پرولتاريای جهان متحد ﺷويد

توفان

ديکتاتوری پرولتاريا
دموکراسی برای اکثريت جامعه ،دستآورد انقﻼب کبير
سوسياليستی اکتبر و پرچم مبارزه بر ضد رويزيونيسم است

انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر پيروزی لنينيسم بود .يکی از دستآوردهای انقﻼب اکتبر
تحقق اين ايده اساسی مارکس است که در دوران گذار از سرمايهداری به کمونيسم ،در
مرحله نخست آن که معموﻻ آنرا مرحله سوسياليسم مینامند ،به يک دوران گذار
سياسی نيازمند است .در اين دوران هنوز مخلوطی از اشکال توليدهای ماقبل سرمايه-
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران
داری و سرمايهداری وجود دارد و از نظر طبقاتی نيز قشر وسيعی از خرده
بورژوازی که بر اساس منافع طبقاتی و وضعيت اقتصادی خويش همواره متزلزل است
موجوديت خويش را حفظ کرده که تاثيراتش را در سراسر جامعه بازتاب میدهد .اين
دوره شــــشـم – ســال هجدهم
ﺷـماره  ٢٠٧خرداد ماه ١٣٩۶ـ ژوئن ٢٠١٧
موانع به جز فعاليت خرابکارانه و تبليغات بورژوازی سرنگون شده ولی نابود نشده
است .لذا مارکس برای غلبه بر اين مشکﻼت و موانع از دولتی در دوران گذار صحبت
میکند که چيزی جز ديکتاتوری پرولتاريا نمیتواند باشد .اين ديکتاتوری در زمانی
مستفر است که در دوران سوسياليسم هنوز سرمايه داری به طور کامل از بين نرفته و
کمونيسم هنوز به پيروزی نرسيده است تا دولت زوال يافته و جامعه بدون طبقه به
وجود آيد .ديکتاتوری پرولتاريا اعمال قهر انقﻼبی برای سرکوب طبقات از قدرت به
زير کشيده ،ولی هنوز باقيمانده است که تﻼش خواهند کرد با چنگ و دندان مجددا به
قدرت باز گردند .اعمال قهر هميشه در تاريخ وجود داشته و اين اختراع کمونيستها
نيست .برده داران با توحش و بربريت بی نظيری برضد بردگان اعمال قهر میکردند و
با ناسيونالشونيسم خلقهای ايران چه فارس ،حتی اين سنت دوران بردهداری را در زمان کشف آمريکا به کار گرفتند تا نيروی کار
چه آذری ،عرب و يا ُکرد و ...بايد مبارزه خويش را در آمريکا با استفاده از همين روش تامين کنند .اين طبيعتا يک قهر عريان
کرد .اين ملیگراها ،اعم از اينکه متعلق به بود .استعمار و سرمايهداری با غارت مستعمرات و برای سرکوب...ادامه در صفحه ۴
کدام ملت باشند ،ارزش ملت خويش را
باﻻتر از ساير ملل جا میزنند و اين
برتریجوئی ملی را "ميهنپرستی" وانمود کشورهائی که خود را به »جامعه بينالملل« متعلق میدانند ،در سال ٢٠٠۵مشترکا
میسازند .فارسهای ملیگرا بر ضد ساير تصويﺐ کردند که تا سال  ۵٠٪ ،٢٠١۵از تعداد گرسنگان جهان بهکاهند! همان زمان
ملل ايران فقط به توهين و تحقير مشغولند و حزب ما کذب بودن اين ادعا را که صرفا برای منحرف ساختن و فريﺐ اذهان عمومی
به ويژه نسبت به اعراب ،اينان؛ هموطنان طرح گشته بود ،مستدل افشاء نمود و امروز واقعيات غير قابل انکار ،متاسفانه صحت
ايرانی ما را به بهانه مبارزه با اسﻼم و نظريات حزب ما را ثابت میکند.
جمهوری اسﻼمی آماج زشتترين دشنامها »سازمان تغذيه جهانی  «FAOو »کميسيون پارلمان اروپا« روز جمعه  ٣١مارس سال
قرار میدهند .عدهای چند هزار نفره از آنها  ٢٠١٧در گزارش مشترکی از رشد فاجعهآميز تعداد انسانهائی که از گرسنگی با
در اطراف مقبره کورش جمع شده و به خطر مرگ مواجه گشتهاند ،خبر دادند .طبق اين گزارش »در سال گذشته  ١٠٨ميليون
بهانه تجليل از کورش و ميراث تاريخی نفر به علت عدم دسترسی به مواد غذايی ،گرسنه بهسربردند .اين تعداد نسبت به سال
ايرانيان ،با شعارهای ارتجاعی به اعراب به گذشته يک سوم افزايش نشان میدهد« .اين روند به ويژه در مناطق جنگزده ،نظير
طور کلی به منزله آورندگان اسﻼم حمله جنوب سودان ،شمال نيجريه ،يمن ،عراق و سوريه که دستپروردگان امپرياليسم و
کردند .اين سياست ربطی به احترام به ارتجاع ،نظير گروههای النصره ،داعش ،الشباب و بوکوحرام با حمايت امپرياليسم و
ارزشهای ملی ،تاريخ و هويت ملی ايرانيان ارتجاع ،جان و مال مردم را بهنابودی میکشانند ،بيشتر مشهود و محسوس است.
ندارد ،بلکه سياست اسرائيلیها در ايران هماکنون  ٢٠ميليون انسان در کشورهای آفريقائی از فرط گرسنگی با خطر مرگ
است که در پی ايجاد تفرقه در ميان خلقهای مواجهاند .تنها در مرکز و غرب قاره آفريقا هيوﻻی گرسنگی  ٧ميليون انسان را به
ايران و به ويژه ايجاد اختﻼف و تشديد مرگ تهديد میکند .در شمال نيجريه مردم اين کشور جنگزده نه قادر به کشت
تضاد و دامن زدن به نفرت ملی ضد عرب محصوﻻت غذائیاند و نه قدرت خريد مواد غذائی را دارند .تاکنون بسياری از مردم
در ايران هستند تا با ايجاد دشمنی با خلقهای فقير اين کشور به علت گرسنگی در کام مرگ فرورفتهاند .اين رشته سر دراز دارد.
فلسطين ،لبنان ،عراق و سوريه راه نزديکی گرسنگی پديدهای نيست که ناشی از »قهر الهی« و يا نادانی و کاهلی ذاتی افراد در
با صهيونيستهای اسرائيلی را هموار کرده و کشورهای فقير و عقﺐمانده باشد ،افزايش روزافزون تعداد انسانهائی که از گرسنگی
اشغال سرزمينهای عربی را توجيه نموده و رنج میبرند و يا از بين میروند ،دﻻيل متعددی دارد که بيشتر آنها را بايد در نظام
دست داعش را برای تخريﺐ در منطقه باز جابر سرمايهداری جهانی جستجو کرد .از جمله افزايش روزافزون دمای زمين.
بگذارند .اين سياست اسرائيلیها ادامه کشورهای سرمايهداری و در رأس آن آمريکا و چين به علت متصاعد ساختن حجم
سياست ترور دانشمندان اتمی ايران و ترور عظيم گازهای گلخانهای در صنعت ،نقش موثری در افزايش دمای زمين ايفاء میکنند
دانشمندان و استادان دانشگاههای عراق و که اثرات مخربی در عرصه کشاورزی از خود به جای میگذارد .برای نمونه مردم
کشورهای ساحلی غرب آفريقا بدون اينکه نقشی در ...ادامه در صفحه ۵
تخريﺐ شهرهای ...ادامه در صفحه ٣

تجزيه طلبان ايرانی
همدستان امپرياليسم و
صهيونيسم در منطقه
هستند

فاجعه گرسنگی از آسمان نازل نشده است

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد

،

شماره  –٢٠٧خرداد ماه ١٣٩۶

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

صفحه ٢

 ١٠٠سالگی انقﻼب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای
سرمايهداری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريم

،

شماره  –٢٠٧خرداد ماه ١٣٩۶

تجزيه طلبان ايرانی همدستان...
عربی سوريه است .ملتهای ترک ،فارس ،عرب،
افغان ،هند و ..قرنها در کنار هم در اين منطقه
زندگی کرده و بخشی از منطقه هستند و تمام آثار
هنری و دستآوردهای فرهنگی در اين منطقه نيز
محصول فعاليت و مبارزه و زندگی مشترک همه
اين خلقهاست .در گذشته کشورهائی به عنوان
پاکستان و يا عراق و يا امارات متحده عربی و..
وجود نداشته اند .مردم آنها نيز در کنار ساير
ايرانيان در کنار هم میزيستهاند ،تنها کشور
مصنوعی در منطقه اسرائيل است که يهوديان آن
اکثرا وارداتی هستند و به عنوان ابزار استعمار به
منطقه گسيل شده و با يهوديان فلسطينی ساکن مناطق
فلسطين زمين تا آسمان فرق دارند .وقتی امپرياليسم
آمريکا موزههای عراق را غارت کرد ،اين آثار
هنری و دستآوردهای بشريت فقط هويت تاريخی
مردم عراق نبود ،هويت تاريخی همه مردمان منطقه
بود ،احساس مسرت که گويا اين غارت و کشتار
جمعی مربوط به ما نيست و فقط عربها را شامل
میشود ،نشانه پستی و دنائت ،نشانه نژادپرستی و
ماهيت ضدبشری بانيان آن است .نتانياهو در سفرش
به مسکو در خدمت همين سياست تفرقه افکنانه و
دشمنانه خويش ،از جشن پوريم اسرائيليها که از
نظر سنديت تاريخی تنها يک افسانه است ،حرف زد
که در آن روز ،که آنرا يهوديان روز نجات خويش
مینامند و مانند نوروز ايرانيان و شايد هم با تقليد و
برداشت از آنها جشن میگيرند ،گويا استر همسر
يهودی خشايارشاه پادشاه ايران در دوران
هخامنشی ،موفق شده است با قتل عام پارسيان مانع
از انجام کودتائی بر ضد يهوديان گردد .نتانياهو،
ت
روز سياس ِ
جمهوری اسﻼمی را بنا بر مصلح ِ
ت ِ
خارجی اسرائيل ،نماينده پارسيان جا زد که گويا از
ِ
هزاران سال پيش در پی کشتار "يهوديان" بودهاند.
روشن است که پارسيان عرب نبودند ،ولی
صهيونيسم را چه باک که برای تکميل جنايات
خويش در منطقه پارس و عرب ،ترک ،کرد و ...را
به جان هم بياندازد .واکنش پوتين رئيس جمهور
روسيه به وی ناچارش کرد که خفقان بگيرد و از
سرای هذيان و افسانه به دنيای واقعيت برگردد.
نتانياهو در اين تبليغات فاشيستی خويش با اسﻼم
کاری ندارد دشمنی خويش را با پارسيان نشان می-
دهد .هر تاريخدان مبتدی هم میداند که در زمان
هخامنشيان هنوز اسﻼم وجود نداشت تا بشود بر ضد
"اسﻼم سياسی" جنگيد .ولی دوستان ايرانی نتانياهو
در ايران و در منطقه در همه عرصهها به ويژه
دروغپراکنی فعالند و تنها نوع تبليغات آنها با
يکديگر متفاوت است ،ولی در ريشه و اساس همه
اين تبليغات چه در دشمنی با مردم فلسطين ،چه
لبنان ،چه سوريه ،چه عراق ،چه يمن و چه حمايت
از برتریجوئی ملی در قالﺐ حمايت از ايران
باستان ،کورش هخامنشی ،داريوش کبير و ...همه و
همه در خدمت ايجاد تفرقه ميان ملتهای ايران است
تا ايرانيان را با ايجاد دشمنی با کشورها و ملل
منطقه به تفرقه وتجزيه بکشانند و دست جهانخواران
و گماشتههای آنها را در منطقه برای غارت و
چپاول باز بگذارند .صهيونيستها مرتﺐ در ايران بر
ضد سوريه ،لبنان ،فلسطين و يمن تبليغ میکنند ،از
تجاوز عربستان سعودی ،ترکيه ،داعش و ناتو به
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يمن ،سوريه و فلسطين دفاع میکنند ،ايرانيان
ناسيونالشونيست و عقﺐمانده و فريﺐ خورده را وا
میدارند که در قالﺐ دلسوزی برای ايران و ايرانی،
دشمنی با اعراب و نابودی عربها و سرزمينهای آنها
را آرزو کنند .گفتاری نظير "عربها به ما چه ربطی
دارند خودشان به همديگر کمک کنند و پای ايران را
به ميان نکشند" و يا "چرا پول به سوريه و فلسطين
میدهند" ناشی از دلسوزی برای ايران نيست ،بلکه
حاوی مضمون بسيار عميقتری است که بايد دل و
روده آنرا شکافت و بانيان اين نوع تبليغات اسرائيلی
را افشاء کرد .همين ايرانيان "دلسوز" برای ايران و
با صدای دلنواز به گوش اسرائيل ،حتی اگر به
منطق دشمنی با اعراب خويش نيز اعتقادی داشته
باشند ،بايد از فروپاشی عربستان سعودی و امارات
متحده عربی که در منطقه فاجعه آفريدهاند و
پدرخواندههای داعش هستند حمايت کنند .بايد از
ايجاد ناتوی عربی و پاکستانی در محاصره ايران به
خشم آيند و ببينند که هدف نابودی و تجزيه ايران
است .اگر ريگی در کفش اين "دلسوزی"های
صهيونيستی نيست ،بايد مدافع خلق يمن در مبارزه
بر ضد بزرگترين تروريست منطقه يعنی عربستان
سعودی باشند ،زيرا نابودی خاندان آلسعود در
عربستان سعودی طبيعتا هم از تنش در منطقه ،در
يمن ،پاکستان ،افغانستان ،لبنان میکاهد و هم به
تروريسم در عراق و سوريه و در آينده توسط
داعشیهای وارداتی به ايران پايان میدهد .ولی اين
دلسوز صهيونيسم و متحد اسرائيل در
ايرانيان
ِ
منطقه ،فقط با نوع خاصی از اعراب ،با آن اعرابی
مخالفند که در مقابل صهيونيسم اسرائيل ايستادهاند.
ضد عرب بودن آنها نيز بيشتر حمايت از امپرياليسم
و صهيونيسم است .شعار "نه غزه ،نه لبنان جانم
فدای ايران" تنها شعار اسرائيلی است که تدارکِ
گرفتن جان ايران را در بطن خود دارد .در کنار اين
ِ
ايرانيان "دلسوز" که از آزادی سوريه مانند نتانياهو
نگرانند و آرزوی پيروزی داعش را داشتند و دارند،
شما با ُکردهای ناسيونالشونيست ايران روبروی
هستيد که هيچکدام از سازمانهای سياسی آنها حاضر
نيستند دولت کنونی خودمختار کردستان عراق را که
محصول همدستی اکراد عراقی با امپرياليسم
آمريکا ،صهيونيسم و متحدانشان هستند ،که بر
گورستانی از فقر ،خرابی و اجساد ميليونها عرب
عراقی بنا شده است ،به عنوان پايگاهی ارتجاعی
برای امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه بدانند.
کردهای تجزيهطلﺐ ايرانی ،همدست اعراب تجزيه-
طلﺐ هستند و برخﻼف کردهای عراقی که دشمنان
ملت عرب عراق هستند ،آنها با سازمانهای تجزيه-
طلﺐ ايران از جمله تجزيه طلبان عرب که جدائی
خوزستان ايران را میطلبند ،همدستند .ايرانيان ضد
عرب ،با ُکردهای ايرانی همدست عرب و خود
اعراب تجزيهطلﺐ دارای يک جبهه متحد میباشند،
ولی هر کدام در عرصهای به انجام وظيفه مشغولند.
اين رهبران ُکرد عراق هميشه روابط حسنهای با
اسرائيل داشتهاند .آنها يعنی آقايان مسعود بارزانی و
جﻼل طالبانی در سال  ٢٠٠۴مسافران به اسرائيل
بودند و با نخست وزير سابق اسرائيل ،آقای آريل
شارن ،مﻼقات کردند تا از حمايت وی برای ايجاد
اسرائيل دوم در منطقه برخوردار شوند .سازمانهای
تجزيهطلﺐ ُکرد ايران حاضر نيستند اين آقايان را

