
 

 
 

 ايران و سياست داخلی
  نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

دولتی بود که منافع بورژوازی تجاری ايران و روحانيت ،دولت بر آمده از انقالب
ازی نه ماليات می داد وقرار می داد. اين بورژونظر  مورد در تماميت خويش را

نه با حساب و کتاب سر سازگاری داشت. آنھا با پرداخت سھم امام ھم رضايت
میعمومی ھم برای خويش با حاجی شدن اعتبار  ،روحانيت را جلب می کردند

اين بھشت صاحب می شدند. خريدند و ھم خانه آخرت را از قبل در بھترين جای
ی مقابله با زورگوئيھای رژيمھای استبدادی وقشر به حمايت معنوی روحانيت برا

  ٦ .ادامه در صفحه.خود سر در ايران نياز داشت و از روحانيت به عنوان عامل

 اقتصاد ايران
 نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

از ھزار نفر می باشد که ۶٠٠ميليون و  ٧٣مطابق آخرين آمارگيری جمعيت ايران 
ھستند. کناسھزار نفر در شھرھا و بقيه در روستاھا  ٣٠٠ميليون و  ۵٢آن عده

ھزار نفر می رسد. از اين عده ٨٠٠ميليون و  ٢٣جمعيت فعال اقتصادی ايران به 
  ھزار نفر بيکارند.  ٨٠٠ميليون  ٢بنا بر آمار منتشر شده

. اين واقعيت رااست مناسبات سرمايه داریمناسبات توليدی حاکم بر ايران يک 
ھواداران مناسبات سرمايه داری و دشمنان سوسياليسم و طبقه کارگر کتمان می

، سرمايه داری امپرياليستی آلمان و ممالککنند. برای آنھا الگوی سرمايه داری
ايجاد زندگی مرفه و استقرار امنيت در کشورشان مشابه است که به پاس غارت جھان و

  ٨ ادامه در صفحه....چوبجاز می دارند. ساير ممالکی که در چارتزئينات دموکراسی را م

  دولت موازی
 نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

، دولتی کهر ايران از ھمان بدو انقالب دولت تشريفاتی به عنوان دولت واقعید
زرگان بارھا به بیدولت با .وجود نداشتابزار سرکوب را در دست داشته باشد 

قدرتی خويش اذعان داشت و اعتراف می کرد که قدرت واقعی در دستان
. دولتمحلل روی کار آمدنش بود "نھضت آزادی"نی که خود ا، دستديگريست

،موازی يا پنھان که از ھمان بدو انقالب نخست به علت شک و شبھه به ارتش
چنان قوی شده و قدرت را قبضهدستگاھھای دولتی و... بوجود آمده بود آن ،پليس

کرد که از تقسيم قوا در مملکت چيزی باقی نمانده است. از ھمان بدو انقالب
، سازمان امر، دادگاه ويژه روحانيتدادگاھای انقالب ،ی مساجدکميته ھا ،پاسداران

،گروھھای لباس شخصی و چماقدار شعبان بی مخی، به معروف و نھی از منکر
،بنياد شھيد ،نظير کميته ھای امداد امام ،تصادی غير قابل نظارتبنيادھای کالن اق
صندوقھای قرض الحسنه علم ،جھاد سازندگی ،خرداد ١٥بنياد  ،بنياد مستضعفان

شدند و کنترل واقعی کشور را در کنار دولت تشريفاتی و رسمی در دست گرفتند.
سازمان ،صادوزارت اقت ،از آن تاريخ مجلس قانوگزاری و وزارت دادگستری

٩ ادامه در صفحه...به ارگانھای تشريفاتی و تبليغاتیبانکھا  ،برنامه ريزی و آبادانی

  پيام به کنگره چھارم حزب کار ايران(توفان)

جنبش برای بازسازی حزب کمونيست يونان
١٩۵۵-١٩١٨ 

  رفقای گرامی،
موفقيت دربا احساس ھای پاک ھمبستگی ، بشما درود می فرستيم و برايتان آرزوی 

  برگزاری کنگره چھارم حزبتان را داريم. 
-در توافق و تاييد مطالب نامه شما، ما ھم بر اين باور ھستيم که برآمد سياسی

اجتماعی بحران تعميق يابنده سرمايه داری و ھمچنين افزايش شدت-اقتصادی
استثمار کارگران و زحمتکشان در جھان ضرورت سازماندھی و تحکيم احزاب

بی کارگران برای برپائی سوسياليسم را تاييد می کند. بنابراين، شرايط سياسیانقال
  ١٠ ادامه در صفحه...بيشتری را بر دوش احزاب واقعا انقالبی  مسئوليت ،حاضر

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد
  

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

تحوالت ليبی و 
 تجربه اندوزی از آن

 
در سير پيشرفت خويش تحوالت در ليبی 

شکال جديدی بخود گرفته و بسيار آموزنده اَ 
جنبش ضد استبدادی و دموکراتيک  اند.

در  مردم به جان آمده در شمال افريقا که
بدو امر برای ھمه مستبدين و امپرياليسم و 
صھيونيسم غير مترقبه بود، دامن ليبی را 
نيزفرا گرفت و مردم ليبی را برای خواسته 
ھای محقانه خويش که پايان دادن به استبداد 
  طايفگی معمر قذافی بود به خيابانھا کشانيد. 
معمر قذافی در تحت تاثير ناسيوناليسم 

عد از سرنگونی سلطان عرب و ناصريسم ب
ادريس و بعھده گرفتن قدرت در ليبی 
کشوری را به ارث برد که قرون وسطائی 
و عقب مانده، فاقد صنايع زيربنائی، 
متشکل از سه قبيله بزرگ و محل تاخت و 
تاز کمپانيھای نفتی بود. وی برای آبادانی 
ليبی فعاليت فراوان کرد، بھداشت و 

زندگی  آموزش را مجانی نمود و سطح
مردم ليبی را ارتقاء داد. نفت ليبی را ملی 
کرد و قرار دادھای نفت و گاز را طوری 
منعقد نمود که منافع کشور ليبی را در 
مقابل دسيسه ھای استعماری تامين می 
کرد، سياست خارجی وی در آغاز کار 
مترقی و مضمون ضد امپرياليستی و ضد 
صھيونيستی داشت. وی از نھضتھای 

در آسيا و آفريقا و آمريکای التين مترقی 
نيز حمايت می کرد. قذافی از نظر تاريخی 
در ليبی نقش بسيار مترقی بازی کرد و 
تالش کرد از طوايف و گروھھای پراکنده 

ايجاد پيوند اقتصادی و  ساکن در ليبی با
٢ ادامه در صفحه... سياسی ملتی از 

  دوازدھمســال   –دوره شــــشـم  
  ٢٠١١ مه ـ١٣٩٠ماه  ارديبھشت١٣۴ مارهـش



     

   ٢صفحه                                                          زی حزب کار ايران توفان ارگان مرک                                ١٣٩٠ماه   ارديبھشت   –  ١٣۴شماره      

[Text eingeben] 

  ...تحوالت ليبی و تجربه
بطن جامعه قرون وسطائی خلق کند که 
سرزمينش ھنوز مرزھای شناخته شده دقيقی 
نداشت. ولی تجربه ليبی نشان می دھد که 
حکومتھا برای اينکه پايدار بمانند بايد برای 
مردم که صاحبان اصلی کشورند حقوقی را 
برسميت شناخته و به اين حقوق احترام 

ند. بايد با تکيه بر مردم حتی برای بگذار
آبادانی کشور بکوشند و مبارزه ضد 
امپرياليستی و ضد صھيونيستی را با تکيه بر 
مردم بانجام رسانند. به جای مردم و بدون 
حضور فعال آنھا تصميم گرفتن و آنھا را در 
جريان مسايل و رتق و فتق امور نگذاشتن و 

قدام به ايجاد شفافيت و نظارت عمومی ا
نکردن پرده ای از ابھام بر فعاليتھا کشيده و 
روحيه بی اعتمادی و شک و سوء ظن را در 
مردم افزايش می دھد. حکومتی که مردم را 
مورد اعتماد نداند و از باالی سر آنھا مرتبا 
تصميم بگيرد بتدريج اعتماد خويش را در 
ميان مردم از دست می دھد و به دارودسته ای 

از مردم تبديل می شود که در بريده و جدا 
فساد خويش غرق می گردد. معمر قذافی 
عليرغم ھمه فعاليتھای مترقی خويش 
فرصتھای گرانبھائی را در اين زمينه ھا و 

  وحدت مردم ليبی از دست داد. 
قذافی به صورت خودکامه بر ليبی حکومت 
می کرد. قانون اساسی وی کتابچه سبز وی 

ز کتاب سرخ مائو بود که با تقليد مسخره ا
سرھم بندی کرده و فاقد مضمون مترقی بود. 
ليبی قانون اساسی نداشت و ندارد و ھرگز 
تالش نشد تا يک ميثاق ملی ميان شھروندان 
اين کشور برای زندگی مشترک در مرزھای 
جغرافيائی ليبی بوجود آورده شود. قذافی در 

به تمام عيار بود. خودش  ولی فقيهحقيقت يک 
وضع می کرد و خودش نيز اجراء می قانون 

نمود. سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه در واقع 
در شخص وی جمع بودند. بسياری از 
تصميمات قذافی نه بر اساس ضوابط و 
موازين و قوانين بلکه بر اساس خلق و خوی 
روزانه و اراده شخص رھبر انجام می 
پذيرفت. مقامی بعنوان نخست وزير يا رئيس 

ود نداشت. از مجلس نمايندگان مردم دولت وج
خبری نبود. نظام حاکم بر ليبی حتی يک نظام 
تک حزبی مانند حزب بعث در عراق و يا در 
سوريه نيز نبود، نظام تک طايفگی و 
خويشاوندی بود. مرز روشنی ميان بودجه 
کشور و اموال شخصی ايل و طايفه قذافی 
وجود نداشت. وی با مردم ليبی به عنوان 

طان و رعيت رفتار می کرد و تامين زندگی سل
مردم ليبی را نه به عنوان وظيفه يک دولت 
منتخب مردم به شھروندان يک کشور مستقل، 
بلکه به عنوان صدقه خانواده قذافی به مردم 

طلق خود، مليبی می ديد. قذافی ليبی را ملک 
ملک شخصی خود مانند خاندان آل سعود در 

کرد که در درون عربستان سعودی تصور می 
آن ھرگونه که بخواھد رفتار می کند و ساير 
افراد مردم نوکران و خدمتگزاران اين 
بارگاھند. فرزندان قذافی و بستگان وی مانند 
زالو ثروتھای مردم ليبی را حيف و ميل می 
کردند و برايشان اين غارت منابع ملی ليبی 
بسيار بديھی جلوه می کرد. بريز و بپاش اين 

اده و قلدری آنھا در اروپا و باج خواھی خانو
ايشان برای بسياری از ممالک مشکالت ايجاد 
کرده بود. سفرا و وزارت امور خارجه ليبی 
بايد مرتبا به عنوان دستيار فرزندان قذافی و 
روپوشی کثافتکاريھای آنھا در اروپا عمل می 
کردند. چنين شيوه حکومتی طبيعتا آينده ای 

آنھم در دل نھنگان استعماری  ندارد و بقاء اش
  يک امر صرفا زمانی است.

