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اختالفات داخلی و فشارهای  ىرژیم جمهوری اسالمی در چنبره

 امپریالیسم
 

اختالفات و تضادهای داخلی  ىحاکم بر ایران از همان ابتدای شکلگیری خود در چنبرهاری جمهوری اسالمی درژیم سرمایه

علیرغم اعدام صادق قطب . شود این نیزازماهیت طبقاتی طبقات ناهمگون و تناقض جمهوریت با اسالمیت ناشی می خود گرفتار بوده و

هلل حسینعلی منتظری از قائم مقامی والیت فقیه و اگذاشتن آیتفرار از کشور نجات یافت، کنار  ىزاده، برکناری بنی صدر که در نتیجه

حبس خانگی وی، تنگ کردن عرصه بر اصالح طلبان و زندانی کردن بسیاری از یاران دیروزی و یا فرار شماری از آنها به خارج از 

لطه بر کشور، موفق س  سال  1۳از داخلی گاهی اوقات خونین، هنوز هم بعد  هاىرغم تصفیهه اخیر و در مجموع، بهاى کشور در سال

 .نشده است خود را یکدست نماید

طلبان و یکی  الحصریاست جمهوری و شکست سخت اکبر هاشمی رفسنجانی، نامزد انتخاباتی ا ىپس از انتخابات نهمین دوره

، احتالفات داخلی رژیم وارد و بسیاری از اتفاقات ناگوار در کشور در مقابل محمود احمدی نژاد اىزنجیره هاىاز متهمان اصلی قتل

توان  ریاست جمهوری ایران می ىپیش و پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ىاین اختالفات در دوره ىفاز جدیدی گردید و ادامه

گروهی از  ىهمراه با زندانی کردن و محاکمه 1188خرداد  22متقابل پس از انتخابات  هاىاتهامزنی. حادی رسید ىمرحلهه گفت ب

این روند از یک سال مانده به . خود گرفته تر ب هر چه علنی ىانتخابات، چهره ىصالح طلبان شرکت کننده در اعتراضات به نتیجها

 ىبا قوه ،ریاست برادران الریجانیه ریاست جمهوری ایران در قالب مخالفت قوای مقننه و قضائیه ب ىانتخابات یازدهمین دوره

سران سه قوه،  هاىو مخالفت هاقبل از وارد شدن به جزئیات درگیری. حمدی نژاد ابعاد وسیعی یافتریاست محمود اه کشور ب ىمجریه

 اىهلل سید علی خامنهاطوالنی والیت فقیهی آیت نسبتا   ىهلل خمینی و چه در دورهاآیت ىالزم است به موضگیری ولی فقیه، چه در دوره

 . ودهم بش اىکه بر باالی قوانین کشور قرار دارد، اشاره

مختلف هیئت حاکمه باال گرفت، همانند شمشیر  هاىهر دو ولی فقیه کشور، هر گاه که اختالفات مقامات منتسب به جناح

این روش در جریان برکناری دولت . خود کرد "تخت" ىموکلس با بهره گیری از قدرت و صالحیت خود، هر کسی را به اندازهاد

شاید وقوف و آگاهی به . کار بسته شده ب اىسوی خمینی و در موارد مشابه از سوی خامنه لیبرال مهندس بازرگان و خلع بنی صدر از

ترین  رژیم اسالمی و باور و یقین به مخالفت و تقابل دائمی آنها با یکدیگر، مهم ىدرون هیئت حاکمه هاىهمین عدم تجانس جناح بندی

 .بوده باشد در قانون اساسی کشور( اصل پنجم)دلیل تثبیت اصل والیت فقیه 

وارد گود شد و بدون  اىهلل علی خامنها، آیت1188با شروع و اوجگیری دور جدید اختالفات درونی رژیم، در خرداد ماه سال 

اما با تشدید این اختالفات از چند . دفاع از وی برخاسته دید، ب خود نزدیک میه از احمدی نژاد که مواضع او را ب تزلزل و مشخصا  

پس از دستگیری، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا درست  ماه پیش، بخصوص

 ىامین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و سپس پاسخ رد رئیس قوه قضائیه به تقاضانامه ــ۷7همزمان با سخنرانی احمد نژاد در 

که آن قاطعیت سه سال پیش  بدون این اىهلل علی خامنهانژاد به آن، آیت یاحمد ىو جواب سرگشاده هارئیس جمهور برای بازدید زندان

 .نامید "خیانت"را از خود نشان دهد، علنی کردن اختالفات را 

رغم این اخطار ولی فقیه، اگر چه برادران الریجانی تبعیت خود را از فرمان ولی فقیه اعالم کردند، اما حمالت متقابل ه ب

چنان احمدی نژاد را به بی کفایتی و ناتوانی  هم هاچنان ادامه یافت و الریجانی مجریه، هم ىضائیه با رئیس قوهرؤسای قوای مقننه و ق

امور اجرائی کشور متهم ساختند و رئیس جمهور، بدون نام بردن از کسی یا سازمانی، با ایما و اشاره و مبهم گوئی فراوان،  ىدر اداره

وی در . گذارند را در انجام وظایفش ناکام می "دولت خدمتگزار مردم"دهد که  مورد حمله قرار مینشانی را و همواره موانع بی نام 

و حتی  "منتخب مردم، نماد حاکمیت مردم و باالترین تجلی مردم ساالری"گام بعدی، پا را فراتر گذاشت و رئیس جمهور مملکت را 

شود که اخطار  بدین ترتیب روشن می. منتخب تعداد معدودی از مردم دانست مقننه را ىباالتر از ولی فقیه غیرمنتخب و نمایندگان قوه

 .آنها همچنان ادامه دارد ىولی فقیه رژیم بر روی هیچیک از سران سه قوه اثرگذار نبود و روند مقابله

مورد تأکید قرار  رئیس جمهور احمدی نژاد چند بار باز هم در قالب اشارات مبهم، این موضوع را ،اخیر هاىدر روزها و هفته

 ."...کنند از آنها حمایت می هاو برخی سازمان...دهند کشور را در اختیار دارند و پی نمی هاىدرصد پول ۷۳نفر  1۳۳"داد که 

، خواستار سؤال از احمدی نژاد شدند، وی باز هم با اىکه گروهی از نمایندگان مجلس با تنظیم نامه قبل از این نیز، زمانی

دولت، اظهار داشت که وی سخنانی برای گفتن دارد که فقط برخی  ىدر راه انجام وظیفه "قلیلی ىعده"ه سنگ اندازی مبهم ب ىاشاره

تواند بر  تواند بگوید و برخی دیگر را حتی هیچوقت نمی ریاست جمهوریش می ىاز آنها را امروز و برخی دیگر را پس از پایان دوره

 .دزبان آورد و باید با خودش به گور ببر

ایران در  ىئت حاکمهیمختلف درون ه هاىمتقابل مقامات و جناح هاىمتهم سازی ىدر خور توجه این است که همه ىمسئله

ریاست جمهوری ایران باقی  ىماه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ۵دهد که اکنون، از یک سو، کمتر از  شرایطی روی می

قتصادی، بی حقوقی عمومی، ا ــ ند تا مشکالت و معضالت اجتماعیاآن کرده ىمتوجهمانده، هر یک از طرفین دعوا سعی خود را 

بگیر و به بندها و سرکوبی مخالفان را به گردن طرف مقابل انداخته، افکار عمومی را به سود خود مهندسی نمایند و از سوی دیگر، 

 .کنند را تحمل می هام جهانی، بیشترین آسیبامپریالیس ىمردم کشور ما زیر فشارهای سیاسی، روانی و اقتصادی گسترده

ه کت بلرژیم اسالمی بر کشور، مقامات و مسئوالن مم ىلطهس  سال  1۳آنچه که روشن است این است که امروزه پس از 

فر میلیون ن 7۵ ىکه بخواهند کمترین توجهی به مطالبات و حقوق حقه ، بدون این"هر که به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه"مصداق 

کامل قدرت  ىایرانی بنمایند، تمام سعی و کوشش خود را برای تأمین منافع جناحی خویش معطوف نموده و قصد آن دارند با قبضه
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ملی میهن  هاى، به تنهائی و بدون مشارکت رقیب، ثروت1192خرداد  2۳ریاست جمهوری در  ىسیاسی در انتخابات یازدهمین دوره

 .ما را تاراج نمایند

درصد  ۵۳کمرشکن که حتی صادرات نفتی کشور را تا  هاىاخیر توأم با اعمال تحریم هاىامپریالیسم طی ماه« زیار» ىحمله

امور  ىبی تدبیری مقامات و مسئوالن در اداره ىاضافهه ضد ایرانی در سازمان ملل متحد، ب ىتقلیل داده و تصویب چهار قطعنامه

عمومی  هاىخواربار و دیگر نیازمندی هاىاری، گرانی و افزایش رو به تزاید قیمتکشور، نفس مردم ما را بریده، تشدید فقر و بیک

و نارضایتی شده است که اگر نیروهای انقالبی میهن پرست موفق به تأثیرگذاری در روند حوادث  هاباعث رشد و گسترش مخالفت

 .لطه رفتن امپریالیسم گریزناپذیر خواهد بودنشوند، به زیرس  

تالطم و بغرنج داخلی و جهانی، حزب ما بر این نظر است که برای دفع خطری که هم از خارج و هم از در چنین شرایط م

مشترک ضمن  هاىبا هوشیاری تمام و در همکاری نیروهای انقالبی و مترقی است ىهمه ىکنند وظیفه داخل، میهن ما را تهدید می

رژیم جمهوری  ىاقدامات سرکوبگرانه ،و هر نوع تهدید نظامی به ایرانو محکوم کردن  تحریم اقتصادی  هاامپریالیست ىافشای توطئه

از هیچ  کراتیک کارگران و زحمتکشان و عموم مردم تحت ستم ایران قاطعانه حمایت نمایند وواز حقوق دم اسالمی را محکوم و

 .اجانب دریغ نورزند ىمردم و مبارزه علیه ىکوششی برای تحقق حقوق حقه

اری جمهوری اسالمی و استقرار سوسیالیسم دکارگران و زحمتکشان ایران، راه سرنگونی رژیم سرمایه راه رستگاری نهائی

متحد  ،در شرایط کنونی هامبرم کمونیست ىوظیفه.کارگر، حزب مارکسیستی لنینیستی ایران است ىتحت رهبری حزب واحد طبقه

این .جامعه است دادن به پراکندگی و تشدت فکری و تشکیالتی دراین طریق پایان  از کارگر و تقویت آن و ىحزب واحد طبقه شدن در

 .برای پیروزی نهائی متصور نیست ،راهیست پراز سنگ والخ و دشمنانان رنگارنگ پرولتاریا، اما راهی جز این راه

 

 

* * * * * * * 

 

 کشورهای عرب زبان و نقش امپریالیسمهاى جنبشى ریشه

 در به انحراف کشیدن آنها
 

شکاف طبقاتی عظیم، بیکاری گسترده، تورم و گرانی،  داخلی، ىجهانی و عرصه ىاری در عرصهدقتصادی سرمایهبحران ا

اخیر  ىدو ساله هاىتمامی جنبش و مشترک اصلی ىریشه سیاسی و اجتماعی، هاىو خفقان، نبود آزادی دیکتاتوری و سرکوب

ضعف آنهاست، عدم  ى، که در واقع نقطههاشترک دیگر این جنبشاز ویژگی م .کشورهای عرب زبان شمال افریقا و خاورمیانه است

و خود جوشی آنهاست؛ و این همان نقطه ضعفی است که ارتجاع جهانی و داخلی همواره از آن  نداشتن رهبری انقالبی، سازمانیافتگی و

  .سود خواهد جستمردمی و انقالبی در جهت منافع و اهداف خود سود جسته و در آینده  هاىدر جهت انحراف جنبش

ضد استعماری و کسب استقالل در این کشورها که محصول شرایط مشخص اقتصادی و سیاسی و اجتماعی  هاىبعد از جنبش

دارای  و هادر این منطقه در جهت تکمیل همان آرمان اجتماعی فعلی هاىجنبش. لمللی آن دوران بود املی و بین هاىدر عرصه

 .کراتیک و عدالت خواهانه استوالیستی، دمنئولیبر ضدنئوکلنیالیستی، ضد مضمونی

اری و داری یا سرمایهدسرمایه) ساختار اقتصادی هر کدام از این کشورها با توجه به ،مشترکهاى و اما جدا از این ویژگی

هر نشینی و ودر صد ش یا استقالل سیاسی حاکمیت سیاسی وابستگی)  سیاسی ،اىقومی و قبیله ،اىبقایای فئودالیسم و ایلخانی و عشیره

کارگری، جنبش زنان، جنبش  هاىکارگر و زحمتکشان شهر و روستا ، سندیکاها و اتحادیهى حاشیه نشینی و روستائی، موقعیت طبقه

سنن مبارزاتی، احزاب سیاسی، ، (تاریخی و فرهنگی(و  ارتباط جمعیاى هجوانان، میزان تحصیالت، وضعیت نشریات و دستگاه

مالکی،حنفی، صوفی، شیعه، وهابی، سلفی، مسیحی، ) و مذهبی کارگر ىی و مردمی و حزب طبقهوضعیت نیروهای ملی و مترق

 .دارند که باید به صورت مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد نیز متفاوتی هاىخود ویژگی خاص( یهودی

کنیم به  شود که ما سعی می یایدئولوژیک م ــ برخوردهائی از مواضع گوناگون طبقاتی و سیاسی هادر رابطه با این جنبش 

 .بپردازیم ایران  برخی از مواضع  مدعیان چپ به نقدفا  صر صورت فشرده

 

 تمامی ،اری وابسته استداین کشورها در وجه غالب سرمایه ىچون ساختار اقتصادی همه، دیدگاهی معتقد استــ  1

بن  مثل ئیهاگونه تفاوتی بین رژیم السم جهانی هستند و هیچوابسته و همگی سگ زنجیری امپری این منطقه از نظر سیاسی هاىحاکمیت

از  هاعلی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی و بشار اسد در سوریه وجود ندارد و در پاسخ این سئوال که چرا امپریالیست

را با  هاکنند و این جنبش ت میمثل بحرین و یمن و اردن و عربستان و کویت در مقابل جنبش مردمی حمای زنجیریشانهاى برخی سگ

 ؟  کنند زنجیری دیگرشان در منطقه سرکوب می هاىکمک سگ

ئی نظیر عراق زمان صدام و لیبی زمان هاولی رژیم هنوز تاریخ مصرفشان تمام نشده است؛ هاچون این رژیم :پاسخ می دهند

 و حافظ منافع آنها ولی چون تاریخ مصرفشان تمام شدههستند  هاو ایران هر چند سگ زنجیری امپریالیست بشار اسد ىقذافی و سوریه

تا زمانی که باالترین نرخ سود : گویند و در مورد این سئوال که این تاریخ مصرف تا چه زمانی است؟     می .باید سرنگون شوند

رژیمی وابسته از نظر سیاسی و حامالن این تفکر و تحلیل حتی در مورد رژیم شاه به عنوان . کسب کند هاسرمایه را برای امپریالیست

 گویند چون تاریخ مصرفش تمام شده بود در نشست سران کشورهای صنعتی در گوادلوپ هم می هانوکر و سگ زنجیری امپریالیست
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 چگونه است که این نوکر که حال این. نوکر و سگ زنجیری دیگری به نام خمینی روی کار آورند ،جای آنه تصمیم گرفته شد که ب

