کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی

اورمو گولو
سوسوزدو!
رساتر باد فریاد مردم شهرهای
مختلف آذربایجان برعلیه
تخریب محیط زیست و خشک
شدن دریاچه اورومیه.
طی هفته گذشته درنقاط مختلف

ذررافااف فا

اجتماعات و تظاهرات گسترده ای در اعفتفرا
اه سیاست های فاجعه اار ضد مفیفیفی تاسفتفی
رژام اسالمی و خشک شد درااچفه اورومفیفه
ارگزار شد.
اوج اعتراضات در روت ایست و پن م تیرماه اود

که اغلب شهرهای ذررااا ا نظیر تبراز ،اورمیه،
اردایل ،تن ا و ساار شهرها و شهرستا هفا را
درارگرفت که اا اورش نیروهای امفنفیفتفی و
ضرب و شتم و دستگیری عده تاادی ات فعالفیف
اجتماعی و مییی تاست روارو شد .قبل ات ااف
نیز اعتراضات مشااهی اتجفمفلفه در سفاد نفود
اصورت گسترده و درسفرتفاسفر ذررافااف فا
ارگزارشده اود که ارغم هشفدارهفای مف فرر

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم ،یک پیروزی برای
دادخواهان و یک گام به پیش در اجرای عدالت
سران ام ح م قضات و هیئت منصفه دادگاه است هلم ارعلیه ا ی ات جالدا گوهردشت ،انام
”حمید نوری“ صادر شد .حمید نوری اا نام مستعار”عباسی“ که در جراا قتلعام تندانیا سیاسی
دستیار داداارتندا گوهردشت اود انا اه شواهد و مدارک مستند اه اتهام شرکت در قتلعام
تندانیا سیاسی در اا دادگاه میاکمه و ا رم جناات علیه اشرات اه حبس ااد -که اشد
م اتات در دادگاه های سوئد است -می وم شد .
میاکمه حمید نوری میاکمه رژامی اود که ایش ات چهار دهه است اا تور سرنیزه و سرکوب ار
ارا ه قدرت ت یه تده است و مسئولی وگردانندگا ذ را جناات ارانی امثاد ”رئیسی“ معروف
اه اات اهلل قتلعام ،تش یل میدهند.
می ومیت حمید نوری پیروتی ازرگی است ارای همه خانواده ها و ااتماندگا قتلهای دهه 06
و سراسر عمرجمهوری اسالمی و نیز پیروتی ازرگی است ارای همه دادخواها وتوده های تیت
ستم واستثمار نظام حاکم اراارا وهشداری است ارای همه جناات ارا و سرکواگرانی ه ادانند
روتی فراخواهد رسید که درذ روت پاسخگوی اعماد جناات ارانه خود خواهند اود و سران ام
اه چنگ عدالت گرفتارخواهند شد.
ما اا پیروتی ازرگ را اه تمام خانوادها ،و ااتماندگا و همه دادخواهانی که ارای اه نتی ه
رساند اا پرونده تالش کردند ،تبراک میگوئیم  .صدور اا ح م ذغاتی است ارای اه پای
میزمیاکمه کشاند همه جناات ارا وذتادی ستیزا که دست شا اه خو ذتاداخواها
ومعترضی اه ستم و استثمار و تور وسرکوب ذغشته است  .ااشد تا اا تشداد مبارته ارای
سرنگونی انقالای نظام حاکم و پیروتی توده های تحمت ش مردم اارا ار اهرام ارت اع ،همه
ذمرا و عاملی چهل ساد سرکوب وکشتاردر جمهوری اسالمی پاسخگوی اعماد خود در
دادگاه های صالیه ااشند.
ساتما اتیاد فدائیا کمونیست
 32تیرماه 1061

کارشناسا درااره خطرات خشک شد درااچه

اورمیه اما مافیای قدرت و ثروت حاکم ارکشور
همچنا اه سیاست های فاجعه اار خود درااف

 نژادپرستی ابزاری در دست سرمایه داری

تمینه ادامه داده و میدهفد و اقفدامفات رژافم  اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
تاکنو اتحد وعده وعید های پوج فراتر نفرففتفه محکومیت حمید نوری (عباسی)  ،پیروزی سترگ جنبش
است اطورا ه امروتاا فاجعه تاست میفیفطفی آزادیخواهی و دادخواهی
جا و تندگی میلیونها انسا را ااخطرات حتمی  نه به رژیم جمهوری اسالمی ،نه به برگشت سلطنت  ،زنده باد انقالب
و واقعی مواجه نموده است.
 روانت را زرد بشناس!
ادامه در صفحه 7

 چرا نخست وزیر سابق ژاپن به قتل رسید؟

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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سران ام غیرقاافل سف فونفت شفد شفهفرهفا
وروستاهای منطقه را درپی خواهد داشت .

اورمو گولو سوسوزدو!

اما تبعات خشک شد درااچه اورومیه ففقفی

رساتر باد فریاد مردم شهرهای مختلف آذربایجان
برعلیه تخریب محیط زیست و خشک شدن دریاچه
اورومیه.
خ -عمواوغلی

دامنگیر شهرها و روستاهای اطراف اا درااچه
نخواهد شد ،ال ه گرد و غبار ذلوده اه نفمفک
شهرهای و روستاهای سفاافر مفنفاطفق کشفور
اتجمله کردستا  ،وشهر های شماد و تن ا و
قزوا را هم درارخواهد گرفت و عفالوه افر
میلیونها انسا  ،کل طبیعت را اا فاجعه ای غفیفر

پرشد چاه های عمیق حفر شفده در مفنفاطفق

ادامه ات صفیه اود

قاال جبرا مواجه خواهد کرد.

ارپااه ذخرا اطالعات مفنفتفشفره ات سفوی

مختل

درااچه اا ذب شفور اوضفاب افدتفرات

اتاا رو مبارته ففعفاال مفیفیفی تاسفت و

ساتما ذب منطقه ای استا ذررااا ا شفرقفی

ذنچه هست خواهد شد .در واقع دو راه ایشفتفر

تحمت شا ذررااا ا ارعلفیفه سفیفاسفتفهفای

در تیر ماه امساد ترات اا درااچه  00سانتیمفتفر

وجود ندارد اا توده های تحمت ش مردم ااعث

مخرب طبقه حاکم درقباد مفیفیفی تاسفت و

نسبت اه مدت مشااه درساد گذشفتفه کفاهفش

اانی اا مصائب را اتارا ه قدرت ازار می شند

خشک شد درااچه اورومیه نه تنها اا مبارتات

داشته است و طی همی مدت  1321کیلومفتفر

و خود حاکم ارسرنوشت خواش میشونفد وافا

مردم درساار مناطق اارا علیه تخراب مفیفیفی

مراع اه وسعت مناطق خشک شفده درافاچفه

اان ه اا ادامه سلطه رانت خوارا و سفرمفاافه

تاست متید و همبسته است ال ه اا مفبفارتات

اضافه شده است و ح م ذب نیز  1.0میفلفیفارد

ساالرا ارکشور ااعاد تخراب مییفی تاسفت

توده های کارگر و تحمفتف فش ذررافااف فا

مترم عب کم شده است  .اا افک ففاجفعفه

اه نااودی کشاورتی و تفخفلفیفه شفهفرهفا و

وسراسراارا علیه ستم و استثمارنظفام مفنفیفی

جبرا ناپذاری است که درنتی ه سیاست های

روستاهای اا منطقه من رخواهد شد .

سرمااه داری حاکم درااعاد گسترده ا نیز هفم

ضد مردمی رژام درعرصه کشاورتی و ولفع

در نظام سرمااه داری ولع سوداندوتی ورقاات

هدف و متید میباشد وارای پفاافا داد افه

انباشت سود توسی مافیفای قفدرت و ثفروت

میا سرمااه ساالرا و رانت خوارا تفنفهفا افه

تخراب مییی تاست و تبعات وافرانفگفرا ات

اوجود ذمده است که اانک جفا و تنفدگفی

تعمیق ش اف طبقاتی گسترش فقر و ناافراافری

طراق اتیاد مبارتا واقعی علیه تخراب مییی

توده های مردم اخش های مختلفی ات استانهفا

های اجتماعی میدود نیست ال ه در جفرافا

تاست اا مبارتا علیه ستم ملی  ،جفنفسفی و

اهره کشی ات طبیعت و تخراب مییفی تاسفت

طبقاتی دراک جبهه ارای سرنگونی انفقفالافی

نیز ااخطر اضمیفالد

رژام جمهوری اسالمی و تغییرات انفیفادی در

و شهرهای کشور اتجمله ذرراااف فا

را افا

خطر نااودی مواجه نموده است .

کل حیات در کره تمی

عالوه اراحداث سدها ی متعدد غیر مف فات افه

و نااودی مواجه است .

لیاظ تاست مییطی درحوته ذارافز درافاچفه

تبعات خشک شد درااچه ارومیه که تاثیرات

نظامی فدراتیو وشورائی که درا

اورومیه ،حفر تعداد ایشمار چاه هفای عفمفیفق

ذ اتسالها قبل در روستا ها و شهرستانهای اا

تحمت ش مردم ارسرنوشت خود حاکم ااشند

وساخت پل ارروی اا درافاجفه افدو نفظفر

منطقه قاال مشاهده افوده اسفت در ادامفه و

کارشناسا  ،تغییرات اقلیمی در اا منطقفه را

اتدراج اا اا اد طوفانهای سهمگی گرد و غبار

اتجمله وظائ

موجب شده است که حتی اگرانفا افر وعفده

مخلوط اا نمک اه نااودی کامل کشاورتی ،

درسپهر سیاسی اارا میسوب میشود.

های توخالی رژام مبنی ار انتقاد ذب ات دراای

ساختاراقتصادی و اجتماعی حاکم مبفتفنفی افر

شیوع ایماراهای تنفسی ،امفرا

گفونفاگفو

خزر اه درااچه اورومیه نیز عمفلفی گفردد امفا

راوی  ،اتای رفت تمیف

مش ل اسادگی حل نخواهد شد چفرا کفه افا

خش ی قنات ها و چاه ها و شفوری ذافهفا و

صفحه 7

هفای کشفاورتی ،

تفوده هفای

 ،ام انپذارخواهد اود وکفوشفش درااف
فعفالفیف

راه

مفیفیفی تاسفت در

خ -عمواوغلی  26تیر1061
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هر گاه که جامعه ای ات سیاسفی و اقفتفصفادی

نژادپرستی ابزاری در

دچار ایرا می شود ما شاهد رشد و گستفرش
ارخوردهای نژادپرستی هستیم .نمفونفه افارت و

دست سرمایه داری

عینی ذ جامعه اارا جمهوری اسفالمفی تده
آرش  -ح

است ،الخصوص در چند ساد اخیر کفه رژافم
جمهوری اسالمی در ایرا های الانفیفل اش
دست و پا میزند.

سرمااه داری ات هر اازاری ارای تسلی طبقفاتفی

»کار نمی تواند در جلد پوست سفید خفود را

تاراخ ناارااری نژادی را نمی تفوا افه طفور

خواش و ااتتولید رواای مناسبات استثمارگرانه

رهاای اخشد در حالی ه در جلد پوست سفیفاه

رضاات اخشی اا طبفیفعفت دمفدمفی مفزاج و

در جامعه اهره می گیرد .ا ی ات ذ اافزارهفا

داب اردگی خورده است«.