مردم ليبی در تحت تاثيرات تحوالت شمال 
آفريقا در ھمسايگی شرق و غرب خويش 
خواھان شرکت در تعيين سرنوشت خود و 
وجود حساب و کتابی در مملکت شدند. نمی 
شد بر حکومتی که خودش بدون شرکت مردم 

لش می خواھد می بُرد و می دوزد و ھر چه د
بر اساس ميل و ھوی و ھوس روز انجام می 

اعتماد کرد.  ،دھد و به ھيچکس پاسخگو نيست
قذافی ھمانگونه که شيوه تفکر ھمه مستبدين 

ولی خودکامه است و برای نظر مردم مانند 
ارزش قايل نيست واکنش نشان داد و با  فقيه

مردم سرزمينش  با تحقيرزبان گلوله و تھديد و 
ند. وی قوای مملکت را نه ناشی از سخن را

نيروی ملت بلکه ناشی از خواست طايفه 
خودش می دانست. تفکر قبيله ای بر وی حاکم 
بود. اين بی توجھی به احساسات عمومی و بی 
خبری از عمق حوادثی که در جھان می گذرد 
طغيان مردم را بر ضد وی تشديد کرد و آنھا 

ود. يک جنبش را برای مقابله با قذافی مسلح نم
توده ای بوجود آمد که نه اھدافش روشن بود و 
نه رھبری آن روشن بود و ھمين ضعف که 
اساسا ناشی از فقدان حزب و سازمانھای 
اپوزيسيون مترقی است زمينه را برای رخنه 
عمال آشوب طلب، خرابکاران، فرصت 
طلبان، عمال امپرياليست و يا تروريستھای 

مدتھا نيروھای مخالف القاعده باز می گذارد. 
دولت که پاره ای از روشنفکران و ھواداران 
حقوق بشر را نيز شامل می شدند نمی توانستند 
بر سر يک شخصيت حقيقی و يا حقوقی 
بخاطر رھبری جنبش به توافق برسند. جنبش 
فاقد چنين شخصيتی بود که مورد قبول عامه 
بوده و از چنين اعتباری برخوردار باشد و 

ی رھبری مبارزه دموکراتيک و ملی توانائ
مردم را داشته باشد. ھمکاران سابق قذافی که 
به مردم پيوسته بودند نيز مورد اعتماد مردم 

نبودند. ضعف ذاتی طبقه کارگر در ليبی به 
علت وجود ھزاران نفر کارگر خارجی و 
فقدان اتحاديه ھای کارگری و حضور يک 

ليبی  جنبش کارگری فعال در زندگی مردم در
زمينه را برای انحراف جنبش، آشفته فکری، 
بی دورنمائی در آن فراھم می آورد. صرف 
نارضائی و تقاضای دموکراسی ھنوز بيان 
ھيچ چيز نيست. بايد ديد که اين دموکراسی در 
خدمت کدام اھداف عمل خواھد کرد. در اين 
فاصله نيز که امپرياليستھا بويژه از تحوالت 

مصر غافلگير شده بودند  تونس و بعد از آن
بخود آمده و آھنگ آن کردند که با سياست 
دورانديشانه اھداف خويش را در شمال آفريقا 
با اھرمھائی که در دست داشتند پياده کنند. در 
کنار مصر و تونس که ارتش را بی طرف 
کردند تا ماشين دولتی را ھمچنان در اختيار 

وده و داشته باشند و جنبش مردم را کنترل نم
از راديکاليزه شدن جنبش ممانعت به عمل 
آوردند در ليبی سياست ديگری در پيش 

  گرفتند. 
دولت ليبی يک دولت مستقل بود و ارتش آن 
نيز يک ارتش مستقل غير وابسته و يا 
خريداری شده از طرف قذافی و نه ترکيبی از 
حلقه بگوشان امپرياليست آمريکا بود. در ليبی 

قد آن اھرمھای تاريخی در امپرياليستھا فا
تونس و مصر و يمن و بحرين و اردن بودند تا 
خواستھای خويش را در مجاری مورد 
نظرشان رھبری کنند. نظام ھدايت آنھا در 

  ليبی عمل نمی کرد.
فرق کشورھائی نظير سوريه و ليبی با مصر 
و تونس و مراکش و اردن و يمن و عربستان 

عربی و  سعودی و بحرين و امارات متحده
کويت و... در اين است که ممالک سوريه و 
ليبی دو کشور مستقل بوده که در مقابل 
امپرياليسم و صھيونيسم مقاومت می کردند و 
می کنند در حاليکه ساير اين ممالک نوکران 

   دست نشانده امپرياليستھا ھستند.
ھر تحولی در درون ممالکی نظير مصر و 

امپرياليستی و  تونس و... مسلما يک جنبه ضد
زيرا مردم اين ممالک ، ضد صھيونيستی دارد

در با امر و نھی امپرياليستھا بويژه به مصِر 
 مبارک در مورد نھضت مردم فلسطينزمان 

ھرگز موافق نبوده و به آن قلبا تن در نمی 
دادند. طرد رژيمھای حاکم در اين کشورھا نه 

 اقدام دموکراتيک بلکه اقدامی ملیتنھا يک 
ز محسوب می شود و مورد تائيد اين ملتھا ني

بوده و ھست. سرنگونی نظامھای وابسته به 
امپرياليسم از نظر مقام راھبردی آنھا در جھان 
و منطقه توازن قوای ارتجاع را برھم می زند 
و اين چرخيدن کفه ترازو به نفع مردم ھمه 

به ضرر ارتجاع در منطقه است، در منطقه و 
 ٣ ادامه در صفحه...حاليکه در مورد 

  سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران
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[Text eingeben] 

  ...تحوالت ليبی و تجربه
تحليل پيرامون تحوالت در سوريه و ليبی نمی 
توان مالکھای برشمرده را برای داوری قطعی 

  ناديده گرفت.
بھمين جھت بسيار جای خرسندی بود وقتی  

مردم ليبی که برای دموکراسی و خواھان 
تحقق حقوق شھروندی خويش بپاخواستند 

ش را با حضور نيروھای رسما مخالفت خوي
نظامی خارجی در ليبی که در کنار شورشيان 
برزمند اعالم می داشتند و وقتی قذافی برای 
حفظ قدرت طايفه خويش به بمباران وحشيانه 
مردم و به جنگ داخلی برای يکسره کردن 
کار توسل جست، مردم ليبی از مراجع بين 
المللی تنھا می خواستند که آنھا فقط مانع 

اران مردم ليبی توسط ھواپيماھای قذافی بمب
شوند تا آنھا با تکيه بر نيروی خود، کار اين 
مستبد خودکامه را بسازند. آنھا می خواستند 
که آزادی ليبی بدست خود آنھا بسر انجام 

  برسد.
امپرياليستھا انگلستان و فرانسه اين قدرتھای 
استعماری که در آفريقا مناطق نفوذ خويش را 

ر می ديدند قبل از ساير امپرياليستھا مورد خط
دست بکار شدند و خواستند با دخالت مستقيم و 
اعزام عمال خويش به بن غازی و رھبر 
پروری قالبی برای جنبش بی رھبر از طريق 
اپوزيسيون ليبی در فرانسه و تبليغات جھانی 
به نفع وی، اوضاع را طوری تغيير دھند که 

انگليس را به  پای نيروھای نظامی فرانسه و
ليبی باز کنند و در عين کنترل ميدانھای نفتی 
و غارت منابع طبيعی که پس از فاجعه اتمی 

در ژاپن اھميتش دو چندان شده بود، اداره  
کشور ليبی را در دست بگيرند و در عين حال 
به مردم آفريقا نيز نشان دھند که برای انجام 

اگر در انقالب بايد بھای سنگينی را بپردازند. 
مصر و تونس بايد جلوی مبارزه مردم سد 
ايجاد می شد تا از تحول و تکامل و گسترش 
آن جلوگيری شود در ليبی بايد عکس آن عمل 
می شد. بايد به گسترش جنبش و تبليغات 
جھانی برای مظلوميت آن و بربرمنشی قذافی 
که امر پنھانی تا به آن روز نبود دامن می 

  زدند.
سياست استعماری چندين  برای انجام اين

مرحله اقدامات الزم بود. آنھا بايد رضايت 
آمريکا را برای تجاوز "قانونی" از طريق 
شورای امنيت سازمان ملل جلب می کردند که 
با توجه به موافقت اسرائيل با اين سياست 
تجاوزکارانه کار چندان مشکلی نبود. بايد يک 
 کارزار جھانی برای دفاع از حقوق بشر و

دلسوزی برای مردم ليبی که به عنوان مردم 
غيرنظامی از آنھا ياد می کردند، راه می افتاد 
که شخص قذافی و خانواده اش بيش از ھمه 

ھيزم در اين اجاق "نوع دوستی" می گذاشتند 
و با سخنرانيھای تھديد آميز خويش  بيشتر آب 
به آسياب تبليغات امپرياليستھا می ريختند. آنھا 

کردند افکار عمومی جھان را به سعی می 
بھانه ممانعت از قتل عام مردم غيرنظامی 
برای يک تجاوز نظامی و اشغال ليبی و 
کشتار مردم غير نظامی، تحت عنوان حمايت 
از انسانھا و حقوق بشر فراھم آورند. کش 
دادن تصويب مصوبه ای در شورای امنيت 
سازمان ملل و بحث در مورد ممنوعيت منطقه 

ز بر فراز خاک ليبی دست قذافی را برای پروا
کشتار مردم ليبی آزاد می گذاشت و اين کشتار 
مردم در جھت خواست امپرياليستھا بود تا 
بتوانند مقاومت ممالکی نظير ترکيه، چين، 
روسيه، برزيل، ھندوستان و نظاير آنھا را از 
ترس فشار افکار عمومی در جھان درھم 

ماجرا تا از  شکنند. اين سياست کش دادن
کشته پشته ساخته شود، بايد امپرياليست آلمان 

سياست استعماری را نيز که با اين 
استعمارگران فرتوت موافق نبود، زيرا منافع 
آلمانھا را تامين نمی کرد به زانو درآورند. 
تمام رسانه ھای گروھی جھانی زير سلطه 
صھيونيستھا تبليغات وسيعی را بر ضد وزير 

آلمان آغاز کردند و زمينه را  امور خارجه
برای تجاوز "بشر دوستانه" به ليبی آماده 

  نمودند. 
آقای مصطفى محمد  ٢٠١١مارس  ١٣در 

عبد الجليل وزير سابق دادگستری و رھبر 
شورای دولت گذار اعالم کرد: "ممالکی که از 
رستاخيز ضد قدافی حمايت نکنند بعد از 

يبی سرنگونی رژيم به منابع عظيم نفت ل
دسترسی پيدا نخواھند کرد. رھبری ليبی بعد 

افی سياست نفتی اش را متناسب با ذاز ق
موضعگيری ممالک در قبال قذافی در اين 

  شرايط سخت تعيين می کند". 
ھمين رھبر شورای دولت در حال گذار 
مطابق نوشته روزنامه زود دويچه تسايتونگ 

 ٢٠١١ماه آوريل  ٢٢تا  ٢١آلمان در تاريخ 
ماه  ٢٠سفرش در روز چھارشنبه مطابق در 

آوريل به فرانسه از دولت فرانسه درخواست 
  کرد که نيروی نظامی به ليبی اعزام کند".

در شورای امنيت سازمان ملل سرانجام 
قطعنامه ای به تصويب رسيد که در عين دو 
پھلوئی دست امپرياليستھا را برای تجاوز به 

وحشيگری  ليبی باز می گذاشت. در اين فاصله
قذافی کار را به آنجا کشانده بود که فضای 
افکار عمومی را در مناطق شورشيان تغيير 
داده بود و بخشی از آنھا نه تنھا با منطقه 
محدود و ممنوعه ھوائی موافقت کردند حتی 
در تحت فشار و کشتار بی رحمانه قذافی با 
پياده شدن قوای نظامی اشغالگران به ليبی نيز 

  ستيصال و نااميدی موافقت نمودند. از روی ا
عبدالحافظ غوقا يکی از رھبران شورای 

 ٢٠موقت ليبی و سخنگوی دولت موقت در 
در بن غازی به خبرگزاری  ٢٠١١آوريل 

آلمان در مورد پياده کردن نيروی نظامی به 
ليبی توسط ناتو اظھار  داشت: "اگر برای 
کمکھای انسانی و يا ايجاد مناطق امن برای 

ردم غير نظامی الزم باشد آنوقت اين امر از م
سازمان ملل نيز  ١٩٧٣نظر قطعنامه شماره 

  مانعی ندارد". 
وی آمادگی خودش را برای اشغال کشورش 
اعالم کرد. توگوئی که در يک کشور اشغالی 
مردم آن کشور در راحتی و آسايش زندگی 
کرده و قوای اشغالگر بدون چشمداشت و 

شور با رضايت خاک آن غارت و چپاول آن ک
بايد کور بود تا تاريخ  کشور را ترک می کنند.

استعمار را نشناخت و سرنوشت افغانستان، 
  عراق و فلسطين را نديد.

ھمان نشريه می نويسد: "شورشيان در بدو 
امر مخالف دخالت نيروھای نظامی خارجی 
بودند. ليکن با توجه به برتری نظامی قذافی 

وعه پرواز را نمودند... در خواست مناطق ممن
حال در طی نامه ای خطاب به لندن و پاريس 
اظھار می کنند که محتاج کمکھای نيروھای 

  نظامی خارجی ھستند".
جان مک کين نامزد رياست جمھوری آمريکا 
و رقيب اوباما در رياست جمھوری با رضايت 
اوباما بدون رواديد و کسب اجازه از دولت 

ريک آميز به بن رسمی ليبی با دخالت تح
پس  ، غازی سفر کرد و با تجليل از شورشيان

از مذاکره با شورای موقت دولت گذار اظھار 
  داشت: "شما قھرمانان من ھستيد". 

مطبوعات جھان "دموکراتيک" اين دخالت 
آشکار و بی شرمانه را عملی بديھی جلوه می 
دھند و اين فرھنگ را جا می اندازند که معيار 

بديھا در جھان رفتار  سنجش خوبی و
  آمريکائی ھاست.

