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ايران در سراشيبی يک
قمار
مقالهای را که مطالعه میکنيد رفيقی که در
محل حضور داﺷته است به نگارش آورده و
حزب کار ايران با کمی جرح و تعديل با
حفظ روح و اصالت مقاله آنرا منتشر میکند.
"ايران بر اثر خيانتها؛ فساد؛ ارتشاء و بی-
برنامگیهای چهلساله جمهوری سرمايه-
داری اسﻼمی به بنبست کامل رسيده است.
هيچچيز و هيچ-کس برجای خود نيست و
پريشانی و آﺷفتگی در تمام زمينههای
اجتماعی ،سياسی و اقتصادی آنچنان عيان
است که جای هيچگونه حاﺷايی باقی نمانده
است ،بطوريکه حتی برخی از نمايندگان و
مهرههای حاکميت نيز بدان اذعان میکنند و
عوامفريبانه و ﺷايد هم برای نجات آينده خود
چه بسا آهنگ "مردمخواهی و "مردمداری"
را به صدا درآوردهاند .وجدان آگاه جامعه
نيز که متاسفانه بر اثر قلع و قمع جمهوری
اسﻼمی به ﺷکل پراکنده ،سازماننيافته و
بیتاثير در صحنه حضور دارد ،با چشم
خونبار براين روند بسيار خطرناک نظاره
میکند و کاری از دستش در اين وضعيت
ساخته نيست .جويبارهای خشم و عصيان
فراگير تظاهرات ﺷهروندان ،اعتصابهای
کارگری ،اعتراضات کشاورزان ،فرياد
آموزگاران و دانشجويان و ديگر اقشار
جامعه بهﺷکل روزمره در گوﺷه و کنار
کشوربرپاست و متاسفانه تشکلی که بتواند
در وضعيت موجود اين جويبارهای پراکنده
را به سمت و سوی يک رود خروﺷان
رهنمون ﺷود موجود نيست و درست در
چنين موقعيتی است که گرگ زخمی استعمار
به سرکردگی امپرياليسم آمريکا و همدستی
صهيونيسم؛ صحنه را برای مانورهای
سياسی مناسب ...ادامه درصفحه ٢

موفقيت ايران در جام جهانی فوتبال ٢٠١٨
شکست سياستهای جمهوری اسﻼمی؛ صهيونيسم و
امپرياليسم و نوکران جيرهخوار ايرانی آنها بود
در جوامع طبقاتی هيچ عرصهای از فعاليتهای اجتماعی وجود ندارد که با سياست توام
نباﺷد .ورزش نيز يکی از آنهاست .ورزش هميشه سياسی بوده و از اين بهبعد نيز
سياسی خواهد ماند .بورژوازی ممالک ستمگر در مورد برخورد به امر ورزش نيز
روش رياکارانه و مردمفريب خود را بر اقتضای منافع خود ادامه میدهند .هر کجا منافع
طبقاتی آنها ايجاب کند ورزش را "غيرسياسی" معرفی کرده و در بوقهای تبليغاتی می-
دمند که ورزش را نبايد به سياست ربط داد و هر جا همان منافع طبقاتی ايجاب کند،
هوادار دخالت "حقوق بشر"؛ "دموکراسی" و  ...در سياست و ..در ورزش میﺷوند .اين
ممالک و بهويژه ممالک امپرياليستی با فشار ديپلماتيک؛ زد و بند سياسی؛ رﺷوه دهی
و ...ميزبانی مسابقات جهانی فوتبال را به کشور قطر اين حامی داعش و تروريسم در
جهان هديه کردند .کشوری که نه سنت فوتبال دارد ،نه آب و هوای مناسب بازی فوتبال
در تابستان و نه اينکه به حقوق زنان و حقوق بشر و دموکراسی احترام میگذارد و
حکومتش بر اساس اصول دموکراسی بورژوائی و تفکيک قوا و احترام به قانون بنا ﺷده
است .حتی آنها ورزﺷگاههای بزرگ مسابقات آتی فوتبال جهانی را با بهرهکشی ﺷديد از
بردگان با ﺷيوه بردهداری با سوء استفاده و نياز مردم گرسنه ممالک خارج؛ از جمله
پاکستان؛ افغانستان؛ فيليپين و ساير ممالک حاﺷيهنشين خليج فارس و آفريقای ﺷمالی
تامين میکنند .قطر مظهر روﺷن نقض همه حقوق انسانی در خليج فارس در کنار
عربستان سعودی است .معذالک بازی فوتبال در اين کشور برگذار میﺷود .صدای
"ناجيان حقوق بشر" و سازمانهای مبارزه با "رﺷوهخواری" در نمیآيد.
اسرائيل يک کشور مصنوعی در قاره آسيا و دﺷمن سوگند خورده ايران است که
سرزمينهای فلسطين و همسايگان ايران را اﺷغال کرده و متحد تروريسم و حکومتهای
ارتجاعی منطقه نظير ﺷاه ايران در گذﺷته و عربستان سعودی؛ بحرين و امارات متحده
عربی در زمان کنونی است .اين سرزمينهای اﺷغالی برخﻼف تعلق تاريخی ﺷبه جزيره
کريمه به روسيه؛ هيچگاه به اين مهاجمان اﺷغالگر تعلق نداﺷته است .خود سرزمين
اسرائيل که هنوز از نظر جهانی و حقوقی مرزهای تعريف ﺷدهای ندارد و در سازمان
ملل متحد ثبت نشده است ،از اساس اﺷغالی است .ولی رسانههای دروغگوی غربی
امپرياليستی اين واقعيت تاريخی را همواره مسکوت میگذارند و از روسيه اﺷغالگر در
مورد کريمه سخن رانده و بساط محاصره اقتصادی و سياسی اين کشور را راه انداخته-
اند .حتی میخواستند مسابقات جهانی فوتبال را در روسيه تحريم کنند که زورﺷان به
کنسرنهای عظيم تبليغاتی که در اين مسابقات سرمايهگذاری کرده بودند ،نرسيد .کسی
اسرائيل را به علت اﺷغالگری تحت پيگرد قرار نمیدهد و حاضر نيست اين کشور را
محاصره اقتصادی و سياسی کند.
اسرائيل از حضور فلسطينیها در باﺷگاههای ورزﺷی ممانعت میکند .هيچ تيم ورزﺷی
فلسطينی در تحت سيطره صهيونيسم موجوديت ندارد .روش صهيونيستها همان روش
ﺷناخته ﺷده آپارتايد آفريقای جنوبی در مورد سياهان است که بامبونستان ايجاد کرده
بودند .يک روش ضد بشری و ضد ورزﺷی و نژادپرستانه .اينگونه جلوه میدهند که
اسرائيل حق دارد ،برخﻼف اصول بهرسميت ﺷناخته ﺷده جهانی تنها درعرصههای
ورزﺷی اروپا به رقابت بپردازد .اين کشور تا زمانی که کشورهای مسلمان در جام
جهانی ملتهای آسيا نقشی ايفاء نمیکردند در آسيا بازی میکرد و مدتی قهرمان جام
ملتهای آسيا بود .سرزمين اﺷغال ﺷده فلسطين در قاره آسياست ،ولی اسرائيل که در آسيا
بازی میکرد با قلدری و اعمال نفوذ سياسی و با تکيه بر زبان گلوله اکنون در قاره اروپا
حضور میيابد تا با تحريم کشورهای مسلمان آسيا روبرو نگردد .زيرا در قاره آسيا
بسياری از ممالک حاضر نيستند به رقابتهای ورزﺷی با اين کشور اﺷغالگر بپردازند.
رسانههای دروغپرداز و رياکار بويژه در غرب در اين مورد سکوت میکنند و از
ارسال اين اخبار بر سر آنتها خودداری میورزند .از هم اکنون اسرائيل بر تعداد کشتی-
گيران خود در وزنهای گوناگون افزوده است تا با زد و بند با ممالک اروپائی و آمريکا
به مقابله با کشتیگيران ايرانی موفق ﺷود و کشتیگيران ايرانی را با حيلهگری سياسی
حذف کند و جاسوسانش در ايران در "حمايت" از قهرمانان کشتی ايران با اﺷک تمساح
...ادامه در صفحه ۴
به جبهه تبليغاتی اسرائيلیها ياری برسانند.

