک این مسایل از آن جهت الزم است که برای مبارزان ایرانی و فعالين حقوق 
زمان انقالب صورت پذیرفت باین نحو تکرار شود که این بار به جنبه دموکراتيک مبارزه تکيه شود و جنبه ملی و ضد امپریاليستی 

ه راست منحرف نفی جنبه ضد امپریاليستی مبارزه مردم همواره این خطر را دارد که جنبش ب. آن نفی گشته و یا در پرده قرار گيرد
گرگها در لباس ميش در پی انحراف جنبش بر آیند و ایران را از چله ای . زمينه نفوذ دشمنان جنبش در ميان مردم تقویت شود. شود

  .به چاه برند
  
  
  
  

نگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمیسر   
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   سرکوب و شکنجه دانشجویان  نشانه ضعف وورشکستگی رژیم است                     

  
 و پليسی کردن فضای  دانشجویانشدید، سرکوب  فعالين کارگریيری و محاکمه دستگ،  مردم مبارزاتسرکوب
 قلع و قمع باقيمانده مطبوعات، تشدید فشار به زندانيان سياسی و همه در خدمت تقویت تشدید فشار بر زنان، ،دانشگاه

معلوم نيست که . يتوان با قلدری و زور همواره بر مسند قدرت تکيه زدماستبداد حاکم و این توهم عقب مانده است که 
 و ضعفسرکوب هميشه نشانه . ا پا به فرار بگذارند مشابه خویش را باید شاهد باشند تسرنوشتاین حضرات چند 

رسيده ر خط آخر به متوسل ميگردد که  و شکنجهرژیمی به اسلحه تهدید و زور. ترس رژیم است و نه نشانه قدرت
 رژیم جمهوری اسالمی با تشدید شکنجه و سرکوب مذبوحانه تالش دارد .يبيندنماست و راه دیگری برای بقای خویش 

شکنجه وحشيانه دانشجویان جهت اعتراف . وب نماید تا بلکه چند صباحی بر عمر نکبتبارش بيافزایدمردم را مرع
گيری از آنها  که در خبرنامه امير کبير درج گردید گوشه کوچکی از جنایات و وحشی گریهای جمهوری اسالميست و 

  .عين خبر را در زیر می خوانيد. دمردم ایران روزی این گرازهای خونخوار را به سزای اعمالشان خواهند رسان

 

 

 

 
 

یک منبع آگاه جزئيات بيشتری از شرح شکنجه دانشجویان : خبرنامه امير کبير
گفته می . شده دانشگاه اميرکبير جهت اعتراف گيری از ایشان فاش کرد بازداشت

موارد ابتدا در رنجنامه والدین احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان  شود برخی از این
 .که بنا به مالحظاتی در نهایت از این نامه حذف شد ی ذکر شده بودمنصور

دانشجویان بازداشت شده مورد انواع و اقسام  شنيده ها حاکی از آن است که
وزارت اطالعات در طول مدت بازجویی،  بازجوهای. آزارهای جنسی قرار گرفته اند

به . ی قرار می دادندآزارهای جنس دانشجویان را به شيوه های مختلف مورد اذیت و
خواباندند و لباس هایشان را از  عنوان نمونه دانشجویان را به پشت روی زمين می

آن … نوشابه، تخم مرغ داغ و تنشان خارج کرده و به شيوه های مختلف مانند بطری
های روحی روانی  شدت ضرب و شتم و شکنجه. ها را مورد تهدید قرار می دادند

بازجویی و  ه که صدای گریه و ناله های ایشان از اتاق هایدانشجویان به حدی بود
 سلول های انفرادی به گوش دوستانشان که در اتاق های بازجویی یا سلول های

در اثر آزار و اذیت دانشجویان توسط تيم . مجاور قرار داشتند می رسيده است
ان در طول  زندان اوین چند نفر دانشجوی٢٠٩برخی از نگهبان های بند  بازجویی و

به خودکشی زده اند که آثار این عمل هنوز روی بدن آن ها  مدت بازداشت دست
 .قرار دارد

دانشجویان بازداشت شده به صورت مداوم از برخی از اعضای بسيج  گفتنی است
کارکنان اداره کل فرهنگی به عنوان عامل اجرایی جعل نشریات  دانشگاه اميرکبير و