 ٢٣روزنامه زود دويچه تسايتونگ در شماره 
ماه آوريل می نويسد که در اين روز  ٢۵تا 

"شورای دولت گذار مخالفتش را با ورود 
(تکيه از قوای بيگانه به ليبی اعالم داشت"

. اين اظھار نظر صريح شورای دولت توفان)
به بن غازی گذار در زمان سفر جان مک کين 

در رد سخنان سخنگوی اين شورا آقای 
عبدالحافظ غوقا و رھبر شورا آقای مصطفى 
محمد عبد الجليل بود که در پاريس خواستار 

  پياده شدن سربازان خارجی به ليبی شده بود.
 ،وقتروشن است که در درون شورای م

جنگ سختی ميان ھمکاران و دوستداران ناتو 
اقعی مردم در گرفته و آمريکا و نمايندگان و

 ٤ ادامه در صفحه...کردن است. طوالنی 

ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی  
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[Text eingeben] 

  ...تحوالت ليبی و تجربه
جنگ توسط ناتو برای ضربه زدن بھر دو 

تا از آب گل آلود ماھی بگيرد درگيری طرف 
تا کنون با موفقيت روبرو نشده است. مبارزه 

تازه  ، اينو ھرچه نتيجه آن باشدادامه دارد 
    آغاز کار است.

ای از افراد که احتماال مزدوران پاره 
فرانسوی و آمريکائی بودند حتی با پرچمھای 
فرانسه و آمريکا برای سرنگونی رژيم قذافی 
عازم تسخير طرابلس شدند. جنبش 
دموکراتيک مردم ليبی به علت فقدان رھبری 
انقالبی به مرحله خطرناکی رسيده است و 
بتدريج می رود که رنگ ضد ملی بخود 

  بگيرد. 
طبيعتا رسانه ھای گروھی غرب تنھا صدای 
موافقين تجاوز به ليبی را به گوش جھانيان می 
رسانيد تا اقدام وحشيانه و استعماری خويش را 
توجيه کند. در اين فاصله گروھھای نظامی و 
کماندوھای آموزش يافته فرانسه و انگليس و 
آمريکا برای تخريب مواضع ھواداران قذافی، 

ترور رھبران  اھداف نظامی،نشانه گذاری 
ليبی و کادرھای ناچيز نيروھای مترقی و 
تالش فعال در کسب رھبری جنبش مردم برای 
کشاندن منضبط آنھا به سوی طرابلس در ليبی 
پياده شده اند و به عمليات تخريبی مبادرت 
ورزيدند. وضعيت طوری است که به صورت 
ظاھر نيروھای استعماری تنھا به صورت 

ر جنگ حضور ندارند در حاليکه در رسمی د
عمل در ليبی بسيار فعاالنه عمل می کنند و به 
کشور ليبی تجاوز کرده اند. سياست آنھا بعد 
از واگذاری رھبری اين مبارزات در دست 
ناتو که حال بايد منافع امپرياليست آلمان را نيز 
در نظر بگيرد اين است که از طرفی به حل 

فيق يابد و از طرف ديگر تضاد امپرياليستھا تو
تا جا دارد اجازه دھد طرفين درگيری تضعيف 
شوند تا بيشتر ويرانی و زمينه وابستگی و 
زمينه سرمايه گذاريھای آتی امپرياليستی ايجاد 
شود و زمان بيشتری در اختيار عوامل 
امپرياليستھا قرار گيرد تا با شناخت بيشتر، 

رور بھتر بتوانند عوامل مترقی جنبش را ت
کرده و بر جنبش بطور کامل سوار شوند و 
رژيم مورد دلخواه خويش را در ليبی بر سر 
کار آورند. تضعيف طرفين راه را برای 
تحميل قراردادھای استعماری، حضور مداوم 
نظامی در شمال آفريقا، انعقاد قراردادھای پر 
آب و نان بخاطر بنای مجدد ابنيه و تاسيسات 

ی که ھدفمند مورد شھری و بندری و نظام
خرابکاری و اصابت بمب  قرار گرفته بودند 
و... جلوگيری از سيل ھجوم پناھندگان 
آفريقائی به اروپا و چپاول ثروتھای مردم ليبی 
در بانکھای اروپائی و آمريکائی به عنوان 

  ثروت قذافی و... می گشايد. 

امپرياليستھا دراين ميان در چند زمينه در 
ر اشتباه شدند. آنھا با مخالفت محاسبه خود دچا

آلمان حساب نمی کردند. آنھا فکر نمی کردند 
در صد مردم  ٣٠که جنبش ضد قذافی که تنھا 

ليبی را در شرق در بر می گيرد تا به اين حد 
بی شکل و بی سازمان باشد و فقدان انضباط، 
نيرويش را مرتبا بھدر دھد و مھمتر از ھمه 

ه مقاومت دست فکر نمی کردند که قذافی ب
بزند و موفق شود بخش قابل توجھی از مردم 
را به حمايت از خويش جلب کند. فکر نمی 
کردند که زمان به نفع نيروھای اسالمگرا نيز 
کار می کند و آنھا نيز در اين جنبش فعال شده 
اند. فکر نمی کردند که عليرغم تبليغاتشان در 
پوشش دفاع از مردم غير نظامی افکار 

جھان تجاوز آشکار بيک کشور  عمومی
مستقل وعضو سازمان ملل را نپذيرد و 
نيروھای ناتو را نيروی تجاوزکار بشناسد. 
دست کم گرفتِن قدرِت مقاومت قذافی کار را 
با مشکل روبرو ساخته است. از طرفی موج 
نارضائی در جھان و در درجه نخست در 
ممالک عربی و اسالمی و آفريقائی در حال 

است. آنھا دروغھای امپرياليستھا را افزايش 
که ما در عمليات نظامی مردم غير نظامی 
ھوادار قذافی را به قتل نمی رسانيم باور نمی 
کنند. ھمچنين در اتحاديه عرب عليرغم 
موافقتھای اوليه نغمه ھای مخالفت به گوش 
می رسد. ھمين وضعيت در ميان کشورھای 

صلح و  آفريقای بروز کرده که برای برقراری
پايان جنگ فعال شده اند و در کنار آنھا روسيه 
و چين به صراحت بيان کرده اند که تصميمات 
ناتو برای سرنگونی رژيم قذافی و اشغال ليبی 
با قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل در 
تناقض کامل است. ونزوئال و برزيل به عنوان 
دو دولت ملی و دموکراتيک و پر نفوذ در 

التين افکار عمومی را بر ضد آمريکای 
تجاوز به يک کشور مستقل بسيج کرده اند. در 
حاليکه در ميان امپرياليستھا نزاع سختی بر 
سر تقسيم غنيمت و شکل دادن به آينده ليبی در 
گرفته است، آنھا می خواھند با تھديِد قذافی به 
اين که وی را در دادگاه فرمايشی الھه به 

محاکمه خواھند کرد عنوان جنايتکار جنگی 
وی را ترسانده و وادار کنند که زودتر تسليم 
شود. بدرازا کشيدن غير ضروری کار و 
شرکت فعالتر امپرياليستھا و مداخله آشکار 
آنھا در امور داخلی ليبی وضع را برای آنھا 
در آينده شوارتر خواھد کرد. آنھا حال مايلند 

دارند و  که قذافی را به فرار و يا به استعفاء وا
رژيم مورد دلخواه خويش را بر سر کار آورند 
تا مجبور نشوند با شرکت و مداخله  مستقيم 
رژيم قذافی را سرنگون کرده و قطعنامه 
شورای امنيت را آشکارا زير پا بگذارند و 
نشان دھند که ھمه اين قطعنامه ھا برای 

امپرياليستھا بی ارزش است و تنھا وسيله ای 
ستھا برای پيش بردن مقاصد برای امپريالي

استعماری آنھاست. ناگفته نماند که بان کی 
مون دبيرکل سازمان ملل که بايد از کشور 
ليبی دفاع کند و بر ضد تجاوز بوده و بخاطر 
حل مسالمت آميز اختالفات عمل کند و خودش 
ابتکار عمل را برای ايجاد آتش بس و صلح 

جب بدست بگيرد مانند گماشته بی جيره موا
امپرياليست آمريکا عمل می کند و در شيپور 

  جنگ می دمد.
 قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل ولی يک

با خودش آورده است که بر ضد  بدعت جديد
منافع خلقھای جھان بوده و از اين ببعد مورد 
استناد امپرياليستھا برای تجاوز و اشغال در 
ھمه جای جھان قرار می گيرد. جرج بوِش 

به  يشر زمان تجاوزات پيشگيرانه خوپسر، د
ممالک جھان اين بحث را طرح کرد که تحقق 
حقوق بشر بر احترام نسبت به حقوق ملل 

در ھر کجا ، ارجحيت دارد. باين مفھوم که
امپرياليست آمريکا با نوع قرائت خودش از 
اين حقوق، تشخيص داد، حقوق بشر به زير 

به آن پا گذاشته شده است، آمريکا حق داشته 
کشور تجاوز کرده دولتش را عوض کند و 
حق حاکميت آن کشور را از بين ببرد تا 
"حقوق بشر"؟!! در آن کشور البته با تفسير 
آمريکا به تحقق در آيد. روشن است که اين 
انساندوستی امپرياليستی برای توجيه سياست 
استعماری و غارت کشورھاست وگرنه کسی 

که کشوِر مورد نمونه ای را پيدا نمی کند 
تجاوز بعد از اشغالش در اجرای قوانين حقوق 
بشر جايزه گرفته باشد. به زندان ابوغريب در 
کشور اشغالی عراق و به قتلگاه بکرام در 
کشور اشغال شده افغانستان و به گونتانامو در 
آمريکا نگاه کنيد تا مفھوم اجرای حقوق بشر 
ھا را در ممالک زير سلطه بفھميد. صھيونيست

سال است که با اشغال فلسطين به نسل  ۶٠
کشی مشغولند و نقض حق حاکميت ملتھا را 
با نقض حقوق بشر کامل کرده اند. ھم اکنون 
بحرين زير سلطه تجاوز و بربرمنشی عمال 
آمريکاست. اين کشور توسط عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی اشغال شده است. 

را نيز مطبوعات غرب اخبار اين جنايات 
منتشر نمی کنند و درک خود را از تحقق 
حقوق بشر به آنھا که ھنوز نفھميده و يا نمی 
خواھند بفھمند نشان می دھند. چرا 
استعمارگران برای تحقق حقوق بشر به بحرين 
حمله نمی کنند؟ روشن است زيرا پايگاه پنجم 
نيروی دريائی آمريکا در آنجا مستقر است و 

ه رژيم وابسته به اين رژيم دست نشاند
آمريکاست و سپر حفاظت از نفت عربستان 
سعودی است. نقض حقوق بشر در بحرين و 

  ۵ ادامه در صفحه...عربستان سعودی 

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی 
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را بی قيد و شرط ترک کنندو افغانستان بايد خاک عراق  ،راستعمارگ تجاوزگرانِ 

  ...تحوالت ليبی و تجربه
مکمل سياست امپرياليسم در نقض حاکميت 
ملی کشورھاست. آنھا به نقض حقوق بشر در 
 ممالک زير سلطه خويش نياز دارند و از آن

حمايت می کنند. آنھا در عوض برای رد گم 
کردن از دخالتھای بی رويه ايران در بحرين 
سخن رانده و آنھا را بزرگنمائی می کنند تا 
اشغال و دخالت بی شرمانه خويش را کتمان 
کنند. آنھا تجاوز و اشغال بحرين را دخالت 
نمی دانند. اين است درک آنھا از تحقق حقوق 

ھر جا بر حسب منافع  بشر و حقوق ملل که
سياسی خويش آنرا تفسير و اجراء می کنند. 
در گذشته ژاک شيراک نخست وزير فرانسه 
با اين نظريه به مخالفت برخاست زيرا با يکه 
تازی آمريکا مخالف بود ولی امروز سرکوزی 
ھمان سخنان جرج بوش را تکرار می کند که 
برای حمايت از مردم و تحقق حقوق بشر 

ت ممالک را اشغال کرد و مردمش مجاز اس
را سرکوب نمود و اگر مقاومت کردند ھمه را 
از دم تيغ بيدريغ گذراند و مانع شد که تحقق 
حقوق بشر در موردشان اجراء شود. يک اتھام 
تروريست مسلمان کافيست تا آنھا را از ھر 
حقوقی محروم کند. اين است حمايت 

ترام به امپرياليستی از حقوق بشر. اين است اح
  حقوق ملل توسط امپرياليستھا.

