پروﻟتاريای جهان متحد ﺷويد

توفان

بيانيه حزب کار ايران )توفان( در مورد تحوﻻت اخير در منطقه
هموطنان عزيز!
ترور قاسم سليمانی توسط بانيان طالبان و داعش و واکنشهای جهانی و ايرانی نسبت بهآن ،حزب
کار ايران )توفان( را بر آن داشت تا بار ديگر مواضع اصولی خود را در اين زمينه بيان کرده و
صحت آنرا نشان داده و تاثيرات اين اقدام ضد بشری و تروريستی دولتی را از جانب آمريکا در
جهان و ايران بررسی کند و در خاتمه نقش اپوزيسيون خودفروخته و بهظاهر "دموکرات" و
"انقﻼبی" را که مترصد ايفای نقش داعشهای ايرانی بودند را برمﻼ نمايد.

ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال بيستم
ﺷـماره  ٢٣٩بهمن ماه  ١٣٩٨ژانويه ٢٠٢٠

غوﻟی در بطری
درسهايی از ﺷورش
آبانماه ١٣٩٨
تعيين شعارهای تاکتيکی حزب ما
منوطست بهصحت ارزيابی ما از
موقعيت سياسی ايران .تحوﻻت اخير
ايران که با حضور چند صد هزار نفره
مردم معترض ،گرسنگان و پابرهنگان
بپا شد ،درسهای آموزندهای برای ما
دارد که بايد بهآن توجه کرده و
شعارهای تاکتيکی خويش را بر اساس
وضعيت سياسی کنونی تعيين نمائيم .در
شورش اخير آبان نيز عمل از تئوری
پيشی گرفت و منجر بهاين شد که عامل
ذهنی و نيروهای آگاه انقﻼبی وضعيت
و تحليهای خويش را بهروز کنند.
درسهای شورش مردم در آبانماه
 ١٣٩٨نشان داد که رژيم جمهوری
سرمايهداری اسﻼمی حاکم تا بهچه حد
آمادگی تمرکز نيرو و سرکوب
خشونتآميز مبارزات و اعتراضات
مردم را دارد و برای روز مبادا حساب
باز کرده است .هرچه اين مبارزات
قهرآميزتر گردد ،خشونت ضد انقﻼب
متمرکز و فشردهتر خواهد شد .اين
نيروهای سرکوب شامل سپاه پاسداران،
بسيجیها ،عوامل لباس شخصی ،لومپن
پرولتاريا ،باندهای مخفی تروريستی
فدائيان اسﻼم که چندين هزار نفرند و
نيروهای سرکوبگر ضد شورش که تا
دندان بهتجهيزات مدرن مجهزند و
ماموران انتظامی و سرانجام حتی
ارتشی خواهد بود .در پيشگيری از
مبارزه مردم تمام نقاط راهبردی و مهم
شهرها و جادهها را با دوربينهای
چهره شناس ...ادامه در صفحه ٢

قاسم سليمانی و تشييع جنازه ميليونی
ما ابتداء بايد تاثيرات اجتماعی فعاليت وی را بيان کنيم تا آگاهانه و افشاءگرانه ،برضد تبليغات
امپرياليسم و صهيونيسم که ازحلقوم ايرانيان آلت دست اين بنگاههای امپرياليستی بيرون میآيد،
اقدام کرده باشيم.
سردارسليمانی يک مقام رسمی و يکی از فرماندهان مهم و برجسته ايران بود که در زمان تجاوز
نظامی عراق به ميهن ما عليه ارتش متجاوز رژيم بعث عراق برای حفظ تماميت ارضی ايران
داوطلبانه به جبهه رفت ،جنگيد و به تدريج به يک شخصيت صاحب نام نظامی واستراتژ ايران
بدل گشت.
قاسم سليمانی رهبری مبارزه برضد داعش را نيز بهعهده گرفت و آنهم در زمانيکه اين
تروريستهای آمريکا ساخته ،راهی بغداد شده بودند ،تا خود را بهتهران برسانند .قاسم سليمانی با
ِ
تشکيل جبهه واحد و تاسيس سازمان شبهنظامی حشدالشعبی که خواری بهچشم دوستان داعش
است ،بنيان اين سيل بیبنياد را در عراق برکند و نه تنها ملت ايران ،بلکه ملت عراق را نيز از
دست وجود اين جانواران رها ساخت و کينه همه ياران داعش را بهجان خريد .قاسم سليمانی نه
تنها در نزد بخش مهمی از مردم ايران ،بلکه در تمام منطقه و در نزد بسياری رهبران جهان به-
عنوان يک مرد جنگی و همزمان يک فرد ديپلمات چيرهدست و موثر در مذاکرات دو و يا چند
جانبه قابل احترام و محبوب بود .بخشی از مردم ايران برای قاسم سليمانی احترام ديگری قايل
بودند و حسابش را از قاليبافها ،رضائیها ،رئيسیها و ﻻريجانیها جدا میکردند .اين عامل
اساسی محبوبيت سليمانی را ايرانيانی که نسبت بهاحساسات مردم ايران بيگانهاند و گوئی نابينا
بوده و از کره مريخ آمدهاند ،بهعلت ذهنيگری مزمن ناديده میگيرند ...ادامه در صفحه ٣

بهحزب کار ايران )توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد
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شماره  ٢٣٩بهمن ماه ١٣٩٨

غوﻟی در بطری...
تجهيز کردهاند ،بهطوريکه بعد از سرکوب و
آرامش در خيابانها ،تازه پيگرد مبارزان و
معترضان بر اساس بررسی تصاوير و اطﻼعاتی
که در اين مدت با حوصله جمعآوری نموده
بودند ،آغاز شد .سياست سرکوب رژيم در تمام
عرصهها سازمانيافته و حسابگرانه بود.
غافلگيری رژيم تنها از دامنه اعتراضات،
سرعت گسترش و عمق آن بود.
اين تظاهرات نشان داد که درجه نارضائی مردم
بسيار گسترده و در سراسر ايران دامن گستر
است .حتی به شهرها و قريههای کوچک نيز
دامنه اين اعتراض کشيده شده است و مسلما
وسايل ارتباطات جمعی مدرن و شبکه مجازی
در اين تحول نقش اساسی بازی کردهاند .در اين
اعتراضات که بهطور عمده اقشار فرودست
جامعه را در برگرفته است ،مرزهای قومی،
نقش تعيين کنندهای ايفاء نکردند ،بلکه همه
کسانی را که در دريای فقر غوطه میخورند و
بهاعتراف آقای روحانی  ۶٠ميليون نفرند ،در
برگرفته است .اين نيروی بالقو ِه شورشی غولی
است در بطری که پشت رژيم جمهوری سرمايه-
داری اسﻼمی را میلرزاند.
درس شورش آبان نشان داد که مردم آماده
جانبازیاند و حاضرند برای تحقق خواستهايشان
قربانی دهند .جان مردم بهلبشان رسيده است.
گرانی کمر شکن ،فقر ،تبعيض ،رياکاری و
دروغگوئی ،عدم پذيرش مسئوليت و پاسخگوئی
بهمردم ،قانونستيزی ،پارتیبازی ،احتکار،
قاچاق ،راهزنی افسانهای و فرار از مجازات و
 ،...مواد آتشزائی هستند که آتش خشم مردم را
شعلهور میسازند .و اين امر موقتی نيست و
رژيمی که بر اين اساس خانواده مافيائی سرمايه-
دارانه خود را بنا کرده است ،نمیتواند دزدها و
مفسدان را دستگير کند .اين خود بنبست رژيم
است .سرکوب ،بازهم سرکوب و سرانجام نيز
سرکوب ،آينده بیفرجام رژيم است ،زيرا طغيان
عمومی را که بهفروپاشی نظام منجر میگردد در
بطن خود میپروراند.
شورش آبانماه که شايد بشود آنرا با قيام ١۵
خرداد از يک منظر مقايسه کرد ،نقطه عطفی در
برخورد بهرژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی
در شرايط امروز است که از نفرت انباشته شده
در ميان مردم نشات میگيرد که آثارش بر سر
هر کوچه و بازاری آويخته است .فضای نفرت
از اين رژيم همه جا را فراگرفته است و مردم
فهميدهاند که با خشونت ضد انقﻼبی رژيم بايد با
آمادگی و تدارک مقابله نمايند.
اين فشار مردمی طبيعتا از ديد حکام ايران پنهان
نمانده است .اين بار سخن بر سر طبقه متوسط
نيست ،پای طبقه کارگر و زحمتکشان بهمبارزه
کشيده میشود و شعارهای ضد سياست سرمايه-
دارانه نئوليبرالی در فضا پيچيده است و اين گواه

