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جنگ گاز بر سر تسﻠﻂ بر
تامين انرژی در اروپا
برای فهم پارهای نزاعهای امپرياليستها در
اروپا که دامنه آن تا خليج فارس کشيده شده
و پای ايران ،قطر و عربستان سعودی را به
ميان میآورد ،بايد به مسئله لوله انتقال گاز
به اروپا و تامين انرژی اين کشورها اشاره
نمود .در غير اين صورت به علت عدم فهم
منافع گوناگون امپرياليستی فهم درگيریهای
سياسی مشکل میگردد.
اروپا تﻼش داشت تا با سياست دخالت در
امور شرق و توسعه مرزهای شرقی خويش
کشور اوکرائين را ببلعد و اين امر خطر
روشنی برای روسيه و نقض تعهداتی بود
که اروپا نسبت به روسيه در زمان فروپاشی
شوروی ابراز داشته بود .دخالت آمريکا و
آلمان در اوکرائين و روی کار آوردن
نازیها در اين کشور در اثر مقاومت مردم
اوکرائين و حمايت روسها از آنها به نحوی
پيش رفت که آمريکا ابتکار عمل را به
دست گرفت و آلمان را به صورت چرخ
پنجم در آورد که ديگر قادر نيست وضعيت
را به صورت سابق در آورد .اين تفوق
آمريکا در اوکرائين درعين اينکه تشديد
سياست تهديد و ادامه عمليات نظامی است،
جلوی ورود گاز روسيه را از طريق لوله
انتقال گاز به اروپا میگيرد .بستن شيرهای
گاز در اوکرائين ،دامن زدن به اختﻼفات
مجارستان ،لهستان با آلمان و اروپا راههای
احتمالی عبور گاز روسيه به اروپا را از
لهستان ضد
طريق ساير کشورها بهويژه
ِ
روسيه بسته است .ساختن لوله انتقال گاز از
طريق دريای شرق و رساندن گاز به آلمان
از طريق دور زدن کشورهای اروپای
شرقی ،نه تنها اروپا و در درجه نخست
فشار امپرياليسم آمريکا و
آلمان را از زير
ِ
متحدانش ...،ادامه در صﻔحه ٣

بهمناسبت صدمين سالگرد انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر

نﻔی ديکتاتوری پرولتاريا ،دشمنی با انقﻼب کبير
سوسياليستی اکتبر است
بورژوازی از ديکتاتوری پرولتاريا واهمه دارد ،زيرا میداند که اعمال ديکتاتوری
پرولتاريا تحت رهبری حزب پرولتری امکان رشد و تجديد قوا را از وی سلب کرده و
به سلطه بورژوازی خاتمه میدهد .به همين جهت بورژوازی در مبارزه ايدئولوژيک
خويش بر ضد پرولتاريا و حزب وی هميشه به تحريف مضمون ديکتاتوری پرولتاريا
دست میزند و متاسفانه با نفوذ نيروها و افکار طبقات خرده بورژوازی در صفوف
طبقه کارگر جای پای تبليغات مسموم خويش را در ميان کمونيستها گشوده است .در
ميان جريانهای مدعی اعتقاد به کمونيسم در ميان ايرانيان ،شما با کمتر جريانی روبرو
هستيد که به ديکتاتوری پرولتاريا اعتقاد داشته ،آنرا تبليغ نموده و يا اساسا مضمون
آنرا فهميده باشد .مدعيان اعتقاد به "کمونيسم مارکسی" تمام اطﻼعات خويش در مورد
ديکتاتوری پرولتاريا را از نشريات ضد کمونيستی که نويسندگان "عاليقدر" ضد
کمونيست نگاشتهاند ،رونويسی کردهاند .اين است و هم پرمدعائی روشنفکران را
تسکين میدهد .فرار خرده بورژوامابانه آنها از ديکتاتوری پرولتاريا و آويزان شدن
به "شوراها" و يا "کمون" گواه اين واقعيت است .آنها ادعاها هم در فهم آسانتر با
شعبدهبازی ،مفهوم ديکتاتوری و مفهوم دموکراسی را چون دو مفهوم مجرد در مقابل
هم قرار میدهند و به اصل ماترياليسم ديالکتيک خيانت میورزند .لنين در مورد اين
گونه افراد میگفت" :از نقطه نظر عوامانه و بورژوآمابانه ،مفهوم ديکتاتوری و
مفهوم دموکراسی يک ديگر را نفی میکنند .بورژوآ که معنای تئوری مبارزه طبقات
را نمیفهمد و در صحنه سياست هميشه ناظر زد و خوردهای کوچک دستجات و
فرقههای مختلف بورژوازی بوده است -ديکتاتوری را به معنای الغاء کليه آزادیها و
تضمينات دموکراسی ،به معنای انواع خودسریها و سوء استفاده از قدرت به نفع
شخص ديکتاتور تعبير مینمايد)".دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقﻼب
دموکراتيک چهارجلدی به فارسی جلد اول قسمت دوم صفحه .(١۶١
مبارزه طبقاتی و اعمال قهر انقﻼبی از جانب طبقهايکه در انقﻼب شرکت کرده و قصد
دارد قدرت سياسی را تصاحب کند امری بديهی است .ديکتاوری به مفهوم اعﻼم قهر
و سرکوب است و در انقﻼب اجتماعی و تﻼش برای کسب قدرت سياسی به صورت
اعمال زور يک طبقه برای درهم شکستن مقاومت طبقه ديگر به کار میرود و در
تمام طول تاريخ چنين بوده است .قهر ،مامای جامعه نوين از بطن جامعه کهن است.
اين اعمال قهر طبقاتی را به خودسری و اراده فردی و اعمال نفوذ و سوء استفاده از
قدرت شخص نسبت دادن ،ناشی از نادانی نيست ،ناشی از کينه طبقاتی است ،تا
زمانيکه تنها به صورت ايده باقی میماند ،نياز به سرکوب ايدئولوژيک دارد.
ديکتاتوری پرولتاريا اعمال قهر پرولتری اکثريت جامعه بر ضد اقليتی است که تا
کنون بر مسند قدرت بوده و از خودسری ،سوء استفاده شخصی با اراده و خودکامگی
فردی و يا طبقاتی بر ضد اکثريت محرومان جامعه استفاده میکرده است .ديکتاتوری
پرولتاريا میخواهد به اين بیعدالتی بیپايان ،پايان دهد و آنهم نه در کﻼم ،بلکه در
عمل و در اقتصاد و در پايه مادی زندگی عمومی مردم.
ديکتاتوری پرولتاريا ،ديکتاتوری اقليت نيست به همين جهت نيز نماد دموکراسی
است .اساسا هيچ طبقهای نمیتواند به صورت اقليت در دوران کم و بيش طوﻻنی در
حکومت باقی بماند .هر حکومتی بايد برای بقاء خود و حفظ سلطه خويش سعی کند،
متحدان خويش را بيابد و آنها را با شيوههای گوناگون و از جمله مزايای مادی به خود
ملحق نمايد و به اين وسيله بقاء خويش را تثبيت کند و يا اينکه قهر عريان و بیپروا را
موقتا به خدمت بگيرد .اين نتيجه را طبقات حاکمه در ممالک امپرياليتی با غارت
ممالک تحت سلطه و پرتاب قطعهای از غنايم غارتگرانه خويش به سفره ديگر طبقات
اجتماعی که در قدرت سياسی شرکت ندارند ،کسب مینمايند .لفظ "اشرافيت کارگری"
را لنين به اين عده اطﻼق میکند که زمينه مادی پيدايش اپورتونيسم و رويزيونيسم در
جنبش کارگری هستند.
در جائيکه ديکتاتوری پرولتاريا اعمال میشود نيز بايد پرولتاريا در هر مرحله
مشخص مبارزه برای سرکوب دشمن طبقاتی و گام برداشتن به پيش ،نيروهايی را که
با آنها دارای منافع مشترک است متشکل کرده به خود ملحق نمايد .پرولتاريا برای
پيروزی بر دشمن به متحد نياز دارد و اين متحد را ...ادامه در صﻔحه ٣
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 ١٠٠سالگی انقﻼب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای
سرمايهداری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريم

،
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جنگ گاز بر سر تسﻠﻂ...
در منطقه در میآورد بلکه موجبات تامين
سوخت آنها نيز میشود .البته تامين انرژی
فسيلی از روسيه وابستگی اروپا را به
روسيه افزايش میدهد ولی اين وابستگی
میتواند توسط گاز ايران و قطر و عبور
آنها از مناطقی که تحت نفوذ مستقيم روسيه
نيست تا حدودی از وابستگی اروپا به گاز
روسيه بکاهد .همين سياست را اروپا با
خريد گاز از آذربايجان و آسيای ميانه که از
ترکيه عبور میکند تا حدودی تامين کرده
است .ولی امپرياليسم آمريکا با اين وضعيت
موافق نيست .سياست راهبردی اين
امپرياليسم کنترل مواد سوختی در جهان اعم
از فسيلی و يا هستهای است .استقﻼل نسبی
اروپا در عرصه تامين مواد سوختی،
شکستن بند تحريمهای غير قانونی و
قلدرمنشانه آمريکا نسبت به روسيه را نيز
در ضمن به دنبال دارد .اين وضعيت برای
آمريکا خوشآيند نيست .آمريکا بعد از از
دست دادن ايران سرمايههای سياسی سنگين
خويش را در عربستان سعودی و قطر و
امارات متحده عربی متمرکز کرده است تا
با کنترل خليج فارس ،دريای احمر و باب-
المندب ،سرنخ سوخت جهان را که به چين
و ژاپن و اروپا میرود در دست داشته
باشد .ولی اين حساب با شکست در جنگ
سوريه و امکان ساختن لوله انتقال گاز از
طريق ايران ،عراق ،سوريه و لبنان به
دريای مديترانه بهم خورده است .قطر اين
وضعيت را میبيند و امکان بيرون آمدن از
زير فشار عربستان سعودی را حس میکند.
برای قطر نيز با صرفهتر است که به اين
طرح بپيوندد .آمريکا نيز تﻼش میکند با
علم کردن طرح "استقﻼل" کردهای عراق
و حمايت از "حق تعيين سرنوشت" کردهای
سوريه به دست آمريکا و همکاری با آنها،
به ايجاد اسرائيل دوم در منطقه ،به تقويت
داعش و اعزام تروريست به منطقه بپردازد
و از ساختمان لولههای انتقال گاز جلوگيرد.
آمريکا با بيشرمی و گردن کلفتی پا را از
اين هم فراتر نهاده است و مستقيما به اروپا
برای ساختن لولههای انتقال گاز از روسيه
فشار میآورد تا جلوی ساختمان آنرا
بلطايفالحيل بگيرد .مصوبات اخير کنگره
آمريکا که آنرا به صورت قانون معتبر
برای همه جهان درآورده است ،کنسرنها و
شرکتهای اروپائی را تهديد میکند که
چنانچه آنها در نقض محاصره و تحريهای
آمريکا نسبت به روسيه عملی انجام دهند،
آنها را سخت مورد مجازات قرار دهد .اين
اقدام آمريکا نه تنها ناقض حقوق ملل است
که تا کنون نقض آن در يوگسﻼوی ،عراق،
ليبی ،سوريه ،اوکرائين و ..مورد تائيد و
استفاده خود امپرياليستهای اروپائی نيز بوده
است ،حاﻻ به ضد خود بدل شده و گريبان
اروپا را گرفته است .لشگر کشی آمريکا
شروع شده است .در داخل آمريکا قانون
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حمايت از محيط زيست را به دور انداختهاند
تا بتوانند بهتر از طريق حفاری عميق در
ﻻيههای سنگی زير زمينی ) (frackingبه
استخراج گاز بپردازند .کنسرنهای آمريکائی
میخواهند اين گاز را در آمريکا به گاز
مايع بدل کنند و آنرا در اروپا به فروش
برسانند .برای اين کار به پايانههای منفرد
گاز طبيعی که زيرساخت ﻻزم را برای
صادرات گاز فراهم میکند و همراه با
شبکههای به همپيوسته و عظيمی از خطوط
لوله و ايستگاههای پمپاژ هستند نياز دارند
که ساختمان آنها زمان میبرد .آمريکا اين
زمان را در رقابت با روسيه ندارد و لذا بايد
در کار انتقال لوله گاز روسيه اخﻼل کند.
وزير امور خارجه آلمان آقای "زيگمار
گابريل")  (Sigmar Gabrielکه شاهد
دسيسههای آمريکاست اظهار داشت" :تامين
انرژی سوخت اروپا يک مسئله مربوط به
اروپاست و نه اياﻻت متحده آمريکا" .به
نظر گابريل ساختن لوله انتقال گاز"نورد
استريم (Nordstream 2)"٢از روسيه به
آلمان به علت منافع راهبردی آمريکا با
مخالفت آنها روبرو شده است .اين پروژه نه
از نظر اقتصادی و نه از نظر سياسی و
نظامی به نفع آمريکا نيست .به همين جهت
وی  ٢٠١٧/٠۶/١۶در روزنامه زود دويچه
سايتونگ اظهار داشت آمريکا" :مخالف
ساختن لوله انتقال نورد استريم  ٢است تا
گاز روسيه را از بازارهای اروپا بيرون
کنند و شرايط واردات گاز مايع را برای
آمريکا به اروپا مناسب گردانند".
"گابريل") (Sigmar Gabrielو آقای
" ِکرن") (Kernرئيس جمهور اتريش
مشترکا اظهار داشتند" :که آمريکا منافع
ملی اقتصادی خويش را به صورت
غيرمجاز با سياست خارجی خويش پيوند
میزند" .در اين پروژه شرکت گازپروم
روسيه توافق نامه مشارکت با شرکتهای
"ای
و
"ب.آ.اس.اف")(BASF
آلمان،
از
اون")(E.ON
"انژی") (ENGIEفرانسه" ،او ام
وی") (OMVاز اتريش و "شل")(Shell
انگليسی  -هلندی برای ساخت خط لوله
گازی نورد استريم  ٢-را امضا کرده است.
ولی آمريکا با فشار و تهديد می خواهد
جلوی انجام اين امر را بگيرد .کشورهای
بالتيک ،لهستان و اوکرائين به عنوان ابزار
اعمال فشار آمريکا بر اتحاديه اروپا به
حساب میآيند و میخواهند مانع انجام اين
معامله شوند .آمريکا نه تنها اين شرکتها را
تهديد کرده است ،بلکه حتی تا جائی پيش
رفته که با اعمال نفوذ در روند ادغام
شرکت آمريکائی "پراکساير") (Praxairبا
شرکت آلمانی توليد کننده لولههای انتقال گاز
به نام "لين ِد") (Lindeتفوق و تسلط خويش
را در بازار رقابت تامين کند .روزنامه
آلمانی زود دويچه سايتونگ در  ٢ژوئن
 ٢٠١٧خبر داد که شرکت گاز
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"لين ِد") (Lindeبا رقيب آمريکائيش بنام
"پراکساير") (Praxairادغام شدهاند .بر
اساس آمار ارزش اين شرکت در بازار
بورس  ۶٧ميليارد يورو بوده و مرکزش در
ايالت کنتاکی آمريکاست .اين دو شرکت بعد
از ادغام به يکی از بزرگترين شرکتهای
جهان در عرصه ارائه صنايع گازی بدل
میگردند .آمريکا در کنار بسيج پارهای
ممالک اروپائی برای برهم زدن توافق
اروپا با روسيه ،در کنار تهديد شرکتهای
اروپائی ،در کنار قبضه کردن امکانات فنی
صنايع گازی در جهان جنبشی از "گرين
پيس") (Greenpeaceو سازمانهای غير
دولتی هوادار محيط زيست راه انداخته که
بايد با بسيج مردم و تبليغات عوامفريبانه
مانع شوند که در روسيه و آلمان در اثر
حفر گودال برای قراردادن لولههای انتقال
گاز در آنها به محيط زيست "صدمه"
بخورد .در اروپا بيکباره آمريکا هوادار
حفظ محيط زيست شده است و دلش برای
تخريب محيط زيست در روسيه و آلمان
میسوزد .رقابتی که بر سر فروش گاز
طبيعی و ارزانقيمت از طريق اتصال خط
لولههای انتقال گاز به اروپا با استفاد از گاز
گرانقيمت مايع در گرفته است که در
صورت پيروزی آمريکا کنترل اروپا را در
دست آمريکا قرار خواهد داد ،تاثيراتش را
در منطقه در نزديکی ايران و قطر و نزاع
عربستان سعودی و قطر نيز نشان داده
است .مبارزه بر سر تصاحب بازار
مصرف گاز تازه آغاز شده است و ايران
نقش مهمی در اين بازی سياسی راهبردی
ايفاء میکند .در مبارزه با رژيم جمهوری
سرمايهداری اسﻼمی نبايد به بلندگوی
عربستان سعودی ،اسرائيل ،آمريکا در
جهان بدل شد و مانند سازمان جاسوسی
مجاهدين خلق به مردم ايران خيانت کرد.
*****
نﻔی ديکتاتوری پرولتاريا...
در هر مرحله از انقﻼب با توجه به حل
وظايفی که در مقابلش قرار دارد پيدا کرده
و بسيج میکند .تجربه کمونيستهای بلشويک
شوروی برای ما بسيار آموزنده است.
پرولتاريا در مبارزه اجتماعی برای نيل به
اهداف خويش به اين امر توجه میکند که با
کدام طبقه و قشر اجتماعی و در کدام مرحله
و شرايط مبارزه سياسی به "اراده واحد"
نايل شود .اين "اراده واحد" گويای کسب
اکثريت در هر مرحله مشخص با سرکردگی
ومديريت پرولتارياست .اين ترکيب اکثريت
نيست که ماهيت سياست را تعييين میکند،
رهبری اين اکثريت
بلکه ماهيت سياستی که
ِ
را به دست آورده است ،بيانگر ماهيت اين
جمع طبقاتی است .در زمينه جلب نيروی
اکثريت برای ...ادامه در صﻔحه ۴