تعصب انسانی توضیح داد .ال ه نشفا دهفنفده

نژادپرستی و تبعیض نژادی ،ملی ،قومی ،مذهبی

حاد ایش ات  126سفاد ات ااف

گفففتفه هفای

نیاتها و تقاضاهای در حاد تغییر نظام اقتصفادی

نفیفروی کفار و

مارکس می گذرد و ما اه عینه درستی گفففتفه

و سیاسی است که ات طراق ذ توده های مفردم

تحمت است .مارکس در اثر داهینفانفه اش »

های او را مشاهده می نیم که چگونه نژادپرسی

م بور اه ارقراری ارتباط اا ا داگر هستند.

سرمااه « نوشت :

و ناسیونالیسم و مذهب همچنا پاشفنفه اشفیفل

اه همی دلیل ،نژادپرستفی را نفمفی تفوا افه

” اگر پود اا ل ه خونی مادرتادی ار گونفه اش

سرمااه داری را تش یل مفی دهفد و در هفر

احساس طرد شد اا ت راه رهنی تقلیل داد .در

وارد جها میشود ،سرمااه در حفالفی قفدم افه

کشوری اه صورت سیستماتیک اشاعه داده می

واقع ارتباط گروههای مختل

اا ساخفتفارهفای

جها میگذارد که ات فرق سر تا نوک پااش و

شود .ات ذپارتااد اسرائیل در فلسطی گرفتفه تفا

اجتماعی که در ذنها وجود دارند ،ادو توجفه

ات تک تک منافذش خو و کثافت میچ د“.

خشونت فاشیستی علیه مسلمفانفا در هفنفد و

اه تأثیرات گوناگونی کفه مفمف ف

اسفت افر

مارکس توحش و نفژادپفرسفتفی را در دورا

میانمار ،ات کشتار و ارخفوردهفای راسفیفسفتفی

ذگاهی افراد اگذارند ،عینی و قاال انداتهگیری

ارتری سرمااه داری مشاهده می کفرد ،تمفانفی

پولیس اا سیاه پوستا در امرا فار گفرففتفه تفا

است.

که گسترش امپراتوری های اروپاای ،سرمفاافه

ارخوردهای تبعیض ذمیز اتفیفادافه اروپفا افا

اطور مثاد در اکثر کشورها مفهفاجفرا طفبفقفه

داری را اه سراسر جها صادر کرد و مفوجفب

مهاجرا کشورهای جنوب و غیر اروپفائفی ،ات

کارگر ،نوعی ات ضع

ساختاری را ت راه مفی

نسل کشی ها و سلب مال یت و مفیفرومفیفت

ظلم و ستم و ای حقوق شهروندا افغانستا در

کنند .فقیرترا مناطق در شفهفرهفای افزرگ

میلیو ها نفر شد .مردما مستعمره افه عفنفوا

اارا و ترکیه گرفته تا ایشمفار مفوارد مشفاافه

اغلب میل ت مع جوامع مهاجر هستند .متوسی

افراد کمتر ات انسا  ،تیت سلطه مشروع قدرت

داگر در اقصی نقاط دنیا ،تمامی اانها میصفود

درذمد اا حومهها پاای تر ،مدارس اا افودجفه

های سرمااه داری وقت و فاقد حیثیت و حقوق

اجتناب ناپذار الزامات سیاسفی ،اقفتفصفادی و

ضعی  ،ام انات عمومی مانند حمل و نفقفل و

شناخته می شدند .مارکس در جای داگری ات

اادئولوژاک سرمااه داری است.

ایمارستا ها ادتر ات ساار مناطق است و عمفومفا

کاپیتاد ،شراای اقتصادی و سفیفاسفی را کفه

اه طور معمود ،نژادپرستی اه عنوا نگرش ها و

حضور پلیس ایشتر ات میلههای مرفه است .در

موجب نفژاد پفرسفتفی افه عفنفوا اف فی ات

رفتارهای متعصبانه نسبت اه گروه های خفاص

هما حاد نیز کودکا در ذ مناطفق عفمفومفا

واژگیهای تعیی کفنفنفده سفرمفاافهداری در

درک می شود .اما اا سواد مطرح است کفه

طعمه و گزانه های مناسفبفی افرای افانفدهفای

استثمار طبقه کارگر ،مرتبی میدانفد و افطفور

در وهله اود چنی پیش داوری هاای ات کف فا

مافیای موجود هستند.

مشخص در خصوص توحش و افرخفوردهفای

سرچشمه می گیرند ،چرا ارخی گفروه هفا را

اا هما چیزی است که تارانای اافده هفا و

راسیستی که در خصوص سیفاه پفوسفتفا در

هدف قرار می دهند نه گروهی داگر ،و چفرا

تف فرافه

ذمرا ا اعماد می شد اانگونفه مفی نفواسفد :

کم و ایش شداد هستند.

و جنسی و جنسیتی در افیف

صفحه 3

در تما های مختل

نگرش های نژادپرستانه و همفچفنفیف

نژادپرستی  -ناارااری اجتماعی واقعی را ش فل

تیر ماه  // 1041شماره 742 -

می دهد .

سرمااه داری اه اا موضوع ذگفاه اسفت کفه

اه تنش ای دولت ها سراات می کند  -چه افه

ساختارهاای که نژادپرستی را افه وجفود مفی

ناارااری در میل کار چگونه می تواند اتفیفاد

ش ل دعواهای داپلماتیک و چه نظامفی .ااف

ذورند تصادفی اا اک افرذمفدگفی تفارافخفی

ای کارگرا را تضعی

کند .اه همی دلیل در

امر ناگزار مستلزم اهرام ساتی کسانی اسفت

نیستند .ذنها توسی اک اقلیت ممفتفات ااف فاد،

ارخی مواقع ،طبقه حاکم ذگاهانه نژادپرستی را

که مورد حمله اا تهاجم قرار می گیرنفد و افا

کفارگفرا را

رقبای اقتصادی هستند تا اه حفمفاافت داخفلفی

نظارت و مدارات می شوند که نگفرا حففف

اشاعه می دهد تا همبستگی ای

امتیات خود و سیستم اا اد کننده ذ هستند .اا

تضعی

اه معنای اطمینا ات وجود اففرادی اسفت کفه

ااعث شود کارگرانی که ات نظر نژادی تفیفت

خصوص فاکت های تاراخی اسیار اسفت امفا

ماال اه کار اا دستمزدهای پاافیف

و پفذافرش

ستم هستند احساس تنهاای کنند ،و اافنفگفونفه

نمونه های اارت و مشخص ساد های اخیر ،موج

شراای اد تندگی هستند و ااف

نفاافراافری را

احساس کنند که فقی در ”جامعه“ قومی خفود

تنفر ات چینی ها در تمفا پفانفدمفی کفرونفا و

مشروع اا حداقل اجتناب ناپفذافر مفی دانفنفد.

شا حماات می شود نه ات طرف هفم طفبفقفه

همچنی انزجار و حمالتی که اه روس تفبفارهفا

سرکوب نژادی اخش مهمی ات اا امفر اسفت.

هااشا  .هواتهای نژادی و ملی دقیقا اه دلیفل

اعد ات حمله روسیه اه اوکراا صورت گرففت

رؤسا ،سیاستمدارا و صاحبخانه ها ات قوانفیف ،

پتانسیل پنها کرد اا تیت الشعاع قفرار داد

و اسیار موراد عینی داگر.

سیاست ها و شیوه هاای استفاده می کننفد کفه

هوات طبقاتی مورد طفمفع سفرمفاافه دارا و

نژادپرستی ا ی ات اازارهای ای شمفاری اسفت

در مواقعی اه صراحت افراد تیت ستم نفژادی

کارگزارانش ،سیاستمدارا و اادئولفوگهفای

که سرمااه داری افرای جفلفوگفیفر ات کسفب

را مورد هدف قرار می دهد و دافگفرا را افه

راست قرار میگیرد.

ذگاهی طبقاتی کارگرا  ،و ناتوانفی ذنفا در

طور نامتناسبی تیت تأثیر قرار می دهد.

سیاستمدارا اغلب ات اا اه نفع خود استفففاده

داد واقعیت طبقاتی است که سرمااه داری اه

جفنفبفه هفای

می کنند .ففقفی افه وحشفت هفای اخفالقفی

ذ ت یه می کند .کارگرا اااد دراااند که افا

نژادپرستی ساختاری در میل کفار اسفت .در

در مفورد تفروراسفم افا

کنار گذاشت اختالفات نژادی ،مذهبی ،ملی و

دسفتفمفزد و

جناات ف ر کنید .اا غوغا هفم تفوجفه را ات

قومی و همه اا ظلم هفا کفه سفرمفاافه داری

خطرناک ترا کار توسی مهاجرا ان ام مفی

ش ست سیاستمدارا در حفوتههفای دافگفر،

سیستماتیک در جامعه اشاعه می دهفد اولفیف

شود ،چه کارگرا ساختمانی ذسیای جنوای در

مانند سالمتی و اهداشت ،اموتش و تیصیفل و

گام ها را ارای ارداخت اا سیستم مفنفیفی و

افدو

اا ساار خدمات اجتماعی منیرف میکفنفد ،و

پوسیده ار می دارند .اه عبارتی داگر نژادپرستی

مدرک در اااالت متیده و چه کارگرا افغفا

ارای استرس ناشی ات اا ش ستهفا قفرافانفی

را تنها تمانی می توا پااا داد که ساختارهای

در اارا و چه کارگرا اارانی در کفردسفتفا

اا اد میکند.

اقتصادی که ات ذ حماات می کنند ،همراه افا

عراق که در اا چند ساله رشد چشفمفگفیفری

اا ادا معنی است که نژادپرستی نه تنفهفا افه

ساار اش اد ظلم ،نااود شوند و اا سفیفسفتفمفی

داشته است ... ،مهاجرا تاته وارد در همه جفا

کارگرانی که ذ را ت راه می کنند ،الف فه افه

جااگزا شوند کفه حفود مفیفور افرذورد

(مگر اان ه ثروتمند ااشند) تقرابا همفیفشفه در

کسانی که ت راه نمی کنند نفیفز ذسفیفب مفی

نیاتهای مردم تنظیم شده است ،نه اا اد سود.

ا ی ات اارتترا و پیامفدتفراف
اسیاری ات کشورها ،کفمفتفراف

دای و چه نظافتچیا ذمرا فای التفیف

کند .نژادپرستی و تبعیض مفی تفوانفد

نژادپرستانه مختلف

قوی تر ات خصومت ها کمک کفنفد .در ااف

صنااع کم دستمزد ادو ساتماندهی و چنانچفه رساند .تضعی ذگاهی جمعی موانعی را افرای ذرش  /ح
شراای سیاسی و دم راتیفک کشفور مفیفزافا

پیشرفت کارگرا اه عنوا اک طبقه هفم در

مساعد ااشد اا ساتماندهفی اسفیفار ضفعفیف

مییی کار و هم در کل جامعه اا اد می کند.

متمرکز هستند که در ذ روسا و کارففرمفاافا

ا ی داگر ات جنبه های مهم نژادپرستی که ذ

می توانند ات وضعیت مهاجفرتفی نفامفطفمفئف ،

را ارای سرمااه داری ضروری می کند ،راافطفه

مهارت های ناشناخته اا عدم ذشناای افا تافا

ذ اا امپراالیسم ،ناسیونالیسم و جفنفگ اسفت.

