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کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی کاهش ارزش پول ملی
دالیل اصلی بحران اقتصادی کدام است؟
 1ــ ساختار اقتصادی ایران
 2ــ اجرای سیاستﮬاﻯ نئو لیبرالیستی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی
 1ــ تحریمﮬاﻯ جنایتکارانهﻯ امپریالیستی
 3ــ نقش ساختار اقتصادی ایران در ایجاد بحران
الف ــ اقتصاد ایران تک محصولی و متکی به فروش نفت و واردات می باشد.
دالرﮬای نفتی در بازار فروخته می شود تا بودجهﻯ عمومی و حقوق کارکنان دولت تأمین شود .در اقتصاد
متعارف سرمایهداری تأمین بودجهﻯ عمومی تماما ً از راه مالیات و تولید به دست می آید و سود آوری در تولید و
کارﮬای تولیدی است و نقدینگی بازار به وسیلهﻯ اعتبارات بانکی در جهت اجرای پروژهﮬاﻯ تولیدی و خدماتی است .
(امپریالیستﮬا دقیقاً با شناخت از ﮬمین نقطهﻯ ضعف اقدام به تحریم خرید نفت و تحریم بانکﮬا و نقل و انتقاالت
مالی ایران کردهاند)
ب ــ بخش عمدهﻯ نقدینگی نه در جهت گسترش و باز سازی و نوسازی صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی
داخلی بلکه در جهت فعالیتﮬاﻯ تجاری و داللی و زمین خواری و مستغالت و در واقع در جهت منافع کالن
سرمایهداری تجاری و مافیای بوروکراتیک ﮬزینه می شود.
پ ــ در صد باالئی از بودجه صرف دستگاهﮬاﻯ عریض و طویل حوزهﮬاﻯ جهلیه و مساجد ،امامزادهﮬا و
حسینیهﮬا ،تکایا ومسافرتﮬا ،تورﮬای زیارتی و مراسم مذﮬبی ،شستشوی مغزی و تبلیغات در داخل و خارج از کشور
و لشگر میلیونی روحانیت و مداح ،دستگاهﮬاﻯ اطالعاتی و امنیتی ،حراست و نظامی ،شبه نظامی و زیر مجموعهﮬاﻯ
آنان می شود.
ت ــ عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی(تولید ناخالص ملی) [ﮬماﮬنگ نبودن افزایش پول در جامعه با
افزایش تولید]
ث ــ افزایش پول بدون پشتوانه و فروش ارز به منظور جبران کسری بودجه
نتیجه :افزایش تورم و کاﮬش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی
 0ــ نقش مخرب سیاستهاﻯ نئولیبرالیستی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در
ایجاد بحران
الف ــ خصوصی سازی ثروتﮬاﻯ عمومی و ملی جامعه از جمله صنایع دولتی  ،معادن ،سیستم حمل و نقل
زمینی وﮬوائی و دریائی ،بانکﮬا ،مؤسسات آموزشی ،درمانی ،آب و برق و حذف یا کاﮬش تعرفهﮬاﻯ گمرکی و حذف
سوبسیدﮬا (یارانهﮬا)
ب ــ تغییر قانون کار در جهت منافع سرمایهد اران و از بین بردن امنیت شغلی و تشدید استثمار نیروی کار به
منظور انباشت ﮬر چه بیشتر سرمایه
نتیجه:
صنایع داخلی به دلیل نداشتن قدرت رقابت با کاالﮬای وارداتی و درصد سود پائین تر نسبت به سرمایهﮬاﻯ مالی
و تجاری و ساختمانی و باز بودن دستشان در رابطه با اخراج نیروی کار ،اقدام به تعطیل صنایع و انتقال سرمایهاشان به
بخشﮬاﻯ غیر تولیدی می نمایند.
حدود چهل بانک و مؤسسهﻯ مالی که مثل قارچ سبز شده و کنترل بخش عمدهﻯ نقدینگی بازار را در دست دارند
تسهیالت بانکی را با بهرهﻯ  1131تا  21درصد به بخشﮬاﻯ بازرگانی و خدماتی و ساختمانی تزریق می کنند.
حذف یارانهﮬا که به منظور آزاد سازی قیمتﮬا و یا جهانی کردن قیمتﮬا و به عنوان یکی از شرایط عضویت
در سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمد ،باعث افزایش فوقالعادهﻯ قیمتﮬا و کاﮬش قدرت خرید کارگران و
زحمتکشان شهر و روستا شد.
 1ــ نقش تحریمهاﻯ جنایتکارانهﻯ امپریالیستی
امپریالیستﮬاﻯ آمریکائی و اروپائی به منظور حفظ موقعیت برتر سیاسی و اقتصادی خود به خصوص در
رابطه با کشورﮬای بزرگ عضو پیمان شانگهای (چین ،روسیه و ﮬند) به دنبال اجرای کامل طرح خاور میانهﻯ بزرگ
که در واقع از بین بردن رژیمﮬاﻯ مستقل سیاسی در منطقه و تجزیهﻯ آنها و تبدیل خاور میانه به منطقهاﻯ از کشورﮬای
مینیاتوری با رژیمﮬاﻯ دست نشانده به منظور کنترل بر منابع و ذخائر و شریانﮬاﻯ انرژی می باشند ،قصد سرنگونی
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جمهوری اسالمی و تجزیهﻯ ایران و روی کار آوردن آلترناتیوی از مزدوران وطن فروش وابسته به خود در ایران را
دارند.
جنگ اقتصادی فعلی که با تحریمﮬاﻯ گام به گام تشدید شده و با تحریم خرید نفت و گاز و تحریم بانکﮬا و
مؤسسات مالی و نقل و انتقاالت مالی و شرکتﮬاﻯ بیمه و حمل و نقل به مرحلهﻯ نهائی خود نزدیک شده است ،باعث
کاﮬش درآمدﮬای نفتی ایران به میزان حدود چهل در صد و کمبود کاالﮬا و مواد اولیهﻯ صنایع به دلیل تحریم نقل و
انتقاالت بانکی شده است.
با توجه به ساختار اقتصادی ایران این تحریمﮬا بسیار اثر گذار بوده و از جمله از تأثیرات مخرب آن ،کسری
بودجه و کاﮬش ذخیرهﻯ ارزی می باشد ،دولت برای جبران این کسری بودجه اقدام به فروش ارز به قیمت باالتر نموده
و به این وسیله باعث کاﮬش بیشتر ارزش پول ملی شده است.
نتیجه :کاﮬش درآمدﮬای ارزی ناشی از تحریم نفت و گاز ایران باعث باال رفتن ارزش آن در مقابل پول ملی
است.
افزایش نقدینگی از  92ﮬزار میلیارد تومان در سال  48به حدود  844ﮬزار میلیارد تومان در سال جاری با
توجه به رشد اقتصادی ساالنه  1تا  1در صدی در چهار سال اولیه و رشد  1در صدی سال قبل و رشد منفی سال جاری
نشان دﮬندهﻯ میزان فوقالعادهﻯ پول بی پشتوانه در گردش و در نتیجه تورم فوقالعاده و سقوط ارزش پول ملی و کاﮬش
قدرت خرید می باشد .
دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه عالمهﻯ طبا طبائی در مصاحبه با خبر گزاری ایلنا می گوید:
» در حال حاضر نرخ واقعی تورم بر اساس اطالعات به دست آمده بیشتر از  14درصد است.
اما شواﮬد عینی حتی این نرخ را فراتر اعالم کردهاند و نهادﮬای غیر رسمی آن را در حدود  196در
صد محاسبه کردند« .
او اضافه می کند:
» شاید بتوان گ فت ایران رکورد دار نرخ تورم و کاﮬش رشد اقتصادی در منطقهﻯ خاور میانه و
شمال افریقا باشد« .
رسول کدخدائی رئیس پژوﮬشکدهﻯ علوم و صنایع غذائی ایران در ﮬمایش روز غذائی جهان در مشهد اعالم می
کند:
» نزدیک به چهار میلیون نفر از مردم ایران از گرسنگی رنج می برند« .
اگر ﮬمین آمار رسمی را ﮬم مبنای قضاوت قرار دﮬیم نشاندﮬندهﻯ عمق فاجعهﻯ قربانی شدن کارگران و
زحمتکشان در مسلخ سرمایهداری داخلی و امپریالیستی و میزان تشدید استثمار است .قدرت خرید کارگران و
زحمتکشان حتی نسبت به سال قبل که درآمدی معادل یک چهارم خط فقر داشتند به کمتر از نصف کاﮬش پیدا کرده و
آنها را ﮬر چه بیشتر به زیر خط بقا کشانده است .امکان شورشﮬاﻯ خودجوش گرسنگان وجود دارد  .فعالین کارگری و
سندیکائی باید مبارزات گرسنگان را به نحوی سازمان دﮬند که مورد بهره برداری امپریالیستﮬا و عوامل داخلی آنها
قرار نگیرد.
تنها راه نجات اتحاد و ﮬمبستگی ملی ﮬمهﻯ کارگران و زحمتکشان ایران علیهﻯ مداخالت جنایتکارانهﻯ
امپریالیستی و اتکای به نیروی خود و کسب قدرت سیاسی از طریق انقالب اجتماعی در جهت پایان دادن به وجود
منحوس رژیم جمهوری اسالمی است .اما بدون سازمان و حزب ،جنبش را نمی توان رﮬبری کرد و به پیروزی رسانید .
کمونیستﮬا باید حزب طبقهﻯ کارگر را تقویت کنند و به میان مردم برده و با آنها پیوند برقرار کنند.حزب کار ایران
(توفان) ُمبلغ و مروج این نظریهﻯ مارکسیستی ــ لنینیستی است.

***

تشدید تضادهای هئیت حاکمهﻯ ایران و تأثیر آن بر جامعه و
وظایف مردم
تقاضای آقای محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهوراسالمی ایران برای بازدید از زندان اوین و پاسخ منفی رئیس
قوهﻯ قضائیه و "به مصلحت" ندانستن بازدید وی از زندان و سپس ،واکنش علنی رئیس جمهور به نامهﻯ ممهور به مهر
"خیلی محرمانه" رئیس قوهﻯ قضائیه ،اوجگیری تضاد ﮬیئت حاکمهﻯ رژیم را بار دیگر در انظار عمومی قرار داد.
نامه نگاری بین رئیس دولت و رئیس قوهﻯ قضائیهﻯ رژیم به دنبال شروع ناگهانی "جنگ ارزی" در ﮬفتهﮬاﻯ
قبل از آن از سوی نهادﮬای مالی امپریالیستی و فرمانبران داخلی آنها ،به ویژه ،بازار انگلی ایران و ﮬم چنین ،دستگیری
علی اکبر جوانفکر ،مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ﮬمزمان با سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،ﮬمه حاکی از آن ﮬستند که طرفین دعوا مصمماند قوای خود را برای به زیر کشیدن جناح مقابل وارد میدان نموده
و اگر دست دﮬد حتی پیش از برگزاری انتخابات یازدﮬمین دورهﻯ ریاست جمهوری ،حریف را از میدان به در کنند .این
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دو حادثه ،مخصوصا ً به این شائبه دامن می زند که حتی جناح موسوم به اصالح طلب رژیم ،مصمم است برای کسب
قدرت بالمنازع در حاکمیت ،از حمایت و پشتیبانی "جامعهﻯ جهانی" ،بخوانیم آمریکا و اروپا ،برخوردار شود.
قبل از این نیز پس از آن که در روزﮬای آخر فروردین ماه سال گذشته رئیس جمهور کشور استعفای حیدر
مصلحی ،وزیر اطالعات رژیم را پذیرفت ،بالفاصله آیتاهلل خامنهای وارد صحنه شد و وی را بدون حتی اطالع احمدی
نژاد در سمت خود ابقاء کرد ،معلوم بود تضادﮬای درونی ﮬیئت حاکمه روز به روز شدت می یابد .عالوه بر اینها،
شروع "جنگ ارزی" از سوی بازار انگلی در ﮬفتهﮬاﻯ گذشته و تالشﮬاﻯ مقامات رسمی برای مقصر معرفی کردن
دولت در باال رفتن تصنعی نرخ ارز نشان دادند که تضادﮬای درونی ﮬیئت حاکمهﻯ ایران به چنان درجهﻯ حادی رسیده
که در شرایط تهدیدﮬای آمریکا و اسرائیل برای حملهﻯ نظامی به تأسیسات اتمی ایران و تحریمﮬاﻯ گستردهﻯ "جامعهﻯ
جهانی" علیهﻯ مردم ایران ،که از ﮬمان ابتدای پیروزی انقالب با فراز و فرودﮬای آشکار و نهان در درون ﮬیئت حاکمه
ادامه داشت ،می رود تا به پایان خود برسد.
البته ،نباید چنین تصور کرد که ﮬمهﻯ درگیریﮬاﻯ درونی ﮬیئت حاکمه به ﮬمین موارد گفته شده ختم می شود و
تازگی دارد .بلکه برعکس ،حاکمیت برآمده از انقالب  22بهمن سال  1117مردم ایران بنا به خصلت
ملی ــ دموکراتیک انقالب که با حضور گسترده و مبارزهﻯ فعال طبقات و اقشار مختلف اجتماعی به پیروزی رسید ،یک
رژیم یکدست وابسته به یک طبقه و یا قشر اجتماعی خاصی نبود و جنگ قدرت بین جناحﮬاﻯ متخالف رژیم ،از
درگیریﮬا با دولت مهندس بازرگان و سپس ،فراری دادن رئیس جمهور بنی صدر ،عزل آیتاهلل حسینعلی منتظری از
مقام نیابت والیت فقیه و خانه نشین کردن وی و تا ﮬمین حمله تقریبا دو سال پیش به میرحسن موسوی ،نخست وزیر
دورهﻯ کشتارﮬای وحشتناک و مهدی کروبی ،رئیس سابق مجلس قانونگذاری رژیم ،به اضافهﻯ شاخ و شانه کشیدن
دائمی به ﮬاشمی رفسنجانی" ،سردار سازندگی" و رئیس مجلس خبرگان و بسیاری از این دست درگیریﮬا ،ﮬمواره
ادامه داشته و با ت وجه به اوضاع داخلی و جهانی ،با فراز و فرودﮬائی ﮬمراه بوده است و امروزه تقابل این جناحﮬا در
آستانهﻯ برگزاری یازدﮬمین دورهﻯ انتخابات ریاست جمهوری ایران ،کامالً عریان تر شده و در سمتی پیش می رود که
ﮬر یک از طرفین دعوا برای وارد کردن ﮬمهﻯ نیروﮬای خود به میدان کارزار با رقیب و برقراری حاکمیت بالمنازع
خود بر کشور ،از ﮬیچ کوششی فروگذاری نمی کند.
قدر مسلم این است که ﮬر دو جناح رژیم بر این واقعیت آگاﮬی دارند که ادامهﻯ حیات رژیم با ترکیب فعلی دیگر
امکان پذیر نیست و باالخره باید کار را یکسره بکنند .و این ﮬم واقعیت دارد که دور تازهﻯ درگیریﮬاﻯ جناحی درون
ﮬیئت حاکمه از سستی و تزلزل ﮬر چه بیشتر پایهﮬاﻯ رژیم خبر می دﮬند و ﮬمهﻯ ادعاﮬای رسمی مبنی بر وحدت و
استحکام درونی نظام را باطل می کند.
در ﮬمین ارتباط ،سکوت ولی فقیه رژیم ،آیتاهلل خامنهای در شرایط دعواﮬای شدید جناحی ،یک واقعیتی است که
نمی توان از نظر دور داشت .فراموش نمی کنیم که در روزﮬای اوج اعتراضات به نتایج انتخابات دﮬمین دورهﻯ
ریاست جمهوری ،ولی فقیه مشخصا ً به ﮬواداری از جناح اصولگرایان وارد میدان شد و توانست بخش عمدهﻯ اصالح
طلبان را به عقب نشینی و حتی تمکین موقتی وادار نماید .در جریان استعفای وزیر اطالعات رژیم نیز ،باز ﮬم خامنهاﻯ
بدون این که رئیس دولت را به حساب آورد ،فرمان ابقاء وزیر در مقام خود را صادر کرد .اما این بار ،علیرغم ﮬر چه
علنی تر شدن درگیریﮬاﻯ جناح اصولگرایان و اصالح طلبان طرفدار نئولیبرالیسم ،ولی فقیه رژیم فعالً سکوت اختیار
کرده است .در چنین شرایطی ،سکوت ایشان نمی تواند یک معنی بیشتر داشته باشد و آن این که ،پایهﮬاﻯ صندلی خود
ولی فقیه نیز بیش از آن چه که در ظاﮬر دیده می شودُ ،سست شده و ایشان ﮬنوز نمی توانند تشخیص دﮬند توازن قوا به
نفع کدام جناح تغییر خواﮬد کرد .و لذا ،به ﮬمین سبب سکوت وی را می توان یک سکوت کاسبکارانه و نان قرض دادن
برای روز مبادای فردا در شرایطی تلقی کرد که کلیت نظام در ورطهﻯ تشتت و تزلزل ﮬالکتبار گرفتار آمده و پس از
قلع و قمع تمام مخالفان خود در طول بیش از سه دﮬهﻯ گذشته ،اینک تضادﮬای درونی ﮬئیت حاکمه به مرحلهﻯ آشتی
ناپذیری رسیده است .بنا بر این ،ﮬر یک از دو جناح رژیم حاکم ناچار است به تصفیه و پاکسازی صفوف خود از
عناصر وجریانﮬاﻯ نامطلوب خودی دست بزند.
در ﮬمه حال واقعیت تشدید تضادﮬای درونی رژیم حاکم جمهوی اسالمی ایران امری نیست که مقامات ﮬیئت
حاکمه بتوانند در پشت پردهﻯ تبلیغات دینی ــ مذﮬبی پنهان سازند و یا به اتکاء والیت مطلقهﻯ فقیه حل و فصل نمایند.
زیرا ،در اینجا اختالفات جناحﮬا نه بر سر باورﮬا و اعتقادات مذﮬبی خود ،بلکه ،بر سر منافع طبقاتی آنتاگونیستی شان
می باشد که طی سه دﮬهﻯ گذشته روحانیت حاکم و ﮬالهﻯ اطراف آن از ﮬیچ کوششی برای ثروت اندوزی و غارت
دارائیﮬاﻯ ملی متعلق به تودهﮬاﻯ کار و زحمت ایران کوتاﮬی نکرده است .درگیری درونی ﮬیئت حاکمهﻯ ایران بر
خالف تصور و ارزیابی برخی گروهﮬا و جریانات به اصطالح سیاسی ،نه تنها یک جنگ زرگری برای انحراف افکار
عمومی از مشکالت مبتال به اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور نیست بلکه ،یک واقعیت عینی است.
با توجه به تشدید تضادﮬای درونی ﮬیئت حاکمهﻯ ایران و علنی تر شدن تقابل و درگیری آنها ،امروز ﮬر جریان
سیاسی مترقی و طرفدار استقالل و آزادی میهن و خلقﮬاﻯ کشور ،ﮬمهﻯ مدافعان برقراری عدالت اجتماعی موظفند به
این سؤال اساسی "چه باید کرد؟" ،پاسخ صریح و روشن خود را بدﮬند.
حزب ما با تکیه بر نیروی مردم ایران ،برای آزادی ایران اعتقاد راسخ دارد و تکیه بر اجانب را به بهانهﻯ
مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی محکوم می کند .حزب ما اساس ﮬمکاری خویش را با سایر جریانات سیاسی بر پایه
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تحقق خواستﮬاﻯ دموکراتیک و عدم دخالت اجنبی در ایران قرارداده است و بدان پای می فشارد و در عرصهﻯ
دموکراتیک با ﮬمهﻯ نیروﮬای دموکرات و ضد امپریالیستی که خواﮬان استفالل ایران ،یعنی کسانی که مخالف با تجاوز
و دیکتهﻯ امپریالیستﮬا و صهیونیستﮬا نسبت به ایران ﮬستند ،مخالف تحریم و محاصرهﻯ اقتصادی ایران ﮬستند،
مخالف دخالت اجانب در امور داخلی ایران ﮬستند ،ولی در عین حال خواﮬان تحقق آزادی احزاب و سازمانﮬاﻯ
سیاسی ،آزادی اتحادیهﮬاﻯ کارگری و صنفی ،رفع سانسور ،آزادی زندانیان سیاسی ،جدائی دین از دولت و نظام
آموزشی ،احترام به حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد در تمام عرصهﮬاﻯ اجتماعی ﮬستند و در یک کالم خواستار
تحقق حقوق دموکراتیک در ایران ﮬستند ،صمیمانه ﮬمکاری می کند .عام ترین خواستﮬاﻯ دموکراتیک ،تکیه بر
نیروی مردم و مخالفت با اجانب است.
حزب ما بارﮬا تأکید کرده است در شرایطی که مردم میهن ما ﮬر روزه توسط عفریت داخلی سرکوب می شوند و
برای تحقق حقوق بشرﮬزاران قربانی دادهاند ،موظفند پیکارشان را با مبارزه علیهﻯ عفریت خارجی که موذیانه تحت نام
حقوق بشربرای زندانیان سیاسی دربند اشک تمساح می ریزد و درعین حال به تشدید جنایتکارانهﻯ اقتصادی و تهدید به
تجاوز به میهنمان می پردازد پیوند زنند وﮬوشیارانه عمل نمایند.
حزب ما راه حل نهائی برای پایان دادن به وجود منحوس رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی و استقرار
سوسیالیسم درایران را راه لنینی و تقویت حزب واحد طبقهﻯ کارگر می داند .تنها با چنین دورنمای
مارکسیستی ــ لنینیستی است که می توان ﮬدفمند و با افقی روشن مردم را برای رستاخیز نهائی ،روز جدال آماده کرد.
راﮬی جز این راه برای رﮬائی متصورنیست.