کند و  روابط سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک را با ارباب و اسرائیل قطع می هاوش به فرمان و سگ زنجیری امپریالیستجدید گ

ارباب   کند و چگونه این لبنان و فلسطین تقویت می در مخالف آمریکا و اسرائیل را هاىو دسته سفارت ارباب را در لبنان منفجر و دار

شود و در حال  به ایران می و مشوق تهاجم و تجاوز عراق اقدام به طراحی کودتای نوژه می کند نوکر جدید و سگ زنجیریش ىعلیه

کند و بزرگترین ناوهای جنگی خود را به منطقه گسیل  حاضر ایران را تحریم اقتصادی کرده و هر روز تهدید به تجاوز نظامی می

 .اینها جنگ زرگری است ىمی دهند که همه پایگاه نظامی در اطراف ایران ایجاد کرده؟ پاسخ هاکرده و ده

 .است انحرافی فلسفی دو نگرش این تفکر و تحلیل در ىریشه

 و غیر ماتریالیستی تحلیل ایدآلیستی ــ (عینیت)به جای دیدن واقعیت خارجی ( ذهنیت)گذاشتن شابلون فکری خود  ــف ال

و  زیر بنای اقتصادی و روبنای سیاسیى ونومیستی از رابطهبرداشت اک)زیر بنا و روبنا  ىبرداشت مکانیکی از رابطه  ــ ب

 1۵1در شماره  اقتصاد بدون سیاست کور است ىحزب کار ایران در مقاله  توفان ارگان مرکزی) .( عدم توجه به استقالل نسبی روبنا

 ( به تشریح این موضوع پرداخته است به طور مفصل

ند و اکثر نیروهای شرکت کننده اکه انقالب سوسیالیستی را هدف قرار نداده لیل اینبه د هاکه این جنبش دیدگاهی معتقد استــ  2

جهانی نبردی بین دو نیروی  ارتجاع داخلی و اریدمستبد و سرمایه هاىحکومت آنان با ىتفکری مذهبی دارند، مبارزه هادر این جنبش

حامالنش در  که این دیدگاه .گر باشند ید بی طرف و نظارهکارگر با ىبنابراین نیروهای طرفدار سوسیالیسم و طبقه .ارتجاعی است

کارگر و نیروهای طرفدار سوسیالیسم را به پاسیویسم دعوت  ىطبقه ،سوم شهرت دارند ىجنبش چپ ایران به نیروهای طرفدار جبهه

 .ستهادر عمل به نفع امپریالیست کنند که می

 

و به ایفای نقش  ئی انقالبی هستندهااین کشورها جنبش ىتا انتها و در همه دااز ابت هاکه تمام این جنبش دیدگاهی معتقد استــ  1

و حتی  توسط آنها در به انحراف کشاندن آنها و حتی مداخله در تعیین سرنوشت این ملل و آلترناتیو سازی ارتجاعی هاامپریالیست

یا صدور نیروهای ضد انقالبی و مزدور و  و( افتادنظیر آنچه در لیبی اتفاق ) به این کشورها امپریالیستی آشکار نظامی تجاوز

تضادمردم با حاکمیت  "تغییر ماهیت تضادها و جایگزینی حتی به این کشورها و (نظیر آنچه در سوریه در جریان است)جنایتکار

و  هاپدیده تیکی باچنین نگرشی برخورد مکانیکی وغیر دیالک ىریشه .کند توجه نمی" تضاد مردم و متجاوزین خارجی" با" استبدادی

ندیدن و دنبال نکردن حرکت و تغییر و تحول و جایگزینی ذهنیت خود به جای عینیت خارجی و تحلیلی غیر ماتریالیستی و غیر 

سرنگونی رژیم قدافی را توسط نیروهای ناتو، انقالب  ،حاملین این دیدگاه. اشتباه است دیالکتیکی از وضعیت و رسیدن به نتایج کامال  

. لیبی و نیروهای متجاوز ناتو بودند و نه مردم هاامپریالیست ،"انقالبی"که توجه داشته باشند که پیروز چنین  بی کردند، بدون اینارزیا

ملی و ذخائر مالی لیبی پیروزی درخشان  هاىتغییر رژیم لیبی با حاکمیتی دست نشانده و کنترل منابع انرژی آن کشور و غارت ثروت

نیروهای متجاوز امپریالیستی در لیبی  ىبعد از مداخله .بزرگ بود ىطرح استراتژیک خاورمیانه اىقق مرحلهدر تح هاامپریالیست

مردم لیبی در یک سو و متجاوزین امپریالیستی و ارتجاع منطقه و مزدوران آنها  ماهیت تضاد تغییر کرده و تضاد اصلی در لیبی تضاد

موضعی ملی دارند و باید  ،کنند وهائی که از کشور خود در مقابل تجاوز دفاع مینیر ىدر چنین شرایطی کلیه. در سوی دیگر بود

به چرخ پنجم  در عمل سفانه حاملین این دیدگاه به علت اشتباه معرفتیأولی مت. انقالبی و مترقی حمایت شوند هاىجنبش ىتوسط همه

با سوریه نیز با یکی به میخ و یکی به نعل زدن و محکوم کردن مردم لیبی تبدیل شدند؛ و در رابطه  ىماشین تبلیغاتی امپریالیستی علیه

 .کنند هر دو طرف تضاد باز هم همان اشتباه گذشته را تکرار می

و به قصد ایجاد انقالبات مخملی در  هابرنامه ریزی شده از قبل توسط امپریالیست هاکه تمام این جنبش دیدگاهی معتقد استــ  ۳

این دیدگاه که تشابهاتی .استراتژیک خاورمیانه جدید است ىشان از جمله تحقق برنامهااهداف غارتگرانهاین کشورها در جهت پیشبرد 

شرایط مشخص همه چیز را یک کاسه و بر اساس توطئه  جای تحلیلی علمی و مارکسیستی لنینیستی و دره با دیدگاه اول دارد و ب

و فعال مایشاء  عینی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هاىناشی از زمینه اىدر عمل به نفی هر گونه جنبش خود جوش توده بیند و می

  .رسد می هابودن امپریالیست

تحوالت را نه تضادهای داخلی  ىاین دیدگاه عامل اصلی و تعیین کننده. فلسفی است درک اشتباهی در چنین نگرشی هاىریشه

 .بیند یک پدیده بلکه عامل خارجی می

یوگسالوی، جنبش  ىآن، تحوالت کشورهای اروپای شرقی، تجزیه ىت اتحاد شوروی سابق و تجزیهتحوال حاملین این دیدگاه،

اخیر در کشورهای عرب زبان شمال افریقا و خاورمیانه را نتیجه و  ىو جنبش مردمی دو ساله 88اعتراضی مردم ایران در سال 

   .کند ابی میارزی( امپریالیسم و صهیونیسم جهانی  هاىدست)خارجی  هاىمحصول توطئه

امکانات نقش  ىاین تحوالت با پشتکار و استفاده از همه ىو ارتجاع داخلی در همه هاو صهیونیست هاکه امپریالیست در این

شک و تردید نیست؛ اما مسئله اینجاست که آیا تضادهای  اىند ذرهامنفی و بر اساس ماهیت وجودی خود و اهدافشان را ایفاء کرده

را ( بازدارنده یا پیشبرنده)تواند نقش کاتالیزاتور  می ده برای یک تحول تعیین کننده است یا عامل خارجی که صرفا  داخلی درون یک پدی

 داشته باشد؟

امکانات به  ىدر اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی توانستند بعد از چند دهه تالش مستمر و استفاده از همه هااگر امپریالیست

مارکسیسم لنینیسم و فروپاشی تدریجی و گام به گام دست آوردهای سی  و خیانت به بستر چهل سال انحراف آن موفق شوند بر ىتجزیه

در این  بود ، دستگاه عریض و طویل و فاسد دولتی خروشچفی هاىتوسط رویزیونیست تحت رهبری حزب پرولتاریا سوسیالیسم ىساله

اری دسرمایه"که  ئی مثل گورباچف و یلتسین یکشبه خواب نما نشده بودندهاکیکشبه به وجود نیامده بود و وطن فروشان و دلق کشورها

سوسیالیسم آن موقع نابود نشد که آخرین کارخانه یا بیمارستان یا مهد کودک خصوصی شد بلکه آن موقع که حامالن  ."پایان تاریخ است

شوروی تزریق کردند اولین  ىحزب و جامعه ىرهاری با کسب قدرت در حزب و دولت ویروس رویزیونیسم را به پیکدتفکر سرمایه
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دشمنان خارجی سوسیالیسم بر بستر چنین وضعیتی سموم دیگری  ىو همه هاامپریالیست. گام را در جهت نابودی سوسیالیسم برداشتند

جامعه را به فساد و تباهی  ماهی از سر شروع به گندیدن کرد و تمام .را به بدن این بیمار تزریق کرده تا آن را به نابودی کامل بکشانند

  .کشانید

یا بعد از پیروزی  ترین آلترناتیو پشتیبانی و حمایت کنند در رابطه با انقالب ایران سعی کردند از ارتجاعی هاکه امپریالیست این

جوش مردم مردم در سرنگونی بن علی در تونس که از حمایت ارتجاع جهانی تا آخرین لحظه برخوردار بود و با رشد جنبش خود 

سعی کردند بر امواج  هاامپریالیست ؛مبارک در مصر و گسترش مبارزات مردمی در بحرین و یمن ىرژیم خودکامه و وابسته ىعلیه

که از نظر  دیکتاتوری هاىترین آلترناتیو حمایت کنند و یا از فرصت استفاده کرده و رژیم نارضایتی مردم سوار شده و از ارتجاعی

طبیعی و در ماهیت  را به اشکال  مختلف سرنگون کنند امری کامال  ( نظیر لیبی و سوریه )سر ساز بودند سیاسی مستقل و درد

 ىکنند و در آینده ایفا خواهند کرد نفی کننده در این روابط ایفا می هانقشی که امپریالیست. و جهانی است اىامپریالیسم و ارتجاع منطقه

 .داخلی این جوامع نیست ىدهوجود تضادها و عوامل عینی و تعیین کنن

توانند انقالب مخملی  در کوبا و ونزوئال نمی هاکنیم چرا امپریالیست نظر بیاید ولی جدی از این رفقا سئوال میه شاید شوخی ب

و القاعده در  هالمسلمین و سلفیاچرا احزابی نظیر اخوان .اگر راه بیاندازند موفق نخواهند شد کرائین راه بیاندازند؟ یاومثل گرجستان و ا

آورند؟ پاسخ مشخص است، چون شرایط مناسب و عینی برای این اقدامات در این کشورها وجود  وجود نمیه جمهوری آذربایجان ب

 .ندارد

جهانی و داخلی و لطمه خوردن به درآمدهای توریستی و  ىاری در عرصهدبربستر بحران اقتصادی سرمایه در تونس و مصر

 هاىحاکمیت  سیاسی و اجتماعی و وجود هاىشکاف عظیم طبقاتی و نبود آزادی کاری، گرانی و فقر وکاهش صادرات، گسترش بی

واقعی شکل ى ازیر خاکستر در اثر حادثه ىآتش انباشته شده ىبه مثابه هاجوش توده جنبش خود مستبد و سرکوبگر و وابسته، فاسد و

استقالل و آزادی و عدالت  ،خواست مردم. نی را به میدان نبرد کشیدنفر از کارگران و زحمتکشان و اقشار میا هاگرفت و میلیون

در نهایت سعی کردند از  تونس و مصر حمایت کردند و ىوابسته هاىتا آخرین لحظه از حاکمیت هاامپریالیست. اجتماعی است

کسب کنند که بستگی به توازن قوای که نیروهای مترقی نتوانستند قدرت سیاسی را  این. کنند ترین آلترناتیو موجود حمایت ارتجاعی

نباید به مفهوم نفی انقالب مردم و کسب پیروزیشان در سرنگون کردن رژیمی خودکامه و فاسد و  ،داخلی دارد ىطبقاتی در عرصه

روهای اخیر شاهد اوجگیری مجدد مبارزات طبقات و اقشار زحمتکش و نی هاىدر هفته. طبقاتی ادامه دارد ىمبارزه. وابسته تلقی شود

لمللی پول و عربستان و قطر برخوردار است المسلمین که از حمایت ارتش و آمریکا و صندوق بینااخوان ىدارودسته ىمترقی علیه

واقعی و طبقاتی است؛ هر چند که ارتجاع جهانی باز هم تالش خواهد کرد در صورت اجبار از  اىاین مبارزه مبارزه .بودیم

  .ر جهت منافعش حمایت کندترین آلترناتیو موجود د مناسب

از شناخت عینی پدیده شروع کنیم  آموزد برای شناخت صحیح هر پدیده صحیح و علمی تحلیل به ما می ىبنابراین شیوه

زیربنا و روبنا و استقالل  ىرابطه. را بشناسیم( فرهنگی و تاریخی، اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی)عینی و مادی هر تحولی  هاىزمینه

هست در حرکت ببینیم و تضاد اصلی را در  طور که واقعا   را آن هاپدیده . را با درکی دیالکتیکی مورد ارزیابی قرار دهیم نسبی روبنا

 .تعیین کننده بودن تضادهای داخلی هر پدیده در امر تحول توجه داشته باشیم ىو به مسئله  هر لحظه تشخیص دهیم
  

* * * * * * *  

 

  

 ی و ضد صهیونیستی در استانبولکنفرانس ضد امپریالیست
 
 

ت ئهی. به ابتکار رفقای ترکیه و به دعوت آنها برگذار شد هاکراتیک خلقودم ىدر شهر استانبول در ترکیه، کنگره 2۳12ماه اکتبر  21و  2۳در تاریخ 

را به صورت موجز در مورد اوضاع جهانی، منطقه ( توفان) نیز در این نشست شرکت داشت و نقطه نظریات حزب کار ایران( توفان) نمایندگی حزب کار ایران

 .نمایندگی قرار داد هاىتئآن را در اختیار هی ىو ایران در این کنگره بیان نموده و متن تکثیر شده

 

 هاىکارگری و اتحادیه هاىکراتیک، احزاب چپ، نویسندگان، هنرمندان، اتحادیهوسازمان، احزاب دم 21این کنگره متشکل از 

، هاگوناگون ترکیه از قبیل کردها، عرب هاىدموکراتیک خلق هاىاین جمعیت برای آزادی. مدافعان حقوق بشری بود ،کراتیکودم

منطقه  هاىش را تا سطح کشورهای خاورمیانه در جهت آزادی خلقاکند و قصد دارد مبارزه مبارزه می... و ها، الزها، گرجیهاارمنی

بندی دارای جهتگیری سیاسی مترقی در مقابل امپریالیسم  این دسته. وجود آورده میانه بخاور هاىبسط داده و اتحادی از تمامی خلق

نیستی در وآنها را در منطقه بوده و این تشبثات امپریالیستی صهی هاىامپریالیستی و تجاوزات و تحریم هاىویژه سیاسته جهانی ب

 . کند محکوم می منطقه را شدیدا  

، در جهت برقراری عدالت اجتماعی، صفوف خود را هاسیاسی و برابری حقوق خلق هاىادیاین دسته بندی با اعتقاد به آز

 .سازد متحدتر می

شوند، دعوت به عمل آورده بود  زیر می هاىاز کشورهای خاورمیانه که شامل احزاب و سازمان هادموکراتیک خلق ىکنگره

 :تا در این نشست شرکت کنند

 یک شخصیت سیاسی: اردن

 کارگر الجزایر حزب: الجزایر
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 (توفان) حزب کار ایران: ایران

