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سی وپنجمین سالگرد انقالب بهمنبه مناسبت   
مختصری از تحلیل وبررسی ما ازانقالب وعملکردرژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ازآغاز به 

 قدرت رسیدنش تا کنون

(نگاهی اجمالی به اوضاع کنونی ایران )  

 

 
در هیچکدام از . تخورشیدی یکی ازبزرگترین و پرشکوه ترین انقالبات تاریخ بشریت به وقوع پیوس 2935در بهمن 

میلیون نفر در جنبشهای اعتراضی و سیاسی و درگیری با پلیس وارتش که  21انقالبات پیشین سابقه نداشته است که 

مردم با فداکاری و از جان گذشتگی در این . ظاهرا فقط برای حفاظت از مرزهای ایران ایجاد شده بود، شرکت کنند

وقتی به روزشمار انقالب ایران نگاه می کنید می . شتار شرکت می کردندنمایشات عظیم اعتراضی، بدون ترس از ک

دارودسته آدمکش سلطنت طلب همین . بینید که روزی نیست که رژیم جنایتکار پهلوی به کشتار مردم دست نزده باشد

که شخص شاه نمی  به این علت بوده است -می نامد“ فاجعه“پیروزی انقالب که آنرا -امروز هم تالش می کنند ثابت کند 

این افسانه ها را فقط برای کسانی می توان گفت که شاهد سلطنت پر ازچرک و خون سلسله . خواسته خونریزی شود

هزار نفر را برای  044جنبش توده ای و عظیم مردم ایران در شرایطی آغاز شد که ارتش شاهنشاهی . پهلوی نبوده اند

ا از منافع امپریالیستها با ثروت ملت ایران در منطقه بنام ژاندارم خلیج فارس ژاندارمی منطقه به زیر پرچم برده بود ت

دفاع کند، این رژیم جاسوس و نوکر امپریالیسم حق کاپیتوالسیون یعنی مصونیت قضائی اربابانش را در ایران پذیرفته 

و کار برد تسلیحات  که برای جاسوسی“ مستشار“هزار ارتشی آمریکائی تحت عنوان  34بود در غیر این صورت 

الزم به تذکر است که مخارج این ارتش . فروخته شده آمریکائی به ایران آمده بودند، رژیم شاه را تنها می گذاشتند

این همان دستگاه پیشرفته )هزار نفره که در مرزهای شمال ایران دستگاه جاسوسی علم کرده بودند 34آمریکائی 

ب تحت نظر دولت بازرگان با مسئولیت مستقیم امیرانتظام به آمریکائیها، بجای جاسوسی آمریکا بود که بعد از انقال

 .به گردن مردم ایران بود( توفان-مصادره، با سالم و صلوات تحویل داده شد

 

 انقالب بهمن از نگاه حزب ما  
  

کمونیستها درایران انقالبی از نظر . انقالب ایران و نوع برخورد به آن از نظر تحلیل مارکسیستی لنینیستی اهمیت دارد

در این انقالب که نه در عرض یک روز بلکه حداقل . به ظهور پیوسته که تمام جهان و بویژه منطقه را تکان داده است

در طی یکسال رشد کرد و قوام یافت میلیونها نفر شرکت کردند، تحوالت اندیشه ای که شاید در عرض ده ها سال تبلیغ، 

مردم درس صد ساله را . ین مدت کم در میان عقب مانده ترین اقشار جامعه ایران رخنه کردمیسر نبود، در عرض ا

انقالب مردم با هدف استقرار . میلیونها نفر سیاسی شدند و به میدان سیاست و مبارزه کشیده شدند. یکساله آموختند

ملتی . ر روی جامعه ایران می باریدروحیه همبستگی ،برادری و انسانیت از س. حکومتی ملی، آزاد و دموکراتیک بود

شرکت میلیونها زن ایرانی که توسط تفکر . این دوباره آغاز بیداری ایران بود. به توانائیهای عظیم خویش پی برده بود

سنتی تا کنون در پستوهای خانه ها زندانی بودند در نمایشات و حضورشان در خیابانها به آن چنان تغییرات ریشه ای 

نواده های سنتی منجر شد که دیگر امکان ندارد جامعه ایران را بدون فعالیت زنان و شرکت وسیعشان در در واحد خا

این مادران . زن ایرانی را دیگر نمی شود به پستوی خانه ها منتقل کرد. تمام عرصه های فعالیت اجتماعی تصور کرد

همین تاثیر عظیم بود که اکثر دانشجویان . ایرانند فردا سرمایه های ارزشمندی هستند که دستآوردهای انقالب و آینده

همین شرکت عظیم زنان در انقالب است که آنها را در . ایرانی را زنان تشکیل می دهند و این در جهان بی همتاست

نیروی عظیم انباشته . صف اول در مقابل اقدامات ضد دموکراتیک و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی قرار می دهد

 .بی در مردم با دیو ارتجاع سر آشتی نداردانقال
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 نقش شاه واربابانش درتقویت نیروهای مذهبی
 

امپریالیستها که بحران ایران را با عدم افزایش بهای نفت و تنگناهای اقتصادی رژیم، در نتیجه بلند پروازیها شاه از 

طرفی و روی آوردن، میلیونها دهقانان فقیر که در اصالحات ارضی همه چیز خود را از دست داده و به حاشیه شهرها 

انفجار را تشخیص می دادند، هشیارانه به مقابله غیر آشکار با  رانده شده بودند، از طرف دیگر، می دیدند و خطر

انقالب برخاستند، زیرا این مقابلِه آشکار می توانست در اثر طوالنی شدن مبارزه و درگیریهای مدام، منجر به تقویت 

هی و کار نیروی های مترقی و انقالبی و کمونیستها شود که پس از سالها سرکوب به زمان بیشتری برای سازماند

زیرا زمان در آن لحظه به نفع کمونیستها که تا کنون سرکوب شده و امکان فعالیت آشکار را . روشنگرانه نیاز داشتند

آنها ترجیح می دادند . امپریالیستها می خواستند این روند انقالب را بِبُرند و آتش آنرا خاموش کنند. نداشتند کار می کرد

ین تعویض طوری صورت بگیرد که همه منافع امپریالیستها از دست نرود و آنها بتوانند که شاه را تعویض کنند، ولی ا

. روابطشان را با ایران برای  منافع راهبردی خویش در آتیه حفظ کرده و جلوی توسعه نفوذ کمونیسم را بگیرند

وپ، تقویت جناحهای مذهبی که کنفرانس گوادل. امپریالیستها در کنفرانس گوادلوپ برای تعیین تکلیف قطعی گرد آمدند

از گذشته در میان آنها نفوذ داشتند و شاه نیز به آنها میدان داده بود را بهترین روش برای حفظ منافع راهبردی خود 

پیشنهاد به شاه که مقاومت نکند و تسلیم شود، . را انتخاب کنند“ بد“، “بدتر“و “ بد“تشخیص داد و قرار شد تا بین 

ای افسرانی که با سیاست راهبردی امپریالیستها موافق نبودند و یا آنرا نمی فهمیدند و خطر سرکشی جلوگیری از کودت

آنها وجود داشت و سرانجام تسلیم ارتش به خمینی تا ابتکار عمل را بدست روحانیت بدهد و “ مخرب“مشکل آفرین و 

سر کار آورند، از شگردهای  عمال در شرایط ضعف جنبش کمونیستی حکومت روحانیون ضد کمونیست را بر

سلطنت طلبان . شاه که آلت دست نشانده ای بیش نبود به این تصمیم اربابان خود گردن نهاد. امپریالیستهای با تجربه بود

نظامی که . شاه را ناشی از بیماری وی و داروهائی که می خورده جلوه دهند“ آشفتگی“تالش می کنند این بی عملی و 

عده ای از سلطنت طلبان که استفاده از این استدالل را . پیرین درهم بریزد بهتر است درهم بریزدبا چند تا قرص آس

 . وی و نفرتش از خونریزی جلوه می دهند“ مهربانی“مسخره و مایه آبروریزی می دانند بی عملی شاه را 

مترقی ایران را که به همه  این عدم شناسائی ماهیت انقالب ایران و نقش ارتجاع جهانی، نیروهای مترقی و شبه

میکروبهای ایدئولوژیک مبتال شده اند، به نتایج خنده آوری رسانده است که بتدریج باید از سلطنت طلبان دفاع کنند و بر 

 .گذشته خویش تف لعنت و توبه بیاندازند

 

 مضمون و انگیزه انقالب وحاکمیت متناقض

  
یر مخرب امپریالیستها برای نفوذ در ارکان انقالب و انحراف آن از مضمون و انگیزه انقالب ایران از یکطرف و تاث

یعنی محصول “ جمهوری“حاکمیت متناقض که از . جانب دیگر دو نیرو را در نبرد طبقاتی در مقابل هم قرار داد

قانون یعنی محصول اعمال نفوذ خارجی و انحراف انقالب زاده شد، تضادی را در بردارد که در “ اسالمی“انقالب و 

مضمون انقالب با حاکمیتی که خود را . اساسی جمهوری اسالمی نیز با همه دستکاریها و تغییرات در آن بازتاب یافت

جامعه . مبارزه مردم برای تحقق آمال خود و انتظارات از انقالب ادامه دارد. بر آن تحمیل کرد در تناقض آشکار است

ل است در حالت حکومت نظامی و جنگ بسر می برد و مبارزه مردم ایران هنوز در تب و تاب است و سی وچهار سا

رژیم ارتجاعی از هر تشکل و برآمد مردم می ترسد، زیرا می داند که هر گلوله برفی می تواند به . خاموش نشده است

تهای این وضعیت کنونی ناشی از مبارزه میان مضمون خواس. بهمن عظیمی بدل شود که تار و پود رژیم را درنوردد

 . انقالب و ضد انقالب حاکم است

عده ایکه از تحلیل وضعیت در مانده اند با تحلیلهای من در آوردی بدنبال تئوریهائی می گردند که جایگزین 

 .سردرگمیهای خویش کنند

 

 :این نکات چیست

 
د، با تئوریهای دائی جان سلطنت طلبان که به عنوان حاکمیتی فاسد و وابسته به امپریالیسم در این مبارزه شکست خوردن

ناپلئونی آنرا محصول سیاست امپریالیستها جا می زنند و نشان می دهند که تا به چه حد از واقعیت جامعه ایران بی 

. خبرند و هنوز نیز بعد از سی و چهارسال نتوانسته اند دسته گلی را که در طی سلطنت پهلویها به آب داده اند درک کنند

 ائید می کنند که ارکان رژیم سلطنت بر حمایت بیگانگان استوار بود و نه بر اعتماد مردم نسبت باین آنها در عین حال ت
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زدند و لذا نمی توانند تصور کنند که انقالب ایران، رژیم وابسته به آنها نوکری به اجانب را عین استقالل جا می . رژیم

تئوریسین های سلطنت طلبان حتی گماشتگی و زدن چوب .  امپریالیسم را سرنگون کرد و به دستـاورد بزرگی نایل آمد

ت امپریالیستهای حراج به استقالل ایران را در چارچوب شرایط جنگ سرد توجیه می کنند و مدعی اند که یا باید همدس

در منطق آنها جائی برای حق تعیین سرنوشت مردم ما بدست . آمریکائی بودیم و یا با امپریالیسم روس کنار می آمدیم

. “فاجعه“است و انقالب عظیم و شکوهمند بهمن “ انقالب“مرداد  12برای آنها کودتای خائنانه . خودشان وجود ندارد

شخصیت و ارزشی قایل نبودند و مردم کشورمان را شایسته کسب استقالل نمی  آنها برای ملت ایران هرگز هویت و

همدستی آنها با جنایتکاران اسرائیلی و استعمارگران متجاوز و اشغالگر آنقدر عیان و شرم . دانستند و هنوز هم نمی دانند

شغال ایران هستند برای نابودی ایران آنها هوادار تجاوز امپریالیستها به ایران و ا. آور است که نیازی به تکرار ندارد

لگدمال کرد و از ایران بیرون ریخت به عمر  انقالب ایران این نیروی ارتجاعی و دست نشانده را. است

این دستآورد . انقراض سلطنت در سلسله پهلوی موروثی شد. سلطنت در ایران برای همیشه پایان داد

 . بزرگ خلق ایران بود
 

 

 اوضاع کنونی ودرسهای انقالب بهمن 
 

انقالب بهمن می آموزد که متوقف شدن و شکست  انقالب در نیمه راه با کسب رهبری بورژوازی پیوند داشته و تحت  

سامانه سرمایه داری برای ممالک از بندرسته ای نظیر ایران امکان تحقق حقوق دموکراتیک شهروندان بویژه کارگران 

... آزادیهای سیاسی، آزادی اجتماعات وسندیکا و احزاب، پیشرفت و تامین دمکراسی و عدالت اجتماعیو زحمتکشان، 

زیرا درشرایط حاکمیت امپریالیسم هرحرکت استقالل طلبانه و ترقی خواهانه . تحت رهبری بورژوازی نا ممکن است

ورژوازی به واسطه ضعف تاریخی خویش و بدلیل ای به معنی مقابله با منافع آزامندانه امپریالیستهاست و از آنجا که ب

صدها پیوند مرئی و نامرئی که با امپریالیسم دارد قادر به مقابله با آن نیست، جبرا با کرنش درمقابل امپریالیسم به 

 بورژوازی به واسطه ضدیت ماهوی خود با توده های استثمارشونده، آنجا که توده ها با استفاده. انقالب خیانت می کند

ازفرصِت آزادی برای بیاِن خواستهای سرکوب شده به میدان تظاهرات و نمایشات پای می گذارند، لوله های تفنگ را 

 .انقالب بهمن نیز چنین فرجامی داشته است. بسوی آنها نشانه گرفته و بیرحمانه آنها را درخون خود غرقه می سازد

آزادی وسازندگی و عدالت اجتماعی و ارتجاع سیاه قرون  انقالب بهمن پس ازسه سال کشاکش میان توده های تشنه

و قتل عام  04خرداد  94سرانجام با کودتای خونین ... وسطائی به نمایندگی دارودسته خمینی و رفسنجانی، خامنه ای

، ....سازمانهای سیاسی و توده مردم شکست خورد و آزادیهای سیاسی که دستآورد انقالب خونین بهمن بود نابود گردید

. ازآن پس بود که سرنگونی رژیم در دستور کار سازمانها و احزاب سیاسی قرار گرفت واین امر همچنان ادامه دارد

فضای انقالبی ایران پس از تیرباران وحشیانه هزاران نفر از فرزندان انقالب ودرهم شکستن تشکالت انقالبی بکلی  