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد
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ايران در سراشيبی يک ...
ديده و با حمايت مالی و معنوی و رسانهای
از گروههای خودفروخته که به ﺷکلی فعال
وارد عمل ﺷده اند پرداخته تا ﺷايد آنها
بتوانند در وضعيت موجود به استراتژی
جديد امپرياليسم يعنی تقسيمبندی و تجزيه
خاورميانه)از جمله ايران( به کشورهای
کوچک؛ ناتوان و تحت سلطه خود جامه
عمل بپوﺷانند .پاره کردن توافقنامه "برجام"
از طرف آمريکا که از همان روز نخست
امری آﺷکار بود و نتيجه ﺷدت يافتن
تحريمهای اقتصادی عليه ايران با چاﺷنی
دفاع از "حقوق بشر"؛ "آزادی" و
"دموکراسی" است ،روندی به حساب میآيد
که میتواند ايران را به سراﺷيبی سقوط؛
ناامنی بيشتر و حتی جنگهای خانمانسوز
داخلی سوق دهد .اين خواست همه دﺷمنان
ايران در منطقه است و ربطی هم به
جمهوری اسﻼمی و نوع حکومت ايران
ندارد .حکومتهای انقﻼبی آتی در ايران
مسلما آماج سخترين حمﻼت خواهند بود.
ابعاد فساد؛ رانتخواری؛ اختﻼس؛ زد و
بند؛ دزدی و پارتیبازی به حدی فراگير ﺷده
که ﺷکلی عادی و نهادينه بهخود گرفته است
و خيانتکاران جمهوری اسﻼمی بهجای
درمان و حرکت در جهت بهبود اوضاع با
همان ﺷيوه هميشگی؛ راه نجات خود را در
سرکوب و خفقان میبينند و بسياری از
عوامل رژيم که خطر را درک کردهاند به
قول يکی از آيتاﷲها يا فرار کردهاند و يا
در حال فراهم کردن ﺷرايط و امکانات فرار
هستند .سرمايهداران کﻼن و خردهکﻼن نيز
سالهاست که با فرستادن خانوادههای خود به
خارج و تهيه تابعيت از کشورهای ديگر و
حتی ارسال بخشهای زيادی از سرمايههای
خود با اين کشورها؛ پيشبينیهای ﻻزم را
برای روز مبادا کردهاند.
بيهوده نيست که با گسترش اين روند بازار
ارزی ايران در عرض چندماه گذﺷته آنچنان
نابسامان میﺷود که دولت با هيچ تدبيری
قادر بهجلوگيری از افزايش نجومی قيمت
ارز نيست ،زيرا تمام سرمايهداران کﻼن و
خردهکﻼن سعی دارند که سرمايههای ريالی
بیاعتبار ﺷده خود را به طﻼ و يا ارزهای
معتبر ديگری تبديل کنند و بدين ترتيب از
سقوط ارزش سرمايههای ريالی خود
جلوگيری نمايند .گذﺷته از آن ميليونها نفر
از ﺷهروندانی که با سپردههای خود در
بانکها؛ با دريافت سودهای بيست تا بيست
و پنج درصدی بخشی از مخارج ماهانه خود
را تامين میکردند و بهيکباره برپايه قوانين
جديد بانکی بايد به سودهای ده درصد تا
پانزده درصدی اکتفاء کنند ،با گسترش
گرانی و تورم سرسام آور؛ ارزش پولی
پساندازهای خود را در خطر میديدند،
برای نجات پساندازهای خود؛ سپردههای
خويش را از بانکها بيرون کشيدند و با
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خريدن ارز و يا طﻼ؛ بر اساس منطق
سرمايهداری؛ اين بازار آﺷفته را آﺷفتهتر
کردند و بدين ترتيب با بهمخوردن توازن
عرضه و تقاضا در بازار؛ قيمت ارز آنچنان
رو به افزايش نهاد که ديگر دولت پاسخگوی
نياز و کنترل اين بازار نمیتوانست و نمی-
تواند باﺷد .در کنار اين اصل ،نياز دولت در
رفع کسری حجم ريالی خود برای تامين
بودجههايش و کارﺷکنیهای جناحی و به-
ويژه سپاه در ارتقاء قيمت ارز بیتاثير نبوده
است.
از آنجائيکه جمهوری اسﻼمی در تمام طول
عمر خود بطور عمده به تجارت و تاجر و
بازار و خريد و فروش مسکن توجه داﺷته و
هيچگونه اقدام مفيد و اساسیای در مسير
رﺷد توليد ملی ،رﺷد صنايع مستقل داخلی،
کشاورزی غيروابسته به کنسرنهای جهانی
ِ
مواد غذائی و در مجموع هيچبرنامهای در
مسير خودکفائی انجام نداده است و هر روز
در خدمت مصالح بانک جهانی و صندوق
بينالمللی پول؛ وابستگی کشور را در تمام
زمينهها به کنسرنها و ﺷرکتها و دول
خارجی گسترش داده است ،جای تعجب
نيست که با رﺷد قيمت ارز که ناﺷی از
تحريم و محاصره اقتصادی و پاره کردن
توافقنامه "برجام" و تهديدات جنگی و
تحريمهای جديد بیسابقه اقتصادی از جانب
آمريکا است ،تمام کاخ آرزوهايش برباد
رود .تمام وسايل صنعتی ،ابزار؛ اجناس؛
آذوقه؛ کرايهخانه و خﻼصه همه چيز همراه
با قيمت ارز در بازار داخلی سير صعودی
به خود میگيرد و خﻼصه همه چيز با قيمت
دﻻر تعيين میﺷود .بازرگانی که اجناس
خارجی را با دﻻر خريده است ،بايد همان
اجناس را در بازار داخلی با سود مورد
نظرش به قيمت روز دﻻر بفروﺷد تا قادر
باﺷد مجددا همان جنس را در بازار خارجی
تهيه کند .سرگردانی در بازار ارز از خريد
و فروش اجناس ممانعت میکند و بازار
راکد میﺷود .گرسنگی به پشت در خانهها
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میرسد .هيچکس نمیداند با چه قيمتی
جنسش را بفروﺷد که ضرر نکند .اقتصاد
ايران از زمان ﺷاه تا کنون اقتصاد تک
محصولی باقی مانده است و پشتوانه پول
ملی نه اقتصاد و توليد داخلی؛ بلکه پول نفت
و يا ارز خارجی آن بوده که آنرا تاکنون
حاتمطائیوار ميان جناحهای مختلف هيات
حاکمه تقسيم میکردند و حتی صندوق
ذخيره ارزی را که برای چنين روزهائی
برای تسکين درد در نظر گرفته بودند ،بباد
فنا دادند .هيات حاکمه؛ کشور را بر اساس
"پول باد آورده نفت و گاز" اداره و غارت
میکند و مناسبات مافيائی ايجاد کرده است و
نه بر اساس توليد داخلی و سياست مالياتی
سرمايهدارانه.
در حال حاضر کارخانهها و کارگاههای
صنعتی به سمت ورﺷکستگی کامل به پيش
میروند و بازار به علت کمبود ارز که
هميشه سهميه غارت مردم ايران توسط تجار
بازار بود به حالت نيمه تعطيل در آمده
است.
مدير کارخانهای آﺷنا که تا دو سال پيش
 ٣٢٠کارگر و متخصص داﺷت تعريف می-
کرد که پرسنل خود را در عرض دو سال
گذﺷته به  ١٢٠نفر تقليل داده است و اظهار
میکرد که اگر قيمت ارز بهطور نسبی ثابت
نماند بايد حداقل  ۵٠نفر ديگر را از کارخانه
اخراج کند.
در بازار؛ بسياری از فروﺷگاهها بخصوص
فروﺷگاههايی که لوازم خانگی و الکتريکی
میفروﺷند و همچنين بسياری از
طﻼفروﺷیها و صرافیها بسته میباﺷند و
با تابلوی "تا اطﻼع ثانوی اين مغازه تعطيل
است" و يا نوﺷتهای با مضمون "از خريد و
