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تسلیم زبونانه به خواستﻫاﻯ امپریالیستﻫا و
خشونت سرکوبگرانه در مقابل زحمتکشان!

***

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان و شهریور76
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

***

گزارشی از کارزار بینﺍلمللی روابط خارجی حزب کار ایران (توفان)
پیرامون اعدام غیر رسمی فعال کارگری ،افشین اسانلو

***

علیهﻯ بربریت و تجاوز امپریالیستی به سوریه بپا خیزیم!
اعالمیه حزب کارایران(توفان)
***

به مناسبت  33سپتامبر
* فروپاشی برج دوقلو بهانهﺍﻯ برﺍی ﺍشغال ﺍفغانستان وعرﺍق
*  33سپتامبر روز کودتای ننگین شیلی
***

دستﻫا از سوریه کوتاه باد!

***

گزارشی از فعالین حزب کار ایران (توفان) درآمریکا وکانادا
***

گزارش مختصری از اعتراضات مردم سوئد علیهﻯ باراک اوباما
***

رضا شهابي عضو ﻫیأت مدیرهﻯ سندیکای کارگران شرکت واحدوتحوالت سوریه
***

شرح حال زندگی لنین (قسمت سوم)
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تسلیم زبونانه به خواستﻫاﻯ امپریالیستﻫا و خشونت سرکوبگرانه در مقابل
زحمتکشان!
هدف ﺍز مهندسی ﺍنتخابات و ﺍزصندوق مارگیری در آوردن حسن روحانی ﺍین بود که بتوﺍنند در عرصهﻯ دﺍخلی سیاستهاﻯ
ﺍقتصادی نئولیبرﺍلیستی که در دورﺍن  22سالهﻯ گذشته به صورت پیگیر دنبال می شد ،به نقطهﻯ پایانی خود برسانند و در عرصهﻯ
خارجی با تسلیم شدن به خوﺍستهاﻯ ﺍمپریالیستها به شرط تضمین بقاء حاکمیت بتوﺍنند ﺍز بن بست موجود خارج شوند.
خامنهﺍﻯ در دیدﺍر با فرماندهان سپاه با عنوﺍن کردن عدم مخالفتش با مذﺍکره و کار برد دیپلماسی برﺍی حل معضالت و ﺍشاره به
ضرورت به کار گیری"نرمش قهرمانانه" با همان مضمونی که سالها قبل بکار برده ،در وﺍقع خط و مشی جدید رﺍ ،رسما به
فرماندهان سپاه ﺍعالم کرد و ﺍز آنها خوﺍست که کابینهﻯ حسن روحانی رﺍ در ﺍین جهت یاری دهند.
خامنهﺍﻯ در سال  3128کتابی رﺍ به نام (صلحﺍلحسن) که نویسندهﻯ آن رﺍضی آل یاسین می باشد ترجمه کرده ﺍست که عنوﺍن
آن رﺍ به (صلح ﺍمام حسن ــ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانهﻯ تاریخ ) تغییر دﺍده ﺍست .در ﺍین کتاب هدف ﺍز تسلیم ﺍمام دوم شیعیان به
معاویه و بیعت با ﺍو و وﺍگذﺍری خالفت مسلمین به معاویه  "،نرمش قهرمانانه" توصیف شده ﺍست.
آقای خامنهﺍﻯ که در ﺍردیبهشت سال  3179ﺍدعا می کرد " :نه آمریکا و نه بزرگتر ﺍز آمریکا قادر نیستند حادثهﺍﻯ مثل حادثهﻯ
صلح ﺍمام حسن رﺍ بر دنیای ﺍسالم تحمیل کنند  .ﺍینجا ﺍگر دشمن زیاد فشار بیاورد  ،حادثهﻯ کربال ﺍتفاق خوﺍهد ﺍفتاد " و حتی در سی
تیرماه سال جاری در مورد مذﺍکره با آمریکا می گفت ":آمریکائیها ،هم غیر قابل ﺍعتمادند ،هم غیر منطقیﺍند ،هم در برخوردشان
صادق نیستند" .ﺍمروز به دلیل عدم ﺍتکاء به مردم و بحرﺍن عظیم ﺍقتصادی و ﺍجتماعی و سیاسی ،برﺍی حفظ بقاء حاکمیتش حاضر شده
به صلح ﺍمام حسنی یا تسلیم به شیطان بزرگ رﺍضی شود؛ و با وقاحتی که فقط ﺍز آخوند بر می آید برﺍی ﺍین تسلیم خفت آور و
حضیضانه ،مدﺍل قهرمانی هم به سینهﻯ خود نصب کند.
ﺍلبته ﺍین تسلیم بزدالنه که تحت عنوﺍن کاربرد دیپلماسی لبخند و مذﺍکره به منظور فریب دﺍدن آمریکا برﺍی فرماندهان بی مغز
سپاه و بسیج تبلیغ می شود ،خودشان هم خوب می دﺍنند که آمریکا رﺍ فریب نمی دهد؛ بلکه کالهی ﺍست که می خوﺍهند سر مردم
بگذﺍرند .تسلیم رژیم به آمریکا نه مشکلی ﺍز مشکالت مردم رﺍ حل می کند (که ﺍلبته حاکمیت در پی آن نبوده و نیست بلکه چماق رژیم
رﺍ در سرکوب جنبش مردمی تیزتر هم میکند) و نه حتی مشکلی ﺍز حاکمیت رﺍ حل خوﺍهد کرد  .هر چند موقتا تهدیدﺍت نظامی خارجی
کاهش خو ﺍهد یافت ولی کار برد جنگ برﺍدر کشی دﺍخلی و دﺍمن زدن به تفرقه و جنگ شیعه و سنی و قوم گرﺍیانه و گسیل تروریستها
ﺍز خارج شبیه آنچه در عرﺍق و سوریه به کار بردند ﺍز دستور کار ﺍمپریالیستها خارج نخوﺍهد شد .کنار گذﺍشته شدن بهانهﻯ هستهﺍﻯ
جای خود رﺍ به دهها بهانهﻯ دیگر که در ﺍنبان ﺍمپریالیستها فرﺍوﺍن ﺍست ،خوﺍهد دﺍد.
و ﺍما در رﺍبطه با تدبیر ﺍتخاذ شده توسط رژیم در برخورد با جنبش مردمی چنانکه در تصویر زیر مشاهده می کنید گارد
ویژهﺍﻯ که در پشت بام ساختمان شرکت وﺍحد در حال نشانه گیری دقیق ﺍز پشت دوربین تفنگ ژ 1ﺍست ،مغز دشمن متجاوز خارجی
رﺍ هدف قرﺍر ندﺍده بلکه سینهﻯ کارگر ﺍخرﺍجی دردمندی که پدر  2فرزند و همسری بیمار ﺍست و درخوﺍست بازگشت به کار رﺍ دﺍشته،
نشانه گرفته ﺍست.

ﺍیسنا می نویسد :بهرﺍم  2۴ساله کارگر شرکت وﺍحد می خوﺍست برﺍی آخرین بار ﺍز مدیرﺍن ﺍین شرکت
بخوﺍهد که ﺍو رﺍ به سر کارش باز گردﺍنند .وقتی فهمید حکم ﺍخرﺍجش قطعی شده و قانون چارهﻯ دردش نیست ،آمده
بود دوباره ﺍز مشکالتش بگوید که ﺍجازه ورود نمی گیرد ،به زور وﺍرد ﺍتاق مدیرعامل می شود و  9ساعتی با پیمان
سنندجی و کسی که حکم ﺍخرﺍجش رﺍ ﺍمضا کرده در یک ﺍتاق می ماند.
حاال هفتهﺍی ﺍز ﺍین ﺍتفاق گذشته ﺍست .دیگر خبری ﺍز ﺍو و چند صد کارگری که بیدلیل حکم ﺍخرﺍجشان رﺍ
گرفتهﺍند در رسانهها نیست .شهر به دنبال ﺍخباردیگری ﺍست ﺍما در خانهﻯ بهرﺍم ،غم بیپدری به غم نان ﺍفزوده
شده.
زن بهرﺍم می گوید "آن روز کذﺍئی برﺍی حرف زدن رفته بود شرکت وﺍحد ﺍما رﺍهش ندﺍدند .قبل تر خودم چند
بار رفتم .حاضر نبودند حرف مرﺍ بشنوند .کلیههایم سنگ دﺍرد ،دیسک کمر دﺍرم ﺍما بیمه ما رﺍ قطع کردند .دخترم
دﺍنشگاه قبول شد ﺍصال رویش نشد به پدرش بگوید .پسرم مدرسهﻯ نمونهﻯ دولتی قبول شده ﺍست معدلش باالست ﺍما
نمی دﺍنیم بتوﺍنیم هزینههای آن رﺍ پردﺍخت کنیم یا نه".
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می گوید شوهرش با کسی دعوﺍ ندﺍشته ﺍست هیچ وقت .سرش به کار خودش گرم بوده "ﺍما در ﺍین یک سال و نیم ﺍنگار ما 3۱
سال پیر شدیم .پول زیادی به ما نمی دﺍدند ۰۱۱ ،تا  ۴۱۱تومان .با همین ﺍندک هم زندگی رﺍ می گذرﺍندم" ،ﺍین رﺍ با حسرت می گوید.
حسرت روزهای خوشی که بهرﺍم هنوز کار می کرد و ﺍو با حقوق ﺍندکی  2بچه و خانه رﺍ ﺍدﺍره می کرد.
می گوید":می گفتند برو کار دیگری پیدﺍ کن .مگر بعد ﺍز  32سال کار و با ﺍین سن و سال می توﺍن کار دیگری پیدﺍ کرد؟ چه
کاری می توﺍنست بکند؟ حاال بهرﺍم کجاست؟”
زن می گوید "بهرﺍم ﺍول زندﺍن ﺍوین بود و حاال رجائیشهر ﺍست.
برﺍی بیشتر روشن شدن وضعیت طبقهﻯ کارگر ﺍیرﺍن به گوشههائی ﺍز نامهﻯ سرگشادهﺍﻯ که ﺍز طرف بیش ﺍز  1۱۱۱نفر ﺍز
کارگرﺍن ،تکنسینها و مهندسان پروژههای نفتی ﺍیرﺍن خطاب به روحانی و توسط ناصر آقاجری نوشته شده ﺍست ﺍشاره می کنیم:
» فاصلهﻯ طبقاتی هر روز ﺍبعاد تصاعدی و بزرگ تری پیدﺍ کرده و فقدﺍن آزﺍدی ﺍندیشه و قلم همچنان به همان روﺍل گذشته
ﺍدﺍمه یافته ﺍست .داللی و وﺍسطه گری بینﺍلمللی ،و وﺍردﺍت بیرویه و بدون کنترل کاالهای مصرفی آن هم بدون کیفیت ،صنایع و
کشارزی ما رﺍ به رکود و ویرﺍنی کشیده و ﺍز سوی دیگر ﺍین نابههنجاریها در ﺍرتباط با مناسبات کار و حقوق قانونی نیروی کار
(کارگرﺍن صنعتی ،تکنسینها و مهندسان) بیشتر ﺍز همهی جنبههای دیگر ،آفت رشد شده و نمود پیدﺍ کرده ﺍست و بدین صورت
صدمات جدی بر پیکر با ﺍرزش ترین منابع ملی کشور (نیروی کار فنی) وﺍرد نموده ﺍست.
دولتهای پس ﺍز جنگ به ویژه با پذیرش تعدیل ساختاری و خصوصیسازیهای گسترده که ﺍلهام گرفته ﺍز ﺍقتصاد سرمایهدﺍری
دورﺍن معاصر (نئولیبرﺍلیسم) ﺍست ،قانون کار رﺍ در برخی مناطق به نام مناطق آزﺍد تجاری به حاشیه رﺍندند .فقط با ﺍعالم منطقهی
آزﺍد تجاری در پارس جنوبی ،چند ده هزﺍر نیروی کار فنی کشور در عمل ﺍز شمول قانون کار خارج شدند و در زیر فشار مطلق
پیمانکارﺍن قرﺍر گرفتند .با معافیت کارگاههای زیر ده نفر ﺍز قانون کار در دولت ﺍصالحات ،بزرگ ترین بخش کارگری ﺍیرﺍن ﺍز
حدﺍقل حقوق ،سنوﺍت ،و نیز ﺍز ﺍمکان دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات تأمین ﺍجتماعی برﺍی همیشه محروم شدند .ﺍز ﺍین رو ﺍین
گروه عظیم زحمت کشان با خانوﺍدههایشان باید در سن ﺍز کارﺍفتادگی برﺍی ﺍمرﺍر معاش به تکدیگری رو بیاورند .در نظام سیاسیﺍی
که وعدهﻯ حکومت مستضعفان و محرومان رﺍ شعار خود قرﺍر دﺍده بود ،مستضعفان فقیرتر و ضعیف تر و فرسوده تر شدند و در
عوض سرمایهدﺍرﺍن (بخش خصوصی یا به قول مسؤوالن زمان ﺍنقالب ،طاغوتیان) ثروتمندتر و فربه تر گشتند .ﺍز سوی دیگر با
تصویب بند "ز" در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کارفرماها در بخشهائی ﺍختیار تام به دست آوردند که به ﺍخرﺍج کارگرﺍنی مبادرت
ورزند که تا روز پیش ﺍز مصوبهﻯ جدید ،قانون کار ﺍز آنها حمایت می کرد.
ﺍین ﺍست شرﺍیط رنج آور ،برﺍی مردم و تولیدکنندگان نعمات مادی در ساختار ﺍقتصادی ﺍمروز جامعهی ما .مناسباتی ﺍرتجاعی
که به توصیهی صندوق بینﺍلمللی پول ــ نهادی که  ۰3درصد آن در ﺍختیار آمریکاست ــ به جامعهﻯ ﺍیرﺍنی تحمیل شده ﺍست .ﺍین
ساختار ﺍقتصادی (نئولیبرﺍلیسم) طی چند دهه سلطهﻯ بر جهان ،جز دﺍمن زدن به رکود ﺍقتصادی و تورم قیمتها و ﺍیجاد فاصلهﻯ
طبقاتی عظیم و عمومیسازی فقر و یک در صدی کردن غنا و ورشکستگی بنگاههای تولیدی چه دستاورد دیگری به دنبال دﺍشته ﺍست؟
آن هم در حالی که سردمدﺍرﺍن و رهبرﺍن جهانی ﺍین نظم ﺍقتصادی ،بزرگ ترین جنگهای منطقهﺍی ﺍز ﺍروپا تا آسیا رﺍ به وجود
آوردهﺍند که هنوز هم در منطقهﻯ خاورمیانه تدﺍوم دﺍرد و ﺍین در حالیست که چند کشور ﺍز جمله کشور ما ﺍیرﺍن در معرض تهدید به
جنگ و چالشهای سیاسی ــ ﺍقتصادی قرﺍر دﺍرند.
تأثیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصیسازی ( نئولیبرالیستی) بر کار و زندگی نیروی کار پروژهای :
ساخت پروژه های صنایع مادر در ﺍیرﺍن با توجه به دور بودن ﺍز مناطق شهری ،زندگی کارگرﺍن در خوﺍبگاهها ،ساعات فشرده
و طوالنی کار ( 32ساعت در روز) ،شتاب کار به دلیل زمانبندیهای ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یک کارگر در عمل
یک ﺍردوگاه کار ﺍست نه یک کارگاه معمولی ،که ﺍلبته همین کار در مناطق آزﺍد تجاری و ضروری نبودن ﺍعمال قانون کار به یک
ﺍردوگاه کار ﺍجباری تبدیل شده ﺍست.
یک نیروی کار پروژهﺍی در ﺍردوگاه کارش باید  21روز درﺍختیار کار پروژه باشد یعنی  7۴٫۴درصد ﺍز زندگیﺍش و یک
کارگر باید  22روز یا  8۱درصد زندگیش رﺍ با بدترین شرﺍیط بهدﺍشتی ،غذﺍئی و وسایل خوﺍب نامناسب به سر ببرد .با روزﺍنه 32
ساعت کار .سازمانهای جهانی کار پس ﺍز بررسیهای علمی به ﺍین نتیجه رسیده ﺍست که کار روزﺍنه بیش ﺍز  8ساعت در درﺍز مدت
ﺍثرﺍت روﺍنی و جسمی غیر قابل جبرﺍنی بر نیروی کار به جا می گذﺍرد ﺍز ﺍین رو حدﺍکثر ساعت کاری در یک روز باید  8ساعت باشد
و برخی ﺍز روزها که ضرورت پروژهﻯ ﺍضافه کاری رﺍ در دستور کار قرﺍر می دهد ،با توﺍفق کارگر فقط باید  2ساعت ﺍضافه کاری
ﺍنجام بدهد آن هم نباید هر روز باشد .در حالی که یک کارگر پروژهﺍی باید روزی  32ساعت ممتد کار کند و در صورت ضرورت
ﺍضافه کاری بدون رضایت کارگر تا  3۴ساعت ﺍدﺍمه می یابد آن هم بدون محاسبهﻯ چهل درصد ﺍضافه کاری تأیید شدهی قانون کار.
عوﺍرض ویرﺍنگر ﺍین شیوه در کوتاه مدت به صورت ﺍعتیاد شدید عمومیت یافته ،و ﺍز سوی دیگر باعث ﺍز هم پاشیدن کانون خانوﺍدگی
و آمار باالی طالق در میان کارگرﺍن شده ﺍست .شرﺍیط نامناسب دیگر کار پروژهﺍﻯ ،فقدﺍن شرﺍیط ﺍیمنی کار ﺍست به دلیل ﺍین که
پروژه در حال ساخت می باشد .در حال ساخت بودن پروژه ،ﺍمکانات ﺍیمنی برﺍی حفظ جان نیروی کار رﺍ بسیار محدود کرده ﺍست .ﺍز
سوی دیگر آلودگیهای بسیار شدید گازی ،شیمیائی ،صوتی و… به گونهﺍی ﺍست که در روزهائی که هوﺍ دچار وﺍرونگی می شود ،با
هر تنفس بوی ﺍدرﺍر (آمونیاک) رﺍ ﺍستشمام می کنیم ،گوشههای لب و چشم به سوزش می ﺍفتد و در دهان طعم ترشی رﺍ حس می کنیم.
عوﺍرض ﺍین شرﺍیط ،آلودگیهای خونی در میان کارگرﺍن ﺍست .
حاال چنین نیروی کاری می خوﺍهد برﺍی  ۴روز به مرخصی برود که یک روز آن در رﺍه رفت و یک روز آن در رﺍه برگشت
هدر میشود .ﺍین نیروی کار مجبور ﺍست در هر ماه تنها  2روز رﺍ به تربیت فرزندﺍن و همسردﺍری و همیاری با ﺍو بپردﺍزد ،آن هم در
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صورتی که ﺍو نه یک ﺍنسان شاد و با نشاط رﺍ بلکه یک جسد خسته رﺍ به خانه رسانده ﺍست .در سوی دیگر همسر ﺍین کارگر پروژهﺍی
پس ﺍز  21ﺍلی  22روز تنهایی و چالش با گرﺍنی و تورم و حقوق نان آور خانوﺍده که پس ﺍز ماهها به وسیلهﻯ بخش خصوصی
(سرمایهدﺍری) پردﺍخت نمی شود ــ ﺍلبته به لطف شیوهی تعدیل ساختاری و خصوصیسازی ﺍرمغان صندوق بینﺍلمللی پول (ﺍقتصاد
ﺍمریکائی) ــ ﺍنتظار دﺍرد همسرش بیاید و کمی ﺍز بار ﺍین مشکالت همه جانبه رﺍ ﺍز دوش ﺍو بردﺍرد ،ولی با همسری موﺍجه می شود با
جیبی خالی ﺍز حقوق ــ باز هم به لطف بیقانونی نظام ﺍقتصادی نئولیبرﺍلیستی ــ و با ﺍعصابی خسته و ﺍنفجاری که تنها به خوﺍبیدن فکر
می کند .ﺍین یک شرﺍیط غیر قابل تحمل و نابهنجار ﺍست که در عمل منجر به ﺍختالفات و درگیریهای خانوﺍدگی و در نهایت به جدﺍئی
می ﺍنجامد .هردو حق دﺍرند ،هر دو بی گناهند ،هردو قربانی نظام ﺍقتصادی رﺍیج هستند .نظامی که با ﺍتخاذ شیوهی ﺍقتصادی نادرست
پایش رﺍ بر گلوی نیروی کار می فشارد و برﺍی رضایت سرمایهدﺍری (بخش خصوصی) به ضعیف کشی ﺍقدﺍم میکند.

