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طبقۀ کارگر در سراسر . هان فرا ميرسداول ماه مه، روز بين المللی اتحاد و همبستگی کارگران سراسر ج
 سال است که اين روز را به مناسبت تظاهرات عظيمی که کارگران شيکاگو در روز اول ماه مه ١٢٠جهان بيش از 

تظاهرات کارگران شيکاگو آن روز توسط پليس سرمايه به خاک وخون . دارند  برپا داشتند، گرامی می١٨٨۶سال 
 ازهمبستگی جهانی پرولتاريا اى محو نگشت و اول ماه مه جلوههااز خاطرهکشيده شده ولی ياد اين روز 

اری جهانی کوشش بسيار کرد تا اين روز را از ميان بردارد، زيرا ددراين مدت سرمايه.درسراسرجهان گرديد
د، بر آنجا که اين دسيسه با مقاومت کارگران روبروش. اری از اتحاد وهمبستگی وتشکل پرولتارياستدهراس سرمايه

 .اين روز، روز کار نام نهاد و با اين عمل وحشت خود را ازنام کارگر عيان ساخت
طبقۀ کارگر درعين اين که ثروت آفرين و نيروی محرک جامعه است، پيشقراول و موتور انقالب نيز بشمار 

قه، هيچ  آزاديبخش و بدون کسب رهبری انقالب توسط اين طبهاىبدون حضور طبقۀ کارگر درجنبش. رود می
. انقالبی به پيروزی نهائی نخواهد رسيد و آزادی بشريت را که در گرو سوسياليسم است، به ارمغان نخواهد آورد

بدون حضور نفتگران . اين انقالب مديون مبارزات کارگران صنايع نفت بود. در برابر ماست۵٧نمونۀ انقالب بهمن 
اما از آنجا که . بود ام گام گذاردند، پيروزی ممکن نمیقهرمان ايران که شيرهای نفت را بستند ودرصفوف قي

از همين رو عليرغم پيکار قهرمانانه و . کارگران فاقد رهبری کمونيستی بودند نتوانستند مهرخود را برانقالب بکوبند
رای خيزی ش، پس از سقوط رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، مجددًا به قعر جامعه پرتاب شد تا خود را باتعيين کننده

 .ديگر آماده نمايد
کند و اين تازه اول کار  اری کوالک میدبحران سرمايهاکنون درشرايطی به استقبال اول ماه مه ميرويم که 

 جهان آنهم به صورت آگاهانه يک جنايت ۀ، گرسنگی دادن و ايجاد فقر در عرص انسانهابی خانمانی ميليون. است
 اشتباه اين يا آن ۀ، نتيج اتفاق نيستۀ، نتيجاری را گرفته استدصاد سرمايهبحرانی که دامن اقت. عليه بشريت است

 ناشی از حرص و آز افراد جداگانه ،کنند تا مردم را شستشوی مغزی دهند طور که تبليغ می ، و يا آنفرد نيست
 .اری نيستدسرمايه

 ! زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
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 است که بر اساس کسب سود حداکثر بنا شده است و مالکيت خصوصی ارید سرمايهۀ اين بيماری جذام سامان
 سواری و حمل و نقل مملو گشته است و ىها از ماشينهاکه کارخانه در حالی .داند بر وسايل توليد را مقدس می

دها که ص در حالی.  مردم توانائی خريد اين کاالها را ندارند و بايد گرسنگی بکشند،ثروت روی ثروت خوابيده است
 ۀتناقض سامان. کنند  مردم در زير چادر زندگی می،ستها و بيمهها مسکونی خالی در اختيار بانکۀهزار خان
در يک طرف قطب ثروت و در طرف ديگر قطب فقر نشسته . شود اری در همين مثال ساده عرضه میدسرمايه
ثروت نيست محصول د کاال ومرگ محصول کمبو. ميرند که ثروت وجود دارد مردم از فقر می در حالی. است

کوشد  بورژوازی چنان که درماهيت اوست می. توزيع غيرعادالنه و تقدس مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است
تظاهرات بيش از سه مليون نفر در فرانسه . نتايج حاصل از بحران اقتصادی را بر دوش طبقۀ کارگر بگذارد

مپرياليستی به حقوق آنها نشانۀ آنست که مبارزۀ طبقاتی نه تنها در  اخير و مقابله با تعرض بورژوازی اهاىدرهفته
اعتراضات کارگری در . گيرد تری می يابد و دامنۀ وسيع شکل اقتصادی بلکه در اشکال سياسی آن نيز شدت می

 راه درمان و پايان دادن به اين فجايع که موجب جنايت و.  در حال گسترش استهاسراسر اروپا و درساير قاره
 ، قاره آفريقا و آمريکای التين را فرا گرفته استۀاری که همد، راه پايان دادن به اين وبای سرمايهجنگ است

 اين نظام ضد بشری بايد نظام انسانی سوسياليسم مستقر شود که با ۀ بر ويران.اری استدسرنگونی نظام سرمايه
سياست اقتصادی هماهنگ و برنامه ريزی شده از اشتراکی کردن مالکيت بر وسايل توليد يک بار برای هميشه با 

 تنها طبقۀ کارگر با رهبری حزب مارکسيست لنينيست و استقرار .جلو گيرد ، فالکت و فقروقوع اين همه ددمنشی
  . تواند به اين وضع اسفناک پايان دهد ديکتاتوری پرولتارياست که می

چنان   ايران کابوس استبداد و فاشيسم مذهبی هم امسال درشرايطی  جشن اول ماه مه برگزار ميشود که در
طبقۀ کارگر از کليۀ حقوق اجتماعی  خويش محروم است، قانون کار، بيمۀ اجتماعی، حق تجمع در . مسلط است

گرانی، فقر و بيکاری درايران بيداد ميکند و شورای عالی . کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ استى هااتحاديه
چند روزی از تعيين .  تعيين نموده است تومان۵٠٠ هزار و ٢٧۴ را ٨٨کارگران برای سال کار، حداقل دستمزد 

 در صد کاهش داد و اعالم کرد که ٥حداقل دستمزد را «حد اقل دستمزد کارگران نگذشته بود که شورای عالی کار
خ کاالهای مورد درصورتی که نر. » در صدی از سوی بانک مرکزی بوده است٢٠مبنای اين کاهش اعالم تورم 

 درصد افزايش يافته و مطابق کارشناسان اقتصادی خود رژيم جمهوری اسالمی، حداقل حقوق ۵٠ تا ۴۵نياز مردم 
.  هزار تومان خواهد بود٨۵٠خط فقر مطلق برای يک خانوادۀ پنج نفره درتهران باالتر از ٨٨تعيين شده برای سال 

جه به سطح تورم و گرانی کمرشکن بايد يک ميليون تا يک ميليون و ليکن واقعيت اين است که حداقل دستمزد با تو
بار به سختی می  پانصد هزارتومان باشد که متاسفانه چنين نيست و کارگر ايرانی با توجه به اين وضعيت فالکت

جب تواند مو طبيعتًا چنين شرايط غير قابل تحملی نمی. تواند از پس مخارج  يک وعده غذای گرم در روز برآيد
اری ايران و دبرانگيختن خشم و تنفر کارگران نسبت به جمهوری اسالمی اين نمايندۀ سيستم کل نظام سرمايه

کارگران نيشکرهفت تپه، کارگران ذوب آهن اصفهان،  اعتراضات اميد بخش.  دزد و مفتخور نگرددهاىآقازاده
ل گذشته برای دريافت حقوق معوقه و اضافه  کارخانۀ ديگر در ساهاو ده.. الستيک سازی البرز، لوله سازی اهواز

  اى حرفههاى، مبارزه برای تشکيل سازمانهادستمزد، پيکار عليۀ خصوصی سازی کارخانجات و اخراج سازی
 . اران آميخته با زهر ترس بوده استد چرب و نرم سرمايههاىبا قاطعيت ادامه داشته و لقمه... مستقل از دولت و

 هاى اول ماه مه در ايران برجسته گردد مربوط است به مبارزه برای تشکيل اتحاديهآن چه امسال بايد در روز
مستقل کارگری، مبارزه برای دريافت حقوق معوقه، مبارزه برای اضافه دستمزد به نسبت سطح رشد تورم و 

کارگران افزايش هزينۀ زندگی، مبارزه برای تضمين امنيت شغلی که عامل تضمين امنيت وحدت و تشکيالت خود 
مبارزه برای بازگشت کارگران اخراجی بر سر کار خود، مبارزه عليۀ سياست اخراج سازی کارگران، . است

مبارزه عليۀ خصوصی سازی صنايع و واحدهای توليدی، مبارزه در زيرشعار آزادی بی قيد و شرط همۀ کارگران 
 .و سايرمخالفين سياسی از زندان

کوشد بين   رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی را که میهاى و دسيسهکارگران ايران بايد هشيار باشند
اری داين نظام سرمايه. کارگران افغانی و ايرانی تفرقه انداخته وعلل بيکاری را به گردن آنها  بياندازد، افشا سازند

 واحد عليۀ دشمن کارگران ايرانی و افغانی بايد با روحيۀ همبستگی و رفيقانه درسنگری. آفريند است که بيکاری می
 . توانند به حقوق حقۀ خود دست يابند مشترک و برای حقوقی برابر، به رزمند و تنها در اين صورت است که می



   ٨٨١٣ماه  ارديبهشت                          ٣٣       توفان الکترونيکی شماره                                              ٤

 
 

گويد و ايقان  به کارگران قهرمان ايران و جهان، روز جهانی کارگر را شاد باش می) توفان(حزب کار ايران 
يق وحدت وتشکيالت ورهبری حزب سياسی و تنها ازطريق دارد که پيروزی اردوی کار بر سرمايه تنها ازطر

