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پیرامون زلزله مرگبار در منطقه غرب 
کشور

اعالمیه حزب کار ایران )توفان(، دوشنبه 22 آبان ۱3۹۶
درپی وقوع زلزله ای مرگبار به قدرت 3/7 ریشتر، که یکشنبه شب 2۱ آبان 
جنوب  کیلومتری   32 و  ذهاب  سرپل  غرب  شمال  کیلومتری   3۰ در  ماه 
غرب حلبچه رخ داد، حدود ۱۵۰ میلیون نفر در ایران و عراق آن را احساس 
کردند. این زلزله که مرگبارترین زلزله در سال جاری در جهان است، تاکنون 
بیش از ۴۰۰ کشته و 7۰۰۰ مجروح برجای گذاشته است. طبق گزارشات 
رسمی جمهوری اسالمی در شهرهای کرمانشاه، اسالم آباد، کرند، سرپل 
و  داشته اند  را  قربانی  بیشترین  جوانرود  و  ثالث  شیرین،  قصر  ذهاب، 
زمین لرزه  ی  دیده اند.  آسیب  روستایی  و  شهری  منازل  درصد  از۶۰  بیش 
شامگاه یکشنبه در عراق نیز خسارات جانی و مالی به جای گذاشته است. 
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات عراق نیز گزارش داد که ۶ نفر در استان 

سلیمانیه کشته و حدود ۱۵۰ نفر نیز بر اثر این زلزله زخمی شده اند.
آنچه که مسلم است، ابعاد گسترده مرگ و ویرانی این بالی طبیعی ریشه در 
بالی زمینی دارد که می توان با درایت و برنامه ریزی درازمدت و پیش گیرانه 
به شدت آن را کاهش داد. برخی از کشورهای زلزله خیز نظیر ژاپن با توسل به 
پژوهش واستفاده ازعلوم و سرمایه گذاری موفق شدند، خانه های ضد زلزله 
با بنای مستحکم و قوی به سازند، تا در صورت وقوع چنین حوادثی، حداقل 

زیان متوجه مردم و ثروت های کشور شود. 
در ایران سلطنت پهلوی و جمهوری اسالمی  سیاست خانه سازی براساس 
به  و  به سازوبفروش  براساس  نیست،  مردم  جان  و  عمومی  ثروت  حفظ 
مسئووالن  و  مجریان  و  شهرداری ها  هست.  و  بوده  بفروش  و  بنداز  قولی 
خانه سازی در ایران برای دریافت رشوه و چرب شدن سبیل شان به زیر نقشه 
هر ساختمانی امضاء می گذارند، در کشور زلزله خیز برج سازی می کنند و 
تراکم می فروشند. شهرها بی قواره می شوند و تأسیسات شهری برای مبارزه 
با سوانح خلع سالح اند و در صورت بروز این سوانح، راهی به مرکز حادثه 
نمی برند، زیرا سامان و بافت شهرسازی براساس علمی و تراکم جمعیت و 

برنامه ریزی درست صورت نگرفته است.
رژیم جمهوری اسالمی قریب به چهل سال است که بر سر کار است. این 
رژیم تجربه خیانت های رژیم پهلوی را در عرصه بساز و بفروشی نیز بدنبال 

داشته وهمان راه را ادامه داده است.
امت  »آزمایش  برای  زلزله ها  این  ایران،  بر  حاکم  آیت الله های  گفته  به 

اسالمی« از طرف خداوند عادل واقع شده است. با منطق شیخ، زلزله کار 
خداست و سرنوشت محتوم ماست و نمی شود در کار خدا دخالت کرد. 
این است که مومنان مافیائی در نماز جمعه به دعا دست می زنند و از خدا 
می خواهند که خودش به داد مردم به رسد. وقتی بال، آسمانی است و برای 
آزمایش درجه صبر و تحمل ما وقوع یافته، طبیعتًا نمی شود با آن مبارزه کرد 
منطق  این  با  کرد.  گناه کار  را  و خود  درافتاد  باریتعالی  اراده  با  نباید هم  و 
ارتجاعی و خیانت کارانه است که مافیای در قدرت از خود سلب مسئولیت 

می کند و مردم مصیبت دیده ما را به حال خود رها می سازد.
حزب کار ایران )توفان( با اندوه فراوان زلزله مرگ بار درغرب ایران و همین 
طور در استان سلیمانیه عراق را به بازماندگان داغدار قربانیان آن تسلیت 

می گوید و از صمیم قلب با آنها همدردی می نماید.
مترقی  نهاد های  و  سازمان ها  و  ایران  مردم  از  )توفان(  ایران  کار  حزب 
می خواهد که خود ابتکار عمل را در دست گیرند، علی رغم خرابکاری های 
رژیم و سیاست های ضدمردمی او به هر طریق ممکن به یاری زلزله زدگان 

به شتابند و از هیچ کوششی در کمک به آنها دریغ نورزند •

 امپریالیسم آمریکا، 
تروریست،جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسان ها و 

دشمن شماره یک بشریت است
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گزارشی از همبستگی پُرشور مّلی با 
زلزله زدگان استان کرمانشاه 

ایران، سوای مّلیت و قومیت و مذهب،  این روزها همبستگي عمومی در 
ارسال کمك های مستقل مردمی به هموطنان زلزله زده درغرب کشور، مایه 
دل گرمی و نشان از بیداري و هم سرنوشتي همه ایرانیان در این مرز و بوم 
دارد. این همبستگی مّلی رمز موفقیت همگان در نبرد علیه اهریمنان حاکم 

و دشمنان مشترك داخلی و خارجی است.
در زیر گزارشی از»فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران« از مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه را که درباره کمک رسانی همه شهروندان از کارگران مهاجر 
افغانستانی تا کارگران کارخانه ها و معادن و تشکل های مستقل کارگری و 
امداد مستقل و فعالین  از کانون نویسندگان و اساتید دانشگاه و گروه های 
و  سربازان  و  بازاریان  و  کسبه  و  مدارس  دانش آموزان  تا  مدنی  و  سیاسی 
با  انسانی  همبستگی  از  ُپرشوری  صحنه های  و  رفته  سخن   .... ارتشیان 
این گزارش  به نمایش گذاشته است، مالحظه فرمائید. در  را  زلزله زدگان 

چنین آمده است:
»زلزله مهیب استان کرمانشاه یک بار دیگر بی مسئولیتی و القیدی دولت در 
قبال زندگی و سرنوشت ده ها هزار انسان مصیبت دیده را به نمایش گذاشت. 
به طوری که از همان ساعات اولیه وقوع زلزله در این استان، اقشار مختلف 
تا  جنوب  از  دولتی  کمک های  به  بی اعتمادی  دلیل  به  ایران  شریف  مردم 
تا شرق کشور در حرکتی خودجوش و خیره کننده رأسًا  از غرب  و  شمال 

دست به سازماندهی امدادرسانی به مناطق زلزله زده زدند.
همه  دارد،  ادامه  بیشتری  قدرت  با  همچنان  که  کمک  رسانی ها،  این  در 
تا کارگران کارخانه ها و معادن  افغانستانی  از کارگران مهاجر  شهروندان، 
و  دانشگاه  اساتید  و  نویسندگان  کانون  از  و  کارگری  مستقل  تشکل های  و 
دانش آموزان مدارس  تا  و مدنی  فعالین سیاسی  و  امداد مستقل  گروه های 
و کسبه و بازاریان و سربازان و ارتشیان صحنه های پرشوری از همبستگی 

انسانی با زلزله زدگان را به نمایش گذاشتند.
گزارش زیر مشاهداتی است که فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران در طول 
حضور چند روزه خود و کمک رسانی در مناطق زلزله زده، از قبیل جوانرود، 
کرده اند.  ارسال   … و  دشت ذهاب  تازه آباد،  داالهو،  روستاهای  ازگله، 
مدافعان  کانون  ایران،  کارگران  آزاد  اتحادیه  فعالین  سوی  از  کمک ها  این 
حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، فعالین کارگری 

شهرهای مریوان و سنندج و دیگر شهرها همچنان ادامه دارد.

مناطق زلزله زده:
۱- شهر مرزی ازگله، که کانون زلزله بوده است، با تمام روستاهای تابعه،

2- شهر قصر شیرین و روستاهای تابعه،
3- شهر سرپل ذهاب و روستاهای تابعه،

۴- شهر کرند غرب و بخش هائی از روستاهای تابعه،
۴- شهر اسالم آباد و بخش هائی از روستاهای تابعه،

۵- شهر کرمانشاه،
۶- شهر جوانرود و بخش هائی از روستاهای تابعه،

7- شهر تازه آباد )ثالث باباجانی( با روستاهای تابعه.

خسارات جانی:
مشخص  فعاًل  دقیق،  آمار  نبود  دلیل  به  مجروحان،  و  جانباختگان  تعداد 
آمار اعالم شده  از  بیشتر  ابعاد و عمق فاجعه بسیار  به  با توجه  اما  نیست. 
رسمی است. هزاران نفر کشته و ده ها هزار نفر مجروح شده اند و چون هنوز 
جاهایی هستند که به دلیل نبود وسایل آواربرداری، کار موثری انجام نشده 

است، احتماال کسانی همچنان زیر آوار مدفون باشند.

خسارات مالی:
که  شهرها(  خود  فقط   ( جوانرود  و  اسالم آباد  کرمانشاه،  شهرهای  از  غیر 
آسیب کمتری را متحمل شده اند، بقیه شهرهای مذکور و روستاها متحمل 

خسارات بسیار سنگین مالی شده اند.

وضعیت کمک رسانی:
از لحظه وقوع زلزله به خاطر تجربه هائی که مردم از نقش القیدی و عدم  
مسؤلیت پذیری دولت در قبال امدادرسانی و نجات مجروحان از زیر آوار و 
انتقال آنها به مراکز درمانی در جریان زلزله های گذشته، همچون رودبار و بم 
و ورزقان داشتند، جمعیت بسیار زیادی از مردم شهرهای کمتر آسیب دیده، 
بدون اتالف وقت با وجود احتمال تکرار زلزله در شهر محل سکونت خود 
راهی شهرهایی مانند، تازه آباد، ازگله و سرپل ذهاب و… شدند و همراه با 
با فداکاری و  امکانات  با کمترین  از زلزله در آن شهرها  جان بدر بردگان 
از خودگذشتگی ستودنی به نجات مجروحان شتافته و بعد از بیرون آوردن 

مصدومان با ماشین های شخصی آنها را به مراکز درمانی رساندند. 
سیل جمعیت به حدی زیاد بوده که باعث ایجاد ترافیک سنگین در آن وقت 
در  آسیب دیده  بیشتر  مناطق  به  عازم  ماشین های  و ساعت ها  از شب شده 

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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جاده مانده بودند.
روز بعد از وقوع زلزله مردم بسیار زیادی از شهرهای دیگر ایران، از مناطق 
بسیار دور گرفته تا نزدیک، با به همراه بردن مواد غذائی، داروئی، پوشاک، 
چادر و کفش و هر چه که تشخیص داده اند ضروری و قابل استفاده بوده، به 
طرف شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه راهی شدند و با رسیدن به منطقه 
ضمن بکاربردن تمام تالش شان برای درآوردن مجروحان و اجساد از زیر 
آوار، شبها و روزها در امر کمک رسانی های مادی و معنوی در کنار قربانبان 
فاجعه مانده و کوشیدند تا هر قدر که ممکن است، با حضور صمیمانه و 

ابراز احساسات انسانی خود از آالم و دردهای زلزله زدگان به کاهند.
انسان گرائی و حس یکی بودن به حدی عمیق و بی سابقه بود که  این  بروز 
و  دیدگان  آسیب  جانگاه  درد  تسکین دهنده  محسوسی  میزان  به  براستی 

بازماندگان جانباختگان شد.
کودکان  و  جوانان  مردان،  زنان،  انسانی،  پرشور  همبستگی  این  قبال  در 
آسیب دیده نیز به گرمی و با صمیمیت مثال زدنی، روزانه از هزاران کمک 
کلوچه های  با  پذیرائی  و  تقدیرآمیز  نوشته های  داشتن  دست  در  با  رسان 
و  می کردند  خوش آمدگوئی  و  استقبال  دست  تکان دادن  و  چای  و  محلی 
منصه  به  را  باهم بودن  و  انسانیت  از  پرشوری  صحنه های  لحظه  به  لحظه 

ظهور می رساندند.
به  مردمی  کمک های  و  زلزله  وقوع  از  هفته  یک  حدود  گذشت  با  اکنون 
کامیون ها  همچنان  و  شده  تأمین  اولیه  نیازهای  از  بسیاری  آسیب دیدگان، 
ایران به طور بی وقفه در حال  و ماشین های باری و شخصی در جاده های 
ماشین های  انواع  و  کامیون ها  زلزله زده هستند. حضور  مناطق  به  عزیمت 
و  روستاها  شهرها،  در  هستند  مردم  خود  کمک های  حامل  که  شخصی 
جاده های منطقه به حدی زیاد است که جاده ها گنجایش کافی نداشته و به 
همین دلیل تردد به ُکندی صورت می گیرد. در میان تعداد بی شمار کامیون ها 
که  دولتی  کامیون های  مردمی،  کمک های  حامل  شخصی  ماشین های  و 
نوشته شده »کمک های  ِبنرهایی که رویشان  و  با پالکاردها  آنها هم  اتفاقًا 

مردمی« انگشت شمارند.

بخشی از سخنان عده ای از مردم آسیب دیده:
ما از همه مردم سراسر ایران، که ما را تنها نه گذاشتند، ممنون هستیم. اگر 
نکرده.  ما  به  کنیم. دولت هیچ کمکی  دانستیم چکار  نمی  نه بودند،  مردم 

دولت وظیفه خود نمی داند که برای ما کاری کند.
امید ما همچنان به مردم است و می دانیم که هر کاری از دست شان بربیاید، 
آورده اند  لباس و خیلی چیزهای دیگر  برای ما غذا،  انجام میدهند. مردم 
و از این نظر کم و کسر نداریم. االن چادر، وسایل گرمائی، خوراک پزی، 
نایلون و فوم الزم داریم و در روستاها برای احشام باقی مانده علوفه شدیدًا 

مورد نیاز است.
ارسال کمک های مردم همچنان با سرعت در جریان است اما در مقابل، 
مواردی از ممانعت از رسیدن کمک های مردم به منطقه و به دست مردم 

آسیب دیده توسط نیروهای نظامی اتفاق افتاده است« •

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی،
به دست مردم ایران

کمک های بنیاد غیرانتفاعی مهپاره 
آهنی به هم میهنان زلزله زده در 

منطقه غرب کشور
با الهام از آرزوی رفیق مهپاره آهنی، نخستین کمک انسانی از طریق بنیاد 
غیرانتفاعی، که خود موسسش بود، به زلزله زدگان غرب کشورارسال شد. 
جمع آوری کفش و پوشاک وسایل مورد نیاز بزرگساالن و کودکان در چندین 
ادامه دارد.  این کمک ها همچنان  انجام گرفت و  از کانال مستقل  چمدان 
این بنیاد همان طور که قباًل اعالم شد، بنیادی است غیرانتفاعی که به نفع 
آسیب های  قربانیان  سیاسی،  تعقیب بودگان  تحت  اجتماعی،  نیازمندان 
اجتماعی، مستقل از ایدئولوژی، اعتقادات دینی به عنوان ایرانی میهن دوست 
و عالقمند به مردمان وطن مان عمل می کند. کمک به زلزله زدگان یک وظیفه 
انسانی و مّلی این بنیاد است و امیدواریم همه ایرانیان میهن دوست و آزاده 

در این کارزار با ما همراه باشند.
به هم میهنان مان  بنیاد را در راه کمک  این  به شتابیم و  به یاری زلزله زدگان 

یاری رسانیم.
بنیاد غیر انتفاعی مهپاره آهنی

25 آبان 1396
برگرفته از کانال رسمی تلگرام حزب کار ایران )توفان(
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نمایش استعفای حریری، شکست 
سیاست های عربستان در یمن و 

لبنان
در پی تحوالِت اخیر در منطقه و در اثر تغییر موازنه قدرت به سود روسیه، 
ایران، سوریه و حزب الله لبنان،که با تضعیف موقعیت امریکا و اسرائیل و 
نیز شرکای منطقه ای آنها همراه است، ما شاهد هستیم که نظم جدیدی در 
از پیش روشن بود که امریکا و اسرائیل  منطقه در حال شکل گیری است. 
و عربستان به این شکست تن نخواهند داد و با سیاست های خود کوشش 
خواهند کرد، تا ایران را به پای یک بحران جدید به کشانند. از همان زمان که 
برای متحدین امریکا معلوم شد که داعش از نفس افتاده است، دست به کار 
شدند و مسأله رفراندم کردستان عراق را مطرح کردند. اسرائیل و عربستان 
عراق  کردستان  »استقالل«  امِر  و  رفراندم  برگزاری  با  تا  بودند  امیدوار 
وسیله ای برای تهدید و تجاوز به ایران را فراهم کنند. این سیاست نه تنها 
مورد حمایت هیچ کشوری جز اسرائیل قرار نگرفت، بلکه اقلیت های مّلی 
در عراق نیز آن را پروژه ای اسرائیلی ارزیابی کردند، که در پی آن بارزانی 

از هر زمان دیگر بی آبروتر گشت. نهایتًا این سیاست به شکست انجامید. 
باز دیری نپائید که عربستان ایران را متهم کرد که در پرتاب موشک از خاک 
یمن به سمت ریاض دست داشته است و این عمل را نوعی »اعالن جنگ« 
علیه عربستان تفسیر کرد و از سازمان ملل درخواست کرد که به این مسأله 
جهانی  دیپلماتیک  مجامع  در  عربستان  عبث  کوشش  این  کند.  رسیدگی 
پژواکی نیافت و عربستان را به سکوت دیپلماتیک مجبور ساخت. روزنامه 
»هاآرتص« نوشت: »عربستان شکست های زیادی خورده است که آخرین 
منطقه  رهبری  برای  عربستان  پافشاری  است.  یمن  جنگ  در  شکست  آن 
برعکس حرکت تعیین شده، این کشور را به بن بست کشانده است«. اگرچه 
این  و  دارند  مشترک  منافع  حزب الله  و  ایران  قبال  در  اسرائیل  و  عربستان 
نزدیکی باعث شده است، تا سیاست های عربستان با اسرائیل همسو شوند، 
ولی باید توجه داشت که اسرائیل در شرایط کنونی، که توازن قوا در منطقه به 
سود اسرائیل تغییر نکرده است، به آنچه که بیش از هر چیز نیاز دارد، آرامش 
در مرزهای شمالی اسرائیل، عدم تحریک و تشدید اوضاع به جنگ با لبنان 
و این تنها می تواند از راه تضعیف حزب الله در لبنان تضمین گردد. عاموس 
هارئیل، تحلیل گر نظامی هاآرتص، نوشت که »تالش عربستان برای ایجاد 
نظام جدید در منطقه ایجاب می کند که اسرائیل از این مسأله اطمینان حاصل 
کند که به جنگ با حزب الله کشیده نمی شود«. ایجاد یک بحران سیاسی در 
لبنان که به تضعیف ثبات سیاسی لبنان به انجامد، در راستای منافع اسرائیل 
است، زیرا که حزب الله را درگیر مسایل داخلی خود می کند و از قدرت 
بازدارندگی او می کاهد. اسرائیل و عربستان هر دو بر این باورند که تالش 
برای کاهش تأثیر ایران در منطقه به نفع هر دوی آنهاست. لذا تحوالت در 

