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                                              !کارگران سراسر جھان متحد شوید                                    

                                           
کارگران جھان تنھا از طریق اتحاد و پیکارھای بی امان بر علیھ  سرمایھ داری و امپریالیسم جھانی و تنھا از طریق انقالب و  ...

این . راھی کھ لنینیسم نشان میدھد قادرند قدرت سیاسی را بھ کف گرفتھ و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنند
٢ادامھ در ص .. .شریت و راه تحقق حقوق بشر برای ھمھ کارگران و زحمتکشان استراه رھائی ب

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

      در این شماره می خوانید:     
 

۴  و ٣ محمود صالحی از زندان یک پیروزی برگرازھای اسالمی است  ص آزادی                    
 ۶ و ۵ در ص  وخطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی کارگران وضعیت                     

  ١٠ و ٩، ٨، ٧، ۶   درص  اسالمی" مھرورز"، ارمغان  دولت گرانی    گسترش فقر  و                    
 ١٢ و ١١، ١٠  ص  در یک بازنگری مجدد )۶ (غاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی آ                     
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         اول ماه مھبمناسبت) توفان(بیانیھ حزب کارایران

باداول ماه مھفرخنده         
 گرتودوروزی ندھی تن بھ کار       یکسره نابود شود روزگار              

 
روزی کھ کارگران ھمھ کشورھا . ، روز نمایش اتحاد کارگران سراسرجھان فرا میرسد)  اردیبھشت١١(بار دیگراول ماه مھ  

اررسیدن زندگی آگاھانھ خویش را در پیکار بخاطررھائی از بیکاری، گرسنگی، استثمار و بینوائی سوای رنگ، ملیت و مذھب فر
خواست ھمھ کارگران جھان محو و نابودی سیستم استثماری و بنا نھادن جھانی بری از جنگ و فاشیسم و بربریت و . جشن میگیرند

 .ھمھ مظاھر وجودی نظام انگلی سرمایھ داری است
 

یطی بھ استقبال این خجستھ روزکارگری می رویم کھ رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی حداقل دستمزد کارگران امسال درشرا
 ھزار تومان درماه تصویب کرد درحالی کھ طبق بر آورد کارشناسان اقتصادی خود رژیم جمھوری اسالمی حداقل حقوق ٢١٩را 

حد اقل دستمزد با توجھ بھ سطح تورم . میشد تا زیر خط فقر قرارنگیرند ھزار تومان  تعیین ٧٠٠ الی۶٠٠کارگران می بایست بین 
و گرانی کمرشکن باید یک میلیون تومان درماه باشد کھ متاسفانھ چنین نیست و کارگرایرانی با توجھ بھ این وضعیت فالکتبار بھ 

توجھ بھ اجاره ھای سرسام آور دربیغولھ ھای اووخانواده اش مجبورند با . سختی می تواند از پس ھزینھ ھای سنگین روزمره برآید
حلبی آبادھا زندگی کنند و امکان ابتیاع پوشاک، دارو و وسایل اولیھ زندگی را ندارد و فقر و گرانی ھر روز بیشتر حلقومش را 

 اسالمی این طبیعتا چنین شرایط غیرقابل تحملی نمی تواند موجب برانگیختن خشم و تنفر کارگران نسبت بھ جمھوری. میفشارد
کارگران دریک سال اعتراضات امید بخش. نماینده سیستم کل نظام سرمایھ داری ایران و آقازاده ھای  دزد و مفتخور نگردد

اخیربویژه کارگران ھفت تپھ برای دریافت حقوق معوقھ و اضافھ دستمزد، علیھ خصوصی سازی کارخانجات و اخراج سازیھا، 
با قاطعیت ادامھ داشتھ و لقمھ ھای چرب و نرم سرمایھ داران آمیختھ ...  حرفھ ای مستقل ازدولت ومبارزه برای تشکیل سازمانھای

رژیم جمھوری اسالمی سعی میکند مشکالت بازارکارایران را کھ نتیجھ مستقیم سیاست اقتصادی سرمایھ . با زھر ترس بوده است
بقھ کارگر کھ طبقھ واحدی درجھان است و باید برای ھمبستگی دارانھ آنھاست بھ گردن کارگران افغانی بیاندازد ودرمیان ط

 . برادرانھ و جھانی خود بخاطر نجات ازقید سرمایھ داری مبارزه کند، تفرقھ ایجاد نماید
طبقھ کارگر ایران در اثر اینکھ تا آخر انقالبی است، بیش از ھر طبقھ دیگر تشکل می پذیرد، با مترقی ترین رشتھ اقتصاد یعنی 

 لیننیسم یگانھ ایدئولوژی علمی و تا -ت سر و کار دارد و رشد او با رشد صنعت ھمراه است، ایدئولوژی او یعنی مارکسیسمصنع
آخر انقالبی است، تجارب او در مبارزه بیش از ھر طبقھ دیگر است بحق این طبقھ رسالت و شایستگی رھبری انقالب ایران را 

لیکن تجربھ مبارزات کارگران ایران و جھان ثابت کرده است . سوسیالیستی نمی تواند باشددارد و چنین انقالبی چیزی جز انقالب 
طبقھ کارگر درمبارزات مستمرش بھ حزب . کھ شرط موفقیت طبقھ کارگر در مبارزه علیھ بورژوازی وحدت و تشکیالت است

زیرا پیکار خود . ائی بر بورژوازی سخن گفتواحد لنینی احتیاج دارد و بدون پیوستن بھ چنین حزبی نمی توان از پیروزی نھ
جوش و صنفی کارگران خود بھ خود ناظر بر نابودی سیستم سرمایھ داری نبوده و در ماھیت خود مبارزه ای است اساسا 

 .رفرمیستی و قابل تحمل برای سرمایھ داری
 

بھ مبارزه در زیرشعاربازگشت کارگران اخراجی اما آنچھ طبقھ کارگر ایران باید درجش اول ماه مھ امسال مطرح کند مربوط است 
برسرکارخود، مبارزه علیھ سیاست اخراج سازی کارگران، مبارزه علیھ خصوصی سازی صنایع و واحد ھای تولیدی بویژه صنایع 

 و کلیھ نفت، مبارزه در زیرشعار آزادی فوری وبی قید وشرط منصور اسالو رئیس سندیکای شرکت واحد تھران ، آزادی فعالین زن
دانشجویان و ھمھ کسانیکھ بخاطراعتراضات علیھ سرکوب و بیدادگریھای رژیم درزندان بسرمی برند، مبارزه برای دریافت حقوق 
معوقھ، مبارزه برای اضافھ دستمزد بھ نسبت سطح رشد تورم وافزایش ھزینھ زندگی، مبارزه برای تضمین امنیت شغلی کھ عامل 

کیالت خود کارگران است، مبارزه برای حق دارا بودن آزادانھ تشکلھای مستقل کارگری، افشای تضمین این امنیت وحدت و تش
کاربدستان رژیم در زیر شعار سرکوب کارگران خواست امپریالیسم و صھیونیسم است ، مبارزه در زیر شعار خواست فوری و بی 

کردن تجاوز وحشیانھ صھیونیستھا بھ فلسطین و رژیمھای قید و شرط اشغالگران امپریالیست از خاک عراق و افغانستان ومحکوم 
دست نشانده و استعماری و مبارزه در زیر شعار اتحاد وھمبستگی  کارگران و خلقھای سراسر جھان علیھ تجاوزات امپریالیستی و 

 .تھدیدات نظامی ملل
 با مزاج اپوزیسیون ارتجاعی و وابستھ بھ بدیھی است کھ ھیچ یک ازاینھا نھ با مزاج رژیم جمھوری اسالمی سازگار است و نھ

 .آمریکا و اسرائیل کھ مشوق تحریم اقتصادی و تجاوز نظامی بھ ایرانند
برای رھائی از قید ارتجاع، سرمایھ داری و امپریالیسم و جلوگیری از جنگھای خونین و غارتگرانھ راھی بجز انقالب سوسیالیستی 

ربریت جھان سرمایھ، بھ معنی بتوده ھای لگد کوب شده از قیام و انقالب بر علیھ توحش و نفی عنصر قھر و منع . باقی نمانده است
تائید اوضاع اسفبار کنونی و جبھھ سائی درمقابل آن است و بی تردید چنین امری فاصلھ عمیق بین محافل گوناگون رفرمیستی 

 . لنینیسم را بنمایش می گذارد-رویزیونیستی ومارکسیسم
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کارگران جھان تنھا از طریق اتحاد و پیکارھای بی امان بر علیھ  سرمایھ داری و امپریالیسم جھانی و تنھا از طریق انقالب و راھی 
این راه رھائی . لنینیسم نشان میدھد قادرند قدرت سیاسی را بھ کف گرفتھ و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنندکھ 

.بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای ھمھ کارگران و زحمتکشان است
 
 

 !ارگران جھان باد اول ماه مھ روز نمایش پر قدرت اتحاد ک  فرخنده                           
 !          سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی                      