 کراتیک کاروسازمان دم: بحرین

 حزب کار ترکیه: ترکیه

 حزب کار تونس: تونس

 آزاد خلق ىجبهه: سوریه

 شخصیت چپ مستقل: عراق

 از کردهای عراق اىنماینده: عراق

 مدیر مرکز تحقیقات عربی: عربستان سعودی

 طینخلق برای آزادی فلس ىجبهه: فلسطین

 حزب کمونیست لبنان: لبنان

 کراسیومدحزب راه : مراکش

 حزب کمونیست مصر: مصر

 حزب سوسیالیست یمن: یمن

 .در ضمن تعدادی از دانشگاهیان ترکیه، نویسندگان و نمایندگان مستقل از مجلس ترکیه در این کنفرانس شرکت داشتند

عرب و مداخالت امپریالیستی در سوریه و نقش  هاىات خلقویژه مبارزه ل خاورمیانه، بئدر این نشست مباحث بر سر مسا

برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در خاور میانه و  هانظر بودند که مبارزات خلق سخنرانان هم. ترکیه در منطقه دور می زد

ا نیروهای مترقی، توسط اختناق و ضعف نیروهای مترقی، برای مقابله ب هاپس از سال... آفریقای شمالی نظیر مصر و تونس و

راه به شکست  ىایران با سازش با نیروهای ارتجاعی و عقبگرد در نیمه 57به گمراه کشانده شده و همچون انقالب  هاامپریالیست

ند و در پی سرکوب نیروهای انقالبی اگرچه مبارزه هنوز ادامه دارد ولی نیروهای ارتجاعی بر مسند قدرت دست یافته. انجامیده است

اسالمی را پروبال داده و به عنوان  هاىنئولیبرالی خود، هر جا به نفعش باشد، نیروی هاىامپریالیسم در جهت برقراری سیاست. تندهس

تجاوزات  ،کنفرانس. کند برای نیل به آزادی سازماندهی می هابه حق خلق هاىو مانعی در برابر خواسته هااهرم سرکوب خلق

نظامی بر ایران را محکوم کرده و حق تعیین سرنوشت این کشورها را در مقابل  هاىتمهیدات و تحریم امپریالیستی به لیبی و سوریه و

 .داند و نه نیروهای تجاوزگر خارجی کشورها می نتحت ستم ای هاىخود مردم و خلق ىفاشیستی و مستبد حاکم، وظیفه هاىرژیم

استفاده از زبان مادری و  ىکراتیک و حق آزادانهودم هاىادیکنفرانس از مبارزات به حق خلق کرد در ترکیه برای نیل به آز

گوناگون ترکیه را  هاىخلق ىدولت ترکیه با حمایت نیروی ناتو، علیه هاىفرهنگ ملی به صورت رسمی حمایت کرده و سیاست

 .خیزد کند و از خواست خودگردانی خلق کرد در ترکیه به دفاع بر می محکوم می

آنها بر این بودند که تداوم این . اق ضمن ابراز خشنودی از برقرای این کنفرانس خواستار تداوم آن شدندنمایندگان کشورها به اتف

مثبت را  هاىمنطقه گام هاىل و نظریات نمایندگان این کشورها، در جهت همبستگی خلقئئی ضمن آشنائی بیشتر با مساهاچنین کنفرانس

 .برخواهد داشت

 .دست در دست هم با خواندن سرود انترناسیونال به این نشست دو روزه پایان دادند در پایان کنفرانس شرکت کنندگان

در یکی از این . ت نمایندگی ما با سایر احزاب و نمایندگانشان تماس برقرار کرد و به تبادل تجربه دست زدئدر طی کنفرانس هی

رفقای . خلق با سازمان حماس در نوار غزه مطرح شد ىهفعاالن جبه ىرابطه ،خلق برای آزادی فلسطین ىجبهه ىبا نماینده هاتماس

نمایند، ولی در مقابل  کنند و آنها را افشاء می مبارزه می خلق به صراحت به ما ابراز داشتند که آنها با نظریات حماس طبیعتا   ىجبهه

واحدی مبارزه  ىشغالگری در جبههنیروهای مخالف تجاوز و ا ىو تجاوزگری آنها برای پاکسازی قومی، با همه هااشغال صهیونیست

این شکل . شوند مسلحانه در دو جبهه دست نزده و متوسل به جنگ داخلی برای سرکوب هر دو طرف نمی ىآنها به مبارزه. کنند می

 .    مبارزه در شرایط کنونی از نظر آنها مردود است

 

 * * * * * * * * 

 

 

  پایانی کنفرانس خاورمیانه ىقطعنامه

 امپریالیستی و مداخالتها خلق ىطالبات عدالتخواهانه و آزادی طلبانهم مبنی بر
 

و احزاب مختلف از  هابا شرکت نمایندگان ملیت 2۳12اکتبر سال  21و  2۳که در تاریخ  هاکنفرانس دموکراتیک خلق

تانبول تشکیل شده بود با کشورهای مصر، تونس، مراکش، لبنان، فلسطین، اردن، ایران، عراق، سوریه، ترکیه و آلمان در شهر اس

 .موفقیت به کار خود پایان داد

عرب و مداخالت امپریالیستی به سوریه و در حالی که برخوردها  ىپا خاستهه ب هاىخلق ىاین کنگره که در رابطه با مبارزه

 ک رد بر ىآزادیخواهانه ىمبارزه ،ویژه در ترکیهه کشورهای منطقه و ب ىچنان ادامه دارد و در زمانی که در همه در این کشور هم

 :زنده هاىرود، کنفرانس ما به دنبال بحث ثیر گذاشته و به پیش میأدیگر مبارزات آزادیخواهانه ت
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یید أمبنی بر نان، تساوی، عدالت و آزادی است ت هااعراب را که بر اساس آرزوهای خلق هاىمحتویات قیام بار دیگرــ  1

 نماید می

تحمیل  ىکه وسیله را اوتوکراتیک هاىرژیم ،در خاورمیانه و آفریقا هاست که این مبارزات خلقی اأهم ر ،کنفرانس ما ــ 2

بیکاری،  ،ند و باعث تعمیقاوجود آورده شدهه ب محلی طبقات حاکمى  وسیلهه همیاران آنان که ب و هانئولیبرال امپریالیست هاىسیاست

 ند را هدف قرار داده استان وجهی به وخامت سوق دادهیتر به شدیدرا  هاشده و شرایط کار و زندگی خلق بینوائی تهیدستی و

دیکتاتوری اتوکراتیک بن علی و مبارک در تونس و مصر که اى هکنفرانس بر این نظر است که به دنبال سقوط رژیم ــ 1

ژمونی خویش تاکتیک و ه ىبه خاطر ادامه هاامپریالیست کردند، غربی اداره می هاىموازات منافع امپریالیسته کشورشان را ب

عادل  آزاد و ىوجود آوردن یک جامعهه با این همه کنفرانس پشتیبانی خود را از تداوم انقالب و ب. نداجدیدی را پیش گرفته هاىسیاست

 دارد اعالم می

کیه ت ىبزرگ غربی نه تنها در این دو کشور، بلکه در تمام منطقه با کسب همدستان جدید در صدد توسعه کشورهای ــ ۳

ند از اهمیت انئولیبرال را پذیرفته هاىاسالمگرا که سیاست هاىآن دسته از جنبش ،جدید هاىخود برآمدند، در میان این تکیه گاه هاىگاه

 .برخوردارند اىویژه

" آزادی"، "ستمگران ىمبارزه علیه" ،هاعرب را غنیمت شمردند با گفتمان هاىخلق هاىکشورهای بزرگ غربی که قیام ــ ۵

 .دنبال آزمایش آلترناتیوهای متفاوتی هستنده در سوریه ب اینک لیبی را عملی نمودند، ىعلنی نظامی علیه ىلهمداخ

که از  خاطر اینه باشد و ب قدر کافی قدرتمند میه باشد ب که متفق استراتژیک ایران می این سوریه به خاطر رژیم اسد درــ  ۷

نیستند، ترکیه را به عنوان قدرت  عملی نظامی علنی ىغربی که قادر به مداخله هاىستامپریالی .شود سوی روسیه و چین پشتیبانی می

 ىنظامی پیمان ناتو که تهدید مشترک علیه هاىپایگاه ىدر این رابطه، کلیه. خود قرار دادند ىمداخله گرانه ىضربتی در مرکز نقشه

 .ندعده که در ترکیه قرار دارند باید برچیده شو ویژه آنه ب ،ستهاخلق

دارو  از دیروز کرده و نه تنها" برادر اسد"امروز را جایگزین " اسد دشمن"حکومت حزب عدالت و توسعه که سیاست  ــ 7

 از نظر نظامی ارتش چنین از نظر سیاسی نیز شورای ملی سوریه و نماید، هم طور علنی پشتیبانی میه ب مسلح در سوریه هاىدسته

آنها را مسلح نموده، قرارگاه، پایگاه در اختیارشان قرار  هاشیوه و هاراه کار ىا استفاده از کلیهو ب دهد می آزاد سوریه را سازمان

    .نماید مین میأراهبری ت، هادهد، پشتیبانی لوژیستیک و همآهنگی به آنها آموزش می ،دهد می

سوریه  ىس آنها آمریکا علیهأر رتحرکات مقدماتی جهت مداخالت نظامی کشورهای بزرگ غربی و د ىکنفرانس ما، کلیهــ  8

مبارزات به خاطر صلح عادالنه و پایدار اعالم  ىاز کلیه را پشتیبانی خود. کند محکوم می ایران را شدیدا   ىدنبال آن مداخله علیهه و ب

 .کند می

بزرگ  هاىست دولتقبال سوریه را که دست در د ترکیه در هاىمنطقه را در مقابل سیاستى هاچنین کنفرانس ما، خلق هم ــ 9

یا اسد، "کنفرانس گفتمان . کند به هشیاری دعوت می ،س آنها آمریکا عمل نموده و متکی به نفاق مذهبی استأامپریالیستی غرب و در ر

دارد که یک  آنها اعالم می ىکشاند را مردود شمرده و متفاوت از اینها و علیه که راه حل را به بن بست می" یا مداخالت نظامی

 کند که چنین مخالفتی کید میأکنفرانس ت .ست و از آن پشتیبانی می نمایدهایسیون خلقی، دموکراتیک و الئیک در جهت منافع خلقاپوز

 اىکنفرانس ما، از مطالبات و مبارزاتی که در جهت سوریه. باشد می ،منطقه هاىخلق ىسوریه و کلیه هاىخلق سود منافع اساسیه ب

 .نماید ند پشتیبانی میادست آوردهه حق تعیین سرنوشت خود را ب هاآزاد، مستقل که در آن خلق

عده  نه از آن ،کند در جهت کسب حق تعیین سرنوشت خویش پشتیبانی می هاخلق اىتوده هاىکنفرانس ما از فعالیت ــ 1۳

م کوبیدن اپوزیسون واقعی در جهت در ه هاو علیرغم خلق هایابند و جدا از خلق سازمان می ،که از بیرون تغذیه کرده ئیهافعالیت

ر این رابطه کنفرانس ما، همبستگی خویش از مبارزات خلق کرد در کردستان غربی که در جهت تعیین د. کنند عمل می هاخلق

 ،و از مبارزات خلق فلسطین که صهیونیسم اسرائیل را هدف خویش قرار داده دارد اعالم می مبارزه ،سرنوشت خود و خودمختاری

اشغالی فلسطین از سوی اسرائیل و کسب عضویت سازمان  هاىکنفرانس می پذیرد که ترک بدون قید و شرط سرزمین. داعالم می دار

 .باشد منطقه می هاىخلق ىملل به عنوان دولتی مستقل و هژمن، به سود کلیه

 ىنتیجه در زنان ىلیهویژه عه در منطقه ب جنسیت گرایانه شدت فشار و ىکنفرانس با حرکت از این واقعیت که کلیه ــ 11

دموکراتیک انقالبی و اعتراضی باید اهمیت خاصی در  هاىجنبش ىو شرایط اجتماعی موجود بوده، اشاره دارد که کلیه هاسیاست

کنفرانس ما، از مبارزات . زنان مبذول دارند ىی طلبانهئجهت حفظ دستاوردهای زنان و مطالبات تساوی خواهانه و آزادیخواهانه و رها

اسرائیل درود  هاىبه زندانیان زندان. نماید ترین بخش مبارزات مردمی در منطقه پشتیبانی می مهم ىمثابهه زنان ب ىخواهانهآزادی

 .فرستد می

ادامه دارد، به عنوان بخشی از مبارزات خلقهایمان در  ترکیه هاىی که در زندانئپذیرد که اعتصاب غذاها کنفرانس میــ  12

 .کند مطالبات اسیران را پذیرفته و از این مطالبات پشتیبانی می بوده و راه آزادی و دموکراسی

طور ه که در اینجا متبلور شده است ب هاکنفرانس امیدوار است که اتحاد مبارزاتی و عزم اخذ سرنوشت مشترک خلقــ  11

 .یافته ادامه یابد و در شرایط نوین تکرار گردد سازمان

 

 * * * * * * * 

 

 !تها از ایران و منطقه کوتاه باددست امپریالیس
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مرکزی و دفتر ى مین سالگرد جانباختن رفیق قدرت فاضلی عضو کمیتهابه مناسبت سی

 (توفان)سیاسی حزب کارایران 

 از رفیق قدرت فاضلی از زبان یک همرزماى یادنامه
 

 
 شمالى ستاره

 سال پیش در 1۳در  (توفان)ری حزب کار ایرانعضو رهب رفیق قدرت فاضلی مارکسیست لنینیست برجسته و خستگی ناپذیر،

ما . اری جمهوری اسالمی حماسه آفرید و قهرمانانه جان باخت دجالدان رژیم سرمایه ىوحشیانه هاىزیر شکنجه در 11۷2دی ماه  

( بهمنی)ا چیتگرمناسبت اولین سالگرد جانباختنش از زبان همرزم وی رفیق زنده یاد، حمید رضه را که ب اىبدین مناسبت  یاد نامه

ران حزب کارایران اهواد ىنشریه "راه توفان"به نگارش درآمده و در  11۷1مرکزی و دفتر سیاسی حزب در دی ماه  ىعضو کمیته

دهیم و یاد این رفیق قهرمان را گرامی  انتشار می( 78شماره ) توفان الکترونیک ىاین شماره در منعکس شد را 1۳ ىشماره

کنار هزاران  جمهوری اسالمی در دیوصفتان  رفیق قدرت فاضلی توسط ىو درهم کوبیده و شکنجه شده پیکر متالشی .داریم می

  .که شاهد محاکمه و مجازات این جانوران خون آشام توسط دادگاه خلقمان باشیم روزی به امید .اعدامی دیگر در گلزارخاوران  دفن شد
 !داریم رامی میجانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را گ ىیاد همه  

 !اری جمهوری اسالمیدنفرت بر رژیم سرمایه ننگ و

 توفان ىئت تحریریهیه

 3193دی ماه 

سال . گذرد رفیق قدرت فاضلی می ،تابناک جنبش کمونیستی ایران ىیکسال از شهادت حماسه آفرین سردار بزرگ حزبمان و ستاره« 

که  دیگر از او پوست و استخوانی  تحمل بیش از یکسال شکنجه هنگامیچنین روزهائی این رهبر خردمند حزبمان پس از  گذشته در

از او خاطرات فراموش نشدنی بسیاری دارم . دست دژخیمان جمهوری اسالمی به شهادت رسیده بیش نمانده بود با سربلندی و افتخار ب

