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 کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی کاهش ارزش پول ملی

 
 

 دالیل اصلی بحران اقتصادی کدام است؟

 ساختار اقتصادی ایران ــ 1

 ازمان تجارت جهانیلمللی پول و بانک جهانی و سانئو لیبرالیستی صندوق بینھاى اجرای سیاستــ  2

 امپریالیستی ىهجنایتکاران ھاىتحریمــ  1

 

 نقش ساختار اقتصادی ایران در ایجاد بحرانــ  3

 . باشد و واردات می اقتصاد ایران تک محصولی و متکی به فروش نفت ــ الف

اقتصاد  در. عمومی و حقوق کارکنان دولت تأمین شود ىشود تا بودجه دالرھای نفتی در بازار فروخته می

 و دآید و سود آوری در تولی می تدسه عمومی تماماً از راه مالیات و تولید ب ىهاری تأمین بودجدمتعارف سرمایه

  .تولیدی و خدماتی است ھاىاعتبارات بانکی در جهت اجرای پروژه ىوسیلهه کارھای تولیدی است و نقدینگی بازار ب

و نقل و انتقاالت  ھاضعف اقدام به تحریم خرید نفت و تحریم بانک ىهدقیقاً با شناخت از ھمین نقط ھاامپریالیست)

 ( ندامالی ایران کرده

تولیدات صنعتی و کشاورزی  و باز سازی و نوسازی صنایع و نقدینگی نه در جهت گسترشى هبخش عمد  ــب 

منافع کالن تجاری و داللی و زمین خواری و مستغالت و در واقع در جهت  ھاىداخلی بلکه در جهت فعالیت

 .شود روکراتیک ھزینه میواری تجاری و مافیای بدسرمایه

 و ھاامامزاده ،جهلیه و مساجد ھاىعریض و طویل حوزه ھاىدر صد باالئی از بودجه صرف دستگاه ــپ 

 در داخل و خارج از کشور شستشوی مغزی و تبلیغات ،مراسم مذھبی تورھای زیارتی و ،ھاتکایا ومسافرت ،ھاحسینیه

 ھاىشبه نظامی و زیر مجموعه ،حراست و نظامی ،اطالعاتی و امنیتی ھاىدستگاه ،گر میلیونی روحانیت و مداحو لش

 .شود آنان می

ھماھنگ نبودن افزایش پول در جامعه با ( ]تولید ناخالص ملی)عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی ــ ت

 [افزایش تولید

 ارز به منظور جبران کسری بودجه افزایش پول بدون پشتوانه و فروش ــث 

 فزایش تورم و کاھش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان شهری و روستائیا: نتیجه

 

در  لمللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانیانئولیبرالیستی صندوق بین هاىنقش مخرب سیاستــ  0

 ایجاد بحران
، معادن، سیستم حمل و نقل     دولتی مله صنایععمومی و ملی جامعه از ج ھاىخصوصی سازی ثروت ــالف 

گمرکی و حذف اى ھو حذف یا کاھش تعرفه ، مؤسسات آموزشی، درمانی، آب و برقھازمینی وھوائی و دریائی، بانک

 ( ھایارانه)سوبسیدھا 

به  کاراران و از بین بردن امنیت شغلی و تشدید استثمار نیروی دتغییر قانون کار در جهت منافع سرمایه ــ ب

  منظور انباشت ھر چه بیشتر سرمایه

 : نتیجه

مالی ھاى تر نسبت به سرمایه به دلیل نداشتن قدرت رقابت با کاالھای وارداتی و درصد سود پائین صنایع داخلی

ه شان باو تجاری و ساختمانی و باز بودن دستشان در رابطه با اخراج نیروی کار، اقدام به تعطیل صنایع و انتقال سرمایه

 .نمایند غیر تولیدی می ھاىبخش

نقدینگی بازار را در دست دارند  ىبخش عمده مالی که مثل قارچ سبز شده و کنترل ىحدود چهل بانک و مؤسسه

 .کنند بازرگانی و خدماتی و ساختمانی تزریق می ھاىبه بخش درصد 21تا  1131ى هتسهیالت بانکی را با بهر

و به عنوان یکی از شرایط عضویت  ھاو یا جهانی کردن قیمت ھای قیمتکه به منظور آزاد ساز ھاحذف یارانه

و کاھش قدرت خرید کارگران و  ھاقیمت ىلعادهاباعث افزایش فوق ،در سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمد

 .زحمتکشان شهر و روستا شد

 

 امپریالیستی ىجنایتکارانه هاىنقش تحریمــ  1

خصوص در ه ی به منظور حفظ موقعیت برتر سیاسی و اقتصادی خود بآمریکائی و اروپائ ھاىامپریالیست

بزرگ  ىمیانه به دنبال اجرای کامل طرح خاور( چین، روسیه و ھند) رابطه با کشورھای بزرگ عضو پیمان شانگهای

کشورھای  از اىمیانه به منطقه آنها و تبدیل خاور ىتجزیه مستقل سیاسی در منطقه و ھاىکه در واقع از بین بردن رژیم

قصد سرنگونی  باشند، انرژی می ھاىدست نشانده به منظور کنترل بر منابع و ذخائر و شریان ھاىمینیاتوری با رژیم
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وابسته به خود در ایران را  مزدوران وطن فروش آلترناتیوی از ایران و روی کار آوردن ىجمهوری اسالمی و تجزیه

 .دارند

و  ھابه گام تشدید شده و با تحریم خرید نفت و گاز و تحریم بانک گام ھاىجنگ اقتصادی فعلی که با تحریم

نهائی خود نزدیک شده است، باعث ى هبیمه و حمل و نقل به مرحل ھاىمؤسسات مالی و نقل و انتقاالت مالی و شرکت

ریم نقل و صنایع به دلیل تح ىکمبود کاالھا و مواد اولیه کاھش درآمدھای نفتی ایران به میزان حدود چهل در صد و

 .انتقاالت بانکی شده است

ثیرات مخرب آن، کسری أبسیار اثر گذار بوده و از جمله از ت ھابا توجه به ساختار اقتصادی ایران این تحریم

اقدام به فروش ارز به قیمت باالتر نموده  باشد، دولت برای جبران این کسری بودجه می ارزی ىهبودجه و کاھش ذخیر

 .کاھش بیشتر ارزش پول ملی شده است و به این وسیله باعث

باعث باال رفتن ارزش آن در مقابل پول ملی  کاھش درآمدھای ارزی ناشی از تحریم نفت و گاز ایران :نتیجه

 .است

ھزار میلیارد تومان در سال جاری با  844به حدود  48در سال  ھزار میلیارد تومان 92افزایش نقدینگی از 

جاری  در صدی سال قبل و رشد منفی سال 1در صدی در چهار سال اولیه و رشد  1تا  1ه توجه به رشد اقتصادی ساالن

لعاده و سقوط ارزش پول ملی و کاھش اپول بی پشتوانه در گردش و در نتیجه تورم فوق ىهلعادامیزان فوقى هنشان دھند

  .باشد قدرت خرید می

 :گوید می ر مصاحبه با خبر گزاری ایلناد طبا طبائی ىهتقوی استاد اقتصاد دانشگاه عالم دکتر مهدی

. درصد است 14دست آمده بیشتر از ه در حال حاضر نرخ واقعی تورم بر اساس اطالعات ب« 

در  196ند و نهادھای غیر رسمی آن را در حدود ااما شواھد عینی حتی این نرخ را فراتر اعالم کرده

 » .صد محاسبه کردند

 :او اضافه می کند

خاور میانه و ى هفت ایران رکورد دار نرخ تورم و کاھش رشد اقتصادی در منطقشاید بتوان گ «

 ». شمال افریقا باشد

در ھمایش روز غذائی جهان در مشهد اعالم می  علوم و صنایع غذائی ایران ىرسول کدخدائی رئیس پژوھشکده

 :کند

 » .نزدیک به چهار میلیون نفر از مردم ایران از گرسنگی رنج می برند «

قربانی شدن کارگران و ى هعمق فاجعى هگر ھمین آمار رسمی را ھم مبنای قضاوت قرار دھیم نشاندھندا

قدرت خرید کارگران و . اری داخلی و امپریالیستی و میزان تشدید استثمار استدزحمتکشان در مسلخ سرمایه

کرده و  متر از نصف کاھش پیداچهارم خط فقر داشتند به ک زحمتکشان حتی نسبت به سال قبل که درآمدی معادل یک