سرنگون باد رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی ،به دست مردم ايران
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صفحه ۴

جمله در "مسايل لنينيسم" اين ايده
نﻔی ديکتاتوری پرولتاريا...
از فيسبوک توفان انگﻠيسی ديدن کنيد!
مارکس در مورد ديکتاتوری
:
کند
انقﻼب لنين چنين بيان می
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fr
پرولتاريا را که توسط لنين به صورت
"پرولتاريا بايد انقﻼب دموکراتيک را
ef=ts
مشخص در عمل انقﻼبی تحقق يافته
به آخر برساند بدينطريق که توده
است با تجارب و اسناد تاريخی به
دهقانان را به خود ملحق نمايد تا
شرح زير بيان میکند:
بتواند نيروی مقاومت حکومت مطلقه
"در اين مواد برنامهى حزب
را جبرا منکوب و ناپيگيری
کمونيست)بلشويک( اتحاد شوروی
بورژوازی را فلج سازد .پرولتاريا
دربارهى دستجات اجتماعی روستا و
بايد انقﻼب سوسياليستی را به انجام
هر مرحله مشخص و برای حل وظايف
برساند بدينطريق که توده عناصر نيمه مشخص همان مرحله گويای اکثريت جامعه راجع به رفتار حزب نسبت به آنان چه گفته
پرولتاريای اهالی را به خود ملحق کند تا است که تحت رهبری پرولتری قرار گرفته شده است؟ گوش کنيد:
بتواند نيروی مقاومت بورژوازی را جبرا در مسير هموار کردن راه استقرار "حزب کمونيست روسيه در تمام فعاليت
خويش در روستا مانند سابق به قشرهای
در هم شکند و ناپيگيری دهقانان و خرده سوسياليسم گام میگذارد.
بورژوازی را فلج سازد)".لنين همانجا در رفيق استالين در اثر تاريخی خويش که پرولتری و نيم پرولتری روستا تکيه کرده،
اثر دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در جمعبندی از انقﻼب اکتبر و پيروزی لنينيسم حوزههاى حزبی در ده ،سازمانهاى
انقﻼب دموکراتيک صفحه  -١٢٢تکيه از است اين رويدادها و مضمون تاريخی آنها دهقانان تهيدست ،نوع مخصوصی از
اتحاديههاى پرولتری و نيمه پرولتری
لنين(.
را چنين تنظيم میکند:
لنين در جای ديگر مینويسد" :خير ،نيروئی "...مسئلهى تودههای زحمتکش خرده روستا و غيره تشکيل داده ،آنها را با تمام
که قادر است به "پيروزی قطعی بر بورژوازی شهر و ده و مسئلهى جلب اين وسائل ممکنه با پرولترهای شهری نزديک
تزاريسم" نائل گردد فقط ممکن است مردم تودهها به طرف پرولتاريا عمده ترين کرده ،از زير نفوذ بورژوازی روستا و
يعنی پرولتاريا و دهقانان باشند ،در مسئلهى انقﻼب پرولتاريائی است .استحکام منافع خرده مالکانه رهانيده و بدين ترتيب
صورتی که نيروهای اساسی و بزرگ در ديکتاتوری پرولتاريا و مقدرات انقﻼب قبل از هر چيز آنها را به شکل نيروی
نظر گرفته شود و خرده بورژوازی ده و وابسته به آن است که اين جماعت زحمتکش مستقلی متشکل می سازد.
شهر)که ايضا از "مردم" هستند( بين اين و شهر و ده در مبارزه برای بدست آوردن سياست حزب کمونيست روسيه نسبت به
آن تقسيم گردد" .پيروزی قطعی انقﻼب ،قدرت از کدام طرف پشتيبانی کند ،از کوﻻکها و بورژوازی روستا عبارت از
تمايﻼت
عليه
قطعی
برتزاريسم" عبارتست از استقرار بورژوازی يا از پرولتاريا و ذخيرهى کدام مبارزهى
ديکتاتوری انقﻼبی دموکراتيک کارگران و يک از اين دو باشد ،ذخيرهى بورژوازی يا استثمار طلبانهى آنها و فرو نشاندن مقاومت
ذخيرهى پرولتاريا .شکست انقﻼب سال آنها در مقابل سياست شوروی می باشد.
دهقانان)".همانجا صفحات  ۵٨تا .(۵٩
به وی ايراد میگرفتند که دهقانان و  ١٨۴٨و  ١٨٧١فرانسه بيشتر برای آن بود سياست حزب کمونيست روسيه نسبت به
کارگران دارای منافع مشترک طبقاتی که ذخيرههای دهقانی به طرفداری از دهقانان ميانه حال عبارت است از جلب
نيستند و لذا در جلب اين نيروی اکثريت بورژوازی برخاستند .انقﻼب اکتبر پيروز تدريجی و منظم آنان به کار ساختمان
برای تحقق آمال پرولتری ،نمیتوان از گرديد چون توانست ذخيرههای دهقانی سوسياليستی .حزب اين وظيفه را در مقابل
ديکتاتوری واحد آنها صحبت کرد و لنين بورژوازی را از کف وی خارج کند ،چون خود قرار می دهد که آنها را از کوﻻکها
پاسخ میداد" :يکی از اعتراضاتی که توانست اين ذخائر را به سوی پرولتاريا جدا سازد ،نسبت به احتياجاتشان توجه دقيق
انقﻼبی جلب نمايد و پرولتاريا در اين انقﻼب يگانه مبذول دارد ،عليه عقب ماندگيشان ،بدون
"ديکتاتوری
شعار
برضد
دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان" میشود نيروی رهبری تودههای ميليونی مردم اين که ابداً فشاری وارد آورد ،به وسيلهى
تأثير ايدئولوژيک مبارزه نمايد و از اين راه
اين است که اين ديکتاتوری ﻻزمهاش "اراده زحمتکش شهر و ده گرديد.
واحد" است)"ايسکرا" شماره  (٩۵در کسی که به اين مسئله پی نبرد ،آن کس آنها را به طرف طبقهى کارگر جلب کند و
حاليکه پرولتاريا نمیتواند با خرده -هيچگاه نه چگونگی انقﻼب اکتبر ،نه در مواردی که با منافع حياتی دهقانان
بورژوازی اراده واحد داشته باشد .اين طبيعت ديکتاتوری پرولتاريا و نه باﻻخره ميانه حال تماس دارد ،در سازشهاى عملی
اعتراض بیپايه است زيرا بنای آن بر وضعيت اختصاصی سياست داخلی با آنان ساعی بوده ،در تعيين طرز اجرای
تغييرات سوسياليستی نسبت به آنان
تفسير مجرد و "متافيزيکی" مفهوم "اراده حکومت پرولتاريائی ما را خواهد فهميد.
واحد" گذارده شده است .اراده ممکن است ديکتاتوری پرولتاريا صرفا ً عبارت از قرار گذشتهائی بنمايد)".تکيه از استالين است(،
در موردی واحد باشد و در مورد ديگر گرفتگان در رأس حکومت نيست که با )کنگرهى هشتم حزب کمونيست )بلشويک(
نباشد .فقدان وحدت در مسايل سوسياليسم و دست دلسوزانهى يک "استراتژ آزموده" ،روسيه ــ گزارش تند نويسی ص(٣٩۶ .
در مبارزه برای سوسياليسم مانع وحدت "ماهرانه" "دست چين" شده و به فﻼن يا آزمايش کنيد ،ببينيد می توانيد بين اين مواد
اراده در مسايل دموکراتيسم و مبارزه در بهمان قشر اهالی "عاقﻼنه تکيه کرده برنامه و شعار لنين کوچک ترين تفاوتی
راه جمهوری نمیگردد .فراموش کردن اين باشند" .ديکتاتوری پرولتاريا اتحاد طبقاتی ولو لفظی هم باشد ،بيابيد! شما چنين فرقی
موضوع به معنای فراموش کردن فرق پرولتاريا و تودههای زحمتکش دهقانان را نخواهيد يافت زيرا چنين فرقی در
منطقی و تاريخی ميان انقﻼب دموکراتيک است که برای سرنگون ساختن سرمايه و طبيعت هم وجود ندارد .عﻼوه بر آن ،هيچ
و سوسياليستی است").همانجا صفحه برای پيروزی نهائی سوسياليسم ،منتها با جای شبههاى نمی تواند باشد ،که شعار لنين
اين شرط که نيروی رهبری کنندهى اين نه تنها مخالف تصميمات کنگرهى هشتم
.(١٠٠
لنينيسم مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا را که اتحاد پرولتاريا است ،برقرار می مربوط به دهقان ميانه حال نيست بلکه
ديکتاتوری اکثريت جامعه بر ضد اقليت گردد).استالين -انقﻼب اکتبر و تاکتيک برعکس مناسب ترين طرز افادهى صريح
استثمارگر و ارتجاعی است با برجستگی کمونيستهای روس چاپ مسکو به فارسی اين تصميمات می باشد .و اما اين خود
واقعيتی است که برنامهى حزب کمونيست
نشان داد .گرچه اين اراده واحد میتواند از ص  -١۴٠تکيه همه جا از توفان(.
ترکيبهای طبقاتی گوناگون باشد ،ولی در در دو جلد آثار منتخب رفيق استالين ،از )بلشويک( اتحاد ...ادامه در صﻔحه ۵

