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 زاد سرمايه داریبحران ، هم
 ) تريليون دالر توسط ماليات دهندگان جهان به بانکها تزريق شده است٥(

 
بحران مالی عظيمی که در آمريکا بروز کرده است تمامی کشورهای سرمايه داری جهان را درخود فروبرده و 

به ستايش و تبليغ آن نشسته " يندهجامعه آ" که بورژوازی اينچنين بلند و غرا بعنوان " مصرفی" بدينسان جامعه به اصطالح
چيزی جز يک جامعه پوسيده و روبه فساد وزوال نيست که هر چه بيشتر زخمهای کهنه ودائمی سرمايه داری را که سعی 

دنيای سرمايه داری و امپرياليستی بطور مداوم درچنگال بحران عميق ووخيم مالی و . درپنهان کردنشان ميشد آشکار ميکند
رچهار چوب بحران عمومی و ادواری سرمايه داری قابل توضيح است گرفتاربوده  هيچگاه ازآن رهائی اقتصادی که د
اين بحران مربوط به اشتباه اين دولت . اين بحران های ادواری نه جديد، نه تصادفی، نه قسمی و نه موقتی است. نخواهد يافت

اين طبيعت نظام سرمايه داريست که هرازگاهی . شناسانه نيستو يا  آن دولت و يا افراد فاقد صالحيت و يا سياست غير کار
تضادهای عميق بين مناسبات توليدی و نيروهای مولده بطور متمرکز دررشد تضادهای . با اين بحرانها مواجه ميگردد

 .طبقاتی آشکار شده ووقتی به نقطه اشباع ميرسند به ايجاد بحران منجر ميشود
 در بازار بورس در والستريت در نيويورک وورشکستگی چند بانک معظم که  اساس بحران مالی و سقوط سهام

 دارد را بايد در چارچوب بحران اضافه توليد سرمايه داری مورد بررسی قراردادکه در ٣٩ -١٩٢٩شباهت زيادی به بحران 
ن  تالش ميکند تا حقوق سرمايه داری  همواره تا سرحد امکا. تکامل خود به بحران مالی ورکود اقتصادی منجر ميگردد

هراندازه حقوق نازلتری به کارگران و مزدبگيران جامعه بدهد، سود بيشتری نصيبش . کارگران و زحمتکشان راکاهش دهد
اما جهت تحقق و حصول اين سود که ازطريق تشديد استثمار کارگران ممکن می باشد، بايستی کاالهای توليد . خواهد گرديد

فروش برساند و دراينجا مصرف کننده اصلی جامعه طبقه کارگر است و هرقدر کارگران دستمزد شده خودرا دربازار به 
کمتری برای نيروی کارشان دريافت کنند سرمايه داران کاالهای کمتری بفروش می رسانند و درنتيجه سودکمتری حاصل 

ند، بيکاری نيز به همان اندازه گسترش پيدا و باز طبيعی است هراندازه کارخانه های بيشتری به تعطيلی کشانده شو. می آيد
دراينجا سرمايه داری با يک بحران اضافه توليد مواجه ميگردد و کارگران عليرغم توليد اضافی، اما ....... خواهدکرد و

يشرفت افزايش توليد دراثر پ. قدرت خريد خودرا ازدست می دهند و کاالهای توليد شده درانبارهای سرمايه داران باد ميکنند
تکنولوژی و عدم فروش کاالهای توليد شده بواسطه رقابت انحصارات و عرضه بيش از حد توليد و توليد اضافی بصورت 

از کارخانه اوپل گرفته تا . هم اکنون ما شاهد اين بحران در صنايع خودروسازی اروپا هستيم. رکود صنعتی نمايان ميگردد
 . کردن وحشيانه کارگران و صرفه جوئی هزينه ها گام برميدارندهمه درمسير اخراج.... و ولو، رنوو، پژو

بحران وخيم مالی و اقتصادی کنونی نتيجه طبيعی عمکرد سرمايه داريست که در دودهه اخير درقالب سياستهای 
 به وقتی همه چيز. نئوليبرالی و خصوصی سازی افسارگيسخته خود رانشان داده ووعده بهشت برين را به مردم داده است

سرمايه داری با کاهش سرمايه در توليد و انتقال آن به بازار . کسب حداکثرسود خالصه گردد ديگر چه نيازی به توليد است
اين سيستم انگلی تمام تاروپود جامعه . بورس و سهام، جامعه را بسوی يک نظام تماما انگلی و قمارخانه ای سوق ميدهد

بحران دراين سيستم انگلی و سقوط سهام در بورس های انحصاری . کندراگرفتار بورس بازی و داللی و قمارمي
نظيرنيويورک موجب رکود اقتصادی، افزايش بيکاری و بحران درسراسرجوامع سرمايه داری ميگردد که اگر اين بحران 

ای امپرياليستی   تشديد تضادهياتوسط انقالب حل نگردد، سرمايه داری با آفريدن جنگ های محلی برای صدور اين بحران و 
بحران  .   و جنگ جهانی دوم نمونه ای از اين دست است٣٠-٢٩بحران . وجنگ  برای حل اين بحران اجتناب ناپذير ميگردد

طبق گزارش بانک . بار اصلی اين بحران بدوش کارگران و زحمتکشان منتقل ميشود. سرمايه داری درمان ناپذير است
رابرت پستون، تحليلگر بی بی .  ضررهای بحران مالی بر آورد شده استميليارد دالر ٨٠٠دو تريليون و مرکزی بريتانيا 

 توسط ماليات دهندگان درسراسرجهان  به  تريليون دالر٥ اکتبر اظهار داشته که  تا کنون ٢٨سی در امور بازرگانی سه شنبه 
 .ليستی موجب حل بحران نخواهد شدليکن اين گونه کمکهای مالی به سرمايه داری امپريا. بانکها تزريق شده است

بحران اقتصادی، مالی، سياسی و ايدئولوژيک دردنيای کهنه و پوسيده سرمايه داری درمان  ناپذير است و اين از 
عيت چنين است که مارکسيست لنينيستها بايد ازروحيه تعرضی ضمعنی اين و. ماهيت استثماری و انگلی آن ناشی ميشود

اعی خودرا درراه تدارک مبارزه انقالبی بی امان درراه تقويت پايه ای خود درميان توده ها متمرکز سرشار بوده و تمامی مس
ازاين رو امروزه اين پرولتاريا و خلقهای زحمتکش جهان هستند که سمت تکامل اجتماعی رانمايندگی ميکنند ودرباره . نمايند

آنان که امروزه  مدعی اند .  و يا ديگر سرمايه های بين المللیجريان تاريخ جهان تصميم ميگيرند و نه امپرياليسم آمريکا
اوضاع جهان توسط امپرياليستها تعيين ميشود و کوششهای پرولتاريا و خلقهای جهان برای آزادی و استقالل به بن بست 

 خدمت به بورژوازی خواهد رسيد و به نفی پيکار تشکيالتی و نفی حزبيت می پردازند ياوه گويان ابلهی بيش نيستند که جز
 ...٣ادامه در صفحه  .هدف ديگری ندارند

 
 !نابود باد سرمايه داری و امپرياليسم! زنده باد سوسياليسم اين پرچم رهايی بشريت
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 ی در شرايط. تاثير ميگذارد نيز بر اقتصاد ايران اسالمی برعکس اظهارات ابلهانه سران رژيم، کنونی مالیبحران 

عالوه  چه خواهد شد؟ ١٣٨٨، سرنوشت بودجه سال  سقوط کرده است  دالر۶٠ بشکه ای  دالر به١٤٣ از بشکه ای نفت که
 به منطقه خليج فارس که با اقتصاد ايران  مالینوسان های شديد در نرخ ارز و نيز گسترش  بحرانبهای نفت، بر سقوط 

 برخالف محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی . تاثيرميگذارد بشدت نيزاقتصاد ايران، بردارد یعميق تنگا تنک و روابط
رهای جهانی باعث شده طی سه ماهه اخير قيمت نفت ابحران اخير درباز" گفتنظر احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسالمی 

 .."...نصف شود، بنابراين بودجه کشورهايی که به نفت وابسته است به شدت تاثير ميگيرد
رمرحله ضعف و گنديدگی  قراردارد و جامعه کهن با انقالب منهدم شده و جامعه دنيای سرمايه داری و امپرياليستی د 

اين پيروزی ازطريق وفاداری به تئوری لنينی امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی . نوين سوسياليستی جايگزين آن خواهد شد
زی برآن ووصول به آزادی تنها سرمايه داری محکوم به زوال است، اما پيرو: اين ديالکتيک تاريخ است.  آمدبدست خواهد

اين رهبری دردنيای کنونی تنها بعهده . ازطريق مبارزه شديد و طوالنی و تحت رهبری خردمندانه ورزمنده بدست خواهد آمد
 . وجز اين نيز نمی باشدپرولتارياست

  

