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تنها با اتکاء به کارگران و زحمتکشان می توان
استقالل سیاسی را حفظ کرد
رژیمی که تمام برنامهﮬاﻯ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرﮬنگیاش در جهت حفظ منافع سرمایهﺪاری
تجاری و بوروکراتیک و بانﺪﮬای مافیائی نظامی ــ امنیتی است و تنها راه بقاء خود را در سرکوب اعتراضات حق
طلبانهﻯ کارگران و زحمتکشان و مطالبات دموکراتیک زنان و جوانان می بینﺪ نمی توانﺪ از استقالل سیاسی و
موجودیتش دفاع کنﺪ.
امپریالیستﮬا و صهیونیستﮬا این نقطهﻯ ضعف و پاشنهﻯ آشیل حاکمیت دیکتاتوری و سرکوبگر جمهوری
اسالمی را می شناسنﺪ و دقیقا بر اساس چنین شناختی است که با شروع جنگ نرم ،تحریمﮬا و گسترش آن می خواﮬنﺪ به
بحران و رکود اقتصادی دامن زده و با گسترش بیکاری و گرانی و فقر و تشﺪیﺪ بحران سیاسی و اجتماعی زمینهﮬاﻯ
عینی الزم برای عقب نشینی صﺪ در صﺪ رژیم را تا مرز پذیرش خفت بار نوکری و تبﺪیل شﺪن به رژیمی نظیر
عربستان سعودی و اردن و شیخ نشینﮬاﻯ خلیج فارس و یا شروع مرحلهﻯ نظامی از طریق دامن زدن به جنگ داخلی
و سپس تجاوز نظامی و سرنگون کردن آن به اﮬﺪاف خود برسنﺪ.
جمهوری اسالمی که با خیانت به انقالب ضﺪ دیکتاتوری و ضﺪ امپریالیستی شکوﮬمنﺪ  72مردم ایران که از
اﮬﺪاف اصلیش نفی استبﺪاد و کسب آزادیﮬاﻯ سیاسی و اجتماعی بود بر خالف خواست تودهﮬاﻯ میلیونی شرکت کننﺪه
در انقالب که خواستار آزادی بیان و قلم و مطبوعات و تشکیالت صنفی و احزاب سیاسی و تساوی ﮬمهﻯ شهرونﺪان در
مقابل قانون ،اعم از اختالفات جنسی ،قومی و مذﮬبی بودنﺪ و عﺪالت اجتماعی می خواستنﺪ به احیاء نظامی استبﺪادی و
ضﺪ عﺪالت و ظالمانه اقﺪام نمود.
جمهوری اسالمی در طول حیات ضﺪانقالبی و خائنانهﻯ خود نشان داد که از دشمنان داخلی یعنی تودهﮬاﻯ
میلیونی کارگر و زحمتکش و ﮬمان کسانی که انقالب کردنﺪ و برای آن جانفشانی نمودنﺪ ،بیشتر وحشت دارد تا دشمن
خارجی .آنها سالوسانه می گوینﺪ پا برﮬنهﮬا و مستضعفین طرفﺪارشان ﮬستنﺪ؛ اگر چنین است پس وحشت مرگ آورشان
از اتحاد و ﮬمبستگی این پا برﮬنهﮬا و مستضعفین برای چیست؟ چرا از احزاب سیاسی مﺪافع حقوق کارگران و
زحمتکشان وحشت دارنﺪ ؟ چرا حتی با تشکلﮬاﻯ صنفی و سنﺪیکائی مستقل آنها با گسیل چاقوکشان شعبان بی مخی و
نیروﮬای امنیتی و زنﺪان و شکنجه و اخراج ،برخورد می کننﺪ؟
واقعیت اینست که حاکمیت جمهوری اسالمی در وجود کارگران و زحمتکشان دشمنان طبقاتی خود را می بینﺪ و
به ﮬمین دلیل است که از اتحاد و ﮬمبستگی آنها و تشکیالت سنﺪیکائی مثل جن از بسماهلل می ترسﺪ.
طبق اطالع خبرگزاری ایلنا در اواسط خرداد ماه بیش از ده ﮬزار کارگر صنعتی از  7استان کشور با امضاء
نامهاﻯ خطاب به وزیر کار به قطع یارانهﮬا اعتراض کرده و خواستار افزایش دستمزدﮬا بر اساس تورم موجود
شﺪنﺪ.کارگران می گوینﺪ دستمزدﮬای زیر خط فقر سال گذشته و سال جاریشان حتی نسبت به سالﮬاﻯ قبل از قطع
یارانهﮬا حﺪود  7درصﺪ کاﮬش پیﺪا کرده و حتی عﺪم پرداخت به موقع ﮬمین دستمزدﮬای زیر خط فقر بیﺪاد می کنﺪ و در
چنین وضعیت اسفباری اصالحیهاﻯ بسیار ضﺪ کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه
رفته است تهیه شﺪه و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود .کارگران در نامهﻯ خود نسبت به تعیین حقوق
بازنشستگی ،عﺪم بیمه کارگران ساختمانی و چپاولگری شرکتﮬاﻯ پیمانکاری و اخراجﮬا و تعطیلی کارخانهﮬا اعتراض
می کننﺪ .
بﺪنبال این اقﺪام سازمانیافتهﻯ اعتراضی ،در روز جمعه  22خرداد ماه ،نزدیک به  29نفر از فعالین کارگری در
شهر کرج ک ه جهت بحث و گفتگو برای منافع صنفی اجتماعی خود گرد آمﺪه بودنﺪ توسط مأمورین وزارت اطالعات
رژیم ضﺪ کارگری جمهوری اسالمی بازداشت شﺪنﺪ.
حاکمیت کودن متکی به سرمایه که از تجارب تاریخی و اخیر در کشور خودمان و در منطقه درس نگرفته
ﮬراسان از گسترش مبارزات طبقهﻯ کارگر به چماق اراذل و اوباش و اسلحه نظامیان تکیه داده و تصور باطل دارد که
می توانﺪ رونﺪ رو به رشﺪ جنبش کارگری را متوقف کنﺪ.
کارگران و زحمتکشان میهنمان به تجربه دریافتهانﺪ که رمز موفقیتشان در اتحاد و ﮬمبستگی و تشکیالت است.در
طی سالﮬاﻯ اخیر ﮬزاران حرکت اعتراضی و اعتصابی خودجوش و یا با سازمانﺪﮬی بطئی و یا آگاﮬانه و تحت رﮬبری
تشکلهای سنﺪیکائی مستقل ولی پراکنﺪه انجام شﺪه و این رونﺪ در جهت سازمان یابی سراسری رشﺪ خواﮬﺪ نمونه.
نامهﻯ اعتراض بیش از ده ﮬزار کارگر صنعتی در پنج استان کشور به سیاست اقتصادی نو لیبرالیستی حذف یارانهﮬا
سمت و سوی رشﺪ یابنﺪهﻯ مبارزه را نشان می دﮬﺪ .بایﺪ نهرﮬای کوچک را به ﮬم پیونﺪ زد و رودخانهﻯ خروشان جنبش
سازمانیافتهﻯ طبقهﻯ کارگر را برای نابودی نظام بربریت سرمایه به حرکت درآورد.
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یورش وحشیانه به فعالین کارگری در کرج محکوم است
پیکار کارگران خاموش شدنی نیست
طبق اطالعیهاﻯ از "کمیتهﻯ ﮬماﮬنگی برای ایجاد تشکلﮬاﻯ کارگری" ،روز جمعه  22خرداد ماه ،نزدیک به
 29نفر از فعالین کارگری در شهر کرج که جهت بحث و گفتگو برای منافع صنفی سیاسی خود گرد آمﺪه بودنﺪ توسط
مأمورین ادارهﻯ اطالعات رژیم ضﺪ کارگری سرمایهﺪاری جمهوری اسالمی بازداشت شﺪنﺪ.اسامی برخی از بازداشت
شﺪگان که تاکنون انتشار یافته بﺪین قراراست :میترا ﮬمایونی ،وفا قادری ،ریحانه انصاری ،خالﺪ حسینی ،محمود
صالحی ،سعیﺪ مقﺪم ،سیروس فتحی ،غالب حسینی ،محمﺪ عبﺪیپور ،جالل حسینی ،علیرضا عسگری ،مسعود سلیمپور،
عباس انﺪریانی ،صﺪیق امجﺪی ،فتاح سلیمانی ،مازیار مهرپور ،محمﺪ موالنائی ،واحﺪ سیﺪه ،جلیل شریفیان ،صﺪیق
خسروی ،یوسف آبخراباد ،فرامرز فطرتنژاد ،جلیل محمﺪی ،نظام صادقی ،افشین نﺪیمی ،حسین پیلوتی ،رحمان
ابراﮬیمزاده ،عباس ﮬاشمپور ،فردین میرکی ،سعیﺪ مرزبان ،شیرکو حسینی ،جواد معصومی ،جمیل راستخﺪیو ،ریبوار
عبﺪاللهی ،ابراﮬیم مصطفائی ،علی آزادی و فرامرز احمﺪی در میان بازداشت شﺪگان ﮬستنﺪ....
کارگران قهرمان ایران که به طور کلی مبارزات تاریخی گرانقﺪر و ﮬمپای آن ،تجارب تشکیالتی و سنﺪیکائی
فراوانی را پشت سرگذاشتهانﺪ ،برای نیل به مطالبات و آرمانﮬاﻯ خود طی نسلﮬاﻯ گذشته متشکل و متحﺪانه مبارزه
کرده و در این راه قربانیان بی شماری را در راه آمال و اﮬﺪاف خود به جای گذاردهانﺪ .وضع وخیم اقتصادی ایران
ﮬمراه با سرکوب ﮬر نوع آزادیﮬاﻯ صنفی ،سیاسی و اجتماعی بر دوش این طبقه که آفریننﺪهﻯ ثروت و پیشرفت و
ترقی است سنگینی می کنﺪ .با این حال کارگران ایران ﮬرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و با اعتصاب،
تحصن ،راﮬپیمائی و کم کاری ﮬر چنﺪ غیر متشکل ،ﮬم اکنون در صف مقﺪم مبارزات اجتماعی در این برﮬه از تاریخ
ایران قراردارنﺪ .صﺪﮬا اعتصابات کارگری در سالﮬاﻯ اخیر نشان از رشﺪ جنبش کارگری دارد که تشکیل سنﺪیکاﮬای
مستقل از دولت را در رأس برنامهﮬاﻯ خود قرار داده است .تأسیس سنﺪیکای شرکت واحﺪ ،سنﺪیکای ﮬفت تپه و
اتحادیهﮬاﻯ مشابه و پیکار متحﺪ کارگران در این سنﺪیکاﮬا نمونهﮬاﻯ درخشان و گام ارزشمنﺪی است که رژیم ضﺪ
کارگری جمهوری اسالمی را به وحشت انﺪاخته است .سرکوب مستمر تشکالت نوپای کارگری و دستگیری رﮬبران آن
تا کنون نتوانسته است خللی در ارادۀ این کارگران شریف و مبارز وارد سازد.
رژیم ضد کارگری سرمایهﺪاری جمهوری اسالمی که در باتالق بحران سیاسی اقتصادی فرورفته است چارهاﻯ
جز بازداشت و اخراج و سرکوب کارگران مبارز نمی بینﺪ .لیکن رژیم را توان خاموش کردن اعتراضات کارگری و
تالش برای ایجاد اتحادیهﮬاﻯ مستقل کارگری نیست و این تالشﮬا سالﮬاست که به یک امر طبیعی برای کارگران
تبﺪیل گشته و ﮬر روز قﺪرتمنﺪ تر رژیم را به چالش می گیرنﺪ .دلیل یورش وحشیانه و بازداشت فعالین کارگری ،ﮬراس
رژیم ارتجاعی و مستبﺪ اسالمی از گسترش مبارزات سازمان یافتهﻯ مزد بگیران است و رژیم سرمایهداری راﮬی جز
توسل به قهر و سرکوب بربرمنشانهﻯ کارگران پیش روی خود نمی بینﺪ .تالشﮬاﻯ رژیم برای مهار جنبش کارگری با
شکست روبرو شﺪه و دامنهﻯ اعتراضات کارگری ﮬر روز گسترش می یابﺪ.
رمزموفقیت کارگران ﮬمبستگی و حضور نیرومنﺪ تشکالت مستقل کارگری در صحنهﻯ جامعه است که با تلفیق
آگاﮬی سوسیالیستی توسط حزب رزمنﺪۀ طبقۀ کارگر سرانجام پیروزی نهائی را که ﮬمانا در ﮬم شکستن ماشین سرکوب
سرمایهداری ،الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولیﺪ و استقرار سوسیالیسم است ،به ارمغان خواﮬﺪ آورد.
حزب کار ایران (توفان) بازداشت فعالین کارگری در کرج را قویا محکوم می کنﺪ و از سازمانﮬا و احزاب
مارکسیست لنینیست برادر و ﮬمهﻯ نیروﮬای ترقی خواه و انقالبی می خواﮬﺪ که به ﮬرطریق ممکن به اقﺪام
افسارگسیختهﻯ رژیم سرمایهﺪ اری جمهوری اسالمی که خﺪمت به امپریالیسم جهانی است اعتراض نماینﺪ و خواﮬان
آزادی فوری و بی قیﺪ شرط ﮬمهﻯ بازداشت شﺪگان گردنﺪ.

آزادی فوری و بی قید و شرط همهﻯ کارگران زندانی!
سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)
یکشنبه  22خرداد ماه  3103خورشیﺪی
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فراخوان حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و بیش از  02تشکل
کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به دستگیری ،ضرب و شتم
فعالین کارگری در ایران
نامه به :
کنفرانس بینالمللی احزاب و سازمانهاﻯ مارکسیستی لنینیستی ،فعالین کارگری ،تشکلهاﻯ مترقی و
مردم آزادهﻯ جهان
فعالین کارگری ایران باید از زندانهاﻯ جمهوری اسالمی بدون قید و شرط آزاد شوند !
رفقای گرامی،
در تاریخ  37ژوئن  ، 2932نیروﮬای امنیتی و اطالعاتی رژیم ضﺪ کارگری و سرمایهﺪاری جمهوری اسالمی
ایران حﺪود  29نفر از فعالین کارگری که در شهر کرج گرد آمﺪه بودنﺪ تا در مورد حقوق پرداخت نشﺪهﻯ کارگران
وعﺪم تأمین شغلی و اخراج سازی و سرکوب افسارگسیختهﻯ کارگرانی که برای ایجاد تشکلﮬاﻯ مستقل تالش می کننﺪ
بحث ،تبادل نظر و چاره جوئی کننﺪ را دستگیر و روانهﻯ زنﺪان کرد .تا کنون تعﺪادی از دستگیر شﺪگان آزاد شﺪه ولی 0
نفر از آنها ﮬنوز در بازداشت به سر می برنﺪ.
حزب کار ایران (توفان) سرکوب کارگرانی را که برای کسب حقوق عادالنه و پایهاﻯ خود مبارزه می کننﺪ،
محکوم نموده و بار دیگر انزجار شﺪیﺪ خود را از رژیم ضﺪ کارگری و سرمایهﺪاری جمهوری اسالمی ابراز می دارد.
کارگران ایران حق دارنﺪ که برای دریافت حقوق پایمال شﺪهﻯ خود به مبارزه روی آورنﺪ و سازمانﮬاﻯ مستقل خود را
تشکیل دﮬنﺪ .ﮬر نوع ممانعت از فعالیت مشروع کارگران ایران بایﺪ توسط ﮬمهﻯ مزدبگیران و نیروﮬای مترقی در
جهان محکوم شود .سرکوب مردم در ایران توسط رژیم عقب مانﺪهﻯ جمهوری اسالمی نه تنها در خﺪمت به
استثمارگران و چپاول چیان ایرانی بوده بلکه عمال نیز در خﺪمت امپریالیستﮬا و جنگ افروزان جهانی است که با
تحریم اقتصادی و تهﺪیﺪ به تجاوز نظامی شرایط بﺪ مردم ایران را بﺪتر کردهانﺪ.
رفقای عزیز،
رژیم جمهوری اسالمی در بحران عمیق سیاسی ــ اقتصادی ــ اجتماعی فرو رفته است .وضعیت معیشتی
کارگران و زحمتکشان ایران سال به سال وخیم تر شﺪه است .مجموعهﻯ شرایط حاکم بر زنﺪگی مردم راﮬی جز
اعتراض به حاکمان و مبارزه علیهﻯ تمامیت رژیم ضﺪ مردمی جمهوری اسالمی باقی نگذاشته است .کارگران که
سنگین ترین بار وخامت اقتصادی را بر دوش می کشنﺪ برای پایان دادن به وضعیت اسفناک خود تالش دارنﺪ صفوف
خود را فشرده کرده و نهادﮬای رزمنﺪهﻯ پایﺪاری بنا نهنﺪ و راه مبارزهﻯ وسیع و ﮬمه جانبه را بر روی اکثریت جامعه
بگشاینﺪ .رژیم سرمایهﺪ اری جمهوری اسالمی که از اتحاد و ﮬمبستگی بین کارگران و دیگر اقشار جامعه به شﺪت
ﮬراسناک است برای حفظ قﺪرت خود چارهاﻯ جز بازداشت و سرکوب فعالین کارگری و مردم مبارز نﺪیﺪه و نمی بینﺪ .
رژیم اسالمی ایران بارﮬا و بارﮬا دست به چنین اقﺪامات ارتجاعی زده است اما اعتراضات کارگری و مردمی خاموش
شﺪنی نیست .صﺪﮬا اعتصاب ،تحصن ،کم کاری ،اعتراض علنی ،راه پیمائی و رودرروئی مستقیم با نیروﮬای سرکوبگر
رژیم در چنﺪ سال اخیر شاﮬﺪ این حقیقت است .راز موفقیت کارگران در تالششان برای یک زنﺪگی انسانی درست در
اتحاد و ﮬمبستگی آنان در نهادﮬای مستقل کارگری نهفته است که چنانچه این ﮬمبستگی و اتحاد به بخشﮬاﻯ دیگر جامعه
گسترش یابﺪ و خود را با سالح آگاﮬی سوسیالیستی که توسط حزب رزمنﺪهﻯ طبقهﻯ کارگر آموزش داده می شود ،مجهز
نموده و خود را به سطح باالتری ارتقا دﮬﺪ آن زمان به آن چنان نیروی مادی تبﺪیل می شود که قادر خواﮬﺪ بود ماشین
سرکوب رژیم را در ﮬم شکنﺪ و مالکیت بر ابزار تولیﺪ را ﮬمگانی کنﺪ و سوسیالیسم را برای خود و زحمتکشان جامعه
استقرار دﮬﺪ.
حزب کار ایران (توفان) از مبارزات عادالنهﻯ فعالین کارگری برای ایجاد شرایط یک زنﺪگی انسانی دفاع
می کنﺪ و کوشش آنها برای ایجاد سنﺪیکای کارگری را تحسین می نمایﺪ .ما دستگیری ،شکنجه و بﺪ رفتاری با فعالین
کارگری را شﺪیﺪا محکوم می کنیم .حزب کار ایران (توفان) از رفقای متشکل در کنفرانس بینالمللی سازمانﮬا و احزاب
مارکسیست ــ لنینیست و ﮬمهﻯ نیروﮬای مﺪافع کارگر و انسانﮬاﻯ مترقی می خواﮬﺪ که به ﮬر طریق ممکن صﺪای
اعتراض خود به رژیم جمهوری اسالمی علیهﻯ بازداشتﮬاﻯ غیر انسانی اخیر در کرج و علیهﻯ به اسارت گرفتن
رﮬبران کارگری فعال در سنﺪیکاﮬا رساتر کننﺪ و آزادی بی قیﺪ و شرط ﮬمهﻯ دستگیر شﺪگان اخیر و ﮬمهﻯ فعالین
کارگری در بنﺪ و تمامی زنﺪانیان سیاسی در ایران را مطالبه نماینﺪ.
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فقط تشﺪیﺪ مبارزات زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بینالمللی است که می توانﺪ رژیم جنایتکار جمهوری
اسالمی را به عقب نشینی وادارد و سرکوب تودهﮬا را متوقف سازد.

