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پرولتاریا جهان و خلقهای ستمکش متحد شوید

ارگان مرکزی حزب کار ایران
دوره ششم  -سال بیست و یکم
تیر  ۱۳۹۹شماره ۲۴۴

مبارزه برای سالمت جامعه و
دموکراسی مکمل یکدیگرند

از زمانی که هجوم ویروس مهلک «کرونا»
دنیا را درنوردیده است ،اکث ریت ق ریب به
اتفاق ممالکی که امکان ق رنطینه مردم را
ب رای کسب حداقل خسارت جانی داشتهاند،
با کم و بیش تأخیر به روش ق رنطینه مردم
دست زدهاند .این روش در ممالکی نظیر
ایتالیا ،ف رانسه ،اسپانیا ،ترکیه و ...شدیدتر و
حتی به صورت استق رار حکومت نظامی و در
آلمان ،نروژ ...محدودتر و با محدودیتهای
ف راوان اداری و معامالتی و آموزشی و...
هم راه گشته است.
ممالکی نظیر آم ریکا و برزیل ،که ت وانائی
ق رنطینه مردم را داشتهاند ،اصل را بر روش
صد در صد ایمنی «گلهای» گذاردهاند.
بسیاری از ممالک هستند که به علت فقر
مفرط ،کمبود آب آشامیدنی و یا وسایل
ابتدائی بهداشتی به ویژه در قاره آف ریقا امکان
انتخاب آگاهانه ندارند بلکه ش رایط حال،
وضعیت مشخص را به آنها تحمیل م یکند.
گزینش روش ق رنطینه ب رای آنها تجمل است،
زی را قادر نیستند با سازماندهی دولتی شکم
مردم کشور خ ویش را سیر کنند.
این وضعیت تحمیلی به علت بروز «ویروس
کرونا» به بحثی دامن زد که به مسئله آزادی،
دموک راسی ،سالمت اجتماع و جان انسانها
بازم یگردد که برخورد به آن ب رای روشنی
بخشی به موضعگیری طبقاتی اهمیت دارد.
امر سرکوب طبقاتی در جامعه کن ونی بشری
از زمان هجوم «کرونا» آغاز نشده است.
طبقات حاکمه کن ونی هر کدام در ممالک
خود با توجه به ش رایط ویژهای که داشتهاند،
اشکال گ وناگ ونی ب رای سرکوب طبقات
فرودست جامعه برگزیدهاند .در ممالکی این
سرکوب آشکار و ع ریان بوده ،نظیر کلمبیا،
ای ران ،مصر و ...در ممالک دیگری ،که اساساً
متعلق به «دموک راس یهای غ ربی» هستند،
این سرکوبها بستهبندی شده ،راهبردی،
ادامه در صفحه ۲

کدام روش درمانی «انسانی»تر است
از زمان پیدایش «ویروس کرونا» بحثی طرح شده است که ما در این نوشته به ریشههای اجتماعی آن
از نظر تاریخی م یپردازیم و نتایج امروزی آن و هدف از طرح مجدد آن را بررسی م یکنیم .این بحث
چیست؟
ب رای مبارزه با این «ویروس کرونا» و حتی بیماریهای هم هگیر جهانی آتی چه روشی را باید در پیش
گرفت و پیشنهادات در این زمینه کداماند؟
پیشنهاد نخست مبنی بر این است که باید این ویروس خط رناک را که دارای دوران نهفتهای در حدود
دو هفته است و این امر خطر س رایت را تصاعدی افزایش م یدهد ،با تمام امکانات به مهار درآورد
و به اقداماتی دستزد که بهتر بت وان در یک ش رایط کنترل شده به درمان بیماران دستزد و از نظر
پشتیبانی و ت وانائ یهای درمانی و ظرفی تهای بهداشتی به بهت رین نتایج ممکن دسترسی پیدا کرد.
در این روش نقش دولت ،حتی نقش دولت بورژوائی برجسته م یشد .مردم نیز از دولت در این زمینه
خدمات م یطلبند و در مقابل ف رار وی از تقبل مسئ ولیت مقاومت م یکنند که در تمام دنیا این اقدام
را انجام دادهاند و م یدهند.
این روشی بود که اکث ریت ممالک جهان با توجه به مصالح کشور خ ویش در آسیا ،اروپا ،کانادا،
آم ریکا التین در پیش گرفتند و تا به امروز نیز به نتایج بهتری دست یافتهاند .پارهای از ممالک ،که
راه دیگری انتخاب کردند ،نظیر انگلستان و یا هلند به سرعت خطای خ ویش را جب ران کردند و به راه
توصیه شده از جانب اکثر دول ،کارشناسان و دانشمندان معتبر دست زدند.
روش دوم مبتنی بر مهار و هدایت رشد بیماری نیست ،بلکه روش «ایمنی گلهای» را توصیه م یکرد و
هنوز هم م یکند .به این مفهوم که دولت حاکم دخالتی در مهار و کنترل بیماری نم یکند ،مردم را «به
امان خدا» رها م یکند ،در مسیر زندگی طبیعی مردم تغییری ایجاد نم ینماید و س رایت بیماری را به
حال خود وام یگذارد تا جامعه خودبخود ،به هر بهائی که بخ واهد باشد ،در طی زمان که دوران دوام
آن را نیز دستکم م یگی رند« ،مص ونیت» پیدا کند .اینکه در این روش تعداد ق ربانیان بدون کنترل و
تصاعدی است ،م یت واند همه مشاغل ،اقشار اجتماعی نظیر کارگ ران خدمات عمومی ،برق ،آب ،زباله
زدائی ،بهداشت ،فروشگاههای م واد غذائی و ...را درب ربگیرد ،مهم نیست و آگاهانه پذیرفته م یگردد
و به مصداق «مرگ یک بار شیون یک بار» به پیش م یرود .ما در اینجا از کارگ ران کارخانهها سخن
یرانیم که بیماری ناگهانی و گلهای آنها مجددا ً و اینبار با شدت بیشتر چرخ ت ولید را از کار
نم 
م یاندازد .در این روش حتی «مص ونیت» پیداکردن جامعه نیز روی ه واست ،ادامه در صفحه ۲