* * * * 
 

 گزارشی  ازتجمع با شکوه دانشجويان درشيراز عليه الريجانی
 

 
  

 !ت مردم فريبننگ بر اين دول
 .اين گزارش از ايران به دفتر خارجی حزب رسيده و ما عين گزارش را انتشار ميدهيم

 
 مهرماه علی الريجانی رييس مجلس شورای اسالمی، به دعوت تشکِل اصولگرا و حکومتی  ١٨امروز پنج شنبه 

 .که اين جلسه به تشنج کشيده شدجامعه اسالمی اين دانشگاه برای سخنرانی به تاالر فجر اين دانشگاه آمده بود 
از ساعتی پيش از شروع اين جلسه مامورين حراست دانشگاه و همچنين نيروهای اطالعاتی و امنيتی به وفور در 

های خود را  ها و موبايل بنا به اعالم حراست، دانشجويان حق نداشتند کيف. شدند سطح دانشگاه و در جلوی تاالر فجر ديده می
همچنين دانشجويان .  جلسه وارد کنند و همه دانشجويان قبل از ورود به تاالر بازبينی بدنی شدندبه محل برگزاری

 .کردند که اجازه ورود به اين پالکاردها نيز داده نشد پالکاردهايی با خود حمل می
ه از بيرون با باز شدن درب تاالر فجر و ورود دانشجويان مشاهده شد که قسمت اعظم تاالر، با نيروهای بسيجی ک

 .دانشگاه آورده شده بودند، پر شده است با اين وجود تعداد زيادی از دانشجويان منتقد توانستند به درون تاالر فجر راه يابند
را خواندند و شعار » يار دبستانی من«قبل از ورود الريجانی و پيش از آغاز جلسه، دانشجويان يکصدا سرود 

زندانی سياسی «، »اهللا و فتح قريب، ننگ بر اين دولت مردم فريب نصر من« ، »بايد گردددانشجوی زندانی آزاد «: دادند می
خاتمی «: دادند ای از دانشجويان وی را هو کردند و شعار می با ورود علی الريجانی به تاالر فجر عده... و» آزاد بايد گردد

 .»پاينده؛ رييس جمهور آينده
مجلس فرمايشی «: دادند ن قرار گرفت و دانشجويان در همين حين شعار میدر ادامه جلسه الريجانی در پشت تريبو

تعدادی از دانشجويان در همين ابتدای کار با «الريجانی سخنانش را چنين شروع کرد که . »يمهخوا يم، نمیهخوا نمی
اتمی پاينده؛ رييس خ«: که دانشجويان دوباره شعار دادند» شعارهای خود تکليف انتخابات رياست جمهوری را مشخص کردند
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در ادامه وی برای دقايقی از افتخارات جمهوری اسالمی و اين که جمهوری اسالمی تنها کشوری است که از . »جمهور آينده
ای  وی از پيشرفت علمی و هسته.  سال پيش توانسته است خود را بلوک شرق و غرب جدا کند، سخن گفت٣٠حدود 

های  ايران تنها کشور مردمی در منطقه است که توانسته است جلوی زورگويی« :جمهوری اسالمی سخن گفت و اضافه کرد
ما اين « : در همين حال يکی از دانشجويان از جای خود بلند شد و گفت» آمريکا بايستد و مسير پيشرفت را با افتخار طی کند

 درصدی، ٢٨ کنيد، در مورد تورم گوييد در مورد وضعيت فعلی صحبت ايم، اگر راست می ها را زياد شنيده تاريخ سازی
اما الريجانی پاسخ دقيقی به » .اليحه حمايت از خانواده، مدرک کردان، تعليق و اخراج و زندانی کردن دانشجويان و مخالفان

 .اين سوال مطرح شده نداد
هند داد و تنها پس از اتمام سخنان الريجانی از سوی جامعه اسالمی عنوان شد که اجازه طرح سواالت شفاهی را نخوا

دانشجويان که به شدت به اين امر معترض بودند، اعتراض خود را با هو کردن به اين . سواالت کتبی مطرح خواهد شد
 .مطلب نشان دادند

در جلسه پرسش و پاسخ يکی از سواالت در مورد مدرک کردان بود و دانشجويان خواستار استيضاح و برکناری علی 
» کردان مدارکت کو؟؛ مجلس نطارتت کو؟«: ی از دانشجويان در اين هنگام يکصدا شعار می دادندتعداد. کردان شده بودند

مجلس در هنگام دادن رای اعتماد به کردان از جعلی بودن مدرک وی خبر نداشته است و اصوال «الريجانی اعالم کرد که 
رای رسيدگی به مدارک افراد نيست، ولی اکنون در چنين سطحی نبايد چنين اشتباهی رخ داده باشد و مجلس کال پايگاهی ب

در اين هنگام يکی » .جعلی شدن مدرک کردان محرز شده است، مجلس اقدامات الزم را برای برکناری وی انجام خواهد داد
 او با مدرک جعلی در دانشگاه تدريس کرده. در صدا و سيما،کردان معاون خود شما بوده است« از دانشجويان فرياد زد که 

در زمانی که کردان «: الريجانی در پاسخ گفت» ی اين مسائل را انکار کنيد؟ توانيد همه و حقوق گرفته است، چگونه شما می
در اين هنگام دانشجويان الريجانی را به شدت هو » .ام معاون من بوده است هم بنده از جعلی بودن مدرک وی اطالع نداشته

د تجمعات يازده روزه در اسفندماه سوال گذشته در دانشگاه شيراز بود و اين که پس سوال ديگر که مطرح شد در مور .کردند
. از اين تحصن دانشجويان فراوانی به کميته انضباطی فراخوانده شدند و با تعليق و ممانعت از تحصيل مواجه شدند

سال گذشته «انی اما در جواب گفت که الريج... و» پذيرد ميرد، ذلت نمی دانشجو می«: دانشجويان در اين هنگام شعار دادند
توانيد موارد ذکر شده  شما می. گوييد اطالعی ندارم از مطالبی که شما هم اکنون می در جريان اين تجمعات قرار گرفته ام ولی

ويان در اين هنگام يکی از دانشج» .اکنون هم در جلسه هستند پيگيری کنيد را از طريق يکی از نمايندگان استان فارس که هم
اين گفته باعث شد که » .ی دانشگاه زنجان اين مسائل را پيگيری خواهد کرد حتما نماينده مورد نظر هم به شيوه«: فرياد زد

  .دوباره دانشجويان رييس مجلس را هو کنند
شت ها توانست با فشار دانشجويان پ در ادامه کار تعدادی از دانشجويان تقاضای پرسش شفاهی کردند که يکی از آن

زنم و هيچ سوالی از شما با اين عنوان  من با شما به عنوان رييس مجلس حرف نمی« : اين دانشجو گفت. تريبون قرار گيرد
گيری  های گسترده شورای نگهبان و گرفتن حق تصميم ندارم، چرا که معتقدم شما رياست مجلسی هستيد که با ردصالحيت

اند و با اعمال سرکوب  من ممکن است به گوش کسانی که در رديف جلو نشستهسخنان . آزادنه از ملت بر سر کار آمده است
از جمله انحالل انجمن اسالمی و تکصدايی کردن دانشگاه با ايجاد . اند خوش نيايد ی مجاری اعتراض و انتقاد را بسته همه

يکم محمود احمدی نژاد، به .  متنفرممن از سه چيز«: اين دانشجو در ادامه چنين اضافه کرد» ...ساز و دولتی های دست تشکل
ای از دانشجويان بسيجی به  در اين هنگام عده» آيد حتی از قيافه وی هم بدم می. های ملت دليل مردم فريبی و سرکوب آزادی

تريبون . ای وارد شود ها نگذاشتند که به اين دانشجو صدمه سمت وی حمله کردند که تعدادی از دانشجويان با کنترل آن
های اين دانشجو جو جلسه به  پس از صحبت. های خود را تکميل کند شجوی مورد نظر هم قطع شد و او نتوانست صحبتدان

در عوض بقيق دانشجويان هم شعار » مرگ بر منافق«: دادند شدت متشنج شد و تعدادی از دانشجويان بسيجی شعار می
نصر من اهللا و فتح قريب، ننگ بر اين «، »بعيض و فسادمحمود احمدی نژاد؛ عامل ت«، »مرگ بر جيره خور«: دادند می

الريجانی واکنشی به سخنان اين دانشجو نشان نداد و از دانشجويان خواست که از اين دعواها دست ... و» دولت مردم فريب
 .بردارند

های  سدر ادامه سواالت کتبی، در مورد تفکيک جنسيتی که اخيرا در دانشگاه شيراز صورت گرفته است و کال
چرا شما دوست داريد هميشه قاطی باشيد و « : عمومی پسران و دختران از هم جدا شده است، بحث شد و الريجانی گفت

