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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۴ می ١١
 

 در بزرگداشت نبرد ستالينگراد
ت ملتھای بدين مناسب. المان مصادف است با شصت و نھمين سال پيروزی بر عفريت فاشسيم ٢٠١۴ یروز نھم ماه م

 برای اين پيروزی بزرگی که ، مترقی و کمونيست،صلحدوست جھان و در پيشاپيش آنھا احزاب و سازمانھای ملی

دست آورد و توانست بزرگترين شکست را بر ه رھبری رفيق ستالين به  ب،خلقھای اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی

 اين طاعون مولود نظام سرمايه ،اين شکست از خطر فاشيسم  ملتھای جھان با ، نازی و در کنام خود تحميل کندالمان

افشای جنگ افروزان امپرياليست به مناسبت  و مطلب زير در تجليل از نبرد حماسی ستالينگراد.  رھائی يافتند،داری

 سالگرد پيروزی برفاشيسم انتشار می يابد

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۴ ی ما ه م٨

............................  

 ميراث خواران استعمار کھن، آدم فروشان انگليسی و ۀبعد از اتفاق محرمان!  »تصادفاً «  که –جنگ دوم جھانی 

و ھجوم )  ميالدی ١٩٣٨ – مونيخ موضوع کنفرانس(فرانسوی با ھيتلر و شرکاء بر سر جھت جغرافيائی جنگ 

 ميالدی، بيش از چھار سال ١٩۴۵ سال ی تا ماه م١٩٣٩مبر سال از ماه سپت... وع شدگھانی نازيھا به لھستان شر»نا«

 تالش مستمر ۀظرف چھار سال و اندی نتيج.  با کلی ضايعات انسانی و اقتصادی و اجتماعی- درازا کشيده متوالی ب

ه ب. مردم، دستاوردھای مادی و معنوی نيروی کار طی نسلھای متمادی فدای منافع مشتی مالک و سرمايه دار جعلق شد

  ... ميليونھا معلول و آواره+ خاک افتادند، ويرانی و فقر ه  ميليون ب۶٠ناد بيش از موجب اس

 ۀقدرت راه يافتند و کار رسمی خود را با توقيف و تيرباران دھھا نماينده ب! »آزاد « ھيتلر و شرکاء در انتخاباتی 

وی ر براصالً ! »آزاد «  دنيای معذلک،. ، در برلين آغاز کردندالمانپارلمانی کارگران، اعضای حزب کمونيست 

. سفارشيھا آتش بيار معرکه بودند. مرئی نيش شان تا بناگوش باز شد»نا«باالئيھا، پدرخوانده ھای . اوردمبارک ني

ر مديران کارتش کارمندان عالی رتبه، لش... جيمیلندی و بلايسی و ھ پر نخوت انگليسی و فرانسوی و سوسياست بازان

والن خبری و مطبوعات غرب، ؤبيشتر مس... اغل و از کار افتادهنرفروشان، وکيل و سناتور شاداری و دانشگاھی، ھ

ان با ئيد زدند، آشکار و پنھأطريقی براختناق جنبش کارگری، بر کشتار کمونيستھا مھر ته ھر يک ب. خفقان مرگ گرفتند

جھان، در کشتار خلقھای خودی و غير وليت قتل عام تھوع آور کارگران و بينوايان ؤنازيسم ھمراه گشته و در مس

 گرسنه و بيمار  زنان و مردان جوان و سالمند، کودکان خردسال، بچه ھای قد و نيم قد، غالباً ۀخودی، ترور ناجوانمردان

بايد تمام امالک و دارائی، ويالھای مسکونيشان . اينھا ھمه، بايد دستگير و محاکمه می شدند. شريک شدند... و ناتوان
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از » ريشه « سوخته و باطل را زد تا  » ۀشاخ« دادگاه نمايشی نورنبرگ چند . سکان آوارگان مصادره می شدبرای ا

خود نبود که در مذاکرات مربوط به  پس بی.  سرمايه داری توليد پا برجا بماندۀميان نرود، تا مالکيت خصوصی، شيو

 سرمايه ھای حاميان نامدار نازيسم مورد قبول ۀ مصادرجنس مبنی بر» بد « ، پيشنھاد ستالين المانچگونگی خلع سالح 

  ... آی آدمھا. قرار نگرفت» متمدن « امپرياليستھای 

گويا نازيسم ھيچ ربطی به مالکيت ... فروشان قديمی و جديد، مزدوران آشکار و پنھان بورژوازی» تئوری « زعم ه ب

 جنگ دوم جھانی ناشی از اصالً ! نداشت... نحصاری سرمايه داری توليد، اقتصاد بازار و رقابت اۀخصوصی و شيو