***

نود وپنجمین سالگرد انقالب کبیرسوسیالیستی اکتبر گرامی باد!
نود و پنج سال ازانقالب عظیم پرولتری شوروی می گذرد .انقالب عظیمی که جهان سرمایهﺪاری را به شدت
لرزاند و به وحشت مرگ انداخت .درﮬفتم نوامبر 1917شوراﮬای کارگران،دﮬقانان و سربازان پتروگراد در قیام
مسلحانه به رﮬبری حزب کمونیست بلشویک روس ،لنین و استالین به قصر زمستانی تزار ﮬجوم آوردند و با بر انداختن
"حکومت موقت" ،مظهر بورژوازی و خیانت سوسیالیستﮬاﻯ اپورتونیست ،دورهﻯ نوین سوسیالیسم را بنیان گذاردند.
لننیسم مظهر این انقالب سوسیالیستی کارگری با مشی قاطع خویش بر گنجینهﻯ مارکسیسم و سوسیالیسم علمی
افزود ،پرولتاریا و خلقﮬاﻯ ستمکش را با سالحﮬاﻯ برائی مسلح نمود.
پیکارسهمگین طبقاتی پرولتاریا که ثمرهﻯ اولین خود را درکمون پاریس به سال  1471داد ،شیپور مرگ طبقات
ستمگر و ظالم ،طبقات بورژوا و فئودال را دمید .انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در نبردی خونین و مسلحانه به رﮬبری
حزب کمونیست بلشویک روس علیهﻯ دشمنان داخلی و خارجی در طول پیکارﮬای فراوان پیشاﮬنگ پرولتاریای روس،
با تکیه بر مارکسیسم ،دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار ساخت .این انقالب آموخت که مبارزهﻯ طبقاتی پرولتاریا و
دیکتاتوری او بر طبقات استثمارگر منکوب گشته تنها راه برای بر انداختن ﮬرگونه ستم اعم از طبقاتی وملی است.
تجربهﻯ انقالب سوسیالیستی اکتبر و لنینیسم نشان داد که بدون حزب مارکسیستی ــ لننیستی که در نبردﮬای
طبقاتی برضد ارتجاع ،بورژوازی ،امپریالیسم و فرصت طلبان رنگارنگ آبدیده شده باشد ،بدون حزب کمونیستی که
ستاد رﮬبری انقالب تودهﮬاﻯ زحمتکش باشد نمی توان امر رﮬائی پرولتاریا و سایر اقشار تحت ستم را از زیر ﮬرگونه
یوغی به سرانجام رسانید ،و از پیچ و خمﮬا و دامﮬاﻯ دشمنان انقالب رﮬائی جست.
انقالب اکتبر می آموزد که طبقهﻯ کارگر برای آن که به ﮬدف خویش که ایجاد جامعهاﻯ بدون طبقه و بدون
استثمار است نائل آید باید ابتدا قدرت سیاسی را به دست آورد .تنها با به دست آوردن قدرت سیاسی است که طبقهﻯ
کارگر می تواند به آرمانﮬاﻯ خویش تحقق بخشد .لنین از ﮬمان نخستین سالﮬاﻯ فعالیت انقالبی خود خاطر نشان ساخت
که عمده ترین مسئلهﻯ ﮬر انقالب ،مسئلهﻯ قدرت حکومتی است" .برای انجام انقالب اجتماعی ،پرولتاریا باید قدرت
سیاسی را به دست آورد .قدرتی که او را حاکم بر اوضاع خواﮬد کرد و به او امکان خواﮬد داد که تمام موانعی را که بر
سر راه آرمان واالی اوست از میان بردارد" (لنین )1942
انقالب اکتبر نشان داد که بدون اعمال قهر نمی توان قدرت سیاسی و حکومت را به تصرف درآورد .لنین به
درستی خاطرنشان ساخت "طبقهﻯ اسیری که نخواﮬد اسلحه به دست گیرد و به کاربردن آن را بیاموزد ،چنین طبقهﻯ
اسیری فقط شایستهﻯ آنست که با وی مانند بردگان عمل شود".
قهری انقالبی و تودهاﻯ و نقشه مند به رﮬبری حزب پرولتاریا و درﮬم شکستن نظام سرمایهداری ،یکی دیگراز
درسﮬاﻯ مهم و کلیدی انقالب سوسیالیستی اکتبر است.
اتحاد جماﮬیر شوروی سوسیالیستی نخستین دولت و نظام سوسیالیستی در تاریخ بشریت ،اولین پایگاه سرخ
انقالبات کارگران و خلقﮬاﻯ ستمدیدهﻯ سراسر جهان و دفاع قاطعانه از لنینیسم و ساختمان سوسیالیسم ﮬمواره با نام
رفیق استالین ﮬمراه است .بیش از سی سال مبارزات خلقﮬا و پرولتاریای اتحاد شوروی تحت رﮬبری استالین ،حمالت،
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تهاجم و محاصرهﻯ امپریالیستﮬا را درﮬم شکست ،تروتسکیسم و رویزیونیسم را درﮬم کوبید و سرانجام با رﮬبری
خردمندانهاش ،فاشیسم ﮬیتلری را نابود گردانید و بشریت را از این ﮬیوال رﮬانید و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر
امپریالیسم جهانی وارد ساخت.
مضمون اصلی سوسیالیسم یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بر طبقات سرنگون شده و کوششﮬاﻯ جان سختانهﻯ آنان و
به ثمر رسانیدن گذار جامعهﻯ سوسیالیستی به کمونیسم می باشد.
پس از مرگ رفیق استالین و کودتای رویزیونیستﮬاﻯ خروشچفی ،اینان کمونیستﮬاﻯ بلشویک را در سراسر
حزب منفرد و نابود گردانیدند ،بر دیکتاتوری پرولتاریا این آموزش حیاتی مارکسیسم ــ لنینیسم با بیشرمی و وقاحت خط
بطالن کشیدند ،آن را با "حزب ﮬمه خلقی" و " دولت ﮬمه خلقی" جانشین ساختند .تجدید نظر در اصول مارکسیسم ــ
لننیسم و با به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط رویزیونیستﮬا ،نشان داد که مبارزهﻯ طبقاتی بورژوازی منکوب شده،
علیهﻯ سوسیالیسم نه تنها پایان نیافته بلکه در اشکال نوین خود شدید تر ،ظریف تر ،محیالنه تر نیز می گردد ،نشان داد
که پرولتاریا ﮬنوز در اوان انقالبات پرولتری سوسیالیستی گام بر می دارد و امکان برگشت به عقب و احیای
سرمایهداری وجود دارد.
انقالب اکتبر می آموزد برای پیروزی در مبارزهﻯ انقالبی و به خاطر جلب تودهﮬا و رﮬبری آنها در راه انقالب
سوسیالیستی ناگزیر باید رویزیونیسم و اپورتونیسم را درﮬم شکست .بدون پیکاری پیگیر و ﮬمه جانبه با انحرافات
سوسیال دموکراتیسم ،آنارکوسندیکالیسم ،اکونومیسم ،تروتسکیسم و انواع و اقسام انحرافات خرده بورژوائی و ضد
حزبی در مقیاس ملی و بینالمللی امکان پیروزی پرولتاریا وجود نخواﮬد داشت .مبارزه با سرمایهداری و امپریالیسم از
مبارزه با رویزیونیسم جدا نیست و نمی تواند باشد .اینست آن چه راه اکتبر می آموزد.

فرخنده باد نود و پنجمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر شوروی!
زنده باد مارکسیسم لنینیسم!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