دانشجويان اين حرف الريجانی را به شدت هو کردند و يکی از دانشجويان از جای خود » .دختر و پسر در کنار هم باشند
الريجانی هم در . نشجويان خواند و از وی خواست که معذرت خواهی کندبرخاست و اين حرف الريجانی را توهين به دا

 .»خواهم اگر به کسی توهين شد، من واقعا عذر می«: ادامه گفت
پس از اتمام اين جلسه دانشجويان يکصدا با هم سرود يار دبستانی من را خواندند و به سمت بيرون تاالر حرکت 

از دوستانشان روبرو شدند که نتوانسته بودند به درون تاالر )  نفر٥٠٠حدودا ( عظيمیدانشجويان در اين هنگام با خيل. کردند
رسد در ميدان روبرو تاالر فجر جمع   نفر می٨٠٠پس از اتمام جلسه دانشجويان منتقد که تعدادشان به بيش از . فجر راه يابند

دانشجو « ، »دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد«:  بودشعارها از اين قرار. شدند و به شعار دادن و سرود خواندن مشغول شدند
زندانی «، »ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم«، »کنيم دانشجوی احضاری حمايتت می«، »پذيرد ميرد، ذلت نمی می
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ن دادند به سمت ميدا دانشجويان در حالی که شعار می... و» ستاره دانشجو مدال افتخار است«، »سياسی آزاد بايد گردد
 .ساعت به شعار دادن و سرودخوانی مشغول بودند پرديس ارم حرکت کردند و  يک

 
 :گزارشی در مورد وضعيت بيرون تاالر فجر در حين سخنرانی الريجانی

 
 نفر از دانشجويان به درون ٥٠٠پرداخت که از ورود بيش از  علی الريجانی در حالی در تاالر فجر به سخنرانی می

: ها نوشته شده بود اين دانشجويان پالکاردهايی به همراه خود داشتند که روی آن. ه عمل آمده بودتاالر فجر ممانعت ب
سهميه «، »مجلس خانه ملت است، يا محل ضرب و شتم دانشجويان«، »خواست ما استيضاح کردان و پيگرد قضايی وی«

 ... و» یعدالت بی= بومی سازی پذيرش دانشجو «، »بندی جنسيتی، انقالب فرهنگی دوم
های آن را شکستند ولی   در کندند و شيشه راهای بسته روبرو شدند، حصارهای اطراف دانشجويان وقتی با درب

 .تعدادی از نيروهای بسيجی و حراست دانشگاه مانع ورود دانشجويان به درون تاالر فجر شدند
ين خروج الريجانی از تاالر فجر دانشجويان مورد نظر تمام مدت سخنرانی را به شعار دادن سپری کردند و در ح

 ...و» ی ننگ ملت کفايت، مايه مجلس بی«: شعار می دادند
 

 :ای بسيار جالب از جلسه سخنرانی الريجانی حاشيه
 

پس از اين يکی از دانشجويان با فشار حمايت دانشجويان منتقد توانست تريبون را در دست بگيرد و اعالم کرد که از 
اين شعار » احمدی قهرمان، محبوب نسل جوان«: ر است، عده ای از نيروهای بسيج شعار دادندمحمود احمدی نژاد متنف

 .ی حضار را تا جايی به همراه داشت که الريجانی هم نتوانست جلوی خنده خودش را بگيرد مسخره   نيروهای بسيج خنده و 
  

 
 
 
 
 

 !ی اسالمیزنده باد پيکار متحد دانشجويان عليه رژيم سرمايه داری جمهور
 
 

• * * * * * 
 

خوجه در ر اکتبرمراسم باشکوهی بمناسبت صدمين سالگرد تولد رفيق انو١٧روز شنبه 
اين پيام .  ارسال شد حزب کمونيست کارگری دانمارکبرگزارگرديد و پيام زير به رفقای کپنهاک 

ک اصل اين.  منتشر گرديد٢١سياست کمونيستی شماره " همچنين در ارگان مرکزی حزب برادر 
 .پيام از نظر خوانندگان گرامی ميگذرد

 

 !زنده باد مارکسيسم لنينيسم
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 به رفقای حزب کمونيست کارگری دانمارک) توفان(پيام دفترخارجی حزب کارايران
 بمناسبت برگزاری مراسم صدمين سالگرد تولد رفيق انورخوجه

 
 !رفقای گرامی

 
شاد باش کمونيستی ما را بمناسبت برگزاری مراسم .  است اکتبر امسال صدمين سالگرد تولد رفيق انورخوجه١٦

 .صدمين سالگرد تولد اين مارکسيست لنينيست بزرگ بپذيريد
وی به مدت چهاردهه حزب پر افتخار کارآلبانی را . خوجه يکی از رهبران بزرگ پرولتاريای جهان استررفيق انو

 فاشيستی به پيروزی رسانيد، شجاعانه و هدفمند سوسياليسم خردمندانه رهبری کرد، خلق  آلبانی را درجنگ رهائبخش و ضد
رفيق انورخوجه  در نبردهای عظيم ايدئولوژيک که درعرصه جهانی درجنبش کمونيستی درگرفته بود، . را درجامعه بنا نهاد

به رهبری رفيق اختالف حزب کارآلبانی . همواره جانب اصول را گرفت و بی تزلزل از مارکسيسم لنينيسم به دفاع برخاست 
راهی را که تيتو رهبرحزب يوگسالوی برگزيده بود راه . انورخوجه با  تيتو، اختالف بر سراصول و پرنسيپهای لنينی  بود

وقتی جنبش جهانی کمونيستی . رويزيونيستی ، راه سازش طبقاتی و ارتداد و خيانت به طبقه کارگر و مارکسيسم لنينيسم بود
ه طرد تيتو و تيتوئيسم پرداخت ، رفيق انورخوجه نيز شجاعانه رويزيونيسم تيتوئی را محکوم کرد به رهبری رفيق استالين ب

رفيق انورخوجه سر آشتی و سازش با رويزيونيسم ، ترتسکيسم و . واز استالين وپاکيزه گی مارکسيسم لنينيسم دفاع نمود
با کودتا و توطئه رهبری حزب کمونيست وقتی دارودسته ضد کمونيست خروشچف . انحرافات ضد مارکسيستی نداشت

شوروی را به کف گرفت و به لجن پراکنی عليه استالين پرداخت ، رفيق انورخوجه درکنار حزب بزرگ کمونيست چين به 
رهبری رفيق مائو پرچم دفاع از مارکسيسم لنينيسم را بر افراشت و تزهای ضد مارکسيستی رويزيونيستهای معاصر که 

فرموله گرديده بود را محکوم واز انقالب ، سوسياليسم .... مسالمت اميز حزب تمام خلق،گذارمسالمت آميزدرقالب همزيستی 
رفيق انورخوجه در آن سالها با شهامت و جسارت انقالبی . و رفيق استالين بعنوان بزرگترين مفسر لنينيسم  دفاع نمود

 و نظريات بی بند وبار، ليبراليستی و ضد مارکسيستی دراجالس احزاب برادر، از خط و مشی رفيق استالين دفاع کرد
رفيق انورخوجه به رغم شانتاژها و .  دارودسته خروشچف که راه احيای سرمايه داری را پيش گرفته بود، محکوم نمود

يستاد و فشارهای اقتصادی که خروشچف بر کشور آلبانی اعمال کرد اما چون کوه درمقابل ضد انقالبيون خائن به پرولتاريا ا
دراين نبرد سرنوشت ساز حق با رفيق . .نقش عظيمی در پيکار عليه رويزيونيسم و پاکيزه گی مارکسيسم لنينيسم ايفا نمود

انورخوجه بود که فروپاشی دژسوسيال امپرياليستی شوروی را بدرستی پيش بينی کرده بودواکنون  نيز حضورامپرياليسم 
 ٢٢ و٢٠نتيجه طبيعی کودتای خائنانه رويزيونيستها در کنگره " سوسياليسم"دن روسيه درمناسبات جهانی بدون يدک کشي

 .نام بزرگ رفيق انورخوجه در اين نبرد عظيم جهانی در تاريخ ثبت شده است. حزب کمونيست شوروی است
زرگی  وی احزاب برادررا نه براساس کميت، ب.رفيق انورخوجه به دنبال  جاه ومقام شخصی درجنبش کمونيستی نبود

آنجا که حزب بزرگ کمونيست چين . و يا کوچکی، بلکه بر مبنای اصول و مبانی کمونيستی مورد دفاع واحترام قرارميداد
بعد از مرگ مائو به رهبری دن سياپينگ راه احيای سرمايه داری را پيش گرفت و به مارکسيسم لنينيسم خيانت کرد ، رفيق 

حزب  رويزيونيست چين را "سه جهان " ه ای عظيم عليه تئوری امپرياليستیانورخوجه آن را محکوم کرد و با مبارز
پيش بينی رفيق انورخوجه درمورد عطش چين برای تبديل شدن به يک قدرت سرمايه داری .  درجهان  افشا نمود

