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 ترس از مردم                                                   
            

 
تشدید بحران اقتصادی  و بھ تبع آن افزایش نجومی قیمت 

ایش سرسام روز افزون بیکاری ، افز کاالھای مصرفی،رشد
 افزایش ھزینھ بھداشت و درمان شرایط  وآور ھزینھ مسکن

غیرقابل تحملی را برای  کارگران ، کارمندان ، معلمان 
رژیم . واکثریت مردم زحمتکش ایران  فراھم آورده است

سرمایھ داری جمھوری اسالمی بھ پیروی از بانک جھانی 
و صندوق بین المللی پول چھار نعل درجھت خصوصی 

زی صنایع تولیدی ایران و بخش خدمات ، درمان و سا
بھداشت و مدارس پیش میرود و دغدغھ ای جزاجرای اصل 

، اجرای سیاست نئولیبرالی در تمامی عرصھ ھای ۴۴
 رئیس جمھور دلقک و خالی احمدی نژاد. اقتصادی  ندارد

 نیز ھمانند جناحھای دیگر مافیائی بند جمھوری اسالمی
اقتصاد “:ر خود تاکید کرده است کھرژیم در سخنرانی اخی

دولتی تجربھ ای شکست خورده و برخالف عدالت می 
باشد، اقتصاد دولتی خالف عدالت است، دولت با تمام قوا 

نیازی بھ اثبات نیست کھ ... “ . است٤٤آماده اجرای اصل 
اقتصاد سرمایھ داری و بیمار دولتی ایران در اثر اجرای 

د شد و فقر و فالکت عظیم  بازھم وخیم ترخواھ۴۴اصل 
رژیم دربن بست . تری دامن زحمتکشان را خواھد گرفت
عامل اصلی این . است، نھ راه پیش دارد و نھ راه پس

بحران اقتصادی و شرایط اسفناک کنونی کل رژیم سرمایھ 
داری جمھوری اسالمیست کھ بر مال و جان و ناموس مردم 

را می بلعد و چنگ انداختھ است، ثروت عظیم نفت و گاز 
برای قشر کوچکی ازنزدیکانش بھشت و برای اکثریت 

.مردم جھنم آفریده است
 

ھیوالی گرانی، فساد و دزدی و مردم شریف ایران درمقابل 
ارتشاء چاره ای جزتشدید مبارزه علیھ  ظلم وزور حاکم و 

سرکوب شدید فعالین . دوضعیت ناھنجار موجود ندار
وق بشر، فعالین  کارگری سیاسی، سندیکائی، فعالین حق

،دانشجوئی ، صدور  حکم اعدام  برای دگراندیشان و 
 منتقدین و شکنجھ و بھ گیر و ببند ھای اخیر ناشی از رشد

 مبارزات مردم و ترس رژیم  از گسترش این روز افزون
 رژیم جمھوری اسالمی. اعتراضات در سراسر ایران است

بار ھا نشان داده  ھمانطور کھ در بد مخمصھ ای گیر کرده و
است از مردم بیش از تھدیدات امپریالیسم آمریکا و یا 
اسرائیل وحشت داردو حاظر است برای بقای خود ھر 

 مطالبات اولیھ وامتیازی را بھ امریکا بدھد اما درمقابل 
کوچکترین  واکنش نشان میدھد و ت بشد،دموکراتیک مردم 

 دستگیری  .ندعقب نشینی را برابر با فروپاشی نظام می بی
 کھ برای حقوق  در  یک ماه اخیرشماری ازفعالین کارگری

اتحادیھ مستقل حرفھ ای   تشکیل  یا برایمعوقھ خود و
دست بھ اعتراض زده اند ، بازداشت و شکنجھ طوالنی 
مدت و حکم اعدام برای فرزاد کمانگر آموزگار شھرستان 

یالق  برای یکی از معلمان یکامیاران ، صدور حکم اعدام
 تبعید ومحرومیت ، انور حسین پناھیشھرستان قروه بنام 

پیمان ازشغل ومحل کاروزندگی بھ مدت سھ سال برای 
 ،بنیانگذار انجمن صنفی کردستان وازفعالین مدنینودینیان 

دانشجوئی دردانشگاھھای ن ازفعالی دستگیری دھھا تن
 کھ عابد توانچھ چپ و مترقی ایران ازجملھ دانشجوی 

  و قرارگرفتھ شکنجھ موردمکرردرچند سال گذشتھبطور 
 تا یید حکم ھشت ماه حبس توسط  سرانجام بدون محاکمھ و

شواریعالی قضایی  ،بازداشت  شماری از فعاالن مدنی 
واجتماعی  و شکنجھ وتحمیل اتھام محاربھ وامنیت ملی بھ 

 نمایشات شنیع اعدام  ،آنھا توسط نیروھای امنیتی وقضایی
ام  در بسیاری از شھرھای ایران تحت عنوان در مالء ع

 و   زن در چند شھر ایران٩، حکم سنگسار اراذل واوباش
 نشان از ترس ووحشت  و ھمھھمھ... ...دھھا نمونھ دیگر

 دامنھ گسترش مبارزات مردم است ووی رذیالنھ رژیم از
میکوشد با وحشیانھ ترین و بیرحمانھ ترین شیوه ھای 

خشم  میلیونھا انفجارتا مبادا یستد ممکن در مقابل آن با
ده ی ارکان  وپایھ ھای پوسم تما بھ یکبارهمردم بھ جان آمده

  .و ضد بشری مافیای حاکم را درھم ریزد

بین المللی  ازفشارھای اسالمی رژیم جمھوری
نظیرتحریمھای پی درپی اقتصادی و تھدیدات نظامی خارجی 

پریالیسم  درایران  سود می جوید و بھ بھانھ نفوذ عوامل ام
و بھ بھانھ خطر خارجی بر شدت سرکوب و اختناق داخلی 

، امنیت "امنیت ملی"  و می افزاید و برای حفظ افزوده
سیاسی اقتصادی بورژوازی دالل و طفیلی درقدرت ازھیچ 

مردم ایران کھ بھ حق . اقدام جنایتکارانھ ای دریغ نمی ورزد
امی و ضد بشری مخالف تحریم اقتصادی و تھدیدات نظ

امپریالسم امریکا و متحدینش بھ ایران ھستند برای تحقق 
حقوق دموکراتیک خود، ایجاد تشکل صنفی و سیاسی ، 

با ... آزادی بیان و اندیشھ، جدائی دین از آموزش و دولت
اتحاد و یکپارچگی و اتکا بھ نیروی مستقل خویش بھ 

درمقابل تش ادامھ می دھد و سرانجام از این نبرد امبارز
رژیم  فاسد و سرکوبگرسرمایھ داری جمھوری اسالمی 

سرنوشت رژیم کثیف جمھوری . سربلند بیرون خواھد آمد
.اسالمی چیزی جز سرنوشت رژیم خائن پھلوی نخواھد بود

 
 



 
 
 ٨٧        مرداد                                        ٢۴                                                  توفان الکترونیکی شماره ٣

  

  افزایش نجومی بھای نفت عللیادداشتی در مورد                             
 

افزایش غیر منطقی بھای نفت درچند ماه اخیر و تاثیرآن بر کشاورزی و مواد غذایی اعتراضات فراوانی را در سراسر جھان ازممالک صنعتی 
قیمت . برانگیختھ است...... یر ھند، ھائیتی، نیجریھ، کامرون، مصر موزامبیک، بورکینا فاسو، سنگال، فیلیپینغرب گرفتھ تا کشورھایی نظ

