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آیت هللا صانعی":شرم برما"!
درحاشیه دهن کجی به خلفای حاکم به بهانه مرگ یک خواننده جوان!

مرتضی پاشائی،خواننده پاپ جوان که دراثر بیماری سرطان درگذشت موجی ازتجمعات و اعتراضات مدنی را درسراسر کشور
موجب گردید .حضور گسترده جوانان دختر و پسر درمراسم خاکسپاری این هنرمند جوان بازهم سران فقهای حاکم را به تکاپو
انداخت .رژیم جمهوری اسالمی که حق نفس کشیدن ،خندیدن و شادی وهر نوع تجمع آزاد و حقوق دمکراتیک رااز مردم سلب کرده
است ازآرامترین وبی خطر ترین تجمعات اجتماعی احساس خطر میکند ،باوزش هرنسیمی برخود میلرزدواز"انقالب نرم وضد
انقالب" سخن می گوید!
دراینجا سخن برسرماهیت این خواننده جوان و درجه مخالفتش با نظام مطرح نیست .باید دالیل روحی وروانی وجامعه شناختی
اعتراضات و برآمدجوانان را شناخت ودریافت که رژیم اسالمی درطول  36سال حیات ننگین اش چه برسرمردم آورده است که جامعه
جوان ایران اینچنین خود را با نظام روحانیت ،به رغم تمام تبلیغات سیاسی ومذهبی که برای شستشوی مغزی آنها بعمل آورده  ،بیگانه
می بیند و ازآن عمیقا فاصله گرفته است .امروز حتا اگرجوانان ایران دقیقا ندانند که چه می خواهند وبه دنبال کدام الگوی سیاسی
روانند ،اما سالهاست که با رفتار اجتماعی وسیاسی خود نشان داده اند که رژیم جمهوری اسالمی که آفتابه به گردن آنها می اندازد
وبدورخیابان میچرخاند را نمی خواهند.جوانان ایران سالهاست سیاست ضد فرهنگی وقرون وسطایی حاکم را به چالش گرفته وبه طرق
مختلف وبه بهانه های گوناگون علیه فرهنگ پوسیده مذهبی وآزادیکش دست به اعتراض زده اند .روزی با پیروزی تیم ملی فوتبال
ایران درمقابل استرالیا میلیونها نفر به خیابانها می آیند وبه رقص و پایکوبی می پردازند.روزی حتا با شکست تیم ملی فوتبال درمقابل
تیم ملی فوتبال آرژانتین به بهانه قدردانی ازورزشکاران به میدان می آیند و تجمع ونیروی خود را به رخ رژیم ودستگاه سرکوبگر
حاکم میکشند.....و
نباید فراموش کرد که مردم از  36سال مراسم روضه خوانی و نوحه خوانی و کاله برداریهای سیاسی روحانیت متحجر حاکم خسته
شده وجانشان به لب رسیده است.وقتی زمینه های قوی اعتراض ونارضایتی عمومی درجامعه وجود داشته باشد آنوقت هر ترانه ای حتا
غیر سیاسی به پرچمی برعلیه رژیم تبدیل میشود ورنگ سیاسی به خود میگیرد .اگر روزی ترانه مراببوس گلنراقی به پرچم اعتراض
برعلیه رژیم محمدرضا شاه خائن وتداعی کننده کودتای  82مرداد بدل میشود چرا ترانه ای ازمرتضی پاشائی تداعی کننده غم ازدست
دادن یاران جوان وبیگناه در جنبش خرداد سال  22نگردد .رویگردانی مردم از فرهنگ تحمیلی مذهبی وازطرفی سوت زدن وکف زدن
وهلهله وهمخوانی دسته جمعی وروشن کردن شمع وهمدردی با یکدیگر شکلی ازاعتراضات خودجوش جامعه جوان ایران است که
بخشی از جناحهای دوراندیش نظام را نیز واداربه واکنش کرده وگوشه ای ازسیاستهای ورشکسته حاکمیت را برشمرده اند.ایت الله
صانعی درمورد حضور گسترده وبا شکوه جوانان درمراسم خاکسپاری مرتضی پاشائی بدرستی چنین گفت:
"ما در این  13ساﻝ ﭼه کردیم که پس از مرگ یک روحانی تﺤت هرعنوانی مردم به شادمانی و ساخت لطیفه می پردازند اما
درگﺬشت یک جوان  10ساله که فاعﻞ یک عمﻞ حرام در نﻈام اسالمی استبه ﭼنان شکوهی برگﺬار می شود که نیروی انتﻈامی آن
روز را یکی از دشوارترین روزهای امن یتی پایتخت می داند به ﻃوری کهروابﻂ عمومی سازمان بهشت زهرا اعالم کرده که تا ساعت
10شﺐ مشﻐوﻝ متفرﻕ کردن ﻃرفداران مرحوم پاشایی بودند .شرم بر ما"
صانعی درست می گوید ،وی حقیقت برآمده از واقعیت را بیان میدارد ،حرف دل مردم را می زند و بقاءرژیم را در خطر می بیند.
آری ،مردم ازمرگ یک روحانی به وجد می آیند وبه شادمانی می پردازند ،به عبارت دیگر مرگ نظام را فریاد می زنند 36.سال
بویژه به زنان جامعه ایران جزتنفر نسبت به سران رژیم
سرکوب وحشیانه مردم ،ترورو شالق وزندان واعدام وبی حرمتی به مردم ِ
نیافریده است.همین سه هفته قبل بود که آیت هللا مهدوی کنی ،رئیس مجلس خبرگان ویکی از ایدئولوگهای اصولگرایان درگذشت
ورسانه های رسمی رژیم جمهوری اسالمی برنامه هایی را به مرگ اوپوشش دادند وحتا سه روز عزای عمومی اعالم کرده بودند.
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امانه تنها مراسم خاکسپاری مهدوی کنی مورد استقبال مردم قرارنگرفت بلکه با بی اعتنایی ازکنارمراسم خاکسپاری این آیت هللا که
دشمن قسم خورده مردم ایران بود گذشتند وتره هم برای اوخرد نکردند.
ایران ما آبستن تحوالت بزرگی است .مردم به هربهانه ای ازفرصت سود می جویند وبا زبان وشیوه های خاص خود به رژیم دهن کجی
میکنند.این اعتراضات درعرصه های مختلف اجتماعی ،هنری ،ورزشی وسیاسی صورت میگیرد و بازتابی از مطالبات متنوع
ودمکراتیک مردم میهن ماست .طبیعتا باید از این مطالبات دمکراتیک دفاع نمود وبا هوشیاری آن را با پیکار علیه عفریت خارجی،
امپریالیسم وعواملش که ازهرفرصتی برای نفوذ درجنبش وبه انحراف بردن آن می کوشند پیوند زد و براصل استقالل وآزادی وکسب
حقوق دمکراتیک تاکید ورزید .تنها دراین بستراست که می توان جنبش اعتراضی را به سرمنزل مقصود رسانید.

توفان
سخن هفته
نقﻞ از فیسبوک حزب کارایران(توفان)
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
سی ام آبان هزار وسیصد ونود و سه خورشیدی

****

میخ آخر به تابوت قانون کار

دو سال بعد از انقالب در سال  9331اولین پیش نویس قانون کار اسالمی که توسط توکلی وزیر کار مرتجع و ضد کارگر منطبق با
باب اجاره فقه اسال می در جهت اجیر کردن کارگران و از بین بردن تمام دست آوردهای جنبش کارگری و سندیکائی ایران تنظیم شده
بود  ،چنان گستاخانه و وقیحانه همه محدودیت ها را از جلو سرمایه داران برداشته بود و دست آنان را در استثمار و ظلم نسبت به توده
های میلیونی کارگران باز گذاشته و حتی تا نفی بیمه و تامین اجتماعی و بازنشستگی پیش رفته بود که موج گسترده ای از اعتراضات
را برانگیخت و حتی بعد از سه بار اصالح نتوانستند آنرا به طبقه کارگر تحمیل کنند و باالخره مجبور شدند آنرا در سال  19کامال کنار
بگذارند.
قانون کار فعلی که پس از  98سال از انقالب  75و به دنبال پیکار و مبارزه سرسختانه طبقه کارگر با حاکمیت سرمایه داری جمهوری
اسالمی در  81آبان  9361به تصویب رسید  ،در واقع توافق بر سر حداقل ها از جانب طبقه کارگر ایران بود؛ هر چند همین حداقل ها
هم بدون ضمانت اجرائی "که همان حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق قراردادهای دسته جمعی باشد " ،همواره مورد
تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایه داران و کارفرمایان قرار میگیرد  ،همچنانکه در  87سال اخیر شاهدش بودیم و هستیم.
فلسفه وجودی قانون کار دفاع از نیروی کار به عنوان بزرگترین ثروت یک جامعه و اساس و بنیان آن و جلوگیری از بهره کشی از
کار دیگری و ریشه کن کردن فقر و محرومیت است.
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نیروی کار سرمایه ای ملی است و دفاع از سرنوشت نیروی کار امری اجتماعی است .تفکر سرمایه داری نیروی کار را کاالئی می
داند مثل سایر کاالها که عرضه و تقاضای بازار باید سرنوشت آن را تعیین کند و سرنوشت آنرا امری فردی می داند که ربطی به
جامعه ندارد  .آنها می گویند فروشنده مصلحت و منافع خود را در نظر می گیرد و خریدار مصلحت و منافع خود را  ،معامله هم وقتی
انجام میشود که فروشنده و خریدار به توافق برسند .آنها می گویند قانون کاری که مدافع نیروی کار باشد هم مانع سرمایه گذاری و
جذب سرمایه خارجی است و هم در نهایت مانع اشتغال زائی است و طبعا نباید چنین موانعی وجود داشته باشد .آنها از " آزادی " "
توافق " کارگر و کارفرما ئی حمایت می کنند که در واقع مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است .اجبار فقر و گرسنگی  ،اجبار بی
خانمانی  ،اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان  ،اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان  .در واقع توافق نیست بلکه تحمیل ننگ و
فالکت و فاجعه به طبقه کارگر است .کسانی که از " آزادی " کارگر در انتخاب گرسنگی و دربدری حرف می زنند در واقع مستبدترین
مدافعان سرمایه هستند .آنها می خواهند کارگر منفرد و تنها را به کام گرگ سرمایه دار بفرستند .کارگر وقتی به تنهائی با سرمایه دار
روبرو می شود  ،قطعا مظلوم واقع خواهد شد .سرمایه دار هرگز تنها نیست .او متکی به نیروی سرمایه و متکی به طبقه سرمایه دار و
حمایت سیاسی حکومت است .اما کارگر اگر متشکل نباشد تنهای تنهاست و مجبور است برای زنده ماندن خود و خانواده اش تحت هر
شرایطی نیروی کار و حتی هستی خود را بفروشد و توافق در چنین شرایط نابرابر بین کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع سرمایه دار
تمام میشود و سرمایه دار می تواند او را به روز سیاه بنشاند ؛ همچنانکه دهها سال است که شاهد آن هستیم که چگونه پیمانکاران بیش
از  19در صد نیروی کار ایران را به فالکت و بردگی کشانده اند.
در طی  87سال اخیر تالشهای فراوانی در جهت دستبرد و تجاوز به همین قانون کار حداقل ها صورت گرفته است که از جمله خروج
کارگاههای کمتر از پنج نفر و سپس ده نفر و بعد کارگران قالیباف از شمول قانون کار و اجرای طرح استاد شاگردی بود.
الیحه اص الحی و یا در واقع تخریبی و نابودی قانون کار که توسط جهرمی وزیر کار دولت "عدالت گستر " احمدی نژاد به مجلس
ارائه شد تالشی بود و هست در جهت ایجاد امنیت کامل سرمایه و برداشتن موانع از پیش پای آنان برای غارت و چپاول بی در و پیکر
طبقه کارگر و نابودی کامل امنیت شغلی آنها.
جهرمی وزیر کار در مصاحبه با خبرگذاری فارس در  92آذر  26چنین می گوید  " :ما یک حرکت بزرگ و اساسی در کشور در
جهت بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم  ...شالوده این اقدامات سازماندهی " بازار کار " و
قوانین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد .فرصت برای سرمایه گذاری  ،اصالحات در نظام بانک ها و صنعت بیمه
ای و برنامه ریزی کشور  ،پیوستن به سازمان تجارت جهانی  ،اصالح و خصوصی سازی بانکها و صنعت بیمه ".
یکی از محورهای اصلی طرح اصالحی قانون کار در زمینه تسحیل اخراج و مربوط به ماده  85قانون کار می باشد  .قانون در این
ماده می گوید  " :هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکر کتبی  ،نقض
نماید  ،کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه
کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ نماید .در واحدهائی که فاقد شورای
اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است" .
در پیش نویس اصالحی " نظر مثبت " شوراهای اسالمی  ،انجمن صنفی شورای حل اختالف در اخراج کارگران را لغو کرده و می
گوید " :پس از حداقل دو بار تذکر کتبی در کمتر از پانزده روز  ،کارگر جدید جایگزین کند.
از موارد دیگر طرح اصالحی ماده  998و  19قانون است که بر اساس طرح اصالحی پرداخت  59در صد حداقل حقوق به
کارآموزان و باز آموزان است که میتواند مدت آن تا سه سال باشد.
از موارد دیگر اصالحی لغو حق داشتن شورای اسالمی کار  ،انجمن صنفی و یا نماینده کارگران است.
همچنانکه مالحظه می کنید در ابتدا با نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای دسته جمعی در قانون کار ،
ضمانت اجرائی آنرا از بین بردند و سپس با خارج کردن کارگران کارگاههای کمتر از پنج و سپس ده نفر از شمول قانون کار و پس از
آن با واگذاری استخدام به شرکتهای پیمانکار برده داری حدود  19در صد نیروی کار را از شمول قانون کار حذف کردند و حاال هم با
اجرای طرح اصالحی می خواهند هم امنیت شغلی ده در صد باقی مانده را کامال از بین ببرند و هم حتی از شر تشکلهای زرد و
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فرمایشی اسالمی راحت شوند و به این طریق امنیت صد در صد سرمایه را برای تحمیل شرایط برده داری بی قید و شرط به طبقه
کارگر مهیا سازند.