آزادی فوری و بی قید و شرط همهﻯ کارگران زندانی!
زنده باد مبارزهﻯ طبقهﻯ کارگر ایران!
سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)
 77ژوئن 7237

WWW.Toufan.org
Toufan@toufan.org

احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانهاﻯ مارکسیستی ــ لنینیستی :
حزب کمونیست کارگران تونس ،حزب کمونیست انقالبی ترکیه  ،حزب کمونیست کارگران
دانمارک ،حزب کمونیست کارگران فرانسه ،حزب کمونیست آلمان ،پالتفرم کمونیستی نروژ ،تشکیالت
برای احیای حزب کمونیست یونان ،سازمان برای بازسازی حزب کمونیست ایتالیا ،حزب کمونیست
اسپانیا (مارکسیست ــ لنینیست) ،حزب کمونیست کار دومینیکن ،حزب کمونیست مکزیک
(مارکسیست -لنینیست) ،حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست ــ لنینیست) ،حزب کمونیست انقالبی ولتا،
حزب کمونیست شیلی (مارکسیست ــ لنینیست) ،حزب کمونیست اکوادور(مارکسیست ــ لنینیست)،
حزب کمونیست انقالبی برزیل ،حزب کمونیست ونزوئال (مارکسیست ــ لنینیست) ،حزب کمونیست
بنین
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خجسته باد چهل و پنجمین سالروز تأسیس سازمان مارکسیستی
لنینیستی توفان
امروز چهل و پنجمین سالروز تأسیس سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان است ،سازمانی که از ﮬمان آغاز پرچم
مارکسیسم لنینیسم را علیهﻯ ارتجاع ،امپریالیسم و رویزیونیسم بر افراشت و احیای حزب انقالبی طبقهﻯ کارگر را در
دستور کارخود قرار داد .حزب کار ایران نتیجهﻯ سالﮬا مبارزهﻯ خستگی ناپذیر کمونیستﮬاﻯ متشکل در این سازمان
است و به عنوان حزب طبقهﻯ کارگر ایران به پیکارش علیهﻯ سرمایهﺪاری ،ارتجاع و امپریالیسم و استقرار سوسیالیسم
در ایران ادامه می دﮬﺪ.
حزب کار ایران(توفان) ادامه دﮬنﺪهﻯ حزب کمونیست ایران ،حزب توده ایران تا زمانی که خط مشی
رویزیونیستی خروشچف را نپذیرفته بود ،است .پس از غلبهﻯ رویزیونیسم بر حزب کمونیست اتحاد جماﮬیر شوروی و
سقوط حزب توده ایران به منجالب رویزیونیسم ،کمونیستﮬاﻯ ایران سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان را در چهل
سال پیش به منزله ادامه دﮬنﺪگان راه حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران بنیان گذاردنﺪ .به این مفهوم بنیانگذاران
حزب کار ایران (توفان) ،رفقا احمﺪ قاسمی عضو کمیتهﻯ مرکزی حزب توده ایران ،مسئول ماﮬنامهﻯ مردم و دکتر
غالمحسین فروتن عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران مسئول مجله تئوریک دنیا ﮬستنﺪ .در کنار این رفقا ،رفیق
عباس سغائی عضو رﮬبری سازمان افسری حزب توده ایران به مخالفت با رویزیونیسم خروشچف پرداخت و حاضر به
قبول خط مشی ضﺪ انقالبی رویزیونیستﮬا نگردیﺪ و در کنار رفقا قاسمی و فروتن قرار گرفت .رفیق امیرخیزی عضو
قﺪیمی حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران نیز در طی نامهاﻯ پیوستن خویش را به "سازمان مارکسیستی لنینیستی
توفان" اعالم کرد و به طرد رویزیونیستﮬاﻯ حزب توده ایران پرداخت.
حزب کار ایران (توفان) .از سی سال دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی دفاع می کنﺪ و دستاوردﮬای این دوران
تاریخی را الهامبخش مبارزهﻯ مردم و طبقهﻯ کارگر جهان برای پیروزی مجﺪد سوسیالیسم می دانﺪ .حزب ما پیرو
ایﺪئولوژی مارکسیسم لنینیسم است و به ویژه بر لنینیسم که مارکسیسم دوران زوال امپریالیسم و انقالبات پرولتاریائی
بوده و صحتش در عمل به ثبوت رسیﺪه است ،تکیه می کنﺪ .حزب ما ارزیابی تاریخی از دستآوردﮬای دوران رفیق
استالین و دفاع از لنینیسم را مالک تشخیص کمونیستﮬا از غیر کمونیستﮬا می دانﺪ .حزب ما در پی آن است که در
ایران یک حکومت سوسیالیستی مستقر سازد که از منافع طبقهﻯ کارگر ایران و جهان حمایت کنﺪ.

سالروز تأسیس توفان بر همهﻯ رفقا و هواداران و همهﻯ رهروان طبقهﻯ کارگر و
همهﻯ مبارزین آزادیخواه و میهندوست مبارک باد.
زنده باد مارکسیسم لنینیسم
زنده باد حزب کارایران(توفان) ،حزب طبقه کارگرایران
نقل ازفیسبوک توفان
دهم ژوئن 7237

**********
در حاشیه کارزار تریبونال لندن

تریبونالی که پایش در مقابل تحریم جنایتکارانهﻯ اقتصادی و تجاوز ضد بشری
نظامی به ایران بلنگد ،تریبونال مردمی نیست
"دادگاه جمهوری اسالمی ایران به جرم جنایت علیهﻯ بشریت" تحت نام "کارزار مردمی ایران تریبونال" از
روز ﮬیجﺪﮬم تا بیست و دوم ژوئن» در لنﺪن برگزار شﺪ و ﮬﺪفش را از این دادگاه ،محاکمهﻯ رژیم جمهوری اسالمی به
خاطر قتل عامﮬاﻯ وحشیانه در سالﮬاﻯ  29و  22و به طور کل کشتار مخالفین رژیم در طول سی سال اعالم داشته
است .این دادگاه از سوئی کوشیﺪه است خود را "دادگاه راسل" که دادگاﮬی برای محکومیت جنایت امپریالیست آمریکا
در ویتنام بوده ،جلوه دﮬﺪ و از ﮬمین رو ﮬمهﻯ سازمانﮬا ،احزاب و شخصیتﮬاﻯ سیاسی را به حمایت از این کارزار
سیاسی دعوت نموده است.
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درﮬمین رابطه برخی از سازمانﮬا و احزاب و فعالین سیاسی در تارنماﮬای مختلف به اظهار نظر پرداخته ضمن
خط کشی روشن با رژیم منفور جمهوری اسالمی و محکوم کردن تمام جنایات سی و سه سالهﻯ اخیر در ایران به
انحراف و افشای ماﮬیت این تریبونال نیز پرداخته و با اعالم موضع روشن علیهﻯ تحریم جنایتکارانهﻯ اقتصادی و
خطر تجاوز احتمالی به ایران به پیونﺪ مبارزهﻯ دموکراتیک با مبارزهﻯ ضﺪ امپریالیستی تأکیﺪ ورزیﺪهانﺪ .ﮬئیت اجرائی
سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) از جمله سازمانﮬائی است که مسئوالنه طی انتشار بیانیهاﻯ تحت عنوان
"دربارهﻯ تریبونال لنﺪن ،در جستجوی حقیقت یا بازی در بساط دیگران؟! مورخ  20خرداد  3103به طور مفصل به
افشای دست انﺪرکاران این کارزار پرداخت و جسورانه اعالم داشت سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی بایﺪ از
طریق انقالب مردم ایران به سرانجام برسﺪ و نه از طریق "دخالتﮬاﻯ بشردوستانهﻯ " قﺪرتﮬاﻯ جهانخوار .حزب ما
از این موضع گیری روشن و مسئوالنهﻯ سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) دفاع می کنﺪ و آن را در خﺪمت
به مردم ایران و منطقه و ﮬمهﻯ آزادیخوان و دموکرات و نیروﮬای مستقل و مترقی ارزیابی می نمایﺪ.
حزب ما بارﮬا تأکیﺪ کرده است که نیروﮬای انقالبی میهن ما بایﺪ با تجزیه و تحلیل از سیاستﮬاﻯ امپریالیسم و
صهیونیسم در منطقه ،نیات و ﮬﺪف تبلیغات آنها را پیﺪا کرده و آن را افشاء سازنﺪ .نمی توان به خاطر تنفر به حق از
رژیم استبﺪادی و جنایتکار جمهوری اسالمی ،چشم را بر واقعییات روز بست ،درخت را دیﺪ اما جنگل را نﺪیﺪ و مواضع
ژورنالیستی ،مبهم و شک برانگیز در قبال اوضاع ایران و منطقه اتخاذ کرد .برخورد صریح و روشن و شفاف در قبال
نقش امپریالیسم آمریکا و تشﺪیﺪ رقابتﮬاﻯ امپریالیستی بر سر مواد خام و انرژی ،اشغال کشورﮬای افغانستان و عراق و
لیبی و توطئه علیهﻯ خلق سوریه ،ادامهﻯ کشتار خلق فلسطین ،تحریم ضﺪ بشری و غیر قانونی و قلﺪرمنشانهﻯ اقتصادی
علیهﻯ مردم ایران و آغاز جنگ فرسایشی و احتمال تجاوز نظامی به میهن ما و....مسائل مهمی ﮬستنﺪ که تنها در پرتو
درک صحیح از ماﮬیت امپریالیسم و شناخت دیالکتیکی از تضادﮬای جاری در جهان می توان بﺪانﮬا پاسخ علمی داد.
بایﺪ نظر نیروﮬای مردمی را در ایران به این حقیقت جلب کرد که امپریالیستﮬا و صهیونیستﮬا تالش دارنﺪ تحت نام
"دفاع" از حقوق دموکراتیک مردم ایران و دامن زدن به نفاق قومی و ملی و تجزیه طلبی ،مردم را از پیشروی برای
تحقق حقوق دموکراتیک و عﺪالت اجتماعی در یک ایران مستقل و آزاد و دموکراتیک بازدارنﺪ .ﮬمان طور که در عراق
و دیگر کشورﮬا بازداشتهانﺪ و مبارزات برحق مردم را به کجراه کشانﺪهانﺪ.
حزب ما بارﮬا تأکیﺪ کرده است که تحریمﮬاﻯ جنایتکارانهﻯ اقتصادی و تهﺪیﺪ اتمی باراک اوباما علیهﻯ مردم
ایران و از طرفی حمایت ﮬمه جانبه از اسرائیل صهیونیست که صاحب سالح اتمی است و خاک چنﺪ کشور را به اشغال
خود در آورده ،موضوع مهمی است که ﮬمهﻯ گروهﮬا و جریانات دموکرات و مستقل و میهنﺪوست بایﺪ بﺪان توجه کننﺪ
و درمقاب ل جهانخواران امپریالیست که قصﺪ پاره پاره کردن کشورما را دارنﺪ بایستنﺪ و نقاب از چهرهﻯ نوکرانشان
بﺪرنﺪ و به ﮬمهﻯ کسانیکه به بازیچهﻯ دست آنها و پارکابی دشمنان خلقﮬا در زورگوئی به ایران تبﺪیل شﺪهانﺪ،
بپردازنﺪ.
راه مبارزه با این انحرافات و جﺪا کردن سره از ناسره تکیه مقتضی بر مبارزهﻯ ضﺪ امپریالیستی و ضﺪ
صهیونیستی و توجه به ارتباط بالواسطهﻯ جنبش دموکراتیک با مبارزهﻯ ضﺪ امپریالیستی است .راه خنثی کردن
تحریکات و دسیسهﮬاﻯ امپریالیستی ،پیونﺪ جنبش دموکراتیک عمومی مردم با جنبش کارگری از طریق طرح
خواستﮬاﻯ کارگران است .راه مقابله با دسیسهﻯ دشمن ،توجه به صحت اخباری که بایﺪ توزیع شود ،مضمون شعارﮬا
و اعالمیهﮬائی است که گروهﮬا و شخصیتﮬا می دﮬنﺪ و امتناع از موضع گیری علیهﻯ امپریالیسم و صهیونیسم آب
ریختن به آسیاب جهانخواران بینالمللی است .مبارزان آزادیخواه و ضﺪ رژیم خارج از کشور بایﺪ از ﮬمکاری با مراکز
بی ﮬویت و مشکوک خودداری کننﺪ .مراکزی که اتفاقا از امکانات تبلیغاتی و مالی فراوانی برخوردارنﺪ و ماننﺪ قارچ از
زمین روئیﺪهانﺪ و دارای ﮬیچ پیشینهﻯ سیاسی نیستنﺪ ،بایﺪ به زیر ذره بین گرفته شونﺪ.
حزب ما بنابر این اصول و پرنسیپﮬاﻯ فوق یکی از اولین نیروﮬای سیاسی بوده است که به افشای بی امان
جریاناتی که درقبال سیاست کمک مالی ﮬفتا د میلیون دالری امپریالیست آمریکا به اپوزیسیون ایران موذیانه سکوت
پیشه کرده و با توجیه و ترفنﺪ استفاده از "تضادﮬای اردوی دشمنان" جهت برانﺪازی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی،
به جاده صاف کنان معنوی امپریالیست تبﺪیل شﺪه انﺪ ،پرداخته و ﮬیچگاه منافع کوتاه مﺪت را فﺪای منافع دراز مﺪت و
اصول انقالبی خود نکرده است .دهﮬا مقالهﻯ تحلیلی در مورد نقش امپریالیسم در ایران و منطقه و سازمانﮬاﻯ غیر
دولتی و افشای عوامل صهیونیسم و برخی ازجریانات منحرف سیاسی که تمام اصول انقالبی گذشتهﻯ خود را فﺪای دالر
و یا یوروی امپریالیستﮬا کردهانﺪ دلیلی بر مﺪعای ماست.
بیانیهﻯ راه کارگر روینﺪه و امیﺪ بخش است .به امیﺪ پیکارﮬای مشترک تمامی نیروﮬای انقالبی ضﺪ رژیم و
ضﺪ صهیونیست و ضﺪ امپریالیست .قسمتﮬائی از اطالعیهﻯ سازمان راه کارگر دربارهی این تریبونال را در زیر می
خوانیﺪ:
»  ......سرپرست تیم دادستانی این دادگاه "پیام اخوان" از گرداننﺪگان مرکز "اسناد حقوق بشر ایران" است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران نهادی است که بخش اصلی بودجهﻯ آن توسط دولتﮬای آمریکا و کانادا و نیز نهادﮬای
وابسته به طبقهﻯ حاکم آمریکا تأمین می شود .این نهادﮬا و نهادﮬای مشابه علیرغم ادعای بیطرفی سیاسی از ابزارﮬای
پیشبرد سیاستﮬای جهانخوارانهﻯ دولت آمریکا بوده و ربطی به منافع مردم ایران نﺪارنﺪ.
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» پیام اخوان ﮬم چنین مشاور حقوقی اول دفتر دادستانی دادگاه الﮬه در محاکمات میلوشویچ و روانﺪا از سال
 300۱تا سال  2999بود .تردیﺪی در جنایاتی که اسلوبودان میلوشویچ و سایر ﮬمﺪستان صرب وی در یوگسالوی
مرتکب شﺪنﺪ ،وجود نﺪارد .اما غایب بزرگ در این محاکمات ،سران قﺪرتﮬائی بودنﺪ که شرایط تجزیهﻯ یوگسالوی را
فراﮬم کرده و جنگ داخلی در این کشور میان ملیتﮬای گوناگون را برای پیشبرد سیاستﮬای جهانخوارانهی خود و
تجزیهﻯ یوگسالوی کارگردانی کردنﺪ .آیا امثال جورج بوش و تونی بلر و شرکاء به خاطر محاصرهﻯ ده سالهی عراق
که قتل صﺪﮬا ﮬزار کودک عراقی در پی داشت و سپس تجاوز به خاک عراق و قتلعام صﺪﮬا ﮬزار نفر دیگر برای
تسلط بر ثروتﮬای نفتی این کشور و یا رسوائیﮬائی نظیر جنایات زنﺪان ابوغریب  ...نبایﺪ در دادگاهﮬای مشابه محاکمه
می شﺪنﺪ؟ آیا این نوع دادگاه که تنها شکست خوردگان سیاستﮬای پلیس جهانی را به محاکمه می کشﺪ در خﺪمت
دادخواﮬی واقعی و برقراری عﺪالت است یا برای دست یابی بهﮬﺪفﮬای مورد نظر فاتحان نظم جهانی حاکم! «
» آیا بودجهﻯ دولتی که کودتای سیاه سال  3112علیهﻯ دولت ملی دکتر مصﺪق را سازمانﺪﮬی کرده؛ اولین
تجربهﻯ دموکراسی سیاسی در خاورمیانه را به خاطر تسلط بر منابع نفتی ایران نابود ساخته؛ حافظ ﮬمهﻯ
دیکتاتوریﮬای خونریز و فاسﺪ خاورمیانه است؛ علیهﻯ ﮬر خیزش مترقی برای آزادی و برابری بوده و ﮬست؛ نقش
مستقیم در حمایت از استبﺪاد سلطنت پهلوی و اعﺪام ﮬزاران کمونیست و آزادی خواه در کشورمان داشته؛ بهخاطر چنگ
انﺪاختن بر منابع نفتی لیبی تحت نام "مﺪاخلهﻯ بشردوستانه" کشور لیبی را به سرزمین سوخته تبﺪیل می کنﺪ ،می توانﺪ
در راه مبارزه برای دموکراسی در ایران به کار افتﺪ؟ پاسخ روشن است .این بودجه در خﺪمت تغییر رژیم از باال و
منجمﺪ کردن حرکت مردم برای تحمیل یک رژیم وابسته ﮬزینه می شود .آیا سیاست دولت آمریکا در خاورمیانه جز
تبﺪیل دیکتاتوریﮬای متمرد به دیکتاتوریﮬای خودی است؟ آیا حقوق بشر ادعائی دولت آمریکا ــ که ما آن را به خوبی
در زنﺪانﮬای ابوغریب و گوانتامو دیﺪهایم ــ جز وسیلهای برای پیشبرد سیاستﮬای امپریالیستی است؟ «
»  ......راسل متفکری بود با مواضع بسیار روشن در برابر جنایات امپریالیسم آمریکا .اما اکنون ﮬمان طور که
در باال اشاره کردیم رئیس تیم دادستانی تریبونال ،یکی از برگزیﺪگان و نورچشمیﮬای سرمایهﻯ جهانی است و متأسفانه
توانسته است اتحاد نیروﮬای طرفﺪار آمریکا با برخی نیروﮬای مﺪعی چپ و سوسیالیسم را سازمان دﮬﺪ .این واقعیت که
گرداننﺪگان این تریبونال حاضر نیستنﺪ تحت ﮬیچ عنوانی علیهﻯ تحریمﮬای ویرانگر که گلوی مردم ایران را در چنگال
خود میفشارد و تهﺪیﺪﮬای جنگی آمریکا و متحﺪش اسرائیل موضعگیری کننﺪ ،نشان دﮬنﺪهﻯ پالتفرم این اتحاد نامقﺪس و
سیاست ائئالفی آنﮬا میباشﺪ .تحریمﮬای فراگیر و تهﺪیﺪ جنگی اکنون دو بازوی اصلی پیشبرد سیاست امپریالیسم آمریکا
برای تغییر رژیم در ایران و جایگزین کردن رژیمی وابسته به خود در کشورما به جای فاشیسم مذﮬبی حاکم است« .
»  .........آنچه تازگی دارد این است که بخشی از نیروﮬای به اصطالح چپ رادیکال با طفره رفتن از اتخاذ
سیاست روشن و شفاف علیهﻯ رئوس اصلی سیاستﮬای آمریکا با نیروﮬای وابسته به نهادﮬا و سیاستﮬای آمریکا وارد
ائتالف شﺪه و دادستانی این محاکمه را به آنﮬا واگذار کردهانﺪ" .سازمان اقلیت"" ،کمیته مرکزی راه کارگر" و "حزب
کمونیست کارگری" از جملهی این نیروﮬا ﮬستنﺪ که علنا با صرفنظر کردن از مواضع روشن ضﺪ امپریالیستی ،به
ﮬمکاران این پروژه تبﺪیل شﺪهانﺪ .سازمان ما با تأکیﺪ بر سنت پیکارجویانهی ضﺪامپریالیستی چپ ایران ،این انحراف را
محکوم می کنﺪ و از فعالین این سازمانﮬا می خواﮬﺪ که رﮬبرانشان را در برابر سیاستﮬای اتخاذ شﺪه وادار به
پاسخگوئی کننﺪ .این بخش از چپ ایران خط قرمز استقالل و عﺪم ائتالف با نیروﮬای طرفﺪار سیاستﮬای آمریکا را به
کناری نهاده و در حقیقت سنت پیکارجویانهﻯ ﮬزاران مبارز انقالبی چپ جان باخته و پیکارجوی رادیکال کشورمان را
پایمال کردهانﺪ .ما این انحراف غیرقابل چشمپوشی را قویا محکوم ساخته و دالئل مضحکی را که این نیروﮬا برای توجیه
سیاستﮬای خود اقامه میکننﺪ را مردود میدانیم«.
میتوان با تحلیلﮬای منﺪرج در این بیانیه زاویه داشت .اما در یک نکته تردیﺪی نیست و آن جهتگیری اصولی و
شجاعانهی بیانیه در امتناع از تبﺪیل شﺪن به ابزاری در دست صاحبان سرمایهﮬای جهانی است .این تﺪاوم ﮬمان مقاومتی
است که نسل بهخاک افتادهی زنﺪانیان دﮬهی سیاه شصت جانشان را بر سر آن نهادنﺪ .این مقاومتی است که امروز ﮬم با
امتناع از فروش آرمانﮬا در بازار "آزاد"ی خود را نشان میدﮬﺪ.
موضعگیری سازمان راه کارگر نیز بر بستر درخشش آن دسته از بازمانﺪگان کشتارﮬای دﮬهی شصت قرار دارد
که با غیبتشان در این نمایش مضحک و سالوسانه به زیبائی درخشیﺪنﺪ .آن دسته از سلحشوران مقاومت در زنﺪانﮬا که
امروز نیز نشان می دﮬنﺪ که نه فقط در مقابل شکنجه و تهﺪیﺪ اعﺪام مقاومت کردنﺪ ،بلکه در برابر وسوسهی تبﺪیل شﺪن
به"شخصیت" نیز مقاومت می کننﺪ .دستانﺪرکاران تریبونال ــ شایﺪ ــ گمان نمیکردنﺪ که کسانی ﮬم بتواننﺪ در مقابل این
رشوهی "شیرین" مقاومت کننﺪ .اما ﮬمهی آن بازمانﺪگانی که از این معرکه دور مانﺪنﺪ و ﮬمهی آنﮬائی که علیهﻯ آن
ایستادنﺪ و عطای فکل لکه و کراوات در مقابل تریبونال محترم را به لقای آن بخشیﺪنﺪ ،نشان دادنﺪ که چگونه میتوان
آرمانﮬای به خاک افتادگان را در ایستادگی امروز ــ که ساختن فردا را بشارت میدﮬﺪ ــ پاس داشت .این صفی از
رزمنﺪگانی است که با ﮬر تفاوتی ،در حراست از میراث انقالبی نسل مبارزان دﮬهی شصت متحﺪانه ایستادهانﺪ .غیبت
چهرهﮬای درخشان مقاومت در تریبونال به ﮬمان انﺪازه که اعتبار دروغین آن را به چالش کشیﺪ ،به ﮬمان انﺪازه نیز
ایستادگی خود آنﮬا را برجسته نمود .از وحیﺪ صمﺪی تا وزیر فتحی و از ﮬمایون ایوانی تا محمود خلیلی و شهاب
شکوﮬی و فرخ قهرمانی و فریﺪه ثابتی و ستاره عباسی و مژده ارسی و بهزاد دشتبانی و سیاوش محمودی و ﮬمهی
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دیگرانی که پا به این معرکه نگذاشتنﺪ ،ﮬمه و ﮬمه اعتباری را به میان کشیﺪنﺪ که نه تنها حقیقی است ،بلکه بخشی از
سنگ بنای آینﺪه روشن جامعهی ایران نیز خواﮬﺪ بود.
این تریبونال ﮬم مثل واقعهسازیﮬای دیگر به پایان میرسﺪ .اما آنچه از آن برای انقالب اجتماعی آینﺪه ایران
برجا میمانﺪ ،نه در درون آن ،بلکه در بیرون آن شکل گرفته است .نه با شرکت در آن ،بلکه با امتناع از شرکت در آن
و این روینﺪه و امیﺪ بخش است.
حزب کار ایران (توفان) اضافه می کنﺪ که این فیل ﮬوا کردن امپریالیستی ــ صهیونیستی ،این تبلیغات دشمنان
واقعی و ریاکار حقوق بشر در جهان ،بخشی از جنگ روانی امپریالیستﮬا ،برای اپوزیسیون سازی ایرانی ،آنهم نه با
نام "کنگرهﻯ ملی عراق" ،نه با نام "ارتش آزاد سوریه" ،بلکه با یک نام "ایرانی و قومی" است .این سر و صﺪا
ریاکارانه در وضعیت کنونی مورد نیاز امپریالیستﮬاست تا صﺪای اعتراض مردم جهان در زورگوئی به ایران و تحریم
اقتصادی جنایتکارانه ،مردم ایران را تحتالشعاع قرار داده و افکار عمومی را از جنایاتی که در منطقه در حال
اجراست ،منحرف سازد .بخش اعظم این اپوزیسیو ِن ﮬمﺪست تریبونال در خﺪمت این سیاست و در پا رکابی
امپریالیستﮬا فعال است و مﺪتهاست از کیسهﻯ مالی دالر آمریکائی ،پونﺪ انگلیسی و یورو ﮬلنﺪی تأمین معاش می کنﺪ.
تشدید مبارزهﻯ طبقاتی و تکیه بر این اصل که مبارزه برای سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسالمی ،نه تنها
بایﺪ با تکیه بر نیروی الیزال مردم ایران تحقق پذیرد ،بلکه بایﺪ ﮬمواره بر ضﺪ امپریالیسم و صهیونیسم و دسیسهﮬاﻯ آنها
نیز مبارزه نمایﺪ ،یک امر روشن و شفاف انقالبی برای تعیین جبههﻯ انقالب و ضﺪ انقالب ،جبههﻯ مبارزان انقالبی و
ﮬمﺪستان امپریالیسم و صهیونیسم در ایران است.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!
دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!
حزب کارایران(توفان)
 0تیر  3193برابر با  70ژوئن 7237
www.toufan.org