فروش معذوريم" عمﻼ تعطيل و دست از
کار کشيدهاند.
در فروﺷگاهی ﺷاهد جروبحث خريدار يک
يخچال با فروﺷنده بودم .خريدار اصرار
برای خريد داﺷت و فروﺷنده از فروش
يخچال امتناع میکرد و میگفت من فعﻼ تا
زمانی که قيمت ارز تا حدودی ثابت نشود از
فروش معذورم زيرا که برای جايگزينی اين
اجناس بايد دﻻر و يورو پرداخت کنم و من
نمیدانم تا چند روز ديگر وضعيت بازار
ارز چگونه خواهد ﺷد.
در برخی از طﻼفروﺷیها قيمت طﻼ به
دﻻر است و با نرخ دﻻر درهمان روز؛
قيمت طﻼی خريداری ﺷده به تومان
پرداخت میﺷود.
خريد ارز در هيچ صرافیای انجام نمیگيرد
و فقط از طريق ارتباط يک آﺷنا انجام ﺷدنی
است .قيمت ارز را به ﺷما میدهند و اگر
توافق ﺷد ،پيک آنها به آدرس ﺷما میآيد؛
ارز را تحويل میدهد و با کارتخوانی که
همراه دارد؛ از کارت بانکی ﺷما مبلغ تعيين
ﺷده را به حساب فروﺷنده ارز واريز می-
...ادامه در صفحه ٣
کند.
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تاثير قيمت ارز حتی بر روند و قيمت
"اجناس داخلی" نيز کامﻼ محسوس است.
بطور مثال داروهای داخلی که با قيمت
مناسبتر در دسترس بيماران کمدرآمد بود،
بهيکباره ناياب و يا بسيار گران ﺷده است و
تمام اين مسايل در زمانی رخ میدهد که بر
در و ديوار ﺷهرها و بلندگوهای تبليغاتی
رژيم ﺷعارهای "با اقتصاد مقاومتی به جنگ
دﺷمنان برويم"؛ "ﺷکوفائی اقتصاد در خريد
اجناس ايرانی"؛ " با پشتيبانی از توليد
داخلی به مبارزه با بيکاری برويم" و غيره
گوشها را کر و چشمها را خيره کرده است.
آنچه را که در حال حاضر در جامعه ايران
کامﻼ احساس میکنيد ،اين است که اکثريت
جامعه ايران ديگر حاضر به تن دادن به
ﺷرايط اجتماعی حاکم نيست و اگر تا چندی
پيش هنوز عدهای از مردم در توهم به
سرمیبردند و فکر میکردند که در حاکميت
جناحهايی معتدلتر و دلسوزتر وجود دارد؛
امروز ديگر اين توهم نيز فرو ريخته است
و بیاعتمادی کامل نسبت به کل حاکميت
جای آنرا گرفته است و فرياد ﺷعارهای
راديکال که کليت نظام جمهوری اسﻼمی را
به زير سئوال میبرد رساتر ﺷده و رفته
رفته جای ﺷعارهای نيمبند و اصﻼح طلبانه
را گرفته است .سياستهای مافيائی رژيم
سرمايهداری جمهوری اسﻼمی که قانقاريای
فساد و دزدی سراپايش را فراگرفته است به
تجزيه طبقه متوسط منجر ﺷده است.
بورژوازی متوسط ايران و بخشی از خرده
بورژواژی که از قِبَل اين بورژوازی تغذيه
میکند موجوديت خويش را در خطر می-
بيند .ديگر پولی در صندوق نيست که از
باﻻی سر طبقه کارگر تقسيم ﺷود .آنچه بر
کارگران رفته بود امروز دامن بورژوازی
متوسط را نيز گرفته است .اين بورژوازی
قدرت معنوی تبليغاتی و ارتباطات گسترده
داخلی و خارجی دارد و اين روند رژيم را
هراسان ساخته است .پايههای حاکيت رژيم
نازکتر ﺷده و میﺷود .اين رژيم قادر نيز
نيست برای حل مشکﻼت به مردمش تکيه
کند زيرا که در آن صورت میبايست حقوق
اين مردم را به رسميت بشناسد و دﺷمنان
مردم را مجازات کند.
در چنين ﺷرايطی است که قدرت حاکم نيز
پی برده است که ديگر با ﺷيوههای موجود
نمیتواند به حاکميت خود ادامه دهد و
درست بهمين دليل تمام جناحهای سهيم و
غيرسهيم در قدرت به دست و پا افتاده و هر
جناحی با ﺷيوههای خود سعی در حفظ
حاکميت و نظام دارد .مﻼقات اخير خاتمی
رئيس جمهور پيشين را با رهبر؛ عقبنشينی
در مقابل خواستهای تظاهرکنندگان در
کازرون و همصدا ﺷدن برخی از مهرههای
حاکميت با ﺷعارهای مردم را در اين
چارچوب میتوان ديد.
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بدون ﺷک از آنجائيکه جمهوری اسﻼمی
ديگر تکيهگاهی مردمی ندارد و از طرفی
بديلی برای پيشبرد و رهبری اين مبارزات
موجود نيست ،برای اين رژيم راهی بجز
تکيه برقدرتهای خارجی و عقبنشينی در
برابر خواستهای آنها باقی نمیماند و آنها
بدون ﺷک و قدم به قدم به "نرمشهای
قهرمانانه" ديگری تن خواهند داد ،و
همانگونه که در زمينه فنآوری هستهای زانو
زدند و ميلياردها ثروت اين مرز و بوم را
برباد دادند ،بارديگر نيز در برابر آنها
سرتعظيم فرود میآورند و چه بسا تا خروج
از سوريه ،دﺷمنی با ملت فلسطين؛ به
رسميت ﺷناختن موجوديت صهيونيسم
اسرائيل در منطقه برای بقاء خود پيش
روند .و من چشمانداز اين عقبنشينی را در
ﺷعارهای سياسی امسا ِل "روز قدس"
احساس کردم .ﺷعارهايی که از "مرگ بر
آمريکا" و "مرگ بر اسرائيل" به ﺷعارهای
"فينگلی آمريکا"" ،جينگلی اسرائيل"،
"انشاءاﷲ بميری"؛ "مرض بگيری" و
اينگونه ﺷعارهای پرنرمﺶ به صورت
"قهرمانانهای" تغيير کرده بود.
و مسلما اين روند بستری خواهد ﺷد برای
تغيير اساسی در جهت منافع امپرياليسم
غرب به سرکردگی آمريکا که به ﺷکل يک
کودتای نرم از درون حاکميت و يا يک
کودتای نظامی خونين به سمت قدرتمندی و
نفوذ دوباره آمريکا در ايران پيش خواهد
رفت .امر تجاوز خارجی توسط عربستان
سعودی و اسرائيل و همدستان آنها را نمی
ﺷود از نظر دور داﺷت .ايران با رژيم
فاسدی که دارد ،رژيمی که متکی به مردم
کشورش نيست ،قادر نخواهد بود به يک
جنگ فرسايشی تن در دهد.
آنگاه چنانچه زمينههای سياسی و اجتماعی
منطقه نيز مهيا باﺷد ،راه برنامه استراتژيک
کنونی آمريکا برای تقسيم مجدد خاورميانه و
از جمله ايران به مناطق کوچک و قابل
کنترل هموارتر و عملیتر خواهد ﺷد.
امروز از نظر من يکی از وظايف بزرگ
نيروهای ملی و مردمی برمﻼ کردن و خنثی
نمودن اين سياست امپرياليسم آمريکا و
دستنشاندگان اوست که بانی اين همه جنايت
برعليه بشريت و مسبب کشتار ميليونها
انسان در خاورميانه میباﺷند .کشتاری که
فقط و فقط به خاطر دستيابی؛ غارت و
چپاول منابع نفت؛ گاز و ديگر ذخاير معدنی
موجود در اين منطقه صورت میگيرد و
دامنه آن با مقاومت خلقهای منطقه پيوسته
در حال گسترش است".
حزب ما در ﺷرايطی که ابعاد فاجعه هر
روز بيشتر نمايان میگردد ،ضرورت
تشکيل يک جبهه وسيع مردمی را برای
تحقق خواستهای اساسی و اصولی زير
احساس میکند.
حفظ تماميت ارضی ايران و مبارزه با

