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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جون ١۶
  

  ايران کارگران برای مالی کمک جمع آوریۀ درحاشي
  ايران ھستندنئوليبرالھای سلطنتی ھوادار طبقه کارگر نيستند، دشمنان طبقه کارگر و مردم

  

نئوليبرالھا می کوشند که حقوق ملل را از بين برده و .  جھان استۀنئوليبراليسم، سياست جھانی سازی سرمايه در ھم

، "انقالبات مخملی"، "جامعه باز"، "حمايت از حقوق بشر"، "مدرنيسم" را نابود ساخته و با پرچم ئیمرزھای جغرافيا

شوی مغزی  و  خويش را توجيه کرده، به شستھجوم  ايدئولوژيک، "مشکوکسازمانھای فمينيستی و غير دولتی "

جوامع بشری را  خويش را، باال کشيده به ميکروفون ھای تبليغاتی بچسبانند، تا ۀپرداخته، عوامل روشنفکر آموزش ديد

نگ بگيرد و حجيمتر تا سرمايه از خون ملتھا ربه عقب باز گردانند و آنھا را از ھر نظر در چنگال خود اسير سازند 

حقوقدانان و انديشمندان امپرياليستھا از طريق ابزاِر اِعمال قدرتھای استعماری، نظير بانک جھانی، صندوق بين . گردد

المللی پول، سازمان تجارت جھانی و يا مناطق آزاد تجاری، قراردادھای استعماری و چپاولگرانه و رياضت اقتصادی 

ميل می کنند که شرط اساسی آن ايجاد محيطی از ترس، فقر، بيکاری، بی قانونی، فقدان را به کشورھا و ملل جھان تح

امنيت و نيازمند است، تا در اين بستر ھولناک بتوانند انسانھای مورد نظر خود و نيروی کار آماده به خدمت اجباری و 

  . برده وار را به کار گيرند و تحت ھر شرايطی له و لورده نمايند

 خويش، نخست اين کشورھا را با جنگ و تجاوز نظامی، بمباران صنايع کليدی و ستراتيژيکياست نئوليبرالی آنھا در س

 اقتصادی بربرمنشانه وغير قانونی، کودتا و خرابکاری در توليد و تقويت تروريسم بيرحم و ۀحياتی آنھا، محاصر

 ۀطل اصلی که سۀز می کشانند و شرايط را برای فاجع امپرياليسم، به قعر بيچارگی و نياۀوحشی بين المللِی دست پرورد

شرکتھای بزرگ امپرياليستی با سرمايه ھای کالن به ممالک در حال . سياستھای نئوليبرالی است، آماده می گردانند

نخست در اقدام . توسعه و يا فاقد سرمايه ھای کالن تجاوز می کنند و بازار اقتصاد آنھا را در يَِد قدرت خويش می گيرند

 کارگر و احزاب کمونيستی بوده است ۀويژه طبقه  مردم و بۀ خدمات رفاھی دولتی را که محصول ده ھا سال مبارزۀھم

که دولتھا، کارفرمای خوبی نيستند و قادر نيستند توليد را با سود دھی و به صورت اقتصادی به   اينۀبه تدريج به بھان

 نداشته ئید و دست مردم را از ھمه جا کوتاه می کنند، تا آنھا ملجاء و ماواپيش برند، از نقش دولت در اقتصاد می کاھن

  .باشند که خود را به آن بياويزند و جان و مال و ناموس آنھا در دست سرمايه ھای کالن جھانی قرار می گيرد

ين المللی پول به  دولتھای فاسد و بخشی از سرمايه داری کمپرداور و خود فروخته با ياری بانک جھانی و صندوق ب

ھمکاری با سرمايه ھای خارجی پرداخته و تمام شرايطی را که اين ابزار بين المللی استعماری و استثماری به کشورھا 

  .تحميل می کنند، می پذيرند
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 سياست خصوصی سازی توسط اين دولتھا و تحت فشار ابزارھای استعماری جھانی و نوکران داخلی آنھا، ثروتھای 

م، که با ماليات و دسترنج و کار آنھا در طی قرنھا پديد آمده است را، به بھای نازل، خصوصی می کنند و عمومی مرد

در دست سرمايه ھای خارجی قرار می دھند تا ھر طور که می خواھند بر اساس شرايط قراردادھای استعماری تحميلی 