***

گزارش مختصری از جلسه سخنرانی درمورد اوضاع ایران و منطقه به بهانه
نودو هفتمین سالگرد انقالب اکتبرشوروی
دوم نوامبر  0014میالدی

روز یکشنبه دوم نوامبر جلسه سخنرانی با فراخوان فعالین حزب کارایران(توفان) در شهر لین شوپینگ سوئد برگزارگردید .دراین
جلسه دوتن از رفقا درمورد انقالب اکتبر و اوضاع کنونی ایران ومنطقه سخن گفتند که چکیده گفتار این دورفیق از نظر خوانندگان
عزیز میگذرد .پس ازسخنرانی رفقا  ،شرکت کنندگان در جلسه درفضایی گرم وصمیمی سئواالت مهمی در مورد دالیل شکست انقالب،
درمورد مفهوم استقالل ،علل تضادهای جمهوری اسالمی با غرب ،استراتژی امپریالیسم آمریکا درخاورمیانه ونقشه های این ابرقدرت
درمورد ایران واینکه سرانجام آینده ایران چه خواهد شد و امروز چه باید کرد و اینکه چرا تنها راه نجات مردم سوسیالیسم است  ،علل
محاصره کوبانی ونقش رژیمهای ارتجاعی درمنطقه ....طرح نموده که بطور مفصل سخنرانان بویژه رفیق سخنران مزدک بامداد بدانها
پاسخ داده وسپس در زمان تعیین شده بحث آزاد عالقمندان به اظهار نظر و گفتگو پرداختند .این جلسه پس از چهار ساعت با موفقیت
به پایان رسید و شرکت کنندگان درجلسه خواهان تداوم وادامه برگزاری چنین جلسات پرباری که بتواند ایرانیان بیشتری را گردآورد،
گردیدند.
جلسه با سخنان رفیق آرش روحی در مورد نودوهفتمین سالگردانقالب کبیراکتبرشوروی آغاز شد و رفیق بطور فشرده به
تشریح هسته اصلی انقالب اکتبرومهمترین دستآوردهایش پرداخت وﭼنین بیان داشت:
" رفقای گرامی  ،ضمن سالم وخوشامد به شما عزیزان باید عرض کنم که بیان عظمت انقالب اکتبر سوسیالیستی شوروی و
دستآوردهایش درچند دقیقه امکان پذیر نمی باشد ،اما ازآنجا که موضوع اصلی بحث حول اوضاع داخلی و منطقه است ،تالش میکنم
چند کالمی بطور محدود درمورد مهمترین مسئله انقالب اکتبر که استقرار دیکتاتوری پرولتاریاست سخن بگویم تا درفرصت بهتری
ودرجلسه دیگری مفصال به تمام جوانب انقالب اکتبر و دستآوردهایش بپردازیم.من سخنم را با اجازه رفقا درمورد دیکتاتوری پرولتاریا
شروع میکنم .رفقای عزیز،همانطور که می دانید کشف بزرگ مارکس که کشفیات دیگر را بدنبال داشت ،پی بردن به نیروی الیزال
انسانی است .نیروئی که در صورت تشکل و آگاهی قادر است کوه را از جا تکان دهد .نیروئی که عامل اصلی تمام تغییر و تحول
شئونات اجتماعی جوامع بشری است.لذا در مارکسیسم مقام انسان و منافع انسانها در مرکز توجه قرار دارد .توده ها سازندگان واقعی
تاریخ اند و امر انقالب تنها توسط توده ها بوقوع می پیوند.بدین جهت مارکس و انگلس تمامی زندگی پربار خویش را مصروف عنصر
آگاهی دهنده  ،یعنی حزب طبقه کارگر نمودند(اتحادیه کمونیستی) و دولت این حکومت انسان ساز را ،دولت دیکتاتوری انقالبی
پرولتاریا اعالن داشتند .کارل مارکس پیرامون این مهم و عامل اصلی جامعه ای که قادر گردد بستر حقیقی این دوران تاریخ نوین
بشری را ایجاد نماید ،و بمثابه ضامن و حافظ حراست از مالکیت اجتماعی بکار گرفته شود ،چنین بیان میدارد :
" بین جامعه سرمایه داری و کمونیستی دورانی وجود دارد که دوران تبدیل انقالبی اولی به دومی است .مطابق با این دوران یک دوران
گذار سیاسی نیز وجود دارد و دولت این دوران چیزی نمی تواند باشد ،جز دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا( ".کارل مارکس-انتقاد از
برنامه گتا-آوریل-اوائل مه )9257
ویا ":این سوسیالیسم ،اعالن انقالب مداوم است ،دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا است ،بمثابه پله ای ضروری برای گذار بسوی محو
اختالفات طبقاتی بطورکلی ،محوکلیه روابط تولیدی که این اختالفات برروی آنها پایه میگیرند ،محوکلیه روابط اجتماعی متناسب با این
روابط و دگرگونی همه افکاری که از این روابط اجتماعی برمی خیزند".
(کارل مارکس-مبازه طبقاتی در فرانسه از  9212تا -9279ژانویه-اول نوامبر)9279
سراسر تاریخ عبارت بوده از تاریخ مبارزات طبقاتی ،مبارزه بین طبقات استثمار شونده و استثمارگر ،بین طبقات محکوم و حاکم ،و
اکنون این مبارزه بجایی رسیده است که طبقه استثمارشونده و ستمکش (پرولتاریا)دیگر نمی تواند از یوغ طبقه استثمارگر و
ستمگر(بورژوازی)رهائی یابد ،مگر آنکه در عین حال تمام جامعه را برای همیشه از قید استثمار و ستم طبقاتی خالص گرداند.
دقیقا بخاطر همین است که مارکس دولت دوران گذار را دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا می داند .دولتی که قادر باشد با استقرار
ساختمان سوسیالیسم و تداوم آن ،شرایطی را در جامعه زحمتکشان ایجاد کند که بر اساس سازمان تولید سوسیالیستی و بستن تمامی
راههایی که هرگز نتواند راه رشد و نمو طبقات را مهیا گرداند ،و مسیری را طی کند که فرجام آن به جامعه بی طبقه کمونیستی منجر
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گردد.مقوله دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا ،یعنی؛ رهبری سیاست کارگری بر تمامی امورات اقتصادی-سیاسی-ایدولوژیکی-فرهنگی-
امنیتی -و حتی آداب و رسومات جاری در زندگی ،و یا؛ عالی ترین دمکراسی زحمتکشان که آفریندگان واقعی نعم مادی و معنوی
جوامع بشریند ،کلیدی ترین اصول اساسی مارکسیسم ،یکی از سه کشفیات مارکس در عرصه سیاست بعنوان موتور محرک مبارزه
طبقاتی ،بمثابه دولت دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم نه تنها ضروریست ،بلکه بمثابه مهمترین تکیه گاه و ستون فقرات
انقالب پرولتری با هدف نیل به جامعه بی طبقه کمونیستی ،الزامی می باشد.ضروت آن بدان خاطر است که اوال :مقاومت جنون آسای
استثمارکنندگان سرنگون شده را سرکوب نماید و کامیابی های انقالب را تثبیت گرداند .ثانیا :انقالب پرولتاریانی(سوسیالیستی) را تا
پایان کار یعنی تداوم انقالب تا پیروزی کامل ساختمان سوسیالیسم میسر گرداند.
لذا دولت این دوران که انقالب سوسیالیستی آغازش و محو طبقات پایانش می باشد ،از هر نظری که تصورش را کنید؛ از نظرسیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،تاریخی ،تجربی ،عقالنی و ، ...اگر آنارشیست نباشیم و به دولت زحمتکشان با برنامه نقشه مند اعتقاد داشته باشیم،
چیزی جز دولت انقالبی دیکتاتوری پرولتاریا نمی تواند باشد!
در روسیه انقالبی نیز در روزهای  81و  87اکتبر شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان همراه با طبقه کارگر پتروگراد به رهبری
حزب بلشویک ،به کاخ زمستانی یورش بردند ،دولت موقت بورژوائی را سرنگون ساختند و خود زمام امور را بدست گرفتند .توسط
این عمل انقالبی طبقه کارگر روسیه خودرا به طبقه حاکمه تبدیل کرد .هنوز از پیروزی ساعاتی نگذشته بود که دومین کنگره نمایندگان
شوراهای سراسری روسیه مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان تشکلیل گردید ،و با فراخوانی پیروزی انقالب سوسیالیستی را
اعالم داشت.
اولین فرمان کنگره سراسری شوراهای روسیه :درباره صلح ،این خواست توده های مردم بود .دومین فرمان کنگره  :درباره زمین بود.
با صدور فرمانی مالکیت اربابی بر زمین بدون باز خرید لغو شد و همه زمین های مزروعی به مالکیت عمومی درآمد و دراختیار تمام
زحمتکشان بی زمین قرارگرفت .در کنگره شوراها با صور فرمان هایی  :تمامی منابع زمینی و زیر زمینی مانند نفت ،ذغال سنگ،
معادن ،جنگل ها و آبها ،به مالکیت همگانی درآمد.
ظرف چند ماه بازهم بدون جبران خسارت تقریبا از تمام سرمایه داران بزرگ ،صاحبان فابریکها و کارخانه ها و شرکت های سهامی و
بانک ها و راههای آهن و غیره سلب مالکیت گردید .تشکیل تولید بزگ در صنایع توسط دولت و انتقال از "کنترل کارگری" به اداره
کارگری امور فابریک ها و کارخانه ها و راههای آهن ،تمام اینها در عمده ترین موارد انجام پذیرفت .درواقع در اکتبر  1911این
تئوری انقالب سوسیالیستی مارکس و اانگلس بود که به دست توانای لنین به تﺤقق درآمد و این بدان معنی است که انقالب اکتبر
روسیه ،انقالب سوسیالیستی بود.
یکی از مهم ترین و درواقع بزرگترین دستآورد انقالب سوسیالیستی اکتبر ،اتکا بر ستمکشان ،پابرهنگان ،بی چیزان بود ،که بیکباره
همه چیز شده اند .برای اولین بار در تاریخ بشری بود که بی ش از نیمی از انرژی و پتانسیل جامعه آزاد شد .برابری زنان با مردان
بمعنای واقعی و نه صوری و ظاهری ،فرصتی ایجاد کرد که زنان به مقام واال وشامخ خویش دستیافتند ،و در پرتوی این انقالب
انسانساز توانستند درجات ترقی و پیشرفت را درتمامی عرصه های زندگی فتح نمایند .امری که تا آن زمان و حتی مدتها بعداز آن،
کوچگترین حرکتی در بهبودی زنان در طول تاریخ رخ نداد.
انقالبی که جامعه شوروی را از بنیان دگرگون ساخت و درآن نظام نوینی ،نظام سوسیالیستی ای پدید آورد که تا مدت مدیدی الهام بخش
زحمتکشان جهان بود .گرمابخش نیروی رنج و کار بود ،پرچمدار صدها احزاب کمونیستی و جنبش های آزادی بخش و ضد
امپریالیستی بود .با کمک و پشتیبانی این اردوگاه سوسیالیستی ،جهان شاهد چندین انقالب سوسیالیستی ازجمله انقالب اکتبرچین تحت
رهبری حزب کمونیست چین بود .در پرتوی این بلوک قدرتمند سوسیالیستی امکان و جرئت افسارگسیختگی و تجاوزگری از
امپریالیستها سلب گردیده بود .افسار گسیختگی و تجاوزگری که هم اکنون در کمتر از دو دهه جان میلیونها انسان های پرامید را گرفته
است و چندین کشوررا به نابودی کشانده .افسارگسیختگی فاشیستی مآبانه ایکه با لجام گسیختگی هرچه تمامتر جهان را بورطه سیاهی و
تباهی می کشاند .همین دولت "رفاه" کنونی که درحال رنگ باختن است ،نتیجه انقالب سوسیالیستی شوروی بود که بورژوازی جهانی
از وحشت رشد و گسترش هرروزه آن در جهان مجبور به پذیرش اش گردید.
بجرئت میتوان بیان داشت که در دروران سی سال ساختمان سوسیالیسم به رهبری رفیق استالین  ،جهان ناظر پیشرفتهای عظیم و
شگفت انگیزی بود .نه تنها چرخ تولید به گردش درآمد ،سطح زندگی زحمتکشان شوروی ترقی کرد ،بهداشت رایگان ،آموزش رایگان،
کار عظیم فرهنگی و هنری و ورزشی و ساختمانی و علمی از شوروی کشوری نمونه ساخت و به زحمتکشان جهان نشان داد که