ه رويزيونيسم امپرياليستی در عرصه بين المللی منطبق با آموزشهای مارکسيستی لنينيستی بوده و آثار وی درپيکار علي
 .معاصر، ترتسکيسم و انحرافات گوناگون ضد کمونيستی گنجينه گرانبهائی در جنبش کمونيستی است 

 
 !رفقای عزير

حزب ما به شما درود ميفرستد و برای مراسم شما در تجليل از رفيق انورخوجه  به مناسبت  صدمين سالگرد تولد 
 .وی، موفقيت آرزوميکند

 
 !رد تولد رفيق انورخوجهگرامی باد صدمين سالگ

 !زنده باد مارکسيسم لنينيسم
 !مرگ بر رويزيونيسم، ترتسکيسم، کاپيتاليسم و امپرياليسم

 !زنده باد ديکتاتوری پرولتاريا! زنده باد سوسياليسم
 

 )توفان(دفترخارجی حزب کارايران        با سالمهای کمونيستی
  ٢٠٠٨اکتبر 
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يای لغو کارمزدی و حکومت و رو" کميته هماهنگی" هاىدون کيشوت
در الستيک سازی البرز" شورايی  

 
 ماه  حرکتهای اعتراضی و اعتصابی، در ٩، کارگران الستيک سازی البرز، بدنبال ١٣٨٧ مهر ماه ١٥روز يکشنبه 

مقابل وزارت کار تجمعی اعتراضی داشتند، که در آن، ضمن درخواست پرداخت حقوق شش ماهه معوقه خود و اعتراض به 
کميته هماهنگی " در اين رايطه گروهی که خود را . ياست خصوصی سازی، خواستار دولتی شدن مجدد کارخانه شدندس

می نامد، از موضع آنارشيستی و کودکانه، ضمن تبليغ عليه اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری ، " برای ايجاد تشکل کارگری 
 از آنها می خواهد با تصرف کارخانه و تشکيل شورای ضد سرمايه حرکت اعتراضی کارگران را مورد انتقاد قرار داده و

 !داری ، لغو کار مزدی را به نظام سرمايه داری تحميل کنند
الزم است توضيح مختصری در مورد وضعيت کارخانه و " کميته هماهنگی " قبل از پرداختن به نوشته آنارشيستهای 

 . ارگری داده شود همچنين سياستهای اقتصادی دولت و وضعيت جنبش ک
 تاسيس و بعد از فروش به ١٣٣٧نام داشت، در سال " بی اف گودريچ " کارخانه الستيک سازی البرز که در ابتدا 

پس از انقالب، کارخانه ، مصادره و زير پوشش سازمان . نام گرفت " کيان تاير    " ١٣٥٥سرمايه داران داخلی در سال
 تن  و حدود ٨٠ تا ٦٠ کليه دستگاههای آن نوسازی شده و با ظرفيت توليد روزانه ١٣٧٠در سال . صنايع ملی قرار گرفت

در عرصه الستيک (  در صد از نيازهای داخلی ١٥ هزار تن در سال با حداکثر ظرفيت خود کار کرده و عالوه بر تامين ٣٠
.  به حوزه خليج فارس داشته استصادراتی نيز) های سواری ، وانت ، اتوبوس ، باری ، صنعتی ، راه سازی و کشاورزی 

 . اين کارخانه  به بخش خصوصی واگذار شد١٣٧٣در سال 
اجرای سياست های نئوليبراليستی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که  از زمان 

ير در عرصه سياستهای رياست جمهوری رفسنجانی تا به حال به دستورالعمل رسمی رژيم تبديل شده است، بطور پی گ
ازشاخصه های اين سياست، لغو مداخله دولت در مسائل اقتصادی ، آزادی حرکت .  اجتماعی دنبال می شود-اقتصادی

سرمايه ، کاال ، خدمات ،خصوصی سازی بانک ها ، صنايع ، سيستم حمل و نقل ، برق و مدارس و بيمارستانها و حتی آب 
 از هر محدوديتی ، آزادی بيشتر برای تجارت بين المللی و سرمايه گذاری ، عدم آشاميدنی و آزادی شرکت های خصوصی

کنترل قيمت ها ، برداشتن موانع در تجارت ، برداشتن تعرفه ها و يارانه ها، قطع هزينه های عمومی خدمات اجتماعی مانند 
استای منافع سرمايه و بی حقوقی نيروی آموزش و مراقبت های بهداشتی ، تامين امنيت سرمايه و تنظيم قوانين کاری در ر

 .کار می باشد
ورشکستگی صنايع نساجی و کفاشی و چای و شکر ، گسترش شرکتهای پيمانکاری و استخدام موقت و شامل نشدن 

 در صد نيروی کار ، شکاف عميق تر طبقاتی ، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقير تر شدن فقرا، ٨٠قانون کار در مورد 
 . نه هائی از دست آوردهای اين سياستهای اقتصادی استهمگی نمو

 کارگرالستيک سازی البرز، به دنبال چهار ماه وارد نشدن مواد اوليه و پرداخت نشدن حقوقشان در ١٣٠٠اعتصاب 
کارگران با تجمع شبانه روزی در محيط کارخانه و نصب . بهمن ماه سال قبل، به دنبال خبر پلمپ شدن کارخانه آغاز شد

پالکاردها ، ضمن دادن شعارهای اعتراضی و دفاع از محيط کار خود، در مقابل اشغال کارخانه از سوی بيش از يک هزار 
 اسالم شهر،  نموده تا صدای -نيروی انتظامی و ضد شورش و لباس شخصی ،اقدام به مسدود کردن يک طرف جاده تهران 

عالم کردند تا احقاق همه خواسته هايشان از سوی مسئولين به اعتراض خود را به گوش مردم و مسئولين برسانند و ا
 . اعتصاب خود ادامه می دهند

مشکالت کارخانه از روزی که آقای شرفی چهار سال پيش :" رضا اقدسی  يکی از کارگران اعتصابی می گويد 
ا با تعطيل کردن کارخانه برج در واقع اينجا را خريد ت. کار اصلی او ساختمان سازی است . کارخانه را خريد شروع شد
  ."سازی و ساختمان سازی کند

  محمد حسن پور طالبيان دبير خانه کارگر اسالم شهر، مشکل کارخانه کيان تاير را، خصوصی سازی آن ذکر ميکند 
 تبديل مالکان به فکر سود و صالح و منفعت شخصی خود هستند و از آنجا که می توانند واحد را به سرمايه:" و می گويد

کنند، بنابراين سعی دارند با پرداخت نکردن حقوق و انعقاد قرارداد موقت با کارگران ، فشار بر آنها را افزايش دهند و به 
 ."نوعی ، واحد را به سرمايه تبديل کنند

مجموعه سياستهای اقتصادی جمهوری اسالمی بخصوص در هجده ساله اخير و از جمله در رابطه با خصوصی 
فقط در . عث از بين رفتن و ورشکستگی صدها واحد بزرگ و کوچک صنعتی و بيکاری ميليونها کارگر شده استسازی با

طبق گزارش نشريه .  نفر کارگر بيکار شده اند٢٥٠٠٠٠شش ماهه اول سال جاری طبق اعتراف محمد جهرمی وزير کار، 
اعالم (  قانون تجارت  ١٤١ ماده سرمايه ، حدود سی در صد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک واجد شرايط

 . در صد هم برسد٥٠شده اند و بيم آن ميرود که با ادامه اين روند حتی به ) ورشکستگی 
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 درصدی مواد اوليه آن کارخانجات الستيک ٣٠افزايش بی در و پيکر ورود الستيک و تاير از چين و هند و افزايش 
 طبق گزارش يکی از سايت های.   آنها را به مرز ورشکستگی کشانده سازی را نيز با بحران مواجه ساخته و تعدادی از

" حکومتی مديران کارخانه الستيک سازی البرز با يک کارخانه الستيک سازی در چين به توافق رسيده اند که از اين به بعد 
و با قيمتی ارزانتر به دست در کارخانه چينی ساخته شود و با آرم و نشانه الستيک البرز منقوش گرديده " الستيک البرز 

 .مصرف کننده برسد و در ضمن سود بيشتری نيز برای صاحب کارخانه داشته باشد
در چنين شرايطی که کارگران ايران و از جمله کارگران الستيک سازی البرز با پوست و گوشت و استخوان شان 

 اجحافات و زور گوئيها و چپاول را و حتی در اين وخيمتر شدن و بدتر شدن وضعيتشان را احساس می کنند و انواع و اقسام
شرايط وانفسای گرانی حقوق ندادن شش ماهه و هشت ماهه و يکساله را تحميل کرده اند و به دليل نبود تشکيالت صنفی و 

 .وضعيت تدافعی جنبش کارگری، به مفهوم واقعی کلمه کارگران را به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شوند
در انتقاد از کارگران به خاطر مخالفتشان با خصوصی سازی و درخواست  دولتی " کميته هماهنگی " ایآنارشيسته