 دالرمی باشد و گویا دورنمائی برای کنترل  بھای نجومی نفت دیده نمی شود و ھرروز دررسانھ ھای غرب ١۴٠ھربشکھ نفت درشرایط کنونی 
یاه و بھ تبع آن باال رفتن قیمت مواد خوراکی و مایحتاج اولیھ ،اطالعات غیر واقعی و متناقضی تحویل بر سر چرائی افزایش قیمت این طالی س

ھسیتری تبلیغات ضد چین و ھند و غوغای مصرف عظیم نفت و انرژی در این دو کشور و یا برخی  ممالک آسیای غربی گوش . مردم میدھند
 بھترین حالت برای شیر فھم کردن افکار عمومی  داخلی سیاست نفتی سازمان اوپک را رسانھ ھای امپریالیستی در. فلک را کر کرده است

این رسانھ ھا چیزی جز دروغ  و جعل و دامن زدن  بھ جنگ روانی علیھ کشورھای رقیب بھ . مسبب گرانی بنزین و مواد غذائی تبلیغ میکنند
یکاری، افزایش سرسام آور قیمت ارزاق، گرانی مسکن، افزایش بھای بنزین توگوئی تمام مشکالت جھان امروزی نظیر ب. خورد مردم نمی دھند

ناشی از سیاستھای دو کشور بزرگ سرمایھ داری چین و ھندوستان در آسیاست کھ مردم جھان را درمعرض خطر گرسنگی و قحطی قرار ... و 
ید کاری کرد کارستان تا از پیشروی این دوکشور بِویژه چین این دوغول جھانی درحال بلعیدن انرژی جھان بویژه نفت ھستند پس با. داده است

تحریکات نژاد پرستانھ و راسیستی یکی از ارکان تبلیغات رسانھ ھای . را نیز با خود حمل میکند ممانعت بعمل آورد" کمونیسم" کھ نام
وقتی مسئلھ سود و منفعت انحصارات و .  ادامھ داردامپریالیستی اروپا و آمریکا علیھ چین و ھندوستان و ممالک آسیای غربی میباشد کھ بشدت

کارتلھای غول پیکر درمیان باشد ھر تحلیل و تفسیری کھ درمورد علل وضعیت وخیم  اقتصادی مردم صورت گیرد از حقیقت بری است و با 
کاربرساند برافزایش نجومی قیمت بنزین کارگر سھ شیفتھ ای  کھ بھ ناچار باید توسط اتوموبیل شخصی اش خود را بھ محل . واقعیت نمی خواند

اتفاقا روی سخن تبلیغات رسانھ ھای . و مسببین این سیاست لعنت می فرستد و می خواھد بداند مسبب اصلی  چنین سیاستی چھ نیروئی است
شم و طغیان مردم علیھ بورژوازی ھمین کارگران و زحمتکشان و مزد بگیران پائین جامعھ می باشد کھ ھدفمند و با برنامھ می کوشند  خ

 .وضعیت موجود را بھ بیراھھ برند
 

  
 شرکت بزرگ ھواپیمائی در آمریکا با انتشار یک نامھ سرگشاده خواھان پایان بخشیدن بھ بورس بازی، سفتھ بازی و بازی ١٢اخیرا روئسای 

" حلیل کردند وسیاست دولت را کھ با توجیھ قانون این شرکتھا دستگاه  جرج بوش را مسئول افزایش نجومی قیمت نفت  ت. با قیمت نفت شدند
 دالری ١۴٠ دالر از ھربشکھ نفت ۶٠ تا ٣٠بھ دالیل افزایش بھای نفت می پردازد، مورد انتقاد قراردادند و اظھار داشتند کھ " عرضھ و تقاضا

طبق ھمین نامھ سرمایھ ھای بزرگ مالی . آمده استناشی از سفتھ بازی ، تقلب  و بازی با قیمت نفت بوده کھ از قبل آن سود ھای کالنی حاصل 
و کمپانیھای نفتی درطول پنج سال اخیر بازیگران اصلی افزایش نجومی قیمت نفت بوده و برای مثال سھم سرمایھ گذاری  این شرکتھا در پنج 

 ٢۶۵سرمایھ گذاری در ھمین شرکت بھ   میلیارد دالر در صندوق پس انداز ایندکس وابستھ بھ مواد خام بود و امسال حجم ١٣سال گذشتھ 
 . سال۵  برابر در٢٠میلیارد دالر افزایش یافتھ است، افزایشی  بھ رقم

 
 

  درصد است کھ در محاسبھ تقاضای افزایش ٧/٣جالب توجھ است کھ مصرف افزایش ساالنھ نفت درچین و ھند و کشورھای آسیای غربی 
با .  میلیون  بشکھ در روز می باشد٨۶حالی است کھ تولید جھانی نفت بطور تقریبی این در.  درصد است٢/١جھانی نفت درسال حدود 

ھندوستان با .  درصد از نفت جھان را مصرف میکند٨وجودیکھ نیاز چین بھ مصرف نفت  ھر روز افزایش می یابد اکنون این کشور کمتر از 
حال چگونھ می توان با چنین آماری بھ توضیح علل افزایش قیمت . د درصد از نفت جھان رامصرف میکن٣جمعیت یک میلیاردی نیز کمتر از 

  دالر رسیده است پرداخت و این افزایش را بھ گردن ممالکی چون چین و ھند انداخت؟١۴٠نجومی نفت در پنج ماه اخیر کھ بھ بیش از 
 

 
اوپک یک انجمن و یا سازمان ھمکاری تعدادی از . نست از طرفی سیاست سازمان اوپک را نیز نمی توان دلیلی بر افزایش نجومی قیمت نفت دا

این سازمان . کشورھاست و این نھاد فاقد مکانیزمی ھمانند یک کارتل نفتی است کھ قادرباشد تولید نفت جھان و یا قیمت  آن رادرکنترل خودگیرد
 سال اخیر و ۵٠اوپک درخالل . ش تولید نفت بزندفقط براساس سھمیھ بندی نیازھای اعضاء خود است کھ می تواند دست بھ افزایش و یا کاھ

پس افزایش  نجومی و بی رویھ قیمت نفت درشرایط کنونی ربطی بھ سیاست .  دالر دربشکھ  فروختھ است٢٧بھ مدت طوالنی نفت را بھ قیمت 
ملین افزایش نجومی قیمت نفت انگشت اتھام بسوی چین، ھندوستان، برخی کشورھای آسیای غربی و سازمان اوپک بعنوان عا. اوپک ندارد

چھار بزرگترین کمپانی نفتی . زمانی صورت میگیرد کھ سود کمپانیھای نفتی بصورت افسانھ ای و غیر قابل تصوری بھ اوج خود رسیده است
نفت . ر رسیده است  میلیارد دال٣۶ میلیارد دالر درسال گذشتھ سود برده و در  چھار ماه اول سال جاری این سود بھ رقم ١٠٠آمریکا بیش از 

 . دالر ھزینھ دربردارد٢٠ دالر بفروش می رسد برای این کمپانیھا حدود  کمتر از١۴٠-١۴۵کھ ھم اکنون بھ بشکھ ای 
 حال اگریکی از دالیل مھم افزایش نجومی قیمت نفت را ھمین تقلب و سفتھ بازی و اسپھ کالسیون از سوی کمپانیھای نفتی بدانیم، دلیل دیگر 

کھ این امر خود موجب . زایش درشرایط کنونی را باید در سیاست تھدید نظامی آمریکا و اسرائیل علیھ ایران ووقوع احتمالی جنگ دیداین اف
قیمت نفت ھر روز بر اساس اینکھ سیاستمدار آمریکائی چھ . احتکار و ذخیره کردن نفت درکشورھای بزرگ امپریالیستی نظیر آمریکا می گردد