صفحه ٣

محکوم کنند ،دليل آنها از نظر ناسيونالشونيستها
واضح است ،زيرا اين عده ُکرد هستند و ِصرف ُکرد
بودن کافی است تا بر هر اقدام زشتی پرده استتار
کشيدِ .صرف تعلقات ملی بهانهايست تا بر روی هر
جنايت و خيانتی سرپوش کشيد .اين است همان
مضمون ناسيونالشونيست ملی که حزب ما از آن
سخن میراند .اين ناسيونالشونيستها تنها در
اَشکال متفاوتاند ،ولی در محتوی يکی هستند.
رهبران حزب دموکرات کردستان ايران ،در کنار
رهبران خودمختاری کردستان در عراق ،در چند
سال اخير از تجاوز امپرياليسم آمريکا به منطقه ،به
عراق و سوريه حمايت کردهاند و آرزو نمودهاند که
آنها به ايران نيزحمله کنند و "حقوق خلق کرد" را
به آنها عطا نمايند .انتظار کسﺐ حق تعيين سرنوشت
نه به دست خويش ،بلکه به دست ديگری از
آرزوهای آنهاست ،اين ُکردهای ناسيونالشونيست
بطور مستمر در ارتباط با صهيونيسم اسرائيل هستند
و از حمايتهای اطﻼعاتی و مالی آنها برخوردارند و
دست جاسوسان آنها در منطقه را برای کسﺐ
اطﻼعات و خرابکاری باز گذاردهاند و اين در حالی
است که از جنايات جمهوری اسﻼمی ابزاری
ساختهاند تا با مبارزه عليه "اسﻼم سياسی" ،مبارزه
با اسرائيل را که لکه ناجوری در منطقه است به
دست فراموشی بسپارند و آنرا تحتالشعاع قرار
دهند .اسرائيل سرپل امپرياليسم در منطقه است و
دشمنی با جمهوری اسﻼمی هرگز نبايد نيروهای
انقﻼبی و بشردوست را از مبارزه با اين اژدها در
منطقه باز دارد .اتفاقا مبارزه و افشاء صهيونيسم
اسرائيل در منطقه مﻼکی برای تعيين ماهيت
مبارزان صادق و نوکران اجانﺐ در منطقه است.
دوستان اسرائيل دوستان خلقهای منطقه نيستند،
دشمنان آنان هستند .در مورد آنها اين تجربه سنديت
دارد:
اول بگو با کيان دوستی
تا من بگويم که تو کيستی
شما هرگز مبارزهای بر ضد ناسيونالشونيستهای
اين ملتها توسط سازمانهای مدعی نمايندگی خلق کرد
نمیبينيد .برعکس آنها همواره در پی ساخت و
پرداخت تئوريهای توجيهگرانه برای همدستی با
امپرياليسم و صهيونيسم به اشکال گوناگون هستند.
از جمله اينکه گويا ايران يک کشور استعماری و
امپرياليستی بوده که کردستان ايران را به مستعمره
خود بدل کرده و حال "خلق ُکرد" برای نجات از
اسارت ملی و استعماری و کسﺐ آزادی و استقﻼل
ملی خويش ،حق دارد از هر امپرياليستی کمک
بگيرد و از امپرياليسم آمريکا دعوت کند به کشورش
نيرو پياده کرده و ُکردها را نجات دهد!!؟؟ .اين
مستعمره خواندن کردستان و يا حتی آذربايجان از
زبان جاسوسان جمهوری آذربايجان باکو و دولت
ترکيه "عثمانی" حتی از زمان شاه تا کنون ،همه از
يک منبع سرچشمه میگيرند .هدف تجزيه ايران و
منحرف کردن مضمون مبارزه ملی در ايران است.
در ايران ،اين ملت فارس نيست که ملل ديگر را به
اسارت در آورده و سرزمينهای آنها را با قوای
نظامی اشغال نموده است .اين افسانه را حتی با
دﻻرهای آمريکا و ارز اسرائيلی هم نمیشود در
ايران فروخت .تمام مردم ايران از هر مليتی که
باشند همواره مورد ... ..ادامه در صفحه .۴
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تجزيه طلبان ايرانی همدستان...
سرکوب و ستم طبقه حاکمه ايران بودهاند .اين طبقه
حاکمه مدتها همدست تزاريسم و امپرياليسم انگلستان
بود که بعد از پيروزی انقﻼب اکتبر به نوکری
امپرياليسم انگلستان و سپس آمريکا تن داد.
رژيمهای حاکم معاصر در ايران از همان اواخر
حکومت قاجار گرفته تا دوران پهلوی حکومتهای
ترک و يا مخلوطی از ترک و فارس بودهاند .در بعد
از اسﻼم در ايران اکثرا ترکها و اعراب حاکم بوده-
اند و نه فارسها ،ولی همين حکومتها نيز ترکها،
فارسها ،اعراب و کردها را به يک نسبت سرکوب
میکردهاند ،زيرا سرکوب در ايران جنبه سياسی
داشته و نه ملی .اين حکومتهای حاکم به سرکوب
همه خلقهای ايران و مخالفان خويش اشتغال داشتهاند
و نه تنها به سرکوب يک ملت معيين .هر کس چنين
جعلياتی بيافريند که گويا مبارزه ملی در ايران جدا
از مبارزه با هيات حاکمه ايران و آزادی ايران در
تماميت خود و بر ضد امپرياليسم ،صهيونيسم و
ارتجاع داخلی است ،آنکس هوادار برادرکشی،
تجزيه ايران ،همدستی با امپرياليسم ،صهيونيسم و
داعش است و برای القاء کردن اين نوع درک
"ملی" ضدبشری به هر اقدام خيانتکارانه و ضد ملی
دست میزند .اگر امپرياليسم و صهيونيسم دوستان
خلق ترک و ُکرد بودند ،اين دوستی را در زمان ﷴ
رضا شاه نوکر امپرياليسم آمريکا نيز بايد نشان داده
و دلشان برای اين خلقها میسوخت .ولی تاريخ
خﻼف آنرا نشان میدهد .آنروز امپرياليسم به وحدت
ايران نياز داشت و با هر نوع "تفرقهای" در ايران
مبارزه میکرد و امروز به تفرقه ايران نياز دارد؛
اين است که از هر حرکت تفرقهافکنانه و تجزيه-
طلبانه حمايت میکند .نمونه خودمختاری کردستان
عراق در مقابل ماست که با چنگ و دندان در
همدستی با ارتجاع منطقه و جهان ،در پی جدائی از
عراق است و در اين امر از همدستی با امپرياليسم،
صهيونيسم ،حتی موقتا با دولت ترکيه و داعش نيز
ابائی ندارد .امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم برای
سرنگونی رژيم قانونی بشار اسد همدستی با
ُکردهای کوبانه را نيز به فال نيک گرفتهاند تا در
فردای آزادی سوريه از اين پايگاه در زير پرچم
"حق تعيين سرنوشت به دست ديگری" استخوان
ﻻی زخمی در منطقه درست کنند .حزب کار
ايران)توفان( اين درک امپرياليستی و تجزيهطلبانه
از مسئله ملی را محکوم میکند و بر ضد تمام
نيروهای ضد انقﻼبی در زير هر نقابی که باشند و
مصالح کور ناسيونالشونيسم ملی را بر باﻻی سر
منافع عمومی همه خلقهای ايران ،بر ضد منافع
عمومی و مشترک طبقه کارگر ايران که دارای
دشمن مشترکی در ايران است قرار دهند ،مبارزه
خواهد کرد و اين جريانهای همدست امپرياليسم را
که مظلومنمائی میکنند بر مﻼ خواهد نمود .حزب ما
به مدعيان نمايندگان تجزيهطلﺐ هيچ مليتی رشوه
نمیدهد ،وارد بند و بست و معامله سياسی با آنها
نمیشود ،زيرا مبارزه ملی برای حزب ما دارای
مضمون ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی است و
به اين جهت با ايجاد کردستان بزرگ که بايد
اسرائيل دومی در منطقه شود به شدت مبارزه می-
کند .رفع ستم ملی در ايران که تنها در اشکالی
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معينی از ستم فرهنگی بروز میکند و بر نابرابری
ملتها دﻻلت دارد ،تنها از طريق سرنگونی رژيم
ستمگر کنونی و حفظ تماميت ارضی و استقﻼل ملی
ايران در يک ايران دموکراتيک امکان دارد .حزب
ما به افسانه مستعمره بودن کردستان توسط فارسها
که تئوری اسرائيلی است ،هرگز اعتقادی ندارد .بی-
جهت نيست که نشريه اسرائيلی صهيونيستی
"جروزالم پست" به دولت ترامپ در آمريکا در
حمايت از تجزيهطلبان کرد پيشنهاد میدهد" :در
صورتی که آمريکا سپاه را در ليست سازمانهای
تروريستی قرار دهد میتواند به خواستههای کردها
در ايران توجه کرده و برای تحقق آنها بکوشد.
قطعا موفقيت کردها در سوريه و عراق میتواند
الهام بخش کردها در ايران برای به اهتزاز
درآوردن پرچم کردی به طور آزادانه در نوروز و
در ساير روزهای جشنهای ملی باشد .".تو خود
حديث مفصل به خوان از اين ُمج َمل.
*****
ديکتاتوری پرولتاريا
جنبشهای دموکراتيک و کارگری نظير قيام کمون
پاريس از همين قهر ضد انقﻼبی استفاده کردند و
نشان دادند که طبقات حاکمه تنها به نيروی قهر
متکی هستند و خود را صاحﺐ اختيار قهر دانسته و
بارها اعﻼم کردهاند که قهر بايد در حطيه اختيارات
دولت حاکمه بماند .قهر يک نيروی انحصاری است
و به طبقه در قدرت تعلق دارد .به اين جهت بر
اساس پژوهش و تحليل علمی سراسر تاريخ بشريت،
تاريخ مبارزه بشر تاريخ مبارزه طبقاتی بوده که
موتور تکامل است .اين مبارزه با اعمال قهر به پيش
میرود و ماهيت دولتهای هر مرحله از اين تکامل
ماهيت دولت طبقه حاکم و تسلط آنها بر اساس
ديکتاتوری طبقاتی است .کسی که ماهيت ديکتاتوری
طبقات استثمارگر ماقبل سوسياليستی را نفهمد و يا
تحريف کند نمی تواند درک روشنی از ديکتاتوری
پرولتاريا و لزوم آن در دوران سوسياليسم تا زوال
کامل دولت داشته باشد .لنينيسم بيان اين واقعيت بود.
رويزيونيستهای انترناسيونال دوم با دسيسه سکوت
در مورد اين نظريه مهم مارکس و انگلس تﻼش
میکردند از بيان و تبليغ مقوله ديکتاتوری پرولتاريا
که ديکتاتوری برضد ارتجاع و ستمگران ولی
وسيعترين دموکراسی برای زحمتکشان است طفره