********

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان و شهریور76
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
بیست وپنجمین سالگرد قتل عام زندﺍنیان سیاسی رﺍ پشت سر می گذﺍریم .در تابستان و شهریور  ،۴7رژیم سرمایهدﺍری و
فاشیستی جمهوری ﺍسالمی به رهبری خمینی جالد که پس ﺍز هشت سال جنگ خانمان سوز مجبور به سرکشیدن جام زهر گردید و
رسما 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 همۀ آزﺍدیخوﺍهان فرو برد .خمینی
خون آشام صریحا فرمان دﺍد:
» در تمام موﺍر د 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 کشتارشوم ،رفقا مهدی مهرعلیان(هاشم)،حجت آلیان (کیومرث)،فرهاد مهری پاشاکی ﺍز ﺍعضای رزمندۀ حزب کار
ﺍیرﺍن (توفان) نیز هم چون خیل عظیمی ﺍز مبارزین دیگربه شهادت رسیدند .ﺍین رفقا جان تسلیم کردند ﺍما تسلیم نشدند.خاورﺍن سند
جنایت تمامی دست ﺍندرکارﺍن نظام جمهوری ﺍسالمی ﺍز محافظه کارﺍن گرفته تا ﺍصالح طلبان رنگارنگی نظیر رفسنجانی و شرکاء و
موسوی و کروبی  ....ﺍست و دستشان به خون آزﺍدیخوﺍهان آغشته ﺍست ..مردم مصیبت دیدهﻯ ﺍیرﺍن مسببین قتل عام زندﺍنیان سیاسی
تابستان و شهریور  ، ۴7کشتار 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 وپنجمین سالگرد فاجعهﻯ تابستان و شهریور  ۴7یاد 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 .در بیست وپنجمین سالگرد
فاجعهﻯ تابستان و شهریور ۴7که میهن ما مورد توطئه و تهدید نظامی ﺍست و تحریمهاﻯ ضد بشری ﺍقتصادی گلوی کارگرﺍن و
زحمتکشان رﺍ می فشارد ،بای د هوشیار باشیم و ﺍجازه ندهیم تا ﺍمپریالیست آمریکا و متحدینش ﺍز کشتار ﺍنقالبیون و مبارزین سیاسی در
سالهاﻯ  ۴۱و  ۴7و ﺍشک تمساح ریختن برﺍی جانباختگان رﺍه آزﺍدی به عنوﺍن ﺍبزﺍر تبلیغاتی در جهت ﺍهدﺍف شومشان سود جویند و
جنبش رﺍ به کجرﺍه برند.نیروهائی که پایشان درمقابل 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 خاطره جانباختگان تابستان و شهریور 76
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت
حزب کارایران(توفان)
شهریور 3192
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گزارشی از کارزار بینﺍلمللی روابط خارجی حزب کار ایران (توفان) پیرامون اعدام غیر
رسمی فعال کارگری ،افشین اسانلو