 هاىمیان مردم، از فعالیت ، از محبوبیت او درهاتوده قدرت سازماندهی، از قدرت نفوذ او در از. توان آورد این جا نمی که همه را در

.... ش، از ابتکار و خالقیت او واعشق و ایمان او به کمونیسم و حزب، از بینش علمی و دوراندیشی سیاسی خستگی ناپذیر او، از

ه ظیفه را حداقل باین و ا  را نگاشت که حتم مبسوط آن ىیک مجموعه توان در مطالب گفتنی بسیار است که اگر فرصت دست داد می

طور که یافته  خواهم او را آن اما دراینجا می. بردیم ، انجام خواهم داد دوشادوش او پیکار مشترکی را پیش می هاکه سال عنوان کسی

 .اوست ىش ترسیم نمایم، خطوطی که خود سرفصل جزوه و یا کتابی دربارهاخطوط کلی بودم در

ظور روشن ساختن وظایف خویش و درک صحیح بر فعالیت انقالبی و به منظور کنیم تنها به من ما ازرفیق قدرت یاد می

دریغ او به کمونیسم، از عشق او به تشکیالت و از ایمان او به مبارزه و از سرسختی و استواری  او، از وفاداری بی سرمشق گیری از

 یک انسان بزرگ است که در توا و سپاسگزاری ازپاسخ به یک زندگی پرمح ،رفیق قدرت تجلیل ما از. او در راهی که برگزیده بود

حماسه  ،زحمتکش ایران و اعتالی مارکسیسم لنینیسم هاىخاطر رهائی خلقه سنگر نبرد ب مدت عمرکوتاه ولیکن پربار خویش در

ترین نقاط درخشان  و حماسه آفرینی که برجسته هاهمه قهرمانی روی این تبلیغاتی رژیم خمینی که بر هاىدر شرایطی که دستگاه. آفرید

را در زیر ذره ... و هاو روحانی ها، کیانوریهافلگی و نامردمی تمام سرپوش گذاشته و درعوض طبریتاریخ مقاومت ایران است با س  

رفیق قدرت  اندازند، تخم عجز و ناامیدی ، سرخوردگی می افشانند، تجلیل از بین بزرگ کرده و با آنها شوهای کذائی تلویزیونی راه می

حیثیت مبارزه  مقابل ارتجاع ایستادند و با ایثار خون خویش به پاسداری از چنین در نیبی نشان که ا و هزاران قهرمان گمنام و هاو صد

ترین تجلیات روح  که عالی این قهرمانانی باشد که با الهام از. توان ادا نمود یست که میایفهظپرداخته و تسلیم نشدند، حداقل و

راه سرنگونی آن از بذل هیچ  کینه و نفرت خود به ارتجاع افزوده و در ترین غرائض حیوانی گردید، بر تعرض پست شان مورداانسانی

 .کوششی دریغ ننمائیم

او پیوسته .گرفت  رفیق قدرت سرشار ازخردمندی،شهامت و دلیری بود که از وفاداری او به مارکسیسم لنینیسم سرچشمه می

مارکس، انگلس، لنین و استالین  هاىرا بر اساس اندیشه نمای مطمئن خویش دانسته و تفکرات خود طبمارکسیسم لنینیسم را یگانه ق

 وحدت و از. پوالدین برای پیشبرد اهداف انقالبی حزبش برخوردار بود اىاو از شوقی سوزان به مبارزه و اراده. کرد استوار می

لمللی اقبال جنبش بین قبال خلقش و در ته  وظائف خویش را درپیوس او. کرد سالمت حزب چون مردمک چشمان خویش حفاظت می

ایمانی مطلق به پیروزی مارکسیسم لنینیسم . ایستاد داد و دمی از اجرای آن باز نمی ترین شکل انجام می مارکسیستی لنینیستی به عالی

تابناک بشری  ىش برای این آیندهامبارزه ىمهدانست و ه شک از آن پرولتاریا می دوران ساز کمونیسم داشت و آینده را بی ىو اندیشه
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فضائلی که تجلی از خصوصیات  خلقمان است، متعهد به پرولتاریا بود و . که مشحون از سعادت و رفاه و آسایش زحمتکشان است، بود

دادند و در  امر اجرای این تعهدات گذشت و مردم مهربان و قدرشناسمان نیز چه خوب پاسخ این فداکاری را ش درازندگی ىهمه

شب پرستان کوردل، از سراسر مازندران و محمود آباد گرد آمده بودند و  ىبیدادگرانه ىلطهاین رفیق علیرغم س   ىبزرگداشت خاطره

 ىصدف در سینه رفیق قدرت گوهر گرانبهای حزبمان بود که  چون مرواریدی در.را گرامی داشته و از راه او تجلیل کردند یاد او

او براساس تجارب .یک انقالبی بزرگ مبدل گردیده را با مارکسیسم لنینیسم درهم آمیخت و ب او تجارب خلق خود. افتپرورش ی هاتوده

وبا تکیه مجدانه بر خلقی که  (که خوب آن را آموخته بود)ایران ىخلقمان، براساس تجارب جنبش مارکسیستی لنینیستی هفتاد ساله

 .سیست لنینیست بزرگ تبدیل گشتبود به یک مارک او ىآفریننده و پرورنده

 !شمال بود ىرفیق قدرت ستاره
شمال ایران  ىمنطقه توانست حزب ما را در ،کارگر ىاو با پیروی از مارکسیسم لنینیسم و آرمان واالی خدمت به خلق و طبقه

و زمینداران  هافئودال ىعلیه مبارزه دوران انقالب و در نقش عظیم رفیق قدرت در. یک حزب فراگیر تبدیل نمایده گسترش داده و ب

او را در میان  اىسابقه بزرگ شمال و تقسیم زمین بین دهقانان توسط شوراهای ده که با رهنمودهای رفیق تشکیل یافته بود به طرز بی

ایت او که با هد کارگران شمال و اعتصابات و اعتراضاتی هاىدفاع پیگیر او از خواست. یان شمال ایران محبوب نموده بودئروستا

عنوان مدافع سرسخت پرولتاریا ه را ب کا، او.چ ىمبارزات کارگران شیالت مازندران و کارخانه در شکل گرفته بود، خصوصا  

یافت نقش  جا که دفاع از آزادی، دفاع از منافع زحمتکشان و دفاع از منافع دهقانان و پرولتاریا سازمان می در شمال ایران هر. شناساند

مبارزه  رفیق قدرت در. بود اىراهنمای مبارزات توده اختر ،آسمان شمال حق دره او ب. آن متجلی بود شکال مختلف دررفیق قدرت به ا

ترین رل را در پیروزی حزبمان و پیشبرد  مهم او یقینا  . فراکسیون راست که در پائیز شصت در حزب شکل گرفت بی نظیر بود ىعلیه

راست، به حزبمان یاری داد تا بتواند از انشعاب سر بلند بیرون آید  هاىرخورد به اپورتونیستب اصولی رفیق در کدا  ؤروش م. آن داشت

 .ترین نیروهای حزب را به دور خویش جمع نماید و بهترین و رزمنده

 او با وسعت اطالعات و معلومات خویش با گردآوری اطالعات و تعقیب حوادث و اتفاقات و. فرزانه بود رفیق قدرت خردمند و

اگر حزب .حزب را درقبال آن آماده نماید شد که تحوالت سیاسی را پیش بینی کرده و درک دقیق علمی آنها قادر با بررسی  دیالکتیکی و

یک هفته نیز  یاین شرایط سخت حت و فعالیت تبلیغاتی حزب در هاما با یورش رژیم ارتجاعی خمینی ازهم نپاشید، اگر انتشار ارگان

همه دستگیری و اعدام استوار  نتیجه است و علیرغم آن اگر پیگردهای وسیع رژیم برای متالشی کردن حزبمان بی دچار وقفه نگردید،

حزب جاری بود و رفقائی چون رفیق قدرت سکان کشتی  رفیق قدرت در هاىاین نهفته است که آموزش رویم، همه در به پیش می

 .دیده، بهره مندند از مکتبی که این رفیق آموزش دست داشته و حزب را در

انقالبی با اولین یورش وحشیانه ارتجاع مبارزه را رها کرده و  هاىشرایطی که پهلوان پنبه در.رفیق قدرت بی باک و دلیر بود

جلوتر از هر  بایست پیشاپیش و می هاسأو ی هاشرایطی که برای مقابله با تردیدها و دودلی بودند، در.... سپرده" گل نی"وقته را ب نآ

که  اىتوطئه ىواسطهه خردادماه ب یحت پیش و هاکه از مدت پرچمداربود، او با وجود این ،به جان خرید فیقی باالترین خطرات رار

ترین  دنبال او بودند، رفیق با شجاعت تمام و خطرناکه جان او شده بود، متواری بود و نیروهای ارتجاع همه جا دربدر ب ىعلیه

مبارز انقالبی  باکی که زیبنده هر ما درس دلیری و بی ىبا شهامت خویش به همه او. پذیرفت نه میحزبی را داوطلبا هاىموریتأم

 . کف و شوریده حال بود او همواره جان بر. آموخت است می

 ىشکنجه و مرگ، روحیه هاىراه آزادی،  نهراسیدن از سختی پایداری و استقامت در. رفیق قدرت مقاوم و پوالدین اراده بود

پوالدین را درهم شکند،  ىمداوم نتوانست  این اراده ىیکسال شکنجه.رفیق بود ىعشق و ایمان، از خصوصیات برجسته ر ازسرشا

برادرش را را  یحت.گانش شکنجه کردنددمقابل دی را در همسر و فرزند، خواهر و برادر او. دشمن را به زانو درآورد، اما کالمی نگفت

این  ىاما همه. را وادار به تسلیم نمایند تا او.... شالق تعیین کرده بودند، به اوغذا ندادند و ىیرههر روز برای رفیق ج. نیز کشتند

 شکست او اگر خلق درهم می. کرد پیوندی پوالدین آنها را بهم مربوط  می. راه او ازراه خلق جدائی ناپذیر بود. فشارها بی نتیجه بود

آرمان خود، ازحزب خود و رفقای خود دفاع  تحمل کرد، با سربلندی از مردم خود و از جه رااو با سربلندی شکن. آمد پای در می نیز از

همین مردم جاودانه  هاىدل ام با ننگ و نفرت نفروخت و عاقبت با نثار جان خویش درؤکرد و آنها را به ارتجاع کوردل، به زندگی ت

ماست که  بر. حزبمان جاری است او در هاىاندیشه.میرد ، هیچگاه نمی او نمرد زیرا خلق ما که او جزئی از این خلق قهرمان است. شد

را  او هاىکه اندیشه به خلق و انقالب بیاموزیم و با مستحکم کردن پیوند خویش با حزبی سرشار ازعشق و ایمان او ىروحیه از

 .ن نهاد، از هیچ کوششی دریغ ننمائیمش را برای اعتالء و گسترش آاورزید و هستی که او بدان عشق می راهنمایش بوده، با حزبی

یم که راهی را که او روشن کرده است، ابا او پیمان بسته. چنان سربلند نگاه داریم را هم یم که حزب اواما با او میثاق بسته 

 .استوار و قاطع همچون او ادامه داده و از این طریق سعادت پرولتاریا و زحمتکشان را فراهم نمائیم

را دنبال کرده و نخواهیم گذاشت که  او هاىن مردمک چشمان خویش دفاع کنیم و با افتخار و سربلندی اندیشهازوحدت حزب چو

 » .او همیشه میان ما زنده است. خون او پایمال شود

 !رفیق قدرت فاضلی ىجاودان باد خاطره

 !درود به خلق و حزب قدرت پیروز

 11۷1دیماه ( بهمنی)حمید رضا چیتگر
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مستقل کارگری  هاىگسترش تشکل ،نیاز جنبش کارگری ترین فوری

 !است
 

و  اىو توده داشتن تشکیالتی مستقل ،ترین محور اصلی ،در شرایط کنونی جنبش کارگری نیازهای صنفی و سیاسی تحقق برای

  .سراسری کارگری است

 هاىو زحمتکشان و بازنشستگان جامعه و خانواده حیات کارگران داخلی و خارجی اقتصادی و اجتماعی ىههمه جانب هاىفشار

 هاىمین اجتماعی همگانی، حذف کارگاهأدرمانی و ت هاىعدم بیمه قراردادهای موقت و سفید امضاء،.  آنان را به مخاطره انداخته است

نایع و تولید داخلی، عدم حمایت از ص و هاجهانی سازی قیمت و ها، حذف یارانه هاسازی نفر از شمول قانون کار، خصوصی 10زیر

مسکن و  ىهزینه ،لعادهافوق هاىگرانی ،عدم امنیت شغلی و گسترش بیکاری ، دستمزدهای زیر خط بقاء، هاورشکستگی کارخانه

اقتصادی و مبادالت بانکی امپریالیستی، کاهش ارزش ارز داخلی در  هاىثیرات تحریمأو ت و مواد غذائی و پوشاک درمان و آموزش

 از بخشی تورم و نصف شدن قدرت خرید کارگران و زحمتکشان نسبت به سال گذشته، ىلعادهاخارجی و افزایش فوقمقابل ارزهای 

  .مشکالت آنهاست

آذر ماه طوماری اعتراضی با سی هزار امضاء که توسط فعالین سندیکائی و جنبش کارگری تهیه شده بود  28گذشته  ىدر هفته

 :آید س جمهوری اسالمی ارسال گردید که متن کامل آن در زیر میبرای وزیر کار و ریاست جمهوری و مجل

 

 با سالم 

 

مین أها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و ت اعتراض به سطح دستمزد ،ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار

های مختلف سراسر  ارگری از کارخانهاجتماعی و دیگر مسائل و مشکالت کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای ک

ها و امضای  ید این نامهآ  یایم اما به نظر م را به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی داده کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آن

 ؟ !بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است

اول طرح  ىهای کشور پس از اجرای مرحله درصد کارخانه ۵۳ا بر اذعان برخی از مقامات رسمي، بیش از بن! جناب وزیر

ها هزار کارگر اخراج و از کار  ند، در این مدت صدایینی در حال نابودئاند یا با ظرفیت بسیار پا ها یا به تعطیلی کشیده شده قطع سوبسید

مزایای  ىشود، کلیه  یخیرهای چندین ماهه پرداخت مأها با ت کارگران در بسیاری از کارخانهاند، دستمزد زیر خط فقر اغلب  بیکار شده

خود را دریافت  اىها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه ده

گیرند در حال خرد شدن است و در   یای زندگی با حقوق ناچیزی که مه ها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه کنند، کمر صد  یم

نیز  9۳پایانی سال  هاىیک سوم ماه ىتصویب شد در حال حاضر به اندازه 91هزار تومانی که برای سال  189شرایطی که دستمزد 

شور در مورد وضعیت کارگران است ک هاىها و خبرگزاري بسیاری از روزنامه ىها سر تیتر هر روزه قدرت خرید ندارد و تمام این

اید بلکه در کمال  وقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده آن

 ضد کارگری ىتر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب الیحه تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بد بي

کارگری در حال  ىها خانواده قانون کار در مجلس شورای اسالمی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیون ىاصالحیه

شرایط "قانون کار تحت عنوان  ۳1 ىای به ماده ها را نیز با وارد کردن تبصره تبدیل شدن به تلی از خاکستر است همین دستمزد

باز  هاىائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجعمال  منجمد نم "اقتصادی کشور

