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نظری بر جنبش کارگری  -اعتراضی در شرایط تعمیق بحران
سرمایهﺪاری
امروزه افکار عمومی بشری و کلیهﻯ اخبار و گزارشات رسانهﻫاﻯ جمعی روی دو مسئله ،روی دو معضل جدی ،که آینده و
بود و نبود نظام سرمایهداری را رقم خواﻫند زد ،تمرکز یافته است:
اولی ــ بحران ساختاری رو به تعمیق نظام سرمایهداری ــ امپریالیستی جهانی؛ دومی و به تبع آن ،جنگﻫا ،تهاجمات و
تجاوزات یکی بعد از دیگری امپریالیسم جهانی در شکل و ﻫیبت تروریستی به خلقﻫا و کشورﻫای مختلف جهان.
این ،یک امر قانونمند و طبیعی است که بحران مالی ــ اقتصادی سرمایهداری نمی توانست و نمی تواند فقط در ﻫمین عرصه،
محدود بماند و عرصهﻫاﻯ دیگر نظام را فرا نگیرد .ساختار مالی ــ اقتصادی اروپا و آمریکا در گرداب رکود عمیقی گرفتار آمده است.
طبق آخرین اخبار و گزارشﻫاﻯ آماری؛ یورواستات ،از ماه آوریل تا ژوئن سال جاری ،رشد اقتصادی  37کشور ناحیهﻯ پولی یورو
و به طورکلی ،ﻫمهﻯ  27کشور عضو شورای اروپا به کمتر از  2/9درصد سقوط کرده است .اقتصاد آمریکا نیز که به ادعای بانک
جهانی ،به عبارت دیگر ،انبار پول سارقان بینالمللی ،بزرگ ترین اقتصاد جهان شمرده می شود ،میزان رشد تقریباً مشابهی را نشان
می دﻫد .برآوردﻫای مقدماتی از ادامهﻯ سیر نزولی رشد اقتصادی پیشرفته ترین کشورﻫای سرمایهداری جهان در ماهﻫا و سالﻫاﻯ آتی
خبر می دﻫد .میزان بدﻫی خارجی آمریکا از  3۱تریلیون دالر و آلمان از  2و نیم تریلیون دالر فراتر رفته ،اقتصاد فرانسه در طول 0
ماه گذشته ،حتی کمترین میزان رشد را نشان می دﻫد .ﻫمهﻯ اینها پیامدﻫای بسیار مخربی برای جامعه ،نه تنها در حوزهﻯ کشورﻫای
امپریالیستی ،بلکه ،در سراسر جهان به ارمغان آورده است .بیکاری و فقر عمومی فراگیر شده و دائماً رو به فزونی می رود .در
آمریکا تنها در اثر کسری تراز بازرگانی این کشور با چین 2 ،میلیون و  799ﻫزار فرصت شغلی از بین رفته است .شاخص بیکاری
در آلمان ،بزرگ ترین اقتصاد اروپا و ایاالت متحده آمریکا از مرز  32درصد گذشته است .رشد دم افزون بیکاری در دیگر کشورﻫای
سرمایهداری پیشرفته ،مثل انگلستان ،فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا از این ﻫم وخیم تر است .بیکاری در کشورﻫای کمتر توسعه یافتهﻯ
اروپائی مثل یونان ،پرتقال ،ایرلند و حتی ایتالیا که ﻫمگی در آستانهﻯ ورشکستگی کامل قرار گرفتهاند ،با چشم پوشی بر عدم انطباق
آمارﻫای رسمی با واقعیتﻫاﻯ موجود ،باالی  2۱درصد را نشان می دﻫد .بیش از نیمی از جوانان این کشورﻫا جویای کارند .بیکاری
در بخش شرقی اروپا ،جنبهﻯ عمومی دارد و بدون احتساب مشاغل کاذبی مانند دستفروشی و فروشندگان دوره گرد ،به باالتر از ۰9
درصد می رسد .به ﻫمین سبب ﻫم ،ﻫیچ ارگانی خود را ملزم به ارائهﻯ آمار حتی ساختگی نمی داند .افزایش بیکاری ،ﻫیچ مفهوم
دیگری جز افزایش فقر و کاﻫش مصرف کننده و تعمیق بحران ندارد.
در چنین شرایطی ،که مدیران و گردانندگان نظام در چنگال بحرانﻫاﻯ شدید سیاسی ،اجتماعی ،فرﻫنگی و حتی اخالقی گرفتار
آمدهاند ،به رغم اجالسﻫا ،دیدارﻫا و گفتگوﻫای مستمر ،قادر به تدوین ﻫیچ برنامهﻯ راﻫبردی نیستند .دروغ ،کالشی ،کالﻫبرداریﻫاﻯ
لومپنانه و زورگیری به سیاست رسمی دولتﻫا و مدیریت نظام مبدل شده است .آنها با پیروی از تزکودکانه "امروز را به فردا برسانیم
تا ببینیم چه می شود" ،ندانم کاری و ناتوانی خود و نظام را به نمایش می گذارند .اندوختهﻫاﻯ ملی کشورﻫا در خزانهﻫاﻯ دولتی را دو
دستی به بانکﻫا و انبارﻫای پول سرمایهداران تقدیم کردند؛ ﻫزاران مؤسسه و مرکز کار و تولید را به تعطیلی کشاندند و صدﻫا ﻫزار
شاغلین آنها را به صفوف اردوی عظیم بیکاران روانه ساختند؛ به بهانهﻯ افزایش سن بازنشستگی ،حقوق و مستمری بازنشستگان را به
نفع بانکﻫا مصادره کردند؛ حقوق و دستمزد شاغالن را تا حد ممکن پائین آوردند؛ تحت عنوان "ریاضت اقتصادی" دستاوردﻫای
مبارزه و پیکار تاریخی کارگران و زحمتکشان در عرصهﻯ خدماتی اجتماعی و دیگر عرصهﻫاﻯ زندگی را یکی بعد از دیگری پس
گرفتند .ﻫزینهﻯ تحصیل در مدارس و دانشگاهﻫا را دو تا سه برابر افزایش دادند ،تا از ورشکستگی نظام بانکی جلوگیری کنند ...با این
وجود ،چون چارهﻯ کار را نیافتند و گرﻫی از انبوه معضالت و مشکالت اجتماعی باز نشد ،سیاست کهنهﻯ جنگ و تجاوز علیهﻯ دیگر
کشورﻫا را به منظور فعال سازی بازار اسلحه و یغمای ثروتﻫاﻯ ملی آنها در پیش گرفتند ،اما راه خروج از بحران ﻫمچنان بسته ماند
و سیر سعودی رکود و تنزل اقتصادی ماهﻫاﻯ اخیر نشان می دﻫند ،که نظام سرمایهداری جهانی ﻫر چه بیشتر در باتالق فرو می رود
و موجب تشدید فقر ،محرومیت و تباﻫی در جامعه و افزایش شدید فساد ،رشوه خواری و خودسری در میان سران نظام گردیده است.
بدین ترتیب ،پوسیدگی و کراﻫت نظام سرمایهدار ی بیش از پیش آشکار شده و گورکنان آن وارد میدان کارزار نهائی شدهاند.
دیگر کمتر کسی تردید می کند که ﻫر دقیقه ادامهﻯ حیات سرمایهداری به بهای خون ﻫزارــ ﻫزار انسان ،به بهای استثمار و بردگی ﻫر
چه بربرمنشانه تر انسان تمام می شود.
ﻫم از این رو ،کارگران و زحمتکشان ﻫمهﻯ عرصهﻫاﻯ فکری و دستی ،این تولیدگران تمام نعمات و نیازﻫای مادی ،فکری و
معنوی انسان با شناخت و درک واقعیتﻫاﻯ ناﻫنجاری که نظام سرمایهداری بر جهان تحمیل کرده است ،امروز دیگر به نبردی پایانی،
به رزمی سرنوشت ساز با نظم موجود برخاستهاند .آنها به موازات مبارزه علیهﻯ جنگﻫا و تجاوزات امپریالیستی ــ استعماری و دفاع
از صلح و امنیت جهانی ،برای احقاق حقوق انسانی خویش و برای تأمین آیندهﻯ مطمئن خود و نسلﻫاﻯ آیندهﻯ بشری ،به اعتصابات و
اعتراضات گسترده دست زدهاند .ﻫم اکنون تقریبا ً تمام کشورﻫای جهان ،اعتراضات و اعتصابات میلیونﻫا انسان کار و زحمت را شاﻫد
است .امواج عظیم اعتراضات و اعتصابات تودهاﻯ ،درست بنیان و شالودهﻯ فرسودهﻯ نظام حاکم را ﻫدف گرفته است .بر شماری حتی
فهرست وار ﻫمهﻯ اعتراضات ،اعتصابات کارگری ،گروهﻫاﻯ صنفی و سندیکائی گرچه خارج از حد ظرفیت این نوشتار است ،ولی
ذکر شماری از آنها ،تصویر زنده و ملموسی از مبارزات تودهﻫاﻯ عظیم کار و زحمت را در مبارزه علیهﻯ نظام سرمایهداری به
نمایش خواﻫد گذاشت.
طی ﻫمین  0ماه گذشته سال جاری میالدی ،جهان شاﻫد اعتصابات و اعتراضات گستردهﻯ کارکنان و شاغالن بخشﻫاﻯ مختلف
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تولیدی ،صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی بوده است .از میان آنها ،می توان به تجمعات اعتراضی و اعتصابات در پاالیشگاه نفت آبادان،
پتروشیمی ،ساختمانی ،دانشگاهﻫا و مؤ سسات آموزشی و به فقدان امنیت شغلی ،تعویق در پرداخت دستمزدﻫا ،افزایش قیمت مسکن و
ﻫزینهﻯ سبد غذائی خانوارﻫای کارگری ،در مخالفت با دستگیری فعاالن سیاسی ،کارگری ،دانشجوئی و زنان در ایران؛ فعاالن ضد
سرمایهداری در فرانکفورت؛ کارکنان فرودگاهﻫا و بخش ﻫواپیمائی در بسیاری از کشورﻫا از جمله در فرانکفورت آلمان؛ اجتماع
فعاالن ضد سرمایهداری موسوم به "اشغال فرانکفورت" در نزدیکی ساختمان بانک مرکزی اروپا و جنبش  00درصدیﻫاﻯ مشهور به
"اشغال وال استریت" در آمریکا؛ اعتصاب و تظاﻫرات دانشجویان کانادا؛ اعتصاب پزشکان و شاغالن بهداشت و تندرستی و کارکنان
راه آﻫن پرتقال؛ اعتصاب آتش نشانان ،رفتگران مترو و رانندگان اتوبوس در لندن در ﻫنگام مسابقات المپیک لندن؛ اعتصاب  33ﻫزار
معلم در استرالیا؛ اعتصاب گستردهﻯ کارکنان بخش خدمات عامالمنفعه در آمریکا با شرکت  3۸9ﻫزار نفر؛ اعتراض تقریباً ﻫمه
روزهﻯ مردم کرهﻯ جنوبی علیهﻯ دولت سرمایهداری و انعقاد قراردادﻫای اسارت بار آن با آمریکا؛ اعتراض میلیونﻫا فقیر علیهﻯ
مشتی میلیاردر در ﻫنگ کنگ؛ اعتصاب بیش از  ۱ﻫزار نفر از معلمان در اردن؛ اعتصاب  2۱99نفر از کارکنان متروی بوئنس
آیرس ،پایتخت آرژانتین؛ تظاﻫرات کارگران و کارکنان معادن شیلی؛ تظاﻫرات ،اعتصابات و اعتراضات تقریباً ﻫمه روزهﻯ اقشار
مختلف مردم یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،از جمله ،شرکت یک و نیم میلیون نفر از مردم اسپانیا در  ۸9شهر این کشور در اعتراضات علیهﻯ
سیاست "ریاضت اقتصادی" دولت؛ ادامهﻯ اعتصاب معدن کاران اسپانیا و بستن ﻫمهﻯ راهﻫا به شمال کشور و ﻫم چنین ،اعتراض
کارکنان راه آﻫن اسپانیا به خصوصی سازی راه آﻫن که در صورت اجرای آن 399 ،ﻫزار نفر از کارکنان آن از کار بیکار خواﻫند
شد؛ اعتصاب معدن کاران آفریقای جنوبی که در اثر دخالت خشن پلیس 14 ،تن از آنان کشته و بیش از  ۸9نفر زخمی شدند.
اگر چه ﻫمین موارد ذکر شده تمام ابعاد خیزشﻫاﻯ انقالبی علیهﻯ نظام سرمایهداری را نشان نمی دﻫد ،ولی گواه انکار ناپذیر
وخامت ﻫر چه بیشتر اوضاع مالی ــ اقتصادی نظام سرمایهداری در مقیاس جهانی و نشاندﻫندهﻯ عزم راسخ تودهﻫاﻯ کار و زحمت
برای به زیر کشیدن آن است .این اوضاع و احوال شکی نیست که از یک سو ،تشدید تنشها و تشنجات ،تالطمات و مناقشات سیاسی و
تشتت فکری در بین مبارزان را در پی خواﻫد داشت و از دیگر سوی ،دولتﻫا را به تنگ تر کردن فضای پلیسی ــ امنیتی جامعه و
تشدید سرکوب مبارزان وادار خواﻫد ساخت ،ولی این ﻫم از ﻫم اکنون روشن است که کارگران و زحمتکشان متشکل در حزب طبقهﻯ
کارگر ،با مبارزه و پیکار آگاﻫانه ،از میدان این رزم سرنوشت ساز پیروز بیرون خواﻫند آمد ،زنجیرﻫای استثمار و بردگی را از دست
و پای خود خواﻫند گسست و دفتر عمر سرمایهداری را برای ﻫمیشه خواﻫند بست.
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مردم برای محاکمهﻯ مسببین این فاجعه در دادگاه خلق ایران بیتابی می کننﺪ
بیست وچهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را پشت سر می گذاریم .در تابستان و شهریور  ،۰7رژیم فاشیستی جمهوری
اسالمی به رﻫبری خمینی جالد که پس از ﻫشت سال جنگ خانمان سوز مجبور به سرکشیدن جام زﻫر گردید و رسماً شکست را
پذیرفت ،برای ارعاب و دوختن دﻫان مردم و تثبیت حاکمیت مافوق ارتجاعی خویش عفریت مرگ را بر باالی سر زندانیان به پرواز
درآورد و با بیرحمی و شقاوتی غیرقابل توصیف ﻫزاران انسان پر امید را در بیدادگاه اسالمی تیرباران و یا به دار آویخت .چنان حمام
خونی به پا داشت که در تاریخ معاصر ایران کم نظیر است .رژیم بقای منحوس خویش را در پاکسازی زندانﻫا از زندانیان سیاسی و
سرکوب و ارعاب جامعه می دید و چنگال خونین خویش را بر گلوی مخالفین و ﻫمهﻯ آزادیخواﻫان فرو برد .خمینی خون آشام صریحا ً
فرمان داد:
» در تمام موارد فوق ﻫر كس در ﻫر مرحله ،اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است .سریعا ً دشمنان اسالم را نابود كنید ،در
مورد رسیدگى به وضع پروندهﻫا در ﻫر صورت كه حكم سریع تر انجام گردد ﻫمان مورد نظر است( «.نقل از جواب به سؤال پسر
خمینی)
در این کشتار شوم ،رفقا مهدی مهرعلیان (ﻫاشم) ،حجت آلیان (کیومرث) ،فرﻫاد مهری پاشاکی از اعضای رزمندهﻯ حزب کار
ایران (توفان) نیز ﻫم چون خیل عظیمی از مبارزین دیگر به شهادت رسیدند .این رفقا جان تسلیم کردند اما تسلیم نشدند.خاوران سند
جنایت تمامی دست اندرکاران نظام جمهوری اسالمی است و اصالح طلبان از قدرت رانده شده ،که امروز در زندانی که خود در بنای
آن نقش ایفا کردند ،اسیرند و به پست وزارت خود در دردستگاه والیت فقیه خمینی ﻫمچنان افتخار می کنند ،نیز دستشان به خون
آزادیخواﻫان آغشته است و باید حساب پس دﻫند .مردم ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و شهریور  ،۰7کشتار و سربه
نیست کردن مبارزین آزادیخواه از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسالمی ،چه در کردستان ،چه در دانشگاهﻫاﻯ ایران ،چه در ترکمن
صحرا و ...را ﻫرگز نخواﻫند بخشید و برای محاکمۀ کل نظام جمهوری اسالمی در دادگاه خلق بی تابی می کنند.
در بیست و چهارمین سالگرد فاجعهﻯ تابستان و شهریور  ۰7یاد ﻫمهﻯ جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را گرامی
بداریم و آن را به سالحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان رژیم اراذل و اوباش جمهوری اسالمی تبدیل کنیم.
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در بیست و چهارمین سالگرد فاجعهﻯ تابستان و شهریور ۰7که میهن ما مورد تهدید و خطر تجاوز نظامی است و تحریمﻫاﻯ
ضد بشری اقتصادی گلوی کارگران و زحمتکشان را می فشارد ،باید ﻫوشیار باشیم و اجازه ندﻫیم تا امپریالیست آمریکا و متحدینش از
کشتار انقالبیون و مبارزین سیاسی در سالﻫاﻯ  ۰9و  ۰7و اشک تمساح ریختن برای جانباختگان راه آزادی به عنوان ابزار تبلیغاتی
در جهت اﻫداف شومشان سود جویند و جنبش را به کجراه برند.
تریبونال لنﺪن که در قالب محاکمهﻯ سران رژیم به مناسبت کشتار سالﻫاﻯ  09و  07به معرکه گیری مشغول است و ازشفاف
سازی سیاسی در مورد دریافت کمک مالی و تبلیغاتی از امپریالیستﻫا طفره می رود و از موضع گیری در قبال تحریم اقتصادی و
خطر تجاوز نظامی به ایران امتناع می ورزد و به ﻫمکاری با آقای پیام اخوان که موافق بمباران و تجزیهﻯ یوگسالوی و محاکمهﻯ
میلوسویچ رئیس جمهور یوگسالوی در تریبونال امپریالیستی ﻫاگ بود وامروز نیز موافق تحریم اقتصادی ایران می باشد ،مفتخر
است؛نمی تواند مدافع صمیمی مبارزه علیه رژیم اسالمی و تشکیل دادگاه خلق باشد .نیروﻫائی که پایشان در مقابل تحریم و تجاوز
نظامی به ایران می لنگد و فاقد صمیمیت مبارزاتی ﻫستند نمی توانند اعتباری در بین مردم ایران کسب نمایند .آلودگی به امپریالیسم ،به
کسی اعتبار نمی بخشد.

