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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢١
 

 گزارشی از ايران
 اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی و خطر تجاوز نظامی به ايرانھاى ژرفش بحران در تمامی عرصه

 

گر بخواھيم چکيده و ماحصل مشاھدات و ديدگاه و تحليلمان از اوضاع فعلی ايران را در دو کلمه بيان کنيم ، اين دو ا

 .است خطرناک و بحرانیکلمه، 

داخلی و خارجی ــ بحران اقتصادی، بحران سياسی، بحران اجتماعی، بحران فرھنگی و ھاى  عرصهۀبحران در ھم

و ھا قومی و مذھبی و ترور و تجاوز نظامی توسط امپرياليستھاى ازی جنگو راه اندھا خطر تشديد تحريم

 ١٣٩١ وضعيت فعلی ايران در تابستان ۀسوريه، مشخصى و ستون پنجم آنھا، مطابق سناريوھا صھيونيست

 .باشد می

ھای ئی که از ابتدای انقالب تا به حال توسط حزب کارايران و ساير نيروھاو افشاگریھا بسياری از روشنگری

شد امروز بی پرده و عريان و آشکار و  مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی میھاى ترقيخواه و مردمی در عرصه

مردم درک کرده و از زبان آنھا ھاى  زندگی و عمل و با پوست و گوشت و استخوان، خود تودهۀدر عرص

، گوشت، آھن، سيگار، پسته، امروز صحبت کردن از ماھيت دزد و مافيائی حاکم و سالطين شکر. شنويم می

ترين و فاالنژترين مزدوران رژيم  ميلياردی، چنان عادی است که حتی کودنھاى خشکبار، فوالد و معدن و دزدی

 .ت نفی آن را در حضور مردم ندارندأھم جر

وتمند  درصد ثر٢٠ رئيس بازرسی کل کشور اکنون به دليل توزيع ناعادالنه ثروت در کشور، ميزان ثروت ۀبه گفت

به اين ترتيب ايران در جايگاه نخست ميزان اختالف طبقاتی در جھان .  درصد فقير جامعه است٢٠ برابر ۴٣جامعه 

 . است٢ جاپان و در ۶ طبقاتی حدود ۀميانگين جھانی فاصل. قرار گرفته است

کنيد که  اھده میھر وقت از مقابل مجلس عبور کنيد جمعی از کارگران يا معلمان و بازنشستگان معترض را مش

کنند در مقابل فريادھايشان خفقان  حتی نيروھای انتظامی و لباس شخصی ھم اگر با آنھا ھمدردی نکنند سعی می

ھزاران کارگر از واحدھای مختلف در اقدامی مشترک با نوشتن نامه و طومار به حذف . گرفته و ساکت باشند

شديداً زير خط فقر، به ھاى  پيمانی و سفيد امضاء، به حقوقدسته جمعی، به قراردادھایھاى ، به اخراجھايارانه
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، به نداشتن امنيت شغلی و به تغيير دائمی قانون کار در جھت منافع سرمايه داران اعتراض ھاخصوصی سازی

 .کنند می

 "رسد جمعيت بيکاران کشور به ده ميليون نفر ھم می: "گويد می" داريوش قنبری"عضو کميسيون اقتصادی مجلس 

 در صد ٩٠و در کل حدود .  درصد قراردادھای بخش خصوصی موقت است١٠٠طبق گزارش خبرگزاری مھر 

 . نيروی کار ايران پيمانی و قرار دادی است

 .گونه مزايائی برخوردار نيستند  ميليون نفر کارگران بخش خدماتی و اصناف از ھيچ۵طبق گزارش ديگری 

 توليد به اخراج ۀ کاھش ھزينۀدھد، به بھان  توليد را تشکيل میۀصد ھزين در١٢ تا ٨در شرايطی که  دستمزدھا فقط 

 .پردازند نيروی کار و فشار مضاعف کاری به ساير کارگران برای جبران آن می

 خود را به ۀگوناگون سرمايھاى دھند به بھانه توليد صنعتی و کشاورزی ترجيح میھاى اران بخشدسرمايه

نکداری و مستغالت و خريد و فروش ارز منتقل کنند، اتی و بساز و بفروشی و بتجاری و داللی و خدماھاى بخش