 :شدن آن می گويند 
چرا در ميان راه حل هائی که جستجو ميکنيد به خلع يد از سرمايه داران و اداره کارخانه توسط قدرت سازمان يافته " 

حتی پرهيز کارگران از پيش کشيدن چنين طرحی تا حد زيادی مفهوم و قابل درک خود نمی انديشيد؟ترديد و هراس يا 
چگونه و . بی گمان ، کارگران به محض مطرح شدن اين راه حل به دنيائی از مشکالت عجيب و غريب فکر می کنند....است

تامين کنيم ؟ چه تضمينی برای فروش از کجا مواد اوليه تهيه کنيم ؟ پول الزم برای خريد مصالح و نيازهای توليد را از کجا 
محصوالت توليد شده مان وجود دارد؟ از کجا معلوم که اداره توليد توسط خودمان پاسخگوی رفع نيازهای زندگيمان باشد؟ 

به نظر ما گشودن همه اين .....هجوم نيروهای سرکوب برای بيرون آوردن کارخانه از دست کارگران را چگونه دفع کنيم؟
تهيه ....کارگران پا پيش نهند و اعالم دارند که کارخانه مال ماست ....غلبه بر تمامی اين مشکالت امکان پذير استگره ها و 

شرط الزم پيشبرد کار . مواد خام و وسايل کمکی و نيازهای چرخه توليد يک موضوع بسيار مهم و حياتی پيش روی ماست 
گام های بعدی به توزيع . ه کامال رايگان نيازهای روند کار و توليد استدر اينجا اعمال قدرت و مجبور ساختن دولت به تهي

بياييد راه حل . محصوالت توليد شده و ساير امور اداره کارخانه بر می گردد که هيچ کدام مسائل غير قابل حلی نيستند
الش الزم برای تدارک تصرف بياييد تمام ت. تعويض مديريت را با راه حل سنجيده و موفق تصرف کارخانه جايگزين کنيم 

بياييد شورای کارگری خويش را تشکيل دهيم و به سينه هر . کارخانه و اداره پيروزمندانه آن توسط خويش را به عمل آوريم
 ."نوع پيشنهاد انجمن صنفی بازی و سنديکا سازی و مانند اين ها دست رد بکوبيم

ت آنارشيستی و سنديکا ستيزانه شما را بپذيرند و همگی فرض کنيم کارگران کارخانه الستيک سازی البرز تفکرا
 .بخواهند مطابق رهنمود شما عمل کنند

شورائی که سازمان کسب قدرت سياسی .  اقدام نخست طبق رهنمود شما تشکيل شورای ضد سرمايه داری است-١
ی را انجام دهد و ارگان اعمال است و ميخواهد اداره همه امور را در عرصه های مديريت و سياست گذاری و برنامه ريز

 .حاکميت طبقه کارگر در عرصه کارخانه باشد
 . تصرف کارخانه و اعالم مالکيت کارخانه توسط شورای انقالبی و ضد سرمايه داری-٢
 . مجبور کردن دولت سرمايه داری به تهيه کامال رايگان نيازهای روند کار و توليد-٣
 و کار مزدی در الستيک سازی البرز زير سايه جمهوری اسالمی اداره پيروزمندانه کارخانه و لغ-٤

احتياج به هيچ توضيح و تفسير بيشتری جز همين تشريح ساده برای روشن شدن انديشه های خيالپردازانه و کودکانه و 
 و نيست که دن کيشوت وار، سوار بر اسبهای چوبی ،به جنگ سرمايه داری می روند" کميته هماهنگی " آنارشيستی 

 .بفرستند " شورا" کارگران را می خواهند دنبال نخود سياه 
شورائی که در واقع، سازمان کسب قدرت سياسی است و برای آن تجمع می کنند که بتوانند قدرت سياسی را به کف 

اتی گيرند و محصول شرايط دوران انقالب است و در اوج مبارزات کارگری با هدف کنترل و مديريت و اعمال قدرت طبق
درهمين . تشکيل می شود و بايد تحت رهبری ستاد فرماندهی واحدی يعنی حزب مارکسيست لنينيست طبقه کارگر عمل کند

باز هم سخنی در مورد مبارزات سنديکائی و انحرافات "  درمقاله ٢٦رابطه در شماره  ماه گذشته توفان الکترونيکی شماره 
 داديم و نظرات انحرافی و ضد حزبی و آنارشيستی مدعيان دروغين    تفاوت شورا و سنديکا را شرح"چپ و راست

 :درمقاله چنين آمد. کارگران را به نقد کشيديم
شورا و سنديکا عليرغم اينکه هر دو از جمله تشکلهای کارگری هستند ، اولی رکن حکومتی و برای کسب قدرت "

رايط زندگی کارگران در چهارچوب مناسبات حاکم سرمايه سياسی و تغيير بنيادی جامعه است و ديگری تنها برای بهبود ش
نه تنها نبايد اين دو شکل سازمانی را با يکديگر . داری در ممالک سرمايه داری است و هدفش کسب قدرت سياسی نيست

خت عوضی گرفت بلکه مجاز نيست که ماهيت آنها را يکی کرد و وظايف مستقل آنها را در هم ريخت و از آن ملغمه ای سا
چنين خطائی می تواند شوراهای کارگری اسالمی بزايد . که زيانش تا به امروز گريبان جنبش انقالبی ايران را گرفته است

ابزار کسب قدرت سياسی است و نه جمعيتی از کارگران   دهقانی-شوراهائی که نه ترکيب کارگری. که در ايران زاده شد
 ." يک تشکل سراسری برای بهبود شرايط زندگی کارگران استمتشکل در سازمانهای صنفی گوناگون خويش در
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اينان که نام کمونيست برخود گذارده اند و کارگران را دراين شرايط به تصرف  کارخانه و حکومت شورايی و لغو 
ارگران  کارگر نمی کنند بلکه موجب مشوب افکار و دورکردن کۀ کوچکترين خدمتی به طبق نه تنهاکارمزدی فرا می خوانند 

" و شعار لغوکارمزدی"چپ "چنين جريانی  که با هيبت . از صحنه مبارزه برای ايجاد تشکل حرفه ای و فراگير می گردند
در  ،  به پيش، دو گام به پسک گامي  در کتابلنين. به ميدان آمده است درعمل به بورژوازی خدمت ميکند

 :ين نوشتهای کارگری چن اتحاديهباره رابطه کمونيستها ،حزب و 

 دمکرات بايد -هر کارگر سوسيال. ای باشند های حرفه های کارگری مختص مبارزه اقتصادی بايد سازمان سازمان«
وجه به نفع ما نيست که خواستار  ليکن اين به هيچ... ها به طور فعال کار کند ها ياری نمايد و در آن بقدر امکان به اين سازمان

ها باشند؛ اين امر دايره نفوذ و تأثير ما را در توده محدود   دمکرات-صنفی فقط سوسيالهای  آن شويم که اعضای اتحاديه
برد در اتحاديه صنفی  بگذار هر کارگری که به لزوم اتحاد برای مبارزه عليه کارفرمايان و حکومت پی می. خواهد ساخت
ساختند؛  اين درجه ابتدايی رسيده باشد، متحد نمیشان ولو فقط تا  های صنفی همه کسانی را که فهم اگر اتحاديه. شرکت نمايد

های صنفی هم غيرقابل حصول  های بسيار وسيع نبودند؛ آن وقت خود هدف اتحاديه های صنفی سازمان اگر اين اتحاديه
دانند،  یها را کار حياتی خود م کنندگان و پشتيبانی از آن رهبری بر اعتصاب«ها  کمونيست: گويد لنين در ادامه می» ...شد می

ای صنفی يکی باشند و مسؤوليت اقدامات جداگانه  ولی در عين حال اين خواست را نيز که منافع حزب با منافع اتحاديه
های صنفی را مطابق روح  حزب بايد بکوشد اتحاديه. کنند های جداگانه به عهده حزب گذاشته شود را قاطعانه رد می اتحاديه

 -ند و اين کار را هم خواهد کرد، ولی به منظور همين نفوذ بايد عناصر کامًال سوسيالخود بار آورد و تابع نفوذ خود ک
ها را از عناصری که آگاهی کامل ندارند و از لحاظ  اين اتحاديه)  دمکرات هستند-که در داخل حزب سوسيال(دمکرات 

 »...سياسی به حد کافی فعال نيستند، مجزا کند

پاکيزه کنند و تالش کنند که  قديم  ونيستهای جديد و اکونوميستهام باکفکار مغشوشکارگران بايد صفوف خويش را از ا
 حزب سياسی هدامنه اتحاديه های صنفی کارگران را توسعه دهند و نگذارند کار صنفی با مسايل کسب قدرت سياسی که وظيف

ر عمل قادر می شود به کسب در اين صورت نه کار صنفی محصولی ببار می آورد و نه کسی د. است درهم ريخته شود
 بايد هرکارگری را که به لزوم اتحاد برای پيکار عليه کارفرمايان پی ميبرد برای ايجاد تشکل مستقل .قدرت سياسی نايل آيد

 نياز مبرم کارگران  .صنفی  تشويق نمود و گام به گام آگاهی وی را ارتقاء داد واز سطح و توان جنبش کنونی حرکت کرد
ز و هزاران کارگر ديگر در ساير شهرهای ايران در شرايط کنونی ايجاد اتحاديه های مستقل حرفه ايست ری البالستيک ساز

تا ازاين طريق بتوانند بطور سازمان يافته و متشکل درمقابل کارفرمايان از حقوق صنفی و مطالبات دموکراتيک وکارگری 
                              .  هه است و سرانجامی جز شکست دربرنخواهد داشتراهی جز اين راه درشرايط کنونی بيرا. خود دفاع نمايند

* * * * * * 
......................................................................................................................... 