در اين ميان وضع جمھوری اسالمی خنده دار 
است. آنھا نمی فھمند که بی توجھی به اشغال 
ليبی و حتی طرح خواست سرنگونی رژيم 
قذافی توسط امپرياليستھا يک دسيسه 
امپرياليستی برای بدعت گذاری جديدی است 

رژيمی را که از اين ببعد با استناد به آن، ھر 
در جھان که باب ميل آنھا نيست سرنگون 
کنند. آنھا می توانند با ايجاد شورشھای 
مسلحانه مصنوعی تحت نام گروھھای 
ناسيونال شونيست در نواحی مرزی ايران 
روزی بھانه ای بسازند تا به ايران و سوريه و 
يا ترکيه و عراق حمله نمايند و کشور ما را 

غير نظامی اشغال  تحت عنوان دفاع از مردم
کنند. رژيم جمھوری اسالمی که دعواھای 
شخصی اش بر سر امام موسی صدر با ليبی 
بشدت کورش کرده است، نمی بيند که اين کاله 
را برای سر ايران می دوزند. آنھا دارند ھمان 
سياست ارتجاعی را که در يوگسالوی در 
ھمدستی با القاعده و جريانھای ارتجاعی 

دستی با امپرياليسم بازی کردند اسالمی و ھم
تا تجزيه يوگسالوی غير مسلمان به نفع بوسنی 
ھرزه گوين مسلمان را کامل کنند در ليبی ايفاء 
می کنند و اين سياست کوته بينانه تنھا در 
خدمت امپرياليسم و به ضرر منافع ملی کشور 

  ماست.  
  تجربه تحوالت ليبی چه به ما می آموزد:

ستی امپرياليستھا و دلسوزی ھرگز به انساندو
آنھا اعتماد نکنيد آنھا دشمنان بشريت اند و 

  برای جان انسانھا پشيزی ارزش قايل نيستند.
مبارزه برای سرنگونی رژيم ھای ارتجاعی 
يک امر داخلی است و تنھا بايد اساسا با تکيه 
بر نيروی خلق خود انجام شود. ھيچ کمک 

قالل طلبانه خارجی نبايد بتواند در سياست است
و انقالبی جنبش براندازی تاثيری بگذارد. 
کمکی که اھداف مبارزه را مخدوش کند در 

  خدمت اسارت ملتھا و نه آزادی آنھاست.
جنبشھای براندازانه بايد از بدو امر دارای 
جھت روشن ضد امپرياليستی و ضد 
صھيونيستی باشند تا بتوان سره را از ناسره 

د و دست دشمنان در درون جنبش تشخيص دا
ملی و طبقاتی را رو کرد و آنھا را منزوی 
گردانيد. سر امپرياليستھا را نمی شود 
خوشخياالنه کاله گذاشت. ريختن ھمه نظريات 
در يک کاسه، مانند دکان سمساری، به بھانه 
ايجاد وحدت، تنھا می تواند به ايجاد پراکندگی 
و خدمت به امپرياليستھا منجر شود. ھمکاری 

ھا با نيروھای خلقی مفھوم دارد، با دشمنان تن
  خلق بايد جنگيد.

جنبشھای بی رھبری و خودبخودی ھر چند 
خواستھای دموکراتيک و مترقی داشته باشند 
ھميشه از بابت اين خطر تھديد می شوند که به 
زير سلطه نيروھای ارتجاعی و وابسته به 
دشمنان ملی روند. اين به آن مفھوم است که 

رضائی مردمی می تواند در زير سيل نا
متمرکز و حساب شده دشمن قرار رھبری 

گيرد که از ھمه امکانات از جمله دارا بودن 
، امکانات مالی و تبليغاتی و کادرھای الزم

حمايت ھمه جانبه ارتجاع جھانی برخوردار 
است، تا اين سيل را در مسيرھائی رھنما شود 

د. ھر که منافع راھبردی وی را تامين می کن
جنبش خودبخودی مترقی می تواند در اثر 
فقدان رھبری سازمانيافته و حزب مورد 
اعتماد عمومی با شعارھای انحرافی تغذيه 
شود و بدون آنکه خود به موقع متوجه اين 
انحراف گردد و به بيراھه برده شود و از آن 
يک انقالب مخملی سر زند. ما با اين 

درون  شعارھای ارتجاعی صھيونيستی در
خرداد در ايران نيز  ٢٢جنبش دموکراتيک 

روبرو بوديم که می خواستند مردم ايران را 
برضد مردم فلسطين و لبنان در حمايت از 
صھيونيستھای اسرائيلی تحريک کنند. و يا با 
طرح شعارھای ضد عرب ھمبستگی خلقھای 
منطقه را در مبارزه بر ضد بن علی ھا، 

  بين ببرند.مبارکھا و آل خليفه ھا از 
تجربه مبارزه مردم در ليبی نشان می دھد که 
فقدان يک رھبری منسجم و نيروی 
اپوزيسيونی که بتواند بر روی پای خود بند 
باشد تا بتواند در مانورھای سياسی شرکت 

فعال داشته باشد چگونه می تواند وضعيتی 
ايجاد کند که به بن بست سياسی بيشتر شبيه 

ذاری مستقالنه و آگاھانه است و بجای تاثير گ
بر روند تحوالت، وضعيتی ايجاد می شود که 
جنبش به دنبال تحوالت کشيده شده از چاله به 

بھيچ جائی نمی ، چاه می افتد و دست خالی
رسد. جنبش اپوريسيون در ليبی اگر نتواند خط 
روشنی با امپرياليستھا و تجاوزکاران بکشد و 

د نه تنھا آنھا را دوست مردم ليبی جا بزن
حمايت جھانی خويش را در بين نيروھای 
مترقی از دست می دھد، نه تنھا در درون با 
تناقض روبرو شده و ماھيت خويش را از 
دست می دھد بلکه با شکست کامل نيز 
مواجھه خواھد شد. جنبشی که مصالح عاليه 
ميھن خويش را درک نکند و به آلت دست 

دھد طبيعتا  مقاصد امپرياليستھا تغيير ماھيت
در وضعيتی نخواھد بود که در صورت تغيير 
نظام ليبی بتواند در سراسر کشور اعتماد 
عمومی را بخود جلب کند و مورد احترام 
عمومی باشد. اين جنبش خود به ايجاد يک 
جنگ داخلی دراز مدت دامن می زند. دست 
التماس به سمت نيروھای جنايتکار و متجاوز 

آنھا طلب ياری نمودن  ناتو دراز کردن و از
تير خالص به جنبش توده ای و دموکراتيک 

  مردم ليبی است. 
کمونيستھا نمی توانند کورکورانه از ھر 
جنبشی تنھا به علت شرکت وسيع توده ھا در 
آن حمايت کنند. اين جنبشھا بايد در مسير 
پيشرفت خود در خدمت منافع راھبردی انقالب 

نيروھائی جھانی يعنی در خدمت استقرار 
باشند که دموکراسی را با مبارزه ضد 
امپرياليستی و ضد صھيونيستی پيوند می زنند 
و بشريت را در عرصه مبارزه اجتماعی 
گامی به جلو سوق می دھند. اين جنبشھا بايد 
در خدمت مبارزه جھانی ضد امپرياليستی و 
برای شکستن جبھه سياه ضد انقالب جھانی 

عيف نمايد. وگرنه در بوده و سنگر آنھا را تض
ايران، نيروھای اپوزيسيون مترقی بايد از 
حرکت سلطنت طلبھا که خواھان براندازی 
رژيم جمھوری اسالمی ھستند تا امپرياليستھا 
و صھوينيستھا کشور ما را غارت کنند به 
حمايت برخيزند و يا اينکه از اوباما و 
سارکوزی و... دعوت کنند که به ايران حمله 

کشور ما را از دست آخوندھا نجات  کرده و
  داده و حقوق بشر را در ايران متحقق سازند.

مبارزه مردم ليبی ادامه دارد. اين خطراِت بر 
شمرده بر سر راه اين مبارزات کمين گرفته 
اند. مقاومت انتقامجويانه قذافی و ضعف 
نيروھای مخالف وی و محدويتھای تجاوز 

عيت غامضی آشکار امپرياليستھا به ليبی وض
ايجاد کرده است که سر انجام آن ھر چه باشد 

  ٦ ادامه در صفحه...بسياریخسارت 
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  ...تحوالت ليبی و تجربه
به مردم و کشور ليبی وارد ساخته است. ھر  

چه باشد ولی نيروھای مترقی بايد با تجاوز 
ممالک امپرياليستی به ليبی و دخالت در امور 

مردم غير  داخلی ليبی به بھانه حمايت از
نظامی مخالفت کنند. آنھا که اين دسيسه 
امپرياليستی را نفھمند زمانيکه مردم غير 
نظامی طرابلس و پاره ای شھرھای ديگر 
توسط نيروھای ناتو بمباران شوند تا مقاصد 
سياسی امپرياليستھا جامه عمل بپوشد آنوقت 

  چشماشان باز خواھد شد.
فی از منافع کشور ليبی حکم می کند که قذا

انتقامجوئی و خونخواھی قبيله ای دست 
بردارد و به اصالحات دموکراتيک تن در 
دھد، به حقوق مردم احترام بگذارد و با 
شورشيان برای خنثی کردن دسيسه ھای 
امپرياليستھا به تفاھم برسد وگرنه ھم خودش 
از بين می رود و ھم به کشور ليبی صدمات 

 جبران ناپذير می زند. 
 

*****  
  

پيام به کنگره چھارم حزب کار 
  ايران(توفان)

  

"ھيات تحريريه  
نشريه پرولتاری" در 

  روسيه
  رفقای گرامی

ما درودھای رفيقانه خود را به کنگره چھارم  
حزب کار ايران (توفان) ارسال می داريم. ما 
برای حزب شما، برای کارگران و دھقانان  و 

توده کار ايران آرزوی موفقيت در مبارزه 
  ليه دشمن مشترک داريم.ع

  زنده باد مارکسيسم لنينيسم!
  زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!

  زنده باد سوسياليسم!
  ھيات تحريريه " نشريه پرولتاری"

  لنينگراد، روسيه
 

  ايران و سياست...
کاھش دھنده فشار حکومت استفاده می کرد. 
رژيمھای ارتجاعی حاکم نيز ناچار بودند از 

وحانيت که نانش در دست تجار اين حربه ر
بازار بود به ھراسند. بورژوازی تجاری منابع 
مالی انقالب بھمن را تامين کرد و پس از 
انقالب از روحانيت خزيده در قدرت انتظار 

ولی با تحوالت "خسارت" داشت. جبران 

اين وضعيت بسيار  ،مستمر در جامعه ايران
 تغيير يافته است روحانيت در قدرت خود بر

منابع ثروت مستقيما دست يافته است و به 
خمس و ذکات و سھم امام تجار بازار برای 
پرداخت شھريه طالبش نياز ندارد بلکه با 

خودش می تواند  ،کسب تمامی قدرت سياسی
بر بازاريان حکم براند. روحانيت بعنوان يک 

از بورژوازی تجاری سنتی در  ،قشر مذھبی
   شد.مالی مستقل می عرصه وابستگی 

بورژوازی تجاری سنتی که در عين حال 
ھوادار امنيت سرمايه خويش است می خواھد 
اين امنيت را با نزديکی و تکيه بر فتواھای 
مراجع تقليد که مال غصبی حرام است تامين 
کند و اميدوار بود که اين امتياز طبقاتی را 
برای خويش بويژه بخاطر خدماتی که قبل از 

کرده بود حفظ کند. انقالب به روحانيت 
سرکوب مراجع تقليد در اين چند ساله اخير به 
ھراس بورژوازی تجاری افزوده است. 
رژيمی که مرجع تقليد را سرکوب کند پيروان 
اين مراجع را بطريق اولی سھلتر نيز سرکوب 

  خواھد کرد.
بورژوازی تجاری برای تجارت به منابع پولی 

ر ايران منبع نياز دارد و اين منابع جز بانکھا د
ديگری نيستند. ولی درآمد بانکھا برای تامين 
نيازھای کشور از منابع خارجی و از جمله 
تجارت خارجی از درآمد نفت و گاز بطور 
عمده تامين می شوند. تجار از اين طريق می 
توانند از اعتبارات بانکی برای ورود کاال به 
ايران برخوردار شوند. اتاق بازرگانی در 

ار وابسته به دولت است و آنھا حاميان دست تج
خويش را در بازار تقويت می کنند. ولی درآمد 
نفت و گاز از طريق نظام بانکی در اختيار 
دولت ايران قرار می گيرد. ولی ھمين بانکھا 
در ايران بر خالف ممالک پيشرفته سرمايه 

مديريت مستقلی ندارند و استقالل  ،داری
ياسی دولتی از خويش را در مقابل قدرت س

، اعتبار دست داده اند. برای دادن اعتبارات
وام گيرنده  پرداختِ باز واقعی و توانائيھای 
و  دولتو فشار توصيه  ،مالک عمل نيست