پیش روی لبنان را باید از این نقطه نظر مورد بررسی قرار داد.
ثامر السبهان، وزیر مشاور عربستان سعودی در امور کشورهای عرب خلیج 
حزب الله  دولت  و  صلح  میان  باید  لبنان  مردم  که  داشت  اظهار  فارس، 
برای  تهدیدی  را  )حزب الله(  »حزب الشیطان«  او  کنند.  انتخاب  را  یکی 
امنیت عربستان خواند، چرا که عربستان دولت لبنان را در برابر اقدامات 
حزب الله مسئول می داند. در همین رابطه دو روز قبل از استعفای تردیدآمیز 
نامعلوم در ریاض، روزنامه  لبنان، در مکانی  سعدالحریری، نخست وزیر 
لبنانی »الجمهوریه« نوشت: »مقامات سعودی به ویژه »محمدبن سلمان«، 
وزیر  با »سعدالحریری«، نخست  دیدار هفته گذشته  در  ولیعهد سعودی، 

لبنان، تاکید کرد که رویاروئی قریب الوقوع ریاض با حزب الله لبنان در حال 
شکل گیری است«. اما حریری، آنطور که منابع نزدیک به او اعالم کردند، 
به این نتیجه رسیده بود که ثبات لبنان منوط به حفظ توافق با حزب الله لبنان 
است و رویارویی با حزب الله کشور را ناامن می کند. حریری در عین حال 
موضوع  بود،  گفته  نیز  فارس  خلیج  امور  در  مشاور  وزیر  ثامرالسبهان،  به 
حزب الله، موضوعی داخلی نیست، »ما را برای کاری که فراتر از لبنان و 

من است، مسؤول نکنید«.
سعدالحریری،  از  سعودی،  عربستان  حریری،  منتظره  غیر  واکنش  اثر  در 
کند.  سفر  ــاض  ری به  که  کــرد  ــوت  دع لبنان  قانونی  ــر  وزی نخست 
»محمدبن سلمان«، ولیعهد سعودی در دیدار با الحریری در ریاض، به وی 
تأکید کرد که آنچه را که ثامرالسبهان وزیر مشاور عربستان درباره حزب الله 
و موضع گیری وی در خصوص این حزب و اوضاع لبنان گفته است، بیانگر 
لبنان  ثبات  این مرحله است.  این کشور در  استراتژی  و  سیاست عربستان 
اکنون در دست لبنانی هاست، چنانچه موفق شوند حزب الله را در انتخابات 
پیش رو در دولت راه ندهند، تا موضع رسمی دولت لبنان مغایر با موضع 
او  نداد و در همانجا، در ریاض،  نتیجه  باشد. مقاومت حریری  حزب الله 
دلیل  به  را  استعفای خود  تلویزیونی  نمایش  در یک  تا  را مجبور ساختند، 

دخالت های ایران و حزب الله در امور لبنان اعالم کند. 
نمایش استعفای حریری را به غیر از اسرائیل هیچ دولتی جدی تلقی نکرد و 
از آن سیاست تحریک و تهدید و دخالت عربستان سعودی در امور داخلی 
دیپلمات  قول یک  از  اسرائیلی »هاآرتص«  نتیجه گرفت. روزنامه  را  لبنان 
اروپائی نوشت که »اکنون که ایران موقعیت خود را در عراق و سوریه تثبیت 
کرده و به نوعی پیروزی دست یافته، عربستان شایسته دانسته است که جنگ 
نیابتی علیه ایران را به جبهه لبنان بکشاند.« وزیر اطالعات اسرائیل در یک 
گفتگو با شبکه هفت تلویزیونی اسرائیل گفت: »آنچه درباره حریری اتفاق 
حریری  می گوئیم  جهان  به  ما  کرد،  برمال  را  حزب الله  واقعی  وجهه  افتاد 
است  ایران  همان  حزب الله  و  است  حزب الله  همان  لبنان  بود.  پوشش 
لبنان  اوضاع  از  تحلیل خود  در  بلومبرگ  ماست«. سایت  قرمز  آن خط  و 
زمان  در  از سوی حریری  که  پوشش سیاسی  به  که: »حزب الله  می نویسد 
افزایش تحریم های آمریکا علیه حزب الله و شدت یافتن مواضع اسرائیل در 
خصوص بمباران لبنان و تبدیل آن به عصر حجر فراهم شده است، نیازمند 
است«. وزارت خارجه آمریکا نیز خطاب به کشورهای اروپایی اعالم کرد، 
بین بازوی نظامی و سیاسی حزب الله تفاوتی وجود ندارد. شرکای اروپائی 
سیاسی  بازوی  دادن  قرار  با  و  هستند  قائل  تفاوت  دو  این  بین  اما  آمریکا 
حزب الله در فهرست گروه های تروریستی، مخالف هستند. تالش آمریکا 
برای همراه کردن آلمان، فرانسه و انگلستان علیه حزب الله راه به جائی نبرده 

است. 
اکنون با توجه به تغییر موازنه قدرت و حضور نظامی روسیه امکان هرگونه 
درگیری مجدد نظامی درمنطقه فعاًل قابل تصور نیست. عربستان و اسرائیل 
در  روسیه  درگیرکردن  و  کشاندن  از  می توانند  که  آنجا  تا  می کنند  کوشش 
مسایل لبنان خودداری کنند، از اینرو نوک تیز شمشیرشان را متوجه ایران 
کرده اند. این در حالیست که عربستان هم در باتالق یمن گیر کرده است و 
هم در درون گرفتار جنگ قبیله ای است. از سوی دیگر میرود تا اختالفات 
آمریکا و اتحادیه اروپا عمیق تر و گسترده تر شوند. و مادام که این اختالفات 
نیست  قادر  اسرائیل  است،  افکنده  سایه  منطقه  در  غرب  سیاست های  بر 

خودسرانه وارد عمل شود. 
اتحاد  و  همبستگی  می سازد،  نزدیک  هم  به  را  منطقه  خلق های  که  آنچه 
آنهاست، علیه امپریالیسم؛ مبارزه آنها برای استقالل ملی; مبارزه برای صلح 
و امنیت، آزادی و آرامش مّلی و منطقه ایست وجز این نیز نمی تواند باشد. • 
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واقعا می خواهید رازی از این زلزله 
را به دانید؟

خیلی پیچیده و سر به مهر نیست. زلزله از بدآمدهای طبیعی و در موارد 
نسبتًا زیادی کم چاره پذیر است. من متخصص زمین شناسی و زلزله نیستم، 
اتفاق افتاد، این پدیده را  اّما از زمان زلزله ی بوئین زهرا، که در والیت مان 
بررسی و پی گیری کرده ام. در سال های اخیر، درپی واردشدن به اقدام عملی 
امدادی گسترده و همکارانه با گروه سیب )ستاد یاری بم( در زلزله ی بم و 
بدآمدهای بعدی فعال شدیم. و تجربه آموختیم و ایفای نقش کردیم، که تا 
حد زیادی موثر و مثبت بود. در کنار همه ی این کنش ها و تجربه ها جریانی 
اتفاق افتاده است که می تواند چونان تجربه ای بسیار گران بها – و متأسفانه 
منفی - در مورد این بدآمد در سرزمین زلزله خیز ما مطرح و آموزنده باشد. 
تیم کارشناسی  به عضویت  در مهندسین مشاور شارستان  در سال ۱38۶ 
و  بر صنعت ساختمان  مروری  به  موسوم  در طرح  تا  درآمدم،  پژوهشی  و 
مسکن محلی در چهار استان شمال غربی )که جزئی از پروژه توانمندسازی 
استان  این چهار  بود( کار کنم.  زلزله  مقابل  در  و مدیریت  و ساز  ساخت 
عبارت بودند از؛ قزوین، زنجان، همدان و کرمانشاه. کار من در حیطه ی 
اقتصاد ساخت و ساز و تولید مصالح و شرایط اجتماعی اقتصادی آن بود. 
یا خودمان  به دست آوردیم  را  اطالعات  و  آمار  و  بردیم  کار  به  وافر  سعی 
برداشت و بررسی کردیم. مدل های الزم را نیز ساختم و بررسی را به اتمام 
رساندم. بحث ما این بود که در دنیای مدرن و در شرایط ایران و این استان ها 
می توان با تدابیر و اقدام هائی پیش گیرانه جلوی خسارت های زلزله را گرفت 
و آن را به حداقل کاهش داد. تدابیر و سیاست ها به طور مشخص در زمینه 
پیشنهاد شدند.  و  اقتصاد ساختمان مشخص  و  مدیریت  و  و ساز  ساخت 
مردم  مال  و  جان  و  سرنوشت  به  اعتنا  الویت دادن،  سیاسی،  عزم  می ماند 
کم توش و توان در این استان ها و به کارانداختن منابع، که موجود بودند، 
و نیاز به الویت بخشی در مقابل هزینه ها و سرمایه گذاری های بی ثمر یا حتا 

زیان بخش و نا الویت دار دیگر داشتند.
کار ما تمام شد. مسئولیت پروژه با خانم مهندس آزیتا افسرده بود و طرح 

در چهارچوب قرارداد مهندسین مشاور شارستان انجام می شد، که ما را به 
استخدام درآورده بود و کارفرمای آن طرح هم وزارت کشور بود.

این طرح از سوی بانک جهانی به وزارت کشور پیشنهاد شده بود و بودجه ی 
آن نیز به صورت ارزی و به مقدار کافی به صورت کمک بالعوض از سوی 
این بانک تأمین می شد - وتامین هم شد. به هر روی کار ما در این طرح 
مطالعاتی تمام شد و به توشه ای از راه حل های عملی و مفید و موثر رسیدیم 

و کار را تحویل دادیم. اما دریغ و درد.
این طرح به فراموشی سپرده شد و رفت تا مثل بقیه ی موارد، خاک غریبی 
بخورد - و خورد. نتیجه آن که ده سال بعد استان کرمانشاه که در زون بسیار 
خطرناک هم قرار نداشت )و نسبتًا خطرناک تشخیص داده شده بود و پس 
بوئین زهرا در ۱3۴۱ آوج در ۱38۱ در دستور  از زلزله های  تأثیرپذیری  از 
کار بررسی قرار گرفت( زلزله را تجربه کرد و این بدآمد به قیمت هستی 
و جان هم میهنان ماتمام شد و همه را داغدار و مردم را برافروخته کرد و 
همت و عاطفه ی انسانی مردم باز گسیل شد اما در نهایت باز با بی تدبیری و 

کم اعتنائی و نا مسئولیتی مسئوالن رو به رو شد.
رئیس جمهور، وقت را غنیمت شمرد، تا رقیب را در متن طرح مسکن مهر 
به کوبد و سرمایه گذاری خصوصی را نجات بخش بخواند، چرا که وابستگی 
طرحی  به  بی اعتنائی  همان  دنباله ی  این  می کرد.  اقتضا  چنین  طبقاتی اش 
بود که ده ها کارشناس در مهندسین مشاور شارستان به مسئولیت مهندس 
فریور صدری ماه ها بر روی آن کار کردند )به جز مشاورین دریا خاک پی، که 

کار های عملی، مانند گمانه زنی و خاک شناسی را انجام می داد(.
روی گردانی  با  که  ارزشمند،  طرح  این  در  بدانید  که  است  توجه  قابل 
تردیدبرانگیز مسئوالن رو به رو شد، حتا حق الزحمه ی ما نیز پرداخت نشد 
و ما، از جمله من، در نهایت نیازمندی با پاسخ های سر باال و پرت و پال رو 
به رو شدیم. و شرافت مندانه به شما قول می دهم نگرانی من - و ما- بیشتر 
به خاطر نادیده گرفتن نتایج تحقیق و مخاطرات احتمالی آن بود. و باالخره 
شد آن چه شد و نباید می شد و آن نابودی بخشی از مردم فقیر و نیازمند و 
در رنج ما بود. من این گالیه بلکه انتقاد را از مهندسین مشاور شارستان و 
مسئولیت مهندس بهرام فریور صدری پایان نمی دهم، زیرا آنها را به نوعی 
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شریک در پی آمدهای این بد آمد می دانم، از اینرو که با احساس مسئولیت 
حرفه ای و انسانی با آن برخورد نکردند و مانند موارد بسیار زیاد دیگر، چشم 

به دست و نظر دولت صاحب قدرت و اشتباه کار دوختند.
با این وصف با تأکید می گویم که مسئولیت اصلی این فاجعه ی بدآمد در 
استان کرمانشاه، تا آنجا که به نادیده گرفتن بررسی و هشدارهای ما مربوط 
می شود، متوجه وزارت کشور است که بازهم باز هیچ بازخواستی نمی شود. 

غم قدرتیان کم، اگر این سان مردمان پر پر می شوند
بانک  سوی  از  اختصاص یافته  بودجه ی  کشور  وزارت  که  این  طنز  نکته ی 
جهانی را دریافت کرد، ولی آن را به کارکنان و کارگران فکری و فرهنگِی 
مشغول در این طرح نه داد. بهانه این بود که موضوع به تحریم ها برخورده 
است. باران آمد تلکه به هم خورد. اما واقعیت آن است که این وزارت تمام 
و کمال بودجه ی اعطائی و داده شده از سوی بانک را دریافت کرد و کار 
مطالعاتی هم کامل شد، اما معلوم نشد آن پول کجا رفت و آن تحقیق چه 

شد.
از ما گذشت ، اما رنج مردممان را در ظل بی توجهی ها و بی تدبیری ها و 
سوء استفاده ها از یادنمی بریم. شاید بدین شکل بتوانیم با طرح اعتراض ها 
به یاری مردم و جامعه برویم، و نه فقط پس از فروریزی خروارها آوار بر 

سرآنان.
یک توضیح ضروری. خانم مهندس افسرده یادآوری کردند که مدیراجرای 
شارستان  مشاور  مهندسین  دفتر  با  قرارداد  چهارچوب  در  که  مطالعه  این 
انجام شد، آقای مهندس آرپیار پتروسیان بودند و خانم افسرده نیز مسئولیت 

هماهنگی را برعهده داشتند. از این یاد آوری تشکر می کنم و با پوزش. •
برگرفته از صفحه فیسبوک دکترفریبرز رئیس دانا، اقتصادان مقیم ایران

اندکی تفکر
ما آمده ایم با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم.

نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند:
»از کرم خاکی بی آزارتر بود و از گاو مظلوم تر!«
 ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان و راه رفتنمان

و نگاه کردنمان و لبخند زدنمان هم مانند
تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود...

ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی
زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان، گرگ 
و چوپان و سگ گله، هر سه ستایشمان کنند...

نادر ابراهیمی

پیام حزب کار ایران )توفان( به 
کنگره هشتم حزب کار ترکیه ،امپ

رفقای عزیز!
حزب کار ایران )توفان( درودهای انقالبی خود را به مناسبت برگزاری 

کنگره هشتم حزب تان ارسال می دارد. 
ما همبستگی خود را با مبارزه ای، که شما در شرایط هر روز مشکل تر بر 
علیه طبقه حاکمه ترکیه، بر علیه رژیم »توسعه و عدالت« و اردوغان، بر 
علیه امپریالیسم و صهیونیسم و برای  تقویت و بنای جنبش صلح و آزادی 

و برابری به آن دست می زنید، بیان می داریم.
رفقای گرامی!

سرکوب  اردوغان  دولت  که  می شود  برگزار  شرایطی  در  شما  کنگره 
آزادی های فردی و جمعی را تشدید نموده است ، تعقیب کمونیست ها 
حق  دمکراتیک،  حقوق  دارد،  ادامه  بیشتر  هرچه  انقالبی  نیروهای  و 
تجمع و بیان و تشکیالت به شدت محدود شده اند و مردم ُکرد که برای 
آزادی و برابری مبارزه می کنند، با تانک و نیروی نظامی مواجه شده اند. 
اردوغان هر بهانه ای را، اعم از کودتای شکست خورده تا »امنیت ملی« 
و »اصالحات قانون اساسی« و »حذف قوانین کوتا)!(« به کار می گیرد، 
تا بر نابودی حکومت، هر چند ضعیف، قانون و تعویض آن با حکومت 
فردی - تک حزبی خود، پرده استتار به کشد. تالش اردوغان برای حذف 
استقالل قوای مقننه، قضائیه و مجریه بیان خواست او برای استقرار مجدد 
حکمرانی کاخ عثمانی است. سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه 
نیز به اندازه سیاست داخلی آن ُمخرب است. دخالت در سوریه، ادعای 
قیمومیت بر شهرهای موصل و کرکوک، رابطه حسنه با داعش و نیروهای 
ارتجاعی در منطقه آشکارا در جهت اجرای سیاست های توسعه طلبانه 

کاخ عثمانی بود.
رفقای گرامی!

طبقه  الهام بخش  وبرابری  آزادی  و  صلح  برای  شما  شجاعانه  مبارزات 
کارگر و مردم ترکیه است و جوانان و زنان و کارگران و اقشار مختلف 
جامعه را به تقابل با سیاست های سرکوب گرانه و استثماری طبقه حاکمه 
ترکیه می کشاند . در این مبارزات، رفقای حزب کار ترکیه، )امپ(، در 
مقابله با تعقیب و زندان، فداکاری های عظیمی کرده اند. رفقای کثیری در 
عملیات تروریستی آنکارا جان باختند. حزب کار ایران )توفان( به همراه 

مردم ترکیه، دولت اردوغان را مسئول این جنایات می داند.
رفقای عزیز!

حزب ما برای مبارزه مردم و طبقه کارگر ترکیه اهمیت ویژه ای قایل است، 
زیرا خلق ها و حتی دول منطقه خاورمیانه مورد تهدید دائمی امپریالیسم 
و صهیونیسم جهانی اند. همبستگی خلق های منطقه، که قرن ها در جوار 
به  فرهنگی  نظر  از  و  بوده اند  مشترک  تاریخ  دارای  و  کرده  زندگی  هم 
ضدامپریالیستی  موثر  و  مشترک  مبارزه  یک  برای  نزدیک اند،  همدیگر 
و  زمینه دوستی  به کوشیم مشترکًا  بسیار مهم است.  و ضد صهیونیستی 
همبستگی دموکراتیک، ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی مردم منطقه و 
وحدت مبارزاتی طبقه کارگر را در این ممالک، تقویت کنیم. ما بار دیگر 
با کنگره 8 حزب کار ترکیه اعالم  همبستگی طبقاتی و رفیقانه خود را 

می داریم. ما برای شما آرزوی موفقیت در کار کنگره تان داریم.
زنده باد کنگره 8 حزب کار ترکیه، امپ ! •

زنده باد همبستگی بین طبقه کارگر ترکیه و ایران!
زنده باد انترناسیونالیم پرولتری!