 ژوئیھ درمورد انرژی ھستھ ای ١٩نشست اخیر ژنو شنبھ .  دالر در نوسان است٢٠ الی ١٠چھ اظھار نظر سیاسی میکند بین می گوید و یا 
اما با تھدید مجدد وزیر  امورخارجھ آمریکا . ایران و فروکش کردن فضای جنگی اندکی باعث کاھش قیمت نفت دربازار جھانی شد

 ژوئیھ مبنی ٢١ود بھ کشورھای عربی دوشنبھ کوندولیزارایس بھ ایران در سفر اخیر خ
براینکھ اگردولت ایران تا دوھفتھ دیگر پاسخ منطقی بھ خواست تعلیق غنی سازی اورانیوم ندھد مورد مجازاتھای شدید اقتصادی قرارخواھد 

شود کھ افزایش قیمت نفت ربطی بھ پس مشاھده می. گرفت ومجازاتھای سختی در انتظارش خواھد بود، مجددا باعث تغییر در قیمت نفت گردید
 .......مصرف ساالنھ انرژی ھند، چین و یا کشورھای  آسیای غربی و یا سازمان اوپک ندارد و دالیل
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تضادھای درونی سیستم سرمایھ . این امر را باید درسیستم انگلی امپریالیستی، شرکت ھای فرا ملی نفتی و سیاست جنگی امپریالیسم آمریکا دید

ومی بھای نفت، داری، بازی با قیمت نفت، سفتھ بازی، بورس بازی، جنگ، و تھدید نظامی و تجاوز بھ حقوق ملل است کھ موجب افزایش نج
این قانون نظام سرمایھ داریست کھ برای  کسب حد اکثر سود . بحران اقتصادی، افزایش بیکاری، گرانی و فقر و فالکت میلیونھا انسان میگردد

مایھ داری کھ آلترناتیو بشریت مترقی درمقابل این بربریت و نظام انگلی وویرانگر سر. وغارت و چپاول مردم دنیا را بھ جنگ و نیستی بکشاند
ھر روز میلیونھا مردم را بھ پرتگاه نیستی سوق میدھد و جان ھزاران نفر را در روز میگیرد سوسیالیسم است و تنھا این نظام رھائی بخش 

غلیھ کند وفضای .. …است کھ می تواند بر بحران اقتصادی، گرسنگی، بیکاری، مناسبات انگلی ضد تولیدی و بورس بازی، جنگ و ویرانی
راھی جز انقالب سوسیالیستی و استقرار نظام . رامش، عدالت اجتماعی، صلح و دوستی را برای عموم کارگران و زحمتکشان بھ ارمغان آوردآ

 .  متصور نیستتیسوسیالیس
  

**************                                                                                          
 
 
 
 

 ھشتمین سالگرد درگذشت احمد شاملو توسط چاقو کشان و اوباشان                                             مراسمبرھم زدن              
  را محکوم میکنیمرژیم                                                       

                     
ان ایران قرار بود دردوم مرداد ماه درامام زاده طاھر کرج گرد ھمائی بمناسبت ھشتمین طبق فراخوان کانون نویسندگ

بسیاری از جوانان، روشنفکران و نویسندگان . سالگرددرگذشت شاعر بلند آوازه ایران ، احمد شاملو برگزار گردد
ی و گلباران کردن مزاراو،  یاد این ودوستان و نزدیکان  احمد شاملو راھی امازاده طاھر شدند تا با شعرخوانی، سخنران

لیکن لباس شخصی ھای لمپن و نیروی اوباش انتظامی از مرکز فرمان .  دانشمند معنوی مردم ایران را گرامی دارند
متاسفانھ این مراسم با دستگیری تعدادی از . گرفتھ بودند تا بھ زور چاقو و سرنیزه مانع این مراسم فرھنگی گردند

کتر ناصرزرافشان یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار نگردید و یکبار دیگر رژیم عقب مانده و جوانان و آقای د
تاریک اندیش  جمھوری اسالمی نشان داد کھ او دشمن آشتی ناپذیر علم و ھنر و فرھنگ مردمی است و از افکار احمد 

 پرورش دھنده لباس شخصی ھا، ده نمکی ھا، رژیمی کھ. شاملوھا بشدت می ھراسد و این قبیل تجعمات را بر نمی تابد
و رمضان یخی ھا  باشد نمی تواند از  برادران تنی شعبان بی مخھا این اوباشان و چاقوکشان بسیجی حزب الھی

رژیم جمھوری اسالمی  بر اساس فقھ اسالم و امت بنا شده و  کینھ . ازھنرمندان و ثروتھای معنوی جامعھ حمایت کند
از طرفی ممانعت از برگزاری این . ری  نسبت  بھ شعرا و ھنرمندان و فرھنگ ورزان ایران داردعمیق ووصف ناپذی

رژیم از شکل گیری کانون نویسندگان . مراسم نشان از ترس  ووحشت رژیم  از تشکل و تجمع نیروھای مترقی است
می خواھد کوچکترین امکانی برای ایران و برنامھ ھای اعالم شده فرھنگی این کانون بشدت می ترسد و از ھمین رو ن

 بھ مذاق رژیم خوش نیامد وبا  انجام انتخابات ھیأت دبیران در کانون  اخیرموفقیت.فعالیت فرھنگی بھ  این کانون دھد 
 .ممانعت بعمل آوردن  از این مراسم  خواستھ نشان دھد کھ چنین کانونی را بھ رسمیت نمی شناسد

 
الگرد درگذشت احمد شاملو و محکوم کردن اقدام  ارتجاعی ، سرکوبگرانھ و ضد حزب ما ضمن گرامیداشت ھشتمین س

 .فرھنگی رژیم جمھوری اسالمی خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط  ھمھ دستگیرشدگان است
 

 !مرگ و نیستی بر رژیم ضد فرھنگ جمھوری ایالمی                                    
 !    زنده باد آزادی بیان، اندیشھ و قلم                                           

 

 )توفان(حزب کارایران                                                      
 ١٣٨٧ مراد ماه ٣                                                            

 
 
 
 

 ! از شعرا و نویسندگان ایران کوتاه بادجمھوری اسالمی دست رژیم قرون وسطائی                       
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صحنھ از تجمع اعتراضی در سنندج  علیھ حکم اعدام فرزاد کمانگر                        

 فرزاد کمانگررا قویا محکوم میکنیمابالغ حکم اعدام برای    
  تیر ماه، در دیوان عالی کشور توسط اجرای احکام بھ او ابالغ ٢٠ روز  پنجشنبھ  کھتائید حکم اعدام فرزاد کمانگر، آموزگار مبارز کرد 

 نیز ھمچنین  دو فعال حقوق بشر علی حیدرین و فرھاد وکیلی  توسط دیوان عالی کشور . . خشم و اعتراضات گسترده ای را برانگیختشد

 . یس قوه قضائیھ بھ مرحلھ اجرا در خواھد آمدحکم اعدام این افراد با دستور رئ. ده سال حبس و اعدام محکوم گردیدند  بھ ھر کدام 

كھ یكسال قبل از دستگیري در ھنرستان  است  سال سابقھ تدریس١٢معلم آموزش وپرورش شھرستان كامیاران با ) سیامند(فرزاد كمانگر  

 كردستان بھ عنوان مسئول  ھمچنین عضو ھیئت مدیره انجمن صنفي معلمان شھرستان كامیاران شاخھوی . كارودانش مشغول بھ تدریس بود

نشریھ آموزش و پرورش ( آموزشي رویان -عضو شوراي نویسندگان ماھنامھ فرھنگي  ھمچنین ایشان . روابط عمومي این انجمن فعال بود

 با ٨٥ال آقاي کمانگر از ابتداي س.  داشتھ استفعالیت ) ئاسك( بعنوان عضو ھیئت مدیره انجمن زیست محیطي كامیاران وبوده ) كامیاران 