، پارتی بازی و رشوه خواری مراجع تقليد
صدھا اين است که  .مالک اتخاذ تصميم است

د تومان بدھيھای بانکھا قابل وصول ميليار
ت مجبور به انتشار اسکناس بی نيست و دول

قشری دزد و کاله  ،پشتوانه است. اين سياست
بردار و مافيائی خلق می کند که زالو صفت 

  بر پيکره اجتماع چسبيده  اند.
ولی دولت ايران در دوره اخير در دست سپاه 
 ،پاسداران و مقامات امنيتی متمرکز شده است

 قوای سرکوب زير نظر رھبری و دولت است.
پاه پاسداران با توجه به فقدان قانونيت و س

ھرج و مرج با توجه به اينکه ارگان دادرسی 
ای وجود ندارد که مردم دستشان بدامان آن 

برسد با فشار و تھديد و تطميع بخشھای 
بزرگی از اقتصاد ايران را تحت کنترل خود 
در آورده است. بنادر دريائی و فرودگاھای 

ن نظارت مردمی و بين المللی بدون کوجکتري
حسابرسی در دست اين صاحب امتيازان جديد 
است. آنھا بدون نظارت ھر کاالئی را بدون 
توجه به مصالح اقتصادی کشور برای کسب 
سود وارد می کنند و با بخشی از روحانيت 
خودی و بورژوازی تجاری سنتی خودی در 
اين عرصه ھمکاری می نمايند. دولت 

ی از تجار سنتی جمھوری اسالمی عمال بخش
را در خود ادغام کرده است و در بروکراسی 
دولتی سھم داده است و بخشی از بورژوازی 
تجاری و يا توليد کنندگان صنايع ملی در اثر 
اين سياست بی بند و بار به ورشکستگی کشيده 
می شوند. نمونه کارخانجات قند و شکر دولتی 
ھفت تپه و يا کارخانجات چای در مقابل 

ن ماست. ورود کاالھای بی رويه با چشما
اجازه مسئولين بازرگانی و کسب اعتبارات 

از طريق ، مربوطه از بانکھای کشور
کارخانجات داخلی را  ،خويشاوند ساالری

ست و اين نشانه آن است که اورشکسته کرده 
بروکراتھا با دادن اعتبارات دولتی برای ورود 

ودی تجار سنتی خ ،کاال به ھمپالکيھای خويش
را تقويت کرده و خود آنھا نيز از اين طريق به 
درآمد کناری دست می يابند و يا اساسا 
خودشان به تجار جديد بروکرات بدل می 
شوند. فقدان حساب و کتاب و رعايت قوانين 
اقتصاد سرمايه داری کار را به بيکاری بی 
رويه کارگران منجر کرده دامنه فقر را 

ی را تشديد کرده گسترش داده و تضاد طبقات
  است. 

اين است که حکومت کنونی خود را ديگر 
نماينده بورژوازی تجاری ايران و وابسته به 
آنھا نمی داند. البته نبايد فراموش کرد که 
جناحبنديھای سری و مقتدر بازار نظير 
ھياتھای موتلفه خود در عين نفوذ فراوان در 
بازار در داخل حکومت نيز اھرمھای 

را در دست دارند و اتحاد و پيوندی قدرتمندی 
با اليه ای از بازاريان سنتی برقرار کرده اند. 
ولی بھر صورت روحانيت کنونی ھمان 
روحانيت يکدست در زمان خمينی و سالھا بعد 
از انقالب نيست. روحانيت در دوری و 
نزديکی به قدرت سياسی و يا منشاء طبقاتی به 

يا در حال اجزاء طبقاتی خويش تجزيه شده و 
ديگر نمی توان از  ،تجزيه شدن است

يکدست سخن به ميان آورد و دولت روحانيت 
را مدافع منافع روحانيت در تماميت خود 
دانست. اختالفات آنھا بسيار عميق است و از 

حکومت را در بر می گيرد. در  پایسر تا 
در جريان انتخابات رياست  ١٣٨٨سال 

 ٧ دامه در صفحه...اجمھوری عمق

 دست امپرياليستھا از خاور ميانه کوتاه باد
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  ايران و سياست...
اين اختالفات موجود که به درگيری خشونت  

برمال گرديد و بايد با  ،آميز و کشتار منجر شد
نابودی و خلع قدرت يک طرف درگيری پايان 
پذيرد. امکان آشتی ميان اين جناحھا ديگر 
وجود ندارد. تضاد باالئيھا تشديد شده است. 
 ايران آبستن حوادث غافلگير کننده ايست.

عمال دولت دينی به دين دولتی رسيده است و 
  روحانيتی امنيت دارد که دين دولتی را بپذيرد.

روحانيت که ھميشه در ايران ارتجاعی بوده 
امروز پس از سه دھه گذشت از انقالب با 
رشد نارضائی و مبارزه مردم بدو گروه 
بزرگ تبديل شده است. اين دو گروه که در 

و غارت اموال  گذشته بر سر سرکوب مردم
عمومی و مصادره اموال ضد انقالب مغلوب 

، اعدامھای بی رويه ،گذشته و حيف و ميل آنھا
قتلھای زنجيره ای و ترورھای داخل و خارج 

، اشغال سفارت آمريکا و تجاوز به کشور
، سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا

جنبشھای کارگری و کمونيستی و 
دزديھا و  ، سرکوب زنان و ھمهدموکراتيک

و شريک بودند و ھرگز نيز چپاولھا.. ھمدست 
در اين زمينه به مردم ايران حسابی پس 

 ،امروز بر سر جھت تحوالت جامعه ،ندادند
تامين بقاء نظام سرمايه داری جمھوری 

تصاحب و  ،نوع اعمال قدرت سياسی، اسالمی
تقسيم منابع ثروت ملی و بويژه درآمد ناشی از 

در ميان اقشار گوناگون فروش نفت و گاز 
اجتماعی و ھراس از يک انفجار غير قابل 
پيش بينی اجتماعی بجان ھم افتاده اند. جناح 
موسوم به اصالح طلبان در عرصه سياست 
خارجی موافق سازش با آمريکا و تسليم شدن 
به خواستھای امپرياليستھاست و اين را عامل 
تحکيم رژيم جمھوری اسالمی و راه نجات از 

حران می داند ولی در عرصه داخلی از ب
" به نفع معتقدين دينی "مردم ساالریسياست 

آنھا تا حدودی خواھان  به نظام حمايت می کند.
حساب و کتاب ھستند و يکه تازی واليت فقيه 
و بيت رھبری و مريدان آنھا را خطرناک 
برای آينده قدرت سياسی ايران و روحانيت می 

يل فشار در عرصه ھای دانند. آنھا خواھان تعد
بی اھميت اجتماعی بوده و دخالت آشکار در 
زندگی خصوصی مردم را که منجر به 
نارضائی عمومی می گردد نادرست ارزيابی 
می کنند. آنھا به مصداق سری که درد نمی کند 
نبايد دستمال بست از سياستھای سرکوب رژيم 
در عرصه ھای بی خطر انتقاد می کنند. اين 

خود در اوايل انقالب در سرکوب جناح که 
مردم و جنايات عليه ھموطنان ما شرکت فعال 
داشت و حتی بسياری از آنھا از سران و 
پرچمداران سرکوب و اختناق و شکنجه و 
اعدام بودند وقتی متوجه شدند که عفريت 

استبداد تک تک منتقدين را با ھمان روشھای 
 آزموده و شناخته شده و مورد تائيد تماميت

 ،اتھام ،نظام در گذشته يعنی پرونده سازی
.. بدون احترام به قانونيت و شکنجه و.

مصونيت و حريم حيثيت انسانی نابود می کند 
"محارب با خدا" و "مفسد ھای  "غريبه"از و 

ھا رسيده است و از "خودی"به  فی االرض"
ھوادار  ،خانه ای به خانه ديگر سرک می کشد

شدند. آنھا می دموکراسی و مردم ساالری 
بينند که دايره خوديھا تنگتر می شود و به 
 محدوده ای که به واليت فقيه تمکين می کنند

خالصه می گردد. آنھا نخست مردمساالری 
دينی را تبليغ می کردند که چيزی نبود بجز 
ھمان اعمال خشونت و سرکوب برای ھمگان 
و بويژه بر ضد طبقه کارگر و نيروھای 

رات و مخالفت با گسترش آن انقالبی و دموک
"غيرخودی"ھا که شامل جناح موسوم به به 

. مردمساالری دينی بايد اصالح طلبان می شد
در بين خوديھا و معتقدين به نظام جمھوری 
اسالمی برقرار باشد و نه آنکه آنھا را از دايره 
قدرت کنار زند. ليکن مبارزه مردم ميھن ما 

گردھای عميقتر از اين بود که با اين ش
تبليغاتی فريب بخورد. مردم ايران خواھان 
رفع سانسور از ھمه مطبوعات بودند و نه تنھا 

مردم ايران  ،ھا"غير خودی"از مطبوعات 
آزادی خواھان آزادی احزاب بودند و نه تنھا 

"کارگزاران يا و  ""حزب اعتماد ملیفعاليت 
سازمان مجاھدين انقالب "  " وسازندگی
فشار از پائين که موتور  .. اين.و "اسالمی

اصلی در امر به جلو پرتاب کردن اصالح 
طلبان است آنھا را مجبور کرد که برای حفظ 
نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی در پی 
اصالح آن برآيند. رژيم را وادار کنند که 

از  ،قوانين شھروندی را به رسميت بشناسد
امنيت و  ،خودسری و بی قانونی دست بردارد

نيت افراد را تامين کند و ھمان اشکالی مصو
را بپذيرد که در تمام جوامع سرمايه داری 
متعارف تجربه و پذيرفته شده و برای کل نظام 
نيز خطری در بر ندارد. اين خواستھا در عين 
حال خواستھای بورژوازی صنعتی ايران نيز 
ھست که بسيار ضعيف شده و از حمايت 

بورژوازی صنعتی  دولتی برخوردار نيست.
به سرمايه گذاری توليدی نياز دارد و سرمايه 

و  ، تداوم اين حمايتاش بايد از حمايت قانونی
در ممالکی نظير ايران از حمايت دولتی و 
تضمين امنيت سرمايه اش برخوردار باشد. 
سرمايه و بويژه سرمايه صنعتی که يک 
سرمايه گذاری دراز مدت در توليد است به 

سی و امنيت قضائی نياز دارد. ثبات سيا
سرمايه داری که امنيت نداشته باشد و يک 
صاحبمنصب نظامی امنيتی يا آخوندزاده با 
زور مسلسل قادر باشد صاحب اموال وی شود 

و در ايران دستگاه قضائی اين غاصبين را 
، اين سرمايه دار از سرمايه محاکمه نکند

و سرمايه اش را در  ذاری پرھيز می کندگ
رصه ھای غير توليدی و غير شفاف با بھره ع

ھای زودرس بکار می گيرد و يا به امارات 
سرمايه داری  .متحده عربی نقل مکان می کند

که قربانی خودسری مامورين عاليرتبه دولتی 
باشد و مجبور شود برای پيشرفت کارش حق 
و حساب بپردازد طبيعتا نمی تواند با سامانه 

متکی بر  اه قضائی آندستگای موافق باشد که 
تبعيض و عامل فشار و سرکوب سرمايه 
داران باشد. آنھا خواھان آن ھستند که امنيت و 
قانونيت بر ھمه جا حکومت کند تا خيال آنھا 
برای سرمايه گذاری راحت شود و به توانند با 
فراغ بال صاحب سودھای کارخانجات خويش 
باشند. شفافيت در نظام تاريک جمھوری 

 ی مفھوم غريبه ايست و اين محصولِ اسالم
ھمه جوامع فاسد و استبدادی است که اھرم 
نظارتی از پائين در آن وجود ندارد. اين 
عوامل منجر به اين می شود که جناح اصالح 
طلبان از طبقات گوناگون پايگاه اجتماعی 
کسب کنند. اين جناح از آينده نگری بيشتری 

از پائين  برخوردار است و اگر از فشار مردم
کاسته شود از ھمان حداقل خواستھای مشروط 
دموکراتيک نيز دست بر می دارد. اين جناح 
در جمھوری اسالمی به جمھوريت تکيه می 
کند و معتقد است که برای حفظ نظام بايد آراء 

آنھا جمھوريت را مردم را به حساب آورد. 
  . قبل از اسالميت قرار می دھند

و ولی فقيه  "ت رھبریبي"در مقابل اين جناح 
قرار دارد که به انحصار طلبان و يا 
اقتدارگرايان و يا اصولگرايان معروفند. ھر 
نامی که بر آنھا بگذاريم اين گروه که از 
فرومايه ترين بخش جامعه ايرانند تنھا به اتکاء 
منابع ثروت مردم ايران دستگاھی از 
خويشاوندان و وفاداران به رژيم و 