 .تری برايشان داردکمچون سود بيشتر و دردسر 

کارگر و کشاورز و زحمتکش و بازنشسته با ھا نفر بيکار و بی درآمد و ميليونھا در اين وانفسائی که ميليون

 اخير قدرت خريد آنھا ۀم تقريباً صد در صدی در يک سالکنند، تور چھارم خط زير فقر زندگی می يکھاى حقوق

 کاالھا از مواد غذائی و پوشاک و دارو گرفته تا ۀقريباً ھم .را حتی نسبت به سال قبل به نصف کاھش داده است

ميليونی ھاى توده.  مسکن نسبت به سال قبل دو برابر شده استۀ اياب و ذھاب و بھداشت و درمان و ھزينۀھزين

 .خودانگيخته ھستندھاى  شورشۀز اين وضعيت جانشان به لب رسيده و مثل آتش زير خاکستر آمادمردم ا

اقتصادی نئوليبراليستی و ضد ملی جمھوری اسالمی است ھاى بحران اقتصادی موجود از طرفی محصول سياست

 ۀ سال٢٣خصوص در ه لمللی پول به آنھا ديکته شده   و به صورت پيگير باکه توسط بانک جھانی و صندوق بين

اقتصادی و ھاى رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد دنبال شده است و از طرف ديگر با تحريمھاى اخير توسط کابينه

 .تشديد گرديده استھا نفتی و بانکی ايران توسط امپرياليست

تی و آقا در جھت منافع مافيای دولاى که با تحريف آشکار قانون اساسی توسط خامنهھا گسترش خصوصی سازی

ملی و عمومی را از ھاى اری مالی و زمين خواران دامن زده شد و بخش عظيمی از ثروتدو سرمايهھا زاده

، برق و آب، ھامختلف صنعتی و کشاورزی و سيستم حمل و نقل زمينی و دريائی و ھوائی و معادن و راهھاى بخش

ار بخش خصوصی و مافيائی واگذار ديهرا به مشتی دزد سرماھا بھداشت و درمان، آموزش و پرورش و بانک

کردند باعث نابودی توليد صنعتی و کشاورزی و پائين آمدن سطح خدمات و کيفيت درمان و آموزش و گسترش بيش 

و گسترش ھر چه بيشتر واردات اين روند منفی اقتصادی ھا از حد بيکاری شد و به دنبال آن با طرح حذف يارانه

از تبعات چنين . توليد صنعتی و کشاورزی و رشد بيکاری و رشد تورم منجر شدتشديد و به ورشکستگی و رکود 

به ھا  درصد ازدواج٣۵ تا ٣٠ چھارم در دنيا، ۀرتب: (طالقسياست اقتصادی است که معضالت اجتماعی نظير 

  در صدی١۵ليس مبارزه با مواد مخدر خبر از افزايش وسردار مؤيدی رئيس پ: (اعتياد، )شود طالق ختم می

 مواد ۀ فروشند٣٠ کيلو مواد مخدر کشف و در ھر ساعت ٢گويد در ھر دقيقه  دھد و می معتادان و قاچاقچيان را می

 ھزار زن خودفروش را قابل ۶٠٠معينی کارشناس مسائل اجتماعی تا : (فحشاء، .)شود مخدر و معتاد دستگير می

اين رشد در . دھد   درصدی سرقت خودرو می٢٠سردار احمدی مقدم خبر از افزايش : (دزدی، )داند رديابی می

ليس ورئيس پ: (قتل و جنحه وجنايت، ) کيف زنی، سرقت موتور سيکلت، سرقت از منازل ھم وجود داردۀزمين

 سالمت ۀدکتر احمد حاجبی رئيس ادار: (روحی و روانی بيماريھایو )  قتل در سال می دھد٢۴٠٠آگاھی خبر از 
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رئيس : (خودکشیو )   درصد جمعيت کشور دچار اختالالت روانی ھستند٢١کند  روان وزارت بھداشت اعالم می

 نفر در ايران خودکشی ۵٠٠٠ساالنه حدود . پزشکی قانونی ميزان خودکشی منجر به مرگ دو برابر قتل است