طول عمر «جرج فلوید»  ۴۶سال نیست ۴۰۰ ،سال است
«تابستان شورش در کشور ما در پی زمستان تع ویق و تأخیر (وعدهها) آمده است .تا زمانی که آم ریکا
عدالت را به تع ویق بیندازد ،ما بارها و بارها با خش ونت و شورش م واجه خ واهیم شد .این عدالت
اجتماعی است که به قطع پی شگیری از شورش را ضمانت م یکند» مارتین ل وتر کینگ
سخن بر سر قتل «جورج فل وید» به دست پلیس خشن آم ریکا و محکومیت ت رامپ نیست .کشتار
سیاهان بخشی از تاریخ آم ریکاست و ما در قرن بیست و یکم نیز م رتب با نظایر آنها م واجهه هستیم،
صرفنظر از اینکه «جان اف کندی» بر سر کار باشد« ،باراک اوباما» و یا «دونالد ت رامپ».
ِسنِ «جرج فل وید»  ۴۶سال نیست ،بیش از  ۴۰۰سال است که «جرج فل وید»ها ُکشته م یش وند .در
اینجا ما با تاریخ درد و رنج یک اقلیت مورد ستم و ق ربانی ب رب ریت مدرن در آم ریکا روبرو هستیم که
خونشان وثیقه ت راکم سرمایه در آم ریکا بود .در اینجا بحث بر سر قتل یک انسان نیست ،بر سر نقض
ی ُکشند ،انسانیت را م ی ُکشند.
حقوق بشر در تمامیت خود است .در اینجا انسان را نم 
سرمای هداری آم ریکا به اقلیت مورد سرکوب ،ب یحقوق ،تحت پیگرد نیاز دارد ،تا با کار روزمزد ،بدون
تأمین مالی ،حمایت آتی ،بدون بیمه بازنشستگی و درمانی سطح دستمزدها را در آم ریکا پائین نگاه
دارد.
نژادپرستی در آم ریکا صرفاً محصول کینه سفیدان به سیاهان نیست ،نژادپرستی به یک مسئله نهادینه
در جامعه بدل شده است که جنبه ساختاری دارد و عمق ریشههایش به  ۴۰۰سال م یرسد .صد نفر
پلیس خشن را م یشود از کار برکنار کرد و یا مجازات نمود ،ولی قوه مج ریه خشن و سرک وبگر ،قوه
قضائیه س راپا تبعیض و ظالم را نم یشود مجازات کرد .پلیسی که سیاه را م ی ُکشد و قوه قضائیه به
وی با رأفت برخورد م یکند ،در حالی که عکس آن تنها با اشد مجازات پاسخ داده م یشود ،گ ویای
آن است که س راپای این خانه وی ران است.
سیاهان از بخت مساوی با سفیدان برخوردار نبوده و نیستند .قرنها از س وادآموزی و آموزش آنها
ممانعت م یشد .سیاهان را زنده زنده مُثلَه م یکردند و مورد تعقیب ق رار نم یگرفتند .مبارزات سیاهان،
قهرمانانی نظیر «محمد علی» آف رید که ورزشکار قرن شد ،ولی تبعیض نژادی از آم ریکا رخت بر
نبست .ادامه در صفحه ۴
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شماره  ۲۴۴تیر ۱۳۹۹
مبارزه برای سالمت ...دنباله از صفحه ۱
حسابشده و با ب رنام هریزی درازمدت عملی
م یگردیده و هنوز م یگردد .به این جهت
شکل اِعمال سرکوب و دیکتاتوریها همه جا
یکسان نبوده است و با هم فرق دارند .به این
جهت وقتی از محدودیت دموک راسی و یا نقض
حقوق اساسی انسانها سخن به میان م یآید،
باید از کل یگ وئی پرهیز نمود و نشان داد که
کدام کشور و یا کدام گروهبندیهای کشورها
مد نظر ما ق رار دارند .در ای را ِن ما ،ب رای سرکوب
مردم و اعمال استبداد نیازی به بح ران «کرونا» و
انتظار ف رارسیدن آن نبوده است که حال وظیفه
کن ونی مردم ،مبارزه ب رای احت رام به دموک راسی،
رعایت حقوق اساسی انسانها و ...باشد .نتایج
تأثی رات بح ران «کرونا» در ای ران چیز دیگری به
غیر از آلمان است و دو وظیفه متفاوت را در
ب رابر کم ونیس تهای این دو کشور ق رار م یدهد.
مبارزه بر ضد استبداد جمهوری اسالمی ،مبارزه
ب رای رعایت حقوق بشر و مطالبات اقتصادی
و دموک راتیک را مردم ای ران بسیار شدیدتر در
قبل از بروز «کرونا» نیز طرح م یکردند .بح ران
«کرونا» تح ولی در نظام سرکوب در ای ران ایجاد
نکرده است ،بلکه برعکس در نظام بهداشت و
معیشت مردم خلل وارد آورده و همبستگی مردم
را افزایش داده است .بسیاری از مردم داوطلبانه
به ق رنطینه رفتهاند و م یروند و دولت جمهوری
اسالمی را به سلب انجام وظیفه و ب یکفایتی و
دروغگ وئی متهم م یکنند .در ای ران همه ش واهد
نشان م یدهد جهت مبارزه مردم ای ران برضد
حکومت کن ونی صرفاً ب رای تحقق حقوق و
آزادیهای دموک راتیک نیست ،در افشاء رژیمی
است که قادر نیست از جان مردم با ثروت
عظیمی که در این کشور نهفته است ،حفاظت
کند .رژیم ای ران از خودش در حفظ جان مردم
سلب مسئ ولیت کرده است و حاضر نیست به
اقشار فرودست جامعه ب رای حفظ سالمت آنها
و جامعه یاری رساند و مردم این نقطه ضعف
رژیم را دریافته و روی آن انگشت گذاردهاند.
طرح چنین خ واستهائی تأثیر بیشتری در مردم
داشته و بهتر م یت واند آنها را بسیج ،متشکل و
آگاه نماید .دعوت مردم در ش رایط کن ونی ،که
باید اعتصاب عمومی به راه انداخت ،کشش
الزم را ب رای بسیج مردم ندارد.
در اروپا و بسیاری ممالک دموک راسی بورژوائی،
که متکی بر «قانون» هستند و سرکوب ع ریان
حاکم نیست ،وضع به طور کلی فرق م یکند.
شعاری که در ای ران بسی جکننده نیست ،در اروپا
و ممالک مشابه ،که مردم در آنجا از حداقل
آزادیهای دموک راتیک بورژوائی برخوردارند
و اتحادی ههای کارگری حق فعالیت آزاد
دارند ،م یت واند بسیج کننده باشد .بورژوازی
امپ ریالیستی ،که همیشه سرکوب کرده و یا
مترصد فرصت بوده تا پیچ و مهره سرکوب خود
را سفت کند ،هجوم غافلگیرکننده «کرونا» را به
فال نیک گرفته است ،تا از آن ب رای تحدید
آزادیهای دموک راتیک استفاده نماید؛ حقوق
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اساسی مردم را به زیر پا بگذارد و ق وانینی را که
تاکنون قادر نبوده است به تص ویب برساند ،در
ج ّو حاکم کن ونی بی سر و صدا و بدون ترس
از اعت راض عمومی ،صورت قان ونی بدهد و تمام
ابزار الزم ب رای سرکوب را در بح رانهای آتی،
که ف را م یرسند ،تکمیل و آزمایش نمایند.
آنها مسلم اً به اخ راج کارگ ران دست م یزنند و
نیروهای «اضافی» را حذف م یکنند.
ایجاد محدودیتهای مبالغهآمیز و طوالنی ،که
منجر به نفی حقوق اساسی مردم مندرج در
قانون اساسی این کشورها م یگردد ،به موجی
اعت راضی در میان مردم منجر شده است و این
اعت راضات و فشار از پائین توسط اتحادی ههای
کارگری ،مطبوعات ،هنرمندان ،ن ویسندگان
رژی مهای این ممالک را وادار کرده است که
در بسیاری از سیاستهای خ ویش در ایجاد
محدودیتهای کن ونی تجدیدنظر کنند .این
مبارزه ب رای کسب حقوق دموک راتیک و
محدودکردن آن همیشه وجود داشته و نیروهای
مترقی باید هشیاری خ ویش را در این زمینه از
دست ندهند.
در برخورد به دفاع از حقوق دموک راتیک
متأسفانه در همه جا جبهه واحدی به وجود
نیامد .ه واداران تئوری توطئه ،دستراست یها،
تروتسکیس تها ،آنارشیس تها برخی اف راد
ب یخبر ،ولی صمیمیِ  ،نگ را ِن نقض حقوق
دمک راتیک در ممالک غ ربی در آش وبی
دستجمعی به نفی خطر مهلک «ویروس
کرونا» پرداختند با نقض مقررات بهداشتی و
ب یتوجهی به سالمت عمومی جامعه وضعیتی
ایجاد کردند که به انزوای کامل آنها انجامید.
مردم عادی م یدیدند و م یفهمیدند که کسانی
که کوچکت رین ارزشی ب رای حفظ جان مردم
و سالمت جامعه به بهانه وجود حکومت
سرمای هداری قایل نیستند ،خودشان نم یت وانند
از سالمت جامعه دفاع کنند و خود را مدافع
زحمتکشان جا بزنند.
کم ونیس تها برعکس با احساس مسئ ولیت
نسبت به جان مردم ،تکیه به همبستگی اقشار
ف راوانی از آنها ،با توجه به کمبودهای واقعی
و قابل لمس ب رای مردم ،انتقاد به سیاستهای
نئ ولیب رالی فاجع هآمیز در گذشته بر ضد مردم،
توجه به ه راس آنها از آینده مبهم و موجودیت
اقتصادیشان ،انتقادشان در برخوردهای
تبعی ضآمیز دولت و م وارد گ وناگ ونی از این
قبیل به خطری که ب رای موجودیت ق وانین
اساسی وجود داشت و دارد ،اشاره کردند و مردم
را بر محور این دو گ ونه مطالبات ،که الزم و
ملزوم یکدیگ رند ،با رعایت مقررات بهداشتی
بسیج نمودند و در این امر بسیار موفق عمل
کردند .ب رای کم ونیس تها سالمت جامعه
و جان انسانها اهمیت داشت و دارد و از
«دموک راسی» و «حقوق بشر» سالحی ب رای مبارزه
علیه سالمت جامعه و جان انسانها نم یسازند
و آنها را در مقابل هم ق رار نم یدهند .شعار
کم ونیس تها انتخاب این یا آن گزینه نیست

که عم ً
ال به از دست رفتن هر دوی آنها منجر
م یشود .کم ونیس تهای غرب نشان دادند که
ب رای جان مردم ارزش قایل هستند؛ گروههای
مردم را در مقابل هم برخالف سیاست
بورژوائی ،ق رار ندادند و نم یدهند ،تا با سیاست
«تفرقه بیانداز و از خود سلب مسئ ولیت کن»،
به سیاستهای ارتجاعی محافل معینی در
حکومت صحه بگذارند .ب رای کم ونیس تها
همبستگی میان گروههای گ وناگون مردم مطرح
بود ،زی را این همبستگی جبهه وسیعی از مردم
را سازمان م یداد ،تا در مقابل اقلیت حاکمه
صف بکشند و آنها را به عقبنشینی وادارند.
این مبارزات در آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا ،ف رانسه و...
به بهت رین وضعی به پیش رفت و مرز روشنی
میان آنارشیس تها و دستراست یها کشید .این
مبارزات مضمون روشن طبقاتی با دوراندیشی
سیاسی و مسئوالنه داشت .احزاب ب رادر ما در
تمامی این کشورها با هشیاری و ژرفاندیشی
به این مهم برخورد کردند و این مبارزه را ادامه
م یدهند .اینکه بورژوازی حاکم تا چه حد موفق
شود مقررات و ق وانین شداد و غالظ خ ویش را
به ُک رسی برساند ،منوط به این خ واهد بود که
درجه همبستگی مردم در برخورد به اهمیت
سالمت جامعه و تمهیدات م ربوط به مبارزه با
آن به نفع عموم مردم و دفاع از دستآوردهای
مبارزات آنها تا چه حد است .از این مبارزات
باید حمایت کرد و حیلهگری بورژوائی را برمال
نمود .وحدت مردم ب رای حفظ سالمت جامعه و
مبارزه با تضییقات هیأت حاکمه اهمیت دارد•.
کدام روش دنباله از صفحه ۱