مفتخورھا بپا کرده اند که  حقوقبگيران و
حمايتگر قشرھای انگلی در جامعه اند. اين 
گروه که به عقده حقارت دچارند در عين 
توھين و دشنام به دانشگاھيان برای اعتبار 
اجتماعی خويش به جعل مدارک تحصيالت 
عالی از دانشگاھھای معتبر و يا ساختگی 
جھان دست می زنند و آبرو و حيثيت ملتی را 

اد می دھند. اين عده با اين روحيه و طرز بر ب
تفکر طبيعتا خطر بالقوه برای امنيت و تماميت 
ارضی ايرانند که در دستگاھھای حکومتی 

کسی که ملتش را  نفوذ کرده و نفوذ دارند.
فريب دھد خيانت به منافع ملت را نيز تحمل 

اين گروه در زمينه سياست خارجی  می کند.
ريکا ايستاده است به سرسختی در مقابل آم

کار خود زيرا تسليم در مقابل آمريکا را پايان 
 ٨ دامه در صفحه...امی داند. آنھا از

   تنھا حکومت متکی بر مردم، پايدار است
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[Text eingeben] 

  ايران و سياست...
اين مقاومت برای کسب امتيازات بيشتر  

استفاده می کنند و بارھا اعالم کرده اند که اگر 
آمريکائيھا از سياست تغيير نظام در ايران 

کالت بزودی پيدا دست بردارند راه حل مش
می شود. ولی اين آمريکائيھا ھستند که با 
اطالع از ضعف رژيم و انزوای آن در ايران 
و جھان با اعمال فشار خواھان کسب امتيازات 
فراوانند. ولی در عرصه داخلی برای حفظ 

زندان و  ،قدرت خود به دستگاھی از سرکوب
 ،به دروغ و فريبکاری ،شکنجه و اعدام

 ،دزدی و ارتشاء ،رونده سازیپ ،اتھامزنی
ارعاب و  ،خرافه پرستی، رشوه خواری

خودسری و... تکيه زده است. اين جناح که 
زندگی ماديش توسط نظام دولتی از منابع نفت 
و گاز تامين می شود و حقوق بگير دولت 
است و از امتيازات فوق العاده برخوردار 
است راه بقاء خود را در سرکوب و خفقان 

می بيند. آنھا ھر منفذ بروز انتقاد را  گسترده
خطری بالقوه برای امتيازات خويش حس 
کرده و با تمام قوا به سرکوب و آدمکشی 
متوسل می شوند. آنھا در بھترين حالت 
خواھان يک حکومت نظامی رسمی و کنترل 
عمومی ھستند. اين جناح خود را نماينده امام 

دينی دوازدھم جا می زند و با ھمان ابزاری 
تحميق عمومی به جنگ مخالفين می رود. 
اسلحه واليت فقيه که در حقيقت تمرکز قدرت 
در دستھای اقليتی صاحب نفوذ است ناشی از 
ترس از مردم بوده و يک تئوری ارتجاعی 
برای توجيه يک نظام سرکوبگر بربرمنش 
است. آنھا بارھا اعالم کرده اند که برای آراء 

زيرا خويش را  مردم ارزشی قايل نيستند
"حقوق نماينده خدا می دانند و در پيشگاه خدا 

حرف مفت است. بنظر  "مردم ءرابشر" و "آ
آنھا مردم تنھا دارای وظايفند و نه حقوق. البته 
رياکاری اين نمايندگان خدا روشن است زيرا 
تا زمانيکه در سالھای نخست انقالب و جنگ 

در "مردم ھميشه مورد حمايت مردم بودند از 
صحنه" سخن می راندند و مشروعيت خويش 
را از مردم طلب می کردند ولی حال که مورد 

می  انفرت مردمند مشروعيت خويش را از خد
و آن اسلحه را برای سرکوب مردم بکار  طلبند

می برند. اين عده در جمھوری اسالمی ايران 
تکيه را بر اسالميت می گذارند تا از اھميت 

ش در انقالب و در واژه نقش مردم که بازتاب
  جمھوريت است بکاھند.

در عين اينکه نيروھای انقالبی برای تعميق 
مبارزه دموکراتيک به ميدان می آيند عوامل 
ضد انقالبی و نوکر امپرياليست و صھيونيسم 
نيز مترصدند از اين نارضائيھا بھره برداری 
نموده و در جنبش دموکراتيک مردم ايران 

         رخنه کنند.

*****  
 
  

پيام به کنگره چھارم حزب کار 
  ايران(توفان)

حزب کمونيست انقالبی 
  برزيل

  رفقای عزيز،
انقالبيون برزيل بويژه اعضای حزب 
کمونيست انقالبی برزيل صميمانه ترين 
تبريکات خود را بمناسبت برگزاری کنگره 
چھارم حزب کار ايران (توفان) به شما ارسال 

  می دارند. 
ما ھم چھارمين کنگره حزبمان دو سال پيش 

را برگزار کرديم. بنابر آن تجربه، می گوئيم 
که برگزاری کنگره پيروزی بزرگی برای 
يک حزب مارکسيستی لنينيستی است بويژه 
برای حزب شما که با تجاوزگری امپرياليسم و 
ددمنشی رژيم جمھوری اسالمی مواجه است.  
مردم خاورميانه به کوشش و تالش خستگی 

اپذير شما نياز دارند تا خود را از استثمار ن
  سرمايه داری نجات دھند. 

  رفقا،
ھرچه استوارتر در جھت استقرار سوسياليسم 

  در کشورتان و کمک به انقالب جھانی باشيد!
ھرچه استوارتر برای ساختمان حزبی که دژ 

است برای تئوری  و  يکژدئولومستحکم اي
  عمل مارکسيستی لنينيستی باشيد! 

  بشما تبريک گفته و در آغوشتان می کشيم!
  حزب کمونيست انقالبی برزيل

  ٢٠١٠نوامبر 
  
  
  

  اقتصاد ايران...
چارچوب سياست گمراه کننده آنھا نمی گنجند 
سرمايه داری نيستند. آنھا شرم دارند رژيم 
ايران را با نام واقعی خودش يعنی سامانه 

بنامند. ولی سرمايه داری ايران  سرمايه داری
سرمايه داری متعارف نيست. سرمايه داری 

"بی نياز" دولتی متکی بر درآمد نفت و گاز و 
   از ماليات مردم است.

يکی از کارشناسان دانشگاھی در ايران بيان  
به جای اين که نفت که يک داريی بين ״ ׃کرد

، فروخته شود و درآمد آن برای نسلی است
، شودايجاد ارزش افزوده توليد و ثروت استفاه 

اين درآمد صرف ھزينه ھای جاری شده 
، حقوقھا و بابت واردات به سخن ديگر״ است

رژيم رشوه خواريھا پرداخت شده است. 
است زمان شاه را يجمھوری اسالمی ھمان س

  ادامه می دھد.
بانک  ،اين رژيم با اين درآمد کالن نفت و گاز

و بازرگانی ايران و بطريق اولی توليد را 
اعمال  به ، تاباز استد و دستش کنترل می کن

خشونت و ديکتاتوری بپردازد و به مردم 
حساب پس ندھد. در جريان کسب رای اعتماد 
و يا استيضاح علی کردان وزير جاعل کشور 
ميان نمايندگان مجلس پول پخش می کند تا 
مطابق نظر وی رای دھند. در سامانه سرمايه 
داری امنيت قضائی و ثبات سياسی شرط  

القه به سرمايه گذاری است. سرمايه گذاريھا ع
بايد عمال در عرصه توليدی انجام شوند. 
کشوری می تواند از استقالل اقتصادی و 
سياسی سخن گويد که توانائی ساخت ماشينھای 

را داشته باشد. چنين  توليد وسايل توليد
 سرمايه گذاريھائی به مديريت بانکھا و حمايت

ران وضعيت ھردمبيل دولتی نياز دارد. در اي
و نامطمئنی ايجاد شده که کسی جرات سرمايه 
گذاری ندارد. حتی ثروتمندان سرمايه ھای 
خويش را به علت عدم امنيت و اطمينان 
ازايران خارج می کنند. وقتی قوانين سرمايه 
داری را با نفوذ سياسی استبدادی آنھم با 
انگيزه تامين منافع گروھی جايگزين کنيم 

  سنگ بند نمی شود.    سنگ روی
در اين حکومت اخذ داللی و کسب پولھای باد 
آورده از بستن قراردادھای کالن رايج است و 
اين حق داللی ميان دست اندرکاران تقسيم می 
شود. مفتخوری از درآمد نفت بدون کار 
توليدی از ويژگيھای اين رژيم است و ميل به 
کسب درآمدھای کالن و بی خطر داللی که 

شت پرده و بدون سند صورت می گيرد پ
انگيزه ای است که قراردادھای نامعلوم و نا 

بدون   روشن از نظر اقتصادی و آنھم
پاسخگوئی به مردم بسته شود و يا طرف 
قرارداد متواری شده و يا ورشکسته شود. اين 
سرمايه داری قوانين اقتصاديش تا حد زيادی 

ود و عمال زور قوه مجريه معيوب می شبا اِ 
خسارت جبران ناپذير به اقشار مردم وارد می 

اسالمی  سرمايه داری کند. دولت جمھوری 
ھرج و مرج نھادی سرمايه داری را با اعمال 

  نفوذ بروکراتيک نابسامان تر می کند.
 ١٣٨٩رئيس مرکزآمار کشور در خرداد 

توجه نکردن به بحث بھره وری ״ ׃اعالم کرد
، جه ھای ساالنهو کارايی سبب شده که در بود

از ھر صد واحد پولی که صرف طرحھای 
واحد آن تبديل به  ۵۵، فقط عمرانی می شود

واحد ديگر آن  ۴۵کار خروجی شود و 
ناکارآمد باقی بماند و اين به معنای ضايع شدن 

 ٩ دامه در صفحه...ا ״.پول است

برقرار باد جمھوريھای شوروی  ،زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران
  سوسياليستی در ايران
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[Text eingeben] 

  اقتصاد ايران...
تورم در ايران بيداد می کند. دليل آن در اين 

ه پول فراوان و بدون پشتوانه در بازار است ک
می گردد و کاالی الزم برای مبادله با آن 
وجود ندارد. دولت اين کمبود کاال را با باز 
گذاردن دست دالالن تجاری خودی برای 

، چين، ورود کاال از امارات متحده عربی
، کره جنوبی ... به ترکيه، ، ايتالياآلمان

ر شدن ورشکستگی صنايع داخلی و بيکا
کارگران ياری می رساند. رئيس صنف 
سراجھا اعالم کرد که واردات کاالھای 
سراجی چينی که ارزانقيمت و با کيفيت 
نامرغوبند عامل اصلی ورشکستگی واحدھای 
توليد سراجی در ايران است و  اين سياست 
بدانجا منجر شده که بسياری کارگران بيکار 

د. آمار شده و يا شغل خود را تغيير داده ان
نشان می ١٣٨٨بازرگانی خارجی در سال 

ميليون دالر  ١٨٩ميليارد و  ۵۵دھد که ايران 
کاال از جھان خريداری نموده است. در اثر 
ورود بی رويه واردات توسط بازرگانان 
وابسته به رژيم بسياری از کارخانه ھا تعطيل 
شده و به صنايع کشاورزی صدمات فراوانی 

  وارد شده است.   
لت قادر نيست و يا نمی خواھد از دو

بورژوازی تجاری و يا دالالن و خانه سازان 
به اخذ ماليات بپردازد. بار ماليات بر دوش 

، کارمندان و يا به کالمی ھمه حقوق کارگران
دولت برای جبران کسر بودجه  بگيران است.

به چاپ اسکناس دست می زند و با افزايش 
ريد حجم اسکناس در گردش که قدرت خ

ندارند به گرانی کمک کرده و به بار تورم می 
افزايد. سياست پولی کشور در تحت نظارت 
بانک مرکزی که بايد مستقل باشد و جدا از 
سياستھای روز عمل کرده باين يا آن دولت 
وابسته نباشد قرار ندارد و رئيس قوه مجريه 
در مورد سياست پولی تصميم می گيرد. بھمين 

لت برای مبارزه با بيکاری به دليل با فشار دو
سرمايه گذاری ھای زود بازده اقدام کردند و 
با توصيه و  رشوه سرمايه ھای کالنی را در 
اختيار خوديھا و اقوامشان قرار دادند. اين عده 
يا با سرمايه ھا فرار کردند و يا خود را 
ورشکسته اعالم نمودند. در اثر اين سياست 

کشور که توانائی خانمان براندازد بانکھای 
وصول طلبکاريھای خويش را ندارند با تقريبا 

ميليارد دالر کمبود پول روبرو شده اند.  ۵٠
حال طرح ھدفمند کردن يارانه ھا را با فشار 
صندووق بين المللی پول به ميدان آورده اند که 
تا کنون تنھا يک نتيجه ببار آورده است و آنھم 

  است.  افزايش گرانی و تشديد فقر مردم
ديوان محاسبات کشور اعالم کرده است که 

ميليون دالر گم شده است و  ۵٨يک ميليارد و 
کسی نمی داند به سر اين مبلغ چه آمده است. 