گرامی باد خاطرهﻯ جانباختگان تابستان و شهریور !74
سرنگون باد رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!
زنﺪه باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)
شهریور 3193
www.toufan.org
toufan@toufan.org

*******

چرا مبارزه در جهت کسب خواستهاﻯ دموکراتیک و مبارزهﻯ
ضﺪ امپریالیستی ،الزم و ملزوم یکﺪیگرنﺪ؟
اگر دموکراسی را به مفهوم تصمیم گیری مردم در ﻫمهﻯ امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرﻫنگی خود بدانیم ،حق تعیین
سرنوشت ملت ایران از بنیانی ترین خواستﻫاﻯ دموکراتیک مردم ماست .این که رژیم آینده و ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
آن چگونه باید باشد موضوعی است داخلی که فقط ملت ایران باید در مورد آن تصمیم گیری کند و ﻫیچ نیروی خارجی و قدرت
استعماری حق دخالت و تأثیر گذاری در روند حیات سیاسی آیندهﻯ میهن ما را ندارد.
بنابراین ﻫر حزب و سازمان و شخصیت سیاسی که صادقانه و صمیمانه مدعی دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران است
خود را ملزم می داند با تمام توان ،با ﻫر گونه مداخله گری و تحریم و تهدید و تجاوز نیروﻫای استعماری که قصد پایمال کردن این
پایهاﻯ ترین حق دموکراتیک مردم را دارند و ﻫدف واقعیشان تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی و فرﻫنگی کشور در جهت منافع
غارتگرانه شان می باشد ،مقابله کند.
اپوزیسیون راست و وابسته و مزدور رژیم از جمله سلطنت طلبان و مجاﻫدین خلق و گروهﻫاﻯ ناسیونال شووینیست پژاک،
کومله ،حزب دموکرات کردستان ،جندههلا بلوچستان و االﻫواز در خوزستان و پان ترکﻫاﻯ آذربایجان و تمام منشعبات جریان ضد
کمونیستی و ضد کارگری پیرو تز ارتجاعی سناریوی سیاه و سفید منصور حکمت ،ﻫمگی مدعی مبارزه با دیکتاتوری حاکم و مدافع
حقوق دموکراتیک مردم ایران ﻫستند ولی در عم ل با نفی حق تعیین سرنوشت ملت ایران به دست خودش و اتکاء به امپریالیستﻫا و
صهیونیستﻫا نقاب از چهرهﻯ دروغین و پلید و خائن و مزدور خود برداشتهاند و یوغ نوکری استعمارگران را رسماً به گردن انداخته،
تا بتوانند در آیندهاﻯ که امپریالیستﻫا برای مردم ما می خواﻫند رقم بزنند نقش چلبیﻫا و کرزایﻫا را عهده دار شوند.
از طرف دیگر مبارزه در جهت کسب و حفظ استقالل ملی بدون اتکاء به تودهﻫاﻯ میلیونی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا
و روشنفکران و نیروﻫای انقالبی و مترقی و مردمی امکان پذیر نیست .اگر ملت شوروی در استالینگراد پوزهﻯ فاشیستﻫا را به خاک
مالیده و حماسه آفریدند ،اگر ویتنامیﻫا بزرگترین ارتش جهان را به زانو درآوردند ،اگر کوبائیﻫا متجاوزین آمریکائی را در خلیج
خوکﻫا شکست دادند به خاطر وجود حاکمیتﻫا و رﻫبری متکی به کارگران و زحمتکشان میهنشان بود .رژیم سرمایهداری جمهوری
اسالمی که با خیانت به اﻫداف انقالب ،راه خدمت به کالن سرمایهداران و بزرگ مالکان و تجار بازار را در پیش گرفت و با سرکوب
کارگران و زحمتکشان و نیروﻫای مترقی و ملی و کمونیستﻫا ،امروز تنها اتکایش به نیروﻫای مزدور نظامی و انتظامی و اطالعاتی
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و مشتی شعبان بی مخ چماق دار و م افیای حاکم است و بیشتر از دشمن خارجی از مردم وحشت دارد و امنیت و تضمین بقاء حاکمیتش
را در مذاکرات از استعمارگران طلب می کند ،نمی تواند از استقالل و منافع ملی مردم ایران دفاع کند.
حزب کار ایران (توفان) در طول حیات خود ﻫمواره و بی تزلزل بر ضرورت توجه به دو وجه مبارزهﻯ دموکراتیک و ضد
امپریالیستی و جدائی ناپذیر بودن آن تأکید داشته است .کارگران و زحمتکشان و کلیهﻯ نیروﻫای آزادیخواه و مترقی و مردمی باید
ضمن تقویت صفوف خود و تحکیم اتحاد و ﻫمبستگی ملی ضمن افشاء توطئهﻫاﻯ امپریالیستﻫا و مزدوران آنها از حق تعیین سرنوشت
خود دفاع کرده و با ﻫرگونه مداخله گری و تحریم و تهدید و تجاوز نیروﻫای امپریالیستی و صهیونیستی مقابله کنند  .رژیم جمهوری
اسالمی رفتنی است ،آنچه می ماند میهن عزیز ما ایران است که متعلق به کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و ﻫمهﻯ انسانﻫاﻯ
شریفی است که در راه رشد و شکوفائی و سربلندی آن تالش کردهاند .ملت ایران یکپارچه و متحد از میهن خود در مقابل ﻫر قدرت
استعماری دفاع خواﻫد کرد و اجازه نخواﻫد داد تا آنها آیندهاش را مطابق با منافع غارتگرانه شان رقم بزنند.