حزب کارایران(توفان)
اکتبر 0230

***

در حاشیهﻯ انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا
گزارشی ازرفقای آمریکا
دورهﻯ اول رئیس جمهوری باراک اوباما در ژانویه  2411به پایان می رسد .برای دور بعدی انتخابات ،دو
کاندید رئیس جمهوری از دو حزبی که در دو قرن گذشته متداوما ً در قدرت بودهاند ،باراک اوباما از حزب دموکرات و
میت رامنی از حزب جمهوری خواه ،وارد کارزار انتخاباتی شدهاند .باید در نظر داشت که انتخابات این دوره ﮬمانند
دورهﻯ قبل در شرایط بحران سرمایهداری که کل جهان را در نوردیده است بر گزار می شود .پس از  8سال رئیس
جمهوری باراک اوباما این بحران در آمریکا ﮬنوز حل نشده است و در بعضی از کشورﮬای دیگر حتی به شدت خود
افزوده است 8 .سال پیش ،امپریالیست آمریکا ،که مسئولیت بزرگی در قبال به وجود آوردن این بحران داشت (و دارد)،
امید داشت که با گماردن اوباما در رأس قدرت ،ﮬم بحران سرمایهداری را تعدیل کند و ﮬم نفرت عمومی و اعتراضات
تودهاﻯ علیهﻯ دولت نئوکانی جرج بوش و دیک چینی را کانالیزه کرده و آن را مهار نماید .جهانی شدن سرمایه و خروج
سرمایه به جهان پیرامونی برای کسب سود بیشتر و عدم امکان ایجاد شغل و رفاه نسبی در سیستم موجود از فاکتورﮬائی
ﮬستند که به سرعت پرده از عوام فریبی اوباما برداشتند و تودهﮬاﻯ وسیع معترض را از او دور کردند .در  8سال پیش
در کارزار انتخاباتی باراک اوباما بخشی از سیاست خارجی خود را ،پایان دادن به تجاوز آمریکا به خاورمیانه ،حل
مسئلهﻯ فلسطین ،انحالل زندانﮬاﻯ مخفی آمریکا در جهان و به ویژه برچیدن زندان مخوف گوانتاناما ،ایجاد تفاﮬم و
اعتماد بین آمریکا و جهان عرب .... ،معرفی کرد .پس از گذشت  8سال از رئیس جمهوری اوباما نه تنها جنگ در
خاورمیانه پایان نیافته است بلکه تجاوز وحشیانه به افغانستان ﮬم چنان ادامه دارد  ،کشور لیبی با بمباران وحشیانهﻯ ناتو
و آمریکا با تپه خاک یکسان شده است ،دولت نژاد پرست اسرائیل ﮬنوز علیهﻯ مردم فلسطین و کشور ﮬای عربی عربده
کشی می کند ،خود دولت اوباما بر تبلیغات جنگ افروزانه علیهﻯ مردم ایران و سوریه افزوده است و آشکارا و رسمی
از جنگ افروزی و جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل علیهﻯ مردم ایران و اعراب حمایت می کند ،.زندانﮬاﻯ مخفی و
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نیمه مخفی آمریکا در جهان به کار خود ادامه می دﮬند ،مردم جهان به درستی ﮬنوز نسبت به رفتار آمریکا بسیار بدبین
ﮬستند و ....
 8سال پیش باراک اوباما سیاست داخلی خود را اشتغال زائی و پائین آوردن سطح بیکاری به  831در صد ،حل
مسئلهﻯ بیمهﮬاﻯ بهداشتی برای کل جامعه و به ویژه برای  14میلیون نفری که ﮬیچ نوع بیمهﻯ بهداشتی ندارند ،حل
مسائل آموزشی در جامعه که دانش آموزان ،بیسواد از دبیرستانﮬا فارغالتحصیل نشوند ،حل بحران مسکن که میلیونﮬا
خانواده را به فالکت نشانده است ،حل مشکالت وامﮬاﻯ دانشجوئی که حلقوم فارغالتحصیالن را می فشارد و زندگی آنها
را به گروگان گرفته است ،حذف امتیازﮬای میلیونی به رؤسای کمپانیﮬا و بانکﮬا ،و  .....با فریب و حقه بین مردم
تبلیغ کرد .ﮬم اکنون  8سال از آن کارزار می گذرد و ﮬم چنان این مشکالت در جامعه حل نشده ،باقی ماندهاند .بیکاری
در سطح  4در صد باقی مانده است ،سرمایهﮬا به ﮬجوم خود به خارج کشور برای کسب حداکثر سود ادامه می دﮬند،
ﮬنوز  14میلیون نفر بیمه بهداشتی ندارند ،میلیونﮬا مسکن نوساز وجود دارد ولی مردم قدرت خرید و یا اجاره کردن
آنها را ندارند  ،حذف خدمات اجتماعی ﮬم چنان ادامه دارد ،و ﮬزاران میلیارد دالر از مالیات مردم به جیب بانکﮬا و
کمپانیﮬا ریخته شد و ......
بیهوده نیست که مردم به سرعت اعتماد خود را از باراک اوباما از دست دادند .اگر  8سال پیش حزب دموکرات
با اطمینان باالئی یک سیاه پوست را کاندید رئیس جمهوری کرد ولی این بار شدیداً نگران انتخاب مجدد او به ریاست
جمهوری است .در این کارزار انتخاباتی طبق تمامی نظر سنجیﮬا ،رامنی شانس مساوی با اوباما برای انتخایب شدن
دارد .اوباما خود می داند که دیگر نمی توان با عوام فریبی و قول بیهوده دادن مردم را دور حزب دموکرات گرد آورد.
او سعی می کند بر روی نقش حزب جمهوری خواه و نئولیبرالﮬا در به وجود آوردن بحران که میلیونﮬا انسان را به
نابودی کشاند انگشت بگذارد و سیاست "نگهداری و حفاظت صنایع داخلی" را در کارزار خود مرتباً یادآوری کند.
چنانچه نظری به کارزار انتخاباتی اوباما و رامنی انداخته و عوام فریبیﮬا را کنار بزنیم می توان به این حقیقت
پی برد که اساسا ً در سیستم سرمایهداری ــ امپریالیستی آمریکا تفاوت ماﮬوی بین کاندیدﮬای دو حزب دموکرات و
جمهوری خواه وجود ندارد .این موضوع در مناظرات تلویزیونی این دو کاندیدا به وضوح به چشم می خورد .در
مناظرهﻯ اول که بر روی سیاست داخلی و اقتصادی از جمله برنامهﻯ آنها برای ایجاد شغل؛ بیمهﮬاﻯ درمانی؛ کاﮬش
مالیات بر درآمدﮬا ،موازنهﻯ بودجه ،باال بردن سطح زندگی مردم و  ....تمرکز داشت اوباما بر این نظر بود که با کاﮬش
مالیات بر در آمد "طبقهﻯ متوسط" می توان این امکان را به وجود آورد تا این "طبقهﻯ متوسط" میلیونﮬا بیکار را
استخدام کند ،.که با کم کردن مالیات کمپانیﮬا می توان آنها را در داخل کشور نگه داشت و از فرار سرمایهﻯ آنها به
کشورﮬای دیگر جلوگیری نمود و بدین وسیله میلیونﮬا شغل موجودرا حفظ کرده و شغلﮬاﻯ جدیدی ﮬم تولید نمود و با
این سیاست می توان حتی آن کمپانیﮬائی که به خارج برده شدهاند را به کشور بازگرداند ،که با کاﮬش ﮬزینهﮬاﻯ دولتی
(یعنی حذف کمکﮬاﻯ دولتی به مردم) و کاﮬش بودجهﻯ آموزش و پرورش و باال بردن جزئی مالیات میلیاردرﮬا و عدم
افزایش بودجهﻯ نظامی می توان کسری بودجه را کاﮬش داد .اوباما گفت که به خاطر سیاستﮬاﻯ مخرب اقتصادی
دوران بوش ،در سال اول ریاست جمهوریاش سطح بیکاری از  4درصد به  14درصد رسید ولی ﮬم اکنون سطح
بیکاری  734در صد است بدون آن که بگوید مشاغل با سطح دستمزد باال از دست رفته و جای آنها را مشاغلی با
دستمزد پائین گرفتهاند.
رامنی بر این نظر بود که این سرمایهداران ﮬستند که با در دست داشتن سرمایه می توانند شغل ایجاد کنند
بنابراین باید مالیات سرمایهد اران را کاﮬش داد تا آنها پول بیشتری در دست داشته و شغل ایجاد کنند و بدین وسیله
امکانات برای کمپانیﮬا ایجاد شود که به کشور برگشته و سرمایه گذاری کنند ،که با افزایش بودجهﻯ نظامی می توان
میلیونﮬا شغل ایجاد نمود ،که با کوچک کردن حجم دولت و حذف بیمهﮬاﻯ درمانی پیشنهاد شده توسط اوباما می توان
بودجه را موازنه کرد.
در این مناظره ،اوباما از آمادگی رامنی برای پاسخ به سؤاالت و دوروئی او متعجب شده و بیشتر حالت دفاعی
گرفت بدون آن که بگوید رامنی نظرات خود و حزبش را پنهان می کند و حقیقت را به مردم نمی گوید .آنچه در این
مناظره به چشم می خورد آن بود که مردم می دیدند حتی در دورهﻯ بحران کنونی سرمایه که مردم در چنگال فقر و
بیکاری گیر کردهاند چگونه کاندیدﮬای ﮬر دو حزب جانب سرمایهداران را گرفته و تقویت سرمایهداران را تنها راه مهار
بحران می دانند.
مناظرهﻯ دوم بر روی مسائل مختلفی مانند رابطهﻯ تجاری با چین ،حمله به سفارت آمریکا در بنغازی،
موضوع مهاجرین در آمریکا ،زنان و داشتن سالح شخصی صورت گرفت .ﮬر دو کاندید بر این نظر بودند که باید با
سیاست تجاری چین که مشاغل بسیاری را در آمریکا از بین برده است برخورد کرد .رامنی گفت که در صورت
پیروزی در انتخابات بالفاصله به چین برچسب دستکاری کنندهﻯ ارز زده و بدین وسیله راه را برای گذاشتن تعرفه بر
روی کاالﮬای وارداتی از چین باز می کند .باراک اوباما در پاسخ به این موضوع گفت که خود رامنی در کمپانیﮬائی
که مشاغل را به چین منتقل کردهاند سرمایه گذاری کرده است .نظرات ﮬردو کاندید در مورد موضوعات دیگر بسیار
مشابه بود.
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آخرین مناظرهﻯ اوباما و رامنی روز  22اکتبر بر روی سیاست خارجی برگزار شد .در این مناظره برنامهﻯ
اتمی ایران ،مسئلهﻯ سوریه ،جنگ در افغانستان ،حمله به سفارت آمریکا در بنغازی ،حمایت ﮬمه جانبه از اسرائیل ،و
قدرتمند شدن چین از موضوعات مورد بحث بود.
اوباما ﮬم چنان مسئلهﻯ تروریسم را بزرگ ترین مشکل برای آمریکا در آینده دانست در حالی که رامنی "ایران
با توانائی اتمی" را بزرگ ترین مسئلهاﻯ که آمریکا باید با آن برخورد کند معرفی کرد .رامنی گفت که به خاطر
سیاستﮬاﻯ نادرست اوباما در مورد ایران ﮬم اکنون ایران  8سال به دستیابی به بمب اتمی نزدیک تر است .اوباما گفت
تا زمانی که او رئیس جمهور است ،ایران به سالح اتمی دست نخواﮬد یافت .ﮬر دو کاندیدا موافق تشدید تحریمﮬا علیهﻯ
ایران ﮬستند .رامنی بیان داشت ،اگر او به ریاست جمهوری برسد تحریمﮬاﻯ شکننده علیهﻯ ایران اعمال خواﮬد کرد.
اوباما در پاسخ به او گفت که ﮬم اکنون با ﮬمکاری متحدان آمریکا شدید ترین تحریمﮬا علیهﻯ ایران اعمال می شوند.
در مورد اسرائیل ﮬر دو کاندیدا تأکید کردند که دوستی آمریکا و اسرائیل از ﮬر زمان دیگری مستحکم تر است و
اگر حملهاﻯ (!) علیهﻯ اسرائیل صورت گیرد آمریکا در کنار اسرائیل می ایستد.
از میت رامنی سؤال شد که اگر او به ریاست جمهوری انتخاب شود چه رفتار متفاوتی در سیاست خارجی اتخاذ
خواﮬد کرد .او در جواب به کلی گوئی پناه برد و گفت رفتار او سرسخت تر خواﮬد شد.
در این مناظره ﮬم به وضوح دیده می شود که با تغییر رئیس جمهور ،سیاست خارجی آمریکا تغییرات فاحشی
نخواﮬد کرد  .ﮬر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خواﮬان سرکردگی آمریکا در جهان برای غارت و چپاول ﮬستند.
مناظرات برای انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا طوری طراحی شدهاند که امکان ورود شخص سومی که
مستقل از ﮬر حزب باشد وجود ندارد .در این مناظرات تمام کوشش بر این است که کسی سیاسی نشده و از روی
ﮬنرنمائی و زبان بازی کاندیدﮬا در پاسخ به سؤاالت مردم تصمیم بگیرند که به کدام یک رأی دﮬند .کمیسیون مناظرات
رئیس جمهوری را نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اداره می کنند کاندید ﮬا شرایط خودشان را به
مناظرات دیکته کرده و قراردادی بین آنها بسته می شود که چه در این مناظرات باید اتفاق بیافتد و چه اتفاق نیافتد .نوع
سؤاالت باید مورد توافق دو کاندیدا قرار گیرد.
قبل از  ، 1948کمیسیون مناظرات رئیس جمهوری توسط "جامعهﻯ زنان رأی دﮬنده" که مستقل از ﮬر دو حزب
بود اداره می شد .در سال  ،1948کمیسیون به خاطر آن که این جامعه زیر بار دیکتهﻯ کاندیدﮬای دو حزب ،رانالد
ریگان و والتر ماندل نمی رفت از دست "جامعهﻯ زنان رأی دﮬنده" خارج شد .کمیسیون فعلی ،فقط آن کاندیدﮬائی که
حد اقل  11درصد رأی می آورند را به مناظرات راه می دﮬد .کاندیدﮬای احزاب اپوزیسیون به این مناظرات راه
نخواﮬند یافت بلکه سیستم انتخاباتی طوری تنظیم شده است که کاندیدﮬای سرمایهداران بزرگ به مناظرات راه یابند .این
که نیروﮬای مترقی چه می گویند و برای چه آرمانی مبارزه می کنند و چه جهت گیریﮬاﻯ متفاوتی در اقتصاد و سیاست
خارجی دارند ﮬرگز در مناظرات تلویزیونی برای ریاست جمهوری امکان بروز پیدا نخواﮬد کرد.
با توجه به موانع بسیار زیادی که برای ورود حزب سومی به انتخابات رئیس جمهوری وجود دارد ،نمایندگان
احزاب زیر توانستهاند در بعضی از ایاالت خود را در لیست کاندید ﮬای ریاست جمهوری قرار دﮬند.
حزب سبز ــ حزب عدالت ــ حزب رفرم آمریکا ــ حزب قانون اساسی ــ حزب سوسیالیست آمریکا ــ حزب
کارگران سوسیالیست آمریکا ــ حزب برای آزادی و سوسیالیسم ــ حزب صلح و آزادی
ﮬم چنین بعضی از احزاب سیاسی به اصطالح چپ اما در واقع سوسیال دموکرات منجمله حزب کمونیست
آمریکا از کارزار انتخاباتی اوباما دفاع می کنند .ﮬستند احزابی که مسئلهﻯ انتخابات رئیس جمهوری آمریکا را مسئلهﻯ
خود ندانسته و بر روی آن سکوت می کنند .احزابی ﮬم وجود دارند که ترجیح می دﮬند مردم در انتخابات رئیس
جمهوری رای ندﮬند.
در دورهﻯ قبلی انتخابات در  8سال پیش ،مردم چنان نفرتی نسبت به نئولیبرالﮬا و دولت جرج بوش و دیک
چینی از خود نشان دادند و چنان بسیج عمومی برای پائین کشیدن دست راستیﮬاﻯ حزب جمهوری خواه صورت گرفت
که بعد از انتخابات برای مدت چند ماﮬی بوش و چینی جرأت آفتابی شدن نداشتند .سرزندگی و امید به آغازی نو چنان
نشاطی در مردم به وجود آورده بود که در تاریخ  14سالهﻯ گذشتهﻯ آمریکا بی نظیر بود .اما تغییر در ﮬیچ سیستمی آن
طور که اوباما موعظه می کرد نمی تواند از باال صورت گیرد .در مدت زمان کوتاﮬی امیدﮬا به یأس مبدل گشت و
تودهﮬاﻯ طغیان کرده به انفعال کشیده شدند .دست راستیﮬاﻯ جمهوری خواه مجدداً در صحنهﻯ سیاسی برای مردم شاخ
و شانه می کشند .این است دستاورد چهارسال ریاست جمهوری باراک اوباما و حزب دموکرات آمریکا که رسالتی جز
آرام کردن و نهایتا ً خاموش نمودن خشم تودهﮬا ندارد.
انتخاب بین باراک اوباما و رامنی انتخابی بین وبا و طاعون است ،سگ زرد برادر شغال است.
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تجاوز ترکیه عضو سازمان تروریستی ناتو به سوریه را قویا
محکوم می کنیم
اعمال نفوذ امپریالیستﮬا و سازمانﮬاﻯ جاسوسی و رسانهﮬاﻯ صهیونیستی اشکال بسیار آشکار و گستاخانهاﻯ
به خود گرفته است .رنگ زورگوئی و وقاحت و ریاکاری از سراپای آن می بارد .ﮬمهﻯ دراکوالﮬای خفاش صفت،
یکشبه بشردوست شدهاند و دندانﮬاﻯ خویش را برای مکیدن خون مردم سوریه تیز می کنند.
ارتش ترکیه بامداد امروز پنجشنبه ،حمالت توپخانهﻯ خود را به مواضع مرزی در خاک سوریه از سر
گرفت.عنصر اصلی این بازی جنجالی ،عبارت از ارتباط "ارتش آزاد سوریه" با تروریستﮬاﻯ اسالمی و سازمانﮬاﻯ
جاسوسی غرب می باشد" .ارتش آزاد سوریه" شاخهﻯ نظامی شورای ملی سوریه ،مخالف رژیم بشار اسد است و از
سوی یکسری کشورﮬای غربی به رسمیت شناخته می شود .البته این مسئله که این "ارتش" از سوی خود اپوزیسیون به
عنوان سازمانی تبلیغ می شود که از متمردان و فراریان از نیروﮬای مسلح سوریه تشکیل یافته ،بخشی از واقعیت است.
در صفوف آن ،مجاﮬدان عرب قاتل سربازان آمریکائی و متحدان آن در عراق و افغانستان و ﮬم چنین ،مزدورانی از
دیگر کشورﮬا که پس از شروع مناقشات به سوریه اعزام شدند ،می جنگند .اخیراً رﮬبر جدید القاعده ،ایمنالظواﮬری،
مسلمانان ترکیه ،عراق ،لبنان ،اردن و کشورﮬای دیگر را برای ارائهﻯ ﮬر گونه کمک به "برادران سوری" فراخواند.
مقر "ارتش آزاد سوریه" در ترکیه واقع است و در ماه نوامبر سال گذشته در حدود  644نفر "جندهللا" وابسته به
القاعدهﻯ لیبی به رﮬبری عبدالحکیم بالحاج به آن پیوستند .بر اساس ادعای خوزه ماریو ازنار ،نخست وزیر سابق اسپانیا
بالحاج به سازماندﮬی عملیات تروریستی  11مارس سال  2448مادرید متهم است .المهدی ﮬتاری لیبیائی که تا قبل از
پیوستن به "القاعده" ،در ایرلند اقامت داشت ،در میان برخی گروهﮬاﻯ شبه نظامی در سوریه در نزدیکی مرز ترکیه
دیده شده است .وی ،فرماندهﻯ تیم طرابلس بود و در شورای طرابلس فرد شماره دو بعد از بالحاج به حساب می آمد.
ﮬتاری ،پس از استعفا در لیبی ،اعالم کرد که می خواﮬد به سر زندگی خود در ایرلند باز گردد ولی از ترکیه سر در
آورد و از آنجا نیز در رأس یک گروه شبه نظامی به اراضی سوریه وارد شد .تری میسان می نویسد که ﮬتاری وابسته
به گروه مبارزان مسلمان لیبی می باشد که رسما ً در لیست سازمانﮬاﻯ تروریستی آمریکا قرار دارد ،و در ماه ژوئن
سال  2414در میان فعاالن مدافع فلسطین در کشتی "ماوی مرمره" حضور داشت (مأموران امنیتی سازمانﮬاﻯ
جاسوسی آمریکا نیز در میان ﮬئیتﮬاﻯ این کشتی حضور داشتند) .ﮬنگام حملهﻯ نیروﮬای ویژهﻯ اسرائیل به کشتی ،او
مجروح گردید و  9روز در زندان اسرائیل به سر برد و سپس آزاد شد.......
ً
روشن است آمریکا موفق نگشت تا با رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد مستقیما به بمباران سوریه مبادرت
ورزد و به اﮬداف شومش برسد .اما از توطئه دست برنداشت و از طریق متحد ناتوئی و متجاوز خود ،ترکیه به عنوان
پایگاه تروریستی ناتو بر ضد سوریه و برای سرنگونی رژیم بشار اسد ادامه داده است.تحریکات مرزی و تسلیح
جریانات تروریستی از طریق ترکیه و بمباران سوریه به بهانهﻯ دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از این خانوادهﻯ
تروریستی و متجاوز است که در شرف تکوین است.حزب ما پیشاپیش این حملهﻯ نظامی که نقض تمامیت ارضی و
مغایر با حقوق ملل است را قویا ً محکوم می کند و از ﮬمگان می خواﮬد به افشای توطئهاﻯ که علیهﻯ خلق سوریه در
جریان است بپردازند و آن را محکوم نمایند.

