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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جنوری ٠١

 رسانه ھای امپرياليستی
  کارگر ايران ۀ حاميان دروغين طبق

 

فريبی بوده و خواھند بودتا زمانی که نياموزند منافع طبقاتی انسانھا درسياست ھميشه قربانيان ساده دِل فريب وخود " 

 سه . "جو کنند  و مذھبی، سياسی و اجتماعی و وعده ھای آنھا جست اين يا آن گروه را در پشت عبارت ھای اخالقی،

  )لنين ( منبع و سه جزء مارکسيسم 

ئی ماوراء طبقاتی به نام حقوق بشر وجود ارزشھان کارگری ساده انديشانه تصور می کنند  فعاالسفانه برخی ازأمت

حقوق "  زندگی نشاندھنده اين است که ۀدرصورتی که واقعيتھای روزمر . که مورد حمايت حتی امپرياليستھاست دارد

! آنھا اساساً برای بشر پشيزی ارزش قائل نيستند. شان می باشد ابزاری در دست آنھا برای پيشبرد منافع طبقاتی" بشر 

پنجمين سالگرد حقوق بشرانتشار يافته است   شصت وۀ حزب ما که به بھانۀورد برای تحقق حقوق بشر دربيانيدرھمين م

  :چنين می خوانيم

حقوق بشر .  ضد امپرياليسم، صھيونيسم و ارتجاع داخلی می گذردهمبارزه ب مبارزه برای تحقق حقوق بشر از"

وحشی و غير  ته ای از انسانھای مستحق شکنجه و بی حقوق وحقوق بشری است که ابناء بشر را به دس امپرياليستی

، بی ”مدرن”، ”الئيک” ديگری از انسانھای به اصطالح ۀدست مسلمان سياسی و يا به متمدن، با حجاب و مسلمان و

 برخورداری ۀکه شايست...  باز ۀھوادار خصوصی سازی، سازمان تجارت جھانی، جامع حجاب و مسلمان غير سياسی،

خمينی و الجوردی فرقی   جرج بوشی و يا تونی بلری با تفکرۀچنين تفکر بيمارگون.  تقسيم می کند،بشر ھستند وقاز حق

   ١٣٩٢" آذر ٢٠) توفان( حزب کارايرانۀبياني" .قماشند ندارد و پيروان اين دو تفکر نيز ھر دو از يک

 ثير تحريمھاأمريکا، در مورد تا وقت ۀير خارجاس از مادلين آلبرايت، وز بی در مصاحبه ای تلويزيونی خبرنگار سی"

 ارزش هآيا نتيج.  ھزار کودک عراقی مرده اند که از تعداد قربانيان ھيروشيما ھم بيشتر است۵٠٠": در عراق می پرسد

ی که می ئما فکر می کنيم بھااين انتخاب بسيار دشواری است اما "و آلبرايت در پاسخ می گويد که " اين را دارد؟

 ."زيم ارزش آن را داردپردا

ھرروزشاھد  ! کودک اساساً در قاموس آنھا بشر نيستند که حقوقی داشته باشند۵٠٠٠٠٠به ھمين سادگی، اين : می بينيد

مريکائی و پيمان ناتو ا و پاکستانی و غير نظاميان توسط ھواپيماھای بدون سرنشين کودک افغانبمباران و کشتار زن و 

  ! سوب نمی شوندھستيم ، آنھا ھم بشر مح

شمالی و کوبا و عراق و ايران و وريای اين حضرات امپرياليستھا که تا به حال در کشورھای متعددی از جمله در ک

 ھمچنان( تحريم عليه مردم و به منظور برانگيختن و ايجاد شورش عليه دولت مرکزی استفاده کرده اند ۀشيلی از حرب
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 جان و اصالً ) کودتا عليه اورا فراھم کردند خالی عليه دولت آلنده زمينه ھای ۀ قابلمکه با راه انداختن تظاھرات با کاسه و

 کارگر شده ۀمردم ھم برايشان پشيزی ارزش نداشته است ، چگونه نگران مشکالت و وضعيت معيشت و خواستھای طبق