ما . بدبینی که ناشی از شکست انقالب است بر جامعه حاکم گردید یاس و سرخوردگی و عدم اعتماد و. تیره و تارگردید

امروز نه از آزادی در ایران خبری . این سرخوردگی عظیم، این سقوط اخالقی وحشتناک درجامعه را امروز شاهدیم

ار سرکوب دگراندیشان، کارگران، زنان ، دانشجویان و همه اقش. است و نه از عدالت اجتماعی و حقوق مدنی مردم

دزدی و چاپلوسی و پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی، گرانی، دزدی و  .تحت ستم ایران بشدت ادامه دارد

ارتشاء، رشوه، گسترش فحشاء و مافیای اقتصادی در قدرت که تمام تاروپود جامعه را درنوردیده است، جان مردم را 

جمهوری رایران جامعه در بن بست عظیمی گرفتار آمده و به لب رسانده و اکنون بعد از سی و پنج سال انقالب د

  .سرمایه داری اسالمی راهی جز سرکوب مردم و کنار آمدن با امپریالیسم برای حل این بحران و بقای خود نمی بیند
 

 انتصابات مهندسی شده
 

در ایران هرگز . نبود" بنیاد گرائی رادیکال"بر " اصالحات"روی کار آمدن روحانی در ایران محصول پیروزی 

انتخابات آزاد صورت نگرفته است تا مردم ایران بتوانند نظریات خویش را بیان کنند و رژیم مورد عالقه خویش را بر 

ست، نشانه ترس رژیم از خواست مردم و حاکی از استبداد همین که همه این انتخابات ها دروغ بوده ا. سر کار آورند

برخوردارند و سایر نیروهای منتقد چه، " حقوق دموکراتیک"در ایران فقط هواداران رژیم از همه . حاکم در ایران است

 ادی و نه تنها فاقد هر گونه آز... ملی، لیبرال، مذهبی، سوسیال دموکرات، کمونیست، اتحادیه های کارگری و صنفی و
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رژیم جمهوری اسالمی یا آنها را ترور می کند، به . حقوق دموکراتیک هستند، از هیچ امنیتی نیز برخوردار نیستند

صالحیت نامزدهای انتخاباتی را باید کمیسیونی متشکل از افراد مورد اعتماد . نمایدزندان می اندازد و یا اعدام می 

انتخابات در ایران، تحت نظر طبقه حاکمه ایران و باندهای پر نفوذ در قدرت، . تائید کند" شورای نگهبان"رژیم بنام 

فشارهای ناشی از تحریم،  حاکمیت ایران در اثر فشارهای خارجی و نارضائی داخلی به علت. مهندسی شده است

رژیمی که از مردمش بیش از امپریالیسم بترسد راه . مجبور به تسلیم شده است... بیکاری، گرانی، فساد و دزدی و

رژیمی که قادر نباشد مبارزه با دشمن خارجی را با تکیه بر مردم . دیگری جز تسلیم در مقابل فشارهای امپریالیسم ندارد

ولی برای جلب مردم باید حقوق قانونی آنها را برسمیت شناخت و به آنها . کوم به شکست استکشورش به پیش ببرد مح

 .این امری است که در ایران انجام نمی شود. امکان فعالیت و بیان نظریات خویش را داد

است و شروع شده  1422مذاکرات سری آمریکا با رژیم جمهوری اسالمی از زمان احمدی نژاد، یعنی از اوایل سال 

احتماال بر سر یک بسته . این توافقات سری تنها بر سر مسئله هسته ای نیست. ربطی به انتخابات روحانی ندارد

شامل سیاست خارجی ایران در منطقه و جهان، ایجاد شرایط پیوستن ( توفان)پیشنهادی است که از نظر حزب کار ایران

اسارت آور بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، لیبرالیزه کردن  ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن پیشنهادات

کل اقتصاد ایران با تکیه بر نظم زدائی، خصوصی سازی منابع ملی، حذف یارانه های دولتی، حذف همه خدمات 

ه اجتماعی و پرورش طبقه ای نیازمند نان در جامعه ایران است که حاضر باشد در بدترین شرایط تحمیلی، برای سرمای

. رژیم روحانی شرایط را برای اسارت ایران فراهم می کند. های امپریالیستی که به ایران سرازیر می شوند، کار کند

آقای روحانی فقط اصالحاتی انجام می دهد که پای . این تحمیل و فشار نیازمند سرکوب طبقه کارگر و مردم ایران است

این گونه اصالحات، نظر آمریکا را نیز . و بیانیه بانک جهانی را بپذیرد سرمایه گذاری امپریالیستی را به ایران باز کند

 . لیکن این نوع اصالحات، برسمیت شناختن حقوق دموکراتیک مردم را در بر نمی گیرد. تامین می کند

. استدر مورد مسئله هسته ای بر اساس اسنادی که تا کنون منتشر شده است، ایران تقریبا از همه حقوق خود گذشته 

. اینکه امپریالیسم آمریکا حق ایران را در مورد غنی سازی اورانیوم برسمیت شناخته است، از متن سند نتیجه نمی شود

و چنانچه چنین تفسیری مجاز باشد، تازه این امر امتیاز ایران نیست، این حق را ایران با امضای اصل قرارداد منع 

در این . ارا بوده و به تائید و یا عدم تائید امپریالیسم نیازی نداشته استگسترش سالحهای هسته ای از همان بدو امر د

توافقنامه ایران تاسیسات هسته ای خویش را تعطیل می کند و حق نظارت بی در و پیکر و جاسوسی و جستجو در ایران 

ادامه فعالیتهای هسته  هرگونه. را بدون نظر و نظارت و اطالع ایران، برای جاسوسان بین المللی برسمیت می شناسد

و در عوض آمریکا حق دارد از اموال غیر قانونی مصادره شده ایران بدهکاریهای . ای ایران باید با توافق آمریکا باشد

ایران به سازمان ملل و یا دانشگاههای ممالک غربی را بپردازد و به نوع خرید کاالهای مورد نیاز ایران نظارت کند و 

در این قرارداد، ایران از حق تصمیم گیری مستقل خویش گذشته است و . ا را به ایران بدهد یا ندهدحق خرید و ورود آنه

تازه این قرارداد تنها برای ششماه . یعنی موافقت امپریالیستها کرده است" دو جانبه"هر تصمیم خود را منوط به موافقت 

است بعد از شش ماه به غیر از ادامه تحمیل شرایط امپریالیسم این حق را برای خودش محفوظ داشته . اعتبار دارد

روی کار آمدن آقای روحانی را سیاستی ( توفان)حزب کار ایران.کنونی، محدودیتهای جدیدی نیز برای ایران قایل شود

می داند که از سه سال قبل توسط رهبران جمهوری اسالمی و با شرکت احمدی نژاد شروع شده و اکنون باید با دست 

 .این سیاست نمی توانست با دست احمدی نژاد اجراء شود. ی بازتاب خارجی پیدا کند که نقطه عطفی تلقی شودروحان

دفاع رژیم جمهوری اسالمی ازحکومت استعماری عراق و افغانستان . روحانیت درخیانت ملی ید طوالنی دارد 

ضد استعماری و همینطور حمایت از  وهمکاری با امپریالیسم آمریکا در اشغال این دو کشور ودر سرکوب حنبش

پیروی ازسیاست بانک جهانی و صندوق بین . براندازی رژیم لیبی ، همه بر ضد منافع ملی مردم ایران و منطقه است

که از  00المللی پول و  گام گذاردن در خصوصی سازیهای کارخانجات و شرکت ملی نفت و پتروشیمی بر اساس بند 

صادی نشئت می گیرد تا بتوانند بار بحرانشان را بدون نظارت به ایران منتقل کنند، همه در یک سیاست نئولیبرالی اقت

ازاین رو برای دست یافتن و تحقق مطالبات دموکراتیک انقالب بهمن، برای آزادی و . جهت وابسته شدن ایران است

ز ادامه و تضمین استقالل سیاسی حقوق اولیه و بنیانی کارگران و زحمتکشان و توده ها ی تحت ستم، برای دفاع ا

انقالبی که رسالت پاسخ به این وظایف انجام نشده را داراست یک انقالب . ایران، انقالب دیگری باید سامان گیرد

 .قهرآمیز سوسیالیستی به رهبری حزب واحد طبقه کارگراست و تنها چنین انقالبی راه نجات مردم ایران است

 
 !داری جمهوری اسالمی  بدست مردم ایرانسرنگون باد رژیم سرمایه 

 !دست امپریالیستها ازایران ومنطقه کوتاه باد

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت

 (توفان)حزب کارایران
 بهمن ماه هزار و سیصد ونودودوخورشیدی

www.toufan.org 
 

http://www.toufan.org/
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 چگونه سازمان تامین اجتماعی ، مالخور میشود؟

 
 تاریخچه تشکیل سازمان تامین اجتماعی

ب عدالت و و حز( اجتماعیون عامیون ) پس از انقالب مشروطیت و تحت تاثیر فعالیت سوسیال دمکراسی انقالبی 

حزب کمونیست ایران و اتحادیه های کارگری که با تالش فعالین انقالبی کمونیست در میان طبقه کارگر جوان و 

. " در مجلس تصویب شد( میالدی  2211)    2942زحمتکشان ایجاد شد ، اولین قانون استخدام کشوری در سال 

برای " مقرری خاص " را پس از خدمت از دست میدهند، توانائی کار خود "برای کسانی که  " حقوق و تامین خاص 

از خانواده کارکنان استخدام شده ای که فو ت " حمایت کارفرما " کسانی که به دلیل حادثه از کار افتاده می شوند و 

 .میکنند و در کل نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد

زرگترین تشکل کارگری در خاورمیانه بود و توسط تحت تاثیر فعالیت شورای متحده کارگری که ب 2917در سال 

که حزب طبقه کارگر در آن ) کارگران توده ای سازمایابی شده بود و همچنین فعالیت فراکسیون حزب توده ایران 

. در مجلس شورا ، اولین قانون کار ایران، پس از تصویب در مجلس شورا در هیئت دولت تصویب شد( دوران بود 

، کارفرمایان، عالوه بر اینکه مکلف به بیمه کردن کارگران بودند ، باید دو صندوق شامل صندوق طبق این قانون 

برای کمک در مورد ازدواج ، عائله ) و صندوق تعاون ( برای کمک به بیمارانی که ناشی از کار نباشد ) بهداشت 

 .کارگاه تشکیل می دادند را در هر( مندی ، بیکاری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی حاملگی و غیره 

، مقرر شد صندوقی 2912قانون کار مصوب خرداد  26، وزارت کار رسماً تاسیس گردید و طبق ماده  2912در سال 

 .برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود" صندوق تعاون و بیمه کارگران " به نام 

به تصویب رسید و " انونی بیمه های اجتماعی کارگران الیحه ق" در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق ،  2992

 .تاسیس شد" سازمان بیمه های اجتماعی کارگران " طبق آن سازمان مستقلی به نام 

به سازمان بیمه های اجتماعی تغیییر نام یافت و زیر نظر " سازمان بیمه های اجتماعی کارگران " 2941در فروردین 

 .عالیت خود ادامه دادوزارت کار و امور اجتماعی به ف

با تصویب قانون خدمات درمانی  2972به تصویب رسید و در سال " بیمه های اجتماعی روستائیان "  2945در سال 

سازمان تامین "  2974مستخدمان دولت هر دو صندوق در سازمان بیمه های اجتماعی ادغام و در تیر ماه سال 

 .تشکیل شد"اجتماعی 

برخورداری از تامین اجتماعی برای بازنشستگی ، :" آمده است  12قانون اساسی ، در اصل  بعد از انقالب و تغییر

بیکاری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبتهای بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای 

را برای یکایک افراد فراهم و غیر بیمه ای ، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت های فوق 

 ."نماید

هیچ اقدامی در جهت اجراء کردن این اصل قانون اساسی صورت نگرفت و تنها اقدام در این  2966با این حال تا سال 

و تا !سال تصویب قانون بیمه بیکاری بود که آن هم فقط شامل حال بیمه شدگان تامین اجتماعی است و نه حقی همگانی

سال از انقالب این اصل قانون اساسی که در مورد حقوق ملت است به عنوان حقی  97از گذشت به حال یعنی پس 

 .همگانی اجرا نشده است

 منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی

 .قانون سازمان تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان بدین شرح است 12طبق ماده 

 حق بیمه - 2

 وال سازماندرآمد حاصل از وجوه و ذخائر و ام - 9

 وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون - 9

 کمک ها و هدایا - 4

درصد  9درصد به عهده کارفرما و  14درصد آن به عهده بیمه شده و  5درصد حقوق است که  94میزان حق بیمه  

 9درصد حقوق را بیمه شده و  15تاکسی در رابطه با افرادی که کارفرما ندارند مثل رانندگان . به وسیله دولت است

قانون تامین اجتماعی،  دولت مکلف است، حق بیمه خود  12ماده  1طبق تبصره . درصد را دولت پرداخت می کند

 .را، به صورت یک جا در بودجه کل کشور تصویب و به سازمان پرداخت نماید

آن بوسیله دولت که  24/2علق به کارگران است و دارائی سازمان تامین اجتماعی مت 24/2چنانچه مالحظه میشود ) 

با این حال کنترل این ثروت کارگران توسط گماشتگان دولتی و در واقع . در واقع متعلق به ملت است تامین میشود 

  . (دزدان مافیائی بر خالف منافع کارگران صورت می گیرد 
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 تشکیالت و وظایف سازمان تامین اجتماعی 

غرامت دستمزد  سازمان تامین اجتماعی دو وظیفه عمده بیمه ای و درمانی دارد؛ و شامل حوادث ، بیماریها ، بارداری ،

 .، از کار افتادگی ،بازنشستگی ، مرگ ، کمک ازدواج و عائله مندی میشود

شامل یازده ) نفر  95575727کار خود را با ده هزار نفر بیمه شده شروع کرد و امروز با  2916این سازمان در سال 

و افراد ( مستمری بگیر اصلی و تبعی  دو میلیون و دویست هزار نفر ) و بیش از(  و نیم میلیون نفر بیمه شده اصلی 

 . خانواده بیمه شدگان میشود

هزار نفر  47هزار کارمند با تخصص های مختلف شامل  64صدها شرکت ، بیمارستان و مرکز درمانی  با بیش از  

 .  هزار نفر در واحدهای بیمه ای و اداری در این سازمان کار می کنند 22در مراکز درمانی و حدود 

 

 (شستا ) سرمایه گذاری تامین اجتماعی  شرکت

 