دهد وپيکار جسورانه و شفاف عليۀ انحرافات آنارکوسنديکاليستی،  انقالب سوسياليستی و راهی که لنينيسم نشان می
 جز اين سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است و. ميسر خواهد گشت... اکونوميستی، ترتسکيستی و کائوتسکيستی و

  .نيستراهی 
 !خجسته باد اول ماه مه روز نمايش پر قدرت اتحاد کارگران جهان

 !سرنگون باد رژيم  سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت
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مناسبت اول ماه مهه ب  

  کارگری هاىترين نياز جنبش کارگری ايران، احياء و ايجاد سنديکاها و اتحاديه مبرم
 

ترين و  ترين و اصلی  و کمبودهای جنبش کارگری ايران، ضروریهادر ميان انبوهی از نيازها و خواست
 سنديکائی است؛ چرا که کسب همۀ منافع آنی و آتی اين جنبش از طريق ترين نياز اين جنبش، کسب حقوق حياتی

 . کارگری امکان پذير استهاىيابی در تشکيالت مستقل و واقعی سنديکائی و اتحاديه اتحاد و همبستگی و سازمان
در طی سال کارگری گذشته، يعنی از اول ماه مه سال قبل تا به حال، هزاران حرکت اعتصابی و اعتراضی 

 گوناگون، به صورت خود جوش و يا با هاىا شرکت صدها هزار کارگر در نقاط مختلف کشور، حول خواستب
 دسته جمعی، اعتراض به هاى، اعتراض به اخراجهاترين اين خواست از جمله عام. سازماندهی ابتدائی انجام شد

 و دستمزد و مزايا، اعتراض به قراردادهای موقت و عدم استخدام رسمی، اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق
، اعتراض به تغيير قانون کار در جهت حفظ امنيت سرمايه و از بين بردن امنيت شغلی هاخصوصی سازی

کارگران، اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته به طور کامل و تعيين سقف پرداختی برای آن 
دی مشاغل، اعتراض به اضافه کاری اجباری، اعتراض به توسط دولت، اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بن

عملکرد مأمورين امنيتی حراست کارخانجات و مراکز صنعتی، اعتراض به پرونده سازی برای نمايندگان و فعالين 
توان در تدافعی بودن آن،  مشخصۀ اين جنبش اعتراضی را می. کارگری و احکام زندان و شالق برای آنها بود

 قبل، جوان و تحصيل کرده بودن و در عين حال کم تجربه بودن فعالين،  هاى نسبت به سالگسترش کمی آن
يافتگی آن   اعتراضی، خود جوشی و عدم سازمانهاىپراکندگی در کليت خود و نبود ارتباطی ارگانيک بين کانون

 . دانست
ل مستقل سنديکائی بسياری از کارگران در طی حرکت اعتراضی خود به ضرورت احياء و يا ايجاد تشک

 مقدماتی آن اقدام نمودند؛ از جمله هاى و مشکالت به ايجاد آن و يا تجمعهارسيدند و با پذيرش و تحمل همۀ سختی
کارگران نيشکر هفت تپه و کارگران نقاش، کارگران برق و فلزکار کرمانشاه که موفق به احياء سنديکای خود شده 

 کنند ان ايران خودرو که در اين راستا اقدام میو کارگران الستيک سازی البرز و کارگر
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 فوق و کسب منافع آتی يعنی تأثير هاىجنبش کارگری ايران برای کسب منافع فوری خود، از جمله خواست

بی . گذاری در روند تکامل اجتماعی در جهت منافع طبقاتی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکيالت ندارد
دادی و ضد کارگری جمهوری اسالمی از تشکيالت مستقل سنديکائی مثل جن از بسم اهللا دليل نيست که رژيم استب

 .ترسد و چنين سبعانه با فعالين کارگری در اين عرصه برخورد ميکند می
اخراج و پرونده سازی و دادگاهی کردن و محکوم کردن آنها به زندان و شالق و شکنجه و پايمال کردن همۀ 

 سازمان بين المللی کار که خود امضاء هاىنامه چون منشور جهانی حقوق سنديکائی و مقاوله قوانين بين المللی هم
 هاىکنندۀ آن بوده است، همه و همه نشاندهندۀ ميزان وحشت و هراس جمهوری اسالمی از سنديکاها و اتحاديه

 .مستقل و واقعی کارگری است
 ورشکستۀ نئوليبراليستی و رهنمودهای هاىستجمهوری اسالمی در بيست سالۀ اخير با در پيش گرفتن سيا

مخرب صندوق بين المللی پول و بانک جهانی با مقررات زدائی در جهت حفظ امنيت سرمايه و عليۀ امنيت شغلی 
 هاىکارگران و زحمتکشان شرايطی را ايجاد کرده است که بيش از هشتاد در صد کارگران به بهانۀ کار در کارگاه

اردادهای موقت از شمول قانون کار خارج هستند؛ و بيست در صد بقيه را هم با اضافه کردن کمتر از ده نفر و قر
کاهش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط "، تحت عنوان )شرايط خاتمۀ کار( قانون کار ٢١به مادۀ " ز"بند 

 داده است که کارفرما هر ، در وضعيتی قرار"اقتصادی، اجتماعی، سياسی و لزوم تغييرات گسترده در فن آوری
 .تواند اخراج کند وقت اراده کرد می

اری بزرگ تجاری، توليد دحذف تعرفۀ گمرکی و سيل گستردۀ واردات و ايجاد تسهيالت بانکی به نفع سرمايه
روندی که با ورشکستگی صنايع نساجی و . داخلی و صنايع را به رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است

 . صنايع غذائی شروع شد، ميرود که دامن بقيۀ صنايع را بگيردشکر و چای و
 جمهوری اسالمی که با اتخاذ سياست عدم حمايت از توليد داخلی، صنايع و کشاورزی را با بحران روبرو 
کرده و زندگی و امنيت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است، معضل بخش توليد و صنعت را قوانين حمايتی 

جمعی و  ران و افزايش دستمزد کارگران معرفی ميکند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادهای دستهاز کارگ
 . اجباری و بازنشستگی ميداندهاىدائمی و حذف بيمه

در شرايط بحرانی فعلی و تهاجم سرمايه برای پايمال کردن حقوق کارگران و زحمتکشان، احياء و ايجاد 
 . ترين نياز جنبش کارگری است ستقل و واقعی کارگری مبرم مهاىسنديکاها و اتحاديه

 
 
 

 * * * * * * 
 

 مناسبت اول ماه مهه ب
 ، حزب بی حزب" قيم نمی خواهدطبقۀ کارگر"

 
، ورد زبان محافل "زنده باد خود سازماندهی کارگران"، "خواهند کارگران قيم نمی"اين روزها سخنانی نظير
 و يا با اشاره به جمالت مارکس "مانيفست حزب کمونيست" به نقل ازمقدمۀ اىعده. اکونوميستی ايران شده است

طبقۀ کارگر آزادی خود را ": گفت   که در جمعبندی از کمون پاريس می١٨٧١ در سپتامبر"انترناسيوناليسم اول"در
اين گفتار تا آن حد . ندده ،  متاسفانه درک نادرستی از گفتار مارکس ارائه می"...بايد در ميدان مبارزه به دست آورد

که بخواهد به طبقۀ کارگر اين اعتماد به نفس را بدهد که بايد برای آزادی خويش بپاخيزد و قدرت سياسی را به کف 
تواند محصول کار ساير طبقات اجتماعی به غير از خود کارگران باشد و وی نبايد منتظر  آورد و اين آزادی نمی

طبقۀ .  قهرمانان و خدايان و نيروهای خارج از طبيعت باشد، سخنان درستی استآزادی خويش به دست ديگران و يا
ولی وجود طبقۀ کارگر به . تواند جانمايۀ تغييرات انقالبی قرار گيرد کارگر آن نيروی مادی اجتماعی است که می

و گذار به کمونيسم کافی عنوان پايۀ مادی اين تحول برای رفتن به سوی جامعۀ بی طبقه و يا برای نيل به سوسياليسم 
اين نيروی مادی بايد با دانش علمی آغشته شود و تئوری سوسياليسم علمی و در شرايط امروز مارکسيسم . نيست
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جنبش کارگری . لنينيسم با آن بياميزد تا جنبش کارگری راه خود را پيدا کند و بداند که به کدام جهت بايد حرکت کند
تنها آن . هر انفجاری به سود طبقۀ کارگر نيست و به امر رهائی وی ياری نمی رساندنيروی بالقوۀ انفجار است ولی 

اين انفجار است که . افکند که با چاشنی مارکسيسم لنينيسم همراه باشد انفجاری زنجيرهای طبقۀ کارگر را به دور می
 بايد شناخت سياسی پيدا کرد، .ولی برای کار اين انفجار بايد آموزش ديد. دهد جهت تخريب نظام کهن را نشان می

 بدون دستيابی به اين دانش امکان رهائی طبقۀ کارگر به هيچ وجه  .بايد با دانش علمی مارکسيسم لنينيسم مسلح شد
 .بايد شعور و ماده با هم تلفيق شوند تا تحول مورد نظر به وجود آيد. ميسر نيست
 بحث علمی و آموزنده را به شعارهای دهان پر کنی کنند و کار يک هستند که عوامفريبانه رفتار میى اعده

کند و به کس ديگری نياز  طبقۀ کارگر خودش را خودش آزاد می"، "خواهد طبقۀ کارگر قيم نمی"نظير اين که 
کنند و البته روشنفکرانی   تنزل داده و حتی کارگران را عليۀ روشنفکران به عنوان دشمنان آنها تحريک می"ندارد