فعالین کارگری و  . خودجوش گرسنگان وجود دارد ھاىامکان شورش. آنها را ھر چه بیشتر به زیر خط بقا کشانده است

و عوامل داخلی آنها  ھانحوی سازمان دھند که مورد بهره برداری امپریالیست باید مبارزات گرسنگان را به سندیکائی

 .قرار نگیرد

 ىهمداخالت جنایتکاران ىکارگران و زحمتکشان ایران علیه ىنجات اتحاد و ھمبستگی ملی ھمه تنها راه

وجود  و کسب قدرت سیاسی از طریق انقالب اجتماعی در جهت پایان دادن به به نیروی خود اتکای امپریالیستی و

 .و به پیروزی رسانید ی کردتوان رھبر جنبش را نمی بدون سازمان و حزب، اما .منحوس رژیم جمهوری اسالمی است

 حزب کار ایران.کارگر را تقویت کنند و به میان مردم برده و با آنها پیوند برقرار کنندى هباید حزب طبق ھاکمونیست

 .لنینیستی است ــ مارکسیستی ىهُمبلغ و مروج این نظری( توفان)

*** 

 جامعه و ثیر آن برأو ت ایران ىتضادهای هئیت حاکمه تشدید

 موظایف مرد
 

تقاضای آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوراسالمی ایران برای بازدید از زندان اوین و پاسخ منفی رئیس 

ممهور به مهر  ىندانستن بازدید وی از زندان و سپس، واکنش علنی رئیس جمهور به نامه "به مصلحت"قضائیه و  ىقوه

 .رژیم را بار دیگر در انظار عمومی قرار داد ىمهقضائیه، اوجگیری تضاد ھیئت حاک ىرئیس قوه "خیلی محرمانه"

 ھاىدر ھفته "جنگ ارزی"دنبال شروع ناگهانی ه رژیم ب ىقضائیهى نامه نگاری بین رئیس دولت و رئیس قوه

چنین، دستگیری  ویژه، بازار انگلی ایران و ھمه قبل از آن از سوی نهادھای مالی امپریالیستی و فرمانبران داخلی آنها، ب

اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ھمزمان با سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل علی 

زیر کشیدن جناح مقابل وارد میدان نموده ه ند قوای خود را برای بامتحد، ھمه حاکی از آن ھستند که طرفین دعوا مصمم

این . ریاست جمهوری، حریف را از میدان به در کنند ىو اگر دست دھد حتی پیش از برگزاری انتخابات یازدھمین دوره
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زند که حتی جناح موسوم به اصالح طلب رژیم، مصمم است برای کسب  به این شائبه دامن می دو حادثه، مخصوصاً 

 . ، بخوانیم آمریکا و اروپا، برخوردار شود"جهانی ىجامعه"قدرت بالمنازع در حاکمیت، از حمایت و پشتیبانی 

که در روزھای آخر فروردین ماه سال گذشته رئیس جمهور کشور استعفای حیدر  ن نیز پس از آنقبل از ای

ی وارد صحنه شد و وی را بدون حتی اطالع احمدی اهلل خامنهامصلحی، وزیر اطالعات رژیم را پذیرفت، بالفاصله آیت

عالوه بر اینها، . یابد روز شدت میمت خود ابقاء کرد، معلوم بود تضادھای درونی ھیئت حاکمه روز به نژاد در س  

مقامات رسمی برای مقصر معرفی کردن  ھاىگذشته و تالش ھاىاز سوی بازار انگلی در ھفته "جنگ ارزی"شروع 

حادی رسیده  ىایران به چنان درجه ىدولت در باال رفتن تصنعی نرخ ارز نشان دادند که تضادھای درونی ھیئت حاکمه

 ىجامعه" ىگسترده ھاىنظامی به تأسیسات اتمی ایران و تحریم ىکا و اسرائیل برای حملهکه در شرایط تهدیدھای آمری

مردم ایران، که از ھمان ابتدای پیروزی انقالب با فراز و فرودھای آشکار و نهان در درون ھیئت حاکمه  ىعلیه "جهانی

 .رود تا به پایان خود برسد ادامه داشت، می

شود و  درونی ھیئت حاکمه به ھمین موارد گفته شده ختم می ھاىدرگیری ىھمه البته، نباید چنین تصور کرد که

مردم ایران بنا به خصلت  1117بهمن سال  22انقالب بلکه برعکس، حاکمیت برآمده از . تازگی دارد

، یک فعال طبقات و اقشار مختلف اجتماعی به پیروزی رسید ىکراتیک انقالب که با حضور گسترده و مبارزهودم ــ ملی

متخالف رژیم، از  ھاىرژیم یکدست وابسته به یک طبقه و یا قشر اجتماعی خاصی نبود و جنگ قدرت بین جناح

هلل حسینعلی منتظری از ابا دولت مهندس بازرگان و سپس، فراری دادن رئیس جمهور بنی صدر، عزل آیت ھادرگیری

تقریبا دو سال پیش به میرحسن موسوی، نخست وزیر مقام نیابت والیت فقیه و خانه نشین کردن وی و تا ھمین حمله 

شاخ و شانه کشیدن  ىاضافهه کشتارھای وحشتناک و مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس قانونگذاری رژیم، ب ىدوره

، ھمواره ھاو رئیس مجلس خبرگان و بسیاری از این دست درگیری "سردار سازندگی"دائمی به ھاشمی رفسنجانی، 

در  ھاوجه به اوضاع داخلی و جهانی، با فراز و فرودھائی ھمراه بوده است و امروزه تقابل این جناحادامه داشته و با ت

رود که  تر شده و در سمتی پیش می عریان انتخابات ریاست جمهوری ایران، کامالً  ىبرگزاری یازدھمین دوره ىآستانه

کارزار با رقیب و برقراری حاکمیت بالمنازع میدان ه نیروھای خود ب ىھر یک از طرفین دعوا برای وارد کردن ھمه

 .کند خود بر کشور، از ھیچ کوششی فروگذاری نمی

حیات رژیم با ترکیب فعلی دیگر  ىقدر مسلم این است که ھر دو جناح رژیم بر این واقعیت آگاھی دارند که ادامه

جناحی درون  ھاىدرگیری ىد که دور تازهو این ھم واقعیت دار. امکان پذیر نیست و باالخره باید کار را یکسره بکنند

ادعاھای رسمی مبنی بر وحدت و  ىدھند و ھمه رژیم خبر می ھاىھیئت حاکمه از سستی و تزلزل ھر چه بیشتر پایه

 .کند استحکام درونی نظام را باطل می

قعیتی است که ی در شرایط دعواھای شدید جناحی، یک وااهلل خامنهان ارتباط، سکوت ولی فقیه رژیم، آیتیدر ھم

 ىکنیم که در روزھای اوج اعتراضات به نتایج انتخابات دھمین دوره فراموش نمی. توان از نظر دور داشت نمی

اصالح  ىبه ھواداری از جناح اصولگرایان وارد میدان شد و توانست بخش عمده ریاست جمهوری، ولی فقیه مشخصاً 

 اىدر جریان استعفای وزیر اطالعات رژیم نیز، باز ھم خامنه. نمایدطلبان را به عقب نشینی و حتی تمکین موقتی وادار 

اما این بار، علیرغم ھر چه . که رئیس دولت را به حساب آورد، فرمان ابقاء وزیر در مقام خود را صادر کرد بدون این

سکوت اختیار  فعالً جناح اصولگرایان و اصالح طلبان طرفدار نئولیبرالیسم، ولی فقیه رژیم  ھاىتر شدن درگیری علنی

صندلی خود  ھاىکه، پایه تواند یک معنی بیشتر داشته باشد و آن این در چنین شرایطی، سکوت ایشان نمی. کرده است

توانند تشخیص دھند توازن قوا به  ست شده و ایشان ھنوز نمیشود، سُ  ولی فقیه نیز بیش از آن چه که در ظاھر دیده می

توان یک سکوت کاسبکارانه و نان قرض دادن  لذا، به ھمین سبب سکوت وی را می و. دنفع کدام جناح تغییر خواھد کر

تشتت و تزلزل ھالکتبار گرفتار آمده و پس از  ىبرای روز مبادای فردا در شرایطی تلقی کرد که کلیت نظام در ورطه

آشتی  ىیت حاکمه به مرحلهگذشته، اینک تضادھای درونی ھئ ىقلع و قمع تمام مخالفان خود در طول بیش از سه دھه

بنا بر این، ھر یک از دو جناح رژیم حاکم ناچار است به تصفیه و پاکسازی صفوف خود از . ناپذیری رسیده است