رژیم جمهوری ﺍسالمی بدون سرکوب کارگرﺍن ،زحمتکشان ،و نمایندگان آنها نمی توﺍند به زندگی سرﺍسر جنایت خود ﺍدﺍمه
دهد .هم ﺍکنون دهها فعال کارگری در زندﺍنهاﻯ رژیم به بند کشیده شدهﺍند و در شرﺍیط بسیار وخیمی بسر می برند .رژیم جمهوری
ﺍسالمی نه تنها آزﺍدیهاﻯ سیاسی دموکرﺍتیک رﺍ به شدت سرکوب کرده بلکه حتی مبارزﺍت صنفی کارگرﺍن رﺍ تحمل نمی کند زیرﺍ
نگرﺍن در خطر ﺍفتادن منافع سرمایهدﺍرﺍن و چپاول گرﺍن و دزدﺍن میلیاردری شریک در قدرت ﺍست.
جنایت ﺍخیر رژیم جمهوری ﺍسالمی ،ﺍعدﺍم غیر رسمی مبارز کارگری ﺍفشین ﺍسانلو ﺍست .دستگاه دولتی رژیم در روز 1۱
خردﺍد ﺍعالم نمود که ﺍفشین ﺍسانلو در ﺍثر سکتهﻯ قلبی در گذشته ﺍست .همگان می دﺍنند که ﺍنتساب مرگ ﺍفشین به سکنه قلبی دروغی
بیش نیست .حزب کار ﺍیرﺍن (توفان) رژیم جمهوری ﺍسالمی رﺍ مسئول مستقیم مرگ کارگر مبارز ﺍفشین ﺍسانلو دﺍنست و در محکومیت
رژیم جمهوری ﺍسالمی بیانیهﺍﻯ تحت عنوﺍن:
» فعال کارگری افشین اسانلو قربانی جنایت رژیم جمهوری اسالمی ایران شد.
رژیم جمهوری اسالمی را به خاطر این جنایت شدیدا محکوم کنید! «
ﺍنتشار دﺍد و برگردﺍن ﺍنگلیسی آنرﺍ به ﺍحزﺍب برﺍدر و دهها سازمان دموکرﺍتیک و تشکل کارگری ﺍرسال نمود و آنها رﺍ
فرﺍخوﺍند تا جنایات رژیم جمهوری ﺍسالمی علیهﻯ کارگرﺍن و زحمتکشان و مردم ﺍیرﺍن رﺍ محکوم کنند و آزﺍدی بدون قید و شرط
همهﻯ زندﺍنیان سیاسی رﺍ درخوﺍست نمایند.
متن کامل این بیانیهﻫا در لینکﻫاﻯ زیر در تارنمای حزب کار ایران (توفان) قابل دسترسی ﻫستند.
http://toufan.org/Toufan%20eletroniki/T-E-%2084.pdf
http://toufan.org/Statsments/Afshin%20Osanlou%20inglish%20T%20elec%2085.htm
این فراخوان در محکومیت جنایات رژیم جمهوری اسالمی انعکاس بینالمللی مناسبی یافت.
***
حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست لنینیست) بیانیه پیرﺍمون قتل ﺍفشین ﺍسانلو رﺍ به زبان ﺍسپانیائی ترجمه کرد و آنرﺍ در
تارنمای حزب درج نموده و به فعالین حزبی و لیست ﺍیمیلی خود ﺍرسال دﺍشته ﺍست.
http://www.pceml.info/
!Muerte de Afshin Osanlou: ¡Condenamos al régimen de Irán por este crimen horrible
A los partidos y organizaciones marxista-leninistas hermanos, organizaciones democráticas, progresistas,
organizaciones obreras y defensores de la libertad. El activista obrero Afshin Osanlou fue víctima del
***
رفقای حزب کمونیست کارگران دانمارک بیانیه رﺍ به زبان دﺍنمارکی ترجمه کرده و آنرﺍ در تارنما و فیسبوک خود درج نمودند.
http://www.apk2000.dk/
https://www.facebook.com/KPnetavisen?hc_location=stream
)Irans Arbejdets Parti (Toufan
Fordøm det iranske styres drab på Afshin Osanlou
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تشکیالت برای بازسازی حزب کمونیست یونان ( )3931-3911فرﺍخوﺍن ﺍنگلیسی حزب رﺍ در وبالگ ﺍنگلیسی زبان خود
درج نموده و آنرﺍ به آدرسهاﻯ ﺍلکترونیکی فعالین و دوستدﺍرﺍن خود پست کرده ﺍست.
Tuesday, July 23, 2013
Worker-activist Afshin Osanlou fell victim to the criminal regime of the Islamic Republic of Iran.
***
پالتفرم کمونیستی ایتالیا فرﺍخوﺍن رﺍ به زبان ﺍیتالیائی ترجمه نموده و آنرﺍ در ﺍرگان مرکزی شماره  22و تارنمای خود درج
کرده ﺍست.
http://piattaformacomunista.com/
Ai partiti e alle organizzazioni marxisti-leninisti fratelli, alle organizzazioni democratiche,
progressiste, alle organizzazioni operaie e ai difensori della libertà.
Il militante operaio Afshin Osanlou è caduto vittima del regime
criminale della Repubblica Islamica dell'Iran
!Condanniamo il regime dell'Iran per questo crimine orribile
رفقای حزب کارگران آلمان بیانیه رﺍ به زبان آلمانی برگردﺍنده و در سایت ﺍلکترونیکی خود درج نمودند و آن رﺍ به آدرسهاﻯ
ﺍلکترونیکی خود ﺍرسال دﺍشتهﺍند.
http://www.arbeit-zukunft.de/
Der aktive Arbeiter Afshin Osanlou ist dem kriminellen Regime der Islamischen Republik
Iran zum Opfer gefallen
***
متن کامل این بیانیه به  1زبان انگلیسی  ،اسپانیائی ،دانمارکی ،ایتالیائی و آلمانی در فیسبوک بینالمللی حزب کار
ایران(توفان) نیز درج شدهاند.
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
ﺍینها نمونههائی ﺍز فعالیتهاﻯ ﺍنترناسیونالیستی رفقای متشکل در کنفرﺍنس بینﺍلمللی ﺍحزﺍب و سازمانهاﻯ مارکسیست
لنینیست هستند  .ﺍنجام وظائف ﺍنترناسیونالیستی مشخص و ملموس یکی ﺍز ﺍرکانهاﻯ فعالیت رفقای کنفرﺍنس بینﺍلمللی جهت تقویت و
ﺍستحکام همبستگی بینﺍلمللی بین مردم و تودههاﻯ کار و شناساندن شرﺍیط و مشکالت زندگی و مبارزه در کشورهای جهان ﺍست.
رژیم جنایتکار جمهوری ﺍسالمی ﺍیرﺍن باید بدﺍند که هر نوع تعرض به حقوق دموکرﺍتیک مردم ،جوﺍنان ،زنان ،کارگرﺍن و
زحمتکشان در ﺍیرﺍن و سرکوب و زندﺍنی و قتل نمایندگان آنها بدون پاسخ بینﺍلمللی نخوﺍهد ماند .همانطور که ما بارها گفتهﺍیم فقط
مردم ﺍیرﺍن و تشدید مبارزهﻯ آنها و حمایت وﺍقعی بینﺍلمللی می توﺍند رژیم سرکوبگر جمهوری ﺍسالمی رﺍ در تنگنا قرﺍر دﺍده و دست
ﺍو رﺍ برﺍی همیشه ﺍز سر مردم ستمدیده ﺍیرﺍن کوتاه نماید و بر ویرﺍنههاﻯ دو رژیم شاه و شیخ  ،ﺍیرﺍنی آزﺍد و شکوفا بنا نهد.
ننگ و نفرت بر رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی ایران !
زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران !
زنده باد سوسیالیسم !
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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علیهﻯ بربریت و تجاوز امپریالیستی به سوریه بپا خیزیم!
باردیگر ﺍمپریالیستها به رهبری ﺍمپریالیست جنایتکار آمریکا بر طبل جنگ می کوبند ،و ﺍینبار با ﺍدعای جعلی ﺍستفاده دولت
سوریه ﺍز سالحهای شیمیایی ،آن هم درست در زمانی که تروریستهاﻯ آدمکش وﺍردﺍتی درهم شکسته شدهﺍند و دولت سوریه درﺍین
جنگ دست باال رﺍ دﺍرد .ﺍین نخستین بار نیست که نیروهای سیاه و ﺍرتجاعی در منطقه بر ضد ملت سوریه ،گازهای سمی در جنگ به
کار می برند .دولت سوریه خود بارها پیش قدم شد تا بازرسان سازمان ملل جهت بررسی ﺍستفاده سالح شیمیائی توسط مزدورﺍن
تروریست دست پروردهﻯ ﺍمپریالیسم و متحدینش به سوریه بیایند .لیکن نمایندگان"جامعهﻯ جهانی" با طفره رفتن و جعل و ریاکاری ﺍز
کنار ﺍین مسئله گذشتند ،چون می دﺍنستند ﺍفشای رسمی ﺍین عمل ضد بشری موجب محکومیت دولتهاﻯ متحد آمریکا ،قطر و عربستان
و شرکا خوﺍهد شد.
ﺍستفادهﻯ رژیم ﺍسد ﺍز سالحهاﻯ شیمیائی آنهم در دمشق و با علم به ﺍین که ﺍمپریالیست آمریکا و شرکا به دنبال بهانه برﺍی
تجاوز به سوریه هستند ،با عقل سلیم نمی خوﺍند و هیچ جای شکی باقی نمی گذﺍرد که ﺍین عمل شنیع و جنایتکارﺍنه و ضد بشری توسط
مزدورﺍن وﺍردﺍتی طرﺍحی شده تا با تحریک ﺍفکارعمومی و زمینه سازی به سبک تدﺍرک جنگ بر ضد عرﺍق و بسیج رسانههاﻯ
مزدبگیر و بری ﺍز هر گونه ﺍخالق ﺍنسانی ،زمینه رﺍ برﺍی تجاوز به سوریه فرﺍهم آورند.
تجاوز به سوریه با توجه به عربده کشیهاﻯ ﺍمپریالیستهاﻯ کهنه کار و ضد بشرآمریکا ،ﺍنگلیس و فرﺍنسه قریبﺍلوقوع به نظر
می رسد .ﺍوباما به صرﺍحت گفت نتیجهﻯ تحقیقات کارشناسان سازمان ملل برﺍی وی بی ﺍرزش ﺍست .وی ترجیح می دهد به ﺍسناد
سازمان جاسوسی آمریکا که طبیعتا ﺍسناد جعلی و من در آوردی ﺍست ﺍستناد کند .ﺍین جنایتکارﺍن کثیف بی وجدﺍن برﺍی خون ریزی و
ویرﺍنی زیرساخت کشور سوریه چنان شتابی دﺍرند که پشیزی برﺍی نتایج بررسی ﺍین فاجعه که بازرسان سازمان ملل متحد بزودی
ﺍرﺍئه خوﺍهند دﺍد ،قائل نیستند .ﺍینها همه خود مبین ﺍین ﺍمرﺍست که ﺍمپریالیست جنایتکار آمریکا و شرکاء در ﺍدﺍمهﻯ جنگ نیابتی که
برﺍه ﺍندﺍختند شکست خوردهﺍند و برﺍی جبرﺍن ﺍین شکست و برقرﺍری توﺍزن قوﺍ و ﺍدﺍمهﻯ جنگ دﺍخلی به حمالت موشکی به ﺍهدﺍف
نظامی و ﺍقتصادی با خسارﺍت فرﺍوﺍن ﺍنسانی متوسل خوﺍهند شد .ﺍدعای حمالت محدود حرف پوچی بیش نیست و تنها برﺍی تسکین و
فریب ﺍفکار عمومی گفته می شود.
مزدورﺍن وﺍردﺍتی به سوریه حدود دو سال ﺍست که با حمایت ﺍمپریالیستها به غارت و تجاوز و تخریب مشغولند .آنها در
مرﺍکز شهرهای بزرگ نظیر حلب و دمشق بمب می گذﺍرند و خانههاﻯ مردم رﺍ ویرﺍن می کنند .ﺍین مزدورﺍن وﺍردﺍتی ﺍز سرﺍسر
جهان رﺍ سازمانهاﻯ ﺍمنیتی ﺍمپریالیستی ﺍز طریق عربستان سعودی و قطر بسیج کرده و به سوریه برﺍی جنایتکاری ﺍرسال کردهﺍند.
ﺍمروز دیگر هویت آنها به نحو غیر قابل ﺍنکاری تا حدود زیادی روشن شده ﺍست .آنها ترکیبی ﺍز ﺍلقاعده ،ﺍخوﺍنﺍلمسلمین ،سلفیستها،
ﺍتباع ﺍفغانستان ،ﺍردن ،عربستان سعودی ،قطر ،دوبی ،چچن ،لیبی ،لبنان ،مصر ،چین ،مجاهدین ضد خلق ﺍز ﺍیرﺍن و ...هستند .ﺍوضاع
بقدری بلبشو و غیر قابل کنترل شده ﺍست که حتی پارهﺍﻯ ﺍز دول ﺍمپریالیستی ﺍز ﺍرسال ﺍسلحه به دست ﺍپوزیسیون خود فروختهﻯ
سوریه هرﺍس دﺍرند ،زیرﺍ خودشان هم دیگر نمی دﺍنند که "کی به کی" ﺍست و ﺍین ﺍسلحهها به دست چه کسانی می رسد و به چه
منظوری ﺍز آنها در آینده ﺍستفاده خوﺍهند کرد .آنها تالش کردند که با ﺍشغال مناطقی در دﺍخل خاک سوریه به خیال خودشان "مناطق
آزﺍد" و "ممنوعه پروﺍز" خلق کنند و با ﺍستقرﺍر در آنجا و معرفی خویش به عنوﺍن "دولت مشروع سوریه" به پایگاهی برﺍی تخریب و
جنایت در منطقه شوند .دول ﺍردن و ترکیه بسیار به آنها برﺍی تحقق ﺍین سیاست یاری رساندند که با شکست کامل روبرو شده ﺍست .ﺍما
ﺍبرقدرت جنایتکار آمریکا که با نقض همهﻯ موﺍزین حقوق ملل و حقوق بشر به قلدری خویش تکیه می کند ،دست بردﺍرنیست ،وی
پردهها رﺍ کنار زده و بیشرمانه و با دروغهاﻯ گوبلزوﺍر همرﺍه با ﺍشک تمساح برﺍی قربانیان ﺍین کشتار که خودشان کارگردﺍن ﺍصلی
ﺍین جنایت هستند ،برﺍی سرنگونی رژیم مستقل بشار ﺍسد و ﺍین بار هم تحت عنوﺍن "مدﺍخلهﻯ بشردوستانه " .خیز بردﺍشته ﺍست.
هدف ﺍمپریالیست آمریکا ﺍز سرنگونی رژیم سوریه ،حمله به لبنان و سپس تجاوز به ﺍیرﺍن ﺍست .دورنمای جنگ شیعه و سنی
که در پنتاگون و سیا ترسیم شده ﺍست در ﺍفق بحرﺍن خاورمیانه به چشم می خورد .آمریکا حتا ﺍگر موفق به سرنگونی کامل رژیم
سوریه نگردد ،تالش خوﺍهد کرد ﺍین کشور رﺍ به چند منطقه سنی نشین(در دمشق و حومه) ،دروز نشین(دربلندیهای جوالن) ،علوی
نشین(در منطقهﻯ ساحلی ﺍنطاکیه) و کرد نشین(درشمال شرقی سوریه) تقسیم کند .زیرﺍ یک سوریهﻯ وﺍبسته ،پاره پاره شده و ضعیف
به نفع سیاست رﺍهبردی آمریکا و صهیونیستهاﻯ ﺍسرﺍئیلی و شرکایشان در منطقه ﺍست .دکترین "خاورمیانه بزرگ" و کنترل کامل
منطقهﻯ نفت خیز خاورمیانه و ﺍعمال هژمونی بر رقبائی چون روسیه و چین دلیل ﺍصلی جنگ تجاوزکارﺍنهﺍیست که آمریکا آغاز
کرده و ﺍشغال بربرمنشانهﻯ عرﺍق و ﺍفغانستان و لیبی و ﺍمروز حمله به سوریه درهمین چهارچوب تشدید تضادهای ﺍمپریالیستی و
کسب مناطق نفوذ و تجاوز به حقوق ملل و خلع ید سازمان ملل متحد قابل تبیین ﺍست.
سکوت مدعیان دفاع ﺍز حقوق بشر درقبال نقض آشکار حقوق ملل توسط ﺍمپریالیست آمریکا ،ریاکاری ﺍین محافل قالبی حقوق
بشری رﺍ آشکار می سازد .حزب ما بارها تحلیل کرده ﺍست که برﺍندﺍزی رژیم ﺍسد برﺍی حفظ ﺍستقالل و ﺍستقرﺍر آزﺍدی وعدﺍلت
ﺍجتماعی فقط با دست مردم سوریه و پیشاپیش آن به رهبری طبقهﻯ کارگر ﺍمری ﺍنقالبی و مترقی و به نفع سوریه و کل مردم منطقه
می باشد .درغیرﺍینصورت ،سرنگونی رژیم ﺍسد توسط ﺍمپریالیسم نه بنفع مردم سوریه ﺍست ونه به نفع خلقهاﻯ منطقه .ﺍحزﺍب و
سازمانهاﻯ سیاسی که ﺍز ﺍشغال عرﺍق و....هنوز نیاموختهﺍند و به تکرﺍر همان تئوریهاﻯ مبارزه علیهﻯ "همهﻯ نیروهای ﺍرتجاعی"،
ﺍیجاد "جبههﻯ سوم" و حل "همهﻯ تضادهای ﺍجتماعی" در آن وﺍحد می پردﺍزند ،نه ﺍز سیاست چیزی می فهمند و نه تاکتیک مبارزه رﺍ
درک کردهﺍند .صمیمی ترین آنها در رویاهای کودکانهﻯ خودغرقند و خدمتی که به خلق نمی کنند،هیچ ،در ﺍخالل در مبارزهﻯ ملی و
رهائیبخش علیهﻯ ﺍمپریالیسم و تجاوزگری در صفوف ﺍولند .ﺍفشای بی ﺍمان ﺍین جریانات سیاسی که بنام کمونیست و چپ سخن
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می گویند تا کمونیست رﺍ بدنام کنند ،وظیفهﻯ همهﻯ ﺍنقالبیون و مارکسیست لنینیستهاست .ﺍین کمونیستهاﻯ کاذب همدستان
ﺍمپریالیست در تجاوز بعدی به لبنان و سپس به ﺍیرﺍنند.
حزب کارﺍیرﺍن(توفان) هرگونه تجاوز نظامی به سوریه رﺍ محکوم می کند و ﺍین ﺍقدﺍم رﺍ ﺍدﺍمهﻯ سیاستهاﻯ تجاوزکارﺍنه
علیهﻯ عرﺍق ،ﺍفغانستان و لیبی ﺍرزیابی می نماید.

تجاوز بربرمنشانه به سوریه را قویا محکوم می کنیم!
دست امپریالیست آمریکا از سوریه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)
ششم شهریورماه 3192

www.toufan.org

***********

به مناسبت  33سپتامبر
* فروپاشی برج دوقلو بهانهﺍﻯ برﺍی ﺍشغال ﺍفغانستان وعرﺍق
*  33سپتامبر روز کودتای ننگین شیلی
در 33سپتامبر  ،2۱۱3با فروریختن دو برج دوقلو درنیویورک ،جرج بوش رئیس جمهور وحشی و تروریست آمریکا جوﺍز
رسمی تجاوز به ممالک نفت خیز و ﺍسترﺍتژیک ﺍفغانستان و سپس عرﺍق رﺍ دریافت کرد و آن رﺍ در قالب مبارزه علیهﻯ تروریسم و
"جنگ تمدنهاﻯ ساموئل هانتینگتون" برﺍی تحقق نظم نوین در خاورمیانه به پیش برد .جنگی ﺍمپریالیستی و تجاوز کارﺍنهﺍﻯ که
میلیونها ﺍنسان در ﺍثرآن جانباختند و همچنان تحت رهبری بارﺍک ﺍوباما ﺍدﺍمه دﺍرد .تجاوزوحشیانه به کشور مستقل لیبی و ﺍشغال آن
وعربده کشی "حقوق بشرخوﺍهی" برﺍی کسب جوﺍز رسمی برﺍی بمبارﺍن و ﺍشغال سوریه و همینطور تشدید تحریمهاﻯ ﺍقتصادی و
تهدید به تجاوز نظامی به ﺍیرﺍن نیز درهمین چهارچوب قابل تبیین ﺍست .ﺍین آن نظم نوین چرک و خونی ﺍست که آمریکا برﺍی بدست
گرفتن کنترل ﺍنرژی فسیلی و سایرمنابع طبیعی خیزبردﺍشته تا ﺍز ﺍین طریق به تثبیت سرکردگی خود در رقابت با سایر ﺍمپریالیستها
به ویژه چین که به شدت به ﺍنرژی فسیلی وﺍبسته ﺍست بپردﺍزد.
ﺍکنون  32سال پس ﺍز وﺍقعهﻯ  33سپتامبر ،مردم جهان شاهد بربریت و ویرﺍنی هزﺍربار مصیبت بارتر وعظیم تر ﺍز گذشته رﺍ
که یاد آور کشتار و تجاوز به خلق ویتنام ﺍست می باشد .میلیونها کشته و مجروح در عرﺍق و ﺍفغانستان و چندین میلیون آوﺍره در
سرﺍسر جهان حاصل تجاوز ﺍمپریالیستی و لشکر کشی به ممالک ضعیف ﺍست .تمام ﺍشک تمساح ریختن و تبلیغات رسانههاﻯ
بورژوﺍزی در مورد رخدﺍد  33سپتامبر رﺍ باید در چهارچوب ﺍهدﺍف ﺍسترﺍتژیک ﺍمپریالیستی مورد بررسی قرﺍردﺍد و سکوت معنی
دﺍر و رﺍسیستی ﺍین رسانهها در مورد قتل عام خلقهاﻯ عرﺍق ،ﺍفغانستان ،لیبی و فلسطین رﺍ محکوم کرد .جنگ نیابتی آمریکا علیهﻯ
مردم سوریه و همکاری ﺍین ﺍبرقدرت ﺍمپریالیست با ﺍلقاعده برﺍی سرنگونی رژیم بشارت ﺍسد نقض آشکار حق ملل در تعیین سرنوشت
ﺍست و باید محکوم گردد .تنها پاسخ مترقی و ﺍنقالبی به ﺍین بربریت تروریستی و تجاوزﺍت جنایتکارﺍنه به ملل  ،تبلیغ همبستگی بین
خلقها و سوسیالیسم به عنوﺍن تنها آلترناتیو ﺍین نظم پوسیده و ضد بشری ﺍمپریالیستی ﺍست.
* * * ***
 33سپتامبر درعین حال چهلمین سالگرد کودتای ننگین علیهﻯ رئیس جمهور منتخب شیلی ،آلنده ﺍست .ﺍمپریالیست آمریکا با
ﺍلهام ﺍز ﺍین کودتای ضد بشری و جنایتکارﺍنه چندین دهه در آمریکاﻯ جنوبی و مرکزی به ترکتازی پردﺍخت و دست به کودتاهای
خونین،زندﺍن و شکنجه و کشتار ﺍنقالبیون زد 33 .سپتامبر  3971که یادآور کودتای ننگین  28مردﺍد ﺍیرﺍن می باشد ،روز همبستگی
با خلق شیلی و همهﻯ خلقهاﻯ آمریکای التین و ﺍعترﺍض به کودتاهای نظامی و قتل و غارت و شکنجهﻯ مردم توسط ﺍمپریالیست
آمریکا ﺍست.
ﺍمروزجنگ و ترور و خونریزی در آمریکای التین و خاورمیانه و شمال آفریقا ﺍدﺍمه دﺍرد و ﺍز طرفی مبارزﺍت بی ﺍمان مردم
نیز در آمریکای التین و خاورمیانه ضربات سختی بر پیکر فرتوت ﺍمپریالیست آمریکا وﺍرد ساخته ﺍست .ﺍستقالل کشورهای ونزئوال،
بولیوی ،ﺍکوﺍدو ،نیکارگوئه ،ﺍلسالوﺍدورخاری در چشم ﺍمپریالیست آمریکاست و ﺍین مبارزﺍت ﺍلهامبخش سایر خلقهاﻯ دربند آمریکای
التین ﺍست که برﺍی دستیابی به ﺍستقالل و آزﺍدی به نبردشان علیهﻯ رژیمهاﻯ وﺍبسته به ﺍمپریالیسم و سیاستهاﻯ ویرﺍنگر نئولیبرﺍلی
ﺍدﺍمه می دهند.در 33سپتامبرﺍمسال همبستگی با مردم سوریه و ﺍعترﺍض جهانی علیهﻯ سازمان تروریستی ناتو و دخالتهاﻯ
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بیشرمانهﻯ آمریکا در ﺍمور دﺍخلی سوریه به منظور تکرﺍرسناریوی لیبی در سرلوحهﻯ ﺍین کارزﺍر قرﺍردﺍرد.دفاع ﺍز تساوی حقوق ملل
و دفاع ﺍز حقوق بشر ﺍز جمله خوﺍستههاﻯ آکسیونهاﻯ ﺍعترﺍضی ﺍمسال به مناسبت  33سپتامبر ﺍست.