رئيس دانشگاه اميرکبير، به عنوان مسئول این قضيه  ،دانشجویی و عليرضا رهایی
از دکتر رهایی و اعضای بسيج به شدت از  نام می بردند که به محض نام بردن

 .گرفتند سوی بازجویان مورد اذیت و آزار قرار می
 گزارش ها حکایت از آن دارد که دانشجویان بازداشت شده در عين حال که توسط

های شب بازجویی می شدند و طول زمان بازجویی گاها به  نفره در نيمه ٧یک تيم 
ساعت می رسيده، در تمام طول این مدت اجازه صرف غذا یا نوشيدن  ١٢ بيش از

مواردی که دانشجویان زیر شکنجه های طاقت فرسا بيهوش  مگر در. آب نداشتند
وباره  اوین در حدی که دانشجویان د٢٠٩بهياران بند  می شدند که بازجوها به کمک
همچنين در طول مدت بازجویی به . دادند به هوش بيایند به ایشان آب می

شده به حدی که این  دانشجویان اجازه رفتن به دستشویی نيز داده نمی
به شدت از  دانشجویان در چند مورد کنترل خود را از دست داده و به همين خاطر

  شتم دانشجویان بهشدت ضرب و. سوی بازجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
 .حدی بوده که گاه لباس های دانشجویان در حين بازجویی پاره می شده است

منبع آگاه به خبرنگار خبرنامه اميرکبير گفت بازجوها در عين این که  همچنين این
مجبور به انجام طاقت فرسا مانند خم شدن و گرفتن مچ پاها می  دانشجویان را

همچنين در مواردی که . نشجو سوار می شدنددا کردند، چند نفری روی کمر
کنترل خود را از دست داده و به روی  دانشجویان در اثر ایستادن های طوالنی مدت

بلند کردن ایشان، آن ها را مجبور  زمين سقوط می کردند، بازجوها با گرفتن موها و
 این بوده روحی روانی دانشجویان از جمله آزارهای. می کردند دوباره سر پا بایستند

 .القاعده منتقل نموده اند که در مواردی ایشان را به بند اعضای گروه تروریستی
انتشار نشریات جعلی  تيم بازجویی تالش زیادی جهت گرفتن اعتراف دروغ مبنی بر

احزاب اصالح  توسط دانشجویان بازداشت شده و همچنين ارتباط دادن این غائله با
این  عالوه بر. سازمان مجاهدین انقالب داشته اندطلبی مانند حزب کارگزاران و 

 بازجویان تالش وافری جهت ارتباط دادن غائله نشریات جعلی با انقالب های مخلمين
   .داشته اند

 

 

 زندانی سياسی بی قيد وشرط آزاد باید گردد
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 مقاله ای از نشریه سياست کمونيستی شماره ٣ سال  ٢٠٠٧ ارگان مرکزی حزب کمونيست کارگری دانمارک

 
"سوسياليسم قرن بيست و یکم" هوگو چاوز و                           

  
 ث بح،گسترش آن بخصوص در آمریکای التين.  آینده و قرن بيست و یکم است،زمان حالسوسياليسم سيستم اجتماعی متعلق به 

ست که او آن را ی ا هوگو چاوز در حال تکامل سيستمثالبه عنوان م. در مورد سوسياليسم را به صورتی جهانی دامن زده است
 از تئوریهای چاوز که ما در این مقاله ٢٠٠٦در سومين کنگره خود در دسامبر  آ پ  ک .نام نهاده است " ٢١سوسياليسم قرن "

. در مورد آنرا داریم پشتيبانی کردثقصد بح  
 که سالگرد نودمين سال ٢٠٠٧ تصميم گرفته شد که در سال  آ پ کدر کنگره.  مورد گفتگو در کنگره استثاین بررسی مباح 

در مورد سوسياليسم چه در تئوری و چه عمل ادامه  ثانقالب سوسياليستی در تاریخ جهان است به صورتی علنی و همگانی به بح
.       داده شود  

اجتماعی جهان مبنی بر اینکه او قصد دارد که بر  فوروم  برای بسياری این بخش از سخنرانی هوگو چاوز در پنجمين گردهمایی 
د در ونزوئال بوجود آورد نام او برای چيزی که ميخواه. روی ایجاد یک سوسياليسم جدید سرمایه گذاری کند تعجب آور بود