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

استمرار مبارزه میباشد که ترس حاکميت را
افزايش میدهد" .روشن بينان" آنان مانند دوران
پهلوی بار و بنديل خويش را برای فرار آماده
میکنند .شرکت وسيع مردم در مبارزه شکاف
درون حاکميت را افزايش داده و تعميق میبخشد
و آنها را متوجه میکند که "يک بار جستی
ملخک ،دو بار جستی ملخک ،آخر تو دستی
ملخک" .عوامل دورانديش حاکميت میفهمند که
تواتر اين مبارزات افزايش يافته و فواصل آن
کمتر میشوند.
شورش آبان بهما آموخت که تودههای مردم در
اين مبارزه دورنما نداشتند و خواست مشخصی
را که همه مردم را به دور آن گردآورند و
تمرکز نيرو بخشند هويدا نبود .زمانی که تودهها
ادارهای را تسخير میکردند و يا سنگری را فتح
مینمودند ،همواره اين پرسش برای آنها مطرح
بود که "بعدش چی؟" و آنها نمیتوانستند به اين
پرسش "بعدش چی؟" پاسخ مناسب بدهند .فتح
هر سنگر و فتح خيابانها و ميادين و کﻼنتریها
برای آنها آغاز بنبست بود .اعتراضات در
نخستين روزهای آن طبيعتا گستردهتر است ،ولی
با گسترش و شدت سرکوب از طرفی و بی-
برنامگی تودههای معترض از سوی ديگر ،اين
حرکت ،بی دورنمايی خويش را نشان میدهد.
معترضی که پس از جنگ و گريز روزانه به-
خانه خويش رفته است در روز دوم هنوز نيز
آمادگی پا گذاردن بهخيابانها و اعتراضات را
دارد ،ولی بهتدريج از روزهای بعد به "بی-
فايدگی" اين نوع مبارزه پی میبرد و خانه نشين
میشود.
درس اين شورش يکی اين است که توده قيام
کننده بايد دورنمای سياسی داشته باشد .بايد
هدفهای مشخص دارا باشد که برای نيل بهآنها
فعاليت و بسيج کند و شعارها و جنگ و
گريزهای خويش را بر اساس اين سياستها تعيين
نمايد .اگر مسئله کسب قدرت سياسی مطرح است
بايد با خواستهای مشخص کسب قدرت سياسی
بهميدان آيد و هر روز و هر ساعت بهسوئی رود
که بخشی از اين قدرت را کسب کند و امکان
تنفس بهرژيمی که شبانه روز سرکوب میکند
ندهد .بايد اداره راديو تلويزيون و يا مواضع
راهبردی را اشغال کند .با اعتصاب عمومی از
رسيدن سوخت بهواحدهای دشمن جلوگيری
نمايد ،توليد را در دست بگيرد و خود را برای
مسلح شدن که تدارک آنرا بايد از قبل ديده باشد،
آماده کند .در اين زمان ،کسب هر سنگر آغاز
يک بنبست نيست ،گام نخست برای فتح
سنگرهای بعدی است .اين دورنما در کار توده-
های مردم غايب بود و حتی خواستهای مشخصی
از جمله اينکه بهای بنزين بايد کاهش يابد و يا
وزير کشور و يا رئيس جمهور بايد استعفاء دهد
نيز در مبارزه آنها بهچشم نمیخورد .حتی بيان
اين خواستها و طرح آن میتوانست بهمردم

صفحه ٢

دورنما دهد ،آنها را متمرکز و متحد گرداند و
مانع پراکندگی و خودجوشی بیحد جنبش گردد.
بزرگترين درس شورش آبانماه نشان داد که همه
جنبشهای فاقد رهبری سرکوب میشوند .برای
پيروزی در انقﻼب بهنيروی رهبری کننده و
عامل آگاه سياسی و يا شرايط ذهنی نياز است.
جنبش مردم برای اينکه پيروز شود بايد
ستادفرماندهی در اين جنگ داشته باشد .در
جنگی که ميان طبقات فرودست و حاکمان
درمیگيرد ،فرودستان نيز میبايستی در اين نبرد
سرداران خود را داشته باشند .توده بیرهبر و يا
رهبران بیسپاه هرگز قادر بهپيروزی نيستند.
درس اين شورش اين است که بهويژه طبقه
کارگر به-سارمان نياز دارد .سازمان نخستين
اسلحه طبقه کارگر است که نيروی وی را
متمرکز کرده و آماده مبارزه میکند .مردم در
اين مبارزه آموختند که هم رهبر کم دارند و هم
سازمان ندارند و اين دو دستآورد بزرگ اين
مبارزه مردم است که بايد بر آن تکيه کرد ،آنرا
تبليغ کرد تا جان شهدا بیجهت برباد نرفته باشد.
درس ديگر اين شورش آن است که ما بايد
بکوشيم بخشی از نيروهای مسلح رژيم و بهويژه
بخشهای سالم و غيرفاسد را چه در ميان ﻻيههای
پائينی پاسداران ،بسيجيان و ارتشيان که از احاد
ملتاند جلب کرده و در جناح دشمن شکاف ايجاد
کنيم .درس انقﻼب بهمن نيز همين بود و ارتش
 ۴٠٠هزار نفره شاهنشاهی در مقابل قدرت
عظيم تودههای مردم ذوب شد .ما بايد بکوشيم که
بهقدرت جسمانی برای درگيری و نابودی سران
دشمن متوسل شويم و آنها را در شرايط ﻻزم
برای ايجاد تزلزل در ميانشان ،سربهنيست کرده
و حتی با اعمال قهر انفرادی به اين وظيفه مهم
نايل شويم .تاکتيک ترور تودهای سازمانيافته که
اجرايش در خدمت مصالح جنبش عمومی
انقﻼبی باشد و با نظارت صورت پذيرفته که به-
تعبيرات "اوباشانه" منجر نشود بحثی است که نه
تنها لنين از آن در قيام ياد میکند بلکه از تجربه
زنده انقﻼب بهمن برمیآيد .در انقﻼب بهمن نيز
چنين بود و ترور بخشی از ارتشيان در پايگاه
لويزان بهتزلزل درون ارتش منجر شد .اين
وظيفه را فقط شرکت مردم در مبارزه ،درجه
فداکاری آنها و مهمتر از همه سازمان متشکل
انقﻼبی و رهبری اين سازمان انجام خواهد داد.
لنين با استناد به مارکس میگفت" :دسامبر
صحت يکی ديگر از اصول عميق مارکس را که
اپورتونيستها آنرا فراموش کردهاند ،بهطور
نمايانی تاييد کرد .اين اصل حاکی است :قيام فن
است و قاعده عمده اين فن هم عبارتست از
تعرضی که بايد با از جان گذشتگی جسارتآميز
و عزم راسخ انجام گيرد .ما اين حقيقت را به-
اندازه کافی فرا نگرفته بوديم .ما اين فن و اين
قاعده تعرض بههر قيمتی که باشد را نه خودمان
بهقدر کافی آموخته و...ادامه در صفحه ٣
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غوﻟی در بطری...
نه بهتودهها ياد داده بوديم .ما اکنون بايد با تمام
انرژی جبران مافات بنمائيم" )منتخبات  ۴جلدی
آثار لنين به فارسی جلد اول ،قسمت دوم صص
.(١٩۶-١٩٧
اين سخنان لنين همان فقدان بیدورنمائی و فقدان
تاکتيک متناسب با آن در شورش کنونی آبانماه
است .تعرض زمانی مفهوم دارد که هدف روشن
باشد و دورنمائی در پيش پای جنبش قرار بگيرد.
صرف فرونشاندن خشم فردی و يا گروهی و
التيام هيجانهای درونی هر چقدر هم موجه باشند،
دورنما نيست و تنها فرجامی زودرس دارد .زيرا
تنها با دارا بودن دورنما و هدف میشود اراده
بهتعرض هدفمند داشت و تعرض کرد و تعرض
را بهنتيجه رسانيد.
شورش آبان اين است که
بزرگترين دستآورد
ِ
جنبش مردم ايران برای غلبه بر رژيم سرمايه-
داری جمهوری اسﻼمی بهحزب طبقه کارگر به-
حزبی مارکسيستی لنينيستی نياز دارد .طبقه
کارگر بدون حزب گوشت دم توپ بورژوازی
است .ايدئولوگهای بورژوازی با لباسهای به
ظاهر کارگری طبقه کارگر را از پيوستن به-
حزب باز میدارند و برای آنها موعظه میکنند
که آنها خودشان بايد خود را بدون تشکل و حزب
طبقاتی خودشان آزاد کنند .آنها به طبقه کارگر
پيشنهاد خودکشی می دهند .تجربه شوروش آبان
اين ترهات و تبليغات شوم و مشکوک بورژوائی
را رسوا ساخت .طبقه کارگر میبيند که بدون
سازماندهی و رهبری حزب ماهيتا کمونيستی
قادر بهآزادی خويش و ساير ستمديدگان نيست.
حزب کار ايران)توفان( همواره از اين تئوری-
های مارکسيستی – لنينيستی حمايت کرده و طبقه
کارگر را از اين دشمنان دوستنما برحذر داشته
است .برای کسب دستآوردهای بيشتر و موثرتر
در شورشی که در راه است بهحزب کار ايرن
بهپيونديد و دست رد بهسينه عمال بورژوازی در
جنبش کارگری بزنيد که تنها برضد حزبيت و
کمونيسم تبليغ میکنند .اين عده بهزبالهدان تاريخ
تعلق دارند .آنها بهطول عمر رژيم سرمايهداری
حاکم میافزايند.
****
بيانيه حزب کار ايران )توفان(...
و يا خود را بهتهاجل می زنند .