**********

دستﻫا از سوریه کوتاه باد!
گزارشی از فعالین حزب کار ایران (توفان) درآمریکا وکانادا پیرامون تظاﻫراتﻫاﻯ ضد
جنگ در آمریکا
بار دیگر رئیس جمهور آمریکا ،ﺍین بار رئیس جمهور "دموکرﺍت" و بلبل زبان بارﺍک ﺍوباما ،به سرعت خود رﺍ برﺍی جنگ
خانمان سوزی در سوریه آماده می کند .گوئی که منشور سازمان ملل هیچ حقی برﺍی کشور سوریه ،یک عضو سازمان ملل ،قائل نشده
ﺍست .گوئی که یک ملت  21میلیونی حق تعیین سرنوشت ندﺍرد .گوئی که یک کشور  21میلیونی شعور و ﺍرﺍدهﻯ جمعی رﺍ ﺍز دست
دﺍده و والیت فقیه کاخ سفید باید برﺍی آنها تصمیم بگیرد .گوئی که باید به زور بمب خوشهﺍﻯ و فسفری و موشکهاﻯ کروز به مردم
فهماند که آزﺍدی چیست .گوئی که هر کجا چماقدﺍرﺍن بینﺍلمللی برﺍی به ﺍنقیاد کشیدن کشور مستقلی ﺍرﺍده کنند باید به آنها سر تعظیم
فرود آورد .گوئی که ....
به محض آنکه ﺍوباما قصد خود رﺍ برﺍی حملهﻯ نظامی به سوریه بیان دﺍشت و رسانههاﻯ وﺍبسته به محافل قدرت و سرمایه
فورﺍ دست به توجیه و علل آن با هدف مغز شوئی مردم و مهندسی ﺍفکار عمومی زدند ،تظاهرﺍتهاﻯ متعددی در سرﺍسر آمریکا با
شعار محوری "دست ها ﺍز سوریه کوتاه" و "نه به جنگ علیهﻯ سوریه" ترتیب دﺍده شدند .در دو هفتهﻯ گذشته صدها تظاهرﺍت در
بیش ﺍز صدها شهر کوچک و بزرگ آمریکا و کانادﺍ  ،ﺍز لوس آنجلس تا وﺍشنگتن ،نیویورک ،میامی ،سانفرﺍنسیسکو ،آتالنتا،
شیکاگو ،سیاتل ،بوستون ،دﺍالس ،هوستون ،تورونتو ،ونکوور ،مونترﺍل و  ...برگزﺍر شد.
بیش ﺍر هشتاد درصد مردم آمریکا مخالف هر نوع تجاوز نظامی ،ﺍز محدود تا غیر محدود  ،به سوریه هستند و ﺍز ﺍینکه دولت
"دموکرﺍتیک" بارﺍک ﺍوباما تالش دﺍرد نظرﺍت ﺍکثریت شکنندهﻯ مردم رﺍ نادیده بگیرد خشمگین هستند .وقتی که بارﺍک ﺍوباما در
محوطهﻯ کاخ سفید مشغول به دروغ بافی  ،همچون همتای سابق خود جرج بوش  ،پیرﺍمون علل جنگ ﺍحتمالی آمریکا با سوریه بود
صدﺍی معترضین ضد جنگ آنچنان رسا بود که بگوش ناشنوﺍی ﺍوباما رسید و نتوﺍنست آنرﺍ نادیده بگیرد .ﺍحزﺍب ،ﺍئتالفها و ﺍقشار
متعددی ﺍز جامعهﻯ آمریکا در ﺍین کارزﺍر ضد جنگ شرکت دﺍرند .ﺍحزﺍب سیاسی سرﺍسری و منطقهﺍﻯ ،سازمانها ،دﺍنشجویان،
زنان ،روشنفکرﺍن مترقی ،سازمانهاﻯ سیاسی خارجی ،ﺍئتالف بینﺍلمللی ضد جنگ ) ،(ANSWERﺍئتالف متحد و سرﺍسری ضد
جنگ ) ،(UNACسربازﺍن سابق برﺍی صلح ) ،(VFPسربازﺍن سابق برگشته ﺍز عرﺍق ،کنفرﺍنس ﺍسقفهاﻯ کاتولیک آمریکا ،و....
همگی یک صدﺍ به جنگ ﺍحتمالی علیهﻯ سوریه ﺍعترﺍض دﺍرند .مردم آمریکا همچون مردم سایر نقاط جهان  ،ﺍنگلستان  ،فرﺍنسه ،
ترکیه ،یونان ،پاکستان ،فلسطین ،شیلی ،ﺍکوﺍدور ،کانادﺍ ،آلمان ،و ...همه بر روی پالکاردهایشان می گویند:
» "دستها ﺍز سوریه کوتاه"" ،ما جنگ نمی خوﺍهیم" " ،کشتار و ویرﺍنی و آوﺍرگی رﺍ متوقف کنید"" ،ما در جنگ هیچ منافعی
ندﺍریم"" ،برﺍی کمپانیهاﻯ میلیاردری جنگ رﺍه نیندﺍزید" " ،جنایات مرتکب شده در عرﺍق و یوگسالوی و ﺍفغانستان و لیبی در جلوی
چشمان ما رژه میروند" و " بهانه سازی برﺍی جنگ رﺍ متوقف کنید" " ،دروغ سازی برﺍی جنگ رﺍ متوقف کنید"  "،مدﺍخله در
کشورهای دیگر رﺍ متوقف کنید" 1۰۱ " ،بار تجاوز نظامی آمریکا به کشورها ننگی ﺍست بر پیشانی نظام سرمایه دﺍری ﺍمپریالیستی
آمریکا" و  ....مردم در تظاهرﺍتها می گویند که همهﻯ رسانههاﻯ وﺍبسته به کمپانیهاﻯ بزرگ مشغول پرﺍکندن شک و تردید در ﺍذهان
مردم هستند تا دروغ ﺍستفادهﻯ دولت سوریه ﺍز سالح شیمیائی بهانهﺍﻯ شود برﺍی آغاز جنگی وحشیانهﻯ دیگر در منطقهﻯ خاورمیانه.
همه می گویند هر حملهﻯ نظامی به سوریه تهدیدی برﺍی کشورهای منطقه ﺍست که حاضر نیستند تن به ﺍنقیاد آمریکا بدهند.
نیروهای مترقی و فعالین ضد جنگ در آمریکا با صدﺍی رسا ﺍعالم دﺍشتهﺍند که تنها بسیج تودهﺍﻯ مردم ﺍست که می توﺍند ﺍز
وقوع جنگ جلوگیری کند .همهﻯ معترضین می گویند که هیچ ﺍعتمادی به "نمایندگان " مردم در کنگرهﻯ آمریکا وجود ندﺍرد بلکه بر
عکس ،ﺍحتمال باالئی وجود دﺍرد که آنها با بارﺍک ﺍوباما در حملهﻯ نظامی به سوریه همرﺍه شوند  ،و آنکه در شرﺍیط کنونی وظائف
آنی جنبش ضد جنگ  ،بسیج تودهﺍﻯ و ﺍفشای جنایات نظام ﺍمپریالیستی آمریکا و نمایندگان آن در کاخ سفید و کنگره و سنا  ،رساندن
صدﺍی روشن ﺍعترﺍضات ضد جنگ به کاخ سفید ،زیر فشار قرﺍر دﺍدن "نمایندگان" در کنگره برﺍی رد خوﺍست بارﺍک ﺍوباما در شعله
ور کردن جنگی دیگر در خاورمیانه ﺍست .باید تا آنجا که ممکن ﺍست با مقامات و ﺍعضای کنگره و سنا ﺍز طریق تظاهرﺍت در محل
کار آنها ،تلفن و ﺍیمیل و مصاحبهﻯ شخصی با آنان ،و ﺍز طریق شبکههاﻯ ﺍجتماعی ،تماس گسترده برقرﺍر کرد و با ﺍعترﺍضات خود
علیهﻯ جنگی دیگ ر آنها رﺍ بمبارﺍن نمود تا هرﺍس ﺍز در خطر ﺍفتادن زندگی سیاسی آینده  ،آنها رﺍ مجبور به دﺍدن رأی منفی به ﺍوباما
کند .باید بارﺍک ﺍوباما رﺍ در تنگنای بیشتری قرﺍر دﺍد و دروغ بافیهاﻯ ﺍو رﺍ در نسبت دﺍدن ﺍستفاده ﺍز سالح شیمیائی به دولت سوریه
بیشتر آشکار کرد تا خوﺍست معترضین ضد جنگ " دستها ﺍزسوریه کوتاه" رﺍ به دولت آمریکا تحمیل کنیم.
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فعالین حزب کار ﺍیرﺍن (توفان) در آمریکا و کانادﺍ به طور پیوسته در ﺍین تظاهرﺍتها در شهرهای نزدیک محل زندگی خود
شرکت کرده و نظرﺍت خود رﺍ در مورد وقایع دردناک سوریه ،در مورد شرکت عربستان سعودی و قطر و ترکیه و آمریکا در بسیج و
ﺍرسال نیروهای فوق ﺍرتجاعی خارجی به سوریه ،و نقش بارﺍک ﺍوباما در کشتار جاری در سوریه ،تحریم جنایتکارﺍنه و تهدید ﺍیرﺍن
توسط کشورهای ﺍمپریالیستی با تظاهر کنندگان در میان می گذﺍرند و ﺍز هیچ کوششی در تقویت جنبش همبستگی بینﺍلمللی با مردم
سوریه و ﺍیرﺍن و خاورمیانه دریغ نمی کنند.

دستﻫا ازسوریه کوتاه!
نه به جنگ علیهﻯ سوریه!
فعالین حزب کار ایران (توفان) در آمریکا و کانادا
 32سپتامبر 2231

*********

نه به جنگ آمریکا علیه سوریه
گزارش مختصری از اعتراضات مردم صلحدوست و آزادیخواه سوئد علیهﻯ باراک اوباما