زی را هنوز کسی نم یداند که مبتالیان به این
بیماری مجددا ً به این بیماری مبتال م یش وند
یا خیر و یا این دوران «مص ونیتن چند ماه
دوام خ واهد آورد .این روش در حقیقت روش
«پاکسازی» از ط ریق نابودی «س رباران» جامعه
محسوب م یشود .در این روش نقش دولت
بسیار ناچیز ،هم راه با خ ونسردی و ب یتفاوتی به
س رنوشت اتباع کشور معین و تق ریب اً صفر است.
نقش حمایت دولتی از بیکاران و فرودستان
ناچیز م یگردد و این نقش تنها و تنها به نقش
حمایتی دولت از سرمای هداران و نجات آنها
محدود و بدل م یگردد .در این روش ،دولت
تنها در پی نجات «اقتصاد» است و جان انسان
به ص راحت نقش درجه دوم را ایفاء م یکند.
مغز تفکر نئ ولیب رالیسم در این روش روشن
است .جان انسانها ب راساس ارزش اقتصادی آنها
محاسبه م یگردد ،مرگ سالمندان و یا تشدید
مرگ آنها ،مرگ سیاهان و یا دورگهها ،نابودی
پناهندگان و ضعی فالبنی هها به جان خ ریده
م یش وند .اساساً بر روی این مرگها حساب ویژه
باز م یشود و تبهکاری دولتی مرگ «طبیعی»
تجلی می گردد .در این روش «علمی –
اقتصادی» از اختیارات دولت در قبال مجموعه
جامعه کم م یشود و به «مسئ ولی تهای فردی»
افزوده م یگردد و ادامه در صفحه ۳
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به این ت رتیب دولت بورژوائی از خودش سلب
مسئ ولیت م ینماید و جالب است که این ف رار
از زیر بار پذیرش مسئ ولیت را به عن وان حمایت
از «آزادیهای دموک راتیک»« ،خردمندی مردم»،
«مسئ ولی تپذیری مردم» ج ام یزند و به خورد
مردم م یدهد .به یکباره صحبت از نتایج «وخیم
اجتماعی ق رنطینه» و تأثی رات منفی روحی آن بر
کودکان به میان م یآید که صرفاً در بزرگنمائی
آن است تا روش «گلهای» رنگ «انسانی» ب رای
ع وامف ریبی به خود بگیرد .در بسیاری از این
کشورهای متعلق به روش دوم ،جان کودکان
تاکنون فاقد ارزش بودهاند ،آنها از امکانات
اولیه زندگی ،از امکانات رایگان در عرصههای
آموزش ،بهداشت و تأمینات اجتماعی محروم
بودهاند .تا قبل از «ق رنطینه» ،که با حسابگری
آن را نظام بازداشتگاهی تبلیغ م یکنند ،جان
این کودکان ارزش نداشته است و حاال به
یکباره «روحشان» عزیز و ارزشمند م یشود.
ایاالت متحده آم ریکا و برزیل نم ونههائی از این
ممالک هستند.
اقلیتی از کشورهای جهان ،نظیر انگلستان،
س وئد ،هلند ،آم ریکا ،برزیل و ...به این سمت
رفتند که پارهای از آنها نظیر انگلستان ،هلند با
صدماتی که دیدند ،از این راه بازگشتند ،ولی در
آم ریکا و برزیل و حتی س وئد مبارزات شدیدی
در درون حاکمیت بر سر درستی راهی که
طی م یشود ،درگرفته است .در س وئد عل یرغم
ویژگ یهای این کشور ،که بسیار وسیع و کم
جمعیت است ،تعداد ق ربانیان «کرونا» عل یرغم
اینکه چندینبار محدودیتها را افزایش دادند،
به طور نسبی سه ب رابر ق ربانیان آلمان و یا
حتی ممالک اسکاندیناوی شده است .دولت
نئ ولیب رال س وئد ،که مسئول این فاجعه انسانی
است ،در مقابل بازخ واست افکارعمومی به
بنبست رسیده است و روزانه درجه اعتماد افکار
عمومی نسبت به آنها کاهش م ییابد .حتی
دستراست یها نیز ،که ه وادار سینهچاک روش
«گلهای» بودند ،به تدریج صف خود را از آنها
جدا م یکنند .هیچ کشوری در همسایگی س وئد
حاضر نیست مرزهایش را به روی مردم زندانی
س وئد باز کند .کل کشور س وئد در ق رنطینه
اروپاست .در آم ریکا این نزاع میان دموک راتها
و جمهوریخ واهان ،میان ایاالت و حکومت
مرکزی و حتی در میان گروههای گ وناگون
مردم در ج ریان است .در همه جا الب یایس تها
با اسلحه و یا بدون اسلحه به خیابانها ریختهاند
تا ق رنطینه را از بین بب رند و همان شیوه «به امان
خدا» را حاکم گردانند .اقدامات فاشیس تها در
آم ریکا تق ویت ب یمسئ ولیتی ت رامپ و حمایت
از شیوه جنایتکارانهای است که وی در پیش
گرفته است و نئ ولیب رالیسم آم ریکائی را تق ویت
م یکند .اگر یک میلیون هم در اثر «ویروس
کرونا» کشته ش وند ،چه باک زی را به زعم برخی
«حقوق دموک راتیک» رعایت شده و مردم مثال
م یت واننند در فلوریدا شنا کنند.
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در ای ران ،رژیم جمهوری اسالمی روش
موذیانهتری اتخاذ کرده است .آنها در عمل
همان روش «ایمنی گلهای» را اتخاذ کردهاند ،زی را
ت وانائی الزم و مهارت مدی ریت مبارزه با بح ران را
ندارند و حتی آمادگی آن را نیز نداشتهاند .آنها در
آغاز با شیوه خ رافات و اسلحه دین به مقابله با
بیماری «کرونا» رفتند ،که در این مبارزه ویروس
خط رناک و خانمانسوز «کرونا» بر آی ههای
آسمانی و خ رافات مذهبی غلبه کرد .این
وضعیت نابسامان ای ران از یک جنبه محصول
محاصره اقتصادی و وضع اقتصادی ای ران است و
از سوی دیگر محصول سیاستهای ضدبشری
نئ ولیب رالی است که از زمان رفسنجانی در ای ران
توسط همه دولتهای تا به امروز ،حتی با حکم
حکومتی خامنهای در تغییر خودس رانه قانون
اساسی جمهوری اسالمی ای ران اج راء شده است.
ما در این مقاله به فساد دستگاه و ساختار مبتنی
بر دروغگ وئی و جعلیات آنها نم یپردازیم ،ولی
این حکومت در مقابل مردمی ق رار گرفته که
خود در همبستگی ملی داوطلبانه به ق رنطینه
خود دست زده و مخالفت خ ویش را با روش
حکومت کن ونی ای ران اعالم کردهاند .در این
میان ب یتفاوتی آقازادهها و یا خان وادههای مُ رفه
حاکمیت نسبت به جان مردم ،با سفرهای
تف ریحی خ ویش ،این بهانه را به دست رژیم
ب یکفایت و ب یتدبیر داده است که توسعه
این بیماری مُ سری را به گردن این اف راد و «خود
ای ران یها» بیاندازند و مردم را مقصر جلوه دهند و
جانماز آب بکشند .در ای ران عم ً
ال روش ق رنطینه
مردمی در مقابل روش «گلهای» حکومتی ق رار
گرفته است که متأسفانه به علت فقر ،بیکاری
و تالش معاش و کسب درآمد روزانه فرودستان،
که بیش از  ۶۰میلیون نفر مردم ای ران را تشکیل
م یدهند و خطر س رایت بیماری را ب رای تأمین
معاش خ ویش به جان خ ریدهاند ،با شکست
روبرو شده است .به علت عدم یاری مالی دولت
جمهوری سرمای هداری اسالمی ،مصادره ام وال
مفسدان به نفع فرودستان جامعه ،که تاکنون به
علت غارت ثروتهای ملی جی بهای خود را
اندوختهاند ،از کسب این حقوق طبیعی خود
محروم بودهاند ،ش رایط ای ران به ملقم های بدل
شده که همه اشکال «مبارزه» با «ویروس کرونا»
را م یت وان در جامعه یافت .مردم به دروغهای
رژیم مسلما ِن دروغگو ،که م رتب تقیه م یکند،
اعتمادی ندارند .حتی خدای آنان را نیز دیگر
به رسمیت نم یشناسند .درآمد چاه جمک ران
و امامزادهها به حداقل رسیده است .تجمع به
دور چاه جمک ران م ولّد «ویروس کرونا»ست تا
شفادهنده بیماری.
کارگ ران ای ران ب رای مقابله با «ویروس کرونا» به
افزایش حقوق ،پرداخت حقوق معوقه خ ویش،
تأمین بهداشت ،بیم ههای درمانی ،دارابودن شغل
و نظایر آنها احتیاج دارند .بدون تأمین و تضمین
این حداقلٔها ،تأمین حداقل ق رنطینه نیز ب رای
آنها و خانودهشان ،مقدور نیست .ادعای دولت
جمهوری اسالمی در مبارزه با «ویروس کرونا»