*********

فاجعهﻯ کودکان ،این صاحبان و سازندگان آینده

روز  21خرداد ماه گذشته ( 32ژوئن) ،در "روز جهانی مبارزه با کار کودک" ،خبرگزاریﮬاﻯ مختلف با استناد
به منابع سازمان ملل متحﺪ گزارش دادنﺪ که:
»  237میلیون کودک در جهان کار می کننﺪ و بیش از  7میلیون کودک نیز در تجارت سکس
مورد سوءاستفاده واقع می شونﺪ.« .
قبل از ﮬر صحبتی تأکیﺪ مؤکﺪ الزم است که آمارﮬای رسمی ،بخصوص آمار سازمان ملل متحﺪ که بر اساس
منابع رسمی دولتﮬا جمع آوری و تنظیم می شونﺪ ،به ﮬیچ وجه و به طور کلی ،قابل اعتماد نیستنﺪ و نمی تواننﺪ بیانگر
واقعیتﮬاﻯ جوامع انسانی موجود باشنﺪ .شاﮬﺪ انکار ناپذیر این مﺪعا ،این که ﮬر انسانی در محیط زنﺪگی و یا کار خود،
اگر نگوئیم دهﮬا ،حﺪاقل چنﺪین کودک کار ،خیابانی و بی پناه را می شناسﺪ که نامشان در ﮬیچ دفتر آماری ثبت نشﺪه
است .با این وجود ،اگر حتی آمارﮬای رسمی را به عنوان منبع پایه بپذیریم ،باز ﮬم نتایج به شﺪت تکانﺪﮬنﺪهاﻯ به دست
می آیﺪ و برای ارائهﻯ تصویر روشن و ملموس تر ،بایﺪ گفت که ﮬمین رقم مجموعا  229میلیون کودک مشغول به
کارمزدوری و گرفتار در عرصهﻯ تجارت سکس ،با کل جمعیت سه کشور اروپائی آلمان ،انگلستان و فرانسه برابر
است.
بر اساس ﮬمین ادعای آماری کامالً غیرواقعی سازمان ملل متحﺪ ،می توان گفت که ،در حﺪود یک چهارم،
یعنی ،در حﺪود  3و نیم میلیارد نفر از جمعیت بیش از  2میلیارد نفری جمعیت انسانی جهان را کودکان ،این صاحبان و
سازنﺪگان آینﺪه تشکیل می دﮬنﺪ که از ﮬر  2کودک ،یک نفر آن کار می کنﺪ و از ﮬر  199کودک ،یک کودک قربانی
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تجارت سکس می شود.
ﮬر گاه فاجعهﻯ کودکان به ﮬمین میزان و به ﮬمین موارد ختم می شﺪ ،باز جای شکرش باقی بود .چرا که واقعیت
فاجعهﻯ کودکان در نظام غیرانسانی سرمایهﺪاری به مراتب عمیق تر و ﮬولناک تر از این آمارﮬا و ادعاﮬاست .بعیﺪ
نیست که وخامت ﮬر سال از سال پیش اوضاع کودکان جهان مهم ترین دلیل نامگذاری روز  32ژوئن از سوی سازمان
جهانی کار بنام "روز جهانی مبارزه با کار کودک" در سال  ،2992بوده باشﺪ .زیرا ،ﮬمهﻯ شواﮬﺪ گواﮬی از آن
می دﮬنﺪ که اوضاع کودکان جهان ،به ویژه طی دو دﮬهﻯ اخیر ،توأم با تغییر و تحوالت بنیادی اوضاع جهان به نفع
نظام غیرانسانی سرمایهﺪاری ،دستخوش تغییرات شﺪیﺪا فاجعه باری گردیﺪه و ﮬمرا ه با تعمیق و گسترش بحران
ساختاری سرمایهﺪاری ،بر دامنهﻯ وخامت آن نیز رفته رفته افزوده می شود.
توجه داشته باشیﺪ که بنا به اعتراف مادلن اولبرایت ،وزیر خارجهﻯ اسبق امپریالیسم آمریکا ،تنها در عراق ،در
اثر اجرای تحریمﮬاﻯ سازمان ملل متحﺪ تا زمان اشغال این کشور از سوی امپریالیستﮬاﻯ آمریکا و انگلیس در سال
 ،2991بیش از  299ﮬزار کودک عراقی در اثر سوءتغذیه و کمبود دارو ،جان باختنﺪ.
در کشورﮬای پیشرفتهﻯ سرمایهﺪاری ،بخصوص اروپا و آمریکا ،کودکان نه به عنوان صاحبان و آینﺪه سازان،
بلکه به عنوان مهم ترین ابزار برای تأمین منافع تاجران و دالالن بازار سکس و فروشنﺪگان اعضای بﺪن انسان ،مﺪیران
مافیای گﺪائی و قاچاق مواد مخﺪر ،جنگساالران و جنایتکاران سازمانیافته مورد سوءاستفاده واقع می شونﺪ .در اغلب
کشورﮬای کمتر رشﺪ یافته ،بخصوص ،در کشورﮬای آفریقائی قریب نیمی از کودکان در اثر فقر و سوءتغذیه تحمیلی
غرب و بیماری صادراتی ایﺪز ،قبل از رسیﺪن به سن پنج سالگی می میرنﺪ .در کشورﮬائی مثل ایران ،پاکستان ،ﮬنﺪ
شمار کودکان کار و بیخانمان سر به میلیونﮬا می زنﺪ .در کشورﮬای جنوب شرقی آسیا مثل فیلیپین و تایلنﺪ که در تقسیم
کار بینالمللی به مراکز عیاشی تبﺪیل شﺪهانﺪ ،کودکان "لذیذترین طعمه"ﻯ عیاشان بیمار به شمار می رونﺪ .در مناطق
جنگی ،مثل افغانستان ،عراق ،سومالی ،لیبی ،ﮬمواره در فلسطین و در حال حاضر در سوریه و غیره ،گروهﮬاﻯ
تروریستی تحت فرمان غرب ،کودکان را به مزدوری می گیرنﺪ ،اجیر می کننﺪ و در عین حال ،با قتل عام کودکان در
شرایط جنگی ،با حمایت گستردهﻯ رسانهﮬاﻯ امپریالیستی ،علیهﻯ رژیمﮬاﻯ حاکم ،تبلیغات سوء راه می انﺪازنﺪ.
فراموش نمی کنیم که اکثریت قریب به اتفاق ﮬزاران مقتول بمباران  11روزهﻯ لبنان و  22روزهﻯ نوار غزه توسط
صهیونیسم اسرائیل را کودکان ،زنان و پیران تشکیل می دادنﺪ .بر اساس گزارشات مختلف ،در طول جنگﮬاﻯ
استعماری نزدیک به یک و نیم دﮬهﻯ اخیر ،یعنی از آغاز جنگﮬاﻯ بالکان به این سو ،بیش از  2میلیون کودک کشته
شﺪه و نیز ،آمار کودکان مجروح و معلول به  ۱ -1برابر تعﺪاد مقتولین سر می زنﺪ .شمار کودکان یتیم تنها در عراق پس
از اشغال این کشور در سال  2991تا سال  ،2992که مهر و محبت والﺪین محروم شﺪنﺪ ،از مرز چهار میلیون کودک
گذشته بود و تعﺪاد کودکان بیخانمان و فراری از مناطق جنگی مقیم اردوگاهﮬاﻯ پناﮬنﺪگان ،به تﺪریج به حوالی ۱9
میلیون نفر نزدیک می شود.
به اضافهﻯ اینها ،به جرأت می توان گفت که اوضاع کودکان اروپای شرقی و جمهوریﮬاﻯ سابقا متحﺪهﻯ
شوروی از وضع کودکان عقب مانﺪه ترین کشورﮬای جهان ﮬم وخیم تر است .در این منطقه ،که تا آن وقت زمینهﻯ کار
و سوءاستفاده جنسی از کودکان وجود نﺪاشت ،کودکان اولین و بیش ترین قربانیان سامانهﻯ منحط سرمایهﺪاری
افسارگسیختهﻯ نئولیبرال گردیﺪنﺪ .بﺪین ترتیب که ،در نتیجهﻯ فروپاشی نظام سرمایه داری دولتی موجود این کشورﮬا تا
سالﮬاﻯ نود قرن میالدی گذشته و بستن فوری و فوتی محلﮬاﻯ کار و تولیﺪ ،بیکاری و فقر تودهاﻯ بر جوامع مستولی
شﺪ و در نتیجه ،کودکان به صورت انبوه به "امان خﺪا" در خیابانﮬا رﮬا شﺪنﺪ .مثال ،در روسیه ،بزرگ ترین و
پرجمعیت ترین جمهوری منشعب از اتحاد شوروی ،بر اساس آمارﮬای رسمی (صرفنظر از این که این آمار ﮬم منطبق
بر واقعیات نیستنﺪ) ،از تقریبا  22میلیون کودک ،بیش از  7میلیون نفر آنها کودکان خیابانی ﮬستنﺪ که ﮬر یک ،بنحوی
از انحاء مورد سوءاستفادۀ انواع بانﺪﮬای جنائی ،مواد مخﺪر ،فحشاء و امثالهم واقع می شونﺪ .در پی این رخﺪاد
جنایتکارانه علیهﻯ کودکان بود که گلهﮬاﻯ دالالن و تاجران "محبت" و اعضای بﺪن انسان ،گماشتگان مافیای گﺪائی و
مواد مخﺪر ،کارچاق کنﮬاﻯ جنایات سازمان یافته و جنگ افروزان بینالمللی و میسیونرﮬای مذﮬبی از اروپا و آمریکا،
از اسرائیل و شیخ نشینﮬاﻯ مرتجع خلیج فارس و عربستان سعودی ،به منظور تکمیل صفوف بانﺪﮬای جنایتکار و
قاچاق و ارتشﮬاﻯ مزدور ،برای پرکردن حرمسراﮬا و فاحشه خانهﮬاﻯ خود به جمهوریﮬاﻯ منشعب از اتحاد شوروی
و اروپای شرقی سرازیر شﺪنﺪ .در ﮬمین رابطه یادآوری پاسخ رئیس جمهور آمریکا ،آقای باراک اوباما به سؤال
خبرنگار تلویزیون "روسیه  "24روسیه( )2۲7۲2939دربارهﻯ علل قتل  37کودک خریﺪاری شﺪه از روسیه ،بسیار
قابل تأمل است .او می گویﺪ" :بلی ،متأسفانه ،سال گذشته  37نفر از میان دهﮬا ﮬزار کودک روسیه که خانوادهﮬاﻯ
آمریکائی به فرزنﺪی پذیرفتهانﺪ ،در اثر کاربست روشﮬاﻯ نادرست تعلیم و تربیت به دست والﺪین جﺪیﺪ کشته
شﺪهانﺪ."...
طبیعتا ،رد پای این "دهﮬا ﮬزار کودکی" را که آمریکائیﮬا و اروپائیان "دمکرات و بشردوست" به طور منظم
از کشورﮬای مختلف خریﺪاری کرده و می کننﺪ ،می توان در صفوف ارتشﮬاﻯ مزدور ،در میان دسته بانﺪﮬای قاچاق
مواد مخﺪر ،در بیمارستانﮬاﻯ انتقال اعضای بﺪن و در عیاشخانهﮬاﻯ سرمایهﺪاران دیﺪ .وﮬم چنین ،رد پای آنها در
حوادث اتحاد شوروی و یوگسالوی ،در جنگﮬاﻯ استعماری علیهﻯ افغانستان و عراق و پاکستان ،علیهﻯ لیبی و
سوریه ،در "انقالبﮬاﻯ رنگی" و در بمبگذاریﮬاﻯ انتحاری و انفجار اماکن عمومی و کشتار مردم بیگناه ،در بمباران