حزب کار ایران )توفان( نوامبر 2۰۱7
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یادداشتی در مورد کودتای اخیر در 
زیمباوه و برکناری رابرت موگابه

 درهفته گذشته، چهارشنبه ۱۵ نوامبر، ارتش زیمباوه علیه رابرت موگابه، 
از  این کودتا یک هفته پس  زد.  کودتا  به  این کشور، دست  رییس جمهور 
موگابه  رابرت  توسط  جمهور،  رئیس  معاون  مننگاوا،  امرسون  برکناری 
سفیر  با  غیرمجاز  روابط  به  متهم  جمهوری  رئیس  معاون  گرفت.  صورت 
انگلیس در پایتخت این کشور، هراره شده بود. امریکا نیز از برکناری رابرت 
روابط  با چین  زیمبابوه  نکرد.  را محکوم  آن  و  کرد  ابراز خشنودی  موگابه 
اقتصادی گسترده ای دارد و حجم مبادالت دو کشور بالغ بر یك میلیارد دالر 
می شود. امریکا و اروپا افزایش قدرت چین را برنمی تابند و از همین روی از 
سال های گذشته تالش کرده اند نفوذ پکن در قاره آفریقا را کاهش دهند. بر 
اساس گزارش های منتشر شده در زیمبابوه، امریکا ساالنه ۱3۰ میلیون دالر 
به زیمباوه کمک مالی می کند، که بیشتر این مبلغ دراختیار مخالفان دولت 
موگابه قرارمی گیرد. آمریکا تالش کرده است با تقویت اپوزیسیون بورژوایی، 
تحولی در قالب یک انقالب مخملی در زیمباوه سامان دهد و رابرت موگابه 
را براندازد. اهداف پشت پرده این کودتا هنوز برمال وعلنی نشده اند، لیکن 
آنچه تاکنون در خبرگزاری های غرب گزارش شده است، حکایت از یک 
کودتای متمایل به غرب دارد، تا در قالب مبارزه علیه استبداد فردی و فساد 
ُملغا  را  موگابه  رابرت  ارضی«  رفرم  اقتصادی، »سیاست  رکود  و  دزدی  و 
در  برگرداند.  آمریکایی  و  اروپائی  امپریالیست های  نفع  به  را  ترازو  َکفه  و 
آنها را برنتابد، دیکتاتور و  قاموس امپریالیست های غرب، هر که سیاست 
ضد آزادی است و باید به رود. برای روشن کردن این موضوع به چند نکته 
مهم در مورد تحوالت چند دهه اخیر در زیمباوه اشاره می کنیم، تا پرتوی بر 

دالیل مخالفت غرب با دولت رابرت موگابه به افکنیم:
۱.کشور زیمبابوه، که زمانی »رودزیا« نامیده می شد، از مستعمرات بریتانیا 
طور  به  مستعمره  این  ساکن  پوست  سفید  اقلیت   ۱۹۶۵ سال  در  اما  بود، 
بریتانیا مواجه شد. در آن  با مخالفت  یک جانبه اعالم استقالل کردند، که 
سفیدپوست  اقلیت  دست  در  عمدتًا  »رودزیا«  اقتصادی  امکانات  زمان، 
جدایی نژادی  نظام  نوعی  جدید  دولت  می رفت  انتظار  و  بود  متمرکز 
این سرزمین مستقر کند.  آفریقای جنوبی آن زمان را در  -آپارتاید-، شبیه 
پس از چند سال مقابله سیاسی از سوی بریتانیا و جامعه بین المللی، از جمله 
تحریم های اقتصادی، همراه با مبارزه مسلحانه گروه های طرفدار حکومت 
اکثریت سیاه پوست، سرانجام در سال ۱۹8۰ کشور تحت نام جدید زیمبابوه 
به استقالل سیاسی  به رهبری رابرت موگابه و حزب اش »زانو پی اف«  و 

دست یافت.

که  بود  ضداستعماری  و  ضدراسیست  سیاست مداری  موگابه،  2.رابرت 
عنوان  به   ۱۹87 تا   ۱۹8۰ از  پیش تر  و  رئیس جمهور،  عنوان  به   ۱۹87 از 
آفریقایی و خود را یک سوسیالیست!« معرفی کرده است که از سال ۱۹7۵ نخست وزیر بر زیمبابوه حکومت کرد. او از نظر ایدئولوژیک یک »ملی گرای 
حزب اتحادیه ملی آفریقایی زیمبابوه- جبهه میهنی ملقب به »زانو پی اف« 

را رهبری کرد.
به یک سری اصالحات  ده سال نخست حکومت اش دست  در  3.موگابه 
در زمینه بهداشتی و آموزشی و رفاهی نسبی زد و مورد حمایت و پشتیبانی 

اکثریت محرومان قرار گرفت.
رونق  و  بیکاری  مسئله  به  پاسخ  برای  ۱۹۹۰میالدی  اوایل  در  ۴.موگابه 
اقتصادی اوامر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را پذیرفت و این اقدام 
نئولیبرالی تأثیر مخربی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی زیمباوه گذاشت و 
موجب نارضایتی اقشار وسیعی در جامعه گشت. درعین حال چنین سیاست 
تمجید  و  تعریف  به  و  قرارگرفت  غربی  امپریالیست های  مقبول  ارتجاعی 

ازرفرم های نئولیبرالی رژیم موگابه دست زدند.
۵.درسال ۱۹۹8 و در اثر رشد نارضایتی عمومی و فشار از پایین، چرخشی 
رفرم  اجرای  طرح  مورد  در  آن  و  گرفت  صورت  موگابه  رژیم  سیاست  در 
ارضی بود که پس از یک دهه از کسب قدرت سیاسی هنوز پاسخی نگرفته 
از کالن  و گروه کوچکی  منافع غرب  برای  تهدیدی  تنها  نه  رفرم  این  بود. 
زمین داران سفیدپوست زیمباوه بود، بلکه خطری جدی برای کل مناسبات 
تضاد  در  سیاستی  چنین  طبعًا  بود.  نیز  آفریقا  قاره  در  موروثی  زمین داری 
عمیق با منافع امپریالیست های غربی در کل آفریقا قرار داشت. از این روی 
هیستری تبلیغاتی و رسانه ای برعلیه رابرت موگابه و تحریم های اقتصادی 
مورد  در همین چهارچوب  باید  را  بشری غرب  عربده کشی های حقوق  و 

بررسی قرار داد.
رفرم  طرح  از  قبل  باید  شد،  زیمباوه  گربیان گیر  که  را  اقتصادی  ۶.بحران 
ارضی در این کشور جستجو کرد که دولت با اجرای سیاست های نئولیبرالی 
و رهنمود بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به وخامت اوضاع افزود 
این مورد مشخص همواره سکوت کرده است. بی تردید رفرم  و غرب در 
نئولیبرالی، بحران زیمباوه را تشدید کرد و وضعیت بحرانی این کشور کم 
است.  نبوده  حسین  صدام  رژیم  دوران  در  عراق  کشور  بحران  به  شباهت 
کشور زیمباوه، که صددرصد به واردات وابسته است، با تحریم ضدبشری 
و جنایت کارانه از بیرون به فقر و گرسنگی و ورشکستگی درغلتیده است. 
دولت زیمباوه در اثر تحریم و فقدان لوازم یدکی کشاورزی موفق نشد به 
نیازهای مالکان کوچک به رسد و درنتیجه نارضایتی در میان اقشار متوسط و 
پایینی جامعه گسترش یافت و غرب نیز ریاکارانه همه باِر گناهان را به گردن 
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موگابه انداخت، تا با شستشوی مغزی افکارعمومی و نفوذ در سازمان های 
غیردولتی و محافل اپوزیسیون به تغییر رژیم مبادرت ورزد. به واقع این همان 
سیاست امپریالیستی است که در شماری از کشورها نظیر اوکراین و سوریه و 
عراق و لیبی و برخی از ممالک اروپای شرق به اجرا درآمده است. مخالفت 
غرب با رژیم موگابه ربطی به دیکتاتوری و فساد اداری وی ندارد. همان طور 
که برانداختن رژیم های لیبی و عراق و افغانستان و یا تجاوز به سوریه ربطی 
به ماهیت استبدادی این دول نداشته است. هدف امپریالیست های مهاجم 
غرب به سرکردگی آمریکا سلطه بالمنازع بر کشورها و برانداختن استقالل 
سیاسی آنهاست. رژیم عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس هزار 
بار دیکتاتورتر و فاسد تر وعقب مانده تر از رژیم های موگابه و قذافی واسد 
و  نفت  آمریکا، فروش  امپریالیسم  به  به واسطه سرسپردگی  اما  ....هستند، 
خرید میلیاردها دالر سالح از غرب همواره مورد حمایت این غارتگران 

بین المللی قرار گرفته است.
همانطورکه بارها تاکید کرده ایم، هرگونه تغییر و تحولی در زیمباوه و یا هر 
کشوری باید به دست مردمان آن کشور انجام گیرد. وظیفه کمونیست ها در 
شرایط مشخص کنونی دقیقا افشاء امپریالیسم و نشان دادن این امر است که 
احترام به حقوق ملل، که دست آورد و خون بهای بشریت و محصول تاریخی 
دو جنگ خانمان برانداز جهانی است، تا به چه حد مهم است. مبارزه برای 
این کشورها  این که حکومت های مستقر در  از  این حقوق، صرفنظر  بقاء 
انقالبی است. در  دارای کدام ماهیت باشند، یک خواست دموکراتیک و 
سایر  داخلی  امور  در  دخالت  و  امپریالیستی  تجاوز  از  حمایت  که  حالی 
نقض  و  و ضدبشری  اقدامی ضدانقالبی  اقتصادی  تحریم های  و  کشورها 
و نقض  فروپاشی »سازمان ملل متحد«  تهدید  و  ُمفاد منشور ملل  روشن 
حقوق بشر است و باید این سیاست زورگویانه و استعماری و ضد انسانی 

را بی امان افشا کرد. •

ویژه نامه صدمین سالگرد انقالب 
 اکتبر منتشر شد

ویژه نامه صدمین سالگرد انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر شماره ٣٥ »اتحاد 
و مبارزه«، نشریه کنفرانس بین المللی. احزاب وسازمان های مارکسیست-

لنینیستی منتشر شد .
در این شماره که به زبان های اسپانیایی، انگلیسی، ترکی، فرانسوی و عربی 
ترجمه شده است، ١٧مقاله از ١٧ حزب و سازمان مارکسیست-لنینیست 
در مورد انقالب اکتبر را از زوایای مختلف َمی خوانید. مقاله ای از حزب 
کار ایران )توفان( نیز تحت عنوان »پیروزی مارکسیسم-لنینیسم، پیروزی 
دیکتاتوری پرولتاریا در انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر« را در این شماره 

می خوانید.
و  احزاب  بین المللی  کنفرانس  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  عالقمندان 

سازمان های مارکسیستی-لنینیستی، این نشریه وزین را تهیه کنند •
www.cipoml.net 

از تارنمای آزمایشی توفان دیدن کنید
www.toufan.de 
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صادق زیبا کالم، ُمبّلغ پروژه های 
نئولیبرالی و سرسپردگی به 

امپریالیسم
از زمانی که اروپا از خواب فئودالی برخاست، براساس نیاز طبقه بورژوا، 
جامعه،  انسان،  شناخت  راه  در  قدم  اروپا  فکری  رهبران  و  دانشمندان 
طبقه ی  جهان بینی  مدون کنندگان  و  روشنفکران  گذاشتند.   … و  طبیعت 
تازه قدرت یافته، در کنار آموختن علم و آشنایی با دیگر نقاط جهان، با تمام 
و تحقیر  تاریخی و … جوامع دیگر  داشته های علمی،  انکار  به  توان خود 
یازیدند و در همان حال سعی بسیار داشتند در برتری نمایی و  آنان دست 
احساس  کنار  در  تا  دیگر،  مّلت های  نزد  در  اروپایی  جوامع  بزرگ نمایی 
بی هویتی و پوچی خود، شیفته اروپا گردند. با تغییر فرهنگ، مذهب، رسوم 
و حتی زبان مّلت ها، تسلط خود بر آنان را قطعی می ساختند و مّلت ها را از 
گذشته خود دور و به آن ها رنگ و بوی اروپایی می دادند، تا ازهویت مّلی 
خود بیزار و یا بیگانه با آن گردند. بدین سان بعد از مدت ها کسانی را در 
به گوش قدرت های  و غالم حلقه  دادند که دوستدار  پرورش  آسیا  و  آفریقا 

استعماری اروپایی و آمریکا باشند و از منافع آنها دفاع نمایند.
دوستداران کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی در  واقع می بایست وظیفه 
ُمبلغان و کشیشان اروپایی در آفریقا و آسیا را به عهده می گرفتند، تا برده داری 
یا  و  انگلیس بودن  دوستداِر  سازند.  برپا  اروپائیان،  سروری  برای  را  مدرن 
بود که روشنفکر خودباخته توسط چه  آن  به  وابسته  فرانسه بودن،  دوستدار 
کشوری مغزش شستشو داده شده است و یا آنکه، کدام کشور جیره مزدوری 
خوبی به او می دهد و به هیچ وجه به خصوصیات خوب و یا بد آن کشور 
»ُچش«  که  می شوند  و  می شدند  یافت  نیز  کسانی  البته  نمی شد.  مربوط 
»َنَزده«  عبارتی  به  یا  و  به دهند  سواری  تا  می ایستادند،  شده  پاالن  نه گفته، 
می رقصیدند. اینان مزدوران بی جیره و مواجبی بودند که به واقع از خود و 

ملت خود بیزار و شیفته کشورهای اروپایی بودند و یا هستند.
بسیاری از مسئوالن و روشنفکران درباری در دوران قاجار و پهلوی و بسیاری 
از روحانیون و بازاریان درباری و غیر دربای از این دست بودند و عده ای از 
یا فرانسوی تربیت شده بودند  آن ها در مدرسه های مخصوص انگلیسی و 
اطالعاتی  که مستقیمًا دست پرورده سازمان های  بود  آنانی  بر  این عالوه  و 
به عنوان نمونه، دانش آموزان  امپریالیستی بودند.  و فراماسونی کشورهای 
مدرسه فرانسوی زبان بیروت، برای مشاغل کلیدی کشورهای آفریقا و آسیا 

پرورش می یافتند.
امروزه هم تربیت مزدوران و هم زمینه سازی برای استفاده از پرورش یافته گان 
دانش آموخته، چنان پیچیده و علمی شده است که دانشمندان امپریالیستی، 

شیوه ها و مکاتب دانشگاهی برای این موضوع مهم و سرنوشت ساز به وجود 
این  براساس   … و  سیاسی  نظامی،  مالی،  دستگاه های  تمامی  و  آورده اند 
نظریات ساخته شده نئولیبرالی، در خدمت به زیرسلطه کشاندن کشورهای 

غیر امپریالیستی و یا امپریالیست های ضعیف فعالیت می کنند.
در ایران به برکت نظام های شاه و شیخ، جاسوسان وجیره خواران کشورهای 
امپریالیستی شبانه  روز در قوای سه گانه و دستگاه های نظامی و انتظامی و 
حتی خانه و کاشانه مسئوالن رده باالی نظام، جوالن می دهند، ولی عالوه 
بر آنها با تطمیع و ساخت و تبلیغ نظریات باب میل سازمان ها و روشنفکران 
توبه کار  زنجیر  و  ُغل  و  زندان  بدون  که  بورژوا،  خورده  ضدحزبی  منفرد 
شده اند و از فرط نا امیدی و سر خوردگی، آمادگی کامل برای اعالم انزجار 
از گذشته خود دارند و حاضرند تمام کاسه کوزه را بر سر هر کس غیر از 
خود به شکنند، سازمان های اپوزیسیون قالبی را تا آنجا از نظریات انقالبی 
ضدامپریالیستی، ضد صهیونیستی دور کرده اند که به نفی وجود امپریالیسم 
بی هویتی،  تبلیغ  در  سعی  خود  توان  تمام  با  و  رسیده اند  وابستگان شان  و 
بی مّلیتی و دفاع از همکاری با امپریالیست ها و صهیونیست های دمکرات! 

می پردازند.
تا  گرفته  کمونیسم  مدعی  چپ های  از  که  قالبی،  اپوزیسیون  این  میان  در 
سلطنت طلبان و بریدگان نظام، افراد و گروه هایی با رنگ و بوهای متفاوت 
به  را  اپوزیسیون  نقش  نیز که  از مسئوالن رژیم  و حتی بخشی  دارد  وجود 
عهده گرفته اند، در آن دیده می شود، پهلوان پنبه ای پیدا شده است که مدعی 
کشف »علت عقب ماندگی« ایران شده است و همانند ارشمیدوس به این 

سو و آن سو می دود و فریاد می کشد »یافتم یافتم«.
این دانشمند یگانه قرن که مدعی است، علت عقب ماندگی ایران را کشف 
کرده »آقا زاده ای« است از تبار »ژن خوب« که در زمان شاه وقتی به زندان 
می افتد، انگلستان برای آزادی اش تالش می کند و در کارنامه خود پیشنهاد 
با  تنها  نه  نیز  اسالمی  جمهوری  در  و  دارد  را  ساواک  طرف  از  همکاری 
مسئوالن رژیم قوم و خویش است و رفت و آمد فامیلی دارد که خود و خواهر 
وابستگی  و  اند  بوده  مقدس!  نظام  قدرت  صاحب  مسئوالن  از  برادرش  و 
و  انگلستان  امپریالیسم  دستگاه  و  دم  و  عزیز!  اسالم  به  ایشان  خانوادگی 
کودتاگران 28 مرداد، یک وابستگی تاریخی است و اشتباه است اگر گمان 
می گوید  خودش  که  همان گونه  رسیده!.  دوران  به  تازه  است  فردی  کنیم 

»صادق زیبا کالم« یک شبه صادق زیبا کالم نشده است!
بله! ایشان آقای »صادق زیبا کالم« هستند که نه صادق است و نه کالم زیبایی 
دارد و مانند کچلی است که نامش را زلف علی گذاشته باشند. پدر ایشان از 
تاجران و بازاریان و یا همان بورژوازی تجاری سنتی بوده اند، که برای سود 
حالل و خداپسند، حاضرند تولید ملی را نابود کنند و برای تهیه ُبنجل های 
ایران را در طبق اخالص گذاشته  امپریالیستی حاضرند تمامی  کشورهای 
از وابستگان حزب  ایشان  بر آن، پدر  بزنند. و عالوه  بر آن  و چوب حراج 
کودتاگر و وابسته یعنی »حزب زحمتکشان« تحت رهبری مظفر بقایی بوده 

است. حزبی که خیانت پیشگی اش برای همه  اثبات شده است.
به همکاری  بازرگان  آقای  در دولت  انقالب ۵7  از  بعد  آقای »زیبا کالم« 
مابقی  و  بازرگان  آقای  مدتی  از  بعد  ولی  می پردازد،  اسالمی  با جمهوری 
رهبران مّلی مذهبی به او مشکوک می شوند و او را کنار می گذارند. برادر 
ایشان نیز از سفرای جمهوری اسالمی بوده است و اقوام دیگر ایشان نیز از 
مسئوالن سیاسی و اداری و دانشگاهی بوده و می باشند. و در  واقع نمی توان 
ایشان را یکی از رانده شدگان از نظام نامید و در حال حاضر نیز عالوه بر آنکه 
در دانشگاه به کار تدریس می پردازد، میکروفن به دست از این دانشگاه به 
آن دانشگاه، و از این برنامه تلویزیونی به آن برنامه می رود، تا کشفیات عظیم 
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خود را به گوش همه به رساند.
متفکرانی  تولید  به  فعاالنه  اسالمی،  جمهوری  همچنین  و  امپریالیست ها 
تا به توبه کاران و افراد و سازمان های خسته از مبارزه خوراک  مشغول اند، 
فکری برسانند. هر روز بزرگترین متفکران کوچک و بزرگ، که کاشف راه 
نجات مردم هستند، به مردم معرفی می شوند و تا آنجا که امکان دارد این 
پهلوان پنبه های بادکنکی را باد می کنند تا مورد پذیرش گروهی از مردم واقع 