فعال بوده و به وظایف خود عمل کرده است،
اگر به مفهوم حمایت از حقوق فرودستان جامعه،
کارگ ران ،کارمندان ،آموزگاران ،دستفروشها و
خردهپاها و ...نباشد ،دروغی بیش نیست.
حزب ما با روش دوم که مردم را «گلهای» به
دست ُگ رگ «کرونا» – که تاکنون عل یرغم
مهار جهانی نیم میلیون انسان را کشته است-
م یدهد ،م وافق نیست .این روش یک روش
ضدبشری ،سلب مسئ ولیت از وظایف دولت،
تحقق سیاست نئ ولیب رالی اجتماعی و تعمیق
آن در عرصه بهداشت است که نه موجودیت
انسان ،بلکه منافع سرمای هداران بزرگ را که
خ واهان حضور هر چه زودتر نیروهای کار بر
سر دستگاههای ت ولید هستند ،در نظر دارد -
نظیرآنچه که «ت رامپ» م یخ واهد  -و ب رایش
مهم نیست چند میلیون انسان کشته ش وند.
مهم آن است که چرخ ت ولید هر چه زودتر
به کار افتد و ب رای سرمایه سود ت ولید نماید.
تئوریسی نهای این نظ ریه از منافع اقتصاد کالن
حرکت م یکنند و ارزش انسانها ب رای آنها
بر مبنای منافع اقتصادی خصوصی در کسب
سودحداکثر سنجیده م یشود .از هم اکنون
تالشهای الب یهای آنها در پشت در پارلمانها
و دولتمردان آنچنان مشهود شده است که
مطبوعات این کشورها نیز باید از نقش آنها که
موجبات «ب یب رنامگی»« ،سردرگمی» و «تغییر
تاکتیک هفتگی» دولتها شده است ،پرده
بردارند.
البته نه ه واداران روش نخست و نه ه واداران
روش دوم هیچکدام انساندوست نیستند و از
سیاستهای ضدبشری نئ ولیب رالی در عرصه
خصوص یسازی بهداشت حمایت م یکنند و
در آینده نیز معلوم نیست حمایت نهکنند و یا
تا چه حد حمایت کنند و دلشان نیز ب رای مردم
نسوخته است .ولی اندیشهمندان سرمای هداری
نیز نم یت وانند به صورت رویائی به واقعیات
سخت و انکارناپذیر برخورد کنند و سرشان
را به سنگ واقعیت بک وبند .اندیشهمندان و
کارشناسان سرمای هداران ،الزاماً خودشان از کالن
سرمای هداران نیستند ،ولی به علت وابستگی به
آنها و حمایتهای عظیم مالی ،که از جانب
آنها م یش وند و نفوذی که در جامعه کسب
م یکنند و یا بعضاً خود را دربست به آنها
فروختهاند ،در ش رایطی هستند که به طور کلی
منافع سرمای هداری را با دوراندیشی بیشتر مد نظر
دارند .آنها کل را م یبینند و نه جزء را .تالش
دارند نظام را در تمامیت خود نجات دهند و
نه یک سرمای هدار و شاخه مشخص ت ولید را.
این نوع اندیشهمندان مشاوران حکومتهای
وقت نیز هستند و در تعیین سیاستها و دادن
رهنمودها به حکومت در مقابل با الب یهای
سرمای هداران مشخص نقش م وثر دارند .روشن
است که همه سرمای هداران از وضعیت فعلی و
خسارت وارده به خود نگ ران و ناراضی هستند،
ولی هیچ حکومتی قادر نیست همه را به یکباره
نجات دهد .از باالی سر ادامه در صفحه ۴
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ق وانین عینی طبیعت و جامعه و اقتصاد
نم یشود پ رید و آنها را نادیده گرفت.
حکومتها در ش رایط کن ونی در پی نجات
سرمای هداری هستند ،نه این یا آن سرمای هدار
مشخص .در روش «گلهای» معلوم نیست چند
میلیون ق ربانی م یش وند و این رقم میلی ونی چه
مقدار نیروی کار و کارشناس را دربرم یگیرد
و حتی چه مدت طول م یکشد و دوام دارد و
ع واقب اجتماعی روحی و روانی آن چه م یت واند
باشد و مه متر اینکه آیا اساساً محاسبات این
الب یها «درست از کار درم یآید»؟ در این روش
معلوم نیست عل یرغم تعداد کشتار باال ،همان
نتایج پیشگ وئی شده در زمان ک وتاه و بدون
جزر و مدهای اجتماعی کسب خ واهد شد و
یا نیروی کار باقیمانده ت وانائی ت ولید ب یوقفه
را دارد بدون آنکه مجددا ً مورد تهاجم ویروس
ق رار گیرد؟ در این روش نادیده گرفته م یشود
که صرف راهاندازی ت ولید و آنهم شاخههای
مشخصی از ت ولید ،هنوز به معنی گردش
چرخ اقتصاد نیست ،زی را ب رای محصوالتی که
بازار فروش وجود نداشته باشند و یا حمل آنها
به بازار فروش مقدور نگردد و قدرت خ ریدی
در میان کشورها و مردم نباشد ،در آن صورت
اقتصاد به حرکت درنم یآید ،گردش سرمایه
به راحتی مقدور نیست و سود حداکثر تأمین
نم یشود .در این روش با جان انسانها آگاهانه
قمار م یشود ،مسئ ولیت دولت به صفر م یرسد،
تقدیر جای ب رنامهریزی را م یگیرد که به شدت
ارتجاعی است.
در روش نخست که آنهم طبیعتاً پارهای از این
نارسائ یها و عی وبات روش «گلهای» را نیز دارا
م یباشد ،م یبینیم که حداقل دولت نم یت واند
از خود سلب مسئ ولیت کند و جامعه را به حال
خود گذارد و به پشتی لم دهد و است راحت
نماید .در این روش حکومت در پی نجات
مناسبات سرمای هداری در مجموع خود است
در عین اینکه منافع سرمای ههای کالن را نیز
مد نظر دارد ،باید همانگ ونه که به تدریج با
بیماری برخورد م یکند به همان سرعت نیز
چرخ اقتصاد را ب هکاراندازد .این سرعت اختیاری
نیست ،متناسب با مجموعه وضعیت بهداشتی،
اجتماعی و نتایج کسب شده از اقداماتی است
که ب رای مهار بیماری انجام شده است .این روش
نیز ب رای نجات مناسبات سرمای هداری است،
ولی به طور عینی ناچار است ب رای ممانعت از
فروپاشی نظام ،جان انسانها را به حساب آورد.
طبیعی است که باید در مقابل این دو پیشنهاد،
راه حل درمانی «غیر گلهای» را پذیرفت.
البته م وافقان هر دو جناح تالش دارند که با
استدالالت دیگری به غیر از حرص و آز و
کسب سود به میدان آیند .در روش اول مدعی
م یش وند که انسان ب رای آنها اهمیت دارد و این
است که دولت تالش خود را با مهار بیماری در
این جهت سوق م یدهد که حداکثر مردم نجات
پیدا کنند .این استدالل را کسانی م یکنند که
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تا دیروز سالمت جامعه را خصوصی کرده
بودند و جان انسان ب رایشان ارزش نداشت .دسته
دوم که به ص راحت جان انسان را ب رای «نجات
انسانهای بی شتر» و «مص ونیت اجتماعی» به
بازی م یگی رند و آنها را سالخی م یکنند ،با
افسانه «حقوق بشر» و نقض «حقوق اساسی»
انسانها ،که در منشور سازمان ملل و ق وانین
اساسی این کشورها درج شده است ،به میدان
م یآیند و م یپرسند :تا کی م یت وان آزادیهای
دموک راتیک ،حق سفر ،حق گفتگو ،حق
اعتصاب ،حق تظاه رات و ...را از انسانها گرفت.
آنها به یکباره از پرولتاریا بیشتر ه وادار حقوق
اعتصاباند .تو گ وئی این لیب رالها در زمانهای
عادی ه وادار حقوق پرولتاریا و فرودستان جامعه
بودهاند .آنها به یکباره یادشان آمده که مرد ِم در
ق رنطینه گرسنه و بیکارند .توگ وئی اگر ق رنطینه
از بین برود ،خودبخود همه م یت وانند بر سر
کار قبلی خود بروند ،آنها تجاهل م یکنند
که چرخ اقتصاد و گردش سرمایه از کار افتاده
است .یکی «حقوق بشر» را ابزار ع وامف ریبی
م یکند و دیگری «آزادیهای دموک راتیک» را
تا با ف ریب مردم و همان زحمتکشان مناسبات
ضدبشری نظام سرمای هداری را نجات دهند .تنها
سوسیالیسم است که ابزار قاطع مبارزه با این
بح رانها را دارد و هرگز اجازه نم یدهد یک
بیماری جهانی «همه گیر» (پاندمی) چنین ابعاد
گسترده و غیرقابل پی شبینی به خود بگیرد.
تنها در سوسیالیسم است که ق رنطینه با تأمین
زندگی مردم با تأمین بهداشت و آذوقه هم راه
است ،تنها در سوسیالیسم است که م یشود
به کار داوطلبانه و ب رادرانه ب رای یاری به همنوع
بسیج کرد و منافع جامعه را بر باالی منافع
فرد ق رار داد .تنها سوسیالیسم است که نظامی
شایسته و متناسب ب رای س راسر کره ارض است
و قادر است جهان را مدی ریت و حمایت کند.
همه روشهای متفاوت سرمای هداری عل یرغم
مزیت نسبی یکی بر دیگری ،جملگی بنابر
خصلتشان ،با بح ران ،تضاد ،ورشکستگی،
سردرگمی ،ب یدورنمائی ،مشکالت اجتماعی و
نظایر آنها روبرو هستند .سرمای هداری نم یت واند
راه حل داشته باشد ،تنها راه آن ب رای برونرفت
از بح ران کن ونی و ممانعت از تک رار آن انحالل
خود نظام سرمای هداری است .ولی کم ونیس تها
نباید در ش رایط امروز روشی را از نظر تاکتیکی
در پیش گی رند که مسئ ولی تها را به گردن مردم
بیاندازد ،از دولتهای امپ ریالیستی ،که مسبب
بوجودآمدن این وضعی تاند ،سلب مسئ ولیت
کند ،تا آنها بت وانند خود را به لطایفالحیل
تب رئه نمایند .از اتخاذ این روش نادرست ،دولت
سرمای هدار بیشتر سود م یبرد•.
طول عم ر ...دنباله از صفحه  ۱گزینش «باراک
اوباما» ،که راه را ب رای گذار سیاهان ثروتمند
به صف طبقات حاکمه آم ریکا گشود،
نیز نت وانست به عمق این فاجعه پایان دهد.
مبارزات کن ونی مردم آم ریکا محصول انفجار