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت                                    

 )توفان(  حزب کارایران                             
                                                                              ١٣٨٧اردیبھشت ماه                                                                       

                                                                                    toufan@toufan.org
                                                               www.toufan.org                       

 

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

 
 آزادی محمود صالحی اززندان، یک پیروزی بر گرازھای اسالمی است   

 
 یک سال و چھارده علیھ امنیت کشور  بھ اتھام اقدام، کارگر زحمتکش وفعال کارگری درکردستان  کھمحمود صالحی 

 پیکار، سرانجام دراثر روزدر زندان جمھوری اسالمی و در زیر شکنجھ ھای وحشیانھ جسمی و روحی  بسر برده بود 
 ۴٠  با قرار وثیقھ٨٧ فروردین ماه ١٨  روز یکشنبھ سندیکاییبین المللی  ومتحد کارگران، روشنفکران و اعتراضات 

تنھا جرم محمود صالحی این بود کھ در روز اول ماه مھ سال گذشتھ بھ . میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد
رژیم برای زھر چشم گرفتن از . ران و پیشبرد اھداف کارگری دفاع نمودسازماندھی کارگران پرداخت و از حقوق کارگ

کارگران و ایجاد ارعاب محمود صالحی را بھ زندان انداخت تا با شکنجھ و سرکوب وی را وادار کند کھ از دفاع 
 کھ از این لیکن محمود صالحی بیدی نبود. ازحقوق کارگران و آرمانھای کارگری دست بردارد و در الک خود فرو رود

باد ھا بلرزد، وی درمقابل شالق و شکنجھ گرازھای اسالمی شجاعانھ ایستاد و دراولین مصاحبھ پس از آزادی چنین بیان 
:داشت

جنبش کارگری بھ دنبال تحقق خواستھ ھا و مطالبات اولیھ و انسانی بوده و من نیز در این راستا فعالیتھایم را برای دفاع 
و فعالیت من نیز در این راستا از دو دھھ گذشتھ تا کنون با . یشبرد اھداف کارگری ادامھ می دھماز حقوق کارگران و پ

 ”.وجود مشکل آفرینی ھا، در جھت ھمین اھداف و آرمانھای کارگری تداوم داشتھ است
  

: ھار داشتطلبانھ بیان داشتھ و اظ در جھت ھمین تحرکات حق  خود را زندانی شدن ومحمود صالحی علت  بازداشت 
بعد تحمل بک سال حبس، پرونده دیگری بھ اتھام ارسال پیام بھ مناسبت روز دانشجو تشکیل شد کھ نتیجھ آن بازجوئی “

محدودیت ھای “: وی تاکید کرد..” . میلیون تومانی برای آزادی بود۴٠در شعبھ یکم دادگاه سنندج و صدور قرار وثیقھ 
اع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات دیرینھ کارگران کشور نداشتھ و نخواھد اینگونھ تاثیری روی فعالیتھایم در دف

 ”.داشت
 
بھ   و بایدآزادی محمود صالحی از زندان  و استقبال پر شور مردم سقز از او یک پیروزی برگرازھای اسالمی است 

بستگی وحمایت  بین المللی است  کھ  کھ تنھا با پیکار پیگیر و ھمھ جانبھ داخلی و ھماین پیروزی ارج گذاشت و آموخت
با توجھ بھ این . می توان در مقابل خودسریھای رژیم سرکوبگر اسالمی ایستاد ووی را وادار بھ عقب نشینی نمود

پیروزی و درس آموزی از این تجربھ مھم است کھ باید بھ پیکارمتحد برای آزادی فوری و بی قید وشرط رئیس سندیکای 
. پیگیرانھ ادامھ داد..و ھمھ زندانیان سیاسی اعم از دانشجو و معلم  ...نصور اسالو ، فعالین زن شرکت واحد تھران ،م

 برای  ایشان در آزادی محمود صالحی را بھ او وخانواده او و ھمھ کارگران تبریک می گوید و) توفان(حزب کارایران
. می نمایدپیشبرد تحقق آرمانھای کارگری و عدالتخواھانھ شان آرزوی موفقیت 
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درزیرچند پیام ھمبستگی   بزرگتری نایل آئیم ،باشد تا با پیکارمتحدانھ و یکپارچگی طبقھ کارگر ایران بھ پیروزیھای 
: کارگری با محمود صالحی را مالحظھ فرمائید

آزادی محمود صالحی را تبریک می گوییم
با نھایت خوشحالی مطلع شدیم، محمود صالحی پس از یک سال او َاندی رنج و مرارت ناشی از وضعیت وخیم جسمانی،      

 .ه استپیروزمندانھ از زندان آزاد شد
ال         مقاومتی کھ محمود صالحی در طول مدت محکومیت خویش از خود نشان داد، برای ما کارگران و فعاالن کارگری مث

اع         . زدنی است  ارگران دف افع ک ز از من ا نی ت فرس ایشان بھ ما و دیگر فعاالن نشان داد، کھ می توان در شرایط بسیار طاق
ارگ          . کرد بش ک روزی جن الحی، پی ود ص ت           آزادی محم ارگری اس الین ک رفرازی فع ب س ھ    . ری و موج ا آزادی وی را ب م

الحی،             ود ص المتی محم د س ھ و آرزومن ک گفت ان تبری ارگران جھ خانواده ی محترم ایشان، بھ ویژه خانم نجیبھ صالح و ک
 .این مدافع سرسخت گارگران ھستیم

 کارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ 
٢۵/١/١٣٨٧ 

................................ 
یام تبریك بھ مناسبت آزادی محمود صالحیپ                               

محمود صالحی عضو سابق سندیكای كارگران خباز شھر سقز بھ دلیل اقدام بھ برگزاری مراسم اول ماه مھ در شھر سقز ، در سال 

 با قرار ١٥ ساعت ١٨/١/١٣٨٧د ، امروز یكشنبھ مورخھ گذشتھ بنا بھ حكم دادگاه انقالب این شھر بیش از یكسال زندان را تحمل نمو

این آزادی را بھ كارگران ایران و جھان ، خانواده و تمام فعالین كارگری تبریك می گوییم ، . میلیون تومانی از زندان آزاد شد٤٠وثیقھ 

 .یمشركت واحد نیز باشامیدواریم ھر چھ زودتر شاھد آزادی آقای منصور اسالو رئیس ھیئت مدیره سندیكای كارگران 

 كارگران شركت واحد سندیكای                                                

تھران و اتوبوسرانی حومھ                                               

                                                ١/١٣٨٧/ ١٨ 

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

 پیام مشترک بھ مناسبت آزادی محمود صالحی از زندانبخشی از     

جنبش کارگری در ایران آنچنان حائز اھمیت بود کھ بھ فاصلھ محمود صالحی از زندان آزاد شد، این خبر برای کارگران و فعالین"

راستای سیاست ایجاد رعب در محمود را پارسال در فی بھ یاد ماندنی بھ ارمغان آوردنوردید و شور و شعبسیار کوتاھی ھمھ جا را در

در اولین روزھای سال بازداشت کرده و بھ زندان سنندج منتقل کردند و میان کارگران برای جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مھ

مبارزه خستگی ناپذیر ھ دارند اما امروز محمود صالحی بادوران محکومیتش، میخواستند ھمچنان وی را در بند نگعلیرغم پایان

آزادی محمود در مصاف طبقھ کارگر ایران برای خالصی از ستم .شدکارگران و خواست و اراده متحدانھ طبقھ کارگر جھانی از بند آزاد

فشارھای حاکم بر جنبش  وموفقیت برای طبقھ کارگر و بمثابھ گامی است بھ جلو برای در ھم شکستن محدودیتھایکسرمایھ 

زنده باد ھمبستگی کارگری.".........      .کارگری

کارگران کارخانھ شاھو ، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، و بیکاراتحادیھ سراسری کارگران اخراجی

شرکت توسعھ ،سلویھ،ع ١٠و ٩پاالیشگاه گاز فازھای ، مانشاهسنگین کرپتروشیمی پلی اتیلن، نساجی کردستان و پرریس در سنندج :جمعھایی از کارگرانو

عسلویھسیلوی

18/1/1387  
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 وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی     

          بھ سومین کنگره حزب) توفان(مستخرج ازگزارش سیاسی ھیات مرکزی حزب کارایران                              
، ھنوز این جنبش  بیشتر آنھا در صحنھ، رادیکالتر شدن شعارھای آنھا و حضوردر ایران علیرغم اعتالء جنبش کارگری

در ایران و چھ در خارجھ با این خطر فکری روبرو ھستیم  در چنین وضعیتی چھ. حالت تعرضی بھ خود نگرفتھ است
کھ عده ای از روشنفکران و فعالین سرخورده در جنبش کارگری اھمیت حزب را در رھبری طبقھ کارگر بھ صفر 