رو اى هپديد: ( تکدی گریو ) دو ميليون و پانصد ھزار کودک کار طبق مرکز آمار ايران : (کار کودکان. ) کنند می

 امداد کاشمر تورم، بيکاری و خشکسالی در منطقه را عامل ۀبه گسترش در سراسر ايران که حسين پور رئيس کميت

 ھزار ٢٠ تا ١٨ آگاھی خبر از تشکيل ۀرئيس ادار: ( کالھبرداریو ) داند اجتماعی میھاى گسترش فقر و آسيب

 کيفری نيستند و اين ۀ درصد زندانيان دارای سابق۶٠: يدگو او می. دھد پرونده در سال در رابطه با کالھبرداری می

تشديد گرديده که تماماً و نظاير آن در جامعه ) کشاند  معضالت اجتماعی است که آنھا را به اين ورطه میۀنشاندھند

 . جمھوری اسالمی استۀوليتش به عھدمسؤ

نفتی ايران توسط کشورھای امپرياليستی که با  اقتصادی و مؤسسات مالی و بانکی و ۀجنايتکارانھاى به دنبال تحريم 

گيرد،   ايران به منظور تسلط بر منابع نفت و گاز ايران صورت میۀھدف زمينه سازی برای تجاوز نظامی و تجزي

 اخير به شدت تشديد گرديد که از جمله پی آمدھای آن رشد صد در صدی ۀخصوص در يکساله بحران اقتصادی ب

شتر ورشکستگی صنعتی و کشاورزی و بيکاری و فشار غير قابل تحمل به کارگران و تورم و گسترش ھر چه بي

  .زحمتکشان شھر و روستا و بازنشستگان است

 و کنار زدن جناح اصالح طلب نظام و سرکوب جنبش ٨٨بحران سياسی درون حاکميت بعد از کودتای انتخاباتی 

ه روز به علت معضالت اقتصادی و اجتماعی و خود جوش دموکراتيک مردم نه تنھا حل نگشت بلکه روز ب

باندھای مختلف مافيائی درون . نارضايتی عميق مردم و ھم چنين فشارھای خارجی بيش از پيش تشديد گرديده است

گرای رژيم بر سر سھم بيشتر يا انحصاری از غارت و چپاول مردم مثل  جناح محافظه کار و به اصطالح اصول

باند . زنند ديگر می  يکه و دائماً دست به افشاءگری عليهند و در کار ھم اخالل کرداتادهگرگ به جان ھم افاى گله

و )  مقننه و قضائيهۀدر قو( خرابکاری در کار دولت توسط برادران الريجانی ۀ مشکالت را نتيجۀاحمدی نژاد ھم

 ۀد و آنھا نيز متقابالً ھمکن برادران قاچاقچی سپاھی نظير محسن رضائی و روحانيت اشرافی و دزد، تبليغ می

و جناح ھا در اين بين دارودسته و باند رفسنجانی و ليبرال. کنند مشکالت را ناشی از بی کفايتی دولت تبليغ می

راست اصالح طلبان که تا حدی جزء مطرودين ھستند شديداً به نفع رفسنجانی تبليغ کرده و راه برون رفت از 

خواھند سر به تن  مردم در اين بين می.کنند  او تبليغ میۀ قدرت گرفتن دوبارمشکالت داخلی و خارجی را تنھا با

 .ھيچکدامشان نماند

 نارضايتی کارگران و زحمتکشان شھر و روستا بيشتر فشارھای اقتصادی و تا حدودی ۀبحران اجتماعی ــ ريش

فردی و سياسی و ھاى د آزادی نارضايتيشان بيشتر نبوۀاجتماعی و اقشار ميانی و نيمه مرفه، ريشھاى محدوديت

 .اجتماعی و حقوق دموکراتيک و تا حدودی اقتصادی است

افزايش نرخ ارزھای خارجی و کاھش ارزش پول داخلی بر توان خريد اقشار ميانی و نيمه مرفه جامعه نيز تأثير 

يشتر تابلوی فرش فرش فروشی داخل شھر نيز بھاى گذاشته، برای نمونه بازار فرش تھران کامالً خلوت و مغازه

در پاساژھا و مراکز خريد، بيشتر مردم مشغول وقت . از مسافرين تورھای خارجی به شدت کاسته شده. دارند