33

توفان الکترونیکی شماره 22

تیر ماه 3109

مناطق مسکونی کشورﮬای مختلف ،در کشت و کشتارﮬای صادراتی به اصطالح بین اقوام و طوایف و ملتﮬا ،بین
پیروان ادیان و مذاﮬب مختلف به دست ﮬمﺪیگر ،به وضوح قابل مشاﮬﺪه است.
در اینجا ،ذکر این نکته نیز بسیار حائز اﮬمیت است که مشتریان و خریﺪاران کودکان ،حتی در شرایط وقوع
سوانح و بالیای طبیعی نیز به کودکان مردم فاجعه زده رحم نمی کننﺪ .ﮬنوز از یادﮬا نرفته است که به دنبال وقوع زلزله
در کشور کوچک ﮬائیتی ،بالفاصله بعﺪ از گسیل نظامیان آمریکائی به این کشور ،سر و کلهﻯ "مشتریان" کودکان نیز
در این جزیرهﻯ فالکت زده پیﺪا شﺪ و شایﺪ برای خاک پاشیﺪن به چشم مردم جهان بود که  39نفر از این خریﺪاران
آمریکائی در جریان قاچاق  19کودک که ﮬر یک از آنها را به قیمت  79دالر خریﺪه بودنﺪ ،در تاریخ  13ژانویه
 ،2939در مرز جمهوری دومنیکن دستگیر شﺪنﺪ .البته ،نبایﺪ تصور کرد که پرونﺪهﻯ فاجعهﻯ کودکان به این لیست
کوتاه ختم می شود.به ﮬیچ وجه! بلکه ،ضخامت این پرونﺪه و بلنﺪی این لیست ،با بلنﺪی تاریخ نظامﮬاﻯ مبتنی بر مالکیت
خصوصی ،به خصوص ،سرمایهﺪاری برابری می کنﺪ.
با این تفاصیل ،امروز دیگر ﮬمهﻯ بشریت جهان و ﮬر انسان خردمنﺪ و بی غرضی بایﺪ به دور از ﮬر گونه توﮬم
و خیال پردازی این واقعیت را بپذیرد که نه با مواعیظ دینی ــ مذﮬبی ،نه با نصایح اخالقی و بﺪتر از آنها ،نه با تﺪوین و
تصویب مقررات و قوانین ﮬر چه سختگیرانه تر و یا با امضای منشورﮬا و معاﮬﺪات ملی و بینالمللی ،نه با تعیین و
نامگذاری روزﮬای بزرگﺪاشت و یادبود ،نه با اجرای کنسرتﮬاﻯ "خیریه" و ایجاد صنﺪوقﮬاﻯ کمک و غیره،
نمی توان به جنگ علیهﻯ تضییق گستردهﻯ حقوق کودکان رفت؛ نمی توان به کار کودکان و به سوءاستفادهﻯ جنسی از
آنها خاتمه داد؛ نمی توان در راه دادوستﺪ آنها به ﮬر منظوری ،مانع ایجاد کرد و از فالکت و فاجعهﻯ کودکان نگون بخت
جلوگیری کرد .بلکه برعکس ،برای رشﺪ وتعلی م و تربیت سالم کودکان ،برای ساختن دنیای امن و آسوده و سرشار از
محبت و مهربانی برای آنها ،بایﺪ زمینهﮬاﻯ عینی و ذﮬنی آن را فراﮬم ساخت ،بایﺪ والﺪین کودکان را با کار و مسکن
مطمئن و مناسب تأمین کرد؛ بایﺪ با اجرای برنامهﮬاﻯ اجتماعی ــ اقتصادی عادالنه ،آن علل و عواملی را که زمینهﻯ
کار ،بی خانمانی و داد و ستﺪ ،آسیب پذیری جسمی و روانی کودکان را فراﮬم ساخته است ،از میان برداشت و این مهم،
ﮬمان طور که تاریخ جهان گواه است ،حﺪاقل با وجود اردوی عظیم بیکاران در جوامع سرمایهﺪاری به ﮬیچوجه ممکن
نیست .دلیل بﺪیهی و سادهﻯ این مﺪعا اینکه ،اگر حل معضل کودکان در شرایط سلطهﻯ نظام بی نظم سرمایهﺪاری ممکن
می بود ،حﺪاقل یک چهارم کودکان جهان به وضع اسفبار کنونی دچار نشﺪه بودنﺪ .بنابراین ،بﺪون برقراری نظام
عادالنهﻯ اجتماعی ،بﺪون نابودی کامل نظام غیرانسانی سرمایهﺪاری که زاینﺪۀ ﮬمهﻯ علل نگونبختی کودکان و به طور
کلی ،بیش از نود درصﺪ بشریت جهان است،نه از فاجعه و فالکت کودکان می توان جلوگیری کرد و نه جهان محل امنی
برای کودکان ،این آسیب پذیرترین ردهﻯ سنی بشریت خواﮬﺪ بود.

*********

مفهوم میهن دوستی ،انترناسیونالیسم و " جهان وطنیسم "
خطاب به نیروهای میهن دوست و انقالبی
پیرامون مبحث منافع ملی و مناقشات بین ایران و ممالک عربی در مورد جزایر سه گانه و تحریکات
امپریالیستی علیهﻯ مردم ایران مقالهﻯ ارزشمنﺪ توفان شماره  3۱2خرداد  03ارگان مرکزی حزب کارایران مباحث
متنوعی را در فیسبوک و تارنماﮬاﻯ سیاسی خبری دامن زده است .این مقاله در پایان خطاب به مبارزین ضﺪ رژیم چنین
رﮬنمود داد" :روی سخن ما با ﮬمه ایرانیﮬاﻯ میهن دوست است .نیرویﮬاﻯ انقالبی در ایران و نه خود فروختگان و
فریب خوردگان .امروز ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم تالش می کنﺪ ،در میان نیروﮬای چپ سرباز گیری کنﺪ.
کافی است شما به موضعگیریﮬاﻯ آنها توجه کنیﺪ ،برایشان مهم نیست که نام خلیج فارس چه باشﺪ ،جزایر سه گانه
متعلق به ایران باشنﺪ و یا نباشنﺪ ،ایران حق مسلمی برای غنی سازی اورانیوم داشته باشﺪ یا نﺪاشته باشﺪ ،قطعنامهﮬاﻯ
غیر قانونی در شورای امنیت علیهﻯ ایران را تصویب کننﺪ یا نکننﺪ ،صهیونیستﮬا و امپریالیستﮬا مغایر منشور ملل
متحﺪ ایران را به تجاوز و جنگ و قتل عام مردم تهﺪیﺪ کننﺪ یا نکننﺪ ،ایران را با مصوبهﻯ کنگرهﻯ آمریکا به طور
یکجانبه و غیر قانونی و قلﺪرمنشانه ،تحریم کننﺪ یا نکننﺪ .این اپوزیسیون خود فروخته و به ظاﮬر "چپ" سرنوشت ایران
برایش بی تفاوت است .آنها با برافراشتن یک پرچم قالبی انقالبی و سنگرگیری در پس جنایات جمهوری اسالمی به ﮬر
خیانتی تن در می دﮬنﺪ .این عﺪه جاده صاف کن معنوی تجاوزکاران به ایران ﮬستنﺪ".
در ﮬمین رابطه عﺪهاﻯ با تفکر ترتسکیستی ،ضﺪ ملی و ضﺪ میهنی به موضوع منافع ملی خورده گرفته و اساسا
به نفی آن پرداختهانﺪ .طبق تراوشات آشفتهﻯ این منحرفین" ،کارگران ایران نه وطن دارنﺪ و نه تمامیت ارضی و نه
منافع ملی و نه جزایر سه گانه و....نه !....آنچه برای طبقهﻯ کارگر ایران مهم است ،مبارزهﻯ طبقاتی و انترناسیونالیسم
و نه " میهن دوستی"...
متأسفانه ما امروز با تفکراتی روبرو ﮬستیم که ساخته و پرداختهﻯ بنگاهﮬاﻯ امپریالیستی برای تکه پاره کردن
ایران است این افراد و گروهﮬای سیاسی به قﺪری آلوده به تبلیغات امپریالیستی و نظریات ضﺪ کمونیستیانﺪ و در جهل و
فقرآگاﮬی به سر می برنﺪ که انسان در حیرت می مانﺪ .این چپ نماﮬای رنگارنگ ﮬنوز معنی ومفهوم منافع ملی ایران
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را نمی فهمنﺪ و با مشتی شعارﮬای توخالی در قبال اوضاع ایران به عنوان جاده صاف کنان معنوی تجاوزکاران به میهن
ما عمل می کننﺪ .برای اینان مهم نیست که نام خلیج فارس چه باشﺪ ،جزایر سه گانه متعلق به ایران باشنﺪ و یا نباشنﺪ،
ایران حق مسلمی برای غنی سازی اورانیوم داشته باشﺪ یا نﺪاشته باشﺪ ،قطعنامهﮬاﻯ غیر قانونی در شورای امنیت
علیهﻯ ایران را تصویب کننﺪ یا نکننﺪ ،صهیونیستﮬا و امپریالیستﮬا مغایر منشور ملل متحﺪ ایران را به تجاوز و جنگ
و قتل عام مردم تهﺪیﺪ کننﺪ یا نکننﺪ ،ایران را با مصوبهﻯ کنگرهﻯ آمریکا به طور یکجانبه و غیر قانونی و قلﺪرمنشانه،
تحریم کننﺪ یا نکننﺪ .این عالیجنابان به ظاﮬر "چپ" سرنوشت ایران برایشان مهم نیست.،آنها در مقابل تبلیغات کرکننﺪهﻯ
امپریالیستﮬا کامال خلع سالح شﺪه ﮬمان حرفﮬاﻯ رسانهﮬا و انﺪیشمنﺪان بورژوازی را درقالب ظاﮬرا چپ
تکرارمی کنﺪ.حال در پاسخ به دستچینی از پاسخ به پرت و بال گوئیها توجه کنیﺪ.
دستچینی از چند پاسخ کوتاه به این الطالئات برگرفته از فیسبوک توفان را مالحظه فرمائید:
« اینان که از نظر سیاسی منحرف و تفکرشان ارتجاعی است ،با نقابﮬاﻯ "انقالبی" و کارگری و حتی ماوراء
انقالبی ،خود را در جلوی کارزار تبلیغاتی امپریالیستﮬا و صهیونیستﮬا قرار می دﮬنﺪ،که بعله ما کمونیستﮬا میهن
نﺪاریم ،مرز جغرافیائی نﺪاریم ،منافع ملی نﺪاریم........ ،زیرا ما "انترناسیونالیست" ﮬستیم" ،ما مﺪافع انقالب جهانی
ﮬستیم"......تجاوز و تحریم اقتصادی و تجزیه و پاره پاره کردن ایران به ما چه !....این جماعت پریشان حال ﮬنوز
نفهمیﺪهانﺪ که میهن دوستان واقعی کمونیستﮬا ﮬستنﺪ و کمونیستی که ضﺪ میهن دوستی است انترناسیونالیست نیست
،غذای لذیز نهنگان امپریالیست است».
اینکه این عده مبلغ وطن فروشی ﮬستنﺪ و بﺪان افتخار نیز می کننﺪ ،این که با چنین انﺪیشهﻯ ارتجاعی و
ترتسکیستی مخالف امکان انقالب سوسیالیستی در یک کشور ﮬستنﺪ و در دام نظرات ضﺪ کمونیستی منصور حکمت
گرفتار آمﺪهانﺪ و به اردوی "جهان وطنان" پیوستهانﺪ و به نفی مسئلهﻯ ملی ،میهن دوستی و مبارزه با امپریالیسم می
پردازنﺪ  .....پﺪیﺪهﻯ تازهاﻯ نیست .سالﮬاست این نظریهﻯ ارتجاعی در رابطه با اشغال عراق و افغانستان و لیبی ....و
تحریم اقتصادی ایران و خطر تجاوز نظامی به ایران افشا شﺪه و چنین "چپﮬائی" به چپ پارکابی امپریالیسم در منطقه
معرف حضور ﮬمگان ﮬستنﺪ .کسی که وطنفروش است ،ضﺪ کمونیست و ﮬوادار امپریالیسم نیز می باشﺪ.چنین
"کمونیستﮬائی" مطمئنا مورد مهر امپریالیستﮬا و صهیونیستﮬا قرار گرفته و خواﮬنﺪ گرفت .از وطنفروشی فضیلتی
ساختن افتخار نیست ،عقب مانﺪگی سیاسی و فقر تئوریک است.
جهان وطنیسم انترناسیونالیست نیست
به نظر می رسد این آقایان قبل از آن که انترناسیونالیست باشنﺪ" ،جهان وطن ﮬستنﺪ ".جهان وطن" بﺪین معناست
که ﮬوادار حکومت جهانی و دنیای بﺪون مرز است و آن را موذیانه مظهر مﺪرنیسم و ترقی جلوه می دﮬﺪ ،با این تفاوت
که به ملت و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ،استقالل ملل ،حق حاکمیت ﮬر ملت مفروض ،تمامیت ارضی کشورﮬا،
اعتقادی نﺪارد ،روابط میان ملتﮬا و اساسا مقولهی ملت را کهنه شﺪه می دانﺪ و می خواﮬﺪ آن را با مقولهی اتحادﮬای
فراملی جایگزین کنﺪ" .جهان وطن" سنن و فرﮬنگ ملی را نفع می کنﺪ" ،جهان وطن" این گونه تبلیغ و القاء می کنﺪ که
به این دلیل که خودش واژهی ملت را نمی پذیرد و "فراملی" فکر می کنﺪ و مرزﮬا را قبول نﺪارد ،مترقی است .وی
پﺪیﺪهی ملت را به گذشتهی دور متعلق می دانﺪ .ایﺪئولوژی "جهان وطنی" که جهان را وطن خود می نمایﺪ و تعلقات ملی
ملل ،استقالل ملی آنها را ،آن ﮬم در دوران امپریالیسم و جهانی شﺪن سرمایهﺪاری نفی می کنﺪ .یک ایﺪئولوژی ارتجاعی
در خﺪمت امپریالیسم جها نی ،در خﺪمت نفی حقوق ملل و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنها قرار دارد .این ایﺪئولوژی،
ایﺪئولوژی استعمارگران است .که فقط جهانی را در زیر سلطهی انحصارات می خواﮬنﺪ و مردم را با این تئوری به
تسلیم در قبال آنها دعوت می کننﺪ .جهان بﺪون مرز آنها جهانی نیست که کمونیستﮬا می خواﮬنﺪ بر قبر مالکیت
خصوصی بر وسایل تولیﺪ و نفی بهره کشی فرد از فرد به پا دارنﺪ .در جهان مورد نظر آنها ﮬمهی دول و ملل بایﺪ به
حلقوم امپریالیسم روان شونﺪ و از ﮬویتﮬای ملی خویش دست بردارنﺪ .آنها با این ایﺪئولوژی که با خرواری از اتهام به
دیگران که گویا ناسیونالیست و شوونیست ﮬستنﺪ و برای ملت خود و نه انسانﮬا؟؟!! ارجحیت قایلنﺪ به جنگ کمونیستﮬا
می رونﺪ تا زیر این پوشش عوامفریبانه و به ظاﮬر مترقی و مﺪرن به دور از "محﺪودیتﮬای تنگ نظرانهی ملی"،
سیاست گستاخانه و تجاوزکارانه و مﺪاخله گرانهی امپریالیسم را در تمامی عرصهﮬای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و
فرﮬنگی توجیه کننﺪ ،تا ملل و دول ضعیف تر و حتی دول امپریالیستی ضعیف تر را به حلقوم امپریالیسم متفوق بکشاننﺪ
و زمینهی فکری این نوع ادغامﮬا ،منضم گردانیﮬا و یا استعمار نوین را فراﮬم آورنﺪ.
میهن دوست و انترناسیونالیست
کسی که عشق به میهنش دارد ،نه عشق به گاو صنﺪوق پول و غارت ثروت میهن و خیانت به منافع زحمتکشان،
میهن دوست است .چنین میهن دوستی انترناسیونالیست نیز می باشﺪ.دکتر تقی ارانی ،خسرو گلسرخی ،حیﺪرخان
عمواوغلی ،وارطان ،سیامک ،بابا پورسعادت ،قﺪرت فاضلی ،حسن مختاری و ﮬزاران کمونیست دیگر در سرزمین ما
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میهن دوست و انترناسیونالیست بودنﺪ.انترناسیونالیسم پرولتری بیان عالقهی واحﺪ و اتحاد خﺪشه ناپذیر طبقهی کارگر
سراسر جهان در مبارزهی متحﺪ آنها علیهی دشمن مشترک یعنی سرمایهﺪاری و امپریالیسم است .انترناسیونالیسم بیان
وحﺪت اﮬﺪاف آنها برای برچیﺪن بهره کشی انسان از انسان و تقویت روحیهی برادری بینالمللی میان کارگران جهان
است .برچیﺪن مالکیت خصوصی بر وسائل تولیﺪ و ساختمان جامعهای انسانی و بﺪون ستم و بهره کشی است .این
ایﺪئولوژی کارگران صرفنظر از ملیت ،نژاد ،مذﮬب و قومیت آنهاست .انترناسیونالیسم پرولتری مظهر برادری بی
ﮬﺪف واحﺪ که عبارت از جامعهای بی طبقه و جهانی باشﺪ که در
شائبه و ﮬمبستگی جهانی کارگران است .آنها برای
ِ
مرکز آن انسان و حیثیت وی قرار داشته باشﺪ و به مقام ارزشمنﺪ خویش نایل شود ،مبارزه می کننﺪ.انترناسیونالیستﮬا با
الهام از این ایﺪه به حمایت از انقالب سوسیالیستی اکتبر پرداخته و شوروی لنینی ــ استالینی را مورد حمایت بی دریغ
خود قرار دادنﺪ.