میلی ذنها استفاده کنند.

رقاات اقتصادی در سرمااه داری اه طور منفظفم
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محکومیت حمید نوری (عباسی)  ،پیروزی سترگ جنبش
آزادیخواهی و دادخواهی
اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
با حضور فعال و تالش شبانه روزی خانواده های زندانیان سیاسی ،فعاانن سیاسای و ناان بادربرداان از عتال ناان زنادانیان سیاسای در
دهه شصت سراننان عاضی و هیئت منصفه دادااه استکهلن پس از  ۹ماه بررسی ،روز پنچ شنبه  ۴۱ژوئیه برابر با  ۳۲تیر مااه ۴۱۴۴
رای نهائی خود را بر نلیه “حمید نوری” یکی از نالدان اوهر دشت ،صادر کرد .حمید نوری باا ناان ماستعار ”نباسای” کاه در نریاان
عتل نان زندانیان سیاسی به دستور خمیانی ناالد دساتیار دادیاار زنادان اوهردشات و از ناامالن و منریاان کاشتار زنادانیان سیاسای در
تابستان خونین سال ۷۶بود ،بنا به شواهد و مدارک مستند به اتهان شرکت در عتالناان زنادانیان سیاسای و ننایات ننرای در ایان داداااه
محاکمه و به حبس ابد که اشد منازات در کشور سوئد است ،محکون شد.
در آستانهی سی و چهارمین سالررد کشتار زندانیان سیاسای در تاباستان  ، ۷۶محکومیات حمیاد ناوری کاه از همدساتان هیئات مار:
ابراهین رئیسی ،مصطفی پورمحمدی ،حسین نلی نیری و مرتضی اشراعی بود ،خبر ماسرت بخاشی بارای بازماناداان کاشتارهای رژیان
نمهوری اسالمی و نان بدربرداان از این کشتارها و نیز پیروزی ساترای بارای هماه فعاالین ننباش آزادیخواهای و دادخواهای ایاران
بود.
محکومیت این ننایتکار ،عدن بزرای است برای تحت تعقیب عاراردادن مازدوران و نانیاان رژیان نمهاوری اساالمی کاه بارتن ننایاات
بیشمار و عتل و چپاول دست رنج کاراران و زحمتکشان ،در طی سالیان اذشته بدون هیچ نررانی و با فراغ بال در کشورهای اروپایای
و آمریکا و سایر کشورها در رفت و آمد و زندای اشرافی هستند.
این نخستین بار است که پس از اذشت بیش از سه دهه که از عتل نان زندانیان سیاسی در تابستان سال  ۷۶می ااذرد ،یکای از متهماان
این پرونده دادااهی و محکون میشود .این دست آورد و حکن تاریخی در حالی صادر شد که در هفته های اذشته خبر افاشای معاهادهی
ننرین و شرن آور «مبادلهی زندانی میان ایران و بلژیک »منتشر شد .معاهده ای که میان دولت بلژیک و رژین نمهوری اسالمی ایاران
در مارس  ۳۴۳۳به طور مخفیانه امضا شده است و طبق آن هر شخصی از اتباا ایاران و بلژیاک کاه مطاابق حکان دادااههاای ایان دو
کشور به حبس یا شکلی از محرومیت از آزادی محکون شده باشد ،مشمول این معاهده خواهد شد .
بنابر شواهد مونود هدف از این معاهده در این شرایط مبادلهی "اسدهللا اسدی" دیپلمات  /تروریست رژین نمهوری اسالمی است کاه در
سال  ۳۴۴۲به اتهان سازماندهی برای بمباذاری در نشست " سازمان مناهدین خلق " در فرانسه توسط دستراه عضایی بلژیک باه ۳۴
سال حبس محکون شده است.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن شاد باش محکومیت " حمید نوری" به تمان خانوادها ،بازمانداان و فعالین ننبش
آزادیخواهی و دادخواهی که برای به نتینه رساندن این پرونده تالش کردند ،افکار نمومی را برای محکون کردن و افشای مماشات
دولت بلژیک با رژین نمهوری اسالمی فرا می خواند .هر چند احتمال معامله بین دولت سوئد با دولت ننایتکار نمهوری اسالمی ونود
دارد ولی صدور حکن محکومیت حمید نوری؛ ننایات دهه شصت را در درنه اول از یک راز حکومتی خارج ساخت و بدان بعد
نهانی داد و ثانیا رژین را برای نپوشانی و انکار بیشتر این ننایات نزد افکار نمومی نهان رسوا ساخت؛ و این حکن برای دادااهی
کردن سران رژین در آینده عابل استناد است.
بی شک با تداون مبارزات کاراران و زحمتکشان و عیان نمومای  ،روزی فارا خواهاد رساید کاه تاوده هاای ماردن تحات ساتن و اساتثمار
طومار این رژین ارتنانی و مزدوران و باند های مافیائی اش را درهن پیچیده و تمان آمرین و ناملین ننایات و سایه روزی خاود را باه
پای پاسخروئی در دادااه های خود بکشانند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
تیر ماه 24 1441
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
امضاها :سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ،حزب کمونیست ایران  ،حزب کمونیست کارگری – حکمتیست  ،سازمان
راه کارگر  ،سازمان فدائیان ( اقلیت ) و هسته اقلیت
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نه به رژیم جمهوری اسالمی ،نه به
برگشت سلطنت  ،زنده باد انقالب
حسن جداری
رژام ذتادا ش جمهوری اسفالمفی را انفواع
تضادهای الانیل ،احاطه کرده است .افیفرا
اقتصادی مزمنی که هر روت ار حدت و شدت
ذ افزوده میشود  ،سخت گلوی رژام ضفد
مردمی را می فشارد .قیمفت اجفنفاس مفورد
نیاتعمومی هر روت اه طور سرسام ذوری افاال
میرود .فقر و فالکت و گرسنگی درهر گوشه
کشور ،ایداد می ند .ساد هاست فرااد میلیفو
ها انسا مفیفروم و تحفمفتف فش ات دسفت
غارتگری ها و تعداات ای حد و حصر رژافم

م یده ،صاحب ثروت های ااد ذورده شده و
در کاخ های سر اه فلک کشیده دراشرافیفت
و نات و تنعم ،تندگی می نند .اوجگیری حنبش
های اعتراضی توده های تحمت ش در مفاه
های اخیر  ،نشا اارت فاصله گرفت هفر چفه
ایشتر اکثرات تیت ستم جامعه ،ات اا اقلیت
دتد و استثمارگر است .
+++++
اانک تشداد ستمگری و استبداد  ،گسفتفرش
دامنه فقر و فاقه و تهی دستفی ،دتدی هفا و

درذورده است ،اقااای رژام سرنفگفو شفده
شاه سخت اه تقال افتاده و مفذافوحفانفه مفی
کوشند تشداد مبارتات ضد رژامی توده های
اه پا خاسته را اه وسیله ای جفهفت احفیفای
سلطنت استبدادی شاها پفهفلفوی ،مفبفدد
ساتند .تلوازاو ها و رسانه های فارسی تاا
خارج ات کشور که هر کدام اه نیوی ات انیا
اه میافل امپراالیستی وااسته می ااشند ،ااف
روت ها پرهستند ات تبلیغات فرابنده افه سفود
شاها خودکامه پهلوی و مصاحبه هفای افک

جمهوری اسالمی ،الند است .درحاد حاضر،
تهرا و داگر شهرهای کشفور هفمفه روته
شاهد تظاهرات و جنبش هفای اعفتفراضفی
پرجوش و خروش توده های اه سفتفوه ذمفده
ااست که ات لیاظ معیشتی سخت در فشفار و
مضیقه می ااشفنفد .روتی نفیفسفت کفه
کارگرا  ،معلمیف  ،تنفا اسفیفر و درافنفد ،
تندانیا سیاسی  ،ماد ااخته ها  ،ااتنشفسفتفگفا
و  ......فرااد خشم خود را علیه سفردمفدارا
دتد و سرکواگر رژام ،الند ن ننفد  .جفامفعفه

چپاولگری ها ی عنا گسخفتفه سفردمفدارا
غدار رژام و خوشگذرانی ها و عیاشی هفای
ذقا تاده ها ،انواع مش الت و ناهمواری هائفی
که اهالی ای پناه کشور ساد هاست ات ذنفهفا
رنج میبرند ،دست اه دست هم داده و ار ااعاد
خشم و انزجار مردم کوچه و ااتار علیه رژافم
ضد مردمی ،افزوده است .در تفظفاهفرات و
جنبش های اعتراضی پفرجفوش و خفروش
خود ،توده های اه ستفوه ذمفده ،شفعفارهفای
مرگ ار جمهوری اسالمی ،مرگ ار خامنه ای

نواخت رضا پهلوی .مشغله اصلی اا رسفانفه
های دروب پردات ،چیزی جز دستبرد ناشیانه اه
تاراخ معاصر اارا و مفغفشفوش و وارونفه
ساخت اا تاراخ پر حوادث ،نیست .تفارافخ
اک قر گذشته اارا  ،تاراخ خیفانفت هفا و
ذتادی کشی های رژام های ارت اعی شاه و
جمهوری اسالمی و مبارتات حق طلبانه خلفق
های اارا علیه اا دو رژام ضد مردمی مفی
ااشد .تاراخ خونی  21ساد ح ومت پهفلفوی
ها ،حاکی ات اا اسفت کفه رضفا شفاه و

اسیرو در اند ،اانک اه دو افخفش کفامفال
متمااز و متخاصم ،تقسیم شده است  .در اک
طرف  ،میلیو ها انسا تحمت ش و مفیفروم
قرار دارند که اه نا شب مفیفتفاجفنفد و در
نهاات تنگ دستی و درماندگی ،روتگفار افه
سر میبرند .در طرف داگر ،اقلیتی مفت خور
و دتد و چپاولگر هستند که طفی  02سفاد
گذشته تالو صفت خو تحمت شا اافرا را

 ،مرگ ار رئیسی سر داده و رژام کشتفار و
جناات را ذش ارا اه مبارته می طفلفبفنفد .در
شراای تشداد روت افزو مفبفارتات حفق
طلبانه توده های تحمت ش ،مرگ و نفاافودی
اجتناب ناپذار ،موجودات ننگی رژافم را افه
شدت تهداد می ند .در حالی کفه مفبفارتات
سهمگی کارگرا و توده های تحمفتف فش،
ناقوس مرگ رژام قرو وسطائی را اه صفدا

فرتندش ،توسی قدرت هفای اسفتفعفمفاری
صاحب تاج و تخت شده  ،اه منظفور غفارت
هستی توده های تحمت ش همواره ار حفرافه
سرکوب و کشتار ،متوسل گرداده و هر نفوع
فرااد حق طلبانه را در گلوها خفه ساخته اند.
+++++
رضا خا که در نتی ه کودتائی امپراالیستفی
و توسی انگلیسی ها در همراهی افا سفیفد
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ضیاء الدا  ،نوکر شناخته شده اراتانیا ،مفدافر
روتنامه رعد ،در سوم اسفند ساد  1311افه
قدرت رسید ،در طود سردار سپهی و سلطنت
خو ذلود خود  ،کاری جفز دشفمفنفی افا
ذتادی و دموکراسی ،حبس و قتل مبارتا و
ذتاداخواها ،چپاود امواد عمومفی و مفاد
اندوتی ،ان ام نداد .فرمانده قزاقی کفه در
روتهای تصرف قدرت ،ذهفی در اسفاط
نداشت ،در شهراور ماه ساد  1236که م بور
اه استعفا و ترک اارا گرداد ،مالفک چفنفد