 .نامطلوب خودی دست بزند ھاىعناصر وجریان

در ھمه حال واقعیت تشدید تضادھای درونی رژیم حاکم جمهوی اسالمی ایران امری نیست که مقامات ھیئت 

. فقیه حل و فصل نمایند ىاتکاء والیت مطلقهه مذھبی پنهان سازند و یا ب ــ غات دینییتبل ىکمه بتوانند در پشت پردهحا

شان  نه بر سر باورھا و اعتقادات مذھبی خود، بلکه، بر سر منافع طبقاتی آنتاگونیستی ھازیرا، در اینجا اختالفات جناح

اطراف آن از ھیچ کوششی برای ثروت اندوزی و غارت  ىکم و ھالهگذشته روحانیت حا ىباشد که طی سه دھه می

ایران بر  ىدرگیری درونی ھیئت حاکمه. کار و زحمت ایران کوتاھی نکرده است ھاىملی متعلق به توده ھاىدارائی

اصطالح سیاسی، نه تنها یک جنگ زرگری برای انحراف افکار ه و جریانات ب ھاخالف تصور و ارزیابی برخی گروه

 .به اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نیست بلکه، یک واقعیت عینی است مومی از مشکالت مبتالع

تر شدن تقابل و درگیری آنها، امروز ھر جریان  ایران و علنی ىبا توجه به تشدید تضادھای درونی ھیئت حاکمه

قراری عدالت اجتماعی موظفند به مدافعان بر ىکشور، ھمه ھاىسیاسی مترقی و طرفدار استقالل و آزادی میهن و خلق

 . ، پاسخ صریح و روشن خود را بدھند"چه باید کرد؟"این سؤال اساسی 

 ىتکیه بر نیروی مردم ایران، برای آزادی ایران اعتقاد راسخ دارد و تکیه بر اجانب را به بهانه احزب ما ب

یش را با سایر جریانات سیاسی بر پایه حزب ما اساس ھمکاری خو. کند مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی محکوم می
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 ىدر عرصه فشارد و دموکراتیک و عدم دخالت اجنبی در ایران قرارداده است و بدان پای می ھاىتحقق خواست

که مخالف با تجاوز  ضد امپریالیستی که خواھان استفالل ایران، یعنی کسانی کرات وونیروھای دم ىدموکراتیک با ھمه

اقتصادی ایران ھستند،  ىنسبت به ایران ھستند، مخالف تحریم و محاصره ھاو صهیونیست اھامپریالیست ىو دیکته

 ھاىمخالف دخالت اجانب در امور داخلی ایران ھستند، ولی در عین حال خواھان تحقق آزادی احزاب و سازمان

ن از دولت و نظام کارگری و صنفی، رفع سانسور، آزادی زندانیان سیاسی، جدائی دی ھاىسیاسی، آزادی اتحادیه

اجتماعی ھستند و در یک کالم خواستار  ھاىآموزشی، احترام به حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد در تمام عرصه

تکیه بر  ،دموکراتیک ھاىترین خواست عام. ندک صمیمانه ھمکاری می ،تحقق حقوق دموکراتیک در ایران ھستند

 . نیروی مردم و مخالفت با اجانب است

شوند و  روزه توسط عفریت داخلی سرکوب می شرایطی که مردم میهن ما ھر کید کرده است درأارھا تحزب ما ب

عفریت خارجی که موذیانه تحت نام  ىموظفند پیکارشان را با مبارزه علیه ،ندابرای تحقق حقوق بشرھزاران قربانی داده

اقتصادی و تهدید به  ىل به تشدید جنایتکارانهریزد و درعین حا حقوق بشربرای زندانیان سیاسی دربند اشک تمساح می

 .پردازد پیوند زنند وھوشیارانه عمل نمایند به میهنمان می تجاوز

اری جمهوری اسالمی و استقرار دی برای پایان دادن به وجود منحوس رژیم سرمایهئحزب ما راه حل نها

تنها با چنین دورنمای . داند کارگر می ىتقویت حزب واحد طبقه سوسیالیسم درایران را راه لنینی و

. توان ھدفمند و با افقی روشن مردم را برای رستاخیز نهائی، روز جدال آماده کرد لنینیستی است که می ــ مارکسیستی

 . ی متصورنیستئراھی جز این راه برای رھا

 

 
*** 

 !وپنجمین سالگرد انقالب کبیرسوسیالیستی اکتبر گرامی باد نود
 

شدت ه اری را بدانقالب عظیمی که جهان سرمایه. گذرد قالب عظیم پرولتری شوروی میو پنج سال ازان نود

قیام  شوراھای کارگران،دھقانان و سربازان پتروگراد در1917درھفتم نوامبر . وحشت مرگ انداخت به لرزاند و

ردند و با بر انداختن مسلحانه به رھبری حزب کمونیست بلشویک روس، لنین و استالین به قصر زمستانی تزار ھجوم آو

  . نوین سوسیالیسم را بنیان گذاردند ىاپورتونیست، دوره ھاى، مظهر بورژوازی و خیانت سوسیالیست"حکومت موقت"

مارکسیسم و سوسیالیسم علمی  ىلننیسم مظهر این انقالب سوسیالیستی کارگری با مشی قاطع خویش بر گنجینه

 .برائی مسلح نمود ھاىسالحستمکش را با  ھاىافزود، پرولتاریا و خلق

داد، شیپور مرگ طبقات  1471سال ه درکمون پاریس ب اولین خود را ىپیکارسهمگین طبقاتی پرولتاریا که ثمره

نبردی خونین و مسلحانه به رھبری  انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در. ستمگر و ظالم، طبقات بورژوا و فئودال را دمید

دشمنان داخلی و خارجی در طول پیکارھای فراوان پیشاھنگ پرولتاریای روس،  ىهحزب کمونیست بلشویک روس علی

طبقاتی پرولتاریا و  ىاین انقالب آموخت که مبارزه. با تکیه بر مارکسیسم، دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار ساخت

 .م از طبقاتی وملی استدیکتاتوری او بر طبقات استثمارگر منکوب گشته تنها راه برای بر انداختن ھرگونه ستم اع

نبردھای  لننیستی که در ــمارکسیستی   نیسم نشان داد که بدون حزبیو لن انقالب سوسیالیستی اکتبر ىتجربه

طبقاتی برضد ارتجاع، بورژوازی، امپریالیسم و فرصت طلبان رنگارنگ آبدیده شده باشد، بدون حزب کمونیستی که 

رھائی پرولتاریا و سایر اقشار تحت ستم را از زیر ھرگونه  توان امر د نمیزحمتکش باش ھاىستاد رھبری انقالب توده

  .دشمنان انقالب رھائی جست ھاىو دام ھاسرانجام رسانید، و از پیچ و خمه یوغی ب

بدون طبقه و بدون  اىکه به ھدف خویش که ایجاد جامعه کارگر برای آن ىآموزد که طبقه انقالب اکتبر می

 ىدست آوردن قدرت سیاسی است که طبقهه تنها با ب. دست آورده ید باید ابتدا قدرت سیاسی را باستثمار است نائل آ

فعالیت انقالبی خود خاطر نشان ساخت  ھاىھمان نخستین سال لنین از. خویش تحقق بخشد ھاىتواند به آرمان کارگر می

انقالب اجتماعی، پرولتاریا باید قدرت  برای انجام. "قدرت حکومتی است ىمسئله ،انقالب ھر ىترین مسئله که عمده

 امکان خواھد داد که تمام موانعی را که بر اوضاع خواھد کرد و به او را حاکم بر قدرتی که او. دست آورده سیاسی را ب

 (1942لنین ) "میان بردارد سر راه آرمان واالی اوست از

ه لنین ب. ی و حکومت را به تصرف درآوردتوان قدرت سیاس انقالب اکتبر نشان داد که بدون اعمال قهر نمی

 ىرا بیاموزد، چنین طبقه کاربردن آنه دست گیرد و به اسیری که نخواھد اسلحه ب ىطبقه"درستی خاطرنشان ساخت 

  ".آنست که با وی مانند بردگان عمل شود ىاسیری فقط شایسته

یکی دیگراز  ،اریدشکستن نظام سرمایهو درھم  و نقشه مند به رھبری حزب پرولتاریا اىقهری انقالبی و توده

 .مهم و کلیدی انقالب سوسیالیستی اکتبر است ھاىدرس

تاریخ بشریت، اولین پایگاه سرخ  اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی نخستین دولت و نظام سوسیالیستی در