بی را کھ گویا  بدون حزب و آگاھی سوسیالیستی قادرند آزادی خود را از سرمایھ داری رسانده و نقش کارگران غیر حز
وجود پاره ای شعارھای سوسیالیستی در راھپیمائیھای اعتراضی کارگران در ایران کھ توسط . بگیرند بھ اوج میرسانند

. تی و اکونومیستی دامن زده استکارگران حزبی و یا سابقا حزبی و آگاه صورت گرفتھ است بھ ا ین توھم ضد کمونیس
جنبش ھمھ چیز و تئوری “، “نیروی عینی ھمھ چیز و نیروی ذھنی ھیچ چیز“ ،“کارگر ھمھ چیز و حزب ھیچ چیز“

، از تبلیغات آنھا  چنین فھمیده میشود کھ کارگران باید بخودشان اعتماد کنند. این ھاست شعار این منحرفین“ ھیچ چیز
. یھ ای کھ گویا ھمھ چیز است محدود کننددند و فعالیت خویش را در کادر مبارزه صنفی و اتحاتولید را خودشان بگردان

آنھا نقش عنصر آگاه را در رھبری طبقھ کارگر بھ صفر میرسانند و این نوع تبلیغات دقیقا از جانب کسانی دامن زده 
میت حزب و رھبری و مدیریت و میشود کھ خودشان در گذشتھ بیشترین ضربھ ھا را با درک غلط از نقش و اھ

اینھا در عین حال بازتاب و درک راست روانھ از تفکر چریکی است کھ . دیکتاتوری پرولتاریا بھ طبقھ کارگر زده اند
و ، حزب را مظھر بروکراتیسم جا زده شعار را بجای شعور میگذاشت و با تفنگ بر دست کتاب را لعنت کرده

اراده گرائی ھمیشھ بھ قعر اکونومیسم سقوط . ا با نیشھای کوچک بھ حرکت در آوردمیخواست قھرمانانھ موتور بزرگ ر
از نظر کمونیستھا مبارزه طبقھ کارگر در کادر . آنھا کفاره گناھان گذشتھ خود را با گناھان جدیدی جبران میکنند. میکند

حاکم است یعنی مبارزه ای در چارچوب اتحادیھ ھای حرفھ ای مبارزه ای برای بھبود شرایط زندگی آنھا در کادر نظام 
اتحادیھ کارگری ارگان رھبری انقالب و یا ابزار کسب قدرت سیاسی و ارگان رھبری اقتصاد پس . نظام استثماری است

اتحادیھ کارگری در برگیرنده قشر عظیم و توده اکثریت طبقھ کارگر است کھ فقط برای . از کسب قدرت سیاسی نیست
اتحادیھ . خویش و نھ الزاما استقرار جامعھ سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه میکندبھبود شرایط زندگی 

یت طبقھ کارگر را بھ حول منافع ر، بلکھ میکوشد اگر نھ ھمھ بلکھ اکثکارگری ھدفش جلب پیشاھنگ پرولتاریا نیست
اتحادیھ کارگران . رصھ اقتصادی استاتحادیھ صنفی کارگران ابزار مبارزه کارگران در ع. صنفی وی متشکل گرداند

جای . بنا بر ترکیب و ماھیت وظایف خویش ھرگز نمیتواند نماینده کارگران کمونیست و ستاد پیشاھنگ پرولتاریا باشد
، سازمانی است کھ بر سایر سازمانھای موجود طبقھ کارگران کمونیست در حزب طبقھ کارگر بعنوان سازمان رھبر

 فعالیت کارگران در اتحادیھ کارگری فقط تالش آنھا در یکی از عرصھ ھای .اعمال میکندکارگر رھبری خویش را 
کمونیستھا باید در درون اتحادیھ ھا  بھ طبقھ کارگر یاری . مبارزه و در یکی از سازمانھای متعدد طبقھ کارگر است

ر روز و ھر ساعت ضرورتش را رسانند کھ بتواند خواستھای معیشتی و رفاھی را کھ حتی بدون حضور کمونیستھا ھ
کمونیستھا باید پیشروان طبقھ را جلب کنند و نشان دھند کھ برای کسب . احساس میکند طرح کند و برایش مبارزه نماید

آنھا باید بتوانند میان مبارزه حرفھ ای و سیاسی . قدرت سیاسی و رھبری سیاسی مبارزه بھ حزب طبقھ کارگر نیاز است
 ،انھا باید تالش کنند اتحادیھ ھای کارگری را بھ ھواداری  از حزب طبقھ کارگر فرا بخوانند. کنندطبقھ پیوندی ایجاد 

اھمیت تشکیالت سیاسی را برای طبقھ کارگر مطرح کنند و آگاھی سوسیالیستی را کھ از آسمان چون وحی نازل نمیشود 
 حمایت میکنیم منظورمان این است انھای غیر حزبی، از سازموقتی ما از سازمانھای مستقل کارگری. بھ میان آنھا ببرند

کھ اتحادیھ ھای حرفھ ای طبقھ کارگر باید جدا از تشکلھائی باشند کھ رژیم برای کارگران بنام شوراھای اسالمی ساختھ 
در دست کارگران باید اتحادیھ ھائی ایجاد کنند کھ رھبری آنھا را کارگران خود فروختھ وابستھ بھ رژیم . و پرداختھ است

کارگران . این امر جایگزین حزب نیست و جای جنبش برای کسب قدرت سیاسی را نیز ھرگز نمیگیرد. نداشتھ باشند
میتوانند ھستھ ھای مخفی برای پیشبرد خواستھای کار حرفھ ای ایجاد کنند ولی ھیچکدام از این اقدامات جای حزب و 

حزب عالیترین “: رفیق استالین می گفت. دارد نمیتواند بگیردتشکل مستقل سیاسی طبقھ کارگر را کھ وظایف دیگری 
البتھ معنای این مطلب آن نیست کھ سازمانھای غیر حزبی از قبیل اتحادیھ ھای . شکل تشکیالت طبقھ پرولتاریا است

 ، کھمقصود فقط اینستکھ اعضای حزب. کارگری و کئوپراتیفھا و غیره باید رسما مطیع رھبری حزب باشند
  

بکار برند تا این آن ل در این سازمانھا بوده و در آن بالتردید دارای نفوذند تمام مساعی خود را برای اقناع داخ
 ا نزدیک شده و از روی رضا و رغبت رھبری سیاسی آنرا یسازمانھای غیر حزبی در کارھای خود با حزب پرولتار
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و کلیھ “ عالیترین شکل تجمع طبقاتی پرولترھا“ بھمین جھت است کھ لنین میگوید حزب عبارت است از .قبول نمایند
 ).١٢لنینیسم چاپ فارسی صفحھ  اصول راجع بھ( “اشکال دیگر تشکیالتی زحمتکشان باید رھبری سیاسی آن باشد

انحرافی وجود دارد کھ انحراف سندیکالیستی است و از کارگر صرفنظر از اینکھ بھ کدام ایدئولوژی بورژوایی آلوده 
،  یعنی مترقی بودن،رف کارگر بودنباشد بت اعظم ساختھ در مقابلش سجده میکنند و ساده لوحانھ تصور میکنند کھ ِص

 آنھا سوسیالیست شدن تعداد معدودی کارگران را کھ خود محصول صد سال مبارزه گذشتھ جنبش .ودنانقالبی بیعنی 
کمونیستی ایرانند و خود در اثر مطالعھ علمی آثار کمونیستی و در ھمکاری و ھمیاری با روشنفکران کمونیست بھ 

جلوه میدھند کھ گویا بدون وجود تشکیالت   بھ حساب ھمھ طبقھ کارگر گذارده و چنین ،حقانیت کمونیست پی برده اند را
 کمونیستی امکان آموزش و بسیج و مبارزه موثر طبقھ 

کافیست کارگر بود تا در مقابل ھر انحرافی مصون . کارگر تا کسب قدرت سیاسی و حفظ این قدرت امکان پذیر است
ر پس پرده تئوریھای رنگ باختھ و ارتجاعی آنھا د. آنھا نقش عامل آگاھی در مبارزه کارگران را بھ صفر میرسانند. ماند

آنھا جنبش کارگری را بھ گمراھی میکشند تا ابد .  دشمنی با حزبیت را تبلیغ میکنند، کارگری“توده پرستی“اکونومیستی 
  .  چرخ پنجم مبارزه سیاسی بورژوازی باشد و امر مھم کسب قدرت سیاسی را ھرگز بھ مخیلھ خویش نیز راه ندھد

دیکالیسم و سایر انحرافات کارگر پرستی ضد کمونیستی تنھا در خدمت اسارت طبقھ کارگر و حفظ وضع آنارکو سن
این رھبران سندیکائی ضد کمونیست و ضد حزب عمال در ھمان راھی گام میگذارند کھ خوش . استثماری موجود است