جای خود را اه استقفرارذتادی هفای نسفبفی
دموکراتیک در کشورداد .اما چندی نگفذشفتفه
اود که تماال روت افزونی اه استبداد و خود
رائی در میمد رضا شاه اه وجود ذمفد .پسفر
در جای پای پدر پای نفهفاد ،دافو مفهفیفب
خودسری اار داگر سر ار ذورد و ذتادی و
خفطفر قفرار
دموکراسی سخت در معفر
گرفت .ادا ترتیب ،شاهی کفه در ذغفات
سلطنت تاکید می رد که اه اصود ذتادی و
دموکراسی وفادار خواهد ماند و افرخفی ات

طلبانه امرا ا و انگلیس عمل مفیف فرد ،در
سرکوب جنبفش هفای دمفوکفراتفیفک در
ذررااا ا و کردستا  ،مرت ب وحشیانه ترا
جنااات و ادم شی ها شد .نفقفش شفاه و
خاندا پهلوی درحوادث ملی شد صفنفاافع
نفت و در دورا تمامداری کوتاه مدت دکتر
مصدق ،اس خائنانه اود .جنبش ترقی خواهانه
ای که در ساد  1238اه منظور مفلفی شفد
صنااع نفت در سرتاسر کشور اه وجود ذمفده
اود ،االترداد جنبه ترقفی خفواهفانفه ضفد

صد پارچه ات دهات کشور اود .انعقاد قفرارداد
ننگی نفت در ساد  1213که اه موجب ذ
سهم اارا ات نفت جنوب تنها  11در صفد
تعیی گرداده اود  ،خدمت ایدراغ رضا شفاه
اه استعمارانگلیس اود .اا ملی شفد صفنفاافع
نفت در اسفند ماه ساد  1231و در دورا
پرشور نخفسفت وتافری دکفتفر مصفدق –
ات1اردابهشت ساد  1226تا  3 8مفرداد سفاد
 -1223اا قرارداد تاانبار که مفغفاافیفر افا
منافع مردم اارا اود ،لغو و ااطل گرداد .در

چپ های ذ تما در تمینه ام فا گفراافش
شاه جوا افه دمفوکفراسفی درات گفوئفی
می ردند ،اه حاکم مستبد ذتادی کشی مفبفدد
گرداد .درعی حفاد ،افا گفذشفت تمفا ،
وااستگی دراار پهلوی و شفخفص شفاه افه
قدرت های امپراالیستی هرچه ایشترشد.
+++++
اه دنباد استعفای اجباری رضا شاه ات سلطنت
و تبفعفیفد وی ،افا اسفتفقفرار ذتادی هفای
دموکراتیک در کشور  ،مبارتات کارگفرا ،

استفعفمفاری داشفت .شفخفصفیفت هفای
ذتاداخواهی نظیر دکتر مصدق و دکتر فاطمی
در اا میارتات حق طلبانه ،فعاالنفه شفرکفت
داشتند .در نتی ه مبارتات پیگیرانه خلق هفای
اپا خاسته اارا در جهت ملی شد صفنفاافع
نفت و تالش چنی عناصر ترقی خفواه ،در
اواخراسفند ماه سفاد ،1231نفمفاافنفدگفا
م لسی شورا و سنا رای اه ملی شد صفنفاافع
نفت در سرتاسر کشور دادند .افا مفلفی شفد
نفت ،فصل نوانی در تاراخ پرتالطم مفعفاصفر

ساد های ذخر سلطنت استبدادی خود ،رضفا
شاه هرچه ایشتر خود را اه ذلفمفا هفیفتفلفری
نزداک ساخته ،رواای سیاسی ،اقفتفصفادی و
فرهنگی تنگاتنگی اا ذ قدرت امپراالیفسفتفی،
ارقرار کرد .درجفنفگ جفهفانفی دوم ،نفففور
روتافزو ذلما دراارا  ،سبب رن ش هرچفه
ایشترمتفقی ات رژام رضا شاه شد  .افهفمفیف
جهت نیز در ایبوحه جنگ ای المللفی دوم،
در شهراور ماه سفاد  ،1236قفوای نفظفامفی
شوروی و انگلیس اارا را اه اشغاد خود در

دهقانا و داگر تحمت شا در جهفت کسفب
حقوق پااماد شده ،رشد و اعفتفالی قفاافل
مالحظه ای پیدا کرد .مبارتات حق طفلفبفانفه
توده های تحمت ش در اخش های شمفالفی
کشور که تیت اشغاد ارتش شوروی قفرار
داشتند ،اه خاطر مصو اود ات دستبرد هفای
مامورا دولت مرکزی ،ات گستردگی و توا
ایشتری ارخوردار اود .در ذررااا ا  ،در سفاد
های پس ات ار افتاد دا تاتوری رضفا شفاه،
کارگرا و توده های دهقانی که در معفر

اارا اات شد .دولت انگلستا کفه ات افاافت
غارت طالی سیاه اارا و استثمار تفوده هفای
تحمت ش اا کشور ،در طود ده هفا سفاد
ثروت های افسانه ای نصیب خود ساخته اود،
اا انواع حیل و دسااس و ات ذن مله اا مراجعفه
اه داوا الهه و تهدادات نظامی کفوشفیفد ات
اجرای قانو ملی شد نفت ،جلوگفیفری افه
عمل ذورد.
+++++
اه دنباد ملی شد صنااع نفت ،در اردابهشت

ذورده ،رضا شاه را م بور اه استعفا و ترک
اارا کردند .اا اصرار انگلیسی ها ،میمد رضا،
فرتند ارشد شاه اه سلطنت ارگزاده شد  .در
ذغار سلطنت شاه جوا  ،اعلت اتایف رففتف
خودکامگی رضاخانی ،ش ست ناتی ها در
جبهه های جنگ و ضفعف و نفاتفوانفی
میسوس ارت اع داخلی و در اار پفهفلفوی،
استبداد و خودکامگی مرگبار دورا رضا شاه،

ای رحمانه ترا ستمدادگی ها و اسفتفثفمفارهفا
قرارداشتند ،افک پفارچفه افه پفا خفاسفتفه،
درگیرمبارتات ای امفا دمفوکفراتفیفک و
ذتاداخواهانه شدند .دراواخر ساد  ،1230در
ذررااا ا و اخش هائفی ات کفردسفتفا ،
ح ومت های دموکراتیک تیت رهفبفری
جعفر پیشه وری و قفاضفی مفیفمفد ،ااف فاد
گرداد .رژام شاه که در خدمت امیاد توسعه

ماه ساد  ،1226تیت فشار مردم عصیا طلب
اه پا خاسته که خواها کوتاه شفد دسفت
استعمار انگلیس ات شئو سیاسی و اقتفصفادی
اارا اودند ،م لس شورا اه نخست وتافری
دکتر مصدق ،رای موافق داد .دولت دکفتفر
مصدق اجرای قانو ملی شد نفففت را در
راس ارنامه اقدامات خود ،قرار داد .ات روتهای
نخستی نخست وتاری پر تالطم دکتر مصدق،
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دراارپهلوی که در خدمت منافع اراتانیا عمفل
می رد  ،اه کانو اصلی دسیسه علیه دولفت
ترقی خواه وی ،مبدد شفد .تفوطفئفه هفای
مشترک دود ذمرا ا و انگلیس علیه دولفت
ضد استعماری دکتر مصدق ،ااالخره در 38
مرداد ساد  ،1223من ر اه کودتای ننگفیفنفی
گرداد که حاصل و ثمره ذ  ،افر اففتفاد
ح ومت ملی و تسلی ایگانگا ار شفئفو
اقتصادی و سیاسی مفردم اافرا افود .شفاه
،خواهرش اشرف و دراار سرسپرده پهلوی در

کشور استبداد تده ،ات ذتادی های دموکرات ،
ذتادی قلم ،ذتادی انتخااات ،ذتادی اعتصاب
و تش یل اجتماعات واحزاب سیاسی مسفتفقفل،
کوچک ترا خبری نبود  .در طفود ااف
مدت ،اارها کماندوهای رژام اه دانشگاه هفا
حمله کرده واه وحشیانه تفراف وجفهفی افه
سرکوب دانش واا  ،پرداختند .دراواخفرعفمفر
رژام شاه ،جای دو اا سه حزب درااری را،
حزب دولتی رستاخیز گفرففتفه ،افه اافعفاد
استبداد حاکم در کشور  ،اات هم افزوده شفد.

پس ات داگری ات ای رففتفه و اسفتفبفداد و
خودکامگی مرگباری جانشی ذ شد .اافنف فا
در ااره جنااات و اعماد ننگینی کفه رژافم
جمهوری اسالمی در طود  02ساد گذشفتفه
مرت ب شده است ،تنها اشاره ای مفیفشفود .
واقعیت اا است که در تمینه سیاه کفاری
ها و جنااات اا رژام ضد مردمی هفر چفه
گفته شود  ،افاتهفم کفم اسفت .اسفتفبفداد
مرگبارمذهبی ،دشمنی کینه توتانه افا ذتادی
و .دموکراسی ،اعدام و کشتار ده ها هزار تف

پیشبرد کودتای "سفیفا" و سفاتمفا هفای
جاسوسی اراتانیا ،فعاالنه شرکت داشتفنفد .در
نتی ه کودتای  38مرداد و ارگشت شفاه افه
سلطنت که ذنرا تقرابا ات دست داده اود ،عمر
ذتادی های دموکراتیک در کشور اه پفاافا
رسید و چ مه پوشا ذتادا فش و ارافاافا
استعمارگر ذنها ار شئو کشور ،حاکم شدنفد.
چفو افه
سرنگو شد ح ومت ملی
ح م فرمای خاک
دست ارارد و اوااش
اارا شد فرقه دتد و خائ و کفالش +

درساد های خود کامگی رژام شاه ،در حالفی
که شخص شاه  ،دراار پهلوی و سرمااه دارا
چپاولگر داخلی و خارجفی ات افاافت غفارت
هستی توده های تحمت ش و ففروش نفففت،
ثروت های ااد ذورده نصیب خود می کفردنفد،
کارگرا  ،دهقانا و توده هفای مفیفروم و
تحمت ش در نهاات فقر و فالکت روتگار افه
سر می اردند و ایرحمانه در مفعفر ظفلفم و
استثمار ،قرارداشتند .روشنف را دگر انفدافش
و عناصر و نیروهای انقالای معتر و عصیا

ات ذتاداخواها و مبارتا  ،قتل عفام هفزارا
ت ات تندانیا سیاسی در ساد  ،1201تفاراج
ثروت های کشور و اسفتفثفمفار افیفرحفمفانفه
کارگرا و توده های تحمت ش ،دتدی ها و
اختالس های کال  ،پااماد ساخت حفقفوق
تنا و اتخار سیاست های قرو وسطائی ت
ستیزانه ،ستم مضاع ار ملت های غیر فارس و
سرکوب وحشیانه جنبش های اعتراضفی ذ
ها ،ستم و اجیاف در حق مذاهب غفیفر ات
مذهب رسمی شیعه دواتده امفامفی ،تفنفهفا