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دشمن شماره يک بشريت است
ِ
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نﻔی ديکتاتوری پرولتاريا..
شوروی در ماه مارس  ١٩١٩در کنگرهى
هشتم حزب که به خصوص مسئلهى دهقان
ميانه حال در آن ،مورد مذاکره بود،
تصويب شد ،حال آن که مقالهى لنين عليه
پيتيريم ساروکين ،مقالهاى که شعار سازش
با دهقان ميانه حال را اعﻼم داشت ،در ماه
نوامبر سال  ١٩١٨يعنی چهار ماه قبل از
کنگرهى هشتم حزب در مطبوعات درج
گرديد.
مگر واضح نيست که کنگرهى هشتم حزب،
شعار لنين را که در مقالهى وی عليه پيتيريم
ساروکين اعﻼم گشت ،به منزلهى شعاری
که حزب در فعاليت خود در روستا طی تمام
دورهى کنونی ساختمان سوسياليستی موظف
است آن را سرمشق خويش قرار دهد ،تمام
و کمال تائيد نمود؟
نمک شعار لنين در چيست؟
نمک شعار لنين در اينست که اين شعار به
طور درخشانی وظيفهى سه گانهى واحد
مربوط به فعاليت حزبی را در روستا درک
که در يک فرمول
می کند ،وظيفهاى
فشرده افاده شده است :الف( به دهقان
تهيدست تکيه کن؛ ب( ترتيب سازش با
دهقان ميانه حال را فراهم آور؛
ج( دقيقهاى هم مبارزه را عليه کوﻻک قطع
نکن .اکنون آزمايش کنيد و يکی از
حصههاى اين فرمول را به منزلهى اساس و
مبداء فعاليت امروزی در روستا برداريد و
ساير حصههاى آن را فراموش کنيد ــ در
اين صورت شما حتما ً در بن بست خواهيد
افتاد .آيا در شرايط مرحلهى کنونی
ساختمان سوسياليستی بدون تکيه کردن به
دهقانان تهيدست و بدون مبارزه عليه
کوﻻک سازش حقيقی و استوار با دهقان
ميانه حال ممکن است؟ ممکن نيست .آيا در
شرايط ترقيات امروزی بدون تکيه کردن به
دهقانان تهيدست و بدون سازش با دهقانان
ميانه حال مبارزهى موفقيت آميز عليه
کوﻻک ممکن است؟ خير؛ غيرممکن است.
چگونه می توان اين وظيقهى سه گانهى
واحد کار حزبی را در روستا با
مناسب ترين وجهی در يک شعار عمومی
بيان نمود؟ گمان می کنم شعار لنين با
مناسب ترين وجهی اين وظيفه را بيان کرده
است .بايد اذعان کرد که مناسب تر از آن
چه لنين گفته است ،نمی توان گفت)"...مقاله
استالين" :لنين و مسئله اتحاد با دهقانان
ميانه حال" -در کتاب مسايل لنينيسم چاپ
مسکو به فارسی صفحات  ٣٢٢تا .(٣٢۴
استالين به بهترين وجهی نظريات لنين و
درک کمونيستی از ديکتاتوری پرولتاريا را
تدوين کرده است .مخالفت با ديکتاتوری
پرولتاريا به مفهوم مخالفت با ديکتاتوری
اکثريت جامعه ،مخالفت با حزب طبقه
کارگر و دولت طبقه کارگر و ساختمان
سوسياليسم است .حزب رويزيونيستی توده
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توفان درتوييتر
Toufanhezbkar
حزب کارايران)توفان(
درفيس بوک
Toufan HezbeKar