میلیارد  92444مجموعه دارائی این شرکت . شرکت دختر در زیر مجموعه خود دارد  145شرکت مادری است که 

 :موسسات بزرگ زیر مجموعه شستا عبارتند از. میلیارد تومان است 9444تومان و سود ساالنه آن 

 

 . توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد 2992بانک رفاه کارگران که در سال  - 2

این . میلیارد لایر به ثبت رسانده است 19916سرمایه ای بالغ بر  2921مرداد  17در آخرین مجمع فوق العاده در 

این بانک که به جای فعالیتهای بانکی در . نفر پرسنل می باشد 24644شعبه با  2456بانک در حال حاضر دارای 

 21شهریور  92کارگران به دالل بازی ارز و دادن تسهیالت بانکی به مافیای دولتی پرداخته در جهت ارائه خدمت به 

طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس وجوه اختالس شده از .میلیار لایر زیان خالص داشته است 2744بیش از 

میلیارد لایر مربوط به سنوات  54لغ میلیارد لایر و نیز مب 242به مبلغ  2922شعبه بانک رفاه کارگران در سال  24

در ضمن در سال . میلیارد لایر  توسط گروه امیرمنصور آریا  باال کشیده شده است 624همچنین مبلغ .قبل بوده است

شرکت فرعی ) میلیون یورو مازاد بر حوالجات ارزی از سوی بانک به شرکت صرافی رفاه  2/72مبلغ  2922مالی 

صرافی نیز مبلغ مذکور را به نرخ رسمی ارز مستقیما به شرکتهای تضامنی صرافی  تخصیص یافته و و( بانک 

 (اینها فقط نمونه های است از فساد گسترده.) فروخته است( کاج ) حشمتی و شرکاء و بهزاد زرین قلم 

 

 موسسه خدمات بهداشتی ، درمانی میالد سالمت تهران -1

 موسسه حسابرسی تامین اجتماعی -9

میلیارد لایر از مطالبات محاسباتی که مربوط به  22176کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس مبلغی بالغ بر  طبق گزارش

 .سال قبل پرداخت نکرده اند 4پرونده متعلق به شرکتهای بدهکار بزرگی می باشد  بدهی خود را به سازمان طی  24

 شرکت مدیریت و خدمات ماشینی تامین -2

میلیون ریان جریمه دیر کرد تحویل کاال به  2262ور ، گزارش شده است که مبلغ از سوی سازمان بازرسی کل کش

به زبان آدمیزاد یعنی باال ) سازمان تامین اجتماعی به حساب هزینه گذاشته شده که دارای هیچگونه مستنداتی نیست

از زمان خرید آنها بال سال  27تا  6میلیون لایر خریداری شده و حدود  527مانیتورهائی به ارزش (. کشیده شده 

میلیون  2274میلیون لایر بابت پروژه های تحولی و بیش از  2944بیش از  2924شرکت در سال . استفاده مانده است

لایر بابت پروژه پزشک خانواده هزینه نموده و به حساب مخارج شرکت منظور شده ولی هیچ اقدامی در این موارد 

 .صورت نگرفته است

 گذاری خانه سازی ایران شرکت سرمایه  -5

به شرکت سهامی  2952آذر  16به عنوان شرکتی غیر تجاری به ثبت رسید در تاریخ  2945این شرکت که در سال       

ساخت و تهیه درمانگاهها، بیمارستانها ، مراکز .خاص تغییر شکل داد که بتواند فعالیتهای تجاری و داللی نیز انجام دهد

منازل و مجتمع های مسکونی برای کارگران و کشاورزان و توانبخشی و بهزیستی و رفاه اجتماعی، بناهای اداری و 

شرکت بزرگ  2این شرکت دارای .تهیه تجهیزات  و بیمارستانها و مراکز مربوطه و غیره از وظایف این شرکت است 

طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در .  زیر مجموعه و از جمله شرکت بازرگانی بین المللی می باشد

 متر مربع تجاری است و پروژه چهاردانگه 5444واحد مسکونی و  256که شامل ( ایل گلی ) شمس تبریز پروژه های 
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واحد  2144واحد مسکونی و پروژه زنجان در رابطه با  227خت در رابطه با خرید زمین و پروژه چالوس در رابطه با سا

 .مسکونی صدها میلیارد تومان کالهبرداری شده است

 شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی - 6

طبق مصوبه مجمع عمومی به شرکت توسعه تجهیز هتل های سازمان تامین اجتماعی تغییر نام  2952در مرداد ماه 

میلیارد لایر از سازمان  24مبلغ  22طی سال . مرکزمی باشد  25واحد اقامتی در  944این شرکت دارای .یافت 

تامین اجتماعی یارانه میگیرد در حالی که سال قبل از آن که تعداد مشابهی از خدمات استفاده کرده اند دریافتی یارانه 

یک قلم خرید برنج از شرکت میلیون تومانی در  944کمیسیون تحقیق از اختالس .یک چهارم این مبلغ بوده است

نفر پرسنل این شرکت و اختالس دو میلیاردی مدیر عامل شرکت  2میلیونی  144بازرگانی حاج اسدالهی و اختالس 

 .گزارش می دهد

 موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی -7

طبق مصوبه هیات مدیره سازمان ، مدیران سازمان تامین اجتماعی می توانند جهت استفاده از آپارتمانهای مسکونی 

 244تومان بابت واحدهای  144444متری و مبلغ  26تومان جهت واحدهای  274444شمس آباد با پرداخت مبلغ 

واحد تجاری  957در رابطه با فروش (. رابر استمبلغ واقعی اجاره این واحدها بیش از ده ب)متری استفاده نمایند 

واقع در شهرک پرند، ملک خیابان زنجان، ملک یوسف آباد ، شهرک قزوین ، ملک آبشار اصفهان و فروش هفت 

متر از اراضی آبکوه  14444متر باغ در سوهانک تهران و حدود  46444قطعه بزرگ زمین در تهران و مشهد و 

متر مربع توسط مرتضوی به رئیس دانشگاه عدالت با مبلغی غیر  6244مساحت  شهر مشهد و دو ساختمان به

 . واقعی توسط کمیسیون بازرسی گزارش میشود

 

 نمونه هائی از دزدی های مدیران سازمان تامین اجتماعی

 

نفر مبلغ  17طبق گزارش کمیسیون تحقیقات مجلس ، تحت عنوان کارانه مدیران هر سه ماه یک بار جهت  -

نفر ماهیانه حدود یک میلیارد تومان اضافه بر  17یعنی به هر کدام از این ) لایر پرداخت شده است 517242461

 (. حقوق و دزدی های دیگر رسما به عنوان پاداش پرداخت میشود

قرار دادی بین سازمان تامین اجتماعی با شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیر عاملی  2922آذر  15در تاریخ 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به  145شرکت از مجموع  292نجانی منعقد می شود که مطابق آن بابک ز

ا ، .ا.میلیارد یورو ، به بابک زنجانی واگذار می شود ؛ که از جمله شامل هواپیمائی ج 4صورت انحصاری به مبلغ 

پتروشیمی قدیر ، پترو شیمی تبریز، فوالد خوزستان ، فوالد مبارکه اصفهان ، بانک صادرات ، هتلهای هما ، 

، ( ملت ، دانا ، میهن ، پارسیان ) شرکت ملی نفت کش ، چوب و کاغذ ایران ، شرکت های مختلف بیمه ای 

بوده ... صنایع مس شهید باهنر و... ا ، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد ، تات ،پارسیان ، دی و.ا.کشتیرانی ج

 .است

در مورد میزان تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی صحبت از بیش از هزار میلیارد  یکی از نمایندگان مجلس

 .تومان اختالس کرد

! این نمونه های کوچک، قطره ای است از دریای فساد در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی در ایران امروز 

هیچ راه برون رفتی از این منجالب بجز سرنگونی حاکمیت ضد کارگری والیت فقیهی توسط مردم ایران متصور 

 ! نیست

 

****** 

 

 

 

 

 !بدست مردم ایران سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ،    
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 درونزوئالچه میگذرد؟

 سالی سرنوشت ساز برای ونزوئال، 9122سال 

 مارکسیست لنینیست ونزوئال  -ارگان مرکزی حزب کمونیست مقاله ای ارزشمند از

"Acero Revolucionario" 

و بورژوازی وابسته به امپریالیست آمریکا ، بین  مترقی وانقالبی چند سالی است که در ونزوئال کشمکش بین نیروهای

در  کمپرادورسرمایه داران . چاوز تشدید شده استهوگو انقالب و ضد انقالب در جریان است و این جدال بعد از مرگ

ونزوئال هنوز قدرت اقتصادی وسیعی در اختیار خود دارند ، هنوز رسانه های وسیعی را کنترل میکنند، هنوز با 

حمایت شده و کمک دریافت میکنند ، هنوز امید برگشت  خوارانهزاران وابستگی به بورژوازی جهانی توسط این جهان

 .....شته را از دست نداده اندبه بهشت گذ

در چنین شرایطی ، هدایت جنبش توده ای در ونزوئال در مسیر انقالب و سوسیالیسم  بر دوش نیروهای کمونیست و 

منطق وجودی سرمایه داری و تجارب تاریخی نشان میدهند که . انقالبی ونزوئال و آمریکای التین گذاشته شده است

مجددا از دست داده است ود را ، هزاران بار بیشتر از گذشته  بکار میگیرد تا آنچه را که بورژوازی مغلوب تمام توان خ

همه تجارب تاریخی نشان میدهند که رفرمیسم و آشتی طبقاتی نمیتوانند تضاد بین توده های سرکوب شده و .  بدست آورد

دکتر  دردوران سوکارنو ، ایران در دوران خلقهای اندونزی ارب گرانبهایتج. سرمایه داران را بنفع توده ها حل کنند

همه گواه بر این مدعاست که کوچکترین ....مصدق، شیلی در دوران آلنده ، نیکاراگوئه در دوران سندانیستا و  محمد

لغزش وگذشت  نسبت  به دشمنان سوگند خورده مردم ووابستگان به امپریالیسم  که برای نابودی دست آوردهای خلق 

 .د، سیاستی کشنده و غیر قابل بخشش استکمین کرده ان

 

در ونزوئال را شدیدا  ی ضد مردمیکودتا طرححزب ما فعالیت ضد انقالبی نیروهای راستگرای وابسته به امپریالیسم و 

شده  راندهمحکوم میکند و بر این باور است که تنها راه حل  تضاد بین نیروهای انقالبی و بورژوازی از قدرت سیاسی 

تمامی ئال  ، تعمیق جنبش انقالبی و بسیج کارگران و زحمتکشان و خلع ید تمام عیار از سرمایه داران از در ونزو

لنینیست ونزوئال که بطور پیوسته  –حزب کمونیست، مارکسیست .ایدئولوژیک  میباشد -سیاسی-اقتصادی عرصه های 

ارگان مرکزی " o RevolucionarioAcer"  در صحنه این مبارزات حضور داشته است در سر مقاله  نشریه 

مردم و نیروهای انقالبی در مورد   و قبل از اتفاقات اخیر انتشار یافته به 1424که اوائل  فوریه   17حزب  شماره 

فعال شدن ضد انقالب در ونزوئال هشدار داده و رهنمود های اصولی برای پیشبرد مبارزه توده های زحمتکش و دست 

مبارزات همبستگی با ابراز حزب ما بنابر وظیفه انترناسیونالیستی و . یابی به آزادی و زندگی بهتر را بر شمرده است

رت به ترجمه این مقاله کوتاه اما پرمحتوا و ارزشمند می نماید به این امید که خوانندگان گرامی توفان مبادمردم ونزوئال 

 .الکترونیکی اطالعات صحیحی درمورد مبارزه طبقاتی در ونزوئال و نکات قوت و ضعف این جنبش کسب نمایند 

  

 توفان هئیت تحریریه
 2929اسفند ماه 

*** 

 ساز برای ونزوئالسالی سرنوشت ، 9122سال 

هنگامی  ، 1429، تغییراتی که از  سال .  که آغاز شده است حاکی از تغییر در وضعیت مبارزه در ونزوئال است  سالی

مردم و دوری و بیگانگی آنها   کردن توده که بورژوازی کارزار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را برای دلسرد

 . از پروژه بولیواری تشدید کرد، در حال رشد بوده است
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نگر یک  دوره جدید مبارزه در مرحله بورژوا دمکراتیک تشدید تضادها  به تغییر در شیوه مبارزه  منتج میشود و بیا 

عوامل این تغییرات شامل اثرات بحران سرمایه داری در اقتصاد ونزوئال ، بیماری و مرگ چاوز،  و نیاز هر . است 

که باید بر   وظیفه  این دوره به نیکالس مادورو واگذار شد، کسی.  چه سریعتر برای ایجاد یک رهبری جدید هستند

موانع سنگین چیره شود، موانعی که امپریالیسم از آن برای ضربه زدن و ضعیف و نابود نمودن  پروسه بولیواری 

 .کند استفاده می

 :ها و درگیریهای علنی همراه خواهد بود  به دو دلیل با شورشهای بزرگ توده 1424این دوره در سال 

ه باعث تشدید درگیریهای سیاسی خواهد شد،  اما نه در میدان بدلیل انتخاباتی که در  پیش روست ، انتخاباتی ک -2 

 اقتصادی و درگیریهای خیابانی  انتخابات بلکه در کشمکشهای 

 مردم میشوند  تخریب اقتصادی با ایجاد کمبودها و احتکار و گمانه زنی که موجب سخت شدن زندگی  -1

در ایجاد یک تعادل بین مطالبات مردم و خواستهای   این واضح است که دولت با این واقعیات در گیر است و سعی

 .سناریو مورد بحث قرار داد  9توان در چهارچوب  بورژوازی دارد که کسب آنرا می

 با بورژوازی از طریق اقدامات کامال رفرمیستی به امید کاستن  فشارهای اقتصادی  سازش  -2

 منظور جلوگیری از حاد شدن اوضاعامتیازات به   ایجاد تعادل ناپایدار با دادن بعضی -1 

یورش انقالبی تحت رهبری بخشهای چپ دولت یا توسط خود مردم در صورت مواجهه شدیدتر با مشکالت  -9 

 اقتصادی

باید این را درک کنیم که نیروهای راستگرا حمالت خود را تشدید خواهند کرد و باعث ایجاد کمبودها، گمانه زنی،   و 

عملکرد سال گذشته آنها شامل  احتکار محصوالت، ایجاد کمبود مصنوعی از طریق .  خواهند شدتردید در میان مردم 

دولت ، هر . کاهش عرضه کاالها، تحریک مردم به خرید اضافی  بعلت نگرانی از کمیابی ، و افزایش قیمتها بوده است 

ری را با قیمتی ارزان عرضه کرد که با چند با تردید ، پاسخی قدرتمند و موفق به این وضعیت داد و کاالهای انحصا

 .استقبال شدید مردم مواجه شد

به دلیل تاثیرات مثبت این سیاستهای قاطع و عادالنه دولت که باعث محبوبیت مردمی آن شد، سرمایه داران امروز کمر 

برای ایجاد کمبود نقشه مند کارگران، واردات را کاهش داده  و  با استفاده از اخراج دسته جمعی. به توقف تولید بسته اند

دولت در عرضه   که تداعی کننده کمبود سهمیه ارزی و کوتاهی  و بشکل  پیچیده تر امروزی آماده میشوند ،  به شکلی

  .همان ارزی که در گذشته  متقلبانه از آن استفاده میکردند ارز مورد نیازشان باشد ،

تولیدی داشته باشند یا  مواد خامی در آنها باشد و یا حتی وارداتی از یک کارخانجاتی در یک محوطه خالی،  بدون آنکه 

شرکت خارجی داشته باشند، ثبت شده اند تا از ارز دولتی استفاده کنند و این باعث کاهش ارزش پول بولیوار  شده است 

یل تعطیل شدن مراکز کسب و تهاجمی تر شدن رسانه های بورژوازی  به همراه نگرانی ایجاد شده در طبقه کارگر بدل.  