  .به کشورھا، از آنھا سوء استفاده نمايند

 نخست با اِعمال ۀاست، در درج" آزادی و دموکراسی و جامعه باز" سياست فاجعه در زير پرچم  سياست نئوليبرالی که

شرط کسب سود بيشتر سرمايه که . استبداد و سرکوب مقاومت مردم و برچيدن حداقل حقوق دموکراتيک آغاز می شود

مکانات مادی و معنوی و در قراردادھا تضمين شده است، چالندن بيشتر جامعه و غارت کردن تمام منابع و ا

سرمايه ھای امپرياليستی تحت لوای نئوليبراليسم، مانند قوای اشغالگر شبيه . دستآوردھای تاريخی مردم اين کشورھاست

 جغرافيائی و گمرکی سرازير می شوند، و بولدزروار ھمه چيز را به زير گرفته و ۀمور و ملخ از مرزھای برچيده شد

" جامعه باز"در اين . اين ممالک به کارگزار رسمی امپرياليستھا بدل می شوند" بومی"و " لیم"دولتھای . له می نمايند

برای امپرياليستھا، کارگران و زحمتکشان و قشر عظيم خرده بورژوازی و حتی بخشی از سرمايه داری ملی فاقد ھر 

 استبدادی و ۀرجی چشم بپوشند و جامعگونه حقوق ھستند و بايد از منافع خويش در خدمت منافع سرمايه داری کالِن خا

 ضد امپرياليستی و دموکراتيک عليه ۀ اين وضعيت به مقاومت منجر شده موجی از مبارزطبيعتاً . را بپذيرند" باز"

  .غارتگران جھانی ايجاد خواھد کرد

 و ياری ليسوسرمايه داری، برای کسب حداکثر سود بايد حداکثر فشار را با کمک پ" دموکرات"شرکتھای کالن 

به " مزاحمت"سازمانھای امنيتی دول کارگزار فراھم آورند و حقوق دموکراتيک مردم را از ميان ببرند، تا بتوانند بدون 

ايجاد فضای بسته و نابودی اخالقياِت جامعه و تقويت منش فردی و تحريک مردم عليه يکديگر، . غارت خود ادامه دھند

به اين ترتيب . ياليستی و متضمن کسب سود حداکثر در شرايط ايدآل برای آنھاستلفه ھای سياست نئوليبرالی امپرؤاز م

قانون به سطل زباله افکنده می شود و قوانينی . تدريج می گيرده ر می کند، بربريت جای انسانيت را بييرنگ جامعه تغ

  . به تصويب مجالس فرمايشی می رسند که شرايط غارت را بھبود بخشند

ی خود به ايجاد ئمين منافع حرفه أين کار به کارگران نمی دھند و مانع می شوند که کارگران برای ت استراحت بۀاجاز

سرمايه داران ھمواره از افزايش حقوق کارگران . تشکلھای صنفی در محل کار دست زنند و طالب حق مشاوره شوند

ی غير توليدی نظير سرمايه گذاری در  ارزش پول در اثر ھزينه ھای دولتۀممانعت کرده و در واقع با افت روزان

 بورس، از ارزش قدرت خريد کارگران می کاھند و با افزايش بھای مواد اوليه ھميشه آنھا را ۀتسليحات يا در قمارخان

  .نيازمند و وابسته به حفظ شغل خود در تحت بدترين شرايط مجبور می کنند

زيرا سرمايه داران . ايه داران از بدو پيدايش سرمايه داری استدايمی با سرمۀ  مبارزه برای افزايش دستمزد يک مبارز

سرمايه داران با ايجاد . ند بر ثروت خويش بيفزاينداتنھا از طريق کسب اضافه ارزش و بھره کشی از نيروی کار قادر

ھمبستگی آنھا صدمه بيکاری در ميان کارگران تالش کرده رقابت ناسالم برای تنازع بقاء را در ميان آنھا تشديد کرده به 

 مانع افزايش حقوق کارگران ،زده و با اشاره به حضور ميليونھا کارگر بيکار و کارگران خارجی با ايجاد ترس از آينده

، حتی از پرداخت حقوق آنھا سر باز می زنند، مقررات دارند می به اين ترتيب آنھا سطح دستمزدھا را پائين نگه. شوند