کارشان تق و لق شده ھا لوکس فروشی. خرند گذرانی و تماشا ھستند و درصد بسيار کمی فقط وسايل ضروری می

 طبقاتی و گسترش شکاف طبقاتی با ۀروند تجزي.شوند فروش می کاسبان خرده پا ورشکست و تبديل به دست. است

کنند   افراد آبرومندی که پول دارو و درمانشان را گدائی میۀامروز مشاھد. يابد تشديد بحران اقتصادی تشديد می
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شود، پرداخت  ارز دولتی برای واردات داروھا و تجھيزات پزشکی که در داخل توليد نمی. چندان غير طبيعی نيست

 .شود ولی ارز دولتی به سالطين گوشت و فوالد پرداخت می. دگرد نمی

برای . در مورد وضعيت نابسامان ادارات دولتی و سيستم مردم آزاری و ساديستی حاکم بر آن قبالً ھم نوشته بوديم

ه افتاد که مراجعاى  تأمين اجتماعی مراجعه کرده بودم که روی ديوار کنار باجه چشمم به نوشتهۀکاری به ادار

دھيد، اول  آقای احمدی نژاد که می خواھيد دنيا را مديريت کنيد و شعار دولت الکترونيک می: "نوشته بوداى کننده

بسياری از "  کيلو بايتی اينترنت بکنيد مديريت جھان پيشکشتان٢فکری به حال قطع شدن دائمی برق و سرعت 

برای انجام آن رفت و آمد کرد و ھا دارد بايد ساعت حضوری نۀکارھای اداری که اساساً ھيچگونه نيازی به مراجع

 آنھا ھم حساب بانکی با ۀرا که ميزان مشخصی است و ھمھا مثالً حقوق بازنشسته. طويل منتظر ماندھاى در صف

بايد خودشان حضوری به بانک مراجعه و .  حساب مشخصی دارد، به جای اين که به حسابشان بريزندۀشمار

پردازند بايد به قسمت کارپردازی  تأمين اجتماعی که سھم کارفرما را ھم خودشان میھاى  شدهيا بيمه. دريافت کنند

چند صد نفری منتظر باشند تا قبض دريافت کرده و به بانک مراجعه و آنجا ھم ھاى اين سازمان مراجعه و در صف

توان به راحتی از  کاری که می .چند ساعت منتظر بمانند تا قبض را پرداخته و به مھر دريافت بانک ممھور کنند

ليس و آگاھی و پۀو اما در رابطه با کارھای مربوط به ادار. طريق ھر عابر بانکی پرداخت و رسيد دريافت کرد

ھا کرد چون شب شخصی تعريف می. آورم که تا حدودی وضعيت چنين ارگانی برايتان روشن شود میاى نمونه

نزديک خانه مراجعه کردم در حالی که در اى ی بنزين زدن به باجه شب برا١٢تر است ساعت  خلوتھا پمپ بنزين

خواستم به دوستی تلفن کنم درب عقب ماشين از دو طرف باز شد و دو نفر دھان مرا گرفته  انتھای صف بودم و می

وکاردی روی گردنم گذاشتند و به صندلی عقب کشيدند و يک نفر درب جلو را باز کرده و پشت فرمان نشست و 

باالی ھاى رفتند بيابان. خنديدند گفتند و می در راه با خيال راحت آھنگ گذاشته بودند و می. ده عقب زد و راه افتاددن

بعد از چند . يم را در آوردند و لخت مادر زاد ولم کردند و سوار ماشين شده رفتندھاکرج آنجا مرا پياده کرده و لباس

 تلفنی آنجا از يک کارگر افغان در حال ساختمان سازی بودند و در ساعت پياده روی خودم را رساندم به جائی که

خالصه فردا رفتيم اداره آگاھی برای . قرض کرده با ھمسرم تماس گرفته و آدرس آنجا را دادم که بيايند دنبالم

ين چيزھا  آگاھی گفت اصالً اسم آدم ربائی و خفت گيری و اۀافسر ادار.  آدم ربائی و سرقتۀشکايت و تشکيل پروند

بعد از . خالصه قبول کرديم و تشکيل پرونده داديم . فقط بگوئيد ماشين و وسايل داخلش دزديده شده. را ھم نياوريد