هدف از سفر سليمانی بهعراق چه
بود
براساس اسنادی که مطبوعات جهان منتشر
کردند و سخنان آقای عادل المهدی نخست
وزير عراق ،آقای سليمانی بهعنوان مسئول
مذاکره با عربستان سعودی بهدعوت دولت
عراق بهاين کشور سفر کرده بود .وی در
يک مصاحبه مطبوعاتی دروغهای آمريکا
را که مبنی براينکه "آنها اطﻼعات دقيقی
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داشتهاند که سليمانی برای ترور آمريکائی-
ها بهعراق آمده است" را برمﻼ کرد ،کذب
محض خواند و اعﻼم کرد:
"برای ثبت در تاريخ میگويم که ساعت
هشت صبحِ شهادت ،با اين شهيد )سردار
سليمانی( جلسه داشتم.
وی درباره محتوای اين جلسه گفت :می-
خواستم پاسخ نامهای را از سوی عربستان
بهشهيد بهدهم که درباره تحوﻻت عراق و
برقراری صلح در منطقه بود".
واقعيت اين است که دولت ايران مدتهاست
تﻼش میکند بهآشوبی که آمريکا در منطقه
ايجاد کرده است و مسئوليت مستقيم تشنج
در منطقه را بهعهده دارد ،پايان بدهد.
امپرياليسم آمريکا از  ٨هزار کيلومتر
دورتر بهمنطقه آمده و دهها پايگاه نظامی و
تروريستی بهدور ايران ايجاد کرده،
ممالک منطقه را اشغال نموده و بر ضد
حکومتهای رسمی ،قانونی و مشروع اين
کشورها دسيسه میچيند و خرابکاری می-
کند و امنيت منطقه را ملعبه دست خود
کرده است .سياست تشنجزدائی در منطقه،
ممانعت از جنگ و در خواست خروج
قوای خارجی از منطقه ،ايجاد پيمان
همکاری مشترک با ممالک ساحلی خليج
فارس برای برقراری امنيت خليج فارس و
نظاير آنها از سياستهای کنونی دولت ايران
است .اين سياستها اگر عملی شوند در
درجه نخست بهنفع منافع ملی ،مردم و
طبقه کارگر ايران خواهد بود .بر خرابه-
های ايران که در آن مبارزه طبقاتی ممکن
نيست ،تنها جغدهای صهيونيست و
اپوزيسيون خودفروخته ايران خواهند
خنديد.
اسرائيل تنها کشوری است که از آشوب
منطقه سود میبرد و خواهان آنست هر جا
بوی مصالحه و همکاری و صلح بهمشام
میرسد در تخريب آن کوشا بوده و در
منطقه جنگآفرينی کند .اقدامات تحريک-
آميز مستمر اسرائيل در عراق ،بمباران
سوريه ،هدف گرفتن کشتی ايران در
بحرالحمر با موشکهای خود تا آن را به-
گردن عربستان سعودی بياندازد و آتش
جنگ را تيزتر کند و ساير خرابکاريهای
اسرائيل در خليج فارس با سياست جنگ-
افروزانه و ...همه در خدمت آنست که از
نزديکی اعراب بهايران جلوگيری کند .اين
نزديکی اهميت راهبردی در منطقه دارد و
جنبش آزاديبخش فلسطين را تقويت میکند و به-
خودسری اسرائيل دهانه خواهد زد و ديگر موفق
نخواهد شد از تفرقه در منطقه بهنفع اهداف
توسعهطلبانه و تشنجآفرين خودش سوءاستفاده
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نمايد .اين است که مطلعان سياسی از اين صحبت
میکنند که ترامپ بهملعبه دست مشاوران
صهيونيست خود بدل شده و بیتعمق بهخواست
اسرائيل بدون دورانديشی و تفکر در باره نتايج
اين اعمالش تن در داده است .در ترور قاسم
سليمانی دستان ناپاک صهيونيسم مستقر در
اسرائيل بهچشم میخورد .همين موجب شده که
حتی موجی از مخالفت در درون حاکميت
آمريکا برضد تصميم ترامپ بلند شود که آمريکا
را بهجنگی ناخواسته و غيرمشروع و بدون
اجازه کنگره میکشاند.

برخورد جهان بهاين اقدام تروريستی و
جنايتکارانه
حزب ما ترور قاسم سليمانی که با مقام شناخته
شده رسمی و دولتی برای مذاکره با کشور
ديگری عازم عراق بوده است و آقای ترامپ
دستور آنرا صادر کرده است را شديدا محکوم
میکند و آن را نماد بارز تروريسم دولتی در
جهان میداند .اين اقدام جنايتکارانه ترامپ نقض
روشن حقوق ملل ،موازين بهرسميت شناخته شده
جهانی و لگدمال کردن يک دستآورد بشريت و
توافقنامه جهانی است .دولتهای جهان حق ندارند
اعضاء ساير دول را بهميل خود و تبهکارانه با
نقض همه اصولی که جوامع را بههم پيوند زده و
اصل همزيستی مسالمتآميز آنها را در کنار هم
پذيرفته با اقدامی جنائی نابود کنند.
حق حاکميت ملی همانگونه که بارها گفتهايم و
برای فهم عميقتر تکرار میکنيم يک حق
دموکراتيک است که همه کشورهای جهان مستقل
از ايدئولوژی ،بزرگی و کوچکی کشورشان،
مبانی فکری ،ماهيت دولتها ،دين ،نژاد ،زبان
و ...از آن با حقوق مساوی برخوردارند .اين که
جمهوری اسﻼمی کشوری اسﻼمی و يا واتيکان
کشوری مسيحی است ،از درجه ارزش حقوق
اين کشورها نمیکاهد .ثبت اين حق در منشور
ملل متحد خونبهای انسانهائی است که در دو
جنگ جهانی بهتعداد ميليونی جان دادند .آقای
ترامپ اين دستآورد مهم بشريت را با يک فرمان
قتل ،بهزباله دان تاريخ افکنده است .بعد از اين
اقدام تبهکارانه ،همه ممالک جهان بهاستثنای
اسرائيل ،اين اقدام را نادرست دانسته و محکوم
کردند .دبيرکل سازمان ملل بهاعتراض دست زد،
زيرا از فردای ترور سردار سليمانی بهدست
بزرگترين تروريست تاريخ بشريت ،جهان ديگر
در هرج و مرج فرورفته ،ناامن شده است و هيچ
رئيس دولت و مقام رسمی کشوری در جهان
ديگر مصونيت جانی ندارد و میتواند در خانه،
محل کار و يا هواپيمای خود بهدستور "قاضی-
القضات" جهان با موشک سرنگون شده بهقتل
برسد .از اين تاريخ قانون جنگل در جهان حاکم
است .حزب ما همين موضع را در زمانی داشت
که رهبران ...ادامه در صفحه ۴

امپرياﻟيسم آمريکا تروريست ،متجاوز ،ناقض حقوق اساسی انسانها و حق
دﺷمن ﺷماره يک بشريت است
حاکميت کشورها و
ِ

،

شماره  ٢٣٩بهمن ماه ١٣٩٨

بيانيه حزب کار ايران )توفان(...
آمريکا ،سپاه پاسداران جمهوری اسﻼمی ايران
را که يک مقام رسمی و دولتی در ايران است،
تحريم کرده و سپس اتهام تروريستی بهآن زدند.
قرار دادن سپاه در فهرست تروريسم آمريکا
)(FTOدر  ٨آوريل  ٢٠١٩در زمان ترامپ،
ادامه تحريم اين مقام در خرداد  ١٣٩٠توسط
باراک اوباما میباشد .حزب ما پيشگوئی کرد که
اگر کسی به بهانه دشمنی با جمهوری اسﻼمی بر
اين بیقانونیها چشم بپوشد و حقوق قانونی ايران
را صرفنظر از ماهيت حکومت حاکم ناديده
بگيرد به منافع ملی و مردم کشورش خيانت
کرده است و ما امروز با صف اين خيانتکاران
اپوزيسيون روبرو هستيم.