صفحه ۴

روند .لنينيسم مبارزه برای تحقق ديکتاتوری
پرولتاريا برای دموکراتيزه کردن قطعی تمام جامعه
و سرکوب بيرحمانه ضد انقﻼب بربرمنش است .اين
اصل مارکسيستی در انقﻼب اکتبر به اثبات رسيد و
در تمام دوران لنين و استالين تا روی کار آمدن
دولت کودتاگر خروشچف در اتحاد جماهير شوروی
سوسياليستی اجراء شد .پذيرش يا دشمنی با مقوله
ديکتاتوری پرولتاريا مرزی است که نشان میدهد
مارکسيستها-لنينيستها و رويزيونيستها هرکدام
دارای کدام پايگاه طبقاتی هستند .اين مرز انقﻼب و
ضد انقﻼب است.
لنين در مقاله ""سازمان موزون" و ديکتاتوری"
مینويسد" :قطعنامه آخرين کنگره)کنگره مسکو(
شوراها مهمترين وظيفه لحظه کنونی را ايجاد
"سازمان موزون" و باﻻ بردن انضباط قرار میدهد
به چنين قطعنامههائی اکنون همه با طيﺐ
خاطر"رای میدهند" و آنها را "امضاء میکنند"،
ولی در باره اينکه عملی کردن آنها به کار بردن
شيوه اجبار و آنهم اجبار به شکل ديکتاتوری را
ايجاب مینمايد معموﻻ تعمق نمیورزند .و حال آنکه
بزرگترين سفاهت و پوچترين خيالبافيها بود هر آينه
تصور میشد که بدون اجبار و بدون ديکتاتوری
گذار از سرمايهداری به سوسياليسم امکان پذير
است .تئوری مارکس از مدتها پيش با نهايت
صراحت برضد اين ياوهگوئی خرده بورژوآ-
دموکراتيک و آنارشيستی سخن گفته
است)".منتخبات چهارجلدی متن فارسی جلد دوم
قسمت اول صفحه  ۵۵٣نگارش آوريل ١٩١٨
يکسال بعد از انقﻼب اکتبر(.
"سوسياليسم يعنی محو طبقات .ديکتاتوری پرولتاريا
برای محو طبقات هرچه از دستش برمیآمده انجام
داده است .ولی طبقات را نمیتوان فورا محو
ساخت .طبقات در دوران ديکتاتوری پرولتاريا
باقيماندهاند و باقی خواهند ماند .ديکتاتوری زمانی
غير ﻻزم خواهد شد که طبقات از بين بروند .طبقات
بدون ديکتاتوری پرولتاريا از بين نخواهند
رفت")".اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری
پرولتاريا" ،منتخبات لنين چهارجلدی متن فارسی
جلد دوم قسمت صفحه  ٣۴٠نگارش اکتبر ١٩١٩
دو سال بعد از انقﻼب اکتبر(.
حال ببينيد که لنين در آوريل  ١٣٢٠يعنی سه سال
تجربه اندوزی پس از انقﻼب اکتبر در پاسخ به
کسانی که به بيماری کودکی "چپروی" در
کمونيسم دچار بودند در فصل " -٢يکی از شرايط
اساسی موفقيت بلشويکها" چه میگويد" :ديکتاتوری
پرولتاريا بيدريغترين و بیامانترين جنگ طبقه
جديد عليه دشمن مقتدرتر يعنی بورژوازيست که
مقاومتش پس از سرنگونی)ولو در يک کشور( ده
بار فزونتر گرديده و اقتدارش تنها ناشی از نيروی
سرمايه بينالمللی و نيرو و استواری روابط بين-
المللی بورژوازی نبوده ،بلکه ناشی از نيروی
عادت و نيروی توليد کوچک نيز هست ...بنابر
مجموعهی اين علل ديکتاتوری پرولتاريا
ضروريست و پيروزی بر بورژوازی بدون يک
جنگ طوﻻنی ،سرسخت و حياتی و مماتی ،جنگی
که مستلزم پايداری ،انضباط ،استقامت ،تزلزل
ناپذيری و ... ...ادامه در صفحه ۵

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دﺷمن ﺷماره يک بشريت است
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ديکتاتوری پرولتاريا
و وحدت اراده است ،امکان پذير نيست.
باز هم تکرار میکنم که تجربه ديکتاتوری پيروزمند
پرولتاريا در روسيه به کسانيکه قادر به تفکر نيستند
يا کسانيکه در باره اين مسئله نيانديشيدهاند ،برای-
العين نشان داد که مرکزيت بیچون و چرا و
انضباط بسيار شديد پرولتاريا يکی از شرايط اساسی
پيروزی بر بورژوازيست)".صفحات  ۴١١و
.(۴١٢
تجليل از انقﻼب اکتبر تجليل از دستآوردها و
مضمون انقﻼبی آن است و نه بيان چند عدد
عبارات مودبانه برای رفع تکليف و فريﺐ مردم.
مشتی رويزيونيست راه افتادهاند و از "نهادينه کردن
دموکراسی" در جهان سخن میرانند تا ماهيت
ديکتاتوری دول را انکار نمايند .دموکراسی آنها نيز
مانند "ديکتاتوری"شان غير طبقاتی است و
"سازمانهای غير دولتی" را به جای حزب می-
گذارند .باور کردنی نيست که در قرن بيست و يکم
کسی ناظر اين همه رياکاری و دنائت حکومتهای
"دموکراتيک" بورژوائی در آمريکا و اروپا باشد و
داعش دست پرورده اين "دموکراتهای ذاتی"
دشنهی
ِ
را در پس گردن خود حس کند و بر ويرانههای
فلسطين ،عراق ،افغانستان ،ليبی ،يمن ،سوريه و..
بنگرد و هنوز خواب "دموکراسی ناب" بورژوائی
ببيند و بر ضد ديکتاتور پرولتری تبليغ کند .اين عده
ديگر نادان نيستند دشمنان طبقاتی هستند.
*****
فاجعه گرسنگی از ...
در تغيير دمای زمين در اثر توليد گازهای گلخانهای
داشته باشند ،مضرات دما ،تغيير فصلهای بارانی و
نيز کمبود باران را در زندگی خود حس میکنند .لذا
مردم اين منطقه پيوسته در معرض خشکسالی و
ﻻجرم در معرض خطر گرسنگی قرارمیگيرند.
در دنيای امروز که دسترسی به محصوﻻت غذايی
برای مردم فقير روز به بروز سختتر میشود،
دسترسی به زمين و آب جهت توليد مواد غذايی
مسأله مرگ و زندگی به شمار میآيد .کنسرنهای
بزرگ کشاورزی و سرمايهگذاران قدر قدرت با
خريدن و يا اجاره نمودن درازمدت ميليونها هکتار
زمينهای کشاورزی مرغوب ،به قيمت نازل ،در
کشورهای عقﺐ نگهداشتهشده ،از جمله کشورهای
قاره آفريقا ،عمﻼ کشاورزان خرده مالک را از
زمينهايشان رانده و به دست بیرحم گرسنگی
میسپارند .اشک تمساح بورژوازی نئوليبراليسم در
غم گرسنگانی که تعداد آنها رو به تزايد است ،نه
تنها سالوسانه که توهين به شعور بشريت است.
زمانی که کشورهای امپرياليستی و دولتهای
وابسته به آنها با جنگافروزی ،ويرانی ،کشتار و
آواره سازی مردم کشورهای آسيائی ،آفريقائی و
آمريکای ﻻتينی ،آنها را از هستی ساقط و گرسنه و
تشنه آواره بيابانها میسازند؛ زمانی که زمين و آب
را از روستائيان ،اغلﺐ با کمک دولتهای مرتجع
محلی ،اين نوکران و همدستان غارتگران و
راهزنان بينالمللی میربايند و عمﻼ امکان توليد را
از مردم سلﺐ میکنند؛ زمانی که مواد اوليه غذايی
نظير ذرت و حبوبات در بازارهای بورس
کشورهای سرمايهداری روزبهروز با قمار در
بورس و پيشفروشی ،قيمتشان افزايش میيابد و
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صفحه ۵