برای گرفتن ماشين که رفتيم، با اين که لپ تاب و موبايل و کيف پول . چند روز زنگ زدند و گفتند ماشينت پيدا شده 

و بايد ھفتصد ھزار تومان ھم بابت ھزينه اى س ھمه چيز را تحويل گرفتهيم را برده بودند، گفتند بنويھاو لباس

بعد از چند روز دوباره تماس گرفتند و گفتند .  خودمان را پس گرفتيمۀپول را پرداختيم و ماشين دزديده شد. بپردازی

خالصه اين . بگيريت را ھايت ھم پيدا شده، دويست ھزار تومان پول شيرينی بردار بيا کيف و کارتھاکيف و کارت

 .ھم وضعيت تشکيالتی که بايد در جھت ايجاد امنيت عمومی اقدام کند

بازار فروش داروھای قاچاق در ناصر خسرو و باب ھمايون تھران داغ است و بيچاره بيماران زحمتکشی که  

دخيل ببندند و ھا به امامزادهاحتياج به چنين داروھائی دارند ، نھايتاً و مجبوراً به قوای ماوراءالطبيعه متوسل شده و 

تغذيه و آلودگی ھوا و آب آشاميدنی و  نظارت بر کيفيت مواد غذائی و سوءھاى نبود سازمان. منتظر مرگ باشند

و ھا و درمانگاهھا  بيمارستانۀدر ھم. گشتهھا مشکل زيستی ديگر باعث گسترش و شيوع انواع و اقسام بيماریھا ده

 بيمار را ٢٠٠عمومی در عرض چند ساعت ھر پزشک بيش از ھاى  بيمارستاندر. زند ، بيمار موج میھامطب

تر کردن کار خودش نام ھر پنج بيمار را با ھم اعالم کرده و ھمه را با ھم  گاھی منشی برای راحت. کند ويزيت می
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صوصی وجود بيمار اينجا بايد شرم و حياء را کنار بگذارد چون در اين مملکت چيزی خ. فرستد به اتاق پزشک می

که به حرف او   مشکالتش را در حضور ديگران و خيلی سريع به دکتر بگويد و دکتر بدون اينۀبايد ھم. ندارد 

. گوش دھد برايش يک سری آزمايش و نوار قلب بنويسد و سرو ته قضيه را در عرض چند ثانيه به ھم آورد

زی تجاری ــ کالھبرداری ھستند و پزشکانش باالی شھر ھم که در واقع مراکھاى خصوصی و مطبھاى بيمارستان

. ولند و نه در مقابل کارشان مسؤابردهاری ھستند که نه بوئی از انسانيت و شرافت و وجدان دسھامداران سرمايه

 .باشند ئی ھستند که به فکر چاپيدن مشتری میھابازاری

 و نقض عضو ناشی از آن بسيار ديده و ھمه در مورد مقام اول داشتن ايران در ميزان تصادفات و کشتار و جراحات

يم، شايد کمتر به داليل اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی آن که محصول حاکميت جمھوری اسالمی اشنيده و خوانده

 اول، رژيم که برای جان مردم پشيزی ارزش قائل نيست بعد از ده ساعت تمرين ۀدر مرحل. يمااست توجه کرده

در . سازد ش میا کوچه و خيابان و جادهۀام گواھينامه به دست متقاضی داده و روانرانندگی يک جواز آدمکشی به ن

 بعد توجه کردن به مقررات رانندگی امری غير ضروری است، چرا که تمام خودروھای دولتی و انتظامی و ۀمرحل

قاً ممنوع و خطوط سبقت ممنوع و مطل. کنند ليس راھنمائی و رانندگی ھم آن را نقض میونظامی و حتی خود پ

وقتی رژيم خودش تمام قانون اساسی و قوانين ديگرش را زير . تابلوی ورود ممنوع ھم در ايران فقط تزئينی است

دھد که قانون و مقررات فقط روی کاغذ و تشريفاتی است يا منبعی برای کسب  گذارد به مردم آموزش می پا می

و موتورسواران که اکثراً ھا و تاکسیھا دن بسياری از مسافر ِکشدر رابطه با داليل اقتصادی، بد رانندگی کر. درآمد