دفاع از حق حاکميت ملی و يا حقوق
دموکراتيک بهماهيت حکومتها وابسته
نيست
اين امر را ما بارها توضيح دادهايم .حقوق
دموکراتيک تقسيمبردار نيست .فقط مستبدان و
فاشيستها اين حقوق همگانی را در دنيای کنونی
بهرسميت نمیشناسند .حقوق زن و مرد مساوی
است چه زن از طبقه کارگر و يا زن از طبقه
بورژوا باشد .اين امر بديهی در مورد حق
حاکميت ملی و حقوقی که مربوط به کشور ما
ايران است نيز صدق میکند .با تکيه به نوع و
ايدئولوژی حکومت نمیشود و نبايد از اين حقوق
که متعلق به ايران به عنوان يک کشور واقعی
وجود دارد صرفنظر کرد .کسی که مدعی است
رژيم جمهوری اسﻼمی تبهکار است و نبايد هيچ
حقوقی را برای ايران بهرسميت شناخت انقﻼبی
نيست مرتجعترين همدست ناقضان حقوق در
جهان يعنی همدست امپرياليسم و صهيونيسم
است .دولتها میآيند و میروند ولی ايران زنده
میماند و آنها که به بهانه مخالفت با جمهوری
اسﻼمی هر خيانتی را میپذيرند طبيعتا دشمنان
مردم ايران و ميهن خود هستند.

نمايش اعتراض ميليونی مردم ايران
وقتی خبر ترور قاسم سليمانی بهايران رسيد،
جامعه جوشيد از اين جهت که ملت بيدار ما
تحقير و نقض حق حاکميت ملی ايران را برنمی-
تابد .ملتی که در آبانماه برای عشق بهايران به-
خيابانها آمده بود و جانش را برضد نظام
سرکوبگر حاکم از دست داد ،حاضر نشد به بهانه
کينهتوزی و خونخواهی از رژيم حاکم ،منافع
کشورش را که برايش آماده فداکاری بود ،زيرپا
بگذارد و برای تروريسم ترامپ بهرقص و
پايکوبی بپردازد .مجازات حاکميت ايران را تنها
ملت ايران تعيين میکند و نه ترامپ و نتانياهو.
اين پيام را ملت ايران برای همه گردنکشان
جهان و اپوزيسيون دريوزه ايران ارسال داشت.
مردم ميهن دوستاند از غرور ملی سرشارند و
حساب ايران را از جمهوری اسﻼمی جدا میکنند
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و حاضرند در مقابل تجاوز بيگانگان يکپارچه
مقاومت نمايند .ملت ايران ملتی نيست که يکشبه
از زير بته سبز شده باشد ،ملتی دارای تاريخی
به قدمت حداقل  ٢۵٠٠سال است و از غرور
ملی برخودار بوده و دارای هويت روشنی است.
آمريکای قلدر منش و اسرائيل ساختگی بدون
هويت و تاريخ نمیتوانند اين قدرت حافظه
تاريخی مردم ايران را بهدرستی تشخيص دهند.
مردم ايران نه تنها دارای تاريخ باستانی بوده که
دستآوردی برای بشريت است ،بلکه در تاريخ
معاصر جهان بانی انقﻼب مشروطيت ،مبارزه
ضد استعماری سالهای بيست ،قيام سیام تير،
 ١۵خرداد ،انقﻼب بهمن و همين آخری شورش
قدرتمند آبانماه  ١٣٩٨بودهاند .چنين ملتی هرگز
منافع ايران را در پای همدستی با بيگانگان
قربانی نمیکند .ملت ايران هرگز آرزوی
حکومت نوع ترامپی و يا نتانياهوئی را در ايران
ندارد .ملت ايران حساب جمهوری اسﻼمی را از
ايران جدا کرده و تروريسم جهانی را ناجی ايران
نمیداند .حضور مردم در خيابانها ،همه محاسبه
امپرياليستها ،رسانههای لوسآنجلسی ،بازيگران
خودفروخته فضای مجازی و همه رسانههای
اپوزيسيونی که فقط قدرت حرافیشان در حجم
پولی است که از منابع خارجی دريافت میکنند
بیاعتبار ساخت ،اپوزيسيون خودفروشی که ادعا
دارد میخواهد "جبهه سوم" برای "براندازی"
ايجاد کند تا هم با آمريکا "بجنگد" و هم با
جمهوری اسﻼمی .اين اپوزيسيون بعد از حضور
ميليونی مردم ايران بر عليه تجاوز آمريکا،
"سردار" بیسپاهی از کار درآمد که فقط بايد
نقش ستون پنجم آمريکا را ايفاء و در پا رکابی
آنها بهايران حمله کند .ما بارها گفته بوديم و
تکرار میکنيم دو جبهه بيشتر نيست يا در کنار
مردم برضد دشمن خارجی و داخلی و يا حضور
در صف دشمنان خارجی و مبارزه با ايران و
مردم ايران ،صف سومی وجود ندارد .چقدر
فرومايگی میخواهد که فرمان قتل قاسم سليمانی
را بهدست تروريستی بهنام ترامپ مورد تائيد
قرار بدهيم و اين قانون جنگل را تنها با انگيزه و
کينه نسبت به جمهوری اسﻼمی در جهان توجيه
کرده و بهرسميت بشناسيم و برای ترامپ دست
زده و هلهله کنيم .سقوط به دره عميق خيانت و
دونصفتی از اين واضحتر نمیشود .اين جريانها
بهمان اندازه جمهوری اسﻼمی خطرناک هستند
که در زمان تشنج از پشت به ملت ايران خنجر
میزنند.

ﺷگردهای اپوزيسيون خودفروخته و
دون مايه
همه شاهد بودند که ترامپ اعﻼم کرد من ميراث
فرهنگی ايران را نابود میکنم .اين همان ترامپی
است که ملت ايران را تروريست ناميده بود.
فورا اپوزيسيون خودفروخته که متوجه فاجعه
شده بود و زيرپايش خالی میشد نه تنها با افشاء
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و انتقاد از ترامپ دست نزد ،بلکه به توجيه
جنايت جديد وی برآمد .آنها مدعی شدند که
ترامپ حتی حرف خودش را نمیفهمد
ومنظورش "حوزه علميه قم" بوده است و سپس
مدعی شدند که منظورش اماکن دينی بوده است
توگوئی مساجد چندصدساله ايرانيان بخشی از
ميراث فرهنگی ايران نيست .چقدر يک مغز بايد
آلوده باشد تا چنين بپندارد .اين فضاحت را
اپوزيسيون خودفروخته و مزدور ايران زمانی
برای فريب مردم اعﻼم میکرد که همه
مطبوعات جهان اين حرف ترامپ را مورد انتقاد
قرار داده از ميراث فرهنگی ايران حتی به
عنوان افراد خارجی دفاع کرده و مسئول سازمان
يونسکو در سازمان ملل با محکوم کردن سخنان
ترامپ اقدام به اين عمل را جنايت جنگی اعﻼم
کرد .متن اظهار نظر چنين است:
در ايران  ٢٠مکانی وجود دارند که باستانیاند
از جمله تخت جمشيد که بهميراث فرهنگی جهان
تعلق دارند .خسارت بهاين مکانها بعد از سال
 ٢٠١۵مطابق مصوبه شورای امنيت بهشماره
 ٢١٩٩جنايت جنگی محسوب میشود" .روشن
است که جنايتکار جنگی يعنی دونالد ترامپ بايد
محاکمه شود .ولی اپوزيسيون مزدور در مقابل
واقعيت ايستاده و برای ترامپ دست میزند و
بهقدری فرومايه است که حتی وقتی ترامپ در
اثر فشار افکار عمومی جهان و دولتها بيان کرد
"که اگر اين کار غيرقانونی است وی صرفنظر
میکند" که البته دروغ میگويد ،بازهم اين
اپوزيسيون حاضر بهقبول خيانتش نيست.
اين اپوزيسيون که بهشدت از وسعت حضور
مردم برضد آمريکا بهسرگيجه دچار است نخست
منکر حضور ميليونی مردم شد .صحبت آنها در
حدود چندهزار نفر دور میزد و سپس تخفيف
دادند و مدعی شدند همه اينها را با اتوبوس
آوردهاند يا تصاوير ساختگی است و سرانجام که
رگهايشان از غضب بادکرد بود بهدشنام به مردم
پرداختند و آنها با نازیهای هيتلر مقايسه کردند.
ببينيد اين اپوزيسيون مزدور چقدر حقير و
خوفناک است .در دشمنی با مردم روی دست
جمهوری اسﻼمی آنهم برسرکار نيآمده زده است.