ايران ديکتاتوری پرولتاريا را از برنامه
خويش حذف کرده و مانند سوسيال
دموکراتها به دنبال دولت همگانی تمام خلق
است و ديکتاتوری بورژوازی را پذيرفته
است .تجليل از صد سالگی و آموزش از
انقﻼب اکتبر از جمله تجليل از اصل
ديکتاتوری پرولتارياست.
*****
محيﻂ زيست و انرژی...
سازی ثروتهای عمومی مردم در
کشورهائی که شامل نظم زدائی و قانون
زدائی می شوند ،با ايجاد راه فرار برای
سرمايه های خارجی تا مقررات زيست
محيطی درون کشور خويش را دور بزنند،
بُعد جديدی را به اين چالشها افزوده است .
ممالک امپرياليستی اروپا و آمريکا با تبليغ
فرهنگ مصرفی و افزايش توليد بی رويه
برای کسب سود حداکثر مسئوليت واقعی
آلودگی محيط زيست را بعهده دارند .آنها در
قرون گذشته خوردند و بردند و به اقتصاد
خويش به بهای نابودی محيط زيست که
متعلق به تمامی بشريت است سر و صورت
دادند و تجارب فراوان کسب نموده و به فن
آوری پيشرفته دست يافتند .در اثر اين
ريخت پاش سرمايه داری زمينی سوخته
بجای مانده است که در تکامل خود امکان
زيست بشر را به خطر می اندازد .سرمايه
داری امپرياليستی در ممالک خود قادر
نيستند به زدودن سمومی که خود توليد کرده
اند بپردازند .خاک آنها به علت کوچکی می
تواند به انبار سموم و آب بارانهای اسيدی،
رودخانه ها و درياهای آلوده ،مزارع مملو
از کودهای خطرناک شيميائی بدل شود .آنها
اين سموم را به صور قانونی و غير قانونی
به ممالک تحت سلطه صادر می کنند .انبار
تفاله های آنها در آلبانی ،کوزوو و بسياری
ممالک آفريقائی ...نمونه های بارز آن
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هستند .آنها بخشی از اين سموم را با صحنه
سازی از طريق شرکتهای خصوصی غير
قابل کنترل که گواهينامه های توجيهی برای
اين دول مسئول صادر می کنند ،به دريا می
ريزند .صدمه ای که به جنگلها ،آبهای زير
زمينی ،افزايش گازهای سمی در فضا که به
افزايش بيماريهای ريوی و پوستی منجر می
شود ،به منابع تغذيه دريائی وارد می شود
زنگ خطر را به صدا درآورده است .در
مقابل اين سياست نابودی محيط زيست به
مصداق بعد از مرگ من چه دريا چه
سراب ،مردم اين ممالک و ممالک تحت
سلطه و وابسته به مقاومت برخاستند و
دولتها را وادار کردند با تنظيم قوانينی در
حفظ محيط زيست بکوشند .
بورژوازی امپرياليستی از اين اعتراض
عمومی برحق ،ابزاری ساخت تا نخست به
صنايع و فن آوری مدرنی دست يابد که آنرا
در درجه نخست برای کسب رهبری در
عرصه فن آوری بکار گيرد و با تبليغات
فراوان سياست عامه پسند حفظ محيط
زيست را جا بياندازد .امپرياليست آلمان در
اين عرصه پيشتاز بود و رهبری فن آوری
مدرن در اين زمينه را به کف آورد و با
زور تبليغات و در کادر تضادهای
امپرياليستی می خواهد آنرا به ساير
امپرياليستها نيز تحميل کند .زيرا در نتيجه
توجه به محيط زيست ،بهای کاﻻها افزايش
يافته و از قدرت رقابت امپرياليست آلمان
می کاهد .امپرياليستهای اروپائی با فشار
آلمان و فشار افکار عمومی در داخل
کشورشان و محدوديتهای جغرافيائی که
داشتند مجبور شدند به اين سياست تن در
دهند و در پی حفظ محيط زيست که بی
توجهی به آن عواقب وخيمی در آينده دارد
تﻼش کنند .سخن از انرژی جايگزين به
ميان آمد که بايد آنرا تکميل کرد تا در
فردای جهان بدون نفت و گاز بتوان از اين
انرژی برای بقاء بشريت استفاده نمود .اين
انرژی جايگزين بر اساس سطح دانش
کنونی بشری در بهترين حالت تنها  ٢٠در
صد نياز انرژی اين ممالک را تامين می
کند .برای تقويت اين سياست که در حقيقت
تقويت بخش معينی از بورژوازی صنعتی
در اين عرصه است ،آلمانها به کسانيکه به
صرفه جوئی انرژی با توسل به انرژی
جايگزين دست می زنند مزايای مالياتی و
در حقيقت نوعی يارانه دولتی از مجموعه
ثروت ملی در نظر گرفتند.
تبليغات امپرياليستی آلمان که می شود
روزی انرژی بادی و خورشيدی و ...را
جايگزين انرژی فسيلی و هسته ای با همين
سطح توليد و مصرف کنونی کرد ،با انگيزه
اقتصادی فروش کاﻻهای صنايع محيط
زيستی آلمان صورت می پذيرد .انرژی
جايگزين در واقع اکنون انرژی مکمل است
و تنها می تواند ...ادامه در صفحه ۶
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محيط زيست و انرژی...
در کنار انرژی هسته ای و فسيلی بقاء يابد
و به طول عمر منابع انرژی بيفزايد .توليد
ابزار و وسايل و فن آوری انرژی جايگزين
خود به انرژی متمرکز و مستمر نياز دارد.
بدون انرژی مستمر و متراکم نه می توان
معادن مس را استخراج کرد ،نه کابل مس
توليد کرد و نه موتور و ژنراتور برق
بوجود آورد.
استفاده از انرژی هسته ای مانع از آن است
که گاز کربنيک که خطرناک برای آلودگی
هوای تنفسی مردم و محيط زيست است،
توليد شود .امروز دانش بشری بر اين
واقعيت صحه می گذارد که انرژی هسته ای
تميزتر از انرژی فسيلی در جهان بوده و
کمترين خطر را به طور نسبی متوجه محيط
زيست می کند .طبيعی است که نيروگاههای
هسته ای بايد همواره تحت نظارت بوده و
مهار شوند ،ولی اين اقدام ،يک امر فنی و
علمی بوده که بشريت بايد با پيشرفت علوم
از خطرات آن بکاهد و نه آنکه آنرا از ترس
ايجاد خطر به دست فراموشی بسپارد و
تعطيل کند .اين سرعت پيشرفت و تکامل
فنی توليدی و علمی در دنيای امروز و در
قرن گذشته ،مديون استفاده از انرژی هسته
ای بوده است و به همين جهت نيز ممالک
امپرياليستی و سرمايه داری بدون استثناء يا
به تکامل اين نيروگاهها مشغولند و يا تعداد
بيشتری از آنها می سازند و يا از آنها
نگهداری می نمايند .اين ممالک در پی
مالکيت انحصاری انرژی هسته ای در
جهان هستند .مشکل نگهداری تفاله های
اتمی نيز بيشتر شامل کشورهای واقع در
مرکز اروپا می شود که تراکم جمعيت در
آنها بيشتر است .ممالک پهناور و بزرگ
جهان با مشکل کمتری در اين زمينه روبرو
بوده و می توانند با تکامل دانش بشری نه
تنها به انبار کردن مناسبتر اين تفاله ها
بپردازند ،بلکه از اين تفاله نيز در آينده با
پيشرفت فنآوری و دستيابی بشريت به دانش
پيشرفته تر ،استفاده علمی ﻻزم را بنمايند .
امپرياليست آمريکا که سر زمين وسيعی را
در اختيار دارد به بهانه اينکه هنوز
پژوهشهای علمی نتوانسته ثابت کند که
افزايش گرمای کره زمين ناشی از گازهای
گلخانه ايست ،حاضر نيست به فشار
اروپائی ها تن در دهد و اين امر مانند
استخوان ﻻی زخم در تمام همايشهای محيط
زيست در جهان خودنمائی می کند .گرچه
اخيرا دولت اوباما تا حدودی به اين فشارها
تن در داده است ،ولی هنوز تحول مهمی در
عرصه سياست محيط زيست در آمريکا
نمی بينيد .آنها تﻼش دارند با انعقاد
قراردادهای بين المللی بار آلوده توليد
خويش را به ساير ممالک منتقل کنند .از اين
گذشته نبايد فراموش کرد که امپرياليستها
محيط زيست را برای ساير ممالک جهان
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نيز آلوده می سازند و بجای آنکه به آنها