سوسیالیسم توهم نیست ،تخیل نیست ،می تواند به واقعیت بدل شود .تولید بدون سرمایه دار بسیار سریعتر انجام می گیرد .انگل های
اجتماعی که کار نمی کنند ولی در تجمالت زندگی می کنند ،برچیده شدند و به صف دشمنان سوسیالیسم افکنده شدند .آری سوسیالیسم
یک واقعیت مسلم است .سوسیالیسم تنها اندیشه رهائی بخشی است که قادر است بشریت رااز پلیدی و دهشت و پلشتی ،و در یک کالم
از توحش و بربریت کنونی نجات ،و پیام آور فرداهای صلحجویانه و سعادتمند و پرفروغی گردد!اینهاست نکات فشرده ای از
دستآوردهای سوسیالیستی انقالب کبیر اکتبر شوروی که باید آنها را ارج نهاد ،ازاین پیروزیها ،شکستها وافت و خیز انقالبات عظیم
پرولتری دوران معاصر آموخت و برای استقرار جامعه ای نوین  ،جامعه سوسیالیستی به جلوحرکت کرد .راهی جزاین برای رهائی
بشریت وجودندارد .باتشکر از رفقا"... .
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ﭼکیده ای از سخنرانی رفیق مزدک بامداد پیرامون اوضاع ایران ومنطقه
"دوستان و رفقای گرامی ،برای درک دقیقتر و روشنتر وضعیت امروز ایران و منطقه و ریشه یابی مشکالت و مسائلی که هم اکنون با
آن رودرو هستیم بهتر است که نگاهی به گذشته و عملکرد حاکمیت جمهوری اسالمی و امپریالیسم بیاندازیم.
همان طور که می دانید خواست مردم ایران از انقالب  35کسب استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی بود .رژیم شاه  ،رژیمی کامل
سرسپرده و وابسطه به امپریالیسم در عرصه های مختلف سیاسی – اقتصادی – نظامی – فرهنگی بود .تیمسار ارتشبد فردوست
باالترین مقام امنیتی کشور و مسئول سازمان بازرسی شاهنشاهی که مسئولیت داشت گزارشی روزانه از وضعیت امنیتی و سیاسی
کشور که خالصه شده گزارشات ساواک و رکن  8ارتش بود  ،به شاه بدهد  ،با اطالع و تائید شاه این گزارش روزانه را در سه نسخه
تهیه می کرد که دو نسخه آن قبل از ارائه به شاه یکی در اختیار دفتر سازمان سیا و دیگری در اختیار دفتر سازمان اینتلجنت سرویس
انگلیس قرار می گرفت .شاه در مورد جزئ ی ترین مسائل داخلی و خارجی از سفرای آمریکا و انگلیس نظرخواهی و در واقع مطابق
دستور و یا با تائید آنها عمل می کرد .در ایران آزادی بیان  ،قلم  ،مطبوعات  ،اجتماعات  ،اعتصاب  ،تشکل های مستقل سندیکائی و
احزاب وجود نداشت .بسیاری از زندانیان سیاسی زمان شاه جرمشان کتاب خواندن و یا نوشتن مطلبی برخالف نظر و سیاست رژیم شاه
بود .در ایران شکاف عمیق طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی موج میزد .این فقر نه تنها در نواحی مرزی و مناطق محروم و اکثر روستا
های کشور بلکه حتی در تهران پایتخت ایران کامال مشهود بود .دهها هزار نفر در حلبی آباد های اطراف میدان آزادی  ،مجیدیه ،
خزانه فرح آباد و در حفره های درون دیواره های گود عربها و محله های فقیر نشین حاشیه شهر زندگی می کردند .روزنامه اطالعات
چند سال قبل از انقالب مصاحبه ای با استاندار سیستان و بلوچستان را منعکس کرد که در این مصاحبه استاندار می گوید به مسئولین
آموزش و پرورش استان دستور داده ام که در هفته یک روز بچه ها را برای " چرا کردن " ( چریدن ) به صحرا ببرند .اکثر
روستاهای کشور فاقد آب لوله کشی و برق و جاده و حمام و امکانات درمانی و آموزشی بود.
در جریان اوج گیری مبارزات انقالبی مردم ایرا ن  ،امپریالیستها که از رادیکالیزه شدن انقالب مردم به هراس افتاده بودند  ،در نشست
گوادلپ تصمیم گرفتند از ارتجاعی ترین آلترناتیو موجود که اتفاقا خصوصیت شدید ضد کمونیستی و مذهبی مورد نظر برژینسکی
استراتژ آمریکائی را نیز داشت حمایت کنند .خمینی و روحانیت و نمایندگان بورژوازی بازار مورد حمایت دستگاههای تبلیغاتی
امپریالیستی و از جمله آیت اله بی بی سی قرار گرفته و توسط آنها النسه شد.
با اینکه اکثریت مطلق مردم در انقالب  35شرکت کرده و ضربات قاطع و تعیین کننده توسط اعتصابات و اعتراضات طبقه کارگر و به
خصوص نفتگران به پیکر رژیم شاه وارد شد ولی روحانیت به کمک تجار محترم ،قدرت سیاسی را در دست خود قبضه کرده و انقالب
را مالخور کردند .پیروزی انقالب  35به برکناری رژیم دیکتاتوری شاه و ژاندارم منطقه انجامید و یکی از پایگاههای بزرگ
امپریالیستها را تعطیل ومستشاران خارجی را اخراج و ایران را از پیمان امپریالیستی سنتو خارج و به رابطه سیاسی با رژیم اشغالگر
صهیونیستی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی خاتمه داد و اموال به جا مانده خاندان و وابستگان شاه و سرمایه داران وابسته مصادره
گردید.
هر چند کسب استقالل سیاسی به عنوان یکی از اهداف انق الب به ثمر رسید ولی مقابله حاکمیت جدید با خواستهای دمکراتیک مردم و
باز سازی و احیاء نظم مبتنی بر استثمار وغارت و چپاول هر چه بیشتر تحت پوشش اقتصاد اسالمی  ،انقالب را نا تمام و به شکست
کشاند.
دوستان و رفقای عزیز ،برای پیشرفت و تعمیق انقالب و دستیابی به اهداف انقالب حفاظت و گسترش پایگاه مردمی و اجتماعی انقالب
از طریق احترام به آزادی بیان و قلم و مطبوعات و اجتماعات و تشکلهای کارگران و دهقانان و زحمتکشان و احزاب و سازمانهای
سیاسی مخالف دیکتاتوری و امپریالیسم و برقراری حقوق شهروندی و برابری آحاد کشور صرف نظر از جنسیت و وابستگی های
قومی و زبانی و مذهبی از حقوق برابر و انجام اصالحات اجتماعی در جهت تامین کار و مسکن و بهداشت و درمان و آموزش و
بازنشستگی برای عموم  ،از ضرورت های بنیانی و اقدامات اولیه هر نیروی رهبری کننده انقالبی و مردمی است؛ مشخصه ای که
روحانیت و تجار بنا به ماهیت طبقاتی خود فاقد آن بودند و طبیعی بود که انقالب را به شکست بکشانند  .امری که همواره توسط
آموزگاران بزرگ پرولتاریا و رهبری حزب کار ایران(توفان) مورد تاکید قرارگرفته است .تضمین قطعی انقالب بدون تامین هژمونی
طبقه کارگر به رهبری حزبش غیر ممکن است وانقالب توسط بورژوازی غاصب سرکوب ودر نیمه راه متوقف خواهد شد.
طبیعی است که حفظ استقالﻝ سیاسی هم بدون اتکاء به توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و بدون پایه ریزی
استقالﻝ و خود کفائی اقتصادی امری غیر ممکن است و" دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد".
سیاستهای نئولیبرالیستی اقتصادی جمهوری اسالمی به خصوص در بیست و پنج ساله اخیر کامال در جهت عکس استقالل اقتصادی و
خودکفائی و نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی و گسترش واردات و تبدیل ایران به کشوری تک محصولی و وارداتی در همه
عرصه ها بوده است .ام پریالیستها با توجه به این نقاط ضعف اساسی اقتصادی ایران با انجام تحریمهای اقتصادی و نفتی و بانکی
حاکمیت ایران را در شرایط کیش و مات و" نرمش قهرمانانه " قرار داده اند و دو راه در پیش روی آن گذاشته اند یا تسلیم صد در صد
و انداختن حلقه نوکری و بندگی به گوش و یا سرنگونی .حاکمیت دیکتاتوری و ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسالمی که از مردم
ایران بیشتر از امپریالیستها وحشت دارد می خواهد از طرفی با نشاندادن توان فریب دادن و سرکوب مبارزات داخلی مردم ایران به
آنها بفهاند که ایران با توجه به ساختار اقتصادی واجتماعی شبیه افغانستان و عراق و لیبی و سوریه نیست و راه انداختن
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جنگهای قومی و قبیله ای و مذهبی و نیابتی و انقالب مخملی در آن امکان پذیر نیست و از طرفی با توجه به بحران اقتصادی در
کشورهای امپریالیستی آمریکائی و اروپائی امید دارد با واگذاری ثروتها و منابع کشور به غارتگران خارجی و همچنین همکاری با
سیاستهای استعماری آنها در جهت پیشبرد سیاست استراتژیک خاورمیانه جدید ،شبیه آنچه در افغانستان و عراق و لیبی داشت ،با کسب
جایگاه قبلی رژیم گذشته و اجراء نقش فعلی عربستان سعودی و ترکیه  ،بقاء حاکمیت ارتجاعیش را از طریق وابستگی رسمی به
امپریالیستها تضمین کند  (.البته در عین حال از دچار شدن به سرنوشت صدام و قذافی هم هراسناک هستند ).به هر حال اجرا شدن
چنین وضعیتی ،میهن ما را به وضعیت نئو کلنیالیستی رژیم سابق برمی گرداند.
اما از جانب دیگر و خارج از محاسبات امپریالیستها و صهیونیستها و ارتجاع منطقه و رژیم ارتجاعی و ضد مردمی ایران  ،جنبش
مقاومت مردمی علیه سیاستهای امپریالیستی و صهیونیستی در عرصه جهانی و منطقه و رادیکالیزه شدن جنبش دمکراتیک مردمی
علیه جمهوری اسالمی به خصوص توسط جنبش کارگران و زحمتکشان ایران در جریان و رو به رشد است.در ضمن ایستادگی
کشورهای عضو پیمان شانگهای در مقابل پیشبرد سیاستهای نواستعماری غرب و تضاد منافع آنها هم نباید از دید پنهان بماند .طبیعی
است نزاعی که درمنطقه بین امپریالیستها درگرفته است نزاعی بر سربدست گرفتن کنترل کامل انرژی بویژه نفت وگاز وایجاد
پایگاههای نظامی در مناطق استراتژیک است تا ازاین طریق بتوان سرکردگی خود را بردیگر امپریالیستها اعمال نمود .امپریالیسم
آمریکا د ر سودای چنین نقشی در منطقه وجهان است و برای مهار چین و روسیه ومتحدینش وهمینطور اعمال رهبری بر اتحادیه اروپا
و از طرفی ژاپن بزرگترین خطر برای صلح جهانی است .ازاین رو باید با تجزیه وتحلیل صحیح از ماهیت نزاعی که درگرفته است
نوک حمله را بسوی امپریالیسم آمریکا بعنوان عمده ترین وجنگ افروزترین دشمن بشریت نشانه گرفت ومردم را بسیج نمود.
پایداری و مقاومت نیروهای مردمی کوبانی در مقابل وحوش آدمخوار داعش دست پروده آمریکا و اسرائیل و انگلیس و ترکیه و
عربستان و قطر  ،و حمایت جهانی همه نیروهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی و مترقی و آزادیخواه جهان از این مقاومت
مردمی و همدردی و همیاری از آن یکی از نمونه های درخشانی است که میتواند در شرایطی معین خارج از همه محاسبات مرتجعین،
جرقه ای باشد که تمام منطقه را با ایادیشان به آتش کشیده و در خود بسوزاند......با تشکر از شما .اگر سئواالتی است مطرح فرمائید
مختصرا بدانها پاسخ خواهم داد".....