 .، با حزبیت مبارزه کندست کھ با تشکلھازیرا جمھوری اسالمی امروز بھ این نتیجھ رسیده ا. آیند جمھوری اسالمی است
برای این جمھوری قابل تامل . آدمھای پراکنده و عقل کل ھائی کھ ھمواره نازا بوده اند برای این جمھوری خطری ندارند

حزب ما مصمم است کھ با این انحراف خطرناک در جنبش کارگری کھ بھ سترون کردن این جنبش می انجامد . اند
                                                                 .مبارزه کند

********                                                                       

                   گسترش فقر و گرانی، ارمغان دولت " مھرورز " اسالمی 
     

احمدی " مھرورز"یر حاصل سیاست سرمایھ دارانھ و ارتجاعی دولت گسترش وحشتناک فقر و گرانی در یک سال اخ
فقر و گرانی درجامعھ ای در حال رشد و گسترش است کھ درپھن دشت آن اقیانوسی از نفت و گاز قرار .  نژاد است

حال .  میلیارد دالر می باشد٧٠٠فقط حاصل درآمد ساالنھ کشور از فروش این طالی سیاه بطور رسمی بیش از . دارد
اگر دیگر درآمد ھای رسمی دولت از قبیل درآمد ناشی از تعرفھ ھای گمرکی کاالھای وارداتی کھ کمتر از درآمد نفتی 

و )  امامزاده خمینی بمثابھ امام سیزدھم را نباید فراموش کرد( ثروت افسانھ ای جمع آوری شده از امامزادھھا -نیست
کارخانجات و موسسات % ٧۵(ود کارخانجات و موسسات دولتی درآمد حاصل از س-صندوقھای صدقات و نذریات
جات از مقام ه  درآمد حاصل از محصوالت صادراتی کھ صادرات فرش و پستھ و میو-)کشور متعلق بھ دولت می باشد

 درآمد ناشی از استخراج مواد معدنی چون طال، نقره، فیروزه و یاقوت، مس، اورنیوم، سنگ ھای -ویژه ای برخوردارند
 درآمد حاصل از مالیاتھای مستقیم و غیر مستقیم و دھھا منابع ثروت زای دیگر را در نظر بگیریم -...ی قیمت معدنی و ذ

بی شک بھ این نتیجھ خواھیم رسید کھ با چنین ثروت عظیمی براحتی  می توان اسباب و وسائل نیکبختی و سعادت اھالی 
 . پیشرفتھ ترین ممالک جھان تبدیل نمودکشور را فراھم گردانید و ایران را بھ یکی از 

اھالی اش پائین تر از حد متوسط یعنی در شرایط % ٧٠ اما در جامعھ ای کھ بقول خود دست اندرکاران رژیم بیش از 
اگر چنین ( ھزار تومان٢١٩بسیار نازل تر از استاندارد الزم برای بقا بسر می برند، در جامعھ ای کھ حقوق کارگران 

مردمانش زیر خط فقر % ٣٠است، در جامعھ ای کھ بیش از ) حال تمامی کارگران گردد کھ چنین نیستمبلغی شامل
مطلق بسر می برند، در جامعھ ای کھ  جھت خروج از خط فقر مطلق بقول کارشناسان اقتصادی رژیم حداقل باید ماھیانھ 

و دلسوزی "! مھرورِزی" ، دیگر چھ سخنی از  ھزار تومان در جیب داشتھ تا بر سر پا ایستاد۶٠٠ تا ٧٠٠درآمدی بین 
رفسنجانی است کھ از سیاستھای " سازندگی " آقای احمدی نژاد ادامھ ھمان سیاست " مھرورزی"نسبت بھ زحمتکشان؟  

مردم از سخنان بیھوده کاربدستان رژیم جمھوری اسالمی . صندوق بین المللی پول و بانک جھانی پیروی کرده ومیکند
 اند و  علت اینھمھ گرانی و فالکت اقتصادی را حاصل سیاستھای خانمان برانداز مافیای در قدرت بھ بھ تنگ آمده

 تنھا ھنر احمدی نژاد و شرکا در خالل سھ دھھ اخیر جزغارت دسترنج . رھبری احمدی نژاد و شرکا می دانند
 
 

 !رانیرژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ، عامل فقر و گ                      



 ٨٧                                                          اردیبھشت ٢١توفان الکترونیکی شماره                                            ٧
 
 

زحمتکشان  وثروت عظیم طبیعی  جامعھ بویژه نفت و تقسیم فقر وسیھ روزی بین اکثریت اھالی جامعھ ، بویژه کارگران 
 .متکشان نبوده استو زح

  

:   بیکاری یک پدیده عموی و ھمگانی
 ٢٧از (نیروکار% ٢۶ میلیون نفر یعنی نزدیک بھً  ۵/٣ھم اکنون بر اساس آمار رسمی تعداد بیکاران در ایران بیش از 

یون اعالم  میل۴بطوریکھ کارشناسان اقتصادی خود رژیم آمار بیکاران واقعی را بیش از . می باشد)میلیون نیروی کار
حال با توجھ بھ این امر کھ ھر سالھ نزدیک بھ یک میلیون نفر نیروی جدید وارد بازار کار می گردد و با توجھ . کرده اند

بھ بی کفایتی رژیم در جذب این حجم از متقاضایان کار، بدیھی است کھ اگر این نیروی رشد یانبده در مسیر صحیح تولید 
، در آینده ای نزدیک شاھد سیل بنیان کنی خواھیم بود کھ بدون شک دژ )چنین خواھد بودکھ (اجتماعی سازماندھی نگردد

 . نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی را بھ لرزه در خواھد آورد
توسط دولت احمدی نژاد ھرگز قابل تحقق " افزایش فرصت ھای شغلی"روشن است در چنین شرایطی  شعار دروغین 

 اقتصادی چند درصدی چند سال اخیر نھ حاصل کاردانی دولتمداران رژیم، بلکھ ناشی از در واقع رشد. نخواھد بود
 . افزایش درآمدھای باالی نفتی بوده است

ھم اکنون شاھد خبر اخراج ھای پی در پی کارگران می باشیم، عیدی دولت احمدی نژاد  بھ کارگران در سال جدید 
ان شرکت صدرا  و متقابَال با اعتراض این کارگران آغاز شد، و پس از آن سال جدید با اخراج کارگران پیم. اخراج بود

 :بھ گفتھ یکی از مسئولین رئیس اتحادیھ کارگران پیمانی و قراردادی. سیل اخراج ھای بی رویھ ادامھ یافت
بھ ". اند شغل خود را از دست داده ٨٧ ھزار کارگر قراردادی در سراسر کشور در روزھای آغازین سال ۵٠بیش از "

کارگران کشور بعنوان کارگران قراردادی در کارھای دائم بکار گرفتھ می شوند کھ این % ۶۵بیش از :"گفتھ وی
 ".کارگران بھ دلیل فقر و نیاز بھ شغل از حقوق قانونی خود گذشتھ  و آینده شغلی خود را تباه می کنند

نکرده اند و ھم اکنون در آستانھ پلمپ شدن و تعطیلی کامل  ماه حقوق دریافت ۵اخراج کارگران شرکت کیان تایر  کھ    
 -در قزوین" طاھر نیرو" اخراج بیش از ھزاران کارگر قراردادی شرکت پیمانکاری خدماتی-کارخانھ بسر می برد

 اعتصاب کارگران نیشکر ھفت تپھ  و جمعی از کارگران - تن کارگر قراردادی در استان کردستان۴٠٠اخراج بیش از 
ھ در معرض اخراج و بیکاری قراردارند، و دھھا اخراج سازی ھای خانمانسوز دیگر حاکی از روند ت البرز  کشرک

تنھا در یک . بیکاری و اخراج ھای سرسام آوری است  کھ زندگی زحمتکشان را بھ ورطھ سیاھی و تباھی سوق می دھد
 تولیدی بخاط غارت و چپاول مسئولین  ھزار کارگر از کار بیکار گشتھ و کارخانھ ھا و واحدھای٧٠ماه گذشتھ حدود 

 .ضد بشری رژیم یکی پس دیگری در معرض تعطیلی کامل قرار دارد
 

گرانی کمر شکن و ادامھ اعتراضات کارگران 
 کمر زحمتکشان عزیزمان را خم کرده و سختی ھای  گستردهدر بستر چنین شرایط اسفباری کھ اخراج سازیھا و بیکاری

میل گردانیده است ، گرانی کاالھای ضروری و محصوالت خوراکی بیداد می کند و تازیانھ رژیم فراوانی را بھ آنان تح
 تومانی، ١٧٠٠گوجھ فرنگی کیلوئی .  مذھبی زندگی را بر اکثریت مردم شریف ایران تلخ کرده است-غارتگر فاشیستی

تومانی، سبزی کیلویی ٢٨٠٠ویی  ھزار تومان، برنج کیل١٠ ھزار تومانی، گوشت  کیلویی٢٠٠٠مرغ منجمد کیلویی 
تورم . و نرخ باالی دھھا اقالم  ضروری دیگردر سال جدید عیدی دولت احمدی نژاد بھ مردم ایران بود.... تومانی٨٠٠
انی در سراسر ایران و بویژه تھران حد و حصری ندارد  این امر تنھا محصوالت غذائی و مصرفی  را شامل نمی رو گ