حفاد
روت روش اه شب مبدد گشت
ذتادگا پراشا شد ذن ه را عشق تفوده
منزلش گوشه های تندا شد
در سر اود
( شعر ات نواسنده مقاله)
+++++
در فردای کودتای  38مرداد ،دکتفر مصفدق
که در امر ملی شد صنااع نفت و مبفارته افا
استعمارگرا خارجی م دانه کوشیده اود ،در
ایدادگاه های رژام می وم شده ،افه تنفدا
افتاد .دکتر حسی فاطمی ،دستگفیفر و اعفدام

طلب ،ارخی اه جرم ذتاداخواهی اه تندا ها
و سیاهچاد ها افتاده و ارخی داگر پفس ات
تیمل ادترا ش ن ه ها اه جفوخفه هفای
اعدام سپرده می شدند .استبداد عنا گسیختفه
رژام ،تسلی ایگانگا ارشئو کشور ،تشفدافد
روت افزو فاصله طبقاتی ،نا رضااتی عمومی و
جنبش های اعتراضی پر توا کارگرا و توده
های تحمت ش ،مبارتات قهر ذمیزنفیفروهفای
انقالای و عوامل داگر اهمداگر گره خفورده،
در اهم ماه ساد 1221اه سرنگونی رژام شفاه

اخشی ات اعفمفاد جفنفاافت کفارانفه رژافم
جمهوری اسفالمفی را در طفود  02سفاد
گذشته ،تش یل می دهد .ظلم و تعدی هفای
ای حد و حصر رژام  ،فقدا ذتاداهای سیاسی
و اجتماعی ،فقر و فالکت و ای خانمانی افی
سااقه ای که اکثرات عظیم اهالی کشور اتذ
رنج میبرند ،همه دست اه دست هفم داده و
رژام ارت اعی جمهوری اسالمی را اانک افه
لبه مرگ و سرنگونی ،نزداک ساخته است.
+++++

شد .افسرا ذتاداخواه ساتما نظامفی ،دسفتفه
دسته اه جوخه های اعدام ،سفپفرده شفدنفد.
تندا ها و ش ن ه گاه ها مملو ات مبارتاف و
ذتاداخواهانی شد که فرااد اعترا خود را
علیه رژام کودتا و اراااا امپراالیستفش افلفنفد
کرده اودند .میمد رضا شاه در دورا سفیفاه
پس ات کودتای  38مرداد ،اه مفدت  32سفاد
مستبدانه ح ومت کرد .در تمام اا مدت ،در

اه دست توده های تحمت ش ،من ر گرداد.
+++++
رژامی که در فردای سرنگونی رژام شاه در
راس قدرت سیاسی قرار گرفت  ،ات هفمفا
ااتدا رژامی ارت اعی و ذتادا ش افود .افا
تسلی رژام جمهوری اسفالمفی افر شفئفو
کشور ،ذتاداهای دموکراتیک که در نتیف فه
انقالب ضد سلطنتی اا اد شده افود  ،اف فی

در چنی شراای حساسی در تاراخ کشفور،
ذلترناتیوهای اورژوائی رنگارنگی اه دست و
پا افتاده و سخت در تالشند که ات ذب گفل
ذلود ماهی گرفته و تمینه را افرای در کف
گرفت قدرت سیاسی ،فراهم ساتند .ا فی ات
اا الترناتیوهای اورژوائی که در مفاه هفای
اخیر اا استفاده ات نارضااتی روت افزو تفوده
های تحمت ش ات رژام جمهوری اسالمی ،افر
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فعالیت خود افزوده است ،دار و دسته هفای
ارت اعی سلطنت طلب می ااشند .اا ااقفی
مانده های دورا دا تاتوری شاه ،سخت در
تالشند نسل های جوا کشور را که تنفهفا
مزه تلخ استبداد و وحشیگری هفای رژافم
جمهوری اسالمی را چشیده و شاهفد سفیفاه
کاری های دورا شاه نبوده اند ،فراب داده
و ذنها را اه مراحم خود امیدوار ساتند .وظیفه
مبارتِا و نیروهای انقالای در اوضاع سیاسفی
حساس کنونی اا است که درعی پفیفشفبفرد

ساد سلطه سرکواگرانه مرت ب شفده انفد ،
می وم ساتند  .طبیعی است که گروه هفای
طرفدار ارگشت سلطفنفت و شفخفص رضفا
پهلوی هرگز اا کار را نفخفواهفنفد کفرد.
تردادی نبااد داشت کفه اگفر در ففردای
سرنگونی رژام ضفد مفردمفی جفمفهفوری
اسالمی ،سلطنت طلبا قدرت سیاسی را در
چنگ اگیرند ،کوچک ترا احفتفرامفی افه
اصود ذتادی و دموکراسی و رعاات حقفوق
اشر نخواهند گذاشت .در چنی حالتی ،تنهفا

و ستمداده ،سرنگونی رژافم ضفد مفردمفی
کنونی و استقرار ح ومتی انقفالافی کفه افر
قدرت مسلح کارگرا و توده های تحمت ش
مت ی ااشد ،می تواند تن یر های اسارت را
ات پای تحمت فشفا افات کفرده و ذتادی و
دموکراسی واقعی اه ارمغا ایفاورد .تفارافخ
صد ساد گذشته اارا اه روشنی نشفا داده
است که هم رژام شاه و هم رژام جمهوری
اسالمی ،اه مثااه رژام هفای سفرمفاافه داری
وااسته اه امپراالیسم ،همواره اا چنگ و دنفدا

پیگیرانه مبارته در جهت سفرنفگفونفی رژافم
جمهوری اسالمفی ،نسفل هفای جفوا را ات
ماهیت ارت اعی ح ومت پهلوی هفا ،ذگفاه
ساتند .اااد گفت کفه رژافم ذتاداف فش
جمهوری اسالمی تا حفد تافادی ،نفتفیف فه
استبداد و خودکامفگفی رژافم شفاه مفی
ااشد..اگر رژام شاه ذنهمه مستبد و ذتادا فش
نبود ،اگر نیروهای دموکراتیک و ذتادافخفواه
را اا توسل اه وحشی ترا شیوه ها سرکفوب
نمی کرد ،اگر اخاطر حف سلطه اسفتفبفدادی

و تنها استبداد و خود کامگفی افخفشفی ات
اورژواتی وااسته ،جانشی سرکواگری هفای
اخش داگری ات هما طبقه انگلی خفواهفد
شد و سلطا تاجدار ،جای فقیه عمامفه دار
را خواهد گرفت .ای خود نیست کفه وارث
خاندا پهلوی در مصاحبه هااش اا رسانه هفا،
مدام ار قصد خود در نگهداری ارتفش و
سپاه پاسدارا  ،تاکید می کند .مفففهفوم دففاع
رضا پهلوی ات ارتش و سپاه پاسدارا چیزی
جز اا نیست که سلطنت طلبفا در صفورت

اتمنافع سرمااه دارا و صاحبفا ثفروت و
دارائی دفاع کرده و ارای کارگرا و تفوده
های تحمت ش ،اعنی اکثرات عظیفم اهفالفی
کشور ،حاصلی جز استثمار و فقر و فالکت و
تندا و سرکوب نداشفتفه انفد .راه رهفائفی
کارگرا و تحمت شا  ،تنها و تنها اعماد قهر
انقالای ،واژگو ساخت کاخ هفای ظفلفم و
خودکامگی و اا اد جامعه ای است که در
ذ  ،اکثرات عظیم تحمت ش ار مفقفدرات
خود حاکم گرداده و ات مزااای ذتادی و

خود ،کشور را اک حزای ن رده اود ،اگفر
هر صدای ذتادی خواهی و اعتراص را افا
توسل اه تور و ش ن ه های جالدا ساوا ک
در گلو ها خفه نمی کفرد ،اگفر ات تفرس
انقالب و کمونیسم  ،اه مذهب و ذخونفدهفا
ااج نمیداد ،رژام جمفهفوری اسفالمفی ااف
چنی ذسا ار ارا ه قدرت سوار نمی شد.
+++++
مبلغی احیای سلطنت ارای فراب تفوده هفا
اا روت ها در رسانه های گونفاگفونفی کفه

تصرف قدرت سفیفاسفی ،هفمفچفو رژافم
جناات ار کنونی ،اتقوای نظامی  ،اعم ات سفپفاه
پاسدارا و ارتش در حف سلطه استفبفدادی
خود و سرکوب عصیا نها و مبارتات تفوده
های تحمت ش ،استفاده خواهند کرد.
+++++
کارگرا و تحمت شا اارا که ساد هاسفت
در نهاات پااداری در راه افرذورد خفواسفت
های سیاسی و اقتصادی خود علیه رژام ضفد
کارگری جمهوری اسالمی مبارته می فنفنفد،

دموکراسی ارخوردار ااشند ..جامعه مفطفلفوب
توده های تحمت ش ،جامعه ای است که در
ذ حاصل کار و تالش توده کفارو تحفمفت،
صرف ولخرجی های مشتی سرمفاافه دار و
شیخ و شاه و داگر تالو های اجتماعی نباشفد.
جامعه ای که در ذ نژاد پرستی ذراائی وداف
ساالری حاکم نباشد  .جامعه ای که سمفت و
سوی سوسیالیستی داشته ااشد و هدف غائفی
ذ میو ظلم و استثمار و هر گونه اجیاف و
تبعیض ااشد .جامعه ای که در ذ  ،دنفیفا افه

دارند ،خود را عاشق و شفیفففتفه ذتادی و
داده و وعفده هفای
دموکراسی نشا
سرخرم اه توده های میروم و تحمفتف فش
میدهند .اگرطرفدارا احیای سلطنت و شخص
رضا پهلفوی انفدک اعفتفقفادی افه اصفود
دموکراسی دارند ،ا ی ات اا روت ها ایااند و
رضا شاه و میمد رضا شفاه را افه خفاطفر
جنااات و سیاه کاری هائی که در طود 21

اه دار و دسته های ارت اعی سلطنت طفلفب
ام ا نخواهند داد که مبارتات پر شف فوه
توده های میروم و تحمت ش را اه وسیله ای
جهت ارگشت رژام شاهنشاهی ،مبدد ساتنفد.
واقعیت اا است که کارگرا و تحمت فشفا
اارا نه خواها اقای رژام پوشالی جمهوری
اسالمی هستند و نه عالقه ای افه افرگشفت
سلطنت دارند .تنها انقالب توده های میروم