نقل از فیسبوک توفان
سخن هفته
چهارم اکتبر دوهزار دوازده میالدی

******* *
گشت و گذاری در فیسبوک

حامیان و نوکران استعمار را بهتر بشناسیم
جریانات ناپاکی در عرصهﻯ فیسبوک ﮬستند که در مقابل ﮬرگونه برخورد و افشاگری علیهﻯ نیروﮬای
امپریالیستی و استعماری می ایستند و به بهانهﻯ مبارزه علیهﻯ رژیم جمهوری اسالمی و این که رژیم دشمن عمده
است ،به توجیه سیاست ﮬمدستی با استعمار می پردازند .ﮬواداران حزب منصور حکمت،حزب "کمونیست کارگری"
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یکی از جریانات آلودهﻯ سیاسی است که از زبان چپ از استعمار دفاع می کند و تئوریﮬاﻯ ساموئل ﮬانتیگتون تحت
عنوان "جنگ فرﮬنگﮬا" و یا جنگ تمدنﮬا را در قالب سناریوی سیاه و سفید بخورد ﮬوادارانش داده است.دفاع از
امپریالیسم در مبارزه علیهﻯ اسالم سیاسی در درون این تشکیالت چنان نهادینه شده و چنان در مغز ﮬوادران این جریان
رسوخ کرده است که بصیرت خود را از دست داده به سربازان مزدور امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل
بدل شدهاند.
ابتدا کوتاه سخنی از تئوریﮬاﻯ ساموئل ﮬانتیگتون که غرب را مظهر تمدن جا زده و سایر ملل را ارتجاعی،
خطرناک ،عقب مانده و به زبان امروزی تروریست جا می زند .تئوریﮬاﻯ وی ،تئوریﮬاﻯ ایجاد ترس از مردمانی
است که به زبانﮬاﻯ دیگر تکلم می کنند .تصویری که وی از جهان ترسیم می کند تصویری معیوب و امپریالیستی است
و با دشمن تراشی و تحقیر ملتﮬا اکثریت جامعهﻯ بشری را شایستهﻯ یک زندگی انسانی نمی داند .ﮬانتیگتون از جنگ
فرﮬنگﮬا سخن می راند و فرﮬنگ غرب را فرﮬنگی کامل و برتر نسبت به سایر فرﮬنگﮬا تصویر کرده و ُسلطه جوئی
و نژادپرستی را موجه جلوه می دﮬد .از نظر تئوریﮬاﻯ وی تنها مللی حق حیات دارند که از خانوادهﻯ فرﮬنگ غربی
باشند .فرﮬنگی که به زعم ایشان بر تمدن یونان ،مسیحیت و قوانین روم متکی است .این کتاب پس از جنگ سرد به
اشارهﻯ اندیشمندان امپریالیستی در آمریکا انتشار یافت و درباره آن به شدت توسط رسانهﮬاﻯ افکار عمومی بساز
امپریالیستی ،تبلیغ به عمل آمد تا فعالیت امپریالیسم را از نقطه نظر پذیرش افکار عمومی "قابل فهم" گرداند .حال جای
کمونیسم را ،اسالم گرفته است که در شرایط کنونی خطر عمده برای تمدن غرب به حساب می آید .ساموئل ﮬانتیگتون
به مردم امریکا و اروپا تلقین می کند که باید قطب "تمدن آمریکائی" با قطب "اسالم سیاسی" به نبرد بپردازد و با
نابودی آن رسالت "تمدن آمریکائی" را به ثبوت برساند.
حتما ً به یاد می آورید که در آستانهﻯ تجاوز امپریالیست آمریکا در دﮬهﻯ نود به خاک عراق کتاب مشهور "بدون
دخترم ﮬرگز!" که فرﮬنگ مردم منطقه و نه تنها ایران را مورد تهاجم قرار می داد و فضای روانی الزم برای تجاوز به
سرزمینﮬائی را خلق می کرد که مردمش ﮬمه با "حشرات و سوسکﮬا محشورند و سالی ،ماﮬی یکبار نیز به حمام
نمی روند" ،به چاپ رسید .این کتاب که با سفارش و ﮬمکاری وزارت امور خارجهﻯ آمریکا و معرفی یک نویسندهﻯ
حرفهاﻯ به خانم محمودی به نگارش در آمده بود در خدمت توجیه سیاست تجاوزگری امپریالیست آمریکا در منطقه قرار
داشت .این کتاب باید افکار عمومی الزم را که گزینهﻯ جنگ بر روی میز جرج بوش پدر قرار داشت در جهان برای
یک تجاوز وحشیانه با گلولهﮬاﻯ رادیو آکتیو فراﮬم می آورد .صنعت فیلمسازی ﮬولیوود نیز با سرمایه گذاری فراوان و
ﮬنرمندان دست اول در صدد بر آمد تا برای تجاوز امپریالیست آمریکا به منطقه زمینهﻯ تبلیغاتی و روانی بسازد .پس از
چندی فیلم مربوطه نیز بر اکران آمد .سینمای ﮬولیوود بخشی از دستگاه تبلیغاتی امپریالیست آمریکاست که از این طریق
با کنترل سرمایهﮬا و امکانات دولتی که در اختیار کارگردانان و کمپانیهای فیلمبرداری می گذارد به تحمیق افکار
عمومی می پردازد .داغ و درفشی در کار نیست .ساختن افکار عمومی به حجم سرمایه گذاری در این زمینه وابسته
است .ﮬرچه سرمایه قدرتمندتر باشد دستگاهﮬاﻯ دروغپراکنی در عرصهﻯ صدا و سیما و چاپ کتب و اجیر کردن
نویسندگان و روزنامه بنویسﮬا و ...موثرتر است .به قول معروف "پول داشته باش ،سرسبیل شاه نقاره بزن".
حال با این مقدمه نتیجهﻯ عملی تبلیغات حزب کمونیست کارگری که از این تئوری استعماری الهام می گیرد را
مالحظه کنید .یکی از کادرهای این حزب در توجیه دفاع از تجاوز به افغانستان چنین می گوید:
» منصور حکمت جنگ آمریکا و جمهوری اسالمی را جنگ تروریستﮬا اعالم کرد وگفت مردم
متمدن با ید بسیج شوند به این جنگ پایان دﮬند و وظیفهﻯ مردم ایران را سرنگونی حکومت اسالمی
دانست .در افغانستان ﮬم جنگ آمریکا و طالبان را جنگ تروریستﮬا ارزیابی کرد .و گفت مردم نباید از
سرنگونی طالبان ناراحت باشند.
مردم ما از سرنگونی رضا شاه جالد ناراحت نشدند .اگرچه امپریالیستﮬا با اشغال ایران این کار
را کردند .شما اگر آنجا بودید شعارتان این بود که نباید رضا شاه سرنگون شود مردم باید با امپریالیستﮬا
به خاطر رضا شاه بجنگند .منصور حکمت می گفت مردم نبایست از سرنگونی رضا شاه ناراحت باشند.
جنگ دو نیروی ارتجاعی بود یکی رضا شاه وﮬیتلر و دیگری آمریکا و غرب .منصور حکمت جانب
ﮬیچ کدام را نمی گرفت .......منصور حکمت ﮬیچ وقت از تجاوز آمریکا به افغانستان و ﮬیچ کشوری
دفاع نکرد  .این شما بودید که از طالبان حمایت کردید و گفتید دست آمریکا از افغانستان کوتاه .یعنی
طالبان بماند و حکومت کند .منصور حکمت گفت ما از سرنگونی طالبان ناراحت نمی شویم .این شما
بودید که از سرنگونی طالبان ناراحت ﮬستید« .
می بینید که "حزب شبه کمونیست کارگری" چگونه از استعمار دفاع می کند و به توجیه آن می پردازد و به
خورد ﮬواداران بیسوادش می دﮬد .می گویند سرنگونی طالبان ناراحتی ندارد تازه باید خوشحال ﮬم بشویم و از
امپریالیستﮬا سپاسگزار ﮬم باشیم .چون این تجاوز باعث تضعیف اسالم سیاسی گشته و رژیم جدید بهتر از رژیم قدیم
یعنی طالبان است .....این ﮬواداران شستشوی مغزی شده ،نمی فهمند که منصور حکمت نقش مترقی برای امپریالیسم
قائل بود و از ﮬمین رو از تجاوز آمریکا به افغانستان دفاع کرد .سرنگونی رژیم طالبان را مثبت ارزیابی کرد.وی از
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"تمدن" که امپریالیسم!! باشد در مقابل "توحش" اسالم سیاسی دفاع کرد و به زیر چتر دروغین امپریالیستﮬا که با
تئوری جنگ تمدنﮬاﻯ پرفسور نژادپرست آمریکا ساموئل ﮬانتیگتون مصداق دارد به اشغالگری و تجاوز به کشورﮬا
برای غارت من ابع طبیعی و مستعمره کردن آنها لبیک گفت .منصور حکمت به نفی تئوری امپریالیسم که توسط لنین
فرموله شد رسید و سرنوشت غم انگیز این حزب از ﮬمینجا آغاز شد.این حزب ،لنینیسم را به دور ریخت و با کاریکاتور
حکمتیسم به میدان آمد و امروز به ﮬمدست امپریالیسم و صهیونیسم در ایران و منطقه بدل شده است.این عده ﮬنوز
نفهمیدند و یا خود را به نفهمی می زنند و فکر می کنند علت اشغال افغانستان مسئلهﻯ دموکراسی و حقوق بشر و به
خاطر آزادی زن بوده و نه موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی این کشور و انتقال لولهﮬاﻯ گاز از آسیای میانه .این عده
ﮬنوز نفهمیدند که نزاع امپریالیستﮬا بر سر تصاحب انرژی در منطقه چه نتایجی دارد و ایجاد پایگاهﮬاﻯ نظامی در
افغانستان و محاصرهﻯ چین و ایران و روسیه توسط آمریکا و متحدینش به چه معناست .تمام بحث و تالش ﮬواداران
منحرف و فریب خوردهﻯ این جریان جاسوس و گماشتهﻯ امپریالیسم ،بی خطر نشاندادن امپریالیسم و مثبت ارزیابی
کردن استعمارگران و سیاستﮬاﻯ استعماری غرب که "حامل تمدن و پیشرفت" است ،می باشد که از ﮬمان تئوری
ساموئل ﮬانتیتگتون الهام گرفته است.
ببینید در مورد اسرائیل چه می گویند:
» منصور حکمت گفت اسرائیل یک کشور دموکراسی است من ﮬم می گویم ﮬست .مگر آمریکا و
فرانسه و آلمان یک کشور دموکراسی نیستند.دموکراسی یعنی چه؟ یعنی یک حکومت سرمایهداری که در
آن پارلمان باشد و انتخابات باشد و ﮬر چند سال یکبار اعضای پارلمان و رئیس دولت انتخاب کنند .و
مردم ﮬم از یک آزادی نسبی برخوردار باشند و اگر از دولت انتقاد کردند شکنجه نشوند واعدام نشوند .با
این مشخصات ﮬم آمریکا دموکراسی است ﮬم فرانسه وﮬم اسراییل .و منصور حکمت این را گفت.اگر
آمریکا به ویتنام حمله می کند و ده میلیون آدم می کشد و فرانسه به الجزیره حمله می کند ربطی به
دموکراسیش ندارد ﮬنوز یک جامعهﻯ دموکراسی است .اگر اسرائیل به فلسطین حمله می کند ﮬزار ﮬزار
می کشد ﮬنوز یک جامعهﻯ دموکراسی است.
منصور حکمت ولنین معتقد بودند که حتی می شود از امپریالیست کمک گرفت و رژیم را
سرنگون کرد .خود لنین از امپریالیست آلمان کمک مالی گرفت و سوار بر قطار آلمانیﮬا وارد روسیه
شد و انقالب را رﮬبری کرد .ﮬیچ کمونیستی تا به حال جرأت نداشته که بگوید لنین مزدور امپریالیست
بود .اما منصور حکمت یک دالر از کسی نگرفت و شما به دروغ تبلیغات جمهوری اسالمی را علیهﻯ
انقالبیون پخش می کنی و به دروغ  ....سند نشان دﮬید« .
می بینید که ﮬواداران این حزب کذائی و ضد کارگری چگونه بی شرمانه از یک رژیم نژاد پرست ،تروریست و
فاشیست دفاع می کنند.
این ﮬواداران فریب خورده ﮬنوز نفهمیدهاند که رژیم اسرائیل یک رژیم نژاد پرست و متجاوز است ،وارداتی
است و با یاری امپریالیستﮬا سرزمین فلسطین را اشغال کرده است .یک رژیم استعماری و اشغالگر و نژادپرست
است.در قانون اساسی اسرائیل از عربﮬا به عنوان شهروندان درجه دوم نام برده می شود،این شهروندان حق انتخاب
نمایندگان خود را ندارند ،حق اجازهﻯ سفر و حتی به شهر و به روستا را ندارند ،در مناطقی دیوار بلند به بلندی برج
ایفل کشیدند.....این بیخردان برای توجیه رژیم نژاد پرست اسرائیل به سیاستﮬاﻯ نژاد پرستانه و ضد خارجی ممالک
اروپائی اشاره می کنند اما ﮬنوز نفهمیبدها ند که در ﮬیچ جای قانون اساسی ،ممالک اروپائی در دفاع از نژاد پرستی و
پست شمردن بخشی از شهروندان جامعه سخن نرفته است و این خود دست آورد مردم و نیروﮬای مترقی این
کشورﮬاست .این جماعت ارتجاعی برای توجیه دفاع از اسرائیل دست به دروغ و تحریف می زنند و نمی خواﮬند دو
رژیم آفریقای جنوبی آپارتاید و صهیونیست اسرائیل را درکنار ﮬم قرار دﮬند و با سفسطه و مغلطه کاری از صهیونیسم
حمایت می کنند.
ﮬواداران "حزب کمونیست کارگری" از یک طرف به انکار دریافت پول از اسرائیل می پردازند ،زیرا
بی خبرند ،از باال به آنها دروغ می گویند .از طرفی مغزشان را با دروغ و جعلیات و اطالعات غلط پر می کنند که بعله
لنین ﮬم از آلمان پول گرفت حتی سوار قطار آلمان شد و دست به انقالب زد ،پول گرفتن از امپریالیستﮬا و
صهیونیستﮬا عیب نیست ،اگر ﮬم منصورحکمت کمک مالی گرفت کار خوبی کرد .این فریب خوردگان ﮬم به کتمان
دریافت پول از اجانب می پردازند و ﮬم به توجیه دریافت آن می پردازند.
مجاز دانستن دریافت کمک مالی از رژیم نژاد پرست غیر اسالمی اما صهیونیست اسرائیل چیز پنهانی نیست.
اعضای سابق دفتر سیاسی این "حزب کمونیست کارگری" آقایان ایرج آذرین و رضا مقدم در کتاب خود افشا کردهاند.
اساسا ً اگر دریافت کمک مالی از اسرائیل موضوعیتی نداشته باشد چرا در دفتر سیاسی قطعنامهﻯ درونی شماره .......
به تصویب رساندند و اخذ پول از اسرائیل را مجاز دانستند؟ می بینید این جماعت پاسخی در قبال این سئواالت ندارند و
به صورت سیستماتیک از ارتجاع جهانی دفاع می نمایند .در مورد افغانستان ،تجاوز به عراق ،اخیراً لیبی و امروز دفاع
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از سوریه و فردا به حمایت از تجاوز مستقیم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران خواﮬند پرداخت .روح حاکم بر
نوشتهﮬا و تبلیغات این جریان ضد کمونیست و ضد ایرانی دفاع از استعمارگران و توجیه تجاوز به ایران.است.....
ببینید در مورد " انقالب سوریه" چه می گویند:
» درسوریه مثل لیبی انقالب مردم رژیم ارتجاعی بشار اسد متحد جمهوری اسالمی را کالفه کرده
و بزودی آن را سرنگون خواﮬد کرد .این یک انقالب تودهاﻯ و مسلح است که غرب ﮬم می خواﮬد از آن
به نفع خود بر آن سوارشود« .
توجه می فرمائید ،نظرات این حزب درﮬمهﻯ زمینهﮬا ارتجاعی و استعماری است .مأموریت دارد تا با خلع
سالح ایدئولوژیک حریفان خود از استعمار فضیلتی بسازد و به خورد مردم دﮬد و راه را برای پیشروی صهیونیستﮬا
در ایران ﮬموار نماید .این فریب خوردگان سیاسی که به تبلیغ سیاستﮬاﻯ استعماری مشغولند ﮬنوز نفهمیدهاند که آنچه
در سوریه جریان دارد جنگ تودهﮬاﻯ 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 ﮬمدستی
سازمان تروریستی و قرون وسطائی القاعده برای سرنگونی رژیم مستقل سوریه و برپائی رژیم گماشتهاﻯ
نظیررژیمﮬاﻯ عراق و لیبی و افغانستان است .یعنی رژیمی به مراتب ارتجاعی تر از رژیم سکوالر بشار اسد.
امپریالیستﮬا می خواﮬند سوریه را تکه پاره کنند و شرایطی مثل لیبی را بر مردم تحمیل نمایند .ﮬمهﻯ این تقالﮬا و
کوششﮬاﻯ ضد بشری برای تأمین منافع امپریالیست آمریکا در منطقه است .فریب خوردگان سیاسی نمی فهمند که باید
تضاد فرعی و اصلی را ازﮬم تمیز داد و تمرکز را برافشای متجاوزین قرارداد .انها نمی خواﮬند بفهمند که مسبب اصلی
اوضاع کنونی امپریالیست آمریکاست و ﮬمهﻯ اسناد منتشره ،از این سخن می گویند .بخش بزرگی و یا اکثریت مردم
سوریه به شدت مخالف تجاوز نظامی به کشورشان ﮬستند و رژیم بعث بشار اسد را به آلترناتیوﮬای مخوف کنونی به
رﮬبری "ارتش آزاد سوریه ترجیح می دﮬند ،بخش کوچکی ﮬم در یکی دو شهر با رژیم مخالفند و با موج ﮬمراه شدند و
یا گروﮬی از آنها فریب خوردند و در دام مرتجعین افتادند .در اینجا شعار "نه به این و نه به آن ،نه قم خوبه و نه کاشون
و لعنت به ﮬردوتا شون "کارساز نیست ،ظاﮬراً شعار مستقل و رادیکالیست اما عمالً به نفع امپریالیسم و نیروﮬای
ارتجاعی و نقض حق حاکمیت ملی سوریه تمام می شود ،ﮬمان طور که در عراق و لیبی و افغانستان شد ....باید ضمن
محکوم کردن تجاوز و توطئه علیهﻯ سوریه ،سرنگونی رژیم و ﮬر 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.