سوسیالیسم ھمواره با نام  نیسم و ساختمانیسراسر جهان و دفاع قاطعانه از لن ىستمدیده ھاىانقالبات کارگران و خلق

و پرولتاریای اتحاد شوروی تحت رھبری استالین، حمالت،  ھابیش از سی سال مبارزات خلق. رفیق استالین ھمراه است
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تسکیسم و رویزیونیسم را درھم کوبید و سرانجام با رھبری ورا درھم شکست، تر ھاامپریالیست ىتهاجم و محاصره

نابود گردانید و بشریت را از این ھیوال رھانید و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر  ش، فاشیسم ھیتلری رااخردمندانه

 .وارد ساخت  امپریالیسم جهانی

آنان و  ىجان سختانه ھاىمضمون اصلی سوسیالیسم یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بر طبقات سرنگون شده و کوشش

 .باشد سوسیالیستی به کمونیسم می ىبه ثمر رسانیدن گذار جامعه

بلشویک را در سراسر  ھاىخروشچفی، اینان کمونیست ھاىپس از مرگ رفیق استالین و کودتای رویزیونیست

وقاحت خط  نیسم با بیشرمی ویلن ــ حزب منفرد و نابود گردانیدند، بر دیکتاتوری پرولتاریا این آموزش حیاتی مارکسیسم

 ــاصول مارکسیسم  تجدید نظر در. جانشین ساختند" یدولت ھمه خلق" و " یحزب ھمه خلق"را با  بطالن کشیدند، آن

 ،طبقاتی بورژوازی منکوب شده ى، نشان داد که مبارزهھادست گرفتن قدرت سیاسی توسط رویزیونیسته لننیسم و با ب

داد  گردد، نشان تر نیز می تر، محیالنه تر، ظریف اشکال نوین خود شدید سوسیالیسم نه تنها پایان نیافته بلکه در ىعلیه

دارد و امکان برگشت به عقب و احیای  که پرولتاریا ھنوز در اوان انقالبات پرولتری سوسیالیستی گام بر می

  .اری وجود دارددسرمایه

و رھبری آنها در راه انقالب  ھاخاطر جلب تودهه انقالبی و ب ىمبارزه آموزد برای پیروزی در انقالب اکتبر می

بدون پیکاری پیگیر و ھمه جانبه با انحرافات . نیسم و اپورتونیسم را درھم شکستسوسیالیستی ناگزیر باید رویزیو

تسکیسم و انواع و اقسام انحرافات خرده بورژوائی و ضد وسوسیال دموکراتیسم، آنارکوسندیکالیسم، اکونومیسم، تر

امپریالیسم از  اری ودسرمایه مبارزه با. لمللی امکان پیروزی پرولتاریا وجود نخواھد داشتامقیاس ملی و بین حزبی در

 .موزدآ چه راه اکتبر می اینست آن. تواند باشد نیست و نمی مبارزه با رویزیونیسم جدا

 

 !فرخنده باد نود و پنجمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر شوروی

 !زنده باد مارکسیسم لنینیسم

 !ی بشریتئرها زنده باد سوسیالیسم این پرچم

 (توفان)حزب کارایران
0230اکتبر   

 
*** 

 

 

 انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا ىحاشیه در
 مریکاآگزارشی ازرفقای 

 
برای دور بعدی انتخابات، دو . رسد به پایان می 2411اول رئیس جمهوری باراک اوباما در ژانویه  ىدوره

ما از حزب دموکرات و ند، باراک اوبااکاندید رئیس جمهوری از دو حزبی که در دو قرن گذشته متداوماً در قدرت بوده

باید در نظر داشت که انتخابات این دوره ھمانند . نداخواه، وارد کارزار انتخاباتی شده میت رامنی از حزب جمهوری

سال رئیس  8پس از . شود اری که کل جهان را در نوردیده است بر گزار میدقبل در شرایط بحران سرمایه ىدوره

آمریکا  ھنوز حل نشده است  و در بعضی از کشورھای دیگر حتی به شدت خود جمهوری باراک اوباما این بحران در 

، (و دارد)سال پیش، امپریالیست آمریکا، که مسئولیت بزرگی  در قبال به وجود آوردن این بحران داشت  8. افزوده است

فرت عمومی و اعتراضات اری را تعدیل کند و ھم ندامید داشت که با گماردن اوباما در رأس قدرت، ھم بحران سرمایه

جهانی شدن سرمایه و خروج . دولت نئوکانی جرج بوش و دیک چینی را کانالیزه کرده و آن را مهار نماید ىعلیه اىتوده

سرمایه به جهان پیرامونی برای کسب سود بیشتر و عدم امکان ایجاد شغل و رفاه نسبی در سیستم موجود از فاکتورھائی 

سال پیش  8در . وسیع معترض را از او دور کردند ھاىز عوام فریبی اوباما برداشتند و تودهھستند که به سرعت پرده ا

در کارزار انتخاباتی  باراک اوباما  بخشی از سیاست خارجی خود را، پایان دادن به تجاوز آمریکا به خاورمیانه، حل 

ن زندان مخوف گوانتاناما، ایجاد تفاھم و مخفی آمریکا در جهان و به ویژه برچید ھاىفلسطین، انحالل زندان ىمسئله

سال از رئیس جمهوری اوباما نه تنها جنگ در  8پس از گذشت . معرفی کرد.... اعتماد بین آمریکا و جهان عرب، 

ناتو  ىخاورمیانه پایان نیافته است بلکه تجاوز وحشیانه به افغانستان ھم چنان ادامه دارد ، کشور لیبی با بمباران وحشیانه

مردم فلسطین و کشور ھای عربی عربده  ىآمریکا با تپه خاک یکسان شده است، دولت نژاد پرست اسرائیل ھنوز علیهو 

مردم ایران و سوریه افزوده است و آشکارا و رسمی  ىکند، خود دولت اوباما بر تبلیغات جنگ افروزانه علیه کشی می

مخفی و  ھاى، زندان.کند مردم ایران و اعراب حمایت می ىاز جنگ افروزی و جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل علیه
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دھند، مردم جهان به درستی ھنوز نسبت به رفتار آمریکا بسیار بدبین  نیمه مخفی آمریکا در جهان به کار خود ادامه می

 ....ھستند و 

در صد، حل  831زائی  و پائین آوردن سطح بیکاری به  سال پیش باراک اوباما  سیاست داخلی خود را اشتغال 8

بهداشتی ندارند، حل  ىمیلیون نفری که ھیچ نوع بیمه 14بهداشتی برای کل جامعه و به ویژه برای  ھاىبیمه ىمسئله

 ھالتحصیل نشوند، حل بحران مسکن که میلیونافارغ ھامسائل آموزشی در جامعه که دانش آموزان، بیسواد از دبیرستان

فشارد و زندگی آنها  لتحصیالن را میادانشجوئی که حلقوم فارغ ھاىمشکالت وامخانواده را به فالکت نشانده است، حل 

با فریب و حقه  بین مردم ..... ، و ھاو بانک ھارا به گروگان گرفته است، حذف امتیازھای میلیونی به رؤسای کمپانی

بیکاری . ندانشده، باقی مانده گذرد و ھم چنان این مشکالت در جامعه حل سال از آن کارزار می 8ھم اکنون . تبلیغ کرد

دھند،  به ھجوم خود به خارج کشور برای کسب حداکثر سود ادامه می ھادر صد باقی مانده است، سرمایه 4در سطح 

مسکن نوساز وجود دارد ولی مردم قدرت خرید و یا اجاره کردن  ھامیلیون نفر بیمه بهداشتی ندارند، میلیون 14ھنوز 

و  ھاچنان ادامه دارد، و ھزاران میلیارد دالر از مالیات مردم  به جیب بانک دمات اجتماعی ھمآنها را ندارند ، حذف خ

 ......  ریخته شد و ھاکمپانی

سال پیش حزب دموکرات  8اگر . بیهوده نیست که مردم به سرعت اعتماد خود را از باراک اوباما از دست دادند

یس جمهوری کرد ولی این بار شدیداً نگران انتخاب مجدد او به ریاست با اطمینان باالئی یک سیاه پوست را کاندید رئ

، رامنی شانس مساوی با اوباما برای انتخایب شدن ھادر این کارزار انتخاباتی طبق تمامی نظر سنجی. جمهوری است

. موکرات گرد آوردتوان با عوام فریبی و قول بیهوده دادن مردم را دور حزب د داند که دیگر نمی اوباما خود می. دارد