کام کارگرا و تحمت شا و نه ار وفق مراد
مفت خورا و استثمارگرا ااشد .تفردافدی
نبااد داشت که ،رژام ارت اعی جفمفهفوری
اسالمی و اقااای رژِام شاه ،دشمنا ای امفا
اا اد چنی جامعه دموکراتیک و انقالای در
اارا هستند.
تیر ماه 1061
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” روانت را زرد بشناس! ”
ات پنج عنوا کتاب پرفروش اارا  ،چهار مفورد
در تمینه ی روانشناسی موفقیت اند! همی اک
سطر خبر اااد کافی ااشد تا عفمفق ففاجفعفه را
درک کنیم .روانشناسی مثبت گرا ،شبه علفمفی
م درذوردی است که هرچند در دهفه هفای
قبل نیز وجود داشت ،اما اه طور رسمی در ساد
 3666و در ذمرا ا پااه گفذاری شفد .جفهفا
سرمااه داری که همیشه اه دنباد فروش رواا و
سراب اه انسا ها اوده خیلی تود ات اا عفلفمِ
خود خوانده دفاع تمام قد و حماات همه جانبه
اش را اعالم کرد.
اما اررسی کنیم روانشناسی موفقیت افا هفمفا
روانشناسی ترد چفیفسفت و مفا چفرا افا ذ
مخالفیم؟
روانشناسی مثبت گرا میگواد ما مسئود همه ی
اتفاقاتیم .همه چیز را اه گرد خودِ شخص می
انداتد ،گوای فرد در خالء تندگی میف فنفد و
عففففففامففففففلففففففی جففففففز
هففففففیفففففف
خودش در تمام اتفاقاتی که رخ میدهد نقفشفی
نففدارد .مففوفففق شففد اففا نشففد هففر کففس
صرفا اه تالشش استگی دارد .البتفه رکفر ااف
ن ف ففتففه هففم الففزامففیففسففت کففه مففوفففقففیففت
افراد در روانشناسی ترد دقیقا اا همفا مفتفر و
مففعففیففار سففرمففااففه داری سففنفف ففیففده
میشود؛ اعنی هر کس پولدارتر است موففق تفر
است! و اا موفقیت قطعا حاصل تالش شبفانفه
روتی و پشت ار ذ فرد است نه هفیف عفامفل
تاثیرگذار داگری! مثال ایل گفیفتفس و اافال
ماسک موفق اند (اخوانید پولدارند) چفو هفر
روت صبح ساعت مشخصی ات خواب ایدار شده
اند ،ارای روتشا ارنفامفه رافزی کفرده انفد،
تنفسشا را کنترد کرده انفد  ،افه ذرتوهفا و
خواسته هااشا ف ر کرده اند ،اا افراد موفق تفر
(م ددا اخوانید پولدارتر) ات خودشا نشست و
ارخاست داشته اند ،افراد مفنفففی نفگفر را ات
تندگیشا حذف کرده اند ،اخفبفار را دنفبفاد
صفحه 14

ن رده و اه جااش روی هدفشا متمرکز شفده
اند و خالصه خیلی کارهای شاق کرده اند تا اه
اا جا رسیده اند!
اما روانشناسی ترد هیچوقت نمفیگفوافد چفرا
خیلی های داگر که جمعیت شفا صفدهفا و
هزارا اراارِ اندک نمونه های اه اصطالح موفق
است اه هی جا نرسیده اند؟! اکثفر کفتفاافهفای
موفقیت ات جمله ” ااشگاه پنج صبیی هفا“ ادعفا
می کنند تمام افراد موفق حداکثفر سفاعفت 2
صففبففح ات خففواب اففیففدار مففیففشففونففد و
سیرخیزی ،همانا رستگاراست! اما سواد مفهفم
اان است چرا کارگرانی که هما سفاعفت افا
حتی تودتر ایدار میشفونفد هفیفچفگفاه افه ذ
موفقیت عظیم و روااای که در اا کتااها وعده
داده شده نمیرسند؟! تااله گردها ،ای خفانفمفا
ها ،نگهبفانفا شفب ،کفارگفرا شفهفرداری،
رانندگا شب رو ،نظافتفچفی هفا ،کفارگفرا
شیفت شب و اسیاری داگفر ات اففراد هفمفا
ساعت ایدارند اما ارخفالف چفرنفدافات ااف
کتااها هی خیری ات تندگی نمیبینند.
روانشناسی ترد اگر در سالهای ااتداای حیاتش
اه مسائل جزئی و اندکی ختم میشفد حفاال افه
لط تبلیغات عظیم و جهانی سرمااه داری پر و
ااد اسیاری پیدا کرده و روت اه روت ار شفاخ و
ارگهای اا علمِ انسا دوست افزوده مفیفشفود!
اگر دستور پخت روانشفنفاسفی مفوففقفیفت را
میخواهید اااد موارد مختلفی را ترکیب کنفیفد؛
ات ااورهای مذهبی گرفته تا نفوع خفاصفی ات
پوشش ،ات فرمولهای ع یب و غفرافب افرای
تندگی تا قوانی شگفت انگیزی چو جفذب،
کائنات ،کارما و دارما! ات شنید نوعی خفاص
ات موسیقی تا دنباد کفرد قشفری خفاص ات
انسانها ،ات الگو گرفت ات پولدارها تا خی تد
کسانی که اا اا علم دشمنی دارند! خفالفصفه
ارای پود دار شد اااد مسیر سختی را در پیش
اگیراد اما هیچگاه فراموش ن نید همه چیز افه

خفود شفمففا اسففتفگففی دارد! هفیف کففس و
هی چیز نمیتواند شما را اه مفوففقفیفت (پفود)
اففرسففانففد جففز خففودتففا ! اافف هففمففا
مهمترا درس روانشناسی ترد است .امفا ااف
اسیار شبیه اه هما حرفی است که دا میفزنفد
دا هم ما را پاس میدهد اه ذسما ها؛ اه خدا و
جهانی ماورای ذنچه هست .روانشفنفاسفی ترد
میگواد تو تنها عامل تفاثفیفر گفذاری و داف
میگواد خدا تنها عامل اثرافخفش اسفت! ااف
وسی هر دو میخواهند ما ات اک چفیفز غفاففل
امانیم .اک عامل مهم :دولت! رژام حفاکفم و
خالصه ذنهاای که مسئولیت دارند .اک سفواد
ساده ات کاسبا ِ روا (روانشفنفاسفا ترد) و
کفففاسفففبفففا ِ داففف (عفففالفففمفففا عفففلفففوم
دانی) میپرسیم:
اا وسی نقش صاحبا منصب چیسفت؟ اگفر
مففف افففا خفففدا تفففنفففهفففا مسفففئفففود
رسید اا نرسید اه خواسته هاام هستیم پفس
فففالنففی رئففیففس جففمففهففور شففده کففه چففه
کند؟ نمااندگا م لس دقیقا افه چفه کفاری
مشغولنفد؟ اسفتفانفدار ،شفهفردار ،ففرمفانفدار،
نمااندگا شوراها ،مدارا الند پااه و مقفامفات
داگر چرا حقوق میگیرند؟ مگر نه اان فه کفار
ذنها اااد کمک اه پیشرفت جامعه و خوشبختی
مردم ااشد؟ اگر ذنها هی کاره اند و همه چفیفز
را شخص م اا شخص شخیص خدا تفعفیفیف
می ند اهتر نیست اروام و در غفار تنفدگفی
کنیم؟ اه دور ات تمد و هر انسانی؟
اا مهمترا دلیل خطرناک اود روانشنفاسفی
ترد است .ا ی ات مضرترا دست ذوافزهفای
سرمااه داری که اا روتها افدجفور گفرافبفا
جها و ات جمله اارا را گرفتفه” .واف داافر“
ا ی ات اه اصطالح ازرگا روانشناسی ترد که
اعنوا ا ی ات تاثیرگذارترا اففراد مفعفنفوی
جها هفم مفعفرففی شفده در نفقفل قفولفی
معروف میگواد:
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دنیا مانند پژواک اعماد و خواسته های ماسفت.
اگر اه جها اگوای” :سهم مرا اده“ دنیا مانفنفد
پژواکی که ات کوه ارمی گردد ،اه تو خفواهفد
گفت ” :سهم مرا اده“ اما اگر اه دنیا افگفوافی:
” چه خدمتی ارااتا ان ام دهم؟“ دنیا هم اه تفو
خواهد گفت” :چه خدمتی ارااتا ان ام دهم؟
اما اک سواد ات وا داار و طفرففدارانفش :مفا
کارگرا که سالهاست اه اراااانما گفتفه اافم
چه خدمتی ارااتا ان فام دهفم؟ چفرا هفنفوت
خدمتی نه ات طرف ذنها  ،نه ات طرف دنیا و نفه
ات طرف کائنات نداده اام؟! اعنی ااف حفرف
تنها ارای ارخی افراد کار می نفد و افرای مفا
همانند اسیاری داگر ات موارد قفل و غیفرقفاافل
دسترسی است؟!
واژه ی داگری که اا روتها چفه در فضفای
م اتی ،چه در میاورات روتمره تااد میبینفیفم
و میشنوام؛ ”کارما“ است .کلمه ای که میگواد
کائنات اا جها هستی پاداش اا جفزای تفمفام
اعماد و رفتار ما را در همی دنیا خفواهفد داد.
اا نیز هما سلب مسئولیت است .افعفنفی هفر
کس هر کاری ان ام داد اگذار ان ام دهد ،تفو
دخالت ن  ،چرا که او در همی جها تقفاص
پس میدهد و دنیا ،نقشه ی تندگی را ارااش اه
نیوی خواهد چید که کارهااش افی جفواب
نمانَد! قانو جذب ،ا ی داگر ات معروففتفراف
اصطالحاتی است که اا روتها شنیده میشفود.
قانونی که راندا ار نواسنده ی کتاب اه شدتِ
تردِ ”رات“ در موردش میگواد:
ازرگترا راتِ تندگفی قفانفو جفذب اسفت.
قانونی که میگواد اه هرچه که ف ر کنی همفا
را جذب خواهی کرد .ف رت چه مثبت افاشفد
چه منفی هما را اه سمت خودت مفیف فشفی.
انااراا اف ار منفی را ات خودت دور ک و تنها
روی اف ار مثبت تمرکز ک .مثال اگفر اجفاره
خانه ات عقب افتاده ،ت و اچه ات گرسنه اند،
ات کار اخراج شده ای و خالصه هی ستاره ای
در ذسما نداری نبااد اه چیزهای منففی فف فر
کنی! اه روتهای خوب ف ر ک ! افه غفذاهفای
خوشمزه و لذاذ! اه قصری ااش وه که خفودت
و خانواده ات در ذ تندگی می نید و شفغفلفی
روااای و پرسود! خالصه خودت را گود از و
تا میتوانی سر خودت شیره اماد.
روانشناسی ترد اا روتها اه صنعتفی پفولسفات
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تبدال شده و هر کس که ات راه میرسد خودش
را حساای تیوال میفگفیفرد و الفقفاافی چفو
روانشناس ،مرای انگیزشی ،معفلفم مفعفنفوی و
سخنرا موفقیت اه خودش میبندد.
کار اه جاای کشیده که صدای نظام روانشناسی
خود اارا هم درذمده و اخیرا لفیفسفت افلفنفد
ااالای ات افرادی که در اا تمینه فعالیت دارنفد
اما هی مدرک اا سااقه ی علمی ندارند منتشفر
کرده که نام های ذشناای ات جفمفلفه مفیفمفود
انوشه که در اا سالیا اخیر حساای مفعفروف
شده و الیی همااش هااش گاهفی مفیفلفیفونفی
فروخته شده نیز اه چشم میخورد! شخصی کفه
اارها در صدا و سیمای رژام اعنوا کارشنفاس
دعوت شده تا مخاطبی ات راه ارهای اه شدت
تردش ارای داشت اک تندگی اهتر اسفتفففاده
کنند! دوره های موفقیت روی لوح فشفرده افا
فلش اا قیمتهای ااور ن ردنی اه فروش میرسند،
گاهی چند حلقه سی دی چند میلیفو تفومفا
فروخته میشود! سمینارهای تندگی مفوففق در
تمام نقاط کشور ارگزار میشود ات شلوغفتفراف
شهرها تا دورافتاده ترا مناطق.
کتااهای ترد روانشناسی هرروت اا صدها عنوا
جداد و اا تیراژهای ااال چاپ میشوند .و پیجها
و کانادهای مثبت گرا که چرنداات روانشناسی
ترد را انتشار میدهند هزارا دنباد کفنفنفده و
عضو دارند! ما نیز معتقدام کتابهای موفقیت،
میتواند اه ثروت و موفقیت ختم شود اما صفرففا
ارای نواسندگانش ،نه افرای خفوانفنفدگفا و
مخاطبی ِ ات همه جا ایخبرش! ن ته ی مهمی که
نبااد ات ذ گذشت ااف اسفت کفه تفففاوت
اسیاری است مفیفا روانشفنفاسفی عفلفمفی افا
روانشناسی ترد؛ قطعا ما سخنا اراک فروم را
اا اراجی میمود انوشه ا ی نمیدانیم چرا کفه
روانشناسی ترد میگواد :تالش و کوشش و نیز
پاره ای ات اعماد تو را اه قله میرساند و قفطفعفا
موفق خواهی شد.
اما روانشناسی علمی میگواد نرسید اه افرخفی
اهففداف و مففوفففق نشففد در اففعففضففی
تمینه ها (اه دالال مختل ) اخشی ات تنفدگفی
است و روانشناسفی تفنفهفا کفمفک مفیف فنفد
اندکی تس ی پیدا کنیم و اا شنفاخفت افهفتفر،
علمفی تفر و مفنفطفقفی تفر ات خفودمفا و
سیستم ف ری و نیوه ی کفارکفرد ذ انسفا