رکسيسم لنينيسم به طبقۀ کارگر بيآموزند طبيعتًا دشمنان طبقۀ کارگر هستند زيرا مدت اسارت طبقۀ که به جز ما
 منظورشان همان دانش "جنبش ناب کارگری"ولی اين مدعيان دلسوزی برای يک . دهند کارگر را افزايش می

و چه ندانند کارگران را به کوری، به آنها چه بدانند . مارکسيسم لنينيسم است که نبايد به درون طبقۀ کارگر نفوذ کند
نتيجۀ چنين فراخوانی . خواهند که نادانسته دست به کار شوند و به بيراهه روند جهل طبقاتی دعوت کرده از آنها می

اين افراد که تعداد آنها به ويژه پس . پروراند از همان روز نخست معلوم است و هستۀ شکست را در دل خويش می
شوند، حزب را سد راه انقالب جا  کنند، دشمن حزب می ند عليۀ حزب قد علم میابشی کم نبودهاز شکست در هر جن

 من در هاىکنند، خطاناپذير جا ميزنند تا تئوری زنند، کارگران را چون ُبت به صِِرف کارگر بودن تقديس می می
هم اکنون ما در . د، جا بياندازندافکن آوردی و ضد انقالبی خويش را که ميان عامل آگاه و جنبش کارگری جدائی می

نيز از ا هرويزيونيست.  اکونوميستی، آنارکوسنديکاليستی، تروتسکيستی و ضد لنينی روبرو هستيمهاىايران با چهره
آنها به جای مارکسيسم لنينيسم . دشمنان حزب طبقۀ کارگرند و در تالشند تا ماهيت حزب طبقۀ کارگر را عوض کنند

نيز ا هرويزيونيست. نشانند کنند تجديد نظر طلبی، رفرميسم و اکونوميسم را می گماتيسم طرد میکه آن را به بهانۀ د
و يا ا هرويزيونيست. کنند  و راست حمل می"چپ" هاى مختلف دارند و نقابهاى چهرههامانند اکونوميست

 کارگر در  ضرورت وجود حزب طبقۀ"حکوت شورائی"   انحرافی هاى با قبول تئوری"چپ" هاىاکونوميست
کنند و کمونيسم را با انقالبی   رد می"انقالبی"مبارزۀ سياسی را که همان عامل مهم ذهنی است با کارگر پرستی 

 و يا قبول اىبرند و برخی نيز با چنگ انداختن در مبارزۀ صرفًا اتحاديه نمائی خرده بورژوائی  به انحراف می
هر دوی اين انحرافات نتيجۀ واحد در . دهند ست بورژواها میسياست بورژوائی نقش رهبری طبقۀ کارگر را به د

 هاو اکونوميستا هرويزيونيست. به انحراف کشاندن جنبش کارگری دارد که منجر به قربانيان فراوانی خواهد شد
 ريخته شده را به عهده گيرند و خود را تا پای مرگ هاىدر فرجام خونين سرنوشتشان حاضر نيستند مسئوليت خون

خواستند همه چيز را از نو شروع کنند در  آنها که تجربۀ تاريخ را به دور افکنده بودند و می. زنند  انقالبی جا مینيز
صدور اعالميه در اول ماه مه و يا تکرار حوادث و رويدادهای . شوند  کهنه به گور تاريخ سپرده میهاىکفن تئوری

ش و درک از مارکسيسم لنينيسم و حزبيت اساس آزادی طبقۀ آموز. مبارزاتی کارگری در ايران و جهان کافی نيست
 . کارگر است

در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی اين تفکر اکونوميستی پس از کسب قدرت سياسی نيز بروز کرد و 
 "کارگران همه چيز و حزب هيچ چيز"، "خواهند کارگران قيم نمی"خواستند با شعار  منحرفين درون حزب می

 حزب طبقۀ کارگر، نقش عامل آگاهی و ايدئولوژيک را به صفر برسانند و زمينۀ خلع سالح حزب و نقش رهبری
 هاىخودمختاری"با اين تفکرات آنارکو سنديکاليستی و حاميان . عمًال زوال دولت شوروی را فراهم آورند

 .رمال گرديد به شدت مبارزه شد و نقش ضد انقالبی آنها در همان زمان حيات رفيق لنين ب"کارگری
 هاىست که سالهااين ضديت محصول خيانت رويزيونيست. امروز نيز ما با ضديت با حزبيت روبرو هستيم

. کردند که با مخالفت روبرو شد  نظريات ضد انقالبی خويش را پخش می"حزب طبقۀ کارگر"فراوان در پشت نقاب 
سيدند زيرا به زعم آنها اين حزب بود که رويزيونيسم  افتادند و به نفی حزب رهابودند کسانی که در دام رويزيونيست

اين . کردند نفهميدند آنها رابطۀ ميان ايدئولوژی، سياست و سازمان را که مارکس و لنين به آن تکيه می. آفريد می
سرنوشت احزاب رويزيونيستی که از منافع طبقۀ . انحراف تفالۀ دوران مبارزه با رويزيونيسم خروشچفی است

 . ند در مقابل ماستاکنند و حتی در عراق از استعمار به حمايت برخاسته فاع نمیکارگر د
 

 چارۀ رنجبران وحدت و تشکيالت است
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 به مناسبت اول ماه مه
  فعالين کارگری از زندانۀآزادی فوری هم

 
 

وانی را ی فرائطورکلی مبارزات تاريخی گرانقدر و همپای آن تجارب تشکيالتی و سنديکاه کارگران ايران ب
  گذشته متشکل و متحدانه مبارزه کرده وهاى خود طی نسلهاىآنها برای نيل به مطالبات و آرمان.پشت خود دارند

، هااعتصابات کارگران کوره پز خانه. نداجای گذاردهه اين راه قربانيان بيشماری را در راه آمال واهداف خود ب در
.  آور مبارزات درخشان آنان استد دور ياهاىگذشته دردخانيات، چيت سازی، کبريت سازی، نساجی وغيرو 

دست ه  عظيمی برای بۀکه طبقۀ کارگر ايران درمقايسه با گذشته ازجهت کميت وتراکم به نيروی بالقو امروزه با اين
ترين و فالکتبارترين دوران تاريخ  دارد، ليکن دچار پريشان گرفتن قدرت سياسی تبديل شده و آمادگی بيشتری را

 صنفی، سياسی و اجتماعی هاىزيرا از يک سو وضع وخيم اقتصادی همراه با سرکوب هرنوع آزادی.باشد می دخو
 آن ۀی پيکارمتحدانئاز سوی ديگر عدم وجود فرماندهی سياسی واحد از برا کند، و بردوش اين طبقه سنگينی می

با اعتصاب و کم کاری هرچند  پو نيافتاده وبا اين حال کارگران ايران هرگز برای احقاق حقوق خود از تکا. کاهد می
صدها اعتصابات . غير متشکل هم اکنون درصف مقدم مبارزات اجتماعی دراين برهه ازتاريخ ايران قراردارند

س أاز رشد جنبش کارگری دارد که تشکيل سنديکاهای مستقل از دولت را در ر  اخير نشاندر چند ماه کارگری 
و ....  اتوبوسرانی تهران شرکت واحدکارگران نيشکر هفت تپه، سيس سنديکای أت. ست خود قرار داده اهاىبرنامه

ارزش و بزرگی است که رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی را به   يک گام باهاپيکارمتحد کارگران دراين سنديکا
 اين ۀلی در ارادتواند خل  و دستگيری رهبران آن نمی نوپا هاىاتحاديهسرکوب مستمر اين . وحشت انداخته است

  .   وارد آورد، داخلی و بين المللی برخوردارندۀکارگران شريف که از حمايت گسترد
تر  يابد و  مصمم تری می مبارزات کارگران عليرغم سرکوب و زندان و شکنجه  هر روز دامنۀ گسترده

 کارگران در يک ماه اخير  و اعتراضاتهادر زير به چند نمونه از دستگيری. رزمند برای تحقق مطالباتشان می
 :اشاره ميکنيم

 آارگر شرآت آيان تاير در مقابل مجلس تجمع آردند و ١٠٠ فروردين در حدود ٢٩صبح روز شنبه  
آنان فعالين  نفر از٢٠ پراآنده شدند و حدود  انتظامیاما توسط نيروهاي.  خود شدندۀخواستار دريافت حقوق معوق

 . دستگير شدند
 کارگری در منزل غالب حسينی در هاى هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلۀای کميت تن از اعض٩٠حدود 

غالب حسينی از . ی آزاد شدندئشت و پس از بازجوداسنندج توسط نيروهای امنيتی و انتظامی چندين ساعت باز
. برد  سر میه بدليل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، از اسفند ماه در زندان ه فعاالن کارگری ايران است که ب

 )٢٨/١/٨٨راديو فرانسه (
 کارگر اين کارخانه از ١٨٠٠:  لوله سازی اهواز گفتۀ کارگران اخراجی کارخانۀحميدرضا عباسی نمايند

ايلنا .(کنند  کار و کارخانه تجمع میۀند، کارگران برای اعتراض هر روز در مقابل استانداری، اداراکار اخراج شده
٢٨/١/٨٨( 

 اعتصابات ۀپور و محمد حيدری مهر از متهمين پروند فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان علیجليل احمدی، 
 اول دادگاه انقالب دزفول به يکسال حبس محکوم ۀکارگری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در شعب
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ی کارگران  کارگری و انتخابات صنفهاى فعاليتۀ سال نيز از حضور در کلي٣کارگران نامبرده به مدت .شدند
 سال ۵ ماه از محکوميت نفر پنجم به مدت ٨ متهم اول و ۴ ماه از محکوميت زندان ۶در اين حکم . محروم شدند
 )٢۵/١/٨٨فعاالن حقوق بشر در ايران ( .تعليق گرديد
 ساعت در روز کار ١٢کارگران در اين کارخانه .  نخ البرز از کار اخراج شدندۀ کارگر کارخان١۶٠حدود 