چپاول و  ...به بيکاری ،فقر و
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
گرسنگی درغلطيدهاند ،آيندهای بس
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
تيره و تار در راه است.
=ts
در کشوری که ويرانی فقر و
گرسنگی حاکم گردد ،نه مدرسهای
دائر است ،نه دانشگاهی برقرار
است ،نه بيمارستانی و نه
کارخانهای .در نتيجه مردم اين
کشورها محکوم به فقر و گرسنگی
و فنا هستند .روزانه هزاران نوزاد
و کودک خردسال در اثر بیغذائی
روستائيان فاقد زمين و مردم فقير کشورهای
عقﺐنگاهداشته شده فاقد قدرت خريد آنها هستند ،آيا و بیداروئی چون برگ خزان بر زمين میريزند و
راهی به جز درغلطيدن در بيکاری ،فقر ،آوارگی و از ميان میروند.
در مقابل اين فقر ،ثروت است که رشد میکند.
گرسنگی برای آنها باقی میماند؟
صحنههايی که هر از گاهی در رسانههای ارتباط امروز تعداد کنسرنهای توليد و توزيع کننده مواد
جمعی پيرامون گرسنگی از ديد جهانيان میگذرد و غذائی در اثر ادغام هر چه بيشتر روز به روز کمتر
دل هر انسان شرافتمندی را به درد میآورد ،معلول میشوند .قدرت انحصاری کنسرنها بزرگتری که
جنگ و غارت و چپاول است .اتفاقا آنها که از کوچکترها را بلعيدهاند پيوسته روبه تزايد است.
طريق همين رسانهها اشک تمساح میريزند و مدام طبق آمار "اکسفام" از سال  ٢٠١۵دوازده ادغام در
به جهانيان القاء میکنند که غرب متمدن پيوسته در شرکتهای عظيم صورت گرفته است که پنج عدد
فکر نجات گرسنگان است! و راه حلهای آنچنانی آنها در رشتههای شيمی ،مواد غذائی ،نوشابه و
ارائه میدهند ،خود باعث و بانی پيدايش ميليونها تنباکو بوده است .از اينرو آنها بختکوار سايه شوم
گرسنه در آفريقا ،آسيا ،آمريکای ﻻتين و امروز خود را بر روند توليد تا مصرف مواد غذائی جهان
گستراندهاند .آنها سطح دستمزدها چه در توليد ،چه
حتی در اروپا و آمريکا هستند.
در جهانی که مواد غذايی میتواند به اندازه کافی در حمل و نقل و چه در توزيع را ديکته میکنند.
برای سکنه کره ارض وجود داشته باشد ،علیالقاعده عﻼوه بر اين ،اين کنسرنها در اثر جهانیشدن
نمیبايست کسی گرسنگی بهکشد .اما واقعيت اين سرمايه و اعمال سياستهای نئوليبرال ِی تجارت آزاد
است که در جهان امروز قريﺐ به يک ميليارد نفر با در کشورهای در حال توسعه و عقﺐنگهداشته شده،
فقر و گرسنگی مواجهاند .بسياری از اين گرسنگان نه تنها قيمت محصوﻻت کشاورزی را هر روز
را اتفاقا کشاورزانی تشکيل میدهند که خود در گران و گرانتر میکنند ،بلکه با داير کردن
چرخه توليد شرکت دارند ،منتها اجير شرکتهای فروشگاههای زنجيرهای در اين کشورها ،مشغول
عظيم کشاورزی هستند که تحت حمايت خالی کردن جيﺐ مردماند .دولتها به جای مقابله با
حکومتهای مرتجع محلی قرار دارند .اغلﺐ اين اين تمرکز سرسامآور ،با مقرراتزدايی و دامنزدن
شرکتها هدف اصلیشان توليد خوراک دامی ،توليد به سياستهای نئوليبرال ِی تجارت آزاد و
محصوﻻتی که برای توليد سوخت )بيواتانول و خصوصیسازیها ،جاده را برای کسﺐ سود حداکثر
بيوديزل( به کار گرفته میشود و نيز توليد غﻼت و تمرکز هرچه بيشتر سرمايه هموار میکنند .برای
جهت فروش در بازارهای بورس جهانی است .آنچه نمونه دولتهای امپرياليستی با دادن يارانه به
نصيﺐ کشاورزان اجير شده میشود ،حقوق بخور سرمايهداران جهت توليد »بيواتانول« و »بيوديزل«
نميری است که به هيچوجه کفاف تأمين مواد اوليه که آنها را در اصطﻼح علمی »سوختهای زيستی«
غذايی آنها را نمیکند .در صورتی که اگر اين نيز مینامند ،عمﻼ به گرسنگی در جهان دامن
کشاورزان برای خود توليد میکردند ،نه تنها مجبور میزنند.
به گرسنگی نبودند ،بلکه برای جمعيت رو به رشد »بيواتانول« نوعی الکل است که از
کره زمين نيز که طبق برآورد موجود تا سال » ٢٠۵٠کربوهيدرات«های شکر و نشاسته و محصوﻻت
به  ٩ميليارد نفر خواهد رسيد ،میتوانست به اندازه زراعی مانند نيشکر ،ذرت و ...توليد میشود .اين
کافی مواد غذائئ توليد شود .اگر اشک تمساحريزان ماده معموﻻ به عنوان مواد افزودنی در بنزين به
واقعا به فکر گرسنگان میبودند ،بايد امکان کار میرود.
بازگشت کشاورزان بر سر زمين و آبشان را فراهم در زمينه يارانهدهی مبارزه رقابتی سختی نيز ميان
میآوردند تا در درازمدت هم بر فقر ،هم بر بيکاری امپرياليسم آمريکا با اروپا وجود دارد .اين هر دو
و هم بر گرسنگی غلبه کنند .اما مادام که سياست جبهه عليرغم اينکه قرارداد مربوط به سازمان
نئوليبرالی کسﺐ سود حداکثر و افسارگيختهگی تجارت جهانی را امضاء کردهاند و حق ندارند
سرمايه با پشتيبانی دولتها ادامه دارد ،چنين امکانی توليدات داخلی خويش را با دادن يارانههای دولتی
خواب و خيالی بيش نيست و درب بر همين پاشنه قابل رقابت با ساير محصوﻻت کشاورزی در بازار
خواهد چرخيد .به اين ترتيﺐ دره ميان فقر و ثروت جهانی بکنند ،با خنديدن به ريش مردم جهان ،اين
روز به روز عميقتر میشود .فقر و گرسنگی کار را به طور وسيع انجام میدهند .در اثر اين
ت يارانهدهی ،محصوﻻت ممالک امپرياليستی
عﻼوه بر زجری که بر مردم کشورهای تحت سلطه سياس ِ
تحميل میکند که با خطر مرگ زودرس همراه آمريکا و اتحاديه اروپا بشدت افزايش يافته و بهای
است ،در درازمدت برای اين کشورها که سالها به آنها تنزل میکند بهطوريکه کشاورزان ممالک سه
...ادامه در صفحه ۶
علت جنگ ،ويرانی ،غارت ،قحطی و استثمار و قاره ،قادر ...