********
گشت و گذاری در فیسبوک

چرا مخالفت با همبستگی بین خلقهاﻯ منطقه و جنبشهاﻯ ملی؟
تبلیغ نفرت ضد فلسطین و ضد لبنان و ضد عرب ،بی توجهی به دسیسهﻫاﻯ امپریالیستﻫا و صهیونیستﻫا در ایران و بی
توجهی به امر ﻫمبستگی میان خلقﻫاﻯ منطقه به سود جنبش دموکراتیک مردم ایران نیست.مبارزهﻯ ضد رژیمی بدون ﻫمبستگی با
دیگر خلقﻫا و مبارزه علیهﻯ اجانب بی سرانجام و محکوم به شکست است.
برخی از مدعیان چپ مذاقشان با کلمهﻯ "خلق و ﻫمبستگی بین خلقﻫاﻯ منطقه" خوش نیامد وبا تکبر روشنفکری اظهار فضل
نمودند که:
» کلمهﻯ خلق یک کیسهﻯ گشادی است که با موجودیت جنازهاﻯ به نام بورژوازی ملی می توانست تعریف گردد
و مفهوم داشت ولی امروزه دیگر در کشورﻫای ما ساختار مادی بورژوازی ملی وجود ندارد و نمایندهﻯ سیاسیاش ﻫم
وجود ندارد .امپریالیسم تمام جناحﻫاﻯ سرمایهداری ملی و متوسط وطنی را بلعید و دوران مبارزهﻯ ملی به سر آمده
است.« .
این دوستان نادان و پرمدعا ﻫنوز نخوانده و نفهمیدهاند که از الیهﻫاﻯ خرده بورژوازی و تولید کوچک ﻫمواره بورژوازی
کوچک و متوسط و یا ﻫمان ملی ،زاده می شود .جهانی شدن سرمایه به معنای محو مسئلهﻯ ملی در جهان نیست ،بلکه برعکس امروز
ما بیش از ﻫر زمان با جنبشﻫاﻯ ملی علیهﻯ تجاوزات امپریالیستی و نقض حقوق ملی مواجهیم  ،این جنبشﻫا در ماﻫیت خود
بورژوائیاند.جنبش استقالل طلبانهﻯ ایرلند ،فلسطین ،عراق و افغانستان ....،پیروزی جنبش ملی ونزئوال و استقرار حکومت ملی به
رﻫبری چاوز ،حکومت ملی اکوادور ،حکومت ملی بولیوی به رﻫبری مورالس و حکومت ملی نیکاراگوئه ....و دﻫها مثال دیگر از این
دستاند.البته برای درک صحیح این مسئله و ریشهﻫاﻯ تاریخی چنین انحرافی که از درک رابطهﻯ اقتصاد و سیاست عاجزند و مسئلهﻯ
استقالل سیاسی در عصر انحصارات را منتفی می دانند باید اثر ارزشمند "کاریکاتوری از مارکسیسم" لنین و ﻫمینطور "ترازنامهﻯ
مسئلهﻯ ملی در عصر امپریالیسم" را مجدداً مورد مطالعه قرارداد تا بهتر به بطالن نظرات ترتسکیستی و اکونومیستی امروزی که در
قبای جدیدی ظاﻫر می شوند پی برد.
آنها که معتقد به مسئلهﻯ ملی درعصر امپریالیسم نیستند و اعتقادی به رژیمﻫاﻯ مستقل به مفهوم سیاسی در این دوران ندارند و
تمام نزاعﻫاﻯ کنونی بین ایران ،سوریه ،لیبی ،عراق ،ونزوئال ،کوبا ،بولیوی با امپریالیستﻫا را یک جنگ زرگری محسوب می کنند،
به ظاﻫر به مسائل پیچیدهﻯ سیاسی کنونی پاسخ دادهاند اما چنین پاسخی غیر علمی و ذﻫنی و دور از واقعیتﻫاﻯ اجتماعی است.آیا
خنده دارنیست بگوئیم رژیم جمهوری اسالمی نوکر حلقه بگوش امپریالیسم است و درعین حال در مورد تجاوز به ایران و تحریمﻫاﻯ
پی درپی برای تسلیم این نوکر سخن بگوئیم؟ اساسا ً تشدید تضادﻫای امپریالیستﻫا با رژیمﻫاﻯ مستقل سیاسی بر سر چیست و دالیل
برخورد متفاوت آنها با لیبی ،سوریه ،ایران ،ونزوئال ،کره شمالی ،کوبا ....و از طرف دیگر با عربستان و بحرین و قطر و اردن و کره
جنوبی و .....بر سر کدام منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی است  .چرا برخورد آنها با این کشورﻫا متفاوت است؟
این که ماﻫیت رژیم جمهوری اسالمی ارتجاعی و فاشیستی است شکی نیست و یا ﻫمینطور رژیم بعث عراق و یا سوریه...اما
این رژیمﻫا دارای استقالل سیاسیاند .یک رژیم می تواند مستقل اما ارتجاعی و سرکوبگر باشد و یا ﻫم مستقل باشد و ﻫم دموکراتیک
مثل رژیم چاوز .رژیم چاوز دارای ماﻫیت بورژوائی است ،بورژوازی متوسط بخش صنعتی در ونزئوال را نمایندگی می کند که از
پشتوانهﻯ قوی در بین کارگران و زحمتکشان برخوردار است .دلیل موفقیتﻫاﻯ وی ﻫمین تکیهﻯ او به مردمش است .و این بدین
معناست که در دوران امپریالیسم و انحصارات غول پیکر ،حکومتﻫاﻯ مستثقل اما غیر پرولتری وجود دارند .بر سر ﻫمین مسئله،
استقالل ملی رژیم چاوز بحث داغی در ونزوئال در بین سازمانﻫا و احزاب سیاسی درگرفت و ترتسکیستﻫا و شبه ترتسکیستﻫا بر
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این نظرند که چاوز به خاطر وابستگی اقتصادی ،وابستگی سیاسی نیز به امپریالیسم دارد و از سیاستﻫاﻯ امپریالیستﻫا پیروی می کند
و قابل دفاع نمی باشد .می بینید مبحث برخورد به نفی بورژوازی ملی که نفی مسئلهﻯ ملی و حق تعیین سرنوشت را در بردارد یک
پدیدهﻯ ایرانی نیست بلکه یک مقولهﻯ جهانیست که در دوران جنگ جهانی اول بروز کرده و لنین در جزوهﻯ ارزشمند خود "جزوه
یونیوس" به این مسئله پرداخت و پاسخ علمی و شایستهاﻯ به این انحرافات اکونومیستی داد .زمانی که رﻫبران انترناسیونال دوم نظیر
لکین ،داوید ،کائوتسکی ،پلخانوف و  ......به مارکسیسم و انترناسیونال پرولتری خیانت ورزیده و راه سازش با ارتجاع را پیش گرفتند،
وظیفهﻯ دفاع از مارکسیسم و انترناسیونالیسم پرولتری را در کنار لنین شخصیتﻫاﻯ برجستهﻯ سوسیال دموکراسی نظیر روزا
لوکزامبورگ بر عهده گرفته و سازشکاران را به زیر آتش حملهﻯ خود گرفتند.
عمده ترین مسئلهﻯ مورد مشاجره میان خائنین به مارکسیسم و وفاداران به مشی پرولتری ،مسئلهﻯ برخورد به جنگ در آن
دوران بود .روزا لوکزامبورگ در مبارزهﻯ خود با اپورتونیستﻫا از جمله جزوه ای تحت عنوان "بحران سوسیال دموکراسی" انتشار
داد .این جزوه عمدتا ً دربارهﻯ تحلیل جنگ ،رد نظریهﻯ خائنانهﻯ خصلت آزادیخواﻫانه ملی جنگﻫاﻯ امپریالیستی موجود و اٽبات این
مسئله که جنگ جهانی اول چه از طرف آلمان و چه از طرف سایر نیروﻫای بزرگ امپریالیستی دامن زده شود ،جنگی است
امپریالیستی ،نگاشته شده است .لنین کبیر که رﻫبر مبارزه با رﻫبران اپورتونیست انترناسیونال دوم را بر عهده داشت جزوهﻯ فوق را
با تیزبینی خاصی که منحصر به اوست ،بررسی کرده و در عین تائید آن به مٽابهﻯ یک اٽر برجستهﻯ مارکسیستی ،انتقادات سازندهاﻯ
را در جزوهاﻯ به نام "دربارهﻯ جزوهﻯ یونیوس" به رشتهﻯ تحریر درآورد .لنین در این اٽر خود در ضمن تأیید و تأکید این مسئله که
در یک جنگ امپریالیستی امکان بروز و وقوع جنگﻫاﻯ ملی (یعنی جنگﻫاﻯ تحت ستم و یا تحت اشغال علیهﻯ امپریالیسم) کامالً
موجود است ،آموزشﻫاﻯ گرانبهائی پیرامون جنگ امپریالیستی و این که نیروﻫای انقالبی و بخصوص پرولتاریا چه برخوردی به آن
خواﻫند داشت ،به جای گذارده است .مطالعهﻯ مجدد آثار ارزشمند لنین در مورد مسئله ملی در دوران امپریالیسم برای ﻫمهﻯ شیفتگان
راه آزادی و سوسیالیسم امری ضروری و واجب است.