کارگران اين کارخانه در چندين نوبت . کنند  ساعت کار روزانه را دريافت می٨، در حالی که تنها حقوق کنند می
 )٢۴/١/٨٨ گزارشگران حقوق بشر ۀکميت. (نسبت به عدم دريافت حقوقشان دست به اعتراض زده بودند

ان شرکت پوشينه بافت  نفر از کارگر٢٠٠:  کارگر استان قزوين اعالم کردۀی خانئعيدعلی کريمی دبير اجرا
 نفر از کارگران شرکت نقش ايران در اعتراض به عدم دريافت حقوق و عيدی در مقابل استانداری قزوين ١٠٠و 

 )١٨/١/٨٨ايلنا ( .تجمع کردند
 کارگر اين کارخانه از ١٨٠٠:  لوله سازی اهواز گفتۀ کارگران اخراجی کارخانۀحميدرضا عباسی نمايند

 .کنند  کار و کارخانه تجمع میۀارگران برای اعتراض هر روز در مقابل استانداری، ادارند، کاکار اخراج شده
 )٢٨/١/٨٨ ايلنا(

 .......و
همه نشان از ...  پيکار جسورانۀ کارگران برای تشکيل اتحاديۀ مستقل و اضافه دستمزد و حقوق پرداخت نشده

از ) توفان(حزب کارايران . تکاپو انداخته استپيشروی مبارزات قهرمانانۀ کارگران دارد و رژيم را سخت به
 آنها را هاى سال تجربۀ انقالبی و سنديکائی عميقًا حمايت کرده و خواستهاپيکارعادالنۀ طبقۀ کارگر ايران با ده

ما معتقديم که که تنها اتحاد طبقاتی و تشکل اين طبقه است که شرط نخست . داند برحق و انسانی می
چارۀ کارگران، حزب طبقۀ کارگراست که به دانش مارکسيسم لنينيسم مسلح . رود  شمار می وی بههاىسايرموفقيت

ری وحشی را دبار سرمايه باشد و بايد ازاين طريق و فقط ازاين طريق منطقی و طبقاتی، مرگ نظام فقرآور ونکبت
 . فراهم آورند

 در ها و فعالين کارگری سنديکا ران نمايندگان و رهب از شماری که  اينک در آستانۀ برگزاری اول ماه مه 
 مهم هاى خواسته زندانيان سياسی يکی ازۀبرند، خواست آزادی فوری و بی قيد وشرط آنها و هم می سره زندان ب

 برای وبند برخيزيم  ی درئسنديکافعالين  به دفاع ازنمايندگان  بايد متحدًا.باشد کارگران و همۀ نيروهای مترقی می
 .چ کوششی دريغ نورزيمآزادی آنها از هي

 
 

* * * * * * 
 
 

 به مناسبت اول ماه مه
 

 قانون کار در ايران؛ قانونی که هيچ کس از آن راضی نيست
  مستقل کارگریهاىقانون کار مانع تشکل

 
 به نگارش در آمده و درتارنمای  شهرام احدی وپور بهزاد کشميری توسط ٢٠٠٩ آوريل ٢٠مطلب زير مورخ 

ما اين مقاله را به خاطر طرح نکات مهم آن و اهميت  . ان آلمانی، دويچه وله  نصب گرديده استراديوی فارسی زب
شايان . دهيم ئی که حول  قانون کار در بين مجامع کارگری جريان دارد، انتشارمیهامسائل روز کارگری و بحث

باشند و بر اين  جارت جهانی میذکر است که برخی از محافل کارگری متأسفانه مشوق  پيوستن ايران به سازمان ت
درحالی .  کارگری فراهم خواهد گرديدهاىباورند که درصورت تحقق چنين امری، پيش شرط تشکيل مستقل اتحاديه

 نئوليبرالی و ضد کارگری است و ُاس و هاىاری و مدافع سياستدکه سازمان تجارت جهانی يک نهاد سرمايه
نع برای پيشروی بورژوازی امپرياليستی و تشديد استثمار  و حذف تمامی مواهااساسش بر خصوصی سازی
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تواند موافق پيوستن ايران به سازمان تجارت  کارگر آگاه ايرانی نمی. کارگران و خانه خرابی بيشتر استوار است
کارگران . خويش چشم اميد به چنين نهادهای ضد کارگری داشته باشدى اجهانی باشد و برای تشکيل اتحاديۀ حرفه

 .توانند به مطالبات خود دست يابند مند می  نقشهاىا با اتکا به نيروی خويش و پيکاری متحد و مبارزهتنه

 هئيت تحريريه توفان الکترونيکی

 ٢٠٠٩آوريل 

 

 
تی موثر است که از طرفی نياز واقعی به آن در جامعه وجود داشته باشد، از  قانون وق،به اعتقاد حقوقدانان

 ی کارآمدی دارد؟ ئآيا قانون کار جمهوری اسالمی قابليت و ضمانت اجرا. طرف ديگر فراگير و قابل اجرا باشد

خود را آيا اين قانون به بهبود شرايط و وضعيت کارگران انجاميده، اشتغال پايدار را تقويت و شعارهای 
 ديگر و با ديگر قوانين کشور در تناقض نيست؟  مختلف قانون کار، با يکهاىمتحقق کرده؟ آيا بخش

 که حدود هشتاد سال پيش به تصويب رسيد، برای نخستين بار در دو ماده به کارگران اشاره اىدر قانون مدنی
 ماده و ٢١ر ايران تصويب شد که شامل  سال پيش نيز، دو سال پس از تشکيل وزارت کار، اولين قانون کا۶٠. شد
 کمابيش بر ١٣۶٩ به تصويب مجلس رسيد و تا ١٣٣٧ ماده داشت در سال ۶٠دومين قانون کار که .  تبصره بود١۵

گذرد، تغيير چندانی  نخستين قانون کار جمهوری اسالمی در بيست سالی که از تدوين آن می. روابط کار حاکم بود
نقش و جايگاه اين قانون و ضرورت تجديد نظر اساسی در آن از روز اول شروع شد و نکرده، اما بحث در مورد 

 .هنوز ادامه دارد

 تناقض قانون با واقعيت

ای کند، برنامه اقتصادی کشور را به گونه قانون اساسی جمهوری اسالمی مسئوالن را موظف می۴٣اصل 
، فرصت و توان کافی برای  ر فرد عالوه بر تالش شغلیشکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که ه«تنظيم کنند تا 

 » .خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد
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ساعات کار کارگران در «کند که   قانون کار ظاهرا در تبعيت از اين اصل قانون اساسی مقرر می۵١ ۀماد
خوانده » زيرزمينیسخت و زيان آور و «ی که ئ حتا برای کارها۵٢ ۀماد» . ساعت تجاوز نمايد٨شبانه روز نبايد از 

های قانون کار حداکثر ساعت کار در هفته را برای شغل. داند  ساعت در روز را بيشتر مجاز نمی۶شوند، می
دانند و هر روز  به رغم اين، همه می.  ساعت تعيين کرده است٣۶ ساعت و برای کارهای سخت ۴۴معمولی 

مسئوالن نيز . اش نيست ترين نيازهای خود و خانواده یئابتدامين أبينند هيچ کارگری با اين مقدار کار قادر به ت می
 . کنند خوبی آشنايند و به آن اعتراف می با اين واقعيت به

 مشخص شده، بسيار کمتر از ميزانی است که ٨٨ برای کارگران در سال حداقل حقوقی که رسمًا 
 از قول محمد جهرمی ٨٧ اسفند ٢١ سرمايه، ۀروزنام. نند  دولت به عنوان حد فقر مطلق اعالم میهاىوزارتخانه

در اين زمينه يک پارادوکس وجود دارد و آن اين است که از يک سو اين حداقل «وزير کار و امور اجتماعی نوشت 
دهد و از سوی ديگر با افزايش حقوق  دستمزد کفاف زندگی کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ را نمی

 ».يابد شود و بيکاری افزايش می تصادی کم می اقهاىکارگران، پايداری بنگاه
 
 

 شرط اول تعيين حداقل دستمزد؛ ميزان تورم 
 
  

 قانون کار، تعيين حداقل دستمزد کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده که از نمايندگان ۴١ ۀماد
 برای سال ٨٧اخر بهمن ماه حداقل دستمزدی که اين شورا او. شود کارفرمايان، کارگران و وزارت کار تشکيل می

نند نيز  چه کارگران طلب می اما آن.  کارگری روبرو استهاىجاری تعيين کرد، هنوز با مخالفت نمايندگان تشکل
 . دهد کفاف مخارج آنها را نمی

شرط نخست توجه به . داند قانون کار برای تعيين حداقل دستمزد، در نظر گرفتن دو شرط را ضروری می
 درصد ٢۵/۴ را ٨٧آمار رسمی اين بانک ميانگين تورم در سال . بر اساس اعالم بانک مرکزی استميزان تورم 

 .  تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری شد۵٠٠ هزار و ٢٧۴اعالم کرد که مبنای محاسبه 
کاهش است و  به وزير کار مدعی شد که تورم رو به اىمحمود بهمنی، مدير کل بانک مرکزی، در نامه