 .کار و درخواستهای مردم برای چاره جویی نیازهای اقتصادیشان میتواند صحنه ای بسیار پیچیده ای را ایجاد کند

باید طبقه کارگر و مردم را برای شرکت و رهبری در حرکت علیه دشمن . ما در فضایی بسیار ملتهبی بسر میبریم 

باید سیاستهای سازشکارانه و رفرمیستی که در نهایت باعث . پریالیسم آماده کردطبقاتی خود یعنی بورژوازی و ام

قدرت اقتصادی بورژوازی میشود کنار گذاشته شوند ،  قدرت باید از آنها گرفته شود تا  لشکست خلق و تسلیم در مقاب

مرکز شده اند برای تمام ظرفیتهای تولیدی که تاکنون تنها به صورت خصوصی در دست گروه کوچک الیگارشی مت

 .توده و  برآورده شدن نیازهایشان به خدمت گرفته شوند 

در این وضعیت پیچیده ، سازمان یابی ،  بسیج توده ها ،  و انرژی انقالبی الزم است تا تهاجم  بورژوازی را متوقف 

 با مشت آهنین در جهت   رفرمیسم را باید کنار گذشت و بدون هر گونه مالحظه. نموده و آنرا در خیابان شکست داد
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دیکتاتوری پرولتاریا به پیش رفت و توطئه گران را به تسلیم واداشت و همه توان ها را برای تامین نیاز در تمامی حوزه 

 .های تولیدی و بدون هر گونه محدودیت ناشی از خودخواهی شخصی طبقه سرمایه دار متمرکز کرد

  

 !سوسیالیسم تنها با اتحاد کارگر و دهقان در قدرت و خلق مسلح ساخته میشود 

*** 
 

 "ایران یکمونیست کارگر حزب"ماهیت ی درافشا

 آن یو نظریات ضد کمونیست

 دردوجلد   
 (توفان)ایران  ازانتشارات حزب کار

 «          پیشگفتار» 
 

در افشاء ( توفان)و به ویژه حزب کار ایران ها مقاالتی است که توفانیى کتابی را که در دست دارید مجموعه

" گروه سهند"این تشکل از گروهی سرمنشاء پیدا کرد که نام خویش را . نوشته است" حزب کمونیست کارگری ایران"

رژیم جمهوری اسالمی هاى ش در اثر سرکوبانامیده بود که سه سال بعد از تأسیس" کمونیست اتحاد مبارزان"و سپس 

رهبر ایدئولوژیک این . دست زد" حزب کمونیست ایران"به کردستان نقل مکان کرد و با تشکیالت کومله به ایجاد 

متعددی تقسیم شد هاى ه گروهبعد از انشعاب ب" حزب کمونیست ایران. "بود( منصور حکمت)تشکل آقای ژوبین رازانی

به رهبری آقای منصور حکمت بود که خود مجدداً به چند تشکل بعدی " حزب کمونیست کارگری ایران"که یکی از آنها 

 .تقسیم گردید

رفقای ما که از همان آغاز فعالیت این سازمان از طریق رفقای کومله با آنها در تماس بودند، به تحوالت این 

آنها که مدعی قبول لنینیسم بوده و خود را مبارز ضد امپریالیست و ضد رویزیونیست . نگریستند یتشکل با تردید م

غیر طبقاتی و ى نمایاندند، بتدریج به اصل خود بازگشته به مخالفت با مارکسیسم لنینیسم پرداختند و یک ملقمه می

ردند که در گمراهی بسیاری از جویندگان راه به جنبش کمونیستی ایران ارائه ک" مارکسیسم اصیل"لیبرالی را به نام 

 .سوسیالیسم مؤثر واقع گردید

" مدرنیسم"ى از لیبرالیسم، تروتسکیسم، اکونومیسم و رویزیونیسم است که آنها را به البسهاى نظریات آنها ملقمه

دهد که به  ان نشان میتحوالت درون این سازم. دهند آراسته و با مفاهیم غیر طبقاتی بخورد جنبش کمونیستی ایران می

آنها ُمبلغ . نداایستاده" مدرن"اسرائیلی حمایت کرده، دشمن لنینیسم بوده و در کنار امپریالیسم هاى شدت از صهیونیست

در جهان هستند تا راه آنها را برای ها و صهیونیستها امپریالیستى طلبانه استعمارجویانه و تسلطهاى نظریهى همه

 .موانع سر راه آنها هموار کنند جهانی کردن سرمایه و رفع

ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی برای هاى یم نقش این جریان مخرب و ناسالم را در عرصهاما تالش کرده

و مبارزه تحت ها خوانندگان روشن سازیم و توجه آنها را به منابع مالی این جریان و همکاری عملی آنها با صهیونیست

که آنها را مظهر ها این جریان با تبلیغ وطنفروشی از تجاوز امپریالیست. جلب کنیم" اسالم سیاسی"نام مبارزه با 

برای کسب و استقالل ملی ها خلقى بزرگ مبارزهى کند ودرجبهه زند، به ممالک جهان حمایت می جا می" مدرنیسم"

 .لملل ایستاده استاو صهیونیسم بینها در کنار امپریالیست

حزب ما نخستین تشکلی است که کالبد . رشد جنبش کمونیستی ایران ضروری است افشاء این جریان ناسالم برای

لیبرالی و غیر طبقاتی آنها را که با هاى این جریان مدعی پذیرش کمونیسم را تشریح کرد و ماهیت ارتجاعی و تئوری

ى تبه کردند و از مبارزهایرانی که با ما مکاهاى حمایت بسیاری از کمونیست. شد برمال ساخت پوشش کمونیسم تبلیغ می

امروز دیگر . نداانتقادی، ایفاء کردههاى ما در این زمینه سپاسگزاری نمودند، حاکی از نقش مثبتی است که این نوشته

در . حزب ما تشریح و شناخته شده است همراه با دشواری نیستى مبارزه با ماهیت نظریات این عده که در اثر مبارزه

حزب ما امیدوار است که روند این تجزیه به . گوناگون تجزیه شده استهاى ان ناسالم به بخشاثر این مبارزه این جری

فاسد و ناسالمی که در کنار امپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع ایستاده ى سمتی برود که عناصر سالم و مبارز آنها از هسته

 . است جدا شوند
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صادقی بود که هاى جمع آوری وانتشار این مطالب ناشی ازخواست بسیاری از خوانندگان و کمونیست

ها عرصه ىخواستند همیشه به سالح مبارزه با این تفکرات امپریالیسم صهیونیستی مسلح باشند و آنها را در همه می

 .دهیم ما به خواست این دوستان به این وسیله پاسخ مثبت می. افشاء نمایند

 
  42/46/1429مورخ جلد اول 
 42/10/1429مورخ جلد دوم

www.toufan.org 

 کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm 

**** 

 

!دستگیری فعالین کارگری را محکوم می کنیم  

خواهان آزادی فوری وبی قید و شرط    

!کارگران زندانی هستیم  

 
انتشار  1424فوریه  24مورخ  ، نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران خارج ازکشوراعالمیه زیر توسط  

ضمن محکوم کردن دستگیری فعالین کارگری همبستگی  این نهاد. یافته  که یک نسخه  به دفتر حزب ما رسیده است

حزب ما ضمن حمایت قاطعانه از حقوق . خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران زندانی گشته است

کارگران ایران  ومحکومیت دستگیری  فعالین کارگری توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی به انتشار این اعالمیه 

دراین اعالمیه چنین می . دمبادرت می ورز تدوین شده است  با احساس مسئولیت وهمبستگی با همه کارگران ایران که

 : خوانیم

 
کارگران پلی آکریل در اصفهان، معدن . اند اعتراضات واعتصاب کارگری درماههای اخیرگسترش فزاینده ای داشته» 

ز، سیمان چادرملو دراردکان، کارخانه سیمان لوشان، ایران تایر، نساجی کاشان، فوالدزاگرس، تراکتورسازی تبری

ناچیزبودن دستمزدها، تعویق درپرداخت دستمزدها، . آبیک، یخچال سازی ایران پویا، پتروشیمی فجر تنها چند نمونه اند

ازجمله مواردی هستند که زندگی ... قراردادهای پیمانی، عدم امنیت شغلی، اخراجها، عدم پرداخت مزایای کاری و

 کارگران ایرانی را در

سیاسی  –اعتراض واعتصاب، حق مسلم کارگران درمقابله با استثمار و فشارهای اقتصادی . ه اندخطر نابودی قرارداد

شود  این حق مسلم کارگران ازجانب سرمایه داری ودولت حامی این سیستم،غیر قانونی اعالم می. واجتماعی است

ند با خیالی آسوده به چپاول دسترنج وفعالین ومبارزان کارگری دستگیرو روانه زندان میگردند تا سرمایه داران بتوان

کارگران معدن چادرملو برای دستمزد وعلیه اخراجها وباخواست آزادی یاران دستگیرشده شان . کارگران ادامه دهند

اعتصاب واعتراض میکنند، ولی فرمانداراردکان مدعی میشود که اعتراضات، نتیجه تحریک دیگران است چون 

کارگران ازحقوق کارمندان عالیرتبه دولتی باالتراست و غالمحسین محسنی اژه ای، بنابرادعای این آقا، دستمزد 

باافرادی که به اسم اعتراضات صنفی، اقدامی برخالف نظم عمومی وامنیت ملی : سخنگوی قوه قضائی اعالم میدارد

اری جمهوری اسالمی دروغ، تهدید کارگران ودستگیری وزندان، منطق رژیم سرمایه د. انجام میدهند، برخوردمیشود

فعالین کارگری درسراسرایران، دستگیر و روانه زندان میشوند تا سرمایه . درتقابل با خواستهای به حق کارگران است

اکنون که دولت روحانی، راه رابرای ورود سرمایه . داران با آسودگی خیال به استثمارمضاعف کارگران ادامه دهند

اند، می بایست آنان را از  رده است وگروههائی ازاین سرمایه داران راهی ایران شدهداران اروپائی و آمریکائی هموارک

گذاری درایران کامالً بدون دغدغه خاطر  آرامش کامل در محیط های کارگری مطمئن ساخت وبه آنان قبوالندکه سرمایه

  . ت یافته استازاینرو دستگیری وزندان فعالین کارگری شد. و بدون هرگونه اعتراض کارگری میباشد

درماههای گذشته افشین ندیمی ومهرداد صبوری ازفعالین کارگری عضوکمیته هماهنگی درکامیارن و درهفته های اخیر 

یوسف آبخرابات، واحد سیده ومحمد موالنائی ازفعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی درمهاباد دستگیر و دادگاهی شده 

. مرادی دوعضو دیگرکمیته هماهنگی به دادگاه احضارگردیده اند چند روز پیش نیز عمرشاکری وحسین. اند

 بهمن ماه برای  14شهنازسگوند حمیدآبادی همسرعلی نجاتی عضوهیات مدیره سندیکای هفت تپه درتاریخ دوشنبه 
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ها، اتهام همان تهدیدهای اژه ای یعنی اقدام  درتمامی این دستگیریها ودادگاهی شدن. چندمین باردادگاهی شده است

درمنطق رژیم سرمابه داری اسالمی، دفاع ازمنافع طبقه کارگر به معنای . برخالف نظم عمومی وامنیت ملی است

اکنون دهها فعال کارگری ازجمله رضاشهابی ، وفا   ی میشود و برهمین اساس هماخالل درنظم عمومی وامنیت ملی تلق

به زندانهای طوالنی و درشرایط غیرانسانی ...قادری، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، رسول بداقی و

گاهی وزندانی شدن وی جرم خانم شهنازسگوند حمیدآبادی، دفاع ازهمسرش علی نجاتی بهنگام داد. محکوم شده اند

آزادی وی تازمان اعالم . قاضی دادگاه حکم بازداشت خانم شهنازسگوند را تا زمان صدورحکم، اعالم میکند. میباشد

شود که با ارائه سند خانه یکی ازآشنایان، وی موقتاً تازمان اعالم  حکم دادگاه، منوط به وثیقه هفتاد میلیون تومانی می

نهادهای همبستگی کارگری درخارج کشور، احکام صادره دادگاههای اسالمی درباره فعالین . دحکم دادگاه آزاد میگرد

کارگری راغیر انسانی وبی اعتبار میدانند وهمچنان برای آزادی این انسانهای شریف ومبارز، فعالیت خود را به اشکال 

شترک برای آزادی کارگران زندانی مختلف ادامه داده و ازهمه آزادیخواهان میخواهند که درهمیاری وهمکاری م

  « .وجلوگیری ازصدوراحکام جدید برای شهنازسگوند حمید آبادی واعضای کمیته هماهنگی، کوشا باشیم

 
**** 

 

 ازرفقا مهدی اقتدارمنش ومحمد جوادعرفانیان یادی
 

 

                                                                           
    رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانیان دو رفیق حزبی که           

 در راه پیروزی انقالب جان باختند  29٣7بهمن  92در         

 

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست      ما زنده از آنیم که آرام نگیریم                    

 
آنجا . آنجا که زورهست، مبارزه هست. و خلقهای ستمدیده می باشد تاریخ بشری همواره حاکی ازمبارزات زحمتکشان 