 کھ براي پیگیري درمان بیماري ١٣٨٥ در مرداد ماه سال  لیکنآغاز فعالیت مجموعھ فعاالن حقوق بشر در ایران بھ عضویت آن درآمد 

 . تھران آمد،در آنجا توسط مامورین وزارت اطالعات دستگیرشد بھ )از فعاالن سیاسي كردستان ( برادرش 

 زندان اوین ، اداره اطالعات کرمانشاه و اداره اطالعات سنندج تحت شدیدترین شکنجھ ھاي ٢٠٩د بازجویي در بن جریان فرزاد کمانگر در

در طي یک  اسالمی  دادگاه انقالب ٣٠قرار گرفت و علیرغم عدم وجود مستندات و در یک روند سیاسي توسط شعبھ وحشیانھ و ضد انسانی 

 اضات گسترده داخلی و بین المللی  و ارائھ اسناد مختلف مبنی بر بی گناھی وی  این اما با اعتر.قیقھ اي بھ اعدام محکوم شد چند محاکمھ 

لیکن جانیان حاکم کھ فاقد .   ضمن بررسی علنی پرونده کمانگر شرایط آزادی وی  را فراھم  نمایند قضائي ایران مسئولین  کھ  می رفت امید

 اجراي احکام زندان رجایي  تیر ماه ٢٠ پنجشنبھ    روز عتراضات گسترده مردم ھرگونھ وجدان و شرافت انسانی ھستند با بی اعتنائی بھ ا

فرزاد کمانگر شجاعانھ درمقابل این حکم غیر عادالنھ و جنایتکارانھ ایستاد و  .شھر کرج اقدام بھ ابالغ حکم اعدام فرزاد کمانگر بھ وي نمود

درپی ابالغ حکم اعدام  فرزاد کمانگر،اعتراضات . ا مورد بخشش قرارگیردزیرا مرتکب گناھی نشده بود ت.از تقاضای عفو امتناع ورزید

 تیر ماه در ٢٩نزدیک بھ ھزار نفر از مردم شھرھای مختلف کردستان روزشنبھ . گسترده ای  در داخل ایران و خارج کشور انجام گرفت

 .ر و آزادی فوری ایشان شدندشھر سنندج مقابل دادگستری  تجمع نمودند و خواھان لغو حکم اعدام فرزاد کمانگ

 حزب ما ابالغ حکم اعدام  را برای فرزاد کمانگر و ھمینطور فرھاد وکیلی و علی حیدرین بشدت محکوم میکند و خواھان آزادی فوری و 

نون آمیز کھ رژیم مستبد و فاشیستی جمھوری اسالمی می پندارد با تشدید فضای رعب ووحشت و بگیر و ببندھای ج. بی قید و شرط  آنھاست

اعتراضات در ایران ھرروز دامنھ وسیع تری  . صورت می گیرد، می تواند جلوی رشد مبارزات مردم را بگیرد" حفظ امنیت ملی" درقالب 

پیروزی از آن . یافتھ و رژیم را توان مقابلھ با پیکار متحد و سراسری مردم ایران کھ برای کسب آزادی و حقوق دموکراتیک میرزمد، نیست

 .ردم ایران استم

                                                        !آزادی فوری و بی قید وشرط فرزاد کمانگر و تمامی زندانیان سیاسی!  ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار و آدمکش جمھوری اسالمی

 )توفان(حزب کارایران                                             

 ١٣٨٧ تیر ماه ٣٠                                                    
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   درصد است٥٠تورم مواد غذایی ایران درآستانھ رسیدن بھ                  

 ھیوالی گرانی حلقوم مردم را میفشارد                                

                                                             

                                                               

 

ھفتھ  (٢١/۴/٨٧ منتھی بھ  فروشی مواد غذایی در ھفتھ شده توسط بانک مرکزی، از قیمت خرده ای آمارھای اعالم بررسی مقایسھ :تابناک  
 .دھد  درصدی مواد غذایی خبر می۴۵ / ٨٢ از تورم ٢٢/۴/٨۶و ھفتھ منتھی بھ ) گذشتھ

   ، این رقم میانگین تورم متوسط یازده گروه از مواد غذایی است کھ قیمت آنھا در سایت بانک مرکزی درج شده»تابناک«بھ گزارش خبرنگار 
 ده گروه دیگر، شاھد افزایش  درصد کاھش داشتھ است، اما۵ھای تازه نسبت بھ سال قبل  کھ بر اساس این آمار، بھای گروه میوه جالب آن . است

 .اند قیمت بوده
بھ جدول باال :( ھای مواد غذایی بھ این شرح است  درصد، رکورددار تورم مواد غذایی است و تورم دیگر گروه٢٣٨در این میان گروه برنج با 

کزی در بسیاری از موارد مربوط بھ ھای فرض شده توسط بانک مر اند کھ قیمت ھای فوق در حالی بھ دست آمده شاخص. ) توفان-توجھ کنید
در حالی کھ . اند ھای مذکور طی یک سال گذشتھ تقریبا ثابت فرض شده برای مثال، قیمت کره و پنیر پاستوریزه در گزارش. ھای قبل است سال

 ".رسند  می درصد گرانتر از سال گذشتھ بھ فروش۵٠ تا ٣٠ھای اخیر حتی توسط شرکت دولتی پگاه  قیمت این کاالھا در ھفتھ
 

با یک نگاه بھ آمار رسمی و جدول فوق بسادگی می توان دریافت کھ اکثریت مزدبگیران زحمتکش ایران تحت چھ شرایط اسفناکی  بسرمی برند 
بی این تازه آمار رسمی است واقعیت این است کھ  گرانی در طول یک سال اخیر . و چگونھ در چنگال گرانی و تورم و ھرج  اقتصادی  اسیرند

مردم می پرسند وعده پول نفتی کھ قرار بود بر . است و فقر و فساد و دزدی  تار وپود جامعھ را فرا گرفتھ و بشدت افزایش یافتھ استسابق بوده 
 ملییارد ٩٠٠ دالر  و ١۴٠ میلیون بشکھ نفت در روز با  قیمت نجومی ۵/۴تولید . سر سفره زحمتکشان  بیاید بھ شکم چھ کسانی ریختھ میشود

کارگری کھ قدرت ابتیاع یک کیلو گوشت گوسفند را ندارد و .   نفتی در سال گذشتھ صرف چھ مسائلی در مملکت شده  و میشوددالر درآمد
آنھم  درمنطقھ متوسط  و یا فقرنشین تھران خم )  متر مربع۵۵( اتاق  کوچک ٢ ھزار تومان  برای ۴۵٠کمرش زیر بار پرداخت اجاره ماھانھ 

ختمانھای سر بھ فلک کشیده، این اتوموبیل ھای آخرین مدل، این رستورانھای  مدرن و با استاندارد ھای اروپائی، این شده است می پرسد این سا
آیا جز . آری اینھمھ نعمت و فراوانی در اختیار چھ کسانیست... میوه جات رنگارنگ و این ھمھ ریخت و پاشھای سفر بھ کیش و دوبی و فرنگ

و ریاکار و با این رئیس جمھور شارالتانشان درحرف از بی چیزان دفاع میکنند  لیکن درعمل از گردن کلفتھای این است این مالیان دروغگو
رژیم کھ انیھمھ نسبت بھ اغنیاء . بازاری، آقا زاده ھا و سرمایھ داران زالو صفت کھ بھ غارت و چپاول پول نفت و دسترنج کارگران مشغولند