سفر رئیس جمهور آمریکا ،بارﺍک ﺍوباما به سوئد در چهارم سپتامبر  2۱31موجب ﺍعترﺍضات گستردهﺍﻯ در شهرهای مختلف
سوئد گردید .ﺍین سفر در حالی صورت گرفت که بارﺍک ﺍوباما قرﺍربود درهمین تاریخ به دیدﺍر رئیس جمهور روسیه ،پوتین برود،
لیکن به دالیل تشدید ﺍختالفات سیاسی بر سر تجاوز به سوریه و عدم تحویل ﺍدوﺍرد ﺍسنودن به دولت آمریکا ،وی ﺍین قرﺍر مالقات رﺍ
قلدرمنشانه لغو نمود و با صدهانفر محافظ و جاسوس رﺍهی سوئد شد تا با جلب حمایت دولتهاﻯ سوئد ،فنالند ،دﺍنمارک و ﺍیسلند و
نروژ جبههﻯ آدمکشی و تجاوز به سوریه رﺍ تقویت نماید.
درﺍعترﺍض به حضور بارﺍک ﺍوباما نمایندهﻯ بزرگ ترین تروریست دولتی جهان که برﺍی بمبارﺍن کشور مستقل سوریه شتاب
دﺍرد"کمیتهﻯ موقت چهار سپتامبر در ﺍستکهلم" تشکیل گردید .ﺍین کمیته متشکل ﺍز  2۱سازمان و حزب و نهادهای مترقی بود که حول
شعار مشخص نه به جنگ آمریکا علیهﻯ سوریه به پای برگزﺍری تظاهرﺍت علیهﻯ بارﺍک ﺍوباما رفتند .بیش ﺍز  ۰هزﺍرنفر در میدﺍن
 Medborgarplatsenگرد آمدند و با سخنرﺍنیهاﻯ روشنگرﺍنه و متنوع سیاسی علیهﻯ بارﺍک ﺍوباما و محکومیت سیاستهاﻯ جنگ
طلبانهﻯ ﺍمپریالیست آمریکا ﺍز یک سو و ﺍز سوی دیگر به ﺍفشای دولت محافظه کار و ﺍمپریالیستی سوئد و سیاستهاﻯ فرصت طلبانه
و نوکرصفتانهﺍش پردﺍختند.
ﺍحزﺍب و سازمانها و شخصیتهاﻯ سیاسی و هنری هریک به سهم خود در مورد بارﺍک ﺍوباما سخنرﺍنی کردند و ما به خاطر
طوالنی بودن آنها فقط چکیدهﻯ ﺍین سخنرﺍنیها رﺍ درچند جمله می آوریم.
" بارﺍک ﺍوباما آنطورکه در تبلیغات ﺍنتخابات ریاست جمهوری وعده دﺍده بود ،عمل نکرد.ﺍکنون می توﺍن با قاطعیت
ﺍظهاردﺍشت که هدف ﺍساسی ﺍوباما بعنوﺍن رئیس جمهورآمریکا جزسرکوب جنبشها و برﺍندﺍزی دول نافرمان و تحکیم کنترل
ﺍمپریالیسم آمریکا بر روﻯ نفت و گاز غنى جهان عرب،ﺍدﺍمهﻯ جنگ در ﺍفغانستان وعرﺍق و تحمیل جنگ قومی و مذهبی در ﺍین
کشور،ویرﺍنی کشورلیبی ،حمالت هوﺍئی و کشتار مردم بیگناه توسط هوﺍپیماهاﻯ بی سرنشین در پاکستان و ﺍفغانستان و یمن وسومالی،
تجزیهﻯ سودﺍن ،ﺍدﺍمهﻯ حمایت ﺍز دولت متجاوز ﺍسرﺍئیل علیهﻯ ملت فلسطین  ...و ﺍدﺍمهﻯ زندﺍن گوﺍنتانامو و شکنجهﻯ زندﺍنیان نبوده
ﺍست .بارﺍک ﺍوباما رئیس جمهور آمریکا همان سیاست جنگ ﺍفروزﺍنهﻯ جرج دبلیو بوش رﺍ ﺍدﺍمه دﺍده و همچنان می دهد .طبق
آمارهاﻯ رسمی بیش ﺍز  45۱۱نفر مردم غیر نظامی توسط هوﺍپیماهاﻯ بی سرنشین آمریکا در کشورهای ﺍفغانستان و پاکستان و یمن
جان باختهﺍند ....بارﺍک ﺍوباما عالوه بر چنین سیاستهاﻯ جنایتکارﺍنهﺍﻯ ،دست به ﺍسترﺍق سمع و کنترل پستهاﻯ ﺍلکترونیکی مردم
جهان نیز زده و حتی به متحدین نزدیک خود نیز رحم نکرده ﺍست .ﺍمروز دولت سوئد میزبان چنین رئیس جمهوری ﺍست ،میزبانی
برﺍی چنین فردی نه تنها مایهﻯ ﺍفتخارنیست ،بلکه مایهﻯ ننگ و سرشکستگی ﺍست".....
تظاهرکنندگان با حمل پرچمهاﻯ متنوع سیاسی علیهﻯ جنگ ﺍفروزی آمریکا و درهمبستگی با خلقهاﻯ جهان ﺍز شیلی گرفته تا
سوریه و عرﺍق و فلسطین و ﺍفغانستان و کوبا و ﺍیرﺍن به سوی  Mintorgetبه حرکت درآمدند و با فریاد نه به جنگ علیهﻯ سوریه و
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نابود باد ﺍمپریالیست آمریکا و زنده باد همبستگی بینﺍلمللی نظر هزﺍرﺍن نفر ﺍز مردم خیابانهاﻯ مسیررﺍهپیمائی رﺍ به خود جلب
نمودند .ﺍین تظاهرﺍت با شکوه با سخنرﺍنیهاﻯ شورﺍنگیزی علیهﻯ دولت سوئد و علیهﻯ نمایندهﻯ جهانخوﺍر بینﺍلمللی بارﺍک ﺍوباما و
با ﺍبرﺍز همبستگی با مردم جهان با موفقیت به کارخود پایان دﺍد .خبر ﺍین تظاهرﺍت هرچند کوتاه و مختصر و توأم با سانسور
"دموکرﺍتیک" در شبکهﻯ تلویزیونی کانال  3و کانال  2سوئد وهمینطور رﺍدیوی سرﺍسری دولتی و چند روزنامهﻯ خبری منعکس
گردید.

* * ****
فعالین حزب کارﺍیرﺍن(توفان) نیز با ﺍنتشار ﺍعالمیه و فرﺍخوﺍن سیاسی ﺍیرﺍنیان ضد تجاوز و مترقی رﺍ به ﺍین تظاهرﺍت
دعوت نمودند تا درصفی متحد به ﺍعترﺍض علیهﻯ ﺍوبامای جنگ ﺍفروز به پردﺍزند.رفقای حزبی با تدﺍرک قبلی و حمل یک پالکارد
بزرگ حزبی که تمام جنایات ﺍمپریالیست آمریکا ﺍز ویتنام گرفته تا عرﺍق و ﺍفغانستان و لیبی و سوریه.....در آن نقش بسته بود و
برﺍفرﺍشتن پرچم "دست امپریالیستﻫا از ایران و منطقه کوتاه باد" توجه بسیاری ﺍز تظاهرکنندگان و خبرنگارﺍن سوئدی و بینﺍلمللی
رﺍ به خود جلب نمود .شبکهﻯ سرﺍسری تلویزیون چین که در ﺍین تظاهرﺍت شرکت دﺍشت مصاحبهﺍﻯ با یکی ﺍز سخنگویان حزب،
رفیق توفان قاسمی ﺍنجام دﺍد و دلیل شرکت در چنین تظاهرﺍتی رﺍ جویا شد .خبرنگارخبرگزﺍری رسمی سوئد TT،نیز مصاحبهﺍﻯ در
مورد ﺍین تظاهرﺍت با رفیق سخنگوی حزب به عمل آورد که در زیر مالحظه می فرمائید.

خبرنگارچین :ﺍزچه حزب و سازمانی هستید و علت شرکت شما در ﺍین تظاهرﺍت چیست؟
توفان قاسمی :ما ﺍز فعالین حزب کار ﺍیرﺍن (توفان) هستیم ،حزبی که پرچمش مارکسیسم لنینیسم ﺍست و موضع قاطعی
علیهﻯ جنگ و تجاوزﺍمپریالیستی دﺍرد و ﺍز حقوق ملل و مردم محروم و زحمتکش جهان حمایت می کند .ما در ﺍینجا گرد آمدیم تا
علیهﻯ بارﺍک ﺍوباما ﺍین نمایندهﻯ بزرگ ترین تروریست دولتی جهان ﺍعترﺍض نمائیم .آمریکا ﺍمروز آهنگ آن دﺍرد تا با تجاوز و
بمبارﺍن سوریه و سرنگونی دولت بشارﺍسد دولت گماشتهﺍﻯ بر سرکارآورد و با ﺍشغال لبنان و خالی کردن پشت جبههﻯ ﺍیرﺍن تحت
بهانهﻯ "بمب ﺍتمی" به کشورما تجاوز نماید .ﺍز ﺍین رو ما مخالف سرسخت تجاوز به سوریه هستیم زیرﺍ ﺍین عمل نقض حقوق بینﺍلملل
ﺍست  ،نقض تمامیت ﺍرضی و حق حاکمیت ملت سوریه ﺍست.دولت سوریه باید توسط مردم سوریه تغییر کند و یا برﺍفتد و نه آمریکا و
متحدینش نظیر عربستان و قطر ...
ما درﺍین تظاهرﺍت شرکت می کنیم تا ﺍز ﺍین تجاوز جلوگیری نمائیم .تجاوز به سوریه فرجامی جز کشتار بیشتر و ویرﺍنی
زیرساخت ﺍین کشورندﺍرد.

خبرنگارچین :نظرتان در مورد دولت سوئد چیست،آیا سوئد با آمریکا همرﺍه خوﺍهد شد؟
توفان قاسمی :ما دولت سوئد رﺍ یک دولت ﺍمپریالیستی می دﺍنیم که سالهاست سیاست سنتی بی طرفیﺍش رنگ باخته ﺍست.
سوئد خود عضو ﺍتحادیهﻯ ﺍروپاست و ﺍزخودش ﺍرﺍدهﺍﻯ ندﺍرد و ﺍزطرفی شیفتهﻯ آمریکا ﺍست زیرﺍ بخش بزرگی ﺍز صادرﺍت سوئد به
بازﺍر آمریکا صورت می گیرد .ﺍکنون دولت سوئد دخالت مستقیم آمریکا و بمبارﺍن سوریه رﺍ با ﺍحتیاط رد کرده ﺍست ﺍما درعین حال
بیان می دﺍرد ﺍگر چنین ﺍمری رخ دهد "سیاست آمریکا برﺍیشان قابل فهم ﺍست" .به بیان دیگر سوئد دنباله رو آمریکاست همانطورکه در
ﺍفغانستان و لیبی عمل نموده و در مورد عرﺍق هم ﺍگرچه ﺍبتدﺍ تجاوز به ﺍین کشوررﺍ نپذیرفت و آن رﺍ غیر قانونی ﺍعالم دﺍشت ﺍما به
تدریج ﺍشغال و سرنگونی رژیم صدﺍم حسین و بمبارﺍن عرﺍق رﺍ یک گام به پیش ﺍرزیابی نمود.سوئد هم ﺍکنون با پیمان نظامی ناتو
همکاریهاﻯ فرﺍوﺍنی دﺍرد و شتابان به سوی عضویت رسمی درﺍین سازمان گام برمی دﺍرد.

*****
مصاحبهﻯ خبرنگارخبرگزﺍری رسمی سوئد TT،با رفیق توفان قاسمی در مورد علت شرکت در ﺍین
تظاهرﺍت:
 :TTﺍز چه گروه و حزب ﺍیرﺍنی هستید و چرﺍ به سفر بارﺍک ﺍوباما به سوئد معترضید؟
توفان قاسمی :ما ﺍز فعالین حزب کارﺍیرﺍن(توفان) هستیم و دلیل ﺍصلی سفر رئیس جمهور آمریکا به سوئد رﺍ جلب همکاری
دولت سوئد برﺍی تجاوز به سوریه می بینیم .دعوت ﺍز رئیس جمهور آمریکا به سوئد آنهم در شرﺍیطی که ﺍو طبل جنگ رﺍ به صدﺍ
درآورده و برﺍی تجاوز به کشورسوریه بی تابی می کند شرم آورﺍست .ﺍوباما همان جرج بوش در لباس یک سیاه پوست مسلمان زﺍده
ﺍست .وی همان سیاستهاﻯ ﺍو رﺍ ﺍدﺍمه می دهد و هدفش جنگ ﺍفروزی و ﺍشغال کشورهای ضعیف برﺍی کسب هژمونی بر جهان
ﺍست .ﺍوباما یک تروریست بینﺍلمللی در لباس "دموکرﺍسی" آمریکائی ﺍست که به عوﺍمفریبی مشغول ﺍست .ﺍوباما در دستی مدﺍل
صلح دﺍرد و در دست دیگر هوﺍپیماهاﻯ بی سرنشین .ﺍزیک سو ﺍز "صلح،دموکرﺍسی و عدﺍلت و حقوق شهروندی" سخن می گوید و ﺍز
سوی دگر به کشتار مردم در ﺍفغانستان و عرﺍق و لیبی و سوریه ﺍدﺍمه می دهد .به همین دلیل ما فعالین حزب کارﺍیرﺍن همرﺍه با هزﺍرﺍن
نفری که در ﺍینجا گرد آمدهﺍند سفر بارﺍک ﺍوباما به سوئد رﺍ محکوم می کنیم و چنین سفری هیچ ربطی به صلح و دوستی بین ملل
جهان ندﺍرد

**********
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مواضع رضا شهابي عضو ﻫیأت مدیرهﻯ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد
سوریه

کارگران و مردم ایران و جهان!
دولتهای ﺍمپریالیست غربی به محوریت ﺍمپریالیسم آمریکا در رﺍستای منافع سرمایهدﺍرﺍن غرب و علیﺍلخصوص صنایع
نظامی (تولید ﺍنوﺍع و ﺍقسام مرگ در مقیاس ﺍنبوه) باز هم به عزم ویرﺍنگری و کشتار ،ناوشکنها و هوﺍپیماهای جنگی و
موشکهاﻯ شان رﺍ به سمت منطقهﻯ زخم خوردهﻯ خاورمیانه کوک کردهﺍند .بهانهﻯ لشکرکشی و حمله ﺍین بار عبارت ﺍست ﺍز ﺍدعای
عاملیت بشار ﺍسد در بمبارﺍن شیمیائی منطقهﻯ ﺍلقوطه در حومهﻯ دمشق .ﺍدعائی که نه تنها هنوز ﺍز سوی هیچ بازرس مستقلی تائید
نشده ،بلکه در پرتو دالیل گوناگون نظیر تقویت موﺍضع دولت سوریه در برﺍبر معارضان مسلح در هفتههاﻯ ﺍخیر ،همزمانی ﺍین
حمالت با دعوت دﺍوطلبانهﻯ دولت ﺍسد ﺍز بازرسان شیمیائی سازمان ملل ،فاصلهﻯ محل بمبارﺍن تا محل ﺍستقرﺍر نیروهای ﺍرتش
سوریه و عالوه بر ﺍینها به ویژه با توجه به سابقهﻯ دروغ پردﺍزیها و حقیقت پوشانیهاﻯ سیستماتیک رسانهها و دولتهائی که ﺍمروز
مدعی تقصیر کار بودن دولت ﺍسد هستند ،عاملیت دولت سوریه در ﺍین بمبارﺍنها بس بعید می نماید .آنان که در جریان جنگ هشت
سالهﻯ عرﺍق علیهﻯ ﺍیرﺍن ،با حمایت تمام قد ﺍز صدﺍم حسین حمالت شیمیائی وی علیهﻯ ﺍیرﺍن رﺍ تائی ِد خاموش کردند ،حاال به بهانهﻯ
حملهﻯ شیمیائی مشکوک در سوریه ،با ژست مضحک و باورناپذیر ﺍنساندوستی ،آمادهﻯ آتش ﺍفروزی در منطقه شدهﺍند .آنان که سالها
مرتجع ترین و ضد بشری ترین دولتهاﻯ منطقه رﺍ به مرگبارترین سالحها مسلح کرده و مورد حمایت خویش قرﺍر دﺍدهﺍند ،حاال به
بهانههاﻯ نخ نمای شدهﻯ نقض حقوق بشر یا وجود سالحهاﻯ مرگبار مردم بی گنا ِه هر کشور حتی ﺍندکی ﺍستقالل طلب رﺍ گرفتار
مصیبت تحریمها و حملهﻯ نظامی کردهﺍند.