شوند.
قبل از آنکه به سراغ کشف بزرگ آقای زیبا کالم برویم، بد نیست یکی از 

جمالت قصار ایشان را بیاوریم. وی می گوید:
»اگر قرار باشد ملتی سروری داشته باشد و بر دیگران حکومت کند، این 
ملت انگلستان است.« و گمان می کند که واژه »اگر« در این جمله، یقه اش 
را رها می کند. تأثیر این حرف بر طرفداران ایشان، همان است که انگلیس 

می خواهد، با »اگر« و یا بدون آن.
و اما به پردازیم به کشف! بزرگ آقای زیبا کالم. ایشان معتقد هستند که عّلت 
عقب ماندگی ایران به عهده امپریالیست ها نیست و مردم ما بی جهت آن را 
بر گردن انگلیس و آمریکا می اندازند. ایشان معتقد هستند که مردم ایران 
نژادپرست هستند، دیکتاتور هستند. ایشان تمامی خصوصیات خوب برای 
و  می بیند  امپریالیست ها  دیگر  و  آمریکا  و  اروپا  در  را  سروری  و  پیشرفت 
هرچه خصوصیت بد هست را به ملت ایران نسبت می دهد. و جالب است 
باعث عقب افتادگی  آن ها  از  بسیاری  را، که  بد  این خصوصیات  ایشان  که 
نیز نسبت  ایران  به مردم  ایران، که  به دولت های  نه فقط  ایران شده است، 
می دهد. و در  واقع ایشان از ایران و ملت ایران بد می گوید و شیفته انگلستان 
از  خود  نیست  معلوم  که  ایشان  هستند.  امپریالیستی  کشورهای  دیگر  و 
توبه کاران است و یا از »والسابقون السابقون« هستند به همین اکتفا نکرده 
و بسیاری از آنچه در تاریخ ایران مثبت است، منفی می خواند و بسیاری از 

آنچه منفی است را مثبت می خواند و به دفاع از آن ها می پردازد.
ایشان از قرادادهای زیانبار امپریالیستی دفاع می کنند و عدم اجرای آن ها را 
دلیل عقب ماندگی ایران می داند. ایشان از »قرارداد دارسی« دفاع می کند و 
حتی به دفاع از انگلستان می پردازد و گویا این ما بوده ایم که حق انگلستان 
را نداده ایم و به آن ها ظلم کرده ایم، زیرا براساس قرارداد، نفت ایران متعلق 
به انگلستان بوده است و یا از قراداد رویتر و »میرزا حسین خان سپهساالر« 
که »میرزا ملکم خان« به دفاع می نشیند و آن ها و قراردادی را که واسطه اش 
بودند، برای پیشرفت ایران مفید می داند و به روی مبارک نیز نمی آورد که 
این دو قراداد مخصوصًا »قرارداد رویتر« قرارداد فروش ایران بوده اند و اسناد 

خیانت کاری خائنان در این قراردادها بر همه مکشوف است. 
آقای زیبا کالم از کودتاگران وابسته به انگلستان و آمریکا »رضا خان، بقایی، 
که خواهان  می داند  عناصری  را  آن ها  و  می کند  دفاع   »... و  زاهدی  قوام، 
بر  آنان دلیلی است  ایران بوده اند و گویا اعتقاد به خیانت پیشگی  پیشرفت 

عقب افتادگی ، دیکتاتوری، نژاد پرستی و … در ملت ایران.
منافع  از  دفاع  می داند،  خود  کشف  را  آن  و  است  ُمبلغ اش  ایشان  آنچه 
امپریالیسم و مخالفت با منافع مّلی است. مخالفت با تمام مواضع مّلی و 
انقالبی و خطا خواندن آن ها به نفع امپریالیسم و مزدوران شان در ایران در 

طول تاریخ معاصر است.
مخالفت با مفاخر مّلی و خطا دانستن همه آنچه آنان گفته اند و یا اقدام  آن ها 
است، دادن حق به عناصر ضدملی و وابسته و اربابان شان می باشد و انتقاد 
از تمام گذشته و بی هویت کردن ملت ایران است. و همه این انتقاد از ملت 
درست  آنکه  القاء  و  کرد«  رفتار  درست  »می بایست  عنوان  تحت  را  خود 

رفتارکردن به معنی داشتن مواضعی خالف و متضاد با آنچه انجام داده ایم 
است و حق را به طرف مقابل، یعنی امپریالیست ها می دهد.

کاری  هیچ  به  دست  گویا  که  برمی آید  چنین  ایشان  گفته های  مجموعه  از 
باید تسلیم شد و بهترین کار سازش است  نباید زد، زیرا فایده ای ندارد و 
و در گذشته ما اشتباه کرده ایم و به همین دلیل عقب افتاده هستیم و اشتباه 
نکرده است.  اشتباه  بیاندازیم. دشمن  به گردن دشمن  را  آن  گناه  که  است 
آن ها  پیشرفت کرده اند و این ربطی به سودبردن آن ها از ما ندارد و همه چیز 
صحیح بوده و می باشد ما نباید با آن ها مبارزه کنیم ما می بایست راه هایی 

برای پیشرفت خود به یابیم و با دشمن رفتار خوبی داشته باشیم.
مّلی  هویت  از  ایران  مّلت  تهی کردن  برای  حکمت  منصور  پیروان  تالش 
تیررس  از  و  وابسته  کشورهای  و  امپریالیستی  کشورهای  برابر دانستن  و 
امپریالیست ها خارج کردن، به زیبا کالم هم سرایت کرده است. آبشخور 
هر دو، انگلستان است و هر دو سعی دارند که به گویند که گویا ما باید تمام 
مفاخر مّلی خود را فراموش کنیم و به جای آن ها کسانی را به نشانیم که علیه 
کنار  را  امپریالیست ها  با  مبارزه خود  و  و تضاد  ایران تالش کرده اند  ملت 

بگذاریم و بر علیه ملت و کشور خود باشیم.
افراد پرورش یافته توسط امپریالیست ها و همچنین، افراد توبه کار شروع به 
انتقاد از خود )ملت خودی( می کنند و تا جایی پیش می روند که هر آنچه 
بوده اند و فکر کرده اند و انجام داده اند، اشتباه بوده است و نقطه مقابل اش 

صحیح.
منصور حکمت و زیبا کالم و دیگر روشنفکران توبه کار همانند یکدیگرند، 
ضرب  زیر  از  را  امپریالیسم  کنونی،  شرایط  توضیح  در  تا  می کنند،  تالش 

خارج کنند و تمام مسئولیت را بر دوش ایران و مردم ایران قرار دهند.
در حالی که فعالین کارگری و انقالبیون متشکل و یا منفرد تحت پیگردهای 
و  شکنجه  و  زندان  و  هستند  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  دستگاه های 
اعدام، پاسخ هر فعالیتی حتی فعالیت صنفی است، آقای زیبا کالم هر آنچه 
می خواهد، می گوید ولی کماکان آزاد است و هیچ کس مزاحمتی برای او 

به وجود نمی آورد، تا چه رسد به دستگیری و ُغل و زنجیر. راستی چرا؟
این است که »دعای مادرشان پشت سرشان است«  آقای زیبا کالم  پاسخ 
و »زیبا کالم یک شبه زیبا کالم نشده است« و »ایشان اگر گوشت نظام را 
»منفرد  و  است«  نظام  »طرفدار  و  نمی اندازد«  دور  را  استخوانش  بخورد 
بلکه  نیست،  و » خواهان سرنگونی  نیست«  وابسته  تشکیالتی  به  و  است 
با  این ها  از همه  نیز  خواهان اصالحات است« و رژیم جمهوری اسالمی 
خبر است و به همین دلیل دستگیرش نمی کنند. ولی افرادی کوچک تر و یا 
بزرگ تر از زیبا کالم نیز بوده و هستند که نظرات ضد مّلی، شبیه زیبا کالم را 
به زبان نیاورده اند، ولی نظام مقدس! به آن ها رحم نکرده است. پس چگونه و 
چرا آقای زیبا کالم آزادانه به تبلیغ نظرات ضد ملی خود می پردازند و کسی 

برای ایشان هیچ مزاحمتی به وجود نمی آورد؟
و  نئولیبرالی  پروژهای  ُمبّلغ  ایران  سیاست  صحنه  در  کالم،  »زیبا  آقای 
سرسپردگی به امپریالیسم است و از حمایت جناحی از رژیم جنایت پیشه 

جمهوری اسالمی برخوردار است و جز این نیست.•

مبارزه با فساد و رشوه خواری تنها به دست یک 
حکومت مردمی عملی است

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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گزارش مختصری از برگزاری بیست 
و سومین کنفرانس بین المللی 

احزاب و سازمان های مارکسیست-
لنینیست برای تحکیم وحدت و 
پیروزی انترناسیونالیسم پرولتری

سازمان  و  حزب   2۰ شرکت  با  جهان  برادر  احزاب  بین المللی  کنفرانس 
اکتبر  ماه  اواخر  در  روز  چهار  مدت  به  تونس  در  مارکسیست-لنینیست، 

2۰۱7 برگزار گردید.
برخی از احزاب به علت مشکالت فنی امکان شرکت در این کنفرانس را 

نیافتند. کنفرانس با خوش آمدگوئی کشور میزبان آغاز به کار نمود.
ابتدا کمیته هماهنگی کنفرانس بین المللی گزارش فعالیت های خود را در 
از احزاب وسازمان ها  به سمع حضار رسانید. سپس هر یک  سال گذشته 
عرصه های  در  را  خود  اخیر  سال  یک  فعالیت های  از  مختصری  گزارش 

مختلف ارائه دادند.
در بخش بعدی این اجالس، بحثی خالق پیرامون مقاله تحلیلی در مورد 
اوضاع بین المللی، که از قبل دراختیار همه احزاب و سازمان ها قرار گرفته 
بود، آغاز گردید. رفقای شرکت کننده در کنفرانس هر یک به سهم خود و 
با توجه به شرایط خاص سیاسی و اوضاع کشورشان به بحث و تبادل نظر 
پرداختند و به لزوم تبلیغات و نوع فعالیت های انقالبی و اتخاذ تاکتیک های 
اوضاع  پیرامون  نمودند.  اشاره  کارگر،  طبقه  به ویژه  مردم،  میان  مناسب 
زبان های  به  که  رسید،  تصویب  به  آراء  اتفاق  به  قطعنامه ای  بین المللی، 
مختلف منتشر می گردد. کنفرانس همین طور قطعنامه هایی در دفاع از حقوق 
و  به سازمان ها  بورژوازی  تعرض  و محکوم کردن  و زحمتک شان  کارگران 

احزاب سیاسی در چند کشور مختلف به تصویب رسانید. 
در این رابطه کنفرانس قطعنامه ای نیز در محکومیت جمهوری اسالمی و 
سرکوب فعالین کارگری و خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران 

زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران تصویب نمود.

کنفرانس در پایان به اتخاذ تصمیمات و قرارهائی برای سال آینده پرداخت و 
کمیته هماهنگی جدیدی به اتفاق آراء انتخاب نمود و با موفقیت به کار خود 
پایان داد. هئیت نمایندگی احزاب و سازمان های مارکسیست-لنینیست، در 
روز شنبه، چهارم نوامبر، در جلسه گرامی داشت صدمین سالگرد انقالب 
اکتبر، که توسط رفقای تونس برگزار گردید، شرکت نمودند. در این جلسه 
که در آن بیش از 3۰۰ نفر شرکت داشتند، رفقای تونس با چندین سخنرانی 
از  و  آن  عظیم  ودست آوردهای  اکتبر  انقالب  پیروزی  درمورد  شورانگیز 

آموزش های گرانب های این انقالب که دنیا را تکان داد، سخن گفتند. 
ایران  کار  حزب  نماینده  رفیق  بین المللی  کنفرانس  سومین  و  بیست  در 
ضدامپریالیستی  و  دموکراتیک  انقالب  از  مختصری  شرح  با  )توفان( 
و  ما  حزب  رشد  زمان،  آن  در  دموکراسی  مدت  کوتاه  دوران  و  بهمن ۵7 
سرکوب  سپس  و  دیگر  سیاسی  و  صنفی  سازمان های  رشد  چنین  هم 
و  همدستی  با  اسالمی،  جمهوری  رژیم  توسط  دموکراتیک،  آزادی های 
کمک رویزیونیست های حزب توده و در نتیجه رکود مبارزات و قلع و قمع 
سازمان های انقالبی، به لزوم مبارزه برای دموکراسی و ضرورت دموکراسی 
برای جنبش کارگری و پیوند کمونیست ها با طبقه کارگر در شرایط استقرار 
مورد  در  سخنانی  همچنین  ما،  حزب  نماینده  رفیق  پرداخت.  دموکراسی 
رفراندم کردستان عراق و ماهیت ارتجاعی و پُرو امپریالیستی و صهیونیستی 
این جدائی و سیاست های ناسیونال شونیستی رهبری جنبش ُکرد عراق و 
حق تعیین سرنوشت پرداخت و پروژه استقالل کردستان عراق را به عنوان 
توجه  مورد  امر  این  و  کرد  محکوم  امپریالیستی-صهیونیستی  پروژه  یک 
آخرین سخنرانی  در  نماینده حزب  رفیق  قرارگرفت.  برادر  احزاب  رفقای 
خود پیرامون احیای سرمایه داری در شوروی و تبعات آن و همینطور در مورد 
تشدید تضادهای امپریالیستی و اشغال سوریه توسط امپریالیست های غربی 
و متحدین شان سخن گفت. در زیر توجه خوانندگان گرامی را به بخشی از 

این سخنرانی جلب میکنیم:
»رفقای عزیز، برای درک و شناخت بهتر از اوضاع کنونی و بحرانی که در 
ایران جریان دارد، ابتدا ضروری است تا اشاره کوتاهی به اهداف انقالب 
بهمن ۵7 و علل کسب قدرت سیاسی، توسط روحانیت، نمائیم و سپس 
به حقوق  تعرض وحشیانه رژیم سرمایه داری  و  اسفناک مردم  به وضعیت 

اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان به پردازیم.
استقالل  کسب  برای  عظیمی  انقالب   )۱۹7۹ )فوریه   ۵7 بهمن  انقالب 

جلسه سخنرانی رفقای حزب کارگران تونس به مناسبت صدمین سالگرد انقالب اکتبر

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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سیاسی و حقوق دمکراتیک، آزادی بیان و قلم، آزادی احزاب و اجتماعات 
سردمداران  که  طور  آن  انقالب  این  بود.  اجتماعی  عدالت  و  سندیکاها  و 
برای  نبود،  اسالم  برای  می کنند،  هم  وهنوز  کرده  بیان  اسالمی  جمهوری 
قرون  و  اسالمی  قوانین  اجرای  و  زنان  حقوق  نقض  و  اجباری  حجاب 
وسطایی نبود. این انقالب برای پاسخ به یک سری مطالباتی بود، که رژیم 
انقالب  پایمال کرد.  را  آنها  ننگین 28 مرداد،  با کوتادی  پهلوی  سرسپرده 
بهمن با نام جمهوری و درهم شکستن دستگاه سلطنت و حکومت موروثی 
به پیروزی رسید. واژه جمهوری بر روحانیون مرتجع تحمیل گشت. واژه 
اسالمی بعدها در روند انقالب به تدریج بر مردم تحمیل گردید. همه پرسی 
سال ۱3۵8 با سوء استفاده از توهم توده ها، توسط روحانیت، و به منظور 
قرون وسطایی،  قوانین  و  اسالمی  فقیه  نظام والیت  به  مشروعیت بخشیدن 

صورت گرفت.
جمهوریت و اسالمیت دو پدیده متضاد زمینی و الهی هستند، که قریب به 
ُبرد. جامعه  چهل سال جامعه را در بحران وناهنجاری های اجتماعی فرو 
ایران امروز در یک ُبن بست اجتماعی بین جمهوری و استبداد مذهبی، که 
نمادی از روبنای فئودالی و قرون وسطایی است، به سرمی برد. انقالب ایران، 
با کسب استقالل سیاسی به سلطه امپریالیسم آمریکا و پایگاه های نظامی این 
ابرقدرت در ایران، پایان داد. اّما در پاسخ به علل روی کارآمدن روحانیت در 
در فقدان یک َبدیل انقالبی َرنج می ُبرد، که این امر نتیجه کودتای ننگین 28 انقالب سال ۵7، باید تأکید کرد که انقالب در شرایطی ُرخ داد، که جنبش 
مرداد 32 و قلع و قمع کمونیست ها و نیروهای مّلی و دمکرات در خالل 
بیش از سی سال دیکتاتوری عنان گسیخته حکومت محمد رضا شاه پهلوی 
بود که عماًل باعث تقویت نیروهای مذهبی و عقب گرا و تضعیف نیروهای 

ترقی خواه گردید.
در مورد اوضاع اقتصادی ایران باید گفت که اساس اقتصاد ایران بر محور 
تولید نفت می چرخد. اقتصادی بیمار و تک پایه، که با کاهش قیمت نفت، 

لطمات سنگینی بر جامعه ایران زده و می زند.
بیش از سه دهه است که رژیم سرمایه داری ایران، سیاست تعدیل اقتصادی 
و  قیمت ها  آزاد ساختن  با  سیاست  این  است.  پیش گرفته  را  )نئولیبرالی( 
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، موجب افزایش تورم شده 
وارد  اقتصادی کمرشکنی  اقشار کم درآمد جامعه فشار  بر  امر  این  و  است 
آورده است. خصوصی سازی ها، حذف سوبسیدها )یارانه ها( و محول کردن 
روزافزون  اخراج  و  »خصوصی«  بخش  به  دولتی  شرکت های  و  زمین ها 

کارگران، جامعه را به ُبن بست کشانده است.
عدم پرداخت حقوق معوقه به کارگران و زحمتکشان، حتی در بعضی موارد 
به بیش از یک سال به درازا می کشد و این امر حیات کارگران را به خطر 
انداخته است. نرخ بیکاری و فحشا و ارتشاء و فساد و گرانی به شدت افزایش 
واردات  و  داللی  و  رانت خواری  دارد،  رونق  ایران  در  آنچه  است.  یافته 
کاالهای مصرفی و چپاول ثروت مّلی مردم، یعنی نفت و گاز است. بیکاری 
و هزینه های  افزایش است  به  رو  فقر هر روز  و  و گرانی و شکاف طبقاتی 
بر دوش  و کاًل معیشتی چون هیوالیی  سرسام آور مواد خوراکی و مسکن 

عموم کارگران و زحمتکشان سنگینی می کند.
و  اعتراض  به  دست  و  نه نشسته اند  خاموش  کارگران  شرایطی  درچنین 
طی  در  کارگری،  اعتصابات  گسترش  و  رشد  می زنند.  و  زده  اعتصاب 
سال های اخیر، رژیم را در تنگنا قرارداد است و رژیم جز تشدید سرکوب 

سیاسی پاسخ دیگری برای حل مشکالت روزمره مردم ندارد.
بستن  تحصن،  مختلف،  اشکال  در  ایران  در  کارگری  اعتصابات  امروز 
جاده ها، تجمع و اعتراض در مقابل وزارت کار، در معادن، کارخانه جات 
به شدت  کارگاه  و  کارخانه  صدها  در  و  اتوبوسرانی ها....  و  نساجی ها  و 

افزایش یافته است. معلمان و کارمندان و مال باختگان و همه اقشار و طبقات 
تهی دست جامعه در اشکال مختلف نارضایتی خود را نسبت به وضعیت 