چنين اخباری در شرايط ايران شگفت انگيز 
نيست کار روزانه است و کسی در پی پيگيری 

، رشوه خواری و فساد از آن نمی باشد. دزدی
مافيائی حاکم در ايران است و ارکان اقتصاد 

ھر روز قشری از دزدان سھم خويش را از 
ثروت عمومی بر می دارد و طبيعتا نمی تواند 
مورد انتقاد و اعتراض کسانی قرار گيرد که 

آنھا از  سھم خويش را روز قبل برداشته اند.
پيگرد قانونی ترسی ندارند زيرا ھمه دست 

ه اند. توسط اندرکاران قدرت به اين کثافت آلود
دالالن رژيم کارخانه ھای دولتی به افراد 
خونی رژيم به بھای نازل که پولش را نيز از 
بانکھا وام گرفته اند به عنوان خصوصی 
سازی فروخته می شود. اين دالالن کارخانه 
ھا را ورشکسته کرده و زمين کارخانه را که 
در مناطق گرانقيمت قرار دارند به فروش می 

وليد قربانی داللی می شود و جامعه رسانند. ت
را به ويرانی می شکاند. صدھا نفر بيکار می 
شوند و کسی پاسخگوی اين مسايل نيست. در 
ايران مديريتی وجود ندارد و در وزارتخانه ھا 
از ھم پاشيده است. و در نتيجه اينکه 
فرومايگان جای کارشناسان را گرفته اند و 

ی و  نظام رژيم جمھوری اسالمی به سلطنت
خونی بدل شده است تصميات بر اساس 
سرمايه ھا گذاريھای زوده باز ده و بدون 
برنامه دراز مدت اقتصادی است. سرمايه 
گذاران داخلی بيشتر به جای سرمايه گذاريھای 
دراز مدت در عرصه توليدی به خريد و 
فروش مسکن و زمين و معامالت کوتاه مدت 

ديريت و برنامه توجه دارند. انحالل سازمان م
ريزی بھترين نمونه آن است. تماميت نظام از 
فقدان مديريت رنج می برد. دولت احمدی نژاد 
در عرصه اقتصادی يک جامعه بيمار از خود 
بجای گذارده است. ھيچکدام از مسايل 
اقتصادی ايران تا زمانيکه چنين روشی حتی 
در کادر مناسبات سرمايه داری اتخاذ می شود 

   نيستند.    قابل حل
*****  

  
  
 

  دولت موازی...
بدل شدند. از ھمان بدو انقالب وامھای کالن و 
بدون تضمين و تنھا با توصيه مقامات پرنفوذ 

بی وجدان از بودجه مملکت ھای هللا و آيت ا
به دولتمردان و خوديھا پرداخت شد که آنھا 
امروز با گردن کلفتی و حق بجانبی از 

از می زنند و پرداخت اصل و فرع آن سرب
کسی نيست از آنھا توضيح بخواھد و آنھا را 
تحت تعقيب قانونی قرار دھد. از ھمان بدو 
و  انقالب باال کشيدن اموال عمومی باب شد

ھرج و مرج و بی قانونی برای حيف و ميل 

اموال عمومی زمينه فراھم می کرد و تا به 
امروز نيز ادامه دارد. دولت و نظام بانکی 

ند با تکيه بر قوه قضائيه و مجريه قادر نيست
  وامھای داده شده را پس بگيرند. 

کليه وضعيتی که امروز بوجود آمده و شرايط 
را برای قبضه کردن کامل قدرت بدست داده 
است از زمان رياست جمھوری ھاشمی 
رفسنجانی شروع شد که ارگانھای دولتی را 
برای تامين بودجه خويش در کادر سياست 

صادی موظف کرد که به فعاليت تعديل اقت
اقتصادی مستقل بپردازند و تحت نام 
خصوصی سازی دست بروکراتھا دولتی را 
در خريد اموال دولتی به بھای ناچيز باز 

به عنوان هللا گذاشت. دارودسته انصار حزب ا
عوامل فشار جانبی در کنار دولت از زمان 

بکار کرد و آغاز به صورت سازمانيافته وی 
يج آن سياست خائنانه را به چشم می امروز نتا

   .بينيم
تھديدات از خارج توسط امپرياليستھا برای 
تجاوز به ايران آن نقطه عطفی بود که روند 
کسب تمام قدرت سياسی در دست بروکراتھای 

امنيتی را توجيه و تشديد کرد. حاکميت - نظامی
بروکرات کنونی به چنين قدرتی بعد از مرگ 

  د.خامنه ای نياز دار
حکم حکومتی ولی فقيه که فتوای آن در چند 
ماه بيش صادر شد آخرين ميخ را بر تابوت 
دولت تشريفاتی کوبيد. اکنون سخن از دولت 
کودتا می رود. دولت "کودتا" تکامل و 
شکلگيری ھمان دولت موازی بود که امروز 
رسميت خويش را اعالم کرده است. ماھيت 

رات طبقاتی اين دولت بورژوازی بروک
مافيائی است که در ترکيب خود بخشی از 

و  تجار سنتی بازاربخشی از ، روحانيت
بخشی از تکنوکراتھای بعد از انقالب را جا 
داده است. ولی اساسا بخش اداری آن که از 
آنھا بنام ديوانساالران سخن می رود دست باال 
را دارد و بافت اين ترکيب را فراھم آورده 

و سرکوبگرانه و است. ماھيت ارتجاعی 
بيرحم بورژوازی بروکرات که موجودی 

زيادی است و در دولت بعدی به و  انگلی
عنوان انگل تحت تعقيب قرار گرفته و يا خانه 
نشين می شود از ھمين بی دورنمائی و تالش 

   بھر قيمت برای حفظ قدرت ناشی می شود. 
  

دستگاه دولتی ايران بطور عمده متکی بر در 
نفت و گاز است. اين درآمد که آمد ناشی از 

بھر حال درآمدی موقتی است با فروش نفت به 
خزانه دولت می ريزد. دولت با در دست 

را از مردم  خود ،منبع عظيم مالیداشتن اين 
جدا کرده و برای افکار و خواستھای آنھا 

نمی شود. دولت خود را وابسته به اھميتی قايل 
 ١٠ دامه در صفحه...امردم نمی

ضد جنبشھای دموکراتيک در ممالک عربی بر ھای امپرياليستھا و صھيونيستھادسيسه 
 استمحکوم 
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[Text eingeben] 

  ت موازی...دول
داند و نيازی نمی بيند به آنھا و به  

  نمايندگانشان حسابی پس دھد.
اين منبع درآمد باد آورده برای دولت اين 
امکان را بوجود آورده است که 
خويشاوندساالری را در ايران تقويت کند و 
قشری انگل اجتماعی از ميان افراد مورد 
اعتماد که فرومايگانی بيش نيستند پرورش 

ھد. دولت که پاسخگوی مردم نيست از منابع د
در آمدش قشر مفت خوری را پرورش می 
دھد. اين در آمد در ايران ھمواره زمينه مادی 
برای رشد استبداد و خفقان فراھم ساخته و 
دولت را به دوری از مردم و در خدمت قشر 

  معينی از بروکراتھا کشانده است. 
رسيده نظامی از بروکراتھای تازه بدوران 

آقازاده ھا متولد شد که با وصلت و زاد و ولد 
نظامی در ميان خود حاکميت کنونی را به 

که بايد تضمين ادامه بقاء آنھا باشد بدل  خونی
کرده اند. در ايران يک طبقه مرفه صاحب 
امتياز پا گرفته است که ثروت افسانه ای دارد. 
اين طبقه با ھر تغييری در ايران مخالف است. 

ا ھر تغييری کار را به حسابرسی می زير
کشاند و اين حسابرسی که متکی بر قانونيت و 
نظارت عمومی است به ضرر آنھاست. اين 
قشر بروکرات قشری انگلی و فاسد است و در 
فرومايگی ھمتا ندارد. اين بورژوازی 
بروکرات ھم اکنون قدرت را به پاس تصاحب 
ن ثروتھای ملی در دست گرفته است و مريدا

خود را با اين امکانات پرورش می دھد و 
  تعليف می کند.

در سالھای اخير دولت پنھان و موازی که به 
اتخاذ تصميمات بدور از نظر مردم از ھمان 
بدو انقالب دست می زد قوی و قويتر شد. با 
روی کار آمدن احمدی نژاد ترکيب قدرتمندی 
از کادرھای نظامی و امنيتی بوجود آمد و سپاه 

سداران به عنوان بزرگترين سرمايه دار پا
ايران در تمام عرصه ھای اقتصاد کالن ايران 
و در دست گرفتن اسکله ھای سری از باالی 

، به غولی سر دولت رسمی و تشريفاتی
  .نظامی بدل شد- سياسی- اقتصادی

ارگانھای سياسی اقتصادی نظامی امنيتی ای 
 در اين دوره بوجود آمده اند که تو گوئی خود

را صاحب ايران می دانند و محقند تا دستشان 
می رسد چپاول کنند و به کسی حساب پس 
ندھند. فھرست منابع مالی و اقتصادی سپاه 
پاسداران که آنھا را به جبر و يا رشوه و فشار 
دولتی و از طريق کاله شرعی صاحب شده 
است در چندين صفحه نمی گنجد. در حقيقت 

دست سپاه  امروز تمام قدرت سياسی در
پاسداران که زير نظر واليت فقيه و رئيس 
جمھور است متمرکز است. مردم از يک 

امنيتی است - دولت کودتا که دولتی نظامی

سخن می گويند. سپاه پاسداران به ايحاد يک 
سرمايه داری مافيائی در ايران دست زده است 
که تنگناھای اقتصادی را با فشار اداری و 

مد نفت که در اختيارش دزدی از منابع در آ
است جبران می کند. خسارت رفتار غير 
اقتصادی اين سرمايه داران مافيائی را مردم 
ايران مستقيما می پردازند. غولی اقتصادی 

نظامی و ھم - پديد آمده که ھم قدرت سياسی
قدرت اقتصادی است. مھار اين غول در دست 
ولی فقيه است و معلوم نيست چه موقع بند 

پاره کند. سپاه پاسداران که حق دخالت خود را 
در سياست را نداشت به بھانه حمايت از 
جمھوری اسالمی در زمان خاتمی بتدريج 
وارد سياست شد و تھديد به کودتا کرد و 
امروز کودتای خويش را بصورت خزنده 
عملی کرده است. کدام سرمايه دار متعارف 
وجود دارد که قدرت رقابت با اين غول را که 
از حمايت قانونی و دولتی برخوردار است 
داشته باشد؟ سپاه پاسداران در تمام عرصه 
ھای اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا نظام 

، ، نظام ارتباطات، ورود بی رويه کاالگمرکی
عقد ، ، کارخانجات بزرگبنادر و فرودگاه ھا

قراردادھای دولتی بدون اعالم مناقصه از 
ه است. جالبتر طرف دولت و... دست يافت

اينکه سپاه پاسداران نه تنھا ورود و خروج 
، توليد را کنترل ، نه تنھاکاال را کنترل می کند

، نه تنھا با جبر غير اقتصادی رقبا را می کند
نابود می سازد خود وظيفه توزيع در بازار و 
نظارت بر آن را نيز انحصار کرده و بعھده 

 ،، استخراج، توزيعتوليدگرفته است. 
، ھمه و ھمه در دست پاسداران بازرگانی

است. چنين نوع سرمايه داری تنھا سرمايه 
داری مافيائی است. سرمايه داری چھل دزد 
بغداد است که ھر وقت از اصل سرمايه کم 
آورند و يا در اثر برنامه ريزيھای غلط 
سرمايه ای از دست می دھند کمبودش را با 

ن می کند. جبر از خزانه ملت با دزدی جايگزي
اين سرمايه داران مافيائی و مسلح از ضرر 
نمی ترسند زيرا ضررش را ملت متحمل می 
شود و سودش را آنھا تصاحب می کنند. آنھا 
نيازی به تفکر اقتصادی و برنامه ريزی و 

  توجه به قوانين اقتصادی ندارند.   
*****  

  
  

  جنبش برای بازسازی...
تعميق  می گذارد تا مواضع سياسی خود را

داده و توانمندی حزب را در بين طبقه کارگر 
افزايش دھند. ما اطمينان داريم که کنگره 
چھارم حزب کار ايران (توفان) در اين جھت 
گام برداشته و برای آزادی ملت برادرمان و 
طبقه کارگر ايران از سرکوب حکومت 

اسالمی و امپرياليسم و تھديدات صھيونيسم در 
  خواھد نمود.  ھمسايگی خود حرکت

تشکيالت ما، جنبش برای بازسازی حزب 
نيز در روند  ١٩١٨- ١٩۵۵کمونيست يونان 

تعميق مواضع خود در شرايط کنونی يونان 
قرار دارد از جمله اين شرايط  تحميل پروژه 
رياضت اقتصادی توسط سازمانھای 
امپرياليستی اتحاديه اروپا و صندوق بين 

به نظارت کامل المللی پول می باشد که منتج 
امپرياليستھا بر کشور ما و دستبرد بی سابقه به 
حقوق کارگران و مردم در بيمه ھای 
اجتماعی، در بھداشت، در استخدام، و آموزش 
و پرورش خواھد شد. اميدواريم که اين 
وضعيت و شرايط سياسی طبقه کارگر يونان و 
ايران و دو تشکيالت ما را در تطابق با 

م پرولتری واقعی بھم نزديک انترناسيوناليس
  کند.