رسميت نمی ه مثابه مقوالت اجتماعی به را ب» جنگ و صلح « که حضرات  مثل اين! جل الخالق! ھيتلر بود» جنون«

 -  يک مقوله تاريخی ۀمثابه طريق اولی، به چون جنگ و جنگ دوم جھانی ب. ھر که نان از عمل خويش خورد. شناسند

برای ما، مقوالت اجتماعی ريشه در مناسبات توليدی . کند خيلی فرق می» ھابيل و قابيل «  جفنگ ۀا افساناجتماعی، ب

پس .  قابل توضيح نيستند معلوم تاريخی، اصالً ۀجامعه دارند و در ورای رژيمھای اقتصادی متداول در اين يا آن دور

ولی . ھيتلر مورد بحث ما نيست» جنون « داستان . ت يافتعلت برآمد نازيسم دسه بايد رويدادھا را پس و پيش کرد تا ب

با مالکان و اربابان و سرمايه داران خودی، با محافل مالی و صنعتی و تسليحات، مثل دويچه » مجنون «  اين ۀسابق

  . کلی جای حرف دارد... بانک و کروپ و زيمنس و

 جنگ اول ۀدر بحبوح... تھای انگليس و فرانسه و فساد، رقيب و ھمدست امپرياليسۀسقوط تزاريسم روس اين جرثوم

کلی از ميان ه  ميالدی ب١٩١٧ سال بروریکه گرفتار يک انقالب ھمگانی گشته و در ف ) ١٩١۴ - ١٩١٨( جھانی بود 

دولت سوسيال دمکرات کرنسکی فاقد شعور الزم برای درک انقالبی بود که تزاريسم را از گردونه خارج کرد، . رفت

 لزوم اصالً . قائل نشد) کارگران و دھقانان ( ژيک بازيگران تاريخی انقالب يسترات نيازھای فوری و منافع ی برایاھميت

که عاقبت جانب جنگ  تا اين.  مرسوم توليد نداشتۀرات ساختاری را نمی فھميد و کاری با مالکيت متداول، با شيوييتغ

ه بر بومنتظر انقالب سوسياليستی اکت» نا « پيروزی ... ار آمدامپرياليستی را گرفت و با ميراث خواران استعمار کھن کن

 ميالدی و استقرار بعدی ديکتاتوری پرولتاريا در بزرگترين و يکی از پر جمعيت ترين کشورھای جھان آن ١٩١٧سال 

 ۀاھان ادام خواصالً ! »ماجراجو « بلشويسم . روزگار، مالکان و اربابان و سرمايه داران بومی و بين المللی را گزيد

تمام ه روسيه را از جنگ بيرون کشيد و ب. کلی منحل کرده جنگ جاری و امپرياليستی نبود و ارتش تزاری را ب

 و ی راھزنان انگليسۀپت. جنگ زد » ۀمحرمان« انتشار اسناد ه ھمزمان، دست ب. نيروھای متخاصم پيشنھاد صلح داد

 ۀسرمايه داری، افسان» ميھن پرستی « داستان مضحک . و را دادماھيت طبقاتی جنگ ل. را روی آب ريخت... فرانسوی

رھا شد تا صلح بلشويکی در » نيمه کاره « نظر من جنگ ه ب... لجن کشيده بورژوازی را ب» بشر دوستی « جفنگ 

  .  ميالدی١٩١٨سال ه  پاريس بۀ علت سرھم بندی کنفرانس شتابزد–ميان خلقھای شرق اشاعه نيابد 

 ميالدی ١٩١٨سال ه  در جنگ اول جھانی، بالمانوری ديرپای عثمانی، متحد امپرياليسم تازه نفس انقراض امپرات

 مغلوب، المان.  شدءسال بعد ميان دول امپرياليستی غالب و مغلوب اروپا امضا پيمان ورسای، يک. گردد بازمی

 گل و ۀتصادی رضايت داد و ارثيعھده گرفت، ناچار به حفظ نوعی استقالل سياسی و اقه پرداخت غرامت جنگ را ب

 خليج فارس، در بالکان و خاورميانه تا سواحل دريای مديترانه را به انگليس و فرانسه ۀ اسالمی در حوز–گشاد عثمانی 

جنگ ديگری را زمينه ... تجربه نشان داد که پيمان ورسای، پيمانی امپرياليستی در بستر اقتصاد رقابتی. واگذار کرد

با دول ...  طبقاتیۀولی از روی غريز. ، غرور خود را فروبلعيد و به درون خزيدالمانامپرياليسم . چينی کرده بود

  . امپرياليستی غالب عليه ديکتاتوری پرولتاريا ھم پيمان شد

در . گرديد» صلح مسلح « ويرانی ناشی از جنگ اول جھانی باعث شکوفائی اقتصاد سرمايه داری در دوران موسوم به 