جایزه صلح را برچینید!
سرمقالهﻯ پرولتر شماره  ،82ارگان سیاسی حزب کمونیست سوئد اکتبر 2412
کمیتهﻯ صلح نوبل نروژ بازﮬم دست گل به آب داد و با ﮬمان قابلیتﮬاﻯ تمام نشدنى با اعطای جایزهﻯ صلح به
اتحادیهﻯ اروپا تمام ایدهﻯ جایزهﻯ صلح را به ریشخند و استهزا مي گیرد .پرسش این است :به چه دلیل اتحادیهﻯ اروپا
باید جایزهﻯ صلح نوبل را دریافت کند؟
آری ،کالم ارزش واقعی خود را نمی یابد.چنین اقدامی ﮬم زمان که یک فاجعه است ،درعین حال مضحک ،کامالً
بی ربط وعجیب و غریب و حیرت انگیز ،اقدامی ناصواب ،یک شوخى و در عین حال به شیوهاﻯ دردناک و ظاﮬراً
صحیحی تنظیم شده است.
حامى اتحادیهﻯ اروپا "توربیون یاگالند" و کمیتهﻯ او ،براﻯ لذت و بهره مندﻯ صاحب منصبان سرمایهدار که
در این لحظه جنگ را علیهﻯ کارگران اروپا به راه انداختهاند ،از دروغ تمجید مي کنند تا به آرایش پروژهﻯ متزلزل
اتحادیهﻯ اروپا به پردازند و به این پروژه شکوه و جالل اعطا نمایند.
به ﮬمین خاطرما چنین اقدامی را عذاب آور و دردناک می دانیم" .یاگالند" و شرکاء ،جایزهﻯ صلح را به
اتحادیهﻯ اروپائى می دﮬند که علیهﻯ مردم خودش جنگ به راه انداخته ،اما نه با سالحﮬاﻯ خودکار و تانک ،ﮬنوز نه،
اما با ابزارﮬاﻯ دیگرﻯ که براﻯ جنگ طبقاتى غریبه نیستند .در یونان و دیگر کشورﮬاﻯ بحران زده ،کارگران و مردم
فقیر را آگاﮬانه و طرح ریزی شده در رنج و مصیبت نشاندهاند تا نخبگان در قدرت از بحرانى که خود مسبب آن بودهاند
بدون تحمل آسیبى جان سالم به در برند .نتایج اجتماعى چنین سیاستی جز ویرانگری و اعالن جنگ علیهﻯ رفاه و
خدمات اجتماعى و حقوق کارگران ،گسترش فقر و بیکاری جمعی و گرسنگی و فرار نیست.
این اتحادیهﻯ اروپاﻯ سال  2412است ،دستگاﮬى براﻯ جنگ طبقاتى ،ستاد ارتشى در جنگ علیهﻯ طبقهﻯ
کارگر .اعطای جایزهﻯ صلح به این دستگاه کامالً مضحک است.
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لیبرالﮬاﻯ ریاکار ما اعتراض کرده و مي گویند که این اتحادیهﻯ اروپاﻯ کنونی نیست که به دریافت جایزهﻯ
صلح نایل می آید ،بلکه ایدهﻯ شگفت انگیز پشت اتحادیهﻯ اروپا ،ایدهاﻯ که بر اساس افسانهﮬاﻯ صلح ابدﻯ بین دو
دشمن تاریخى ،آلمان و فرانسه ایجاد نموده ،جایزهﻯ صلح را دریافت مي کند.
واقعا ً که باید مورد ستایش قرار گیرد؟
در این مورد مانند محقق صلح  Öbreg Janمي توان گفت" :کمى دیر است که  64سال بعد جایزهاﻯ بدﮬیم .اما
تقریبا ً به درستى در تطابق با سطح دانش کمیتهﻯ نوبل قرار دارد".
با این حال ما  Öbregرا کمى مهربان در مي یابیم.به دلیل این که آن نظریهﻯ بى ﮬمتا ،افسانهاﻯ بیش نیست .ما
بهیچ عنوان تردیدﻯ نداریم که آقایانى که معموالً به عنوان بنیانگذاران اتحادیهﻯ اروپا قلمداد مي شوند از داشتن تمایل به
یک صلح واقعى به ﮬیجان آمده بودند .در جنگ جهانى دوم اروپا ،فکر یک جنگ جدید براﻯ بسیارﻯ وحشتناک بود.
مسئله فقط اینست که صلح طلبى آن کاذب است .اتحادیهﻯ فوالد ــ ذغال سنگ نه به دلیل ایجاد آشتى ابدﻯ میان آلمان و
فرانسه ،این فقط ظاﮬر قضیه بود ،بلکه جهت متحد نمودن اروپاﻯ غربى ،با آمریکا به عنوان قابله ،در جنگ سرد علیهﻯ
اتحاد جماﮬیر شوروﻯ تأسیس شد .اتحادیهﻯ اروپا به عنوان یک ائتالف امپریالیستى ،میان سرمایهداران اروپا و میان
آمریکا و اروپاﻯ غربى ،برای اﮬداف آزمندانه ،ساخته شد.
آلمان و فرانسه دیگر با یکدیگر نمي جنگند ،دقیقا ً مانند دشمنان میراٽ کهن ،سوئد و دانمارک .اما کشورﮬاﻯ
عضو اتحادیهﻯ اروپا از ده سال پیش در افغانستان مي جنگند ،در لیبى جنگیدند ،و جنگى که آنها در سوریه درگیر آنند،
اگر چه به عنوان حامى ضد انقالب در جنگ داخلی عمل می کنند.
اتحادیهﻯ اروپا قبل از ﮬرچیز از طریق کشورﮬاﻯ اعضاﻯ خود مي جنگد ،اما طرحﮬاﻯ جنگى به طور
فزایندهاﻯ ﮬماﮬنگ تر مي شوند ،مانند جنگ لیبى ،و ﮬدف اعالم شده اینست که نیروﮬاﻯ تحت رﮬبرﻯ اتحادیهﻯ اروپا،
در ﮬر جائى که منافع سرمایهﮬاﻯ اروپائى در معرض خطر قرار گیرد مشترکا ً اقدام نمایند.
با اینحال اتحادیهﻯ اروپا ،خودش ،جنگى را در اروپا ایجاد نموده است .به دلیل این که اگر اتحادیهﻯ اروپا در
سال  ،1992شتابان ،بوسنى و ﮬرزگوین جدائى طلب را به رسمیت نمي شناخت ،علیرغم ﮬشدارﮬاﻯ سازمان ملل متحد
و در اقدامى تحریک آمیز آشکار علیهﻯ خواست مردم صربستان ،ﮬنوز امیدﻯ به یک راه حل صلح آمیز وجود داشت.
در عوض توسط دخالت اتحادیهﻯ اروپا یک جنگ داخلى خونین آغاز شد.
این پروژهﻯ جنگ طلبانه ،که فهرست تخلفات آن مي تواند به صورت قابل مالحظهاﻯ طوالني تر بشود ،از
طرف توربیون یاگالند و شرکاء انتخاب شده تا پاداش جایزهﻯ صلح را به او(اتحادیهﻯ اروپا) اعطا نمایند .این امر در
اساس شگفت انگیز است ،اما سازگار در رابطه با سنت پلید کمیتهﻯ صلح نوبل .آن کسى که بتواند به رئیس جمهور
جنگ افروز آمریکا جایزهﻯ صلح بدﮬد مي تواند از طرح جنگى اتحادیهﻯ اروپا نیز تمجید نماید.
در حال حاضر در نروژ مطرح شده است که کمیتهﻯ نوبل را در نروژ تعطیل و اعطاﻯ جایزه را به سوئد منتقل
نمایند .ما ناخشنودﻯ نروژيﮬا را درک مي کنیم .کمیتهﻯ نوبل موجبات بى آبروئى نروژ شده است.
ما از صمیم قلب تشکر مي کنیم اما پاسخمان به پیشنهاد انتقال کمیته به سوئد مطلقا منفیست .یک کمیتهﻯ نوبل
سوئدﻯ احتماالً قادر به شکست دادن ﮬمتاﻯ نروژﻯ خود در انطباق پذیرﻯ امپریالیستى نیست و ما ابداً تمایلى نداریم که
بار این شرم را بر دوش بکشیم.
در عوض جایزهﻯ صلح را با این اظهار قطعى که افکار صلح طلبانهﻯ آلفرد نوبل را نمي توان در جهانى که
کامالً تحت ُسلطهﻯ امپریالیسم قرار دارد حفظ کرد ،تعطیل کنید.

********

مصاحبه با سازمان انقالبی افغانستان پیرامون اوضاع افغانستان
بزودی یازدﮬمین سالگرد اشغال وحشیانهﻯ افغانستان فرا می رسد .فرصت را مغتنم شمرده مصاحبهاﻯ به
صورت مکتوب در مورد افغانستان با سازمان انقالبی افغانستان که در افغانستان حضور دارد و علیهﻯ متجاوزین
می رزمد انجام دادهایم .حزب ما از ﮬمان آغاز ،قاطعانه اشغال افغانستان توسط امپریالیست آمریکا و متحدین
ارتجاعیا ش را محکوم کرده و از ﮬیچ کوششی در افشای استعمارگران و ﮬمبستگی با خلق برادر افغانستان دریغ
نورزیده است .باشد تا مصاحبهﻯ کنونی گامی در افشای ﮬرچه بیشتر امپریالیستﮬا و نوکران ایرانی ،افغانی و منطقهاﻯ
آنها که ﮬر روز با جعل و دروغ به قلب حقایق و کتمان بمباران روستاﮬا و کشتار و ویرانی می پردازند و از استعمار،
فضیلتی ساخته و از "دموکراسی و آزادی" در افغانستان سخن می گویند.،باشد .
هئیت تحریریه توفان
شهریور ماه 3193سپتامبر 0230
***
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سئوال :رفقای عزیز ،در آستانهﻯ یازدﮬمین سالگرد اشغال افغانستان قرار داریم و کشتار مردم بیگناه ﮬم چنان
ادامه دارد .شما دورنمای خروج نیروﮬای متجاوز از افغانستان را چگونه می بینید؟ آیا قدرت گیری دموکراتﮬا با
انتخاب ریاست جمهوری "بارک اوباما" تأثیری برافغانستان داشته است؟ شما اوضاع را چگونه می بینید؟
سازمان انقالبی افغانستان:
قبل از ﮬمه اجازه دﮬید به خاطر فراﮬم نمودن زمینهﻯ مصاحبه ،از رفقای "توفان" سپاسگزاری نمائیم .سازمان
انقالبی افغانستان باور دارد که نیروﮬای اشغالگر آمریکائی تا زمانی که با دستان توانای تودهﮬاﻯ ستمکشیدهﻯ افغانستان
تحت رﮬبری حزب مارکسیستی از سرزمین سوختهﻯ ما چخ نشوند ،ﮬیچگاه کشور ما را ترک نخواﮬند کرد .موقعیت
استراتیژیک افغانستان و ﮬمسایگان اتمی چون روسیه ،چین ،پاکستان ،ﮬندوستان و ایران (در تقالی دست یابی) ،آمریکا
را وا می دارد تا با ریختن خون تودهﮬاﻯ زحمتکش افغانستان حضور نظامی ،استخباراتی و ملکی خود را با چنگ و
دندان حفظ نماید؛ از سوی دیگر منابع طبیعی زیرزمینی ،مواد مخدر و آزمایش اسلحهﻯ جدید از سوی آمریکا و متحدان
در افغانستان ،عطش ماندن در سرزمین ما را از سوی امپریالیستﮬاﻯ مختلف و در رأس ﮬمه آمریکا بیشتر می سازد.
طوری که گفته می شود ،قرار است نیروﮬای خارجی در سال  2418افغانستان را ترک گویند ،اما آنچه از فعالیتﮬاﻯ
نظامی و ساختمانی آمریکائیﮬا پیداست ،این که نیروﮬای نظامی آمریکا پایگاهﮬاﻯ خود را طوری می سازند که بتوانند
دهﮬا سال از آنها کار بگیرند .کار در برخی از پایگاهﮬاﻯ نظامی آمریکا از سال  2441آغاز و تا حال به پایان نرسیده
است .وزیر خارجهﻯ آمریکا ﮬیلری کلنتن در نوشتهاش در مورد افغانستان در "فارن میدیا پالیسی" نگاشته است که این
تازه شروع کار است و آنانی که (آمریکائیﮬا) خواستار خروج نیروﮬای آمریکائی از افغانستان ﮬستند ،نمی دانند که ما
برای چه به آنجا رفته بودیم که با این عجله از آن برآئیم؛ ما ﮬنوز به آنچه درین منطقه نیاز داریم ،نرسیدهایم .این گفتهﮬا
به خوبی نشان می دﮬد که افغانستان جائی نیست که اشغالگران آمریکائی به این زودی از آن برایند و به این آسانی آن را
از دست بدﮬند.
قدرت گیری دموکراتﮬا با انتخاب "بارک اوباما" نه تنها وضعیت در افغانستان را بهبود نبخشید (طوری که
برایش تبلیغ می کردند) بلکه با گذشت ﮬر روز جنایات امپریالیستﮬاﻯ آمریکائی در کشور ما سیر صعودی را پیموده
است .خصلت جنایتکارانهﻯ امپریالیزم را نمی توان با تغییر و تبدیل چهرهﮬا و مهرهﮬا تغییر داد .انتخاب "بارک اوباما"
منحیث اولین رئیس جمهور سیاه پوست در تاریخ آمریکا در حقیقت ماسکی بود بر چهرهﻯ خونریز امپریالیزم آمریکا.
"دموکراتﮬا" و «جمهوری خواﮬان» ﮬر دو برای نظامی خدمت می کنند که از سراپای آن خون خلقﮬاﻯ تحت ستم و
اسیر می چکد .برای گردانندگان سیاست آمریکا ،تنها چیزی که در اولویت قرار دارد ،منافع آمریکا و ﮬژمونی آن است،
حال اگر این منافع توسط بوش بهتر تأمین شده بتواند ،او را برای دو دورۀ پی ﮬم روی کار می آورند و اگر سیاه پوستی
چون اوباما که با انتخابش بسیاری از ساده لوحان فکر می کردند آمریکا از سیاست جنگ ،دست خواﮬد کشید و راه
«صلح» را با "تغییر" در پیش خواﮬد گرفت ،او را روی قدرت می آورند و برای بار دوم نیز انتخابش خواﮬند کرد.
آنچه درین میان برای امپریالیستﮬا ﮬرگز اﮬمیت ندارد ،برباد رفتن ملتﮬا ،به خاک و خون کشیدن تودهﮬا ،ویرانی
کشورﮬا و نابودی فرﮬنگﮬاست ،لذا نه بوش و نه اوباما و نه ﮬیچ چهرهﻯ دیگری در آمریکا می تواند در کشورﮬا به
ویژه کشور ما تأثیر مثبتی داشته باشد.

سئوال :بسیاری از نیروﮬای اپوزیسیون ایرانی از طرح خواست فوری خروج نیروﮬای بی قید وشرط ارتش
متجاوز آمریکا از خاک افغانستان امتناع می کنند به این دلیل که قدرت سیاسی در دست جریانات مذﮬبی و ارتجاعی
قرار خواﮬد گرفت .برخیﮬا مانند "جریان شبه کمونیست کارگری منصور حکمت" حتی اشغال افغانستان توسط آمریکا
را مثبت ارزیابی می کند ،زیرا معتقدند که قوای امپریالیستی آمریکا و ناتو حاملین تمدن و مدرنیسم در افغانستان
می باشند و آن را بر طالبان ترجیح می دﮬند ...نظر حزب شما در مورد طرح فوری خروج بی قید وشرط اشغالگران
امپریالیست از خاک افغانستان چیست؟ آیا درین مورد در بین جنبش افغانستان وحدت نظر وجود دارد؟
سازمان انقالبی افغانستان:
این نه تنها نیروﮬای اپوزیسیون ایرانیاند که از طرح خروج فوری بی قید وشرط ارتش متجاوز آمریکا از خاک
افغانستان امتناع می کنند که یک تعداد از نیروﮬای «چپ» داخل کشور ما نیز بی شرمانه حضور امپریالیستﮬا را در
افغانستان مؤثر دانسته ،جنگ تجاوزگرانهﻯ آنان را "ضربه زدن به فیودالیزم" نام می گذارند .عدهاﻯ دیگر ،اشغالگران
را حامی حقوق بشر دانسته ،در ابتدای تجاوز آشکار و مستقیم بر افغانستان ،آن را "مداخله" تیوریزه کردند و ادعا
نمودند که نیروﮬای اشغالگر بر اساس مجوز سازمان ملل به افغانستان آمدهاند ،بنا ً این تجاوز نبوده بلکه مداخله در امور
داخلی کشور ماست .لذا جای تعجب نیست که "جریان شبه کمونیست کارگری منصورحکمت" اشغال افغانستان را توسط
نیروﮬای آمریکائی و ﮬم پیمانان ناتوئی آن گام مترقی و به سوی تمدن بداند.
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ما باور راسخ داریم که استعمار بدتر از استبداد است ،و ﮬیچ کشور امپریالیستی نمی تواند برای کشور دیگری
دموکراسی ،سعادت ،خوشبختی ،آرامی و امنیت بیاورد .این که بعد از خروج نیروﮬای اشغالگر ،قدرت سیاسی در دست
جریانات مذﮬبی و ارتجاعی قرار خواﮬد گرفت ،جز تحلیل کودکانه از وضعیت افغانستان و بی خبری از ماﮬیت
امپریالیزم چیز دیگری نیست .آیا ﮬمین اکنون قدرت سیاسی در افغانستان در دستان آلوده به خون جریانات مذﮬبی و
ارتجاعی قرار ندارد؟ آیا از رأس تا ذیل دولت پوشالی از ﮬمین جریانات مذﮬبی و ارتجاعی پُر نیست؟ آیا حضور
نیروﮬای اشغالگر توانسته است به مردم دموکراسی ،آزادی ،برابری و خوشبختی به ارمغان بیاورد؟ اگر جواب منفی
باشد ،در آن صورت آیا بهتر نیست که نیروﮬای اشغالگر آمریکائی و غیر آمریکائی ﮬمین امروز کشور ما را ترک
نموده و مردم ما را بگذارند خودشان سرنوشت خود را تعیین نمایند؟ اگر ما باور داریم که سرشت و ماﮬیت امپریالیزم با
جنایت و خون عجین شده است ،چه تفاوتی می توان بین طالبان و نیروﮬای امپریالیستی قائل شد جز این که ﮬر دو
می کشند ،می درند ،پاره می کنند ،به زنجیر می کشند ،برده می سازند ،تودهﮬا را تحمیق می کنند و غیره؟ نیروﮬای
اشغالگر آمریکائی و طالبان را در تحلیل نهائی می توان دو روی یک سکه دانست.
سازمان انقالبی افغانستان خواﮬان خروج بدون قید و شرط امپریالیستﮬا از کشور ما می باشد و باور دارد که
سرنوشت ملت و کشور ما باید به دست خود مردم رقم بخورد نه اشغالگران آمریکائی و غیر آمریکائی ،زیرا آنچه را ما
در طول بی ش از ده سال گذشته در جریان تجاوز آمریکا بر افغانستان با گوشت و پوست خود لمس نمودهایم ،اینست که
آمریکائیﮬا و اشغالگران دیگر جز تباﮬی و بربادی چیزی برای این سرزمین درد دیده و مردمان زحمتکش آن به
ارمغان نیاوردهاند .فقط با خروج بدون قید و شرط نیروﮬای امپریالیستی و قطع مداخلهﻯ ﮬمسایگان طماع افغانستان و به
پیروزی رسیدن دولتی مبتنی بر اراده و خواست مردم است که می توان به آیندهﻯ درخشان افغانستان امیدوار بود ،در
غیر آن نیروﮬای تجاوزگر ،با گذشت ﮬر روز بر جنایات خود و بدبختی ﮬای مردم می افزایند.
تا جائی که سازمان انقالبی افغانستان با سازمانﮬاﻯ چپ انقالبی دیگر در ارتباط قرار دارد ،ﮬمه خواﮬان خروج
بدون قید و شرط نیروﮬای اشغالگران امپریالیست از کشور ما ﮬستند ،اما عدهاﻯ که زیر نام «چپ» خزیدهاند و به اغوا
و فریب دیگران می پردازند ،نه تنها خواﮬان خروج نیروﮬای خارجی از افغانستان نیستند بلکه حضور آنها را نیاز
می دانند.
سئوال :طبق اخبار چند ماه اخیردر رسانهﮬاﻯ غربی تلفات نیروﮬای متجاوز در افغانستان رو به افزایش است و
دولت کرزای دلیل این امر را آزادی فعالیت گروهﮬا در خاک پاکستان و مماشات دولت پاکستان با این جریانات می بیند.
آیا امکان درگیری بین دولت پاکستان و دولت افغانستان وجود دارد؟
سازمان انقالبی افغانستان:
ﮬمان طوری که اشاره نمودهاید ،تلفات نیروﮬای متجاوز نسبت به ﮬر زمان دیگر در ماهﮬاﻯ اخیر افزایش
چشمگیری داشته است ،چه از سوی مخالفان مسلح دولت و چه توسط سربازان ارتش و پولیس افغانستان .دخالت دولت
مزدور و ارتجاعی پاکستان به ویژه سرویس اطالعاتی آن کشور (آی اس آی) در امور داخلی افغانستان و موجودیت
النهﮬاﻯ تروریستان بینالمللی در خاک آن کشور از سالﮬا بدین سو بر کسی پوشیده نیست .دولت پاکستان به ﮬمکاری
مستقیم آمریکا و عربستان سعودی  ،طالبان را در بدو ایجاد در کشور خود پرورش داد و ﮬنوز ﮬم بعد از گذشت نزدیک
به دو دﮬه ،حامی منافع پاکستان در افغانستان پنداشته می شوند .از آنجائی که دولتﮬﺎﻯ غیر مردمی ﮬر دو کشور
افغانستان و پاکستان از مزدوران درجه یک آمریکا در منطقه شمرده می شوند ،لذا امکان درگیری بین دو کشور از
سوی دولتﮬا در حال حاضر کامالً منتفی است ،زیرا ﮬر دو از یک آبخور ،آب می خورند و این برای آمریکا که در پی
تأمین منافع خود در این منطقه است ،نه تنها قرین به صرفه نیست بلکه کشنده نیز است .در صورتی که آمریکا تشخیص
دﮬد که جنگ بین دو کشور می تواند سود و منافع بیشتری برایش به ﮬمراه بیاورد ،لحظهاﻯ درین کار درنگ نخواﮬد
کرد ،اما چیزی که در حال حاضر در مورد این مسئله وجود دارد ،جنگ بین دو کشور نه بلکه حفظ آرامش کنونی
است ،تا زمانی که آمریکا و متحدان او به آن نیاز ببینند.
با تشکر ازاینکه مصاحبهﻯ ما را پذیرفتید .برایتان در مبارزه برای رﮬائی ملی و انقالب دموکراتیک نوین در
افغانستان آرزوی پیروزی و موفقیت داریم.