صفحه ٣

سياست امپرياليستی تقسيم مجدد خاورميانه.
برسميت ﺷناختن حقوق جهانی کشور ايران
به منزله عضوی از جامعه جهانی ملل.
احترام به حق حاکميت کشور ايران و به
ويژه حق حاکميت کليه ممالک منطقه.
پذيرش اين اصل که تعيين حاکميت هر
کشور به عهده مردم همان کشور است و نه
نيروی خارجی.
مبارزه با دخالت خارجی و تهاجم خارجی
به ايران به هر بهانهای که مطرح ﺷود.
پذيرش اين اصل که سرنگونی رژيم
سرمايهداری؛ فاسد و خيانتکار جمهوری
اسﻼمی؛ تنها بايد به دست مردم ايران
صورت گيرد ،يک امر بديهی است .اين
سرنگونی بايد در خدمت مردم ايران بوده و
به استقرار يک ايرانی دموکراتيک؛ ضد
امپرياليست و ضد صهيونيست منجر ﺷود.
حزب کارايران)توفان( خواهان همکاری با
همه احزاب؛ سازمانها و گروههائی میباﺷد
که با اين اصول موافق بوده؛ مزدوری
بيگانه و اخاذی مالی از امپرياليسم و
صهيونيسم و ممالک ارتجاعی نظير
عربستان سعودی را محکوم کرده و حاضر
نيستند با مشارکت کنندگان در نشست
امپرياليستی-صهيونيستی "تريبونال لندن"
که از اين کمکها منتفع ﺷدهاند ،و بلندگوی
تجاوز به ايران بودند ،همکاری نمايند.
ما بر اين نظريم که مرز ميان نيروهای
انقﻼبی ايران که خواهان سرنگونی اين
رژيم تنها به دست مردم ايران؛ آنهم برای
استقرار حکومتی دموکراتيک؛ ضد
امپرياليست و ضد صهيونيست هستند و
مزدوران ضد انقﻼبی ايرانی که هوادار
ﺷرمگين تجاوز آمريکا و اسرائيل و حامی
دخالت خارجی در امور داخلی ايران بوده و
قصد دارند سياست خارجی ايران را در
جهت منافع ترامپ و نتانياهو در منطقه
تغيير دهند ،امروزه به طور روﺷنی نمايان
ﺷده است .اين عده در اساس خويش تﻼش
دارند با ايجاد "جبهه سوم" در پارکابی
امپرياليسم و صهيونيسم و در دﺷمنی با
ميهندوستی مردم کشور ما؛ راه تجاوز به
ايران را هموار کنند .مبارزه با جمهوری
سرمايهداری اسﻼمی جدا از مبارزه با
مزدوران و مشارکتکنندگان در تريبونال
امپرياليستی-صهيونيستی لندن و با ﺷعارهای
انحرافی نيست .حزب ما از ﺷعارهای
انحرافی "تودهها" به نفع آمريکا و اسرائيل
و سلطنتپهلوی که محصول سالها ﺷستشوی
هيوﻻی
مغزی رسانههای بيگانه و حضور
ِ
دز ِد جمهوری اسﻼمی در ايران است،
هرگز حمايت نخواهد کرد .کمونيستها هرگز
دنبالهروی "تودهها" نيستند و با سازمان خود
وظيفه رهبری مبارزات آنها را بعهده دارند.
دنبالهروی از "تودهها" و تودهخواهی؛ همان
راه آزموده دخيل ...ادامه در صفحه ۴
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بستن به آيتاﷲ خمينی در انقﻼب بهمن
است ،که نتيجهاش بر همه روﺷن میباﺷد.
حزب ما در اين زمينه در آن دوره هشدار
داد و اين بار نيز مجددا هشدار میدهد.

****
موقعيت ايران در جام جهانی...
همه اين حقايق نشان میدهند که ورزش
کامﻼ سياسی است و از منظر طبقاتی به آن
برخورد میﺷود .نيروهای انقﻼبی نيز بايد
از همين منظر آگاهانه و افشاءگرانه به آن
برخورد کنند.
بازی فوتبال در ايران يک بازی کامﻼ
سياسی است .نه از اين جهت که اکنون با
ممالک ديگر رقابت میکند و به عرصههای
جهانی راه يافته است ،بلکه هميشه از قديم و
قبل ازانقﻼب بهمن؛ مردم ايران ميان تيم
فوتبال تاج به مديريت مامور کودتای ٢٨
مرداد نظامی معروف با نام خانوادگی
خسروانی و تيم ﺷاهين فرق میگذاﺷتند و با
تيم تاج که آنرا بعد از کودتا با ياری
کودتاچيان علم کرده بودند و نام "تاج" را
برآن گذاردند ،مخالف بودند .مردم ايران در
زمان رقابتهای جام ملتهای آسيا در
ارديبهشت سال  (١٩٦٨)١٣٤٧در زمان
ﺷاه با اسرائيل در ورزﺷگاه امجديه؛ اين
ورزﺷگاه را به ميدان مبارزه سياسی ضد
صهيونيستی بدل کردند و رسما به "موﺷه
دايان" "قهرمان ملی" صهيونيستها در جنگ
 ١٩٦٧دﺷنام دادند و از ياسر عرفات دفاع
کردند .ورزﺷکاران اسرائيل به تيم ايران
باختند و فرار را برقرار ترجيح دادند و از
آن زمان از بازی فوتبال با ايران و ﺷرکت
در جام ملتهای آسيا خودداری نمودند.
اسرائيل هرگز متعلق به ملتهای آسيا نيست.
صهيونيستها همواره مخالف تيم فوتبال ايران
بودند و از موفقيتهای ايرانیها خشمگين
میﺷدند.
سنخرانی ويدئوئی اخير نتانياهو که به اظهار
مسرت از بازیهای درخشان تيم فوتبال
ايران در جام  ٢٠١٨مسکو پرداخته است،
سرزبانی و خشمی در درون است.
مسرتی ِ
همين صهيونيستها بودند که در بازیهای
قبلی تيم فوتبال ايران در مسابقات جام
جهانی فوتبال  ٢٠١٤در آلمان نوکران
جيره مواجب بگير ايرانی خود را بسيج
کردند تا با همکاری با صهيونيستها و همراه
با "پرچم ايران" و ستاره داود اسرائيل در
ورزﺷگاهها حضور يابند و برضد تيم ايران
تظاهرات گذاﺷته ،فوتباليستهای ايران را
مسخره کنند و روحيه آنها را تضعيف نموده
تحقيرﺷان نمايند تا راه تجاوز به ايران را از
نظر روانی آماده سازند .مبارزه با تيم ملی
فوتبال ايران يک جنگ روانی بر ضد
ايران ،تماميت ارضی و استقﻼل آن و حق
حاکميت ملی آن بود و هست .در اين عرصه
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حزب کمونيست کارگری از ُکردی و غير
ُکردی گرفته که تا مغز استخوان زير نفوذ
اسرائيل هستند ،ﺷرکت داﺷتند .در اين جبهه
ب مشارکت کنندگان در "تريبونال
ضد انقﻼ ِ
لندن" اين نيروهای مدعی انقﻼبی که
همدستان آگاه يا ناآگاه اسرائيل و آمريکا
هستند ،با ﺷعار ايجاد "جبهه سوم" در
حمايت از تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم به
ايران ﺷرکت نمودند .سياست اين نيروهای
انقﻼبی ايرانی با سياست نتانياهو
ضد
ِ
همخوانی داﺷت ،زيرا در آن دوران ويدئوی
ﺷادی و عوامفريبانه نتانياهو در کار نبود و
اسرائيل سياست ديگری داﺷت که سياست
تجاوز رسمی به ايران بود .اين سياست ضد
ايرانی و ضد ميهندوستی در تحت لوای
انترناسيوناليسم صهيونيستی و مبارزه با
ميهﻨدوستی با ﺷکست مفتضحانه روبرو
ﺷد .امروز همه آن نيروهای ضد انقﻼبی
سال  ٢٠١٤که در فرانکفورت ،برلن،
مونيخ ،کلن و ...بر ضد ايران با دستور تل
آويو به ميدان آمده بودند؛ حال نيز با دستور
تل آويو سکوت اختيار کردهاند ،زيرا نتايج
معکوس اين سياست خائنانه حتی برای
نتانياهو نيز روﺷن ﺷده است .اين روش
صهيونيستی در تمام زمينهها وجود داﺷت و
دارد .ضدانقﻼبیهای ايرانی با همه
دستآوردهای ايران در عرصهها جهانی
مخالفند .آنها از موفقيتهای دانشجويان ايرانی
در المپيادهای علمی جهانی؛ از مسابقات
ﺷطرنج؛ از قهرمانان تکواندو؛ جودو؛
واليبال و ...ايران تنقيد میکنند .همه
فيلمسازان ايرانی "ارتجاعی"اند؛ همه
نويسندگان ايرانی "ارتجاعی"اند و هر چه
نام ايران و ايرانی دارد و بايد موجبات
تقويت هويت ملی و همبستگی ملی را ايجاد
کند ارتجاعی است .آنها مخالف تماميت
ارضی ايران هستند ولی از تماميت ارضی
اسرائيل که حدود و ثغورش روﺷن نيست
حمايت میکنند.
بازی فوتبال يک محصول گويای مبارزه
مردم ايران بر ضد جمهوری اسﻼمی است.
رژيم حاکم در ايران از همان بدو روی کار
آمدن خويش تﻼش وافر مبذول داﺷت تا
بازی فوتبال را بهلطايفالحيل از بين ببرد.
از ﺷلوار کوتاه مردان که موجب تحريک
زنان میﺷود ﺷروع کرد و به سنت اسﻼمی
دوران ﷴ که رقابتهای جهانی فوتبال وجود
نداﺷت و ﷴ و خلفای راﺷدين هيچکدام
فوتبال بازی نمیکردند ،رسيد .ولی مردم
ايران فهميدند که بايد برای حفظ هويت
خويش؛ برای بقاء ايران ،برای مبارزه با
جمهوری سرمايهداری اسﻼمی؛ برای دفاع
از حقوق زنان ايرانی که در مسابقات
ورزﺷی ﺷرکت کرده و اين ورزش را زنده
دارند ،مبارزه کنند .مردم ايران خرابکاری
مسئوﻻن ورزﺷی را که در پی رﺷوهخواری
و اعمال نفوذهای خرابکارانه برضد تيم