***
بیانیه حزب کارایران(توفان)

انقالب کبیر اکتبر شوروی ناقوس مرگ سرمایه داری بود
به مناسبت نودوهفتمین سالگرد انقالب اکتبر
نود وهفت سال ازانقالب عظیم پرولتری شوروی می گذرد .انقالب عظیمی که جهان پوسیده سرمایهداری را به شدت لرزاند و
به وحشت مرگ انداخت .درهفتم نوامبر 9195شوراهای کارگران،دهقانان و سربازان پتروگراد در قیام مسلحانه به رهبری حزب
کمونیست بلشویک روس ،به قصر زمستانی تزار هجوم آوردند و با بر انداختن "حکومت موقت" ،مظهر بورژوازی و خیانت
سوسیالیستهاﻯ اپورتونیست ،دورهﻯ نوین سوسیالیسم را بنیان گذاردند.
پیکارسهمگین طبقاتی پرولتاریا که ثمرهﻯ اولین خود را درکمون پاریس به سال  9259داد ،شیپور مرگ طبقات ستمگر و ظالم ،طبقات
بورژوا و فئودال را دمید .انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در نبردی خونین و مسلحانه به رهبری حزب کمونیست بلشویک روس علیهﻯ
دشمنان داخلی و خارجی در طول پیکارهای فراوان پیشاهنگ پرولتاریای روس ،با تکیه برمارکسیسم خالق در شرایط مشخص
روسیه ،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 هرگونه ستم اعم از طبقاتی وملی است.
اکنون که درآستانه نود وهفتمین سالگرد انقالب کبیر اکتبرشوروی هستیم دشمنان کمونیسم هرگزاز مبارزه با کمونیسم و مارکسیسم
لنینیسم دست نکشیده ودست نخواهند کشید و هرروز به رنگی در می آیند تا بتوانند به بهترین وجهی با مارکسیسم لنینیسم مبارزه کنند.
روزی از جانب راست می آیند ،روزی لباس “چپ“ به تن می کنند ،روزی کارشناس و پژوهشگر آثار مارکسیستی شده و
باستانشناسانه در پی تفسیرهای معیوب و ضد انقالبی و بی خطر برای سرمایه داری در مجموعه آثار کمونیستی بر می آیند و از این
جهت مورد لطف بورژواها هستند که آنها را “دانشمند“ و “پژوهشگر“ خطاب کنند.فقط کافیست نگاهی به رسانه های خبری و سیاسی،
بی بی سی و صدای آمریکا ،دویچه وله وفرانسه و صدها رسانه ضد کمونیستی قد ونیم قد...بیاندازید تا پی ببرید که چپ های دعوت
شده به میز مناظره در مورد مارکسیسم چه کسانی هستند .آنها فیلسوفان چپ ضد مارکسیسم لنینیسم و ضد دیکتاتورپرولتاریا ،خرده
بورژوا ها و توابانی هستند که با صدای بلند می گویند" اونی که بودیم نیستیم" ،سوسیالیسم نقشه مند نمی خواهیم ،حزب پیشرو و
لنینیستی نمی خواهیم ،ما پلورالیسم سیاسی و جامعه مدنی و آزادی بی قید وشرط وخود مدیریتی می خواهیم ،ما مخالف خشونتیم".....
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در نود وهفت سال پیش نظم نوینی در جهان پدید آمد .نظمی که از نظر اقتصادی به استثمار انسان از انسان پایان می داد و از نظر
سیاسی طبقاتی را به قدرت می رسانید که مورد بهره کشی قرار گرفته و در زمره ستمکشان بودند .در نود وهفت سال پیش تاریخ به
مرتجعین که زندگی در تجمالت خویش را از بدیهیات می دانستند فرمان ایست داد و به زحمتکشان اعالم کرد توقف ممنوع! دیگر نمی
شود به سبک و سیاق سابق مردم را به اسارت در آورد ،مالکیت خصوصی را تقدیس کرد و با جنگهای خانمانسور میلیون انسان را
آواره و بیچاره نمود .در نود وهفت سال پیش بلشویکه ا در روسیه قدرت سیاسی را به کف آوردند و تنها به این اعتبار که قدرت سیاسی
اساس هر انقالب و تحولی است ،انقالبی که در روسیه صورت گرفت یک انقالب سوسیالیستی بود.
قبل از پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیه عده ای که خود را مارکسیست جا زده بودند و تفسیری غیر انقالبی و غیر طبقاتی از
مارکسیسم ارائه می داند بر این نظر بودند که باید از طریق پارلمانی قدرت سیاسی را به کف آورد و به نظم پارلمانتاریسم بورژوائی
گردن نهاد .آنها با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان شرط هر تحول سوسیالیستی در کشور مخالف بودند و از این نظریه مارکس و
انگلس دفاع نمی کردند .آنها مارکسیسمی می خواستند که بدهان بورژوازی مزه بدهد .لنین مارکسیسم را نجات داد و برای نخستین بار
در مقابل چشمان حیرت زده جهانیان نشان داد که پابرهنگان ،بی چیزان ،ستمکشان ،انسانهائی که هرگزبه حساب نمی آمدند ،هیچ
بودگان بیکبار همه چیز شده اند .مکتبی در جهان به پیروزی رسیده است که انسانیت را بر اساس پول و سرمایه و تمکن محک نمی
زند.
این است نقش تاریخی انقالب دورانساز و کبیر اکتبر .دشمنان انقالب که نتوانستند در مقابل قدرت انقالب مقاومت کنند بعد از آن به
تحریف دستآوردهای انقالب پرداخته و سعی کردند آنرا بی اعتبار کنند .مبارزه خروشچف با “کیش شخصیت استالین“ و دروغهای وی
در مورد بنیانگذار ساختمان سوسیالیسم در شوروی در حقیقت به زیر پرسش بردن جامعه سوسیالیستی بود .استالین فرد نبود مظهر
دیکتاتوری پرولتاریا و معمار ساختمان سوسیالیسم در طی سی سال بود .استالین بود که قوانین اقتصاد سوسیالیستی را در شوروی با
توجه به تجربه دیکتاتوری پرولتاریا تدوین کرد و تحت عنوان “مسایل اقتصاد سوسیالیستی “ منتشر نمود .حمله به استالین حمله به
سوسیالیسم ،حمله به انقالب اکتبر ،حمله به مارکسیسم لنینیسم بود و هست .این است که رویزیونیستها که در همدستی با خروشچف
لنینیسم را بدور افکندند و شمشیر خویش را برای “زدودن کیش شخصیت استالین“ از غالف بیرون کشیدند مشروعیت آنرا ندارند که
از انقالب اکتبر دفاع کنند .دفاع رویزیونیستها از انقالب اکتبر صرفا جنبه ظاهری و برای خاک پاشیدن به چشم فریب خوردگان است.
بدون برخورد به دستآوردهای سی ساله دوران دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه ،بدون برخورد به جریانهای ضد انقالبی تروتسکیستی و
زینویفیستی و بوخارینیستی ،بدون برخورد به نظریات ضد انقالبی خروشچف و اصالحات اقتصادی کاسیگین و برژنف واحیای
سرمایه داری در شوروی ادعا در مورد حمایت از انقالب اکتبر و تجلیل از نود وهفت سالگی آن حرف بی اساسی است .تجلیل از
انقالب اکتبر آموزش از دستآوردهای آن و علل شکست آن و بسیج کمونیستها برای مبارزه با رویزیونیستهای آشکار و پنهان است.
بدون مبارزه برای پاکیزگی مارکسیسم لنینیسم تجلیل ازانقالب اکتبرعبارت پردازی بی محتوی ودرسطح ماندن است و باری ازدوش
جنبش کمونیستی برداشته نخواهد شد.

زنده باد نود و هفتمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر!
مرگ برارتجاع ،سرمایه داری و امپریالیسم!
زنده باد مارکسیسم لنینیسم!