*********
گشت و گذاری در فیسبوک

هرچه بﺪتر بهتر
درحاشیه پیروزیهای ورزشکاران ایران درالمپیک

قاسم رضایي دارنﺪه مﺪال طالي وزن  69کیلوگرم کشتي فرنگي المپیک لنﺪن،
مﺪالش را براي همﺪردي به زلزلهزدگان آذربایجان تقﺪیم کرد

شرکت ورزشکاران ایران در المپیک لندن و دستآوردﻫای آن بویژه در عرصه کشتی و وزنه برداری و بدست آوردن  21مدال
پیروزی ازیک سو موجب شعف و شادی مردم ایران درداخل و خارج از کشور شد و این پیروزیها را جشن گرفته ودردفتر قهرمانیها و
افتخارات ملت ایران ثبت کردند.ازسوی دیگر این پیروزیها موجب خشم و برافروختگی عده ای روشنفکرنما گردید که این موفقیتهای
ورزشی را باعث تقویت رژیم تحلیل نموده و نقش ورزشکاران و شرکت آنها در المپیک را نه تنها مثبت بلکه منفی ارزیابی نمودند .این
عده که بخش کوچکی از ایرانیان خارج را تشکیل میدﻫند شامل عناصر چپ اندرقیچی که با شعار" کارگران وطن ندارند"
وورزشکاران برای وطن بورژوازی و زیر پرچم و سرود بورژوازی اسالمی" نباید سینه بزنند و مدال تقدیم رژیم جمهوری اسالمی
دﻫند" به میدان آمدند ....وبخش دیگرعناصر فریب خورده سازمان خودفروخته مجاﻫدین که ﻫمه ورزشکاران ایران را رژیمی و کسب
مدالهای طال و نقره و برنز را بسود رژیم و تحکیم آن ارزیابی نموده وتمام توش و توان خود را برای منفی جلوه دادن این پیروزیها و
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توﻫین به ورزشکاران ایران بکارگرفتند .این نیروﻫا به رغم تطورات ایدئولوژیکی وسیاسی اما در یک چیز متحد عمل نمودند .دعوت
ورزشکاران به عدم شرکت در میادین ورزشی و تحریم تام و تمام ایران دراین عرصه بوده است .فلسفه مبارزاتی این جماعت چنین
است " :هرچه بﺪتر بهتر" .چکیده این نظرات و پاسخ به آن را در زیر می آوریم تا خوانندگان پی ببرند که تشدید مبارزه و صف بندیهای
جدید سیاسی حتا به عرصه ورزشی نیزکشیده شده و می توان پی برد که چه کسانی امروز درصف مردم وبا دفاع ازدستآوردﻫای
ورزشی ،علمی و ﻫنری ملت ایران  ...علیه رژیم اسالمی برای آزادی و دمکراسی و ایرانی مستقل و شکوفان میرزمند و چه کسانی
درمقابل مردم صف آرائی کرده و خواﻫان ایرانی زبون و ضعیف و مفلوک اند .این عده که به مرض مالیخولیا گرفتارند فاقد ﻫر نوع
دورنمای سیاسی برای تحوالت اجتماعی و سیاسی در ایران ﻫستند و جز ایفای نقش خرابکارانه و ارتجاعی ﻫنر دیگری ندارند.
ما بارﻫا تاکید کرده ایم که ﻫر پیروزی وموفقیت ورزشی،علمی وﻫنری دست آورد مردم ایران است و نگاه منفی وتحقیر
آموزبدان بنفع رژیم جمهوری اسالمیست.کسانیکه به غرورملی و افتخارات ملی اعتقادی ندارند ،عرق ملی و میهندوستی ﻫم ندارند وبا
فرﻫنگ وتاریخ وروحیات مردمشان بیگانه اند وجز این نیز نمی تواند باشد .حال به گوشه ای ازاین الطائالت و پرت و بال گوئیها توجه
کنید:
"مشکلی که در این رابطه ﻫست تبلیغات گسترده رژیم ایران وبهره برداری از آن ا زنظر روانی است  :ما میدانیم که از نظر
روانی برای مردم یک تاثیر خاص خود را دارد و احساس ملی را در آنها زنده میکند که باعث بهره برداری جمهور ی اسالمی است .
کافی است که تبلیغات تلویزیونی رژیم ایران را در این مورد دید  .باید گفت که این نوع پیروزیها مثل یک کارد دو سره تیز عمل میکند
وباید دید که نتیجه این پیروزی برای مردم ورژیم که دشمن آنهاست چیست ؟ باید دانست که از نظر روانی رژیم بهره برداری نقدی آن
را میکند و این یک موضع گیری را برای اپوزیسیون ایرانی سخت میکند بویژه که ورزشکاران بایستی پرچم نجس جمهوری اسالمی را
برداشته وبا آن دور افتخار بزنند ! وسرودننگین جمهوی اسالمی را برایش بنوازند ......این "غرور ملی"را چه کسی به جیب میزند نقد !
"
می بینید که این آقا و یا خانم " چپ" با نام ایران ،غرور ملی ،پرچم ملی و اساسا شرکت ورزشکاران دراین میادین مشکل دارد
واگر روزی ایران را در عرصه ورزشی تحریم نمایند این چپ اندر قیچیهای وطن فروش و ضد غرورملی به سماع می نشینند.
.
این جماعت تخیالت وذﻫنیهای خودرا جای واقعیتهای عینی می نشاند و نمی فهمد و نمی خواﻫد بفهمد که .شرکت درعرصه
ورزشی ودرمیادین بین المللی به معنای پذیرش مدیرت ورزشی جمهوری اسالمی ،خواندن سرود رسمی کشور،برافراشتن پرچم رسمی
کشور،مالقات با سران بلند پایه رژیم وقبول مقررات نظام حاکم است .ﻫمانطور که در آمریکا و ترکیه  ...نیز چنین است .عالوه براین
باید به سوء استفاده ﻫای تبلیغاتی رژیم وفشار وکنترل بر بازیکنان را نیزدرنظر گرفت .تازه اگر جامعه جهانی ورزش که تحت کنترل
ممالک قدرتمند جهان ﻫست و به تحریم کاروانهای ورزشی ایران متوسل نشود ،ﻫممیهنان ورزشکارما می توانند با امکانات ضعیف
وتحت فشارو استرس روحی وروانی به میدان آیند .......این شبه کمونیستها و سکتهای چپ اندرقیچی بدون درنظر گرفتن این شرایط
ناﻫنجار وسیاست سرکوب مافیای ورزشی حاکم برای جوانان ما نسخه می پیچند که چرا برخورد انقالبی نکرده وتف به صورت احمدی
نژاد وخامنه ای نریخته اند ودست رد به سینه سازمان اطالعات اسالمی نزده اند ومدالهای خود را برسر تیرخالص زن رئیس جمهور
اسالمی نکوبیده اند .....الغیر
اینان بجای حمایت از ورزشکاران وﻫنرمندان ودانشمندان ایران که درسخت ترین شرایط اجتماعی به فعالیت مشغولند وقهرمان
میشوند ،ب آنها را مورد توﻫین و حمله قرارمیدﻫند که چرا انقالبی" و رادیکال برخورد نکرده اند .بجای حمله به رژیم و نقدسیاست ﻫای
ارتجاعی او درسرکوب علم وخرد واندیشه.ورزشکاران ایران را مورد توﻫین و تمسخر میگیرند و به نفی پیروزیهایشان می پردازند.
حرف دل یک عده این است که ورزشکاران ایران نباید تحت رﻫبری نظام در میادین رقباتهای ورزشی حضور یابند زیرا رژیم
از آنها بنفع خود بهره برداری سیاسی میکند.پس اساسا تحریم ورزشی ایران میتواند امرمثبتی باشد زیرا مانع سو استفاده ﻫای سیاسی
رژیم میشود!!نتیجه چنین استدالالت سطحی جزاین نمی باشد.
وقتی انسان از تحلیل مشخص مسائل اجتماعی در می ماندو ﻫمه چیز را بدون در نظر گرفتن ارتباط با یگدیگر و غیر دیالکتیگی
می نگرد ،سر از ترکستان در می آورد.وقتی اریگ کانتونا فوتبالیست معروف فرانسوی ،بازیکن سابق منچستر یونایتد اخیرا به دفاع از
فوتبالیست زندانی فلسطینی پرداخت ،تاثیر اچتماعی به سزایی بر افکارعمومی گذاشت وپوشش تبلیغاتی مفیدی برای افشای صهیونیستها
شد .اما اگر بخواﻫیم طبق ایده مشعشع این عده از چپنماﻫای ایرانی عمل کنیم ،باید بگوئیم" اریک کانتونا  ،میلیاردر بورژوا ،دختر باز،
لمپن و الت و کله شق  ...حمایتش بدرد ننه اش می خورد !!این جماعت ول معطل با این برخوردﻫای سطحی فاتحه مبارزه اجتماعی را
خوانده و درزندان تنگ اتوپی ﻫا خود گرفتارند و با چنین دید دگماتیستی حتا با خودشان ﻫم یار نخواﻫند بود ،چه رسد با مردم ایران.
!مردمی که پیروزی ورزشکاران ایران را جشن گرفته اند برعکس کوتاه اندیشان و اجنبی پرستان موافق رژیم جمهوری اسالمی
نیستند ،آنها بشدت از نظام حاکم نفرت دارند منتظر ﻫر فرصت مناسبی ﻫستند تا این رژیم عنکبوتی را به زیر کشند.این مردم از پیروزی
ﻫموطنان خویش مسرورند و احساس غرور میکنند.آنها که درمقابل قهرمانان ورزشکار ایران صف آرائی کرده وآنها را به رژیم می
چسبانند وبه نفی این دستآوردﻫا می پردازند دربین مردم ایرا ن جائی ندارند.
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شعار "کارگران ایران وطن ندارند زیرا جامعه ایران سرمایه داریست و تحت رﻫبری رژیم ارتجاعی قراردارد پس مردم نباید
در ﻫیچ عرصه اجنماعی  ،فرﻫنگی و ﻫنری و ...شرکت نمایند زیرا بنفع بورژوازی تمام میشود" به قدری مبتذل است که انسان را به
حیرت وا می دارد.
این ضد میهندوستان "چپ" نمی خواﻫند بفهمند که وطن یا میهن یعنی یک محیط سیاسی،فرﻫنگی و اجتماعی معین که نیرومند
ترین عامل در مبارزه طبقاتی کارگران است و کارگران نمی توانند نسبت به آن و سرنوشتش بی تفاوت باشند .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.....کسی که وطن خود را دوست ندارد نمی تواند وطن کارگران دیگر کشور را دوست داشته باشد و در
نتیجه نمی تواند انترناسیونالیست باشد .پیروان منصور حکمت بجای میهندوستی و انترناسیونالیسم پرولتری به " جهان وطنیسم" و
خیانت ملی در غلتیده و مشوق حمله امپریالیستها و صهیونیستها به ایران ﻫستند .این مزدوران چپ نما و نوکر صهیونیسم در کنار
سازمان مجاﻫدین بعنوان عوامل امپریالیسم درایران و منطقه عمل میکنند و نمی خواﻫند سر دربدن میهن ما ایران باشد.
می بینید بحث حول مسئله ورزشی و پیروزیهای ورزشکاران ایران به مسئله میهندوستی ،مسئله ملی و مبارزه ضد
امپریالیستی ،تساوی حقوق ملل  ...ختم شده است .این انحرافات ریشه در ترتسکیسم و نظریات شبه ترتسکیستی دارد که درتمام عرصه
ﻫا خود را بروز میدﻫد و در شرایط خطر حمله نظامی به ایران عامل مهم روانی برای خلع سالح روحی نیروﻫای انقالبی مردم ایران
ایران است .با چنین درک انحرافی که در نفی دست آوردﻫای مردم است و با پرچم" کارگران میهن ندارند"!! به میدان آمده اند در عجب
نیستیم اگر فردا به ایران تجاوز نظامی شود با ﻫمین تز" کارگران میهن ندارند" شانه ﻫا را باال بیاندازند وبگویند "دفاع از میهن دغدغه
ما نیست ،نزاع نزاع دو قطب سرمایه داریست" و درپارکابی امپریالیسم به انجام وظیفه مشغول شوند ".اینها دغدغه من بعنوان یک
کمونیست نیست .وظیفه ورزشکار و ﻫنرمند در نظام بورژوایی افتخار آفرینی برای بورژوازی ،سرگرم کردن توده ﻫا برای فراموش
کردن وضعیتشان و ...است ".من اگر جنگی از فرصت استفاده میکنم علیه رژیم مبارزه میکنم و بعد ﻫم علیه اشغال گران"...
این تیر خالص بحثی است که از ورزش شروع شد و سرانجام به ماﻫیت جنگ تجاوزکارانه به ایران و شعار کودکانه" تبدیل
جنگ به به جنگ داخلی" ...پایان یافت .این قصه سر دراز دارد.