صفحه ۴

فوتبال ايران بودند و هستند افشاء کردند و
مانع ﺷدند که ستون پنجم اسرائيل در ايران
کارساز ﺷود .مردم ايران همين روش را از
همان بدو انقﻼب در مورد سنت جشن ﺷب
چهارﺷنبهسوری و جشن نوروز به کار
گرفتند و آنکه در اين عرصه ﺷکست خورد
و بیاعتبار ﺷد ،همان رژيم جمهوری
اسﻼمی بود .آنها امروز هم از پيروزی و
مقاومت فوتباليستهای ايران ﺷادمان نيستند.
آنها حضور مردم ايران در خيابانها را
خطری بالفعل برای خود تلقی میکنند ،زيرا
از مردم ايران مانند جن از بسماﷲ می-
هراسند .آنها نيز مانند همه همدستان
صهيونيسم و امپرياليسم در ايران و خارج
از ايران؛ مخالف هويت ايرانی و غرور
ملی هستند .آنها به هويت اسﻼمی تکيه می-
کنند که معلوم نيست کدام هويت مورد نظر
آنهاست .زيرا هويت مصریها؛ تونسیها؛
الجزايریها؛ سوريهایها با هويت سعودیها
و اماراتیها که کشورچههای ساخته و
پرداخته دست امپرياليسم انگلستان در خليج
فارس هستند ،هم از نظر تاريخی و هم از
نظر فرهنگی و معنوی متفاوتند.
امپرياليسم و صهيونيسم در آستانه مسابقات
جهانی فوتبال با کمال مسرت و خوﺷحالی
تﻼش کردند که مانع ﺷوند تيم ايران به
مسابقات جهانی راه پيدا کند و تا توانستند در
کار تيم ايران اخﻼل کردند .يک هفته قبل از
آغاز بازیهای فوتبال کنسرن آمريکائی
صهيونيستی "نايک" اعﻼم کرد که از
فروش کفشهای فوتبال به بازیکنان ايرانی
خودداری میکند .با فشار امپرياليسم و
صهيونيسم مانع ﺷدند که تيمهای فوتبال
اروپائی در بازیهای تدارکاتی با تيم ايران
ﺷرکت کنند .حتی تيمهائی را که وعده
مسابقه با ايران را داده بودند مجبور کردند
که از بازی تدارکاتی برای آمادهسازی تيم
ايران خودداری کنند .اين "ورزش دوستان"
تا توانستند بر ضد تيم ايران توسط ايرانی-
و
صهيونيستها
خودفروخته؛
های
امپرياليستها تبليغات نمودند .اينکه قادر
نشدند در روسيه بر ضد تيم ايران نمايشات
اعتراضی بگذارند مديون کشور ميزبان
روسيه است .روسيه اتفاقا در رقابت با
غرب امکانات فراوان فراهم آورد تا
ايرانيان بتوانند به عنوان تماﺷاچی در
مسابقات جهانی فوتبال در روسيه در حمايت
از تيم فوتبال ايران ﺷرکت کنند .حتی مردم
روسيه در تمام بازیها از تيم ايران که
قرنها همسايه جنوبی اين کشور است حمايت
کردند .جاسوسان ايرانی حامی اسرائيل و
غرب در روسيه برای تعرض به تيم فوتبال
ايران بختی نداﺷتند و سرافکنده ﺷدند.
ق ديگر
در خاتمه اﺷاره به دو نکته قابل تعم ِ
ﻻزم است و آن اينکه برنامه تلويزيونی "من
و تو" که در واقع نام مستعار برنامه "ما و
سازمان سيا" ...ادامه در صفحه ۵

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دشمن شماره يک بشريت است
ِ

،
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

صفحه ۵

برضد استثمار مالی ،برضد
موقعيت ايران در جام جهانی...
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کﻨيد!
اسارت سياسی و افنای فرهنگی
از
است ،در گزارش خود بعد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts
اين مستعمرهها و اين ملتها از
تساوی تيم فوتبال ايران با تيم
طرف بورژوازی امپرياليستی
فوتبال پرتغال اعﻼم کرد که
ملت مسلط".
" ُکردها در سنندج در طی
اين روح گفتار استالين در مورد
اعﻼميهای موفقيتهای تيم فوتبال
ممالک منطقه به خوبی صادق
ايران را به ايرانیها و تهرانی-
است .به حل مسئله ملی در ايران،
ها")نقل به معنا-توفان( تبريک
عراق و يا سوريه نبايد از منظر
نوع دفاع
گفتهاند .اينهم يک
ِ
مبارزه بين بورژواهای فارس و
موذيانه و رياکارانهی از اسرائيل
و تبليغ خواست تجزيهطلبی در ايران است .است ،حل مسئله ملی و مستعمراتی را می -ترک ،کرد و فارس ،کرد و عرب ،فارس و
تبريک اين ُکردهای ناسيونال ﺷونيست بی -توان بیسروصدا و "با سير طبيعی" ،عرب و ...برخورد کرد ،بلکه در عصر
هويت ،نه برای بيان همبستگی و برکنار از ﺷاهراه انقﻼب پرولتری ،بدون امپرياليسم بايد اهميت مبارزه مشترک و
همسرنوﺷتی همه ايرانیها بر ضد دﺷمنان مبارزه انقﻼبی برضد امپرياليسم عملی متحد آنها را بر ضد امپرياليسم و امروزه
ايران؛ بلکه برای تکيه بر جدائی و ساخت .اينک بايد گفت که از اين نظريه ضد صهيونيسم برای آزادی ملی در چارچوب
مرزبندی با ايرانیهاست که برای آنها انقﻼبی پرده برافتاده است .لنينيسم بهاثبات کشورهای دمکراتيک ضد امپرياليستی در
غيرخودیاند .اين بزدﻻن سياسی برای تبليغ رسانيد و جنگ امپرياليستی و انقﻼب روسيه نظر گرفت که در آنها تمام زمينههای تصميم
ق صهيونيستی و تائيد کرد که حل مسئله ملی فقط در ارتباط با گيری دموکراتيک برای آزادی کامل و يا
تفرقه و پاﺷيدن تخم نفا ِ
دامن زدن به نفرت ملی در منطقه؛ به هر انقﻼب پرولتری و بر زمينه آن ميسر است ،وحدت دموکراتيک ميان خلقها موجود است.
وسيلهای متشبث میﺷوند .ولی مارکسيست راه پيروزی انقﻼب در غرب از اتحاد حل مسئله ملی نه از تفرقه ملتها ،بلکه از
لنينيستها را که هوادار وحدت دموکراتيک انقﻼبی با جنبشنجاتبخش مستعمرات و وحدت مبارزه جويانه و دموکراتيک آنها
ملی و وحدت طبقاتی طبقه کارگر هستند ،کشورهای وابسته برضد امپرياليسم می -میگذرد .بهرسميت ﺷناختن حق ملل در
گذرد .مسئله ملی بخشی است از مسئله کلی تعيين سرنوﺷت خويش ،برای ايجاد اعتماد و
نمیﺷود با اين ﺷگردها فريب داد.
نکته ديگر که در اين مسابقات جلب نظر انقﻼب پرولتری ،بخشی است از مسئله تقويت مناسبات وحدت دهنده دو طرف
میکرد ،ﺷکست مفتضحانه عربستان ديکتاتوری پرولتاريا)".راجع به اصول اهميت دارد .حال به نقل قول استالين
سعودی محسوب میﺷد ،که از همه امکانات لنينيسم اثر استالين ،مسئله ملی به زبان مراجعه کنيم که به اثر خود "مارکسيسم و
تبليغاتی برخودار بود .اين ﺷکست در عين فارسی انتشارات توفان -سه رساله از مسئله ملی" که در تاريخ  ١٩١٢قبل از
حال يک ﺷکست سياسی و تبليغاتی نيز به استالين صفحات  ٣۶تا .(٣٧
انقﻼب اکتبر و جنگ جهانی اول نگاﺷته ﺷده
گرفت
صورت
حساب میآمد و به اين جهت عربستان لنين با توجه به تحوﻻتی که
است ،صرفا از نظر تاريخی برخود کرده و
سعودی با دست بردن در انبان مالی و در ژوئيه  ١٩١۶مجددا به اين بحثها اجرای موبهموی آنرا در دوران امپرياليسم
سياسی خود توانست در بازی با تيم ملی پرداخت و افزود:
غيرتاريخی و نادرست میداند و کمونيستها
فوتبال مصر که به ﺷدت به مساعدت مالی "مطالبات خاص دموکراتيک و از آن جمله را از استناد به آن برحذر میدارد.
سعودیها وابسته است ،به يک "پيروزی" حق ملتها در تعيين سرنوﺷت خويش مطلق استالين در برخورد به مسئله يوگسﻼوی در
پرسشبرانگيز و "آبرومندانه" دست يابد .نيست ،بلکه جزئی از جنبش عام سال  ١٩٢۵بر اين نظر است که مبارزه
عربستان سعودی به اين "پيروزی" برای دموکراتيک)و امروزه :سوسياليستی( جهانی بورژوازیهای ملل مختلف يوگسﻼوی با
سايه انداختن برکشتار مردم يمن بياری است .ممکن است که در موارد جداگانه يکديگر دارای اهميت چندانی نيست .مبارزه
غرب و صهيونيسم نياز داﺷت و به آرزوی مشخص ،جزء با کل در تضاد افتد .در آن تودههای اين ملل برضد امپرياليسم مهم
خويش رسيد .همين روش را به صورت صورت بايد از جزء صرف نظر است .وی مینويسد:
مضحک آلمانها در بازيهای تدارکاتی که کرد)مراجعه ﺷود به جلد  ١٩صفحات "سميچ  Semitschبه نکتهای از اثر
ايران را از آن محروم کردند ،در مقابله با .(٢۵٨-٢۵٧
استالين "مارکسيسم و مسئله ملی" اﺷاره
در
را
ملی
مسئله
که
موقعی
عربستان سعودی بهکار گرفتند .آنها با استالين در
میکند ،که در پايان سال  ١٩١٢نوﺷته ﺷده
روﺷهای مصنوعی و صحنهسازی؛ تا تا يوگسﻼوی در ژوئن سال  ١٩٢۵منتشر در است .در آنجا می گويد "مبارزه ملی در
چنان حدی پيش رفتند که عربستان سعودی جلد  ٧آثارش تحليل میکرد ،نظريه افرادی ﺷرايط صعود سرمايهداری مبارزهايست بين
سرانجام بتواند با "گلی آبرومندانه" زمين را که مرتکب اين اﺷتباه میﺷدند که گويا طبقات بورژوای".
بازی را ترک کند .بوی پول عربستان مسئله ملی ،مبارزه ميان بورژواهای ملل ظاهرا سميچ  Semitschمیخواهد به اين
سعودی برای ايرانیهایخودفروخته نيز گوناگون بوده و در يوگسﻼوی اين رقابت مفهوم اﺷاره کند که فرمولش برای تعيين
اجتماعی جنبش ملی تحت ﺷرايط
ميان بورژوازی "اسلونی" و "کرواسی" از مفهوم
اﺷتهاءآور است.
ِ
يک طرف و بورژوازی "صربی" از طرف تاريخی حاکم صحيح است .ولی اثر استالين
****
ديگر است ،به نقد کشيد و خود به اين مسئله قبل از جنگ امپرياليستی به رﺷته تحرير
چنين پاسخ داد" :امروز که مسئله ملی از درآمده است و به منزله جنگ ملی.
برخورد کمونيستی به مساله...
به ﺷيوه رفرميستی ،به مثابه مسئلهای صورت مسئلهای محلی و داخلی يک دولت مسئلهايکه در آن زمان در تصور
جداگانه و مستقل ،بدون رابطه با مسئله کلی به صورت مسئلهای جهانی ،به صورت مارکسيستها ،هنوز اهميت يک پرسش
حکومت سرمايه ،سرنگونی امپرياليسم و مسئله مبارزه مستعمرهها و مليتهای وابسته جهانی را نداﺷت و به منزله مطالبات اساسی
انقﻼب پرولتری در نظر گرفته میﺷد .بر ضد امپرياليسم در آمده است ،ماهيت آن مارکسيستها ،يعنی خواست حق خود تعيينی
تلويحا چنين وانمود میﺷد که پيروزی چيست؟" و آنوقت پاسخ میدهد" :امروز سرنوﺷت ،نه به عنوان جزئی از انقﻼب
پرولتاريا در اروپا بدون اتحاد مستقيم با ماهيت مسئله ملی عبارتست از مبارزه توده -پرولتری ،بلکه بهمنزله جزئی از انقﻼب
نهضتنجاتبخش مستعمرات امکان پذير های خلق مستعمرهها و مليتهای وابسته بورژوا -دموکراتيک ...ادامه در صفحه ۶