  با درود ھای رفيقانه
کميته سياسی " جنبش برای بازسازی حزب 

  " ١٩١٨- ١٩۵۵کمونيست يونان 
  
  

*****  
  
  
  

  گروه مارکسيست لنينيست...
  بر خيزند. 

ھمزمان، وظيفه ماست که ھمراه طبقه کارگر، 
دانشجويان، زنان، و زحمتکشان ايران باشيم 

دفاع از حقوق دمکراتيک  که شجاعانه برای
خود به خيابانھا سرازير شده اند و برای 
رھائی اجتماعی و سياسی مبارزه می کنند. 
رژيم جمھوری اسالمی فقط در حرف ضد 
امپرياليست است. رژيم ايران در پشت صحنه، 
با امپرياليست آمريکا در عراق و افغانستان 
اشغال شده و مناطق ديگر ھمکاری می کند. 

ژيمی است که کارگران و فعالين اين ر
سنديکاھا، زنان و نيروھای مترقی کشور خود 

  را بشدت سرکوب می کند. 
جناح ھائی از طبقه حاکمه ايران با راه و 
روال فعلی احمدی نژاد محالف اند زيرا می 
خواھند بر سھميه طبقاتی خود بيفزايند. 

مخالفت اين جناح ھا از نوعی نيست که از  
بخواھند خود را از شر جمھوری  مردم ايران

اسالمی راحت کنند و يا دفاعشان را از 
حاکميت ملی تشديد کنند. بر عکس، آنھا حامی 
سياست نزديکی بيشتر به امپرياليستھای غربی 
ھستند. اين جناح ھا ھمان نوعی از اپوزيسيون 
ايران ھستند که توسط امپرياليستھا و 

نروژ و کشورھای ديگر  بورژوازی
که برای چپاول نفت و منابع ملی رياليستی امپ

 ١١دامه در صفحه...ا، ی می کنندبايران بی تا

  ستنيحمايت از جنبش دموکراتيک مردم  ،کشورتجاوز به ليبی برای غارت آن 
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[Text eingeben] مردم چرا نشستين   ايران شده فلسطين 

  گروه مارکسيست لنينيست...
  حمايت می شوند. 

طبقه کارگر ايران تاريخ پر افتخاری از 
اعتراضات و اعتصابات بيشماری را درپشت 
سر دارد و در طی نسلھا، تجربه تشکيالتی 

ر ايران بسوی يک کسب نموده است. وقايع د
  رودرروئی طبقاتی و انقالب تکامل می يابند. 

کمونيست ھا در ايران چند دھه است که در 
گير مبارزه ای قاطع و صبورانه اند. و حزب 
کار ايران(توفان) با از دست دادن مبارزين 
متعددی صدمات شديدی را متحمل شده اشت. 
اين صدمات و خونريزی ھا گواه سرسختی و 

ی واقعی حزب شما در مبارزه برای فداکار
کسب منافع کارگران و مردم ايران است و در 
عين حال نشانه ضعف و زبونی رژيم ددمنش 
جمھوری اسالمی است که از کارگران و 

ھا ھراس  زحمتکشان بيش از امپرياليست
  دارد.

کنگره شما در زمان حساسی برگزار ميشود، 
زمانی که ممکن است وقايع بويژه در 

اورميانه با سرعت زيادی تکامل يابند. ما خ
اطمينان داريم که حزب کار ايران به مبارزه 
اصولی خود برای دفاع از حاکميت ملی ادامه 
داده و موقعيت خود را در بين طبقه کارگر 
استحکام می بخشد،  بطوری که مبارزات 
دمکراتيک و قيام آتی چشم اندازی برای 

راتيک و ايرانی ضد امپرياليست و دمک

مشعلی شود برای سوسياليست شود وايران 
  اميد و پيشرفت در خاورميانه.

  زنده باد حزب کار ايران!
  زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!

  ٢٠١٠اکتبر  ١٩
  گروه مارکسيست لنينيست انقالب نروژ

*****  
  

  روحانيت...
بطلبند. ولی فقيه دامنه استبداد خويش را تا 

کل روحانيت گسترش به زير سلطه کشيدن 
داد و اين به واکنش سخت روحانيت سنتی 
روبرو شد. دستگاھی از کارگزاران دينی 
، ديوانساالر پديد آمده که دوره ھای امنيتی

.. ديده اند و موج ، کمپيوتری و.قضائی
مدرک گرائی آنھا را با خود برده است. 
ديوانساالری فرومايگان مذھبی که فاقد 

ی ھستند و ھر خيانت مديريت و آينده نگر
و جنايتی را با کاله شرعی غسل تعميد می 
دھند زمام امور را در خدمت گردش 
ماشين دولتی بدست گرفته اند. خامنه ای به 
عنوان ولی فقيه می کوشد مرجعيت را 
دولتی کند. تالش وی برای ھمصدا کردن 
ساير مراجع دينی با شکست کامل روبرو 

مذھبی بعد از  شده است. روحانيون با نفوذ
خرداد يکی بعد از  ٢٢جنبش کمر شکن 

ديگری از خامنه ای دوری می گزينند. آنھا 

بوی خطر را استشمام کرده اند و از نفرت 
عمومی خبر دارند. شکاف ميان روحانيت 
شيعه و روحانيت دولتی بسيار عميق است 

  و قابل رفع و رجوع نيست.

*****  
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 - ،  ١١.ص دارد ادامه غزه در نيفلسط مردم کشتار  - ،١١.ص !ميکن یم محکوم را عراق در اشرف  اردوگاه به انهيوحش حمله
١٢.ص رياخ تلخ حوادث مورد در یگزارش) چپ(ژاپن ستيکمون حزب یمرکز ارگان ،"خلق ستاره" هيريتحر ئتيھ از یا نامه  

)منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد۵٨توفان الکترونيکی شماره(



 

 
 

     

گروه مارکسيست 
لنينيست انقالب 

  نروژ
 پيام به کنگره چھارم حزب کار ايران

  رفقای گرامی
درودھای ما را بمناسبت برگزاری

  کنگره چھارم حزبتان بپذيريد. 
مارکسيست لنينيست و بخش  حزب

پيشرو طبقه کارگر ايران مبارزه
شجاعانه ای را در شرايط بسيار

  بغرنج به پيش می برند. 
بحران جھانی سرمايه داری نيروی
محرکی برای جنگ امپرياليستی تازه
ای است. تھديدات امپرياليستھای
آمريکائی و صھيونيست ھای اسرائيلی

ين وظيفه عليه ايران واقعی ھستند. ا
کارگران و مردم سراسر جھان است
که با اين جنگ افروزی ھا مخالفت

اع از مردم ايران عليه ھر نموده و  بدف
  ١٠... ادامه در صفحه  تجاوزی

يران ر اسخنی با خوانندگان: نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است."توفان" نشريه "حزب کارايران"حزب واحد طبقه کارگ
ی ما است. اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. نظريات و پيشنھادات خودرا برا

ا کمک مالی رسانيد، ارسال داريد. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. به م
ری رسانيد، ھزينه زيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ھا، ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمنديم. در توزيع اين نشريه ما را يا

 گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.

روحانيت وضعيت  
 نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

بتدريج روحانيت يکپارچه به ،با رشد جامعه ايران و انکشاف طبقاتی بعد از انقالب بھمن
اجزاء طبقاتی خويش تقسيم می شود. روحانيت و نھاد مرجعيت و حوزه ھای علميه که

استقالل سنتی خويش را در جمھوری اسالمی بتدريج سنتا بر اساس کثرت گرائی بودند
از دست داده اند. در گذشته مراجع تقليد پيروان خويش را داشتند و از طريق کمکھای
مالی اين پيروان معيشت خويش را گذرانده و شھريه طالب را پرداخت می کردند.

ان به آنھا میبازاريان نيز سھم امام خويش را با توجه به مرجع تقليد مورد قبولش
استقالل خويش را حفظ کرده بود و متکی بر ،پرداختند. در عمل روحانيت سنتی شيعه

توانائی و جسارت اظھار ،اين پذيرش اصل کثرت گرائی و  دارا بودن استقالل مادی
نظر مستقل را نيز داشت. در درون روحانيت شيعه نوعی ملوک الطوايفی وجود داشت و

بيکديگر نبودند و حتی می توانستند در مورد پرسشھای مشابه ی مراجع تقليد وابسته
جستجوگران پاسخھای گوناگون بدھند. با در دست گرفتن قدرت توسط روحانيت شيعه و
قبضه کردن آن توسط قشری از آنھا وضع بکلی تغيير کرد. حال سالح کثرت گرائی که

د روحانيت بدل شده بود و بهيک تاکتيک راه فرار برای روحانيت بود به ابزاری بر ض
تضعيف قدرت سياسی منجر می شد. وقتی رھبری سياسی و مذھبی ادغام بشوند تنھا

، اين حکمرھبرانی نظير خمينی می توانند مظھر اين وحدت و سرپوشی بر تضاد باشند
در مورد جانشينان خمينی مصداق پيدا نمی کند و لذا ھسته شکست خود را از ھمان بدو

  پرورش می دھد.  در بطن خويش پيدايش
با تصويب مجلس شورای اسالمی بودجه ھای سنگين برای نھادھای مذھبی در نظر
گرفته شد. حتی مخارج جاری روحانيون از اين منبع تامين گرديد. ماشين مذھبی به راه
افتاد تا با ايجاد مراکز آموزشی کارمندان سر براه و کارگزاران دينی تربيت کند و

راسی سلطنتی گذشته را با بروکراسی مذھبی جايگزين نمايد. در نظر اول چنينبروک
حمايت دولت از روحانيت است ،ديده می شد که قايل شدن سھميه قانونی برای روحانيت

ولی در عمل ديده شد که چنين نيست و عواقب وخيمی برای اصل کثرت گرائی
دن روحانيت از نظر مالی به دولتروحانيت دارد. زيرا اين کار منجر به وابسته کر

گرديده است. آن بخش از روحانيونی که بدولت و ولی فقيه نزديکترند از مزايای مالی و
حمايت دولتی برخوردارند و آن بخش که مواضعی مغاير ولی فقيه داشته و دولت را

ق دولتبلکه تحت تضيي ،مورد نقد قرار می دھند نه تنھا از اين مزايا برخوردار نيستند
قرار می گيرند. اين حمايت مالی دولتی عمال وابستگی روحانيت و بخشا مقاومت
روحانيت برای تعلق به قدرت را بدنبال داشت. ھر مرجعی که زير بار تصميمات يک
قشر خاص روحانيت نمی رفت فورا مورد ضرب و جرح قرار گرفته و امتيازات ماليش

ز نظر مالی به دولت عمال استقالل آنھا را از بينباطل می شد. وابسته کردن روحانيت ا
برد و به آلت فعل ولی فقيه بدل کرد. اين امر با اصل پراکندگی و کثرت گرائی مراجع
تقليد شيعه در تناقض بود و موجوديت اين مراجع را به خطر می انداخت اين بود که

نتوانند مستقال فتوا دھند تناقض ميان اقشار گوناگون روحانيت را تشديد کرد. مراجعی که
مرجعيت و پيروان خويش را ،و پيروان خود را ارشاد کنند و عمال نوکر ولی فقيه باشند

از دست می دھند و ديگر در ميان بازاريان و سرمايه داران کسانی يافت نخواھند شد که
 ١١ه  ادامه در صفح ... دست بدامان آنھا شده و از آنھا طلب حمايت نمايند و مصونيت

Workers of all countries, unite! 

Toufan  
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