ام آور و دیوانھ کننده قیمت زمین و مسکن چون ھیوالئی بھ بزرگترین سد تشکیل کانون خانواده گردد، بلکھ افزایش سرس
برای نمونھ؛ خانھ کوچک دو . سربھ فلک میکشدقیمت واحد مسکونی در تھران . بویژه برای جوانان تبدیل گشتھ است

.  ھزار تومان و آنھم بشرط پیش فروش۴٠٠ میلیون ٢اطاقھ با کیفیت بسیار نازل در نزدیکی فرودگاه مھرآباد متری 
بدین معنی کھ خریدار باید مقدار بیش از نضف ھزینھ خانھ را از پیش بپردازد تا قادر گردد با پرداخت مابقی پول خانھ 

 میلیون تومان کھ ١۴ تا ١٢ھم اکنون قیمت رھن یک خانھ کوچک دو اطاقھ .  الی یک سال دیگر تحویل بگیرد٨را در 
حال با توجھ بھ شرایط بسیار سخت .  ھزار تومان اجاره خانھ می باشد٣٠٠ تا ٢٠٠ پرداخت گردد و ماھیانھ باید از پیش

فراھم نمودن مسکن، اگر در تھران خانھ ای داشتھ باشید یعنی ھزینھ ای بابت مسکن ماھانھ پرداخت نکنید، حداقل 
 -ی است کھ از مسائل بھداشتی چون دندانپزشکیاین امر در حال.  تا یک میلیون تومان می باشد٨٠٠مخارج زندگی 

 .بھداشت عمومی و نیازمندیھای دیگر باید  صرف نظر کنید تا بتوانید در سطح بسیار فقیرانھ و پایین زندگی نمائید
گرانی سرسام  دراینجا نگاھی  بھ . بھ اندازه ای وخیم است کھ حتا مطبوعات رژیم را توان سانسور آن نیست عاوضا  

: می اندازیم از زبان مطبوعات رسمی رژیم آور
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متاسفانھ با شروع سال . از قدیم بزرگان ما گفتھ اند سالی کھ نکوست از بھارش پیداست و یا  آفتاب آمد دلیل آفتاب "
 ھزار تومان، ١٠یلوئی کان ادامھ یافتھ، گوشت جدید گرانی ھای لجام گسیختھ و برخی نشانھ ھای بیماری اقتصاد ھمچن

آیا بھ ما مردم حق می دھید کھ اگر این گرانی ھا و تورم مھار .  تومان و گرانی سایر اقالم ضروری مردم٢٨٠٠برنج 
 نشود و ارزانی جایگزین آن نشود و تثبیت قیمت ھا مثل ھمیشھ عملی نگردد، برخی ادعا ھا را کشک بدانیم یا خیر؟ 

اب یزدآفت
 : مادر زحمتکش حال و روز واقعی اسفبار مردم از زبان یک

در زمانی کھ ھمھ صحبت از توجھ بھ محرومان می کنند، گرانی مایحتاج اولیھ مردم، گوجھ فرنگی "
...  تومانی سئوال برانگیز است ١٢٠٠ ھزار تومانی، مرغ ٢ ھزار تومانی، برنج ٨تومانی، گوشت )٢۵٠٠(١۵٠٠

فاف تامین حداقل نیازھای خانواده را نمی دھد و فرزندانم نھ تنھا لباس مناسبی ندارند کھ مدتھاست طعم حقوق ھمسرم ک
بیشتر افرادی را کھ می شناسیم با سیلی صورت خود را سرخ نگھ داشتھ اند و حتی ... گوشت و میوه را نچشیده اند

اجاره بھای سنگین، ھزینھ گزاف ... ندگی محروم ھستند آنھائی کھ ظاھری آراستھ دارند، از بسیاری از مایحتاج اولیھ ز
ایاب و ذھاب، مخارج خورد و خوراک، پوشاک امثال آن کمر مردم را شکستھ و آنھا را آن چنان گرفتار کرده کھ حتی 

 روزنامھ قدس ."توان پرداختن بھ تعلیم و تربیت فرزندانشان را ندارند

رمایھ داری و ضد بشری رژیمی است کھ کارنامھ سھ دھھ  اش جز؛ سخنان این زن شجاع مصداق بارز ماھیت س 
 شکستن قلمھا و زبانھا نبوده است و جز این نیز انتظاری از این آدمخوران - شکنجھ- زندان- جنایتکاری-غارتگری

.نرفتھ و نمی نرود

 

  از خبرگزاری آفتاب  و علل آن گرانی

ت بسیاری از رفتارھای مدیران کشور احساسی است و در محل عبدالرضا امیرتاش اقتصاددان بر این باور اس"
 .شود ضروری انجام نمی

کند  مثًال در حال حاضر کھ گرانی بیداد می«: وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با ذکر مثالی در این مورد گفت
ابلھ با روسری دختران و شلوار نیروی انتظامی بھ جای مق اند،  و بسیاری از اصناف نیز بھ گرانفروشی روی آورده

 .»فروشان برخورد کند پسران با گران
بود ھم بھ سود منافع ملی و مردم، تا روزی کھ  این رویکرد قطعًا ھم بھ نفع نیروی انتظامی خواھد«: وی افزود

    .»کند تصمیمات ما احساسی و بر اساس نظرات شخصی باشد مشکالت اقتصادی سروسامان پیدا نمی
این در صورتی است کھ ھمھ مسائل یک ملت بھ یکدیگر وابستھ ھستند، در روایات داریم کھ آدم «: ش گفتامیرتا

 اجتماعی کشور را -توان مشکالت سیاسی پس با سامان بخشیدن بھ مشکالت اقتصادی می. گرسنھ دین و ایمان ندارد
 .»نیز مرتفع نمود

 

برداشت بدون مصوبھ دولت « :  حساب ذخیره ارزی گفت میلیون دالری دولت از٨٤٠وی با اشاره بھ برداشت 
ضمن اینکھ کشور ما از نظر تولید . غیرقانونی و برای واردات کاالھای تجملی مثل انگور غیرکارشناسی است

محصوالت کشاورزی بھ ویژه انگور بھترین محصول در دنیاست و اگر قرار است برای این محصول ھزینھ شود 
 .»ھایی باشد کھ این میوه را در تمام فصول در اختیار مردم قرار دھد تبدیل و انبارھا و سردخانھبھتر بود برای صنایع 

 جا ھم کھ قیمت نفت افزایش پیدا کرد پول نفت درست و بھ ١٩٧٣در سال «: وی با اشاره بھ افزایش قیمت نفت افزود
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گذاری شود تا رفاه بنیانی  پول نفت باید سرمایھ.  بار تکرار شود٢مصرف نشد بلکھ خرج واردات شد، نباید یک اشتباه 
 . »بھ ھمراه بیاورد
شود کھ از ظرفیت داخلی استفاده کنیم با  وز مسئلھ مسکن است؛ این مشکل زمانی حل میمشکل امر«: امیرتاش افزود

 . »شود شرکتھای سازنده عمده قرارداد ببندیم تا این مشکل از سر راه برداشتھ
شود، قطعًا تبعاتی بھ دنبال خواھد داشت و محل  وقتی میلیاردھا دالر بدون مصوبھ مجلس ھزینھ می«: وی یادآور شد

 .»شود ای می رج آن ھم سلیقھخ
دھد و مشکالت زیادی بر سر راه تولیدکننده قرار  سلیقھ فردی تعرفھ واردات را کاھش می«: امیرتاش در پایان گفت

توان  در صورتی کھ می. ھا آن را دستوری از بین ببرند خواھند با سخنرانی شود می گیرد و آنگاه کھ تورم ایجاد می می
ریزی اقتصادی، سیاستھای اجرایی کارشناسی شده واستفاده از تجارت کارشناسان داخلی و  رنامھاین مشکالت را با ب

  .»خارجی حل نمود

  
                              صحنھ ای از اعتراضات کارگری در سال گذشتھ                   

        
. در چند سال اخیراعتصاب ھا و اعتراضات کارگران در ایران رو برشد بوده و با شدت زیادی بھ وقوع پیوستھ است

اتی راه دور، اعتصاب مھمترین آنان؛ اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر، نیشکر ھفت تپھ، صنایع مخابر
این . می باشد... کارکنان شرکت اتوبوسرانی، اعتراض و اعتصاب ھفتھ گذشتھ کارگران خشمگین الستیک البرز و
 . اعتراضات و اعتصابات عمدتًا در اعتراض بھ عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران روی داده است