انسان را به  ھادر به وجود آوردن بحران که میلیون ھاکند بر روی نقش حزب جمهوری خواه و نئولیبرال او سعی می

 . را در کارزار خود مرتباً یادآوری کند" نگهداری و حفاظت صنایع داخلی"نابودی کشاند انگشت بگذارد و سیاست 

توان به این حقیقت  را کنار بزنیم می ھااما و رامنی انداخته و عوام فریبیچنانچه نظری به کارزار انتخاباتی اوب

امپریالیستی آمریکا تفاوت ماھوی بین کاندیدھای دو حزب دموکرات و  اری ــدپی برد که اساساً در سیستم سرمایه

در . خورد م میاین موضوع در مناظرات تلویزیونی  این دو کاندیدا به وضوح به چش. جمهوری خواه وجود ندارد

درمانی؛ کاھش  ھاىآنها برای ایجاد شغل؛ بیمه ىاول که بر روی سیاست داخلی و اقتصادی از جمله برنامه ىمناظره

تمرکز داشت اوباما بر این نظر بود که با کاھش .... بودجه، باال بردن سطح زندگی مردم و  ىمالیات بر درآمدھا، موازنه

بیکار را  ھامیلیون" متوسط ىطبقه"توان این امکان را به وجود آورد تا این  می "متوسط ىطبقه"مالیات بر در آمد 

آنها به  ىتوان آنها را در داخل کشور نگه داشت و از فرار سرمایه می ھا، که با کم کردن مالیات کمپانی.استخدام کند

جدیدی ھم تولید نمود و با  ھاىشغل موجودرا حفظ کرده و شغل ھاکشورھای دیگر جلوگیری نمود و بدین وسیله میلیون

دولتی  ھاىند را به کشور بازگرداند، که با کاھش ھزینهائی که به خارج برده شدهھاتوان حتی آن کمپانی این سیاست می

آموزش و پرورش و باال بردن جزئی مالیات میلیاردرھا و عدم  ىو کاھش بودجه( دولتی به مردم ھاىیعنی حذف کمک)

مخرب اقتصادی  ھاىاوباما گفت که به خاطر سیاست .توان کسری بودجه را کاھش داد می نظامی ىافزایش بودجه

درصد رسید ولی ھم اکنون سطح  14درصد به  4ش سطح بیکاری از ادوران بوش، در سال اول ریاست جمهوری

ا مشاغلی با در صد است  بدون آن که بگوید مشاغل با سطح دستمزد باال از دست رفته و جای آنها ر 734بیکاری 

 .ندادستمزد پائین گرفته

توانند شغل ایجاد کنند  اران ھستند که با در دست داشتن سرمایه میدرامنی بر این نظر بود که این سرمایه

اران را کاھش داد تا آنها پول بیشتری در دست داشته و شغل ایجاد کنند و بدین وسیله دبنابراین باید مالیات سرمایه

توان  نظامی می ىایجاد شود که به کشور برگشته و سرمایه گذاری کنند، که با افزایش بودجه ھانیامکانات برای کمپا

توان  درمانی پیشنهاد شده توسط اوباما می ھاىشغل ایجاد نمود، که با کوچک کردن حجم دولت و حذف بیمه ھامیلیون

 . بودجه را موازنه کرد

پاسخ به سؤاالت و دوروئی او متعجب شده و بیشتر حالت دفاعی در این مناظره، اوباما از آمادگی رامنی برای 

آنچه در این . گوید کند و حقیقت را به مردم نمی گرفت بدون آن که بگوید رامنی نظرات خود و حزبش را پنهان می

و  بحران کنونی سرمایه که مردم در چنگال فقر ىدیدند حتی در دوره خورد آن بود که مردم می مناظره به چشم می

اران را تنها راه مهار داران را گرفته و تقویت سرمایهدند چگونه کاندیدھای ھر دو حزب جانب سرمایهابیکاری گیر کرده

 .دانند بحران می

با چین، حمله به سفارت آمریکا در بنغازی،   تجاری ىدوم بر روی مسائل مختلفی مانند رابطه ىمناظره

ھر دو کاندید بر این نظر بودند که باید با . سالح  شخصی صورت گرفت موضوع مهاجرین در آمریکا، زنان و داشتن

رامنی گفت که در صورت . سیاست تجاری چین که مشاغل بسیاری را در آمریکا از بین برده است برخورد کرد

عرفه بر ارز زده و بدین وسیله راه را برای گذاشتن ت ىپیروزی در انتخابات بالفاصله  به چین برچسب دستکاری کننده

ئی ھاباراک اوباما در پاسخ به این موضوع گفت که خود رامنی در کمپانی. کند روی کاالھای وارداتی از چین باز می

نظرات ھردو کاندید در مورد موضوعات دیگر بسیار . ند سرمایه گذاری کرده استاکه مشاغل را به چین منتقل کرده

 .مشابه بود
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 ىدر این مناظره برنامه. اکتبر بر روی سیاست خارجی  برگزار شد 22 اوباما و رامنی روز ىآخرین مناظره

سوریه، جنگ در افغانستان، حمله به سفارت آمریکا در بنغازی، حمایت ھمه جانبه از اسرائیل، و  ىاتمی ایران، مسئله

 . قدرتمند شدن چین از موضوعات مورد بحث بود

ایران "کل برای آمریکا در آینده دانست در حالی که رامنی ترین مش تروریسم را بزرگ ىاوباما ھم چنان مسئله

رامنی گفت که به خاطر . که آمریکا باید با آن برخورد کند معرفی کرد اىترین مسئله را بزرگ" با توانائی اتمی

ا گفت اوبام. تر است سال به دستیابی به بمب اتمی نزدیک 8نادرست اوباما در مورد ایران ھم اکنون ایران  ھاىسیاست

 ىعلیه ھاھر دو کاندیدا موافق تشدید تحریم. تا زمانی که او رئیس جمهور است، ایران به سالح اتمی دست نخواھد یافت

. ایران اعمال خواھد کرد ىشکننده علیه ھاىرامنی بیان داشت، اگر او به ریاست جمهوری برسد تحریم. ایران ھستند

 . شوند ایران اعمال می ىعلیه ھاترین تحریم ھمکاری متحدان آمریکا شدیداوباما در پاسخ به او گفت که ھم اکنون با 

تر است و  در مورد اسرائیل ھر دو کاندیدا تأکید کردند که دوستی آمریکا و اسرائیل از ھر زمان دیگری مستحکم

 .ایستد اسرائیل صورت گیرد آمریکا در کنار اسرائیل می ىعلیه)!(  اىاگر حمله

ل شد که اگر او به ریاست جمهوری انتخاب شود چه رفتار متفاوتی در سیاست خارجی اتخاذ از میت رامنی سؤا

 .تر خواھد شد گوئی پناه برد و گفت رفتار او سرسخت او در جواب به کلی. خواھد کرد

شود که با تغییر رئیس جمهور، سیاست خارجی آمریکا تغییرات فاحشی  در این مناظره ھم به وضوح دیده می

 . خواه خواھان سرکردگی آمریکا در جهان برای غارت و چپاول ھستند ھر دو حزب دموکرات و جمهوری. د کرد نخواھ

ند که امکان ورود شخص سومی که امناظرات برای انتخاب رئیس جمهوری در آمریکا طوری طراحی شده

ی سیاسی نشده و از روی در این مناظرات تمام کوشش بر این است که کس. مستقل از ھر حزب باشد وجود ندارد

کمیسیون مناظرات . ھنرنمائی و زبان بازی کاندیدھا در پاسخ به سؤاالت مردم تصمیم بگیرند که به کدام یک رأی دھند

کنند  کاندید ھا شرایط خودشان را به  رئیس جمهوری را نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اداره می

نوع . شود که چه در این مناظرات باید اتفاق بیافتد و چه اتفاق نیافتد بین آنها بسته میمناظرات دیکته کرده و قراردادی 

 . سؤاالت باید مورد توافق دو کاندیدا قرار گیرد

که مستقل از ھر دو حزب " زنان رأی دھنده ىجامعه"، کمیسیون مناظرات رئیس جمهوری توسط  1948قبل از 

کاندیدھای دو حزب، رانالد  ىسیون به خاطر آن که این جامعه زیر بار دیکته، کمی1948در سال . شد بود  اداره می

کمیسیون فعلی، فقط آن کاندیدھائی که . خارج شد" زنان رأی دھنده ىجامعه"رفت از دست  ریگان و والتر ماندل نمی

ین مناظرات راه کاندیدھای احزاب اپوزیسیون به ا. دھد آورند را به مناظرات راه می درصد رأی می 11حد اقل 