.را انتخاب کرد و به صورتی کامل اطمينان داد که سوسياليسم امریست ضروری برای زندگی بشر" ٢١سوسياليسم قرن "  
و ) جنبشی تحت نفوذ و کنترل  سوسيال دمکراتهای غربی(در اصل جدا شدن کشور مهمان و مهماندار از این جنبش جهانی 

 درواقع .سيستم سرمایه داری را در مجموع به زیر سوال نبرده است جهشی خشنود کننده محسوب ميشدسياست حاکم بر آن که 
.به عبارت دیگر زندگی دیگری ممکن است. این جدایی  نقطه عطفی بطورکلی برای یک زندگی بهتر بود  

علق به جنبشهای ضد امپریاليستی و  بدین ترتيب چاوز راه را برای موضع گيری در مورد مسئله ای که خود را به جریانات مت
دنيایی بدون امپریاليسم و : ایجاد جهان دیگری امریست ضروری: جنبشهای ضد جهانی شدن سرمایه تحميل کرده است باز کرد

   . جامعه سوسياليستی–مار ثاست
سوسياليسم قرن بيست یکم " یک جامعه مدرن سوسياليستی" اما این یک چيز است که ادعا کنيم که شخصی پيشرو و بنيانگذار 

ولی اینکه . هستيم ادعایی که چاوز و ونزوئال با طرح آن قصد دارند خود را به عنوان پرچمدار یک سوسياليسم نوین مطرح کنند
به همين دليل این مفيد . ی استتا چه حد این تئوری در عمل ميتواند به آن اصولی که وعده آنها را ميدهد واقعيت بخشد چيز دیگر

. اهد بود که به محتوای برداشتهای فکری و الگوهای تکاملی چاوز نگاهی دقيقتر بيفکنيمخو  
سوسياليسم عوام "  لنينيسم استوار است؟ و یا سخن بر سر یک – آیا عقاید چاوز پایه ای علمی داشته و بر تئوری مارکسيسم 

يبرالهای آمریکایی که کوشش دارند جهان را بوسيله آن  یک ایدئولوژی و هدف که در لحظه حاضر با تالش نئو ل–است " گرایانه
.   کنترل کنند در تضاد حادی قرار دارد  

بر چه پایه ای استوار است؟" سوسياليسم قرن بيست یکم"تئوریهای چاوز در مورد     
بلکه ، ت تاکيد ميکندچاوز نه تنها بر این امر که سوسياليسم هدف و شکل اجتماعی قرن جدید اس" ٢١سوسياليسم قرن "با واژه 

از طریق پشتيبانی از ایجاد . دوری جستن از تالشهای گذشته برای ساختن سوسياليسم نيز بخشی از آن را تشکيل ميدهد
نامی که " سوسياليسم قرن بيستم"در ونزوئال چاوز برای همگان روشن کرد که که این سوسياليسم با " سوسياليسم قرن بيست یکم"

که او معتقد است در اتحاد جماهير شوروی و " سوسياليسم دولتی"چيزی بجز .  کرده است متفاوت استاو برای آن انتخاب
گئورگی ویلپرت اهل (اروپای شرقی چه در دوران لنين و استالين و چه طی حکومت رهبران تجدید نظر طلب آن جاری بود 

)    روزی هم متفاوت استونزوئال ادعا ميکند که چاوز معتقد است که با شرایط فعلی کوبای ام  
: در یک سخنرانی چاوز این چنين توضيح ميدهد  

 آزادی و  ، عدالت ، عشق، برابری ،ما از انقالب بوليواری به سوی سوسياليسم به یک سوسياليسم جدید که بر پایه برادری" 
."مساوات استوار است گام برميداریم  

سرمایه داری را تغيير شکل داده و به سوی سوسياليسم حرکت "عکس ما باید بر . اما این سوسياليسم از قبل تعریف نشده است
." کنيم به سوی سوسياليسمی که باید هر روز ساخته شود  

آیا : او در حقيقت از واژه های مهمی استفاده ميکند. در حال حاضر مسائل بسياریست که ما باید در مقابل آنها موضع گيری کنيم
که باید هر روز در رحم " جدید "�حاد جماهير شوروی اساس احتياج ما را به یک سوسياليسم نو از فروپاشی اتدرس گيری