تئوری برای توجيه خيانت ملی
ضدانقﻼب مجاهد ،شاه اللهی و "چپ"های
خيانتکار اسرائيلی و مزدور ممالک هلند ،آمريکا
و اسرائيل يک تئوری برای خيانت بهمصالح ملی
ايران ساختهاند و آن اينکه با استناد بهتبهکاری،
سرکوبگری و فساد جمهوری اسﻼمی دست زدن
بهر عمل خائنانه ای درست است .جاسوسی
دروغگوئی ،اتهام زنی تفتين و ...برای آنها مجاز
است زيرا جمهوری اسﻼمی ارتجاعی ،فاسد و
جنايتکار است .آنها اصلی را برای خود به
عنوان مجسمه افتخار تراشيدهاند که هر دنائت و
خيانتی را بهعلت حضور جمهوری اسﻼمی در
ايران توجيه و تبرئه ...ادامه در صفحه ۵
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بيانيه حزب کار ايران )توفان(...
میکنند .آنها با تحريم ايران و گرسنگی دادن به-
مردم ايران و نرسيدن دارو بهمردم موافتند و
نقش جنايتکارانه ترامپ و امپرياليسم آمريکا را
در اين امر منکر میشوند .دروغ و فريبکاری
در قاموس اين اپوزيسيون خودفروخته
سازمانيافته است چون مواجبش را سازمانهای
امنيتی خواهند پرداخت .آنها مدعیاند چون به-
زعم آنها "قاسم سليمانی تروريست" است قتل
وی و نقض حق حاکميت ملی ايران بهدست يک
کشور سرکوبگر ومتجازو اشکالی ندارد و تجسم
اجرای عدالت جهانی است .آنها حاضرند برای
ويرانی ايران هر اصول و ضوابطی را بهزير پا
بگذارند .اين خيانت است که کسی امپرياليسم و
صهيونيسم را بهايران دعوت کند و ميزبانی آنها
را بپذيرد و خود را پشت جنايات جمهوری
اسﻼمی پنهان کند.

نه بهجنگ و تحريم و تجاوز
حزب کار ايران)توفان( مخالف ويرانی و
فروپاشی ايران است و برضد اين همدستی
امپرياليسم -صهيونيسم و اپوزيسيون خودفروخته
ايران در درجه اول مبارزه میکند .مسئله تعيين
تکليف با جمهوری سرمايهداری جمهوری
اسﻼمی وظيفه خلق ايران بوده و بايد بهدست
مردم ايران انجام شود .مخالفت با تحريم و جنگ
به مفهوم تن دادن بهخفت نيست .گفته میشود
رژيم ايران در پشت پرده با آمريکا در پی
مذاکره است .اين يک اصل بورژوائی ديپلماسی
در جهان است وکوچکترين اشکالی ندارد .مهم
اين است که از اين مصالحه چه بيرون میآيد.
اگر قتل قاسم سليمانی و فشار ايران و جهان به
آمريکا بهاجرای توافقنامه هستهای منجر شده،
تحريمها برداشته گردد و اموال مصادره شده
غير قانونی ايران پس داده شود طبيعتا چنين
مصالحهای بنفع مردم است ولی چنانچه اين
مذاکرات برای وقت کشی و پايمال کردن حقوق
ايران صورت گيرد اقدامی خائنانه محسوب می-
شود .امروز امپرياليسم آمريکا و همدستانش به-
شدت در جهان و منطقه منزوی شدهاند هيچ
زمانی بهتر از اين شرايط برای کسب حداکثر
امتياز نبوده است .امتيازی که آمريکا در شرايط
امروز ندهد در شرايط نامناسب فردا در
وضعيف خفتآور هرگز بهايران نخواهد داد و
خطر جنگ نيز افزايش میيابد زيرا هر کس
انگشتش را بهامپرياليسم داد بايد دستش را بدهد و
اين منطق هنوز بهقوت خود باقی .صﻼح ميهن
ما در عقب نشينی تا جائی است که منافع
برشمرده تامين شود و اگر نشود بايد تمام منافع
امپرياليسم را در منطقه بهخطر انداخت.

بستر شفافيت بخشيدن صف دوستان و دشمنان
مردم ايران ميسر است .به نظر حزب ما اين
شفافيت صف کسانی را که دست در دست
امپرياليستها گام برمیدارند ،از صف نيروهای
صميمی جدا میکند .بايد هرگونه تحريم اقتصادی
و مداخله نظامی را محکوم کرد و در مقابل
سياستهای اقتصادی نوليبرالی ،دزدی و فساد و
اختﻼس و سرکوبهای سياسی ايستاد و هرگونه
تغيير و تحول سياسی را وظيفه داخلی مردم
ايران دانست .پيوند مبارزه برای حقوق
دمکراتيک کارگران وعموم زحمتکشان و عدالت
اجتماعی با مبارزه عليه امپرياليسم و مزدورانش
هويت و شخصيت چنين بديل انقﻼبی ومردمی را
تعريف میکند.
شک نيست ترور قاسم سليمانی و خطر جنگ
خارجی بر مبارزه طبقاتی تاثير گذاشته است و
موجب تنفسی برای رژيم شده است ،ليکن اين
تاثيرات کوتاه مدت است .توده مردم که از
هرگونه حقوقی محرومند و با فقر و تبعيض و
سرکوب مواجهاند دوباره به پا خواهند خاست.
تهديدات خارجی همواره مورد سوءاستفاده رژيم
جمهوری اسﻼمی برای متحد کردن مردم در
پشت سر خود بوده است .اين تهديدات ايجاد
تمرکز در دستان معدودی خودکامه را توجيهپذير
میسازد و جامعه را به جامعه جنگی بدل میکند.
در حقيقت تهديدات امپرياليستها بطور عينی در
خدمت ادامه تسلط استبداد در ايران قرار دارد و
رژيم وﻻيت فقيه را تقويت میکند.
دفع خطر خارجی و رفع تحريمهای غيرقانونی
بهنفع جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان
است ،شرايط را برای پيشروی مبارزه طبقاتی
فراهم میکند و جز اين نيست.

اصابت موﺷک بههواپيمای مسافربری

در پايان بيانيه از اين خبر دردناک مطلع شديم و
بايد نظريات خويش را در اين زمينه تکميل کنيم.
همانطور که در بيانيه اشاره کرديم سياستهای
جنگطلبانه ،تجاوزکارانه ،تشنجآفرين ،قانون-
ستيزانه امپرياليسم آمريکا ،جوی مملو از ناامنی
و تشنج در سراسر جهان ايجاد کرده است.
هيچکس در هيچ کجای جهان از امنيت قانونی و
حمايت جهانی سازمان ملل برخوردار نيست.
زبان زور و قلدری حرف آخر را میزند .ديگر
قانون تاکنون معتبر جهان به قانون چنگيزی
"حق با قویتر است" بدل شده است .اين ناامنی
و تشنج تنها حاکم در فضای ايران و عراق نيست
که مقامات رسمی ايرانی در عراق و يا هواپيمای
مسافربری اوکرائينی در ايران مورد اصابت
موشکهای آمريکائی و ايرانی قرار میگيرند .در
سال  ٢٠١٤نيز هواپيمای مسافربری مالزی در
منطقه متشنج و جنگی اوکرائين که محصول
چه بايد کرد؟
نخستين گام درجهت يک راه حل سياسی برای تجاوز و دخالت روشن ناتو و آمريکا در امور
خروج ازبن بست کنونی تشکيل يک جبهه داخلی اوکرائين و ايجاد فضای تشنج و جنگی
مردمی و انقﻼبی است .چنين جبههای تنها در بود ،قربانی اين فضای تروريستی ناتو شد.

صفحه ۵

فاجعه سقوط هواپيمای اوکرائينی در ايران که
بسياری از هموطنان ما را نيز قربانی کرد ،در
اين جو متشنجی که محصول سياستهای
آمريکاست ،نه اولين آن میباشد و نه آخرين آن
خواهد بود و مسئوليت مستقيم آن بهگردن
امپرياليسم تشنجآفرين آمريکا است .آنچه بهرژيم
ايران برمیگردد ،فقدان شفافيت و دروغگوئی
اين رژيم بهمردم است .اين چوپانان دروغگو
هرگز اعتماد مردم ايران را بهدست نخواهند
آورد .مردم میبينند که سازمانهای جاسوسی
آمريکا ،کانادا ،استراليا از همه اسرار رژيم حتی
زودتر از مسئوﻻن آن خبر دارند و مضطرب
میشوند .مردم ايران حق دارند که از اين همه
ناامنی واهمه داشته باشند و ندانند که آيا مسئوﻻن
ناﻻيق و مکتبی رژيم دارای آن توانائی هستند که
از حريم هوائی ايران در مقابل موشکهای کروز
آمريکائی دفاع کنند يا خير به ﻻفزنی مشغولند.
آنها حق دارند خواهان استعفای مسئوﻻن مکتبی
و ناﻻيق اين رژيم باشند .نبايد گذاشت ملت
شريف ايران که نشان دادند ،آماده مبارزه
ضدامپرياليستی ،عليرغم ستمی که بهآنها وارد
شده ،هستند ،گروگان امپرياليسم آمريکا شوند .از
اين عدم لياقت و دروغگوئی مزمن رژيم،
امپرياليستها نيز سوءاستفاده میکنند ،بهطوريکه
همان تجربه سوريه تکرار میشود که سفير
انگلستان دخالتگرانه ،در تظاهرات اعتراضی
دانشجويان شرکت کرده و آقای ترامپ هم بهزبان
فارسی برای دانشجويان پيام داده که بر روی
حمايت امپرياليسم آمريکا حساب جداگانه باز
کنند .معلوم نيست چه دستان مرموزی "بهموقع"
سفير انگلستان را از زمان آغاز اعتراضات با
خبر کرده و وی را بهميدان آورده است .حال بايد
منتظر تکتيراندازی عمال دستچين شده آنها در
ايران بود .حزب ما خواهان استعفای ماموران
ناﻻيق رژيم و محاکمه آنها بوده و فضای متشنج
و ناامنی را که آمريکائیها خلق کردهاند،
محصول اين فاجعه میداند که اين امر هم بايد در
صحنه محکمه با حضور خبرنگاران و رسانه-
های گروهی جهان روشن گردد .نقش امپرياليسم
را بايد در يک دادگاه علنی در بیارزش دانستن
جان انسانها و ترور آنها بهشدت افشاء کرد.
حزب ما دخالت امپرياليسم آمريکا و سخنان
ترامپ و حضور بیشرمانه سفير انگلستان را در
تظاهرات ضد رژيمی محکوم کرده آنرا بهضرر
مصالح مبارزات ضدامپرياليستی و دموکراتيک
مردم ايران دانسته زيرا بذر نفاق و بدنامی را
میپراکند .اين مردم ايران هستند که بايد رژيم را
بهپاسخگوئی وادار کنند و دادرسی و دادخواهی
نمايند و نه ترامپ و سفير انگلستان .با هشياری
بايد از دسيسههای امپرياليستی برای تجزيه و
ويرانی ايران ممانعت کرد.
ما از مبارزات انقﻼبی مردم ايران عليه نظام
سرمايه داری ...ادامه در صفحه ۶