کاری را زير پا می گذارند، کارگران را از حقوق بيکاری و درمانی و ايمنی با ھزاران دوز و کلک حقوقی محروم 

ياری اتحاديه ھای کارگری فرمايشی در چنگ خود گرفته، خونشان را می ه کرده و با انعقاد قراردادھای اسارت آور ب

 ۀشيش.  پر می شود،دست زده اند" وحشی" خويش به اعتصاب ۀزندانھا از کارگرانی که برای حقوق عقب ماند. ندمک

 طبقه قرار می گيرد و دولتھای کارگزار بايد بر اين بيعدالتی و ۀعمر کارگران در يد نامحدود سرمايه داران به منزل

 سرمايه داران، رو به وخامت نرفته و اساس سامان ۀوحشيگری نظارت کامل داشته باشند تا اوضاع به ضرر طبق
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جھانی شدن سرمايه و سياستھای اقتصادی نئوليبرالی که با تھاجم . سرمايه گذاری آنھا مورد تھديد قرار نگيرد

ر ک يک لش تکنوکراتھای وابسته به امپرياليسم، ولی با تابعيت بومی، آغاز می شود،يدۀر آموزش دکژيک و لشايدئولو

  . اقتصادی است تا جبر غير اقتصادی را در پس تئوريھای گمراه کننده، بپوشاندۀاوزکارانکشی تج

خير در شرف وقوع أکارگران مبارزی که قربانی ھمين سياستھای نئوليبرالی در ايران ھستند، که از مدتی، ولی با ت

 سرمايه داران و دشمنان مردم ۀجم طبقاست، در انتقاد به مماشات آقای منصور اسانلو، کارگری که مدتھا در مقابل تھا

نظر می رسد که به تمکين دست زده است، در زندانھای رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ه ايران مقاومت کرده و ب

 :نوشته اند

 چنين ۀما می دانيم سرمايه داران ميليارد ھا، ميليارد تومان از استثمار کارگران سود به جيب می زنند، و در پروس"

 بخش بسيار نا چيزی از آن را با برنامه ريزی دقيق برای تفرقه اندازی و گسترش پراکندگی ميان کارگران و ئیازشھاس

فعالين کارگری ھزينه می کنند و از طريق اين پول ھای آلوده کارگران را تابع شرايط غير انسانی موجود نگه می 

رمايه داران و فقر و فالکت دائمی برای ما کارگران است،  سۀ گرسنگی، سلطۀ اين گونه سازشھا ادامۀدارند، نتيج

خصلت ذاتی سرمايه داران اين است، ھر ريالی که ھزينه می کنند به عنوان سرمايه گذاری به حساب آورده و می 

ر دشت شاھرخ زمانی از زندان گوھ:  سرگشاده کارگران زندانیۀنقل از نام."(خواھند ھزاران لایر از قِبَِل آن سود ببرند

  ).١۵/٣/١٣٩٣:  تاريخ- کرج، رضا شھابی از زندان گوھر دشت کرج، محمد جراحی از زندان مرکزی تبريز

 ۀبگشايد، به دسيسه ای که در شرف وقوع است، پی برده، دست رد به سينرا آنھا از وی خواسته اند که چشمان خود 

  .به صفوف کارگران مبارز ايران برگردد کارگر ايران زده و ۀدشمنان مردم ايران و نه تنھا دشمنان طبق

سرمايه داران تالش می کنند از مبارزان کارگری، با فشار اقتصادی و تھديد و شکنجه و در بحران شکست ايدئولوژيک 

مالی، مطيع خود کرده و در خدمت منافع سرمايه داری " احسان" تبليغاتی کنند و يا آنھا را با بند ۀو سياسی، استفاد

سرمايه داران . از آنھا برای ايجاد تفرقه در جنبش کارگری در لشگر تھاجم ايدئولوژيک خويش سود جويندبگيرند و 

 امپرياليستی بوده و تا زمانی ۀ وابسته به سياست جھانی سازی سرماي،ئی و تمام تار و پود دودمان پھلویامريکا- ايرانی

ای امنيتی منتشر می کردند، بلندگوی روشن حمايت از  اشرف پھلوی و ياری سازمانھۀکه کيھان لندنی را با سرماي

حال ھمان انديشمندانی که چنين وضع . سياستھای استعماری نئوليبرالی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول بودند