*******
پیام همﺪردی با هموطنان آذری

بالی آسمانی یا بالی زمینی؟
روز شنبه زمین لرزهای به بزرگی  ۰/2ریشتر در پنج استان ایران ،آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،زنجان و گیالن به وقوع
پیوست و خانهﻫاﻯ مردم را به شدت تکان داد .بنا بر گزارشﻫای منتشر شده تا کنون این زلزله بیش از  199کشته و  2۱99تن مجروح
بر جای گذاشته است .خبرﻫا حاکیست که ﻫزاران نفر بعد از زلزلهﻯ شب گذشته ﻫنوز جرأت بازگشت به منزلشان را ندارند و در
خیابانﻫا آوارهاند .ابعاد ویرانیﻫا به طور دقیق مشخص نیست ،اما از ورای مطبوعات و رسانهﻫاﻯ رسمی چنین بر می آید که این
زمین لرزه ﻫمانند دیگر زمین لرزﻫای ایران خرابی و تخریب عظیمی به بار آورده است.
ﻫیچ انسان شریفی نمی تواند از زلزلهاﻯ که در استان آذربایجان شرقی و غربی و سایر نقاط رخ داد و مردم میهن ما را سوگوار
کرده است ،در غم و اندوه فرو نرود .رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی این بار نیز این فاجعه را ﻫمچون فاجعهﻯ استان کرمان،
زلزلهﻯ بم ،کار خدا می داند که می خواﻫد مردم آذربایجان را آزمایش کند .عمال آنها در اینترنت می نویسند" :خدایا خودت به
فریادشان برس"  ،اما بی توجهی و طبیعی جلوه دادن این زلزله دردناک فرار از پاسخگوئی به بالی زمینی است ،که برای سراسر
ایران نکبت بارتر و خانمان براندازتر بوده و میلیونﻫا مردم ایران را به گروگان گرفته است .با سرمایه گذاریﻫاﻯ مناسب و با برنامه
ریزیﻫاﻯ دراز مدت و علمی می توان در مقابل زمین لرزهﻫاﻯ این چنینی ایستاد و ابعاد تلفات جانی و تخریب را به حداقل رساند.
لیکن چنین سیاست پیشگیرانهاﻯ از ماﻫیت رژیم دزد و دالل و جنایتکار جمهوری اسالمی نمی تراود و لذا ﻫرچه کینه به رژیم افزون
می شود به ﻫمان اندازه روحیهﻯ ﻫمدردی و ﻫمبستگی میان مردم ایران صرف نظر از ﻫر قومیت و ملیتی که باشند تقویت می گردد.
چه زیبا بود وقتی رفقای آذری ،شمالی و اصفهانی ،تهرانیُ ،کرد ....ما با دل و جان به یاری ﻫموطنان زلزله زدهﻯ بم شتافتند و از ﻫیچ
کوششی در کمک رسانی به مردم داغدیدهﻯ استان کرمان دریغ نورزیدند .چنین روحیهﻯ ﻫمبستگی و یگانگی در میان مردم ما ناقوس
مرگ رژیم و ﻫمهﻯ دشمنان مردم ایران است
حزب کارایران(توفان) با اندوه فراوان زلزلهﻯ ﻫولناک پنج استان ایران را به بازماندگان داغدار قربانیان آن تسلیت می گوید و
از صمیم قلب با آنها ﻫمدردی می نماید.
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حزب ما از مردم ایران و سازمانﻫا و نهادﻫای مترقی می خواﻫد که علیرغم تحریمﻫاﻯ جنایتکارانهﻯ امپریالیستﻫا ،به
ﻫرطریق ممکن به یاری زلزله زدگان بشتابند و از ﻫیچ کوششی در کمک به آنها دریغ نورزند.

حزب کارایران(توفان)
یکشنبه  22مرداد 3103
***

اوضاع بحرانی و بس خطرناک است .چه بایﺪ کرد؟
رژیم جمهوری اسالمی که در جنایت و بی قانونی و ارتشاء و دزدی و خیانت از رژیمﻫاﻯ بی نظیر تاریخ ایران می باشد،
موردنفرت به حق اکثریت مردم کشور ما است .این رژیم قادر نیست ،اعتماد مردم را برای یک مبارزهﻯ...ﻫمه جانبهﻯ ،طوالنی و
تودهاﻯ به کف آورد و در مقابل این دسایس ایران بر باد ده ،مقاومت کند .این رژیم از مردم کشورش بیش از امپریالیستﻫا می ترسد.
این رژیم به قدری دروغگوست که کسی نمی داند آیا در پس تهدیدﻫای وی علیهﻯ امپریالیستﻫا ،خالی بندی کامل نهفته است و یا این
که واقعیتی در پس این گفتارﻫا وجود دارد .اگر این تهدیدﻫا توخالی باشد ،می تواند در زمان وقوع خطر به روحیهﻯ مردم مقاوم،
صدمات جبران ناپذیری بزند و درجهﻯ مقاومت آنها را در مقابل دشمن به حداقل برساند .در ماﻫیت رژیم ارتجاعی و جنایتکار حاکم در
ایران نیست که برای مقابله با دشمن خارجی و انقالب مخملی داخلی ،برای ممانعت از جنگ داخلی ،تجزیه ایران و برای کسب اعتماد
مردم ،به حقوق مردم و ملتﻫاﻯ ساکن ایران احترام بگذارد ،این حقوق را به رسمیت بشناسد ،احزاب و سازمانﻫاﻯ سیاسی را آزاد
کند ،تساوی حقوق زنان با مردان را بپذیرد ،سندیکاﻫای کارگری را آزاد کند ،سانسور مطبوعات را بردارد ،حق آزادی بیان را بپذیرد،
دزدان مال مردم را آشکارا محاکمه کرده و با مصادرهﻯ اموالشان آنها را به مجازات در خور خویش محکوم نماید .انتخابات آزاد
برگذار کند تا قادر شود سد و صف متحد و متشکلی در مقابل سیل دشمن ایجاد گرداند .این رژیم با روش خویش کارش را به بن بست
کشانده است .این مردم ایرانند که باید پرچم مقاومت را برافرازند و با ﻫمدستان امپریالیسم و اخاللگران در جبههﻯ ضد جنگ و تجاوز
مبارزه کنند .ﻫیچ قدرتی قدرتمندتر از نیروی خلق نیست .این نیرو است که ﻫم می تواند بجنگد ،ﻫم ایران را حفظ کند و ﻫم ایران را
بسازد .رژیم جمهوری اسالمی نمی خواﻫد بپذیرد که قوای کشور ناشی از ملت است و نه ولی فقیه ،نمی خواﻫد بپذیرد که مردم
موجودات عاقل و بالغاند و قدرت تصمیم گیری داشته و دارای شخصیت مستقل بوده و مطیع و سرسپردهﻯ شخص رﻫبر نیستند و
ﻫرگز نخواﻫند بود .فقط با چنین درکی امکان دارد خطراتی که کشور ما را تهدید می کند به حداقل رساند و از حقوق قانونی کشور
ایران به عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل متحد دفاع کرد .باید سیاست راﻫبردی امپریالیسم جهانی را برای نفوذ در منطقه شناخت
و برای مقابله با آن بسیج شد .این مقابله تنها با تکیه بر مردم ممکن است مردمی که حقوقشان به رسمیت شناخته شود .ﻫر گونه بی
توجهی نسبت به این وضعیت ،عواقب خطرناکی برای میهن ما دارد .رژیم جمهوری اسالمی گور خود را می کند .تسخیر و اشغال
ایران توسط تجاوزکاران و امپریالیستﻫاﻯ غارتگر و خون آشام ،بزرگ ترین فاجعهﻯ تاریخ در نه دﻫهﻯ اخیر بعد از جنگ جهانی
دوم و تاریخ ایران خواﻫد بود .تسخیر ایران پیروزی سیاست راﻫبردی امپریالیست آمریکا در تسلط بر منابع انرژی جهان و تولید و
استخراج آن ،در صد سال آینده است و جهان را یک گام بزرگ به جنگ جهانی برای تقسیم مناطق نفوذ و مواد اولیه نزدیک می کند.
طبیعتا ً حزب ما نمی تواند به افشاء ﻫر دسیسهﻯ مشخص امپریالیستی که در حال تغییر و گوناگون است ،بپردازد .ولی می تواند
خطوط تمایزی را میان دوستان و دشمنان مردم ایران و عوامل انقالب مخملی بکشد .در مبارزه برای تحقق خواستﻫاﻯ دموکراتیک
باید حتما ً مبارزهﻯ دموکراتیک را با مبارزه بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم پیوند زد.
حقوق بشر یک دستآورد جهانشمول و معتبر است  .باید با نقض آن در ﻫمه جا مبارزه کرد .باید دست ریاکارانی را که
نژادپرستانه میان انسانﻫا ،در سرزمینﻫاﻯ اشغال شدهﻯ فلسطین و به ویژه نوار غزه و زندان ابوغریب و گوانتانامو و مردم عراق و
افغانستان فرق می گذارند ،رو کرد .نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و لیبی فرقی با نقض آن در ایران ندارد .سکوت در مقابل
نقض یکی از آنها و حمایت گزینشی از حقوق بشر ،دشمنی با تحقق حقوق بشر است .باید از خواستﻫاﻯ مردم ایران و منافع ملی ایران
از جم له حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت کرد و تخریب در این دستآوردﻫای مردم ایران و قتل دانشمندان ایرانی ،این
فرزندان برجستهﻯ میهنمان را توسط تروریسم صهیونیستی محکوم نمود
باید نقش غارتگرانهﻯ امپریالیسم را به عنوان بزرگ ترین تجاوزگر و جنگ طلب تاریخ بشریت ،بزرگ ترین دشمن آزادی و
دموکراسی در جهان رو کرد و دست کسانی را که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از این عفریتﻫا کمک مالی و حمایت
تبلیغاتی می گیرند برمال ساخت .تنها از این طریق است که حاکمیت ایران منفرد شده و مردم ایران به سمت ما روی می آورند و دید
روشنی نسبت به دوستان و دشمنان مردم ایران پیدا می کنند.