 ميتواند از شعارهای   انقالب فرانسه به عنوان � ٢١اجتماع سرمایه داری ساخته شود تشکيل ميدهد؟ آیا سوسياليسم طی قرن 
 و رقابت �گویيم در حاليکه طبقه کارگر قدرت را در دست نداردچراغ راه خود استفاده کند؟ آیا ما ميتوانيم از سوسياليسم سخن ب

آزاد اساس اقتصاد جامعه را تشکيل ميدهد؟    هر سه سوال باید با یک نه واضح و روشن پاسخ داده شود! ما نميتوانيم سرمایه 
يتوان در ونزوئال انجام داد  م اکنونآنچه که.  که باید هر روز ساخته شود تغيير شکل دهيمینداری را به یک سوسياليسم نو

این مبارزه هم اکنون در چهارچوب مناسبات سرمایه .  است برای آزاد کردن کامل کشور از بند اسارت امپریاليسممبارزه�
     .. ملی صورت ميگيرد-داری

 ملی قدرت سياسی را  بلکه سرمایه دارن� حتی دولت ونزوئال هم از ماهيتی طبقاتی برخوردار بوده و در آنجا نه طبقه کارگر
 ما در دراز مدت نخواهيم توانست به اهداف خود جامعه عمل پوشانده و �اگر انقالبی سوسيالستی روی ندهد. در دست دارند

 انقالبی و همه ست که باید از تجربيات  ااین درسی. مواضع داخلی خود را در مقابله با فشار امپریاليستهای حيله گر تقویت کنيم
. آموخت١٩٠٠گ دهه   بزرجانبه   

 اما این کامال روشن است که .ی است در هيچ جا نشانی از این وجود ندارد که ونزوئال در انتظار یک انقالب فوری سوسياليست
 در آنجا آگاهی مردم تا آن حدی رشد کرده که با تقاضای حرکت به سوی یک جامعه آزاد در مقابل خواسته های امپریاليسم به
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.       ست ادر اصل این امر بخصوص برای مردم آمریکای جنوبی که به شدت خسته اند منبع الهام.  ایستند  
ه شود که خود را برای انجام انقالب سوسياليستی آماده کرده و آن را به انجام برساند اما در مورد اینکه به ونزوئال اجازه داد

در مقابل امپریاليسم ایستادن یک چيز . جریانات فعال دیگری به جز طبقه کارگر و تودها وجود دارند: نظرات مختلفی وجود دارد
.  ملی نيز تمام نيروی خود را بسيج خواهند کرد–مایه داران در مقابله با آن حتی سر. است و نابود کردن سرمایه داری چيز دیگر

     
.  پياده کردن دقيق سوسياليسم در عمل چيز دیگریستاما. به ناميم " ٢١سوسياليسم قرن "است که چيزهایی را مطلب   این یک  

 
 چاوز و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی

" یسوسياليست" که اتحاد جماهير شوروی و اروپای شرقی معتقد است– لنينيستها –چاوز بر خالف تحقيقات و درک مارکسيست 
.   شد١٩٨٩ فروپاشی آنها درسال ث بوروکراسی سوسياليستی باع نوعیبودند و  

 
 لنينيست و بخصوص –در نتيجه درسی از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و اروپای شرقی همانطور که احزاب مارکسيست 

 یک سرمایه داری دولتی ی  کرده بود که اتحاد جماهير شوروی در زمان فروپاشثياته صورتی دقيق اکه سالها قبل بنور خوجه ا
.    گرفته نشد،و کشوری سوسيال امپریاليستی بود که برایش کسب سود در صدر همه چيز قرار داشت  

 از زمان � اتحاد جماهير شوروی و به دليل احتياج به یک انقالب جدید در– این تحقيقات علمی با واقعيت همخوانی داشت 
این فروپاشی دنباله . امپریاليستی تبدیل شد) سوسيال( اتحاد جماهير شوروی به یک ابرقدرت ١٩٦٨اشغال چکسلواکی در سال 

.ليبرال و بی در وپيکر استتکامل منطقی سرمایه داریست و به معنی گذار به سرمایه داری   
  

 است که دوره بر سر از هم گسيختگی سوسياليسم در آن موضوع  که – کاسترو درک ميکند اما هوگو چاوز مسئله را مانند فيدل
را با " صلح آميز ضد انقالبی"البته به اندازه کافی خوب نبود و نه یک از هم گسيختگی برای کشورهایی که یک گذار 