این . اران بزرگ به مناظرات راه یابنددنخواھند یافت بلکه سیستم انتخاباتی طوری تنظیم شده است که کاندیدھای سرمایه

متفاوتی در اقتصاد و سیاست  ھاىکنند و چه جهت گیری گویند و برای چه آرمانی مبارزه می که نیروھای مترقی چه می

 .تلویزیونی برای ریاست جمهوری امکان بروز پیدا نخواھد کردخارجی دارند ھرگز در مناظرات 

 

با توجه به موانع بسیار زیادی که برای ورود حزب سومی به انتخابات رئیس جمهوری وجود دارد،  نمایندگان 

 .ند در بعضی از ایاالت خود را در لیست کاندید ھای ریاست جمهوری قرار دھندااحزاب زیر توانسته

عدالت ــ حزب رفرم آمریکا ــ حزب قانون اساسی ــ حزب سوسیالیست آمریکا ــ حزب  حزب سبز ــ حزب

 کارگران سوسیالیست آمریکا ــ حزب برای آزادی و سوسیالیسم ــ حزب صلح و آزادی

 

ھم چنین بعضی از احزاب سیاسی به اصطالح چپ اما در واقع سوسیال دموکرات منجمله حزب کمونیست 

 ىانتخابات رئیس جمهوری آمریکا را مسئله ىھستند احزابی که مسئله. کنند تخاباتی اوباما دفاع میآمریکا از کارزار ان

دھند مردم در انتخابات رئیس  احزابی ھم وجود دارند که ترجیح می. کنند خود ندانسته و بر روی آن سکوت می

 .جمهوری رای ندھند

 

و دولت جرج بوش و دیک  ھاتی نسبت به نئولیبرالسال پیش، مردم چنان نفر 8قبلی انتخابات در  ىدر دوره

خواه صورت گرفت  حزب جمهوری ھاىچینی از خود  نشان دادند و چنان بسیج عمومی برای پائین کشیدن دست راستی

سرزندگی و امید به آغازی نو چنان . که بعد از انتخابات  برای مدت چند ماھی بوش و چینی جرأت آفتابی شدن نداشتند

اما تغییر در ھیچ سیستمی آن . آمریکا بی نظیر بود ىگذشته ىساله 14مردم به وجود آورده بود که در تاریخ  نشاطی در

در مدت زمان کوتاھی امیدھا به یأس مبدل گشت و . تواند از باال صورت گیرد کرد نمی طور که اوباما موعظه می

سیاسی برای مردم شاخ  ىوری خواه مجدداً در صحنهجمه ھاىدست راستی. طغیان کرده به انفعال کشیده شدند ھاىتوده

این است دستاورد چهارسال ریاست جمهوری باراک اوباما و حزب دموکرات آمریکا که رسالتی جز . کشند و شانه می

 .ندارد ھاآرام کردن و نهایتاً خاموش نمودن خشم توده

 . سگ زرد برادر شغال استانتخاب بین باراک اوباما و رامنی انتخابی بین وبا و طاعون است، 
 

* * * * * * * * 
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 ناتو به سوریه را قویا   ترکیه عضو سازمان تروریستی تجاوز

 کنیم محکوم می
 

 اىصهیونیستی اشکال بسیار آشکار و گستاخانه ھاىجاسوسی و رسانه ھاىو سازمان ھااعمال نفوذ امپریالیست

دراکوالھای خفاش صفت،  ىھمه. ز سراپای آن می باردرنگ زورگوئی و وقاحت و ریاکاری ا. خود گرفته استه ب

 .کنند خویش را برای مکیدن خون مردم سوریه تیز می ھاىند و دندانایکشبه بشردوست شده

خود را به مواضع مرزی در خاک سوریه از سر  ىحمالت توپخانه  ارتش ترکیه بامداد امروز پنجشنبه،

 ھاىاسالمی و سازمان ھاىبا تروریست "ارتش آزاد سوریه"ارتباط عنصر اصلی این بازی جنجالی، عبارت از .گرفت

نظامی شورای ملی سوریه، مخالف رژیم بشار اسد است و از  ىشاخه "ارتش آزاد سوریه". باشد جاسوسی غرب می

ه از سوی خود اپوزیسیون ب "ارتش"البته این مسئله که این . شود رسمیت شناخته میه سوی یکسری کشورھای غربی ب

. شود که از متمردان و فراریان از نیروھای مسلح سوریه تشکیل یافته، بخشی از واقعیت است نوان سازمانی تبلیغ میع

چنین، مزدورانی از  ی و متحدان آن در عراق و افغانستان و ھمئدر صفوف آن، مجاھدان عرب قاتل سربازان آمریکا

لظواھری، ارھبر جدید القاعده، ایمن اخیراً . جنگند دند، میدیگر کشورھا که پس از شروع مناقشات به سوریه اعزام ش

 .فراخواند "برادران سوری"ھر گونه کمک به  ىمسلمانان ترکیه، عراق، لبنان، اردن و کشورھای دیگر را برای ارائه

ه به وابست "جندهللا"نفر  644در ترکیه واقع است و در ماه نوامبر سال گذشته در حدود  "ارتش آزاد سوریه"مقر 

بر اساس ادعای خوزه ماریو ازنار، نخست وزیر سابق اسپانیا . رھبری عبدالحکیم بالحاج به آن پیوستنده لیبی ب ىالقاعده

المهدی ھتاری لیبیائی که تا قبل از . مادرید متهم است 2448مارس سال  11بالحاج به سازماندھی عملیات تروریستی 

شبه نظامی در سوریه در نزدیکی مرز ترکیه  ھاىداشت، در میان برخی گروه، در ایرلند اقامت "القاعده"پیوستن به 

. آمد حساب میه تیم طرابلس بود و در شورای طرابلس فرد شماره دو بعد از بالحاج ب ىوی، فرمانده. دیده شده است

لی از ترکیه سر در خواھد به سر زندگی خود در ایرلند باز گردد و ھتاری، پس از استعفا در لیبی، اعالم کرد که می

نویسد که ھتاری وابسته  تری میسان می. آورد و از آنجا نیز در رأس یک گروه شبه نظامی به اراضی سوریه وارد شد

تروریستی آمریکا قرار دارد، و در ماه ژوئن  ھاىدر لیست سازمان باشد که رسماً  به گروه مبارزان مسلمان لیبی می

 ھاىمأموران امنیتی سازمان)حضور داشت  "ماوی مرمره"لسطین در کشتی در میان فعاالن مدافع ف 2414سال 

اسرائیل به کشتی، او  ىنیروھای ویژه ىھنگام حمله(. این کشتی حضور داشتند ھاىجاسوسی آمریکا نیز در میان ھئیت

 .......سر برد و سپس آزاد شده روز در زندان اسرائیل ب 9مجروح گردید و 

به بمباران سوریه مبادرت  ی شورای امنیت سازمان ملل متحد مستقیماً أر گشت تا باروشن است آمریکا موفق ن

عنوان ه متجاوز خود، ترکیه ب و یطریق متحد ناتوئ از توطئه دست برنداشت و اما از.ورزد و به اھداف شومش برسد 

تسلیح  حریکات مرزی وت.برای سرنگونی رژیم بشار اسد ادامه داده است ضد سوریه و پایگاه تروریستی ناتو بر

 ىاین خانواده دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از ىبمباران سوریه به بهانه طریق ترکیه و جریانات تروریستی از

نظامی که نقض تمامیت ارضی و  ىحزب ما پیشاپیش این حمله.شرف تکوین است متجاوز است که در تروریستی و

 خلق سوریه در ىکه علیه اىخواھد به افشای توطئه ند و از ھمگان میک محکوم می مغایر با حقوق ملل است را قویاً 

 . جریان است بپردازند و آن را محکوم نمایند

 

 نقل از فیسبوک توفان
 سخن هفته

 چهارم اکتبر دوهزار  دوازده میالدی

 

 

*  * * * * * * * 
 

 گشت و گذاری در فیسبوک

 

 حامیان و نوکران استعمار را بهتر بشناسیم
 

نیروھای  ىمقابل ھرگونه برخورد و افشاگری علیه فیسبوک ھستند که در ىجریانات ناپاکی در عرصه

که رژیم  دشمن عمده  رژیم جمهوری اسالمی و این ىمبارزه علیه ىایستند و به بهانه امپریالیستی و استعماری می