از ميراث انقﻼبی  ۵٠سال مبارزه ضدرويزيونيستی در ايران تجليل کنيم

،

شماره  –٢٠٧خرداد ماه ١٣٩۶

فاجعه گرسنگی از ...
نيستند با اين کمک رسانی دولتی مقابله کرده و
ورشکست میشوند و در عمل بازارهای اين ممالک
در را به روی محصوﻻت ارزان قيمت ممالک
امپرياليستی باز میکنند تا "آزادی" به خطر نيفتد.
»بيوديزل« از روغنهای گياهی نظير کلزا و چربی
حيوانی توليد میشود .طبيعی است که اين سوختها
که به طور عمده از محصوﻻت کشاورزی و غذائی
توليد میشوند ،جهت توليد مواد اوليه ،هم مزارع
وسيعی را به خود اختصاص میدهند و هم مقدار
زيادی از مواد غذائی را میبلعند .و به اين ترتيﺐ به
گرسنگی در جهان بيشتر دامن میزنند .از سوی
ديگر در جوامع مصرفی نظامهای سرمايهداری
روزبروز توليد و مصرف گوشت ،چه طيور و چه
دامی باﻻتر میرود .برای توليد ميليونها تن
گوشت ،ميليونها تن خوراک دام ،که چيزی جز
غﻼت و سويا و  ..نيست ،ﻻزم است .که اين خود
دليل ديگری در گسترش گرسنگی به شمار میآيد.
کنسرنهای » «BASF» ،«Bayerو
» «Monsantoدر چهارچوب »همکاریهای
مشترک غذايی آلمان «German Food
 Partnershipو يا »اتحاديه نوين تأمين تغذيه
«neue Alianz für Ernährungssicherung
تأسيس کردهاند .آنها با استفاده از اين ابزار در واقع
نيات پليد استعمار و استثمارگرانه خود را در پس
پرده »مبارزه با فقر« در آفريقا پنهان ساختهاند .آنها
در عمل از يکسو بازار فروش بذور و مواد سمی
ضدآفت نظير  Pesticideرا در انحصار خود
درآوردهاند و از سوی ديگر با غصﺐ زمينهای
زراعی ،چنگال مخوف خود را بر گلوی زارعين
نهادهاند .يا آنها را به تدريج از چرخه توليد خارج
ساخته و به دست بيکاری ،فقر و گرسنگی سپردهاند
و يا با مزد ناچيز اجيرشان ساختهاند .عﻼوه بر اين
اين کنسرنها با دنبالکردن کشت تک محصولی هم
به باروری زمين لطمه وارد میکنند و هم خطری
برای تنوع محصوﻻت زراعی بشمار میآيند.
کشاورزان خرد که هنوز در چرخه توليد قرار
دارند ،به شدت تحت فشارند .برای نمونه اگر در
سال  ١٩٨٠يک کشاورز که به کشت کاکائو اشتغال
داشت  ١۶٪از فروش هر بسته شکﻼت عايدش
میشد ،امروز اين رقم به  ۶٪تقليل يافته است.
عوامل ذکر شده در باﻻ حکايت از آن دارد که دره
ميان فقر و ثروت ناگزير روز به روز عميقتر
گشته و بر تعداد فقرا و گرسنگان افزوده میگردد.
به ديده "اوکسفام" اختﻼف ميان فقر و ثروت از سال
 ٢٠١٠به اين طرف آنچنان افزايش يافته است که
نظم موجود جهان را با خطر جدی مواجه ساخته
است" .اوکسفام" به سران  ٢٠کشور که همه ساله
در "داووس" سويس گردهم میآيند بارها اخطار
داده است که نابرابری عظيم اقتصادی و اجتماعی
غير قابل کنترل و در عين حال برای جوامع بشری
مخاطره انگيز است.
طبق آمار اخير "اوکسفام" اگر  ٧سال پيش جمع
ثروت  ٣٨٨ميلياردر با مجموعه دارائی نيمی از
جمعيت کره زمين برابر بود ،در سال گذشته اين
تعداد به  ۶٢نفر رسيد و امسال انباشت ثروت تنها ٨
ابر ميلياردر بيش از دارائی نيمی از مردم جهان
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است" .اوکسفام" در عين حال به اين مطلﺐ نيز
اشاره دارد که دارايی  ١٪از سرمايهداران به مراتﺐ
بيش از دارايی  ٩٩٪از کل مردم جهان است .اين
انباشت نجومی سرمايه تنها میتواند با پايينآوردن
بیمهابای دستمزدها در کليه سطوح ،چه توليدی ،چه
خدمات ،از بينبردن بيمههای اجتماعی ،انتقال توليد
به کشورهای با دستمزد پايين ،گرانی روزافزون
کاﻻهای مصرفی ،نظم زدائی در عرصه حرکت
سرمايه و گسيل آن به اقصی نقاط جهان  ...بوجود
آيد .تحميل و اجرای تجارت آزاد که منجر به گسيل
مازاد توليد کاﻻهای کشورهای پيشرفته و غنی به
کشورهای فقير و عقﺐنگاهداشته شده میشود ،که
نتيجهای جز مصرفیشدن و ادامه عقﺐ ماندگی
کشورهای فقير به ويژه از نظر صنعتی را به همراه
ندارد و ﻻجرم به رشد بيکاری ،فقر و گرسنگی
دامن میزند ،وجه ديگری از عملکرد نئوليبراليسم
است .از طرف ديگر تقليل ماليات بردرآمد
ثروتمندان از جانﺐ دولتهای امپرياليستی و فرار
سرمايه از دست ماليات »به جزاير امن« نيز پيوسته
بر حجم ثروت آنها میافزايد.
از سال  ٢٠١٠تاکنون  ۴۵٪بر دارائی ابر
ثروتمندان افزوده گشته است .در صورتی که طی
همين مدت  ٣٨٪از درآمد اقشار فقيرتر جامعه
کاسته شده است .نابرابريهای اقتصادی و اجتماعی
در واقع از سالهای دهه  ١٩٨٠به اين سو به علت
تفوق نئوليبراليسم روز بروز افزايش يافته است.
سامانه سرمايهداری نئوليبرالی به همان نسبت که بر
ثروت و پيشرفت علمی و صنعتی افزوده است ،فقر
و گرسنگی را نيز گسترش داده و نهادينه کرده
است ١۵٠ .سال پيش کارل مارکس در جلد اول
کاپيتال خود به بررسی و مطالعه قانونمندی نظام
سرمايهداری و عملکرد و روند تکامل آن پرداخت.
او افزايش روزافزون نابرابریهای اجتماعی و
اقتصادی ميان سرمايهداران و اکثريت جامعه را
»قانون عمومی سرمايه« ناميد و آن را امری
اجتنابناپذير در اين سامان خواند و راه چاره را در
انقﻼب اجتماعی و جابجائی قدرت از دست
سرمايهداری به طبقه کارگر ديد .و امروز بيش از
هر زمان ثابت گشته است که جز اين راهی وجود
ندارد.
البته بر رهبران ممالک امپرياليستی اين وضعيت
روشن است .ﻻفونتن يکی از رهبران حزب
سوسيالدموکرات آلمان و بعدها از موسسان حزب
چپ در آلمان در خاطرات دوران وزارت دارائی
خويش بيان کرد که در گردهمآئی سران ممالک
گروه  ٧به اين مسئله اشاره کرده و با خنده استهزاء
آميز نماينده ژاپن روبرو شده است .وی با لبخند
اظهار داشته که جمع ما بنگاه خيريه نيست .جمعی
که بنگاه خيريه نيست قادر نيز نخواهد بود تا برضد
گرسنگی گام بردارد .وظيفه اين جمع کسﺐ سود
حداکثر و افزايش گرسنگی است .علت گرسنگی در
يمن تجاوز عربستان سعودی به يمن است ولی همه
اين سران هفت کشور زير بغل شيوخ منطقه را
گرفتهاند تا مردم يمن را سرکوب کنند .به آنها
تسليحات میفروشند زيرا منافع آتی آنها راتامين
مینمايد و در نتيجه قطﺐ ثروت در يک طرف و
قطﺐ فقر در طرف ديگر جمع می گردد .به قول
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فرخی يزدی:
دلم از اين خرابیها بود خوش زانکه میدانم
خرابی چونکه از حد بگذرد آباد میگردد.
بروز نژاد پرستی و ....
از آنها به موقع استفاده نمايد .در شرايط کنونی که
نارضائی مردم افزايش يافته و مبارزه طبقه کارگر
رشد می يابد و سرمايه داری موفق نشده مشکﻼت
بحران مالی و اقتصادی را بر طرف کند خطر بروز
بحرانهای اجتماعی که سامان سرمايه داری را به
خطر اندازد منتفی نيست و به همين جهت سرمايه
داری به نيروهای ضربتی برای مقابله با جنبشهای
کارگری و اتحاديه های آنها ،برای مبارزه با
کمونيستها و نيروهای دموکرات نياز دارد .دامن
زدن به روحيات ضد خارجی ،ضد پناهندگان و سوء
استفاده از ترس و نگرانيهای ناشناخته مردم برای
پيروزی در "انتخابات دموکراتيک" بخشی از
سياست راهبردی و دورانديشانه خود بورژوازی
امپرياليستی است .هرگز مبارزه اين حکومتها با اين
نيروها جدی نيست برعکس در پنهان از آنها به
مثابه همدست در عين حال رقيﺐ استفاده می کنند.
تنها راه مبارزه با نژادپرستان ايجاد جبهه وسيع
خلقی از همه نيروهای ضد فاشيسم ،دموکرات،
صلح طلﺐ و آزاديخواه است که هدفشان در درجه
نخست منفرد کردن فاشيستها و نژادپرستان ،دفاع از
حقوق دموکراتيک و دستآوردهای مردمی و افشای
ناتوانی احزاب بورژوائی حاکم در اجرای اين
وظايف است .تا سرمايه داری بر سر کار است نمی
توان نژادپرستی را از بين برد.
انترناسيوناليسم پرولتری
در عرصه خارجی سياست حزب ما ايجاد همبستگی
با تمام احزاب مارکسيست لنينيست جهان است که به
خاطر نابودی امپرياليسم و سرمايه داری و برای
استقرار سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه
می کنند .اين رفقا مطمئنترين متحدان ما برای ايجاد
جامعه سوسياليستی هستند .حزب ما بايد در درجه
اول از مبارزات طبقاتی اين احزاب در ممالکشان
بر ضد حکومتهای دست نشانده و يا حتی مستقل و
سرمايه دارانه آنها حمايت کند.
حزب ما به اين شعار لنين وفادار است که می گويد:
" پرولتاريای جهان و خلقهای ستمديده متحد شويد".
اين شعار بيان همبستگی برادرانه ميان مبارزات
طبقه کارگر ممالک متروپل و مبارزات ضد
امپرياليستی و ضد صهيونيستی خلقهای جهان است.
بر اين اساس بايد ميان مبارزات طبقاتی در ممالک
سرمايه داری و يا سرمايه داری امپرياليستی را با
مبارزات خلقهای جهان برای رهائی ملی و يا دفاع
از حفظ استقﻼل و تماميت ارضی و حق حاکميت
ملی خود پيوند زد .اين دو مباره ﻻزم و ملزوم
يکديگرند .حزب ما با توجه به اوضاع عام جهان و
سير تحوﻻتی که در بطن جاری هستند از هر
مبارزه ملی که در اين راستا باشد و در شرايط
کنونی به قطع دست امپرياليستها و بويژه امپرياليسم
متجاوز غرب تمام شود دفاع می کند.
*****