حداقل خسارتی بپردازند از آنها طلب می
کنند که از آلودگی محيط زيست جلوگيری
کنند .اين شعار امپرياليستی سياست ممانعت
از توسعه ساير کشورهاست .در حقيقت
امپرياليستها می کوشند ابزار دفاع از محيط
زيست را در پشت چهره انسانی وسيله ای
کنند تا از تحول و تکامل صنايع در اين
کشورها جلوگيرند .اين کشورهای زير
سلطه و به اصطﻼح غير متعهد بايد تنها
انبار سموم ممالک امپرياليستی بوده و
کاﻻهای خويش را از آن کشورها وارد
کنند .دولت چين و روسيه به زير بار اين
فشار اروپائی ها نرفته اند .چينيها و هندی
ها می گويند که مسئوليت بيش از يک قرن
آلودگی محيط زيست به عهده ممالک
پيشرفته است و حال که ما در پی تکامل و
گسترش صنايع خود هستيم ما را به آلودن
محيط زيست متهم می کنند .طبيعتا اگر
ممالک امپرياليستی کوچکترين صداقتی در
حفظ محيط زيست و جان انسانها داشتند،
بايد حاضر می شدند که فنآوری و تجارب
اکتسابی خويش را به بهای عادﻻنه در
اختيار ساير ملل نيز قرار دهند تا آنها
مجبور نشوند راه اين ممالک را با آلوده
کردن محيط زيست از نو ادامه دهند و
محيط زيست را بيشتر بياﻻيند.
سياست حفظ محيط زيست برای ممالک
پيشرفته که به بهای نابود کردن محيط
زيست ،به گرده ديگران بار خود را به
علَم کردن
مقصد رسانده اند ،اين است که با َ
اين سياست از تکامل و تحول صنعتی ساير
ممالک جلوگيری کنند .هدف آنها در واقع
کسب سود حداکثر به بهای عقﺐ نگهداشتن
ساير ممالک است وگرنه چگونه می توان
توضيح داد که به پاس قواعد و مقررات
سازمان تجارت جهانی ،سرمايه های
امپرياليستی به ممالکی هجوم می برند که
از جمله قوانين برسميت شناخته شده محيط
زيست در آنها کاربُردی نداشته و توليد
کاﻻی آنها ارزانتر تمام می شود .به سخن
ديگر محيط زيست را می شود بجز در
ممالک متروپل در ساير احاد جغرافيائی-
سياسی به زير پا گذاشت .آيا اين بهترين
نمونه برای بی اعتقادی به مضمون واقعی
محيط زيست که بايد به رهائی انسانها و
سﻼمتی آنها خدمت کند نيست؟
در ممالک متروپل با اجرای اين سياست؛
عرصه های جديدی در توليد وسايل و ابزار
و محصوﻻتی که توليد آنها برای حفظ محيط
زيست ﻻزم است ،بوجود آمده اند .اين
ممالک اين محصوﻻت را به بهای گزاف
صادر کرده و يا در بازار داخلی به فروش
می رسانند و اين در حالی است که هماهنگ
با آن ،محصوﻻت ارزان قيمتی از آن
ممالکی وارد می کنند که برای توليد آنها
هيچيک از موازين محيط زيستی رعايت
نشده است.
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از اين گذشته امپرياليستها ابزار جديد
حقوقی برای به زير سلطه کشيدن ممالک
ضعيفتر اختراع کرده اند و آن حق آلودگی
محيط يا نظام مبادله سهميه انتشار آلودگی
می باشد .به موجب اين حق هر کشوری
مالک سهميه معينی برای انتشار آلودگی
هوا می گردد و چنانچه از اين سهميه تخطی
کرد بايد جريمه بپردازد .وقتی پای حق به
ميان آمد بی حقوقی نيز عرض اندام می
کند .اين حق را از آن جهت اختراع کرده
اند تا بتوانند فورا آنرا زير پا بگذارند.
ممالک امپرياليستی با فن آوری مدرن که تا
کنون بر اساس تخريب محيط زيست بدست
آورده اند ،علی اﻻصول قادر اند از تاثير
مخرب بسياری مواد آﻻينده جلوگيری کنند
و در نتيجه به افزايش توليد پرداخته بدون
اينکه از حد تعيين شده حق انتشار آلودگی
محيط زيست تجاوز کرده باشند .اين امر
برای ممالک توسعه نيافته و يا عقب مانده
تر ممکن نيست ،لذا از نظر اقتصادی
مقرون به صرفه نمی باشد که به ديکته
امپرياليستها تن در دهند وگرنه بايد همواره
در پس کاروان تمدن دوان دوان بدوند و
هرگز قادر نخواهند بود اين عقب ماندگی را
جبران کنند .ايجاد حق انتشار آلودگی و
تعيين سهميه برای آن ،سازوکاری برای
کنترل توليد ساير ممالک عقب مانده تر
است .کنترل صنايع ممالک وابسته و در
حال توسعه و قدرتهای نوظهور اقتصادی،
بدست ممالک متروپل می افتد .
برسميت شناختن حد نصابی به عنوان حق
انتشار آلودگی محيط زيست ،در عمل به اين
معناست که هوا نيز به صورت کاﻻ در می
آيد و فروشی می شود .ديگر نمی شود
هوای مفت و مجانی تنفس کرد .روزی که
انسانها بخاطر سياستهای انسان براندازانه
سرمايه داری مجبور شوند در خيابانها با
ماسک حرکت کرده و در آينده با خود
کپسولهای اکسيژن حمل کنند چندان دور
نيست .سرمايه داری کاری را که بعد از
خصوصی سازی با آب آشاميدنی مردم در
جهان کرد با استفاده از حق خصوصی
کردن هوا با هوای مفت و مجانی می کند..
هر جا سخن از حق می رود ميزانی پديد
می آيد تا ناحقی را بذهن متبادر سازد.
در اين نظام ،سهميه سازی برای انتشار
آلودگی چنين می شود که شرکتهای آﻻينده
نيازمند به داشتن سهميه آلودگی معادل با
ميزان انتشار آلودگی خود هستند و اين
سهميهها میتواند در بازار آلودگی مبادله
بورس
شود .در همين چند سال گذشته
ِ
سهميه بوجود آمده است ،و شما می توانيد
سهميه ساير ممالک را که قادر نيستند به
علت نازل بودن سطح توليد و مصرفشان از
مزايای اين حق سهميه انتشار آلودگی
برخوردار شوند استفاده کرده آنها را در
بازار بورس ابتياع کنيد .در حالی که کشور
فروشنده هرگز ...ادامه در صﻔحه ٧
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محيﻂ زيست و انرژی...
قادر نخواهد بود در آينده به ساختمان صنايع
زيربنائی دست زند ،کشور خريدار
امپرياليستی محق خواهد بود جهان را بيشتر
آلوده کند .در کنار اين روش غارتگرانه که
نقض همه اهداف اعﻼم شده در مورد حفظ
محيط زيست است شرکتهائی پيدا شده اند
که سهميه را خريداری کرده و برای دولتها
گواهينامه صادر می کنند .کاشف به عمل
آمده که بسياری از اين گواهينامه ها که بر
اساس آن دولتها و کارخانجات از حق
برسميت شناخته شده خويش تجاوز کرده
اند ،تقلبی بوده است .صنايع اتومبيل سازی
آلمان و فرانسه سالها با تقلب ،آمار جعلی در
مورد درجه آلودگی هوا توسط خودروهای
خويش منتشر می کرده اند تا بتوانند در
عرصه رقابت با ساير محصوﻻت رقبا،
برتری موقعيت اقتصادی جهانی خويش را
در صنايع خودرو سازی حفظ کنند .نمونه
ديگر نمونه برزيل است که شرکتهای
خارجی و همدستان داخلی آنها چگونه بدون
توجه به حفظ محيط زيست در پی کسب
سود حداکثر بوده و زمينه هستی مردم را از
ميان می برند و به محيط زيست صدمات
جبران ناپذيری می زنند.
شکستن سد "باطله" در برزيل که مايعات
آلوده به مواد آهنی را در پشتش جمع آوری
می کرد ،خسارت هنگفتی به برزيل وارد
آورده است که  ٨٠٠کيلومتر رودخانه
منتهی به دريا را غير قابل استفاده کرده و
ميليونها تن ماهی و موجودات آبی را نابوده
نموده و کشاورزی و دامداری را در اين
منطقه از بين برده است .مسئوليت اين
فاجعه به گردن شرکت معدنی
"سامارکو )"(Samaroکه بر اساس يک
موافقتنامه ی مشارکت انتفاعی"جوينت
ونچر" بين شرکت خارجی "بی اچ پی
بيليتون استراليا" و شرکت "واله" برزيل
بوجود آمده ،قرار دارد .
*****

صفحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

به وصيت تو ...مهپاره...

را به وی بازگو کند خياطش میگريست و
با هقهق میگفت اگر میدانستم به چه نيتی
دوخت اين لباس را به من واگذار کرده
هرگز آنرا نمیدوختم.
در اول ماه مه نتوانست مانند هميشه پرچم
حزب کار ايران)توفان( را در رژه
کارگران در هلند حمل کند .ولی برای همه
زندگان پيام فرستاد که وقتی بر مزارش
حاضر میشوند از آوردن گل خودداری
کنند .مخارج گل را در صندوقی بيفکنند که
برای ياری به خانواده نيازمندان ،زندانيان
سياسی و مبارزان کارگری ،قربانيان
آسيبهای اجتماعی به آن نيازی بيشتر است.
پيام وی به زندگان بود تا از رفتگان الهام
بگيرند و به آيندگان ياری رسانند و راه
نجات بشريت را به آنها نشان دهند .در بنياد
ياری به نيازمندان که وی با اين روحيه
شالوده آنرا ريخت چندين هزار يورو جمع
شد و کمکها هنوز ادامه دارند .مهپاره به
درونی زندگان تکيه کرد ،آنها
هسته انسانی
ِ
را مورد خطاب قرار داد و به فکر واداشت
و آنها را تکان داد تا از خواب غفلت به در
آيند و در اين کارش موفق بود .ياری به اين
صندوق تنها يک مساعدت مالی نيست ،بيان
روح بزرگ انسانی و همدردی با ديگران
است.
مهپاره آهنی ،مه پارهای از آهن بود ،مه
پارهای از تبار ُکرد که با همسر
آذربايجانيش از وحدت ايران و حقوق
خلقهای ايران حمايت میکرد .وی ضامن
پيروزی را در وحدت طبقه کارگر و نه در
تفرقه ملی آنها میديد .وی مرگ خود را با
تدارکی آگاهانه برای بسيج عمومی مردم،
برگزار کرد و ما میگوئيم که رفيق مهپاره
تﻼش تو سراپا موفقيت بود.
با الهام از آرزوی مهپاره ،نخستين کمک
مالی از طريق خانوادهای رسيد که مصمم
بود هدايای نقدی جشن تولد خويش را،