  اند که در رسانه ھای خود، بخشی را، به مسائل کارگران اختصاص داده اند؟

تمام بار ھا ھدف از تحريمھا را ايجاد زمينه برای شورشھای اجتماعی عليه حکومت مطرح کرده اند  صراحت، آنھا با 

تا بتوانند درشرايطی که حاکميت درضعف کامل و رو در روی مردم قرار دارد به تسليم کامل وادارند و درازای 

  .      کامل خود ببرندۀ چپاول کرده و به زير سلطتضمين بقاء حاکميت واليت فقيه ، کشور را ھمه جور

خريد نفت و مبادالت امپرياليستھا ازطرفی با تحريم فروش کاالھا و لوازم و قطعات  و مواد اوليه صنايع و تحريم 

، کارخانه ھا را به ورشکستگی و کارگران را به بيکاری می کشانند و از طرف ديگر توسط رسانه ھائی مثل بانکی

ريزند و در واقع از تشديد   فردا و بی بی سی و دويچه وله و غيره برای کارگران در ظاھر اشک تمساح میراديو

زند که به ھدفشان که تشديد ھر چه بيشتر بحران و  گرفتاريھا و مشکالت و مصائب کارگران دلشان از شادی قنج می

  . نزديک شده اند،نارضايتی بوده است

 امپرياليستی وقاحت و بيشرمی را به جائی رسانده اند که خود را نه تنھا دلسوز کارگران جالب اينجاست که رسانه ھای

 شان ۀھمين بی شرفھا که ديک چنی معاون رياست جمھوری گذشت. بلکه مدافع منافع ملی ايران ھم می خواھند جا بزنند

  .نند  کشور کوچک تجزيه ک٢١با صراحت اعالم کرد که قصد دارند ايران را به ) بوش(

وطن فروشی آخوندھای حاکم را اقدامی در جھت دفاع از منافع ملی جلوه دھند و   آنھا می خواھند سازش وخيانت و

طبيعی است که نبايد دردام دشمن . برای اين اقدام با اعتبار و نفوذ معنوی و شخصيت ھای کارگری مبارز ھم بازی کنند

ھر وسيله و "ممکن است استدالل شود بايد از . دنبال منافع خود ھستندطبقاتی افتاد ، زيرا رسانه ھای امپرياليستی 

.  کارگر به گوش مردم و جھانيان و در جھت سازماندھی مبارزات آنھا استفاده شودۀبرای رساندن صدای طبق" امکانی

کانات سالم و  کارگر و زحمتکشان به وسايل و امۀدر اين مورد بايد توجه کرد که ھدف مقدس اتحاد و ھمبستگی طبق

  . بيش از ھر چيز به رھبران و فعالينی صادق و شجاع و مورد اعتماد و با نفوذ و خوشنام احتياج دارد

ر کمک الر ثروت دزديده شده از مردم و امکانات بسيار زياد، يا مجاھدين با ميليونھا دال  سلطنت طلبان با ميلياردھا د

 مريکا و داشتن تلويزيون و نشريات ، ھيچاضر کمک اسرائيل و مالی صدام و کشورھای مرتجع عرب و درحال حا

ولی يک کارگر زندانی مثل رضا شھابی که از کار اخراج شده و بی پول و امکانات . گونه پايگاھی در بين مردم ندارند

ه به اندام است از چنان نفوذ معنوی نه تنھا در جنبش کارگری و سنديکائی بلکه درجنبش مردمی برخوردار است که لرز

  . امنيتی و ساواکی حسن فريدون روحانی می اندازدۀ کابينۀھم و آقای ربيعی وزير کار

 سالھا تالش و کوشش و فداکاری و مقاومت و ايستادگی را مفت و مجانی به پای دشمنان طبقاتی ۀ بايد مراقب بود و نتيج

ھدف .اند حامی ودلسوز کارگران ايران باشد ھيچ نيروی بورژوای ضد کارگری نمی تو نه رضا پھلوی ونه. نريخت

کارگران ايران فقط با تکيه به  .کشاندن آنھا به زير چتر ارتجاعی خود است  کارگران وۀشان سوارشدن بر گرد ھمگی

تشکيالت است که می توانند کشان کشان آزادی را به چنگ آورند وحق خود را از  نيروی مستقل خويش وآگاھی و

  .ه بيرون کشندحلقوم رژيم سرماي
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