 ماه ھنوز ۶  اما نسبت بھ فقرا وبی چیزان کھ برای حقوق حقھ خود ، حقوق معوقھ خود، حقوقی کھ  بیش ازرئوف است  و بھ آنھا مھرمی ورزد
خشن و بیرحمانھ برخوردکرده ....پرداخت نشده است، بھ کارگرانی کھ برای تشکیل اتحادیھ مستقل تالش میکنند تا از حقوق خود بھتر دفاع نمایند

منصور اسالو رئیس اتحادیھ شرکت واحداتوبوسرانی تھران و . رائیلی  بشدت  آنھا را سرکوب و بھ بند میکشد، بیشرمانھ با انگ آمریکائی و اس
 اتحادیھ ھای حرفھ ای کارگران را مضر بھ حال بقای  تشکیلدھھا تن از فعالین کارگری بھ جرم بیان حقیقیت درزندان بسر می برند و رژیم

 . .از شکلگیری آنھا ممانعت بعمل می آورد و ازھمین رو بشدت پوسیده اش می بیند
   

 وضعیت وخیم  اقتصادی و ترور و اختناق  کنونی غیر قابل تحمل است وصد ھا اعتصاب کارگری در ماھھای اخیر و رو در رو شدن کارگران 
راده و عزم کارگران برای زندگی بھتر، نشان از ا.... مسلح و امنیتی رژیم سرمایھ درنیشکر ھفت  تپھ و یا   الستیک سازی البرز ھایبا نیروی

 تحت رھبری صحیح سیاسی قرار گیرد رژیم را فلج کرده و نتایج اگر این مبارزات. ھمھ مردم  زحمتکش است برای نھ فقط برای خود بلکھ 
 با متشکل شدن  و پیکار تنھا.  تشکیالت است وحدت و چاره رنجبران برای رھائی از فقر وگرانی و بی حقوقی. ببار خواھد آورددرخشانی 

 . از حلقومش بیرون کشیدحق را بزور نمود و وادار رژیم را بھ عقب نشینی  گام بھ گام کھ می توان جمعی است
 

  !چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است                                             
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     ١٣٣٢بھ مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد کودتای ننگین             
              

The coup d'鴡t makers (the Shah's troops) 
carrying the portrait of the Shah, August 19, 1953 

The Shah's troops at the looting of 
Dr. Mossadegh's house, August 19th, 1953 Dr. Mohammad Mossadegh in trial 

by the Shah, 1953 

               

  مرداد بیاموزیم٢٨ تجربھ خونین کودتای      از
 ١٣٣٢بمناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد کودتای ننگین                            

 
بزودی پنجاه و پنجمین سالگرد کودتای سیاه ایران فرا 

نخستین کودتای تاریخ پس از جنگ سرد توسط . میرسد
 نمونھ تجربھ شده ایران را .امپریالیستھا درایران انجام گرفت

م آمریکا در سایر ممالک ازجملھ اندونزی و شیلی امپریالیس
نیز بکاربرد و علیرغم وجود تجربھ تلخ درآن توطئھ ھا نیز 

ایران، کشورما خرگوش آزمایشگاھی . موفق از کاردر آمد
یک دسیسھ آموزی بزرگ برای سلطھ امپریالیسم بعد از 

 .جنگ بود
ھوادران سلطنت ننگین پھلوی، دوستداران امپریالیسم 

ریکا، پاره ای آشفتھ فکران کھ بھ مراحم امپریالیستھا دل آم
بستھ اند و بزعم خودشان برای رفع بیکاری و دلمشغولی 
برای جامعھ الئیک و مدرن سینھ می زنند و آنرا برای فریب 

آنھا در مورد فاجعھ . مردم از خصلت طبقاتیش تھی میکنند
ند و یا  مرداد سکوت می کنند و آنرا زیر سبیلی رد میکن٢٨

دکتر مصدق رھبر برجستھ مبارزه برای ملی شدن صنعت 
نفت را بھ باد انتقاد ناجوانمردانھ و خائنانھ می گیرند کھ گویا 
وی بعلت اشتباھتش دربرخورد با شاه و روحانیت و مکی و 
بقائی و نظایر آنھا کنار نیامدنش با آنھا و در اثر لجبازی و 

ی را کھ می توانست کلھ شقی، بختھا و فرصتھای فراوان
برخی . دست دردست شان جوانبخت بھ ثمر رساند، برباد داد

از این انتقادات بقدری مسخره است کھ تکرار آنھا برای 
یکی ازمدعیان . دانستن خوانندگان خالی از لطف نخواھد بود

مدعی است کھ مصدق با برکنار " بیطرفانھ" تاریخنگاری 
اسد دادگستری، با کردن پاره ای از قضات بد نام و ف

درگیری با روحانیت و سلطنت، جبھھ داخلی مبارزه برای 
توگوئی اخراج . ملی کردن صنعت نفت را تضعیف کرد

قضات بدنام و مرتجع، ارتشیان رشوه خوار و بی فرھنگ و 
قلدر و نوکرصفت و خاطی و روحانیتی کھ ماھیتش امروز 

یف برھمھ کس و حتی بر ھمھ ناکسان روشن است بھ تضع
این ازھمان  نوع تئوریھای من . نیروی ملی منجر می شود

ھمھ با " یعنی ھمان تئوری معروف . در آوردی خمینی است
کھ مرزمیان دوست و دشمن رامخدوش می کرد و " ھم

درسایھ دیوار الالئی این تئوری خوفناک دشنھ ھای اسالم 
ناب محمدی را برای بریدن گردن آن خوشخیاالنی کھ بھ 

این تکرار . ینی تسلیم شده بودند صیقل می دادمکر خم
تاریخی است کھ دید ضد کمونیستی و بورژوائی اجازه نمی 

 .دھد چیزی از آن برای راه آینده آموخت
 ٢٨حزب ما بمناسبت پنجاھمین سالگرد کودتای خونین 

مرداد جمعبندی ارزنده و آموزنده ای از تجربھ این کودتا در 
 انتشار داده کھ مورد ١٣٨٢  مھر ماه۴٣توفان شماره 

استقبال بسیاری از خوانندگان و مبارزین قرارگرفت و 
اکنون بھ  مناسبت  پنجاه و پنجمین سالگر این کودتا بھ 

 :انتشار مجدد آن مواضع مبادرت می ورزد

 
 
 



 
 
 ٨٧   مرداد                                        ٢۴ شماره                                                                      توفان الکترونیکی٨

          
 " مرداد بیاموزیم٢٨از تجربھ خونین   "          

 
 مرداد نشان میدھد کھ آمریکا و ٢٨تجربھ .  مرداد نشان میدھد کھ نباید بھ خاندان ننگین سلطنت پھلوی اعتماد کرد٢٨تجربھ 

ی امپریالیستی بوده و اختالفاتشان بر سر غارت غنایم نباید منجر بھ خطا درتحلیل از ماھیت انگلیس ماھیتا سرمایھ دار
امپریالیسم .  مرداد می آموزد کھ امپریالیستھا از ھرقماشی دشمنان مردم ایران و جھان ھستند٢٨تجربھ . امپریالیستی آنھا گردد

 .خوب و بد ندارد
  

ھ مھیتا ارتجاعیست ھمواره درروند مبارزه درکنار امپریالیسم و ارتجاع داخلی قرار  مرداد می آموزد کھ روحانیت ک٢٨تجربھ 
 مرداد می آموزد کھ بورژوازی ملی دریک کشور نیمھ مستعمره نیمھ فئودال خصلت دوگانھ دارد و دلبستن بھ ٢٨تجربھ . میگیرد

 مرداد بھ ما ٢٨تجربھ .  وی نادرست می باشدمعجزات بورژوازی ملی برای قطع کامل دست امپریالیسم و سپردن رھبری بدست
می آموزد کھ دریک کشور نیمھ فئودال و نیمھ مستعمره فقط با تکیھ بر تقسیم انقالبی ارضی و بسیج دھقانان برھبری طبقھ 