مستقيما به صندوق بنياد غير انتفاعی مهپاره
بريزد ،با اين پيام که بيآموزيم و بياموزانيم
که از اين ببعد با برگزاری هر مراسمی نه
اگر همه ،بلکه حتی بخشی از آن هدايای
مالی را در راهی که مهپاره به ما نشان داد،
به نفع نيازمندان اجتماعی ،تحت تعقيب
بودگان سياسی ،قربانيان آسيبهای
اجتماعی ،مستقل از ايدئولوژی ،اعتقادات
دينی به عنوان ايرانی ميهندوست و عﻼقمند
به مردمان وطنمان به مصرف برسانيم .اين
درس را رفقای ما بايد در مکتب مهپاره
بياموزند و تبليغ کنند .هر انسان آگاه و با
وجدانی ،هر انسانی که به جمع میانديشد
مسلما برای اين پيشنهادات انسانی گوش
شنوا دارد .ما از همه دعوت میکنيم به ياد
مهپاره آخرين آرزوی وی را هميشه زنده
نگهدارند.
ما سوگند ياد می کنيم که شالوده بنيادی را
که برپا داشتی به نام خودت و با الهام از
روحيه انسانی تو حراست کنيم و از بنياد
مهپاره که هنوز هم مردم به آن کمک مالی
میکنند منبعی سازيم که دست نيازمندان را
بگيرد و سرمشقی برای همه زندگان باشد
تا از غيبت خود در آينده ستونی بسازند که
بر تارک آن نوری بدرخشد که برای همه
درخشان باشد .در اين باره باز سخن خواهيم
گفت.
*****
به توفان در تﻠگرام خوش آمديد

مقاﻻت توفان الکترونيکی شماره  ١٣٥مهرماه  ١٣٩۶را در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

توفان الكترونيكي در آغاز هر ماه ميﻼدي منتشر ميشود
toufan@toufan.org
سايت کتابخانه اينترنتی توفان
سايت آرشيو نشريات توفان
توفان در توييتر
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگﻠيسی

نشريات حزب کار ايران)توفان(

www.toufan.org

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

مبارزه با فساد و رشوهخواری تنها به دست يک حکومت مردمی عمﻠی است

،

شماره  ٢١١مهرماه ١٣٩۶

صفحه ٨

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

گامی در راه تاسيس بنياد غيرانتﻔاعی مهپاره برای ياری به نيازمندان
!Workers of all countries, unite

به وصيت تو عمل می کنيم ،رفيق مهپاره!

Toufan
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مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار
ايران)توفان( به کنگره پنجم حزب کار ايران.
اوضاع جهان-بخﺶ نخست

محيﻂ زيست و انرژی جايگزين
همه می دانند که تخريب و خسارت محيط
زيست جهان بر اساس نظام مبتنی بر کسب
سود حداکثر به هر قيمت ،کماکان ادامه دارد.
تداوم روند نابودی تنوع زيستی ،تداوم کاهش
ذخاير ماهيان و آبزيان و بيابان زايی که بيش
از پيش زمينهای حاصلخيز را از بين می
برد ،اثرات نامطلوب تغييرات آب و هوا در
اثر افزايش دمای زمين کماکان مشهود است.
بﻼيای طبيعی که به طور مکرر و مخرب تر
اتفاق می افتند و بر تواتر آنها افزوده می
شوند که بويژه کشورهای وابسته و در حال
توسعه در برابر آنها بسيار آسيب پذيرند ،و
تداوم آلودگيهای دريايی ،معدنی ،آب و هوا که
ميليونها زندگی پر اميد و آراسته را مورد
تهديد قرار ميدهند همچنان ادامه دارند.
جهانی سازی سرمايه ،انعقاد قراردادهای بين
المللی تحت عنوان حمايت از "آزادی
تجارت" و "نظم زدائی" که در قالب
فعاليتهای "سازمان تجارت جهانی"" ،مناطق
آزاد تجاری" وخصوصی...دامه در صﻔحه ۵
نشانی پست الکترونيکی

کمونيستها مخالف خودکشی هستند ،زيرا خودکشی اقدامی نوميدانه و تسليم در مقابل
مشکﻼت است .حال آنکه کمونيسم بيان اميد ،زندگی بهتر ،خدمت به بشريت و مبارزه
برای روز قطعی جدال ،روز نجات انسانهاست .برای نجات انسانها بايد رزميد ،از
ميدانهای نبرد سهمگين طبقاتی گذر کرد و با سربلندی از آن بيرون آمد .اين راه
بهيچوجه ساده نيست ،از فراز و نشيب بسيار برخوردار است ،به عقب نشينی و انتظار
و فرصت و پيشرفت نياز دارد .به همين جهت نيز مبارزه است ،مبارزه طبقاتی ،يک
نبرد با نيروی مقابل ،با دشمن طبقاتی است که به مقاومت دست میزند و اخﻼل میکند
تا مزايا و امتيازات ضد بشری و ناعادﻻنه خويش را برای خود و همکيشانش تا ابد
حفظ کند ،حتی به بهای نابودی محيط زيست ،کره زمين ،نوع بشر و انواع و اقسام
زندگان .اين چنين افرادی که نمايندگان سرمايه و غارتاند از ويروس خطرناکترند .اين
ويروس دشمن طبقاتی است که در خدمت منافع مالکيت خصوصی بر وسايل توليد عمل
میکند و خون میريزد و هستی بشريت را در خدمت منافع فردی به نابودی میکشد.
کمونيستها به هر نيروی مبارز و معتقد به رهائی انسان در اين سنگر مبارزه نياز دارند
و لذا راه عقب نشينی ،تسليم ،سرخوردگی وجود ندارد .کمونيستها بر ادامه مبارزه و
تداوم آن اعتقاد دارند و پای میفشارند.
مرگ مهپاره ولی خودکشی نبود ،يک انتخاب آگاهانه بود ،وی راه مبارزهی بعد از
زمان آنرا خودش
مرگی را برگزيد که شتابان به سراغش آمده بود .وی میخواست
ِ
تعيين کند و نه "نماينده پروردگار" .برای بيماری مهلک وی درمانی وجود نداشت،
پايان راه روشن بود ،ولی انتخاب زمان مرگ را وی آگاهانه تعيين کرد ،وی مديريت و
رهبری خاتمه زندگی را خود به کف گرفت و تمام جزئيات آنرا از قبل برنامهريزی
کرد .پرستاری که هر روز برای انجام وظايفش به نزد وی میآمد ،روزی خطاب به
عزيزان مهپاره ابراز داشت :شما که خودتان همه کارها را انجام میدهيد ،ديگر نيازی
به من نداريد .من که میآيم نزد شما ديگر کاری برای انجام ندارم ،چه کاری بايد بهکنم؟
مهپاره با خندهروئی بهوی گفت :بيا بنشين پهلوی من و ناخنهايم را ﻻک بزن .پرستار
روزی از مهپاره با کنجکاوی توام با هراس پرسيد :ميتونم پرسشی از تو بکنم؟ مهپاره
گفت :بکن! آيا تو از مرگ نمیترسی؟ خير! مرگ است که از من میترسد و تا به
امروز به سراغم نيآمده است .من بر مرگ غلبه میکنم و نه مرگ بر من.
لباس کَفن خود را قبﻼ انتخاب کرده بود .نه َکفَن سفيد بلکه البسه سراپا سرخ ،گل سرخ
ميخکی برسينه و بناگوش ،لبی سرخ فام ،ﻻکهای سرخ ناخنهايش میدرخشيدند .اين
لباس را مدتها قبل به خياط سفارش داده بود بدون آنکه نيت خويش...ادامه در صﻔحه ٧

toufan@toufan.org

تارنمای توفان در شبکه مجازی

www.toufan.org

سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق ،چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما
ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک مالی
برسانيد ،زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها ،هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،
هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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