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی قيد و ﺷرط
ِ
ترک کنند .صهيونيسم دﺷمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است

،

شماره  –٢٠٧خرداد ماه ١٣٩۶

جنﮓ در يمن به دست...
آورد ،جنگ را آغاز کرد .ولی حال در گل گير
افتاده است «.اين جنگ تاکنون  ١٠هزار قربانی و
 ۴٠هزار مجروح به جای گذارده است ١٨ .ميليون
يمنی آواره گشته و با خطر گرسنگی حاد و مرگ
روبرو هستند .سازمان ملل متحد اين خطر را تائيد
کرده و از عربستان خواسته است از بمباران بندر
بزرگ يمن "بندر الحديده" که نود درصد مواد
غذائی از آنجا وارد خاک يمن می شود ،خودداری
کند .ولی عربستان و جبهه ائتﻼف به ياری آمريکا
گوشش به اين حرفها بدهکار نيست .ولی مردم يمن
عليرغم گرسنگی دادن به آنها از مبارزه دست نمی-
کشند .روسيه و ايران اعﻼم کردهاند که راه حل
اختﻼفات يمن مذاکره ميان نيروهای داخلی اين
کشور و انجام انتخابات عمومی و تشکيل دولت
است .اما عربستان که شمشير را از رو بسته است،
نمیتواند و نمیخواهد شاهد به وجودآمدن يک دولت
مستقل در اين کشور باشد.
بايد در نظر داشت که جنگهای در منطقه ،حداقل
مادام که منابع انرژی در اين منطقه موجود است،
ادامه میيابند .اين توطئهها و تجاوزات عليرغم
هزينههای سرسامآور مالی و تلفات جانی که برای
متجاوزين دربرداشته است ،نه تنها به نتيجه دلخواه
برايشان نرسيده ،بلکه با تغيير شرايط در عراق،
لبنان ،فلسطين ،سوريه و يمن پايشان در گل مانده
است .سياستهای ماجراجويانه و تبهکارانه آنها تحت
لوای »مبارزه عليه ديکتاتوری و استقرار
دموکراسی و دفاع از حقوق بشر« روزبروز بيشتر
رنگ میبازد و مردم جهان بيش از هميشه به
ماهيت فريبکارانه استعمارگران پیبرده و با آن ،چه
در کشورهای متروپل و چه در کشورهای مورد
تجاوز ،به مقابله و مبارزه برمیخيزند.
نکته مهمی که نبايد از نظر بيفتد جعل اخبار و
سکوت جنايتکارانه ممالکی است که خود را حاميان
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

حقوق بشر و مدافعان دموکراسی و آزادی جا می-
زنند .آنها در حالی که از تظاهر چند نفر اپوزيسيون
مورد حمايت آمريکا در روسيه و روسيه سفيد
حنجره میدرند و سر مردم را با دروغهای شاخدار
خويش به درد میآورند ،در مورد کشتار و آوارگی
ميليونی مردم يمن سکوت اختيار میکنند و يا آنرا
ناشی از جنگ شيعه و سنی و دخالتهای ايران جا
میزنند تا فروش سﻼحهای خويش به عربستان
سعودی و حمايت از اين دولت تروريستی و
ارتجاعی و تنشآفرين در منطقه را توجيه کنند.
تجاوز به يمن افشاءگر چهرههای زشت همه
امپرياليستها ،صهيونيسم و ارتجاع منطقه نيز می-
باشد .حزب ما از مبارزه عادﻻنه مردم يمن حمايت
میکند و اين مبارزه را مبارزهای در خدمت آزادی
و استقﻼل مردم لبنان ،فلسطين ،سوريه ،عراق و
رهائی منطقه میداند .البته اپوزيسيون خودفروخته
ايران که از عربستان سعودی پول اخاذی کرده و با
اسرائيل همکاری میکند در همآهنگی با ارتجاع
بينالمللی از دفاع از مبارزه مردم يمن سر باز می-
زند و يا در مورد جنايات عربستان سعودی و
امپرياليسم سکوت اختيار میکند ،و يا به حمايت
مستقيم از عربستان سعودی برمیخيزد و يا به
مصداق سنگ را ببند و سگ را رها کن ،تکيه حمله
را بر روی ايران و روسيه میگذارد و مانع میشود
که چهره دشمنان مردم يمن و تجاوزگران جنايتکار
افشاء شود.
*****
به توفان در تلگرام خوش آمديد

مستخرج از اسناد کنگره پنجم حزب کار ايران)توفان(

پيام سازمان دمکراسی انقﻼبی
هندوستان
به کنگره پنجم حزب کار
ايران)توفان(
رفقای گرامی،
درود های انقﻼبی خود را به کنگره ٥
حزب کار ايران) توفان( ارسال میداريم.
ما با خوشحالی بسيار اين درودهای انقﻼبی
را به رفقای ملت برادرمان ايران ارسال
میداريم.
توفان برای چند دهه است که بر عليه
حکومت ارتجاعی بورژوازی مﻼها و در
دفاع از طبقه کارگر و زحمتکشان ايران
بهشدت
خصلت
میکند.
مبارزه
سرکوبگرانه رژيم ايران ،کار برای
پيشروی بسوی دمکراسی و سوسياليسم را
در ايران بسيار مشکل و بغرنج مینمايد.
عليرغم سرکوبهای رژيم عقﺐمانده ،حزب
کار ايران پرچم سرخ آرمان طبقه کارگر
را برافراشته نگهداشته است .رفقای توفانی
همچنين وظائف خود را در قبال جنبش
بينالمللی طبقه کارگر و کنفرانس بينالمللی
احزاب و سازمانهای مارکسيت لنينيست
انجام دادهاند.
ما برای حزب کار ايران) توفان( و فعاليت
در دوره برگزاری کنگره و پس از آن
آرزوی موفقيت داريم.
دمکراسی انقﻼبی ،هندوستان
 ١٩آوريل ٢٠١٦