*********

تراژدی در سوریه
چه کسی مسئول ترورها در سوریه است؟
مقالهﺍﻯ از پرولتر شماره  42ارگان سیاسی تبلیغی حزب کمونیست سوئﺪ
به تاریخ  34ژوئن 2932
« ترور مردم سوریه یک فاجعه است .در غرب رژیم سوریه به عنوان مسبب این فاجعه معرفی می شود .اما
در مورد این که آمریکا و عربستان سعودﻯ طى سالها از گروههاﻯ تندرو و اسالمى علیهﻯ بشار اسد و دیگر
نیروهاﻯ "دشمن" در همسایگى سوریه پشتیبانى نمودهاند سخنى نمی رود( Patrik Paulov .عضو حزب
کمونیست سوئد) مناقشهﻯ جارﻯ در سوریه را در رابطهاﻯ گسترده تر مورد بررسى قرار مي دهد:.
در خالل ماهﮬاﻯ اخیر ترور علیهﻯ مردم سوریه افزایش یافته است .در برخى از استانﮬاﻯ قربانى خشونت،
اعﺪامﮬا ،آدم ربائیﮬا ،بمب گذاریﮬاﻯ انتحارﻯ و قتل عام به رویﺪادﻯ عادﻯ مبﺪل گشته است .زماني که جهان غرب
ﮬمصﺪا رژیم سوریه را مقصر اعالم مي کنﺪ این نه مﺪارک بلکه منافع سیاسى ﮬستنﺪ که مالک قضاوت قرار مي گیرنﺪ.
مسئله بر سر ایجاد افکار عمومی براﻯ تغییر رژیم است .
رسانهﮬاﻯ خبرﻯ اغلب بﺪون تحقیق و یا ارزیابى انتقادﻯ گفتهﮬائی را از سوﻯ "سوريﮬاﻯ مخالف" و "ناظران
حقوق بشر" منتشر مي کننﺪ .به نظر مي آیﺪ که آموزشﮬاﻯ گرفته شﺪه از جنگﮬاﻯ گذشته وجود خارجى نﺪارنﺪ .کمتر
از ده سال از نیرنگ سالح کشتار جمعى که با تمام وجود مورد پشتیبانى مخالفان عراقى جهت قانونى جلوه دادن جنگ
تجاوزکارانه علیهﻯ عراق استفاده شﺪ ،گذشته است .تقریبا به ﮬمان میزان ،عﺪم بررسى در مورد نقشى که جهان غرب و
کشورﮬاﻯ حوزهﻯ خلیج فارس در سوریه و جنگ قﺪرت در منطقه جریان دارد ،ایفا مي نماینﺪ.
در ماه مارس  2992روزنامه نگار تحسین شﺪهﻯ بینالمللى سیمون ﮬرش مقالهاﻯ را با عنوان " The
" ،"redirectionتغییر مسیر" ،در روزنامهﻯ The New Yorkerمنتشر نمود .آن مقاله در رسانهﮬاﻯ سراسر جهان
مورد توجه قرار گرفت .پنج سال بعﺪ رونﺪ جریانات بسیارﻯ از مسائلى را که ﮬرش افشاء نموده بود تائیﺪ مي نمایﺪ.
عنوان مقاله به چگونگى تغییر تمرکز دستگاه ادارﻯ آن زمان بوش بر روﻯ جنگ علیهﻯ تروریسم اشاره
مي کنﺪ .القاعﺪه دیگر دشمن اصلى نبود .در عوض از جانب آمریکا تهﺪیﺪ جﺪیﺪ "افراط گرایان شیعه" در شکل ایران،
حزباهلل لبنان ،جنبش صﺪر و سوریه بودنﺪ.
بایﺪ اشاره شود که جرج دبلیو بوش ،چنﺪ ماه قبل از انتشار مقالهﻯ ﮬرش ،در نطق خود براﻯ ملت از مفهوم
"افراط گرایان شیعه" استفاده کرد .انتخاب عبارت مهم است به دلیل این که نشانﺪﮬنﺪه بخش مرکزﻯ سیاست خاورمیانه
آمریکاست .مسئله بر سر شیوهﻯ کالسیک امپریالیسم است ،از طریق تفرقه بیانﺪاز و حکومت کن .و این با دامن زدن به
اختالفات فرقهاﻯ (قومى ــ مذﮬبى) امکان پذیر میشود.
سیمون ﮬرش از طریق مصاحبه با افراد با نفوذ در دستگاه حکومتى عربستان سعودﻯ ،لبنان و آمریکا موضع
جﺪیﺪ سیاسى آمریکا را ،که در ﮬمکارﻯ با اسرائیل و عربستان سعودﻯ تشکیل شﺪه است ،توضیح مي دﮬﺪ.
دستگاه ادارﻯ بوش جهت مبارزه با "افراطیون شیعه مذﮬب" و حامى نیرومنﺪ آنها ایران با اشتیاق فراوان از
گروهﮬائی استفاده مي کنﺪ که در گذشته با آنها مبارزه مي کرد .آنهائى که از شاخهﮬاﻯ تنﺪرو در میان اسالم سنى ،ماننﺪ
سلفیسم (مؤمنان) یا وﮬابيﮬا (شاخهاﻯ از سلفیستها) حمایت مي کننﺪ از جمله جریاناتى ﮬستنﺪ که از "افراطیون شیعه" و
در مجموع مسلمانان شیعه متنفرنﺪ.
هرش این استراتژﻯ جدید را جمعنبدﻯ مي کند:
استراتژی جﺪیﺪ آمریکا را به مقابلهﻯ آشکار با ایران و ،بخشى از منطقه ،نزدیک تر نموده ،و به اختالفات
فرقهاﻯ میان مسلمانان شیعه و سنى دامن زده است .....در لبنان این دستگاه با دولت عربستان سعودﻯ که سنى ﮬستنﺪ ،در
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عملیاتى محرمانه که ﮬﺪفش تضعیف حزباهلل ،ﮬمان سازمان شیعه مذﮬبى که توسط ایران حمایت مي شود ،ﮬمکارﻯ
نموده است.
آمریکا ﮬم چنین در عملیاتى محرمانه علیهﻯ ایران و متحﺪ او سوریه شرکت نموده است .یک عارضهﻯ جانبى
این فعالیتﮬا تقویت گروهﮬاﻯ سنى مذﮬبى بوده است که نگاﮬى شبه نظامى به اسالم دارنﺪ و با آمریکا دشمن و با القاعﺪه
ﮬمﺪردﻯ مي نماینﺪ.
در این میان نقش عربستان سعودﻯ تعیین کننﺪه است .در حالي که بخشﮬاﻯ بزرگى از مردم سعودﻯ در شرایط
اسفبارﻯ زنﺪگى مي کننﺪ ،خانوادهﻯ سلطنتى حاکم بر کشور در پولهاﻯ نفت غوطه می خورد .در ضمن عربستان
سعودﻯ کشور وﮬابيﮬا است و به ﮬمین دلیل پیونﺪ میان جنبشﮬاﻯ متعصب سنى مذﮬب در سراسر جهان این چنین
محکم است
ﮬرش در مارس  2992مي نویسﺪ که آمریکا پذیرفته است که به عربستان سعودﻯ کمک مالى و تﺪارکاتى براﻯ
کار جهت تضعیف پرزیﺪنت بشار اسﺪ ارائه نمایﺪ .حتى ﮬمان زمان متحﺪان آمریکا در لبنان به آمریکا خاطر نشان
نمودنﺪ که اخوانالمسلمین آن جنبش مخالف سوریست که آمریکا مي بایست بر روﻯ آن سرمایه گذارﻯ مي نمود.
پنج سال بعﺪ اخوانالمسلمین نیرویست که در رأس شوراﻯ ملى سوریه ( )SNCقرار گرفته است .و در حال
حاضر مي توان حتى در واشنگتن پست خوانﺪ که دولتﮬاﻯ حوزهﻯ خلیج فارس چگونه پرداخت مي کننﺪ و آمریکا
چگونه پشتیبانى و تحویل سالح را به مخالفان مسلح سازمانﺪﮬى مي نمایﺪ.
در سال  2992نه در سوریه بلکه در کشور ﮬمسایه ،لبنان بود که یک زورآزمائى آشکار رخ داد .دولت ناتوان
ﮬوادار آمریکا و عربستان سعودﻯ ،دولت رفیق حریری لبنان ،توسط جنبشﮬاﻯ داخلى تحت رﮬبرﻯ حزباهلل به شﺪت
تحت فشار قرار گرفت.
چگونه مي بایست با حزباهلل مبارزه نموده و ابتکار عمل را به دست آورد؟ راه حلى که پیﺪا شﺪ کمک مالی و
تحویل سالح به جنبشﮬاﻯ متعصب سنى مذﮬب ،تحت نام فتحاالسالم ،بود .ﮬر دو ،روزنامهﮬاﻯ آمریکائى و انگلیسى در
آن زمان گزارش دادنﺪ که آمریکا  69ملیون دالر به برنامهاﻯ محرمانه جهت تقویت گروهﮬاﻯ مخالف حزباهلل
اختصاص داده است .دقیقا ماننﺪ مور د سوریه که عربستان سعودﻯ نقش بسیار مهمى را در جهت عملى نمودن این طرح
ایفا نمود.
ﮬرش با مقام بلنﺪ پایهاﻯ در دستگاه دولتى لبنان که اعتراف کرد:
"نگرش لیبرال ما به القاعﺪه اجازه مي دﮬﺪ که در اینجا حضور داشته باشﺪ" ،مصاحبه کرد.
جاسوس سابق سازمان امنیت انگلستان  Alastair Crookeو دیگران در مورد خطر مسلح نمودن "دشمن
دشمنان" و آزادﻯ عمل دادن به آنها در خاک لبنان ﮬشﺪار دادنﺪ.
دو ماه و نیم بعﺪ پس از این که مقالهﻯ ﮬرش منتشر شﺪ صحت و سقم نگرانيﮬا مورد تائیﺪ قرار گرفت .افراطیون
غیر قابل کنترل ،بیش از آن که تصورش می رفت اقﺪام نمودنﺪ.
در اواسط ماه مى  2992بود که فتحاالسالم در اردوگاﮬى فلسطینى به نام  ،Nahr el-Baredواقع در خارج از
شهر تریپولى در شمال لبنان ،سنگر گرفت .در آنجا آنها تالش نمودنﺪ که فلسطینيﮬا را به دنباله روﻯ از یک تفسیر اکیﺪ
از شریعت وادار نماینﺪ.
اعضاﻯ فتحاالسالم از کشورﮬاﻯ مختلف عربى بودنﺪ .بخشى از آنها در گذشته و در خالل سالﮬاﻯ دﮬشتناک
خشونت قومى میان سنيﮬا و شیعهﮬا و مسلمانﮬا و مسیحیان در عراق جنگیﺪه بودنﺪ .علت ایجاد رویاروئى حملهﻯ
فتحاالسالم به یک مقر نظامى خارج از اردوگاه پناﮬنﺪه گان بود .در آن حمله شمار فراوانى از سربازان در حالي که در
بستر خواب بودنﺪ کشته شﺪنﺪ .ارتش با سالح سنگین به اردوگاه شلیک کرد 19999 .فلسطینى ساکن شهر پناﮬنﺪه گان
ناگزیر به فرار شﺪنﺪ .اگر چه شمار افراد فتحاالسالم بیش از چنﺪ صﺪ نفر نبود ،اما با اینحال براﻯ ارتش لبنان پیروزﻯ
در این جنگ سه ماه به طول انجامیﺪ .اردوگاه ،با این حال ،به ویرانهاﻯ مبﺪل شﺪ.
در جوالﻯ سال  2992سیمون ﮬرش مقالهاﻯ تکمیلى را در مورد عملیات محرمانهﻯ آمریکا در ایران به رشته
تحریر درآورد .بر اساس اظهارات منابع ﮬرش  499میلیون دالر بر روﻯ گروهﮬاﻯ تروریستى دشمنان رژیم،
سرمایه گذارﻯ شﺪه بود.
یکى از آنها سازمان سنى مذﮬب تحت نفوذ القاعﺪه ،جنﺪهللا بود .در اکتبر  2990این گروه جنجالي ترین حملهﻯ
خود را علیهﻯ نشستى میان رﮬبران طایفهﮬاﻯ شیعه و سنى در شرق ایران ،در نزدیکى مرز پاکستان ،به اجرا گذاشت.
در این حمله  42تن ،در میان آنها افسران سپاه پاسﺪاران ایران ،کشته شﺪنﺪ.
ﮬرش در مصاحبهاﻯ با ایستگاه رادیوئى آمریکا  ،NPRدر پاسخ به این سؤال که چرا آمریکا از چنین
سازمانﮬائی حمایت مي کنﺪ؟ چنین توضیح داد:
" ﮬﺪف تعیین کننﺪه در پشت این عمل مخفیانه ایجاد مشکل وﮬرج و مرج تا به آنجائیست که دولت ایران را به
اشتباه واداشته و وادار به اتخاد اقﺪامات وحشیانه بنمایﺪ ،امرﻯ که این تصور را که کشور در بحران به سر مي برد به
وجود مي آورد" .
در این نقل قول جاﻯ ایران و سوریه را عوض کنیﺪ و بﺪین ترتیب وضعیت فعلى را داریم .البته ﮬر آنچه رخ
مي دﮬﺪ را نبایﺪ به صورتى خود ،بخودﻯ به پاﻯ افراط گرایان و تروریستﮬاﻯ تحت حمایت آمریکا و کشورﮬاﻯ
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حوزهﻯ خلیج فارس نوشت .اما بایﺪ مطالب فوق را زمانى که گزارشات در مورد قتل عامﮬا و دیگر خشونتﮬا جارﻯ
مي شونﺪ در ذﮬن داشت.
"نشریهﻯ پرولتر در خالل ماهﮬاﻯ اخیر تنها با سوريﮬا و سوريﮬاﻯ در تبعیﺪ ،که مي گوینﺪ که در میان
"شورشیان" افراط گرایان سورﻯ وجود دارنﺪ که مردم غیر نظامى را ترور مي کننﺪ ،مصاحبه نکرده است
یکى از مشهورترین مخالفان سورﻯ ،وکیل مستقر در پاریس  ،Haytham Mannaسخنگوﻯ کمیتهﻯ ﮬماﮬنگى
ملى براﻯ تغییر ( )NCCاست که به تازگى انتقاد شﺪیﺪﻯ را متوجهﻯ فرانسه و کشورﮬاﻯ عربى نمود ،به دلیل این که
آنها به جاﻯ حمایت از مخالفان سکوالر از مذﮬبیون افراط گرا حمایت مي کننﺪ.
شمار بسیارﻯ از رﮬبران مسیحى که در سوریه ،در محل ،بودهانﺪ در مورد خشونتﮬاﻯ اعمال شﺪه از طرف
افراطیون شهادت مي دﮬنﺪ .اخیرا کشیش کاتولیک فرانسوﻯ Philip Tournyol Closبه دفتر خبرﻯ ایتالیایى Fidez
گفت که شورشیان در حمص کارﻯ کردهانﺪ که تقریبا ﮬمهﻯ مسیحیان از شهر فرار کننﺪ.
"جنگجویان سنى ــ سلفیست به انجام جنایات خود علیهﻯ مردم غیر نظامى ادامه مي دﮬنﺪ و تحت فشار ،جنگجو
بسیج مي نماینﺪ .افراطیون متعصب سنى به خاطر یک جنگ مقﺪس مبارزه مي کننﺪ بخصوص علیهﻯ علويﮬاﻯ
[شیعه]"
این امر نبایﺪ جنجال برانگیز باشﺪ .دو تن از وزیران اوباما ،ﮬیالرﻯ کلینتون و لنا پانتتا ،اعتراف کردهانﺪ که
القاعﺪ در سوریه فعال است ،با این حال بﺪون این که نقش آمریکا را به خاطر وجود آنها یادآورﻯ نماینﺪ .در رسانهﮬاﻯ
خبرﻯ بزرگ ،گاﮬى گوشهاﻯ از حقیقت به بیرون درز می کنﺪ .از جمله این که این شایﺪ گروهﮬاﻯ تروریستى ﮬستنﺪ که
غیرنظامیان را در  Hulaقتل عام کردنﺪ .یا این که این شایﺪ القاعﺪه بوده که در شهرﮬا ماشینﮬاﻯ حامل بمب را منفجر
مي کنﺪ.
اما آن زمان ادعا مي شود که با این حال دولت مسئول است ،به دلیل این که دولت ﮬر کشورﻯ مسئولیت امنیت
مردم آن کشور را بر عهﺪه دارد .این ادعا در مورد سوریه ،بیهوده است .آمریکا و متحﺪانش ابتﺪا سالح را براﻯ مخالفان
ارسال مي کننﺪ .سپس ﮬمان کشورﮬا ،ارتش سوریه را ،بر اساس طرح صلح کوفى عنان ،تحت فشار مي گذارنﺪ که
شهرﮬاﻯ بزرگ را ترک و به پادگانﮬا عقب نشینى نماینﺪ ،امرﻯ که راه را براﻯ پیشروﻯ شورشیان ﮬموار مي سازد.
چه مسئولیتى سوریه دارد؟ و چه مسئولیتى امپریالیسم؟ »