بينی باعث تجديد نظر در  اين پيش. انجامد  درصد دستمزدها به اخراج تعداد زيادی از کارگران می٢۵افزايش 
 .  تومان در ماه شد۵٢٠ هزار و ٢۶٣افزايش حداقل دستمزد و کاهش آن به 

  
 

 

 

 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 
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 شورای عالی کار ۀتجديدنظر در مصوب«: کيد کردأ گذشته ت فروردين ماه برای چندمين بار در دو ماه٢۶وزير کار، 
به گزارش خبرگزاری ايلنا يکی از » .در جهت حفظ اشتغال موجود و رفع مشکالت برخی واحدهای توليدی بود

های  روند افزايش مزد کارگران در قياس با روند افزايش هزينه«فت تپه گفته است فعاالن سنديکای کارگران ه
قيمت بعيد است بتوانند با اضافه کاری يا کار دوم و  قدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان زندگی آن

 ». مخارج زندگی برآيندۀسوم از عهد

 مين مخارج يک خانوادهأشرط دوم، ت

 اين ۴١ ۀ دوم مادۀتبصر. ين مخارج زندگی، شرط دوم تعيين ميزان حداقل دستمزد ذکر شدهدر قانون کار تام
های کار محول شده را که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی حداقل مزد بدون آن«: گويد قانون می

ط مراجع رسمی اعالم  باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد متوسط آن توساىمورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه
تعيين ميزان پولی که . شود قانون اساسی رعايت نمی۴٣اين تبصره در عمل مانند اصل » .مين نمايدأشود را ت می

 . هر خانواده نياز دارد، مستلزم مشخص شدن خط فقر است

ز اين کار وزارت رفاه و تامين اجتماعی که مسئول اعالم خط فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نهم ا
کنند منابع غير رسمی با توجه به اطالعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی براورد می. کند امتناع می

وزارت رفاه اين رقم .  هزار تومان در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد٨٠٠که در تهران هر خانواده بايد حدود 
فقر حساب کنيم، حداقل  ر داشتن نيمی از رقم ياد شده را شرط عبور از خط با اين همه حتا اگ. داندآميز می را اغراق

 .شان از فقر مطلق رهايی يابدحقوق کارگران بايد بيش از پنجاه درصد از ميزان تعيين شده بيشتر باشد تا خانواده

 شود  قانونی که شامل اکثريت کارگران نمی

چنان از فراهم کردن شرايطی که در آن  دن، همقانون کار جمهوری اسالمی دو دهه پس از تصويب ش
 تر اين که اکثريت کارگران ايران اصًال اين قانون از همه سو مورد اعتراض است و مهم. بينی شده عاجز است پيش

 .شامل اين قانون نيستند

 دهند، کارگران کنند و ترجيح می کارفرمايان قانون کار را دست و پاگير و غير منطقی ارزيابی می 
يکی از اعضای شورای عالی . شوند آورند که از سوی قانون حمايت نمی دادی و روز مزد را به استخدام دررقرا

 . ندابهره  درصد کارگران قراردادی هستند و از مزايای قانونی بی٨٠کار مدعی است، 

 قانون کار را کسی قبول ندارد

 

 

ی مشترکی که در نود و پنجمين نشست سازمان ن ايران در بيانيهای کارگران و کارفرماي  نماينده٨٧آبان ماه سال 
تنها هنر قانون کار آن بوده که فضائی را ايجاد نمايد تا دولت از زير بار «کنند  کيد میأ تجهانی کار قرائت شد،

قانون کار به محض ابالغ موجب «در اين بيانيه آمده است » . مطرح در قانون اساسی شانه خالی کندهاىمسئوليت
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خ هيچ کس آماری از ريزش ترين ريزش کارگری زمان خود مواجه گردد ولی تا اين تاري شد که کشور با بزرگ
 » .ثير واقعيات قرار نگيردأ را ارائه نداده است تا شعار مترقی بودن اين قانون تحت ت۶٩کارگری در اسفند 

ای برای دستمزد کارگران تعيين کند گاه نتوانسته است، نرخ عادالنه اين نمايندگان معتقدند که قانون کار هيچ 
بيانيه تصريح دارد، . های اضافه مشغول کار شوند حداقل معاش به کار در شيفتمينأتا آنها مجبور نباشند برای ت

ی گذشته نه به ارتقای امنيت شغلی و بهبود وضعيت کارگران انجاميده، نه در خدمت توليد و قانون کار در دو دهه
دانند و به  را کارآمد نمیگرا نيز قانون فعلی  طلب و اصول های هر دو جناح اصالحدولت. ی پايدار بوده استتوسعه

 .ی از آن بوده و هستندئهاهای مختلف درصدد تغيير بخشداليل و انگيزه

 کاهش توليد، افزايش بيکاری 

 

به اعتقاد کارفرمايان افزايش دستمزد متناسب با تورم و نيازهای حداقل يک خانواده، گرچه حق کارگران 
 .  دولت نيز از توليد داخلی حمايت کندهاىپذير خواهد بود که ديگر سياست است، تنها در صورتی امکان

 کارفرمايان را به سوی اخراج کارگران، توقف ،صادی کشور و تنگناهای توليدافزون بر اين وضعيت اقت 
 غلط اقتصادی از هاىرويه، تورم و سياست واردات بی. دهد گذاری در کارهای غيرمولد سوق میتوليد و سرمايه

 . داليل لطمه خوردن توليد داخلی و از ميان رفتن امنيت شغلی کارگران شده است

تعدادی از «: گويد  می٨٨ فروردين، در نخستين نشست مطبوعاتی خود در سال ٢٣زی، مدير کل بانک مرک
 درصد ۵٠ها شود، ما نيز  دارها و کارفرمايان نزد ما آمدند و اعالم کردند اگر اقدام به افزايش هزينه کارخانه

. ها را در پی داشتراجسال گذشته افزايش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخ» .کنيم نيروهای خود را اخراج می
 به نسبت فصل مشابه سال ٨٧کند که برخالف شعارهای دولت ميزان بيکاری در زمستان  وزير کار اعتراف می

 . جهرمی اين ميزان به دوازده و نيم درصد رسيدۀبه گفت.  دهم درصد افزايش يافته است ، شش٨۶

 فرض بهبود شرايط کار  مستقل، پيشهاىتشکل

ميان » وگوی اجتماعی گفت«ترين گزارش خود بر ضرورت شکل گيری  ر در تازهسازمان جهانی کا
های غيردموکراتيک از  کشورها و نظامۀادارۀ به نظر اين سازمان نحو. کيد داردأن و دولت تياکارگران، کارفرما

ارگری در سازمان جهانی کار وجود سنديکاهای مستقل و کارآمد ک. موانع اصلی توفيق گفتگوهای اجتماعی است
 مهم بهبود مناسبات کار در هر هاى کوچک و بخش دولتی را از پيش فرضهاى مختلف از جمله کارگاههاىبخش

در جمهوری اسالمی کارفرمای بخش بزرگی از کارگران دائمی، دولت است که برای اعمال . داند کشور می
قدر  کارگران از اين وضعيت همان. قل ندارد مستاىهنظارت همه جانبه و کنترل آنها رغبت چندانی به فعاليت تشکل

 . ناراضی هستند که کارفرمايان
 
 

 )لنين(ترين شکل تشکيالت طبقاتی پرولتاريا است  عالیحزب
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ی به انحالل اين کانون و تشکيل ئ صنفی کارفرماهاى دولت با کانون عالی انجمنهاى چالش٨۶اواخر سال 
 خود ٨٧ ابان ۀنمايندگان کارگران و کارفرمايان در بياني. انجاميد ايران در سازمان جهانی کار ۀ علياىپرونده
 راستين و فراگير کارگری و هاى ايجاد، توسعه و پايداری تشکلۀزمين«گويند قانون کار فعلی نتوانسته  می

 ».های جهانی محقق نمايددکارفرمائی را طبق استاندار

 های مستقل کارگریقانون کار مانع تشکل

  

 

 

ارشناسان ک. ی اختصاص داردئ کارگری و کارفرماهاى فصل ششم از قانون کار جمهوری اسالمی به تشکل
 مستقل  واقعًاهاى تشکيل تشکل،مسائل کارگری انتقادهای فراوانی به مواد اين فصل دارند و معتقدند، با اين قانون

 .پذير نيست امکان

 اين ۴ ۀتبصر. توانند انجمن صنفی تشکيل دهند که شامل قانون کار باشند  تنها کارگرانی می١٣١ ۀبرابر ماد
 ۀتوانند يکی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی يا نمايند واحد، فقط میکارگران يک «ماده مقرر کرده 

تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمی و « اسالمی هاىسيس انجمنأ هدف از ت١٣٠ ۀدر ماد» .کارگران را داشته باشند
 چگونگی تشکيل، آئين نامه  «١٣٠ ۀ دوم مادۀمطابق تبصر. تعريف شده است» دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی
 کشور، کار هاى  اسالمی موضوع اين ماده بايد توسط وزارتهاى  عملکرد انجمنۀحدود وظايف و اختيارات و نحو

» .ت وزيران برسدأو امور اجتماعی و سازمان تبليغات اسالمی تهيه و به تصويب هي  
 و دخالت نهادهای دولتی در ها  مشخص شده برای اين تشکلهاىبه اعتقاد فعاالن کارگری با توجه به هدف 

 کارگری هاى وضعيت تشکل.  واقعی کارگران باشندۀتوانند، نمايند ی نمیئها فعاليت آنها، چنين تشکلهاىتمام جنبه
اين قوانين يکی از موانع پيوستن  . اصلی قانون در جمهوری اسالمی استهاىاز نظر سازمان جهانی کار از نقص