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
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برخورد کمونيستی به مساله...
در آن دوره مفهوم میﺷد.
مسخره خواهد بود اگر نخواهيم ببينيم که
وضعيت بينالمللی از آن زمان تا کنون از
ريشه تغيير کرده است ،که جنگ از يک سو
و انقﻼب اکتبر در روسيه از سوی ديگر
مسئله ملی را از يک مسئله مربوط به جزئی
از انقﻼب بورژوا–دموکراتيکِ عمومی ،به
عمومی انقﻼب
بخشی از مسئلهای
ِ
سوسياليستی پرولتری بدل کرده است.
ِ
قبلتر لنين در اوايل اکتبر  ١٩١۶در مقاله-
اش در باره "ترازنامه مباحثهای پيرامون
بحث در مورد مسئله ملی" ١بيان کرد.
نکته ماهوی در مسئله ملی يعنی نکته
مربوط به حق خود تعيينی سرنوﺷت ،ديگر
جزئی از جنبش دموکراتيک عمومی نبوده،
سوسياليستی
بلکه اکنون بخشی از انقﻼب
ِ
پرولتری عمومی میباﺷد.
ِ
اين بخش را میﺷود در سخنرانی سميچ
 Semitschدر کميسيون يوگسﻼوی مشاهده
کرد و خود قضاوت نمود.
"سميچ پرسيد" :مفهوم اجتماعی جنبش ملی
در يوگسﻼوی چيست؟"
و در همانجا پاسخ داد" :اين محتوای
اجتماعی ﺷامل رقابت ميان سرمايهی
صربی از يک سو و سرمايه کرواسی و
اسلوونی از سوی ديگر است")به سخنان
سميچ در کميسيون يوگسﻼوی نگاه کنيد(.
در اينکه رقابت بورژوازی اسلوونی و
کرواسی عليه بورژوازی صرب بايد تا
حدودی در اينجا نقش داﺷته باﺷد ،مسلما
ﺷکی وجود ندارد .همچنين اين نيز بدون
ترديد است کسی که مفهوم اجتماعی جنبش
ملی را در مبارزه رقابتی بورژوازی
مليتهای گوناگون مشاهده میکند ،نمیتواند
مسئله ملی را به مثابه مسئلهای بنگرد که در
ماهيت خويش يک مسئله دهقانی است.
جوهر مسئله ملی در حال حاضر که مسئله
ملی از يک مسئله محلی و مسئله درونی
يک کشور به يک مسئله جهانی ،به يک
مسئله مبارزه مستعمرات و مليتهای وابسته
عليه امپرياليسم تبديل ﺷده است چيست؟
جوهر مسئله ملی در حال حاضر در مبارزه
تودههای مستعمرات و مليتهای وابسته عليه
استثمار مالی ،عليه بردگی سياسی و نابودی
فرهنگ ملی اين مستعمرات و اين مليتها
توسط بورژوازی امپرياليستی مليت حاکم
است .چه اهميتی میتواند چنين درکی از
مسئله ملی برای رقابت متقابل بورژوازی
مليتهای مختلف داﺷته باﺷد؟ مطمئنا اهميت
قطعی و در برخی موارد حتی اهميت ناچيز

