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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٠
  

  )توفان( پنجم حزب کارايرانۀ کنگرۀقطعنام

   ملی در ايرانۀپيرامون مسأل
 مردم کشور ما از ملت واحد نبوده، بلکه ملت ۀ اين معنی که ھمبه.  ميھن ما ايران کشوريست چند مليتی- که يکم اين

ن چگونگی ييتع.  در مرزھای واحد جغرافيائی ايران قرنھا زندگی می کنندًھای گوناگونی را تشکيل می دھند که مشترکا

  . ملی درکشورماستۀمسألمناسبات ميان اين ملت ھا مضمون 

 آن در اعمال فشار بر ۀت به ملتھای اقليت اعمال می شود و تظاھر عمد  ستم ملی که در کشور ما نسب- که دوم  اين

اين ستم از دوران رژيم .  آموزشی است، فقط زائيده رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی نيستۀزبان ملی در عرص

 ملتھا ۀ وحدت ھم امپرياليسم وجود داشته و يگانه راه برانداختن ستم ملی ھمواره تکيه برۀارتجاعی پھلوی و دست نشاند

 آنھا برای سرنگون ساختن حکومت مرکزی و استقرار حکومت نوين ۀ متشکل و متحد ھمۀيا خلقھای  ايران، مبارز

در مقياس مبارزه عليه حکومت  ملی فقط ۀمسألدر شرايط کنونی تنھا راه رھائی از اين ستم و حل . تعريف شده است

گونه دخالت خارجی و تالش برای استقرار سوسياليسم است که معنا پيدا سرمايه داری جمھوری اسالمی و مخالفت با ھر

  . می کند

ِ حکومتھای مرکزی در ايران ھمواره حکومتھای سرکوبگر با ترکيبی از ملتھای گوناگون ايران بوده اند -  که سوم اين
الفت مردم از ھر قوم و مليتی  سرکوبگری آنھا نه در تعلقات ملی افراد، بلکه در مخۀريش. و نه فقط از يک مليت خاص

 به خاطر تعلقات ًکس را صرفا در ايران ھيچ. با حکومتھای مستبد و ضد دموکرات و وابسته به امپرياليستھا بوده است

ملی تحت پيگرد قرار نمی دادند و نمی دھند، ولی ھر کس را  که در مقابل اين حکومت صرفنظر از تعلق ملی اش 

  . ورد سرکوب قرار می دھندزبان به اعتراض بگشايد م

 ملت ھای ايران قرنھاست که در کنار ھم زيسته با دشمنان داخلی و خارجی در کنار ھم جنگيده، در راه – که چھارم اين

ريشه . طور عمده تاريخ ديرينه و مشترکی دارنده  ملتھای ايران بۀھم. پاسداری از  ميھن در کنار ھم قربانی داده اند

 . ھم پيوند داده است و می دھده دی آنھا را بھای بسيار نيرومن

 ايران، ھرگز ۀدر ترکيب ملی جامع.  از ھمزيستی مسالمت آميز چندين ملت شکل گرفتبر مبنای تاريخکشور ايران 

 زندان ملل و از لحاظ تاريخیميھن ما ايران ھرگز .  استعمارگر و استعمار شده بين اجزاء برقرار نبوده استۀرابط

 ملتھای ايران از دشمن واحدی ۀھم اکنون ھم. اسارت کشيدن ساير ملل توسط ملت خاصی نبوده و نيستمحصول به 
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 متحد عليه ارتجاع ۀحفظ و تحکيم اتحاد ملتھای ايران، با مبارز.  واحدی در مبارزه اندۀرنج می برند و در جبھ

  .ر جھانی مالزمه داردجمھوری اسالمی و ايستادگی در مقابل امپرياليسم و صھيونيسم  و استعما

ما با ھر .  حزب ما طرفدار وحدت و تساوی حقوق ملتھای ايران، طرفدار وحدت دموکراتيک آنھا است– که پنجم اين

 ما ۀ به عقيد. گونه ستم و تحميل بر ھر يک از ملتھای ايران درھر زمينه ای که باشد مخالفيم  و عليه آن مبارزه می کنيم