 

 )توفان(اناطالعيه حزب کاراير 
 ١٣٨٧سوم آبان ماه           

 زنده باداتحاد کارگران هفت تپه  
 بارديگر با اراده ای قوی و مصمم  به پای برگزاری انتخابات رفته و نمايندگان واقعی ول آبان ماه ،ا هفت تپه  قهرمانکارگران

رديگر نشان ميدهد که مردم ايران و درراس آن طبقه  کارگران هفت تپه باپيکار متحد. خود را برای تحقق مطالبات خويش برگزيدند
 سالهاست که  کارگران نيشکر هفت تپه . کارگر، با همه ددمنشی های نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی مرعوب شدنی نيست

برنفس خويش،  بيش ازنان به همت خويش، به اعتماد  کارگران.شجاعانه می رزمند و هر روز متحد ترو مستحکمتر گام بر می دارند
به سربلندی و استقالل فکری خويش، نيازمند است واين خصوصيات، طبقه کارگر را به مبارزات قاطع تر و پيروزيهای عظيم تر 

 حزب ما  ضمن تبريک به رفقای نمايندگان کارگران هفت تپه از تشکيل سنديکای مستقل حمايت ميکند و برای . رهنمون خواهد شد
 .کا پيروزی و سربلندی آرزومند استتک تک اعضای اين سندي

....................................................... 
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  )توفان(اطالعيه حزب کارايران   

  ١٣٨٧پنجم آبان ماه              
  را بشدت محکوم ميکنيمسنديکاي شرکت واحد  عضو٤صدور حکم حبس براي 

سعيد  ، عطا باباخاني،  اعضای اين سنديکا انقالب اسالمی در تهران چهار تن ازدادگاه طبق اطالعيه سنديکای شرکت واحد،  
تبليغ عليه  "فعالين سنديکايیاتهام اين .  ماه حبس تعليقی محکوم کرده است١٤ تا ٦ترابيان، يعقوب سليمي، و علی زاده حسيني، را به 

ر سنديکای شرکت واحد نيز با همين اتهام به پنج سال زندان محکوم  منصور اسالو رهب. شده است تعريف" نظام و اقدام عليه امنيت ملی
حزب ما صدور اين حکم ضد انسانی را قويا محکوم ميکند و خواهان  .شده و هم اکنون در زندان سياه جمهوری اسالمی بسر می برد

 .فوری و بی قيد وشرط همه کارگران دربند است آزادی

 

 ! بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمیمرگ! زنده باد پيکار متحد کارگران
................................................ 

 

 گزارشی پيرامون جلسه  بحث و گفتگو در استکهلم
 

 يکمين سالگرد انقالب کبير اکتبر و بحران مالی نود و اکتبر بمناسبت ٢٥پيرو برنامه قبلی جلسه ای در روز شنبه 
در اين . و دوستان و رفقايی  از طيف های گوناگون سياسی تشکيل شد) توفان ( زب کار ايران کنونی با شرکت هواداران ح

جلسه ابتدا سه تن از رفقای حزبی در مورد تم های انتخاب شده مطالبی ارائه کرده و سپس رفقای شرکت کننده به بحث و 
 . بطول انجاميداين بحث و گفتگو درفضايی صميمانه به مدت  پنج ساعت . گفتگو پرداختند

 .چکيده ای از سخنان  سه رفيق  ارائه دهنده بحث را در زير می آوريم
 :مطالبی پيرامون انقالب شکوهمند اکتبر بشرح زير بيان نمودفيق نويد ابتدا ر

 روسيه اين تصور حاکم بر ذهنيت اکثريت جنبش سوسياليستی بود که انقالب سوسياليستی تنها ١٩٠٥تا قبل ازا نقالب 
ز کشورهای پيشرفته سرمايه داری نظير انگليس و آلمان و آمريکا آغاز می شود و هر چه نيروهای مولده بيشتر رشد کند ، ا

 . لحظه انقالب نزديک تر می شود
لنين ايده کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا ، در کشور عقب مانده نيمه سرمايه داری و حلقه ضعيف سرمايه داری 

مطابق اين تئوری، پرولتاريا می تواند و بايد، مانع از جذب دهقانان و اقشارميانه توسط . را مطرح کرد) سم امپريالي( جهانی 
بورژوازی شده، و با جذب  و اتحاد با آنها وسيعترين جبهه را تشکيل و رهبری انقالب دمکراتيک را بر عهده بگيرد و گذار 

 .   به سوسياليسم را آغاز نمايد
 تئوری بر اصل علمی نقش و جايگاه مبارزه طبقاتی در تکامل تاريخ و اهميت اراده طبقه متشکل هسته مرکزی اين

 . انقالبی در روند تحوالت جامعه می بود
گرديد و هسته تئوری پيروزی نسبی سوسياليسم "انقالب جهانی " تکامل اين تئوری در ادامه منجر به گسست از ايده 

 . ددر کشور واحد را پايه ريزی نمو
 

 وضعيت جامعه روسيه در زمان انقالب اکتبر  
آخوندها  و  .  در ممالک آسيائی تحت سلطه امپراطوری تزاری تحصيل دختران اساسًا از نظر مذهبی ممنوع بودــ

 .روحانيون بر جان و مال و ناموس مردم مسلط بودند
 . زنان حق رای نداشتند  و اصوال از حق رای دادن محروم بودندــ
 .دان زحمتکش هم حق انتخاب شدن نداشتند مرــ
 در صد در تاجيکستان، قرقيزستان، ازبکستان، ارمنستان، ٩٩ و بيش از - در صد مردم روسيه٧٢ بيسوادی ــ

 قزاقستان، گرجستان، آذربايجان،ترکمنستان را در برداشت
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بيهوده نيست که ما را . فته ايم ما به مبارزه با دشواريهای بی حد و حصر خو گر. دشواريها را حدو حصری نيست" 
  ) روزنامه پراودا١٩٢١ اکتبر ١٤لنين (.  ناميده اند" سياست استخوان شکن"و  نمايندگان " سنگ خارا " دشمنان ما 

 
 ويژگی های انقالب ا کتبر

  شروع دوران نوين در تاريخ جهانــ 
   نفی استثمار  و بهره کشی انسان از انسان  ــ١
 جمعی بر وسايل توليداستقرار مالکيت  ــ  ٢
دستگاهی برای ريشه کنی استثمار و (  ديکتاتوری پرولتاريا، عالی ترين دمکراسی واقعی برای زحمتکشان ــ ٣

 ) سرکوب اقليت استثمارگر 
   ضربه مهلک به امپرياليسم  و سرمايه داری جهانی ــ٤
 .ای کارگری  و نهضت های آزاديبخش  ويژگی انترناسيوناليستی ، ايجاد تکيه گاهی نيرومند برای جنبش ه ــ٥
 

 اقدامات انجام شده 
براندازی سلطنت، نظام (   انجام کامل انقالب بورژوا دمکراتيک يعنی برانداختن بقايای نظامات قرون وسطائی  ــ١

قالب  ان- سال قبل از اکتبر١١٨ انقالب فرانسه در -سرفی فئودالی، بی حقوقی زنان، مذهب و ستمگری نسبت به مليت ها
 انجام يافت ولی وظايف بورژوا دمکراتيک را نتوانست بطور کامل ١٦٤٩ سال پيش از ان و انقالب انگليس در ٦٩المان در 

  براندازی کامل نظام فئودالی در عرض تنها چند هفته). انجام دهد 
رفرم محصول فرعی مبارزه انقالبی ( ايد جلو تر می رفتيم  جهت تحکيم فتوحات انقالب بورژوا دمکراتيک ب ــ٢

 .     اصالحات بورژوا دمکراتيک محصول فرعی انقالب پرولتری يعنی سوسياليستی است) طبقاتی است
انقالب دوم مسائل انقالب اول را در جريان عمل حل می . نخستين انقالب ضمن رشد خود به انقالب دوم تحول می يابد