دیدیم که . تاریخ میهنمان ایران نیز گواه صادقی براین حکم میباشد. که بندی است، تالشی است برای رهایی تاز بند

همان . رستادندچگونه توده های محروم و تحت ستم ارتجاع محمد رضا شاهی را سرنگون نموده و به زباله دانی تاریخ ف

پیروزی انقالب . ارتجاعی که فرزندان صادق این خاک و بوم را سالها به بند میکشید، شکنجه مینمود و به قتل میرسانید

توده های ستمدیده آزادی خویش را را درقبال خون . و سرنگونی  رژیم فاسد و جنایتکار پهلوی به آسانی کسب نشد

و ازاین جمله اند دورفیق محمد جواد عرفانیان و . نباخته گواه بر همین امر استخویش خریدند، خون هزاران جوانان جا

مهدی اقتدارمنش که قهرمانانه درراه کسب آزادی و استقالل جنگیدند و با افتخار درراه آزادی طبقه کارگر و 

 .دیگرزحمتکشان اززنجیرهای استثمار خون خویش داده و جان باختند

 

 
کارگر کارخانه جنرال صنعتی بودند ، (توفان)حزب کارایران ضو رزمنده وازجان گذشتهرفقا مهدی و جواد دوع 

زیر آتش مسلسل رژیم جنایتکار  35بهمن  12وهنگام تصرف پادگان نیروی هوایی شاهنشاهی نزدیک مهرآباد در روز 

ت میکردند تحسین برانگیز شجاعت این رفقا در تسخیر این پادگان که در پیشاپیش مردم ایران حرک.پهلوی جان باختند

 .ومایه افتخارحزب ما ومردم ایران است

 

http://1.bp.blogspot.com/_cRImpz5T1p8/SZA_JoMsLpI/AAAAAAAAAhQ/GxPnuKajE44/s1600-h/akse+Erfaninan+va+eghtedarmanesh
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ن بیرحم طبقاتی نظیر رژیمهای درنده لوحه بلند هزاران جانباخته راه آزادی به ما یاد آور میشود که مبارزه با دشمنا

تازمانیکه چنین رژیمهایی  درایران حکومت میکنند هیچ قانونی که . پهلوی وجمهوری اسالمی امری آشتی ناپذیر است

یگانه راه رهائی مردم ایران انقالب و . مردم را اززجر و شکنجه وکشتار مصون بدارد موجود نخواهد بود

 .این راهی برای نجات مردم ایران متصورنیستجز . استقرارسوسیالیسم است

 
!یاد رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفا نیان وهمه شهدای راه آزادی را گرامی میداریم  

 !درراهی که با خون آنها ترسیم شده است به پیش برویم
 !یادشان گرامی باد

*** 

 

 ساالخانیان  وارطانیادی از رفیق 
 

 
 درتبریز متولد شد   2912بهمن  6وارطان در 

 

که تمام جسم وروحش با زندگی کارگران  وانقالبی  وارطان ساالخانیان یک مارکسیست لنینیست  ،یک انسان شریف

 رهمین آرمانسرانجام به خاطارطان و .برای ایرانی آزاد ومستقل وسوسیالیستی می رزمید،وزحمتکشان عجین بود

 .شکنجه های وحشیانه را تحمل نمود،ولی تسلیم جالدان پهلوی نگردید وجاودانه شدتمام انسانیش 

 

وارطانها ،خسروگلسرخیها ، .مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است 

تاریخ از محمد . . ش به نکویی نبرندمرده آن است که نام.همیشه زنده اند وزنده خواهند ماند.....فاضلی ها وچیتگرها 

  .رضا شاه خائن وخمینی جالد ودارودسته جنایتکارشان همواره به زشتی یاد خواهد کرد

ماموران کودتا به طور اتقافی به  سال داشت 10زمانیکه رفیق وارطان  ،2999در غروب ششم اردیبهشت سال 

های ماموران پاسخ داد  وارطان به پرسش. دولت، ایست دادند و کوچک شوشتری در آن بودند در دروازه او اتومبیلی که

ماموران از وارطان . و کوچک شوشتری نیز بدون اینکه هیچ رفتار مشکوکی از خود نشان دهد در ماشین نشست

ماموران به محض باز کردن صندوق عقب . خواستند که صندوق عقب ماشین را باز کند تا مورد بازرسی قرار گیرد

 .مواجه شدند( ارگان جوانان حزب توده)های رزم  ا انبوهی از نشریهماشین، ب

. وارطان و کوچک را به سرعت به فرمانداری نظامی انتقال دادند تا پس از بازجویی بتوانند محل چاپخانه را کشف کنند

 .ردترین اعترافی، در اثر شکنجه جان سپ ، کوچک شوشتری بدون کوچک(اردیبهشت ماه 21در )روز بعد  6

 

 :کند گونه توصیف می های وارطان را این ای از شکنجه گران، صحنه بعدها یکی از شکنجه

لعنتی، حرف . من باز هم فشار دادم. شکند وارطان گفت می. ی وارطان را گرفتم و به عقب فشار دادم انگشت سبابه

باز . کرد لب از لب باز نمی. سنگ بودصورت وارطان مثل . شکند با تمام نیرویم فشار دادم می: وارطان گفت. زد نمی

وارطان . صدایی برخاست. باز هم فشار دادم. کرد مرا مسخره می. خشمگین شدم. شکند می: وارطان گفت. هم فشار دادم

 .زد وارطان به من پوزخند می. نگاه کردم انگشت شکسته بود. شکند گفت دیدی گفتم می

 ی وارطان را در حالی که اثرات سوختگی و  مامورین پهلوی، جمجمه، 2999اردیبهشت  22وارطان سرانجام در روز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Vartan.jpg
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وارطان را در رودخانه جاجرود رها جسد . شکنجه در بدنش نمایان بود با مته سوراخ کردند و به زندگی او پایان دادند

  .است گونه وانمود کنند که بر اثر حادثه به درون رودخانه افتاده و غرق شده کردند تا این

 

 مرگ نازلی

در هنگام مرگ وارطان دراثر . مرداد وقتی در زندان بود با وارطان ساالخانیان آشنا شد 12شاملو پس از کودتای 

را سرود که بعدها برای گذر کردن  وارطان سخن نگفتوی در آن زمان شعر ،بودوارطان بند احمد شاملو هم ،شکنجه

 «.ها تعمیم داد شعر را به تمام وارطان»کار برده شد و به قول شاعر  به« وارطان»جای « نازلی»از سد سانسور، کلمه 

 
 وارطان

 بهار، خنده زد و ارغوان شکفت
 در خانه، زیر پنجره، گل داد یاس پیر

 دست از گمان بدار
 با مرگ نحس پنجه میفکن

 ...بودن به از نبود شدن خاصه در بهار
 وارطان سخن نگفت؛

 ...سرافراز، دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
 وارطان سخن بگو

 ست مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشسته
 وارطان سخن نگفت؛ چو خورشید

 ...نشست و رفتاز تیرگی درآمد و در خون 
 وارطان سخن نگفت
 وارطان ستاره بود

 ...یک دم در این ظالم درخشید و جست و رفت
 وارطان سخن نگفت

 :وارطان بنفشه بود، گل داد و مژده داد
 و رفت« زمستان شکست»

 
 

*** 

      روز تیرباران خسروگلسرخی وکرامت دانشیانچهلمین سال

 
 خون ما پیرهن کارگران 

 خون ما پیرهن دهقانان 

 خون ما پیرهن سربازان 

 خون ما پرچم خاک ماست

سالروز تیرباران دوانقالبی مبارز وجان برکف میهنمان رفقا کرامت هللا دانشیان و خسرو گلسرخی  2931بهمن 12 

شت سر میگذاریم اکنون چهلمین سال روز تیرباران این عزیزان را که توسط رژیم منفور پهلوی به خاک افتادند پ. است

 . و یاد همه جانباختگان سیاسی در دو رژیم جنایتکار پهلوی و جمهوری اسالمی را گرامی میداریم

 !یادشان گرامی وننگ ونفرت بر ارتجاع وامپریالیسم                                     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=751949748156443&set=a.100538036630954.1109.100000242744408&type=1&relevant_count=1
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 نویسنده  وشاعر ،منصور کوشان به مناسبت درگذشت 

 

 12شنبه   ، روزبود  پناهنده منصورکوشان، شاعر، نویسنده، کارگردان تئآتر و روزنامه نگار که سال ها بود درنروژ

اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران و ازجمله از منصور کوشان  .درگدشت سالگی  67در سن  بهمن ماه

هنگامی که برای انجام  2955درسال  زنده یاد کوشان.  بود« ما نویسنده هستیم» 294 فعاالن تهیه ی نامه ی معروف

محمد مختاری و محمد وی ازهمکاران نزدیک زنده یادان . درهمان کشور پناهنده شدچند سخنرانی به نروژ رفته بود، 

در بخشی از اطالعیه کانون  .منصور کوشان آثار فراوان وبا ارزشی خلق کرده است .  بود فر پوینده در مجله تکاپوجع

 : نویسندگان ایران که درتجلیل از منصورکوشان وآثار او انتشار یافته است چنین می خوانیم

از خود و نویسندگان جهان را به زبان  هاییکوشان عالوه بر سرودن شعر و نگارش نمایشنامه و داستان، نمایشنامه"

ی داستان، شعر، نمایشنامه و تحقیق به جا مانده که اثر در زمینه 74از او نزدیک به . نروژی کارگردانی و اجرا کرد

زنان فراموش شده، محاق، زن نه زن، مرد نه مرد، مفهوم دیگر الفبا، حدیث تشنه وآب »توان به آثاری چون می

منصور کوشان در سال های اخیر در کنار . اشاره کرد … « و( سفر نویسندگان به ارمنستان شرحی از مصائب)

های را به زبان« ُجنگ زمان» ی شماره از فصل نامه 21فعالیت های ادبی، هنری و اجتماعی، سردبیری و انتشار 

                                                                       !یادش گرامی باد    ".داشت داشت فارسی و نروژی برعهده

                                                                    

*** 

 به مناسبت هشتم مارس روز بین المللى زن
 زنان دردوران شوروی سوسیالیستی استالینی

 

 
. 

به همین دلیل تصور کردیم که چاپ مجدد مقاله · استبسیار نوشته شده هشتم مارس این روز بزرگ تاریخی  در مورد

در اتحاد  2242تا  2212که بعنوان روزنامه نگار از  ،اى در این مورد از نویسنده ى بسیار سرشناس لوئیس استرانگ

روزنامه نگار کمونیست آمریکایى  ،آنا لوئیس استرانگ .برای خوانندگان جذاب باشد ،کردمیجماهیر شوروى زندگى 

 او یک روزنامه · در پکن در گذشت2254مارس  12و در  شد نبراسکا متولد  ،در فرند 2227نوامبر  14در 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5786624
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از اتحاد جماهیر شوروى و جمهورى جانبدار طبقه کارگربود که به خاطر گزارشات سیاسی وفرهنگی واجتماعیش نگار

وی دراین گزارش به نقش زنان در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استالینی می پردازد .معروف گشت  خلق چین

استقرار جامعه نوین سوسیالیستی سخن می  وازعظمت کار فرهنگی واجتماعی دربین عقب مانده ترین اقشار جامعه و

انقالب فرهنگی در  اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی استالینی بقدری عمیق وهمه جانبه بود که ازورای همین . گوید

پی برد که چگونه  رژیم . گزارش کوتاه نیزمی توان به جایگاه این انقالب که زنان نقش عظیمی درآن داشتنذ، پی برد

الیستی مبارزه علیه ستم طبقاتی و رفع بی عدالتیهای اقتصادی را با با مبارزه علیه ستم اجتماعی وفرهنگی و نوین سوسی

مرد ساالری وبیسوادی پیوند می داد ودریک رابطه دیالکتیکی وطبقاتی به حل مسائلی نظیر رفع ستم بر زنان والغای 

هنگی درشوروی سوسیالیستی بسیار عطیم وآموزنده دستآوردهای انقالب فر.فرهنگ وسنن مرد ساالری می پرداخت

  است و خواندن این گزارش کوتاه نیز خالی ازفایده نخواهد بود
*** 

 

 زن دردوران استالین
 

انقالب به زنان تساوى  ·اتحاد جماهیر شوروى بود سراسر دراجتماعى تغییر جایگاه زن یکى از مهمترین تغییرات 

اما زنان در روستاها · شرایط را براى پرداخت دستمزد برابر فراهم آورد،صنعتى شدن : حقوقى و سیاسى اهدا نمود

 پس از زنان  در آنبعنوان مثال خبری از سیبری بدست آمد که  .وسنن کهن در پیکار بودند تبا قرنها عاداهنوز 

مردان وعادات کهن م علیه ضرب و شت" دعوت به اعتصاب"و کسب استقالل،همگان را به مزارع اشتراکى  استقرار

    .کرده وآن را در عرض یک هفته درهم شکستند

  

یکى از بزرگان روستا به  ،"مردها همگى اولین زنى را که ما در روستایمان به او راى دادیم مورد تمسخر قرار دادند"

من بیست نفر از " ·دیماما در انتخابات بعدى ما به شش زن راى خواهیم داد و اکنون این ما هستیم که میخن" ،من گفت

 · عازم کنگره زنان در مسکو مالقات کردم  ،در قطارى در سیبرى 2212این روساى زن روستاها را در سال 

 

به منظور "آنها به مسکو · این اولین سفر براى بسیارى از آنها بود و فقط یک نفر تا آنزمان از سیبرى خارج شده بود

 ·دعوت شده بودند ،دگان منتخب زنان شهرشانبعنوان نماین،"دادن مشاوره به دولت

 

در ازدواجهاى  ،محسوب میشدند زنان احشام ،در آنجا· براى آزادى زنان در آسیاى مرکزى رخ داد پیکاردشوارترین 

راه  ویک حجاب بلند سیاه بافته شده از دم اسب که تمام صورت را میپوشاند ،زود هنگام فروخته میشدند و پس از آن 

  .نشوندهرگز در مالء عام ظاهر برسرشان خراب میشد تا  ،و از قدرت بینایىشان میکاستمسدود میکردتنفسى آنها را 

  

مسلمان از این  روحانیون –مالها  .به قتل برسانندسنت به شوهران این حق را میداد که زنان خود را بخاطر بى حجابى 

آنها درمانگاه رفاه کودک  ،زنان روسى اولین پیام آزادى را به ارمغان آوردند· امر با توسل به مذهب حمایت مینمودند