 اسالمشھر را - دریافت چند ماه حقوق معوقھ خود، جاده تھرانکارگران کیان تایر روز شنبھ گذشتھ در اعتراض بھ عدم
مسدود نمودند تا از این طریق صدای حق طلبانھ خویش را بمردم برسانند و با یاری دیگر اقشار جامعھ حقوق حقھ 

 در واقع این اعتصاب بدنبال. این کارگران از چھارشنبھ پیش اعتصاب خویش را آغاز کردند. خویش را بازستانند
 ماھشان و ھمچنین اعتراض بھ تصمیم کارفرما مبنی بر انحالل کارخانھ ۵اعتراض کارگران بھ پرداخت نشدن حقوق 

این امر بھ ھمراه خبر پلمپ کارخانھ باعث گردید تا صدھا کارگر خشمگین از این ھمھ بی عدالتی ابتدا با . انجام گرفت
مبیل، صدای حق طلبانھ و مشکالت خویش را بھ آگاھی مردم مسدود کردن جاده  و سپس با درھم کوبیدن تعداد اتو

بیش از یک ھزار نیروھای انتظامی و ضد شورش بمحل اعتصاب یورش آوردند تا از حضور مردم جلوگیری . برسانند
 . نیروھای لباس شخصی چون معمول کرکس وار در میان مردم رفت و آمد داشتند. کنند

ولی کارگران اعالم داشتند تا . ھای دروغین کارگران را از ادامھ اعتصاب بازدارداستاندار تھران سعی کرد با وعده 
سرانجام . حضور کارفرما در محل کارخانھ و رسیدگی فوری بھ خواستھ ھای شان بھ اعتراض خویش ادامھ خواھند داد

نھ بھ ضرب و شتم کارگران نیروھای یگان ویژه با تخریب دیوارھای کارخانھ با بولدوزر وارد کارخانھ شدند و وحشیا
را دستگیر و روانھ ) تن١٠٠٠بیش از (در این ھجوم نیروھای سرکوبگر رژیم تعداد زیادی از کارگران. پرداختند

تا آخرین خبر رسیده، بقیھ کارگران مبارز علیرغم برخورد وحشیانھ مزدوران. بازداشتگاھھای قرون وسطائی نمودند
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رژیم با تحصن در خیابانھای مقابل و اطراف کارخانھ بھ ادامھ مبارزه خویش پرداختند و اعالم داشتند تا آزادی تمامی 
الزم بیاد آوری است  کھ در راستای این اعتصاب . دادرفقای دستگیر شده خویش بھ رزم مقدس خویش ادامھ خواھند

کمیتھ ای جھت کمک رسانی بھ خانوادھھای کارگران بیکار و اخراجی تشکیل گردیده و با شجاعت در خور تحسین 
 .   مشغول جمع آوری کمک و رساند آن بھ خانواده کارگران بیکار می باشند

و دیگر کارخانھ ھا در ایران برای چندماه متوالی، موضوع )البرزالستیک (پرداخت نشدن حقوق کارگران کیان تایر
در حقیقت، بخاطر ماھیت استثمارگرانھ نظام سرمایھ داری و با تشدید مشکالت اقتصادی بسیاری از . جدیدی نیست

 واحدھای تولیدی دولتی و خصوصی با بھانھ ھای دروغین تحت عنوان کسر بودجھ و یا ورشکستگی از پرداخت حقوق
 رشد نرخ -در واقع پرداخت نشدن حقوق ھا بھ ھمراه افزایش میزان اخراج کارگران. کارگران خودداری می نمایند

در . بیکاری و تشدید کمر شکن تورم و گرانی، علت اساسی اعتراض و اعتصاب کارگران در چند سال اخیر بوده است
حقوق و بن ھای کارگری معوقھ و تاسیس سندیکای این اعتصابات بطور عمده خواستھ ھای صنفی از جملھ؛ پرداخت 

و مطمئنًا این اعتراضات توسط زحمتکشان و بویژه کارگران تا تحقق .مستقل کارگری را در دستور کارخود داشتھ است
روشن است سیاست  خصوصی سازی کارخانجات و موسسات دولتی کھ  ناشی  از .حقوق حقھ اشان ادامھ خواھد داشت

سیاست خصوصی سازی سازمان تجارت جھانی است، یکی از علت ھای اساسی این ھمھ ظلم و ستم نا دنبالھ روی از 
.عادالنھ طبقاتی علیھ زحمتکشان و بویژه کارگران می باشد

تنھا با رھبری حزب لنینی و سرنگونی بنیانی رژیم سرمایھ داری جمھوری .   چاره کارگران وحدت و تشکیالت است 
جزاین . ظام سوسیالیستی است کھ می توان بھ اینھمھ ظلم و زور و بی عدالتیھای طبقاتی پایان داداسالمی و استقرار ن

..راه، راه دیگری متصور نیست
***********                                                                     

)۶(آغاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی                     
   یک بازنگری مجدد                                                           

مسئلھ جنگ و صلح  
کمونیستھا کھ بھ طبقات و مبارزه طبقاتی . جنگ و صلح مفاھیم اجتماعی ھستند و از این زاویھ باید بھ آنھا برخورد کرد

 برای ارزیابی و قضاوت درست اسلوب ماتریالیسم دیالکتیک را معتقدند و تکامل تاریخ را ناشی از این مبارزه می دانند
آنھا نمی گویند کھ جنگ، جنگ است و ما ھر نوع جنگی را ھمان گونھ کھ شعار پاسیفیستھاست، محکوم . در دست دارند

نگ را آنھا در پی آن ھستند کھ خصلت ج. مارکسیست لنینیستھا بھ جنگ بھ منزلھ امری انتزاعی نمی نگرند. می کنیم
بدانند کھ چرا این جنگ بھ وجود آمده و چھ اھدافی را در مد نظر داشتھ و توسط چھ طبقھ اجتماعی رھبری می . بشناسند

جنگ را دریافت، چگونھ این ماھیت را تعیین کرد؟ جنگ ادامھ " ماھیت واقعی"چگونھ می توان :" لنین می گفت . گردد
اگر این سیاست، . لعھ کرد، سیاستی کھ بھ جنگ انجامیده یا می انجامدباید سیاست قبل از جنگ را مطا. سیاست است

سیاست امپریالیستی است یعنی اگر از منافع سرمایھ مالی دفاع می کند،مستعمرات و کشورھای دیگر را غارت می 
 اگر سیاست، سیاست ملی. نماید، در این صورت جنگی کھ از این سیاست بر می خیزد، جنگ امپریالیستی است

آزادیبخش است یعنی مبین جنبش توده ای علیھ یوغ ملی است، در این صورت جنگی کھ از این سیاست بر می خیزد، 
از نظر کمونیستھا جنگ پرولتاریا بر ضد سرمایھ داری بخاطر نجات ھستی اش و پایان ". جنگ آزادبیخش ملی است

برای غارت کشوری بھ آن تجاوز کرده و در آن وقتی استعمارگران . دادن بھ بھره کشی خویش اقدامی بر حق است
کشور ساکن گشتھ و مانع می گردند کھ ساکنین آن کشور خود سرنوشت خویش را تعیین کنند در آن صورت مبارزه 

پس از دیگاه . انقالبی آن مردم و جنگ آزادیبخش آن ھا برای کسب استقالل ملی اقدامی مترقی و قابل ستایش است
جنگ خلقھای ویتنام، کامبوج و الئوس علیھ . ھوم جنگ باید از دیدگاه منافع مبارزه طبقاتی نگریستمارکسیست ھا بھ مف

تجاوزکاران آمریکائی، جنگ خلقھای شوروی و سایر خلقھای جھان علیھ ددمنشی نازی ھا، جنگھای مقدسی ھستند کھ با 
. عادالنھ و غیر عادالنھ ارزیابی می کنندمارکسیستھا جنگ ھا را بھ . ھدف نابودی جنگ افروزان صورت می پذیرند

پرزیدنت بوش کھ فرمان نابودی مردم عراق را صادر کرده بود، با فریب کاری اقدام خود را جنگ عادالنھ معرفی می 
جنگ . کرد و با ھمان استداللی عمل می نمود کھ در مواقع عادی بر ضد آن بھ یورش ایدئولوژیک مبادرت می ورزید

روشن است ادامھ سیاست با وسایل دیگر است و سیاست نیز طبقاتی و در خدمت منافع گروه ، طبقھ و ھمان گونھ کھ 
اگر سیاست بد و خوب دارد، اگر سیاسِت بی پدر و مادر بورژوائی و سیاسِت روشن و . محافل معینی صورت می گیرد

جنگ داخلی نیز :" بقول لنین.  قرار گیرداصولی کمونیستی وجود دارد، آنوقت جنگ نیز از دو زاویھ باید مورد بررسی
این جنگ ھا در . جنگ است ھر آن کس کھ مبارزه طبقاتی را قبول دارد نمی تواند جنگ داخلی را قبول نداشتھ باشد