 .رود ه شمار میايران به سازمان تجارت جهانی ب
  

  سنتی هاى کوچک و شيوههاىکارگاه
  

مطابق .  کوچک مشغول به کار هستندهاىبخش بزرگی از شاغالن ايران در بخش کشاورزی و کارگاه
 هزار نفری که در ٧٠٠ ميليون و ۴، در برابر بيش از ١٣٨۵اطالعات مرکز آمار ايران از نتايج سرشماری سال 

ند، تعداد کل افرادی که در بخش صنعت و ساخت اروشی و خرده فروشی شاغل حمل و نقل، عمده فهاىبخش
 . رسند  هزار نفر نمی۵٠٠ ميليون و ٣مشغول به کار هستند به 

 از شمول حسب مصلحت موقتًا های کوچک کمتر از ده نفر را ميتوان بر کارگاه« قانون کار ١٩١ ۀبنا بر ماد 
 به هاروشیف  يا غذاها  کوچک مانند فروشگاههاىبسياری از کارگاه» .بعضی از مقررات اين قانون مستثنی نمود

هاى  فعاليت. شود شوند و در آنها حداکثر ساعت کار مجاز و پرداخت حداقل مزد رعايت نمی  سنتی اداره میۀشيو
 . انی نيستند نفتی قادر به رقابت در بازار جههاىتوليدی کم رونق است و محصوالت داخلی حتا با استفاده از يارانه
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رويه  کند و واردات بی ثری به توليد داخلی نمیؤ دولت کمک مهاىکارشناسان اقتصادی معتقدند، سياست 
در چنين شرايطی مشکالت کارگران بخشی از مشکل .  توليدی سلب کرده استهاىامکان رقابت را از بنگاه

به رغم اين، فعاالن . ر رفع آن نخواهد داشتثير محسوسی دأاقتصادی جامعه است که حتا اصالح قانون کار نيز ت
پذير خواهد بود و بسياری   مستقل امکان واقعًاهاىکارگری اعتقاد دارند دفاع از حقوق کارگران تنها با وجود تشکل

 . اصلی حکومت هستندهاىند، زير نفوذ جناحا کارگری که در حال حاضر به رسميت شناخته شدههاىاز تشکل
  
 
 

* * * * * * 
 
 
 

 مناسبت شصت و چهارمين سالروز پيروزی بر فاشيسمه ب
 

پيروزی بر ديو فاشيسم برای تمام بشريت .  ماه مه شصت و چهارمين سالروز پيروزی بر فاشيسم است٨
 در بند امکان داد تا هاى فاشيستی، به خلقهاىدر هم شکسته شدن قدرت. دارای اهميت تاريخی بسيار بزرگی است

 ازکشورها و برای اعتالء جنبش اى نائل آيند، شرايط مناسبی برای پيروزی سوسياليسم درعدهبه آزادی و استقالل
 .آزاديبخش انقالبی و ملی برای تکان دادن و فروريختن سيستم مستعمراتی پديد آيد

 اتحاد شوروی استالينی را برای درهم شکستن فاشيسم و تالش آن هاىجهان کار و ترقی، مبارزۀ عظيم خلق
 بر اساس تساوی ها از جنگ برای آن که صلح عادالنه بر قرارگردد، برای آن که جامعۀ مشترکی از ملترا پس

حقوق، عدم مداخله و همکاری پديد آيد، که از تهديدات امپرياليستی، اعمال فشارها و ارعاب مبری باشد ارج گذاشته 
 .و اکنون نيز مانند گذشته ارج ميگذارد

 . سالروز پيروزی بر فاشيسم جهان در اوضاع و احوال ديگری استاکنون در شصت و چهارمين 
مرتد شوروی که بيش از سه دهه بر استالين و خدماتش لجن پاشيدند، به جعل و تحريف اى هرويزيونيست

تاريخ پرداختند و به احيای سرمايه داری و تزاريسم نوين دست زدند، سرانجام فروپاشيدند و چون ذغال در مقابل 
فروپاشی سوسيال امپرياليسم شوروی و بر افراشته شدن تصاوير استالين .  شوروی و جهان سياهندهاىو خلقتاريخ 

خورد داغ ننگی بر پيشانی ضد انقالب و   خيابانی که اين روزها در شهرهای روسيه به چشم میهاىدر تظاهرات
 .عنی استالين است  و تجليل و احترام به رهبر پرولتاريای  شوروی و جهان، يهارويزيونيست

 امپرياليستی و زمام هاىاکنون در شصت و چهارمين سالروز تاريخی پيروزی بر فاشيسم، مطبوعات، رسانه
 اى خود به مناسبت اين واقعۀ تاريخی حتا کلمههاى و نطقهاداران شارالتان و دروغگويان اين کشورها در نوشته

ترين نبردها را عليۀ  وی و ارتش سرخ قرار داشت، بزرگهم در بارۀ مردی که در زمان جنگ در رأس دولت شور
جهان . آورند  برانگيخت، به ميان نمیاى و تودهاى شوروی را به نبردی افسانههاىارتش هيتلری سازمان داد و خلق

 دربارۀ رفيق استالين و نقش عظيم و تعيين کنندۀ رهبری او درجنگ ها و شبه تروتسکيستهاسرمايه، تروتسکيست
تو گوئی چنين واقعۀ تاريخی و چنين رهبری که هدايت کنندۀ اين نبرد ضد . آورند يستی بر زبان نمیضد فاش

 .فاشيستی بود، وجود نداشت
دانند که بسيج  و رهبری اتحاد شوروی در جنگ کبير ميهنی، سازمان دادن و رهبری نبرد  اما همه می

 کرد و بر آن پيروز شد با نام استالين عميقًا در آميخته  ارتش سرخ که قدرت نظامی آلمان نازی را نابوداىافسانه
 نبرد بر خاک افتادند در حالی که نام استالين را هاى شوروی درميدانهاى تن از زنان و مردان خلقهاميليون. است

.  شوروی و جهان بودهاى او منبع الهام و پرچم مقاومت ضد فاشيستی خلقهاىتصوير و انديشه. بر لب داشتند
براين احمقانه است از جنگ ميهنی اتحاد شوروی و پيروزی بر فاشيسم سخن گفت اما از نام و نقش استالين ياد بنا

استالين و انقالب اکتبر، . کنند نکرد، آن طور که رهبران امپرياليست غرب و دشمنان ريز و درشت استالين می
 . يرنداستالين و جنگ ميهنی و مارکسيسم ــ لنينيسم از هم جدائی ناپذ
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شصت و چهارمين سالروز پيروزی بر فاشيسم فرصتی است تا بار ديگر به علل و انگيزۀ حوادثی  پرداخت 
اری و امپرياليسم است و برای پيشگيری دفاشيسم فرزند سرمايه.  گرديدهاکه موجب  بروز فاشيسم و تجاوز به خلق

نقالبی و ترقی خواه عليۀ بربريت امپرياليسم کمرهمت  و نيروهای اهااز تکرار اين فاجعۀ تاريخی بايد به بسيج توده
 برسر هابحران مالی که اين روزها تار و پود کشورهای امپرياليستی را درنورديده و تشديد رقابت امپرياليست. بست

ه   نيست ، بايد با آن مقابل٣٠ ــ ٢٩ هاى کم شباهت به دوران سالهامواد خام و منطقۀ نفوذ و تجاوز نظامی به خلق
 .کرد

امپرياليست آمريکا، صهيونيسم اسرائيل  قهرمان عراق، افغانستان، فلسطين و لبنان درمقابل  هاىاکنون خلق
 بر پيکر فرتوت اين جنايتکاران اىند و هر روز ضربات خورد کنندهاايستاده.....  اروپائی وژاپونیهاىوامپرياليست

 عراق، هاى ضد فاشيست پشتيبانی از پيکار عادالنۀ خلقوظيفۀ همۀ نيروهای ضد امپرياليست و. آورند وارد می
اين .  به پاخاستۀ آمريکای التين عليۀ امپرياليست آمريکا و متحدين او استهاىافغانستان، فلسطين و لبنان و خلق

روی . گرداند  به ويژه امپرياليست آمريکا را ضعيف ميکند وشرايط شکستش را فراهم میهاپيکار قوای امپرياليست
ار آمدن اوباما رئيس جمهور آمريکا که اين روزها به جای بوش و در لباس ميش درعرصۀ جهانی به ديد و بازديد ک

است و اين روند ... مشغول است، نشانۀ شکست و تضعيف امپرياليست آمريکا درآمريکای التين وعراق وافغانستان
 . هم چنان ادامه دارد
باشد که شصت و .  جهان عليۀ امپرياليسم و فاشيسم استهاىهمۀ خلقبخش   استالينگراد الهاماىنبرد افسانه

 و نيروهای انقالبی و ترقی خواه عليۀ امپرياليسم، ها گردد تا تمام خلقاىچهارمين سالروز پيروزی برفاشيسم انگيزه
 با شکست و به ويژه امپريالست آمريکا، متحد و بسيج شوند و همۀ مدعيان سلطۀ فاشيستی و تجاوزگری بر جهان را

 .نابودی مواجه گردانند
 
 
 
 
 
 

 !اری و امپرياليسمدمرگ بر فاشيسم، سرمايه
 !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

 
 
 
 
 
 

ند،جز تاريخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاريخ کليۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته» 
 و اعوام، ارباب و سرف، مرد آزاد و برده، اشراف. است، به استثنای تاريخ جامهۀ بدوی

ند و اکار و کارگر روزمزد، در يک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بوده استاد
 يا به تحول انقالبی بار که هراى ، مبارزهبه نبردی الينقطع، گاه نهان و گاه آشکار

گرديد، دست  سازمان سراسر جامعه و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می
  «.ندازده