 .کارگر کھ درحزب کمونیستی متشکل است امکان پیروزی انقالب دمکراتیک نوین میسر است
 

موزد کھ برای مقابلھ با امپریالیسم باید بھ تصفیھ جببھ داخلی توس جست و درون را ازدشمنان و  مرداد بھ ما می آ٢٨ تجربھ 
با تکیھ بھ ارتجاع داخلی ھرگز نمی توان یک مبارزه موفق ضد امپریالیستی را بھ پیش . متحدین بالقوه امپریالیسم پاک کرد

قاطعیت در امر مبارزه ضد امپریالیستی بھ طبقھ کارگر تکیھ کرد،  مرداد بھ ما می آموزد کھ باید برای پیگیری و ٢٨تجربھ .برد
 مرداد می آموزد کھ مبارزه ضد امپریالیستی بدون ٢٨تجربھ . دھقانان را بسیج نمود و برای بھبود شرایط زندگی آنھا اقدام کرد

 مرداد می آموزد کھ با ٢٨ھ تجرب. مبارزه برای دموکراسی، بدون برسمیت شناختن حقوق مساوی خلقھای ایران میسر نیست
آزادی حزب طبقھ کارگر، اتحادیھ ھای کارگری، سازمانھای دموکراتیک زنان، دانش آموزان، جوانان جمعیتھای ضد استعمار و 

این امر فقط بھ نفع امپریالیسم و ارتجاع تمام . صلح نباید بھ مخالفت برخاست و مرزھای فعالیت توده ھای مردم را محدود کرد
 .د کھ از آمدن توده مردم بھ خیابانھا ھراس داردمی شو
 ٢۵ مرداد نشان داد کھ با قیام مردم بازی شدو بی برنامگی و سردرگمی رھبران حزب توده مانع از آن شد کھ تحوالت ٢٨تجربھ 

گ و مارصفت  مرداد نشان داد کھ نباید فریب ماموران رنگارن٢٨تجربھ . مرداد بھ قراری یک جمھوری دموکراتیک بدل گردد
ماموران استعمار و امپریالیسم بھ ھر نام و نشانی کھ باشند مامور استعماریند و برای منافع امپریالیسم کار . امپریالیستھا راخورد

ماموران امپریالیسم و استعمار را نمی توان بھ . ھندرسن با شوارتسکف، با مک گی و سرپرسی ساکس فرقی ندارند.. می کنند
 مرداد نشان داد مھ طبقھ بورژوازی ملی ایران ازقدرت گرفتن کمونیستھا  و حضور طبقھ کارگر ٢٨تجربھ . م کردخوب و بد تقسی

 .درصحنھ و ھراس از اینکھ رھبری مبارزه را ازدست بدھد بھ عقب نشینی مبادرت کرد و صحنھ مبارزه را خالی نمود
 

ق علیرغم آزادیھای نسبی بھ کف آمده نمی توانست بعلت قدرت  مرداد نشان داد کھ حتی دردوران دولت دکتر مصد٢٨ تجربھ 
 و قوای انتظامی ھرگز انتخابات آزادی ١ارتجاع داخلی، دربار، روحانیت، فئودالھا، قدرت و نفوذ سران قوای سرکوب نظیر ارتش

 برضد کمونیسم و انقالب را  کھ مبارزه١٣١٠حزب توده ایران کماکان غیرقانونی و تحت تعقیب بود، قانون سیاه  . صورت بگیرد
بر پیشانی خود نوشتھ بود برعلیھ کمونیستھا بکار می رفت، چماقداران پا ایرانیست و سومکا و آریا و زحمتکشان دکتر بقائی و 

را بھ قتل می رساندند و مانند ھمین  لباس شخصیھا  و چماقداران " پیراھن سفید" خلیل ملکی ھر روز و ھفتھ کمونیستھای 
این تجربھ آموخت کھ آزادی و . لھی بھ نمایشات عظیم کارگری حملھ می کردند و ھرگز تحت تعقیب نیز قرار نمی گرفتندحزب ا

 .دموکراسی ماھیتا طبقاتی است و برای حمایت از این دستآورد ھا باید برای کسب و تعمیق آن پیکارکرد
 

 کار آزموده نبود، بھ بورژوازی ملی دلبستھ بود، نقش مستقل  مرداد نشان داد کھ رھبری حزب توده ایران یک رھبری٢٨تجربھ 
خودرا دررھبری انقالبی بھ فراموشی سپرده بود و در لحظات حساس تاریخ ایران بھ دنبالھ روی از بورژوازی ملی پرداختھ بود 

 مرداد درطی ٢٨ت راست روی این رھبری در آنجا بروز کرد کھ پس از شکس. و سیاست مستقل خویش را فراموش کرده بود
انتشار کتابی اعالم داشتند کھ شکست نھضت ملی ایران محتوم بود زیرا این حق بورژوازی ملی است کھ درمرحلھ انقالب 

 .دموکراتیک رھبری را بدست بگیرد و با این کار خودرا از نظر روحی خلع سالح کرد
 

ھ مارکسیستی لنینیستی نیاز داریم، پس بکوشیم تا دیر نشده  مرداد نشان داد کھ ما برای پیروزی بھ یک حزب یکپارچ٢٨تجربھ 
 .ھمھ نیروی خویش را دراین راه متحد کنیم

 
آن وسیلھ تحمیق عمومی " مظھر ھویت ملی"  مرداد نشان داد کھ دربار کانون فساد و توطئھ باقی می ماند کھ ادعای ٢٨تجربھ 

 .د خاندان تزار ھا کند و بھ خاکروبھ تاریخ افکندباید این بت سنگی را درھم شکست و از ریشھ مانن. است
 

  ! در ایران و استعمارامپریالیسم عامل  این ننگ و نفرت بر خاندان ننگین پھلوی             
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 )٨(آغاز فروپاشی سوسیالیسم در شوروی یک بازنگری مجدد                

 "      دولت عموم خلق"دیکتاتوری پرولتاریا و                           
اتحاد " کمونیست"رادمنش در تائید برنامھ حزب 

برنامھ : "شوروی در کنگره بیست و دوم نوشت
ان جامعھ کمونیستی فصل جدیدی در دانش ساختم

مارکسیسم لنینیسم، در باره تحولی کھ در گذار از 
سوسیالیسم بھ کمونیسم در ماھیت دولت دیکتاتوری 
پرولتاریا و ماھیت حزب طبقھ کارگر صورت می گیرد 

دولت دیکتاتوری پرولتاریا و حزب . گشوده است
خلق کمونیست در اتحاد شوروی بھ دولت و حزب ھمھ 

ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا با از . تبدیل می گردند
میان رفتن طبقات استثمارگر، با شروع ساختمان جامعھ 

مجلھ دنیا سال دوم شماره ".(کمونیستی از بین می رود
رادمنش برای تاکید صحت نظریات  )١٣۴٠ پائیز ٣

کنگره بیست و دوم حزب رویزیونیست شوروی بھ 
آموزگارش خروشچف، رفیق خیال خودش با پیروی از 

استالین را بھ باد حملھ گرفت کھ نظریات نادرستی در 
مورد تشدید مبارزه طبقاتی در شوروی بیان داشتھ است 

در چنین شرایطی بود کھ استالین حکم :"و نوشت
نادرست زیرین را کھ مبنای توجیھ تئوریک یک سلسلھ 

ھرچھ قدر :"بی قانونی ھا قرار گرفت بیان داشت
فت کنیم و ھرچھ قدر موفقیت بدست آوریم، خشم پیشر