تمام انقالبات بزرگ. جامعھ طبقاتی ادامھ طبیعی و در شرایط معین ادامھ ناگزیر تکامل و شدت مبارزه طبقاتی است
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انکار جنگھای داخلی و یا بدست فراموشی سپردن آنھا بھ معنی افتادن در اپورتونیسم مفرط و روگردانیدن از . موید این امر است
آن کس کھ جنگ را بطور کلی محکوم می کند چھ آگاھانھ و چھ از روی جھالت بھ طور عینی ھمدست . "انقالب سوسیالیستی است

وی فقط آب بھ آسیاب امپریالیسم کھ نیروی تجاوز و جنگ است، فرو می ریزد و . استعمار و استثمار و یار و یاور امپریالیسم است
رویونیستھا از این قماشند کھ جنگ را از ماھیت آن جدا کرده و امری . دمردم عادی را در قبال تجاوز آن روحًا خلع سالح می نمای

 قبل از آغاز جنگ اول جھانی می ١٩١۴کائوتسکی در سال . برای خود در نظر گرفتھ و در ھر شرایطی محکوم و طرد می کنند
آن چھ کھ  . ریا بدبختی بھ بار نیاورددر شرایط کنونی جنگی نیست کھ بھ طور کلی برای ملل مختلف و بھ ویژه برای پرولتا:" گفت 

ما از آن بحث می کنیم این است کھ ما بھ چھ وسیلھ ای می توانیم از جنگ مخوف جلوگیری کنیم نھ این کھ کدام جنگھا ممکن است 
د و دو جنگ جھانی کھ ھر دو را بورژواھا شروع کردن).  دموکرات در دوران جنگ-حزب سوسیال"(مفید واقع شوند و کدام مضر

تجاوز بھ شوروی و قتل عام میلیونھا انسان الزم بود تا ثابت شود مھمالت کائوتسکی چقدر بی ربط است و تئوری ھایش تا بھ چھ 
فرق مارکسیست لنینیستھا با رویزیونیستھا در درک رابطھ عمیق میان جنگ و مبارزه طبقاتی . حد بھ امپریالستھا خدمت کرده است

یت را کھ فقط با نابودی طبقات و استقرار سوسیالیسم در عرصھ جھان، جنگ بطور کلی از صحنھ تاریخ ھر کس کھ این واقع. است
اکنون کھ سرمایھ داری بر جھان تسلط بی برو برگرد دارد ما . زدوده خواھدشد، درک نکند بوئی از مبارزه طبقاتی نبرده است

اگر لنین جنگ را زائیده .  داری و بقاء آن با ادامھ جنگ ھمراه استپیروزی سرمایھ. شاھد آنیم کھ از جنگی بھ جنگ دیگر می رود
امپریالیسم می دانست، رویزیونیستھا جنگ را از ماھیت طبقاتی آن جدا کرده و چنین جلوه می دادند کھ گویا در آمریکا نیز آدم ھای 

تو گوئی نیاز سرمایھ در بھ .  بد تعیین می شودتو گوئی سیاست امپریالیسم با آدم ھای خوب و. خوبی وجود دارند کھ مخالف جنگند
رویزیونیستھا با ھر . راه انداختن جنگ یک امر کامال ذھنی و نھ عینی است کھ از ماھیت تکامل و گسترش سرمایھ بر نمی خیزد

ود کھ خروشچف بدان این افکاری ب. جنگی بھ مخالفت بر می خیزند و پاسفیسم را با تکیھ بھ روحیھ ضد جنگ توده ھا تبلیغ می کنند
 .  دامن زد

خروشچف اصل صحیح لنینی ھمزیستی مسالمت آمیز بین کشورھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون را تحریف کرده و آنرا بھ 
خروشچف . بر سر تقسیم جھان بھ تبانی نشست" صلح طلب"سیاست تسلیم طبقاتی و آرایش امپریالیسم مبدل نموده و با امپریالیسم 

و خط مشی استراتژی تمام دوران گذار سرمایھ داری بھ "تی مسالمت آمیز را بھ مثابھ خط مشی اصلی سیاست خارجی ھمزیس
خروشچف اصل ھمزیستی مسالمت آمیز میان نظامھای گوناگون ). ١٩۶٣پراودا دسامبر (اعالن نمود" سوسیالیسم در مقیاس جھانی

مایھ داری قرار دارد بھ اصل مبارزه طبقاتی بسط داد و ھمزیستی و آشتی اجتماعی را تا موقعی کھ سوسیالیسم در محاصره سر
 .طبقاتی را جایگزین مبارزه طبقاتی کرد

 
 

این سیاست خروشچف را کھ بھ انشعاب جنبش کمونیستی جھان منجر گردید صادقانھ در خدمت غرب (   )ھفتھ نامھ آمریکائی نیشن
ھ آرزوی خروشچف برای تخفیف تشنج در بھبود مناسبات با غرب بسیار صادقانھ دیگر روشن شده است ک:"ارزیابی کرده و نوشت

خروشچف برای ). ١٩۶٣ فوریھ ٩"(است و او حتا آماده است برای نیل بھ این ھدف جنبش کمونیستی را بھ خطر نفاق بیاندازد
 امیدواریم در زمینھ مبارزه بخاطر صلح و ما:" آقائی بر جھان و تبدیل روسیھ سوسیالیستی بھ یک ابر قدرت امپریالیستی می گوید

ھمکاری اتحاد "و " امنیت خلق ھای کشورھای مختلف و در رشتھ ھای اقتصادی و فرھنگی با آمریکا دوستانھ ھمکاری کنیم
حل مسائل جھان چیزی جز سرکوب و یا وابستھ . اساس سیاست شوروی اعالن می گردد" شوروی و آمریکا در حل مسائل جھانی 

مبارزه طبقاتی و انترناسیونالیسم پرولتری و ایده .  جنبش ھای آزادیخواھانھ خلقھا و انحراف مبارزات پرولتاریا جھان نبودکردن
ھای سوسیالیسم برای توافق با ھارترین کشور امپریالیستی جھان بیشرمانھ فدا می شود و برای نیل بھ این مقصود تئوری ھای 

سوم سرمایھ داری کھ بر طبق این تئوری گویا امپریالیسم دیگر جنگ طلب نیست و اعالن می تئوری مرحلھ . جدیدی خلق می شود
از مصاحبھ "(من در ھنگام مذاکره با رئیس جمھور آمریکا حس کردم کھ او نیز مانند ما، در اندیشھ تامین صلح است:" گردد

من از این تریبون :"کشان شوروی می گویدو طی سخنرانی دیگری در میان زحمت). ١٩۵٩ سپتامبر ٢٧مطبوعاتی خروشچف 
عالی در برابر خلق خویش، در برابر حزب و دولت باید بگویم کھ رئیس جمھور، آیزنھاور در ارزیابی اوضاع و احوال معاصر 

خوردار اوبعنوان مردی کھ از اعتماد کامل خلق خود بر. مردانگی و اراده نشان داد. بین المللی، خردمندی دولتمندانھ نشان داد
ما قدر این ابتکار مھم را کھ . است، علیرغم شرایط بغرنج آمریکا پیشنھاد کرد کھ بین سران دو کشور ما دید و باز دید بھ عمل آید

 ).  ٢٨/٩/۵٩مسکو "(در جھت تحکیم امر صلح است می دانیم
 
 
  

. پریالیسم این دشمن غدار بشریت تغییر کندچقدر این کلمات شرم آور و در خدمت گمراھی مردم جھان است کھ ایشان نسبت بھ ام
. مگر می شود برای امنیت جھان با امپریالیستھا ھمدستی کرد؟ امپریالیستھا خود بزرگترین عامل تشنج و جنگ در جھان ھستند

ی کرد کھ خروشچف از آن جھت در فکر تبانی با امپریالیسم بود، از آن جھت افکار را از ماھیت جنگ طلبانھ امپریالیسم دور م
خودش شوروی سوسیالیستی را بھ سوی کشوری امپریالیستی و متجاوز سوق می داد و بیعتی بود کھ بین آنھا باید برای حفظ امنیت 

ھمانطور کھ خروشچف مجیز آیزنھاور و کندی را می گفت بلندگوھای . خودشان در قبال اعتراض و انقالب خلقھا تبانی می شد
 بھترین دوست غرب در" را تبلیغاتی بورژوازی خروشچف
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ترین نخست برای جھان آزاد، رفیق خروشچف بمثابھ بھ"دانستھ و بر این اعتقاد بودند کھ )١٩۶٣ مارس ٩مجلھ فرھنگی تایمز "(مسکو
خروشچف از صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز راه تامین " دفاع"این پشتیبانی ھا طبیعی بود، چرا کھ روش ... وزیر روسھا بشمار می رود

مارکسیسم لنینیسم می آموزد کھ تنھا راه جلوگیری از جنگ، . صلح واقعی و دفاع از آرمان پرولتاریا نبود بلکھ راه ھمکاری و سازش بود
برای امکان ناپذیر کردن جنگ :" بھ قول رفیق استالین. توده ھا، تشدید مبارزه طبقاتی بھ منظور انقالب و نابودی امپریالیسم استبسیج 