مین اجتماعی را نیز أمین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تأتر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین ت هم بیشتر و راحت

 . ما کارگران سرریز کنید ىبر گرده

 

صدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به  که شما در "باری"انید و آگاه باشید این بد! جناب وزیر

اید و با  آنان پیشه کرده هاىمتبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواست ىشما و وزارتخانه. منزل نخواهد رسید

اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال  ر دستور گذاشتهای که در مورد قانون کار د اصالحیه ىالیحه

ای تردید به خود راه ندهید که ما  ذره. کنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسالمی و استعفایتان هستیم  نمي

تر بر قوانین کار و   یا و وارد کردن اصالحات ضد کارگره کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزد

منزلت، آبرو، حیثیت و شرافت ما کارگران در گرو معیشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و . مین اجتماعی ساکت نخواهیم نشستأت

تصویب در اختیار مجلس  ضد کارگری قانون کار جهت ىرو و از آنجا که اصالحیه ای تردید نخواهیم کرد از این شرافت خود لحظه

های مختلف سراسر  امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه 1۳۳۳۳حدود  شورای اسالمی گذاشته شده است تعجیال  

آوری شده است  مین اجتماعی جمعأها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و ت کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزد

دهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسالمی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش  یتحویل شما م

لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از . اند نخواهند داد از آنچه که تاکنون تحمل کرده

 : ریمدا  یسوی این کارگران اعالم م

 . متوقف شود مین اجتماعی باید فورا  أوارد کردن هر گونه اصالحات ضد کارگری در قوانین کار و ت -1
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های منتخب مجامع عمومی  مین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نمایندهأهر گونه اصالحی در قوانین کار و ت -2

ادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان د کارگران کارخانه

 . سراسر کشور با آن دست به گریبانند

قانون کار و با نظارت  ۳1 ىو بدون فوت وقت بر مبنای ماده باید فورا   یحداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته م -1

 . ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه نماینده

ها پیمانکاري، اجرای کامل و  هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکت ىنوسازی صنایع، مصوبه 1۳قوانینی از قبیل ماده  -۳

ر کارگران در متن طوما هاىترین خواست  عاجل ىمثابهه که ب ئیهاکارگران ساختمانی و تمامی خواست ىکلیه ىنقص بیمه بي

 . کار بسته شوده ها ب باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات الزم برای عملی شدن آن  یاعتراضی قید شده است م

، شیث اماني، یشاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمد: ها از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد

  زاده ، جعفر عظیمیپروین محمد

۳9122۳۳99۳1   ۳91211۷8772   ۳9192۵۵۳717  

 نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری نمایندگان مجلس شورای اسالمی : رونوشت

  1191آذر  28

کارگر و زحمتکشان و ى هطومار اعتراضی فوق که در واقع خواست مشترک طبق ىدر تهیه اقدام مشترک فعالین سندیکائی

. درک مشترک از ضرورت اقدام مشترک است که بسیار مثبت و قابل تقدیر است ىقبل از هر چیز بیان کننده ،تبازنشستگان ایران اس

حفظ این ارتباطات و گسترش و ارتقاء آن به تشکیالتی دائمی و سراسری نیاز مبرم و حیاتی جنبش کارگری ایران در شرایط فعلی 

 . است

به  هاامپریالیست مقاومت در برابر و آنی هاىدر جهت کسب خواست کارگر ىقهطب در مقابل دشمنان داخلی و مبارزه مقاومت

گرفته است قصدشان ایجاد  ئی که کار و زندگی و معیشت آنها را نشانههاکه با تحریم کارگر ایران ىدشمنان خارجی طبقه عنوان

مینیاتوری دست نشانده و  هاىآوردن رژیم ایران و روی کار ىجنگ داخلی و تجزیه هاىکور اجتماعی و فراهم شدن زمینه هاىشورش

و پیوند آن با سایر  کارگر ىاز طریق وحدت و همبستگی و تشکیالتی سراسری و مستقل طبقه با هوشیاری و وابسته می باشد، تنها

کارگران  ىچاره .ساخت یعفریت خارجی را خنث هاىمقابل عفریت داخلی ایستاد و توطئه توان در اقشار زحمتکش جامعه است که می

  !وحدت و تشکیالت است

 

* * * * * * * 

 

 روانى ظلم و ستم 
 مرفه سفید پوستى طبقه

 
 

چپ  ىتجزیه و تحلیلى از نگاه چپ اثراستفان بکمان نویسنده ــبرگرفته از  کتاب فلسطین و اسرائیل 

 سوئدی

 
 .  مشوی نفرت انگیزتر هم می هاو با گذشت سال ،نفرت انگیز هستیم هاما سفید پوست

 هایئو آسیا هایئشوم که تحمل بودن در میان آفریقا متنفر می اىلحظاتى وجود دارد که من از خودم و از پوست سفیدم تا اندازه

 .من یک ستمگر روانى و اقتصادى هستم ،کنم مرفه جهان را نمایندگى می ىمن طبقه. را ندارم

ما در . کنیم را کنترل می ،نفت و فرهنگ ،ما تمام بازارها. یماشیدهو نیازهاى خودمان به بردگى ک هاخاطر ارزشه ما جهان را ب

 . گیریم ما در مورد فرهنگ آنها تصمیم می ،گیریم مورد نفت آنها تصمیم می

ند و نفت خودشان را خودشان اخودشان توزیع نکرده ،نداکه خودشان تولید نکرده طور که کشورهاى نفت خیز تا زمانی همان

زندگیشان  ىشیوه ،که به فرهنگشان وانند آزاد باشند و به ٽبات دست یابند کشورهاى در حال توسعه نیز تا زمانیت ند نمیانفروخته

 . دست بیاورنده توانند آزاد باشند و اعتماد به نفس و تسلط به نفس ب عمل و ارزش ذاتى ندهند نمی ىاجازه

 ىکلیه ،جز از طریق اعمال خشونت کنترل نماینده را ب توانند منابع طبیعى خود طور که کشورهاى نفت خیز نمی و همان

توانیم به آنها حقوق مساوى  ما نمی. کشورهاى در حال توسعه نیز باید ما را با خشونت ناگزیر سازند که به آنها برابرى فرهنگى بدهیم

 . داد و این کار را انجام خواهند ــدست بیاورند ه آنها باید حقوق مساوى خود را ب ،اعطاء کنیم
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کمونیستى  هاىانقالب سوسیالیستى که دولت: آنها بخشى از یک انقالب واحدند ،نفت و فرهنگ به یکدیگر مرتبط هستند ــآزادى 

 .نداارى سفید پوست در خالل نیم قرن با آن مبارزه نمودهدو سرمایه

از  ،هراسد که او می به دلیل این ــیرد گ به تمسخر می ،کند عباراتى که انسان سفید پوست تحقیر می": انقالب"و " خشونت"

 .هراسد زندگى خود و جایگاه ممتاز خود می

خشونت  ،خودش ،کند که برترى پذیرد و هرگز تصور نمی یخودش نم هاىجز شیوهه دیگرى را ب هاىفرد برتر هرگز شیوه

 . است

ى ئهاپیوسته در حال رشد هستند و اینها همان صورتىه کم و بیش ناخودآگاه ما ب ــ تحقیر ،کم و بیش ناخودآگاه ماــ خشونت 

. شوند خودپسندى نفرت انگیزتر می ــعصبى  هاىما از جوش ىرنگ پریده ىچهره. کنند چنین نفرت انگیز می هستند که ما را این

ن تفاوت میان چین ریزد قادر به گذارد خودخواهى به عمق ما نفوذ کرده است و مغز ما را مصادره نموده و آن روزى که به بیرون می

 .      نخواهیم بود هامغز و روده هاىخوردگی

خوانم که  در بند که من آنها را فقط زمانى انسان می ــ ىجهانى از مخلوقات گرسنهــ سرور  ،انسان سفید ،چنینم من این

 . کید کنمأخواهم بر روى برترى خودم ت می

 . برتر و اهانت آمیز هستند ىطبقه هاىیم از هر نقطه نظرى ارزشکن کارگرى که استٽمار می ىما نسبت به طبقهى ارزشها

ما . کافى سازماندهى و متحد نمایند ىتوانند خود را به اندازه که آنها براى مبارزه با ما نمی کنیم به دلیل این ما به آنها توهین می

 ىکه پروژه شماریم به دلیل این ما آنها را حقیر می. آنها هنوز فئودالى است ىکه جامعه کنیم به دلیل این حقوق آنها را انکار می

خشونت  هاىما از شیوه. نداکه آنها انقالب نکرده کنیم به دلیل این ما آنها را تحقیر می. ندااستثمارى نو استعمارى ما را ملى نکرده

 .  شویم کنند هراسان می آمیزى که آنها براى انجام انقالب از آنها استفاده می

خشونتبارى که براى ملى نمودن اموال ما استفاده  هاىخندیم و از روش می ،کنند که از سوسیالیسم صحبت می زمانیما به آنها 

که نشان داده  ملى شده بى اعتمادیم و آنها را به محض این هاىشرکت ىما به شایستگى آنها براى اداره. شویم کنند هراسناک می می

 کنیم به دلیل این ما به آنها تف می. دهیم مورد استهزا قرار می ،شود هینه سازى دگرگون نمیب ــ ىاقتصادشان از طریق حلقه ،شود می

 . شود منجر نمی ،و مانند آن ،"کراسىودم"که انقالب آنها بالفاصله به 

ک فرهنگ مستقلى که  دارند را کوچ ىباقیمانده ،دهیم ما کمبودهاى آنها را در مورد فرهنگ مدرن مورد تمسخر قرار می

ٽیر فرهنگ ما قرار أکنیم زمانى که فرهنگ آنها تحت ت ما آنها را تحقیر می. کنیم عنوان عقب مانده قلمداد میه شماریم و به آنها ب می

 . توانند از ما تقلید کنند کنیم که نمی ما آنها را به این متهم می. کنند که از ما تقلید می کنیم به این گرفته است و آنها را متهم می

 .یماکارگر رفتار کرده ىکنیم که همواره با طبقه سفید به همان طریقى رفتار می ــغیر  هاىبا تمام انسان ما

که ما ساختار زندگى اجتماعى  ،زنیم سر باز می ،یماکارگر ساخته ىکارگر را طبقه ىیید این که این ما هستیم که طبقهأما از ت

که اینها  و این ،یمئتوانیم از آن بهره بردارى نما ختارى را به آنها تحمیل کنیم که ما مییم که ساایم و تالش کردهاآنان را نابود نموده

 . سیاسى و فرهنگى هستند که در جهان غیر سفید وجود دارد ،بحران اقتصادى ىریشه

 امپریالیسم روانى 

 ىبر روى توسعه اىٽیرات نابود کنندهأنماییم که ت یمان فشارى را بر روى جهان غیر سفید ایجاد میهاما توسط جایگاه و ارزش

توانیم از آن در جهت استثمار  وضعیتى  که می ،دهیم توسط این فشار ما دیگران را در یک وضعیت بحرانى روانى قرار می. آنها دارد

 . فرهنگى و سیاسى بهره بردارى کنیم ،اقتصادى

در حال حاضر . ز فعالیت مداوم امپریالیستى جهان سفید استخوانم چرا که این بخشى ا می" امپریالیسم روانى"من این فشار را 

 هاىاو در تقالى استفاده از روش. خود را اعمال نماید ىلطهامپریالیسم در درجه اول به دنبال این نیست که از طریق کسب فتوحات س  

دیگران  ىد اقتصادى ممکن را به هزینهآنها بتواند بیشترین نفوذ ممکن و بیشترین سو ىوسیلهه سیاسى و روانى است که ب ،اقتصادى

 . کسب نماید

و مردم آمریکاى جنوبى  هایئآسیا ــ ىئلطه کشیدن آفریقاٽرترین روش ما جهت به زیر س  ؤامپریالیسم روانى در حال حاضر م

د براى به انقیاد ست که در جهان کشورهاى سفیا چنین روشی این هم. کنیم بردارى استفاده می روشى که ما آن از براى بهره ،است

 . طبقاتى است ىبرتر در مبارزه ىطبقه ىامپریالیسم روانى اسلحه. شود کار گرفته میه کارگر ب ىکشیدن طبقه

که ارزش یک دولت یا انسان بیش از یک دولت و یا انسان  ،دهند تشکیل می هابخش بنیادى در امپریالیسم روانى را این ارزیابی

 ،تر است توسعه یافته ،از تحصیالت باالترى برخوردار است ،چه زن و چه مرد ،خود دیگر است چرا که او در زندگى

بر اساس تاریخ و شرایط اقتصادیشان مورد قضاوت قرار  هاو انسان هابه عبارت دیگر دولت. است" تر متمدن"و  "تر کراتیکودم"

صیل نکرده از منزلت انسانى کمتر و یک دولت عقب مانده کند که یک انسان تح ید میائامپریالیسم روانى ت ،کالم ىخالصه. گیرند نمی

 . از حق بقاى کمترى برخوردار است

باید از  هاانسان ىدارد که همه می کند و همزمان مدعیست که در جهت تحقق این اصل گام بر فردى که چنین قضاوتى می

 .   امکانات مساوى برخوردار باشند یک فریبکار و یا یک فاشیست است

عنوان معیار استفاده ه ب" کراسىودم"کند و از میزان تحصیالت و میزان  الیسم روانى همواره تشابهات را اعمال میامپری

 .گیرد حیت در باالترین مقام قرار مییزمان البته مس شود و در آن عنوان معیار استفاده میه چنین از مذهب ب اغلب هم. نماید می

کنم که توسط بخش غربى جهان سفیدها اعمال  طومار به آن امپریالیسمى محدود می ید من خود را در اینآ چنان که برمی)

 .(  تواند به همان شیوه مشخص شود کید کنم که امپریالیسم شوروى نیز میأخواهم ت در اینجا من می. شود می

ه در آن تکنولوژى توسعه ک ،را کشورى دارد که بیسوادى در آن لغو شده است ارزشباالترین  ،بر اساس امپریالیسم روانى

گیرند نباید اٽرى  ى که در باالى فهرست قرار میئدر کشورها. کراسى پارلمانى حاکم بر جامعه هستندودم هاىمسیحیان و ارزش ،یافته
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صورتى نامساوى ه یش بهااز طرف دیگر چیزى از ازرش کشورى که امکانات صنعتى و سرمایه ــاز فئودالیسم وجود داشته باشد 

 .   شود ند کاسته نمیام شدهتقسی

 . قرار دارند ،ىئآسیا ــ ،آمریکاى شمالى یا استرالیا ،اروپاى غربى ،به عبارت دیگر در باالى فهرست کشورهاى ما

ه کشورى با اسالم ب. شود گیرند که توسط امپریالیسم روانى اعمال می کشورهاى دیگر در معرض فشارى قرار می ىکلیه

اگر این کشور در . گیرد تر از ما قرار می ینئبسیار پا اىدر رتبه ،از لحاظ ارزش ،درصدى 6۳بیسوادى  عنوان مذهب رسمى و یک

 .رود ین میئاز این هم پا ،ضمن داراى ساختارى فئودالى باشد

ى ئاگر دولتى از ارزش باال. مردم قائل نیست یک امر بسیار معمول براى امپریالیسم روانى اینست که تفاوتى میان دولت و

شود که اگر ساختار آن فئودالى باشد مردمش نیز فئودالى  نتیجه این می. شوند برخوردار است مردم آن نیز از آن ارزش برخوردار می