بمب نارضائی بود که تروریس ت ِ
های در
حکومت ،اعم از دموک رات و یا جمهوریخ واه
مدتهاست ش رایط انفجار آن را ف راهم آوردهاند.
مردم اعم از سیاه و سفید به خیابان ریختهاند،
زی را بح ران بیکاری  ۴۲میلی ونی گ ریبان همه،
ب ویژه اقلی تهای قومی را گرفته است .اکثر
ق ربانیان ویروس خط رناک «کرونا» سیاهان
هستند ،نه از این جهت که سیاهاند ،بلکه از
این جهت که به علت فقر ،بیکاری ،ش رایط
زیست محیطی ،فقدان بهداشت و خدمات
شهری ،کارتنخ وابی ،زندگی در بیغ ولهها و...
ب رای ُکشتهشدن به علت ضعف ق وای بدنی
مساعدت رند .مشکل در مورد ق ربانیان «کرونا»،
تنها رنگ پوست نیست ،بلکه اساساً در فقر
و ب یعدالتی است .ریشه این دردها اجتماع ی
است .ق ربانیان سفیدپوست نیز از جبهه فقر
م یآیند .مسایل اقتصادی و اجتماعی ریشه
رخدادهای اجتماعی کن ونی در آم ریکاست.
این درست است که جان سیاه باید به حساب
آید ،ولی این خ واست منطقی ،که جان همه
باید به عن وان انسان به حساب آید ،تنها نباید
یک توصیه و یا پند و اندرز به حساب آید.
باید ساختارهائی را که چنین وضعیتی خلق
کردهاند ،درهم شکست .اختالف طبقاتی در
آم ریکا ،در این نیم قرن اخیر ،به شدت افزایش
یافته است و حتی هجوم «ویروس کرونا»
به آم ریکا نیز وضعیت را به نفع ثروتمندان
تغییر داد؛ ثروتمندان را از برکت هجوم «کرونا»
ثروتمندتر کرد و فق را را درماندهتر گردانید.
مشکل نژادی در آم ریکا یک مسئله ساختاری
شده است ،از جمله اینکه قوه قضائیه در
آم ریکا ،چه بخ واهد و چه نخ واهد ،کام ً
ال
نژادپرستانه برخورد م یکند .به این نحو که
قان وناً همه کسانی را که به اقدامات خالف
قانون متوسل شدهاند ،به طور مساوی از حقوق
اجتماعی محروم م ینماید و بزهکاران را فاقد
حق رأی م یگرداند .ولی با توجه به ش رایط
اقتصادی ،اجتماعی و تاریخی این تنها سیاهان
هستند که به علت کثرتشان در رویآوری به
تبهکاری به صورت مضاعف مورد تبعیض ق رار
م یگی رند .این دور باطل و شیطانی محصول
نهادینهشدن و ساختاریگردیدن معضل نژادی
است .روشن است که این تبعیض در عرصه
جامعه بیشتر شامل سیاهان م یشود ،زی را
که حق انتخاب دموک راتیک را از آنها سلب
کردهاند .ظاه را ً قانون شامل حال سفیدان نیز
م یگردد ،ولی در عمل اکثر کسانی که به
زندان محکوم م یش وند ،به دالیلی که در باال
اشاره رفت ،سیاهان هستند .همه این سیاهان
ق ربانیان فقر و تحقی رند و از تبعیض در
جامعه رنج م یب رند و دی وار ایمنی به دور خود
کشیدهاند .آنها از حق آموزش محروم بودهاند،
در ب یدورنمائی زیستهاند ،زندگی آنها هرگز به
حساب نیامده است ،از بخت مساوی در جامعه
برخوردار نبودهاند« .سیاه» یعنی مظهر مجسم
ب یعدالتی در ادامه در صفحه ۵

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

شماره  ۲۴۴تیر ۱۳۹۹
طول عم ر ...دنباله از صفحه ۴
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جامعه آم ریکا که به علت وجود تبعیضات
اجتماعی و .نژادپرستی ،نیازهای اقتصادی و
اجتماعی بیشتر به بزهکاری روی م یآورند
و آنوقت قضات «کوکلس کالن» با ق وانین
غالّظ و شدّاد خود زندانها را از سیاهان مملو
م یسازند .از نظر صوری قانون در مورد سیاه
و سفید یکسان اج راء م یشود ،ولی از نظر
ساختارهای اجتماعی عم ً
ال این قشر سیاهان
هست که از حق رأی ب رای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری ،که یک حق دموک راتیک
آنهاست ،محروماند .این قانون قضائی در عرصه
جامعه دو نتیجه عینی ب هبارم یآورد که عمیقاً
نژادپرستانه و به نفع اکث ریت سفیدپوست است،
زی را اکث ریت سیاهان حداقل یکبار به جرمی
به زندان افتادهاند .لذا محرومکردن آنها از حق
دموک راتیک آسان است و این سیاست هم واره
به نفع جمهوریخ واهان تمام می شود .این است
که سفیدان نژادپرست و یا جمهوریخ واهان از
این تبعیض ساختاری سود م یب رند.
اینبار در آم ریکا صف مخالفان مملو از سیاهان،
سفیدان ،قهوهای رنگهای ج وان است ،زی را
همه آنها ق ربانی نژادپرستی ،تبعیض ،تعمیق
سیاستهای اقتصادی نئ ولیب رالی ،ب یدورنمائی،
ستمگری و غارت ب یامان کنسرنها هستند.
ب رای نخستین بار در آم ریکا طبقه متوسط
آم ریکا ،که بسیاری از سفیدپوستان در آن
حضور دارند ،فروم یپاشند و به جبهه فرودستان
م یپی وندند .وضعیت نابسامان یهای اجتماعی،
شکاف طبقاتی ،ب یتفاوتی طبقات حاکمه
نسبت به انجام اصالحاتی در زمینههای تأمین
حقوق اجتماعی و تکیه به قدرت پول و زور،
موجی از نارضایتی در جامعه ف راهم آورده است
که باعث انفجا ِر ت راکم خشم مردم ناراضی
است .طبقه حاکمه آم ریکا به رهبری «ت رامپ»
تالش نکرده است که به یک تعادل اقتصادی
 اجتماعی میان اقشار و طبقات متفاوت مردمدست پیدا کند ،برعکس وی با ق راردادن مردم
در مقابل هم ،با وعده نقض حقوق عدهای و
افزودن به حقوق سای رین ،تالش م یکند با
ایجاد تفرقه ثبات حکومت خ ویش را حفظ
کند .این سیاست نئ ولیب رالی شکست خورده
و تکیه ب یرحمانه بر تأمین ،حفظ و افزایش
منافع کنسرنها ،نابودی اتحادی ههای کارگری
و سازمانهای مدنی منتقد ،با پیدایش بح ران
«کرونا» ،فقدان مدی ریت «ت رامپ» در این عرصه،
به سخرهگرفتن «ویروس کرونا» ،که گ ویا
خطری ندارد ،و دستگاه اداری «ت رامپ» بر آن
حاکم است ،فروپاشی نظام بهداشت ،افزایش
فزاینده بیکاری به بیش از چهل میلیون نفر،
تمام چرخش ت ولید را از حرکت طبیعی خود
بازداشته است و فقر را گسترش داده و محیطی
انفجاری ف راهم آورده است .امروز این ب یعدالتی
سفیدان و به ویژه ج وانان را دربرگرفته است.
جبهه مقابله با «ت رامپ» و سیاستهای درونی و
بیرونی او بسیار گسترده و جهانی شده است•

بحران آب ...دنباله از صفحه ۸

از این دو رودخانه به عن وان سالح ب رای فشار بر
دو کشور ع راق و سوریه استفاده م یکند .دولت
ترکیه به اهمیت آب در منطقه واقف است.
این دولت با حرکت از این واقعیت ،که در
آینده آب به م راتب ارزش واالتری از نفت پیدا
خ واهد کرد ،م یکوشد از آب این دو رودخانه
حداکثر بهره را در خاک ترکیه ببَ َرد .ب رای
نم ونه دولت ترکیه به بهانه تأمین آب شمال
قبرس آب این رودخانهها را توسط ل ولهکشی
به سمت شرق مدیت رانه هدایت کرده است و با
تصاحب آن عم ً
ال قدرت خود را بر کشورهای
همسایه غ رب یاش اعمال م یکند .در عین حال
این کشور در نظر دارد در آینده با کاالساختن
آب «دجله» و «ف رات» آن را به کشورهائی نظیر
لبنان ،اس رائیل ،قبرس و حتی ع ربستان سعودی
بفروشد.
حتی ع راق نیز سدّهای متعددی بر روی مابقی
آب «ف رات» ساخته است و عم ً
ال قدرت فشار آب
تا  ۵ب رابر کاهش یافته است .متأسفانه این روند
نتایج مصیب تبار و وی رانگر بر محی طزیست
کشورهای بی نالنه رین و ای ران داشته است.
تعداد توفانهای شنی ،که سرمنشاء  ۸۰درصد
آنها از کشورهای همسایه جنوب غ ربی
کشورمان است ،روز به روز افزایش م ییابد.
ریزگردهای این توفانها از خوزستان تا دل ته ران
پخش گشته و توأم با سایر آلودگ یهای ه وا
نف سکشیدن را ب رای مردم ،ب ویژه در شهرهای
بزرگ نظیر اصفهان و ته ران  ...در بسیاری از
روزهای سال دش وار ساخته است .بیماری ریوی
ناشی از این آلودگ یها پیوسته رو به افزایش
است .دولت ترکیه عم ً
ال از آب بمثابه ح رب های
در مقابل کشورهای نفتخیز غرب کشورش
بهره م یج وید ،تا مبادا آنها به فکر تح ریم
فروش نفت به وی بیافتند.
توفانهای شنی مداوم ،ه وای اه واز را ،که به
دلیل وجود صنایع نفت خ واه نا خ واه یکی
از آلودهت رین شهرهای جهان بشمار م یآید،
غیرقابل تنفس ساخته است .توفانهای شنی
نتیجه بالمنازع سدسازیهای ترکیه و ع راق بر
روی «دجله» و «ف رات» است که خشکشدن هر
چه بیشتر زمی نهای کشاورزی اط راف این دو
رود را سبب گشته است.
کاهش آب در «تاالب هورالعظیم» در غرب
استان خوزستان در انتهای رود کرخه در منطقه
مرزی دشت آزادگان ،که از سدّسازی بر روی
رودخانههائی که به این تاالب منتهی م یش وند،
ناشی م یشود .نه تنها حیات متنوع جانوران و
گیاهان این بزرگت رین تاالب ای ران را با خطر
جدی م واجه ساخته است ،بلکه نقش مهمی
در بوجودآمدن توفانهای شنی نیز داشته است.
گرچه در ای ران به علت جاریشدن سیل اخیر،
آب به «تاالب هورالعظیم» بازگشته ولی به علت
وجود «آببند» میان بخش ای ران و ع راق در
این تاالب ،بخش ع راق کماکان تق ریب اً خشک
مانده است که باعث توفانهای شنی م یشود.