حزب کارایران(توفان)
هفتم نوامبر دوهزار وچهارده میالدی

www.toufan.org

***

روسیه – قدرت صلح جوی ضدامپریالیستی یا ابرقدرتی سرمایه داری-امپریالیستی
مقاله ای را که دردست دارید برگرفته از ارگان سازمان برای احیای حزب کمونیست آلمان است .این سازمان تالش کرده است با توجه
به تشدید تضاده ای امپریالیستی وسردرگمی که بین برخی از جریانات سیاسی آلمانی درمورد ماهیت روسیه کنونی وجود دارد بپردازد
تا درپرتوشناخت صحیح از ماهیت واقعی این پدیده واستفاده از تضادهای اردوی بلوکهای امپریالیستی ،پرولتاریا را یک گام به
جلوراند.سخن بر سر ماهیت روسیه کنونی است.آن جریانات رویزیونیستی که حاکمیت رویزیونیسم شوروی را دیکتاتوری بورژوایی
نمی دانستند و بر طبل "سوسیالیسم واقعا موجود" می کوبیدند بعد از فروپاشی این اردوگاه ضد انقالبی و گذار از سرمایه داری دولتی
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به سرمایه داری نئولیبرالی وسیستم چند حزبی دچار سرگیجه شده به یکباره پوتین وشرکاء را نمایندگان سرمایه داری ملی ارزیابی
کرد ه تا با توسل به چنین تحلیلی تضادهای روسیه با امپریالیسم غرب را درکادر "یک تضاد ملی وضد امپریالیستی" ،تضادی که در
یک سو"بورژوازی ملی" کشورضعیف اما "درحال رشد "در مسند قدرت است ودرسوی دیگر قدرتهای غربی که خواهان نقض حق
حاکمیت ملی وبه زیر سلطه بردن روسیه اند،مورد تبیین قرار دهد .نتیجه مترتب براین سیاست انحرافی ورویزیونیستی دفاع از
"سرمایه داری ملی" روسیه برعلیه امپریالیسم مهاجم غرب است که "دارای بار مثبت وانقالبی" است وباید از این منظر ازآن به دفاع
برخاست!!!
چنین تحلیلی جز خاک پاشاندن بر چشم کارگران وزحمتکشان ومشوب افکار حاصلی نخواهد داشت.استفاده از تضادهای درون
بلوکهای امپریالیستی وسرمایه داری اگر با تحلیل علمی همراه نباشدوپرده ساتر برسرشت واقعی این نزاع سیاسی کشیده شود ،به بیراهه
رفته ایم ،به چرخ پنجم آنها بدل خواهیم شد.
امپریالیسم نوخاسته روسیه کنونی واقعی تی است غیرقابل انکار واین پدیده بدنبال انحطاط سوسیالیسم واحیای سرمایه داری در نخستین
کشور سوسیالیستی پدید آمد .این امپریالیسم نه محصول دوره گرباچف و پوتین بل با کسب قدرت سیاسی توسط خروشچف وشرکاء پس
از کنگره  89و  88حزب کمونیست اتحادجماهیر سوسیالیستی شوروی زاده شد .درکشوری زاده شد که درگذشته رهبرانی مانند لنین
واستالین به پرولتاریای جهان اهدا کرد ،درکشوری که اولین انقالب سوسیالیستی وساختمان جامعه ای را درپیش گرفت ،درکشوری که
پرولتاریای جهان آن را بحق میهن سوسیالیستی خود می شمرد ودربرابر حمالت دشمنان سوسیالیسم از آن دفاع میکرد ،درکشوری که
خلقهای ستمدیده جهان آن را درهمه حال یارو یاور خود میدیدند ودرمبارزات خود بخاطر آزادی واستقالل آنرا تکیه گاه نیرومند خود
میدانستند .امپریالیسم نوخاسته شوروی بیش ازسه دهه با نقاب سوسیالیسم خود را پیرو مارکسیسم لنینیسم مینمایاند ،برای نفوذ
درکشورها یا درمیان خلقها شعارهای سوسیالیستی وانقالبی سر میداد ،به سخن کوتاه بورژوازی نوخاسته چهره امپریالیستی خود را
می پوشاند وآن را از انظار پنهان میداشت .گذشته پرافتخار کشور شورا ها ورهبران کبیر آن همراه با نقاب سوسیالیسم سرمایه
ووسی له نیرومندی بود که به کمک آن پرولتاریا وخلقها را فریب میداد  ،آنها را در دام خود گرفتار می ساخت در کسوت دوست ،گرگی
بود درلباس میش ،ضد انقالب رویزیونیستی وضد کمونیستی بود درلباس سوسیالیسم.
یکی از سفسطه های رویزیونیستها در رد ماهیت امپریالیستی شوروی این بود که مارکسیست لنینیستهای راستین وحقیقت جو را به اثر
داهیانه لنین " امپریالیسم بعنوان عالی ترین مرحله سرمایه داری رجوع میدادند .استناد انها به این اثر ارزشمند برای تلقین این بود
وهمچنان هست که گویا امپریالیسم فقﻂ ازبطن سرمایه داری آزاد بیرون می اید وپایه اقتصادی آن انﺤصار سرمایه داری است.
بدون انحصار سرمایه داری سخنی هم از امپریالیسم نمی تواند به میان آید وسپس ازاین نتیجه میگرفتند وهمچنان میگیرند که
امپریالیسم نتیجه تکامل سرمایه داری است وسوسیالیسم ،امپریالیسم نمی زاید و"سوسیال امپریالیسم زاده مائوئیستهای منحرف است ".
لیکن لنین دراثر خود این نکته را روشن میکند که چگونه سرمایه داری آزاد ناگزیر درتکامل خود به انحصارها وبه امپریالیسم
منتهی میشود ،چگونه انحصار سپس با دولت بورژوائی درمی آمیزد ودولت بورژوائی را به تبعیت کامل از انحصارها در می
آورند.یعنی چگونه سرمایه داری انحصاری دولتی بوجود می آید .ازکتاب لنین کبیر هرگز این نتیجه بی نمی آید که امپریالیسم از
مبداء سوسیالیسم وازانحطاط ان نمی تواند برخیزد .برعکس لنین همواره خطر بازگشت سوسیالیسم را به سرمایه داری گوشزد کرده
وحزب ودولت شوروی را ازآن برحذر داشته است .لنین می آموزد که دردوران انتقال سرمایه داری به کمونیسم که دولت آن جز
دیکتاتوری پرولتاریا نیست برای دشمنان ناگزیر امید بازگشت باقی می ماند واین امید به تالش برای بازگشت می انجامد .استالین نیز
نه تنها بازگشت سرمایه داری را نفی نمیکند برعکس آن را با قوت بیشتر متذکر میشود:
" آیا درنزد ما ،درکشور شورائی ما ،شرایط مقدماتی که احیای سرمایه داری را ممکن گرداند وجوددارد /آری وجود دارد  ،این امر
ممکن است عجیب بنظر آید ،معذالک واقعیتی است".
معنی اینها همه آن است ﭼنانچه راه بازگشت سرمایه داری مسدود نگردد ،سوسیالیسم به قهقرا برخواهد گشت وبه استقرار نﻈام
کهنه خواهد انجامید و در شوروی نیز ﭼنین رخ داد.
سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان تﺤت رهبری آموزگاران جسوروبزرگ کمونیستی ﭼون رفقا احمد قاسمی ودکتر غالمﺤسین
فروتن رهبران اسبق حزب توده ایران ،حزب طبقه کارگر ایران ،نخستین سازمان کمونیستی ایران بود که پرﭼم مبارزه علیه
خروشچفیسم واحیای سرمایه داری را برافراشت وماهیت امپریالیسم نوخاسته شوروی را از جهات گوناگون اقتصادی ،سیاسی،
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نﻈامی وفرهنگی واجتماعی با انتشار کتﺐ ومقاالت تﺤقیقی وتئوریک مورد بررسی قراردادوفروپاشی آنراپیش بینی نمود.مقاالت
وکتﺐ تﺤقیقی سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان برواقعیتهای کشورشوروی ورفرمهای اقتصادی واجتماعی که طی بیست ساﻝ
درآنصورت گرفت با اسلوبی علمی تدوین وتالیف گردید ونسلی از جوانان ایران را درپیکار علیه رویزیونیسم برای پاکیزگی
مارکسیسم لنینیسم آموزش وسازمان داد.
مقاله کنونی ازاین منظرحائز اهمیت است که سازمان برای احیای حزب کمونیست آلمان نقش روسیه کنونی را که فاقد نقاب
سوسیالیستی است مورد بررسی قرارمیدهد وجایگاه آن را بعنوان یک قدرت امپریالیستی با تمام ویژگیهایش بطور دقیق روشن میسازد
تا جوانان مارکسیست ونیروهای انقالبی دردام تئوریهای رویزیوینیستی وانحرافی گرفتار نیایند.باشد تا با انتشار این مقاله درتنویر
افکار کوشیده باشیم.

هئیت تﺤریریه
مهرماه 9313

***
"نیروهای مترقی ،انقالبی و کمونیستی آلمان ازشروع نزاع اوکراین تا مبارزات مسلحانه کنونی ،ارزشگذاری های مختلفی نسبت به
سیاست و ماهیت امروزه روسیه ،داشته اند.
ارزشگذاری سیاست تجاوز کارانه آلمان ،اتحاد اروپا ،ناتو و آمریکا یافت نمیشود و همه در باره حکومت
اختالف زیادی بین آنان در
ِ
اوکراین که با زور و اعمال قدرت برسر کار آمده و متشکل از فاشیستهاست ومجری اوامر غرب ومنافع اتحادیه اروپا و آمریکا وپیرو
سیاست سلطه جوی بلوک امپریالیستی غرب است ،متحد و هم نظر میباشند.
بنابر این ما میتوانستیم مشترکا بر ضد این سیاست قدم برداریم ،همانطور که اکثر سازمانهای انقالبی و کمونیستی این کار را میکنند.
ولی نﻈری وجود دارد که ارزشگﺬاری دیگری از روسیه را بهانه کرده تا خود را کنار کشیده وبه مبارزه علیه یکدیگر بپردازند

آیا روسیه یک قدرت صلح جو میباشد؟
بعنوان مثاﻝ ،انجمن «آزاد اندیشان(آزاد از اندیشه کلیسایی)» آلمان بیانیه ای در ماه مه  0014منتشر کرده است که در آن همچنان
آمده است" :تنها شانس برای دفاع از صلح ایجاد روابﻂ حسنه با روسیه است .فدراسیون روسیه مﺤافظ صلح در اروپا است  ...فقﻂ
در جبهه روسیه ،از جنگ جهانی سوم می توان جلوگیری کرد .تنها در همبستگی با روسیه ،جنبش صلح به ویژه در آلمان ،یکبار
دیگر تبدیﻞ به یک عامﻞ جدی میشود ".آدرس:
)http://www.freidenker.org/cms/dfv/index.php?option=com_content&view=article&id=347
« پی دی اف داتای»

در سازمان نوجوانان «روباه سرخ„ »"Rotfuchsدر ژوئیه  899۲در ص 5.آقای هرمان یاکوب تحت سرفصل «چرا سرمایه داری
الیگارشی روسی امپریالیستی نیست  .بازسازی نوع کالسیک آن نیست» مینویسد :زیرا روسیه «اکنون یک حمله ضدفاشیستی برای
صلح آغاز مینماید»...
پ» در گاهنامه «تئوری و عمل» ژوئیه  899۲صفحه « :3در یک اعالمیه
همچنین هانس گونتر زالتسکی ویچ از حزب « ِد کا ِ
مشترک « ابتکار کمونیستی شهر ِگرا « ،)Kommunistischen Initiative Gera 2010 ( 8999سازمان بازسازی حزب

کارگران کمونیستی آلمان« ،»)8کا پ د» و «اتحادیه انقالبی دوستی خلقها» تحت عنوان «آیا مایلید که مبارزه برای اوکراین را
بپردازید؟» چنین توضیح میدهد:
« اگر ابرقدرت آلمان ،اتحاد اروپا و ام.آمریکا ،اوکراین را کنترل میکنند ،بنابراین مستقیما در مقابل مرز رقیب ابر قدرتشان روسیه
ایستاده اند ».و :جنگ ابرقدرتها بسیار خطرناک است )...(.ما در کنار پوتین و یانوکوویچ نایستاده ایم».
در فراخوان آ تست )8برای تظاهرات اوسترن( )Oster Marschکه فراخوانی برای "صلح" میباشد ،از همین بیانیه ،با کمی اصالح
استفاده شده است :در مقابل چشمان ما یک مبارزه برای کسب قدرت انجام میگیرد )...(.کامال آشکار بر علیه ابرقدرت روسیه بوده ،که
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همچنین همدردی مارا شامل نمیشود».
« اوشرح میدهد که نمیتوان روسیه را سرمایه داری و یا امپریالیستی نامید و برای اینکار از آنجمله به تحلیل انجمن «آزاد اندیشان»
چنگ می اندازد "که روسیه یک قدرت صلح جو میباشد".
از طرف دیگر برای مثال« ،ام ال پ د» در فراخوان «آیکور» بخاطر روز ضد جنگ چنین ترویج میکند" « :روسیه به نوبه خود با
تاکتیک های انبساطی ،نظامی سیاسی که در کریمه تعقیب میکند و با تمرین مانور های مخفی در شرق اوکراین مانند وستوک ،899۲
نقل و انتقال نیروها در طول فواصل بلند قصد غصب اوکراین را دارد" .