 . هستند

 ،دیکتاتورها در یونان. نماید امپریالیسم روانى اینست که خود را فقط بر روى جهان غیر سفید متمرکز می ــ یک ویژگى دیگر

تفاوت میان  ،ارزشى برابر با ارزش انسانى ما داشته باشند هاو پرتقالی هایئاسپانیا ،هاشوند که یونانی تقال مانع از این نمیاسپانیا و پر

 .دولت و مردم اینجاست

نظامى  هاىو رژیم هاکه توسط فئودال تر هستند به دلیل این کرات و پستوغیردم ،بر اساس امپریالیسم روانى ،هااىنیجریه

اران بزرگ و یک رژیم نظامى هدایت دسرمایه ،کرات هستند اگرچه توسط اربابان فئودالوما دم ىبه اندازه هایونانی ،شوند کنترل می

 .شوند می

صورتى مستقیم و غیر مستقیم نظراتمان را ه ما ب ،طلبیم را به مواجه می آن هاىصورتى پیوسته جهان غیر سفید و ارزشه ما ب

 .   کنیم آنها با یکدیگر به آنها عقده تزریق می ىو از طریق مقایسه ،دهیم ما به آنها عقده می. کنیم در مورد آنها اعالم می

این فرد اعتماد به . صورتى پیوسته بشنود که او زشت استه نامنظم ب هاىمشابه این است که فردى با ویژگی ٽیر آن تقریبا  أت

فهمد که  شى در جهت تغییر ظاهر خود انجام بدهد اما به احتمال زیاد میممکن است که تال. دهد نفس و احترام به خود را از دست می

ریخته و  فرو ،ى غیر معمولىئاو بدون یک حمایت همه جانبه از محیط اطراف و یا یک شکیبا. شود عنوان زشت قلمداد میه چنان ب هم

 . دهد از دست می ،نداکسانى که او را محکوم نموده ىبه شیوه ،زندگى و پیشرفت را ىامکان ادامه

چرا  ،نماید نابود کننده را ایجاد می اىاین انتقاد عقده. امپریالیسم روانى سازنده نیست" انتقاد"خواستم بگویم که  با این مقایسه می

نابود  جهت. غیر ممکن است ،شرایط مورد انتقاد واقع شده ــ تحیا ــدهد که ایجاد تغییر در طول  که شرایطى را مورد انتقاد قرار می

فئودالیسم و  ،تحت استعمار 19۳۳ هاىدهه ىجهت دادن آگاهى اجتماعى به مردمى که از نیمه ،نیاز است هانمودن بیسوادى به نسل

 ،کند آن محکوم می ،کند امپریالیسم روانى به این مسائل توجه نمی. نیاز است هاند به نسلااغلب ساختار بسیار شدید مذهبى زندگى کرده

 .دهد که با ما متفاوتند مورد انتقاد قرار می خاطر اینه را ب غیر سفید و مردم آن هاىکند و دولت وهین میت ،کند رد می

. این امپریالیسم روانى را بنیان نهاد هاىبزرگ یکى از پایه هاىملل و قدرت ىاختراع شده توسط جامعه ــسیستم قیمومیتى 

ى که ممکن ئآنها تا جا. خودشان را نداشتند ىاداره" قابلیت"که آنها  تند به دلیل اینمستعمرات سابق ترکیه و آلمان تحت کفالت قرار گرف

شدند  یبدون توجه به ساختارى که در گذشته داشتند آنها باید ناگزیر به قبول شکلى م ،شدند بود باید همانند کشورهاى سفید تربیت می

 ــ. ه این مستعمره چه زمان قادر بود که امور خود را رتق و فتق نمایدکردند ک بزرگ تعیین می هاىو قدرت ،که در تطابق با ما بود

 .        سیستم قیمومیت البته سیستم استعمارى بود در شکلى ملبس

تمام  هاانگلیسی ،ىئقبل از رها. مٽالیست در مورد نتایج امپریالیسم روانى 196۳ هاىنیجریه تحت اولین نیمه دهه ىتوسعه

صورتى کامل فاقد شروط الزم براى ه که شرایط اجتماعى در نیجریه ب بدون در نظر گرفتن این ،لمانى خود راایدئولوژى سیستم پار

 . تحمیل نمودند اىنیجریه ىبه رهبران برجسته ،چنین سیستمى بودند اعمال یک

سپس برخى از آنها به  ،نمایند تحت تعلیم قرار داده شده پنج سال بدون نتیجه کوشیدند که این سیستم را قابل استفاده ــرهبران 

غرب  ــ که کودتاى نظامى رخ داد جهان سفید زمانی 1966در ژانویه . دلیل فساد حاصل از فاصله میان نظرات و واقعیات تسلیم شدند

دیگر  ،و ما هااما انگلیسی ،کراسى وجود نداشت که به آن تجاوز بشودودم. محکوم نمود" کراسىوتجاوزى به دم"عنوان ه آن را ب

 . دادیم خودمان ترجیح می هاىخاطر نظرات و ارزشه کراتیک را بوظاهر دمه سیستم ب ،گان امپریالیسم روانى اعمال کننده

ما بود که پنج سال اول در نیجریه به هرج و  هاىبه دلیل فشار از جانب نظرات و ارزش خواستیم بپذیریم که این عمدتا   ما نمی

 .مرج مبدل شد

کنیم امپریالیسم  رد دستیابى به جهانى که در آن همه از حقوق و امکاناتى مساوى برخوردارند صحبت میکه در مو زمانی

حاصل یک ارزش گذارى افراطى  ،تفکر صاحب منصبان جهان سفیدهاست ىشیوه ىاین نتیجه. روانى یکى از دشوارترین مسائل است

ه ما ب ــ خود ىآشکار در جامعه ــاین به همان میزان . جتماعى استا هاىمنحط توسط افراد تحصیل کرده و برخى از اشکال همکاری

 . کسانى که رفتار صحیحى دارند و کسانى که موفقند ،پرستش کسانى که قابلیت سازگارى را دارند ،شکل پرستش هوش وجود دارد

صورتى پیوسته تحت فشار ه ها بکه که آن یئاز آنجا. دهد جوامع آسیب دیده را کاهش می ىامپریالیسم روانى امکانات توسعه

کنند که از  دهند که مدعیند و تصور می مردمى قرار می هاىگیرند و از آن طریق خود را در معرض مقایسه با دیگر گروه قرار می

که  شوند به دلیل این این احساسات عمیق و دائمى می. شود احساس حقارت شدیدى ایجاد می ،سیاسى و فرهنگى برترند ،لحاظ اقتصادى

 . دستیافتنى باشند ،رسد که در طول زندگى آسیب دیده به نظر نمی هادر مقایسه با شایسته هاتفاوت

در جوامع مورد تحقیر واقع شده این خودخواهى به فقدان همدردى و . شود ناامیدى و خودخواهى زاده می ،از احساس حقارت

   .  شود عدم تمایل به همکارى در میان گروه خودشان منجر می

از فرد سیاستمدار در کشور  ،معنویت غیر انسانى از فردى به یک تقریبا   ،بشردوستانه و همبستگى هاىبراى ارضاء خواست

فقط براى یک  ،براى نزدیک بردن کشورش هادشواری ،ىئاروپا" کراسىودم"مقایسه میان کشور خودش و یک . نیاز است ،تحقیر شده
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براى  ،گذارد که عنقریب آن کار مهم را رها نموده ٽیر وسوسه انگیزى میأفرد تحقیر شده  چنان ت بر روى ،به دولتى کارآمد ،متر میلی

 .   فردى خودش بکند( اقتصادى) هاىکه در عوض تمام تالش خود را صرف کامیابی این

گیرند این است  ار میترى قر ینئبسیار پاى ى که توسط امپریالیسم روانى در رتبهئٽیر این سیاست بر کشورهاأبر این اساس ت

مردم از کسانى که جایگاه و آموزش بهترى دریافت  ــکه دولت  جاى اینه ب. روند دنبال منافع شخصى خودشان میه که مردم آنجا ب

فشار بیش . دهند ند مورد سوء استفاده قرار میامردمى را که به توسط آنها به این امتیازات دست یافته ــند استفاده کنند آنها دولت انموده

  .         تلقین شده بزرگ است هاىعقب ماندگى در مقایسه با آرمان ،از اندازه است

گیرد و همراه با آنها شرایط کابوس مانندى  امپریالیستى مورد استفاده قرار می هاىامپریالیسم روانى در موازات با دیگر روش

در نتیجه اغلب . امکانات بسیار کمى وجود داشته باشد ،خود از آن رسد براى رها نمودن نظر میه شرایطى که ب ،نماید ایجاد می

ظاهرى به این دلیل که بحران پدیدار  ــبرند  سر میه ب ،از نوعى به نوع دیگر ،ظاهرى اىکشورهاى در حال توسعه تنها در توسعه

 .     در یک توسعه قلمداد بشود اىعنوان مرحلهه تواند ب شده نمی

خودخواهى و  ،ناامیدى ،احساس خود کم بینى. کند ساس امپریالیسم سیاسى و اقتصادى را پایه گذارى میامپریالیسم روانى ا

افراد . مورد استفاده قرار گیرد هاامپریالیستى و نئو استعمارى در جهت فریب افراد و گروه هاىتواند توسط قدرت فقدان همبستگى می

 . حریم اقتصادى بشوندتوانند با پول خریده و تهدید به ت می هاو گروه

صورتى پیوسته جریان دارد و متوقف نمودن آنها غیر ممکن ه ى بئکه چنین تحریفها آگاهى در کشورهاى غیر سفید در مورد این

 . نماید را تضعیف می هارین افراد و گروه قویت ىامپریالیسم را افزایش داده و روحیه ىٽیرات براندازندهأرسد ت به نظر می

امپریالیستى و نئو استعمارى را که منافع استراتژیک و اقتصادى خود را حفظ و گسترش بدهند  هاىها امکانات دولتدر نتیجه آن

 .بخشند افزایش می

شود  تقویت می هاو فروش دستگاه ــتوزیع  ،که از این طریق کنترل امپریالیسم بر روى منابع طبیعى و تولیدات یئاز آنجا

ٽیرات روانى أخود ت ىو این امر به نوبه ،ابدی یکاهش م ،س نمایندیسأکه ساختارى کارآمد و مستقل را ت امکانات براى مردم غیر سفید

 .دهد امپریالیستى را افزایش می

 و غیره. ابدی یمنافع امپریالیسم افزایش م هاىدر نتیجه امکانات حفظ و گسترش حوزه

 کارگران  ىکمپین علیه

هر کس که مردمى را با استعداد و مردم دیگر را  ،خواند کرات میودیگرى را غیر دمکرات و مردم وهر کس که مردمى را دم

امپریالیستى و نئواستعمارى در جریان استٽمار جهان غیر  هاىخواند مرتکب امپریالیسم روانى شده و در نتیجه به دولت کم استعداد می

 .     رساند سفید یارى می

عنوان عقب ه تر و دیگران را ب عنوان پیشرفتهه که برخى از مردم را ب ،ستئیسم ایتالیامشابه نظرات فاشی هااین گونه ارزیابی

ست را نادیده هاوضعیت این انسان ىوجود آورندهه هر دو شکل ارزیابى شرایط تاریخى و سیاسى که عامل ب. نمود یمانده توصیف م

کرده بیشتر است و چشمان خود را بر روى این مسئله که چرا ارزش فرد تحصیل کرده از تحصیل ن هابر اساس این ارزیابی. گیرند می

توانستند همان تحصیالت را  براى امپریالیسم روانى این تفکر که هر دو نفر می. بندد یکى تحصیالت کسب نموده و دیگرى ننموده می

 .امریست باطل ،گرفت کسب کنند اگر امکانات عملى یکسان در اختیارشان قرار می

 .   شوند برابر است لطه نگاه داشته میزیر س   ،که فرد و یا گروه تحقیر شده لیسم روانى و فاشیسم در اینٽیر امپریاأت

چنین در معرض آٽار مخرب امپریالیسم روانى  ى مانند مردم عرب اینئپس از جنگ جهانى دوم  مردم هیچ کشور غیر اروپا

 . نداقرار نگرفته

و ما را به این باور  ــیم اعمل نموده هار خدمت منافع اقتصادى و استراتژیک ابرقدرتدر اینجا ما توسط امپریالیسم روانى د

 .یماند که به کشور خودمان و منافع مردم یهود کمک کردهاکشانده

 ىیل را در باالترین رتبهئیم و اسرااگرمى و قدردانى استقبال نموده ،خاطر ساختن کشورشان با شادىه یل بئما از مردم اسرا

 .یمایل یکسان تلقى نمودهئبه عبارت دیگر خود را با اسرا ــدر فهرست امپریالیسم روانى قرار داده ایم  اهمیت

ترین  ینئیم و مقام آنها را تا پااتوهین و نفرت برخورد نموده ،با تحقیر هاآزادیبخش فلسطینی ىعربى و مبارزه هاىما با دولت

 .یمابخش فهرست تنزل داده

و هرگز در  ،یمایکى را ستایش و دیگرى را تحقیر نموده ،یماخودمان را وقف مقایسه میان دو طرف نمودهصورتى پیوسته ه ما ب

 .  یماوال نکردهئمورد علل اختالف میان آنها س

از اهمیت کمترى  ،هایلیئدر مقایسه با اسرا ،که آنها در چشمان ما با نشان دادن این ،ما بذر ناامیدى را در میان اعراب

 ..    یماپاشیده ،ندبرخوردار

. یمانموده ،ىئآور براى خودنما سأی هاىتالش ،اعراب را وادار به انجام اقدامات ناامید کننده ،و فشارهایمان هاما توسط ارزش

انسان روشن مدرکى دال بر نیمه  صورتى کامال  ه یم که باما آنها را نیمه انسان توصیف نموده و در نتیجه ناگزیر به انجام اقداماتى کرده

 .    دهند بودن آنها را به ما ارائه می

ما بر این . یماوال نکردهئس ،نداچنین فریاد کشیده چرا آنها این ،نداگونه رفتار نموده که که چرا اعراب این ما هرگز در مورد این

یل ئم چرا اعراب مخالف اسرایم که بدانیامردم یهود را حل کرده است و هرگز بر آن نشده ىیل مسئلهئیم که اسراادرک باقى  مانده

 هاعربى هنوز فئودال هستند یا چرا دیگر دولت هاىکه چرا برخى از دولت یم که در مورد علل ایناما هرگز تالش نکرده. هستند

 . تحقیق کنیم ،گیرند همواره در معرض کودتاهاى دولتى و انقالبات قرار می

ى اصول امپریالیسم و ئیم و به همین دلیل قادر به شناسااد سرباز زدهکه چیزى مانند امپریالیسم وجود دار ما از قبول این

 .یمایش نشدههاشیوه
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که ما خودمان مستقیم و یا  ،کنیم اساس این امتناع آگاهانه و یا ناآگانه در این حقیقت نهفته است که ما از امپریالیسم استفاده می

به  ــیم که در حقیقت از ساختار امپریالیستى اامپریالیستى خو گرفته ىجامعهما چنان به زندگى در یک . غیر مستقیم امپریالیسم هستیم

 .با خبر نیستیم ــهمان شیوه که ما از ساختار امپریالیستى در کشور خودمان آگاه نیستیم 

 . چیزهاى خوبى هستند براى ما ،شوند مهربان کنترل می هاىکه نفت اعراب توسط قدرت و این ،یل خوشبختئیک اسرا

 ىیم و در نتیجه به عدم توسعهادر کشورهاى عربى هموار نموده هاو مواضعمان راه را براى دخالت هاا توسط ارزشم