از سوی دیگر تخ ریب جنگلها ،ساخت و ساز
ویالها ،هتلها و بعضاً تبدی لکردن جنگل به
زمین مزروعی ،پروژههای عظیم سدسازی و
جابجائی رودخانهها ،دریاها و مخازن عظیم
زیرزمینی آب ،آلودهکردن آن به وسیله
پ سماندههای م راکز صنعتی و شیمیائی ،که
از دستاندازی و دخل و تصرف سرمای هداران
ح ریص و طماع بر طبیعت ،جهت کسب سود
هر چه بیشتر در امان نیستند ،بح ران آب را روز
به روز ح دّت و شدّت بیشتری م یبخشد.
در ده سال آینده جهان با کمبود  ۳۰درصد
آب م واجه خ واهد شد .آب در چرخش خود
در طبیعت به خودی خود نابود نم یشود .آنچه
اتفاق م یافتد ،تبدیل آن بوسیله  -سرمای هداران
ح ریص و طماع  -به کاال و استفاده از آن در
صنعت و یا کشاورزی و  ...و در نتیجه ایجاد
ناهمگ ونی و عدم تعادل در توزیع است .مث ً
ال
آفات گیاهی ،که سرمای هداری از قَ بَلِ فروش
یزند ،خود عامل
آن سود هنگفتی به جیب م 
مسمومسازی و در نتیجه کاهش کیفیت آب و
اختالل در توزیع آب ُش رب بشمارم یآید .ب رای
سرمای هدار مهم سود و انباشت سرمای ه است.
اینکه بر سر طبیعت و مردم چه خ واهد آمد،
ب رایش کوچکت رین اهمیتی ندارد .طبیعی
است که در اثر ب یاعتمادی به آب ُش رب
مردم به آبهای بستهبندیشده در بطری روی
م یآورند و سرمای هداری هم از این ح ربه حداکثر
بهره را م یبرد ،که این خود نشانه بارز دیگری از
کاالسازی آب و از این ط ریق سلطه بر زندگی
مردم بشمار م یآید .البته هنوز آن بخش از
مردمی که از بطریهای آب استفاده م یکنند،
در اقلی تاند ،ولی به مرور در اثر ب یاعتمادی
به آبرسانی شهری ،شهروندان ناچارند که به
بطری آب روی آورند .طبق آمار موجود تا سال
 ۲۰۵۰مصرف آب بستهبندی شده در جهان
 ۵۵درصد افزایش خ واهد یافت .مصرف آب
ُش رب و یا مصارف دیگر خانگی تا سال ۲۰۵۰
از  ۱۰درصد تجاوز نخ واهد کرد .در نتیجه
مصرفکنندگان عمده آب دایره کشاورزی،
صنعتی و ت ولید برق باقی خ واهند ماند .آنکه
در این میان آسیب خ واهد دید و همین امروز
هم با کمبود شدید آب روبروست ،توده عظیم
زحمتکشان و طبقه کارگر است .هم اکنون
 ۲میلیارد از مردمان زحمتکش کره خاکی
با آب آلوده مصرفی روبرو هستند .یعنی ۲۷
درصد از کارگ ران و زحم تکشان جهان .ناگفته
پیداست که این وضع در قاره آف ریقا به م راتب
فالکتبارتر است .طبق گزارش سازمان ملل
با رشد فقر در شهرها و حاشی هنشی نها ،تعداد
فرودستان در سال جاری به  ۸۸۹میلیون نفر
خ واهد رسید .توده عظیم تهیدستی که حتی
از عهده تهیه آب بستهبندی شده روزانه هم
ب رنخ واهد آمد.
حرص و ولع سرمای هداری ،که منجر به
کاالساختن آب و ه وا شده است ،تغیی رات
مرگآوری در ادامه در صفحه 7
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حزب کم ونیست اتحاد شوروی به سوی
رویزی ونیسم و اپورت ونیسم گ رائید و به ایدئ ولوژی
و آرمانهای طبقه کارگر ای ران پشت کرد.
عدهای از سازمانها و اعضاء انقالبی حزب،
که به مارکسیسم  -لنینیسم وفادار ماندند،
در «سازمان مارکسیستی  -لنینیستی توفان»
گردآمدند و ه ماکنون در شخصیت این سازمان،
سازمان سیاسی طبقه کارگر ای ران ،ادامه م ییابد.
«سازمان توفان» وارث سنتهای انقالبی «حزب
کم ونیست ای ران»« ،گروه ارانی» و «حزب توده
ای ران» است.
حزب طبقه کارگر ای ران در طول پنجاه سال
حیات و مبارزه خود ،ح وادث غ مانگیز و
مشکالت بسیاری از سرگذرانیده است ،بارها
مورد دستبرد امپ ریالیسم و ارتجاع ق رار گرفته،
ب یرحمانه سرکوب شده ،سازمانهایش متالشی
گردیده و رهب رانش به زندان و شکنجه و مرگ
گرفتار آمدهاند ،ولی ه ربار ،که از پای اوفتاده،
دوباره پ رت وانتر و نیرومندتر برخاسته و همچنان
به نبرد ادامه داده است.
حزب طبقه کارگر ای ران در طول پنجاه سال
زندگی خود همیشه از جانب راست و اخی را ً
از جانب گروهها ،عناصر «چپ» مورد حمله و
هجوم ق رار گرفته و اتهامات ناروا و دشنام و ناسزا
شنیده است .ولی هیچ نیروئی با هیچ اتهام و
ناسزائی قادر نیست درخشندگی حیات حزب
طبقه کارگر ای ران را بپوشاند و خدمتگزاری آن را
به خلق ای ران در زیر پرده گذارد.
زنده و پیروز باد حزب طبقه کارگر ای ران!»
***
در همین عرصه به مناسبت پنجاه سالگی
دسیسه «میرزا کوچک خان» در قتل «حیدرخان
عم واوغلی» ،که از رهب ران برجسته حزب
کم ونیست ای ران بود ،مطالبی در توفان شماره ۴۹
انتشار یافت که دانائی بدان ب رای کم ونیس تهای
ج وان ای رانی دارای اهمیت است.
«افتخار جاویدان بر «حیدر عمواوغلی»
پنجاه سال پیش روز  ۲۹سپتامبر « ۱۹۲۱حیدر
عم واوغلی» ،فرزند قهرمان خلق آذربایجان،
پای هگذار و رهبر برجسته «حزب کم ونیست
ای ران» در توطئهای که «میرزا کوچک خان
جنگلی» به منظور از بی نبردن س ران دولت
انقالبی گیالن چیده بود ،به شهادت رسید و
مرگ نابهنگام «حیدرعم واوغلی» ب رای نهضت
انقالبی ای ران و ب رای طبقه کارگر ای ران ضایعه
بزرگی بود و حزب کم ونیست و جنبش انقالبی
ای ران را از رهبری آزموده و آبدیده محروم
گردانید .خدمات کوچک «جنگلی» در مبارزه
با امپ ریالیسم انگلستان و روسیه تزاری ،در مبارزه
متزلزل و ناپ یگیر علیه ارتجاع داخلی هرچه
باشد ،قتل «حیدرعم واوغلی» گناه نابخشودنی او
است به ویژه که با این توطئه خ ونین راه ب رای
لشگرکشی رضاخان و سرکوب جنبش گیالن،
که خود «میرزا کوچکخان« از ق ربانیان آن
است ،هم وار گردید.
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«حیدر عم واوغلی» در ارومیه چشم به جهان
گشود .کودکی وی در قفقاز گذشت ،در
عنف وان ج وانی به ای ران بازگشت و از همان آغاز
انقالب مشروطیت به نیروهای انقالب پیوست.
در محافل سوسیال دموک راسی شرکت فعال
داشت که منجر به بازداشت وی گردید .پس از
آزادی به آذربایجان رفت ،در قیام تب ریز شرکت
جست و سپس در نقاط دیگر آذربایجان
ب رای ب رانداختن نیروهای سیاه دشمن به بسیج
نیروهای خلق پرداخت.
قیام آذربایجان پس از آنکه در ب رابر مشکالت،
مصائب ف راوان قهرمانانه مقاومت کرد و
ق ربان یهای بسیار داد ،س رانجام به هدف خ ویش
دست یافت« .محمد علیشاه» به زیر پرچم روس
پناه ب ُرد ،استبداد صغیر ب رافتاد و رژیم مشروطه
و قانون اساسی ما دیگر پیروز گردید .البته
این پیروزی دیری نپائید .مداخله امپ ریالیسم
انگلستان و نیروهای ارتجاعی داخلی رژیم
مشروطه را از محتوی آن تهی گردانید و از آن
جز نامی باقی نگذاشت و هنوز هم جز نامی
باقی نیست.
پس از پیروزی قیام« ،حیدر عم واوغلی» به ته ران
آمد و فعالیت انقالبی خود را ادامه داد .در زمان
کابینه سپهدار از طرف دولت ای ران به خارج
تبعید گردید و در قفقاز ،که در آن زمان یکی
از م راکز مهم سوسیال دموک راسی روسیه بود ،به
صفوف سوسیال دموک راتها مُلحق شد.
سوسیال دموک راسی روسیه ،که لنین کبیر در
رأس آن ق رار داشت ،در میان کارگ ران ای رانی
مهاجر قفقاز ،که تعداد آنها به دهها هزار نفر
بالغ می گردید ،نفوذ ف راوان داشت .فعالیت
سوسیال دموک راتهای ای رانی در میان کارگ ران
ای رانی مقیم قفقاز در  ۱۹۱۷به تاسیس «حزب
عدالت» انجامید که «حیدر عم واوغلی» از
پای هگذاران آن بود .از این حزب در ژوئن ۱۹۲۰
حزب کم ونیست ای ران مت ولد شد که با استفاده
از ش رایط مساعد ای ران در دنبال پیروزی انقالب
کبی راکتبر ت وانست سازمانهای خود را در ای ران
و ب ویژه در گیالن گسترش دهد.
در این زمان ،در شمال ای ران ،در آذربایجان و
گیالن ،نهضتهای رهائ یبخش مل ّی بخاطر
بیرونراندن امپ ریالیسم انگلستان از ای ران و
استق رار حکومت ملی پیوسته رشد و توسعه می
یافت .جنبش جنگل ،که در  ۱۹۱۵توسط «میرزا
کوچک جنگلی» ب رای مبارزه علیه نیروهای
انگلیس و روسیه تزاری ایجاد گردید ،ض ربات
مهلک بسیاری در زمان جنگ بر این نیروهای
استعماری وارد آورد .انقالب فوریه  ۱۹۱۷و سپس
انقالب اکتبر به این جنبش امکان داد از اعماق
جنگل بیرون آید و فعالیت خود را در س راسر
گیالن و مازندران بگست راند.
همین فعالیت و استقبال طبقات متوسط از این
جنبش «میرزا کوچک خان» را بر آن داشت
که در اوایل تابستان  ۱۹۲۰جمهوری گیالن و
حکومت موقت آن را اعالم کند و هدف این
حکومت عبارت بود از بیرو نراندن امپ ریالیسم
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انگلستان از س راسر ای ران ،الغاء ق رارداد خائنانه
 ،۱۹۱۹ترمیم وی ران یهای ناشی از جنگ و
ب رانداختن هرگ ونه ظلم و ستم .حکومت
موقت ب رپایه جبهه واحد ق رار داشت که «حزب
کم ونیست ای ران» در واقع پای هگذار آن بود.
دیری نپائید که در درون جبهه میان س ران
کمیته انقالبی اختالفات شدیدی بروز کرد.
این اختالفات که مورد استفاده قدرت مرکزی
و امپ ریالیسم واقع گردید ،جبهه را از درون
متالشی ساخت.
نخستین کنگره ملل شرق در باکو در سپتامبر
 ،۱۹۲۰که «حیدر عم واوغلی» در رأس هئیت
نمایندگی «حزب کم ونیست ای ران» در آن
شرکت داشت ،با تصمیمات و قطعنامههای
خود به اصالح اشتباهاتی ،که در سیاست
جمهوری گیالن بروز کرده بود ،یاری رسانید.
در اکتبر  ۱۹۲۰کمیته مرکزی «حزب کم ونیست
ای ران» تغییر یافت و «حیدر عم واوغلی» به دبیری
کمیته مرکزی انتخاب گردید.
«حیدر عم واوغلی» از همان آغاز گردآوردن هر
چه بیشتر نیروهای انقالبی در جبهه واحد و
پشتیبانی تودهها را از آ ِن وظیفه اساسی حزب
اعالم کرد و بالفاصله با «میرزا کوچک خان»،
که در «فومن» ب هسرم یب ُرد ،وارد مذاکره شد .در
نتیجه در ماه مه  ۱۹۲۱کمیته انقالبی جدیدی
بنام «کمیته انقالبی ای ران» به وجود آمد.
سیاست «حزب کم ونیست ای ران» مبنی بر
توسعه و تق ویت جبهه واحد و کامیاب یهائی که
در این زمینه نصیب «حیدر عم واوغلی» گردید،
بر اعتبار و حیثیت حزب و وجهه شخص
«حیدر عم واوغلی» در نزد تودههای مردم افزود.
«کمیته» به ابتکار «حیدر» تصمیم گرفت تمام
نیروهای مسلح را تحت فرماندهی واحدی در
آورد و ارتش انقالبی واحدی ایجاد کند.
این کمیته در اوت  ۱۹۲۱در گیالن ،جمهوری
شوروی اعالم کرد که «میرزا کوچک خان»،
صدر کمیته انقالبی و کمیسر مالیه و «حیدر
عم واوغلی» ،کمیسر امور خارجه آن بود .این
کمیته انقالبی به کمیسر جنگ وظیفه داد
که کار ایجاد ارتش واحد و فرماندهی واحد
را سازمان دهد و ب رای بهبود وضع زحمتکشان
در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی
تصمیماتی اتخاذ کرد ،اما «میرزا کوچک
خان» این تصمیمات را با رضایت خاطر تلقی
نم یکرد ،او از گذاشتن نیروهای مسلح خود
تحت فرماندهی واحد امتناع ورزید و در نتیجه
ارتش انقالبی واحد نت وانست ق وام بگیرد.
پیشرفتهائی که «کمیته انقالبی» در نتیجه
سیاست صحیح «حزب کم ونیست ای ران»
به رهبری «حیدر عم واوغلی» ب هدستآورد،
مقامات دولت مرکزی و امپ ریالیسم انگلستان را
به وحشت انداخت .در پائیز همین سال ارتش
دولت مرکزی به جمهوری گیالن حمله برد و در
جنگی که روی داد ،نیروهای مسلح جمهوری
هم راه با واحدی از کم ونیس تهای مسلح ،که
خود «حیدر» ادامه در صفحه ۷
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فرماندهی آن را به عهده داشت ،ارتش دولت
مرکزی را شکست داده ،بعقب راندند .حتی
در این پیکار علیه نیروهای دولتی« ،میرزا
کوچک خان» ق وای مسلح خود را از کارزار
کنار نگهداشت.
تمام مساعی «حیدرعم واوغلی» ب رای کشاندن
«میرزا» به همکاری صمیمانه با کمیته انقالبی
ب ینتیجه ماند و شرکت «میرزا» در جمهوری
شوروی گیالن فقط جنبه صوری داشت« .میرزا»
هرگز از «فومن» به رشت بازنگشت و جلسات
«کمیته انقالبی» ناگزیر در خارج از رشت در
محلی به نام پسیخان تشکیل م یگردید.
***
موفقی تهای روزافزون «کمیته انقالبی» ،که
«میرزا» خود را در آن سهیم نمی دید ،وجهه
و اعتبار «حیدرعم واوغلی» را که کم کم بر
روی شخصیت «میرزا» سایه م یافکند ،هم راه با
تح ریکات مداوم عمال امپ ریالیسم انگلستان و
دولت مرکزی در نزد «میرزا کوچک خان ،علیه
«کمیته انقالبی» و «حزب کم ونیست» س رانجام
کار خود را کرد و «میرزا» تصمیم گرفت به کار
«کمیته انقالبی» و به حیات «حزب کم ونیست»
خاتمه دهد و این تصمیم را در  ۲۹سپتامبر
 ۱۹۲۱در پسیخان به مرحله عمل درآورد .در
این روز نیروهای مسلح «کوچک خان» محل
تشکیل جلسه را آتش زدند .یکی از اعضاء
کمیته در آتش سوخت «حیدر عم واوغلی»،
که خود را به زحمت از درون آتش بیرون
کشید ،با شلیک گل ولههای طرفداران «میرزا»
مجروح گردید و سپس به قتل رسید .بدین
ت رتیب «حیدرعم واوغلی» ،این چهره برجسته و
رهبر عالیقدر «حزب کم ونیست ای ران» ،ق ربانی
توطئههای امپ ریالیسم انگلستان و دولت مرکزی
ای ران ،ق ربانی محدودیتها و تنگنظریهای
طبقاتی «میرزا کوچک خان» گردید« .میرزا
کوچک خان» با این اقدام نابخشودنی خود به
جنبش انقالبی گیالن و به زندگی خود نیز
پایان رسانید.
«حیدرعم واوغلی» ،در راه تحقق آرمانهای طبقه
کارگر و دیگر زحمتکشان ای ران جان خود را
نثار کرد ،اما نام بلند و خاطره تابناک او هنوز
در اذهان نیروهای انقالبی میهن ما زنده است و
جاودانه زنده خ واهد ماند».
با سرکوب «حزب کم ونیست ای ران» مبارزه
کم ونیس تهای ای ران به پایان نرسید .این مبارزه
در قالب «گروه  ۵۳نفر دکتر تقی ارانی» و سپس
«حزب توده ای ران» ،که ادامه دهنده راه «حزب
کم ونیست ای ران» بود ،ادامه داشت« .حزب توده