سخن هفته .نقل از فیسبوک
توفان 302837
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گشت و گذاری در فیسبوک

پاسخ کوتاه به دو پرسش کوتاه
جنگ از هردو طرف محکوم است!
آیا فکر نمی کنیﺪ که سیاست صحیح این باشﺪ که هردو طرف جنگ را بایﺪ محکوم کرد ،یعنی هم رژیم بشار اسﺪ که انقالب
مردم را سرکوب می کنﺪ و هم امپریالیستها را؟
پاسخ :آنچه در سوریه جریان دارد جنگ تودهﻫاﻯ محروم سوریه ،جنگی انقالبی که برای استقرار آزادی  ،دموکراسی و حفظ
استقالل کشور باشد ،نیست.این تجاوز آشکار امپریالیسم آمریکا و نوکرانش نظیر ممالک عربی و ترکیه با ﻫمدستی سازمان تروریستی
و قرون وسطائی القاعده برای سرنگونی رژیم مستقل سوریه و برپائی رژیم گماشتهاﻯ نظیررژیمﻫاﻯ عراق و لیبی و افغانستان است.
یعنی رژیمی به مراتب ارتجاعی تر از رژیم سکوالر بشاراسد .امپریالیستﻫا می خواﻫند سوریه را تکه پاره کنند و شرایطی مثل لیبی
را بر مردم تحمیل نمایند .ﻫمهﻯ این تقالﻫا و کوششﻫاﻯ ضد بشری برای تأمین منافع امپریالیست آمریکا در منطقه است.دراینجا باید
تضاد فرعی و اصلی را ازﻫم تمیز داد و تمرکز را بر افشای متجاوزین قرار داد.مسبب اصلی اوضاع کنونی امپریالیست آمریکاست و
ﻫمهﻯ اسناد منتشره از این سخن می گویند .بخش بزرگی و یا اکثریت مردم سوریه به شدت مخالف تجاوز نظامی به کشورشان ﻫستند و
رژیم بعث بشار اسد را به آلترناتیوﻫای مخوف کنونی به رﻫبری "ارتش آزاد سوریه ترجیح می دﻫند ،بخش کوچکی ﻫم در یکی دو
شهر با رژیم مخالفند و با موج ﻫمراه شدند و یا گروﻫی از آنها فریب خوردند و در دام مرتجعیین افتادند .در اینجا شعار "نه به این و نه
به آن ،نه قم خوبه و نه کاشون و لعنت به ﻫردوتاشون " کارساز نیست ،ظاﻫراً شعار مستقل و رادیکالیست اما عمالً به نفع امپریالیسم و
نیروﻫای ارتجاعی و نقض حق حاکمیت ملی سوریه تمام می شود ،ﻫمان طور که در عراق و لیبی و افغانستان شد ....باید ضمن محکوم
کردن تجاوز و توطئه علیهﻯ سوریه ،سرنگونی رژیم و ﻫر تغییر و تحول سیاسی را وظیفهﻯ داخلی مردم سوریه تبلیغ کنیم.کشتار مردم
بیگناه به گردن متجاوزین بی وجدان است و آنها که فریب این توطئه را خورده و یا می خورند،قربانی نادانی خود شدهاند.

****
انتقام شخصی یا انتقام طبقاتی
من فکر می کنم هر رژیمی درایران روی کار بیایﺪ بهتر از این رژیم اسالمیست .این رژیم نزدیک ترین و عزیزترین بستگان
مرا کشت و سرنگونی رژیم توسط هر کسی صورت گیرد روز جشن من است.
پاسخ :مبارزهﻯ سیاسی ،مبارزهاﻯ برای تصفیه حساب شخصی و دل خنک کردن نیست ،بلکه مبارزهاﻯ آگاﻫانه برای تصفیه
حساب طبقاتی است.مبارزهاﻯ که بر کین و انتقام گیری شخصی استوار باشد فرجامی جز یأس و سرخوردگی در بر نخواﻫد داشت،
بیراﻫه است .نمی توان به خاطر نفرت از رژیم ارتجاعی صدام حسین از تجاوز نظامی به عراق دفاع نمود و جام شراب را به سالمتی
اعدام صدام حسین توسط آمریکا سرکشید و دخالت اجانب در امور داخلی کشور را تائید نمود .آنها که چنین کردهاند از مسیر مبارزهﻯ
اصولی خارج شده ،به آلت دست زورمندان جدید تبدیل شدهاند .عین ﻫمین مسئله در مورد ما ایرانیﻫا صدق می کند .کسانی که به
خاطر نفرت به حقشان نسبت به رژیم منفور اسالمی در مقابل تحریم جنایتکارانهﻯ اقتصادی و تجاوز نظامی به ایران حساسیت نشان
نمی دﻫند و حتی مشوق دستگیری سران رژیم ایران توسط آمریکا و اعدام آنها ﻫستند ،درک درستی از مبارزهﻯ سیاسی ندارند  .اینان
فقط برای خنک شدن دلشان با رژیم مخالفت میکنند و نه برای استقرار یک نظام دمکراتیک و عادالنهﻯ اجتماعی .بیان این که فقط این
رژیم تبهکار برود تا دلم خنک شود اشتباه محض و جز ارضای آتش خشم شخصی نتیجهﻯ دیگری نخواﻫدداشت ،بی سرانجام است.
رژیمﻫاﻯ لیبی ،و طالبان و بعث عراق توسط آمریکا و متحدینش سرنگون شدند اما نه آزادی دراین کشورﻫا برقرار شد و نه استقالل،
بلکه برعکس وضع مردم ﻫزاربار وخیم تر،تاریک تر و مصیبت بارتر از گذشته شده است .دخالت بیگانگان درامور داخلی کشور ما
ایران به معنای نقض حق تعیین سرنوشت مردم ایران به دست خودشان است و این امر نمی تواند مورد پذیرش ﻫیچ ملت آگاه و مستقلی
باشد .عزیزان ما که توسط رژیم اسالمی تیرباران شدند برای تحقق آرمان انسانی و حقوق دموکراتیک ملت ایران ،به ویژه کارگران و
زحمتکشان جانباختند نه برای زندگی شخصی خودشان و یا اختالف شخصی با مالﻫا .از این رو باید از برخوردﻫای ﻫیجانی و
احساسی و شخصی پرﻫیز نمود و مبارزهﻯ سیاسی و طبقاتی سنجیده و ﻫدفمند و آگاﻫانهاﻯ را برای تحقق آرمانﻫاﻯ عزیزان
جانباخته مان یعنی استقرار آزادی ،دمکراسی و عدالت اجتماعی پیش بریم .راﻫی جز این راه برای تحقق آرزوﻫا و آمال مردم ایران
میسر نیست .ﻫر راه دیگری بیراﻫه است .روز جشن ملت ایران روزی است که آگاﻫانه و متشکل رژیم را با دستان پرتوان خود و با
کمترین خسارت مالی و جانی سرنگون کند ،چنین روزی آرزوی ﻫمهﻯ ایرانیان آزاده ،مستقل و ضد امپریالیست و ضد اجنبی است .به
امید چنین روزی!
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قتل عام کارگران معﺪنچی آفریقای جنوبی محکوم است
پلیس بورژوازی آفریقای جنوبی روز پنجشنبه  3۰اوت ،به روی ﻫزاران کارگران معدن که برای اضافه دست مزد دست به
اعتصاب زده بودند ،وحشیانه آتش گشود و بیش از  14را تن به قتل رساند ،دﻫها نفر مجروح و صدﻫا تن را بازداشت نمود.
کارگران معدن که زیر بار رفرمﻫاﻯ نئولیبرائی و ویرانگر بورژوازی کمر خم کرده و تحت فشار عظیم اقتصادی ﻫستند با
اعتصاب متشکل خود خواﻫان افزایش حقوق به بیش از  3999دالر در ماه شدند و بر سراین مطالبهﻯ انسانی و برحق خود ،تهدیدات
دولت سرمایهداری را بر نتابیدند و متحداً در مقابل پلیس و سازمان امنیت و تمام دستگاه سرکوب بورژوازی صف آرائی کردند.اما
دولت بورژوازی آفریقای جنوبی بنا بر ماﻫیت ارتجاعی و انگلی خود و به خاطر زﻫرچشم گرفتن از کارگران و ممانعت از گسترش
اعتصاب به سراسر کشور بیشرمانه فرمان تیراندازی به اعتصاب کنندگان را صادر کرد و یک بار دیگر نشان داد بورژوازی در ﻫر
شکل و رنگی که باشد ،مسیحی ،اسالمی ،یهودی ،کاتولیک ،سوسیال دمکرات ،لیبرال و سلطنتی ماﻫیتا ً استثمارگر و دشمن سوگند
خوردهﻯ کارگران است و آنجا که احساس خطر کند با توسل به قهر فاشیستی در مقابل کارگران و زحمتکشان می ایستد و پاسخ نان را
با گلوله می دﻫد.
قتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی لکهﻯ ننگی در تاریخ این کشور است و دیر نخواﻫد بود که کارگران و عموم زحمتکشان
با استفاده از تجارب مبارزه علیهﻯ رژیم ضد بشری آپارتاید به صورت متشکل به میدان آیند و کل رژیم سرمایهداری را سرنگون و
آزادی و عدالت اجتماعی را در سراسر کشور مستقرسازند.
حزب ما ضمن محکوم کردن این جنایت خونبار و نفرت انگیز و اعالم ﻫمبستگی با کارگران اعتصابی از ﻫمهﻯ نیروﻫای
انقالبی و مترقی می خواﻫد که این عمل فاشیستی را محکوم و با کارگران اعتصابی و خانوادهﻫاﻯ جانباختگان اعالم ﻫمبستگی نمایند.

ننگ و نفرت بر رژیم سرمایهﺪاری آفریقای جنوبی!
زنﺪه باد اعتصاب معﺪنچیان آفریقای جنوبی!
زنﺪه باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