 قاپيدن مسافر از ھمديگر و به دست آوردن چھارصد، پانصد تومان بيشتر که ألۀيا پيک ھستند و يا مسافر ِکش مس

اين موضوع در رابطه با تصادفات . شود، علت بسياری از تخلفات و تصادفات است پول يک نان سنگک ھم نمی

بين شھری برای کسب درآمد بيشتر که اىھاى آژانس و کرايهھاى اکثر راننده. ھم صادق استاى ن شھری و جادهبي

 کار را در سرعت زياد و عدم توجه به مقررات راھنمائی و ۀ مخارج کمر شکنشان بر بيايند چارۀبتوانند از عھد

  .بينند رانندگی می

 نحس  ام القرای اسالمی است که بخش ۀعدد زندگی زير سايخراب در اثر مشکالت متھاى  ديگر اعصابألۀ مس

از نظر اجتماعی و فرھنگی گسترش فرھنگ فرد گرائی و خود محوری و بی توجھی و بی . اعظم آن اقتصادی است

احترامی به حقوق مردم که مروج آن حاکميت بوده، باعث شده که ھمه به فکر اين ھستند، فقط گليم خودشان را از 

  . دانند و اين در واقع ھمان زرنگی بازاری آخوندی است که در جامعه جا افتاده  و اين را زرنگی میآب بکشند

نفر به ھا يکی از محصوالت حاکميت ارتجاعی و مستبد و سرکوبگر و آزادی کش مذھبی حاکم، کشيده شدن ميليون

وتاه مدت بود که متأسفانه برای مواد مخدر و الکل  برای تحمل فشارھا و رسيدن به  آرامش روحی و فکری ک

خودشان و اطرافيانشان و جامعه تأثيرات طوالنی مدت بسيار مخربی داشت و دارد، با اين حال يکی از 

ئی که محصول وجود ھمين  حکومت مستبد و سرکوبگر و ارتجاعی است، کشش اقشار زيادی از جامعه ھاپاراُدکس

در بُعد مثبت آن از طريق گرايش به موسيقی و شعر و محافل و فکری  خصوص جوانان به کسب آرامش روحیه ب

و فشارھا و ھا گری  قشریۀ ايران با ھمۀامروز در جامع. باشد ادبی و ھنری و تحصيل و کسب دانش و ورزش می

 بند به حتی اکثر افراد شديداً مذھبی و پای(بينيد که به موسيقی گوش ندھند ی را میکمتر کس موسيقی، تبليغات عليه

موسيقی و آموزش ھاى ، کشش به انواع سبک)اصول دينی ھم تحت تأثير اين نياز روحی، موسيقی را دوست دارند

 تا ھفتاد سال، محافل شعر خوانی و ۵٠موسيقی و آواز و ُکر و حتی از بين افراد بين ھاى آن، تشکيل گروه
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ورزشی از جوانان دختر و ھاى  گروهبسيار زياد آموزش خط و نقاشی و مجسمه سازی و صنايع دستی وھاى کالس

 .روند جمعی میھاى زن و مرد که به پياده روی و کوھنوردی و مسافرتھاى پسر گرفته تا افراد مسن و بازنشسته

سی و چھار سال تبليغ شبانه روزی جھل و خرافات و انواع و اقسام فشارھای سياسی و اجتماعی و فرھنگی و 

توانسته مادران و زنان و دختران واقعاً افتخار آفرين و مقاوم ايرانی را به تمکين اخراج و زندان و شالق و شکنجه ن

   .زن ايرانی واقعاً سمبل استقامت و پايداری و سرافرازی است.تمايالت ارتجاعی حاکميت بکشاند

  

  خطر جنگ

مانی است که از مدت ز. ديگر صحبت از جنگ روانی در ميان نيست ! خطر تھاجم و تجاوز به ميھنمان جدی است

 ايران، ۀجنگ سرد تھديد و تحريم فراتر رفته و درگيری رو در روی نظامی با متحد نظامی ايران و خط مقدم جبھ

مريکا در منطقه در حال پاره کردن زنجير و دست زدن به عمليات ااسرائيل سگ زنجيری . سوريه شروع شده است