ای ران»« ،حزب کم ونیست ای ران» را که سرکوب
شده بود ،دوباره احیاء کرد .دشمنان کم ونیسم
در طی فعالیت «حزب توده ای ران» تالش کردند
با انشعاب ،دسیسه ،سرکوب ،ممنوعیت ،زندان،
شکنجه و اعدام و با تئوریهای ضدکم ونیستی،
که گ ویا «حزب توده ای ران» حزب «کم ونیستی»
نبوده است با دو شیوه گ وناگون ،یکی
فی زیکی و ضدکم ونیستی و دیگر نظری و
«کم ونیستی» به جنگ نهضت کارگری ای ران
بیایند که به سختی شکست خورده به زبالهدان
تاریخ سپرده شدند .ولی با بروز رویزی ونیسم
خروشچفی ،که دشمنی آشکار را با جنبش
کم ونیستی جهان و از جمله ای ران آغاز کرد،
ارتجاع جهانی در آرزویش ب رای زدن ض ربات
سهمگین به جنبش کم ونیستی ای ران ،موفق
شد .دستراست یهای «کم ونیست» که انقالب
را به ف راموشی سپرده و در پی اصالحات و
همدستی با هیأتهای حاکمه خودی برآمدند،
در کنار «چپ»روهای کاست ریست ،که با انکار
نقش حزب کم ونیست در رهبری انقالب ،آب
یریختند
به آسیاب ضدانقالب رویزی ونیستی م 
و م یخ واستند تازه «حزب کم ونیست» را در
ای ران ،که سابقه درخشانی داشت «ایجاد» کنند
و نه احیاء ،در جبهه مشترکی گردآمدند ،تا در
مورد مشخص ای ران با نفی نقش انقالبی «حزب
توده ای ران» در دوران قبل از بروز رویزی ونیسم،
کار جنبش کم ونیستی ای ران را یکسره کنند.
ولی کم ونیس تهای ای ران نقش مخرب آنها را،
که خود را در پشت شعارهای ارتجاعی «مبارزه
با اپورت ونیسم تاریخی حزب توده ای ران« ،ایجاد
حزب طبقه کارگر ای ران» و مبارزه با «احیاء حزب
طبقه کارگر ای ران» پنهان کرده بودند ،با تشکیل
سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان ،که خود
را ادامه دهنده می راث بزرگ «حزب کم ونیست
ای ران» و «حزب توده ای ران» م یداند ،افشاء نموده،
به مبارزه با این ضدکم ونیس تهایی رفتند
که سر از ساواک و منبر و مسجد جمهوری
اسالمی درآوردند و واعظ تئوری ارتجاعی «سه
دنیا» گشتند.
صدسالگی «حزب کم ونیست ای ران»،
صدسالگی گ رامیداشت سنتهای تاریخی
کم ونیستی همه کم ونیس تهای ای ران از «حزب
کم ونیست ای ران» گرفته تا «گروه  ۵۳نفر» و
گذشته «حزب توده ای ران» در دوران فعالیت
کم ونیست یاش ،م یباشد که در قالب «سازمان
مارکسیستی  -لنینیستی توفان» و «حزب کار
ای ران (توفان)» ادامه دارد .این می راث انقالبی در
وجود رفقا احمد قاسمی ،غالمحسین فروتن،
عباس سغائی و رفیق علی امیرخیزی ،که