*********

امپریالیسم و تحوالت دموکراتیک در ایران
امپریالیسم به عنوان عامل خارجی نقش مهمی در تحوالت داخلی بازی می کنﺪ .ﮬرچه فشار امپریالیستﮬا به
ایران زیادتر می شود ،ﮬر چه عربﺪهﻯ تهﺪیﺪﮬای آنها افزایش می یابﺪ ،ﮬر چه دامنهﻯ دسیسهﮬاﻯ آنها برای تجزیهﻯ
ایران گسترش می یابﺪ ،ﮬرچه فریادﮬای جنگ طلبی بلنﺪتر می شود و محاصرهﻯ اقتصادی دامنهﻯ بیشتری می یابنﺪ،
ﮬرچه خواستﮬاﻯ قلﺪرمنشانهﻯ آنها افزایش می یابﺪ به ﮬمان نسبت رژیم جمهوری اسالمی تقویت می شود و سﺪی
بزرگ در برابر تحوالت دموکراتیک ناگزیر ایجاد می گردد که مردم بایﺪ آن را از پیش پای خویش بردارنﺪ .این
تهﺪیﺪات خارجی مورد سوء استفادهﻯ رژیم جمهوری اسالمی برای متحﺪ کردن مردم در پشت سر خود خواﮬﺪ بود .این
ظن بر
تهﺪیﺪات ایجاد تمرکز در دستان معﺪودی را توجیه پذیر می سازد و جامعه را به جامعهﻯ جنگی بﺪل می کنﺪ .سوء ِ
حق مردم میهن ما نسبت به دخالتﮬاﻯ ناروای امپریالیستﮬا در تمام طول تاریخ ایران و صﺪماتی که ما از آنها
خوردهایم ،وجود احساسات تاریخی میهنی ،وجود روحیهﻯ میهن پرستانه در مقابل تجاوز خارجی و ترس از خطر
نابودی تمامیت ارضی ایران ،زمینهﮬائی است که جنبش دموکراتیک را در ایران به عقب می کشﺪ و دست رژیم را در
سرکوب دموکراسی باز می گذارد .استﺪالل مسخرهﻯ امپریالیستﮬا که ما با این اﮬرمﮬا قصﺪ داریم نارضائی را در
ایران تقویت کرده و سرنگونی رژیم را تسریع کنیم نه تنها در عمل با شکست روبرو می شود بلکه نشان می دﮬﺪ ،آنها
به خاطر مقاصﺪ شوم سیاسی شان تا به چه حﺪ نسبت به سرنوشت مردم میهن ما بی تفاوتانﺪ .در حقیقت امپریالیستﮬا
به طور عینی در خﺪمت تسلط استبﺪاد در ایران ﮬستنﺪ و والیت فقیه را تقویت می کننﺪ .زمانی که اوباما در آمریکا بر
سر کار آمﺪ و در ابتﺪاء از تهﺪیﺪات جرج بوش منشانه دست کشیﺪ و مﺪعی شﺪ که قصﺪ حمله به ایران را نﺪارد زمینهﻯ
خارجی رشﺪ مبارزهﻯ دموکراتیک در ایران فراﮬم شﺪ و ما دیﺪیم که جنبش  22خرداد تا به چه حﺪ پا گرفت .برعکس
زمانی که فریاد تهﺪیﺪﮬای اسرائیل افزایش یافت و آمریکائیﮬا مجﺪدا دست به دامن سیاست تجاوزگرانهﻯ جرج بوش
شﺪنﺪ کار جنبش دموکراتیک در ایران با مشکل روبرو شﺪ.
این تجربه نشان می دهد که امپریالیسم به طور عینی همدست ارتجاع حاکم در ایران است و اعمالش در خدمت
نظام جمهوری اسالمی تمام می شود .این تجربه نشان می دهد که امپریالیستها به منافع ملت ایران نمی اندیشند بلکه
در پی آن هستند که از فرصتها استفاده کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.
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دروغ های بزرگ و مزدبگیران حقیر

اشغال افغانستان وعراق در پوشش تبلیغاتی "حمایت ازحقوق زنان ،مبارزه با تروریسم و دیکتاتوری و
خطرسالح کشتارجمعی عراق و ﮬمکاری صﺪام حسین با القاعﺪه" صورت گرفت.امپریالیست آمریکا پس از یازده سال
جنگ نفس گیر و کشتار مردم بیگناه در افغانستان می خواﮬﺪ آبرومنﺪانه؛ قﺪرت را به دست مزدورانش دﮬﺪ و با حفظ
کنترل مناطق استراتژیک مأموریت "آزادیخواﮬانهاش" را به پایان برسانﺪ.
ارتش آمریکا با ﮬزینهاﻯ سنگین اقتصادی و جنگ فرسایشی که در اثر مقاومت خلقﮬاﻯ عراق و افغانستان
روبروگردیﺪه است چون خر در ًِگل فرورفته و به بن بست کامل رسیﺪه است.
آیا اشغال افغانستان برای رﮬائی زن افغانی ازقیود روابط قرون وسطائی بوده است؟
پاسخ نه بزرگ است.
پس هدف از اشغال افغانستان چه بوده است؟
حقیقت این است که اشغال افغانستان ربطی به "دموکراسی ،آزادی زن ،تمﺪن و مﺪرنیسم و یا سکوالریسم"...
نﺪاشته است.افغانستان دارای منابع نفتی و گازی مهمی است ....اما دالیل اصلی تجاوزنظامی به افغانستان را بایﺪ در
اﮬمیت جغرافیائی و ژئوپلیتیک آن در منطقه دیﺪ .افغانستان در قسمت شرقی دارای مرز مشترک با پاکستان و در بخش
غربی با ایران است .از سوئی نزدیکی مرزی با کشور چین و ارتباط با جمهوریﮬاﻯ نفت خیز سابق شوروی اﮬمیت
استراتژیک افغانستان را دو چنﺪان می کنﺪ .بیش از یک پنجم نفت جهان برابر با  229میلیارد بشکه ،ذخیرهﻯ نفتی در
کشورﮬای اطراف دریای خزر قراردارد .در ﮬمین منطقه قریب به یک ﮬشتم گاز طبیعی جهان موجود است .از این رو
بایﺪ اشغال افغانستان را در کادر ایجاد پایگاهﮬاﻯ نظامی در این کشور و کنترل مواد خام در جمهوریﮬاﻯ آسیای
مرکزی و محاصرهﻯ روسیه ،چین و ایران مورد ارزیابی قرارداد .اشغال افغانستان به منظور کنترل منابع نفتی و گازی
در آسیای مرکزی و اعمال ﮬژمونی بر سایر رقبای تازه نفس امپریالیستی صورت گرفته است .موضوع اوسامه بن الدن
و یا رژیم پس مانﺪهﻯ طالبان و مبارزه علیهﻯ تروریسم و ستم بر زن در افغانستان وسیلهاﻯ برای فریب افکارعمومی
بوده است که متأسفانه تا حﺪود زیادی در آمریکا و اروپا موفق عمل کرده است .کیست که نﺪانﺪ ﮬمین آقای بن الدن و مال
عمر طالبان بیش از دو دﮬه متحﺪین طبیعی آمریکا بودنﺪ و پنتاگون برای جابجائی قﺪرت در افغانستان و بر مسنﺪ قﺪرت
نشانﺪن طالبان میلیاردﮬا دالر ﮬزینه کرد و با نفوذ در جنبش استقالل طلبانهﻯ افغانستان از سیاه ترین و ارتجاعی ترین
نیروﮬای آدمخوار دفاع نمود .بن الدن و طالبان محصوالت طبیعی امپریالیسم آمریکا ﮬستنﺪ.
نتایج شوم تجاوز نظامی به افغانستان و تخریب و ویرانی ،استفاده از سالح شیمیایی و فسفرسفیﺪ ،اورانیوم رقیق
شﺪه علیهﻯ مردم افغانستان....ﮬمه از وخیم ترشﺪن اوضاع مردم به ویژه زنان و کودکان حکایت دارد...
کسی که علل اشغال افغانستان وعراق را نفهمﺪ و یا نمی خواﮬﺪ بفهمﺪ و از این اشغال استعماری دفاع می کنﺪ ،یا
آگاه ومزدبگیر رسانهﮬاﻯ امپریالیستی است یا نادان و جاﮬل که در ﮬرصورت به آلت دست استعماربﺪل شﺪه است.
خواستههائی که امروز در مورد افغانستان باید طرح کرد چنین است:
ــ خروج بی قیﺪ وشرط قوای متجاوز ناتو و تمامی متجاوزین رنگارنگ از خاک افغانستان وعراق
ــ انحالل تمامی پایگاهﮬاﻯ نظامی در این دو کشور
ــ الغای تمامی پیمانﮬاﻯ اسارت آور استعماری
ــ محاکمهﻯ مسبین اشغال و کشتارخلقﮬاﻯ افغانستان وعراق به عنوان ناقضین حقوق ملل و حقوق بشر و بعنوان
جنایتکاران جنگی.
ــ پرداخت غرامت به مردم افغانستان وعراق....
آنها که خواستهﮬاﻯ باال را بر نمی تابنﺪ مزدوران وجیره خواران امپریالیست و استعمار ﮬستنﺪ.

برگرفته از فیسبوک توفان
سخن ﮬفته
120514

**********

32

توفان الکترونیکی شماره 22

تیر ماه 3109

اعدام در مالء عام و تشدید فضای رعب و وحشت
رژیم بیمار و جنایتکار جمهوری اسالمی می پنﺪارد با اعﺪام بزﮬکاران این قربانیان نظام آدمکش اسالمی
می توان بر پﺪیﺪهﻯ بزﮬکاری که معلول روابط نا عادالنهﻯ جامعه است فائق آیﺪ .تصویر دوتن از اعﺪام شﺪگان در
شیراز در ﮬفتهﮬاﻯ اخیر سنﺪ دیگری از جنایات سی و سه سالهﻯ رژیم تبهکار جمهوری اسالمیست.
رژیم بیمار و منفور جمهوری اسالمی از این که ﮬزاران نفر برای تماشای صحنهﻯ دلخراش و مشمئز کننﺪهﻯ
مراسم اعﺪام جمع می شونﺪ و حتی عﺪهاﻯ کودکان خود را برای تماشای اعﺪام به میﺪان می آورنﺪ بر خود می بالﺪ که
برای مردم به ویژه جوانان ایران به جای کار و تفریحات سالم و خوشبینی نسبت به زنﺪگی و آینﺪهﻯ روشن ،سرگرمی
اعﺪام در مالء عام ،مرگ و خشونت ،نکبت و نفرت آفریﺪه است .این جماعتی که در آنجا جمع شﺪنﺪ نیز ﮬماننﺪ رژیم
بیمارنﺪ و نیازبه روانپزشک دارنﺪ .
اعﺪامﮬاﻯ وحشیانه در ایران سابقهﻯ سی و چنﺪ ساله دارد و رژیم تبهکار چمهوری اسالمی در سالﮬاﻯ 29
خورشیﺪی تعﺪاد زیادی از نونهاالن میهن حتی در سنین سیزده الی چهارده سالهﮬا را به خاطر پخش فقط یک اعالمیه
تیرباران و یا در مالء عام اعﺪام کرد .ﮬﺪف رژیم اسالمی از اعﺪام در مالء عام برای ایجاد رعب و وحشت است.
رژیمی که ﮬیچ برنامهاﻯ برای رفع معضالت اجتماعی ،اقتصادی و فرﮬنگی جامعهﻯ ایران نﺪارد و با سالح زور و
سرنیزه و زنﺪان و اعﺪام به مسائل سیاسی اجتماعی پاسخ می گویﺪ ضعف و ناتوانیاش را در ادارهﻯ کشور نشان
می دﮬﺪ و فقط پلیﺪ ترین و کثیف ترین عناصر قرن می تواننﺪ چنین عمل کننﺪ .ایران ما امروز کهنه پرست ترین
جانوران انسان نما را در حاکمیت دارد و.روزی چنین اعمال شنیعی در ایران پایان می گیرد که رژیم ضﺪ بشری
سرمایهﺪاری حاکم به عنوان سر منشاء تمام تباﮬیﮬا و فساد و دزدی ،دروغ و جنایت به دار آویخته شود.رژیم جمهوری
اسالمی ابلهانه می پنﺪارد با اعﺪام در مالء عام و نمایشات نفرت انگیز و فشار ،ترور و اختناق برون از حﺪ ،می توانﺪ
محیط امن و آرامی برای مافیای جنایتکار و غارتگر حاکم فراﮬم آورد .غافل از این که ﮬر یک از جوانانی که در خون
می غلتنﺪ ،مرگ آنها خشم تودهﮬا را بر می انگیزد و سرانجام به آتشفشانی بﺪل میشود و تومار رژیم کپک زدهﻯ
اسالمی را را در ﮬم می ریزد .مسبب تمام ناﮬنجاریﮬاﻯ اجتماعی ،دزدی و فساد ،قتل و جنایت ،کالﮬبرداری ،دروغ و
ریاکاری و ﮬمهﻯ نابسامانیﮬاﻯ موجود که جان مردم را به لب رسانﺪه ،رژیم مافیائی سرمایه داری جمهوری اسالمیست
و اولین گام برای حل ﮬمهﻯ این مسائل اجتماعی برانﺪاختن این رژیم کثیف و ضﺪ بشری به دست مردم ایران و استقرار
حکومتی است که حافظ منافع اکثریت کارگران و زحمتکشان و عموم مردم شریف ایران است.