اهتری شوام.
سخ پااانی اا که همانطور که قبل تفر نفیفز
اشاره کرده اام سرمااه داری ات هیف تفالفشفی
ارای رسید اه اهدافش فروگذار نخواهد کرد،
عده ای را اه دا و مذهب مشغود می ند و افه
اصطالح ذدرس غلطی اه نام خدا را افه اففراد
جامعه میدهد تا همه چیز را ات او اخواهند ،عده
ای را اا سرگرمی های کارب و ترد مشفغفود
می ند همچو سااتهای پور  ،مفوتافک هفای
توخالی ،فیلم های عاری ات هنر و مفهوم؛ ارخی
را در دام اعتیاد می انداتد و عده ای نیز را افه
سمت روانشناسی ترد می شاند تا هر کفس ات
راهی متفاوت اه ذنچه سرمااه داری میفخفواهفد
ارسد :س وت ،س و و در نهاافت اسفتفثفمفار
توسی سیستم!
”ستاره سرخ“

اگر سرمایه داری به هدف کسب سود بیشششتشر و
پایین آوردن هزینه های تولید موجبات بشیشکشاری
قابل توجهی از آحاد جامعه را فراهم می آورد ،
بخش عظیمی از ارزشهای تولشیشد ششده را در
صنایعی مانند صنایع نظامی  ،گسترش فشحشششا و
تولید مواد مخدر بکار می گیرد  ،در سوسیالیشسشم
هیچ فردی به ابزار باز تولید نظم اجشتشمشاعشی و
تولیدی حاکم بدل نخواهد شد  ،هیچ انسشانشی بشه
سطح ماشین یا وسیلۀ تولید تنزل نخواهد یافت و
استعداد ها و توانائیهای افراد تحت هیچ شرایطشی
جهت پاسخگویی به الزامات تولید مسخو نشابشود
نخواهد گردید  .مشارکت مستقیم کل شهرونشدان
در پروسه کار و حضور بال واسطۀ آنان در برنامشه
ریزی تولید و کل فعالیت های اجتماعی از طریش
شوراها پشتوانه موثر تحق و تأمین ایشن هشدف
خواهد بود  .در سوسیالیسم و ساختشار ششورایشی
ادارۀ جامعه دیگر شاهد تکه تکه شدن انسانهشا و
به بند کشیده شدن آنان در سلول مشاغل نخواهیشم
بود  .عناوینی از قبیل ارتش ذخیره کار یا جمعیت
بیکار وجود نخواهد داشت  .بازار و تجارت و داد
و ستد از قلمرو زندگی مردم محو می گردد  .بشه
تولیداتی که در رابطه با نیاز های معشیشششتشی و
رفاهی شهروندان نیستند  ،بطور کامل پایان داده
می شود  .زمینه های مادی اعتیاد و روی آوری بشه
مشاغلی از نوع قاچاق و داللی و نظایر اینها ریشه
کن می گردد .

تیر ماه  // 1041شماره 742 -

چرا نخست وزیر ساب ژاپن به قتل رسید؟
آیا قتل ”شینسو آبه“ برنامه ریزی شده بود؟

روت جمعه  8جوالی دوروت مانده اه انتخاافات
م لس ژاپ خبر قتل ” ذاه“ نخست وتار ساافق
اا کشور در رسانه های خبری منتشر شفد .در
انتخااات روت ا شنبه 3/2ذراء انفففع ائفتفالف
دولت چهار حزای اعنی سفه حفزب ائفتفالففی
اعالوه ” لیبراد دم راتها“ اه صنفدوقفهفای ر ی
راخته شد .ادا ترتیب راه ارای تغییفر قفانفو
اساسی ژاپ و تش یفل ارتشفی تفهفاجفمفی و
شرکت ژاپ در جنگها میسر خواهد شد.
اکنو ارای خیلی ها درژاپ وخارج ارذ اا
سئواد مطرح است که چفرا دو روت قفبفل ات
انتخااات م لس ”ذاه“ اه قتل رسید؟
طبق قانو اساسی ژاپ که در مدت کفوتفاهفی
اعد ات جنگ جهانی دوم و درپفی شف فسفت
فاشیسم در اا کشور اه تصواب رسفیفد ،ااف
کشوردر ” قانو اساسی صلح“ متعهد شفد کفه
اتداشت ارتش تعفرضفی افپفرهفیفزد و اجفات
میلیتارازه اود را نخواهفد داشفت .ااف امفر
همچنا تا اه امروت سدی مقاال سفرا حفاکفم
ژاپ اوده چرا که اا قانو تاکنو مانفع اتذ
اود که ارتش اا کشور نفقفش مسفتفقفیفم در
جنگهای منطقه و جها داشته ااشد .اما درااف
مدت هرجند که کشور انااه ”قفانفو اسفاسفی
صلح“ مستقیما در جنگ شرکت نفداشفتفه امفا
کم های قاال توجه ای را در جهت امیاد سلطه
طلبانه امپراالیسم امرا ا ارائه داده است .اتجمله
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دراختیارگذاشت پااگاه نظفامفی وافژه ای در
اقیانوس ذرام ارای اااالت متید امرا ا ونفیفز
در جنگ وارانگر و امپراالیستی امرا ا ار علیف
واتنام ،ژاپ اعنوا افک پفاافگفاه نفظفامفی و
ل ستیک ارای امرا ای شمالی نقش مهفمفیفدر
اشغاد و سرکوب خلق واتنام عفهفده دارافود.
اغالوه در مناطق جنوای ژاپ در منطق اوکیناوا
 26666نیروی نظامی امرا ا ات جنگ جفهفانفی
دوم تاکنو مستقراوده است .اضافه کنیفم کفه
در جنگ عراق نیز ژاپ ادستور امپفرافالفیفسفم
امرا ا در تما ح ومت اوش ایشتر ات 3666
نیروی نظامی خفود را افعفنفوا ” نفیفروهفای
ااتساتی“ در عراق مستقر کرده اود.
همانطور که اشاره کردام طبق قانفو اسفاسفی
ژاپ اا کشورتااه حاد رسما اجات دخالت و
شرکت در جنگها را نداشته و میبااستی نفقفش
ایطرفان خودرا حف مینمود .اما طبقفه حفاکفم
اا کشورسالها است دنباد فرصتی افودنفد تفا
اتوانند اا تغییر قانو اساسی موانع تش یل افک
ارتش تهاحمی را اتپیش پای خود افردارنفد .
اخصوص اان ه اااالت متید امرا ا در طفی
دو د گذشته فشار سیاسی خود را ارای تغفیفیفر
قانو اساسی در ژاپ اففزاافش داده اسفت و
خواها هم اری و نقش مستفقفیفم ژاپف در
جنگهای ست که ارای حاد و ذانفده تفدارک
داده شده است .هفمفانفطفور کفه اشفاره شفد
سردمدارا و حاکما ار سر قدرت در ژاپ و