عضو قدیمی «حزب کم ونیست ای ران» بود و
تقاضای عض ویتش را در «سازمان مارکسیستی
 لنینیستی توفان» ب رای رفیق احمد قاسمیارسال کرد ،تجلی م ییابد .گ رامیداشت این
ِ
ِ
اقعیت ادامه مبارزه
امیداشت و
صدسالگی گ ر
مارکسیستی  -لنینیستی برضد رویزی ونیسم
«چپ» و راست است•.
بحران آب ...دنباله از صفحه ۵

سیستم محیط زیست بوجود آورده است .وجود
ذرات و گازهای مُضر در ه وا و پ سماندههای
سمی کارخانهها و کشاورزی در آب ،که ان واع
و اقسام بیماریها را سبب گشته است ،نتیجه
مستقیم رشد نامتعارف و ناموزون سرمای هداری
ب رای انباشت هر چه بیشتر سرمایه است.
تا سرمای هداری پابرجاست در بر همین پاشنه
خ واهد چرخید•
«انقالب خشونت نیست ،بلکه
ِ
خشونت سازمان
درهم شکستن
یافته حکومتی است»
لنین

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۶۷خرداد ۱۳۹۹
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!

!Workers of all Countries, unite
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بحران آب در ایران ()۳
در شمارههای قبل «توفان» در بخش نخست
مقاله نوشتیم که:
یآبی در کشور ما هر روز حادتر
«خطر ب 
م یشود .فساد ،رشوهخ واری ،ندان مکاری،
ب یتوج های و ب یکیاستی مسئ ولین مکتبی
نظام جمهوری اسالمی ،که فقط به جیب
خود م یاندیشند ،روز به روز بر مشکالت
تأمین و توزیع آب م یافزاید .آنها به نقش
است راتژیک آب کمت رین توج های ندارند و به
همین دلیل خطر عظیمی را متوجه کشور و
مردم ما ساختهاند .نم ونههای زیر به گوشهای
از این ب یلیاقتی و حرص و ولع سرمای هداری
اشاره دارند» .در این مقاله به نم ونههای
دیگری اشاره م یکنیم:
بی نالنهرین
مآبی به صورت جدی «بی نالنه رین»
خطر ک 
را  -این گه واره تمدن ،که میان دو رودخانه
«دجله» و «ف رات» ق رار گرفته است و از
کشورهای ع راق و سوریه م یگذرد  -به
«شطالعرب» و در نهایت به خلیج فارس
منتهی م یش وند ،تهدید م یکند .دولت
ترکیه تاکنون  ۲۲س ّد روی این دو رودخانه،
که از کوههای ترکیه سرچشمه م یگی رند،
احداث کرده است .ترکیه نزدیک به پنجاه
سال است که ادامه در صفحه ۵

گرامیداشت صدسالگی جنبش متشکل کمونیستی ایران،
پرچمی در مبارزه با رویزیونیسم و کاستریسم

به مناسبت صدسالگی حزب کم ونیست ای ران به مقالهای رجوع م یدهیم که «توفان» ،ارگان سازمان
مارکسیستی – لنینیستی توفان» در شماره  ۳۴خود در خرداد ماه  ۱۳۴۹منتشر کرده است.
«پنجاه سالگی حزب کمونیست ایران
ُغ ّرش توپهای اکتبر به پرولتاریای س راسر جهان و از آنجمله به رنجب ران کشورهای خاورمیانه خبر
داد که دوران مبارزه موفقی تآمیز آنان به خاطر رهائی از اسارت مل ّی و اجتماعی آغازیدن گرفته
است ،خبر داد که دوران جدیدی در تاریخ گشوده شده که در آن فقط طبقه کارگر م یت واند
تودههای رنجبر را از قید هرگ ونه اسارت و هرگ ونه ستم آزاد سازد .از همان موقع در عدهای از
کشورهای شرق ،از جمله در کشور ما ای ران ،حزب سیاسی طبقه کارگر بنیاد گذاشته شد .حزب
طبقه کارگر ای ران اکنون پنجاه سال است که به اسامی گ وناگون در زیر کابوس وحشتناک رژیمی
استبدادی ،که هیچگاه دست از سر وی ب رنداشته ،به نبرد خود ادامه م یدهد.
درست در پنجاه سال پیش ،در خرداد ( ۱۲۹۹ژوئن  )۲۵ -۲۲در کنگره انزلی «حزب کم ونیست ای ران»
تأسیس گردید که نطفه آن در انقالب مشروطیت ای ران بسته شد و حزب عدالت پای هگذار آن بود.
«حزب کم ونیست ای ران» طبقه کارگر را متشکل ساخت و ب رای احقاق حقوق وی به مبارزه کشانید،
سازمانهای حزبی در س راسر کشور ایجاد کرد ،به تبلیغ ایدئ ولوژی طبقه کارگر پرداخت و بیش از
ده سال به شیوههای گ وناگون و از آنجمله مبارزه مسلحانه علیه امپ ریالیسم و ارتجاع جنگید .بدیهی
است حزبی ج وان و نوخاسته ،که در ش رایط بغ رنج پس از انقالب اکتبر م یرزمید ،نم یت وانست از
خطا و اشتباه مصون ماند.
در کنگره دوم به نام «کنگره ارومیه» ( )۱۳۰۶حزب اشتباهات و انح رافات خود را اصالح کرد و با
نیروی بیشتری وارد صحنه مبارزه گردید .اما دیری نپائید که حکومت رضاخان با یورشی سبعانه
به حیات حزب کم ونیست پایان بخشید« .قانون سیاه» ۱۳۱۰هرگ ونه فعالیت کم ونیستی را در ای ران
ممنوع گردانید و این قانون هم اکنون نیز به قوت خود باقی است.
عل یرغم «قانون سیاه» ،سازمان سیاسی طبقه کارگر بار دیگر به صورت «گروه دکتر تقی ارانی»
س ربلند کرد و در ش رایط پنهانکاری شدید به تبلیغ مارکسیسم  -لنینیسم پرداخت ،تشکیالت تازهای
را پای هگذاری کرد .این گروه نیز پس از اندک مدتی همه به دست شه ربانی مختاری گرفتار آمدند
و دکتر ارانی ،رهبر عالیقدر جنبش کم ونیستی ای ران ،در زندان رضاخان به دست دژخیمان شه ربانی
به قتل رسید.
در شه ریور  ۱۳۲۰با ورود ارتشهای متفقین به ای ران و ف رار رضاخان دوباره زمینه ب رای احیاء حزب
طبقه کارگر ای ران ف راهم آمد و «حزب توده ای ران» تأسیس گردید« .حزب توده ای ران» ادامهدهنده کار
«حزب کم ونیست ای ران» و «گروه ارانی» بود .فعالیت «حزب توده ای ران» در مبارزه با امپ ریالیسم و
فئودالیسم ،در متشکلساختن تودههای کارگ ران ،دهقانان ،روشنفک ران ،ج وانان و زنان و کشانیدن آنها
به مبارزه ب رای احقاق حقوق خ ویش ،در نبرد با استبداد و دفاع از آزادیهای دموک راتیک ،در اشاعه
مارکسیسم  -لنینیسم به م راتب دامنهدارتر و گستردهتر از گذشته بود .مبارزه همه جانبه «حزب توده
ای ران» روحیه مبارزهج وئی را در کارگ ران ،دهقانان و روشنفک ران و سطح آگاهی سیاسی و تشکل
سازمانی تودههای زحمتکش را به درجه ب یسابقهای ارتقاء داد.
«حزب توده ای ران» با مبارزات پ یگیرخود خشم و کینه امپ ریالیسم و ارتجاع را ب رانگیخت و به همین
جهت در دوران حیات خود هیچگاه از حمله و هجوم آنان در امان نماند .کودتای شوم مرداد ،۱۳۳۲
که امپ ریالیسم و چاک رانش را بر س راسر ای ران مسلط ساخت ،سازمانهای «حزب توده ای ران» را ،که در
پنهانکاری فعالیت م یکردند ،با توسل به فشار ،شکنج ههای غی رانسانی ،زندان و اعدام متالشی کرد،
عدهای از رهب ران و کادرهای حزب نیز مجبور به مهاجرت گردیدند.
در مهاجرت« ،حزب توده ای ران» پا به پای ادامه در صفحه ۶

سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار
اي ران» ،حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای
صديق ،چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد.
نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد و اطالعات از اي ران
و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي برسانيد ،زي را
ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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E-Mail: toufan@toufan.org
Internet: www.toufan.org
Internet: www.toufan.de
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IBAN: DE70 2011 0022 2573 3026 00

دست امپریالیسم و متحدانش از ایران کوتاه باد!