مقاﻻت توفان الکترونيکی ﺷماره  ١٣١خرداد ماه ١٣٩۶منتشر ﺷد،آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

چرا تحريم؟ اطﻼعيه حزب کارايران)توفان( پيرامون انتخابات تقلبی رياست جمهوری اسﻼمی  -پيروزی روحانی وتحکيم نظام
اسﻼمی .نگاهی به مهندسی دوازدهمين دوره "انتخابات" رياست جمهوری  -پيروزی نوليبراليستها درايران  -طبقۀ کارگر و
مضحکۀ انتخابات در جمهوری اسﻼمی  -سرمايه باری ديگر جان گرفت.پيرامون مرگ جانگداز کارگران معدن »يورت«  -خانه
از پایبست ويران است.گزارﺷی مجدد از ايران  -يادی از رفيق ژان ژيانفر -درافشای تروريسم دولتی جمهوری اسﻼمی
به مناسبت سی امين سالگرد ترور جنايتکارانه رفيق حميد رضا چيتگر ) بهمنی (  -سوريه ديروز  ،سوريه امروز!  -سالروز
پيروزی برفاﺷيسم برهمه مردم صلحدوست جهان مبارک باد!  -گشت وگذاری در فيسبوک پاسخ به چند پرسش  -گلچينی از
تلگرام توفان در مورد “انتخابات”

توفان الکترونيکی ﺷماره  ١٣١خرداد ماه  ١٣٩۶ژوئن ٢٠١٧
toufan@toufan.org
سايت کتابخانه اينترنتی توفان
سايت آرﺷيو نشريات توفان

نشريه الکترونيکی حزب کارايران

www.toufan.org

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در توييتر
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

از ميراث انقﻼبی جنبش کمونيستی ايران تجليل کنيم

!Workers of all countries, unite

Toufan

توفان
Central Organ of the Party
of Labour of Iran

No. 207 Jun. 2017
مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار ايران)توفان(
اوضاع -بخش نخست به کنگره پنجم حزب کار ايران.
جهان

بروز نژادپرستی و
فاﺷيسم در غرب
در اروپا نيروهای دست راستی در حال
رشدند .بحرانهای اقتصادی و ورشکستگی
بانکها و دولتها و نجات اين ورشکستگان از
طريق چپاول ثروت عمومی توسط دولتها،
عليرغم مخالفت مردم ،رشد بيکاری ،سقوط
سطح زندگی ،بی اثر کردن نسبی قوانين کار
و حقوق کارگران ،تشديد تضاد طبقاتی و
تعميق شکاف ميان قطﺐ فقر و قطﺐ ثروت
و سامان نابرابر در توزيع ثروتهای افسانه ای
و  ...سبﺐ رشد نارضائی در جامعه می
گردند که همراه با بی دورنمائی و هراس از
آينده و وعده وعيدهای دروغين هياتهای
حاکمه و بی ثمری آنها مردم به خوراک
تبليغاتی نيروهای دست راستی تبديل می
شوند .هيات حاکمه ممالک امپرياليستی هميشه
اين نيروهای فاشيستی و چماق بدستان حرفه
ای را ﻻی پوست پياز برای روزهای مبادا
می خوابانند تا ...دامه در صفحه ٦
نشانی پست الکترونيکی

جنﮓ در يمن به دست عربستان سعودی در خدمت
تسلﻂ گسترده آمريكا بر خاور ميانه است )پايان(
 دسيسه و توطئهچينیهای مزورانه امپرياليسم فرانسه و ناتو عليه دولت ليبی و کشتارو ويرانی در اين کشور و غارت نفت و ثروت آن.
 گسيل جاسوسان سازمان جاسوسی سيا به سوريه و پرداخت پول و اسلحه به تک-تيراندازان دست آموز جهانی ،به تروريستهای محلی ،از جانﺐ آمريکا و گسيل
تروريستهای »سلفی« همراه با پول و اسلحه از جانﺐ عربستان ،قطر ،ترکيه و
کشورهای اروپائی به اين کشور که حاصلاش جز ويرانی ،کشتار و آوارگی نبود.
 شکست مفتضحانه ارتش دولت صهيونيستی اسرائيل در جنگ  ٣٠روزه لبنان عليهحزب ﷲ.
 مقاومت جانانه خلق فلسطين در مقابل ارتش تجاوزگر اسرائيل. و باﻻخره حمله عربستان و نيروهای موتلفهاش به کشور يمن و باز هم نابودی وويرانی زيربنا و ابنيه تاريخی ،تﻼش برای نابودی هويت ملی ،کشتار و آوارگی مردم-
اش .و سرانجام مقاومت حوثیها در مقابل تجاوز وحشيانه عربستان به اين کشور.
بايد افزود که امپرياليستهای آلمان ،انگلستان ،فرانسه و در راسشان امپرياليسم آمريکا
نيز با فروش ميلياردها دﻻر اسلحه و مهمات به عربستان و دادن مشاوره نظامی به
ارتش اين کشور ،عمﻼ در جنگ يمن شريکاند .محاصره اقتصادی و گرسنگی دادن به
مردم يمن و کشتار کودکان آنها ،تنها با حمايت ناوگان حاضر جنگی آمريکا در باب-
المندب و دريای عرب مقدور است .همچنين بيان ﻻينقطع جمله مشمئزکننده »همه
ت
گزينهها روی ميز قرار دارند« از جانﺐ امپرياليسم آمريکا و تهديدات بدون وقفه دول ِ
تجاوزکار صهيونيستی اسرائيل عليه کشور ما ،حاکی از نقشههای تبهکارانه و جنگ
افروزانه است که برای ايران تدارک ديدهاند .اما در اين محاسبات امپرياليستها همه چيز
موافق ميل آنها پيش نرفت .عقﺐنشينی آمريکا از عراق به علت درماندگی در باتﻼق
امپرياليسم ماجراجو و توسعه-
جنگ  ١٣ساله و مقاومت مردم در قبال سلطهجويی اين
ِ
طلﺐ؛ جنگی که به روايتی  ٣بيليون دﻻر برای آمريکا هزينه داشت و  ۵هزار سرباز
آمريکائی را قربانی ساخت ،شکست »دولت اسﻼمی«)داعش( ساخته و پرداخته
امپرياليسم و ارتجاع در سوريه ،جملگی حکايت از آن دارند که توطئهها و تجاوزات
گستاخانه امپرياليسم و ارتجاع با مقاومت و مبارزات خلقها ،يکی پس از ديگری نقش بر
آب میشوند .يمن نمونه بارز آن است؛ در دومين سالگرد حمله تجاوزگرانه عربستان به
اين کشور صدها هزار نفر از مردم يمن در صنعا عليه عربستان دست به تظاهرات
زدند .دولت عربستان سعودی که بر دريائی از پول سوار است برای غلبه بر مشکﻼت
نظامی و پوشاندن شکستهايش در جنگ يمن با دادن رشوه و خريدن حکومتهائی نظير
حکومت سودان از آفريقا ارتش و مزدور برای ادامه جنگ در يمن تهيه میکند .ناوگان
کار آل سعود را زار میبيند ،به ياری داعش و القاعده میآيد
دريائی آمريکا نيز هرجا ِ
که در پی شيعهکشی در منطقه هستند.
اخيرا در اين نمايش چندصد هزار نفره ،علی عبدﷲ صالح به شدت از نقش عربستان
انتقاد کرد و گفت» :تا زمانی که ائتﻼف تحت رهبری عربستان سعودی به جنگ ادامه
دهد ،مردم آزاده يمن به مقاومت خود ادامه خواهند داد «.عبدالملک حوثی ،رهبر
حوثیها گفته است» :ائتﻼف تحت رهبری عربستان سعودی با اين توهم که ظرف يک
هفته و يا يک ماه يمن را به تصرف درخواهد  ...ادامه در صفحه ٧

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت.

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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