کارگران و مردم ایران و منطقه و جهان!
 3۱سال پیش دولت ﺍیاالت متحده با بهانهﻯ وﺍهی وجود تسلیحات کشتار جمعی در عرﺍق به ﺍین کشور حمله کرد 3۱ .سال هرج
ب زیر ساختها و تأسیسات خرد و کالن کشور 3۱ ،سال کشتار مردم بیگناه شامل زنان و کودکان3۱ ،
و مرج آفرینی 3۱ ،سال تخری ِ
سال ترور هدفمند آزﺍدیخوﺍهان ،فعاالن چپ و روزنامه نگارﺍن مستقل 3۱ ،سال دﺍمن زدن به جنگ فرقهﺍﻯ ــ مذهبی و خالصه کنم 3۱
سال یورش سرطان وﺍر به سرتاسر پیکر ضعیف جامعهﻯ عرﺍق؛ و ﺍین ﺍست نسخهﻯ مرگی که ﺍمپریالیسم آمریکا برﺍی تک تک
کشورهای منطقهﻯ خاورمیانه و شمال آفریقا پیچیده ﺍست .دورهﻯﻯ صلح آمریکایی چندین دهه ﺍست که سپری شده؛ بی ﺍعتبار شدن
ﺍیدئولوژی لیبرﺍل دموکرﺍسی غرب ،تغییرﺍت در جغرﺍفیای ﺍنباشت سرمایه ،رشد آگاهی و خود آگاهی کارگرﺍن و زحمتکشان و مردم
آزﺍدیخوﺍه منطقه ،همه و همه منجر به تزلزل و فروپاشی ﺍسکلت بندی نظم پیشین منطقه و ناتوﺍنی ﺍیاالت متحده در معماری نظمی نوین
و مطلوب منافعش شده ﺍست .ﺍز ﺍین روست که ﺍمروزه ﺍمپریالیسم گردنکش ﺍیاالت متحده تنها حفظ تسلط نسبیﺍش بر منطقهﻯ
ﺍسترﺍتژیک خاورمیانه رﺍ در تخریب و تضعیف دولتهاﻯ مستقر ،ویرﺍن کردن زیر ساختهاﻯ ﺍقتصادی و زمین گیر کردن ﺍندﺍم
وﺍرههاﻯ ﺍجتماعی ،دﺍمن زدن به جنگهاﻯ فرقهﺍﻯ و مذهبی به ویژه تضاد شیعه و سنی و خالصه ﺍیجاد و تقویت هر جریان مرکز
گریز و تجزیه طلب در کشورهای هدف (کشورهای مستقل و نیمه مستقل منطقه) می یابد (ﺍز تجزیه سودﺍن تا طرحهاﻯ هنوز ناکام
تجزیه ی ﺍیرﺍن ،عرﺍق ،سوریه ،ترکیه ،لیبی ،ﺍفروختن آتش جنگ دﺍخلی مجدد در عرﺍق ،لبنان و غیره ،حمایت ﺍز گروههاﻯ تکفیری و
حتی تروریستهاﻯ ﺍلقاعده و غیره).

ﻫم سرنوشتان!
سکانس پایانی سناریوئ ی که ﺍجرﺍی آن چندی پیش در ﺍفغانستان و سودﺍن و عرﺍق کلید خورده و دیروز در لیبی و ﺍمروز در
سوریه و مصر و فردﺍ البد در ﺍیرﺍن و غیره عملیاتی می شود؛ ویرﺍنی کل منطقه ،سیالن پیروزمند مرگ و فقر و آوﺍرگی و ﺍضطرﺍب
برﺍی چند دههﻯ دیگر ﺍست .نباید بگذﺍریم ﺍجرﺍی چند دیالوگ و حرکت خودﺍنگیخته و نوﺍی فیﺍلبدﺍهه ،طرح کلی و شوم ﺍین روﺍیت رﺍ
ﺍز چشم ما و رفقایمان پنهان کند .برﺍدرﺍن و خوﺍهرﺍن کارگر ما در تونس و مصر  1سال پیش با خوﺍست آزﺍدی و عدﺍلت ﺍجتماعی و به
شکلی خودجوش علیهﻯ دولتهاﻯ هم پیمان غرب در منطقه به پا خوﺍستند؛ ﺍین می توﺍنست آغازگاه جنبش ﺍنقالبی بر ضد نولیبرﺍلیسم و
مجری سیاستهاﻯ نولیبرﺍل ،ﺍز دولتهاﻯ حاشیهﻯ خلیج
دیکتاتوری در منطقه شود که ضمن سرنگون کردن رژیمهاﻯ ﺍقتدﺍرگرﺍی
ِ
فارس گرفته تا مصر و حتی سوریه و غیره ،در تحقق ساختارهای عادالنه تر سیاسی و ﺍقتصادی به بار نشیند .ﺍما ﺍینک به لیبی و مصر
و تونس ،به سوریه و عرﺍق و لبنان بنگرید .مصر هنوز در شوک کودتای ضد ﺍنقالبی ﺍرتش با حمایت مستقیم عربستان و ﺍسرﺍئیل
ﺍست .در لیبی به بهانهﻯ حمایت ﺍز مردم در مقابل معمر قذﺍفی در پوشش فریب دهندهﻯ «منطقهﻯ پروﺍز ممنوع» دست به بمبارﺍن زیر
ساختهاﻯ ﺍقتصادی ،جادهها ،شبکههاﻯ لوله کشی و کشتار مردم زدند که نتیجهﺍش بیش ﺍز  1۱۱۱میلیارد دالر خسارت به تأسیسات
زیربنائی و مرگ نزدیک به  1۱هزﺍر نفر ﺍز غیر نظامیان بود؛ ﺍکنون نه تنها در لیبی ساختار دموکرﺍتیک و ﺍجتماعی مستقر نشده بلکه
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زندگی مردم ﺍین کشور هنوز جوالنگاه گروههاﻯ مسلح و تعارضات قبیلهﺍﻯ و قومی ﺍست .در سوریه ﺍگر چه وﺍکنش بشار ﺍسد به
ﺍعترﺍضات پرﺍکنده ،مسالمت آمیز و دموکرﺍتیک که دو سال پیش به رهبری «کمیته های هماهنگی ملی» آغاز شد ،خشن و نابخردﺍنه
بود ،ﺍما ﺍین رسانهها و سرویسهاﻯ ﺍطالعاتی دولتهاﻯ غربی و ترکیه و عربستان و قطر بودند که نقش ﺍساسی رﺍ در بزرگ نمائی،
دروغ پردﺍزی رسانهﺍﻯ  ،ﺍرسال دالر و ﺍسلحه و تروریست به دﺍخل سوریه و تبدیل ﺍعترﺍضات فوق به تعارضاتی مسلحانه ،ویرﺍنگر،
ﺍرتجاعی و ضد دموکرﺍتیک ﺍیفا کردند .بی دلیل نیست که کمیتههاﻯ هماهنگی ملی نه تنها مدتهاست دست ﺍز فعالیتها و ﺍقدﺍمات
خیابانی بردﺍشتهﺍند بلکه ﺍمروز قاطعانه دخالت خارجی در سوریه رﺍ محکوم می کنند.
جان کالم آنکه ضد ﺍنقالب تقریبا موفق شده جنبش ﺍنقالبی نوپای منطقه رﺍ به صلیب کشد .سلسله جنبان ﺍین ضد ﺍنقالب
سرمایهدﺍرﺍن منطقه به پشت گرمی حامیان غربی و برخی دولتهاﻯ ﺍرتجاع پرور منطقه و در رأسﺍشان دژ کنونی ﺍرتجاع و ضد
ﺍنقالب یعنی عربستان سعودی بودهﺍند .غرب و دولتهاﻯ مستقر منطقه می خوﺍستند لولهﻯ ﺍسلحهﻯ ﺍنقالب رﺍ به سمت خو ِد ﺍنقالب
برگردﺍنند و فعال گویا کامیاب شدهﺍند؛ م رﺍحل گوناگون تحوالت در مصر و حتی در سوریه نیز به شکلی نمایانگر همین چرخش شوم
بود .پس عجیب نیست که ﺍیاالت متحده که بیش ﺍز یک دهه ﺍست به بهانهﻯ نبرد با تروریسم جای جای منطقه رﺍ لگدکوب و لجن مال
کرده ﺍست ﺍمروز دﺍرد دوشادوش تروریستهاﻯ ﺍلقاعده و شیوخ ذی نفو ِذ عرب در قطر و عربستان سعودی و غیره ،علیهﻯ دولت ﺍسد
می جنگند .ﺍیاالت متحده تحت دولت ﺍوباما با ﺍعالم ﺍین مطلب که ما برﺍی حمله به سوریه نیازی به شوﺍهد ندﺍریم و ﺍینکه حملهﻯ ما
مستقل ﺍز نتایج بازرسان شیمیائی ملل قطعا ﺍنجام خوﺍهد شد .توﺍنسته معنای وقاحت و قلدر مآبی رﺍ به حد و حدودی تصور ناپذیر در
تاریخ سیاست مدرن گسترش دهد.

رفقا!
تحقق کامل سناریوی شوم کنونی محتوم نیست!؛ ﺍرﺍدهﻯ جمعی ما و شما می توﺍند آن رﺍ ﺍز ﺍساس دگرگون
کند .سکوت و ﺍنفعال و بی ﺍعتنائ ی ما تنها به معنای آن ﺍست که با جوهر خون خود بر دوﺍم فقر و ﺍنقیاد خود و حتی
فرزندﺍن مان دست کم برﺍی چند دههﻯ دیگر تائید زنیم.
رفقای جویای آزادی و عدالت ما در ایران و منطقه و جهان!
ما جمعی ﺍز فعاالن و تشکلهاﻯ مستقل کارگری ﺍیرﺍن ﺍز شما می خوﺍهیم در هر کجا که هستید با هر شکل ممکن با رﺍهﺍندﺍزی
تجمعات ،یا ﺍنتشار نشریات با ﺍقدﺍمات همیارﺍنه و آگاهی بخش خود علیهﻯ هر گونه ﺍقدﺍم ضد ﺍنقالبی دولتها و عوﺍمل خارجی و
دﺍخلی ،به ویژه تجاوز نظامی قریبﺍلوقوع مثل سیه سابقهﻯ ﺍمپریالیستی ﺍیاالت متحده ــ فرﺍنسه ــ ﺍنگلیس در منطقه به پا خیزید!
ﺍقدﺍمات غیر ﺍنسانی ،ضد ﺍنقالبی و تفرقه ﺍفکنی زرﺍدخانهﻯ ضد ﺍنقالب منطقه ،عربستان سعودی رﺍ در مصر و سوریه و غیره محکوم
کنید .همبستگی خود رﺍ با برﺍدرﺍن و خوﺍهرﺍن کارگر آزﺍدیخوﺍه و عدﺍلت جوی خود در سرتاسر منطقه و جهان گسترش دهید .ﺍقدﺍمات
ضد بشری و سیاه تروریستهاﻯ ﺍلقاعده و مزدورﺍن آشوب طلب مسلح رﺍ در منطقه محکوم کنید ،ﺍگر چه ﺍیمان دﺍریم که ساختن جهانی
بهتر و ﺍنسانی تر ممکن ﺍست ،ﺍما برﺍی ﺍجتناب ﺍز سقوط مناسبات ﺍجتماعی کنونی به مغاکی غیر ﺍنسانی تر هم که شده ،هم ﺍمروز به پا
خیزید.

رضا شهابی زکریا ــ عضو هیأت مدیرهﻯ سندیکای کارگرﺍن شرکت وﺍحد ﺍتوبوسرﺍنی تهرﺍن و حومه
زندﺍن ﺍوین بند  -1۰۱یکشنبه 3۱/۴/92

***
اطالعیه شماره  -19انتقال رضا شهابی برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان
رضا شهابی چهارشنبه  3۱مهر ماه به دلیل بی حسی پای چپ و برﺍساس دستور پزشک معالج برﺍی گرفتن نوﺍر عصب پا و کمر به بیمارستان
شهدﺍی تجریش منتقل شد .بر ﺍساس نتیجه ﺍولیه ﺍین نوﺍر به وی گفته شده ﺍست که بهتر ﺍست با ﺍین وضعیت مدﺍرﺍ کنی.
الزم به ذکر ﺍست که رضا شهابی در  21شهریور نیز برﺍی بررسی  MRIو معاینه توسط پزشک معالجش به بیمارستان ﺍمام خمینی منتقل شده بود.
پزشک به وی ﺍعالم کرده ک ه نیاز به عمل جرﺍحی دﺍرد ولی با توجه به ﺍینکه مهره های پایینی درگیر ﺍست و فشار باالتنه بدن بر روی آنهاست بهتر
ﺍست که با آب درمانی و فیزیوترﺍپی ﺍین وضعیت رﺍ تحت کنترل دﺍشته باشد.
الزم ﺍست به ذکر ﺍست که صدمات وﺍرده در هنگام دستگیری و ﺍنفرﺍدی ها و بازجویی های طوالنی مدت عامل ﺍین وضعیت رضا ﺍست و پزشکان
بعد ﺍز عمل جرﺍحی روی مهره های گردن وی تاکید دﺍشتند که وضعیت ﺍو به گونه ﺍی ﺍست که تحمل حبس رﺍ ندﺍرد و تدﺍوم ﺍین وضعیت باعث
وخیم تر شدن وضعیت جسمی وی می شود .کمیته دفاع ﺍز رضا شهابی خوﺍستار رسیدگی سریع و فوری به وضعیت ﺍین عضو سندیکا و هیئت
مدیره سندیکای کارگرﺍن شرکت وﺍحد ﺍتوبوسرﺍنی تهرﺍن و همچنین آزﺍدی فوری و بی قید شرط وی ﺍست.
کمیته ی دفاع ﺍز رضا شهابی 33 -مهرماه 3192
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شرح حال زندگی لنین (قسمت سوم)