 ).  ١٩۵٢مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماھیر شوروی (باید امپریالیسم را نابود ساخت
 امپریالیسم بمثابھ باالترین مرحلھ سرمایھ داری این ماھیت جنگ طلبانھ لنین نیز بدرستی و با اندیشھ ھای ژرف خود در تحلیلی از

" پتسدام"و " یالتا"امپریالیسم را افشاء کرده است و ادامھ دھنده راه لنین علیرغم مھمالت بیشماری کھ ضد مارکسیستھا در مورد کنفرانس 
 .   را داشت کھ آنھا تنھا یک ھدف دارند و آنھم تدارک جنگ استانتشار می دھند، در مورد پاسیفیسم امپریالیستھا ھمواره این اعتقاد

. آنھا تنھا یک ھدف دارند و آنھم فریب دادن مردم با جمالت پر طمطراق در باره صلح است تا بتوانند جنگ نوینی را تدارک ببینند"
پا سیفیسم امپریالیسم وسیلھ . این اندیشھ غلط است. دبسیاری معتقدند پاسیفیسم امپریالیسم وسیلھ صلح می باش"و یا ). ۶کلیات آثار جلد "(

بدون این پاسیفیسم و جامعھ ملل کھ آلت دست . تدارک جنگ و استتار این تدارک بوسیلھ الفاظ ریاکارانھ در پیرامون صلح می باشد
 ).  ١١کلیات جلد ."(امپریالیستھاست، تدارک جنگ در شرایط کنونی غیر ممکن است

. برخورد بھ جنگ ھمان موضعی را بیان می کند کھ بعدھا شاگردان او و در راس آن خروشچف بیان داشتھ استکائوتسکی نیز در 
در حال حاضر آمریکا نیرومندترین کشور در جھان می باشد و اگر این کشور در جامعھ ملل و یا بھ اتفاق آن برای :" کائوتسکی می گفت

و ده سال قبل از بروز جنگ ). سوسیالیسم و جنگ( سازمان مقاومت ناپذیری مبدل می سازدجلوگیری از جنگ اقدام کند، جامعھ ملل را بھ
اگر اکنون کسی باز ھم خطر جنگ امپریالیستی را تصویر کند، آنوقت او بجای در نظر گرفتن عصر ما بر ھمان :" جھانی دوم می افزاید

وقتی کسی این جمالت را می خواند نمی تواند از خنده ). وکراتمسئلھ دفاع و حزب سوسیال دم" (نسخھ ھای سنتی متکی گردیده است
 . روده بر نشود

زیاد راه دوری نرفتھ ایم اگر اشاره کنیم کھ امپریالیسم آمریکا یا توسط سازمان ملل متحد و یا قلدرمنشانھ توسط نیروی خود و متحدان 
امپریالیسم امریکا با تجاوز بھ کره آنرا بھ دو بخش تقسیم .  استنزدیکش جنگ خلیج فارس و تجاوز بھ عراق و یوگسالوی راه انداختھ 

کودتاچی را بر سر کار آورد کھ امروزه کسی از جنایاتش در کامبوج برای " لون نول"کرد، ویتنام را بھ خون کشید و در کامبوج ژنرال 
جاوزکارانھ و جنایتکارانھ قوی ترین ابر قدرت تاریخ در سیاھھ اعمال ت. تبریھ جنایات آمریکا و تجاوز ویتنام بھ آنجا صحبتی ھم نمی کند

... اندونزی، ویتنام، ایران، ترکیھ، کنگو، آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، گواتماال، جمھوری دومینیکن، گرانادا، کوبا، بولیوی، پاناما و 
تھا باقی نمی گذارد تا برای امپریالیسم آمریکا کارنامھ طوالنی است و جای حاشا برای رفرمیستھا، رویزیونیستھا، پاسیفیستھا، کائوتسکیس

واقعیت تبھکاری امپریالیسم دیگر قابل انکار نیست حتی اگر کار بھ جایی برسد کھ ھمھ اپروتونیستھای جھان از . صلح طلبی صادر کنند 
ط چنین خائنینی در جنبش کارگری اشاعھ می استالین در رد چنین نظرات غافل کننده ای کھ توس.  استعمال واژه امپریالیسم طفره روند

در اینجا مھمتر از ھمھ این امر است کھ سوسیال دمکراسی بزرگترین شایع کننده پاسیفیسم امپریالیستی در میان طبقھ کارگر :"یافت نوشت
 ).   ١١کلیات جلد . ("است، یعنی تکیھ گاه عمده سرمایھ داری در میان طبقھ کارگر در امر تدارک جنگ نوین و مداخلھ می باشد

بی جھت نبود کھ رفقای آلبانی و چین در مقابل این تئوریھای پوسیده رویزیونیستی قد برافراشتند و در جھت پاکیزگی مارکسیسم لنینیسم 
م و طبقات عقیده مبنی بر اینکھ بدون از بین بردن ریشھ ھای اجتماعی جنگھا در شرایطی کھ امپریالیس:"آنھا از جملھ نوشتند. کوشیدند

استثمارگر وجود دارند ھم اکنون امکان از بین بردن کامل و ھمگانی وسایل جنگ و حذف ھمھ جنگھا از آنجملھ جنگھای عادالنھ از 
در . زندگی اجتماعی وجود دارد، نادرست است و با آموزش مارکسیستی لنینیستی در باره مبارزه طبقاتی دولت و انقالب مباینت دارد

اما بدین سبب نباید از موضع اساسی . ی ما می توانیم و باید بوجھ شایستھ ای بشر دوستی را مورد استفاده قرار دھیممبارزه طبقات
 در آن ١٩۶٠از نطق دن سیائو پین در جلسھ مشاوره نمایندگان احزاب کمونیستی و کارگری، مسکو، سال "(مارکسیسم لنینیسم دور شویم

 ).  ستی قرار داشتموقعی کھ وی ھنوز در مواضع کمونی
اشخاصی یافت می شوند کھ معتقدند کھ در شرایطی کھ ھنوز امپریالیسم و سیستم بھره کشی انسان از انسان :"رفقای چینی سپس افزودند

این پندار کامال تحقق . را تحقق بخشید" جھان بدون سالح، بدون ارتش، بدون جنگ"، "خلع سالح عمومی"وجود دارد می توان از طریق 
اگر بھ حق خلع سالح ھمگانی و کامل بھ مثابھ راه اساسی مبارزه برای صلح جھانی بنگرند، این پندار را شایع کنند کھ ". "اپذیری استن

امپریالیستھا می توانند داوطلبانھ سالح بر زمین نھند و بکوشند کھ تحت پرچم خلع سالح مبارزه انقالبی خلقھا و ملتھای ستمدیده را از بین 
از نامھ ".(، این بدان معناست کھ عمدا خلقھای جھان را فریب داده و در اجرای سیاست تجاوز و جنگ بھ امپریالیسم خدمت نمایندببرند

الزم است خاطر نشان شود کھ مدافعین خلع سالح ھمگانی و "و یا ). ١٩۶٣ ژوئن سال ١۴کمیتھ مرکزی حزب کمونیست چین مورخ 
الیستھا می توانند کامال خود را خلع سالح کنند و داوطلبانھ سالح بر زمین نھند، می خواھند کھ خلقھا و کامل با موعظھ این نظر کھ امپری

از نطق لیلئوچن چی در ".(ملتھای ستمدیده نیز سالح خود را کھ برای دفاع از تجاوز امپریالیستی مورد استفاده قرار می دھند، تسلیم نمایند
بطوریکھ گفتیم امپریالیسم ھرگز بخلع سالح ھمگانی و کامل تن نخواھد داد "و یا ). ١٩۶٣وامبر  ن٢٨جلسھ شورای جھانی صلح ورشو، 

از نطق گوچیان در چھارمین دوره اجالسیھ شورای سازمان ھمبستگی خلقھای آسیا "(و تنھا مشغول ازدیاد ھمگانی و کامل تسلیحات است
 ). ١٩۶٣ مارس سال ٢٣و آفریقا، الجزیره، 

 کافی نیست کھ نشان دھد کھ مارکسیست لنینیستھا در مواضع درست قرار داشتند و رویزیونیستھا کھ در ١٩۶٣سال پس از  ٣۶آیا گذشت 
اگر . زمان استالین خود را مخفی کرده بودند و پس از درگذشت وی زمام امور را بدست گرفتند تا بھ چھ حد بھ خیانت دست زده اند

خوب است کھ کمونیستھائی کھ کھ فریب خورده اند بخود . انت تاریخ بنامیم سخنی بھ خطا نگفتھ ایمخیانت رویزیونیستھا را بزرگترین خی
 .آیند و با نفی رویزیونیسم بھ شاھراه بزرگ مبارزه کمونیستھا بپیوندند

 
 
 

!زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!  مرگ بر رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی                 