بقایای طبقات بھره کش کھ شکست خورده اند بھمان 
اندازه بیشتر شدت می یابد و بھ اشکال مبارزه حادتر 
متوسل می گردند و بیشتر بھ دولت شوروی زیان وارد 

 .   )"استالین(می سازند
سیر حوادث در شوروی نشان داد حق با استالین بود و 

.  با خروشچف و دنبالھ روانش نظیر رادمنشنھ
رادمنش با بیان این مطلب می خواھد ثابت کند کھ 
مبارزه طبقاتی با رسیدن بھ فاز کمونیسم نھ تشدید بلکھ 
تضعیف می گردد و لذا لزوم استقرار دولت دیکتاتوری 
پرولتاریا کھ نماینده منافع طبقھ کارگر است بطور کلی 

پرولتاریا لزوم خود را از دست دیکتاتوری . منتفی است
میدھد و جای آنرا دولت غیر طبقاتی و بھ سخنی دولت 

 .    عموم خلق می گیرد
پس از :"در برنامھ حزب رویزیونیست شوروی می آید

آنکھ پیروزی کامل و قطعی سوسیالیسم یعنی مرحلھ 
اول کمونیسم و انتقال جامعھ را بھ مرحلھ ساختمان 

 آن تامین نمود، دیکتاتوری کمونیسم در خطوط اصلی
پرولتاریا وظیفھ تاریخی خود را انجام داده و از نظر 
وظائف تکامل داخلی ضرورت خود را در اتحاد 

دولت کھ بھ مثابھ دولت . شوروی از دست داده است
دیکتاتوری پرولتاریا ظھور کرد بدولت تمام خلق و آلت 

بھ ". اجرای منافع و اراده تمام خلق تبدیل گردیده است
موجب این حکم پیش از آنکھ دولت بھ مثابھ آلت 
دیکتاتوری پرولتاریا زائل شود دیکتاتوری طبقھ کارگر 

 .   ضرورت خود را از دست میدھد

مارکسیسم ولی بھ ما می آموزد کھ دولت وسیلھ و آلت 
مبارزه طبقاتی، ارگان ظلم یک طبقھ بر طبقھ دیگر 

. ھ معینی استھر دولتی، دولت دیکتاتوری طبق. است
دولت تا زمانی کھ موجود است، نمی تواند مافوق 

 . طبقات و عموم خلق قرار گیرد
کمونیستھا فریبکار نیستند آنھا بر خالف بورژواھا کھ 
ماھیت دیکتاتوری طبقاتی خود را با دغلکاری پارلمانی 
می پوشانند بھ صراحت می گویند کھ آنھا دیکتاتوری 

 بورژوازی می گذارند و خود را بھ جای دیکتاتوری
دولت . دموکراسی پرولتاریائی را بر قرار می سازند

پرولتاریا دولتی دیکتاتوری علیھ طبقات سرنگون شده 
ستمگر، و دموکراتیک برای طبقات در زنجیر است کھ 

ماھیت دولت . امروز بر قدرت سیاسی دست یافتھ اند
آن کس میخواھد . در این خصلت طبقاتی آن نھفتھ است

بھ حذف دولت اقدام کند در حقیقت بھ حذف دیکتاتوری 
پرولتاریا کھ عامل سرکوب طبقات غیر پرولتریست 

وی دولت را از ماھیت طبقاتی آن جدا . اقدام میکند
میکند و این مقولھ را بھ صورت کلمات پوچ و بی 

خروشچف می گفت کھ . محتوی در می آورد
ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا قبل از زوال دولت "

و این شبھھ را القاء می کرد ". خود را از دست می دھد
کھ گویا پس از پایان دیکتاتوری پرولتاریا یک مرحلھ 

.  نیز موجود می باشد" دولت عموم خلقی"باصطالح 
مارکس در انتقاد از برنامھ گوتا نظر خود را در مورد 
. لزوم دیکتارتوری پرولتاریا در دوران گذار بیان داشت

بین جامعھ :" بھ تشریح این حکم مارکس پرداختلنین
سرمایھ داری و جامعھ کمونیستی دورانی وجود دارد 

مطابق با . کھ دوران تبدیل انقالبی اولی بھ دومی است
این دوران یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد و 
دولت این دوران چیزی نمی تواند باشد جز دیکتاتوری 

این آموزش یعنی دیکتاتوری دولت بنا بر . "پرولتاریا
پرولتاریا زمانی زایل می گردد کھ جامعھ و آن ھم نھ 
فقط در یک کشور بلکھ در عرصھ جھانی بھ کمونیسم 
رسیده باشد کھ لزوم سرکوب داخلی و خارجی موجود 

دیکتاتوری پرولتاریا برای تمام این دوران گذار . نباشد
 یعنی کھ سرمایھ داری را از آخرین فاز سوسیالیسم

زیرا مبارزه طبقاتی از . کمونیسم جدا می کند لزوم دارد
در تمام . جنبھ سیاسی و ایدئولوژیک بپایان نرسیده است

آموزش مارکسیسم ما با این حقیقت روبرو می شویم کھ 
دیکتاتوری پرولتاریا شکل دولت در مرحلھ گذاز از 

لنین می . سرمایھ داری بھ مرحلھ عالی کمونیسم است
ذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم البتھ نمی تواند گ:"گفت

اشکال سیاسی بسیار فراوان و متنوع را ببار نیاورد، 
ولی ماھیت آن در این جریان عینًا ثابت می ماند کھ آن 

  ".ھم عبارت از دیکتاتوی پرولتاریا می باشد
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 برای .روشن است با این آموزش تاریخی و علمی نمی تواند زوال دیکتاتوری پرولتاریا قبل از دولت دست دھد
کھ دیگر گویا " دولت عموم خلق"وی دیکتاتوری پرولتاریا را بدور می افکند و دولت را تحت لوای . خروشچف ولی امر طور دیگری است

خروشچف تمام آموزش مارکسیسم را در باره ماھیت دولت و جدا ناپذیری ماھیت طبقاتی از شکل . ندارد حفظ می کند" دیکتاتوری"ماھیت 
دولت "یکی ھمین برای خروشچف گویا دولتھائی نیز وجود دارند کھ فاقد ماھیت طبقاتی ھستند کھ از جملھ آنھا . دولت بزیر سئوال می کشد

کھ پس از زوال " دولت عموم خلق"لیکن این تئوری رویزیونیستی زھر دیگری نیز در نھاد خود دارد و آن اینکھ با طرح . است" عموم خلق
ا بھ عدم آنھا دیکتاتوری پرولتاریا ر. دیکتاتوری پرولتاریامستقر می گردد، این القاء شبھھ ایجاد می شود کھ گویا پرولتاریا دموکرات نیست

کھ بورژوازی برای تبرئھ خویش دامن می زند سوء استفاده " دیکتاتوری"دموکراسی متھم می کنند و از ھمان اشتباه رایج ذھنی مردم در باره 
یدان برای تو گوئی در دوران استقرار دولت دیکتاتوری پرولتاریا خبری از دموکراسی نبوده است و تنھا با زوال دیکتاتوری پرولتاریا م. می کند

وقتی آنھا اظھار می کنند کھ دموکراسی در تکامل خود با تکامل آتی دموکراسی و تبدیل آن بھ باصطالح . اعمال وسیع دموکراسی باز می شود
دموکراسی عموم خلق ممکن " دولت عموم خلق"آنھم فقط در شرایط تبدیل دولت دیکتاتوری پرولتاریا بھ باصطالح " دموکراسی عموم خلق"

 .   ت در حقیقت ترویج یک ایده بورژوائی را بعھده گفتھ انداس
ھر فردی کھ با مارکسیسم آشنا باشد و آموزش دولت و دیکتاتوری پرولتاریا را بشناسد می داند کھ ھم دموکراسی و ھم دیکتاتوری بمثابھ شکل 