حقوق زنان و زشتیهاى حجاب مورد  ،در آنجا· .برقرارساختندجایى که زنان بومى در حضور یکدیگر بى حجاب بودند 

حجاب آزاد بگذارند حزب کمونیست اعضاى خود را بخاطر اینکه زنانشان را در انتخاب · بحٽ و گفتگو قرار میگرفت

 ·  تحت فشار قرار میداد

   

: در کنفرانسى از جانب زنان کمونیست اعالم شد ، 2212 ،هنگامیکه من براى اولین بار از تاشکند بازدید میکردم

اما · مورد شکنجه قرار گرفته و به قتل میرسند ،اعضاى ما در روستاهاى عقب مانده مورد ظلم و ستم قرار میگیرند"

علت صدور این " ·این سال باید به سالى تاریخى مبدل بشود ،ما باید به استفاده از حجاب کریه المنظر پایان بدهیمامسال 

دخترى از مدرسه تاشکند در محل زندگى خود تعطیالتش را صرف تبلیغ و  ·قطعنامه وقوع حوادٽى تکان دهنده بود

 پاسخی این" : حامل این عبارات به مدرسه فرستاده شده بودبدن مٽله شده او با کارتى  ·ترویج براى حقوق زنان نمود

زمیندارى پاسخ منفى داده و با دهقانى کمونیست خواستگاری  زن دیگرى به درخواست  "·براى آزادى زنان شما

او را در هشتیمن ماه بارداریش مورد ضرب و شتم  ،به تحریک زمیندار ،نفر 22گروهى متشکل از  ،ازدواج کرده بود

 · قرار دادند و سپس بدن او را به رودخانه انداختند

 

توسط مالیان  ،مبارزى براى آزادى ،هنگامیکه زولفیا خان· زنان به منظور بیان مبارزه اشان اشعارى را سروده بودند

 : زنان روستا در سوگ او نامه اى نوشتند ،زنده به آتش کشیده شد
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 "·شعله اى که تو برافروختى مشعلیست در دستان ما!  جهان مبارزه تو را بخاطر آزادى فراموش نخواهد نمود ،زن ،آه"

عبارتى · پرشورى سازماندهى شدبرنامه کشف حجاب  ،در آنجا· بود" بخاراى مقدس"پناهگاه ظلم و ستم ارتدکس 

در آنروز جلسات دسته جمعى زنان در  ·رخ خواهد داد" حادٽه اى دیدنى و جذاب" ،مارس 2 ،منتشر شد که در روز زن

پس " ·بالفاصله حجابهایشان را از سر بردارند"شهر برگزار شد و سخنرانان زن از همه خواستند که  نقاطبسیارى از 

به خیابانها  رفتن حجاب را قبل از سخنرانان از سرشان برداشتند و براى رژه ،حرکت کردند از آن زنان بسوى تریبون

زنان دیگر به صف تظاهر · تریبونهایى تعیین شده بودند که رهبران دولت از آنجا به زنان اداى احترام مینمودند· رفتند

آن رژه سنت حجاب را در · پرتاب میکردندکننده گان میپیوستند و حجاب خود را از سر برداشته و بسوى تریبونها 

· ملبس به حجاب نمودند ،قبل از برخورد با شوهرهایشان ،دوباره خود را ،البته ،زنان بسیارى· بخاراى مقدس ملغا نمود

 ·  اما از آنزمان به بعد استفاده از حجاب کمتر و کمتر شد

   

 ،تحصیالت· بهره بردارى نمود به هاى مختلفىحکومت اتحاد جماهیر شوروى بخاطر آزادى نمودن زنان از حر

دادگاههاى عمومى زیادى بخاطر شوهرانى که زنان خود را به قتل رسانده · هر یک جاى خود را داشتند قانون ،تبلیغات

فشار تبلیغات جدید قضات را تقویت نمود که احکام اعدام را براى سننى که در گذشته جرم محسوب · بودند برگزار شد

 · بود مدرنصنعتى شدن  ،متناسب با روسیه ،مهمترین سالح براى آزادى زنان· د تایىد نمایندنمیشدن

   

مردى خسته و رنگ پریده که به منظور ساختن صنعت  ،مدیر آن· من در بخاراى قدیم از کارخانه جدید پشم بازدید کردم

· ار نمیرود که در آینده اى نزدیک سودآور باشدبه من گفت که از کارخانه انتظ ،کار میکرد ،بدون اینکه بخوابد ،جدید

· ما در حال آموزش زنان روستا براى کار کردن در کارخانه اى هستیم که در آینده در ترکستان احداٽ خواهد شد"

ما در کارخانه خواهان زنانى هستیم که حجاب  ،استفاده میکند که حجاب زنان را  ملغا کند کارخانه ما آگاهانه از نیرویى

    "·بر سر نمیگذارند

عوض کردند  ،روسرى ،–دختران کارگرنساج ترانه اى را در مورد معناى جدید زندگى هنگامیکه حجاب را با دستمال 

 ·    نوشتندچنین 

 
 در راه آمدن به کارخانه"

 روسرى جدیدى پیدا کردم

 روسرى از ابریشم ،یک روسرى سفید

 !خریدارى شده با کار دستان خودم

 کارخانه در من استهمهمه 

 به من نظم میدهد نآ

 "·به من انرژى میدهد
 

که کارخانجات قدیمى انگلیس را توصیف  ،توماس هود" ترانه پیراهن"را خواند و بر عکس بیاد  نمی توان مطلب زیر

 · مینماید نیفتاد

 

 ،انگشتانى خسته و فرسوده با"

 ،با پلکهایى سنگین و قرمز

 ،استبا نخ و سوزن خود سرگرم 

 ،در لباسى ژنده و غیر زنانه ،نشست زنى

 ،گرسنگى و کٽافت ،در فقر ،کوک ،کوک ،کوک

 ،با صدایى از سرشار از درد ،و هنوز

 "·او ترانه پیراهن را میخواند

در اتحاد جماهیر · کارخانه بعنوان وسیله استٽمار براى بدست آوردن سود ظاهر شد ،سرمایه دارى–در انگلیس 

 .کهنبلکه ابزارى بود آگاهانه براى شکستن قید و بندهاى  ،نه فقط وسیله اى براى ٽروت جمعى ،شوروى

 

 !مارس، روزجهانی زن 8باد ه فرخند
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 (بخش هفتم)شرح حال زندگی لنین                   
 اثراستفان لیندگرن

 
 

 دوزن
بیش از این نمیدانیم که آنها تا آخر عمر در کنار هم با  Krupskajaما در حقیقت در مورد زندگی مشترک لنین با  

در جهت ایجاد آن در  jTysverTynrejTبا آنچیزى منطبق شد که   Krupskajaایده آل لنین و . سختیها مبارزه نمودند

او شرایطى را تشریح نمود که در آن یک زن واقعا به دو مرد عشق · تالش نموده بود" چه باید کرد؟"رمان خود 

واج در براى ازد jTysverTynrejT. راه حلی را یافتند ،بدون توسل به دورویی و حیله گری ،آنها با کمک هم. میورزید

 .تبلیغ میکرد ،ازدواجى که مساوات و رهایى از کلیه تشریفات سرمایه داری را میپذیرفت ،اتاق خوابهاى مجزا

از بیماری  Krupskajaنطفه ای به بار نداد و آنها صاحب فرزندی نشدند و در ضمن  Krupskajaبا اینحال ازدواج با 

 . تیروئید رنج بسیاری میبرد

 

روند انطباق با زندگی مشترک  ،طی دوران تبعیدش در سیبری ،فرزند زمانى مطرح شد که لنین سوال در مورد داشتن

او به دلیل فقدان فرزندى از خود مایل بود که پسر یکی از رفقایش را به فرزندی برگزیند اما در · را آغاز نموده بود

 .آخر پدر از رها نمودن فرزند خود منصرف شد

 

او پسرک را روی شانه های خود مینشاند و آنها . بازی میکرد apTjtLکه لنین با پسر آنها گفت  ajijvLهمسر زینویف 

که از آنها در خواست میکرد که  ajijvLلنین در پاسخ . با یکدیگر چنان بازی میکردند که همه اتاق زیر و رو میشد

 ."داریم بازی میکنیم ،مزاحم ما نشو: "بیش از حد سر و صدا نکنند میگفت

این امر شاید ما را . که ازدواج لنین فرزندی را نتیجه نداد نباید این تصور را بوجود آورد که عاری از عشق نیز بوداین

به روال معمول اولیانوفها باید اتاق را با مادر . به این که آنها رابطه ى گرم و سکسی بخصوصی نداشتند مظنون نماید

Krupskaja زمانی و یا توانی برای سکس وجود داشت؟ ،یا جاییآ. و دیگر ساکنان تقسیم میکردند 

پس از اولین سکته اش  2211که لنین را در سال  ،چشم پزشک ،nysbLev .  .M این کار را . میتوان سوال کرد

 . نیز انجام داد ،معاینه و با او صحبت کرده بود

 

براى . بسیار زیبایى را اضافه کنم من در توصیف والدیمتر ایلیچ میخواهم خصوصیت: "او پس از مرگ لنین نوشت

این · یک پزشک پرهیز از طرح تعداد بسیارى از سواالت کوچک روزمره بدلیل ماهیت کامال شخصى آنها دشوار است

شرمی هولناک و یک  ،انسان واال در برابر این سواالت با خرد پرتحرک خود نشانه هاى روشنى از حماقت کودکانه

."دناآگاهی ویژه را عیان نمو
2
  

آیا این امکان دارد؟ این با توجه به ! تالش در بیان آن دارد اینستکه لنین باکره بود nysbLev در اینجا آنچه که 

 .امکان دارد ،شخصیت لنین و شرایط زندگی آنها ،اخالقیات مرسوم در آنزمان

 

میداشت و همچنین  ترجیحا لنین باید معشوقه ای . اما شرح حال نویسان کٽیف طالب ماجراجوییهای سکسی هستند

.کودکی حرمزاده
1
  

پاک . و قرعه به نام اینسا آرماند افتاد که به نظر میاید لنین واقعا به او عشق میورزید. خیانت کند Krupskajaاو باید به 

 :و شفاف
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پدر او خواننده معروف اپرا در . متولد شده بود Péheux d´Herbenvilleاینسا آرماند پنج سال از لنین جوانتر و در 

سالگی با یک تولید کننده پشم بسیار ٽروتمند  22او در سن . اسکاتلندی بود -پاریس و مادر او یک هنرپیشه فرانسوی 

 .ازدواج نمود ،ندر آرماندآلکسا ،روسی

یک افسر  ،در خالل تعطیالتى او به خاطر کتابی از پیوتر الوروف. اینسا پنج سال پس از ازدواج مادر سه فرزند بود

او متوجه شد که عقایدش با عقاید پیوتر الوروف . دستگیر و به زندان افتاد ،که رهبر تئوریسین های ناردنیک بود

او . کودکى دیگر ،طی اقامتش در سوئیس ، 2249کودک دیگری را به دنیا آورد و  2242آرماند در سال . منطبق بودند

 .را خواند داری در روسیه تکامل سرمایهدر کنار رودخانه ژنو کتاب لنین 

بجای آن بسوی برادر جوانترش والدیمیر که داراى افکار . او جدایى از شوهر و از تمام زندگی سرمایه داری را برگزید

 .انقالبى و گفته میشود پدر پنجمین فرزند او نیز بود کشیده شد

با مهمات و نشریات انقالبی در خانه ( حهنوعى اسل)پس از کشف یک براونینگ  ، 2243اینسا آرماند طی انقالب سال 

. والدیمیر به دنبال او به آنجا رفت. تبعید شد آرخانگلسکپس از چند ماه آزاد و به منطقه  ،دستگیر شد ،اش توسط پلیس

اینسا آرماند از روسیه گریخت و به او  ،اما پس از اینکه والدیمیر به بیماری مرز قند دچار شد و به سوئیس سفر کرد

 . والدیمیر دو هفته پس از ورود اینسا آرماند در گذشت· وستپی

ساله اما هنوز بسیار جذاب  90برای اولین بار با اینسا آرماند  Krupskajaدر پاریس بود که لنین و  2224در سال 

 ·او در ضمن انقالبی شجاعى بود که میخواستم غم و تاسف زندگی خود را به فعالیت مبدل نماید. آشنا شدند

اینکه لنین از لحاظ سیاسى تا چه میزان به آرماند اعتماد . دوستى بسیار عمیقى میان اولیانوفها و اینسا آرماند ایجاد شد

به آرماند  ،در صورت شرکت سوئیس در جنگ ،داشت از اینجا نشان داده میشود که او مسئولیت صندوق پولی حزب را

 . سپرد

من : "به او نوشت ،ویکها را در کنفرانسى در بروکسل نمایندگى مینمودهنگامیکه آرماند بلش 2220لنین در سال 

به همین دلیل من از . قویتر و شجاعتر میشوند ،استوارتر ،تو به کسانى تعلق دارى که در جایگاهى پرمسئولیت ،مطمئنم

تو این کار را به . کنممن باور نمی! مزخرفات ،مزخرفات. قبول سخنان بدبینانى که مدعیند تو نمیتوانی امتناع میکنم

 ."بهترین نحو انجام خواهى داد

 

که با تن صدای آرامتری "بر این اساس لنین طی یک آموزش سریع به او آموخت که چگونه با پلخانف برخورد نماید 

اند اما آرم. از قرار معلوم پلخانف شیفته این بود که با عرض ادبهای ناگهانی رفقای زن را مضطرب نماید". صحبت کند

شما واقعا شیک پوش سالخورده ای  ،رفیق پلخانف من خوشحالم"بلکه باید با خونسردی با جمله  ،نباید فریب میخورد

 .از کنار او میگذشت....." هستید

 

بصورتى غیر قانونی به روسیه بازگشت زندانی شد و ابتدا یک سال بعد بود که در  2221زمانیکه آرماند در سال 

به همین دلیل به پاریس  ،اما زندگی روستایی اولیانوفها برای او بسیار مالل آور شد. ها پیوستکراکف به اولیانوف

پس از آغاز جنگ لنین . لنین او را در پاریس مالقات و سپس به کراکف بازگشت 2220در ژانویه . مسافرت نمود

در خالل زندگی کوتاه خود لنین را مانند و آرماند . ناگزیر به سوئیس بازگشت و پس از آن آرماند به آنجا مهاجرت کرد

 . ماه همیشه غمگین دنبال نمود

از بین برده شده و قسمتهای خصوصی آن قبل از اینکه  ،احتماال توسط خود او ،اگر چه اغلب نامه های لنین به آرماند