 - - ١به کليات لنين چاپ چهارم جلد ٢٢
صفحات  ٣٠٦تا  ٣٤٤به زبان روسی
مراجعه کنيد -نقل از اثر استالين جلد ٧
سال ١٩٢٥
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قابل توجهی هم ندارد .کامﻼ واضح است که
در اينجا مسئله اصلی اين نيست که
بورژوازی يک مليت بتواند بر بورژوازی
مليت ديگر در رقابت غالب ﺷده و يا بتواند
چيره گردد ،بلکه مربوط به آن است که
گروه امپرياليستی مليت حاکم ،تودههای
بزرگ و قبل از هر چيز تودههای دهقانی
مستعمرات و مليتهای وابسته را استثمار و
سرکوب میکند و آنها را در نتيجه اين ستم
و استثمار به مبارزه عليه امپرياليسم می-
کشاند و به متحدان انقﻼب پرولتری بدل
میکند .اگر مفهوم اجتماعی جنبش ملی را به
رقابت بورژوازی مليتهای مختلف کاهش
دهيم ،آنوقت نمیﺷود مسئله ملی را به منزله
مسئلهای طرح کرد که ماهيتا يک مسئله
دهقانی است".
و برعکس :اگر مسئله ملی به عنوان مسئله-
ای در نظر گرفته ﺷود که در ماهيت امر
يک مسئله دهقانی است آنوقت نمیﺷود
مفهوم اجتماعی جنبش ملی را در مبارزه
رقابتی بورژوازی مليتهای گوناگون
مشاهده کرد .،اين دو فرمول را نمیﺷود
مساوی قرار داد.
من در باره ساير کارهای لنين و همچنين
ساير نمايندگان کمونيسم روسيه در مورد
مسئله ملی اظهار نظر نخواهم کرد .چه
اهميتی میتواند امروز آن همه استناد سميچ
به آن نکته ﺷناخته ﺷده در آثار استالين داﺷته
باﺷد ،در حاليکه آن اثر در مرحله انقﻼب
بورژوا-دموکراتيک در روسيه نوﺷته ﺷده،
و ما اکنون به پاس وضعيت تاريخی به
عصر نوينی ،به عصر انقﻼب پرولتری
وارد ﺷدهايم؟
اين تنها میتواند بهاين معنا باﺷد که
Semitschنقل قول را خارج از زمان و
مکان ،و صرفنظر از وضعيت تاريخی
زنده بهکار میبرد و به اين ترتيب
خواستهای ابتدائی ديالکتيک را نقض نموده،
و از نظر میاندازد که آنچه در يک
وضعيت تاريخی درست است میتواند در
يک وضعيت تاريخی ديگر اﺷتباه از کار
درآيد.
همانطور که قبﻼ در سخنرانی خود در
کميسيون يوگسﻼوی تشريح کردم ،ﻻزم
است برای بررسی مسئله ملی توسط
بلشويکهای روسيه دو مرحله متفاوت را در
نظر گرفت :مرحله قبل از اکتبر ،زمانی که
انقﻼب بورژوا دموکراتيک مطرح بود و
مسئله ملی بخشی از جنبش دمکراتيک
عمومی منظور میﺷد ،و مرحله اکتبر،
زمانی که ديگر انقﻼب پرولتری طرح
گرديده و مسئله ملی به منزله بخشی از
انقﻼب پرولتری محسوب میﺷد.
نيازی به اثبات نيست که اين تمايز ،اهميت
حياتی دارد .من میترسم که سميچ هنوز
معنا و اهميت اين تفاوتِ بين دو مرحله در
بررسی مسئله ملی را هنوز هم درک نکرده
باﺷد.

صفحه ۶

به اين دليل من بر اين نظرم که در بطن
تﻼش سميچ که جنبش ملی را نه به عنوان
مسئلهای ببيند که در ماهيت امر يک مسئله
دهقانی است ،بلکه به عنوان رقابت ميان
بورژوازی مليتهای مختلف ،در نظر
بگيرد ،کم بهادهی بهنيروی درونی جنبش
ملی و بی توجهی به خصلت عميقا انقﻼبی و
ويژگی مردمیای است که در درون مسئله
ملی نهفته است).نگاه کنيد به" بلشويک"
ﺷماره .(٧
اين است دومين خطای سميچ.
مشخص است که زينوويف در سخنرانی
خود در کميسيون يوگسﻼوی در باره خطای
سميچ همان حرف وی را تکرار میکند
وقتی میگويد" :ادعای سميچ اﺷتباه است
مبنی بر اينکه چون جنبش دهقانی در
يوگسﻼوی تحت رهبری بورژوازی است
لذا انقﻼبی نيست")نگاه کنيد به پراودا،
ﺷماره (.٨٣
آيا اين همخوانی يک تصادف است؟ طبيعتا
خير!
تکرار میکنم ،جايی که دود وجود دارد،
آتش هم وجود دارد.
من نتيجتا در مورد پرسش سوم مدعی هستم
سميچ "سعی می کند به مسئله ملی در
يوگسﻼوی بدون در نظر گرفتن ارتباط آن
با وضعيت جهانی و با پيش بينی چشم-
اندازهای اروپائی برخورد کند”.
آيا اين صحيح است؟
آری صحيح است .زيرا که سميچ در
سخنرانی خود حتی يکبار هم و آنهم تنها
بطور ضمنی ،اﺷاره نمی کند که وضعيت
جهانی در تحت مناسبات امروزی ،به ويژه
برای يوگسﻼوی يک عامل بسيار مهم در
رابطه با مسئله ملی است.
اين واقعيت که دولت يوگسﻼوی خود از
محصول نزاع دو ائتﻼف اصلی امپرياليستی
پديد آمده و نمیتواند خود را از بازی
قدرتهای بزرگ امپرياليستی که امروز در
ممالک همجوار امپرياليستیاش در جريان
است کنار بکشد تماما از نظر سميچ افتاده
است.
استناد سميچ که می تواند حدودی تغييرات
در وضعيت بين المللی را کامﻼ تصور کند،
که در نتيجه آن بتواند مسئله حق خود تعيينی
به يک مسئله عملی روز تبديل گردد –
امروز بايد اين استناد ديگر در ﺷرايط
موجود جهانی به منزله ناکافی تلقی ﺷود.
"....
اين نقل قولها و درک کمونيستی از حل
مسئله ملی را میتوان ادامه داد .ولی همين
مقدار نيز روﺷن میکند که حل مسئله ملی
در دوران جنگهای مستعمراتی در قبل از
جنگ جهانی اول و وقوع انقﻼب اکتبر با
حل مسئله ملی در دوران توسعه نفوذ
امپرياليسم و وقوع انقﻼب کبير سوسياليستی
اکتبر در ﺷوروی متفاوت است .تاريخ را

...ادامه در صفحه ۶

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است

،

ﺷماره  ٢٢١مردادماه ١٣٩٧
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برخورد کمونيستی به مساله...
نمیﺷود به عقب برگردانيد.
...ادامه دارد

****
تجليل از خدمات مارکس...
کودتا را ناگزير میدانست .انگلس در
پيشگفتار چاپ سوم آلمانی) (١٨٨۵اين
کتاب)هجدهم برومرلوئی لوئی بناپارت(
چنين نوﺷت" :بهراستی هم اين اثر
داهيانه بود .بﻼفاصله پس از رويدادی که
بهسان غرش رعد در آسمان بیابر تمام
عالم سياست را به حيرت انداخته بود و
برخی با فريادهای خشم معنوی بهآن
لعنت میفرستادند و برخی ديگر آنرا راه
نجات از انقﻼب و کيفری برای کج-
رويهای آن تلقی میکردند ،ولی خود
رويداد همگان را فقط به حيرت انداخته
بود و هيچکس مفهوم آن را درک نمی-
کرد ـ آری بﻼفاصله پس از چنين
رويدادی مارکس اثر کوتاه و هجو کننده-
ای را عرضه میدارد که در آن تمام
سير تاريخ فرانسه از زمان حوادث ايام
فوريه برپايۀ ارتباط درونی آن تشريح
گرديده و نشان داده ﺷده است که معجزه
دوم دسامبر) منظور کودتای  ٢دسامبر
است که بر مبنای آن لوئی بناپارت
مجلس را منحل کردـ توفان( چيزی جز
نتيجۀ طبيعی و جبری اين ارتباط نبوده
است .يک نکتۀ ديگر را هم بايد افزود و
آن اينکه مارکس برای نخستين بار قانون
سترگ حرکت تاريخ را کشف کرد که
بهموجب آن هر مبارزۀ تاريخی اعم از
مبارزه در عرصۀ سياسی ،مذهبی،
فلسفی يا در هر عرصۀ ديگر
ايدئولوژيک در واقعيت امر چيزی جز
نمودار کم و بيش روﺷن مبارزۀ طبقات
جامعه نيست و بنابراين تصادم ميان