  مارکس و انگلس  مانيفست حزب کمونيست 
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 )١٤(آغاز فروپاشی سوسياليسم درشوروی
 يک بازنگری مجدد

  مبارزۀ طبقاتی و تشديد آن در دوران سوسياليسم
 
 

  يوگسالویهاىاختالفات رفقای شوروی با رويزيونيست
 

وی بودند که تحت حمايت رفقای شوروی بعد از جنگ پيروزمند دوم جهانی شاهد تحوالت انحرافی در يوگسال
ديدند که در يوگسالوی اصول سوسياليسم پياده  آنها می. کردند  در جنبش کمونيستی اخالل میهاامپرياليست

جبهۀ " به "حزب تمام خلق"شود بلکه عناصر سرمايه داری تقويت شده و حزب طبقۀ کارگر به رهبری تيتو به  نمی
 تنظيم کرده و در اختيار حزب کمونيست اىر مورد اين تحوالت نامهآنها د. گردد  بدل می"نيروی سوم" به "ملی

 :يوگسالوی قرار دادند
در .  دولتی نظارت داشته باشدهاىبر اساس آموزش مارکسيسم اين حزب است که بايد بر ارگان.... "

 هاىيان تودهمسلمًا اين توضيحی بر کمبود ابتکار در م.  يوگسالوی وزير شهربانی کنترل حزب را به دست دارد
 .حزب يوگسالوی است

حزب کمونيست يوگسالوی اجازه . تواند نام مارکسيستی لنينيستی بر خود بگذارد چنين سازمانی طبيعتًا نمی
اری  در عناصر د اپورتونيستی و گنديدۀ  حل شدن مسالمت آميز عناصر سرمايههاىدهد که وی را با تئوری می

 .ه از نظرات برنشتين، فولمار و بوخارين به عاريه گرفته شده استکى اتئوری. سوسياليستی به خواب کنند
اری در روستا دتکامل عناصر سرمايه. شود روح مبارزۀ طبقاتی در حزب کمونيست يوگسالوی احساس نمی

 .    و شهر به طور کامل  در حال اعتالست
ه برنامۀ خودش را دارد و بر اساس تئوری مارکسيسم لنينيسم، حزب نيروی اساسی رهبری در کشور است ک

در يوگسالوی برعکس به جبهۀ خلق به عنوان قدرت اساسی رهبری برخورد . شود  غير حزبی حل نمیهاىدر توده
رفيق تيتو در سخنرانيش در کنگرۀ دوم جبهۀ خلق يوگسالوی . شود حزب را در جبهه حل کنند تالش می. شود می
حزب کمونيست . گری به جز برنامۀ جبهۀ خلق دارد؟ خيرآيا حزب کمونيست يوگسالوی برنامۀ دي»: گفت

 ٤٠ هم در هاپيشنهاد بخشی از منشويک«  .يوگسالوی برنامۀ ديگری ندارد، برنامۀ جبهۀ خلق برنامۀ ما نيز هست
نقل از . (" کارگری حل کندهاىبايست خود را در سازمان حزب مارکسيستی می. "سال پيش در روسيه همين بود

رکزی حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست نامۀ کميتۀ م
 ).    ١٩٤٨ مارس ٢٧يوگسالوی، مسکو مورخ 

در اينجا روشن است که رفقای شوروی به اهميت رهبری حزب طبقۀ کارگر که يک ارگان مبارزۀ طبقاتی 
رزهای طبقاتی حزب طبقۀ کارگر و جبهۀ خلق را  يوگسالوی مهاىکنند و بر آنند که رويزيونيست است تکيه می

برعکس همه جا از صلح طبقاتی و کنار آمدن با دشمن . ند و در برنامۀ آنها روح مبارزۀ طبقاتی وجود نداردازدوده
 .  رود طبقاتی سخن می

 :آورند در جای ديگر می
وی نسبت به مسئلۀ در مورد خطای سياسی خط مشی دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست يوگسال"

 .مبارزۀ طبقاتی در يوگسالوی
ما قبال هم يک بار نوشته بوديم که در يوگسالوی روح مبارزۀ طبقاتی در سياست قابل لمس نيست و عناصر 

 . اری در روستاها و شهرها در حال رشدنددسرمايه
 ما را به منزلۀ توهين به ىهاگيری کنند و نتيجه  اين مطالب را تکذيب میKardelj و کاردلج Titoرفيق تيتو 

کنند و اين در حاليست که آنها خودشان از دادن پاسخ به اين پرسش امتناع  حزب کمونيست يوگسالوی تلقی می
 . کنند می
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اين استدالل . داليل اين رفقا محدود به اين توضيح است که در يوگسالوی تحول اجتماعی صورت گرفته است
اری را تکذيب ميکنند و اين در حاليست که از يک اعتقاد دناصر سرمايهاين رفقا رشد ع. ولی کافی نيست

اری به سوسياليسم آن طور داپورتونيستی حرکت ميکنند مبتنی بر اين که مبارزۀ طبقاتی در دوران گذار از سرمايه
رين مدعی  مطابق نمونۀ بوخاهاگيرد، بلکه آن طور که اپورتونيست که مارکسيسم لنينيسم آموزش ميدهد حدت نمی

نقل از .(کردند اری به سوسياليسم را تبليغ میدآنها تئوری گنديدۀ گذار مسالمت آميز از سرمايه. يابد بودند زوال می
، ١٩٤٨ ماه مه ٤نامۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی به حزب کمونيست يوگسالوی، مسکو 

 ).آثار استالين جلد پانزدهم 
ق استالين به مبارزۀ طبقاتی در دوران سوسياليسم اعتقاد داشته و بر آن بوده است که اين بينيم که رفي پس می

نويسند،  آن چه را که امروز به پای رفيق استالين می. شود يابد بلکه تشديد نيز می مبارزه نه تنها کاهش نمی
 :  دهند رفقای شوروی در نامۀ خويش ادامه می. نظريات تيتو و خروشچف بود

چ کس طبيعت عميق و تغييرات اساسی سوسياليستی در شوروی را که بعداز انقالب اکتبر به وجود آمده هي» 
اين موضوع ولی هرگز حزب کمونيست اتحاد شوروی را به اين نتيجه نرساند که مبارزۀ طبقاتی . انکار نخواهد کرد

در . اری وجود نداردداصر سرمايهگردد، و يا به اين تصور کشانيد که خطر تقويت عن در کشور ما تضعيف می
کنيم، تا آن زمان  تا زمانی که ما در سرزمينی با مالکيت دهقانان خرده پا زندگی می":  لنين گفت١٩٢٠/١٩٢١

از توليد خرده دهقانی "، زيرا "تر از کمونيسم است اری در روسيه محکمدزمينۀ اقتصادی برای سرمايه
روشن است . "آيد نه و در هر لحظه، ناگهانی و در مقياس انبوه پديد میاری و بورژوازی، بی وقفه، روزادسرمايه

اری در روستا د سال بعد از انقالب اکتبر مسئلۀ اين که چه اقداماتی بايد انجام داد  تا عناصر سرمايه١٥که در طی 
ۀ حزب کمونيست دستکم گرفتن اين تجرب.  نيز نابود شوند از دستور کار خارج نشدهاتضعيف شوند و بعدًا کوالک

اتحاد جماهير شوروی برای ايجاد شرايط اساسی ساختمان سوسياليسم در يوگسالوی، به مفهوم آن است که خود را 
زيرا سوسياليسم بايد نه .  ايجاد کنيمهادچار خطر سياسی بزرگی نموده و وضعيت غير قابل تحملی برای مارکسيست

 .  و در کشاورزی نيز تحقق پذيردتنها در شهر و صنايع بلکه همين طور در روستا
اتفاقی نيست که رهبر حزب کمونيست يوگسالوی از مسئلۀ مبارزۀ طبقاتی و مسئلۀ نابودی عناصر 

در سخنرانی رهبر يوگسالوی مسئلۀ جدا کردن طبقاتی : يابد اين امر ادامه می. رود اری در روستا در میدسرمايه
بينند و حزب را برای غلبه بر  دهقانان را به مثابۀ يک کل میآنها . در روستا را با سکوت برگذار ميکند

  .کنند آيند بسيج نمی اری در روستا پديد میدئی که در اثر رشد عناصر سرمايههادشواری
با توجه به اين که در . وضعيت سياسی در روستا به هيچ وجه توجيه گر اين آرامش و  حسن نيت نيست

مالکيت خصوصی، خريد و فروش امالک برقرار است و بخش بزرگی از اين  ملی نشده است، هايوگسالوی زمين
 هاــ با توجه به همۀ اين واقعيت.  متمرکز شده است و  نظام کارمزدی حاکم است و غيرهها در دستان کوالکهازمين

ست که آيا قصد آن ا. مجاز نيست که حزب با روحيۀ آشتی مبارزۀ طبقاتی و تسکين تضادهای طبقاتی تربيت شود
به اين نحو حزب .  عمده که در برابر تحقق سوسياليسم  وجود دارد خلع سالح کردهاىحزب را در مقابل دشواری

اری به سوسياليسم خواب دکمونيست يوگسالوی توسط تئوری گنديدۀ اپورتونيستی گذار مسالمت آميز از سرمايه
نقل از نامۀ کميتۀ مرکزی حزب (« . ته شده است که از برنشتين، فولمار، بوخارين عاريه گرفاىشود، تئوری می

 ).، آثار استالين جلد پانزدهم ١٩٤٨ ماه مه ٤کمونيست اتحاد جماهير شوروی به حزب کمونيست يوگسالوی، مسکو 
بينيم که رفيق استالين هرگز به خلع سالح روحی حزب پرولتری که بايد رهبری مبارزۀ طبقاتی را به  می