ﮬئیت تحریریه
شهریور ماه 1191

*********
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محاصرهﻯ کاروان صلح ،جنایت علیهﻯ بشریت است

بار دیگر نیروی دریائی رژیم تروریست و نژادپرست اسرائیل ،یک کشتی حامل فعاالن طرفدار ملت تحت ستم
فلسطین را که در صدد بود تا با درﮬم شکستن محاصرهﻯ نوار غزه وارد این منطقه شود ،متوقف کرده است.
فعاالن کشتی "استل "روز ﮬفتم اکتبر ،به ﮬمراه  24فعال طرفدار فلسطینیان از ﮬشت کشور مختلف ،بندر ناپل را
به مقصد غزه ترک کردند.
این کشتی حامل تجهیزات داروئی و بهداشتی ،سیمان ،کتاب کودکان ،اسباب بازی از جمله توپ فوتبال ...بوده
است.
کشتی استل ،از جمله تازه ترین کشتیﮬائ ی است که عزمش را با تمام خطراتی که سرنشینان آن را تهدید می کند
جزم کرده تا محاصرهﻯ غزه را درﮬم شکند و افکار عمومی جهان را نسبت به محاصرهﻯ جنایتکارانه و ضد بشری
بیش از یک و نیم میلیون زن و مرد و کودک را جلب نماید.
سرنشینان این کشتی ﮬدفی جز خدمت به مردم تحت محاصرهﻯ غزه و دفاع از حقوق بشر ندارند .ﮬمان حقوق
بشری که مرتب و به طور سیستماتیک توسط رژیم اسرائیل پایمال می شود و از طرف آمریکا و ممالک اروپائی مورد
حمایت قرار می گیرد .به خاطر احترام به حقوق بشر از سرنشینان شجاع کشتی صلح "استل" دفاع کنیم و محاصرهﻯ آن
توسط اسرائیل را محکوم نمائیم.
سکوت در مقابل محاصرهﻯ غزه و تشنگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین تائید جنایت علیهﻯ بشریت است.
**********

در حاشیهﻯ اعتراضات درخشان کارگران فرانسه

پیکار علیهﻯ ریاضت کشی احتیاج به رهبری سیاسی دارد
خالصهاﻯ از سرمقالهﻯ الفورش ،ارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه ،ماﮬنامه شماره  511اکتبر 2412

تظاهرات  12سپتامبر در پاریس
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تصمیم مدیران کمپانی ذوب فلز (آرسلور متال ) برای تعطیل آخرین کورهﮬاﻯ بلند حکایت از یک چرخش
اقتصادی در کشورمان دارد .اﮬمیت فوقالعادهﻯ این ساختار صنعتی ،به جای خود .اما با تعطیل آن صدﮬا شغل ،کلی
مهارت و کاردانی از میان می رود .در قبال غول جهانی فوالد ...دولت جرأت نمی کند که از خود واکنش نشان دﮬد،
تصمیمی اتخاذ نماید ،حاضر نیست صنعت ذوب فلز را ،بدون پرداخت غرامت ملی کند .تازه این به معنای صرفنظر
کردن از یارانهﮬاﻯ تا کنونی نیست .تسویه حساب آخرین مراحل مالی که ﮬیچ ،پای ثروتی کالن ،محصول استثمار
ﮬزاران کارگر طی سالیان متمادی در میان است.
نامیدن "جنایتکاران اقتصادی" ضروری است ،تا بتوان انحصارات را تحت تعقیب قرار داد ...بکوشیم تا این
پیشنهاد در میان مردم اشاعه یابد ...به یک عینیت سیاسی بدل شود.
با فراخوان مشترک  64سازمان سیاسی ،سندیکاﮬا ،انجمنﮬا علیهﻯ توافق مرکوزی ،علیهﻯ ریاضت کشی ،در
روز سیام سپتامبر سال جاری میالدی ،ماه گذشته ،دهﮬا ﮬزار نفر در پاریس راﮬپیمائی کردند ...جبههﻯ چپ در این
بسیج تودهاﻯ نقشی تعیین کننده داشت .با طرح ایدهﻯ برگزاری یک تظاﮬرات ملی علیهﻯ توافق مرکوزی ،موضوع این
توافق ،تصویب آن توسط نمایندگان پارلمان ،بدون یک ﮬمه پرسی ...را به زیر سئوال برد .حال آن که دولت می خواست
ﮬمهﻯ کارﮬا سریع ،بدون بحث خاتمه پیدا کند .این بسیج پیوند میان توافق مرکوزی با سیاست ریاضت کشی جاری را به
دست داد ...سیاستی که به خلقﮬاﻯ یونان ،اسپانیا ،پرتقال ،ایتالیا ...تحمیل شد ،تمام کشورﮬای اتحادیهﻯ اروپا را تابع
فرمان بازارﮬای مالی و اولیگارشی کرد .کلی تالش شد تا این اعتراضات کارگری و تودهاﻯ علیهﻯ ریاضت کشی،
مورد توجه قرار نگیرند .بایکوت رسانهﮬا بیخود نبود .میلیون نفر در پرتقال ،اسپانیا و یونان ،در یک روز ،راﮬپیمائی
کردند ،دهﮬا ﮬزار نفر در فرانسه و آلمان ،در ایتالیا و انگلستان و...
باید برای هماهنگی بسیج ،شروع تجمع در یک روز واحد ،فعالیت کنیم .به این منظور ،باید میان نیروﮬای
چپ ،ﮬواداران تحول اجتماعی ،آنان که علیهﻯ نئولیبرالیسم مبارزه می کنند و از سوسیال ــ لیبرالیسم متمایزند،
ﮬماﮬنگی بیشتری به وجود آوریم و این ایده را در ﮬر کشور و سطح بینالمللی گسترش دﮬیم.
جبههﻯ چپ باید برای مسئولیت سیاسی خود پاسخگو باشد
جبههﻯ چپ ،با برجسته کردن مسئلهﻯ توافق مرکوزی و با کار برای بسیج نیرومند خیابانی ،در "آزمایش"
بازگشت به عرصهﻯ سیاسی موفق شد ...برای رد توافق مرکوزی نقش کلیدی داشت .کاری کرد که سندیکاﮬا ،انجمنﮬا،
احزاب سیاسی ...به خیابانﮬا بیایند .جای سازمانﮬاﻯ مختلف را نگرفت ،اما تالش کرد تا با حفظ یکپارچگی ،ﮬر یک
از آنها جای خود را پیدا کند .برای تداوم حضور خود در جنبش کارگری و تودهاﻯ ،که از آن نیرو می گیرد ،جبههﻯ
چپ باید در کنار کسانی باشد که علیهﻯ بیکارسازی ،حذف خدمات اجتماعی ...مبارزه می کنند .باید برای اتحاد
جبههﮬاﻯ مقاومت ،در یک حرکت دستجمعی ،حول مطالبات اجتماعی و سیاسی فعالیت نماید .طبقهﻯ کارگر ما ،جوانان
ما ،خلق ما احتیاج به یک جبههﻯ رزمنده ،بسیج کننده و مقاوم در قبال سیاست الیگارشی ،احتیاج به یک جبههﻯ سیاسی،
حامل آلترناتیوی برای جدا شدن از نظام ...دارد.
***

گشت و گذاری در فیسبوک

پاسخ به برخی از سئواالت دوستان
سئوال :چرا این ﮬمه علیهﻯ اسرائیل می نویسیم .آیا اسرائیل واقعا ً این ﮬمه خطرناک است؟
پاسخ :رژیم نژاد پرست و متجاوز اسرائیل قبل از روی کارآمدن غاصبان انقالب بهمن وجود داشته ،سرزمین
فلسطین را به اشغال خود درآورده ،به اردن و مصرتجاوز کرده ،بخشی از خاک سوریه و مصر را اشغال کرده و به
عنوان غدهﻯ سرطانی و چماق آمریکا در خاورمیانه عمل نموده است .پس این عربده کشیﮬا و تهدیدات و لشکرکشیﮬا
سابقهﻯ طوالنی دارد وعمرش طوالنی تر از عمردستاربندان جنایتکارحاکم بر ایران است.توجه داشته باشید در
بحبوحهﻯ جنگ عراق علیهﻯ ایران،اسرائیل فرصت را مغتنم شمرد نیروگاه انرژی ﮬستهاﻯ عراق را بمباران کرد .در
چند سال گذشته نیز یک کارخانهﻯ غیر نظامی سوریه را به بهانهﻯ تولید سالح شیمیائی بمباران کرد.....می بینید رژیم
اسرائیل یک رژیم آدمخوار،متجاوز و فاشیست و نژاد پرست و ناقض تمامی قوانین و حقوق بینالملل است که بیش از
 64سال سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورده و ﮬیچ انتقاد و قوانین بینالمللی را برنمی تابد.مشکل اسرائیل فقط
جمهوری اسالمی نیست .مشکل اسرائیل با ﮬمهﻯ دول مسیحی وغیر مسیحی ،مذﮬبی وغیر مذﮬبی نیز است که با
سیاست تجاوز کارانهﻯ اومخالفند .رژیمﮬاﻯ سکوالر سوریه وعراق صدام حسین و لیبی قذافی ....نمونهﮬائی ازاین دست
ﮬستند.اسرائیل اتمی یک خطر جدی برای استقالل و تمامیت ارضی کشورﮬای منطقه است .عملکرد و نگاه جمهوری
اسالمی به اسرائیل قبل از این که ضد صهیونیستی باشد ضد یهودی است و رژیمی که با مردم خودش ﮬمان کند که
متجاوزین اسرائیل با مردم فلسطین می کنند ،نمی تواند مدعی دفاع از حقوق بشر ملت فلسطین باشد .در ﮬمین رابطه
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حزب ما شعار اصولی "مردم چرا نشستین ،ایران شده فلسطین" را درمقابل شعار انحرافی " نه غزه نه لبنان جانم فدای
ایران" طرح کرده و مردم ایران را به تبلیغ این شعارصحیح فراخوانده است .مبارزه برای آزادی و استقالل در ایران و
منطقه بدون مبارزه علیهﻯ ناقضین آزادی و حقوق ملل یعنی امپریالیسم و صهیونیسم به پیروزی نخواﮬد رسید.
سئوال:علت ﮬیاﮬوی خارج شدن مجاﮬدین از لیست تروریستی توسط آمریکا چیست؟
پاسخ:این که از امپریالیست آمریکا ،از بزرگ ترین و جنگ افروزترین تروریست دولتی جهان بخواﮬیم که ما را
تروریست ننامد و در لیست تروریستی خود قرار ندﮬد ،کارمان زار است  ،راﮬمان ،راه سازش و زد و بند و نوکری
برای پنتاگون است.سازمان مجاﮬدین که سالهاست به ﮬمهﻯ گذشتهﻯ انقالبی خود تف ریخته است ،امروزبا قسم و آیه و
گریه و زاری و ریاکاری می گوید ﮬیچگاه با امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل در جنگ نبوده و ترور
سرﮬنگﮬاﻯ جاسوس آمریکائی در سالﮬاﻯ  14از طرف بخش مارکسیستی این سازمان انجام گرفته ،ربطی به آنها
ندارد ....؟! جای تأسف است که مجاﮬدین انقالبی و ضد امپریالیست دیروزی به مجاﮬدین خائن و ضد انقالبی امروزی و
نوکر حلقه بگوش امپریالیست آمریکا بدل شده است .اما این که چرا آمریکا اکنون مجاﮬدین را از لیست تروریستی خارج
کرده است باید در راستای منافع استراتژیک امپریالیست آمریکا وسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و یا تشدید فشار
سیاسی بر رژیم ،مورد تحلیل قرارگیرد .آمریکا می خواﮬد با تشکیل سازمانﮬاﻯ مختلف سیاسی از احزاب ناسیونال
شوونیست ُکرد ،و بلوچ و آذری و عرب گرفته تا سلطنت طلبان و مجاﮬدین و بخشی از احزاب به ظاﮬر کمونیست
،آلترناتیو مطلوب خود را که ﮬمان شورای ملی و یا کنگرهﻯ ملی باشد ایجاد کند .چنین نهادی حتماً به نیروی نظامی
و"ارتش آزاد ایران" نیاز است که مجاﮬدین می تواند یکی از نیروﮬای عضو این ارتش باشد .
سئوال :آیا فکر نمی کنید تحریمﮬاﻯ اقتصادی باعث تضعیف و فروپاشی رژیم شود؟
پاسخ:تحریمﮬاﻯ جنایتکارانهﻯ اقتصادی باعث تضعیف جنبش مردم و تقویت رژیم می شود .آنان که به تحریم
اقتصادی متوسل می شوند ﮬمدست رژیم اسالمیاند و علیهﻯ مردم ایران عمل می کنند .رئیس جمهورآمریکا ،باراک
اوباما اخیراً بر ادامهﻯ تحریمﮬاﻯ ضد بشری و فشار بر ایران تأکید ورزیده است.این تحریمﮬاﻯ غیر قانونی و
قلدرمنشانه فشار عظیمی را بر مردم محروم وارد می آورد و حلقومشان را می فشارد .تحریمﮬاﻯ اخیراتحادیهﻯ اروپا
نیز غیر قانونی و جنایتکارانه است و باید محکوم گردد.
از این رو ﮬرایرانی میهن پرست و بشر دوستی باید بر ضد این تحریمﮬا و جنگ افروزی امپریالیستﮬا بپا خیزد
و این اقدامات را به طور روشن با خط کشی با دشمنان مردم ایران و منطقه محکوم کند.رژیم جمهوری اسالمی یک
رژیم ارتجاعی سرمایهد اری و مافیائی است که مورد نفرت اکثریت مردم ایران قرار دارد ،ولی سرنگونی این رژیم
فاسد و جنایتکار وظیفهﻯ مردم ایران است و نه قوای متجاوز بیگانه که تنها و تنها منافع غارتگرانهﻯ خویش را در نظر
داشته و با ﮬدف مستعمره کردن ایران ،به کشور ما حمله خواﮬد کرد .امپریالیستﮬا ﮬرگز حامی آزادی و دموکراسی و
حقوق بشر نبودهاند .ریاکاری بر پیشانی آنها نوشته است.نباید فراموش کرد که تحریمﮬاﻯ جنایتکارانهﻯ عراق دودش به
چشم مردم عراق به ویژه کودکان محروم رفت 444444.کودک عراقی در اثر این تحریمﮬاﻯ جنایکارانه جانباختند و
وزیراسبق امورخارجهﻯ آمریکا این اقدام ضدبشری را "یک ضرورت برای ایجاد دموکراسی و بهائی بود که می باست
پرداخت می شد ".ارزیابی کرد.
باید ازفجایع عراق و دیگرکشورﮬا که توسط امپریالستﮬا اشغال شدند درس گرفت و دروغﮬاﻯ تحریمﮬاﻯ
"ﮬوشمندانه" را برمال ساخت زیرا کارگران و زحمتکشان میهن ما را ﮬدف می گیرد که اصلی ترین قربانیان این جامعه
ﮬستند
سئوال :ریشه اعتراضات مردم درچیست و چرا به اعتراضات خود ادامه نمی دﮬند.؟
پاسخ :اعتراضات مردم که در ابعاد و اشکال مختلف در طول سی و چند سال اخیر ادامه داشته است ریشه در
عمق نارضایتی جامعه وعدم تحقق اﮬداف دموکراتیک انقالب بهمن  ،17آزادی و عدالت اجتماعی دارد.
امروزه مردم به ﮬر بهانهاﻯ به میدان می آیند لیکن به واسطهﻯ فقدان رﮬبری مردمی و عدم دورنمای سیاسی و
برخورد وحشیانهﻯ نیروﮬای ارتجاعی دچار یأس و سرخوردگی می گردند.جنبشی که سر نداشته باشد ،قطبنما نداشته
باشد ،فاقد تاکتیک و استراتژی و با تئوری علمی ﮬدایت نشود ،به پیروزی نخواﮬد رسید .میلیونﮬا مردم ناراضی و غیر
متشکل در مقابل  144نفر لباس شخصی مسلح و متشکل و سازمان یافته درﮬم خواﮬند شکست .علت سرکوب و قتل عام
نیروﮬای سیاسی در دﮬهﻯ  64و از بین بردن صدیق ترین رﮬبران سیاسی جنبش برای چنین روزﮬائی بوده است که
امروز مردم ایران فاقد رﮬبری باشند و توان مقابله با ارتجاع را نداشته باشند .متأسفانه مردم از روی ناچاری روزی به
دنبال رفسنجانی و روز دیگر بدنبال جناحی دیگر از خاتمی و موسوی و کروبی و ....روانند و این سیر تسلسل ﮬمچنان
ادامه دارد .امروز چارهاﻯ نیست جز این که برای ﮬدف مشخص سیاسی که آزادی و عدالت اجتماعی باشد مبارزه کرد،
دوست را از دشمن تمیز داد ،مفتون تبلیغات و وعدهﮬاﻯ عفریت خارجی نشد و با گامﮬاﻯ سنجیده به پیکار ادامه داد .ﮬیچ
پیکاری بدون تشکیالت به پیروزی نخواﮬد رسید.
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سئوال :چرا با کارزار تریبونال علیهﻯ رژیم جمهوری اسالمی مخالفیم؟
پاسخ :حزب ما بارﮬا تأکید کرده است که تحریمﮬاﻯ جنایتکارانهﻯ اقتصادی و تهدید اتمی باراک اوباما علیهﻯ
مردم ایران و از طرفی حمایت ﮬمه جانبه از اسرائیل صهیونیست که صاحب سالح اتمی است و خاک چند کشور را به
اشغال خود در آورده ،موضوع مهمی است که ﮬمهﻯ گروهﮬا و جریانات دموکرات و مستقل و میهندوست باید بدان توجه
کنند و درمقابل جهانخواران امپریالیست که قصد پاره پاره کردن کشورما را دارند ،بایستند و نقاب از چهرهﻯ نوکرانشان
بدرند و به ﮬمهﻯ کسانی که به بازیچهﻯ دست آنها و پارکابی دشمنان خلقﮬا در زورگوئی به ایران تبدیل شدهاند،
بپردازند.
ما بارﮬا تأکید کردهایم که راه مبارزه با این انحرافات و جدا کردن سره از ناسره تکیه مقتضی بر مبارزهﻯ ضد
امپریالیستی و ضد صهیونیستی و توجه به ارتباط بالواسطهﻯ جنبش دموکراتیک با مبارزهﻯ ضد امپریالیستی است .راه
خنثی کردن تحریکات و دسیسهﮬاﻯ امپریالیستی ،پیوند جنبش دموکراتیک عمومی مردم با جنبش کارگری از طریق
طرح خواستﮬاﻯ کارگران است .راه مقابله با دسیسهﻯ دشمن ،توجه به صحت اخباری که باید توزیع شود ،مضمون
شعارﮬا و اعالمیهﮬائی است که گروهﮬا و شخصیتﮬا می دﮬند و امتناع از موضع گیری علیهﻯ امپریالیسم و صهیونیسم
آب ریختن به آسیاب جهانخواران بینالمللی است .مبارزان آزادیخواه و ضد رژیم خارج از کشور باید از ﮬمکاری با
مراکز بی ﮬویت و مشکوک خودداری کنند .مراکزی که اتفاقا ً از امکانات تبلیغاتی و مالی فراوانی برخوردارند و مانند
قارچ از زمین روئیدهاند و دارای ﮬیچ پیشینهﻯ سیاسی نیستند ،باید به زیر ذره بین گرفته شوند .حزب ما بنا براین اصول
و پرنسیپﮬاﻯ فوق یکی از اولین نیروﮬای سیاسی بوده است که به افشای بی امان جریاناتی که درقبال سیاست کمک
مالی ﮬفتاد میلیون دالری امپریالیست آمریکا به اپوزیسیون ایران موذیانه سکوت پیشه کرده و با توجیه و ترفند استفاده
از "تضادﮬای اردوی دشمنان" جهت براندازی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ،به جاده صاف کنان معنوی
امپریالیست تبدیل شدها ند ،پرداخته و ﮬیچگاه منافع کوتاه مدت را فدای منافع دراز مدت و اصول انقالبی خود نکرده
است .دهﮬا مقالهﻯ تحلیلی در مورد نقش امپریالیسم در ایران و منطقه و سازمانﮬاﻯ غیر دولتی و افشای عوامل
صهیونیسم و برخی از جریانات منحرف سیاسی که تمام اصول انقالبی گذشتهﻯ خود را فدای دالر و یا یوروی
امپریالیستﮬا کردهاند دلیلی برمدعای ماست .به باور ما سیاست ایران تریبونال در کادر سیاستﮬاﻯ امپریالیستی یعنی
تحریم اقتصادی و تجاوز به ایران پیش می رود و این توﮬین به آرمان جانباختگان راه آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم
است.
"کارزار تریبونال لندن" از آنجا که از موضع گیری علیهﻯ تجاوز نظامی و تحریم اقتصادی ایران اجتناب
می ورزد ،فاقد صمیمیت در مبارزه علیهﻯ ارتجاع و امپریالیسم.است.آنها اگر یک ذره صمیمیت مبارزاتی داشته باشند
از تریبونﮬاﻯ این کارزار نه تنها برای افشاء رژیم جمهوری اسالمی استفاده می کنند ،بلکه امپریالیستﮬا و
صهیونیستﮬا را که امروز در پی تجزیهﻯ ایران ﮬستند ،افشاء می کنند .آن وقت خواﮬید دید که اگر چنین کنند دستﮬاﻯ
پشت پرده جلوی دﮬان آنها را خواﮬد گرفت .و اگر چنین نکنند با آن دستهای پشت پرده ﮬمدستی می کنند و می دانند که
چکار می کنند
***