 . یمامستقل و مردمى یارى رسانده ،نیرومند هاىدولت

سیاسى و روانى  ،جهان اقتصادى ،عربى از امپراطورى عٽمانى هاىدولت" آزادى"پس از  ،پایان جنگ جهانى اول در

تحقیر اعراب  ،بخصوص ،ایجاد سیستم قیمومیتى خود را بر اساس. ى را گرد اعراب ایجاد نموده استئجادو اىیسم روانى دایرهامپریال

 . پایه گذارى نمود

آنها با نفرت بیشترى که  ىو با اقدامات ناامید کننده ،خود را رها سازند ،به معناى واقعى ،ندااعراب کوشیده ،از آن زمان به بعد

 . آنها هنوز با آزادى فاصله زیادى دارند. خود با افزایش ناامیدى بیشتر مواجه شده برخورد شده است ىبه نوبه

توانند آنها را تقویت  که آنها خودشان می عربى عالقمند است که یا ضعیف و قابل کنترلند و یا این هاىامپریالیسم به آن رژیم

توانند آنها را  ى هستند که میئهادنبال رژیمه ب هاامپریالیست هادر جمهوری. شوند ل میقابل کنترل مبد هاىکه آنها نیز به دولت ،نمایند

 ىاز شیوخ و پادشاهان از طریق ارائه هاامپریالیست ،هادر پادشاهی. ٽیر قرار دهندأتحت ت هااز طریق تهدید و آلت دست قرار دادن

     .   کنند پول و کمک به آنها براى حفظ تخت و تاجشان حمایت می

و همان کارزار  ــشوند  توهین و استهزاى امپریالیسم روانى ضعیف نگاه داشته می ،جمهورى و مردم توسط تحقیر هاىرژیم

. شوند کار گرفته میه مقاومت ب هاىجنبش ىو کشورهاى پادشاهى براى نیرومند نگاه داشتن حاکمان علیه هاروانى در شیخ نشین

 . کاذب پراکنده نمود هاىتوان سپس آنها را با کمک پول و وعده میتوسط تضعیف روانى نیروهاى پیشرو 

 ،یماتمسخر آمیز خود را نٽار کودتاهاى دولتى در عراق نفت خیز کرده ىتا کنون چند بار خنده. ما در این امرمشارکت داریم

 .       میاهیدنامند خند مختلف عربى که خود را سوسیالیست می هاىانحرافى به جنبش اىچگونه به گونه

 ىتمام تالش خود را جهت توسعه ،کنیم کشورهاى عربى جلوگیرى می ىکه از توسعه زمان با این به عبارت دیگر ما هم

تا آن میزان که حتى  ــدهیم  و اخالقى را ارائه میی اقتصاد ،ممکن سیاسى هاىپشتیبانی ىیل کلیهئما به اسرا. گیریم کار میه یل بئاسرا

یل درک و همدردى ئبه اسرا ،ما مردم ،یل را محکوم نمایندئخاطر شرم باید اقدامات اسراه ا و یا سازمان ملل بم هاىکه دولت زمانی

دهند  اعراب انجام می ىبه باور ما آنچه که سربازان و پلیس اسرائیل علیه. وریمآ خاطر اقدامات آنها عذر و بهانه میه ارائه داده و ب

ما یک بار و براى همیشه تصمیم . کنیم اعراب قلمداد می ىعنوان اقدامى تالفى جویانه علیهه مشروع هستند چرا که ما آنها را ب

ما  ،ما به دنبال این نیستیم که بدانیم که این ماجرا چگونه آغاز شد. کنند از خود دفاع می هاکنند و اسرائیلی یم که اعراب حمله میاگرفته

قابل  ،عنوان طبیعىه شویم که به اقدامات اسرائیل ب و به همین دلیل همواره موفق میکنیم  همواره بر اساس یک اقدام عربى آغاز می

 .       رى نگاه کنیمومشروع و ضر ،احترام

ترین و نفرت انگیزترین استدالل امپریالیسم  از گمراه کننده ،اشتباه محقند و اعراب در هاکه اسرائیلی جهت نشان دادن این ،و ما

کشارزى و  هاىزمین ،آنها هاىجنگل ،تقسیم به ظاهر مساوى درآمد میان آنها ،ساختار پارلمانى اسرائیل: یمکن روانى استفاده می

 .  وریمآ نامند را به میان می پرتقال که آنها خود را مالک آنها می هاىباغ

کار ه وسته و بدون اعتراض بصورتى پیه آشکار باشد اما ب اگر چه براى هر یک از ما بیهوده بودن چنین استداللى باید کامال  

 ،بودیم اىاروپاى غربى شاهد کمپین گسترده ىما در سوئد و بقیه 1968در سال  ،و نه فقط در مورد مشکل غرب آسیا. شود گرفته می

حیت یتحصیالت عالى و مذهب مس ،کراتیک بیافراومنش دم اىطلب بیافرا و در هر مقاله ىئبراى به رسمیت شناختن سیاسى کشور جدا

 .        برجسته نمودیم ،و براى مستحق دانستن آنها براى داشتن دولتى براى خودشان هایانیجریه ىرا به منظور برتر ساختن بقیه

که  زمانی ،دیگر انجام بشود؟ در سوئد گاهى ىتر از فردى با پیشینه تر است اگر توسط شخصى آموزش دیده آیا اقدامى مشروع

 .   یدآ چنین به نظر می این ،کنیم قضاوت میما در مورد دیگران و خودمان 

کارگران و حمایت اخالقى از  ىتوسط  تضعیف روحیه بخشا   ،بدین ترتیب امپریالیسم روانى در غرب آسیا به دو شیوه

عنوان ه ب اهعنوان شرم آور و اقدامات اسرائیلیه توسط توجیه اقدامات اعراب ب کارهایشان و بخشا   ىتوسعه ،در به ترتیب ،هااسرائیلی

 . نماید عمل می ،مشروع

شود و  در مورد آنها چنان متفاوت  نظر داده می. ندادر تمام موارد از یکدیگر دور شده هااعراب و اسرائیلی ،خاطر این امره ب

 ،عنوان برابره شوند که امکانات آنها جهت برخورد با یکدیگر و قلمداد نمودن یکدیگر ب متفاوتى قرار داده می در چنان وضعیت کامال  

 .  شویم فلسطین می ىما بدین ترتیب توسط ارزشهایمان مانع از حل مسئله. از بین رفته است ،صورت کامله ب تقریبا  

. نماید عنوان ابر مرد قلمداد میه یم که اسرائیل خود را بایم و همزمان چنان کردهاعربى را بى ٽبات و مهاجم نموده هاىما دولت

را به صهیونیسمى گسترده و  هایم و اسرائیلیاو اقداماتى ناامیدانه نموده هاترین جنگ شویق به انجام وحشتناکما رهبران عرب را ت

 .  یماباشد تشویق کرده هانازی هاىچیزى که به نظر انتقامى براى نابود نمودن ترور و توهین

سیاستى  ،دهد به کسب دانش اهمیت نمیاما یک مشارکت عاطفى که هرگز . ندامشارکت عاطفى و سیاست به یکدیگر وابسته

 .  دهد بسیار متزلزل ارائه می

  هاهویت فلسطینی

 .ما خیانت ما به اعراب فلسطینى است هاىیئو نابینا هاارزش ــ ىترین نتیجه افراطى

سازمان  ىدالنهناعاى حقوق انسانى آنها را براى قانونى نمودن یک استعمار و یک اعالمیه ،عنوان یک قومه ما هویت آنها را ب

 . یماانکار نموده ،هادیکته شده از جانب ابرقدرت ،ملل متحد
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 ،توانستیم خود را با آنها یکسان تلقى کنیم قدر نزدیک بودند که ما می مردمى که به ما آن ،ما جهت کمک به مردمى مفلوک

 .قربانى نمودیم ،شناختیم گروه کوچکى از مردم دور از خود را که نمی

 . هاحق پیشرفته ،نزدیکان ،سفیدها: ما هاىارزشیکبار دیگر 

سختى ه بیش از این ب یم ــاکه در کشور خودشان زندگى کنند انکار نموده را در این هاما تا به آنجا پیش رفتیم که حق فلسطینی

در گذشته زندگى  هافلسطینی کنند که ى زندگى میئاکنون در جا هاما این را که اسرائیلی. توان حق دیگران را مورد تحقیر قرار داد می

 .یماعنوان امرى عادالنه پذیرفتهه کردند ب می

از طریق اعالم این امر که دولت مستقلى به نام فلسطین و به همین دلیل مردم فلسطینى هرگز وجود  ،با توسل به ظاهر سازى

در فلسطین زندگى کنند؟ آنها اعرابى  گان باید دقیقا   اهندهچرا این پن ــیم ئرا تبرئه نما هایم که خودمان و اسرائیلاتالش نموده: ندانداشته

 6۳۳ هاىدر ضمن اعراب ابتدا در دهه. کافى فضاى آزاد دراختیار دارند ىعربى البته به اندازه هاىو دولت ،هستند مانند اعراب دیگر

درستى نگهدارى نکردند ه ین اعراب از کشور بعالوه بر ا. از هزاران سال قبل در آنجا زندگى کرده بودند هابه فلسطین آمدند و یهودی

 ! نید که چگونه سرسبز شده استیو بب ــ

حق محل ى که ئتو گو. یمادیگران را به بازى گرفتهزندگى زندگى اشرافیمان  ىبر روى شیوهبا داشتن حق . یماما چنین کرده

 .توانست با رد و بدل نمودن عبارات لغو بشود می اقامت

 .  یمانین تصور کردهچ این ما احتماال  

. را جایگزین آن نمودیم" گان عرب پناهنده"یا " اعراب" ،"گان پناهنده" ،دست برداشتیم هاکار بردن عبارت فلسطینیه ما از ب

ن دلیل آنها نیز باید به همی ،ندااما یهودیان همواره در فلسطین زندگى کرده: از آن عبارت لغو شده استفاده کرد ما گفتیم اگر کسى تصادفا  

 . بدین ترتیب عبارت غیر قابل استفاده شد ــ. فلسطینى نامیده بشوند

گونه که مسئله بر سر  لف در فلسطین بود به اینتمردمى مخ هاىفلسطین را که از ابتدا بر سر مناقشات میان گروه ىما مسئله

 . خاطر صلح و مرزهاى به رسمیت شناخته شده است تفسیر نمودیمه تالش اسرائیل ب

 ى؟ صلح بر اساس شروط چه کسى؟ئچه مرزها

 ،کافى تخریب نکرده بودیم ىى ما مردم فلسطین را به اندازهئچنان که گو ،گان پناهنده هاىو ما تحقیر خود را بر روى اردوگاه

ملل متحد زندگى  سازمان هاىکنند که با کمک که منفعل و تنبل هستند و تالش می به آن مردم رانده شده به دلیل این ،سرازیر نمودیم

ما براى . کنند رادیو قاهره و سوریه گوش میى "نواى فریبنده"که نشسته و به  خاطر اینه ما آنها سرزنش کردیم ب. کنند توهین کردیم

 .کنند می" تقویت"در مورد یک بازگشت احتمالى " را اىامید بیهوده"که آنها  خاطر اینه آنها با لحنى تمسخر آمیز دلسوزى کردیم ب

حمله کردند مورد لعن و نفرین قرار دادیم و آنها را  هاى که خود را در واحدهاى پارتیزانى سازماندهى و به اسرائیلئما آنها

 .   جاسوس و قاتل خواندیم ،عرب هاىتروریست

براى پنهان نمودن  ما نه تنها به استعمارگران یهودى بلکه به خودمان ،تضعیف کننده و بى هویت کننده ،با این امپریالیسم روانى

که براى ما  یم به دلیل ایناو ما خود را صرف تبلیغات آنها نموده ،کنند گونه استدالل می این دقیقا   هااسرائیلی. یماخیانتمان کمک کرده

 .بسیار مناسب است

 ،س نظراتمانبر اسا ،ما باید: "شنیدم که گفت ،Levi Eshkolیکى از مشاوران  ،Aaron Keddanمن از  1968در سپتامبر 

توانست به  تقویت نموده و این می ،در صورت برقرارى تماس با آنها ،ما نیروهاى مترقى فلسطینى را. با هویت فلسطینى مخالفت کنیم

    ".خود ما ىمعناى افزایش تهدیدى باشد علیه

 

* * * * * * * * 
 

در همبستگی با کارگران " جنگ ىکارگران آمریکا علیه"ائتالف 

 یرانزندانی ا
 

آمریکا است که به پایان دادن  ىتشکل کارگری در ایاالت متحده 19۳ائتالفی از بیش از  " جنگ ىکارگران آمریکا علیه"

ی از سیاست خارجی ایاالت ئنظامی، هدایت منابع به رفع نیازهای داخلی، و نظامی زدا هاىفوری به جنگ در افغانستان، کاهش هزینه

زیر در دفاع از کارگر زندانی، رضا شهابی و دیگر  ىنامه. ایران، متعهد هستند ىبه تحریم و تهدید علیهمتحده، از جمله پایان دادن 

 .انتشار یافته است "جنگ ىکارگران آمریکا علیه"کشوری ىفعاالن کارگری در بند توسط مایکل آیزنشرهماهنگ کننده

 

 2۳12دسامبر  27

 ی را آزاد کنیدرضا شهابی و دیگر رهبران کارگری زندان: موضوع

نویسم که به تداوم اذیت و آزار فعالین کارگری و  می"* جنگ ىکارگران آمریکا علیه"من این نامه را به نمایندگی از ائتالف 

ما کماکان شاهد هستیم که بسیاری از فعالین کارگری در ایران به . یمئاعتراض خود را اعالم نما ،نقض فاحش حقوق کارگران در ایران

 .مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند اىیانهطرز وحش
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دار سندیکای  رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه. به طور جدی نگران سالمت و تندرستی رضا شهابی هستم من مشخصا  

ی ئشهابی در طول بازجو. دبر باشد که در زندان به سر می کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، تا کنون بیش از دو سال و نیم می

. مورد عمل جراحی در ستون فقرات گردنی قرار گرفت 2۳12جوالی  2۳او در تاریخ . مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود

زندان اوین  1۵۳پزشکان، شهابی به بند  ىبرخالف توصیه. ند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرداپزشکان توصیه کرده

 17در تاریخ . از آن زمان تا کنون، سالمت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. برگردانده شد 2۳12گوست آ 1۳ در تاریخ

چنین تداوم عدم درمان مناسب پزشکی دست به اعتصاب  ، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدید آمیز زندانبانان و هم2۳12دسامبر 

  .ی خودداری کرده استئونه داروچنین از مصرف هرگ وی هم. غذا زده است

چنین اذیت و آزار مداوم  ما هم. کنیم علیه رضا شهابی و دیگر فعاالن کارگری را محکوم می ىحبس و احکام ناعادالنه ما قویا  

ن فعاال ىما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و کلیه. کنیم میو بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم 

 .کارگری زندانی در ایران، از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده و پدرام نصرالهی، هستیم

 
 مایکل آیزنشر 

کشوری ىهماهنگ کننده  

" جنگ ىکارگران آمریکا علیه " 

Michael Eisenscher 

National Coordinator 

U.S. Labor Against the War (USLAW) 
  

لمللی در حمایت از کارگران در ایراناکثیر از اتحاد بینترجمه و بازت  
Translated and redistributed by: International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) 

info@workers-iran.org / http://www.workers-iran.org 
U.S. Labor Against the War (USLAW) 