" کمونیست کارگری"ران حزب منصور حکمت،حزب اھواد. با استعمار می پردازند است، به توجیه سیاست ھمدستی
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ساموئل ھانتیگتون تحت  ھاىکند و تئوری زبان چپ از استعمار دفاع می سیاسی است که از ىیکی از جریانات آلوده

دفاع از .اده استرا در قالب  سناریوی سیاه و سفید بخورد ھوادارانش  د ھاو یا جنگ تمدن "ھاجنگ فرھنگ"عنوان 

اسالم سیاسی در درون این تشکیالت چنان نهادینه شده و چنان در مغز ھوادران این جریان  ىامپریالیسم در مبارزه علیه

رسوخ کرده است  که بصیرت خود را از دست داده به سربازان مزدور امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل 

 .ندابدل شده

ساموئل ھانتیگتون که غرب را مظهر تمدن جا زده و سایر ملل را ارتجاعی،  ھاىاز تئوریابتدا کوتاه سخنی 

ایجاد ترس از مردمانی  ھاىتئوری ،وی ھاىتئوری. زند زبان امروزی تروریست جا میه خطرناک، عقب مانده و ب

یوب و امپریالیستی است کند تصویری مع تصویری که وی از جهان ترسیم می. کنند دیگر تکلم می ھاىاست که به زبان

جنگ  ھانتیگتون از. داند یک زندگی انسانی نمی ىبشری را شایسته ىاکثریت جامعه ھاو با دشمن تراشی و تحقیر ملت

لطه جوئی تصویر کرده و سُ  ھاراند و فرھنگ غرب را فرھنگی کامل و برتر نسبت به سایر فرھنگ سخن می ھافرھنگ

فرھنگ غربی  ىوی تنها مللی حق حیات دارند که از خانواده ھاىاز نظر تئوری .دھد و نژادپرستی را موجه جلوه می

این کتاب پس از جنگ سرد به . زعم ایشان بر تمدن یونان، مسیحیت و قوانین روم متکی استه فرھنگی که ب. باشند

افکار عمومی بساز   ھاى شدت توسط رسانهه اندیشمندان امپریالیستی در آمریکا انتشار یافت و درباره آن ب ىاشاره

حال جای . گرداند "قابل فهم"امپریالیستی، تبلیغ به عمل آمد تا فعالیت امپریالیسم را از نقطه نظر پذیرش افکار عمومی 

ساموئل ھانتیگتون . آید کمونیسم را، اسالم  گرفته است  که در شرایط کنونی خطر عمده برای تمدن غرب به حساب می

به نبرد بپردازد و با  "اسالم سیاسی"با قطب  "تمدن آمریکائی"تلقین می کند که باید قطب  به مردم امریکا و اروپا

 .را به ثبوت برساند "تمدن آمریکائی"نابودی آن رسالت 

بدون "نود به خاک عراق کتاب مشهور  ىآمریکا در دھه تتجاوز امپریالیس ىآورید که در آستانه به یاد می اً حتم

داد و فضای روانی الزم برای تجاوز به  گ مردم منطقه و نه تنها ایران را مورد تهاجم قرار میکه فرھن "!دخترم ھرگز

ماھی یکبار نیز به حمام  ،محشورند و سالی ھاحشرات و سوسک"کرد که مردمش ھمه با  ئی را خلق میھاسرزمین

 ىمریکا و معرفی یک نویسندهآ ىاین کتاب که با سفارش و ھمکاری وزارت امور خارجه. ، به چاپ رسید"روند نمی

به خانم محمودی به نگارش در آمده بود در خدمت توجیه سیاست تجاوزگری امپریالیست آمریکا در منطقه قرار  اىحرفه

جنگ بر روی میز جرج بوش پدر قرار داشت در جهان برای  ىاین کتاب باید افکار عمومی الزم را که گزینه. داشت

صنعت فیلمسازی ھولیوود نیز با سرمایه گذاری فراوان و . آورد رادیو آکتیو فراھم می اىھیک تجاوز وحشیانه با گلوله

پس از . تبلیغاتی و روانی بسازد ىھنرمندان دست اول در صدد بر آمد تا برای تجاوز امپریالیست آمریکا به منطقه زمینه

بلیغاتی امپریالیست آمریکاست که از این طریق سینمای ھولیوود بخشی از دستگاه ت. چندی فیلم مربوطه نیز بر اکران آمد

گذارد به تحمیق افکار  و امکانات دولتی که در اختیار کارگردانان و کمپانیهای فیلمبرداری می ھابا کنترل سرمایه

ساختن افکار عمومی به حجم سرمایه گذاری در این زمینه وابسته . داغ و درفشی در کار نیست. زداعمومی می پرد

صدا و سیما و چاپ کتب و اجیر کردن  ىدروغپراکنی در عرصه ھاىه سرمایه قدرتمندتر باشد دستگاهھرچ. است

 ."سرسبیل شاه نقاره بزن ،پول داشته باش"قول معروف ه ب. موثرتر است... و ھانویسندگان و روزنامه بنویس

گیرد را  استعماری الهام میاین تئوری  عملی تبلیغات حزب کمونیست کارگری که از ىحال با این مقدمه نتیجه

 :گوید یکی از کادرهای این حزب در توجیه دفاع از تجاوز به افغانستان چنین می.مالحظه کنید 

 

وگفت مردم  اعالم کرد ھاجمهوری اسالمی را جنگ تروریست منصور حکمت جنگ آمریکا و« 

سرنگونی حکومت اسالمی  مردم ایران را ىوظیفه متمدن با ید بسیج شوند به این جنگ پایان دھند و

مردم نباید از گفت  و. ارزیابی کرد ھاطالبان را جنگ تروریست در افغانستان ھم جنگ آمریکا و. دانست

 .سرنگونی طالبان ناراحت باشند

با اشغال ایران این کار  ھااگرچه امپریالیست. مردم ما از سرنگونی رضا شاه جالد ناراحت نشدند

 ھاودید شعارتان این بود که نباید رضا شاه سرنگون شود مردم باید با امپریالیستشما اگر آنجا ب. را کردند

. گفت مردم نبایست از سرنگونی رضا شاه ناراحت باشند منصور حکمت می. خاطر رضا شاه بجنگنده ب

منصور حکمت جانب . دیگری آمریکا و غرب جنگ دو نیروی ارتجاعی بود یکی رضا شاه وھیتلر و

ھیچ کشوری  وقت از تجاوز آمریکا به افغانستان و منصور حکمت ھیچ .......گرفت نمیکدام را  ھیچ

یعنی . گفتید دست آمریکا از افغانستان کوتاه این شما بودید که از طالبان حمایت کردید و. دفاع نکرد 

ا این شم. شویم منصور حکمت گفت ما از سرنگونی طالبان ناراحت نمی. حکومت کند طالبان بماند و

 »  .بودید که از سرنگونی طالبان ناراحت ھستید

 

پردازد و به  کند و به توجیه آن می چگونه از استعمار دفاع می" حزب شبه کمونیست کارگری"بینید که  می

گویند سرنگونی طالبان ناراحتی ندارد تازه باید خوشحال ھم بشویم و از  می .دھد خورد ھواداران بیسوادش می

چون این تجاوز باعث تضعیف اسالم سیاسی گشته و رژیم جدید بهتر از رژیم قدیم . اسگزار ھم باشیمسپ ھاامپریالیست

فهمند که منصور حکمت نقش مترقی برای امپریالیسم  نمی ،این ھواداران شستشوی مغزی شده..... یعنی طالبان است

وی از .نی رژیم طالبان را مثبت ارزیابی کردسرنگو. آمریکا به افغانستان دفاع کرد مین رو از تجاوزھ ازقائل بود و 



   1911ماه آبان                                67توفان الکترونیکی شماره                                 11  

 

که با  ھااسالم سیاسی دفاع کرد و به زیر چتر دروغین امپریالیست" توحش" مقابل باشد در!! که امپریالیسم" تمدن"

پرفسور نژادپرست آمریکا ساموئل ھانتیگتون مصداق دارد به اشغالگری و تجاوز به کشورھا  ھاىتئوری جنگ تمدن

منصور حکمت به نفی تئوری امپریالیسم که توسط لنین  .ابع طبیعی و مستعمره کردن آنها لبیک گفتبرای غارت من

دور ریخت و با کاریکاتور ه لنینیسم را ب ،این حزب.فرموله شد رسید و سرنوشت غم انگیز این حزب از ھمینجا آغاز شد

این عده  ھنوز .ایران و منطقه بدل شده است حکمتیسم به میدان آمد و امروز به ھمدست امپریالیسم و صهیونیسم در