 . دوم کار انقالب اول را تحکيم می نمايدانقالب . کند
 

 ويژگی  نظام شوروی و ديکتاتور پرولتاريا
  حداکثر دمکراتيسم برای کارگران و دهقانان يعنی دمکراسی پرولتری يا  ديکتاتوری پرولتاريا  ــ ١
شيد و برای   نخستين انقالب بلشويکی صد ميليون مردم روی زمين را از چنگ جنگ امپرياليستی رهائی  بخ ــ٢

 ........   نخستين بار زحمتکشان را در جايگاه واقعی شان بر اريکه قدرت نشاند
 

 : رفيق فرهنگ کارگر در مورد علل بحران مالی جهانی چنين بيان داشت 
 
آن را سرمايه آفرينی مالی می نامند ، سراسر امريکا  را فرا " چپ" مالی که اقتصاد دانان نرفقای عزيز،بحرا" 

اين بحران حاصل سياست نئوليبرالی وجهانی شدن . ته و ميرود که جهان را در يک رکود و بحران بزرگ گرفتار کندگرف
 .  رين جناحهای امپرياليستی تبليغ و اجرا شده استت سرمايه است که در طی سالهای اخير بشدت از طرف راست

عروف دانشگاه ماساچوست  و مدير مسئول اقتصاد دان م" پولينگ"مصاحبه مفصلی با پروفسور " مايک ويت نی"
 : به نقل و قولی از کتاب امپرياليسم لنين پرداخت وی گفت" مايک ويت نی"تحقيقات اقتصادی کرد  که  در آن 

و هنوز پايه ) ١٩١٦( تکامل سرمايه داری بجائی رسيده است که گرچه توليد کاالئی هنوز جنبه غالب را داراست" 
يشود، ولی در واقعيت ضربه شديدی خورده و بخش وسيعی از سود سرمايه ها نصيب بورس زندگی اقتصادی محسوب م

يشرفت توليد اجتماعی پاما سود اين . بنياد اين سفته بازی  و کالهبرداری ها توليد اجتماعی شده می باشد. بازهای نابغه ميشود
 . " به جيب سفته بازان ميرود

 يک بينش هوشمندانه از طرف لنين و اين فقط يکی از بينش های هوشمندانه اين: پروفسور پولينگ در پاسخ می گويد
او بزرگترين متفکر تاريخ در مورد شيوه گردش نظام سرمايه داری : وی همچنين در مورد مارکس می گويد. لنين است

 .  است
 . محور توليدمولد و محور غير مولد. جامعه سرمايه داری دارای دو محور اصلی می باشد

ر آغاز بخشی از نيروی فعال محور اول بداخل محور دوم ميروند  که تا ديروز توليد ميکردند، ولی امروز بجای د
توليد وارد قسمت غير مولد چون بانکداری، بورس بازی و در يک کالم به قمار بازی رو می آورند  و به برد و باخت 

وس بر تمامی کشورها و زندگی مردم جهان چنگ انداخته و امروز سرمايه  مالی و فراملی چون اختاپ. مشغول می شوند
اينها همه . بيرحمانه دست رنج کارگران و زحمتکشان را غارت ميکند و جهان را به ورطه جنگ و فقر و نيستی  سوق ميدهد

 .... از ماهيت طفيلی امپرياليسم برمی خيزد
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 چرا نهادهای مالی اينقدر قوی شده اند؟   
علتش . دهای مالی اينقدر قوی شده اند  و اعالم استقالل کرده اند و بر محور اول حکمفرمائی می کننداما چرا اين نها

اين نهادهای مالی توانسته اند در سراسر . جهانی شدن سرمايه  و حکمرانی بی چون و چرای سرمايه مالی بر جهان است
 . وران رقابت آزاد امروز کنترل انحصاری گشته استجهان کنترل انحصاری بر منابع بوجود آورند، و بر خالف گذشته د

 .يعنی انحصارات مالی بر تکنولوژيهای سراسر جهان:   کنترل انحصاری تکنولوژی ــ١
 ...يعنی انحصارات مالی بر نفت، گاز مايع، مس، آهن، :   کنترل انحصاری بر منابع جهان ــ٢
اتحاد جماهيرشوری صنايع نظامی . ل قبل اينطور نبودمثال در چهل سا:   کنترل انحصاری بر صنايع نظامی ــ٣

ژاپن، . قبل از جنگ دوم جهانی ما از دينای چند قطبی صحبت ميکرديم. خودش را داشت، امريکا صنايع نظامی خودش را
آلمان هيتلری، اتحاد جماهير شوروی، ولی امروز انحصارات صنايع نظامی کامال در دست سرمايه مالی جهانی است  که 

 . مقرشان امپرياليسم امريکاست
 رسانه های گروهی توسط انحصارات جهانی سرمايه کنترل ،در سراسر جهان:  کنترل بر رسانه های جمعی ــ ٤

 .   گردد می
 ... .  بانک جهانی و– صندوق بين المللی پول -بانکها:   انحصار بر نهادهای مالی ــ٥

در شرايط کنونی بايد به تقويت . ... را در کنترل خويش قرار داده انددر حقيقت امپرياليستها بسرکردگی آمريکا جهان 
سرمايه داری  بايد توسط حزب . حزبيت همت گماشت زيرا اين بحرانها خود به خود سرمايه داری را سرنگون نخواهد کرد

يت حزب و ايده حزبی و تنها با تقو.. کمونيستها ، حزب مارکسيست لنينيستها و بسيج کارگران و زحمتکشان سرنگون گردد
لنينی درسراسر جهان است که می توان با استفاده از اين بحرانها ضربه اصلی را بر سرمايه داری فرود آورد و مردم را از 

کارگر بدون سازمان و تشکيالت و بدون حزب طبقاتی خود هيچ است با حزب و تشکيالت همه .  ساخت هاشر اين کثافات ر
 ..."چيز

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

  پيرامون ماهيت امپرياليسم ، گنديدگی آن، علت بحران مالی جهانی  و تاثيرات آن بر جامعه ايران چنين رفيق تورج
 : بيان داشت

 
ه اين تمرکز سرمايه و توليد در بنگاه های بزرگ بقدری عظيم است که ب: امپرياليسم يعنی تمرکز توليد  و انحصارها"

کوچک و متوسط و حتی قسمتی "  کاربصاح"يعنی ميليونها . برتری مشت کوچکی از بنگاه های کالن حنبه مطلق می دهد
 . از کارفرمايان بزرگ عمال تحت اسارت کامل چند صد سرمايه گذار ميليارد قرار می گيردند

 "   هيچ چيز يک چند ده هزار بنگاه کالن همه چيز و ميليونها بنگاه کوچک: " بقول لنين 
 آزاد  به  رقابتاين تبديل .  پيدا می شودانحصار دشوار می شود، و تمايل به رقابتدر نتيجه بزرگی اين بنگاه عمال 

 .  ، در واقع يکی از مهم ترين پديده هاست که در اقتصاديات سرمايه داری انحصاری وجود داردانحصار
 :لنين می گفت

بشمار " قانون طبيعت"را می نوشت، رقابت آزاد در نظر اکثريت اقتصاديون، خود " سرمايه"زمانی که  مارکس " 
علم فرمايشی می کوشيد اين اثر جاودانه مارکس را، که در آن با تجربه و تحليل نظری و تاريخی سرمايه داری، . می رفت

 از تکامل خود به انحصار منجر رقابت آزاد موجب تمرکز توليد می شود، و اين تمرکز در مرحله معينی: ثابت شده بود که 
اکنون ديگر انحصار واقعيتی شده و در وصف آن کتاب . می گردد، می خواهد با توطئه سکوت آنرا محو  و نابود سازد

 . "  نوشته شده است
سرمايه . امپرياليسم به طور کلی در نتيجه تکامل سرمايه داری و ادامه مستقيم خواص اساسی آن بوجود امده است

.  در مرحله معينی از تکامل خود و آن هم در مدارج بسيار عالی تکامل خود به امپرياليسم سرمايه داری مبدل می گرددداری
 . و اين امر هنگامی است  که سرمايه داری به نقيص خود بدل می شود

  به   ه داری رقابت آزاد سرمايآن چه از نظر اقتصادی در اين جريان جنبه اساسی دارد، عبارت است از تبدبل  
  .   انحصارهای سرمايه داری

ولی در مرحله . می دانيم که رقابت آزاد، از خصوصيت اساسی سرمايه داری  و بطور کلی توليد کااليی است
 . امپرياليسم، انحصار، مستقيما در مقابل آن قرار می گيرد  و  به نقيص رقابت آزاد بدل می گردد

د، که توليد بزرگ در نتيجه از ميدان بيرون کردن، در تنيجه حذف توليد کوچک انحصار، بدين ترتيب بوجود می آي
ز توليد  و سرمايه بدان کو سرانجام تمر. و توليد بزرگ در روند رشد خود به بزرگترين توليد مبدل می گردد. بوجود می آيد