ست که می تواند ملتھای ايران را در مبارزه با عفريت داخلی و خارجی، در استقرار حکومتی فقط تساوی کامل حقوقی ا

 ملی و انکار ۀمسألنفی وجود . نوين و مردمی  و سپس در چارچوب آن حکومت، براساس اصل داوطلبی متحد سازد

  . ان را به ارمغان نخواھد آورد خيرخواھانه ای که باشد، وحدت و يکپارچگی خلقھای ايرۀموجوديت ملتھا با ھر انگيز

ن سرنوشت ملتھا حتا تا سرحد جدائی در ايران، ھرگز به معنی پشتيبانی از ييبه رسميت شناختن حق تع  –که   اينششم

ما ازآن حق جدائی دفاع می کنيم  که به نفع  منافع طبقاتی  پرولتاريا  وسوسياليسم . ھر حرکت جدائی طلبانه نخواھد بود

ُن روی به رسميت شناختن يک حق ھرگز به اين مفھوم نيست که مارکسيست لنينيستھای ايران بايد به مبلغ ازاي. باشد
 کارگر ۀ کارگر ايران، حزب واحد طبقۀکمونيستھای ايران ھمواره بايد مدافع وحدت طبق. جدائی و تجزيه ملی بدل شوند

  .ق اجتماعی باشند مردم ايران برای تحقق دموکراسی و حقوۀ واحد ھمۀايران، جبھ

تکيه بر جدائی .  ضد امپرياليستی و ضد استعماری می باشدۀ ملی دارای مضمون مبارزۀمسأل در دوران امپرياليسم حل 

ملی و تبليغ آن در دوران کنونی جھان به مفھوم دارا بودن يک درک به شدت ارتجاعی و در خدمت امپرياليسم جھانی 

 خودمختار کردستان ۀل  ناسيونال شونيستی تبليغ می شود و حکومت دست نشانداين درک از جانب  برخی محاف. است

 ملتھای ۀ حزب ما تبليغ وحدت ھمۀوظيف. عراق به رھبری مسعود بارزانی و يا جمھوری آذربايجان الھام بخش آنھاست

 طبقات استثمارگر صرف نظر از ۀايران و ھمبستگی طبقاتی ميان  پرولتاريای اين ملتھا برای آزادی  ايران از دست ھم

 لنينيست ھا، از ھر مليتی که باشند، -  مارکسيستۀ کارگران پيش آھنگ و ھمۀھم. تعلقات  قومی، مذھبی و ملی آنھاست

 کارگران از ھر ۀھم.  لنينيستی گرد آيند– کارگر ايران، در حزب واحد مارکسيستی ۀبايد در حزب واحد  سياسی طبق

ما احزاب کمونيستی را بر اساس . در سازمان صنفی واحدی با رھبری سازمان واحدی ھدايت شوندمليتی که باشند بايد 

  .منافع  طبقاتی  و نه بر اساس  منافع  ملی محک می زنيم 

 ۀمسأل حزب ما مبارزه برای تحقق خواست ملی و رفع ستمگری و تبعيضات ملی را موکول به حل نھائی - که ھفتم اين

 چارچوب حتا رژيم سرمايه داری حاکم نيز برای تقويت فرھنگ ملتھای مختلف، توسعه و غنای آن ملی نمی کند و در

  .مبارزه می کند

حزب ما بايد . از ھرگونه تالش و مبارزه ای که موجب تضعيف ستم ملی گردد، حمايت می کند) توفان(حزب کارايران

  .غ نفرت ملی و دشمنی قومیبر نقاط مشترک و ارتقاء سطح فرھنگی تکيه کند و نه بر تبلي

 ايران در شرايط کنونی را تضاد ميان زحمتکشان و ۀ جامعۀ حزب ما تضاد اساسی و ھمچنين تضاد عمد-  که ھشتم اين

 ۀ مناسبات حاکم در ايران در عرصۀ عمدۀمسألسرمايه داران دانسته و حل ساير تضادھای موجود را از طريق حل 

اين جھت با ه حزب ما برای يک وحدت دموکراتيک و آگاھانه مبارزه کرده و ب. اقتصادی و سياسی ممکن می داند