صب کرده و  کشور را به سوی سرمایه  که قدرت را پس از مرگ استالين غی گورباچفی و برژنف�ی، خروشچفرویزیونيستهای 
  ضد انقالبی سرمایه داری بر اقدامات. ه بودندداری سوق داد

.   رویزیونيستی  ضد انقالبفراز  
 اساسا به دليل مبارزه بر عليه این برداشت که اتحاد جماهير شوروی ٧٠ و ١٩٦٠ جنبش بين المللی مارکسيست لنينيستها در دهه 

امروز ما .  سازمان یافت و آن بلوف بزرگ را افشاء کرد�قعی بود که راه انقالبی لنين را ادامه دادهیک کشور سوسياليستی وا
بر اساس همين کالهبرداری پایه گذاری ميشود که آن سوسياليسم بود که در " حزب جدید کمونيست"شاهد آنيم که در دانمارک 

بر خود داشت و در کنارش چند وجه مشترک ظاهری با ماسکی که  سوسياليسم – از هم فروپاشيد و نه شکلی از شبه ١٩٨٩سال 
.   سوسياليسم واقعی  

" ٢١سوسياليسم قرن " سياست و عملی است که باید با  �یک ایدئولوژی" ٢٠سوسياليسم قرن "مواضعی بر این اساس که   اتخاذ
و بدین ترتيب درک ساختمان و . ن بریزیم به ناچار ما را متمایل به این ميکند که بچه را با آب حمام بيرو�تعویض شود

بدین ترتيب ما اقرار نميکنيم که مارکسيسم لنينيسم با پيروزی . پيشرفتهای سوسياليسم تحت رهبری لنين و استالين دشوار ميشود
ین ترتيب تمام  بد�.اعتبار داشت ميرنده امپریاليسم بود که برای تمام دورانجهان شمول  کرد که یک تئوری ثبات ا�انقالب اکتبر

  سياسی قدرته کف گرفتن  ب�- بنيانی باشند وجه مشترک انقالبات سوسياليستی عليرغم تمام اختالفاتشان در شکل باید دارای 
با زمان و  اجرای آ سوسياليسم متناسب  و– و متمرکز کردن توليد در دست کارگران ثمارگران  نابودی است،توسط طبقه کارگر
             .مجزاشرایط هر کشور 

.  دیده نميشود�ی دوران لنين و استالين الهام ميگيردت به هر حال نشانه ای از این که چاوز قبل از هر چيز از روسيه سوسياليس
 �چنين بنظر مياید که منظور چاوز این است که ساختمان سوسياليسم ميتواند با دولتی کوچک که در آنجا اشکال مختلف مالکيت

 سازمانهای نيمه دولتی و شرکتهای که به صورتی مشترک �از نوع اشتراکی" خودگردان" شرکتهای دولتی به عبارت دیگر
. سرمایه گذاری کرده اند تکامل یابد و یا اینکه از طریق آزمایشات مختلف به نتایج مطلوب برسد  

تقيم از خود گردانی یوگسالوی به عنوان با اینحال باید تذکر داده شود که در ونزوئالی امروزی در مورد اینکه به صورتی مس
 تقليد شود �چين که شکل دیگری از سرمایه داری سرکوبگر عصر جدید است" سوسياليسم بازاری" از ثالمدل و یا به عنوان م

شکلی از "بر این امر تاکيد ميشود که انقالب بوليواری یک تجربه انقالبی بی نظير و مستقل است . صحبتی در ميان نيست
.   که باید چنين شود اما در عمل ميتواند با فرم یوگسالوی شباهت داشته باشد" سياليسمیسو  

 شرکتهای خارجی خواسته شده است که از بخشی از سهام خود چشم از  چه اگر. ونزوئال بر روی سرمایه کنترل کاملی ندارد
.  باز است کماکان سرمایه گذاری خارجی برایبازار کشور. پوشی کنند  

   !"کارگران جهان متحد شوید"یا "  برادری برابری، ،ادیآز
 �در آن شرایط.  چاوز ایدئولوژی خود را برای سوسياليسم از خطوط عمومی انقالب سرمایه داری فرانسه کپی برداری ميکند