Release Reza Shahabi and other detained labor 
 

* * * * * * * * 
 

 دستچینی از صفحه فیسبوک توفان

 امپریالیستهای غرب از رژیم بشار اسد چه می طلبند؟

 سوریه؟ کدام انقالب
 

 
 

زمانی ما از حمایت مالی و معنوی عملیات محیرالعقول  :گویند آن آمریکا به رژیم بشار اسد میس أغرب و درر هاىمپریالیستا

 :داریم که او رژیم بشار اسد دست برمی ىعلیه... توسط شیوخ قطر و عربستان و کویت و دولت پان ترکیست ترکیه

 توسط اسرائیل بخشی از خاک کشورش اشغالجوالن دست بردارد و  هاىبلندی تالش برای باز پس گرفتن از دولت سوریهــ  1

 .را به رسمیت بشناسد صهیونیست

 از نیروهای مقاومت لبنان و فلسیطین حمایت ننمایدــ  2

 .عربی متحد غرب می نمایند هاىطور برخورد کند که رژیم با رژیم ایران همانــ  1

 .خاک سوریه دهد در ...نظامی را به آمریکا و فرانسه هاىمستقرکردن پایگاه ىاجازهــ  ۳

طور که رژیم سلطنتی  همان. چین تحت نظارت آمریکا و متحدینش صورت گیرد روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه وــ  ۵

 را خواهنداى  همان رفتار دوستانه سوریه رژیم و با گرفت نیز آرام خواهند نهاآ اگر چنین شود .نمود پهلوی ایران در گذشته عمل می

نپذیرفت و عقب نشینی  مگر قذافی هرآنچه خواستند .هستند ئی فاقد هرگونه اعتبارهاالبته چنین تضمین. وخ عرب دارندداشت که با شی

mailto:info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org/
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طفلکی جوجه سیاسیون . دریدند" کراتیکودم"حمله کردند و شکمش را بصورت  نکرد ، ولی با این وجود وحشیانه به کشورش

 "بیشرمانه با مرتجعان و منحرفانیست که ما روی سخن دراینجا.ندالمللی چشم دوختهاکاسبکار وطنی که به کمکهای این آدمخواران بین

ضد انقالب و یک جنگ  ،این انقالب نیست.نداتبدیل شده هاسیاست امپریالیست ىدنده به چرخ گویند و عمال   سخن می" از انقالب سوریه

محروم سوریه، جنگی انقالبی که برای هاى ان دارد جنگ تودهآنچه در سوریه جری.ویرانگر نیابتی به رهبری امپریالیست آمریکاست

این تجاوز آشکار امپریالیسم آمریکا و نوکرانش نظیر ممالک عربی و .استقرار آزادی ، دموکراسی و حفظ استقالل کشور باشد، نیست

 هاىبرپائی رژیمو سوریه رژیمنظیر لمستق ئیها ترکیه با همدستی سازمان تروریستی و قرون وسطائی القاعده برای سرنگونی رژیم

. بشاراسد و مستقل از رژیم سکوالرتر یکضد دمکراتیعنی رژیمی به مراتب . عراق و لیبی و افغانستان است مزدور نطیر

ضد هاى این تقالها و کوششى همه. خواهند سوریه را تکه پاره کنند و شرایطی مثل لیبی را بر مردم تحمیل نمایند میها امپریالیست

اینجا باید تضاد فرعی و اصلی را ازهم تمیز داد و تمرکز را بر افشای  در.ع امپریالیست آمریکا در منطقه استبشری برای تأمین مناف

بخش بزرگی و . گویند اسناد منتشره از این سخن میى امپریالیست آمریکاست و همه ،مسبب اصلی اوضاع کنونی.متجاوزین قرار داد

ظامی به کشورشان هستند و رژیم بعث بشار اسد را به آلترناتیوهای مخوف کنونی به یا اکثریت مردم سوریه به شدت مخالف تجاوز ن

دهند، بخش کوچکی هم در یکی دو شهر با رژیم مخالفند و با موج همراه شدند و یا گروهی از  ارتش آزاد سوریه ترجیح می"رهبری 

یک " ن و نه به آن، نه قم خوبه و نه کاشون و لعنت به هردوتاشوننه به ای"در اینجا شعار . آنها فریب خوردند و در دام مرتجعین افتادند

به نفع امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی و نقض حق حاکمیت ملی  این شعار عمال   ظاهرا  مستقل و رادیکالیست اما ارتجاعی، شعار

نیروهای انقالبی  ىوظیفه. باشد پنهان نمیهمانطور که در لیبی و عراق و افغانستان شده و نتایج شومش بر کسی  شود، سوریه تمام می

داخلی مردم سوریه  ىخلق سوریه، هر تغییر و تحول سیاسی را وظیفه ىکردن تجاوز و توطئه علیهمحکوم و مترقی است که ضمن 

مسبب . یندمحکوم نما لمللی و آن را شدیدا  اویرانگر جهانخواران بین هاىسیاست ىتبلیغ کنند و بحران و خونریزی کنونی را نتیجه

 .باشد و جز این نیز نمی باشند ش میااوضاع کنونی امپریالیست آمریکا و متحدین
 

 !از سوریه کوتاه باد هادست امپریالیست
 

* * * * * * * * 
 
 

 دستچینی ازصفحه فیسبوک توفان

 همه دفاع از آزادی نسرین ستوده؟ چرا این
 

مورد دفاع از آزادی نسرین ستوده و تبلیغات عظیمی  ه پرسشی درک دست ما رسیدهه ب از سوی دوست عزیزی کوتاهی ىنامه

و خواهان پاسخ  طرح کرده و کارگران زندانی نسبت به دیگر زحمتکشان اىعین حال کم لطفی و کم توجه مورد ایشان شده و در که در

 ست به دفاع برخاست؟هاامپریالیست درست است که از خانم ستوده که مورد حمایت سئوال این دوست این است آیا اساسا  . است شده

 :پاسخ

 تمامی نیروهای مترقی و ىزندانیان سیاسی وظیفه ىشرط نسرین ستوده و همه بی قید و دفاع از آزادی فوری و به باورما

را  هاشکنجه کردن آن زندانی و دیگران چه ایدئولوژی دارند بازداشت و که خانم ستوده و سوای این ما.جهان است انقالبی ایران و

 یم و نه درننیروهای ترقیخواه بدا رسالت خود و این را در دیگر زندانیان دربند حمایت کنیم و نسرین ستوده و از باید. کنیم محکوم می

 ىآمریکا، اسرائیل، اتحادیه. جنایتکارانه وتجاوز نظامی به ایران هستند هاىرسالت حامیان کذاب زندانیان سیاسی که موافق تحریم

خاص خود و برای اهداف مشخص سیاسی و اقتصادی خود از خانم ستوده و زندانیان سیاسی دفاع  ىمتحدینشان با انگیزهاروپا و 

مورد  نیروهای آگاهست نه کنار کشیدن از مبارزه و سکوت در ىآنچه که وظیفه.نمایند کنند و نقض حقوق بشر را محکوم می می

هرگونه ستمگری و سرکوب  ىاین مبارزه و برافراشتن پرچم پیکار علیه فعال در اعتصاب غذای خانم ستوده و امثالهم بلکه شرکت

باشد و نیروهای  ایران جاریست بسیار گسترده و متنوع می که در اىمبارزه.دگراندیشان جامعه و دفاع از حقوق تجزیه ناپذیر بشراست

... ساخاروف و ىافتخاری صلح، اهدای جایزه رنگارنگ، اعطای دکترای هاىامپریالیستی نیز به طرق مختلف، بخشیدن مدال

جنبش  با مردم همسو و سوار بر... ایران و دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق زنان  کوشند با محکوم کردن نقض حقوق بشر در می

 آن را سرانجام در مسیراهداف خود سوق دهند شوند و

مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی و  نیروی آگاهست که هوشیارانه عمل نماید ضمن ىاینجا وظیفه در

اقتصادی که آنهم نقض کامل حقوق بشر و یک کشتارجمعی است را  ىایران تحریم جنایتکارانه محکوم نمودن نقض حقوق بشر در

 .ندامحکوم نماید و مدام به افشای اجانبی به پردازد که در لباس میش ظاهر شده

سر دیگر قضیه محکوم کردن نقض حقوق بشر در فلسطین است که تمام کشورهای امپریالیستی  ،این یک سر قضیه است

ماست که از  ىاینجا وظیفه در. دارند بر نمی هاتحریم و مجازات صهیونیست هاکنند و قدمی در محکومیت کشتارفلسطینی سکوت می

بینید بسیاری از  اما می. عهده گیریمه وق بشر را خود بخلق فلسطین دفاع کنیم، نقض حقوق بشر را محکوم و رسالت دفاع از حق

مورد  غربی و ضدیت با جمهوری اسالمی در هاىثر شدن از تبلیغات رسانهأخاطر افق دید محدودشان و مته روشنفکران کوته بین ما ب

وجدانشان به اندازه اعتصاب  ه ونفر آنها کودک بوده است بیشرمانه سکوت کرد ۳۳نفر که بیش از  2۳۳بمباران غزه و کشتار بیش از 
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نزاع حماس و فلسطین با اسرائیل به "جوید و آن بهره می اینها همه به این بهانه که جمهوری اسالمی از .غذای خانم ستوده معذب نگشته

تواند میدان مبارزه را  با شعور و دانا نمی وجدان و اما یک انسان آگاه ، بیدار! "باید ایران خودمان را به چسبیم و بس. ما مربوط نیست

اوست و  ىامر دفاع از حقوق مردم فلسطین وظیفه. ترک کند و رسالت دفاع از حقوق ملت فلسطین را به سران جمهوری اسالمی بسپرد

ایران است  باید ضمن پیشقراول بودن در دفاع از حقوق بشر، رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی را که هر روزش نقض حقوق بشر در

 ه بر تجزیه ناپذیر بودن حقوق بشر محکوم و افشا سازدبا تکی

درستی ه هر کجای جهان ب ایران و در حقوق بشر را در کراتیک و دفاع ازودم ىتوان مبارزه این صورت است که می تنها در

 ند را باز کرداپیشبرد و مچ جنایتکاران و آدمکشانی که با پرچم حقوق بشر به میدان آمده

 

* * * * * * 
 

 طبس است سنگ کارگران معدن زغال مرگ یم جمهوری اسالمی مسئول مستقیمرژ

 
 تن از جانباختگان معدن طبس 7 ىمراسم تشییع جنازهاز اى صحنه

 

متری در معدن زغال سنگ طبس جان خود را از  ۵۳۳اثر انفجار گاز در عمق  کارگر زحمتکش بر 8 ،آذر ماه 28در روز 

زبان پخش شد و زحمتکشان ه اجتماعی و زبان ب هاىسرعت در سراسر ایران از طریق شبکهه ولناک به ىاخبار این حادثه. دست دادند

قربانیان تسلیت گفته و خود را در غم این  ىدردناک را به خانواده ىاین فاجعه( توفان)حزب کار ایران . سوگ نشانده ایران را ب

 .داریم باختگان و زحمتکشان ایران ابراز می این جان ما همدردی عمیق خود را به همکاران. داند عزیزان شریک می

روشنی پیداست که آمار حوادث کار در سراسر ایران سیر صعودی داشته و شرایط کار برای کارگران هر سال بدتر شده ه ب

فر مجروح و هزار ن 2۳کارگر جان خود را از دست داده و بیش از  12۳۳، بر اثر حوادث کار تعداد بیش از 119۳در سال . است

دانند که فقدان امکانات ایمنی، شرایط بد کار و فشار طاقت فرسا به  کارگران و مردم ایران می. ندادچار نقص عضو شده بعضا  

طور مشخص، کارگران معدن زغال سنگ ه ب. کارگران برای افزایش شدت کار از جمله علل اصلی وقوع سوانح در محیط کار هستند

در بررسی سوانح کار، کمتر . بارها به کارفرما و مقامات هشدار داده بودند ،کار و غیر امن بودن معدن طبس در مورد بدی شرایط

 . توان دید که علت اصلی آن بی توجهی کارگر به مسائل ایمنی بوده باشد موردی می

تثمار کارگران و زحمتکشان اس ىاما علت اصلی بد بودن شرایط کار و فقدان  امکانات ایمنی در محیط کار را باید در مسئله

کند که از امکانات ایمنی الزم در محیط کار زده و ساعات و شدت  سعی می ،بری اری برای افزایش سطح سوددسرمایه. جستجو کرد

 .افزاید کند و بر زرق و برق زندگی زالو وار خود می ار هرچه بیشتر جیب خود را پر میدبا این کار، سرمایه. کار را افزایش دهد

اران هستند یک دمقامات و مسئولین دولتی که نمایندگان و مدافعان سرمایه. شود در اینجاست که نقش اصلی دولت ظاهر می

چه استثمار بیشتر باز گذارند ، یک  کنند تا دست کارفرما را در ایجاد شرایط برای هر قانون ارتجاعی کار در مجلس خود تصویب می

کنند تا بتوانند کارگران را مجبور کنند با حداقل دستمزد در شرایط بد کار برای ساعات طوالنی در  ارتش میلیونی بیکاران ایجاد می

ه اندازند تا اعتصابات و اعتراضات کارگران ب اران جان بکنند، سپاه و پلیس و نیروی سرکوبگر و زندان راه میدسرمایه هاىدخمه

ا سرکوب کنند و فعالین آنها را به زندان بیافکنند و شکنجه کنند، از شکل وضع موجود و برای افزایش دستمزد و شرایط بهتر کار ر

کنند تا مبادا کارگران بتوانند به قدرت واقعی خود دست یابند و دست چپاولگران را از  مستقل کارگری جلوگیری می هاىگرفتن تشکل

 .زندگی خود کوتاه کنند

پیوندد نه  وقوع میه وحشتناک مانند جان باختن کارگران معدن طبس ب اىار در مواقعی که فاجعهدو این دولت حامی سرمایه

 ىدهد بلکه علل و عوامل اصلی حادثه را از انظار عمومی پنهان نگاه داشته و مسئولین رده تنها کارفرما را مورد تعقیب قرار نمی

 . نماید پائین و حتی کارگران قربانی را مقصر اصلی معرفی می

سای آن مشغول کالهبرداری و دزدی و رشوه خواری ؤآن ، مسئوالن آن و ر هاىباالی آن، آقازادهدر دولتی که مقامات 

چون انفجار معدن زغال در طبس  ، در چنین دولتی حوادثی مرگبار هم اران باشنددمیلیاردری بوده و همگی حامی و شریک سرمایه

 .!و این است رژیم جمهوری اسالمی. زحمتکش حک شده است هاىبر پیشانی چنین رژیمی، بی ارزشی جان انسان. اجتناب ناپذیراند

در  119۳کارگر دیگر تنها در سال  12۳۳س و بیش از بکارگر معدن ط 8یم ضد کارگری جمهوری اسالمی مسبب مرگ ژر

 .سراسر ایران است

خواهد هرچه بیشتر  ن میکارگری جمهوری اسالمی را محکوم نموده و از زحمتکشا جنایات رژیم ضد( توفان)حزب کار ایران 

تشدید مبارزه،  ،جمهوری اسالمی گر راه مقابله با رژیم چپاول. راز دارندبهر شکل ممکن خشم و انزجار و اعتراض خود را اه و ب

 .مستقل و سراسری است هاىاتحاد و همبستگی زحمتکشان و ایجاد تشکل
 

 !کارگر جمهوری اسالمی ننگ و نفرت بر رژیم ضد
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