کتاب شرح حال زندگی لنین ﺍثرﺍستفان لیندگرن ،نویسنده و نظریه پردﺍز چپ سوئدی ،سردبیر ﺍسبق نشریهﻯ
جرقه و مردم در تصویر/جبههﻯ فرهنگ و چندین کتاب در مورد نیروهای مقاومت ﺍفغانستان علیهﻯ ﺍشغالگرﺍن
روسی ......ﺍخیرﺍ به کوشش رفیق پیام پرتوی ترجمه و نسخهﺍﻯ ﺍز آن در ﺍختیار ما قرﺍر گرفته ﺍست .ﺍین کتاب ﺍز
نگاهی دیگر به زندگی رفیق لنین به رشتهﻯ تحریر در آمده و نکات تازه و آموزندهﺍﻯ در آن نهفته ﺍست .ﺍلبته در
ﺍین ﺍثر به نکتهﺍﻯ نیز ﺍشاره شده که متأثر ﺍز تبلیغات بینﺍلمللی و ﺍستالین ستیزی(بخوﺍنید کمونیسم ستیزی!) ﺍست که
نویسنده رﺍ نیز به رغم تائید لنینیسم و سیاستهاﻯ حزب بلشویک شوروی در تمام دورههاﻯ پرفرﺍز و نشیب ﺍنقالب
ﺍکتبر و ساختمان سوسیالیسم در ﺍمان نگذﺍشته و وی نیز بدون ﺍرتباط با آنچه که خود در ﺍین کتاب بدﺍن پردﺍخته
ﺍست ،در یک نکته آنهم بدون هیچ سند و مدرکی به ﺍظهار نظر در مورد قتل ترتسکی توسط رفیق ﺍستالین
می پردﺍزد .مترجم کتاب با وسوﺍس و ﺍحساس مسئولیت تمام در ﺍین مورد وعلل ترجمهﻯ ﺍین کتاب چنین
می نویسد:
» هدف ﺍز خوﺍندن ﺍین کتاب رفع کنجکاویهاﻯ خودم بود ﺍما با نگاهى درﺍز مدت دریافتم که
رفع کنجکاويهاﻯ من به تنهائى مشکلى رﺍ ﺍز مشکالت جنبش نمي کاهد و من به خاطر آزﺍدیم نیاز به
رفع کنجکاويهاﻯ دیگرﺍن نیز دﺍرم .لذﺍ ترجمهﻯ مطلب رﺍ آغاز نمودم .به همین دلیل کتاب و ترجمهﻯ
آنرﺍ به تمام ﺍنسانهاﻯ کنجکاو تقدیم میکنم.
موردﻯ که دربارهﻯ آن صحبت مي کنم ﺍینست که رفیق نویسنده رفیق ﺍستالین رﺍ تنها در یک خط
و بدون ﺍرﺍئهﻯ مدرکى متهم به قتل ترتسکى مي نماید و در ضمن مدعیست که ﺍین رﺍ همه مي دﺍنند.به
نظر من ﺍین شیوهﻯ برخورد منطقى نیست ،حتى ﺍگر رفیق ﺍستالین ﺍین کار رﺍ ،هر چند به نظر من بر
حق ،ﺍنجام دﺍده باشد .همانطور که گفته شد در ﺍینجا ﺍین که من و یا نویسنده چگونه مي ﺍندیشیم چندﺍن
تفاوتى نمي کند ،چرﺍ که کتاب به صورتى علمى و با ﺍرﺍئه مدﺍرک ،زندگى لنین رﺍ تشریح مي نماید .من
در ﺍین رﺍبطهﻯ کتاب دیگرﻯ به نام "ﺍستالین ﺍز نگاه دیگر" رﺍ نیز خوﺍندهﺍم .در ﺍین کتاب بخشى ﺍز
تشریحات ترجمهﻯ فوق تأیید شدهﺍند«.
هئیت تحریریهﻯ توفان ضمن تشکر ﺍز زحمات خستگی ناپذیر رفیق پیام پرتوی مستخرجی ﺍز ﺍین کتاب رﺍ در
نشریهﻯ توفان ﺍلکترونیکی به چاپ می رساند به ﺍین ﺍمید که گامی ولو کوچک در تنویر ﺍفکار و تقویت سنگر
لنینیسم و خدمت به همهﻯ حقیقت جویان بی غرض بردﺍشته باشد.
ﻫئیت تحریریه توفان
خرداد ماه 3192
***
 -1طناب دار انتظار می کشد
لنین با ﺍخرﺍج و تبعید در رﺍه کالسیک ﺍنقالب روسیه گام نهاد .سیبری برﺍی سوسیال دمکرﺍسی روسیه چیزی
شبیه گرمخانه بود .بندرت تنبیه یک حاکم ﺍین چنین نتیجهﻯ برعکسى رﺍ ﺍرﺍئه نموده ﺍست.
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در روستاهای ﺍیزوله شده ،تبعیدیان می توﺍنستند آزﺍدﺍنه وقت خود رﺍ صرف مطالعات علمی نموده ،خود رﺍ
ﺍز نظر فیزیکی تقویت و با مردم تماس بگیرند.
قبل ﺍز مسافرت به سیبری ،پنج روز در سن پطرزبورگ به لنین مرخصی دﺍدند که ﺍو ﺍز ﺍین فرصت ﺍستفاده
و برﺍی دوستان خود سخنرﺍنى کرد ،چهار روز هم در مسکو بود ،که ﺍو آنرﺍ صرف معاشرت با مادر خود نمود .ﺍو
سپس به تنهایى بدون ﺍسکورت ﺍز جانب پلیس و به خرج خودش بسمت تبعیدگاه به رﺍه ﺍفتاد .پس ﺍز چند روز سفر با
خط رﺍه آهن سیبری ،سوﺍر بر ﺍسبی شناکنان ﺍز روی رودخانه سرد  bOعبور کرد ،شنائى که یک ساعت به طول
ﺍنجامید.
در  2مارس  3897ﺍو ﺍز ﺍیستگاه رﺍه آهن  bOبه مادرش نوشت" :من ﺍعصابم رﺍ در مسکو جا گذﺍشتم" .ﺍو
سفرش رﺍ تا  kasrjonsarKبا قطار ﺍدﺍمه دﺍد ،و در آنجا منتظر شد که مقامات دولتی ﺍو رﺍ به منطقه تبعیدگاهش
رﺍهنمائی کنند.
مقامات دولتی روستای  Sjusjenskojeدر سمت رﺍست ساحل  snjsrnnrرﺍ ﺍنتخاب کردند .لنین در نامه ﺍی
نام مستعار  uns-rns-rnsرﺍ برﺍی آن روستا ﺍنتخاب نمود و نوشت که "محل چندﺍن بدی هم نیست ".روستا میان
رود فرعی  snjsrnnrبه نام  unsrnو یک بخش جدﺍ شده ﺍز کوه  usnsjقرﺍر دﺍشت.
لنین در کلبهﺍﻯ ﺍتاقی دﺍشت و ﺍز آزﺍدی کامل لذت می برد .ﺍو به منظور شنا در  snjsrnnrکیلومترها رﺍه
می رفت .ﺍو عاشق شکار خرگوش صحرﺍئی در جزیرههاﻯ  ،rnnrsjnsدقیقا در فصل پائیز هنگامیکه یخها پدیدﺍر
شده و خرگوشهاﻯ صحرﺍئی در حال سفید شدن بودند ،ولی هنوز قادر نبودند که ﺍز جزﺍیر نقل مکان کنند ،بود.
جالب تر هنگامى بود که مخفیانه به سرﺍغ قرقاولها و کبکها ،زمانی که آنها به تنها چیزی که فکر مي کردند
غذﺍ بود و متوجهﻯ آمدن شکارچی نمی شدند ،می رفت .و بعدها هر بار ﺍو یک سهره سر سیاه (پرندهﺍﻯ کوچک تر
ﺍز گنجشک) رﺍ مي دید به یاد دورﺍن "خوش" تبعید خود می ﺍفتاد.
یکى ﺍز دوستان صمیمى ﺍو  brKsa EjOOnaOنام دﺍشت که یک کارگر تبعیدی ــ ﺍهل فنالند بود .در ضمن
در سطح وسیعی با دیگر ﺍخرﺍجیها نامه نگاری می کرد و به صورتی نامحدود حق دﺍشت که بسته و کتاب دریافت
کرده و یا پست کند .تعدﺍد بسیاری مقاله و ترجمهها در همین زمان به دست ﺍو رسیدند.
ﺍعتقاد ﺍو به آن کاری که ﺍنجام می دﺍد ،ﺍعتقاد به ﺍین که روسیه می توﺍنست ﺍز طریق کوشش و کار آگاهانه و
ﺍطالعات به پا خیزد ،کامال مشهود و مشخص بود .ﺍو با نقل قولی ﺍز ناپلئون مدعى بود:
» توپها فئودﺍلیسم رﺍ نابود کردند .جوهر قلم ،جامعهﻯ مدرن رﺍ نابود خوﺍهد نمود.« .
مادر و خوﺍهرش با ﺍو در تماس کامل بودند و چیزهائی رﺍ که درخوﺍست مي نمود تهیه مي کردند .در زمستان
 3898ﺍو تعدﺍدی جورﺍب ،یک دست کت و شلوﺍر ،کاله حصیری خودش"،ﺍگر چنین چیزی هنوز وجود دﺍشت" و
یک جفت دستکش سفارش دﺍد.
"من هیچوقت ﺍز همچین چیزهائی ﺍستفاده نکردم ،چه در پاریس و چه در سن پطرزبورگ ،ﺍما در ﺍینجا
می خوﺍم کوشش کنم که در  uns-rns-rnsخودمو در مقابل حشرﺍت محافظت کنم .میشه توری روی سرت بکشى،
ﺍما دستهاهمیشه در خطر حمله هستند".
 kaskrKsnsدر  32ﺍوت  3896به دلیل سازماندهى یک ﺍعتصاب دستگیر شد ،ﺍما با زنان دیگر ،پس ﺍز
ﺍینکه یکی ﺍز آنها ،asasns njaoas ،خود رﺍ در زندﺍن  Peterpaulدر سن پطرزبورگ آتش زده بود ،آزﺍد شد.
مدت کوتاهی پس ﺍز آن  kaskrKsnsبه منطقه  afsتبعید شد .ﺍو به دلیل ﺍینکه نامزد لنین بود تقاضا کرد که به
 Sjusjenskojeمنتقل شود.
 kaskrKsnsهمرﺍه با مادرش در سال  3898به تبعیدگاه وﺍرد شدند .تقاضای مقامات دولتی ﺍین بود که ﺍو
سریعا با لنین ﺍزدوﺍج میکرد ،در غیر ﺍینصورت به  afsباز گردﺍنده میشد.
لنین و  kaskrKsnsدر ژوئیه همان سال ﺍزدوﺍج کردند .آنها ،در دورﺍن ماه عسل ،بالفاصله ترجمهﻯ کتاب
 Beatrice WEbbsتاریخ جنبش ﺍتحادیهها و توﺍفق کارل کائوتسکی با بنیان گذﺍر رویزیونیستها dassdE
 nnajrjsnjرﺍ آغاز نمودند .ﺍین چنین به نظر می آمد که ذوجین کار دیگری بجز ترجمهﻯ کتاب ،ﺍز زبانهاﻯ
آلمانی و ﺍنگلیسی ،ندﺍشتند .پس ﺍز یک ماه کتاب  Webbآماده و برﺍﻯ ناشری در سن پطرزبورگ فرستاده شد.
برﺍی آن هشت روبلی که دولت ماهانه به لنین به عنوﺍن تبعید شده پردﺍخت مي نمود ،ﺍو "ﺍتاقی زیبا ،غذﺍ،
رختشویخانه و مخارج تعمیر لباس" دریافت کرده بود .غذﺍها یقینا! ساده ﺍما مقوی بودند :ﺍین چنین به نظر می آید که
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همیشه گوشت ،شیر و کره و نان وجود دﺍشته ﺍست .ﺍما مردﺍن خانوﺍده در روستاﻯ  Zirjanovﺍغلب مست بودند ،و
به همین دلیل لنین و  kaskrKsnsفورﺍ نیمى ﺍز یک خانهﻯ خصوصى رﺍ با قطعه زمینى کوچک برﺍﻯ کشت و کار،
چهار روبل در ماه ،ﺍجاره کردند.
زوجین زندگی مشترک رﺍ آغاز نمودند ،kaskrKsns .بجز پختن غذﺍ ،باید رسالهﻯ "تکامل سرمایهدﺍری در
روسیه" رﺍ که در سال  3899منتشر شد پاکنویس مي کرد و به لنین در کار ترجمهها یارﻯ می رساند.
گذشته ﺍز ﺍفسردگیهاﻯ مختصر ،ﺍو خود رﺍ به صورت حیرت ﺍنگیزی بشاش و سرحال ﺍحساس می نمود.
لنین زندگى ﺍجتماعى خود رﺍ گسترش دﺍد ،می خوﺍند و کار می کرد .ﺍین که پلیس یک بار خانه رﺍ در
 unsrnnjrKonnمورد هجوم قرﺍر دﺍد ﺍو رﺍ نگرﺍن نکرد.
سالهاﻯ ﺍقامت در سیبری برﺍی لنین سالهاﻯ آموزش بود .ﺍو چندین سال بعد برﺍی گورکى ﺍحساس تأسف
نمود چرﺍ که جائی رﺍ در روسیه به جز ولگا و  snjsrnnنمی شناخت.
ﺍما ﺍو در آنجا در مورد روﺍبط مردم ،بیش ﺍز آنچیزی که دیگر ﺍنقالبیون آموخته بودند ،آموخت .در پایان قرن
گذشته هنوز  91درصد ﺍز روسها در روستاها زندگی می کردند و تنها در آنجا بود که لنین توﺍنست زندگی
کشاورزی رﺍ ،تأٽیر گرفته شده ﺍز عنصر طبیعت و یک دیکتاتوری ﺍربابی نامحدود ،مطالعه نماید.
یک بار یک کشاورز ٽروتمند برﺍی لنین دربارهﻯ یک رعیت که ﺍز ﺍو چرم دزدیده بود گفت .کشاورز
ٽروتمند ﺍو رﺍ در کنار چشمهﺍﻯ در هنگام ﺍرتکاب جرم دستگیر و کشته بود.
به همین سادگی .دیکتاتوری ﺍربابها ﺍنعکاسی بود ﺍز دیکتاتوری حاکم بر کشور روسیه .در باال ﺍستبدﺍد
حاکم ،در پائین حاکم مستبد.
لنین بدون دریافت دستمزد رﺍهنمائیهاﻯ حقوقی می کرد ،ﺍگر چه حق ندﺍشت که به عنوﺍن وکیل کار کند .پس
ﺍز ﺍرﺍئه موفقیت آمیزــ کمک به کارگرﻯ ﺍخرﺍج شده ﺍز یک معدن طال برﺍﻯ دریافت حقوق خود ﺍز کارفرمایش،
شایعهﻯ مهارت ﺍو قوت یافته بود.
لنین هرگز در مورد دورﺍن زندگیش در سیبری شکایتی نکرد .بر خالف بسیاری ﺍز رفقایش در تبعید ﺍو
هرگز تقاضا نکرد که به محل دیگری منتقلش کنند .ﺍما مادرش در صورت ﺍمکان می خوﺍست که ﺍو رﺍ به شهرهای
نزدیک ترﻯ به قسمت ﺍروپائی روسیه منتقل نمایند .در سن پطرزبورگ ﺍو به ﺍدﺍرهﻯ پلیس رفت و برﺍی پسرش
مجوز زندگی در قسمت ﺍروپائی روسیه و یا خارج ﺍز کشور رﺍ تقاضا نمود.
کارگرﻯ که به خاطر شرکت در ﺍعتصاب کارگرﺍن پارچه بافی در زندﺍن به سر می برد ،یک بار ﺍو رﺍ در
ﺍدﺍرهﻯ پلیس در حال ﺍنتظار دیده بود .رئیس پلیس ﺍز ﺍتاق خود بیرون آمد و با صدﺍی بلندی به ﺍو گفت:
"باید به پسرهای خودت ﺍفتخار کنی ،یکی رﺍ ﺍعدﺍم کردن ،دومی هم طناب دﺍر منتظرشه".
مادر لنین ﺍز جایش بلند شد و با لحنی جدی گفت" :بله ،من به بچه هام ﺍفتخار می کنم".
در طول تمام دورﺍن تبعید ،لنین ﺍز طریق ﺍرسال نامه در تماس دﺍئم با نزدیکان خود بود .ﺍز  ،3891که لنین
خانهﻯ دورﺍن کودکیش رﺍ ترک نمود ،تا  3936که مادرش درگذشت ،ﺍو با مادرش دﺍئما در حال رد و بدل نمودن
نامه بود 37۱ .نامه ﺍز نامههاﻯ لنین به  asasns U nnrsjdaoajs a nsjoasدر دسترس ﺍست.
در ضمن ﺍو ﺍغلب به برﺍدرش دیمیتری ،خوﺍهرﺍنش ماریا ،آنا و شوهر ﺍو  asaK sn s saoaکه در شرکت
کشتیرﺍنی  ao o Osکار می کرد ،ﺍما در وﺍقع یک ﺍنقالبی حرفهﺍﻯ بود که به سمت کمیسر حمل و نقل در ﺍولین
دولت شورﺍﻯ روسیه ﺍنتخاب شد ،نامه می نوشت.
صدﺍقت برجسته ترین ﺍمریست که در نامههاﻯ لنین جلب توجه مي نماید .ﺍو دﺍئما ﺍز وضعیت جسمانی
نزدیکان خود می پرسد ،وضعیت درسی آنها رﺍ جویا مي شود و ﺍین که آنها وقت آزﺍد خود رﺍ چگونه صرف
مي نمایند .و با توجه به نامهها می توﺍن گفت که لنین یک ﺍنسان خانوﺍده دوست کامل بود .ﺍما خوﺍندن بسیاری ﺍز
نامههاﻯ ﺍو برﺍی خوﺍننده ﺍبدﺍ لذت بخش نیست .آنها کسالت آورند و لنین عبارﺍت رﺍیج خود رﺍ برﺍی مادرش تکرﺍر
مي کند .تنها هدف ﺍز ﺍرسال نامهها گفتن ﺍینکه مادرش باید چه کتابها ،بیانیههاﻯ آمارﻯ ،نشریات یا روزنامههائى،
رﺍ ﺍرسال می نمود ﺍست.
ﺍو عادت به جمع آورﻯ کتاب ندﺍشت ،ﺍو کتابخوﺍن بود ،کسی که می توﺍن گفت کتابها رﺍ می بلعید .در
نامههاﻯ  snsKrksakمی توﺍن هر ﺍز گاهی نام غذﺍئی رﺍ پیدﺍ کرد ،ﺍما در نامههاﻯ لنین ــ تنها کتاب .شوق ﺍو به
کتاب بی ﺍندﺍزه بود و چنین به نظر می آید که به رﺍحتی به زبانهاﻯ آلمانی ،فرﺍنسوی ،ﺍنگلیسی و ﺍیتالیایی
می خوﺍند.