 ملی در ۀمسألحزب ما برای حل .  مبارزه می کند، صھيونيستی است- امپرياليستیۀ نفرت ملی که يک دسيسۀاشاع

ق خلقھای ايران  برتری جوئی ملی آنھا، که خود را مدافع حقوۀ چھریايران و منزوی کردن ناسيونال شونيستھا و افشا

 به تصويب رسانيد، که تکيه را بر ۴ ۀجا می زنند، طرح جمھوری ھای سوسياليستی ايران در نظام آتی را در گنگر

ما بر آنيم که رفقای انقالبی و کمونيستی که به ملتھای معينی تعلق دارند، .  مشترک و نه دشمنی ملی می گذاردۀمبارز

ِتھا قد علم کنند و با ابتکار و فعاليت خويش به زبان خواسته ھای اين خلقھا بدل شوندبايد در مقابل اين ناسيونال شونيس ِ .
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حزب ما از اين طريق بھتر خواھد توانست با تقويت نيروھای کمونيست، انقالبی و مترقی در مقابل جريانھای مشکوک 

مايندگان خلق تحت ستم مشخصی معرفی ناسيونال شونيستی به مقابله پردازد و مانع شود که آنھا خود را به عنوان ن

  . کرده و جا بزنند

 ملی در ايران ابراز داشته بر اين نظر است که جريانھای ۀمسألحزب ما که نقطه نظرات خويش را بارھا در مورد حل 

رشوه دادن .  ارتجاعی و وابسته به محافل امپرياليستی بوده و بايد به شدت با آنھا مبارزه کردًناسيونال شونيستی، ماھيتا

ھمين واقعيت که اين جريانھای .  ملی، روشن و ضد ارتجاعی استۀبه جريانھای برتری طلب ملی ناقض يک مبارز

ارتجاعی ناسيونال شونيستی حاضر نيستند مواضع ضد امپرياليستی اتخاذ کرده تجاوز امپرياليستھا را به يوگسالوی، 

محکوم کنند و يا تحريم ايران را غير قانونی و جنايتکارانه بدانند، بھترين .. ، سوريه و اعراق، افغانستان، فلسطين، ليبي

 مردم و زحمتکشان، تحت ستم مناسبات سياسی و ۀبايد روشن کرد که در ايران ھم.  آلوده بودن اين جريانات استۀنشان

گام . ان ستم وارد می کنند ايرانيۀاقتصادی سرمايه داری بوده و مشتی مافيای بروکرات مستقل از تعلقات ملی به ھم

در دوران جھانی شدن . نخست برای رفع ھرگونه تبعيض و ستم، سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی است

 امپرياليستی و تھاجم قدرتھای متجاوز و ۀسرمايه و کمرنگ جلوه دادن ارزش مرزھای جغرافيائی و تھاجم سرماي

  ׃      اعالم می کند کهصھيونيسم حزب ما - اشغالگر امپرياليسم

ن سرنوشتی در ايران پشتيبانی می کنيم، که عالوه بر مبارزه عليه رژيم ييما تنھا از آن نيروھای حامی حق تع

 ضد ھر گونه دخالت ه ضد صھيونيسم،عليه استعمار جھانی و به ضد امپرياليسم، بهارتجاعی جمھوری اسالمی، ب

  .  دنخارجی در ايران نيز برزم

 ملتھای ايران در پيکار مشترکشان عليه رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی و در مبارزه عليه  ۀحدت ھمتضعيف و

  . که باشد خيانت به منافع انقالب آتی ايران استینيروھای امپرياليستی  وصھيونيستی به ھر عنوان

 حکومت ارتجاعی و ضد انسانی ۀ فرھنگی که در زمان حاضر زائيدۀ ستم ملی به ويژه در عرصۀ ادام:که  نتيجه اين

 ملی را که ۀمسأل کارگر ۀ قطع شده و طبقًجمھوری اسالمی است با بر افتادن آن و پيروزی انقالب سوسياليستی کامال

 دمکراتيک است، براساس وحدت داوطلبانه و به رسميت شناختن  تساوی کامل حقوق کليه ملتھای ايران حل ۀمسأليک 

  . نخواھد بودخواھد کرد و جز اين نيز
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