حزب کارایران(توفان)
جمعه  34اوت 0230

www.toufan.org
***

به بهانهﻯ پنجاه و نهمین سالگرد کودتای ننگین 08مرداد
سعﺪیا ! مرد نکو نام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکوئی نبرنﺪ
کودتای خائنانهﻯ  08مرداد و اعتراف خادمانهﻯ پرزیﺪنت بیل کلینتون
جمعه  0بهمن  31۸1ــ  2۸ژانویه 299۱
ایرنا" :بیل كلینتون" رئیس جمهور پیشین آمریكا روز پنجشنبه پذیرفت كه آمریكا مسئول سرنگونی دولت دكتر محمد مصدق
بودهاست .كلینتون كه در یكی از نشستﻫای مجمع جهانی اقتصاد در داووس  Davosسوئیس سخن می گفت ضمن مقایسهﻯ دولت
آیندهﻯ عراق و ایران افزود:ایران یك نمونهﻯ كامالً متفاوت است .كلینتون افزود:
» آمریكا در سال ﻫزار و نهصد و چهل و یک فردی آزادیخواه و مردم ساالر منتخب مردم آن كشور را سرنگون كرد و شاه را
به حكومت باز گرداند«.
(کودتای  2۸مرداد در سال  3112شمسی مطابق  30۱1میالدی بود-توفان).
رئیس جمهور پیشین آمریكا گفت " :ﻫرچند بیان چنین مطلبی از سوی یك فرد آمریكائی مناسب نیست ولی این مطلبی است كه به
آن اعتقاد دارم" .كلینتون گفت » :سپس آیتاهلل خمیني ،شاه را سرنگون و ما را مجبور كرد به سمت صدام برویم« .
رئیس جمهور پیشین آمریكا اعتراف كرد كه اقدامات تجاوزكارانهﻯ صدام حسین علیهﻯ جمهوری اسالمی ایران با پشتیبانی
آمریكا صورت گرفته بود.
وی گفت » :بدترین اقداماتی كه صدام حسین در دﻫهﻯ ﻫزار و نهصد و ﻫشتاد انجام داد با آگاﻫی كامل و حمایت دولت آمریكا
بود«.
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كلینتون اظهار داشت » :ﻫنگامی كه خاتمی انتخاب شد من (ازسرنگون كردن دولت مصدق) عذرخواﻫی كردم .امیدوار بودم كه
بتوانم روابط حسنهای با ایران داشته باشیم".
البته خانم مادلین اولبرایت وزیر امور خارجهﻯ آمریکا در زمان کلینتون برای نخستین بار به طور معیوبی مسئلهﻯ کودتای
2۸مرداد را طرح کرد .در ﻫمان زمان در قبال کنجکاوی رسانهﻫاﻯ گروﻫی جهان ،مدعی شد که اسناد مربوط به کودتا نابود شدهاند و
این است که انتشار آن مقدور نیست .البته رژیم جمهوری اسالمی نیز تمایل زیادی به رو شدن نقش آخوندﻫا در کودتا و از جمله نقش
واعظ مشهور فلسفی نداشتند.
لیکن تنها اشتباه آقای کلینتون در گفتار باال ،در بیان تاریخ آن نبود وی فراموش کرد اضافه کند که روحانیت در کودتای 2۸
مرداد ﻫمدست امپریالیستﻫا بود .رﻫبر آنها آیتاههلا کاشانی که حامیانش نظیر شعبان بی مخ و طیب رضائی و چاقو کشان میدانی و
نظایر آنها را برای کمک به کودتا آماده و اعزام کرده بود ،خودش با شاه و زاﻫدی کنار آمد .این است که روحانیت ﻫرگز از سرنگونی
محمد مصدق ناراضی نبود .خمینی ﻫنوز چهرهاش از "سیلی که ملیﻫا به صورتش" زده بودند درد می کرد .بعد از انقالب آنها نام
خیابانی را که ﻫواداران مذﻫبی مصدق به نام خیابان مصدق نامگذاری کردند به نام آیتاههلا کاشانی تغییر دادند .مردم ایران حاضر
نشدند این نام کثیف را بپذیرند و آن قدر بر در و دیوار علیه این آیتاههلا انگلیسی شعار نوشتند که رژیم ناچار شد نام خیابان را به
ولیعصر تغییر دﻫد .این است که عذر خواﻫی کلینتون از خاتمی نمی توانست ﻫم مؤثر باشد.
ولی این عذر خواﻫی در عین حال یک تو دﻫنی بزرگ به دارو دستهﻯ سلطنت طلبان است که می خواﻫند یک دودمان بدنام و
دست نشاندهﻯ آمریکا را مجدداً در ایران بر سر کار آورند .آنها حتی حاضر نیستند بپذیرند که امپریالیستﻫا شاه فراری را با سرنگونی
حکومت ملی دکتر مصدق بر سرکار آوردند تا قرارداد استعماری کنسرسیوم نفت را امضاء کرده ،ملی شدن صنعت نفت ایران را
کم لم یکن نموده و ایران را به پایگاه امپریالیست آمریکا بدل کرده و به عنوان قلدر و چماق به دست منطقه ،نقش ژاندارم را به عهده
گرفته و مبارزات تساوی طلبانه و آزادیخواﻫانهﻯ منطقه را سرکوب کند .شاه ،قاتل خلقﻫاﻯ منطقه بود .سلطنت طلبان از این نقطهﻯ
عطف تاریخ ایران به نام "کربالی  2۸مرداد" سخن می رانند تا به مضمون واقعی مسئله نپرداخته و با بی اﻫمیت جلوه دادن آن نقش
تعیین کنندهﻯ آن را در روند تحوالت آتی ایران الپوشانی کنند .آخر اگر رژیم شاه دست نشاندهﻯ سازمان "سیا" بود آنوقت ﻫمدستان شاه
و یاران وی که حزب رستاخیز را علم کردند و یا ساواک را تقویت نمودند و شکنجه خانهﻫاﻯ اوین و کمیتهﻯ شهربانی و لشگر دو
زرﻫی و رکن دو ارتش و ...را به وجود آوردند ،نمی توانستند میهن پرست بوده و عامل اجنبی در ایران نباشند .این بیچارهﻫاﻯ ﻫمدست
امپریالیست مایلند که اساسا ً نکات "ناخوشایند" تاریخ ایران حذف شود .نه از کودتای خائنانهﻯ  2۸مرداد سخنی به میان آید و نه از
انقالب شکوﻫمند بهمن حرفی زده شود .برای آنها تاریخ ایران که سنت مبارزهﻯ خلق ماست و باید منبع آموزش و الهام باشد ،تاریخ
مرده است ،تاریخ مردهﻫاست .حمایت از جنبش ضد استعماری مردم ایران در سالﻫاﻯ  19و دستآورد عظیم آن که ملی شدن صنعت
نفت ایران بود چنگ انداختن به گذشته و مرده پرستی است .و نسلی که آموزگار تاریخ جهان نه تنها در خاور میانه بلکه در جهان بود،
نسل مرده پرستان است .این عده مجوف و مالیخولیائی که پولﻫاﻯ "سیا" و "موساد" وحدتشان را برﻫم زده است کوچک ترین پیوندی
با مردم ایران ندارند .حمایت از مصدق ،حمایت از دورهاﻯ درخشان از تاریخ مبارزات مردم ایران است .کسانی که این مبارزات را به
رسمیت نمی شناسند تعلقی به این ملت ندارند .آنها پس از تالش نافرجامشان تا  3۰آذر سال  12را با  3۸تیر پیوند زنند و از تأثیرات
الهامبخش آن در مبارزات دانشجوئی حاضر بکاﻫند ،به یکباره جنایات شاه را در 3۰آذر مسکوت گذاردند .آنها نه تنها تاریخ را
مسکوت می گذارند ،از بقیه نیز می طلبند که فکر نکنند ،عقل خود را اجاره دﻫند ،تاریخ را مسکوت بگذارند زیرا که به وحدت با
دشمنان مردم صدمه می زند.
آنها به مصداق این که مورچهﻫا شاه دارند ،زنبورﻫا شاه دارند پس چرا ما شاه نداشته باشیم در تالشند که یک شکل حکومتی
فرسوده و پوسیدهﻯ تاریخی را که عمرش را به جمهوری داده است از گور تاریخ با یاری "سیا" و "موساد" به در آورند و ملتی را
وادار کنند که نسلﻫا در نسلﻫا مخارج گزاف مشتی طفیلی بی مغز را که ﻫنرشان در برپائی عشرتکدهﻫاﻯ درباری است ،پرداخت
کنند .به اعتبار خویشاوندی خونی صرفنظر از درجهﻯ کیاست و یا سفاﻫتشان بر میلیونﻫا مردم حکم برانند و به ریششان بخندند و
مشتی روشنفکر خود فروخته با صله و درﻫمی را در مدح پادشاﻫی به خدمت بگیرند تا مردم کشورشان را شستشوی مغزی دﻫند و به
آنها بقبوالنند که ایرانی جماعت "شاﻫدوست" است و "نوکر صفت".
آنها می خواﻫند شاه مرده را زنده کنند و مصدق زنده را به خاک بسپارند.
محمد رضا شاه منفور با زندان و تبعید و حصر مصدق نتوانست نام بزرگ وی را به بایگانی فراموشی بسپارد .حافظهﻯ
تاریخی مردم ما بیش از آن گنجایش دارد که اوباشان سلطنت طلب و خائن می پندارند .تمام تالش آنها برای این که از پسر شاه ،به
اعتبار گروه خونیاش پادشاه ایران زمین بسازند ،آنقدر بیهوده است که دم مسیحائی نیز برای جان بخشیدن به این میت تاریخی کفایت
نخواﻫد کرد .پادشاﻫی مرده را با ﻫیچ شعبدهاﻯ نمی شود زنده کرد .آن که زنده است مصدق است و آن که الشه وار جوالن میدﻫد مدعی
بی تاج و تخت پادشاﻫی ایران است که باید در دادگاه خلق برای غارت ثروت سرشار ملت ایران که ﻫنوز از قبَل آن عیاشی می کند
حساب پس دﻫد .باید حساب پس دﻫد که چرا ساواکیﻫاﻯ دورهﻯ پدرش را دور خود جمع کرده و از حمایت آنها برخوردار بوده و خط
تمایزی با آنها نمی کشد و آنها را مفتضح و افشاء نمی کند و به پلیس بینالملل معرفی نمی کند .باید روشن کند که برخوردش به طور
مشخص به خیانتﻫا و جنایات پدرش چیست و وی تا به چه حد حاضر است به این گذشتهﻯ ننگین انتقاد کند و اموالش را در خدمت
مردم قرار دﻫد تا دادگاه خلق وی را در ایران آزاد و دموکرات تبرئه کرده و مردم ایران بپذیرند که وی می تواند به مثابهﻯ یک
شهروند معمولی به حساب آید .در ایران آزاد و آباد و دموکرات و شکوفان جائی برای سلطنت طلب طلبکار و دست اندرکاران رژیم
وابسته و منفور گذشته نیست .این را ﻫم اسرائیل میداند و ﻫم آمریکا ولی آنها مردهﻯ سلطنت طلبان را به عنوان مترسک برای دریافت
امتیازات بیشتر از رژیم جمهوری اسالمی الزم دارند .ضد انقالب مغلوب ایران حتی جنازهاش را نیز در خدمت امپریالیسم و
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صهیونیسم قرار داده تا از آن حداکثر استفاده را بنمایند .باید اذعان کرد که سلطنت طلبان در نوکری بیگانه از صداقت بی ﻫمتائی
برخوردارند و نمی توان متعصبانه این عامل وفاداری و صداقت را در آنها در نظر نگرفت و منکر آن شد.
به راستی این مردک اگر یک جو صمیمیت و صداقت دارد باید روشن کند که این اطرافیان پدرش که دزد و جنایتکار و خائن
بوده و نام پدر "بی گناﻫش" را به کثافت کشیدهاند چه کسانی بودهاند .نام این افراد کدامست و در کجا زندگی می کنند و فعالیت سیاسی
آنها در حال حاضر چیست .آخر تا به کی می شود با عوامفریبی به مردم دروغ گفت؟ آیا سرنوشت این دودمان ننگین در انقالب
شکوﻫمند  22بهمن به حد کافی برایشان آموزنده نبوده است؟ این فرد مرده است ،مرده ،یک مردهﻯ متحرک و مصدق ﻫمواره زنده
خواﻫد ماند .مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند.