واقعیت ﭼگونه است؟
از نظر ما کامال روشن است که روسیه امروزی یک کشور سرمایه داری میباشد .ثروتمند ترین فرد روسیه ،آلیشر اوزمانف ،ثروتی
بالغ بر  95،1میلیارد دالر آمریکایی و در مقام  3۲در لیست فربز( )3میان ثروتمندان میباشد ،پس از وی مسشاییل فریدمان با
93،9دالر و سپس لئونید میشل سن با  93،۲میلیارد دالر و ویکتور وکسل برگ با  93،9میلیارد دالر و غیره .ما بعنوان کمونیست
میدانیم و همچنین کارگران ،کارمندان و تمام خلق میدانند که چنین ثروتی از طریق کار صادقانه بدست نـــمیآید ،بلکه از استثمار و
اعمال جنائی بدست می آید .در مورد روسیه بخصوص این ثروت قبل از همه از خصوصی سازی دارایی خلق سرچشمه گرفته است و
روشن بگوییم که اینجا مربوط به سرمایه مالی – یکی از مشخصات اساسی یک دولت امپریالیستی میشود!
رفیق هانس گونتر زالکیویتچ در «تئوری و پراکسس» ص 3.میگوید «این جمل ِه دولت سرمایه داری در ِد کا پ درسراسر نشریه
تکرار میگردد .».او باید بگوید که روسیه چیست.او برعکس تالشی برای اثبات اینکه روسیه ابر قدرتی است که برای منافع خود
مبارزه میکند،نمی کند .وی می گوید « روسیه قادربه حفظ منافع خود در بازار سرمایه بینالمللی نبوده  ،که با تخریب نظام بانکی
اقتصادی زمان کنونی دیده شد ،که سپرده های
قبرس بسیار روشن قابل شناسایی است ،چیزی که برای اولین بار در گزارشهای
ِ
مشتریان( همچنین روسی) برای تثبیت و تحکیم مصادره شده اند».
روسیه برای حفظ منافع سرمایه مالی « خود» مبارزه کرده ومیکند آیا چون روسیه درشرایط کنونی قدرتی ضعیفتر از رقبایش
است آیا ما باید بعنوان مارکسیستها لنینیستها از ابر قدرت سرمایه داری ضعیفتر و زیردست دفاع کنیم؟ آیا ما بعنوان مارکسیست
لنینیستها بایداز سرمایه مالی روسی که در پوکر بازی بینالمللی برای بدست آوردن سود کالن و هنگفت و با بورس و سفته بازی
ضرر کرده است ،اشک بریزیم؟
اودرست درمثال خود تاکید میکند که اینجا سرمایه مالی در کار است که فعاالنه در اسپکوالتسیون بینالمللی شرکت دارد .بنابراین
روسیه را یک قدرت امپریالیستی ندانستن مضحک میباشد .روسیه بخاطر اقتصادش ،سیاستش و وسایل نظامی اش یک ابر قدرت
میباشد و نمیتواند بعنوان یک قدرت ضعیف و یا میانه دربین کشورهای سرمایه داری دیده شود .با چنین معیاری نمی توان ماهیت و
شخصیت سیاسی آنرا روشن ساخت .زیرا حکومت کشورشوراهای سوسیالیستی هم خوشبختانه یک ابرقدرت بوده است در
غیراینصورت قادر نبود که بر علیه فاشیسم هیتلری پیروز شود .اما با ماهیتی متفاوت با روسیه کنونی.
در موضع گیری ابتکار کمونیستی با فاکت های مشخص نشان داده شده است که روسیه امروزی سرمایه داری امپریالیستی میباشد .ما
بدین خاطر آنرا بصورت کنکرت در زیر می آوریم:
آیا روسیه کشوری امپریالیستی است و یا همانطور که هرمان یاکوب منظور دارد روسیه «کشوری است که سرمایه داری است که
هنوز به سن بلوغ نرسیده است .آیا اقتصاد روسی در اقتصاد جهانی بعنوان یک رقیب امپریالیستی عمل میکند یا خیر؟
 -9بدون شک انحصارات روسی وجود دارند .تمرکز تولید در کشور اتحاد شوروی خیلی تکامل کرده بود و طبیعی است که همانطور
هم بکار گرفته شد .روسیه امروزی الزم نبود صدسالی صرف ایجاد انحصارات(مونوپول ها) نماید – او اقتصاد سوسیالیستی شدیدا
تمرکز یافته را به ارث برد و مالکیت سرمایه داری را بر آن تحمیل کرد.
در لیست مونوپول های بزرگ جهان متعلق به فربیز 82 ،مونوپول روسی که در میانشان گازپروم در مقام چهارم  ،لوک ایل مقام ،11
رزنفت مقام  ،58اسبربانک مقام  19را دارا میبتشند ،به چشم میخورد.
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دولت روسیه بزرگترین سهام را در این مونوپولها داراست ،در گازپرم دارای یک برتری سهام  39۰9میباشد .بقیه هم متعلق به
اشخاص خصوصی و سرمایه گذاران خارجی میباشد.
طبق تحقیقات اقتصادی ،اقتصاد روسیه بسیار متمرکز و در خیلی از شاخه ها باالتر از ام.آمریکا و آلمان میباشد .برای مثال سهم ده تا
از بزرگترین منوپول ها در« بیپ»(محصول ناخالص داخلی) در روسیه در سال 82 ، 8991ممیز 1درصد ودر آمرکا فقط  9۲ممیز
یک درصد بوده است.
 -8اسبربانک در لیست فربیز مقام 19امین بوده و یکی از بزرگترین بانکهای جهان است .نقش تعیین کننده ای هم اما بانک «و ت
ب» ،بانک آلفا ،و همچنین بانکهای زیر مجموعهای کشورهای غربی ،بعنوان مثال راف آیزن بانک دارند .
بانکهای بزرگی موجودند که عمال با یک مونوپول تنگاتنگ در ارتباطند یعنی بخود منوپول متعلق هستند .گازپرم بانک ،پرمس وجاز
بانک و اورال زیب از این قماشند
ادغام بانکها با سرمایه صنعتی و تبدیل به سرمایه مالی مدتهاست که باتمام رسیده است .تأمین کنندگان سرمایه(سرمایه داران) در
روسیه مانند مراحل گذشته ی نظام سرمایه داری نبوده و چنین تقسیمبندی مدتهای زیادی است که دیگر وجود نداشته و حاکمان
مالی(ماگنات) خود دارای بانک ها میباشند .بی دلیل نیست که آنان را الیگارش ها مینامند.
بطور مثال الیگارش مالی میشاییل پروخوروف .او از سال  9113تا  9112ریاست بر نظارت انکسیم بانک 8999 ،تا  8999ریاست
رزبانک ،همزمان  8999تا  8992سهامدار اصلی و مدیر کل نوریسک نیکل ،سود از استخراج نیکل را در اختیار داشت .تقریبا تمام
الیگارشهای روسی دارای چنین شرح حالی میباشند ،مرحله امتزاج صنایع و سرمایه بانکی کامال بپایان رسیده است ،سرمایه مالی
بعنوان دومین نشانه امپریالیسم پدید آمده است.
 -3صدور سرمایه .آیا روسیه سرمایه صادر مینماید؟ مطمئنا اینکار را مینماید .در سالهای  19ابتدا فرار بدون کنترل سرمایه تصاحب
شده(غصب شده) به غرب انجام میگرفت .سرمایه داران جدید بوجود آمده -سپس سعی کردند که گنج های غارت کرده خود را در
بانکهای غربی از گزند دور بدارند.
درست از سالهای  8999تا بامروز این جریان سرمایه به غرب نسبتا کوچک گردیده است(تقریبا بین پنج تا هشت درصد درآم ِد خارج
از کشور در سال) .حجم سرمایهگذاری مستقیم منوپل های روسی در خارج از کشوربشدت رشد یافته و در سال -318،9 8999
میلیارد دالر ،که بالغ بر  39۳درآمد تولید ناخالص داخلی کشور و هیجده برابر بیشتر از سال  8999بوده است .این مربوط به منابع
جدید صنعتی میشود که سرمایه داران روسی در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند ،یعنی از آن استفاده کرده تا سودهای کالن در
کشورهایی که نیروی کار و منابع در آنجا ارزان تر از روسیه است ،بدست آورند.
حقایق بسیار شفاف و گویا هستند .سرمایه بایستی از راه استثمار کار زنده گسترش یابد .آیا اگر کارگران زن و مرد روسی و اتحادیه
بهتر کارشان اعتصاب کنند ،و برای حقوق سندیکایی خود دست بمبارزه زنند ،و پوتین با دارو
های کارگری بخاطر حقوق و شرایط
ِ
دسته چماق داران و حتی بدتر از آن ،آنانرا روبرو سازد ما بایستی بخاطر جلوگیری از تضعیف ظاهرا «قدرت صلحجوی» روسی،
از همدردی با آنان خود داری کنیم؟
در مرحله امپریالیستی ،منوپل به مقام صدورسرمایه برای غارت کشورهای دیگر میرسد .در هیچ کجای دیگر بغیر از در دولت های
سوسیالیستی قبلی اینقدر روشن و واضح نگردیده که سرمایه از طریق کار صادقانه ،صرفه جویی و زرنگ بودن در کار بوجود نیامده،
بلکه بوسیله غارت و چپاول بدست آمده است .در مرحله تحول به سرمایه داری با چهره ای باز گروههای مختلف الیگارش ها ،که
همگی از سلطه جویان رویزیونیستها بیرون پریدند ،با حرص ولع اموال دولتی را خصوصی کرده وغصب کردند.
باید از خود پرسید که این سردرگمی ﭼپ ها از کجا ناشی میشود که یک باره روسیه سرمایه داری -امپریالیستی را «قدرت
صلﺤجو» میبیند؟