محاصره و بمباران وحشیانهﻯ نوارغزه ادامه دارد

علیرغم اعتراضات گستردهﻯ مردم خاورمیانه و سراسر جهان ،صهیونیستﮬا ﮬم چنان به جنایات خود علیهﻯ
بشریت ادامه می دﮬند .رژیم جنایتکار اسرائیل مدعی است که محاصرهﻯ اقتصادی و تجاوز به نوار غزه پاسخی به
موشک پرانی حماس به اسرائیل است .مردم جهان برای این ادعا پشیزی ارزش قائل نیستند .اسرائیلیﮬا در  6دﮬهﻯ
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گذشته تا کنون مداوما ً این نوع بهانهﮬا را در قتل عام فلسطینیﮬا به کار گرفتهاند .حقیقت این است که دولتمردان اسرائیل
بدون اشغال فلسطین ،بدون سیاستﮬاﻯ توسعه طلبانه ،و بدون سرکوب مردم خاورمیانه نمی توانند به زندگی خود ادامه
دﮬند .نوار غزه را بیش از  6سال است که از طریق دریا و زمین و ﮬوا محاصره کردهاند .یک و نیم میلیون مردم غزه
با کمبود غذا ،دارو ،سوخت ومایحتاج روزمره روبرو ﮬستند .سرکوب و دشمنی با اعراب در ماﮬیت صهیونیسم بوده و
خواﮬد بود .بمبارانﮬاﻯ ﮬفتهﮬاﻯ اخیر نوار غزه نه اولین جنابت اسرائیل است و نه آخرین آن خواﮬد بود .تا زمانی که
نژادپرستی و صهیونیسم بر اسرائیل حاکم باشد کشتار و قتل عام و نسل کشی مردم فلسطین ادامه خواﮬد یافت.
دولتﮬاﻯ حاکم بر اسرائیل توان دست زدن و ادامهﻯ چنین جنایاتی را بدون حمایت سیاسی ،مالی و نظامی
امپریالیستﮬاﻯ آمریکائی نداشته و ندارند .حاکمان آمریکا ﮬمیشه مشوق ،تحریک کننده و حامی جنایات اسرائیل علیهﻯ
مردم خاورمیانه بودهاند  .از طرف دیگر ،مردم جهان به افشای ماﮬیت امپریالیسم و صهیونیسم ادامه می دﮬند .از لبنان تا
ﮬندوراس تا اروپا و آمریکای شمالی ،از اسرائیل تا تیمور شرقی و آمریکای التین ،مردم جهان خشم و نفرت خویش را
از باندﮬای جنایتکار امپریالیستی و صهیونیستی ابراز داشتهاند  .کشتیﮬاﻯ آذوقه و ﮬمبستگی با مردم غزه و محاصرهﻯ
کاروان صلح استل توسط صهیونیستﮬا خشم جهانیان را برانگیخته است .مبارزات مردم سراسر جهان علیهﻯ حاکمان
متجاوز و صهیونیست اسرائیل و اظهار ﮬمبستگی با ملت قهرمان فلسطین تحسین برانگیز است ،ﮬمچنان ادامه دارد.

زنده باد ﮬمبستگی با ملت فلسطین
مرگ بر متجاوزین صهیونیست
توفان سخن ﮬفته
 24اکتبر 2012
» تاریخ کلیۀ جوامعی که تا کنون وجود داشتهاند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده
است ،به استثنای تاریخ جامعۀ 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

***
در افشای مسئلهﻯ مالی ایران تریبونال
گزارشی را که در زیر مالحظه می فرمائید از سوی کمیتهﻯ نروژ ایران تریبونال است که اخیراً انتشار داده و
پرده از چهرهﻯ جریانات آلودهﻯ پشت پردهﻯ این کارزار برداشته است .این کمیته پس از تحقیق و بررسی ماﮬیت
ارتجاعی این جریان ،خود را منحل ساخته ومسئوالنه به افشای دست اندرکاران این تریبونال پرداخته است.اطالعیهﻯ
شمارهﻯ  1کمیته کاری "ایران تریبونال" واحد نروژ در مورد مسائل مالی ایران تریبونال سخن گفته است که به خاطر
اﮬمیت این موضوع و برای آگاﮬی عموم به درج آن در توفان الکترونیکی مبادرت می ورزیم.
هئیت تحریریه
مهرماه 3193