حزب کارایران(توفان)
08مرداد 3193

www.toufan.org
toufan@toufan.org

*********

تظاهرات اعتراضی علیهﻯ دخالت امپریالیستها در سوریه ،در
سانتیاگوی شیلی

امر برخورد به مسئلهﻯ سوریه در میان نیروﻫای انقالبی و ضد امپریالیست به تدریج به یک مالک تعیین مرز میان نیروﻫای
انقالبی و ضد انقالبی بدل شده است .زیرا اغتشاش مزدوران و عناصر نفوذی و وارداتی ،در سوریه ،ماﻫیتا ً تالشی برای تسلط بر
منطقه است و تنها باید از این دریچه مسئله را مورد بررسی علمی قرار داد.
امر برخورد به مسئلهﻯ سوریه نشان می دﻫد که چه نیروﻫائی در سیر تحوالت و روند تکامل تضادﻫا در جهان ،در جبههﻯ
انقالب قرار می گیرند و چه کسانی در جبههﻯ جهانخواران و زورگویان و درندگان تاریخ .نزاع بر سر حق وتوی روسیه و چین نیست
که مشتی ایرانی خودفروخته ،چهرهﻫاﻯ خوفناک و خون آشام خویش را در پس پردهﻯ گریه و زاری ﻫومانیستی برای فریب افکار
عمومی پنهان کردهاند.
رویدادﻫای سوریه و نوع برخورد به آن نشان می دﻫد که ﻫر نیروی سیاسی چه تصویر و تصوری از منظرهﻯ سیاسی عمومی
جهان و مسیر تحوالت آن دارد .بر همین اساس حزب کمونیست شیلی (آکسیون پرولتاریائی) فراخوانی در اعتراض به تجاوز
امپریالیسم آمریکا به سوریه منتشر کرده و ﻫمگان را به آکسیون روز شنبه  2۱اوت در ﻫمبستگی با خلق سوریه دعوت نمود.
طبق گزارش حزب کمونیست شیلی (آکسیون پرولتاریائی) تظاﻫرات در مرکز شهر سانتیاگو با موفقیت برگزار شد .در بیانیهﻯ
پایانی تظاﻫرات چنین آمده است:
» دست سازمان تروریستی ناتو و امپریالیستﻫا از سوریه کوتاه باد .ما ﻫر روزه در رسانهﻫاﻯ امپریالیستی می شنویم که در
سوریه قیام مردمی علیهﻯ رژیم بشاراسد جریان دارد و تحت رﻫبری ارتش آزادیبخش برای استقرار آزادی می رزمد .اما حقیقت غیر
ازاین است .آنچه در رسانهﻫا بیان می شود دروغ محض و قلب حقیقت است .اینها ﻫمه تبلیغات بنگاه امپریالیستی است .اوضاع سوریه
ادامهﻯ تعرض قدرتﻫاﻯ امپریالیستی در افغانستان ،عراق ،لیبی است .امروز تعرض به سوریه است فردا نوبت ایران خواﻫد بود..
قدرتﻫاﻯ امپریالیستی ،آمریکا ،انگلیس ،فرانسه اسپانیا و سازمان ناتو بازوی مسلح این نیروﻫای استعماری ،برای تحقق اﻫداف شوم
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خود و تحت پوشش دفاع از آزادی به تسلیح نیروﻫای مزدور القاعده و دول ارتجاعی قطر و عربستان سعودی ،ترکیه و اسرائیل
علیهﻯ سوریه می پردازند و از ﻫیچ کمک مالی برای سرنگونی رژیم بشار اسد دریغ نمی ورزند .به یمن این نیروﻫای ارتجاعی و
جریانات آدمخوار مذﻫبی ﻫزاران نفر جان باختند ،بسیاری از اماکن و بیمارستانﻫا ،کارخانهﻫا ،مدارس ...ویران شدند .اسرائیل
صهیونیست تنها کشوری است که فاقد مرز مشخص است واینک در کمین است که بازﻫم بخشی از خاک سوریه را به بلعد .نیروﻫای
ملی ومیهنی سوریه موظفند برای استقالل کشورشان علیهﻯ امپریالیسم و تهاجم خارجی که برای ویرانی کشور و مستعمره کردن آن
خیز برداشته است برزمند اگرچه امروز شرایط استقرار برای سوسیالیسم آماده نیست اما برای تحقق آزادی نمی توان با ناتو و دول
ارتجاعی و امپریالیستی ﻫمدست و ﻫم پیمان شد .ﻫیچ یک از خواستهﻫاﻯ ملت در چهارچوب سازمان ناتو و امپریالیستﻫا حل نخواﻫد
شد .ازاین رو از خلق شیلی می خواﻫیم که با ابراز ﻫمبستگی با مبارزهﻯ ضد امپریالیستی ،ضد ناتو و ضد صهیونیستی سوریه که
برای حق حاکمیت و حفظ استقالل خود صورت می گیرد از این پیکار دفاع نمایند .ما از مبارزهﻯ ملت سوریه علیهﻯ نیروﻫای عقب
ماندهﻯ مذﻫبی که به عنوان بازوی مسلح امپریالیسم عمل می کنند پشتیبانی می کنیم و با ملت سوریه ابراز ﻫمدردی می نمائیم.
دست سازمان تروریستی ناتو و امپریالیستﻫا از سوریه کوتاه باد! «
حزب کمونیست شیلی (آکسیون پرولتاریائی) شنبه  05اوت

پالتفرم کمونیستی نروژ

قضاوت صحیح در مورد حکم دادگاه آنﺪرس برینگ بریویک
دادگاه آندرس برینگ بریویک ) (Andres Behring Breivikدر  24اوت  2932به طور متفقالقول بر این نظر شد که » :بدون
شک و شبههاﻯ ،متهم (آندرس بریویک) در زمان انجام جنایت  22ژوئیه  2933بیمار روانی نبوده و بنابراین باید برای جنایتی که
مرتکب شده مجازات شود.«.
آندرس بریویک برای قتل عام  77نفر به حد اکثر مجازات  23سال زندان محکوم شد .ﻫم چنین دادگاه تصمیم گرفت که پس از اتمام
دوره  23ساله  ،وضعیت متهم مورد بررسی قرار گیرد و اگر او برای جامعه خطرناک باشد مجازات تازهاﻯ در نظر گرفته شود.
ﻫرنوع تصمیم قضائی دیگری در مورد آندرس بریویک ،توﻫین بزرگی به قربانیان جنایت و خانوادهاشان و به کل افکار عمومی جامعه
تلقی می شد.
وکیل مدافع آندرس بریویک تالش فراوان نمود که انگیزهﻯ سیاسی او را در این جنایت بی اﻫمیت جلوه داده و وی را یک بیمار روانی
معرفی نماید تا او را از زیر بار مسئولیت جزائی برﻫاند .باید از دادگاه برای این که تحت تأثیر این تالش قرار نگرفت قدردانی نمود.
زمانی که آندرس بریویک در دادگاه تالش نمود برای ﻫمفکران خود در سطح "ملی" پیامی بدﻫد قاضی دادگاه " آرنتزن -
 "Arntzenمیکروفون را خفه نمود ولی این عمل کافی نبود تا آندرس بریویک را از سالم دادن فاشیستی در مقابل تلویزیونﻫا باز
دارد.
کار دقیق و موشکافانهﻯ دادگاه باعث شد تیم قانونی آندرس بریویک به سرعت دریابد که تقاضای فرجام خواﻫی افتضاحی مطلق خواﻫد
بود  .زمانی که فرجام خواﻫی در کار نباشد رأی دادگاه قطعی است  .بدین ترتیب قربانیان جنایت آندرس بریویک و خانوادهاشان رأی
واضح و روشنی در مورد او از دادگاه دریافت کردند.
دادگاه بیش از یک صد صفحه توضیحات قضائی و گزارش روان شناسانهﻯ متهم را مورد بررسی قرار داد ،گزارشی که در آن
انگیزهﻯ سیاسی ــ ایدئولوزیک آندرس بریویک را نادیده گرفته و او را یک بیمار روانی به دادگاه معرفی می کند.
رأی دادگاه در مورد متهم اعالم می کند که " دادگاه بر این نظر است آندرس بریویک دیدگاﻫی اسالم ستیز دارد و از طریق شبکهﻯ
جهانی اینترنت با افراطیون دست راستی در رابطه بوده است .شواﻫد ارائه شده به دادگاه نشان می دﻫند که افراد دیگری ﻫم دارای
دیدگاه افراطی متهم در مورد مهاجرین ﻫستند « ....
دادگاه در مورد دیدگاهﻫاﻯ سیاسی ایده ئولوژیک متهم با کارشناسان بررسی پرونده ﻫم نظر بود ،دیدگاهﻫائی که در آن به کارگیری
مفاﻫیم و منشورﻫا و مأخذﻫای تاریخی در مورد جنگ داخلی و کسب قدرت در نروژ و پاکسازی نژادی و آزمایشات ژنتیکی بر روی
انسانﻫا و رﻫبری جامعه در چهارچوب یک سیاست قابل درک ﻫستند.
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رأی دادگاه در مورد مجازات آندرس بریویک برای جنایت  22ژوئیه  2933مسلما ً برای پیامدﻫای قانونی و روانشناسانه اعمال
تروریستی و "حقوق" و شرایط زندان برای تروریست مفید خواﻫد .بود .مهم تر از ﻫمه ،این امر اساسی است که جامعه علیهﻯ اعمال
جنایتکارانه مبتنی بر تنفر که توسط آندرس بریویک و آنهائی که به طور آشکار و نیمه آشکار به او الهام دادهاند حفاظت شود.
گروهﻫاﻯ کمک دﻫنده به قربانیان حادثه اتوئیا مدتی است که مدعیاند آندرس بریویک از داشتن کامپیوتر محروم است  ،کامپیوتری که
که او اجازه دارد برای نوشتن مطالبی برای کتابی که قرار است چاپ کند مورد استفاده قرار دﻫد .الزم است که بگوئیم باید از اشاعه
افکار و تحریکات فاشیستی به ﻫر شکل و ﻫر وسیلهاﻯ توسط این تروریستﻫا که باعث خشونت و ترور بیشتر در جامعه می شود
جلوگیری شود .و ﻫمین طور باید به طور روشن به افکار عمومی جامعه اطمینان داد که ﻫیچ ارگان مطبوعاتی و انتشاراتی حتی جرأت
نکند که فکر انتشار مسمومات ایده ئولوژی فاشیستی را به خود راه دﻫد.
رأی دادگاه در مورد پروندهﻯ آندرس بریویک در چهارچوب سیستم مدنی ــ قضائی منصفانه است .اما این مسئله نباید بهانهاﻯ برای بی
عملی شود .بدون ﻫوشیاری افکار عمومی و حقوق دانان زبره و خانوادهﻫاﻯ قربانیان که اجازه ندادند غم از دست دادن عزیزانشان آنها
را برای مبارزه برای رسیدن به رائی منصفانه باز دارد ،رأی دادگاه بر روی این پرونده می توانست کامالً متفاوت باشد.
آندرس بریویک به حق مجازات شد اما ایده ئولوژی جنایتکارانهاﻯ که به قتل عام  22ژوئیه  2933دست زد ﻫنوز نه حذف شده است و
نه غیر قانونی .این رأی دادگاه ،مبارزه علیهﻯ فاشیسم و نژادپرستی را به پایان نمی رساند بلکه برعکس و بیش از ﻫر زمان دیگر،
باید بر روی مبارزه علیهﻯ ایده ئولوژی نازی و سازمانﻫاﻯ فاشیستی تأکید داشت.
برگرفته از تارنمای انقالب نروژ ،سازمان مارکسیست لنینیست نروژ
ترجمه از حزب کارایران (توفان)
 24اوت 2932

 » .تاریخ کلیۀ جوامعی که تا کنون وجود داشتهانﺪ،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده است ،به استثنای تاریخ جامعهﻯ
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.
***

حقوق بشر یک دستآورد جهانشمول و معتبر است  .باید با نقض آن در ﻫمه جا مبارزه کرد.
باید دست ریاکارانی را که نژادپرستانه میان انسانﻫا ،در سرزمینﻫاﻯ اشغال شدهﻯ فلسطین و به
ویژه نوار غزه و زندان ابوغریب و گوانتانامو و مردم عراق و افغانستان فرق می گذارند ،رو کرد.
نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و لیبی فرقی با نقض آن در ایران ندارد .سکوت در مقابل نقض
یکی از آنها و حمایت گزینشی از حقوق بشر ،دشمنی با تحقق حقوق بشر است .باید از خواستﻫاﻯ
مردم ایران و منافع ملی ایران از جم له حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت کرد و تخریب
در این دستآوردﻫای مردم ایران و قتل دانشمندان ایرانی ،این فرزندان برجستهﻯ میهنمان را توسط
تروریسم صهیونیستی محکوم نمود.
باید نقش غارتگرانهﻯ امپریالیسم را به عنوان بزرگ ترین تجاوزگر و جنگ طلب تاریخ
بشریت ،بزرگ ترین دشمن آزادی و دموکراسی در جهان رو کرد و دست کسانی را که برای
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از این عفریتﻫا کمک مالی و حمایت تبلیغاتی می گیرند برمال
ساخت .تنها از این طریق است که حاکمیت ایران منفرد شده و مردم ایران به سمت ما روی می آورند
و دید روشنی نسبت به دوستان و دشمنان مردم ایران پیدا می کنند.

ناقضین حقوق ملل ناقضین حقوق بشرنﺪ
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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:
* استعمار نوین .تفسیر چهارم و پنجم
* 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
/http://www.kargareagah.blogspot.com
/http://kanonezi.blogspot.com
/http://rahetoufan67.blogspot.com

ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیﺪن کنیﺪ.

.

دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!