 . جا می رسد که انحصار پديدار می گردد
که از درون رقابت آزاد پديد می آيند، اين رقابت را از بين نبرده بلکه مافوق بايد توجه داشت؛ در عين حال انحصارها 
و بدين ترتيب يک سلسله تضادهای بسيار حاد و پر شدت و تصادمات چون . آن و به موازات آن حرکت و عمل می نمايند
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، و آنهم در کمترين زمان می کسب حداکثر سودچرا که مبدا اصلی و اساسی سيستم امپرياليستی . جنگ را بوجود می آورند
 . غارت کنند  و بچاپند" بازسازی" تجاوزگری  و اشغال ديگر کشورها، آنانرا تحت عنوان -باشد، تا با جنگ افروزی

 : م چنين استينبقول لنين کبير اگر اين مطلب را بخواهيم با زبان بشری بيان ک
و به مثابه پايه تمام " حکمفرما است"کااليی کمافی السابق تکامل سرمايه داری به حدی رسيده است، با آن که توليد "

 عايد کسانی می شود سودهای عمدهاقتصاد بشمار می رود، معذالک اين توليد ديگر بالفعل شيرازه اش از هم پاشيده شده، و 
لی ترقيات عظيم مبنای اين دوز  و کلک ها، اجتماعی شدن توليد است، و. هستند" نابغه"که در  دوز  و کلک های مالی 

 "بشری که با کوشش خود به اين اجتماعی شدن رسيده به نفع مشتی ميليونرها تما م شود 
  

 دليل بحران سرمايه جهانی
دليل اين بحران در خود سرمايه داری انحصاری است، که سرمايه مالی در آن تسلط کامل دارد، و مربوط به افزايش 

بحران " نظريه پردازان بورژوازی پيرامون بحران مالی جهانی، مرتبا  از . استخصلت انگلی نظام مالی اقتصاد جهانی 
 . بخاطر اينکه اصل مطلب را با سکوت خويش چون گذشته الپوشانی کنند.  سخن می گويند" بازار وام های مسکن در امريکا

، دنيا را به قمارخانه جهانی "ریبازار آزاد سرمايه دا"امروزه تسلط سرمايه مالی با تبليغات کر کننده اش پيرامون 
جهانی، که در آن از فرزند تازه تولد يافته گرفته تا بزرگسالش مستقيم و غير مستقيم، دور ميز اين قمارخانه گرد . تبديل نموده

 . آورده شده و هر روزه  بر سر ثروت ناشی از کار زحمتکشان، برد  و باخت می شود
در واقع زائيده نظام انحصارات امپرياليستی است، تمام نيازهای انسانها را که برای که " بازار آزاد سرمايه داری"اين 

 توسعه و پيشرفت و ترقی، و کًال تمام نيازهائی که برای يک زندگی انسانی و - خالقيت- بهداشت- سالمت- زندگی-بقاء
از کمترين " بازار"اين . است ، تبديل نموده استشرافتمندانه الزم است، به  کاال  و بدتر از آن به کاالئی  که قابل شرط بندی

مقدار  پولی که ماهانه جهت پس انداز کودکان به بانکها سپرده ميشود  تا  حقوق بازنشستگی کارکنان افراد جامعه را در اين 
بی وجدان قمارخانه جهانی روزانه در معرض برد و باخت قرار داده است، و سودهای افسانه ای را به جيب ميلياردرهای 

 . سر زير می گرداند
به جائی رسيده است  که حتی با حقوق مردم  که معموال چند روز زودتر از " بازار آزاد سرمايه داری" کار اين 

موعد پرداخت به کارکنان به بانکها واريز می گردد، نمی گذرد  و آنرا در همان مدت کوتاه به قمار می زند و سودهای 
 . دزدمی د" متمدنانه "کالنی از پول مردم را

کنونی تنها خود خواهی، بخود انديشيدن، برای منافع شخصی عمل " بازار آزاد"در مرکز تبليغات و ترويج و آموزش 
 زندگی - شخصيت پرستی- خودخواهی،-انديويداليسم. هر چه بيشتر  دامن ميزند" از خود بيگانگی" کردن نهادينه شده، و به 

ربتر از مذهب و ناسيوناليسم تبديل شده، و نا آگاهی به نقش انسانها در توليد نعم مادی، جايگزين برای خود، به ابزاری مخ
از بام  تا شام به اشکال .  برای ديگران و جامعه که نفع اش برای همگان باشد، در فرد و شخص تو خالصه شده است-ما

 .... ......تبليغ می گردد" تو " و " من " مختلف و گوناگون پيرامون 
که قرار بود برای مردم نان و آب و مسکن، آزادی و دمکراسی به ارمغان آورد، با به قمار " بازار"در حقيقت اين 

 .گذاشتن هستی انسانها، عامل اصلی فقر وبدبختی بشريت است
در . ازند هزار نفر تنها از عدم دسترسی به آب آشاميدنی سالم، جان می ب٣٠کنونی روزی " بازار آزاد"در شرايط 

 ساله  برای امرار معاش خود و خانواده بخاطر ارضاع اميال ١٤ الی٧کنونی ميليونها تن از کودکان بين " بازار آزاد"شرايط 
کنونی " بازار آزاد"در شرايط . کثيف سرمايه داران، هر روز و هر ساعت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار می گيرند

انحصارات سرمايه داری نظامی . بسر می برند.. هان در حلبی آبادهای بدون آب وبرق و بيش از يک ميليارد نفر از اهالی ج
 شرط بندی چند صد ۀشام قرار داده و آنرا مايآ است که توليدات بيش از چند ميليارد انسان را در اختيار چند صد غول خون

 سرمايه داری را فراگرفته است، همزاد در واقع اين بحران مالی جهانی که گندش تمام دنيای. دالل سهام کرده است
 .انحصارات سرمايه داری جهانی است، و اثبات مجدد گنديدگی عصر امپرياليسم  و برپائی انقالبات پرولتری است

   
 تاثير اين بحران بر نظام سرمايه داری ايران 

ره اقتصادی همانند دوران آگاهيم که ايران تحت محاصره اقتصادی است و اگر تا کنون تاثيرات مخرب اين محاص
ولی اکنون که .  دالر می باشد١٤٧ دالر تا  ٣٦تحريم عليه عراق را مشاهده نکرديم، دليلش افزايش قيمت نفت از بشکه ای 

 .  دالر کاهش يافته، می تواند مسلما اثرات مخربی بر زندگی زحمتکشان برجای بگذارد٥٧تا يک سوم قيمت يعنی تا 
حال .  در صد افزايش داشت٦٠فزايش باالی قيمت نفت، گرانی محصوالت مورد نياز مردم تا حد شاهد بوديم عليرغم ا

در شرايط افت قيمت نفت که تنها درآمد پايه ای کشور را تامين ميکند، می توان عوارض منفی تحريم های اقتصادی را بر 
د را در شرايط وجود نکبت بار رژيم منحوس و سطح زندگی و معيشت مردم که با قربانی بيشتر زحمتکشان همراه خواهد بو

 . بی کفايت جمهوری اسالمی، که جز فقر وسيه روزی حاصل ديگری نداشته است، شاهد باشيم
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انحصارات سرمايه داری کنونی، جز بدتر شدن زندگی مردم جهان نبوده " بازار آزاد"در شرايطی که نتيجه عملکرد 
ان برای جلب رضايت برنامه ريزان صندوق بين المللی پول و بانک جهانی بمنظور است، دولت سرمايه داری و غارتگر اير

طبق .جذب سرمايه های جهانی، طرح خانمانسوزی را تحت نام طرح تحول اقتصادی در دستور کار خويش قرار داده است
در ميان توصيه .  گردد قلم کاالهای ضروری ديگر بايد حذف٤٠٠اين طرح، تعرفه های گمرکی نظير گوشت، برنج و حدود 

حذف ايران به روی سرمايه های جهانی، " بازار آزاد"های اصلی نهادهای بين المللی سرمايه و دول امپرياليستی، باز شدن 
 به ويژه در عرصه انرژی مد نظر قرار دارد که دولت غارتگر و سرکوبگر احمدی نژاد با ترفند بدنبال انجام آن سوبسيدها
مهم .  دولتمرادن ايران سعی مينمايند با بدست آوردن تظمين الزم توسط دول امپرياليستی خود را حفط کننددر واقع. می باشد

نيست که مردم به خاک سياه بنشينند، مهم اين است که رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی به هر شکلی که شده، بر قرار 
مونيستها بايد از اين موقعيت سود جويند  و به تقويت و درشرايطی که بحران سراسر جهان را فراگرفته است ک. باشد

نيرو و تعرض بهّ بورژوازی و امپرياليسم و تبليغ سوسياليسم  سيجبتشکيالت و مبارزه حزبی و. سازماندهی خود بپردازند
 .."... کارگر استۀ هر کمونيست مومن به طبقۀ مهمترين وظيف، سرمايه داری کنونیبعنوان تنها آلترناتيو نظام
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