موجود، ابراز می دارند. 
در جامعه ایران زندان و شکنجه و حتی شالق زدن کارگران در مالء عام، که 

برای ایجاد ترس و ارعاب می باشد، پدیده عجیبی نیست.
هیچ گونه  ازهمین روی  و  می هراسد  سیاسی  تشکل های  از  به شدت  رژیم 
تشکل سیاسی و یا صنفی مستقل را برنمی تابد و به شدت سرکوب می کند. 
صدها تن از فعالین سندیکایی در زندان های جمهوری اسالمی به سرمی برند 
بهداشت جان سپردند.  و عدم  بیماری  و  اثر شکنجه  در  آنها  از  تعدادی  و 
دو تن از این کارگران، که در یک سال اخیر جان باختند، شاهرخ زمانی و 

محمد جراحی است.
برجسته  و  شجاع  رهبران  از  یکی  رساندیم،  اطالع  به  قباًل  که  همانطور 
سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران، رضا شهابی نیر بعد از ۵ سال 
بازداشت شد و در زندان به سرمی َبَرد.  حبس و آزادی کوتاه مدت، دوباره 
اعتصاب غذای خود  روز  از ۵۰  اخیر مجبور گشت پس  در روزهای  وی 
تا  دارد،  آن  آهنگ  رژیم  و  است  در خطر  امروز جانش  دهد. وی  پایان  را 
امروز صدها تن  به گیرد.  این کارگر مبارز و سایر کارگران زندانی را  جان 
تحت  و  به سر می برند  زندان  در  نیز  ایران  دگراندیشان  و  روشنفکران  از 

شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قراردارند.«
دموکراتیک،  »مبارزه  که  ساخت  خاطرنشان  همچنین  ما،  حزب  نماینده 
فاشیستی- رژیم  و  است  ضدامپریالیستی  مبارزه  از  جداناپذیر  بخشی 
مذهبی جمهوری اسالمی، با سرکوب این مبارزات، ناچار است برای ادامه 
امپریالیست ها همگام شود و سرانجام سلطه  با  یا زود  دیر  حاکمیت خود 
بیکار  صهیونیستی  و  امپریالیستی  رسانه های  به پذیرد.  را  اجانب  سیاسی 
دارند،  ایران، تالش  در  نفوذ  با سرمایه گذاری کالن، جهت  و  نه نشسته اند 
تا با بهره برداری از این نارضایتی عمومی و نفرت گسترده ای که نسبت به 
رژیم جمهوری اسالمی در بین مردم وجود دارد، به مقاصد شوم خود دست 

یابند.«
رفیق نماینده حزب درمورد رفراندم کردستان عراق و تحزیه طلبان احزاب 
موجز  به صورت  و  پرداخت  اظهارنظر  به  ُکرد،  شونیست های  ناسیونال 

موضوع حق ملل در تعیین سرنوشت را چنین بیان داشت:
»رفقای عزیز، 

موافقیم.  اصل  یک  با   همواره  مارکسیست-لنینیست ها  ما  اینکه  نخست 
»اصل حق تعیین سرنوشت ملل« آنهم به دست خود و نه با دست دیگران.

براین  حق،  این  رسمیت شناختن  به  درعین  کمونیست ها  ما  اینکه  دوم 
نظرنیستیم که درهر مورد مشخص به حمایت از این جدایی به پردازیم.

مبارزه طبقه  به مصالح واالی  این جدایی  آیا  باید تحلیل کرد،  اینکه  سوم 
یاری  ضدصهیونیستی  و  ضدامپریالیستی  و  ضد استعماری  مبارزه  کارگر، 
جهان  در  ضدانقالب  تقویت  و  جهانی  ارتجاع  خدمت  در  یا  و  می رساند 

است.
حال با این مقدمه کوتاه به موضوع مشخص رفراندم کردستان و طرح جدایی 

و استقالل ُکردهای عراق می پردازم.
نخست باید تأکید کنم که »کردستان خودمختار عراق« محصول یک طرح 
امپریالیستی و صهیونیستی برای تجزیه عراق و کشورهای مشابه، از جمله 
ایران است. این خودمختاری از 2۶ سال پیش و در ادامه تجاوز به عراق، 
به ویژه بعد از بمباران عراق و برانداختن حکومت مستقل و قانونی عراق، 
نفوذ  با  دو حزب  به ویژه  اپوزیسیون عراق  به  آمریکا  امپریالیسم  بنا گردید. 
میلیون دالر کمک  طالبانی، ۹7  و جالل  بارزانی  رهبری مسعود  به  ُکرد، 
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مالی و نظامی کرد، تا با یاری این اپوزیسیون رژیم صدام حسین را براندازد. 
در  اسراییلی  و مستشاران مخفی  پای جاسوسان  تاریخ  آن  از  ُکرد  احزاب 
ُکردستان را بازکردند. البته ُمال مصطفی بارزانی، پدر مسعود بارزانی، طبق 
خورشیدی  سال ۱3۵8  در  طالبانی  جالل  طرف  از  حتی  که  موثق،  اسناد 
مورد افشا قرارگرفت، از سال های ۶۰ میالدی با اسراییل و موساد همکاری 
داشته و ُکردها را به همدستی با صهیونیست ها ترغیب و تشویق کرده است. 
طبق اسناد موثقی که انتشار یافته اند، اسرائیل از سال های ۶۰ میالدی سالیانه 
۵۰۰ هزار دالر به حزب دمکرات کردستان عراق کمک مالی کرده، تا این 
و  دهد  قرار  اسراییل  دراختیار  را  عراق  داخلی  محرمانه  گزارشات  حزب 

جهت تضعیف و سرنگونی حکومت مرکزی عراق بهٔ کوشد. 
بر کسی پنهان نیست که باند بارزانی به عنوان جاسوس رژیم صهیونیستی 
اسرائیل عمل کرده و ایده دولت ُکردی »اسرائیل دوم« در منطقه را به خورد 

مّلت ُکرد داده است. 
عراق یک حزب خودفروخته  کردستان  دمکرات  ما، حزب  باور حزب  به 
ناسیونال-شونیست و نوکر اسراییل است. رهبری ُکردها در کّلیت اش در 
انحصار این حزب است و بارزانی ها در خیانت و هم دستی با امپریالیسم 
تأیید  و  رژیم خمینی  و  شاه  رژیم  با  از جمله هم دستی  و  منطقه  ارتجاع  و 
و  امپریالیسم  به  اتکا  سیاست  همین  و  دارند  طوالنی  ید  ُکردها،  سرکوب 
ارتجاع سبب شده که خلق ُکرد همواره شکست به خورد و از چاله به چاه 
آکسیون های  در  و  کردستان  سراسر  در  اسراییل  پرچم  برافراشتن  به ُافتد. 
داخل و خارج در جهان، نشان از یک سیاست ارتجاعی و ضد خلق های 

منطقه دارد و نمی تواند مورد حمایت کمونیست ها قرارگیرد.
قانون اساسی عراق رأی  به  از طرفی شایان توجه است که ُکردهای عراق 
دادند و از حقوق خودمختاری، زبان و فرهنگ و از ۱7 درصد بودجه مرکزی 
این »رفراندم واستقالل طلبی« در شرایطی که  بودند. پس دلیل  برخوردار 
آزاد نشده  به نفع شان نیست و کّلیت عراق هنوز  قوا، اوضاع منطقه  توازن 
و زیر سلطه امپریالیسم آمریکا قرار دارد، چه می توانست باشد، جز تجزیه 

عراق به نفع صهیونیست های اسراییل. 
رفراندم در کردستان عراق، تحت رهبری حزب دمکرات کردستان، به این 
امید صورت گرفت که ُکردها تحت حمایت آمریکا به استقالل خود دست 
یابند. اما امپریالیسم آمریکا با توجه به تضادهای جاری در منطقه و به خاطر 
منافع کالن اش در شرایط کنونی به پای حمایت از این طرح جدایی طلبانه 
ایران، ترکیه و  این رفراندم،  نیروی مخالف  با سه  نه رفت، زیرا می بایست 
عراق درگیر شود، به ویژه با عراق و ترکیه، که ضمن تضادهایی، اما متحد 
این  لذا  قراردارند.  آمریکا  نفوذ  تحت  کشور  دو  این  کال  و  هستند  آمریکا 
طرح همان طور که پیش بینی می شد، با محاصره ایران،عراق و ترکیه و با 
پس گرفتن کرکوک، که چهل درصد کل درآمد نفت عراق را تأمین می کند، 

شکست مفتضحانه ای خورد و مسعود بارزانی به حاشیه رانده شد.
این را همه دانسته اند، که اقلیم کردستان به رهبری مسعود بارزانی، با فروش 
غیر قانونی نفت و گاز به اسراییل، آن هم به قیمت بسیار نازل، سرسپردگی 

خود را به تالویو نشان داد.
تنها حامی سرسخت این رفراندم برای جدائی، دولت صهیونیستی اسرائیل 

بود. 
تعیین  حق  و  مّلی  جنبش  از  ما  حزب  که  کنم  تاکید  باید  خالصه  بطور 
سرنوشتی حمایت می کند که باعث تضعیف نفوذ امپریالیسم و صهیونیسم و 
ارتجاع منطقه گردد، و نه تقویت آنها. وظیفه مارکسیست-لنینیست ها تبلیغ 
و  ارتجاع  بر علیه  در عراق  با سایر همسرنوشتان خود  اتحاد  و  همبستگی 
امپریالیسم و استقرار یک عراق دمکراتیک و تساوی کامل حقوق اقلیت های 
ملی و قومی می باشد. این سیاست به نفع خلق های عراق و منطقه و ایران 

خواهد بود. حزب ما در برخورد با مسئله مّلی در ایران نیز ُمبّلغ همبستگی 
جمهوری  ارتجاعی  رژیم  یعنی  مشترک،  دشمن  علیه  خلق ها  مبارزه  و 
اسالمی و مبارزه علیه دخالت های امپریالیستی و صهیونیستی است. تساوی 
حقوق ملیت ها به عنوان یک حق دمکراتیک و رفع همه اشکال تبعیضات و 
ستم های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تنها با مبارزه مشترک همه خلق ها 

و به ویژه مبارزه متحد طبقه کارگر در سراسر ایران، میسر است« 
در بخش دیگری، رفیق نماینده حزب به تشدید تضادهای امپریالیستی در 
به  استقالل ملل،  و  به کشورها  و در مورد تجاوز  پرداخت  منطقه و جهان 

اظهارنظر پرداخت:
»تضادهای میان امپریالیست ها در رقابت و سازش با یکدیگر به نحو روشنی 
نازی ها در اوکرائین و تهاجم گستاخانه و جنگ افروزانه  در روی کارآوردن 
وضعیت  روس،  ضعیف  امپریالیسم  نفوذ  مناطق  در  غرب  امپریالیسم 
با  رقابت  و  بحران  بر  است.غلبه  کرده  ایجاد  جهان  برای  را  خطرناکی 
جنگ های  تحقق  و  تهاجمی  سیاست  تشدید  موجب  امپریالیست ها  سایر 
اجرای  نظریه  و  افسارگسیختگی  این  است.  شده  امپریالیستی  پیش گیرانه 
سیاست جنگ های پیش گیرانه خطر جنگ را تشدید کرده است، ولی این 
می گردد. سیاست  تحمیل  اقمارش  و  روسیه  به  فرسایشی  در شکل  جنگ 
بر اساس تهدید، نقض همه  بر جهان  برای تسلط کامل  امپریالیسم غرب 
با  ویرانگر  و  فرسایشی  جنگ های  تحمیل  جهانی،  پیمان های  و  مقررات 
امپریالیستی، محاصره اقتصادی، نظارت و هدایت کامل بر  نیت نوسازی 
نظام مالی و مبادالت ارزی، نقض حق حاکمیت دول و تجاوز به تمامیت 
ارضی ممالک، و تجزیه طلبی و تاراندن میلیون ها مردم از خانه و کاشانه شان 
امپریالیسم امریکا خطرناکترین  در ممالک مورد نظر و... می باشد. امروز 
امپریالیسم در جهان است و سودای تثبیت هژمونی اش را دارد. در اثر این 
تهاجم ضدانسانی و وحشیانه، کشورهای فلسطین، عراق، افغانستان، لیبی، 
سوریه و یمن و بسیاری ازممالک آفریقا درهم کوبیده شده و میلیون ها انسان 

به قتل رسیده و میلیون ها نفر دیگر خانه به دوش شده اند.
تمام تالش امپریالیسم آمریکا، از دوره جرج بوش تاکنون، چنین بوده که در 
قالب سیاست نظم نوین به ویژه در منطقه خاورمیانه، که یکی از مناطق مهم 
نفت خیز و دارای اهمیت استراتژیک جهانی است، کنترل این انرژی عظیم 
را در دست خود گیرد و از این طریق بر رقبای تازه نفسی، نظیر امپریالیسم 

چین ِاعمال هژمونی ُکند.
و  قرارداد  بررسی  مورد  دقیق  طور  به  را  امپریالیستی  صف بندی های  باید 
روشن  کرد که چرا امپریالیست های غربی تحت رهبری امپریالیسم آمریکا، 
به عنوان امپریالیست های مهاجم و جنگ طلب در شرایط کنونی باید مورد 
طور  به  باید  میان  این  در  قرارگیرند.  کمونیستی  و  انقالبی  نیروهای  آماج 
تجاوزات  و  طلبی  جنگ  علیه  را  مردم  و  کرد  دفاع  ملل  حقوق  از  شفاف 
امپریالیستی بسیج نمود و در هر مورد مشخص رهنمودهای صحیح را برای 

بسیج توده مردم و نیروهای ترقی خواه ارائه داد.
امپریالیست های  توسط  یمن  و  سوریه  لیبی،  افغانستان،  عراق،  به  تجاوز 
تجاوز  به  تهدید  و  گرفته  صورت  آمریکا،  ابرقدرت  سرکردگی  به  غربی، 
از ممالک  ایران و شماری  ُکره شمالی و  به  اقتصادی  ِاعمال تحریم های  و 
آمریکای التین به شدت ادامه دارد. در این بین الزم است به جنگ ویران گر 
سوریه به طور مشخص اشاره شود و وظیفه نیروهای انقالبی و نوع تبلیغات 

و تاکتیک های مشخص را روشن نمود.
و  استعماری  جنگی  دارد،  جریان  سوریه  در  که  جنگی  عزیز،  رفقای 
تجاوزکارانه است. اکنون کشور سوریه تحت اشغال آمریکا، ترکیه، اسرائیل 
و قوای تروریستی داعش و القاعده، این پیاده نظامان ارتش های استعماری 
غربی، قراردارد، که توسط پول عربستان سعودی و قطر تغذیه شده و هنوز 

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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سال  از  سوریه  به  حمله  طرح  لیکس«  »ویکی  َاسناد  طبق  می شوند.  هم 
2۰۰۹ ریخته شد. از زمانی که او، یعنی بشار اسد، با طرح ایجاد خط لوله 

گاز از قطر به اروپا از طریق سوریه مخالفت کرد.
متالشی  درون  از  را  سوریه  حکومت  می خواستند  غربی  امپریالیست های 
با  که  بود  غرب  و  اسرائیل  مصلحت  جهت  در  تالشی  این  زیرا  سازند، 
لبنان و خالی شدن پشت  به  سرنگونی رژیم مستقل سوریه و سپس تجاوز 

جبهه ایران، تجاوز نظامی به کشور ما سهل تر متحقق گردد.
کرده  حرکت  مصلحت  این  جهت  در  آمریکا،  ویژه  به  غربی،  دولتھای 
وهنوز هم می کنند، اگرچه امروز با شکست روبرو شده اند. اتحاد روسیه، 
پیروز  متحدین اش  و  غرب  ارتجاع  جبهه  بر  عماًل  لبنان  و  سوریه  ایران، 
درهم  به رغم  هنوز  اگرچه  ماند،  باقی  قدرت  بر سر  اسد  بشار  رژیم  و  شد 
شکسته شدن ستون فقرات داعش، امپریالیسم آمریکا، بخش هایی از داعش 
و نیروهای ترکیه در خاک سوریه حضور دارند. بخش هایی از خاک سوریه 
هم چنان تحت اشغال اسراییل قراردارد. ممانعت از سرنگونی رژیم بشار به 

نفع منافع مّلی خلق های منطقه است و جز این نیست.
حزب ما، ضمن بررسی دقیق از تضادهای امپریالیستی، از حق حاکمیت 
مّلی سوریه به دفاع برخاست و با شعار تبلیغی »دست امپریالیسم آمریکا 
و متحدینش از سوریه کوتاه باد!« خواهان خروج همه نیروهای متجاوز از 
ادامه خواهد داشت. در  تا پیروزی نهایی  خاک سوریه گردید و این شعار 
و  امپریالیست  متجاوزین  با  مّلت سوریه  بین  تضاد  عمده،  تضاد  میان  این 
در  و خون ریزی  که جنگ  این  است.  درازشده غرب  این دست   داعشیان، 
سرشت امپریالیسم است، سخن صحیحی است، اما در هر شرایط مشخص 
باید دید کدام سر تضاد عمده و کدام غیرعمده است، درغیر این صورت با 
دانمارک  آمریکا، چین، روسیه،  از  امپریالیست ها،  علیه همه  مبارزه  شعار 
تاکتیک  وانگلیس.....نمی توان  آلمان  بلژیک،  فرانسه،  تا  گرفته  سوئد  و 

مشخصی بیرون کشید و به بسیج مردم پرداخت.
و  منافع خلق ها  از  دفاع  نظر  نقطه  از  نه  یا چین  و  ما روسیه  باور حزب  به 
به   - انحصاری خویش  منافع سرمایه داری  براساس  بلکه  مردم ستمدیده، 
مثابه یک نیروی امپریالیستی – در جهت عکس منافع امپریالیسم جهانی، 
این  از  و  اعمال  این  از  می کنند.  عمل  آنجا  و  اینجا  در  آمریکا،  رهبری  به 
سیاست های موقتی می توان و باید با سیاست اتکاء به منافع راهبردی و عام 
جنبش کمونیستی و ضدامپریالیستی در عرصه مّلی و جهانی استفاده کرد و 

میدان و فرصت را از دست نداد.
نیروی اساسی و عمده ارتجاع، تجاوز، جنایت و جنگ برافروزی در جهان 
کنونی که خطر جنگ را تشدید کرده و صلح جهان را به خطر می اندازد، 
امپریالیسم آمریکا و هم دستان اروپائی آنان اند. چین و روسیه را همتراز با 
امپریالیسم آمریکا قراردادن در حکم رهانیدن دشمن اصلی از آماج حمله 
ماست و این به سود امپریالیسم آمریکا و ناتو و امپریالیسم اروپا تمام خواهد 

گشت.«
به  اشاره  ضمن  حزب،  نماینده  رفیق  سخنرانی،  این  پایانی  بخش  در 
علیه  ایدئولوژیک  مبارزه  ضرورت  از  اکتبر  انقالب  عظیم  دست آوردهای 

رویزیونیسم معاصر و برای پاکیزه گی مارکسیسم-لنینیسم سخن گفت:
»صد سال از انقالب عظیم پرولتری شوروی گذشت. انقالب عظیمی که 

جهان پوسیده سرمایهداری را به شدت لرزاند و به وحشت مرگ انداخت. 
پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر شوروی و ساختمان عظیم سوسیالیسم 
جریانات  بر  غلبه  بدون  دوم،  انترناسیونال  رویزوینیست های  بر  غلبه  بدون 
ضدحزبی انفرادمنش، بدون غلبه بر تفکرات اکونومیستی و ترتسکیستی و 
منشویستی وآنارکوسندیکالیستی و تمام گرایشات خرده بورژوایی و انحرافی 
ممکن نبود. رمز موفقیت و پیروزی انقالب اکتبر در نبرد عظیم ایدئولوژیک 

و  تمامی جریانات ضدمارکسیستی  علیه  لنین،  رهبری  تحت  بلشویک ها، 
اپورتونیستی بود.