در از کار " کارگر دوست" کارگر ايران تحميل کرده و ُمبلغ فقر و فالکت آنھا ھستند، بيکباره ۀفاجعه باری را به طبق

سلطنت طلباِن سرمايه .  سايرين بکار بگيرندۀآمده و می خواھند حتی قربانيان خويش را برای سرکوب و شکستن روحي

 ۀسشان خاندان ننگين  دزد و وابستأدار به عنوان سازمان و نه فقط سرمايه دار پراکنده و بی ارتباط با يکديگر، و در ر

آنھا مظھر حمايت از منافع امپرياليسم در ايران و ضد انقالب مغلوب . ه اند کارگر ايران نبودۀپھلوی، ھرگز ھوادار طبق

رضا خان قلدر و پسرش . و سرنوشتشان محصول طبيعی انقالب ضد امپرياليستی و دموکراتيک مردم ايران بوده است

ھرگز روز . کردند ديوار گذارده و تيرباران ۀمحمد رضا شاه ھزاران کارگر و کمونيستھای قھرمان ايران را به سين

ھمدھانی و ھمزبانی با اين . رسميت نشناختند و ھمواره اعتصابات کارگران را سرکوب نمودنده جھانی کارگر را ب

سخنرانی در ھمايش شورای ملی ايران به رھبری (آنھا" ۀآرزوی موفقيت برای کنفرانس و کنگر"گرگھای خون آشام و 

دست ه ن که ھدفی جز به زير سلطه کشيدن ايران و غارت منابع طبيعی آن بئيد دسيسه ھايشاأو ت) شاھزاده رضا پھلوی

 کارگر و خلق ايران ۀسرمايه ھای امپرياليستی ندارند، ھرگز نمی تواند در خدمت منافع طبقاتی و يا حتی انسانی طبق

  .باشد

 و خيانت ملیسخن بر سر .  نيست که ترجيع بند تروتسکيستھای وطنی شده استخيانت طبقاتی در اينجا سخن بر سر 

 کارگر است که ھمدستی وی با ۀمگر سازمان ضد خلقی مجاھدين خلق مدافع طبق. توجيه ھمدستی با امپرياليستھاست
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با دست ھمين سرمايه داران می " انديشه"تلويزيون . گردد" توجيه پذير"زعم برخی با رنگريزی طبقاتی ه امپرياليستھا ب

ی سرمايه داری جھانی در ميان ايرانيان و سازمانھای سياسی ايرانی و فعاالن کارگری گردد که خوراک تبليغاتی برا

سف آور أھمواره چنين بوده است و نمی شود از زمان ھمکاری ت" انديشه"تلويزيون .  سياسی فراھم می کندۀورشکست

ھلوی، به آن ُمھر باطله  پۀآقای منصور اسانلو در صحنه سازی اخير و دريافت کمک مالی از تشکيالت سرنگون شد

  . زد

 آن سازمانھای سياسی ايرانی اپوزيسيون که منتقد آقای منصور اسانلو ھستند، برای بيان صداقت ۀخوب است که ھم

اگر کمکھای مالی به آقای . و سلطنت طلبان نئوليبرال امپرياليستی روشن کنند" انديشه"خويش، تکليفشان را با تلويزيون 

تالش برای اعتبار دھی به نظام سلطنتی است و ربطی به اين يا آن سرمايه " انديشه"زی تلويزيون اسانلو با صحنه سا

بودن بی غرض و مرضی رژيمی ضد " دمکرات"ئيد أنيز ت" انديشه"دارد منفرد ندارد، استفاده از بلندگوھای تلويزيون 

سفانه پاره ای از أمت. ن تاريخ فرستاده انددموکرات و ارتجاعی در تاريخ ايران است که مردم آنھا را به زباله دا

است که ھوادار تجاوز " انديشه"ايران در خارج، جيره خوار ھمين تلويزيون " انقالبی"اپوزيسيون يا ھمان اپوزيسيون 

  . حمالت اين عده به آقای اسانلو خود پرسش برانگيز است.  بوداامپرياليستھا به ايران، مانند تجاوز به عراق و ليبي

  

    

  !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !دست امپرياليستھا از ايران ومنطقه کوتاه باد

  ! بشريتئیزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢۴شنبه 
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