حزب ” لیبراد دم راتها“ اه همراه چنفد حفزب
کوچک و ازرگ داگر نیز که ایش ات  12ساد
است اعنی درست اعد ات پفاافا جفنفگ دوم
جهانی ،ار سر قدرت قرار گرفته اند ،خفواهفا
تغییر اند قانو اساسی اند تا ادا طراق نفقفش
نظامی و قدرت امپراالیستی خود را همدوش و
همراه امپراالیسم امرا ای شمالی اه پیش ابرند.
اما تا اه امروت اا حزب اا شرکای سه حفزب
ائتالفی خود در دولت قادر اه تغییر ااف افنفد
قانو اساسی نبوده اند چرا که افیفشفتفر ات 26
درصد اعضای م لس را چند حزب کفوچفک
ات جمله ” حزب کمونیسفت ژاپف “ و احفزاب
داگر تش یل میدهند که تاکنو اا تغییر قفانفو
اساسی و تش یل اک ارتش تهاجمی مخالففت
کرده اند .قاال توجه اان ه اکثرات جامع ژاپ
نیز خواها تغییر قانو اساسی نبوده و ااتوجه اه
تاراخ دردذوری را که در دور فاشیسم و در
جنگ جهانی دوم پشت سفر گفذاشفتفه انفد،
نمیخواهند تغییری در قانو اساسی اوجود ذاد!
اه اا موضوع هم اشاره کنیم که مردم صفلفح
طلب ژاپ ذگاه اه اا موضفوع هسفتفنفد کفه
حاکمیت  12سال کنونی دست ات سیاسفتفهفای
امپراالیستی و میلیتفاراسفتفی خفودافرنفخفواهفد
داشت .اعتراضات مردم صفلفح طفلفب ژاپف
درسالهای  3613و 3612ار علی تغیفیفر قفانفو
اساسی نشاندهنده مخافت وسیع توده های مردم
ااسیاست های جنگ افروتانه طبقه حاکم ژاپف
اود .در اا سالها اعتراضات اه حدی افود کفه
سیستم حاکم در اا کشور ارای مدتی ات پیش
کشید اا موضوع و ایا کرد ااف هفدف
دست اظاهرخودداری کرد .گسفتفردگفی ااف
اعتراضات و تظاهرات اعد ات پفاافا جفنفگ
جهانی دوم ای سااقه اوده است.
اکنو اا توجه اه استراتژی ذمرا فا در مفهفار
چی و پیش ارد اهداف سلطه طلبانه در منطفقفه
اسیا اا فشار ار ژاپ ارای تغییر قفانفو اسفاسفی
اخصوص طی ماهها ی اخیر و هفمفچفنفیف ات
دست رفت طاقت حاکما ار اا جفزافره کفه
همیشه خواها تش یل ارتشفی تفهفاجفمفی و
قدرتمند اودند ،میبااستی راه چفاره ای افرای
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گشود اا ا است می اافتند.
ارای رسید اه اا هفدف اافتفدا مفیفبفااسفت
تغییرات التمرا درقانو اساسی ان ام میفدادنفد.
اعنی راه کسب  3/2ذراءدر انتخااات ا شنب اه
تاراخ  16جوالی را فراهم مفیف فردنفد3/2 .
ذرائی که اه هی وجه اراحتی ام فا افدسفت
ذورد ذ مم نبود.
اما ذاا نقشه ای در قتل ” ذافه“ نفخفسفت وتافر
سااق ژاپ طراحی شده اود؟
” ذاه“ که در تما قتل در روت جمع گذشته 8
جوالی 01 ،ساد داشفت ات سفاد  3613الفی
 3636نخست وتار ژاپ اود .وی عضو حفزب
”لیبراد دم راتها“ و تنها نخست وتار در تاراخ
ژاپ اود مدت درات  8ساد نخست وتافری را
درکارنامه خودداشت .داگر نخفسفت وتافرا
امدت  8الی ده ماه درپست نفخفسفت وتافری
دوام ذورده اودند و ماقبل ذخری حف فومفتفش
ا ساد و نیم ایشترطود ن شید” .ذاه“ همفچفو
داگر اعضای حزب خود اخفصفوص در طفی
ح ومت هشت ساله اش طفرففدار سفرسفخفت
تغییر قانو اساسی اود و در کنفار ذ شفدافدا
سیاست نئولیبرالیستی را در ژاپ گسترش داد و
اه همی خاطر نام ”ذاه کونومیک“ را افر وی
گذاشته اودند.
در روت جمع گذشته تمانی ه ذاه در مییی اات
در مقاال ا ی ات ااسفتفگفاه هفای راه ذهف
سخنرانی ارای انتخااات را پیش می ارد توسفی
فردی که اه گفت مأمورا دولتی و پلیس جفزو
خدم سااق ناو درااای اوده اه قفتفل مفیفرسفد.
ساعاتی اعد ات دستگیری اا فرد ،اعالم شد که
اا فرد در ااتجوای اظهفار کفرده اسفت کفه
” ذاه“ را اه قتل رساند چرا که ات وی نفاراضفی
اود .مدت کوتاهی اعد ات اا خبر اعفالم شفد
که اا فرد روانی اوده و عمدا ” ذاه“ را اه قتفل
نرسانده است .تعدادی ات خبرنگارهای خارجی
تناقضات خبرهای ارائه شده ارااشا نامفففهفوم
اود و فقی اا ارائه خبرهای داده شد دولتی افه
گزارش خود پااا می دادند و تا افه امفروت ات
طرف هی خبرگزاری و اا خبرنگاری تفسیفری
و اا تیلیلی چه در داخل ژاپف و افا چفه در
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خارج ژاپ در اار اا قتل ارائه نشده و اان فه
چرا اا قتل درست  08ساعفت قفبفل ات روت
انتخااات رخ میفدهفد ،افرای مفففسفرا و افا
خبرنگارا سواد ارانگیز نبوده و اگر هم افوده
ذگاهانه ذنرا اه خاموشی و فراموشفی کشفانفده
اند.
اما اا وجود س وت خبرگزاراها و افا نفدانفم
کاری خبرنگارها و اا وجود س وت دولتفهفای
همپیما اا ح ومت ژاپ در افار ااف قفتفل،
میتوا مشاهده کرد کفه چفگفونفه ااف قفتفل
ساتماندهی شده و چگونه در ژاپف دسفت افه
چنی قتلی تده مفیفشفود .تفمفام هفم و غفم
سردمدارا ژاپ ارای تغییر قانو اسفاسفی افه
جاای رسیده اود که اااستی ات طراق نقشفه ای
ساتما اافته اتوا در مدت تما کوتاه قبل ات
انتخااات ،جو سیاسی و اف ار مردمی را طوری
تغییر داد تا رقم  3/2ذراء* در روت اف فشفنفبف
گذشته ادست ذاد .قرع اا طرح و راه حفل
ارای گذشت ات اا ا است افه اسفم ” ذافه“
درذمد .اه اسم ”ذاه“ ،چرا که وی هشفت سفاد
قدمت نخست وتاری را داشفت وات شفهفرت
ایشتری نسفبفت افه دافگفر سفیفاسفتفمفدارا
ارخورداراود وهرچند وی نیز خواها تفغفیفیفر
قانو اساسی اود و خواها ارتشی تهاجمفی را
در سر داشت ،اما ارای تغییر جفو سفیفاسفی و
اا اد جو ترحم عمومی اااستی وی را قفرافانفی
اهداف تعیی شده می ردند .اهدافی که دو روت
اعد ات قتل ”ذاه“ در روت انتخااات میقق شد و
ساتما دهنده گا اا قتل و حفزب ”لفیفبفراد
دم راتها“ که هم حزای های ”ذاه“ اودند ا فی
ات اعضای خود را قراانی اهداف خود کردند و
اا تدارک اا نقشه اا مامورات قفتفل افدسفت
”ااکوتا“ * (مافیا در ژاپ ) افه اهفداف خفود
رسیدند.
*  3/2آراء در این انتخابات به اینن عنین ن
نیست که حزب ” لیبرال دعکراتها“ به ت هاین
این رقم آراء را بدست آورده است بلکنه اینن
حزب ت ها با اضافه شدن  6نما ین ندخ دن د
برای دور آی ده ،به عجلس راه ینافنتنه اسنت
(دور قبل این حزب  112ننمناین نده را در

عجلس داشت و این دوره این رقم به  111نفر
رسیده است) .در این دوره سه حزب ائتالفن
ک چک دیگرکه با ”لیبرال دعکراتها“ دولت را
در دست دارند ،ت انست د آرای د درا افزاین
ده د.
نکتۀ قابل ت جه این است کنه دهنه هنا و
سالهاست که جمع وسیی از عردم ژاپنن بنه
پای ص دوقهای رأی نم روند و اینن دوره
نیز فقط  32در صد از جناعنینه بنه پنای
ص دوقهای رأی رفته اند .سالهاست که عنردم
ژاپن عالقه و ش ق رفتن به پای ص دوقنهنای
رأی را از دست داده اند و اعتماد سیناسن و
اجتماع د د را نسبت به احزاب و دولتهنای
گذشته و ک ن از دست داده اند .بنهنمنینن
شکل عیت ان عشاهده کرد که چگن ننه اینن
احزاب ائتالف و حاکم با شرکت  32درصد از
عردم در انتخابات ،رقم  3/2را بدست عیآورند.
در واقع اکثریت جاعیۀ ژاپن با نرفتن به پنای
ص دوقهای رأی سالها است که نارضایت د د
ازوضع ع ج د رااعالم نم ده اند.
*یاک زا بید از پایان ج گ جهان دوم تا بنه
اعروز نق سازعانده شده و عخربن را در
روند سیاس و اقتصادی ژاپن بیهده داشنتنه
است .حمایت از سران حاکم ،حمایت از حزب
” لیبرال دعکراتها“ تا زعانیکه سهم عنالن و
رش ه های کالن به یاک زا فراع ش نشن د ،در
دست ر کار این سنازعنان عنافنیناین سنت.
همچ ین ترورهای سیاس بر علیۀ نینروهنای
چپ و کم نیست بید از پایان ج گ جهنانن
دوم که بخص ص در دهۀ پ جاه این نیروها از
حمایت وسیی از ت ده های عردم بنردن ردار
ب دند ،در دست ر کار یاک زا بن ده و هسنت.
یاک زا همچ ان به ع ان اهرع ترورآعیز برای
سیستم حاکم بر ژاپن نق ویژه ای را اینفنا
ع ک د و در هر جا و عکان که سنرعناینه و
پ ل در جریان است در همه جای این جزینره
فیال عیباشد!
گزارش :ات رفقای اخش ای المللفی سفاتمفا
اتیاد فدائیا کمونیست
 12جوالی 3633

تیر ماه  // 1041شماره 742 -

از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
نظام سوسیالیستی تجلی سازماندهی نوین جامعه ای است که مبانی آن پااسادا ی از
حقوق انسانی و ایجاد شرایط شد تمامی آحاد و اعضای جامعۀ بشری می باشد.
جامعه ای که هدف آن آزادی واقعی بشریت از تمامی قیود و مصاابابای اسات کاه
نظامهای طبقاتی تاکنونی به پای بشریت زنجیر کرده اند .این نظام اشتراکی تناهاا باه
تغییر د مناسبات اقتصادی و سیستم ادا ۀ جامعه خالصه نمی شاود بالاباه با او
همزمان وسیع ترین و پیگیر ترین آزادایهای سیاسی و دستیابی به ا زشهای فرهناگای
مناسب با این ساختا اقتصادی – اجتماعی ا بوجود میاو د .
سوسیالیسم پایان اه و فرماسیون اجتماعی اقتصادی ثابتی نیست بلبه دو ان گذا از
سرمایه دا ی به کمونیسم است .د این دو ه سنت ها آثا و عواقب جاماعاه کاهان
باقیست و بو ژوازی سرنگون شده برای احیای مجدد قد ت با تمام قوا علیه حاکمایات
استثما شوندگان و ستمدیدگان تالش خواهد کرد  .به همانگونه که تجربه شاباسات
بز گترین انقالب کا گری د شو وی نشان داد مبا زه طبقاتی د دو ان ساختاماان
سوسیالیسم ابعاد جدیدی به خود خواهد گرفت و به سوال کلیدی کی بر کای پااسا
داده خواهد شد .اما د این دو ه و د جریان پیشرفت ساختمان سوسیالیسم انگاوناه
که تجربه شو وی نشان داد نه تصو از بین فتن طبقات و ایجاد دولت عموم خلاقای
گذا به جامعه کمونیستی ا ممبن خواهد کرد و نه ایجاد دیاباتااتاو ی و سارکاوب
بو وکراسی حزبی – دولتی و غیر سیاسی کردن مردم قاد است واقاعایاات ماباا زه
طبقاتی و مشبالت ساختمان سوسیالیسم ا حل کند .
سوسیالیسم از آزادی و دموکراسی جدایی ناپذیر است .بیان آزاد اندیشه و عقیده و
آزادی سیاسی و دخالت و تصمیم گیری مستقیم مردم د برنامه یزی تولید مبادله و
د امر سیاست فرهنگ و غیره تنها ضامن پیشرفات ساوسایاالایاسام و سااخاتاماان
پیروزمندانه آن است .انقالب مداوم و حضو و نقش مستقیم مردم د صحنه تاولایاد
برنامه یزی و ادا ه امو د ساختمان آگاهانه سوسیالیسم تنها وسیله ای اسات کاه
پیروزی طبقه کا گر و دیگر توده های مردم ا بر اقلیت استثما گر تضمایان خاواهاد
کرد ب و یبه هیچ قد تی ا یا ای د هم شبستن آن نخواهد بود .

نشریه سیاسی و تحلیلی
کارکمونیستی عالوه برانعکاس
مواضع ،نظرات وتحلیل های
سازمان ،انعکاس دهنده مسائل
سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه
های مختلف نیز هست  .تحریریه
نشریه از میان مطالب رسیده انتشار
مطالبی را انتخاب و درالویت
قرارخواهد داد که مستقیما برای
این نشریه ارسال شده باشند لذا
انتظار داریم انعکاس این مطالب
در سایر نشریات و سایت ها با ذکر
منبع و نام نویسنده صورت گیرد.
از طری ایمیل ادرس زیر
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان
کمونیست منتشر می شود .
برای تماس با سازمان اتحاد فداییان
کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس بگیرید :
..................

روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