زمان پيشرو بود و به طبقه  و برادری بر عليه باند فئودالها استفاده شد و راه را برای طبقه سرمایه دار که در آن برابری،آزادی
 تطبيق ٢٠٠٠ را با سوسياليسم قرن مجموعه  اگر ما این � تبدیل خواهد شد مشکلیاما این به .  باز کرد،حاکم جامعه تبدیل شد

این شعاریست که . پشتيبانی کردند" کارگران جهان متحد شوید"این شعاری بود که فرصت طلبان بر عليه پيشنهاد مارکس . دهيم
.     نون اساسی سرمایه داری فرانسه از آن استفاده شده استدر قا  

چنينبا . در جایی که مربوط به ساختمان سوسياليسم ميشود این شعار به دليل محتوای طبقاتی آن غير قابل استفاده ميشود  
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است  نقش رهبری طبقه کارگر در انقالب سوسياليستی را تضمين نمود و به ساختمان سوسياليسم  بسيار مشکل محوری شعار
..بدون چنين امری سوسياليسمی ساخته نخواهد شد. پرداخت  

  
اقتصاد بازار آزاد در ونزوئال تصميم ميگيرد   
 قدرت  درجه کميتش  طبقه کرگر بدون و دارای  محتوای واقعی باشد باید بدل نگردد سوسياليسم به سخنی توخالی گر ميخواهيما 

 اقتصاد سرمایه  جای   متناسب با نياز مردم  سوسياليستینقشه منداقتصاد  یک سياسی را در اتحاد با دیگران در دست گيرد و با
.ز این عناصر تشکيل دهنده بنيانی جامعه سوسياليستی در ونزوئالی امروزی وجود ندارد هيچيک ا.داری بازارقرار گيرد  

بلکه ایدئولوژی سرمایه داری ملی طی یک مرحله ،  ایدئولوژی هوگو چاوز ایدئولوژی طبقه کارگر و سوسياليسم کارگری نيست
ال آن عدم وابستگی ملی و شرایط اجتماعی تکاملی مترقيست که بخصوص برای حفظ منافع شخصی خودش کوشش کرده و به دنب

.      به عبارت دیگر یک هدف مترقی و ضد امپریاليستی.بهتری را برای مردم بوجود آورد  
 در ونزوئال این بازار است که هميشه نقش تعيين کننده ای داشته است و در ونزوئال مبارزه طبقاتی جریان دارد و آنچنان که 

وذ شرکتهای چند مليتی نفتی در ونزوئال از ميان نرفته است بلکه از طریق سرمایه گذاریهای مشترک  نف�ید آامروز به نظر می
.  محدود شده است  

 بدون نابود کردن ، بدون سلب مالکيت از طبقه حاکم،یک جامعه سوسياليستی نميتواند قدم به قدم ساخته شده و بدون انقالب 
. کاپيتاليسم در سوسياليسم نمی روید. با یک دولت جدید به جامعه ای دیگر قدم گذارددستگاه دولتی قدیمی و جایگزین کردن آن 

بلکه ، ابت نشده استث اگر چه صحت آن هرگز .این تز بنيانی و کالسيک رفرميستهاست که همچنان در اینجا و آنجا ظاهر ميشود
.  بت شده استثطی تاریخ عکس آن   

ها توانستند به روشنی نشان دهند که ملی کردن بانکها و کارخانجات بزرگ امکان پذیر  تحت رهبری مارکسيست لنينيستها انسان
است و اینکه جهت حفظ این دستاورد باید یک سازمان مسلح مردمی ایجاد شده و طبقه کارگر مسلح در کارخانجات سازماندهی 

  .شود
یه دشمنی با کنترل خارجی بوده و چيزیست به جز اشتراک و  اما این وفاداری بر پا– تا به حال ارتش به چاوز وفادار بوده است 

. همکاری با یک انقالب سوسياليستی و وفاداری به یک سازماندهی واقعی سوسياليستی در ونزوئال  
 و یک طبقه کارگر ، نميخواهندمطالب آزاد شدن از بند نيروهایست که سوسياليسم ،  دستگاه نوین قدرتی است  که  سوسياليس

  .  تضمينی است برای این تحول و چنين ساختمانی  مسلحخلقدر کارخانجات و یک مسلح 
  اصالحات مترقی