 مغلوب ھم خيلی بھره برد، صنايع مصرفی، خاصه صنايع سنگين خود را گسترش داد، اقتصاد خود المانذر، اين رھگ
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کمک سرمايه ه ب. در موارد بسياری، حتی از رقيبان غالب انگليسی و فرانسوی خود نيز پيشی گرفت. را ترميم کرد

  ... داد، بيش از پيش توان نظامی خود را باال برديميائی و تسليحاتی خود را توسعه کئی، صنايع امريکاھای کالن 

در خطر سکون و تباھی » توليد برای فروش « که بازار دوباره لبريز شد، رفته رفته مکانيسم  دھسالی گذشت تا اين

نرخ . اضافه ارزش نقد نمی شد+  پيش ريخته ۀسرماي.  مصرف بفروش نمی رفتۀکوھی از کاالھای آماد. قرار گرفت

» مالی«گرفتار نوعی بحران انحصار . و نرخ سود سرمايه در کشورھای غالب و مغلوب سيری نزولی پيدا کردانباشت 

ر از پس انداز مردم، الميلياردھا د. ورشکست شد» وال استريت «  ميالدی بود که شرکت سھامی ١٩٢٩سال ه ب. شد

روش، با کاھش مواد خام و انرژی، بورژوازی سرمايه داری با محدويت بازار ف. ھوا رفته ظرف چند روز دود شد و ب

» غير « دھھا واحد توليدی و بازرگانی . بانکھای ريز و درشت از رونق افتادند. رو گرديده با معضل اضافه توليد روب

يکی پس از ... صدھا بنگاه صنعتی و مستغالتی، ھزاران شرکت مادر و خواھر و خواھر زاده. تعطيل شدند سود آور

 اينھا ھمه کامالً ... تورم، کساد بازار، افزايش سرسام آور قيمتھا، کاھش قدرت خريد ھمگانی. پا درآمدندديگری از 

در يک کالم، بازآفرينی زيست جمعی . کرد دوشی در کشورھای متروپل بيداد میه بيکاری، فقر و خانه ب. مشھود بود

. کلی مختل شده بوده  سرمايه داری توليد بۀيوانسانھا در چارچوب مالکيت خصوصی، تقسيم کار امپرياليستی و ش

 ۀمبارز. ی، جنبش سوسياليستی کارگران در سراسر اروپا رشد کردئاعتراضات توده . عاقبت صدای مردم درآمد

 بين المللی را اجازه نمی ۀعاملی که کاھش بيشتر ارزش کار در سطح ملی و ماجراجوئی در عرص. طبقاتی باال گرفت

  ... ا آرام بودپشت جبھه ن. داد

مرور سر از الک ه ب.  مغلوب، بعد از جبران ضايعات جنگ اول در چارچوب اقتصاد رقابتی، دوباره وزنه ای شدالمان

 ۀ ارثيءاز قضا... دنبال بازار فروش، مواد خام و انرژیه به تناسب الزامات سرمايه ھای خودی، ب. خانگی بيرون کشيد

جای ه رقابت آشکار ب.  يعنی در فکر تالفی شکست خود در جنگ اول جھانی بودامپراتوری عثمانی را نشانه گرفت،

چون آرايش .  جھان، از راه مذاکره يا جنگ، مھيا کردۀنشست و زمينه را برای تقسيم دوبار» غالب و مغلوب  « ۀرابط

انحصاری اروپا در نيروھای بين المللی، در قالب پيمان ورسای، ديگر ھيچ تناسبی با وزن مخصوص اقتصادی دول 

لينی وارتش اوباش موسفاشيسم و . گشايش زوری بازار در دستور کار حضرات بود.  سی قرن بيستم ميالدی نداشتۀدھ

منظور درھم کوبيدن جنبش سوسياليستی ه آوری محافل مالی و صنعتی ايتاليا ب» نو «  اين - ميالدی ٢٠ ۀ دھ- در ايتاليا 

زودی ه ب. ثر افتادؤخيلی م... در مالء عام و جلوگيری از يک انقالب ساختاری محتملکارگران، برای ترور کمونيستھا 

... راه انداخته ھيتلر آفريد، ارتش اوباش ب.  ھمين روش را در پيش گرفت– ميالدی ٣٠ ۀ در دھ– نيز المانبورژوازی 

قانونی، يعنی با » غير « طرق  هب! »قانونی « ھيوالی منحطی که پيش از قبضه کردن دولت از راه . نازيسم زائيد

از ترور کارگران، شکار و قتل کمونيستھا در مالء عام گرفته تا آتش سوزی و کودتاھای ... ليسومرئی پ» نا « حمايت 

  .  را مرعوب خود کرده بودالمان... نمايشی

 ورشکسته را بسيج کرد و کار گرفت، خرده پایه  خود، ارتش اوباش را بۀقصد آرام کردن پشت جبھه  بءنازيسم، ابتدا