**********

ورزش و نقش آن در جامعهﻯ سوسیالیستی
در دنیای سرمایهﺪاری ورزش یعنی پول ،سرمایهﺪاران از عالقهﻯ مردم به ورزش که اوقات فراغت خود را
صرف تماشای آن می کننﺪ ،وسیلهاﻯ برای کسب حﺪاکثر پول ساختهانﺪ .مردم نه تنها در زمان کار بایﺪ شیرهﻯ جانشان
را به سرمایهﺪاران بﺪﮬنﺪ ،در زمان استراحت و تفریحشان نیز بایﺪ جیب سرمایهﺪاران را پر کننﺪ .ﮬم اکنون بر سر پخش
مسابقات فوتبال و یا تنیس و یا اسکی و ماشین رانی و امثالهم بر سر این که چه کسی پول بیشتری می دﮬﺪ تا پول
بیشتری با پخش بازیﮬاﻯ فوتبال جهانی به دست آورد ،جنگ بیرحمانهای در گرفته است که بازنﺪهﻯ آن مردم ﮬستنﺪ.
ورزش به ابزار و ماشین پول سازی بﺪل شﺪه است .میلیاردﮬا دالر خرج تبلیغات ورزشی می شود .ﮬر برنامهﻯ
ورزشی را یک مؤسسه به بازار بیننﺪگان عرضه می کنﺪ ،مثال فوتبال  Xرا کارخانهﻯ آبجوسازی و عرق فروشی Y
تقﺪیم می کنﺪ .ورزشکاران یکشبه با کسب یک رکورد غیر قابل انتظار در مرکز جهان تبلیغات قرار می گیرنﺪ و میلیونر
می شونﺪ ،یکی برای برنﺪه شﺪن در مسابقات اتومبیل رانی و میلیونر شﺪن حاضر است ماشینش را طوری به ماشین
رقیب بزنﺪ که حتی جان وی را برای ﮬمیشه بگیرد ،بﺪون این که نام قتل عمﺪ را کسی بر آن بگذارد .دیگری در
مسابقهﻯ مشت زنی ﮬمﺪست مافیا می گردد ،می بازد و می بازانﺪ و می برانﺪ تا مردم را ﮬر چه بیشتر سر کیسه کرده و
به بازی "شور و شوق" و ﮬیجان الزم را بﺪﮬﺪ .یکی فوتبالیست مشهوری است ،لیکن قاچاق مواد مخﺪر ﮬم می کنﺪ زیرا
وی برای کسب پول به راه ورزش رفته و پول را از راهﮬاﻯ دیگر و "بهتر" ﮬم می شود درآورد .دیگری با اتومبیل ــ
دزدﮬا سرو کار دارد و دزدی اتومبیلش را با بیمه حساب کرده و حق و حسابش را از دزدﮬا نیز می گیرد .مطبوعات
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ورزشی به کار می افتنﺪ ،با چاپ آگهیﮬاﻯ تبلیغاتی ،کفشﮬاست که به فروش می رساننﺪ و نوشابهﮬاست که به خورد
مردم می دﮬنﺪ .رقابت سرمایهﺪاران به رقابت میان ورزشکاران و رقابت غیر انسانی میان انسانﮬا بﺪل می گردد.
ورزشکاران برای یکشبه میلیونر شﺪن به ﮬر کاری تن در می دﮬنﺪ .ریسکﮬاﻯ خطرناک می کننﺪ .داروﮬای شیمیائی
خطرناک مصرف می کننﺪ ،ورزشی که بایﺪ عامل تنﺪرستی باشﺪ ،به بالی جان بﺪل می گردد .آنها برای این که نامشان
ﮬمواره مطرح باشﺪ ،جنجال آفرین می گردنﺪ زیرا این کار پول به ﮬمراه می آورد و سهامشان را در بازار بورس
تبلیغات افزایش می دﮬﺪ .در تبلیغات رادیو تلویزیونی از نوشابهﮬاﻯ غیر قابل شرب تمجیﺪ می کننﺪ ،بر رکاب ماشینﮬاﻯ
آخرین مﺪل سوار می گردنﺪ و آنها را بهترین وسیلهﻯ نقلیهﻯ تاریخ ،تا قرارداد بعﺪی با شرکت رقیب جا می زننﺪ .کار
دروغ و دغل و مردم فریبی ،کار پر درآمﺪی می گردد و در افکار مردم طوری جا باز می کنﺪ ،بﺪون آن که کسی
متوجهﻯ قبح این عمل باشﺪ .سرمایهﺪاری بر دروغ و فریبکاری برای کسب پول ،البسهﻯ تبلیغاتی می پوشانﺪ .حتی کار
به جائی می رسﺪ که فرد عادیاﻯ که تا دیروز برای کار تغییر تابعیتش بایﺪ یک عمر دونﺪگی بی سرانجام می کرد ،به
منزلهﻯ فوتبالیستی سرشناس و پولساز یکشبه ورقهﻯ تابعیت دریافت می کنﺪ زیرا که مصالح عالیهﻯ سرمایه چنین
ایجاب می نمایﺪ که در کار تابعیت وی تسریع به عمل آیﺪ و وزیران و نخست وزیران و کارمنﺪان عالیرتبه نصف شب
برای این امر مهم از خواب ناز بیﺪار شونﺪ .ورزشکاری که تا دیروز از ناموس و غرور ملیاش در خانهﻯ خودش دفاع
می کرد ،به یکباره از ناموس و غرور ملی مملکت یا باشگاه رقیب دفاع می کنﺪ .واقعا که پول چه معجزاتی که نمی کنﺪ.
سرمایه حﺪ و مرزی برای سود نمی شناسﺪ و نمی یابﺪ ،کارخانجات وسایل ورزشی برپا می شونﺪ و سودﮬای
افسانهاﻯ می برنﺪ .انسانﮬا به گالدیاتورﮬائی تبﺪیل می گردنﺪ که در مسابقات مشت زنی ،اتومبیل رانی جان می دﮬنﺪ و
فقط مرگشان،پایان عمرشان به درجهﻯ ﮬیجان بازی می افزایﺪ .ﮬر باشگاﮬی سیاستمﺪاری را به ماننﺪ پﺪرخوانﺪهﻯ خود
معرفی می کنﺪ که کار تهیهﻯ پول از منابع پولﺪار و تبلیغات سیاسی برای آنها را فراﮬم می کنﺪ .جامعهﻯ ورزشی به
جامعهاﻯ انحصاری بﺪل می گردد ،که ورزشکاران بایﺪ قوانین نا نوشته ولی جاری آن را به رسمیت شناخته ،تابع آن
باشنﺪ .ﮬر سرکشی با اخراج و نابودی زنﺪگی ورزشی سروکار دارد .عمر سرکشان و یا برگشایان اسرار و رازﮬای
پنهان ،کوتاه است .در آنجا دستﮬاﻯ نامرئی به کار می افتﺪ و کار خائن را می سازد .ورزش به قمار بﺪل می گردد.
میلیونﮬا دالر بر سر مسابقات اسب دوانی ،فوتبال ،اتومبیل رانی و  ....شرط بنﺪی شﺪه و خروارﮬا پول است که دست
به دست می گردد و سازمان دﮬنﺪگان آن را سیراب می کنﺪ .کسب حﺪاکثر پول کارپایه (پالتفرم) وحﺪت سرمایهﺪاران
برای حفظ نظام بردهﺪاری جﺪیﺪ است .مظاﮬر ورزشی بخشا رجالهﮬا ﮬستنﺪ و بایﺪ سرمشق جوانان جامعهﻯ سرمایهﺪاری
قرار گیرنﺪ .کار کتک کاری در مسابقات فوتبال در داخل زمین و یا خطا کردنﮬاﻯ غیر انسانی که منجر به صﺪمات
جبران ناپذیر جسمی شﺪه و آینﺪهﻯ ورزشکاری را برای ﮬمیشه ضایع می سازد ،امر رایجی است که با یک مصاحبهﻯ
تلویزیونی بی سر و ته و به کمک پرسشگر ماﮬر و با تجربه ماستمالی می گردد .حذف یک بازیکن معروف و یا محروم
کردن وی برای کار خالف از بازی ،می توانﺪ فروش بلیط را کاﮬش دﮬﺪ و میلیونﮬا خسارت به سرمایهﺪاران وارد کنﺪ.
میلیونﮬا رشوه در کار است تا عنوان قهرمانی به این و نه به آن تیم برسﺪ .این ماﮬیت ورزش در درون جامعهﻯ
سرمایهﺪاری است که به مجموعهﻯ وضعیت این نظام می خورد .پول میزان سنجش ﮬر چیزی است .ﮬمین است که
ورزش را به بازار بورس می برنﺪ و ارزش ورزش و انسانﮬا را از روی نوسان بازار بورس تعیین می کننﺪ .چه
جامعهﻯ وحشتناکی که سرمایهﺪاران در پی بنای آن ﮬستنﺪ .سرمایهﺪاری توسط ورزش به احساسات پست ملی گرائی
دامن می زنﺪ ،ﮬر مسابقهﻯ ورزشی به مسابقهاﻯ برای حفظ ناموس و غرور ملی بﺪل می گردد .دشمنی و توطئه و
آسیب زنی و آسیب پذیری و رفتار نا پسنﺪ به بخشی الینفک از ورزش سرمایهﺪاری بﺪل می گردد که به فرﮬنگ عمومی
تبﺪیل خواﮬﺪ شﺪ.
ورزشی که در سوسیالیسم بایﺪ به دوستی میان ملتﮬا و خلقﮬا و انسانﮬا بﺪل گشته و به این امر انسانی خﺪمت
کنﺪ ،به ابزار تحمیق و نفرت ملی بﺪل می گردد.میﺪانﮬاﻯ ورزشی را نژادپرستان قرق می کننﺪ زیرا سرمایهﺪاری
خوراک آنها را در این میﺪانﮬا تهیه می بینﺪ .تماشاچیان با چاقو و دشنه و ﮬفت تیر به جان ﮬم می افتنﺪ و از کشته ،پشته
می سازنﺪ .کشتار فجیح مسابقهﻯ فوتبال در ورزشگاه بروکسل را به خاطر می آوریﺪ که نژاد پرستان و ناسیونالیستﮬاﻯ
انگلیسی دمار از روزگار ایتالیائیﮬا در آوردنﺪ .این ناشی از ورزش حرفهاﻯ برای تأمین زنﺪگی از نظر قربانیان آن که
ﮬمان ورزشکاران باشنﺪ ،می باشﺪ .در آمریکا کسب رکورد و عضویت در یک تیم معروف ،صعود از قعر فقر در
اجتماع به قلهﻯ تأمین زنﺪگی و آتیه است .ورزش نیاز انسان به تنﺪرستی نیست ،نردبان نجاتی برای تنازع بقاء است.
ورزش در دنیای سوسیالیسم جنبهﻯ غیر حرفهاﻯ دارد ،برای سالمت جسم و روان جامعه است .کمونیستﮬا پس از
رسیﺪن به قﺪرت ،ورزش را از جنبهﻯ طبقاتی خارج کرده ،در خﺪمت ﮬمهﻯ اجتماع قرار می دﮬنﺪ.دولت سوسیالیستی
از ﮬمان آغاز کودکی با کشف استعﺪادﮬای کودکان با تصمیم داوطلبانهﻯ خانوادهﮬاﻯ آنها ،به تقویت استعﺪادﮬای آنها
می پردازد .بودجهﻯ مهمی به این کار تخصیص می دﮬﺪ .با ساختمان باشگاهﮬا ،میﺪانﮬا و نهادﮬای ورزشی و تحقیقات
علمی در این زمینه جوانان را به میﺪان مبارزات و رقابتﮬاﻯ سالم می کشاننﺪ و اﮬمیت تنﺪرستی را برایشان روشن
می سازنﺪ .ورزش در دنیای سوسیالیسم از خﺪمت سرمایهﺪاران بﺪر می آیﺪ و به ورزشی تودهاﻯ ،غیر حرفهاﻯ و
ﮬمه گیر بﺪل می گردد .در دنیای سوسیالیسم توانمنﺪی و داشتن رکورد باال برای ارج و قرب در جامعه پیﺪا کردن ،کافی
نیست .یک ورزشکار بایﺪ در عین حال اخالق انسانی نیز داشته باشﺪ .روش وی در میﺪانﮬاﻯ ورزشی نیز توسط
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مربیان و مطبوعات و مردم مورد ارزیابی قرار می گیرد .پیروزی و بردن به ﮬر قیمت برای وی مطرح نیست .یک
ورزشکار خوب بایﺪ یک سرمشق خوب برای جامعه و به ویژه برای جوانان باشﺪ .وقتی ورزشکاری به مﺪارج عالی
ترقی دست پیﺪا می کنﺪ و در میﺪانﮬاﻯ ورزشی صحنهﮬاﻯ غرور آفرین ،خلق می کنﺪ ،به مظهری از تقلیﺪ برای نسل
جوان بﺪل می گردد .این ورزشکار دیگر یک فرد عادی نیست ،به یک عنصری تبﺪیل شﺪه که نقش معین اجتماعی به
خود گرفته است.وی در قبال جامعهاﻯ که برای وی مایه گذارده ،خرج کرده و وی را تشویق نموده است تا به این مرحله
از ترقی برسﺪ ،تعهﺪی دارد که بایﺪ اجراء کنﺪ .بایﺪ به مظهر اخالق و انسانیت بﺪل شود تا سرمشق خوبی برای جامعه
باشﺪ .آزادی فردی وی تا حﺪودی محﺪود می گردد و وی بایﺪ به این امر واقف باشﺪ زیرا وزنهﻯ مقام اجتماعی وی
سنگین تر است .در گزینش قهرمانان نیز نبایﺪ صرفا رکوردﮬای خارقالعاده نقش تعیین کننﺪه بازی کنﺪ ،بلکه امتیازی که
وی از نظر اخالقی و رفتاری در میﺪانﮬاﻯ ورزشی کسب می کنﺪ و حتی شخصی در زنﺪگی معمولی دارد بایﺪ مالک
ارزیابی قرار گیرد .این معیارﮬای ورزشی در زمان شوروی سوسیالیستی لنینی و به ویژه استالینی به رسمیت شناخته
می شﺪ و مالک ارزیابی بود .انسانیت و اخالق کمونیستی در مرکز توجه قرار داشت ،به تربیت انسانﮬا و ورزشکاران
توجه فراوان مبذول می شﺪ .بارﮬا پیش آمﺪه بود که در میﺪانﮬاﻯ جهانی ورزشی این رکورد داران شناخته شﺪهﻯ
شوروی نبودنﺪ که ظاﮬر می شﺪنﺪ ،بلکه قهرمانانی بودنﺪ که امتیاز اخالقی و انسانی را نیز با خود به ﮬمراه داشتنﺪ.
بی جهت نبود که در میان ورزشکاران شوروی افراد با درجهﻯ تحصیالت عالیه حضور فراوان داشتنﺪ .فرزنﺪان
کارگران و زحم تکشان که موفقیت خود را در ورزش و تحصیل مﺪیون نظام سوسیالیستی بودنﺪ .بی جهت نبود که مﺪال
اخالق ورزشی علیرغم توطئهﻯ امپریالیستﮬا به شورویﮬا تعلق می گرفت .مربیان ورزشی قهرمانان را با روحیهﻯ
قهرمانی ،مروت و انسانیت پرورش می دادنﺪ و این در رفتار بزرگوارانهﻯ آنها تجلی می یافت.
یاشین دروازه بان پر آوازهﻯ شوروی درآمﺪ کالنی را که با مهار توپ ده تن از بهترین بازیکنان خط حملهﻯ
جهان در یک شرط بنﺪی جهانی نصیبش شﺪه شﺪه بود به کودکان برزیلی بخشیﺪ و نامش را در جهان به منزلهﻯ
دروازه بان انسان جاودانی ساخت .یاشین طبیعتا زنﺪه می مانﺪ ولی از نام فوتبالیستﮬاﻯ ساواکی ایران در زمان شاه و یا
برخی دلقکﮬاﻯ ورزشی آمریکا کسی خبر ﮬم نﺪارد .در چین تودهاﻯ نیز وضع به ﮬمین صورت بود و ورزش از
خﺪمت طبقات حاکمه به درآمﺪه و در دست تودهﮬاﻯ مردم قرار گرفت .ورزش تودهاﻯ شﺪ و برای ﮬمه قابل دسترسی.
اگر تا ﮬمین چنﺪ سال پیش ورزش اسکی ،ورزش پولﺪارﮬا بود و یا ﮬنوز ﮬم ورزش اسب سواری و تنیس ورزش
پولﺪارﮬاست ،در شوروی این انحصار شکسته و امکانات ورزشی در اختیار ﮬمه قرار گرفت تا استعﺪادﮬای خود را
پرورش دﮬنﺪ .آن وقت بود که از درون تودهﮬا ،قهرمانان برخاستنﺪ و میﺪانﮬاﻯ جهان را به نام سوسیالیسم و برای
سوسیالیسم فتح کردنﺪ.روزﮬائی بود که مردم شکست ورزشکاران شوروی را شکست خود تلقی می کردنﺪ و از آن متأثر
می شﺪنﺪ و برای آن سیاست ارزش قائل بودنﺪ .شالودهﻯ ورزش پیروزمنﺪ شوروی و آن ﮬمبستگی انسانی و جهانی در
زمان استالین ریخته شﺪ و این تجربهایست که کمونیستﮬاﻯ ایران بایﺪ از آن در برخورد به مسئلهﻯ ورزش بیاموزنﺪ.
تأثیرات عظیم انقالب کبیر اکتبر در امر ورزش ،دنیای سرمایهﺪاری را وادار کرد تا بودجهﻯ بیشتری به امر ورزش
تخصیص دﮬﺪ ،آن را در برنامهﻯ مﺪارس خود در نظر گیرد ،برخی موانع را از سر راه آن بردارد و در این راستا بود
که به اﮬمیت نقش ورزش نیز در بسیج مردم و استفادهﻯ تبلیغاتی از آن پی برد.
کمونیستها باید همواره از همگانی شدن ورزش ،ایجاد دوستی میان خلقها و انسانها حمایت کنند .با
ملی گرائی در ورزش که به نفرت میان انسانها منجر می شود ،مبارزه نمایند .ورزش را در خدمت تقویت انسانیت،
دوستی و همبستگی میان انسانهاﻯ تمام جهان بنگرند و سیاست امپریالیستها را در ایجاد شکاف در جبههﻯ طبقهﻯ
کارگر و خلقهاﻯ جهان از طریق ورزش برمال سازند.
به نقل از توفان سال چهارم شماره  10ــ بهمن سال 3122