عقﺐ نشینی روسیه
کامال عیان است که روسیه از زمان اجرای سرمایه داری رسمی در حالت عقب نشینی بود.گام به گام رقبای سرمایه د اری مناطق
نفوذش را تصاحب کردند و به آن ادامه میدهند .اتحادیه اروپا و ناتو ،عمال با یک ضربت تمام کشورهای اروپای شرقی را از وی
گرفتند .آلمان با سرعتی فوقالعاده بقدرتش اضافه گردید .در مواردیکه تصاحب بشکل داوطلبانه میسر نمیگردید ،ایاالت متحده ،اتحادیه
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اروپا ،ناتو و آلمان با تمام امکانات و وسای ِل اقتصادی ،سیاسی و چنانچه میبایستی نظامی ،عمل میکردند .جنگهایی مانند یوگوسالوی
سابق ،افغانستان ،عراق و هماکنون در لیبی و سوریه و اوکراین بخشهایی از این تجدید تقسیم مناطق نفوذ میباشد .روسیه در این مرحله
بشکل اسفناکی ضعیف گردید.
واقعیت این بود که طبقه حاکمه در روسیه ابتدا مشغول تصاحب هرچه بیشتر ثروت و قدرت برای خود بود .هرکس با دیگری مبارزه
میکرد .ثروتمندان جدید حاضر بخرید و فروش هر چیزی بودند .فساد ،رشوه خواری ،فحشا ،مواد مخدر – همه آشکار شد .این کشور
برای یک دوره درازی هرج و مرج ِ تجاوز و تقسیم غنایم بود .این باعث شد که دولت فاسد گردد و ارتش بشدت تضعیف شود.
ارتشیان مرتشد که میخواستند در این تقسیم غنایم عمومی شریک باشند ،اسلحه و تجهیزات ارتش را میفروختند .در این دور ِه تقسیم
غنایم ،طبقه حاکمه اکثرا به خود مشغول بود ونسبت به رقبای خارج از موضع عقب نشینی وضعف برخورد می نمود.نفوذ ایاالت
متحده ،ناتو ،اتحادیه اروپا و آلمان دراین بره از زمان بشدت افزایش یافت.
ت تفاوتهای یلتسین با پوتین را ندارد ،زیرا اساسا تفاوت ماهوی دراین میان وجود ندارد .با عزل یلتسین توسط
در اینجا کسی قصد اثبا ِ
پوتین این فاز اول بپایان رسید .سرمایه روسی میخواهد اکنون این غنایم غارت شده را تضمین و منطقه نفوذش را حفظ کند.
فریدریش انگلس میگوید « :دولت مدرن ،بدون توجه به آنچه شکﻞ آن است ،در اصﻞ یک ماشین سرمایه داری ،دولت سرمایه
داران ،آرمان(ایدهآﻝ) جمع سرمایه داران است(".تکامﻞ سوسیالیسم از تخیلی به علمی مجموعه آثار مارکس انگلس جلد  19صفﺤه
 000ساﻝ )1880
بنابراین دولت وظیفه دارد که مجموعه منافع تمام سرمایه داران حتی علیه یک سرمایه دارد را بعمل در آورد .این کار را پوتین انجام
داد .او اولیگارش هایی را که میخواستند کشور را تماما بحراج و تاراج بگذارند ،از کار برکنار کرد .او دولت را تقویت کرده و دوباره
به یک ماشین عمل کننده بازسازی نمود و قبل از همه ارتش را تقویت کرده و کار آمد نمود .این خواست تمام سرمایه داران روسی بوده
که نمیخواستند بصورت دائمی بازنده باشند.
بنابراین قدرت غنی شده ابرقدرت روسیه بطورفزاینده ای در مبارزه تقسیم مجدد جهان عمل مینماید .اما ،بخاطر اینکه در سالهای ماقبل
مقدار زیادی از مناطق تحت نفود خود را ازدست داده بود ،هنوز درموضع ضعف قراردارد وفاقد توان تعرض هست .روسیه در
سوریه ایستاد وتوانش را به رخ حریف کشید  ،جائیکه ت وانست بشکل تعیین کننده ای نقشه های امپریالیسم آمریکا را نقش بر آب نماید.
ایاالت متحده ،ناتو ،اتحادیه اروپا و آلمان با اینکه غرغر و شکایت میکردند ولی در مقابل اتصال «کریمه» به روسیه جرأت دخالت
مستقیم نداشتند.
افراد بسیاری که نسبت به جنگ امپریالیسم آمریکا و یا ماجراجویی های جدید ارتش آلمان خشمگین بودند ،از اینکه باالخره کسی
پیشروی آنان را متوققف ساخت خشنود شدند.
عالوه بر این روسیه در عین عقب نشینی ،دفاع از تمام مناسبات گذشته خود با کشورهایی مانند کوبا ،ونزوئال ،ایران و کره را بکار
میگیرد .از طرفی این کشورها دارای بازار فروش باز بوده و میتواند بدون مزاحمت و تحریم اقتصادی با آنان تجارت نماید ،در نتیجه
سود طبقه حاکمه را افزایش دهد .از طرف دیگر روسیه با وجود ضعفهای موجودش بحکم اجبار مقاومت آنان بر علیه امپریالیسم
آمریکا را پشتیبانی کرده و این کشورهارا بعنوان شریک بر علیه رقیب خود آمریکا الزم دارد.
با وجود اینکه این یک تاکتیک معمولی امپریالیستی است ،برای خیلیها بعنوان یک نشانه مترقی بودن است.ماهیت پوتین را باید از
رفتار وکردارش ودفاع از طبقه حاکم فهمید پوتی ن انقالب اکتبر را یک خیانت به منافع ملی توصیف کرده است؛ همچنین ادعا میکند که
روسیه آنزمان هرکاری را انجام داد تا اروپا را مجبور نماید تا اختالف بین صربستان و اتریش -مجارستان ،غیر خصمانه و بدون خون
ریزی حل و فصل شود ،که کسی به روسیه گوش نداد .روسیه میبایستی دعوت را می پذیرفت تا خلق برادر اسالو را پشتیبانی نماید.
بنابراین کامال روشن است که پوتین ازمنافع طبقه حاکم سرمایه داری امپریالیستی دفاع میکند واین ازماهیت اوبرمیخیزد- ِ.
کشورها از تضادهای واقعی (ابژکتیو) موجود در مناطق زیر نفوذ قدرتهای امپریالیستی رقابت کننده ،زمانیکه با روسیه متحد
میشوند برای مبارزه بر علیه امپریالیسم آمریکا استفاده میکنند.واقعا هم نیروهای مترقی ،انقالبی و کمونیستی که بطرز وحشیانه ای
در اکرایین اذیت و آزار شده از این تضاد ها سود می جویند تا درمقابل دشمن بایستند .واقعا هم افرادی دموکرات و ضد امپریالیسم،
مانند «اسنودن» که در حال حاضر در روسیه پناهنده است از این تضاد ها استفاده کرده اند .لنین هم از این تضادهای امپریالیستها
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استفاده میکرد ،زمانیکه او در سوئیس در مهاجرت زندگی میکرد و یا زمانیکه توسط ارتش آلمان با قطار از طریق فنالند به روسیه
رفت تا رهبری حزب و انقالب را بدست گیرد.
ولی اینها باعث نشدند که لنین سوئیس و آلمان را کشورهای صلحجو بداند .او دقیقا میدانست که دولتها امروز « متحدین» موقت بوده
و فردا میتوانند دشمن باشند .همینطورهم شد ،آلمان از شرایط ضعف حکومت شوروی انقالبی سوءاستفاده کرد و بخش بزرگی
ازخاک آنرا بتصاحب خود در آورد .لنین آنرا براساس ماتریالیستی ماهیت امپریالیسم را هوشیارانه مورد تجزیه و تحلیل قرارداد
ورهنمود مشخص وروشنی به پرولتاریا وزحمتکشان داد.
ما هم بایستی تضاد ها و تکامل امپریالیسم وهمچنین روسی آنرا هوشیارانه تجزیه و تحلیل کنیم .انقالبیون در آنجاییکه امکان دارد از
این تضاد ها استفاده کنند .حتی اگر تصوری از یک روسیه غیر سرمایه داری و یا غیر امپریالیستی داشته باشند.
سعی همیشگی در بدست آوردن حد اکثر
ما اعتقاد به صلح آمیز بودن سرمایه مالی ،همچنین روسی آنرا نداریم .سرمایه مالی مجبور به
ِ
جبر «بکارگیری سرمایه»( ) Kapitalverwertungمجبور به این
سود می باشد و آنهم نــــه فقط بخاطر حرص و آز ،بلکه بخاطر
ِ
کار است .بهمین خاطر هم ما نمیتوانیم روسیه را نیرویی صلح طلب بنامیم .با این حال ما اکنون بجز ترویج از طریق فاصله گرفتن
علیه روسیه کاردیگری نخواهیم کرد .دلیل آن هم برایمان ،اهمیت پرنسیپی آنست:
حمله ما بر علیه طبقه حاکمه خودی میباشد .همدردی و همکاری ما متعلق به تمام انسانهایی است که از جنگهای امپریالیستی برای
تقسیم مجددجهان مورد تحدید قرار دارند .مبارزه ما علیه حکومت خودی و متحدینش اتحادیه اروپا و ناتو که این جنگ را میرانند،
میباشد.

دشمن اصلی در کشور خودی
ما درمورد روسیه ﭼگونه فکر میکنیم :آیا دشمن اصلی در کشور خودی میباشد! سرانجام ،طبقه کارگر و خلق روسیه در باره
تکامل روسیه تصمیم نهایی را میگیرند .سیاست ما در کشور ما اعمال میشود .اگر زمانی مابخواهیم بر علیه جنگ قدمی برداریم،
بایستی در کشور خودمان بر علیه لشگر کشی ارتش آلمان در خارجه ،بر علیه صادرت اسلحه آلمان تجهیز نماییم .ما باید بسیار مجدانه
وبا تدوام سیاست توافقنامه اتحاد اروپا -اکراین که برلین دنبال مینماید را رسوا نموده و رد نماییم که دقیقا همان راهی است که این
کشور را تا سرحد کامل به «امپریالیسم غرب» ،به آمریکا ،بخصوص به ناتو ،اتحاد اروپا و به امپریالیسم آلمان پیوند میزند .
برای این کار یک جبهه وسیع ،که در آن همه کسانی که علیه جنگ مبارزه میکنند -اعم از پاسیفیست ،آرمان گرا(ایده آلیست) ،سوسیال
دموکرات ،سندیکالیست(اتحادیه ای) و یا کمونیست باشند ،و در آن جایی برای مبارزه داشته باشند ،مورد نیاز است .آنکس که موضوع
روسیه را در زمان کنونی تعیین کننده برای اتحاد میداند ،اتحاد را مانع میگردد .کسی که اکنون معتقد است که باید افراد را در مقابل
سؤال آیا برای روسیه و یا برله روسیه قرار داد ،باید آگاه باشد با چنین عملی در جهت تشکیل یک جنبش بسیار کوچک ضد جنگ(
جنبش صلح) ،تالش مینماید.
برخالف این نظر! ما به یک جبهه ضد جنگ که تا سرحد امکان وسیع احتیاج داریم .این وظیفه تمام نیروهای مترقی ،انقالبی و
کمونیستی در کشور ما میباشد .اینجاست که هرکسی میتواند نشان دهد که چه میتواند انجام دهد تا به موفقیت دست یابد .بحثهای فرقه
گرا و سکتاریستی جنبش را آسیب می رسانند.
با چنین بینشی ما در باره سهم «ابتکار کمونیستی »)9که مجموعه های زیادی از جنبههای واقعی را بدرستی روشن مینماید ،متاسف
هستیم .چگونگی گفتار آنان روشن میسازد که با کسی ک ه در باره روسیه شکل دیگری فکرمیکند نباید بر سریک میز نشست و یا حتی
نمیتوان کار مشترکی را از پیش برد.
نظرمان چنین است .همه کسانی که بر علیه جنگ ،بر علیه تجاوز بدیگر کشورها با ارتش خودی و برعلیه صدور اسلحه هستند ،باید
بر سر یک میز بنشینند! صرف نظر از اینک ه طرفدار روسیه و یا مخالف روسیه باشند باید اقدامات مشترک و متنوع مردم این کشور
را به تکان در آورده وبرپایه اصول وسیعی اعتراضات را سازماندهی نمایند.
«( نیروهای مبارز کمونیستی نمیتوانند مانند چپ ها در دوره بعداز جنگ همیشه بدنبال «دلیلی» جهت عدم مبارزه مشترک و جدایی
از یکدیگرباشند ،بلکه در دوران کنونی نیازی صد چندان مبرم ،به جبهه وسیعی از مردم برای جلوگیری ازجنگی بزرگ و حفظ صلح
که تقریبا  -دیگر در اکثر نقاط جهان موجود نیست ،بوجود آورند .دلیل آنرا هم برتولت برشت بخوبی در تکامل داستان کتاب ارزنده
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ماکسیم گورکی«مادر» که بصورت تآتر در آورده است ،چنین بیان میدارد:
تجربه کارگران که با فنیگ(لایر) هایی که بازحمت بدست آوردهاند بفراموشی سپرده میشود! بهوش باشید! شما که تا کنون برای
ناآگاهان در دسترس بودید ،اگر اکنون(زمان جنگ) از عهده مسولیت خود برنیایید )...چه فاجعهای بپا کرده اید .مترجم»
«)9ابتکار کمونیستی  »Kommunistische Initiativeدر برلین
Arbeit Zukunft )8
 )3ف ربز لیست منوپول و ماگنات های جهان را ساالنه بیرون میدهد که مورد قبول طایفه اقتصاد دانان و مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی
میباشد برای اطالع بیشتر به سایت
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2
بزبان پارسی در ویکی مراجعه شود
برگرفته از ارگان سازمان برای احیای حزب کمونیست آلمان:
Arbeit-Zukunft
Herausgegeben von der Organisation für den Aufbau einer kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands
http://www.arbeit-zukunft.de
?Russland – antiimperialistische Friedensmacht oder kapitalistisch-imperialistische Großmacht