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است
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بيانيه حزب کار ايران )توفان(...
جمهوری اسﻼمی ،برای کسب آزادی،
دموکراسی و ارضی ايران دفاع می کنيم!
ما خواهان محاکمه مسئوﻻن ﻻفزن و دروغگوی
ايرانی در دادگاهی علنی هستيم تا در آن نقش
تشنج آفرين امپرياﻟيسم آمريکا نيز افشاء ﺷود!
ما خواهان خروج حضور نيروهای امپرياﻟيستی
و دخاﻟت در امور داخلی کشورهای منطقه
هستيم!
نه به جنگ و تحريم و تجاوز ! دست امپرياﻟيسم
آمريكا ازايران و منطقه كوتاه باد!
***
تضاد های سرمايداری امپرياﻟيستی...
بورژوازی بينالمللی و سرمايهداری کاری جز
افزودن بهمشکﻼت اجتماعی انجام نمیدهند و
همواره مشکﻼت جدي ِد غيرقابل رفع را نيز به آن
اضافه میکنند ".
کنفرانس بعد از بحث در مورد عواقب سياستهای
نئوليبرالی سرمايهداری که زندگی مردم جهان را
بهفاجعه تبديل کرده و هنوز هم از جانب بانک
جهانی ،صندوق بينالمللی پول ،سازمان تجارت
جهانی با قهرضدانقﻼبی دنبال میشود به نتايج آن
اشاره کرد و آورد:
"بياد بياوريم که چگونه آنها وعده صلح و رفاه
برای همه در "نظم نوين جهانی" را دادند و
موعظه کردند که جهانیشدن سرمايه
)گلوباليزاسيون( ،زمانی که جهان را به "يک
دهکده کوچک" تبديل کرد ،بهاستثمار و وجود
طبقات اجتماعی پايان خواهد داد و مشکﻼت
بشريت را خواهد زدود!
طبقه کارگر و مردم ستمديده جهان در روند
وخامت شرايط زندگی و کار ،خﻼف اين ادعاها
را تجربه کردهاند .کارگران ،با تجربه خود در
جريان افزايش بيکاری ،کاهش دستمزدها،
افزايش فقر ،بهدليل کاهش خدمات اجتماعی و
افزايش بهای کاﻻها و ماليات بر مردم و وخيمتر
شدن شرايط حتی برای تامين ضروريات اوليه
زندگی ،دارند بهاين حقيقت نزديک میشوند که
نظام سرمايهداری برای آنها زندگی انسانی
نخواهد ساخت و آن کس که منشاء همه اين
مشکﻼت است ،اين حقيقت میباشد که توليد
سرمايهداری برای افزايش سود انحصارات برپا
شده است.
اين پوسيدگی اوضاع خود را در بحرانی که
بسياری از کشورهای وابسته هم اکنون بهآن
کشيده شدهاند آشکار میکند و در جهان سرمايه-
داری بهعنوان يک کل ،منجر به ُکندشدن رشد
اقتصادی بهويژه در توليد صنعتی و همراه با
افت استفاده از ظرفيتها و تعطيلی کارخانجات و
بيکارسازی شده است .نشانههايی وجود دارند که
بحران آينده در اقتصاد جهان سرمايهداری بسيار
جدیتر از بحران سال  ٢٠٠٨خواهد بود .و اين
بار ،چون کشورهای عمده امپرياليستی فرصتی
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برای مداخﻼت مرکزيت يافته ندارند ،اين بحران
عواقب مخربتری خواهد داشت.
هم اکنون تشديد تضادهای بينامپرياليستی و بين-
انحصاری وافزايش مناقشه بر سر منافع منجر
به"جنگهای تجاری" شده است .اين تضادها و
مناقشات از تﻼش انحصارات امپرياليستی برای
کسب حداکثر سود ناشی میشوند و مطمئنا ً تأثير
منفی بر اقتصاد جهانی دارند.
توسعه ناموزون كشورهای امپرياليستی و
انحصارات ،دقيقا ً مانند توسعه بنگاهها و بخشهای
افتصادی ،منجر بهناهمسانی درسطح قدرت
گروههای سرمايه مالی انحصاری و كشورهای
امپرياليستی میشود و اين بهنوبه خود بهخواست
تقسيم جديد جهان منجر میگردد .امپرياليستهای
آمريکا ،چين ،روسيه و امپرياليستهای آلمان -
فرانسه که غرق در تناقضاند و اتحاديه اروپا را
زير کنترل دارند ،امپرياليستهای متفوق هستند.
تنش بين آمريکا و چين در خط اول مناقشات
بينامپرياليستها ِی غالب قرار دارد...".
***
دامه دارد ...
مبارزه برسر مضمون ﺷعار...
حکمت ارتزاق میکنند ،سازمان فدائيان اقليت،
گروه مائوئيست سربداران ،راه کارگر هيئت
های چن ِد ديگری شرکت فعال
اجرائی و گروه ِ
دارند .اين وضعيت نامطلوب ما را بر آن داشت
که بيشتر بهاين بحث بپردازيم.
حزب کار ايران)توفان( خواهان سرنگونی رژيم
سرمايهداری جمهوری اسﻼمی است .حزبی که
هدف و منظور خود را سرنگون ساختن حکومت
کنونی قرار داده است ،ناگزير بايد در فکر اين
باشد که چگونه حکومتی را جايگزين حکومت
قديمی که بايد سرنگون شود بنمايد .اين شعار و
خواست ما طبيعتا يک شعار ترويجی و مرحلهای
است و جهت فعاليت حزب ما را روشن بيان
میکند که ما خط تمايز روشنی با آن اپوزيسيونی
داريم که تﻼش دارد بهعنوان اپوزيسيون
جمهوری اسﻼمی در کادر "پلوراليسم اسﻼمی"
همواره باقی بهماند ،در انتخابات تقلبی شرکت
کند و شايد روزی نيز بخت بهآنها روی آورد و
رئيس جمهور ايران شدند .حزب رويزيونيستی
توده ايران از قماش اين نوع اپوزيسيون است.
برای ما خواست فوق يک شعار مرحلهای بوده و
در عين حال مناسبات توليدی حاکم بر ايران را
نيز روشن کرده و نمیگذارد خاک بهچشمان
مردم پاشيده شود و نتايج سياستهای سرمايهدارانه
و بهرهکشانه اين رژيم سرمايهداری را بهپای
"آخوندها" که گويا وجودشان صرفا يک مسئله
شخصی و اتفاقی است بنويسند .مبارزه ما با
رژيم کنونی مبارزه با آخوندها و مﻼيان نيست
مبارزه با سرمايهدارانی است که از باورهای
دينی مردم نيز برای حفظ سلطه خويش استفاده
میکنند .اين نوع تبليغات اپوزيسيون ايران که
مضمون مناسبات توليدی حاکم را از اين شعار
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حذف میکند و بهاين ترتيب علل فقر ،نابسامانی،
گرانی ،اختﻼس ،دزدی ،پارتی بازی و ...را تنها
بهگردن "اسﻼم" و "آخوند" میاندازد ،قابل قبول
نيست و در خدمت نيروهائی است که دشمنان
زحمتکشان هستند .زيرا عدم روشنگری در
مسئله گزينش رژيم آتی ايران ،الزاما بهمعنی
بیبرنامگی "جبهه براندازی" نيست ،زيرا که
جای خالی رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی
را بهاحتمال قوی و مجددا يک رژيم سرمايه-
داری ديگر پر خواهد کرد .اين نوع تبليغات اين
شبهه را ناآگاهانه در مردم ايجاد میکند که اگر
سلطنت در ايران بر سر کار آيد و يا يک مشت
کراواتی زمام امور را در دست بگيرند از دزدی
و غارت و يا اجرای سياستهای خانمانبرانداز
نئوليبرالی که زير سر "آخوندها" بوده ديگر
خبری نيست و ايران بهشت برين میشود .حزب
کار ايران)توفان( برای جلوگيری از اين
سوءتفاهمات و در ضمن افشاء "هواداران
سرنگونی رژيم" و "جبهه براندازی" معتقد است
ظاهر
که بايد هر چه سريعتر و عميقتر از
ِ
خواست سرنگونی گذر کرد و به مضمون و
هدف غائی آن پرداخت .اين خواست در وضعيت
کنونی ايران بسيار مبرم بوده و فوريت دارد.
حزب ما برای تعيين شعارهای صحيح و راهگشا
بر مبنای اوضاع کنونی بهتعصب کور تکيه
نمیکند .در شرايطی که سرنگونی يک نظام
سرمايهداری بر اساس توازن قوای طبقاتی و
دﻻيل ديگر مقدور نباشد ،جايگزينی هر نوع
شکل حکومتی از جمله يک جمهوری
دموکراتيک نسبت بهرژيم کنونی مرجح است.
ولی مضمون اين حداقل خواسته سياسی که به-
عنوان بديل حکومتی مطرح است ،بايد روشن
باشد .بايد روشن گردد که اپوزيسيون ايران
خواهان کدام نوع حکومت است که بايد جای
رژيم جمهوری کنونی اسﻼمی را بگيرد .صرف
موافقت با سرنگونی اين رژيم ،بازگوی ماهيت
انقﻼبی خواستاران اين تغيير نيست ،بلکه می-
تواند نشانه نوکرصفتی و وابستگی و خيانت اين
هواخواهان "براندازی" نيز باشد .بهويژه وقتی
که اين عده در مقابل پرسش محقانه شما پا به-
گريز گذاشته و مدعی میشوند "همه با هم" و ما
نبايد مسايل مورد اختﻼف را طرح کرده "جبهه
سرنگونی" را تضعيف کنيم .آنها میدانند که
پاسخ بهاين پرسش ،دست نوکران اجنبی و
دشمنان ايران را باز میکند و بههمين جهت است
که هر بار شما مچ اين خائنان را میگيريد با
برچسب اتهام و هوچيگری "شما همدست
جمهوری اسﻼمی هستيد" بهميدان میآيند .اين
بيگانگان چون خودشان در ترس و التهاب به-
خاطر مواضع ضدايرانیشان زندگی میکنند ،به-
اين توهم دچارند که مبارزان صادق از اين
هوچیبازیهای آنها هراسناکند و از افشاء اين
حقوقبگيران اجنبی ...ادامه در صفحه ٧