***
در مورد مسائل مالی ایران تریبونال
در ادامهﻯ سلسله مباحثی که طی  2اطالعیهﻯ قبلی در مورد ایران تریبونال مطرح کردهایم ،در این بخش نکاتی
که حول مسئلهﻯ مالی ایران تربیونال وجود دارد را با شما در میان می گذاریم.
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در اطالعیهﻯ شماره  2به نقش برجسته و بی بدیل پیام اخوان (مسئول تیم دادستانی دادگاه لندن و مؤسس
مرکزاسناد حقوق بشر ایران) در رابطه با ایران تریبونال در جهت تنویر افکار عمومی به ویژه خانوادهﻯ جانباختگان و
شاﮬدین حاضر در دادگاه نمادین لندن پرداختیم و تا حدی روشن کردیم چگونه سیاست و خط مشی فکری "مرکز اسناد
حقوق بشرایران" و دستورالعملﮬاﻯ پیام اخوان در جهت اجرای اﮬداف استراتژیک نظام سرمایهداری امپریالیستی تأثیر
گذار و ﮬدایت کنندهﻯ ایران تریبونال بوده است.
از ﮬمان ابتدای شروع کار ایران تریبونال در سال  ،2447پروژهﻯ امپریالیستی "شهرزاد نیوز" [ ]1متعلق به
سازمان فدائیان اقلیت در سال  2446با گرفتن کمک مالی از دولت امپریالیسم ﮬلند تأسیس شد ،و در پشت پردهﻯ ایران
تریبونال به طور نامرعی به صحنه سازیﮬاﻯ سیاسی ،خبری و حمایتﮬاﻯ مالی پرداخت.
به نظر می رسد واریز کمکﮬاﻯ مالی به حسابﮬاﻯ بانکی کارزار که در دست ﮬواداران سازمان اقلیت که
مسئولین اصلی ایران تریبونال می باشد ،از طرف پروژهﻯ امپریالیستی "شهرزاد نیوز" ،ﮬمانند کاتالیزور قوت دﮬندهای
عمل نموده ،که به موجب آن کارزار توانسته است بدون دغدغه مسائل مالیاش را به پیش برد.
ایران تریبونال به دلیل محدود شدن به دادخواﮬی حقوقی صرف ،نه تنها نتوانست با قربانیان نظامﮬاﻯ ستم و
استثمار و کشتار در جهان پیوند برقرار سازد (مانند شیلی و آفریقا و ،)..بلکه قادر نشد با انگیزهﻯ کار و ﮬدف سیاسی و
قوام بخشیدن به آن حتی بخش کوچکی از ایرانیان مهاجر و تبعیدی را که در عرصهﮬاﻯ ﮬنری ,سیاسی ,فرﮬنگی و
غیره فعال ﮬستند را حول این دادخواﮬی متشکل و سازماندﮬی کند.
برغم گذشت پنج سال از تشکیل ایران تریبونال ،فعالین اصلی ایران تریبونال نتوانستند افکار عمومی مترقی
جهان و حتی مردم محل اقامت خود را به حمایت مالی از کارزار ترغیب و جلب نمایند .ﮬیچ کدام از کمیتهﮬاﻯ کاری
کشوری قادر به ثبت خود به عنوان مؤسسهﻯ غیرانتفاعی و یا خیریه نشدند تا بتوان از این طریق برای کمک مالی اقدام
نمایند.
ایران تریبونال برخالف آن که خود را مستقل و دموکراتیک ارزیابی می کرد به جرأت می توان گفت از ماﮬیتی
بغایت ضد دموکراتیک برخورداراست ،مسئول گروه بینالملی ایران تریبونال (بابک عماد) خودسرانه و به تنهایی
بسیاری از کارﮬا را بدون پاسخ گوئی به دیگران به پیش می برد ،ﮬم مسئول اصلی سایت و امور مالی است ،ﮬم تمامی
گزارشات مجمع عمومی با سخنان و گزارشات او که برگرفته و دیکته شدهﻯ "ستاد فرماندﮬی سیاسی" غالب بر ایران
تریبونال است آغاز و پایان می یابد.
موضوع عدم حمایت مالی توسط فعالین و مردم (خارج از کارزار) تا بدانجا پیش رفت که شب فرﮬنگی در
"ﮬمبستگی با ایران تریبونال در کلن آلمان" با استقبال بسیار ضعیفی روبرو شد( تعداد حضار  24نفر!) و یا به
طورمثال مجمع عمومی در برگزاری جلسهﻯ پالتاکی در سپتامبر  2411با عدم استقبال و کاﮬش پنجاه درصدی مواجه
شد ،علت را می توان در عدم پایگاه و جایگاه اجتماعی ایران تریبونال در بین جریانات فکری گوناگون مترقی،
دموکراتیک و غیره یافت.
در مقابل دستورالعملﮬاﻯ تعیین شده و بدون دخالتگری اعضای مجمع عمومی از جانب "ستاد فرماندﮬی
سیاسی" ما با احساس مسئولیت و وظیفه به سمتی کشیده می شدیم که آگاﮬانه و با پشتوانهﮬاﻯ معین سیاسی ایدئولوژیک
به مقابله با این نقاط ضعف و ابهام برخیزیم.
نمی توانستیم کسانی که آگاﮬانه وﮬدفمند به دنبال تحریف و وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی و مبارزات طبقاتی
مردم ،کشتاردﮬهﻯ شصت و به ویژه قتل عام تابستان  67بودند را به حال خود بگذاریم و بی تفاوت بمانیم ،بنابراین
بایستی با خط راست غالب به مبارزهﻯ جدی بر می خواستیم.
ما در طول دوران فعالیت و ﮬمراﮬی با ایران تریبونال ﮬمواره و به کرات بر سرموضوع گزارش مالی و شفاف
سازی رو به مردم ،انتقاد کردیم و گفتیم ،نیازاست برای روشن شدن اذﮬان عمومی به طور متناوب گزارش مالی تنظیم
و منتشرشود .اما متأسفانه با پاسخﮬاﻯ بی ربط و سرباال برای گریز و بهانهﮬاﻯ واﮬی "نداشتن نیرو" و غیره و غیره
مواجه بودیم .مسئولین اصلی که حسابﮬاﻯ بانکی پنهانی را باز نموده و به انحصار خویش در آوردهاند ،ﮬیچ زمان تا
 11اوت " 2412گزارش" مالی حتی به صورت قسمی ﮬم منتشر نکردند .زمانی ﮬم که منتشر نمودند ،تحت فشار اذﮬان
عمومی ،نه برای شفاف سازی بلکه به اجبار برای تحکیم اعتبار و باز تولید آتوریته و مشروعیت از دست رفتهاشان در
داخل و خارج ایران تربیونال ،و متوﮬم نگه داشتن پایهﮬائی که شروع به ریزش نموده بود ،به حساب سازی متوسل
شدند!
کارگزاران ایران تریبونال حاضر به ارائهﻯ گزارش مالی کارزار نشدند ,تنها پس از اعتراض و اصرار و
پافشاری کمیتهﻯ نروژ بود که آنها را مجبورکرد در  14اوت  2412گزارشی مبهم ،ناروشن ،سوخته از نظر حسابداری
و عوام فریبانه ارائه دﮬند .عمالً در آن اوضاع و شرایط (از ابتدا و بخصوص تا قبل از تشکیل دادگاه لندن) ،ما شاﮬد
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برخوردی دوگانه و متضاد در رابطه با ادامهﻯ راه و اﮬداف سیاسی در داخل ایران تریبونال بودیم :یکی خواﮬان جلب و
حمایتﮬاﻯ مالی قدرت سرمایهداری امپریالیستی ،و دیگری خواﮬان اتکا به تودهﮬا و از پائین .
تأمین مالی و بودجه ایران تریبونال
تالش و سعی ما براین است که بر اساس اسناد گزارش مجمع عمومی ،شواﮬد فعالیت گروهﮬاﻯ کشوری و
کمیتهﻯ مالی ایران تریبونال حقایقی را از اعماق تو در تو و بستهﻯ کارزار بیرون بکشیم و به قضاوت افکارعمومی
بگذاریم.
 -1ﮬمان طوری که ﮬمگان مطلع ﮬستند در اساسنامهﻯ سازمان فدائیان اقلیت استفاده از مراکز مالی امپریالیستی
امری پذیرفتنی و قابل قبول است.
 -2شهرزاد نیوز و رادیو زمانه ،پروژهﮬائی ﮬستند که از منابع امپریالیستی تغذیه مالی می شوند .اختصاص
بودجهﻯ  9میلیون یوروئی از طرف وزارت خارجه و کشورﮬلند به این پروژه به صراحت اعالم شده است)1(.
مسئول سایت شهرزاد نیوز خانم مینا سعدادی از افراد ردهﻯ باالی سازمان اقلیت بوده که با این پروژه ﮬمکاری
تنگاتنگ و نزدیک دارد .تعدادی از اعضای اقلیت با این سایت ﮬمکاری و حقوق دریافت می کنند ،اگر کسی به این
سایت مراجعه کند در بخش " درباره ما" ﮬیچ مطلب و توضیحی داده نشده است ،این سایت یکی از پوشش دﮬندگان
خبری دادگاه لندن بود!!!.
 -1تعدادی از گردانندگان و سخنگویان ایران تریبونال از اعضای سازمان اقلیت ﮬستند (بابک عماد مسئول گروه
کار بینالملل ــ اردوان مسئول گروه کار کانادا ــ جمشید پایداری مسئول لندن ــ احمد موسوی سخنگو) ،ما در تماس غیر
مستقیم با سازمان اقلیت از آنها خواستیم که ﮬواداران خود را از آلوده شدن و دنباله روئی از سیاستﮬا و اﮬداف
سرمایهداری امپریالیستی منع کرده و از ادامهﻯ ﮬمکاری جلوگیری کنند ،و اما پاسخ آنان" :اینان گرچه با ما فعالیت
می کنند ولی در بیرون از تشکیالت به صورت مستقل عمل می کنند"!
بنابراین این یک خط و سیاست فکری مشخص و معینی است که تمامی فعالین این سازمان دنبال می کنند.
 -8از پیام اخوان در برنامهﻯ "به عبارت دیگر" بی بی سی  14اکتبر  (2449درست یکماه پس از علنی شدن
ایران تریبونال در سپتامبر  )2449سئوال می شود:
س :ﮬدف شما از تأسیس مرکز اسناد حقوق بشر چیست؟
پاسخ اخوان این بود" :قصد ما پاسخ گوئی به جنایت علیه بشریت و اولین قدم در این راه حقیقت یابی و آشکار
شدن نقض حقوق بشر است".
س :بودجهﻯ مرکز اسناد حقوق بشر ایران چطور تأمین می شود؟
جواب اخوان" :از منابع مختلف تأمین می شود ،از بودجهﻯ دمکراسی و حقوق بشر آمریکا و در حال حاضر
دولت کانادا از ما حمایت میکند".
در گزارش مجمع عمومی مورخ شانزده اکتبر  2411آمده است :جان کوپر کمک مالی برای ایران تریبونال را
کافی ندانست.
در گزارش مجمع عمومی مورخ  6اکتبر  2411آمده است ﮬزینهﻯ اول مرحلهﻯ اول دادگاه بالغ بر (144444
یورو) یکصد ﮬزار یورو خواﮬد بود؛ واریز این مبلغ که ﮬنوز یک چهارم آن را ﮬم تأمین نکردهایم بسیار دشوار و در
وضعیت کنونی برای کارزار غیر ممکن است.
در گزارش مجمع عمومی مورخ  27اکتبر  2411یکی از سخنگویان (خانم قلعه بانی) ایران تریبونال در
مصاحبه با رادیو ﮬمبستگی اعالن کرده برای برگزاری مرحلهﻯ اول نیاز به ﮬفتصد ﮬزار کرون سوئد داریم که باید
پیش از سال جاری 2411تأمین شود)2(.
گزارش عمومی مورخ  14دسامبر  :2411نامهای باید برای دعوت از شخصیتﮬاﻯ حقوقی وغیر حقوقی تهیه و
تنظیم گردد .این نامه باید به امضای جان کوپر رئیس کمیتهﻯ راﮬبردی می رسید ،اما جان کوپر با ارسال آن نامه تا
تأمین کل ﮬزینهﻯ دادگاه مخالفت کرد ،بنابراین پذیرفته شد که تا پیش از پایان سال جاری مبلغ یکصد ﮬزار یورو به
کمیتهﻯ کاری واحد انگلستان واریز نمایند.
با این حال تأمین یکصد ﮬزار یورو در فرصت یک ماﮬه بسیار سخت و تا حدی ﮬم نا ممکن به نظر می رسد.
کل کمکﮬاﻯ مالی جمع آوری شده تا سال  2411تا مقطع  14دسامبر  2411حدود بیست ﮬزار یورو است.
گزارشﮬا و ارقام باال به ما چه می گویند!؟
1ـ کل مبلغ جمع آوری شده از ابتدای تشکیل ایران تریبونال تا پایان سال  2411مبلغی حدود  24ﮬزار یورو.
2ـ کل مبلغ مورد نیاز برای برگزاری دادگاه اول  44ﮬزار یورو ,جمع کل این دو مورد  144ﮬزار یورو.
 -1آقای جان کوپر و جفری نایس حاضر به ارسال نامه با امضای خود برای شخصیتﮬاﻯ حقوقی را منوط و
مشروط به واریز  44ﮬزار یورو به حساب کارزار می دانند.
8ـ در حالیکه کارزار با کسری مبلغ  44ﮬزار یورو مواجه بود و می بایست این مبلغ را در فرصت کوتاه
یکماﮬه تأمین می نمود.
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ما از آنهائی که در خانهﮬاﻯ علنی در اروپا نشستهاند و ماشین حساب ﮬم دارند می خواﮬیم که به ما بگویند این
"امپریالیستﮬاﻯ" کار درست از طریق نهاد و مراکز خود این رقم کسری را تأمین می کنند؟ یا این که دستگاه چاپ
اسکناس در اختیار کارزار است؟ یا این که مسائل پشت پردهاﻯ وجود دارد که بنا نیست افشا شود؟
دقیقا ً در این مقطع حساس و سرنوشت ساز که نیاز مبرم و ضروری برای تأمین مالی دادگاه وجود داشت
مرکزاسناد رسمی حقوق بشر ایران تحت مسئولیت پیام اخوان قدرت مالی بزرگ خود را که از غارت گران و
چپاولگران سرمایهداری امپریالیستی برخاسته ،به نمایش می گذارد؛ تا ﮬرچه بیشتر بتواند با تکیه و اتکاء به تأمین مالی
ایران تریبونال و پیاده کردن مقاصد شوم آنها ﮬمهﻯ مسائل را بر اساس خواست آنها کانالیزه کند ،این نه احتیاج به
مدرک دارد نه بر اساس حدس و گمان است نه چیدمان ابزارگرایانه یکسری فاکتﮬا ،بلکه حقیقت و منطقی درست و
مستدل است ما بر اساس این منطق و پایبندی به آن می گوئیم قصد خراب کردن نداریم بلکه می خواﮬیم امیال و اﮬداف و
خط فکری سیاسی بازیگران اصلی صحنه و سلسله جنبان آن را به وضوح نشان دﮬیم.
جمع آوری کمکﮬاﻯ مالی و فعالیت کاری کشوری از ژانویه  2412تا مقطع برگزاری دادگاه لندن.
ایران تریبونال (تا آستانهﻯ برگزاری دادگاه در لندن) در مجموع دارای کمیتهﮬاﻯ کار کشورﮬای سوئد،
دانمارک ،نروژ ،آلمان ،سوئیس و کانادا می باشد.
تالش برای تشکیل کمیتهﻯ کاری در فنالند و اتریش مورد استقبال قرار نگرفت و ﮬرگز عملی نشد  .برطبق
گزارشات مجمع عمومی در ماه ژانویه ﮬیچ کمیتهﻯ کاری کشوری فعالیتی در زمینهﻯ جمع آوری کمک مالی یا
برنامهﻯ فرﮬنگی ،ﮬنری برای کسب درآمد و واریز به حساب ایران تریبونال وجود نداشته است و عمدتاً با تعداد اندک
فعالین ،قادر به تبلیغ و ترویج نشدند حتی کمیتهﻯ امور مالی که در ارتباط با برنامه ریزی و طرحﮬاﻯ پیشنهادی برای
جمع آوری کمکﮬاﻯ مالی تشکیل شد تا پایان سپتامبر2412ﮬر زمان تشکیل جلسه داد به دلیل عدم استقبال از طرف
اعضا و این که چهار یا پنج نفر در جلسه حضور نداشتند و یا به دالیل دیگر برگزار نشده است گزارش کاری کمیتهﮬاﻯ
کشوری بر طبق جلسهﻯ مجمع عمومی در ماه فوریه ،مارس ،آوریل و مه که شامل برگزاری مراسم جشن نوروز ،شب
فرﮬنگی در کلن 4مارس و اول ماه مه بوده است ،توانستند مبلغی ناچیز حدود( 81244چهل و پنج ﮬزار و دویست
کرون) جمع آوری کنند .با توجه به نیاز به 744ﮬزار کرون ( 44ﮬزار یورو) بر ما نامعلوم و ناروشن است که ﮬزینهﻯ
برگزاری دادگاه لندن چگونه تأمین شده است!! .
ارقام از راز نهفته پرده بر می دارند!
دوستان و رفقا ما نمی توانیم نسبت به ابهامات منابع مالی و دخل و خرج صندوق مالی کارزار ایران تریبونال بی
اعتناء باشیم.
کنترل آمار و ارقام (کمک مالی مندرج در سایت ایران تریبونال) در انحصار فرد مسئول گروه کار بینالملل
ایران تریبونال (بابک عماد) است ومتأسفانه به شیوهﻯ شورائی به جلو برده نمی شود ،بنابراین مورد تأیید ما نیست.
سئوال این است :چگونه می توان کارزاری که تا ماه مارس  2412ﮬنوز از نداشتن امکانات مالی کافی برای
تشکیل دادگاه لندن بارﮬا اخطار داده بود ،بتواند به مدت کمتر از دو ماه مسایل کالن مالی خود را حل نماید؟
چرا تا کنون به سئواالت و ابهاماتی که چه قبل و چه بعد از دادگاه لندن در مورد مسایل مالی این کارزار بارﮬا
از طرف شرکت کنندگان و مسئولین فعال درون کارزار طرح گشته ،نه تنها پاسخ شفافی داده نشده است ،بلکه با
ماستمالی کردن این سئوال یک میلیون دالری(!) از طرف جناح سازشکار غالب بر ایران تریبونال تحت فرمان اخوان و
شهرزاد نیوز ،از پاسخ به آن طفره رفته و ﮬمچنان می رود؟
کارزار تا کنون روشن نکرده است و نمی کند که منابع تأمین ﮬزینهﻯ مالیاش با چنان کسر بودجهاﻯ برای
تشکیل دادگاه در لندن چه بوده است! مگر خانم قلعه بانی (یکی از سخنگویان کلیدی این کارزار) در مصاحبهﻯ سال
 2414با مجید خوشدل[ ]2اعالم نکرده بود که" :در ضمن فکر می کنم دوستان ایدهﻯ دیگری ﮬم دارند و آن این که
می خواﮬند با کمیتهﮬاﻯ حقوق بشری و سازمانﮬاﻯ مستقلی که وابستگی ندارند ،تماس گرفته و از طریق آنها بتوانند
تأمین بودجه کنند"!!!.
چرا منابع مالی تأمین بودجهﻯ ایران تریبونال که طبق گفتهﻯ خانم قلعه بانی در نظر گرفته شده بود که با آنها
تماس گرفته شود ،مشخص نشده است!؟
طرح چند نکتهﻯ کلیدی در ابهامات مالی ایران تریبونال
طبق "گزارش مالی داخلی" ایران تریبونال از "ماه دسامبر 2414تا دسامبر  2411در حساب این نهاد فقط
( 24444یورو) بیست ﮬزار یورو موجود بوده" لیکن طبق گزارش مالی ایران تریبونال منتشر شده در تاریخ  14اوت
 2412در سایت رسمی این نهاد با ارقام زیر مواجه می شویم:
ــ کل ﮬزینه 7976424یورو
ــ کل کمکﮬاﻯ مالی تا ژوئیه  2412مبلغ  141244یورو
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ــ موجودی در حسابﮬاﻯ کارزار21324179 :
اگر کل کمک مالی  141244یورو (یکصد و پنج ﮬزار و دویست یورو) را در نظر بگیریم با توجه به گزارش
مالی داخلی دسامبر  2411که اعالم کرده بود در صندوق ایران تریبونال فقط بیست ﮬزار یورو( )24444موجود بوده ،
به این ترتیب روشن است که از ژانویه  2412تا قبل از تشکیل دادگاه لندن در ژوئن  2412ما با سیر کمک مالی غیر
واقعی به رقم 41244یورو(ﮬشتاد و پنج ﮬزار و دویست یورو) روبرو می باشیم.
چرا غیر واقعی؟ .به خاطر آن که می دانیم که به مدت پنج سال از ابتدای تشکیل ایران تریبونال فقط بیست ﮬزار
یورو()24444به این نهاد کمک مالی شده است ،چگونه است که به فاصله 6ماه (از ژانویه تا ژوئن  )2412ناگهان
مبلغ( )41244ﮬشتاد و پنج ﮬزار و دویست یورو به این نهاد کمک شده است؟
حال در نظر بگیرید که پنج سال برابر است با شصت ماه ،بیست ﮬزار یورو ( 24444یورو) جمع شده ،یعنی به
ازای ﮬر ماه بطور نسبی مبلغی بالغ بر (113111سیصد و سی و سه یورو و سی و سه سنت) به حساب کارزار ریخته
شده است.
پس ما انتظار داریم که اگر ﮬمه موارد کمک مالی طبق روند قبلی پیش رفته باشد از ژانویه تا ژوئن  2412نیز
بطور نسبی چیزی معادل گنجایش جمع آوری کمک مالی ایران تریبونال به عالوهﻯ این که حتی اگر کوششﮬاﻯ کمک
کنندگان را دوبرابر ﮬم بکنیم با مبلغ (666366ششصد و شصت و شش یورو و شصت و شش سنت) به ازای ﮬر ماه (از
ژانویه تا ژوئن ،یعنی پنج ماه) باید روبرو باشیم.
سئوال این است که بین  41244یورو جمع آوری مالی ظرف آن پنج ماه ( از ژانویه تا ژوین  )2412تفاوت
کالنی موجود است یعنی ما با ضریب  2116برابر کمک مالی ماﮬانه معمولی روبرو ﮬستیم .
به گفتهﻯ یکی از دوستان کارشناس امور مالی و حسابداری ،دفتر بیالن مالی ایران تریبونال پخته شده است! به
عبارت دیگر حساب سازی بدون ﮬیچ تردید در اعالم بیالن مالی تاریخ  14اوت  2412نقش بسزایی دارد.
او می گوید:
» ﮬمانند آنچه ما در بحران ساختاری سرمایهداری شاﮬد بودیم که شرکتﮬاﻯ سرمایهداری کتاب
و دفتر مالیشان را می پختند (حسابسازی یا کوکینگ دافایننشال بوکس) تا علیرغم زیان کالن ،به
سهامداران نشان دﮬند و بقبوالنند که شرکتی که در آن سرمایه گذاری کردهاند ﮬم چنان سودآور است.
کارزار ایران تریبونال نیز با اعداد بازی کرده است و منابع مالی حقیقی را درست جلوه نداده است و
معتقد است که بدون ﮬیچ شبههاﻯ با چنین حساب و کتاب و ارقام کلی و نامفهمومی که ایران تریبونال در
تاریخ  14اوت  2412اعالم کرده است از گزینهﻯ حساب سازی برای بسته شدن دﮬان منتقدین بهره
گرفته است« .
مشکالت و مسائل مربوط به ایران تربیونال نه تنها ﮬمچنان باقی است ،بلکه ﮬر روز بیش از پیش ،روشن تر
می شود.
با ما باشید
کمیتهﻯ کاری ایران تریبونال واحد نروژ(منحله)
سوم اکتبر 2412
پاورقی و توضیحات:
[ - ]1برای آشنائی به پروژه "شهرزاد نیوز" به لینک زیر مراجعه کنید:
بیانیهﻯ کمیتهﻯ میز کتاب آمستردام در رابطه با "شهرزاد نیوز"
و شرکت "سازمان فدائیان (اقلیت)" در طرحﮬاﻯ امپریالیستی

http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_13.html
[ - ]2لینک مصاحبهﻯ مجید خوشدل با لیال قلعه بانی
تریبونال بینالمللی :گفتگو با لیال قلعه بانی

www.goftogoo.net/main-151.html
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توفان شمارۀ  349مرداد ماه 3193
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
ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید.

.
دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!