ادامه دهنده راه لنین، رفیق استالین نیز بدون نبرد در تمام عرصه ها و غلبه بر 
مخالفین ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و درهم شکستن کوالک ها و 
ستون پنجم امپریالیسم و دارودسته ترتسکی، نه بنای سوسیالیسم امکان پذیر 
بدون  نیز  آینده  اکتبرهای  پیروزی  لذا،  نازی.  هیتلر  بر  پیروزی  نه  و  بود 
چیره شدن بر رویزیونیسم معاصر و تفکرات ضد حزبی آنارکوسندیکالیستی 
و رفرمیستی سوسیال دمکراتیك و ترتسکیستی و شبه ترتسکیستی امکان پذیر 

نخواهد بود.
امروز تجلیل از انقالب اکتبر بدون مبارزه علیه رویزیونیسم، که موجب احیای 
سرمایه داری در شوروی و چین گردید، و آموزش از این شکست، تجلیل 
نیست، تالش برای آشتی لنینیسم با اپورتونیسم است. غلبه رویزیونیسم بر 
حزب و دولت شوروی سهمگین ترین ضربه بر جنبش کمونیستی جهان بود. 
ضربه ای به مراتب مهلک تر و کشنده تر ازضربه ارتش هیتلر نازی به اتحاد 
جماهیر شوروی بود. از این روی شرایطی که امروز جنبش کمونیستی درآن 
به سرمی َبَرد به مراتب پیچیده تراز دوره بلشویک ها و پیروزی درانقالب اکتبر 
به نام  کشوری  اکتبر،  سوسیالیستی  انقالب  تدارک  دوره  در  است.   ۱۹۱7
شوروی سوسیالیستی، که در آن سرمایه داری احیا شده باشد، وجود نداشت، 
چینی که نظام اش سرمایه داری باشد، اما »کنگره کمونیستی« برگزارکند و 
این روی  از  نداشت.  ُکند، وجود  نوع چینی« معرفی  را »سوسیالیسم  خود 
قراردارد،  مارکسیست-لنینیست ها  ما  دوش  به  سنگینی  وظایف  امروز 
از سنن درخشان جنبش کمونیستی و سی  مارکسیست-لنینیست هایی که 
سال ساختمان سوسیالیسم تحت رهبری دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می کنند 

و پرچمدار این قطب نیرومند تاریخی هستند. 
عرصه های  تمام  در  معاصر،  رویزیونیسم  علیه  بی امان  مبارزه ای  بدون  ما 
ضدکمونیستی  تفکرات  بر  چیره شدن  و  سازمانی  و  ایدئولوژیک  سیاسی، 
»حزب تمام خلق و دولت تمام خلق«، که در کنگره بیستم حزب کمونیست 
شوروی حاکم گشت و نقطه عطفی در احیای سرمایه داری و سپس فروپاشی 

اتحاد جماهیر شوروی است، پیروز نخواهیم شد. 
این آن وظیفه سنگینی است که حزب ما در کنگره پنجم خود به طور مفصل 
به  آن پرداخت و کتاب اخیری که در نقد همه جانبه رویزیونیسم در عرصه 
مّلی )نقد کنگره ششم حزب رویزیونیست توده( و بین المللی انتشار داده ایم 
حاصل  است،  قرارگرفته  کارگر  طبقه  رهروان  از  بسیاری  توجه  مورد  و 
خواهد  ادامه  همه جانبه  طور  به  مبارزه  این  و  است  کنگره  این  مصوبات 
داشت. در یک کالم تجلیل از انقالب اکتبر، آموزش از دست آوردهای آن 
رویزیونیست های  با  مبارزه  برای  بسیج کمونیست ها  و  آن  و علل شکست 

آشکار و پنهان است.« •
حکومت های دینی هرگز حقوق انسان ها را به رسمیت 

نمی شناسند
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شهرداری ها، دفاتر سلب مالکیت 
)قسمت دوم(

حرف  نهادی  از  داریم  می زنیم،  حرف  شهرداری ها  از  وقتی  ما  پس  ُخب 
می زنیم که همه اموال عمومی یعنی دارایی های عموم مردم را در دست دارد 
و در راستای کوچک سازی دولت بسیاری از اختیارات دولت را هم در کنار 
آن دارد و به تصمیم کلی »خصوصی سازی« وفادار است. تصمیمی که تا 
این لحظه بخش مهمی از مردم کشور از جزئیات روند اجرای آن بی خبرند، 
چه رسد به مشارکت یا نظارت دموکراتیک بر آن. دقت کنید ما از نهادی 
حرف می زنیم که مالک ابزار و ماشین آالت سنگین هم هست و دسترسی 
بی پایان به اطالعات ارزشمند مربوط به شهرسازی و طرح های آینده دارد 
که در یک سازوکار غیرشفاف امر انتخاب شهردار را تبدیل به همان چیزی 

می کند که االن کرده است.
رشد  عوامل  مهم ترین  از  یکی  که  نوشتیم  ــا«  »اؤج در  بارها  پیش تر 
نبود مشارکت و نظارت  اقتصادی در کشورمان همین  افسارگسیخته فساد 
دموکراتیک است. ُخب پس به نظر نمی رسد ما در عمل با نهادی دموکراتیک 
طرف باشیم. اشکال ندارد. توی این مملکت این تنها نهاد و ارگانی نیست 
که مردم نقش و نظارتی در آن ندارند. اما باید ببینیم این نهاد چگونه عمل 

می کند؟
می توانند  دهند.  انجام  را  خوب  کارهای  همه  می توانند  شهرداری ها 
فرهنگ سرا بسازند، خیابان ها را زیبا کنند، پارک و فضای سبز به وجودآورند، 
ُپل بسازند و زباله های تولیدشده در شهر را جمع کنند. ولی همه این کارها 
خرج دارد. شهرداری گرچه دولتی کوچک با اختیارات و مالکیت بر اموال 

بیاورد.  در  را  خودش  خرج  خودش  که  شده  قرار  اما  است،  مردم  عموم 
بودجه شهرداری ها اغلب بخش ناچیزی از خرج آنها را تأمین شهرداری ها 
می توانند همه کارهای خوب را انجام دهند. می توانند فرهنگ سرا بسازند، 
و  بسازند  ُپل  وجودآورند،  به  سبز  فضای  و  پارک  کنند،  زیبا  را  خیابان ها 
زباله های تولیدشده در شهر را جمع کنند. ولی همه این کارها خرج دارد. 
شهرداری گرچه دولتی کوچک با اختیارات و مالکیت بر اموال عموم مردم 

است، اما قرار شده که خودش خرج خودش را در بیاورد. 
بودجه شهرداری ها اغلب بخش ناچیزی از خرج آنها را تأمین 

می کند. آنها به کمک قانون و دولتی که قرار بود کوچک شود، به امکان های 
جدیدی برای تأمین هزینه امور دست پیدا کرده اند. از جمله فروش تراکم، 
گرفتن جریمه ساخت و سازهای غیرقانونی که دیگر ساخته شده و جز گرفتن 
جریمه کاری نمی شود کرد، برون سپاری امور به شرکت های پیمانکاری که 
هم کار راه بیافتد و هم چیزی گیر شهرداری بیاید. با این پیش فرض است که 
بحث درآمدزایی از »عوارض بر مصرف ساختمان« و »عوارض بر رونق 
اقتصاد شهر« تعریف شده و برنامه کسب درآمد از زندگی مردم در شهرستان 

با »بَرند« کردن شهرها آغاز شده است.
ولی خوب که نگاه می کنیم، می بینیم در همه این موارد، هزینه از جایی پشت 
این امکان ها تأمین می شود. در فروش تراکم، شهرداری با فروش فضا، هوا و 
افق دید شهروندان پول درمی آورد. زمین گاهی )مثل اتفاق تلخ چند ماه پیش 
در سوستان الهیجان( رانش می کند و کودکان ما نسل به نسل در فضاهای 
در عوض شهرداری  اما  می یابند،  پرورش  آلوده تر  و  تاریک تر  و  کوچک تر 

پولی به دست می آورد، تا »امورات شهر« را بچرخاند!
در استفاده از ماده ۱۰۰، شهرداری از هرکس که ساخت و ساز غیرقانونی 
کند، جریمه می گیرد. درست است که ساخت و ساز شهری به طبیعت و 
محیط زیست تجاوز می کند و شهرها هر روز بیش از پیش غیرقابل سکونت 
می شوند، اما جریمه اش به جیب شهرداری می رود، تا خرج »امورات« شود 
و این وسط آنهایی که پول جریمه دادن دارند هم دید خوبی را در خانه هایی 
خود تجربه می کنند. سپردن کار به پیمان کاران هم که دیگر بهترین گزینه 
به  را  کار  امروزه  ولی  بسپارید،  کاردان  به  را  کار  که  گفتند  قدیم  از  است. 

پیمان کار می سپرند. درواقع همان »امورات« هم سپرده می شود به اهل ش.
ولی شهرداری ها یک کار مهم دیگر هم می کنند. اجرای طرح های مختلف 
را  این  آورد.  بیرون  پول  از فرصت های مختلف در شهر  بتوان  تا  درآمدزا، 
خودشان می گویند. درآمدزایی و اشتغال زایی. راجع به اشتغال زایی قضاوت 
اولی بی شک درست است. مثال شهردار فالن  اما  به مردم می سپاریم،  را 
شهر از گروه های فرهنگی دعوت می کند که در پنج هکتار از جنگل ها، که 
با  نه دولتی( هستند، »مجموعه فرهنگی  منابع طبیعی و اموال عمومی )و 
هدف درآمدزایی« راه بیاندازند و روند انتخاب گروه فرهنگی مذکور هم از 
اسرار کار شهرداری و بدنه مدیریت شهری است و مجوز ساخت و ساز در 
جنگل هم می دهند. آنها می گویند ما در حال »جذب سرمایه« هستیم. ولی 
نمی گویند که این سرمایه جذب چه چیزی می شود؟ ولی این را می دانیم که 
مهم ترین داشته های مردم این استان، زمین و منابع طبیعی است، که قاعدتًا 
اموال عمومی هستند، ولی طی فرایند جذب سرمایه و درآمدزایی در حال 

خصوصی شدن اند.
پس ما با نهادی غیردموکراتیک و دور از مشارکت و نظارت مردمی طرفیم 
که اختیار همه اموال مردم را در دست دارد و دائم در حال واگذاری تراکم، 
زمین، مجوز ساخت و ساز، استفاده از منابع طبیعی و ... به افراد خصوصی 
است. این افراد خصوصی البته به نظر نمی رسد که عموم یا اکثریت مردم 
به  حتی  شهر  از  دست فروش  زن  یک  سهم  مثال  که  می دانیم  چون  باشند. 

برایمان  گیالن  از  توفان  نشریات  خوانندگان  از  یکی  را  زیر  مقاله 
و  اسالمی  شوراهای  نقش  مقاله  این  در  نویسنده  است.  کرده  ارسال 
شهرداری ها را مورد نقد قرارداده است و با زبان و ادبیات خاص خود 
چنگ  مردم  ناموس  و  جان  و  مال  بر  که  رژیم  کاربه دستان  افشای  به 
انداخته اند، پرداخته است. ما توجه خوانندگان گرامی را به این مقاله 
که دزدی و فساد و سرکوب در شهرداری ها و سیاست های نئولیبرالی و 
خصوصی سازی ها و غارت اموال مردم را به چالش گرفته است، جلب 

می کنیم:

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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اندازه جای نشستن خودش هم نیست، باید بابت آن پول به پردازد.
شهرداری ها، بنا به ویژگی هایی که گفته شد، عماًل همان حداقل امکان های 
دموکراتیک را هم از مردم می گیرند. فرض کنید شهر شما ساختار محله ای 
تنها  نه  محلی،  شوراهای  و  محله  سرای  اندازی  راه  با  شهرداری ها  دارد، 
کمکی به افزایش نظارت مردمی نمی کنند، بلکه در هر محلی، افراد نزدیک 
به خود را به زائده هایی از خود بدل می کنند تا همان نقشی را ایفا کنند که 
از  مالکیت  ایفا می کند؛ سلب  دولت  برای  بزرگ تر  ابعادی  در  شهرداری 

مردم.
آن  و  به خودش گرفته  این روزها صورت جدیدی هم  این سلب مالکیت 
بدهی  رفتن خود  از  پس  که شهردارها  است. مدت هاست  بدهی  مسألهء 
کالنی را برای شهر )مردم( باقی می گذارند، این خود بهانه ای برای فروش 
نمی دانند  مردم  شد.  خواهد  عمومی  اموال  از  دیگری  بخش  واگذاری  و 
شهرشان بابت چه چیزی و به چه کسانی بده کار است، اما باید این بدهی را 

از منبع داشته های خود بپردازند. از تکه تکه شهرشان.
پس این جذب سرمایه که می گویند، مسیری به سمت همان منابع قدرت و 

ثروتی دارد که با شهرداری ها در پیوندند. 
ما به خوبی می دانیم که برون سپاری )که هیچ نظارتی روی آن نیست( و 
دادن امتیازها به شرکت های پیمانکاری و بذل و بخشش دارایی های جمهور 
مردم و روابط فامیلی مسیر این جذب سرمایه و درآمدزایی را تعیین می کند 
و اتفاقات تلخی مثل فروش جزیره میان پشته واقع در استخر الهیجان یا 
اجاره های ۹۹ ساله جنگل و معدن و رودخانه و ساحل و ... را رقم می زند. 
شهرداری ها، در کنار سایرین، دائم برطبل خصوصی سازی می کوبند و این 
روند را بدون هرگونه شفافیت قانونی پیش می برند و درواقع شهرها را به 
کاال تبدیل می کنند. از آب آشامیدنی و فضای پیاده رو بگیرید تا حمل و نقل 
عمومی و حتی پل عابر پیاده ای که بیشتر از نیاز عابرین، بر اساس نیاز شرکت 
سفارش دهنده پل طراحی و نصب می شود، همه و همه کاالیی هستند که 
باید بابت شان پول بپردازید. این روزها در شهرهای استان با خنده ای تلخ 
می گوییم فقط هوا مجانی است؛ اما فروش تراکم به نوعی فروش هواست. 

و این پروژه کاالیی سازی شهر بدون زور و به صورت خزنده است. 
به  که  در شهرها هستند،  بنگاه های خصوصی سازی  واقع  در  شهرداری ها 
مالکیت  به  عمومی  مالکیت  تبدیل  مشغول  مستقر،  دولت  از  نمایندکی 

خصوصی به نفع شبکه سرمایه داران نزدیک به حاکمیت اند. 
آیا کاری خواهد  بعدی  قهوه خانه فکر کنیم. شهردار  توی  به بحث  دوباره 

کرد؟ فرض کنیم قهوه چی از پشت سماور بپرسد کار برای چه کسی؟
به  شهرداری ها امروزه در ساختن هایپرمارکت و پل روگذر و سپردن کار 
کاردان و درآمدزایی از تک تک سنگ فرش های شهرها، صددرصد کارایی 
دارند؛ ولی در توزیع عادالنه ثروت و امکانات زیستی و گسترش امکان های 
همزیستی دموکراتیک و فراهم آوردن مسکن و کار برای مردم شهر چه طور؟
ما دائم از »امورات شهرداری« حرف زدیم، ولی می دانیم که پول فروش 
کارگران  معوقهء  های  حقوق  پرداخت  برای  حتی  شهر  هوای  و  زمین 
شهرداری هم هزینه نمی شود. چون آنها با پیمان کار طرف حساب اند. پس 

باید به سؤال مرد قهوه چی بیشتر فکر کنیم.... •

تجاوزگران استعمارگر باید خاک عراق،افغانستان، لیبی، 
سوریه و یمن را بی قید و شرط ترک کنند� صهیونیسم 

دشمن بشریت و قاتل مردم فلسطین است�

در محکومیت بازداشت محمود 
صالحی و خبر مسرت بخش 

آزادی او
اطالعیه حزب کار ایران )توفان(

ایرانیان آزاده وترقیخواه، هموطنان عزیز!
رهبران  و  مدنی  فعالین  معترض،  معلمان  خودسرانه  دستگیری های 
اتحادیه های کارگری و زندان و شکنجه در اشکال مختلفی ادامه دارد و 
این همه خوش خدمتی به کالن سرمایه داران و امپریالیست ها مایه ننگ 
رژیم و هواداران رسمی و غیررسمی اش است. جمهوری جنایت کار 
اسالمی دیگر نمی تواند چون سال های ۶۰، صدها مخالف را روزانه 
تیرباران کند و نام آنها را نیز جهت ارعاب در رسانه های خود بی پروا 
اعالم دارد. اکنون در اوضاع و احوال دیگری به سر می بریم. عربده کشی 
و فضای ترس و ارعاب دیگر اثر ندارد و این رژیم جمهوری اسالمی 
از  به شدت  و  به تنگ آمده می بیند  را در محاصره مردم  است که خود 
اسالمی  جمهوری  رژیم  می ترسد.  تشکل یابی اش  و  کارگر  طبقه 
و  کارگری  فعالین  فیزیکی  برای حذف  نیز  را  اما شگردهای جدیدی 
فشارهای  است.  گرفته  پیش  در  کل  به طور  زندانی  سیاسی  مخالفین 
روانی بر زندانیان سیاسی و وادارکردن آنها به اعتصاب غذاهای طوالنی 
و بی توجه ای به مسائل بهداشتی و درمانی و سالمت زندانیان از جمله 
با توسل به آن زندانِی جان  حربه های شناخته شده ای است، که رژیم 
به لب رسیده را به قتل می رساند و بی شرمانه آن را مرگ طبیعی جلوه 
و  زمانی  شاهرخ  نظیر  زندانی،  کارگران  مرگ  رابطه  این  در  می دهد. 
بی شک  و  است  تبیین  قابل  چهارچوب  همین  در  نیز  جراحی  محمد 
رژیم جمهوری اسالمی مسبب اصلی مرگ این کارگران شریف است.
بازداشت محمود صالحی، فعال کارگری در روز شنبه ششم آبان ماه 
حکایت  شهرسقز،  مرکزی  زندان  به  او  انتقال  و  بیمارستان  مقابل  در 
و  اعتراضات  گسترش  از  اسالمی  جمهوری  مرتجع  رژیم  ازهراس 
اعتصابات کارگری دارد و او راهی جز تشدید سرکوب فعالین کارگری 

برای بقاء منحوسش نمی بیند.
حزب کار ایران )توفان( رژیم سرمایه داری و تبهکار جمهوری اسالمی 
را مسئول هرگونه اتفاق ناگواری برای محمود صالحی، رضا شهابی و 
سایر کارگران زندانی می داند و آن را به شدت محکوم می کند. حزب 
ما خواهان آزادی فوری فعالین زندانی کارگری و همه زندانیان سیاسی 
است و از همه نیروهای ترقی خواه و انقالبی می خواهد فریاد اعتراض 

برآرند و برای آزادی زندانیان سیاسی ازهیچ کوششی دریغ نورزند. 
آزادی فوری و بی قید شرط محمود صالحی و همه فعالین کارگری!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!