 اما در واقع .ناميد" اصول سوسياليسم" ونزوئال ميتواند اعمال سياستهای بسياری را نشان دهد که با نيتی پاک ميتوان آنها را 
سازماندهی ، بوجود آوردن زمينها اشتراکی، رگ زمينهای کشاورزیرفرمهای سرمایه داری رادیکال هستند از جمله رفرمهای بز

 ميزان در آمد مردم فقير و فقيرتر تا حد .فقراشوراهای محلی مردمی و عملی کردن تعداد بسياری سياستهای صحيح برای 
اما .   ارزان ایجاد شده استآشپزخانه های مردمی با غذا و مواد غذایی. بسياری بهتر شد و با امر بيسوادی به شدت مقابله ميشود

همزمان ونزوئال کشوریست گران بخصوص در مورد زمين و اموال شخصی کشوری که قوانين بنيانی رقابت آزاد در آن 
.   جاریست  

منبع .  ال جالبيست از یک کشور اصالح طلب مترقی و نيرویيست که مورد توجه مردم آمریکای جنوبی ميباشدث ونزوئال م
و یرانگر ی کسانی که نميخواهند تحت رهبری امپریاليسم بردگی کرده و قربانی سياستهای توهين آميز والهاميست برا

. نئوليبراليستی شوند  
 یکی از � ونزوئال با در اختيار داشتن منابع عظيم نفتی منابعی که از لحاظ اندازه در ردیف عربستان سعودی قرار داد

 درصد از نفت خود را از آنجا تهيه ١٥ایاالت متحده آمریکا هنوز . حسوب ميشودقدرتمندترین کشورهای آمریکای جنوبی م
  . مهم توليد کننده نفت استکشوریکی ازچهارونزوئال . ميکند
 کردن کامل صنایع نفت ضربه بزرگيست بر پيکر امپریاليسم و در ضمن ميتواند به کشور این امکان را بدهد که رفرمهای ملی

.     ه منافع تودهای ونزوئال در در بر دارد عملی سازداجتماعی بزرگی را ک  
 

در دراز مدت این برای چاوز مشکل . با اینحال این یک انقالب سوسياليستی نيست و سوسياليسم در گوشه ای در انتظار است
ادامه اصالحات  سما و مطالبات آنها مبنی بر قطع رابطه کامل با امپریاليه هخواهد شد که به انتظارات ترقيخواهانه تود

.ترقيخواهانه و عملی کردن خواست طبقه کارگر و مردم در مورد تعيين سرنوشت و آینده خودشان پاسخ دهد  
  

 که �تخيلی استیک مشی رفرميستی ترقيخواهانه و یک سوسياليسم )  ایسم ئبدیل کنيم–جهت اینکه تریبون را به یک  (چاویسم  
  نيزاز آن الهام در ضمن  و است روشن از مارکسيسم لنينيسم انحرافاین یک .  شده استا بن برای استقالل ملیبر پایه مبارزه

       .سخن می گوید" انسانست بيشتر" بنام گر چه چاوز از آن رویزیونيسم مدرن است  فرزند از طرفی ميگيرد و 
 از �مقایسه با دیگر شکل دهندگان تاریخ اما در – . است امپریاليسممخالف  کنترل کشور توسطاوز رهبریست مترقی که  چ

او یک ضد امپریاليست اهل آمریکای جنوبيست که مواضعی همانند سالوادور آلنده یا فيدل . پدران سوسياليسم به حساب نمياید
.کاسترو دارد  

   به عنوان و٢١مطرح کردن چاوز به عنوان یک کمونيست آینده نگر و یا سوسياليسم او به عنوان ایدولوژی انقالبی قرن 
.هوده  امریست بي، و مارکسيسم لنينيسم علمی سوسياليسمآلترناتيو ممکن برای  
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  پيوندتان مبارک         
  "مسلمين سابق"  و نازیستهايونيستها، همکاری صه

  
آقای رالف جردانو یهودی صهيونيست . انتظار ما زیاد به طول نيانجاميد و پيشگوئيهای حزب ما درست از کار در آمد