صفحه ٧

طبقات نيز بهنوبۀ خود به درجۀ تکامل
وضع اقتصادی و خصلت و ﺷيوۀ توليد و
مبادله)که چگونگی آنرا همان ﺷيوۀ توليد
معين میکند( بستگی دارد .مارکس اين
قانون را که اهميتش برای تاريخ به
اهميت قانون قابليت تبديل انرژی برای
علوم طبيعی است در اينجا نيز بهعنوان
دوم فرانسه
کليد درک تاريخ جمهوری ّ
بهکار برد".
بيانيه حزب کمونيست:
اتحاديه کمونيستها اين سازمان بين-
المللی کارگری در کنگره نوامبر سال
 ١٨۴٧خود در لندن به مارکس و انگلس
ماموريت داد تا برنامه مفصل تئوريک و
عملی حزب را برای انتشار تهيه کنند .در
دسامبر  ١٨۴٧و ژانويه  ١٨۴٨مارکس
و انگلس چکيده تمام افکار ،عقايد و
تجارب خود را که تا آنزمان از انقﻼبا ت
اجتماعی دوران خويش بدست آورده
بودند ،با زبانی گويا و محکم به رﺷتۀ
تحرير در آوردند که برای اولين بار در
فوريه  ١٨۴٨در لندن بصورت جزوهای
به چاپ رسيد .مارکس و انگلس نام اين
جزوه را که به يکی از درخشان ترين
وتأثيرگذارترين اسناد سياسی در طول
تاريخ بدل ﺷد ،مانيفست حزب کمونيست
نهادند .لنين که خود يک مارکسيست
برجسته بود و توانست آنچه را که
مارکس انديشيده بود ،درعمل به تحقق
درآورده و معماربزرگترين انقﻼب
سوسياليستی جهان در اکتبر ١٩١٧
گردد ،دراين مورد چنين گفته است:
"مانيفست حزب کمونيست" يکی از
مهمترين اسناد برنامهای کمونيسم علمی
است" .اين کتاب کوچک باندازه چندين
کتاب ارزش دارد :مضمونش تا امروز
سراسر پرولتاريای متشکل و رزمنده
دنيای متمدّن را جان میبخشد و بهجنبش

در میآورد.".
مانيفست حزب کمونيست زنگ پيکار و
به پاخاستن کمونيستها و پرولتاريا
برعليه بورژوازی را در همۀ جهان به
صدا درآورد .در اين جزوه چنين آمده
است" :جامعه نوين بورژوازی ،که از
درون جامعه زوال يافته فئودال بيرون
آمده ،تضاد طبقاتی را از بين نبرده است،
بلکه تنها طبقات نوين ،ﺷرايط نوين
جور و ستم و اﺷکال نوين مبارزه را
جانشين آنچه که کهنه بوده ساخته است.
ولی دوران ما ،يعنی دوران بورژوازی،
دارای صفت مشخصه است که تضاد
طبقاتی را ساده کرده است .سراسر
جامعه بيش از پيش به دو اردوگاه بزرگ
متخاصم ،به دو طبقه بزرگ که مستقيمأ
در برابر يکديگر ايستادهاند تقسيم می-
ﺷود :بورژوازی و پرولتاريا  .".در جای
ديگراين جزوه چنين آمده است:
"بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقﻼب
کمونيستی بر خود بلرزند .پرولتاريا در
اين ميان چيزی جز زنجير خود را از
دست نمیدهند ،ولی جهانی را بدست
خواهند آورد".
"مانيفست حزب کمونيست" در آخر ،با
ﺷعارمشهور و ماندگار "پرولتاريای
سراسر جهان ،متحد شويد!" به پايان
میرسد.
****
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برخورد کمونيستی به
مسئله ملی)(٢
در ادامه بخش نخست اين مقاله در مورد حل
مسئله ملی از جنبه تئوريک و عملی ما به
درج بخش دوم آن دست میزنيم.
"برخورد کمونيستی به مسئله حق ملل در
تعيين سرنوشت خويﺶ در دوران
امپرياليسم)(٢
بعد از جنگ جهانی اول و حضور گسترده
امپرياليسم در جهان ،بعد از پيروزی
سوسياليسم در اتحاد جماهير ﺷوروی
سوسياليستی نظام مستعمراتی کهن درهم
ريخت و اﺷکال نوينی از ستم و يوغ ملی
بروز کرد .در اين زمان خصلت تحوﻻت
دوران ما تغيير کرد .در اين دوره است که
استالين بر اساس واقعيتهای عينی موجود بيان
داﺷت که امروزه حل مسايل ملی ديگر در
چارچوب دعوای بورژواهای يک کشور
ممکن نيست ،بلکه اين مبارزه بايد به منزله
جزئی از کل مبارزه پرولتاريائی و ضد
امپرياليستی صورت گيرد تا بتواند امکان حل
پيدا کند .استالين نوﺷت:
"در گذﺷته مسئله ملی ...ادامه در صفحه ۵
نشانی پست الکترونيکی

سال  ٢٠١٨سال دويست سالگی تولد کارل مارکس

تجليل از خدمات مارکس به جامعۀ

بشری)(٣

" فيلسوفان تا اين زمان فقط به تفسير جهان به طريقه های گوناگون پرداخته و اکﻨون
بايد در صدد تغيير جهان بر آمد "
کارل مارکس ـ تزهائی در مورد فويرباخ
انقﻼبهای  ١٨٣٠و  ١٨۴٨فرانسه وتأ ثيرات مارکس وانگلس برآنها :
پس از انقﻼب  ١٧٨٩فرانسه ،طبقۀ متوسط در اروپا که خيال میکرد آزادی خود را به-
دست آورده با سلطۀ سلطنتهای جديدی در فرانسه و اسپانيا روبروﺷده بود)،پس از
سقوط ناپلئون بناپارت ،دوباره خاندان سلطنتی بوربون به مردم فرانسه تحميل ﺷده
بودند( در اثر پيدايش همين سلطنتهای جديد ،که ناخشنودی طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر
را به دنبال داﺷت و منجر به انقﻼب ژوئيه  ١٨٣٠گرديد ،بساط بوربونها را برچيد و
جای آن را به سلطنت مشروطه لويی فيليپ داد و متعاقب آن قيامهای مشابهی در
کشورهای ديگر مانند بلژيک ،لهستان و ايتاليا بهوقوع پيوست که همگی سرکوب ﺷدند
و در فرانسه نيز روﺷن ﺷد که در پشت سلطنت لويی فيليپ ،سرمايهداران بزرگ و
پرقدرت قرار داﺷتند که با استثمار طبقۀ کارگر و فشار بیحد به مردم باﻻخره اين
اعتراض و جوﺷش مردم در سال  ١٨۴٨به انقﻼب آنان انجاميد .در اواخر فوريه
 ١٨۴٨انفجار اجتماعی فرانسه که نتيجه فشارهای اجتماعی در اروپا از سالهای
 ١٨٣٠به آن سو بود و همچنين تأثيرات "مانيفست حزب کمونيست" که به پرولتاريا
ّ
محﻼت کارگرنشين پاريس در حالی که فقر و فﻼکت گريبانشان
اميد و نويد میداد ،در
دوم فرانسه ﺷد.
را گرفته بود ،بوقوع پيوست .اين انفجار منجر به تشکيل جمهوری ّ
مارکس پس از اطﻼع از اين واقعه پشتيبانی خود را از اين جنبش اعﻼم کرد .نقش
مارکس و انگلس در تاريخ مبارزاتی مردم اروپا بسيار با اهميت است .آنان خود در
متن اين مبارزات قرار داﺷتند و توانستند افکارﺷان را در پاسخ به نيازهای سياسی،
مبازراتی و اقتصادی آنزمان تدوين کرده و به جامعه ارائه دهند.
در سال  ١٨۴٨کارگران در انقﻼب دموکراتيک ﺷرکت وسيع داﺷتند که مارکس و
انگلس در آنزمان در مجله )نويه راينيشه( آنان را به ضرورت ﺷرکت در اين انقﻼب
تشويق میکردند .اما متأسفانه انقﻼب قادر به انجام وظائف دموکراتيک خود نگرديد و
اين وظائف همچنان در دستور کار قرار گرفت و باقیماند.
مارکس در آن زمان در ادامه اثر بینظير خود "مبارزۀ طبقاتی در فرانسه از سال
 ١٨۴٨تا  "١٨۵٠اثر ديگری را خلق کرد به نام "هجدهم برومرلوئی بناپارت" مشهور
ﺷد .مارکس در اين کتاب با به کارگيری اسلوبی انقﻼبی حوادث آن سالها را ،با اصول
اساسی خود يعنی ماترياليسم تاريخی ،تئوری مبارزه طبقاتی و در نتيجه انقﻼب
پرولتری و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا تجزيه تحليل کرده و پيوند آنها را با يکديگر
نمايان نموده و غناء بخشيد.
او همچنين دراين اثر ،مراحل اساسی و وقايع انقﻼب فوريه ،نقش تمام نيروهای طبقاتی
جامعه فرانسه و بيان و تجزيه تحليل درست از منافع سياسی و اقتصادی آنان را به
تفصيل نشان داده و علل ﺷکست آن و کودتای ضدانقﻼبی دوم دسامبر  ١٨۵١و روی
کار آمدن لوئی بناپارت را که در نتيجه خيانت بورژوازی که به عنوان نيروی
ضدانقﻼبی و ضدمردمی عمل کرد و پرولتاريا و ديگر اقشار زحمتکش که در آن زمان
تاب مقاومت را نداﺷتند ﺷرح داده ،و وقوع اين ...ادامه در صفحه ٧
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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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