جرم ھمکاری ه حتی يھوديان را ب. اوج رسانده کمونيسم ستيزی را ب. کلی درھم کوبيده جنبش سوسياليستی کارگران را ب

حجم کل . را از ميان برد» زائد «  شرايط اضطراری، مخارج ۀبه بھان... داد با کمونستھا و حمايت از بلشويسم آزار می

در ... راه انداخت، ضمن کاھش بيکاری از راه جاده سازی وه اقتصاد جنگی ب. ل ممکن تنزل داددستمزدھا را به حداق

که خيالش تا حدودی از پشت  و ھمين» موفقيتھا « بعد از اين ...  صنايع نظامی را گسترش داد وخدمت جنگ، وسيعاً 

عنوان ه کار و مکرر در اموری که بو با دخالتھای آش. پای حل و فصل مسائل برون مرزی رفته جبھه آسوده شد، ب

 در  ميالدی، مستقيماً ١٩٣۶سال ه ب.  بر قرارداد ورسای مھر باطل زديک دولت مغلوب مجاز به انجامشان نبود، عمالً 

تمام اين اقدامات غير قانونی، .  ملحق کردالمانريش را به ت ميالدی، ا١٩٣٨سال ه ب. جنگ داخلی اسپانيا حضور يافت
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 را تقويت المانشد، خشونت و عصيانگری  ھمراھی می... ئيد دول انگليس و فرانسهأنظر ما با ته وت، ب با سکءاز قضا

 رقيبان ءبيخود نبود که نازيسم، با توجھی خاص نسبت به برتری نظامی و فنی خويش، مصمم شد تا ابتد. کرد می

خالف بی وجدانی متداول در . ، تسلط پيدا کنديد جھان آن روزاروپائی را به تسليم وادارد، بر اروپا، يعنی مرکز تول

ری در اروپای سالھای سی ميالدی، نه فقط ھيچ نفعی برای ديکتاتوری پرولتاريا در بر نداشت، يييک چنين تغ! غرب

ھمين دليل و برای جلوگيری از پيشروی نظامی نازيسم بود که ه ب. کرد احتمالی آن را تسھيل می» سقوط « بلکه 

که  تا اين. سرمايه داری قرار نگرفت» آزاد« را پيشنھاد داد، که مورد اقبال دول » دفاع جمعی اروپا « شوروی طرح 

ل و، کنترعمالً .  تمام اروپا را درنورددنازيسم موفق شد در فاصله ای کمتر از دو سال، عالوه بر جبران مافات، تقريباً 

» غير « ن امر ميسر نمی شد مگر با تمايل و ھمکاری نظر من، ايه ب. دست آورده مرکز توليد جھان آن روز را ب

که از ترس پيروزی احتمالی جنبش سوسياليستی کارگران در سرزمين . رسمی دول اروپا، خاصه انگليس و فرانسه

، بعد از متحد کردن اروپا در زير پرچم المانکه امپرياليسم  تا اين. پايگاه، ھيچ مقاومت جدی در برابر نازيسم نکردند

 ميالدی، به سرزمين بدون بازگشت ١٩۴١ سال جون ٢١قصد درھم شکستن ديکتاتوری پرولتاريا، در ه ب... ازيسم ون

  .  اين ھدف کنفرانس مونيخ بود–سوسياليسم ھجوم برد 

سرمايه داران !  دھھا ھزار کارکر کلخوزی ھمراه بودۀپيشروی آغازين ارتش نازيھای اروپا، که با قتل عام ناجوانمردان

مراتب بيش از آن ه  دنيای فقر و فقيران، بۀخاطر درھم شکستن روحيه تبليغات رسمی نازيھا، ب. وجد آورده جھان را ب

خود در جنگ، » پيروزيھای « کوشيد تا با برجسته کردن دروغين  سرمايه داری می. داد چيزی بود که رخ می

ديری نپائيد که جنگھای دفاعی ديکتاتوری پرولتاريا ! دخيزشھای بعدی کارگران و بينوايان را، پيش از وقوع، خفه کن

ستالينگراد بر سر  ۀنبرد جانان. خاک ماليده  اروپای نازی را بۀپيشروی نازيسم را ترمز کرد، در تعرضی متقابل پوز

  ... زبانھا افتاد

  در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

org.toufan.www 

  )ايميل(کینشانی پست الکتروني

org.toufan@toufan  

http://rahetoufan67.blogspot.se/ 

http://kanonezi.blogspot.se/ 

http://www.kargareagah.blogspot.se/ 

 سايت کتابخانه اينترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm 

 سايت آرشيو نشريات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

ترئيتوفان در تو  

https://twitter.com/toufanhezbkar 

 توفان در فيسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

 