**********

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران

29

توفان الکترونیکی شماره 22

تیر ماه 3109

کارگران زندانی و همهﻯ زندانیاسی سیاسی آزاد باید گردند
زندان و شکنجهﮬاﻯ جسمی و روحی فعالین کارگری توسط دستاربنﺪان حاکم نشان از ضعف و ترس و درمانﺪگی
رژیمی است که توان پاسخ به ابتﺪائی ترین مطالبات کارگران ،این آفریننﺪگان ثروت جامعه را نﺪارد و در نتیجه برای
حفظ نظام پوشالی سرمایهﺪاری خویش بیشرمانه به قهر و ترورمتوسل می شود.
سرکوب وحشیانهﻯ کارگران ،کارگرانی که به دنبال تحقق اضافه دستمزد و تالش جهت تأسیس اتحادیهﮬاﻯ
صنفی مستقل و یا دریافت حقوق معوقه خود ﮬستنﺪ نفرت انگیز ،ضﺪ بشری و عمال به نفع امپریالیستﮬا و
صهیونیستﮬا ،این جنگ افروزان بینالمللی است.
خواست آزادی فوری و بی قیﺪ و شرط کارگران زنﺪانی و ﮬمهﻯ زنﺪانیان سیاسی خواست ﮬمهﻯ مردم ایران و
ﮬمهﻯ آزادیخوﮬان و نیروﮬای ترقی خواه جهان است .به یاری زنﺪانیان سیاسی بشتابیم و از ﮬیچ کوششی دریغ نورزیم.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست کارگران و
زحمتکشان ایران!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)
 1391جمعه  79ژوئن  29 - 7237تیر

www.toufan.org

********

آیا هیئت حاکمهﻯ سوریه از علویهاﻯها تشکیل یافته است؟
رمز و راز هیئت حاکمه در سوریه
ترجمه از زبان عربی به فارسی برگرفته از تارنمای Wehdanews.com
 23ژوئن 2932
بعﺪ از تقریبا  39سال ،مرکز "آریل" در اسرائیل تحقیقاتی را که به کمک "دانشمنﺪان و محققان" اسرائیلی و فرانسوی
انجام گرفته بود ،انتشار داد .در این تحقیقات به این نتیجه رسیﺪهانﺪ ،که بهترین راه برای نجات اسرائیل از خطر مقاومت
فلسطین و جنوب لبنان این است ،که اختالفات و جنگ مذﮬبی را میان دو بخش سنی و شیعه به راه انﺪاخته و دامنهﻯ آن
را به کشورﮬای ایران ،پاکستان ،امارات ،عراق ،سوریه ،و لبنان کشانﺪ .بعﺪﮬا شیمون پرز صهیونیست نظریهﻯ
"خاورمیانهﻯ جﺪیﺪ" خود را از آن تحقیقات که بیرون کشیﺪ و در ادامه افزود که:
ما نبایﺪ اجازه دﮬیم در خاورمیانه صلحی که نتیجهﻯ توافق بین اسرائیل و نیروﮬای مقاومت مسلحانهﻯ ضﺪ اشغال باشﺪ
برقرار شود ،بلکه بایﺪ راه حل آسان و کم ﮬزینهاﻯ برای کاﮬش فشار بر اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد که ﮬمانا ایجاد
اختالف و درگیری بین سنی و شیعه است .با ایجاد این درگیری ،به سرعت منازعات بین اسرائیل و اعراب به تنشﮬاﻯ
بزرگ تری بین کشورﮬای عرب سنی مذﮬب و ایران که دولتی شیعه مذﮬب دارد منتقل خواﮬﺪ شﺪ.
این منطق توطئه گرانهﻯ شعمون پرز بر تحقیقات افزوده شﺪ و به صورت دستورالعملی برای اسرائیلیﮬا در آمﺪ که آن
را بین اسرائیلیﮬا و رﮬبران کشورﮬای عربی تبلیغ نمودنﺪ .اولین بازتاب بیرونی این تبلیغات به توسط یکی از پادشاﮬان
عرب تحت "ﮬالل شیعی" صورت گرفت و انﺪک انﺪک این نظریه که ابتﺪا نظریهاﻯ خیالی و غیر قابل اجرا به نظر
می رسیﺪ ،اکنون به صورت یک استراتژی علنی و آشکار در آمﺪه که به سیاستﮬاﻯ آمریکا و اسرائیل در منطقه خﺪمت
می کنﺪ.
چنﺪ دﮬه پیش محققی فرانسوی بنام میشل سورا به طور مرموزی در لبنان به قتل رسیﺪ .رباینﺪگان وی مﺪعی شﺪنﺪ وی
دوست اعراب و محققی در خﺪمت به مردم نبوده ،بلکه در خﺪمت به جاسوسی به اسرائیل بوده است .بعﺪا معلوم شﺪ که
تمام تحقیقات میشل سورا در حول و حوش جمایع طایفهاﻯ در لبنان بوده و بر روی اختالفات بین شیعه و سنی دور
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می زنﺪ .چنﺪ سال پس از کشته ش ﺪن میشل سورا ﮬمسر وی اعالم کرد که میشل به عنوان افسر اطالعاتی فرانسه در
لبنان خﺪمت می کرده و دولت فرانسه وظیفه دارد که جسﺪ وی را به فرانسه بازگردانﺪ.
ﮬزاران "محقق" استعماری نتیجهﻯ مطالعات خود را در اختیار اسرائیل قرار دادهانﺪ ،تا این انبارﮬای فکری در جهت
پیشبرد اﮬﺪاف صهیونیستی به کار گرفته شونﺪ .حکومت سنی مذﮬب و آمریکائی ترکیه در مقابل انقالب و حکومت شیعه
مذﮬب ایران علم شﺪ ،زیرا ایرانیﮬا به جنبش سنی مذﮬب مقاومت در فلسطین و شیعه مذﮬب در لبنان کمک می کننﺪ)3(.
آنچه امروز در سوریه می گذرد با خواستهﮬاﻯ مرکز آریل و شخص شیمون پرز تطابق دارد .حکومت سوریه
می بایست از درون متالشی شود ،زیرا این تالشی در جهت مصلحت اسرائیل است .دولتﮬاﻯ غربی به ویژه آمریکا در
حهت این مصلحت حرکت می کنﺪ و نه در جهت برقراری آزادی و دمکراسی که مردم سوریه مستحق آن ﮬستنﺪ)2(.
آیا دولت حاکم بر سوریه واقعا ً علوی است؟
تبلیغات افسانهاﻯ در مورد سوریه چنین وانمود می کننﺪ که دولت سوریه علوی است و اگر چنانچه "غول" سنی را از
درون بطری نجات دﮬیم ،دولت سوریه یک شبه سقوط خواﮬﺪ کرد .این تبلیغات بر این امر استناد می کننﺪ که حافظ اسﺪ
و بشار اسﺪ ﮬر دو علویانﺪ.
این ساده انگاری ،قطریﮬا را بر آن داشت تا از طریق شیخ خود قرضاوی بر علوی بودن دولت در سوریه تبلیغ سوء
کننﺪ .ﮬمین کار را نیز دولت مرتجع عربستان تکرار می کنﺪ و بر روی علوی بودن حافظ و بشار اسﺪ انگشت
می گذارنﺪ.
نظریهﻯ علوی بودن نظام سوریه به نوشته ﮬای برخی نویسنﺪگان که در جبههﻯ مقاومت بودنﺪ نیز رخنه نمود .این
خطای شایع تا کنون بیش از ده ﮬزار کشته برای دولت بر جای گذارده است .تحریک و قﺪرت تحریک کننﺪگان بر
احساسات طایفهاﻯ صﺪﮬا ﮬزار وﮬابی بنا شﺪه که در گذشته آزادانه و یا زیر نظر دولت در سراسر سوریه رفت و آمﺪ
می کردنﺪ و حتی نظرات و عقایﺪ خویش را تبلیغ می نمودنﺪ.
حقیقت این است که بعﺪ از سرکوب و شکست اخوانالمسلمین توسط حافظ اسﺪ ،سنیﮬا به عنوان یک طایفه سرکوب
نشﺪنﺪ ،بلکه قﺪرت آنها به عنوان یک نیروی سکوالر در دولت و کشور افزایش یافت .در حقیقت دولت سوریه توسط
سنیﮬا شورش اخوانالمسلمین را خاموش کرد و در مقابل سنیﮬا از دولت پیروز و سکوالر خود امکانات و امتیازات
زیادی دریافت کردنﺪ .در دورهﻯ بشار اسﺪ ﮬم حتی در زمینهﻯ آموزشﮬاﻯ مذﮬبی و نفوذ در مساجﺪ می توان گفت که
طایفهﻯ سنیﮬا بیشتر تحرک و حاکمیت داشتنﺪ تا طایفهﻯ علویﮬا .زمان حافظ اسﺪ ﮬم این چنین بود .خوب است که به
ترکیب حکومت در دورهﻯ سیاسی گذشته و رﮬبران عمﺪهاﻯ که با حافظ اسﺪ در دولت شرکت داشتنﺪ و امور مملکتی را
اداره می کردنﺪ نگاه کنیم.
عبﺪاحلیم خﺪام ــ سنی ،حکمت شهابی ــ سنی ،مصطفی طالس ــ سنی ،عبﺪهللا احمر ــ سنی ،ﮬمسر بشار اسﺪ ــ سنی،
ﮬمسر برادر بشار اسﺪ ــ سنی.
ازدواج ﮬمهﻯ علویﮬا منجمله بشار اسﺪ و برادرش در دفاتر ازدواج سنیﮬا به ثبت می رسﺪ.
ﮬم اکنون شرکای رئیس جمهور در قﺪرت سیاسی عبارتنﺪ از:
معاون رئیس جمهور فاروقالشرع ــ سنی
مرد قﺪرتمنﺪ حزب بعث ،محمﺪ سعیﺪ بختیان ــ سنی .او از عشایر شهر حمص است.
مسئول اول و رئیس اداره اطالعات کشور و از دوستان نزدیک بشار اسﺪ ،سرﮬنگ علی مملوک ــ سنی .او اﮬل دمشق
است و دارای دانشی وسیع در امور امنیتی است .او توانست پایتخت سوریه را از وجود مزدوران خارجی نسبتا پاک
نگهﺪارد .اﮬل سنت ،وی را فرزنﺪ خود می داننﺪ و مردم شام ﮬم ﮬمین احترام را در مورد وی قائل ﮬستنﺪ .مردم دمشق
با او نه به عنوان مأمور امنیتی ،بلکه به عنوان یک شخصیت عمﺪه در پایتخت ،ارتباط گستردهاﻯ دارنﺪ.
مﺪیر امنیتی ــ سیاسی شهر حمص ،سرﮬنگ دیب زیتون ــ سنی .او دارای نفوذ بسیار گستردهاﻯ است و  2ماه است که
مسائل پیچیﺪهﻯ امنیتی شهر حمص را با درایت حل و فصل می کنﺪ .به خاطر احترامی که مردم نسبت به او دارنﺪ شیوخ
شهر حمص چه موافقین دولت و چه مخالفین داخلی دولت او را مرد طایفهﻯ خود در دولت می شناسنﺪ.
مﺪیر امنیت ملی سوریه ،که باالترین مقام امنیتی سوریه است :سرﮬنگ عماد ترکمانی ــ سنی و ترکمناالصل می باشﺪ.
وی معاون بشار اسﺪ در امور ترکیه است .عماد ترکمانی از خانوادهاﻯ است ،بسیار معروف که علمای مذﮬبی زیادی از
آن بیرون آمﺪهانﺪ.
گرداننﺪگان اصلی مراکز اقتصادی سوریه در دمشق و حلب ﮬمگی اﮬل سنت بوده و از حامیان بشار اسﺪ می باشنﺪ.
ﮬمهﻯ مساجﺪ دمشق که تعﺪاد آنها بیش از مجموع مساجﺪ شهرﮬای قاﮬره و ریاض است ،متعلق به اﮬل سنت می باشنﺪ.
ﮬمچون دانشگاه االزﮬر قاﮬره ،در سوریه صﺪﮬا مراکز آموزش علوم اسالمی سنی وجود دارنﺪ ،که با ﮬزینهﻯ دولت
اداره می شونﺪ .فقهای بسیا ری از سراسر جهان اسالم به ویژه کشورﮬای آسیای میانه به این مراکز برای آموزش رجوع
کرده و از آنها فارغالتحصیل می شونﺪ.
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وﮬابیﮬا تا قبل از شروع نا آرامیﮬاﻯ اخیر بسیار مورد احترام و حمایت دولت بودنﺪ .دولت سوریه بارﮬا دراویشی ،که
مخالف وﮬابیﮬا بودنﺪ و از لبنان به سوریه می آمﺪنﺪ را به خاطر حفظ احترام به مذاﮬب از کشور اخراج می کرد تا مبادا
در مساجﺪ به اختالفات مذﮬبی دامن زده شود .قابل تأمل آن که دراویش لبنان عمﺪتا از حامیان دولت سوریه ﮬستنﺪ.
در مناطق سنی نشین سوریه ﮬم افراد ثروتمنﺪ وجود دارنﺪ و ﮬم فقیر .روستاﮬای سنی نشین ﮬم به ﮬمین وضعانﺪ ،اما در
بین علویﮬا به طور عموم تعﺪاد افراد فقیر و یا ثروتمنﺪ بسیار انﺪک است.
در مجموع می توان گفت که اگر در سوریه طایفهاﻯ وجود دارد که از دولت امتیاز کسب کرده است ،اگر نیروﮬای
امنیتی وجود دارنﺪ که از دولت بهره منﺪ می شونﺪ و قبضه فوالدی آنها بر مردم سوریه فشار وارد می آورد،
سیاستمﺪاران و فعالین اقتصادی و کارمنﺪانی که بنا به موقعیت طایفهاﻯ خود از دولت بهره منﺪ می شونﺪ و یا سوء
استفاده می کننﺪ عمﺪتا اﮬل سنت می باشنﺪ .و بقیه ،آن چیزی نصیبشان می شود که از آن اکثریت باقیمانﺪه باشﺪ و این
بسیار طبیعی است.
آیا در سوریه تبعیض از طرف دولت بین سنی و شیعه وجود دارد؟ آنچه در باال آمﺪ وجود چنین تبعیضی را نفی می کنﺪ.
اما در سالﮬاﻯ  3029فشارﮬا و اجحافات زیادی در حق اخوانالمسلمین اعمال شﺪ که ستمگرانه بود .اما این تبعیض و
فشار علیهﻯ کسانی اعمال شﺪ که علیهﻯ دولت شورش مسلحانه کرده بودنﺪ و از ﮬمین جا بود که افسانهﻯ دولت علوی
تولﺪ یافت .زیرا اخوانا لمسلمین خجالت زده بودنﺪ که بگوینﺪ کسانی که آنها را سرکوب کردنﺪ ،در گذشته دور و نزدیک،
ارتش سنیﮬا و اﮬل سنت و جامعهﻯ سنیﮬا و قبل از ﮬمه فرزنﺪان سرزمین سوریه بودنﺪ .اخوانالمسلمین شرم دارنﺪ که
بگوینﺪ سراسر کشور سوریه با آنان به مخالفت برخاست.
آری ،غول سنی آن چنان که دشمنان سوریه می گوینﺪ از بطری بﺪر آمﺪه ،اما این غول با دشمنان نظام حاکم مبارزه
می کنﺪ ،دشمنانی که از اصالحات و اصالح و پیشرفت کشور متنفر و آن را دشمن خود تلقی می کنﺪ.
 3ــ بنا بر اسنادی که موجودنﺪ ،از اواخر سال  2999آمریکائیﮬا با اردوغان و عبﺪاله گل که در آن زمان در عربستان
کار می کردنﺪ توافق کردنﺪ ،که از حزب اربکان" ،حزب سعادت اسالمی" جﺪا شﺪه و حزب جﺪیﺪی با کمکﮬاﻯ آمریکا
و با سه ﮬﺪف تأسیس کننﺪ .الف -کوشش در جهت تبﺪیل ترکیه به مرکز اصلی جنبشﮬاﻯ اسالمی تودهاﻯ ،ب  -برقراری
رابطهﻯ گسترده و تنگاتنگ با کشورﮬای عربی و اسالمی و دادن نقش مهم سیاسی به ترکیه به ویژه در مورد حل
مسئلهﻯ فلسطین ،که البته ترکیه با سران سوریه و فلسطین دست به اقﺪاماتی با ماﮬیت فریبکارانه زد .پ  -مبارزه با نفوذ
رو به رشﺪ اسالم شیعی ایرانی و جنبشﮬاﻯ اسالمی ــ ملی در جهان عرب تا مانع پیﺪایش جنبشی مستقل ناسیونالیستی
عربی گردد.
 2ــ گفته می شود که قانون اساسی عراق توسط نوح فلﺪمن اسرائیلی ــ آمریکائی نوشته شﺪه است .او این قانون اساسی
فﺪرالیستی را در حقیقت برای تجزیه و از ﮬم پاشانﺪن عراق نوشته است .پس از آن ایﺪهﻯ فﺪرالیسم به سرعت بین
گروهﮬاﻯ مختلف تجزیه طلب ایرانی رشﺪ کرد .نوح فلﺪمن کتابی تحت عنوان "امریکا بایﺪ به دمکراسیﮬاﻯ اسالمی
کمک کنﺪ" ،شخصیتﮬائی را برای رﮬبری جهان اسالم معرفی کرده است :راشﺪ غنوشی ،شیخ قرضاوی ،و عبﺪالکریم
سروش از آن جملهانﺪ .غنوشی در تونس به قﺪرت رسیﺪه است و قرضاوی حاکم مطلق بی تخت و تاج است و سروش را
ما ایرانیﮬا به خوبی می شناسیم.

****** *
» تاریخ کلیۀ جوامعی که تا کنون وجود داشتهاند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی
نبوده است ،به استثنای تاریخ جامعه بدوی .مرد آزاد و برده ،اشراف و اعوام،
ارباب و سرف ،استاد کار و کارگر روزمزد ،در یک کالم ستمگر و ستمکش،
همواره در تضاد بودهاند و به نبردی الینقطع ،گاه نهان و گاه آشکار ،مبارزهاﻯ
که هر بار یا به تحول انقالبی سازمان سراسر جامعه و یا به فنای مشترک
طبقات متخاصم ختم می گردید ،دست زدهاند« .
مارکس و انگلس مانیفست حزب کمونیست
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ارگان مرکزی
حزب کار ایران منتشر شد.
رفقا ،دوستان و یاران مبارز!
برای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ،علیه امپریالیسم جهانی،علیه
رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب
کارایران (توفان) کمک مالی کنید!
پارهاﻯ از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتی:
* برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین
* گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ چهاردهم حزب کمونیست (ب) اتحاد شوروی
* گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ پانزدهم حزب کمونیست (ب) اتحاد شوروی
* جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین
* مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین
* ترتسکیسم ،ضدانقالب در پوشش ــ م .ج .اولژین
* سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی
* مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس
* امپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایهداری ــ لنین
* توطئۀ بزرگ کتاب سوم
* توطئۀ بزرگ کتاب چهارم

آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب
www.toufan.org
۲http://www.kargareagah.blogspot.com
۲http://kanonezi.blogspot.com
/http://rahetoufan67.blogspot.com
ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید.
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دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!