 .ندبا اینحال حاوی نکاتى بسیارى در مورد رابطه میان آنها هست ،بایگانی بشوند قیچی شده اند

اگر چه قبال او  ،را در مورد اینسا آرماند آغاز نمود" شما"استفاده از واژه  ، 2220در دوران پایانى سال  ،لنین زمانی

 .چنان دوستانه بود که لنین تنها در مورد خواهرش از آن استفاده میکرد" تو"در روسیه . را تو خطاب میکرد

 ،فعاالنى مانند زینویف ،که او در رده فعاالن حزبی قرار گرفته بودشاید به خاطر این بود " شما"استفاده از واژه 

 .استالین و دیگران که لنین همواره آنها را شما خطاب مینمود ،ترتسکی

تا آغاز انقالب  2225-2220در حقیقت طی سالهای . محدودتر شد" شما"رابطه آنها همزمان با استفاده از واژه 

 . لنین اینسا آرماند بود معمولیترین آدرس برای نامه های

 Krupskaja  اغلب ما را مالقات میکرد و لنین با کمال میل از آینده جنبش با او  2222اینسا آرماند در پایان "نوشت

سپتامبر در اٽر انفجار بمب  13اینسا آرماند دختر بزرگی داشت که در همان زمان در جبهه بود و در . صحبت میکرد

من بیاد میاورم که او یک بار با دختر جوان خود . کشته شده بود ayjvpjynدر کوچه [ زببر علیه ساختمانهای ح]

 .به مالقات ما آمد ،و بعدها یکی اعضای وفادار حزب شد ،که آنزمان دختر کامال جوانی بود ،واریا

.چشمان واریا میدرخشیدبیاد میاورم که چگونه  ،دوست داشت که در حضور آنها به فکر و خیال فرو برود[ لنین]ایلیچ 
9  
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نشانه ای از حسادت دیده نمیشود و برای اینکه او میخواست از لنین جدا بشود نیز مدرکی  Krupskajaدر نوشته های 

احتماال به  ،البته به روشهاى مختلف ،امکان اینکه که او بتواند بصورتى همزمان عاشق دو زن باشد. در دست نیست

 ·یص میدهندنظرات شرح حال نویسان تنگ نظرى باز میگردد که وقوع این امر را غیرممکن تشخ

 

اینسا آرماند نماینده لنین در پاریس بود و او در بسیاری از نامه هایش تالش نموده که وجود اینسا را  2229از پاییز 

 . مخفى نگاه دارد

آنها به دنبال عبارات میگردند و نمیفهمند که زندگی چگونه . او مخالفان خود را اینگونه خطاب نمود!" مصقره ها"

 .ار است و چگونه اشکال جدید را بوجود میاوردپیچیده و ناهمو

نمیتوانند فکر ( درصد از بلشویکها 54-04درصد از انحالل طلبان و 22 ،درصد از سرمایه داران 22)اغلب مردم 

روش انجام کارهای ]اما اشکال آنها . را آموخته اند" کارمخفی"آنها عبارت . آنها فقط لغات را از حفظ میکنند ،کنند

ما اینها را  ،تا چه اندازه ضروریست که در باره آنها مطالعه و فکر کنیم ،ر شرایط فعلی چگونه باید تغییر کنندد[ مخفی

 .......نمیفهمیم

 !"جزئیات را بنویس. من مایلم بدانم که تو میتوانی کاری کنی که هواداران ما این را بفهمند

او بدون شک زن بسیار روشنفکرى بود و تحسین . میگفتلنین در مورد همه چیز به روشنی با اینسا آرماند سخن 

اینگونه میتوانست به نظر بیاید زمانیکه لنین پیش نویس . مینمود زمانیکه با او به صورتی برابر با دیگران رفتار میشد

 :نوشته شده بود" عشق آزاد"بروشورى را خواند که توسط اینسا آرماند با تتیر 

صحبت میکند کامال حذف ( از جانب زنان[ )تقاضای عشق آزاد]را که در مورد  9بخش که شما  ،من پیشنهاد میکنم"

 ." کنید

 .این در حقیقت یک خواسته سرمایه داری و نه کارگریست

 منظور شما در واقع چیست؟ این شیوه تفکر در بر گیرنده چه خواسته هایی میباشند؟

 در عشق؟( مالى)رهایى از مالحظات ملموس  -2

 ن از نگرانیهای مادی؟همچنی -1

 از پیش داوریهای مذهبی؟ -9

 غیرو و غیرو؟ ،از ممنوعیت پدر -0

 ؟"اجتماعی"از پیشداوریهای  -3

 ؟(یا محیط روشنفکران سرمایه داری -کشاورز ـ خرده سرمایه دار)از پیش داوریهای تنگ نظرانه محیط اطرافمان  -0

 دادگاهها و قانونها؟ ،از اجبار پلیس -5

 از اهمیت عشق؟ -2

 از زایمان بچه ها؟ -2

 غیرو و غیرو؟ ،آزادی برای انجام عمل منافی عفت -24

اما احتماال  ،نیست 24-2منظور شما البته نکات . را در اینجا مطرح کردم( البته نه همه)من بسیاری از مسائل قابل ذکر 

 .5تا  2به هر حال چیزی شبیه به نکات  ، 5تا 2نکات 

 . عشق آزاد منظور واقعی را بیان نمیکند. عبارت دیگری را انتخاب کنید 5-2با این وجود شما باید برای نکات 

بدون هیچ قید و شرطی خواهند پذیرفت که آزادی در عشق چیزی  ،به عبارت دیگر خواننده گان ،توده ها در مجموع

 .ستاگر چه این منظور واقعی شما نی ،است 24تا  2شبیه به نکات 

نیاز به عشق آزاد دقیقا نیازیست سرمایه داری و نه کارگرى و این به دلیل اینکه منظور اغلب وراجها و هوچیهاى 

 ·است 24تا  2همان نکات " عشق آزاد"متعلق به قشرهای فوقانی در جامعه مدرن با 

اما حقیقت این است که این  ، 5تا  2پس از آن نکات . برای زحمتکشان از اهمیت خاصی برخوردار هستند 1تا  2نکات 

 ".عشق آزاد نیست

 [.  چه درکى خواهید داشت] ،به صورتى ذهنى ،این تفاوتی نمیکند شما خودتان

 .چیزی که تفاوت میکند منطق عینی روابط طبقاتی در ارتباطات عاشقانه است

 دوستانه دستت را میفشارم

 .W 

."2223ژانویه  25برن 
0
  

حتی یک همخوابگی با هوا و هوس زودگذر  شاعرانه تر و پاکتر : "د لنین را اینچنین پاسخ دادانتفا ،اینسا در مخالفت

 ."است از یک بوسه بدون عشق میان زن و شوهر
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با رابطه ( چرا زودگذر؟)زودگذر را ( چرا عشق نه؟)من موافقم اما شما یک هوا و هوس َ: "نوبه خود پاسخ داد لنین به

عجیب . بدون عشق با بوسه یک زن و شوهر مقایسه میشود( زودگذر)یک بوسه . بد میان زن و شوهر مقایسه میکنید

 !"است

یا ازدواج کشاورزى  –مبتذل و کٽیف خرده سرمایه دارى تفاوت میان یک طبقه روشنفکر"او ترجیح داد که در مورد 

تایید  ،اگر شما مطلقا اصرار میورزید ،به عالوه)عارى از عشق و یک ازدواج متمدنانه کارگری با عشق گفتگو کند 

 (".شده است که یک هوا و هوس زود گذر میتواند هم  کٽیف و هم پاک باشد

یل به پرهیز از این مشاجره بود و اینکه آنها میتوانستند در مورد آن گفتگو سر انجام لنین اعتراف کرد که ترجیحا ما

او مایل بود که در . تنها اینکه اینسا آرماند به ادامه پروژه نشریه ای خود پایان داد ،کسی نمیداند ،چه اتقاقی افتاد. کنند

 .افى نبودنداما تصور کرد که دالیل او ک ،مورد آزادی از فساد سرمایه داری گفتگو کند

او بعدها در گفتگویى با کارل زلکین . شاید بی عالقگی لنین به این مسئله خود را در پشت مخالفتهایش پنهان نموده بود

با  ،بطور خالصه ،پایان نامه ها و نشریات در مورد سکس بد گمانم ،مقاالت در نظرى گونه هر به من: "گفت

 . در گلخانه های جامعه سرمایه داری کشت میشوندتئوریهایی مخالفم که با شیوه ادبی بخصوص 

 

من · بد گمانم ه شیوه نگرش اش به مسائل سکسی همانند خیره شدن قدیس هندى به ناف خود است همن به کسى ک

اینچنین درک نموده ام که کٽرت تئوریهای مربوط به سکس که بخش بزرگی از آنها تنها فرضیات بوده و اغلب بر 

نیازى که از نیازهای غیر طبیعی یا  ،پایه شکل گرفته اند پاک و پاکیزه از نیازى شخصی ناشی میشوداساس دالیلى بی 

برای . رشد بیش از حد زندگی سکسی خودشان در مقابل اخالقیات سرمایه داری حمایت نموده و تمنای بخشش مینماید

حال تا چه اندازه  ،ر است که فساد در سکسمن احترام پنهان برای اخالقیات سرمایه داری به همان اندازه چندش آو

.با اینحال هر آنچه که در اطراف ما وجود دارد تمام و کمال سرمایه دارى است ،نامحدود و وحشیانه به نظر بیاید
3
  

خشنود شدن در احتیاجات  ،به عبارت دیگر ،"آب خوردن"در همان گفتگو با کارل زلکین بود که او با تئوری معروف 

 .جنگ و جدل میکرد ،د نوشیدن یک لیوان آب استجنسی مانن

اما یک انسان معمولى تحت شرایط معمولى عادت دارد که روی زمین کٽیف . "او گفت ،!"تشنگی باید رفع بشود ،البته"

خیابان دراز کشیده و حوضچه ای از آبجو را سربکشد؟ یا حتی از یک لیوان که لبه اش از برخورد لبهای دیگران کٽیف 

نوشیدن آب در حقیقت امری . است آبى بنوشد؟ با اینحال جهات اجتماعی مسئله از مسائل دیگر با اهمیت ترندشده 

عالئق جامعه بر این . میتواند بوجود بیاید ،یک زندگی جدید ،برای عشق به دو نفر نیاز است و آن سومی . شخصیست

 .اساس بنیان نهاده شده و تعهد به آن شکل میگیرد

آزادی در "و اینکه این تئوری برچسب  ،دفاع نمیکنم" آب خوردن"یک کمونیست به هیچ عنوان از تئوری من بعنوان 

 ".را با خود حمل میکند نیز مرا تحت تاٽیر قرار نمیدهد" عشق

دلیل مهم دیگرى بود که لنین را " اشتراکی نمودن زنان" متهم نمودن اتحاد جماهیر شوروی در خارج از کشور به 

 · مینمود" عشق آزاد"به روشن ساختن هر چه بیشتر مقوله ناگزیر 

سرمایه دار آمریکایی آرمان همر داستانى احتماال واقعی را تعریف میکند که حاوی شرح طنز آمیزى از دیدگاه لنین در 

 . است" عشق آزاد"مورد مقوله

افسر نیروی دریایی . روگراد رخ دادمدت کوتاهی پس از انقالب اکتبر رسوایی بزرگی در میان رهبران بلشویک در پط

برای اینکه به کاخ زمستانی شلیک نموده و  ،را در قسمت علیاى رودخانه کرنشتاد rsjsL پاول دیبنکو که ناو جنگی 

فرماندهی میکرد به ناگهان پطروگراد را ترک و در مصاحبت با آلکساندر کولنتاى که  ،دولت کرنسکی را ساقط نماید

آنها یک ماه عسل غیر رسمی را . هداشتی دولت اول اتحاد جماهیر شوروی بود راهی کریمه شدکمیسر حل مسائل ب

 .جشن گرفتند

به . رفقای حزبی این بیشرمی را نوعی فرار از ارتش تلقى نموده و ترتسکی به صورتی جدی خواستار تیرباران آنها شد

به طرف  ،زمانیکه از موضوع با خبر شدند ،"سرخ ناوگان"منظور جلوگیرى از انجام این کار صدها تن از ملوانان 

 ". ملوانان به اینجا اومدن که شما را بکشن ،رفیق: "منشی وحشتزده به ترتسکی گزارش داد. دفتر ترتسکی براه افتادند

 شما دنبال. "از قسمت جلو از پله ها پایین رفت و از قسمت باز جلوی ساختمان بیرون آمد ،ترتسکی از جای خود پرید

و بدون لحظه ای تردید سخنرانی خود را بر علیه خطاههای انضباطی !" من هستم" ،او فریاد کشید ،"ترتسکی میگردید

 .پس از فقط ده دقیقه ملوانان پیروزمندانه او را روی شانه های خود گذاشته و به دور باغ چرخاندند. آغاز نمود

 :ظر دیگران به آرامی گفتلنین پس از طرح مسئله در کمیته مرکزی حزب و ابراز ن
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شخصا . گناه آنها بسیار بزرگ است و ما باید آنها را براى درس عبرت دیگران تنبیه کنیم. کامال حق با شماست ،رفقا"

به همین دلیل من مجازات سنگینتری را . تصور میکنم که مجازات تیرباران برای آنها مجازات بسیار سبکی است

 ."اجازه بدهید که رفقای خطا کارمان را به پنج سال وفاداری دو طرفه محکوم کنیم. پیشنهاد میکنم

 .کولنتاى به بی تعصب و آزاد مشهور بود و دیبنکو به عنوان محبوب زنان

اما شایع شد که کولنتاى لنین را هرگز . ضای کمتیه مرکزی حزب از خنده منفجر شدند و پرونده را کنار گذاشتنداع

 .نبخشید

 

تعدادی نامه به آرماند وجود دارد که ما را با  ،از میان اسنادی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منتشر شد

 . مسائل تازه ای در مورد روابط آنها آشنا میسازد

ه شاید به خاطر احترام ب ،عشقی بود که لنین ترجیح داد آنرا. بدون شک رابطه میان آنها بیش از یک دوستی ساده بود

Krupskaja خوش صحبتیهای اینسا در نامه هایش و اینکه گاهی موجب تغییر . مخفی نگاهدارد ،و یا صرفا کمبود وقت

یک عشق . نشان دهنده این است که رابطه میان آنها نشان از عشقی واقعی داشت ،آهنگ کاسبکارانه صدای لنین میشود