در شهر “ مسلمانان سابق“که کارش آخر عمری به همکاری با ) تقوائيست (“حزب کمونيست کارگری ایران“و متحد 
اوباشان مذهبی و دشمنان سوگند خورده مسلمانان ثيفترین ک،  یک فتوای همگانی عقب مانده تریندر ،کلن رسيده است

را بيک تظاهرات بر ضد ساختن مسجد مسلمانان که برخالف قانون اساسی آلمان تا کنون نيروهای دست راستی از 
د قانون اساسی آلمان نيز به حساب این اقدام نه تنها ضد دموکراتيک است بلکه ض. بنایش جلوگيری کردند فرا خواند

 ،می آید ولی دولت آلمان اگر ریگی به کفش نداشته باشد نه تنها باید از برگذاری چنين تظاهراتی جلوگيری می کرد
تبليغات رالف جردانو و . ولی دولت آلمان چنين نکرد. بلکه باید بانيان آنرا نيز به پای ميز محاکمه می کشانيد

در شهر کلن گرد آمدند تا وزاد حرامزاده خویش را بدنيا آورد و از سراسر آلمان یهودیان و نازیها ن“ مسلمانان سابق“
 ضد مسلمانی اقدام کنند و از بنای مسجدی که اجازه ساخت آنرا قانون متحدا به مارش“ مسلمانان سابق“همراه با 

ر مسلمان کشی به وحدت عمل رسيده اند هم این نازیها و صهيونيستها که د. اساسی آلمان داده است جلوگيری کنند
ما بارها گفته ایم که صهيونيسم یعنی نژادپرستی و وحدت عمل آنها در کلن بهترین .  هم ضد دموکراتنژادپرستند و
مسلمانان سابق به ميدان آمده اند و مردم را تشویق می کنند که عليه -این اوباشان برهبری جردانو. نمونه آن است
اخيزند و حقوق آنها را صرفا بخاطر اینکه مسلمانند به زیر پا بگذارند آنها در کارزار نژاد پرستانه خویش مسلمانان بپ

مردم را به جنایت و تبعيضات نژادی دعوت کرده و به موج تبليغات ضد خارجی دامن زده و مانند اندیشمندان خود که 
هم رالف . واهند خلقی را قتل عام کنند افتخار می کنندبه نمونه های این جنایتکاری در نوار غزه مشغولند و می خ

این جنایتکاران با . جردانو و هم مسلمانان سابق با قتل عام مردم فلسطين تنها به صرف اینکه مسلمانند موافقند
نون ، لبنان و فردا ایران نيز موافقند و از هم اک، فلسطين، عراقآدمکشی امپریاليستها و صهيونيستها در افغانستان
تظاهرات کلن که تحت نام شعار همه با هم از هيتلر تا ایهود . دارند برای این آدمکشيها افکار عمومی می سازند

اولمرت در کلن بر ضد مسلمانان برگذار شد از جانب کليه نيروهای مترقی و حتی دموکرات مسيحی و سوسيال 
، اولمرتی ما این پيوند خانواده های هيتلری. حکوم شددمکرات مورد انتقاد قرار گرفت و از جانب کمونيستها بشدت م

 دست خود را رو کردند ررا به آنها تبریک می گوئيم و از اینکه هر چه زودتپيروان منصور حکمت و مسلمانان سابق 
ا به ما آرزومندیم که در زمينه های دیگر نيز دست خود را رو کنند و از جمله با اتک. از صميم قلب از ایشان متشکریم

. شفافيت روشن کنند که کار مصوبه آنها برای مذاکره با دولتهای غير مسلمان و اخذ کمک مالی از آنها به کجا رسيد؟
  .ما مشتاقانه در انتظار بيان صادقانه حقایق ایستاده ایم
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را به آنها تبریک می گوئيم و از پيروان منصور حکمت ، اولمرتی و مسلمانان سابق ی هيتلریما این پيوند خانواده ها
ما آرزومندیم که در زمينه های دیگر نيز . از صميم قلب از ایشان متشکریم دست خود را رو کردند راینکه هر چه زودت

 به آنها برای مذاکره با دولتهای غير مسلمان دست خود را رو کنند و از جمله با اتکا به شفافيت روشن کنند که کار مصو
  .ما مشتاقانه در انتظار بيان صادقانه حقایق ایستاده ایم. و اخذ کمک مالی از آنها به کجا رسيد؟               

  
  
  

              
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  !دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد                