مجاھدين، حزب دموکرات کردستان و کومله و (پنجم داخلی آنھا و صھيونيسم و ستون ھا امپرياليست .انتحاری است

و نابودی ايران ھا  امپرياليستۀدر رؤيای سھيم شدن در قدرت زير ساي)  و االھواز و جندهللاھا پژاک و پان ترکيست

  .شودمانور نظامی سی کشور در خليج فارس برای تفريح تابستانی برگذار نمی . کنند  آن لحظه شماری میۀو تجزي

جمھوری اسالمی ھم به تجربه دريافته است که حتی اگر صد در صد شرايط آنھا را مثل صدام حسين و قذافی 

به منظور کنترل بر منابع و ( خاور ميانه ۀچون طرح ستراتژيک امپرياليسم برای منطق. بپذيرد، رفتنی است

مينياتوری ھاى  روی کار آوردن حکومت آنھا وۀمستقل سياسی و تجزيھاى ، سرنگونی حاکميت)انرژیھاى شريان

داند و برای دفاع البته با اتکاء به نيروھای نظامی و  جمھوری اسالمی خطر جنگ را جدی می. دست نشانده است

ميليونی کارگران و زحمتکشان و ھاى  تعيين کننده در اين بين موضعگيری و نقش تودهألۀمس. شبه نظامی آماده است

 . مردمی استنيروھای ملی و مترقی و

ميليونی مردم ستم ديده و زجر کشيده و متنفر و منزجر از حاکميت دزد و ھاى آيا کارگران و زحمتکشان و توده 

  گذارند؟ مافيائی جمھوری اسالمی عالمت تساوی بين حاکميت و وطن خود ايران می

ز حق تعيين سرنوشت خود و آيا کارگران و زحمتکشان ايران و نيروھای مردمی و مترقی و ملی و ميھن پرست ا

 از ميھن خود در مقابل تجاوز نظامی دفاع خواھند کرد؟

ھاى  خود را در مقابل توطئهۀآيا اقوام مختلف ايرانی و ايرانيان پيرو مذاھب مختلف وحدت تاريخی و چند ھزار سال

 دشمن و متجاوز مشترک، حفظ خواھند کرد؟

 . و راه گشا خواھد بوداالت فوق بسيار تعيين کنندهؤپاسخ صحيح به س

دانند و در  پاسخ ما به سئواالت فوق اين است که مردم ايران حاکميت را رفتنی و ايران را وطن خود و ماندنی می

مقابل ھر گونه تجاوزامپرياليستی و صھيونيستی مقاومت خواھند کرد و وحدت و در آميختگی تاريخی و چند ھزار 

بلکه وحدتی طبيعی است و نه ساختگی جدای از . و اجبار و تحميل نبوده  قرارداد ۀ اقوام ايرانی نتيجۀسال

عمومی و کلی مربوط به تکامل جوامع بشری و روانشناسی اجتماعی، روحيات و ُخلق و خو و ھاى قانونمندی

 موارداز کنند بلکه در بسياری  ئی دارد که نه تنھا بيگانگان آن را درک نمیھامردم ما؛ ويژگیھاى لعملاعکس

طبيعی است که محصول ھا البته اين ويژگی. سياسيون کارکشته و مردم شناس داخلی را ھم به اشتباه انداخته است

 تاريخی تھاجمات بزرگ از اسکندر مقدونی ۀ استبدادی و تجربۀ ايران و حاکميت چند ھزار سالۀشرايط خاص جامع

مردم ما در طول تاريخ مثل جريان آب . د است و ھضم تدريجی مھاجمين در خوھا گرفته تا اعراب و مغول و ترک
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ند با صبر و شکيبائی و تدبيری جمعی که اھر جا که به داليلی سدی جلوی خود ديده. نداراه خودشان را پيدا کرده

و ھا و شکستھا ند و بدين سان در گذر از رنجاناشی از تجارب و فرھنگ ملی است راه خود را پيدا کرده

  .وحدت ملی و سرزمين واحد خود ايران را حفظ کنندند اتوانستهھا پيروزی

  

١٣٩١ ميزان نشريه الکترونيکی حزب کارايران ٧۵نقل از توفان الکترونيکی شماره   

www.toufan.org 

toufan@toufan.org 

 

 

 

 