 .روسی را پاسخگو باشد( ناموفق)بی غل و غش که میتوانست مطالبات یک رمانس 

لنین  ،"من مایل بودم که چند کلمه اى دوستانه با شما رد و بدل کنم و دست شما را با مهربانی در دست خودم بگیرم"

چرا راه دور . این البته وحشتناک است. شما مینویسید که دستها و پاهاى شما نیز از سرما متورم میشوند. "مینویسد

یک بار دیگر صمیمانه دستهایتان را میفشارم و سالمهای گرم خود . ]......[ یخزده بوده اندبرویم؟ دستهای شما همیشه 

".را برای شما میفرستم
0

   

در نامه ای طوالنی نوشت که به پاریس بازگشته اما از دیدن مکانهایى که با لنین بوده بسیار  2229اینسا در دسامبر 

 . غمگین شده بود

در کراکف نزدیک  ،موردى بود موقتی و زودگذر[ خارج از داوس در سوئیس]ینکه آروس به دلیل ا ،غم انگیز بود"

احساس میکنم که تو  ،عزیزم ما از هم جدا شدیم. در آروس نسبتا نزدیک اما در پاریس کامال مطلق بود ،احساس میشد

و گویی در گذشته آنها را ندیده ام چنان متعجب میشوم که ت ،با دیدن این مکانهای آشنا. هرگز به اینجا باز نخواهى گشت

که تقریبا همه فعالیتها در  ،و از این تعجب میکنم که تو در پاریس چه جای بزرگی را در زندگی من اشغال کرده بودى

آنزمان من عاشق تو نبودم اگر چه تو را خیلی دوست . به تو متصل میشوند ،پاریس با هزاران رشته از افکار ،اینجا

. میتوانستم بدون بوسه ها به زندگى خود ادامه بدهم ،اگر فقط شانس دیدار تو را پیدا میکردم ،امروز من حتى. داشتم

چرا این باید از من دریغ . اینکه هر از گاهی با تو صحبت کنم مایع خوشحالی من میشود و به کسی صدمه ای نمیزند

نه من تصور نمیکنم که تو این کار را به . طان سفتمشی[ متارکه کردى]بشود؟ تو میپرسی که آیا من به خاطر اینکه تو 

 .خاطر خودت انجام داده باشى

اما به نظر میاید که در آن لحظه  ،امروز مایلم که تو را ببینم. من در آنزمان با تمام وجود از تو حمایت کردم]......[ 

سکایا آمدی به سرعت گیج شده و احساس ترجیح میدادم که بمیرم تا اینکه پیش تو بیایم و زمانیکه تو به اطاق کروپ

شفگت زده میشدم و به شجاعت  ،من همیشه زمانیکه آنها مستقیم پیش تو میامدند و با تو صحبت میکردند. حماقت کردم

و سپس طی پاییز بعد بود که من در رابطه با ترجمه ها و موارد  ajvmTrgyLrابتدا در . دیگران حسادت میکردم

من زماینکه صحبت میکردى خیلی دوست داشتم که نه فقط به تو گوش بلکه به . تو نزدیک کردم دیگر کمی خود را به

اوال اینکه صورت تو سرشار از زندگى میشود و دوما نگاه کردن به تو آسانتر بود به دلیل اینکه متوجه . تو نگاه هم بکنم

 . نبودى

من سه نامه و یک تلگراف . و نامه های مرا دریافت نکرده باشىاز این میترسم که ت! دیروز نامه ای از تو نداشتم].....[ 

 ."ى تو -اینسا. صمیمانه میبوسمت]....[ آیا واقعا آنها را دریافت نکرده ای؟ . برایت فرستادم

 .پاسخ داد" من دست تو را میبوسم"در جواب به بوسه های گرم اینسا الیانوف تنها با 

 

مورد " حق استفاده از آنها را ندارد"طر شمارى از قاعده بندیهای توهین آمیز که او اینسا لنین را به خا 2220در بهار 

 .او تهدید کرد که کلیه مکاتبات خود را متوقف مینمود. سرزنش قرار داد

 ،چه وقت و کجا نوشتم ،و من کامال فراموش کرده ام که چه" ،لنین پاسخ داد ،"تو به نامه غم انگیز من پاسخ میدهی"

 . مشکالت مکاتبه از راه دور است این از

 

"·ادامه بدهیم ،صرف نظر از محل اقامتمان ،به هر حال من تصمیم گرفتم که به گفتگوهایمان
5

 . 

 :لنین در مقابل اتهامات با این پاسخ که او نیز با سردى با او برخورد خواهد نمود از خود دفاع کرد
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من  کامل اعتماد و دوستی کاملمن نوشته ام که  !! هرگز. من هرگز ننوشته ام که فقط سه زن را ستایش میکنم ،هرگز"

 .واقعا موردى کامال متفاوت است ،این موردى. زن محدود میشود 9تا  1تنها به 

لطفا زمانیکه میایی تمام نامه های . من امیدوارم که پس از کنگره یکدیگر را در اینجا مالقات ودر مورد آن صحبت کنیم

به آسانی یک نامه سفارشی میتواند : این مناسب نیست که آنها را به صورت سفارشی بفرستی)ما را نیز با خودت بیاور 
(."باز بشود توسط رفقا

2
 . 

من کامال : به تو خوش آمد بگویم و برایت آرزوی موفقیت بکنم ،بار ببوسم 2444رم که تو را من دوست دا ،اوی"

".وفادار به تو والدیمیر ایلیچ. مطمئنم که تو موفقی میشوی
2
  

 

اما ما در حقیقت از رابطه میان لنین و آرماند . نشانی دال بر اینکه لنین تمایل به ترک کروپسکایا داشته وجود ندارد

 .بیش از این نمیدانیم که این رابطه زندگی او را تلخ نمود چیزى

آخرین نامه هاى شما سرشار از چنان تاسف و غمیست که افکار کسل کننده را در نزد من بیدار کرده و چنان عذاب "

اند به آرم 2220دسامبر  94لنین در ". وجدان آزار دهنده ای را موجب میشود که من نمیتوانم خود را متمرکز کنم

من بهر صورت مایلم که با جمالتى دوستانه از صمیم قلب از شما خواهش کنم که خود را در شهری کوچک . "نوشت

جایی که بتوانید با پیدا کردن  ،بلکه به جایی مسافرت کنید ،که دوستی برای معاشرت وجود ندارد کامال منزوى نکنید

 ."دوستان پیر و جوان خود از این وضعیت نجات بدهید

 ..........شاید که لنین نیز  ،اگر او در اینجا و یا آنجا ساکن شود. از لنین طلب مشورت نمود  2225آرماند در ژانویه 

نشان بدهد " شاید" آیندهبا توجه به اینکه  ،این مصقره است که شما خود را در انتخاب شهر"او غیر مودبانه پاسخ داد که 

 . !!!"حدود کنیدم ،ظاهر خواهم شد آنجاکه من نیز در 

اما رابطه اش  ،لنین به روشنی از آرماند خواهش کرد که نقشه های خود را بر اساس خواسته های او طرح ریزی نکند

او پس از مهاجرت به مسکو نیز آدرس و شماره تلفن آرماند را در دفترچه یاداشت خود . با آرماند را هرگز قطع نکرد

زمانیکه او به عنوان مٽال  ،به نظر میامد که هر از گاهی یاداشتهای کوچکی و 92090تلفن ,  sbLp  20/9 : داشت

و یک بار به منظور ارسال گالش براى آرماند نامه ای . برایش میفرستاد ،بیمار بود و نیاز به تقویت روحیه داشت

 .....برایش نوشت و از او در مورد شماره پایش سوال کرد

برای  ،در صورت وقوع حادثه ایى ،ماموریتی به فرانسه مسافرت نمود نامه اى رازمانیکه آرماند برای انجام  2222

 . لنین باقی گذاشت

 ،محلی که او با پند و اندرز لنین براى استراحت مسافرت کرده بود ،اینسا آرماند در قفقاز 2214سپتامبر  10در 

مبتال  ،به عبارت دیگر وبای کودکان ،"اوب"به بیماری  Sergo Ordzjonikidzeاو بر اساس تلگرافی از . درگذشت

 .شده بود

در دفتر خاطرات خود  2214آرماند در اول دسامبر . در واقع به نظر میاید که او مرگ خود را پیش بینی نموده بود

 :نوشت

 اگر چه سرم سنگین است و چنین به نظر میاید که به شکمی ،اکنون من وقت دارم و تصمیم دارم که هر روز بنویسم"

به دلیل اینکه خسته ام و برای من . در ضمن کوششی بیدریغ بدنبال تنهایی.... تبدیل شده ام که مرتبا به غذا نیاز دارد

آیا این احساس . از مردمی هم که در اطرافم صحبت میکنند بسرعت خسته میشوم ،بشدت دشوار است که صحبت کنم

 مرگ درونی زمانی ناپدید خواهد شد؟؟

 .بدلیل اینکه شادى در درون من مرده است ،اما به تازگى نه لبخبد میزنم و نه میخندم ،د زدباید گاهى لبخن

و به . در گذشته طبعیت تاٽیر فراوانى بر روی من میگذاشت. من با بی تفاوتی حال حاضر خود با طبعیت نیز میجنگم

در . مردم را با احساسی گرم مالقات کنمدر گذشته عادت داشتم که . تازگی عشق من نسبت به انسانها کاهش یافته است

احساس گرم من تنها برای بچه ها . اما قبل از هر چیز همه حوصله مرا سر میبرند. حال حاضر نسبت به همه بی تفاوتم

و به کار داده  V. .انگار که من تمام احساسم را به . در روابط دیگر قلب من مرده است. باقی مانده است[ لنین] V. .و 

تهی  ،کارى که در گذشته سرشار از عشق بود ،همدردی با انسانها ،که من در کار تمام چشمه های عشق خود را ،ام

مردم خطوط · نه رابطه ای شخصی بلکه رابطه ای تجاری با مردم دارم ،و فرزندانم V. .من به استٽنای . نموده ام

. ... میدهند( در گذشته مرا میپرستیدند)تفاوتی یا انزجار  پاسخم را با بی ،مرگ را در چهره من میبینند و به همان ترتیب

 !"من جسدی زنده ام و این وحشتناک است

لنین زمانیکه در مراسم خاکسپاری اینسا آرماند در مسکو شرکت نمود به صورتی آشکار غمگین و کاله نقابدار خود را 

 .تا پایین پیشانی خود پایین کشیده بود
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و  esrvry، anysrijn، jTysrTjvrejT ،ژدانف ،او در میدان سرخ در کنار دیوار کرملین در نزدیکی جان رید

   .فته استمقبره او در سایه موزه لنین قرار گر. استالین به خاک سپرده شد

 

 .151ص  ،(2222مسکو ) 24از  2باند  ، Vospominanija o ilitje Leninدر nysbLev . .M ـ 2

 .در خیال خود یک چنین کودکی را یافته است jgjpsjT Vjiejmjvjnـ1

  Nadezjda Krupskja: Lenin  (Mosko 1976), p 525ـ 9

 .منتشر شد LCC 35:180 ، 2292 ، 29ـ ابتدا در بلشویک شماره 0

 .222ص  2252استکهلم " در مورد آزادی زنان: "ـ والدیمیر ایلیچ لنین3

 از  Armandاینجا و در ادامه نامه به . 2220نوامبر  29ـ در 0

V.I Lenin: Neizvestnyje dokumenty. 1891-1922 (Mosko 1999) نقل قول میشود. 

 .2220مارس  2ـ 5

 .2220ژوئن  19ـ 2

 .2220جوالى  9ـ 2

 

                                                           **** 

 !فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان سراسر جهان

                                
 مبارزه برای حقوق دمکراتیک زنان

به روشنی از حقوق زنان ایران دفاع  میکند و درمسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان،  (توفان)حزب کارایران

لغو کلیه قوانین ارتجاعی مذهبی و غیر مذهبی، لغو هرگونه تبعیض ومحدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی 

س ارتکاب جنایت علیه زنان را توجیه ازدواج و انتخاب همسر وازدواج غیر مذهبی، لغو کلیه قوانینی که به بهانه نامو

میکنند، ممنوعیت فحشا بطور کلی و فحشا مذهبی بنام صیغه گری، آزادی سقط جنین و به رسمیت شناختن این حق 

میکوشد و پیگیرانه درجهت تحقق آن که با برافکندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی میسر است .....برای زنان و

 .گام برمیدارد
 

 ی زنان ایران  با زنان منطقههمبستگ
سایر زنان  سوریه و لیبی و امروزسرنوشت زنان ایران به سرنوشت زنان عراق و افغانستان و بحرین و فلسطین و 

این است که طرح مطالبات بر حق زنان ایران بدون پیوند آگاهانه با مبارزه علیه تجاوزات . منطقه گره خورده است

نمی توان مدافع . فاقد محتوا و ترقی خواهد بود  !مپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باددست اامپریالیستی و فریاد 

حمایت نمود ..... حقوق زنان ایران بود اما ازتجاوز نظامی به لیبی، سوریه، لبنان، فلسطین،عراق ، افغانستان وبحرین 

قاتی تا امپریالیسم و ارتجاع طب. واین سیاست امپریالیستی را درقالب مبارزه با اسالم سیاسی تئوریزه و تبلیغ کرد

 .درجهان حاکم است تصور آزادی کامل زنان و تحقق حقوق دموکراتیک و برابر آنها با مردان میسر نخواهد بود

 

حزب ما یقین دارد که زنان تحت ستم و مبارزر ایران با اتحاد و یکپارچگی نقش شایسته خودرا دربرانداحتن رژیم زن 

و بندهای سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری با سربلندی ایفا  ستیزسرمایه داری جمهوری اسالمی و زدودن تمامی قید

 .خواهند کردوجز این نخواهد بود

 !فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان سراسر جهان

 !سرنگون بادرژیم  زن ستیز سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران

!زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت  

 

 

 

 2929اسفند ماه  268شمارۀ توفان 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد
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 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب  اری جمهوریدبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

 !کمک مالی کنید( توفان)ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب کارایران 

 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیى اپاره
 آن یو نظریات ضد کمونیست "ایران یکمونیست کارگر حزب"ماهیت ی درافشا* 

 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همچهاردۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 استالینجنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ * 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی * 

 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 

 اری ــ لنیندامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 ومتوطئۀ بزرگ کتاب س* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 

 

 

 حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته در خطه
 سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل

 توصیه میکنیم سوسیالیسم زادی و استقالل و خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه ما

 
*** 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 

 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید

. 
 

 
 

 !لنینیسم، تئوری وتاکتیک پرولتاریا درعصرامپریالیسمزنده باد  
 

http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408