 . نمیتواند وجود داشتھ باشد" کراسی عموم خلقدمو"دولت مفھوم طبقاتی دارند تنھا دموکراسی طبقاتی موجود است و ھیچ باصطالح 
دموکراسی برای اکثریت عظیم خلق و سرکوب نمودن با توسل بجبر یعنی محروم ساختن استثمارگران و ستمکاران از :"لنین می گفت

 ".  دموکراسی، چنین است تعبیر منظره دموکراسی در جریان گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم
ھ طبقات استثمارگر دیکتاتوری اعمال می کند، آنھا را سرکوب می نماید، مقاومت آنھا را درھم می شکند ولی نسبت بھ پرولتاریا نسبت ب

تنھا با دیکتاتوری پرولتاریاست کھ . این دو روی یک سکھ است. زحمتکشان رئوف است و دموکراسی بی قید و شرط رابرایشان اعمال میدارد
بدون دیکتاتوری پرولتاریا بحث در باره دموکراسی واقعی برای . سی برای توده ھای زحمتکش امکان پذیر استتکامل و توسعھ بیسابقھ دموکرا

 پس چگونھ است کھ خروشچف می خواھد بدون اعمال دیکتاتوری، دموکراسی برای زحمتکشان ھدیھ آورد؟  . زحمتکشان اصال بی معناست
دموکراسی بورژوازی، دموکراسی پرولتری را رد می نماید و بر عکس دموکراسی . ندخروشچف در واقع نظریات بورژواھا را تبلیغ می ک

دموکراسی بورژوازی ھر قدر کاملتر . سازش این دو دموکراسی متضاد و آشتی ناپذیر ممکن نیست. پرولتری نافی دموکراسی بورژوازی است
از نقطھ نظر بورژوازی کھ نظر . نقدر با وسعت بیشتر تکامل می یابدو عمیق تر ریشھ کن شود، دموکراسی پرولتری با رھبری طبقھ کارگر ھما

خروشچف در واقع این توھم را دامن میزند کھ گویا با . خروشچف نیز ھست، وجود چنین وضعی بمعنی عدم وجود دموکراسی در کشور است
" دموکراسی عموم خلق"کتاتوری را حذف نمود تا بھ باید دی. وجود اعمال دیکتاتوری نسبت بھ دشمن طبقاتی نمی توان از دموکراسی دم زند

 ".   ھمھ با ھم. "دست یافت بھ دولتی کھ برای ھمھ باشد
لنین در انتقاد بھ این نظریھ بود کھ . صحبت می کرد" دموکراسی ناب"نظر خروشچف نظریھ پوسیده کائوتسکی مرتد است کھ از 

است کھ عدم درک مبارزه طبقاتی و نفھمیدن ماھیت دولت را آشکار می سازد، بلکھ دموکراسی خالص، نھ تنھا یک عبارت بیخردانھ :"نوشت
در جامعھ کمونیستی دموکراسی با استحالھ و تبدیل بھ عادت از میان خواھد رفت،ولی ھیچوقت . ھمچنین عبارت بس پوچ و بیمعنائی است

از حکومت مطلقھ بھ دموکراسی بورژوازی، :"یک تاریخ چنین است لنین بود کھ می گفت سیر دیالکت".وجود نخواھد داشت" خالص"دموکراسی 
  این بدان معنا بود کھ در دوره عالی کمونیسم بھ ".از دموکراسی بورژوازی بھ دموکراسی پرولتری، از دموکراسی پرولتری بھ ھیچ دموکراسی

این سخن لنین در عین حال پاسخی بھ .ز از میان می رودموازات از بین رفتن طبقات و نابودی دیکتاتوری پرولتاریا، دموکراسی پرولتری نی
مردم را عوامفریبانھ بدنبال نخود " دموکراسی ناب و بی قید و شرط"ترتسکیستھای وطنی است کھ با نفی ماھیت طبقاتی دموکراسی، با تبلیغ 

 .    سیاه می فرستند
مدافع منافع قشر بروکرات " دموکراسی عموم خلق"این دولت . نبودخروشچف نیز فاقد ماھیت طبقاتی " دولت عموم خلق"حقیقت آن است کھ 

این . ممتاز در شوروی بود کھ از مدیران کارخانجات و کارمندان و صاحب منصبان دولت و حزب تشکیل شده و از منافع آنھا دفاع می کرد
این دولت . رخاستھ بودند سرکوب و سر بھ نیست کرددولت فاشیستی بود زیرا بھ شدت کمونیستھای واقعی را کھ با رویزیونیستھا بھ جنگ ب

 .  باصطالح دموکراتیک کوچکترین دموکراسی برای زحمتکشان شوروی بھ ارمغان نیاورد و دموکراسی برای آنھا را نیز از بین برد
یز ولی قدرتمند بر سرنوشت گروھی نا چ. حمایت از رفیق استالین گوشمالی می شد، کتابھایش قدغن شد، عکسھایش سانسور و تحریف گردید

دوران رویزیونیستھا مانند ھمھ دولتھا ماھیت طبقاتی " دولت تمام خلق"ماھیت . حاکم شدند" دولت عموم خلق"پرولتاریای شوروی زیر لوای 
 دستش رو شده سبک و روش وی فاشیستی بود زیرا از منافع مرتجع ترین اقشار جامعھ شوروی از منافع مافیای سرخ کھ امروزه دیگر. بود

رویزیونیستھا با بھ زیر سئوال بردن ماھیت دولت، دیکتاتوری . بر مال شود" دولت عموم خلق"زمان الزم بود تا ماھیت . است، حمایت می کرد
 سر کار پرولتاریا را نیز بزیر سئوال بردند و مفاھیم مارکسیستی دیکتارتوری و دموکراسی را تحریف کردند و دیکتاتوری قشر ممتاز را بر

 ادامھ دارد.   آورند
 
 

                                                                       ****   *** ******* 
 انجام گیرد درجھان د اقل اقدامی کھ باید برای کاھش فقر و گرسنگی ح                                        

:آیا می دانستید            

. میلیارد دالر حاصل خواھد شد و با این مبلغ می توان کمی از فقر  و گرسنگی جھان کاست١٠٠ درصد ازبودجھ  خود را درسال تقلیل دھد، ١٠ سازمان نظامی ناتو اگر -      

 ٣۴۵ف میگردید می توانستند فقط بابت بھره ساالنھ مبلغ  کھ تاکنون پرداخت کرده اند حذسعھ و یا تحت سلطھ بھ ممالک بزرگ صنعتیو بدھکاری کشورھای درحال تراگ -       
.میلیلرد دالر پس انداز و صرف نیاز ھای غذائی مردم نمایند

مد  میلیارد دالر درسال حاصل خواھد ا١٣٠ درصد از تولید ناخالص ملی خود را بھ کشورھای عقب نگاھداشتھ درجنوب اختصاص دھند، ٧/٠کشورھای بزرگ صنعتی گرا -        
.  فقر و گرسنگی را درجھان کاھش دادتا حدی شدتو با آن می توان 

 و سوء تغذیھ درجھان   گرسنگی بخشی از میلیارد دالر حاصل خواھد امد کھ با آن می توان ٢۵٠ مبلغ  پا انداز گرددیک چھارم پولی کھ صرف تبلیغات بازرگانی میشود اگر -      
. کاھش داد را

ی کھ کشورھای شمال بھ کشاورزان خود می پردازند بھ صرف تکامل کشاورزی درجنوب گردد یک میلیارد دالر درروز حاصل خواھد آمد کھ می توان در این سوبسیداگر   -     
.کشورھا بھ تولید مواد غذائی و مبارزه با فقر و گرسنگی پرداخت
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