آفرينی امپرياﻟيست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است
ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثه
ِ

،

شماره  ٢٣٩بهمن ماه ١٣٩٨

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

مبارزه برسر مضمون ﺷعار...
خودداری خواهند کرد .آنها آينده ايران را قربانی
مصالح روز و تنگنظرانه خود میکنند .حل مسايل
روز ايران بدون توجه به آينده کشور ما عملی نيست.
امروز و فردا را بايد در پرتو يک سياست نگريست.
نمیشود بهبهانه توجه بهامروز ،فردا را بهفراموشی
سپرد .اين فراموشی در واقع مرز ميان دوستان و
دشمنان انقﻼب ايران را مخدوش میکند و دقيقا اين
همان سياستی است که اين عده دنبال میکنند .برای
ياران آمريکا و اسرائيل طبيعتا مسکوت گذاردن
ماهيت حکومت آينده ايران و يا ماهيت تغييراتی که
بايد انجام گيرد مفيد و در راستای سياست آنهاست،
زيرا هر تغييری اگر بهپشتوانه خلق ايران انجام
نگيرد و سياست روشن انقﻼبی برآن حاکم نباشد،
تغييری بهنفع امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه است
که میخواهد از ايران کشوری نيمهمستعمره بسازد
و دستاوردهای انقﻼب بهمن را پس بگيرد .رژيم
حاکم بر اين کشور نيمهمستعمره رژيمی سرکوبگر،
ضدبشر ،غارتگر و ...خواهد بود که ما نمونه آنها را
دردودمان پهلوی تجربه کردهايم .بايد با اين فريبکاری
ياران آمريکا مبارزه کرد که چنين جلوه میدهند که
گويا آمريکا مبشر آزادی خواهی و مجری حقوق بشر
در سراسر جهان است و حضورش در ايران به همه
خواستها و آرزوهای مردم ايران تحقق میبخشد.
نوکران بيگانه میکوشند آمريکا را ناجی بشريت
جلوه دهند.
اين حقيقت همه دانسته است که در اين "جبههی
براندازی" شخصيتهائی نظير هيﻼری کلينتون،
دونالد ترامپ ،نتانياهو ،ﷴ بن سلمان و ...نظاير آنها
نيز حضور دارند و جيبهای اين اپوزيسيون
سرنگونیخواه را با دﻻرهای خويش به عنوان
متحدانی که نبايد مورد حمله و افشاء قرار گيرند ،پر
میکنند و امکانات مالی ،اطﻼعاتی ،فنی ،تجهيزاتی،
حقوقی ،رسانهای و...خود را در خارج از کشور در
اختيار آنها قرار ميدهند تا دروغ بگويند و توطئه کنند
و در شيپور تحريم و تجاوز بهايران بهدمند .اين
اپوزيسيون سرنگونی خواه ،ستون پنجم امپرياليسم و
صهيونيسم در ايران است .بههمين جهت نيروهای
انقﻼبی بايد روشن کنند که فرقشان با اين مجموعه
ناسالم در کجاست ،چه عواملی آنها را از اين باند
تبهکار جدا میسازد
روشن است رژيمی که در ايران فردا برسر کار می-
آيد تنها بايد بهدست مردم ايران و نهارتش اجانب بر
سر کار آيد .مردم ايران شايسته يک رژيمی هستند
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که محصول تجاوز و تهديد امپرياليستی و
صهيونيستی نباشد .مردم ايران رژيم دستنشانده و
وابسته بهامپرياليسم نمیخواهند .مردم ايران خواهان
رژيمی هستند که ماهيتا دموکراتيک و ملی بوده و نه
تنها سياست داخلی سازندهای برای رفع تبعيض و
حداقل کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد بلکه در
عرصه خارجی نيز سياستی انقﻼبی در حمايت از
نيروهای انقﻼبی منطقه اتخاذ کند .رژيمی که در
ايران بر سر کار میآيد بايد بهحق ملل در تعيين
سرنوشت خويش بهدست خويش و نه بهدست اجنبی
احترام بگذارد و تماميت ارضی ايران و حق حاکميت
ملی ايران و ساير ملل را بهرسميت بشناسد .اين رژيم
بايد منافع زحمتکشان و اکثريت خلق ايران را در
نظر بگيرد و بهحقوق دموکراتيک مردم ايران
احترام بگذارد ،آزاديهای دموکراتيک را برقرار کند
و ايرانی بنا نهد که آمادگی رشد مبارزه طبقاتی در آن
افزايش يابد .اينگونه مسايل بايد مضمون مبارزه ما
را برای سرنگونی اين رژيم تعيين کند .در غير اين
صورت صرف سرنگونی اين رژيم بدون روشن
کردن مضمون سياسی آن جز صدمه زدن بهايران و
مردم ايران نتيجهای در بر نخواهد داشت .خواست
سرنگونی بدون شفافيت بخشيدن بهمضمون سياسی
سرنگونی ،تنها انتقامجوئی و عنادورزی سياسی و
شخصی و خونخواهی قرونوسطائی است.
ما ايرانی میخواهيم که ضدامپرياليست،
ضدصهيونيست ،ضد فاشيست و ضد نژادپرستی،
دموکرات ،مستقل ،آزاد و متکی بهنيروی خود باشد.
مضمون سرنگونی رژيم جمهوری اسﻼمی را که ما
خواهان آنيم حتی اگر ماهيت سرمايهدارانه آن را در
نظر نگيريم  -چنين خصوصياتی تشکيل میدهند.
سلطنت طلب و مجاهد و يا ياران آمريکا و اسرائيل
خواهان چنين ايرانی نيستند .شرکت آنها در جبههی
براندازی برای تحقق آمال مردم ايران نيست .برای
آن است که با همدستی مشتی اپوزيسيون ايرانی
خودفروخته که بر تمام اين خواستها خط بطﻼن
کشيدهاند ،بهتغيير رژيم در ايران نايل آيند و عمال
دستنشانده خويش را بر مسند قدرت بنشانند و برای
استقرار خويش مجدد کشتار کنند و اين بار از حمايت
امپرياليستها نيز برخوردار باشند .با اين شعار
سرنگونی که دورنما را از مردم ايران میگيرد و
تنها خواست بيگانگان را بازتاب می دهد بايد مبارزه
نمود .اگر ما مضمون سرنگونی را از هم اکنون
روشن نکنيم و مردم وطبقه کارگر را بر اساس آن
آموزش ندهيم زمانی فرخواهد رسيد که کار از کار