گذاشت تا شرايط هستی مادی  وی تکيه را نخست بر سياست و سپس بر اقتصاد می. شتدست گيرد اعتقادی ندا
. تواند دوباره احياء شود با تکيه بر قدرت سياسی از بين برد طبقات استثمارگر را که از درون آنها بورژوازی می

ادۀ نبرد با دشمنان طبقاتی ولی حزب بايد هميشه آمادۀ نبرد با دشمنان طبقاتی باشد، دولت پرولتری بايد هميشه آم
اگر کسی به مبارزۀ طبقاتی اعتقادی نداشته باشد هم بايد حزب را منحل کند و هم دولت را و اين امر نه تنها در . باشد

 .شوروی اتفاق نيفتاد، در هيچ کجای جهان نيز تا تحقق جامعۀ کمونيستی اتفاق نخواهد يافت
 هاى قبل از جنگ جهانی دوم نيست، مربوط به سال١٩٣٧ و ١٩٣٦ هاىاين سخنان استالين مربوط به سال

 است که شوروی از جنگ ضد فاشيستی سربلند و نيرومند بيرون آمده و از محبوبيت جهانی ١٩٥٢ و ١٩٤٨
دهد که مبارزۀ طبقاتی را فراموش نکنيد که  حتی استالين در اوج غرور و پيروزی ندا می. عظيمی برخوردار است

پيشگوئی استالين در مورد يوگسالوی بهترين سند تائيد نظريات اين پيشوای . ندا ما سنگر گرفتهدر پس آن دشمنان
 . بزرگ پرولتارياست
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 کنگرۀ نوزدهم حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی با حضور رفيق استالين ١٩٥٢ اکتبر ١٤ تا ٥در تاريخ 
در اين گزارش به روشنی . لنکف قرائت گرديدگزارش سياسی توسط رفيق ما. و سخنرانی وی افتتاح و برگزار شد

روشن است که اين . به نقش عامل مهم ايدئولوژيک در افشاء و سرکوب دشمنان داخلی و خارجی اشاره ميشود
 اقتصادی به هم هاى سياسی و يا اهرمهاى بزرگ اجتماعی که از نظر رشتههاىدشمنان داخلی به صورت گروه

طبقات استثمارگر حاکم از نظر . خويش را داشته باشند وجود و حضور ندارند ويژۀ هاىپيوند داشته و سازمان
آيد ولی   نمی"به چشم"آن چه . اين يک واقعيت عينی جامعۀ شوروی بوده است. نداسياسی و اقتصادی متالشی شده

 کهنۀ ىهاحضور مادی در جامعه دارد عليرغم اين که زمينۀ مادی رشدش برچيده شده است، تنها افکار و بينش
 را هااين پيوند ذهنيت. زند  گسترده، بسياری افکار و عناصر را به هم پيوند میاىگذشته است که مانند رشته

اين شيوۀ برخورد . توان با همان مفاهيم گذشته تعريف کرد و از ادامۀ وجود طبقات به صورت سابق نام برد نمی
ه قدرت سياسی و اقتصادی در دست پرولتارياست حزب در شرايطی ک. گردد تنها موجب گمراهی و نه روشنائی می

اين مبارزه . بايد تکيۀ خويش را بر مبارزۀ ايدئولوژيک بگذارد تا آخرين مقاومت بقايای دشمنان مردم را درهم شکند
دار و جان سخت است و تا محو کامل طبقات در جهان هميشه وجود  گيرد، مداومت دارد، ريشه يکشبه صورت نمی

 : حال به نوع برخورد رفقای شوروی نظر اندازيم. شتخواهد دا
  "تثبيت بيشتر جامعه شوروی و نظم دولتی. ٣"تحت عنوان 

 مضری را، مبنی بر تضعيف و هاىکنند تئوری دشمنان مارکسيسم و آنهائی که مارکسيسم را عاميانه می... 
گنديده را در هم ى هااين تئوریحزب . اری موعظه ميکننددزوال دولت شوروی تحت شرايط محاصرۀ سرمايه

شکست و به دور افکند و از آن نتيجه گرفت و مستدل ساخت که تحت شرايطی که انقالب سوسياليستی در يک 
اری مسلط است، کشور انقالب پيروزمند دکشور پيروز شده است، در حالی که در اکثريت ساير ممالک، سرمايه

از گزارش مالنکف به کنگره نوزدهم حزب ("...را همه جانبه تقويت نمايدنبايد دولتش را تضعيف کند، بلکه بايد آن 
  ").کمونيست اتحاد شوروی

ند و با نظريات ابه روشنی معلوم است که رفقای شوروی هرگز خطر دشمن طبقاتی را از نظر دور نداشته
د، نقش حزب را به صفر  دهن"طبقۀ کارگر"خواستند قدرت را مستقيمًا و از باالی سر حزب به  ارتجاعی که می

راندند و سفيهانه به کمون پاريس و جامعۀ کمونيستی  رساندند، از زوال دولت و اضمحالل ارتش سخن می می
 .  نمودند، به مبارزه بی امان پرداختند مارکس استناد می

 :دربخش مربوط به حزب می آيد
به طوری که اين کار در پس . شود  می حزبی به کار ايدئولوژيک کم بها دادههاىدر بسياری سازمان. ٤» 

  .گيرد  وضعيتی وجود دارد که مورد بی توجهی قرار میهاماند و در يک سری از سازمان وظايف حزب باقی می
کم بهائی به آن می تواند به منافع حزب و دولت صدمات . کار ايدئولوژيک يکی از وظايف اوليۀ حزب است

 .غير قابل جبرانی وارد کند
 همواره در نظر داشته باشيم که هر تضعيف نفوذ ايدئولوژی سوسياليستی، تقويت نفوذ ايدئولوژی ما بايد

ايدئولوژئی که پايۀ . در نزد ما ايدئولوژی سوسياليستی حاکم است. بورژوازی است و اين نبايد وجود داشته باشد
يای ايدئولوژی بورژوائی، بقايای روان و ولی هنوز در نزد ما بقا. تزلزل ناپذيرش در مارکسيسم لنينيسم ريشه دارد
آنها بسيار . پذيرند اين بقايا خود به خود زوال نمی. گيرد وجود دارد اخالق کهنه که از مالکيت خصوصی منشاء می

 بيگانه، هاىما در مقابل بينش. عليۀ آنها بايد مبارزۀ متحدی به پيش برده شود. توانند رشد کنند می. سخت جانند
 هاىآيند، و هم چنين از داخل از جانب بقايای گروه اری مید روحياتی که از خارج از جانب دول سرمايه وهاانديشه

نبايد . کنند، هنوز مصونيت نداريم ند و به داخل ما نفوذ میاضد شوروی که از جانب حزب کامًال درهم شکسته نشده
ت ناسالم را اشاعه دهند، آنها را داغ کنند و کنند همه گونه روحيا فراموش کرد، که دشمنان دولت شوروی تالش می

 .توسعه دهند، و عناصر متزلزل جامعه ما را از نظر ايدئولوژيک مضمحل کنند
کنند و آن را به کناری   حزبی مسئلۀ ايدئولوژيک را فراموش میهاىعميقًا در مسئلۀ اقتصاد برخی سازمان

و . شود  مسکو به کار ايدئولوژيک توجه کافی مبذول نمی حزبی مؤثری نظير مثًالهاىحتی در سازمان. گذارند می
 و هايابد زمينۀ مناسبی برای جان گرفتن بينش آنجا که توجه به مسئلۀ ايدئولوژيک کاهش می. آمد نيست اين بدون پی

 )همانجا(«  .شود پندارهای دشمنانه بر ضد ما ساخته می
 طبقاتی و تشديد آن در دوران سوسياليسم اعتقاد داشته دهد که رفيق استالين به مبارزۀ اين ارزيابی نشان می

رساند که  اين ارزيابی می. ند که خواهان خاموشی مبارزۀ طبقاتی بودندااست و برعکس اين دشمنان استالين بوده
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پس از ساختمان سوسياليسم و در هم شکستن طبقات استثمارگر از نظر سياسی و اقتصادی، قدرت سياسی و 
 کالسيک مارکسيستی نيست، هاىت پرولتاريای سوسياليست که ديگر توصيفش منطبق بر تعريفاقتصادی در دس
فروشد و نه در اسارت مالکيت خصوصی بر وسايل توليد  اين پرولتاريا نه نيروی کار خود را می. باقی مانده است

ی از دست دادن در اختيار داشته اين پرولتاريا پرولتاريائی نيست که تنها زنجيرهای پای خود را برا. برد به سر می
اين پرولتاريا توسط قدرت سياسی، مالک دولت شوروی و محافظ جامعۀ سوسياليستی است، اين پرولتاريا . باشد

اين پرولتاريا همه چيز را نه تنها برای خودش بلکه برای .  آن استهاىحسابرس کل جامعه و مالک همۀ ثروت
اين . به اين مفهوم حتی پرولتاريا هم به مفهوم کالسيک وجود ندارد. را داردمجموعۀ جامعه اداره ميکند و حسابش 

 "بورژوازی سرنگون شده"خود را پشت عباراتی نظير . کند امر در مورد ساير طبقات سرنگون شده نيز صدق می
ص شوروی و  در زمينۀ زندۀ زندگی اجتماعی مشخاى گرفتن حالل هيچ مسئله"انقالبی"پنهان کردن و ادا و اطوار 

 ادامه دارد.    توان به انجام رسانيد مبارزۀ طبقاتی را در عرصۀ کلمات نمی. يا هر کشور پيروزمند ديگر نيست
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