هفتم آبان ماه ۱3۹۶

باخبرشدیم که محمود صالحی، پس از تالش سراسری برای نجات 
جان او و در نتیجه همبستگی و حمایت بخش گسترده ای از کارگران، 
معلمان، دانشجویان، فعاالن سیاسی و اجتماعی پنجشنبه، دوم آذرماه، 
از زندان سقز آزاد شد. ما آزادی محمود صالحی را به همه  تالشگران 
راه آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی و استقالل تبریک می گوئیم و 

برایشان موفقیت آرزو می کنیم.

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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روسیه امپریالیسم، سرمایه داری و یا 
مستعمره؟ )بخش دوم(

بود، در برخورد  آگاه  این مسایل  به  امر  بدو  ایران، که گویا در  توده  حزب 
سپس  و  سرمایه داری  کشور  یک  را  روسیه  کشور  شوروی،  تحوالت  به 
سال  در  مرکزی  کمیته  پلنوم  اسناد  به  مراجعه  نمود.  معرفی  امپریالیستی 

۱37۹ گواه این مدعاست:

»حاکمیت الیگارشی در روسیه
پیروزی والدیمیر پوتین در انتخابات فروردین ماه را باید گام مهمی از سوی 
سرمایه داری نوپای روسیه برای بازسازماندهی خود در مبارزه بر سر بازارها 
و منابع اولیه در جهان ارزیابی کرد. معامله رسوای سردمداران کرملین برای 
مقابل  در  یلتسین  بوریس  استعفای  در شکل  که  قدرت،  ارگان های  کنترل 
بود.  جنائی  تعقیب  هرگونه  از  خانواده اش  و  خود  برای  مصونیت  کسب 
هدف اصلی امپریالیسم و کالن سرمایه داری روسیه تقویت موقعیت پوتین و 
کشور بود«. )نقل از اسناد پلنوم )وسیع( کمیته مرکزی اردیبهشت ۱37۹ جلوگیری از پیروزی نامزد کمونیست ها در انتخابات ریاست جمهوری این 

صفحه ۴۰(
تصاحب  سر  بر  امپریالیست ها  »جنگ  عنوان  تحت  دیگر  جای  در  یا  و 

بازارها« می آورد:

»جنگ بر سر بازتقسیم بازارها!
تحوالت سال های اخیر در جهان، نشان گر آن است که، انحصارهای بزرگ 
سرمایه داری )و به تبع آنها کشورهای عمده سرمایه داری( همگی در مبارزه 
برای تقسیم بازارهای جهان با یکدیگر درگیر هستند. واقعیت این است که 
به تجربیات دردناک تاریخی )از جمله دو جنگ جهانی در سده  با توجه 
منطقه یی  درگیری  به  می تواند  سرمایه داری  انحصارهای  رقابت  بیستم( 
بین  نظامی  اگر چه درگیری علنی  رابطه  این  بیانجامد. در  و حتی جهانی 
کشورهای عضو ناتو، برغم اختالفات صریح و آشکار اقتصادی بین آنها، در 
حال حاضر غیر محتمل است، ولی نمی توان برای همیشه آن را غیرممکن 
تجاوزگری  آن  در  که  چچن  در  نظامی  درگیری  صورت  هر  به  دانست. 
امپریالیسم نوپا و ضعیف روسیه به نمایش گذاشته شد، نشانه ای از این امر 
است که خصلت تجاوزگری امپریالیستی بر پایه خواست آن برای اعمال 
نظم مورد نظر خود یک واقعیت است. الیگارشی حاکم در روسیه، که ستون 
فقرات آن را سرمایه مالی این کشور تشکیل می دهد، درجهت حفظ منافع 
استراتژیک خود در چچن جنگی را سازمان داده است که می تواند نمونه 
این منطقه جهان باشد. در حال حاضر، ممکن  آینده در  ماجراجویی های 
است که سرمایه داری حاکم بر روسیه از نظر اقتصادی، سیاسی و یا نظامی 
آنقدر توانمند نباشد که در تدارک ماجراجویی های جدید باشد، ولی این 

وضع دائمی نخواهد بود «.)از همان سند، صفحات 39 و 40(.
اسناد باال به روشنی نظر حزب توده ایران را در مورد ماهیت امپریالیستی 
سایر  با  رقابت  و  جهان  تقسیم  پی  در  که  می دهد  نشان  روسیه  امپریالیست هاست. نظریاتی که از طرف حزب توده ایران در سال ۱37۹ دولت 
یک  ارائه  بدون  آسمان  تا  زمین  از   ۱3۹3 سال  در  به یکباره  می شد،  ابراز 
تحلیل علمی تغییر کرد. روسیه امپریالیستی به یکباره به »فدراسیون روسیه« 
اسناد  به  حال  تجاوزاند.  پی  در  امپریالیست ها  مرزهایش  در  که  شد  بدل 
حزب توده ایران مراجعه کنیم. در سند »اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی در 

باره برگزاری دومین پلنوم کمیته مرکزی« می آید:

»رفقای گرامی،
کنگره  ششمین  از  پس  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیته  نشست  دومین 

حزب، در آبان ماه ۱3۹3 برگزار شد.
پس از بحث درباره ارزیابی ها و تزهای ارائه شده در گزارش هیئت سیاسی 
و بررسی و گنجاندن پیشنهادهای اصالحی و تکمیلی گزارش هیئت سیاسی 

به اتفاق آراء به تصویب پلنوم کمیته مرکزی حزب رسید« 
در این گزارش از مصوبات پلنوم صحبت می شود از جمله تحت عنوان: 

»امپریالیسم، خواهان و حامِی جنگ و نظامی گری است!« می آید:
»صد سال پس از آغاز جنگ جهانی اّول و گذشِت نزدیک به 7۵ سال از 
آغاز جنگ جهانی دّوم، امروزه امپریالیسم در حال کشاندن جامعٔه بشری به 
سوی جنگی دهشتناک و فاجعه بار در ابعادی بی سابقه است. سیاست های 
ایاالت متحده آمریکا در مسیر تحکیم و تثبیت هژمونِی استیالجویانه اش بر 
اساِس دکترین »نظم نوین جهانی« هر روز تنش های سیاس  نظامی جدیدی 
برپا می کند و ده ها هزار انسان بی گناه را با فاجعه هایی روبه رو می کند که در 

اساس پیشگیری شدنی اند.
امروزه، بی ثباتی و ناامنی وضعیتی معمول در عرصٔه بین المللی شده است. 
آمریکا و متحداِن نظامی اش در حال تحکیم اتحادی سیاسی و نظامی در 
پیمان تجاوزگر »ناتو«اند. اجالس ساالنٔه ناتو که در نیمٔه اّول شهریور امسال 
زیر مراقبت های امنیتی ویژه در شهر»نیوپورت« در ول )یکی از کشورهای 
دادِن  گسترش  مورد  در  شد،  برگزار  بریتانیا(  دهنده  تشکیل  چهارگانٔه 
پوشش و فعالیت این پیمان به شرِق اروپا و تا مرزهای فدراسیون روسیه، 

تصمیم هایی گرفت.
... به باور حزب توده ایران کودتای نیروهای راست افراطی در اوکراین با 
سناریوی تنظیم شده از سوی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا شرایط فوق العاده 

خطرناکی در مجاورت مرزهای روسیه ایجاد کرده است.
... پشتیبانی از دخالِت نظامِی بی پرده در سوریه به وسیلٔه نیروهای تروریستِی 
مسلح شده و آموزش دیده از سوی کشورهای امپریالیستی همراه با پشتیبانِی 
مالی شیخ نشین های ارتجاعی حاشیٔه خلیج فارس، افزایِش مداخله گری ها 
خاوردور  در  نظامی گری  بی سابقٔه  رشِد  آفریقا،  در  نظامی  عملیات های  و 
به  دامن زدن  بالقوه،  مقام دشمِن  در  قراردادِن چین  فزاینده هدف  به طوِر  و 
بی ثباتی و شدت بخشیدن به آن ...  به وجود آوردِن َجِو درگیری در اوکراین 
بیانگر  همگی،  روسیه،  فدراسیون  با  درگیری ها  دامنه دارکردِن  منظوِر  به 
است....  تجاوزگری  به  افزودن  و  گستردن  در  امپریالیسم  آشکاِر  کوشش 
تحمیِل تحریم های سنگین اقتصادی به روسیه و رویارویِی سیاسی آمریکا 
و متحدانش با این کشور در پی رویدادهای اوکراین  نیز بخشی از همان 
برنامه های راهبردِی آمریکا و متحدانش به منظوِر در تنگنا قراردادِن نظام 

اقتصادی و سیاسی روسیه است.« )همه جا تکیه ها از توفان است(.
گرگان  سایر  که  است  ضعیفی  امپریایسم  فعاًل  روسیه  امپریالیسم  البته 
امپریالیست در پی دریدن وی هستند. این ارزیابی برای کمونیست ها صرفًا 
و  تعیین شعارها  و  و مرحله ای  روز  اتخاذ سیاست های  و  تاکتیکی  نظر  از 
مطرح  مشخص،  توسعه طلِب  و  تجاوزگر  و  خطرناک تر  دشمن  با  مبارزه 
است و نه از نظر ماهوی. امپریالیسم هلند یا بلژیک، امپریالیسم آلمان و 
َکّمی  این ضعِف  ولی  از روسیه ضعیف ترند،  تنهائی  به  فرانسه هرکدام  یا 
به مفهوم تغییر سرشت امپریالیستی آنها نیست. »فدراسیون روسیه« به هر 
صورت یک نیروی امپریالیستی است و وظیفه حزب کمونیست و نه حزب 
انقالب سوسیالیستی و  انجام  امپریالیستی،  با حاکمیت  مبارزه  زیگانوف، 
اینکه الیگارشی مالی در  استقرار مجدد سوسیالیسم در روسیه است و نه 

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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روسیه مورد حمایت قرار به گیرد تا امنیت روسیه حفظ شود.
آنها  که  دارد  قرار  چین  امپریالیستی  کشور  امپریالیستی،  روسیه  کنار  در 
خود را »سوسیالیستی« می نامند. در عمل امپریالیست اند، ولی در حرف 
ایران در مورد ماهیت کشور  توده  نظریات حزب  به بینیم  »سوسیالیست«. 
از  تحلیلی  چه  توده  حزب  رویزیونیست های  و  چیست  چین  امپریالیستی 

ماهیت چین ارائه می دهند و یکی به نعل و یکی به میخ می زنند.
»بسیاری از نظریه پردازان بورژوازی، ضمن ردکردن نظریه توطئه خارجی 
سایر  و  شوروی  اتحاد  فروپاشی  سرانجام  و  بحران  سوسیالیسم،  ضد  بر 

کشورهای سوسیالیستی را امری اجتناب ناپذیر دانستند.
... چنین نظریه ای، ... با تاریخ جهانی سوسیالیسم... در تضاد است. ادامه 
پیکار و حیات کشورهای سوسیالیستی، ... از نمونه های روشن این واقعیت 
است. مبارزه کمونیست های کوبایی، ... ادامه سوسیالیسم در ویتنام و چین 
توده ایران، مصوب چهارمین کنگره حزب، بهمن 1376 ص. 16(نیز، از جمله نمونه های قابل ذکر دیگر است....« )به نقل از برنامه حزب 
چین  کشور  گویا  برادرش،  احزاب  و  ایران  توده  حزب  اعتراف  بنابر  پس 
و  بوده  آنجا حزب کمونیست حاکم  در  که  است  یک کشور سوسیالیستی 

دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر ساخته است.
حزب توده ایران در برنامه خود در باره چین چنین می نویسد: 

»قابل توجه است که ،اقتصاد پرقدرت چین توانسته است بدون آسیب های 
نرخ  تداوم  بگذارد.  پشت سر  را  کنونی  اقتصاد سرمایه داری  بحران  عمده 
کشورهای  برخی  و  هندوستان،  ویتنام،  چین،  اقتصادهای  رشد  باالی 
اقتصاد  باثباتی  و  آمریکای التین در سه سال گذشته نشان دهنده مزیت ها 

برنامه ریزی شده در مقابل آنارشیسم خودجوش اقتصاد بازا  است.«
آیا کشور چین دارای  این توصیف حزب توده هنوز معلوم نمی شود که  از 
اقتصادبرنامه ریزی  بر سر  اینجا سخن  باشد، زیرا در  ماهیت سوسیالیستی 
دولتی است که الزامًا ربطی به ماهیت سوسیالیستی کشورها ندارد. حزب 
توده ایران ولی نظریات خویش را در مورد اقتصاد چین به صورت ناروشن و 
نامفهوم که موجب سردرگمی و آشفته فکری خواننده گردد، ادامه می دهد و 

در نامه مردم، شماره ۹۱3، ۹ بهمن ماه ۱3۹۱ می نویسد: 
با شعار  )آبانماه ۱3۹۱(،  »البته گزارش کنگره ۱8 حزب کمونیست چین 
همراه  به  دارد«،  ادامه  سوسیالیسم  شکوفایی  سوی  به  عظیم  »مارش 
مسئله ایی  به  پنج ساله،  برنامه ریزی  مهم  بسیار  دستاوردهای  برشمردن 
این  ایران مهم اس، زیرا  بسیار حساس اشاره می کند که برای حزب توده 
گزارش با نگاهی واقع بینانه و شفاف نشان دهنده مسیر پر پیچ و خم به سوی 
سوسیالیسم است. در این رابطه به دو روند مهم و چالش برانگیز در برابر 
مبانی ایدئولوژیک حزب کمونیست چین و هدف استراتژیک آن به سوی 

سوسیالیسم در کشوری با جمعیتی ۱٫۵ میلیارد نفری می توان اشاره کرد:
نخست این که ژرفش تضاد میان شهر و روستا در چارچوب تأسیس منطقه های 
بسیار پیشرفته صنعتی در برابر منطقه های عقب مانده تر، که به سیل سریع و 
عظیم مهاجرت به شهرها منجر شده است؛ دوم این که، تضادهای اجتماعی 
اقتصاد  در  سوسیالیستی«  بازار  »اقتصاد  پدیده  محوری  نقش  از  برآمده 
سیاسی چین، ناگزیر زایش دوباره طبقه یی سرمایه دار و خرده بورژوازی ای 
متمایل به کسب وکار )خصوصی( را باعث شده است. گزارش کنگره ۱8 با 
درک تأثیر و پیامدهای تلفیق راه رشد سرمایه داری در برنامه های پنج ساله، 

در این باره یادآور می شود:
شکل گیری  به  است  ممکن  که  است  این  درازمدت  در  مسئله  »خطراین 

از  قشری  یعنی  به شود،  منجر  بوروکراتیک  ــورژوازی ای  ب سازمان یافته 
سرمایه داران محفلی که آفت خیلی از کشورهای در حال رشد شده است. 
نیاز این بخش سرمایه داری به دولت ]مطابق قانون[ به منظور  وابستگی و 
بستن قراردادها، گرفتن وام و پروانه کار، و مشابه این ها، تاکنون مانع از آن 
بوده است که این بخش به طور مستقیم چالشی در برابر حزب کمونیست 
چین به وجود آورد«. اگر از سیاه نمایی ها و تبلیغات معمول ضدسوسیالیستی 
بر ضد چین و حزب کمونیست آن به گذریم، تغییرهای بنیادی اجتماعی-
قتصادی گسترده به رهبری حزب کمونیست بر اساس الگوی اجرای برنامه 
اقتصادی ای ُمَدَون را به درستی باید پدیده یی بسیار مهم تاریخی، و جهشی 
با  سوسیالیسم،  سوی  به  چین  مسیر  بغرنج  فرایند  کرد.  ارزیابی  انقالبی 
استفاده از برخی از ابزارها »بازار«، همزمان با شکست انکارناپذیر الگوی 
ما  برای حزب  مرحله سرمایه داری جهانی،  عالی ترین  در  بازار«  »اقتصاد 

دربردارنده نکته های بسیار کلیدی و ارزنده ای بوده و بود.« ادامه دارد

برگرفته از کتاب حزب توده ایران گذار از رویزیونیسم به سوسیال 
دموکراسی، با تجدیدنظر در اصول عام مارکسیسم-لنینیسم و خیانت به 

سوسیالیسم و اتخاذ سیاست سازش طبقاتی.
نقدی بر برنامه مصوب ششمین کنگره حزب توده ایران 

30 اردیبهشت 1396 مطابق 20 مه 2017
از انتشارات حزب کار ایران )توفان(

از میراث انقالبی 50 سال مبارزه ضدرویزیونیستی در 
ایران تجلیل کنیم

مطالعه این اثر ارزشمند را به همه کمونیست ها و انقالبیون 
ایران توصیه میکنیم. 

از انتشارات حزب کار ایران )توفان(

جهت تهیه این اثر با تماس حاصل فرمائید

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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قطعنامه بیست و سومین 
کنفرانس بین  المللی احزاب 

و سازمان های مارکسیست-
لنینیست در تونس

 درباره محکومیت رژیم جمهوری اسالمی و سرکوب و به بندکشیدن 
فعالین کارگری در ایران

شکنجه  و  بندکشیدن  به  سرکوب،  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم  در 
ادامه  همچنان  معترضین  و  دانشجویان  و  معلمان  و  کارگری  فعالین 
محمود  سرشناس،  کارگری  فعال  که  بود  پیش  چندی  همین  دارد. 
صالحی، درحال ترک بیمارستانی که او به خاطر بیماری دیابت رجوع 
کرده بود، دستگیر شد. هم اکنون، تعداد زیادی از فعالین کارگری در 
شرایط غیرانسانی در سیاه چال های جمهوری اسالمی، با اتهام دروغین 
هیئت  عضو  شهابی،  رضا  به سرمی برند.  ملی«  امنیت  برای  »تهدید 
حومه،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای  مدیره 
در اعتراض به دستگیری و بدرفتاری با او و فعالین کارگری دربند، به 
این فعالین کارگری  به اعتصاب غذا زد. مبارزه  مدت ۵۰ روز دست 
تالش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، دفاع از حقوق کارگران، 
قراردادهای  و  شغلی  امنیت  و  کار  بهتر  شرایط  و  حقوق  برای  مبارزه 
دست جمعی، و مبارزه برای دسترسی به بهداشت عمومی و مطالبات 
بر حق دیگر است. مبارزه آنها ایستادگی در مقابل رژیم سرمایه داری 
رژیمی  تهدیدات  و  فشارها  مقابل  در  خم نشدن  و  اسالمی  جمهوری 
است که دزدی و کاله برداری میلیاردری رهبران آن برای مردم چهار 
ایران شناخته شده است. رژیم جمهوری اسالمی هرچه بیشتر  گوشه 
به  فشار  بر  بیشتر  کند،  اجرا  را  امپریالیستی  نئولیبرالی  سیاست های 

فعالین کارگری و زحمت کشان ایران می افزاید. 
مارکسیست-لنینیست  سازمان های  و  احزاب  بین المللی  کنفرانس 
همبستگی عمیق خود را با مبارزات فعالین کارگری ایران اعالم داشته 
فعالین  برای  ناگواری  اتفاق  هر  مسئول  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  و 
کارگری زندانی می داند و آن را به شدت محکوم می کند. ما خواهان 
آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالین کارگری در بند و همه زندانیان 

سیاسی در ایران هستیم. 
کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست-لنینیست

۴ نوامبر 2۰۱7
احزاب برادر متشکل در »کنفرانس احزاب و سازمان های مارکسیست-لنینیست»:

کارگران  کمونیست  حزب  ترکیه،  کار  حزب  تونس،  کارگران  کمونیست  حزب 
حزب  بازسازی  برای  تشکیالت  فرانسه،  کارگران  کمونیست  حزب  دانمارک، 
احیای حزب  برای  تشکیالت  نروژ،  پالتفرم کمونیستی  آلمان،  کارگران  کمونیست 
کمونیست یونان، سازمان برای احیای حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا – پالتفرم 
کمونیستی، حزب کمونیست اسپانیا )مارکسیست-لنینیست(، حزب کمونیست کار 
کمونیست  حزب  )مارکسیست-لنینیست(،  مکزیک  کمونیست  حزب  دومینیکن، 
فاسو(،  )بورکینو  ولتا  انقالبی  کمونیست  حزب  )مارکسیست-لنینیست(،  کلمبیا 
حزب کمونیست شیلی )عمل پرولتری(، حزب کمونیست اکوادور )مارکسیست-
لنینیست(، حزب کمونیست انقالبی برزیل، حزب کمونیست ونزوئال )مارکسیست-
لنینیست(، حزب کمونیست بنین، حزب کمونیست آلبانی، حزب کمونیست توگو، 
حزب  مراکش،  دمکراتیک  راه  پاکستان،  کارگران  جبهه  )توفان(،  ایران  کار  حزب 
)مارکسیست-لنینیست(،  پرو  کمونیست  حزب  عاج،  ساحل  انقالبی  کمونیست 

دمکراسی انقالبی هندوستان.
ترجمه و تکثیر از حزب کار ایران )توفان(

من نمی خواهم
من نمی خواهم

بوسه را بفروشند،
خون را بفروشند،...