خواهد گذشت که آنگاه ديگر خيلی دير است .دشمن
عمده ما کسانی هستند که به اين خواستهای مردم
ايران توجه ندارند و در فکر غارت ميهن ما می-
باشند .اين هواداران "سرنگونی رژيم جمهوری
ت استدﻻلشان میلنگد بهاين
اسﻼمی" وقتی ُکمي ِ
استدﻻل پناه میبرند که "هر رژيمی جای اين رژيم
بيايد خوب است" و يا "باﻻتر از سياهی رنگی
نيست" در حاليکه اين نوع استدﻻل بهجز جنبه
شعاری آن تنها حرف پوچ است ،زيرا از تحليل
مشخص از شرايط مشخص ايران نتيجه نمیشود.
رژيمی را سرنگون کردن بدون آنکه رژيمی را به-
جای آن بر سر کار بيآوريم تنها با اين هدف صورت
میگيرد که آشوب آفرينی کنيم که هرگز مورد پذيرش
خلق ايران و گزيده مطلوب وی نيست .ايران متﻼشی
و پاره پاره را کسی آرزو نمیکند .اين تنها آرزوی
دشمنان ايران از جمله آمريکا و اسرائيل است .آنها از
ايران فروپاشيده حمايت میکنند زيرا میتوانند با
حضور نظامی خود نفت و گاز ايران ،مس و طﻼ و
اورانيوم ايران و ...همانگونه که در عراق و ليبی
میکنند غارت کنند .حزب کار ايران)توفان( با اين
سرنگونی موافق نيست .با اين سرنگونی امپرياليسم،
صهيونيسم ،وهابيسم و نوکران ايرانی آنها موافقند و
بدون توجه به سطح قواميافتگی شرايط عينی و ذهنی
جامعه خواهان تعجيل در سرنگونی برای ايجاد
آشوب و ناامنی در ايراناند .نيروهای انقﻼبی و
مسئول در ايران ،ويرانی ايران را شرط سرنگونی
قرار نمیدهند بلکه خواهان آن چنان سرنگونی هستند
که مضمون مترقی و انقﻼبی آنرا همه جامعه احساس
کند و در امنيت از دستآوردهای اين سرنگونی
برخوردار شود .مردم ايران از اين نوع سرنگونی
دفاع میکنند.

****
به توفان در تلگرام خوش آمديد

برای جلوگيری از جنگ بپاخيزيد.
ﺷعار ما اين است "جنگ بر ضد ايران
هرگز!"
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تضادهای سرمايهداری
امپرياﻟيستی تشديد میﺷوند
مبارزه طبقه کارگر و خلقهای
تحت ستم اوج میگيرد)(١
کنفرانس احزاب برادر در سال گذشته با
موفقيت برگزار شد و در شرايط پنهان و
رعايت اصول مخفیکاری بهپايان رسيد.
در اين کنفرانس رفقای احزاب و
سازمانهای برادر از چهار قاره جهان در
مورد شرايط کشور خود و سطح مبارزات
طبقه کارگر گزارش دادند .اين گزارشات
بسيار اميدبخش بود و گواهی بود بر تداوم
مبارزه انقﻼبی و طبقاتی در سراسر جهان.
امپرياليسم ،صهيونيسم و سرمايهداری به-
محاصره خلقها و طبقه کارگر جهان در
آمده است و هرچه دامنه نئوليبراليسم
گسترش يابد مقاومت طبقاتی و ملی
کارگران و ملتها و خلقهای جهان بر ضد
دشمنان بشريت افزايش میيابد .در سند
پايان کنفرانس میآيد:
"کنفرانس بينالمللی احزاب و سازمانهای
مارکسيست لنينيست  ICMLPO -در ماه
اکتبر در زمانی برگزار شد که مردم آسيا،
آفريقا و آمريکای ﻻتين يکی پس از ديگری
بهپاخاستهاند... .ادامه در صفحه ۶
نشانی پست الکترونيکی

مبارزه بر سر تعيين مضمون ﺷعار سرنگونی رژيم
سرمايهداری جمهوری اسﻼمی
روشن است کسی که شعار "سرنگونی رژيم جمهوری اسﻼمی" را طرح میکند و امر کسب
قدرت سياسی را در دستور کار خود و يا ديگران قرار میدهد ،بايد خود روشن کند که اين
حکومت را با چگونه حکومتی میخواهد تعويض نمايد .تا اينجا ،گفتار وی تنها در عرصه
تئوری حرکت میکند و برای بيان چنين سخنانی ميدان پيشگوئی و بيان آرزوها بسيار گسترده
است ،بدون آنکه نتايج عملیای بر آن مترتب باشد.
مسئله کسب قدرت سياسی در يک مبارزه سياسی ،تنها يک دورنماست و نه الزاما واقعيت
روز که فوريت و جنبه عملی داشته باشد .برای تعيين شعارهای تاکتيکی روز  -و نه
خواستهای دور که سمت حرکت را روشن میکنند ، -بايد وضعيت سياسی کنونی را مد نظر
قرار داد و نه شرايط آرزوئی را .بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص که شامل وضعيت
درونی و بيرونی ايران و شرايط عينی و ذهنی جامعه ما میشوند ،نمیشود تاکتيکهای روز
مبارزه را تعيين کرد.
در اوضاع کنونی ايران وضعيت سياسی بلبشوئی ايجاد شده است که دشمنان انقﻼب ايران
نيز در پيدايش آن نقش موثری بازی میکنند .خواست سرنگونی رژيم جمهوری اسﻼمی به
ابزاری برای آشوب ،فروپاشی ،نفوذ امپرياليسم و صهيونيسم و سرپوشی بر مناسبات توليدی
حاکم برايران بدل گشته است .در هر تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارتخانههای ايران در
خارجه ،عدهای ايرانی با شعار "مرگ بر جمهوری اسﻼمی" و يا "سرنگون باد جمهوری
اسﻼمی" بهميدان میآيند ،بدون آنکه بهدورنما و نتايج تحقق اين شعارها فکر کرده باشند.
مسلما عدهای عناصر صميمی ولی نادان نيز در ميان آنها يافت میشوند ،ولی بانيان اين
شعارها در شرايط کنونی کشور ما افراد ناسالم و حتی مشکوکند .ويديوئی را مشاهده کرديم
که يک بانوی تظاهرکننده ايرانی بهمناسب کشتار اخير در آبانماه  ١٣٩٨در ايران ،در مقابل
کنسولگری ايران ،شعارهای افشاگرانه ضد رژيم میداد و در ادامه آن شعار "مرگ بر
مجاهد و مرگ بر پهلوی" را که در ايران توسط مردم طرح شده بود فرياد کرد ،فورا عوامل
پشت پرده اين تظاهرات اين خانم بیخبر را بهکناری کشيدند و "آگاه" کردند که نبايد برضد
متحدان آنها در مبارزه برضد جمهوری اسﻼمی شعاری طرح کند که اين همکاری را
مخدوش نمايد .آنها ظاهرا بهاين خانم توضيح دادند که سلطنتطلب و مجاهد متحدان "جبهه
براندازی" هستند و نبايد مورد افشاء و حمله قرار بگيرند .آنها از نظر "تئوريک" توضيح
دادند که "دشمن عمده" ما ،رژيم مﻼيان است و بايد اين رژيم را آماج حمله قرار داد .خانم
شعاردهنده که بسيار از اين امر ناراحت بود و ناراحتی و غضب وی را میشد بهعيان در
چهرهاش ديد ،با شعار سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی ،دور جديدی از مخالفت را با
رژيم حاکم ايران آغاز کرد ،جالب اينکه اين تظاهرات در زير سايه پرچم "حزب کمونيست
ايران" انجام میگرفت و فعاﻻن آن با اين تاکتيک مﻼيمت نسبت به سطنتطلب و مجاهد،
کامﻼ موافق بودند .البته اين مسئله تنها نظر بازيگران اين نمايش در مقابل سفارتخانه ايران
نيست ،رهبران حزب کمونيست کارگری ايران نيز از اين سياست حمايت کرده و بهصراحت
بيان میکنند که با تهديد و تجاوز آمريکا بهايران موافقند ،زيرا آنها نيز خواهان سرنگونی
رژيم اسﻼمی بوده و ماﻻ متحد ما محسوب میشوند .آنها بهصراحت میگويند وظيفه ما در
شرايط کنونی نه ايجاد جبهههای ضدجنگ ،بلکه ايجاد جبهههای فراوان برای سرنگونی
رژيم جمهوی اسﻼمی میباشد .در اين کارزار آمريکائی  -اسرائيلی همه سايه روشنهای
حزب کمونيست کارگری ايران که از تئوریهای ارتجاعی منصور ...ادامه در صفحه ۶
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تارنمای توفان در شبکه مجازی
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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 پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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