37

توفان ﺍلکترونیکی شماره 87

مهرماه 3192

یکی ﺍز بندرت دفعاتی که ﺍو در نامههاﻯ خود به مادرش ﺍز موضع مطالعهﻯ کتابهاﻯ معمولی و مسائل
خانوﺍدگی خارج شده ﺍست زمانیست که ﺍو گزﺍرشی آمریکائی رﺍ در مورد زندگی در کرهﻯ مارس دریافت می کند!
ﺍو باید مادر  62ساله خود رﺍ به سرعت ﺍز ﺍین تحقیقات جدید مطلع نماید.
چنین به نظر می آید که مادر لنین ﺍز تمامی ﺍسرﺍر ﺍو مطلع ﺍست ،ﺍمرﻯ که تعجب ﺍنسان رﺍ برمى ﺍنگیزد.
معموال ﺍنقالبیون ــ متعلق به خانوﺍدههاﻯ سرشناس فعالیتهاﻯ سیاسى خود رﺍ ﺍز نظر خانوﺍدههاﻯ خود پنهان
مي دﺍرند .ﺍما نامههاﻯ لنین به مادرش در مجموع طبیعتی توطئه گرﺍنه دﺍرد ــ بخشی با جوهر نامرئی نوشته شدهﺍند.
با ﺍسامی قالبی "مسافر چین"" ،نویسنده"" ،تاریخدﺍن" و "دوستان لهستانی" ،منظور ﺍنقالبیونی بودند که Marija
Aleksandrovna
می شناخت .لنین آشکارﺍ با مادرش در مورد همه چیز گفتگو می کند و نمي توﺍند تردیدﻯ وجود دﺍشته باشد که
ﺍو ،ﺍگر خودش منشاء توطئه  uljanopvها نبود ،بخشی ﺍز توطئه  uljanovــ ها بود .نه فقط والدیمیر ،بلکه آنا،
ماریا و دیمیتری ﺍنقالبیون فعالی شدند که دﺍئما به زندﺍن ﺍفتاده و ﺍز زندﺍن آزﺍد می شدند.
زمانی که حزب سوسیال دموکرﺍتها در سال  3898طی کنگرهﺍﻯ در مینسک تأسیس شد ﺍین لنین بود که
برنامهﻯ آنرﺍ نوشت .ﺍو ﺍز طریق مادرش ﺍطالعات کامل رﺍ در مورد بحٽهاﻯ جاری کنگره ،قاچاق شده بوسیلهﻯ
یک آلبوم عکس ،دریافت نموده بود.
پس ﺍز سه سال تبعید ،لنین و همسرش هنگام ترک سیبرﻯ باید  24۱کیلو کتاب رﺍ با یک وسیلهﻯ مخصوص
حمل و نقل ﺍرسال مي نمودند ،ﺍگر چه آنها تنها ضرورﻯ ترین کتابها بودند.
لنین در ضمن می توﺍنست هوﺍشناس زبردستى بشود .تقریبا تمام نامههاﻯ ﺍو حاوی مطلبی جالب در مورد
وضعیت هوﺍ بود .زمانی که ﺍو ﺍز سیبری می نویسد "ﺍالن هوﺍ کمی گرمتر ﺍست" ،می توﺍن تقریبا تخمین دقیق رﺍ
بدست آورد :منهای  28درجهﻯ سانتیگرﺍد!
زمانی که کشاورزﺍن سیبری می گویند که "ﺍالن وقت هوﺍس" ،یعنی ﺍین که دمای هوﺍ منهای  16درجه بوده و
فصل ریزش برف ﺍست.
ﺍو برﺍﻯ ﺍطالعات دقیق ﺍستعدﺍد دﺍرد .تمام نامهها تاریخ گذﺍری شده هستند ،با ﺍطالعات در مورد ﺍینکه نامهها
و کتابهاﻯ ﺍرسالی چه زمان به دست ﺍو رسیده بودند ،و کمی توضیحات مختصر در مورد خدمات پستی.
نامهﺍﻯ طوالنی نیز به برﺍدرش وجود دﺍرد که در آن دستورﺍلعملهاﻯ دقیق در مورد ﺍسلحهﺍﻯ که ﺍو باید برﺍی
لنین می خرید و ﺍینکه در چه فاصلهﺍﻯ باید آزمایش مي شد ،و نکات دیگر ،وجود دﺍرد.
ما باید وﺍقعا سیاست سانسور نامهها رﺍ که بدون توجه ﺍجازه به ﺍرسال نامههائی می دهد که حاوی درخوﺍست
ﺍسلحه ﺍز جانب یک ﺍنقالبی خطرناک ﺍست تحسین نمائیم.
به خوﺍهرش ماریا که ﺍغلب کارهای چاپی لنین رﺍ ﺍنجام می دﺍد ،دستورﺍلعملهائی دقیق تا حد ویرگول
گذﺍریها دﺍده می شد .لنین ﺍو رﺍ به ﺍین که هموﺍره نمونههاﻯ چاپی ﺍولی بعالوهﻯ دومی و سومی رﺍ تقاضا نماید
ترغیب مي نمود.
ﺍما فرقی نمی کرد که مقاالت چگونه باید ﺍمضاء می شدند" .خود شرکت می توﺍند تصمیم بگیرد!"
در نزد لنین تنها چیزی که می توﺍنست با کتاب رقابت نماید طبیعت بود .تا پایان زندگی ﺍو ﺍشتیاق پسرﺍنهﺍی به
کشف کردن دﺍشت .در مونیخ ،زوریخ ،پاریس و  Poroninــ هر جائی که می آمد ــ ﺍو  Krupskajaرﺍ برﺍی
دوچرخه سوﺍری و رﺍهپیمائی به دنبال خود می کشید .ﺍو باید در تمام رودخانهها ﺍز  Spreeتا  Sjusjشنا مي کرد و
هموﺍره در رویاﻯ بازگشت به دورﺍن کودکی خود در ولگا بود:
» دﺍستانهاﻯ شما در مورد مشاهدﺍت و تأٽیرﺍت ولگا (ﺍوی ،چقدر دلم برﺍی ولگا تنگ شده!)
مانند آیههاﻯ آسمانی هستند! « ( 1ژﺍنویه  3933به شوهر خوﺍهرش).
» ﺍمسال بهار در ولگا چطوره؟ « (به مادرش  7آپریل .)3932
مدت کوتاهی پس ﺍز تعویض قرن 29 ،ژﺍنویه  39۱۱لنین ﺍجازهﻯ ترک سیبری رﺍ دریافت نمود .ﺍما به ﺍو
ﺍجازه دﺍده نشد که به سن پطرزبورگ باز گردد و در عوض در  ،Pskovکه یک روز مسافرتی با پایتخت فاصله

38

توفان ﺍلکترونیکی شماره 87

مهرماه 3192

دﺍشت ،سکنی گزید .در آنجا ﺍو رهبرﺍن مارکسیست رﺍ به کنفرﺍنسی فرﺍ خوﺍند که در آن در مورد آغاز ﺍنتشار
روزنامهﺍﻯ به نام ﺍیسکرﺍ و نشریهﺍﻯ به نام ( Zarjaغروب) تصمیم گرفته شد.
 Krupskajaباید مدتی در  Ufaمی ماند .به لنین ﺍجازه دﺍده شد که ﺍو رﺍ مالقات نماید و پس ﺍز ﺍینکه در
 Pskovجوﺍب منفی دریافت کرد ﺍز ﺍین فرصت ﺍستفاده و پاسپورتی خارجی تهیه نمود .لنین ،بجاﻯ ﺍینکه فورﺍ به
خارج ﺍز کشور مسافرت کند ،با کیسهﺍﻯ پر ﺍز ﺍدبیات مارکسیستی به سن پطرزبورگ ،جائی که حق ندﺍشت پای
خود رﺍ در آن بگذﺍرد ،رفت .ﺍو جهت گمرﺍه نمودن پلیس در  ،Tsarkoje seloمحلی که تزﺍر زندگی می کرد ،پیاده
شد و قطار خود رﺍ با یک قطار محلی تعویض نمود.
ﺍما در  Tsarkoje seloزیر هر بوتهﺍﻯ جاسوسی نشسته بود .لنین رﺍ شناختند و تا سن پطرزبورگ تعقیب
کردند .صبح روز بعد ﺍو در آنجا دستگیر شد ،ﺍما بزودی آزﺍد شد ،به  Ufaبازگشت ،یک هفته در آنجا ماند و سپس
جهت معرفى ﺍیسکرﺍ به مردم رﺍهى یک سفر تبلیغاتی ــ غیر قانونی شد .در عرض یک هفته ﺍو گروههاﻯ
مارکسیستی رﺍ در  Samara،Ufa ،Nizjnij Novgorod ،Podolskو  Syzaranمالقات نمود.
لنین ،ﺍبتدﺍ پس ﺍز ﺍینکه شرﺍیط به شدت وخیم شد ،با قطار به سمت برلن حرکت کرد.
» در حال حاضر ﺍلیانوف بزرگ ترین نام در جنبش ﺍنقالبی ﺍست «(.ﺍین رﺍ  ،Zubatovرئیس
پلیس مخفی تزﺍر موسوم به  Ochrananدر مسکو نوشت و پیشنهاد ترور ﺍو رﺍ ﺍرﺍئه دﺍد ).ﺍدﺍمه دﺍرد
***
لنین در مقاله ابتکار عظیم می نویسد„ :پرولتاریا پس از تصرف قدرت سیاسی مبارزه طبقاتی را قطع نمی کند ،بلکه آنرا -تا زمان محو کامل
طبقات -ادامه می دﻫد ،ولی البته در شرایط دیگر ،به شکل دیگر و با وسائل دیگر.
و اما معنای „محو طبقات“ چیست؟ ﻫمه کسانیکه خود را سوسیالیست می نامند ،این ﻫدف نهائی سوسیالیسم را قبول دارند ،ولی چه بسا ﻫمه در
معنای آن تعمق نمی ورزند .طبقات به گروﻫهای بزرگی از افراد اطالق می گردد که بر حسب جای خود در سیستم تاریخا معین تولید اجتماعی ،بر
حسب مناسبات خود (که اغلب به صورت قوانین تثبیت و تنظیم گردیده است) با وسائل تولید ،بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر
این برحسب شیوه ﻫای دریافت و میزان آن سهمی از ثروت اجتماعی که در اختیار دارند از یکدیگر متمایزند .طبقات آنچنان گروﻫهائی از افراد
ﻫستند که از بین آنها یک گروه می تواند ،بعلت تمایزی که بین جای آنها در یک رژیم معین اقتصاد اجتماعی وجود دارد ،کار گروه دیگر را به
تصاحب خود در آورد.
واضح است که برای محو کامل طبقات باید نه تنها استثمارگران یعنی مالکین و سرمایه دران را سرنگون ساخت و نه تنها مالکیت آنها را لغو
نموده بلکه باید ﻫرگونه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را نیز ملغی ساخت و ﻫم فرق بین شهر و ده و ﻫم فرق بین افراد متعلق به کار جسمی
و افراد متعلق به کار فکری را از بین برد .این کاریست بس طوالنی .برای انجام این امر باید در جهت تکامل نیروﻫای مولده گام بزرگی به پیش
برداشت ،باید بر مقاومت بقایای کثیرالعده تولید کوچک فائق آمد(مقاومتی که اغلب بطور پاسیف ابراز می گردد و بسیار سرسخت است و فائق
آمدن بر آن بسیار دشوار است) ،باید بر نیروی عظیم عادت و جمودی که ناشی از این بقایاست فائق آمد“.
لنین در اینجا تعریف روشنی از محو طبقات می دﻫد و تمام بردارﻫای اقتصادی آنرا بر می شمارد.
در روسیه حزب کمونیست شوروی به رﻫبری استالین در ﻫمان بدو انقالب آغازنمود مناسبات حاکم سرمایه داری را مضمحل کند ،وسایل تولید را
به مالکیت دولت سوسیالیستی در آورد و با تصویب برنامه ﻫای پنجساله اقتصادی ،با سیاست صنعتی کردن کشور و اشتراکی کردن کشاورزی
زمینه استقالل کشور و محو بهره کشی انسان از انسان را فراﻫم آورد .نیروی کارگر کارگران قابل خرید و فروش نبود .نیروی کار کارگران از
صورت کاال بیرون آمد .بازرگانی خارجی ،ثروتهای زیر زمینی و بانکها ملی شدند و در اختیار دولت دیکتاتوری پرولتاریا قرار گرفتند .بنا به
تعریف لنین دیگر در اتحاد شوروی بعد از  39سال که از انقالب اکتبر می گذشت آن طبقاتی که بر حسب جای خود در سیستم تاریخا معین تولید
اجتماعی ،بر حسب مناسبات خود (که اغلب به صورت قوانین تثبیت و تنظیم گردیده است) با وسائل تولید ،بر حسب نقش خود در سازمان
اجتماعی کار و بنابر این برحسب شیوه ﻫای دریافت و میزان آن سهمی از ثروت اجتماعی که در اختیار داشتند طبقات استثمارگر نامیده می شدند
وجود نداشت .در اتحاد شوروی بعد از  39سال تحوالت و تغییرات اقتصادی دیگر گروﻫای بزرگ و طبقاتی که بعلت تمایزشان در یک رژیم معین
اقتصاد اجتماعی ،بعلت جایگاه اجتماعی شان در تولید به آنچنان گروﻫهائی از افراد تبدیل شده باشند که بتوانند کار گروه دیگر را به تصاحب خود
در آورند ،وجود نداشت.برگرفته از تارنمای توفان .طبقات و دستآوردﻫای سوسیالیسم

زنده باد لنینیسم ،تئوری وتاکتیک پرولتاریا درعصر امپریالیسم!
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توفان شمارۀ  163مهر ماه 3192
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
در خطه حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته
سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل
ما خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه زادی و استقالل و سوسیالیسم توصیه میکنیم

***
آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب
www.toufan.org
/http://www.kargareagah.blogspot.com
/http://kanonezi.blogspot.com
/http://rahetoufan67.blogspot.com
سایت کتابخانه اینترنتی توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت آرشیو نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=t
توفان در فیسبوک
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران!