***

بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی ولتا پیرامون قیام مردمی

ولتای علیا  ،که بورکینا فاسو نامیده میشود  ،در یک شرایط انقالبی بسر میبرد  ،شرایطی که منجر به قیام مردمی روز پنج شنبه 39
اکتبر  899۲شد و در روز جمعه  39اکتبر بلیز کمپائور مستبد را که میخواست با مانورهای ننگین و بهر هزینه ای در راس دولت
نومستعره بماند بزیر کشید.
اقشار مختلف مردم و جوانان  ،با اعتماد به نفس و پختگی سیاسی در خنثی کردن دسیسه های گوناگون و مقابله شجاعانه با سرکوب
وحشیانه ای که منجر به ده ها کشته و زخمی شد  ،به پیروزی مهمی دست یافته اند .این جنبش تاریخی و توده ای  ،که در پی
تظاهراتهای بزرگ روزهای سه شنبه  82اکتبر و چهار شنبه  81اکتبر همچون خرمن آتش گرفته ای با سرعت تمام سراسر کشور
را فرا گرفت  ،موید این حقیقت است که هنگامی که توده ها بپاخیزند نه سرکوب و نه ترور میتواند آنها را از کسب پیروزی باز دارد.
پیش زمینه این قیام توده ای همانا هجوم اقشار مختلف مردم با مطالبات خود به صحنه سیاسی است .توده ها در طی مبارزات قدرتمند
خود برای برون رفت از شرایط فالکت بار و نومید کننده بویزه بخاطر استثمار نومستعمراتی دردولت جمهوری چهارم بلیز کمپائور که
ده ها سال بر آنها تحمیل شده بود  ،آموخته اند که سرنوشت خود را بدست گیرند.
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در واقع  ،از زمان شورش های ضد گرسنگی سال  8992حتی روزی نبوده است که دهقانان تهی دست  ،کارگران و حقوق بگیران
 ،فقیرترین اقشار شهری متشکل از کارگران و شاگرد کارگرها  ،معامله گران و پیشه وران کوچک  . ،بویزه جوانان پرتاب شده به
قشر عیر رسمی دست به اعتراض نزده باشند .در مواقعی هم آنها برای حق یک زندگی مناسب و برای عدالت و آزادی و تغییرات
بنیادی دست به قیام زدند.
این بیان عملی و مشخص تعمیق بحرانی است که از زمان ترور نوربرت زونگو روزنامه نگار و سه همراهش در  93دسامبر 9112
تا کنون کشور ما را بلرزه در آورده است .بحران انقالبی که از آن زمان تاکنون درطی جند مرحله در حال شکل گرفتن بوده است
امروز با جنبش توده ای به سطح بی نظیری رسید .این بحران با برگزاری تظاهراتها و اکسیونهای متعدد توسط اپوزیسیون ارتجاعی
بورژوائی وهمچنین توسط " ائتالف علیه هزینه سنگین زندگی –  " CCVCو اتحادیه ها در ژوئن و ژوئیه و ماه های بعداز آن به
بسیج وسیع توده ای رسید .عمق این بحران تا آنجاست که به همپاشیدگی حزب حاکم  ،کنوانسیون برای دموکراسی و پیشرفت CDP
و باز آرایش صحنه سیاسی کشور منجر شد .این بحران یا به تغییرات بنیادی به نفع توده ها و یا به ایجاد اصالحات در نظام و حاکمیت
نومستعمراتی فرانسوی در کشور منتج خواهد شد .چندین واقعیت انکار ناپذیر  ،هم درماندگی رژیم مافیائی و مستبد بلیز کمپائور و

هم مبارزه و خشم متمرکز توده ها را انعکاس میدهند:
* -عدم کارآئی و بی اعتباری کامل نهادهای جمهوری ( دولت  ،پارلمان  ،دادگستری) که به اسباب بازی در دست بلیز کامپائور و
قبیله مافیائی او تبدیل شده بودند و هر موقع میخواهند از آنها استفاده و سوء استفاده میکنند.
* -تمایل زسما اعالم شده سلطنتی کردن قدرت بهمراه تقویت تبانی بین بخش تجارت  ،رهبران سنتی  ،و مقامات مذهبی
* -فرسایش تدریجی آزادیها به بهانه مبارزه با جنایات سازمان یافته بهمراه ناپدید شدگی اجباری و اعدامهای فرا قضائی که آکنده از
خطر قتلهای تبهکارانه و ترورهای سیاسی در لفافه است
* -تداوم مصونیت برای جنابتکاران خونریز که توسط جنبش دمکراتیک و انقالبی افشا شده اند
* -شرایط اجتماعی -اقتصادی شدیدا فساد زده  ،و مصونیت برای جرائم اقتصادی
* -تداوم مشکل گرانی بهمراه افزایش فقر بین بخش وسیعی از جامعه
* -احیای روشن سرزندگی جبهه مردم و عزم چشمگیر و فزاینده توده ها در مبارزه برای نان و آزادی  ،همانطور که مبارزات و
اکسیونهای متعدد سازمان یافته و رهبری شده توسط حزب آنرا نشان میدهد
قیام توده ای  39اکتبر با توجه به پختگی فراگیر بحران انقالبی در بورکینا فاسو کامال قابل فهم است .اما کارگران و مردم بسرعت
درمی یابند که دستاوردهائی که با مشقت کسب کرده اند توسط قبیله یاغی ارتش نومستعمره و کودتای ارتجاعی شان مورد تهدید و
برگشت قرار گرفته است .هدف نهائی این ارتش  ،به خاموشی کشاندن روند انقالبی و نجات نظام ورشکسته نومستعمراتی است.
اپوزیسیون مرتجع بورژوازی  ،با وجودی که حرف از تغییر میزند  ،با روسای ارتش برای یک " دولت انتقالی" که به ارتش
امکان ماندن بر سر قدرت نومستعمراتی را بدهد در حال مذاکره است .قدرتهای امپریالیستی ( فرانسه  ،آمریکا  ،و اتحادیه اروپا) در
تالشند تا راه حلی را برای حفظ منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک خود در بورکینا فاسو و زیر منطقه غرب آفریقا بمردم تحمیل کنند.
آنها نقشی را که عروسکشان بلیز کمپائور بازی کرد وبه آنها اجازه حضور نظامی در کشور را داد تا سکوئی برای تجاوز و استثمار
مردم زیر منطقه غرب آفریقا شوند بحساب می آورند.
اما جنبش مردمی همچنان هوشیار است و تمایلش را به ادامه مبارزه برای بسرقت نرفتن پیروزیهای کسب شده نشان میدهد  " .جنبش
دمکراتیک انقالبی" برهبری حزب در این شرایط بغرنج مخالف کودتای نظامی است و مردم را به مبارزه جهت تعمیق روند انقالبی
فرا میخواند.
حزب کمونیست انقالبی ولتا  ،طبقه کارگر  ،مردم  ،و جوانان را فرامیخواند که تشکیالت مبارز خود و بویژه " ائتالف علیه هزینه
سنگین زندگی" را تقویت نموده و جهت سرنگونی انقالبی رژیم نومستعمره با تشکیالت " ائتالف" سازماندهی مشترک کنند و " دولت
انقالبی موقت " و " مجلس موسسان" را به منظور استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مدرن تشکیل دهند.
حزب کمونیست انقالبی ولتا برای همبستگی بین المللی بمنظور مقابله با سرکوب جنبش انقالبی و دموکراتیک و دخالت قدرتهای
امپریالیستی در کشور ما فراخوان میدهد.
نان و آزادی برای مردم !
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری !

کمیته مرکزی حزب کمونیست انقالبی ولتا
 9نوامبر 899۲
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اطالعیه جبهه توده ای دررابطه با نتیجه انتخابات پارلمانی در تونس:

جبهه توده ای  11کرسی پارلمان در این کشور را بدست آورد

اکثریت تونسی های واجد شرا یط ،با یک مشغله واحد در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه  81اکتبر سال جاری میالدی شرکت کرده
بودند :تا حزب اسالمی و شرکاء ،فاتحان بزرگ انتخابات مجلس موسسان بسال  8999میالدی ،با توجه به مدیریت غم انگیز ،بیالن
مصیبت بار حکومت شان در دو سال گذشته ،یکبار دیگر موفق نشود ،پیروز از صندوق های رای بیرون بیاید.
از شما چه پنهان که این خواست اکثریت مردم ،تا حدودی برآورده شد .حال چطور؟ چون حضرات ،بیش از یک چهارم آراء ،ایضا
یک پنجم کرسی های پارلمانی خود را از دست داده و از  21کرسی به  11کرسی رسیده اند ،دیگر نمی توانند ،به تنهائی ،کابینه جدید
را تشکیل بدهند.
حزب ندای تونس ،که بتازگی ،توسط دو سیاستمدار قدیمی ،یکی وزیر بورغیبه ،دیگری نخست وزیر بعد از انقالب شکل گرفت ،در
این انتخابات پیروز شد ...ترکیبی از عناصر ،که با بدست آوردن  23کرسی در راس قرار گرفته ،حزبی با گرایشات لیبرالی ،که طبق
قانون اساسی ،مامور تشکیل کابینه آتی شده است.
اما آنچه که ذکر آن در اینجا اهمیت درجه اول دارد ،پیروزی جبهه توده ای ماست ،که به چپ اجازه می دهد ،تا برای اولین بار در
تاریخ تونس مستقل ،در پارلمان حضور یافته و بلوک ویژه خود را داشته باشد :چون  93نفر از فعالین این جبهه توده ای ،برای
نمایندگی در پارلمان ،با رای مردم در فقیرترین مناطق تونس انتخاب شده اند .این پیروزی ،با توجه به اینکه جبهه توده ای ،بدون
وسائل مادی ،امکانات مالی ،در کارزاری حضور داشت که رقیبان اش برای خریدن آراء ،در میان محروم ترین مردم پول پخش می
کردند ...کلی اهمیت دارد.
با این حساب ،فعالین جبهه توده ای ،زن و مرد ،جوان و نو جوان ،حق دارند که بخاطر تهورشان در این کارزار ...بخود ببالند .رد پای
اینان در سراسر کشور باقی است ،که برای بحث با اهالی از این خانه به آن خانه می رفتند ...با کارگران کارخانه ها ،مردم در محله
های شهرها ،حتی با روستائیان در مناطق دور افتاده.
ناگفته نماند که حما حمانی ،سخنگو و نامزد جبهه توده ای برای انتخابات ریاست جمهوری ،جهت یاری دادن به رفقای درگیر در این
انتخابات پارلمانی ،تقریبا به تمام مناطق کشور سفر کرد...
سرشارازغرور وشادی از کاری که تا بحال صورت گرفته است ،فعالین جبهه توده ای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده
آماده کرده اند .با آرزوی پیروزی برای رفیق حما حمانی نامزد انتخابات آتی.

زنده باد سوسیالیسم این پرﭼم رهائی بشریت!
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توفان شمارۀ  111آذر ماه 1191
ارگان مرکزی حزب کار ایران منتشر شد.
رفقا ،دوستان و یاران مبارز!
برای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایهد اری 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:
*تﺤریف کنندگان تاریخ سندﻯ تاریخى از انتشارات دفتر اطالعاتى شوراﻯ وزیران اتحاد جماهیر شوروﻯ سوسیالیستى
*درافشای ماهیت "حزب کمونیست کارگری ایران" در دوجلد از انتشارات حزب کارایران(توفان)
* مرغان پرکشیده توفان .جانباختگان توفان .ﭼاپ دم اردیبهشت 1191
* گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ چهاردهم حزب کمونیست (ب) اتحاد شوروی
*سفری به کره شمالی .ازانتشارات حزب کارایران(توفان) اردیبهشت 9313
* 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
* * 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
لینک چند وبالگ حزبی
وبالگ توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
ظفرسرخ وبالگ
http://kanonezi.blogspot.se/
آگاه وبالگ کارگر
http://www.kargareagah.blogspot.se/
کتابخانه اینترنتی توفان سایت
http://toufan.org/ketabkane.htm
توفان سایت آرشیو نشریات
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توییتر توفان در
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان در فیسبوک
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