و نسیم خریداری شود
و باد را به اجاره دهند.

من نمی خواهم
که در خانه ها سرما باشد،

در کوچه ها ترس
و در چشم ها خشم.

من نمی خواهم
که در میان لب ها حقیقت دربند باشد،

در گاوصندوق ها میلیون ها ثروت
و در زندان ها، آزادگان گرفتار باشند.

من نمی خواهم
که روستایی بدون آب کار کند،

در کارخانه از نشاط خبری نباشد،
و در معادن، سپیده دم در نگاه ننشیند

و در مدرسه معلم نخندد.
من نمی خواهم

که مادرها بی عطر باشند،
دخترها بی عشق بمانند

و پدران بی توتون.
من نمی خواهم

سرزمین ها را از فراز سر مردم
تقسیم کنند،

در دریاها امپراتوری تشکیل دهند
و در آسمان ها پرچم ها برافروزند

و بر لباس ها، نشان بدوزند.
من نمی خواهم
پسرم رژه برود،

و پسران دیگر مادرها
رژه بروند

و تفنگ و مرگ را به دوش بکشند.
من نمی خواهم

کسی گلوله ای شلیک کند،
و تفنگی ساخته شود.

من نمی خواهم
نهانی دوست بدارم،

نهانی بگریم
و در خفا آواز سر دهم.

من نمی خواهم 
تا دهانم را ببندند،

آن زمانی که می گویم:
»من نمی خواهم«

فیگونه امرریچ. شاعر اسپانیایی

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
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گشت و گذاری در فیسبوک و پاسخ 
به چند پرسش

پرسش: عزیزان توفانی! چرا این همه از وطن و میهن سخن می گوئید 
و خود را به سطح مّلیون تنزل می دهید؟ مارکس در همان بیانیه معروف 
مانیفست کمونیست بسیار روشن نوشت که »کارگران وطن ندارند« 
انترناسیونالیست  به وطن چسبیده اید. کمونیست ها  و شما همچنان 

هستند و نه وطن دوست و میهن دوست و این قبیل واژه ها

پاسخ: بخش سوم
حال به بینیم که لنین درباره »میهن پرستی« کمونیست ها چه می گوید:

البته  َبری هستیم؟  آگاه ولیکاروس از حس غرور مّلی  »آیا ما پرولتارهای 
خیر! ما زبان خود و میهن خود را دوست داریم، ما بیش از هر چیز کوشش 
می کنیم توده های زحمتکش آن )یعنی نه دهم جمعیت آن( را به سطح زندگی 
آگاهانه دموکرات ها و سوسیالیست ها ارتقاء دهیم. برای ما دردناکتر از هر 
چیزی مشاهده و احساس زورگوئی و ستم گری و اهانتی است که دژخیمان 
تزاری و اشراف و سرمایه داران میهن زیبای ما را دست خوش آن نموده اند. 
ما افتخار می کنیم که به این زروگوئ یها از محیط ما، یعنی ولیکاروس ها 
مثل  افرادی  محیط  این  که  می کنیم  افتخار  ما  شد؛  داده  شایسته  پاسخ 
رادیشچف، دکابریست ها و انقالبیون رازنوچین... را در سال های هفتاد قرن 
گذشته پرورش داد؛ ما افتخار می کنیم که طبقه کارگر ولیکاروس در سال 
۱۹۰۵ حزب انقالبی نیرومند توده ها را بوجودآورد و موژیک ولیکاروس نیز 
و مالکان پرداخت« )درباره غرور مّلی ولیکاروس ها- اثر لنین، مورخ ۱2 در عین حال شروع به دموکرات شدن نمود و به سرنگون ساختن کشیش ها 

دسامبر سال ۱۹۱۴، اثر یک جلدی، صفحه 382(.
اگر آنطور که بعضی »چپ اندرقیچی ها« کلمات مارکس را درک می کنند، 
درست می بود، پس باید به لنین ایراد به گیریم که از »حس غرور مّلی« و 
»میهن دوستی« سخن گفته است. و آنهم نه در دوران بعد از جنگ جهانی، 

بلکه در قبل از جنگ جهانی اول.
لنین در جای دیگر می گوید:

از  »دفاع  مفهوم  مثال  نمایند.  اغفال مان  حرف  با  به گذاریم  نباید  »ما 
و  علنی  اپورتونیست های  زیرا  است،  نفرت انگیز  خیلی ها  برای  میهن« 
کائوتسکیست ها به کمک آن دروغ بورژوازی را در جنگ غارت گرانه فعلی 
استتار و پرده پوشی می نمایند. این یک واقعیتی است. ولی از این واقعیت 
سیاسی  شعارهای  اهمیت  در باره  تفکر  از  باید  که  نمی شود  نتیجه  چنین 
دست به کشیم. »دفاع از میهن« را در جنگ فعلی فقط و فقط وقتی می توان 
باشد،  پرولتاریا  با مصالح  تصدیق کرد، که جنگ »عادالنه« یعنی مطابق 

زیرا هیچ جنگی امکان هجوم را منتفی نمی سازد. سفاهت صرف بود هر 
آینه »دفاع از میهن« از طرف ملل ستم کش در جنگ آنها بر ضد دولت های 
بزرگ امپریالیستی، یا از طرف پرولتاریای پیروزمند، در جنگ وی بر ضد 
فالن گالیفۀ )نام ژنرال فرانسوی- ه. ت.( دولت بورژوزای نفی می شد.« 
برشته  لنین  توسط  سپتامبر ۱۹۱۶،  در  پرولتاریائی،  انقالب  جنگ  )برنامه 

تحریر درآمد - منتخبات یک جلدی لنین، صفحه ۴۴2(.
به رسمیت  مقوله  یک  میهن  از  دفاع  امر  کمونیست ها  نظر  از  که  می بینید 
شناخته شده است. طبیعتًا در یک کشور پیشرفته و غارت گِر سرمایه داری 
»میهن پرستی«،  و  مّلی گرائی  شعار  با  باید  کارگر  طبقه  امپریالیستی،  یا  و 
که هدفش به صف کردن پرولتاریا برای کشته شدن بر سر تقسیم جهان در 
مرافعه با ُرقباست، به مخالفت پردازد و ماهیت این نوع میهن پرستی را، که 
فقط استتاری بر سیاست غارت گری است، نشان دهد، این »میهن پرستی« 
در خدمت غارت جهان، در خدمت برده کردن سایر ملل و استثمار مّلتی 
مّلی گرائی  را  آن  ما  که  »میهن پرستی«،  نوع  این  است.  دیگر  مّلت  توسط 
امپریالیستی می نامیم، در مغایرت کامل با خصلت انترناسیونالیستی طبقه 
این ممالک غارت گری، که  این جاست که کارگران  در  دارد.  قرار  کارگر 
را  خود  باید  گرفته اند،  قرار  دیگر  ملت  توسط  ملتی  استثمار  خدمت  در 
بورژوازی  »میهن پرستانه«  عوامفریبی  مقابل  در  و  رهانیده  تسلط  این  از 
توسعه طلب و غارت گر فریاد زنند که ما وطن نداریم!. یعنی شما بورژاها 
نمی توانید ما را به بهانه عشق به سرزمین و وطنمان، به دم گلوله های توپ 
و  ممالک  سایر  کارگر  طبقه  سرکوب  و  خودتان  مقاصد  برای  به کشانید، 
وطن  »کارگران  مفهموم  دیگر.  خلق های  و  ملت ها  استعمار  و  استثمار 
ندارند«، ناظر بر این واقعیت انترناسیونالیستی است. وگرنه چگونه می توان 
امپریالیستی  مدعی شد که پرولتاریا در ممالک تحت ستم و مورد تجاوز 
برای  را  مردم  مقاومت  رهبری  و  آید  میدان  به  بی وطنیم«  »ما  پرچم  با 
بزرگ  نبردهای  در  پرولتاریا  به دهد.  بورژواها  دست  به  میهن«  از  »دفاع 
دفاع می کند  میهن خودش  از  عادالنه و ضد امپریالیستی و ضداستعماری 
و این میهن پرستی مکمل بی وطنی پرولتاریای ممالک غارتگر است. شعار 
و  پرولتری  انترناسیونالیسم  بیان  پرولتاریا و خلق های جهان متحد شوید، 
درک صحیح از بی وطنی کارگران مملک متروپل و میهن پرستی کارگران و 

خلق های ممالک زیر سلطه است.
برای جدائی  ایرلند  از مبارزه مردم  با همین درک است که مارکس  اتفاقًا 
از استعمار انگلستان دفاع میکند و از طبقه کارگر انگلستان می خواهد که 
به جدائی ایرلند رأی دهد. انترناسیونالیسم طبقه کارگر انگلستان به معنی 
از  و  ایرلند  مردم  مّلی  جدائی  خواست  و  میهن پرستی  به رسمیت شناختن 
جمله طبقه کارگر ایرلند است، زیرا که این جدائی می تواند طبقه کارگر هر 
دو این کشورها را به هم نزدیک کرده و بورژوازی استعمارگر انگلیسی را 
تضعیف و نابود گرداند. این بی وطنی کارگران انگلیسی، مکمل وطن دوستی 
با  انترناسیونالیسم  دیالکتیکی  رابطه  ُکنه  این  و  است.  ایرلندی  کارگران 
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میهن پرستی کمونیستی است.
همینگوی  اثرارنست  کیست«  مرگ  ناقوس  صدای  »این  کتاب  نام  حتما 
)Ernest Miller Hemingway ( را که در سال ۱۹۴۰ منتشر شده  است، 
 ،)  Robert Jordan( رابرت جوردن  داستان  روایت  ُرمان  این  شنیده اید، 
»بریگاد  به  اسپانیا  داخلی  جنگ های  میانه   در  که  است،  آمریکایی  سرباز 
بین المللی« پیوست و به عنوان کارشناس مواد منفجره وظیفه یافت ُپلی را 
که بر سر راه دشمن قرار دارد، منفجر کند و بر سر این وظیفه جان داد. رابرت 
جوردن ِنماد آن انسان هائی بود که با اعتقاد دموکراتیک و آرمان پرستانه، تحت 
تأثیر ابتکار، فعالیت و بسیج نیروهای انقالبی و ضد فاشیست و کمونیست به 
هنگ )بریگاد( بین المللی پیوست. این هنگ، که با ابتکار احزاب کمونیستی 
بسیج  به  بود،  آمده  بوجود  لنینی-استالینی  شوروی  جماهیر  اتحاد  و 
کمونیست ها و نیروهای انقالبی و دموکرات و ضد فاشیست از اقصی نقاط 
جهان، برای مبارزه با سلطنت طلبان فاشیست اسپانیائی و برای حمایت از 
در  ارزنده  انسان های  این  بود.  شده  تشکیل  اسپانیائی،  جمهوری خواهان 
صف انترناسیونالیست ها در کنار نیروهای انقالبی و کمونیست های اسپانیا 
قرار گرفتند، تا وطن آنها را از چنگ َپلید سلطنٔت طلبان و هیتلر و موسولینی 
نجات دهند. کمونیست های آلمان و ایتالیای متجاوز در کنار کمونیست ها 
اسپانیای مورد تجاوز قرار گرفتند و سرود جهانی همبستگی بین المللی را 
سر دادند. کمونیست های آلمانی بر ضد آلمان های متجاوز می جنگیدند، تا 
کمونیست های اسپانیائی در وطن شان، اسپانیا به سیادت سیاسی دست پیدا 
کنند. بسیاری از این کمونیست های قهرمان از ملت های گوناگون با الهام 
از سخنان »بیانیه حزب کمونیست« که »کارگران وطن ندارند« برای وطن 
آرمان کمونیستی و  با  انترناسیونالیستی  این وظیفه  انجام  اسپانیائی، در راه 
انترناسیونالیستی، جان دادند. ارنست همینگوی و آندره مالرو تنها دو تن از 
چهره های برجسته آن هنگ بودند. نمونه اسپانیا بیانگر درک کمونیستی از 
مفهموم »کارگران وطن ندارند« است. کمونیست های ممالک متجاوز در 
کنار کمونیست هائی می رزمند که از وطن شان دفاع می کنند و هر دوی آنها 
برای کشوری جهانی و بدون مرز در تالش هستند. آزادی وطن اسپانیائی، 
بوجودآید. کسی  بدون مرز  دنیائی  تا  آزادی همه وطن هاست،  بنای  سنگ 
که این رابطه دیالکتیکی را نه فهمد اساسًا مارکسیست نیست. سفسطه گر، 
و  امپریالیسم  هم دست  و  جهان وطنیسم-حکمتیسم  و  ضدکمونیست 

صهیونیسم است. 
علیه دشمن  مبارزه  در  منافع وی  نمودار وحدت  پرولتاریا  وحدت جهانی 
ُمبین وحدت هدف و یگانگی ایدئولوژی اوست. به این جهت  مشترک و 
روشن است که تعلق به خانواده بزرگ کارگران بی وطن و انترناسیونالیسم 
طبقه  سازمانی  و  سیاسی  استقالل  و  عمیق  میهن پرستی  به  تنها  نه  پی گیر، 
کارگر در ممالک زیر سلطه لطمه ای نمیزند، بلکه به سیاست مستقالنه و 

میهن پرستانه آنان نیرو و استحکام بیشتری می بخشد.  • پایان

از میراث انقالبی پنجاه سال مبارزه ضد رویزیونیستی در ایران تجلیل کنیم

پرسش و پاسخ در کانال تلگرام
پرسش: آیا روسیه یک کشور امپریالیستی است؟ آیا به چین می توان لقب 
امپریالیست های  مواضع  از  می توان  آیا  حال  داد؟  امپریالیسم«  »سوسیال 

چین و روسیه در سوریه دفاع کرد؟

از  پاسخ: روسیه یک کشور امپریالیستی است، اما قدرت نظامی و اقتصادی اش 
اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار ضعیف تر است. حزب ما، در مقاالت گذشته، به ویژه 

در کتاب اخیری که منتشر کرده مفصل به این مسئله پرداخته است.
روسیه از سال های ۶۰، پس از احیای سرمایه داری، به یک ابرقدرت امپریالیستی 
تبدیل شد، که آن زمان لقب »سوسیال امپریالیسم« بر آن نهادیم، چون در حرف 
اقتصاداش،  و  سیاست  ماهیت  و  عمل کرداش  اّما  می کرد  دفاع  سوسیالیسم  از 
امپریالیستی بود. اشغال چکسلواکی و افغانستان ُمهر تأییدی بر ماهیت تجاوزکارانه 
اوضاع  به سرمی بریم،  دیگری  در شرایط  اکنون  اما  بود.  نوخاسته  امپریالیسم  این 
تغییر کرده است. شوروی سابق فروپاشیده و روسیه در شرایط ضعف و تدافعی 
ایجاد  با  آمریکا،  رهبری  به  غرب،  امپریالیست های  تهاجمی.  نه  و  به سرمی برد 
پایگاه های نظامی پیرامون روسیه و تحریک نیروهای ارتجاعی، خواهان تجزیه و 
سلطه بر مناطق ثروتمند و یا تحت نفوذ روسیه هستند. از همین رو امروز روسیه 
با اهداف و انگیزه های خاص خود از موجودیت سوریه حمایت می کند و وتوی 
آن در شورای امنیت به نفع مردم سوریه بوده است. حمالت نظامی علیه داعش و 
به هم خوردن توازن قوا و متالشی شدن نیروهای داعش و بحران در ترکیه و عربستان 
برای  باید هوشیارانه  بوده است. دولت های مستقل  منطقه  و  به سود مردم سوریه 
حفظ منافع مّلی و موجودیت و تمامیت ارضی خود از تضادهای امپریالیست ها به 
نفع خود سود جویند.  استفاده صحیح از تضادها نباید به مخدوش شدن خطوط و 
ماهیت سیاسی و اقتصادی یک کشور به انجامد. فراموش نکنیم که روسیه و چین در 
سه تحریم اقتصادی اول علیه ایران با آمریکا کنار آمدند، زیرا به فکر منافع اقتصادی 
خودشان بودند. این نشان می دهد که این کشورها دارای چه ماهیتی هستند. الزم 
فرانسه  آلمان و  امپریالیسم  به عراق،  یادآوری است که در دوره تجاوز نظامی  به 
به  همین روی  از  و  بودند  عراق  اشغال  و  ماجراجویانه  سیاست  مخالف  به شدت 
با  افشای آمریکا دست زدند.زیرا منافع شان در آن کشور درخطر بود. حال امروز 
چین و روسیه مواجه ایم، که به عنوان امپریالیست های ضعیف تر در پشت برخی از 

کشورهای مستقل موضع گرفته اند. 
از این تضادها باید به طور صحیحی سود ُبرد، بدون این که به قلب ماهیت سیاسی 
با  و  کنیم  دفاع  ملل  سرنوشت  تعیین  حق  از  باید  ما  به پردازیم.  آنها  اقتصادی  دخالت امپریالیست ها در امور داخلی آنها مخالفت ورزیم. •و 

یادهائی از گذشته، بخش یکم،  حزب توده در صحنه ایران،

 نوشته دکتر غالمحسین فروتن 

توفان الکترونیکی، نشریه حزب کار ایران )توفان(
22



شماره ۱۳7 آذرماه ۱۳۹۶توفان الکترونیکی
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facebook.com/toufan.hezbekar * فیسبوک حزب کار ایران )توفان(
twitter.com/toufanhezbkar * تویترحزب کار ایران )توفان(
www.rahetoufan67.blogspot.de * وبالگ توفان قاسمی
www.kanonezi.blogspot.de * وبالگ ظفر سرخ
kargareagah.blogspot.de * وبالگ کارگر آگاه
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