ه کراسی و حقوق بشر و بودم ىکنند علت اشغال افغانستان مسئله زنند و فکر می نفهمیدند و یا خود را به نفهمی می

این عده . گاز از آسیای میانه ھاىخاطر آزادی زن بوده و نه موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی این کشور و انتقال لوله

نظامی در ھاى بر سر تصاحب انرژی در منطقه چه نتایجی دارد و ایجاد پایگاه ھاوز نفهمیدند  که نزاع امپریالیستھن

ن اتمام بحث و تالش ھوادار. روسیه توسط آمریکا و متحدینش به چه معناست چین و ایران و ىافغانستان و محاصره

بی خطر نشاندادن امپریالیسم و مثبت ارزیابی  ،لیسمامپریا ىاین جریان جاسوس و گماشته ىخورده منحرف و فریب

باشد که از ھمان تئوری  است، می "حامل تمدن و پیشرفت"استعماری غرب که  ھاىکردن استعمارگران و سیاست

 .ساموئل ھانتیتگتون الهام گرفته است

 

 :گویند مورد اسرائیل چه می ببینید در

 

 مگر آمریکا و. گویم ھست ی است من ھم میکراسویل یک کشور دمئمنصور حکمت گفت اسرا «

 اری که دردیعنی یک حکومت سرمایه کراسی یعنی چه؟ودم.کراسی نیستندوفرانسه و آلمان یک کشور دم

و . یس دولت انتخاب کنندئر ھر چند سال یکبار اعضای پارلمان و انتخابات باشد و آن پارلمان باشد و

با . اگر از دولت انتقاد کردند شکنجه نشوند واعدام نشوند د ومردم ھم از یک آزادی نسبی برخوردار باشن

اگر .را گفت منصور حکمت این و. کراسی است ھم فرانسه وھم اسراییلواین مشخصات ھم آمریکا دم

کند ربطی به  فرانسه به الجزیره حمله می کشد و ده میلیون آدم می کند و آمریکا به ویتنام حمله می

کند ھزار ھزار  یل به فلسطین حمله میئاگر اسرا. کراسی استودم ىیک جامعهکراسیش ندارد ھنوز ودم

 .کراسی استودم ىکشد ھنوز یک جامعه می

رژیم را  شود از امپریالیست کمک گرفت و منصور حکمت ولنین معتقد بودند که حتی می

وارد روسیه  ھاقطار آلمانی سوار بر خود لنین از امپریالیست آلمان کمک مالی گرفت و. سرنگون کرد

ت نداشته که بگوید لنین مزدور امپریالیست أحال جره ھیچ کمونیستی تا ب. انقالب را رھبری کرد شد و

 ىشما به دروغ تبلیغات جمهوری اسالمی را علیه فت ورکسی نگ اما منصور حکمت یک دالر از. بود

 » .سند نشان دھید.... به دروغ  کنی و انقالبیون پخش می

 

شرمانه از یک رژیم نژاد پرست، تروریست و  داران این حزب کذائی و ضد کارگری چگونه بیاه ھوبینید ک می

 .کنند فاشیست  دفاع می

ند که رژیم اسرائیل یک رژیم نژاد پرست و متجاوز است، وارداتی اخورده ھنوز نفهمیده داران فریبااین ھو

یک رژیم  استعماری و اشغالگر و نژادپرست . ه استسرزمین فلسطین را اشغال کرد ھااست و با یاری امپریالیست

شود،این شهروندان حق انتخاب  عنوان شهروندان درجه دوم نام برده میه ب ھادر قانون اساسی اسرائیل از عرب.است

ندارند، در مناطقی دیوار بلند به بلندی برج  به شهر و به روستا را یسفر و حت ىنمایندگان خود را ندارند، حق اجازه

نژاد پرستانه و ضد خارجی ممالک  ھاىاین بیخردان برای توجیه رژیم نژاد پرست اسرائیل به سیاست.....ایفل کشیدند

ند که در ھیچ جای قانون اساسی، ممالک اروپائی در دفاع از نژاد پرستی و اکنند اما ھنوز نفهمیبده اروپائی اشاره می

است و این خود دست آورد مردم  و نیروھای مترقی این پست شمردن  بخشی از شهروندان جامعه سخن نرفته 

 خواھند دو زنند و نمی این جماعت ارتجاعی برای توجیه دفاع از اسرائیل دست به دروغ و تحریف می. کشورھاست

رژیم آفریقای جنوبی آپارتاید و صهیونیست اسرائیل را درکنار ھم قرار دھند و با سفسطه و مغلطه کاری از صهیونیسم 

 .کنند ایت  میحم

پردازند، زیرا  از یک طرف به انکار  دریافت پول از اسرائیل می" حزب کمونیست کارگری"داران اھو

کنند که بعله  از طرفی مغزشان را با دروغ و جعلیات و اطالعات غلط پر می. گویند خبرند، از باال به آنها دروغ می بی

و  ھان شد و دست به انقالب زد، پول گرفتن از امپریالیستسوار قطار آلما یلنین ھم از آلمان پول گرفت حت

خوردگان ھم به کتمان  این فریب. عیب نیست، اگر ھم منصورحکمت کمک مالی گرفت کار خوبی کرد ھاصهیونیست

 .پردازند پردازند و ھم به توجیه دریافت آن می دریافت پول از اجانب می

. پرست غیر اسالمی اما صهیونیست اسرائیل چیز پنهانی نیستمجاز دانستن دریافت کمک مالی از رژیم نژاد 

. نداکتاب خود افشا کرده آقایان ایرج آذرین و رضا مقدم در" حزب کمونیست کارگری"اعضای سابق دفتر سیاسی این 

.....  ..درونی شماره  ىدفتر سیاسی قطعنامه اگر دریافت کمک مالی از اسرائیل موضوعیتی نداشته باشد چرا در اساساً 

قبال این سئواالت ندارند و  بینید این جماعت پاسخی در به تصویب  رساندند و اخذ پول از اسرائیل را مجاز دانستند؟ می

لیبی و امروز دفاع  مورد افغانستان، تجاوز به عراق، اخیراً  در. نمایند صورت سیستماتیک از ارتجاع جهانی دفاع میه ب
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روح حاکم بر . اوز مستقیم  نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران  خواھند پرداختاز سوریه و فردا به حمایت از تج

 .....است.استعمارگران و توجیه  تجاوز به ایران و تبلیغات این جریان ضد کمونیست و ضد ایرانی دفاع از ھانوشته

 :گویند چه می" انقالب سوریه" مورد  ببینید در

 

اسد متحد جمهوری اسالمی را کالفه کرده  اعی بشارجارت درسوریه مثل لیبی انقالب مردم رژیم «

آن  خواھد از و مسلح است که غرب ھم می اىاین یک انقالب توده. و بزودی آن را سرنگون خواھد کرد

 »  .نفع خود بر آن سوارشوده ب

 

با خلع موریت دارد تا أم. ارتجاعی و استعماری است ھازمینه ىنظرات این حزب درھمه ،فرمائید توجه می

 ھاخورد مردم دھد و راه را برای پیشروی صهیونیسته سالح ایدئولوژیک حریفان خود از استعمار فضیلتی بسازد و ب

ند که آنچه ااستعماری مشغولند ھنوز نفهمیده ھاىخوردگان سیاسی که به تبلیغ سیاست این فریب. ایران ھموار نماید در

کراسی و حفظ وریه، جنگی انقالبی که برای استقرار آزادی، دممحروم سو ھاىدر سوریه جریان دارد جنگ توده

این تجاوز آشکار امپریالیسم آمریکا و نوکرانش نظیر ممالک عربی و ترکیه با ھمدستی .نیست ،استقالل کشور باشد

 اىبرپائی رژیم گماشته سازمان تروریستی و قرون وسطائی القاعده برای سرنگونی رژیم مستقل سوریه و

. اسد از رژیم سکوالر بشار تر یعنی رژیمی به مراتب ارتجاعی. عراق و لیبی و افغانستان است ھاىمنظیررژی

این تقالھا و  ىھمه. خواھند سوریه را تکه پاره کنند و شرایطی مثل لیبی را بر مردم تحمیل نمایند می ھاامپریالیست

فهمند که باید  خوردگان سیاسی نمی فریب. است مین منافع امپریالیست آمریکا در منطقهأضد بشری برای ت ھاىکوشش

خواھند بفهمند که مسبب اصلی  انها نمی. تضاد فرعی و اصلی را ازھم تمیز داد و تمرکز را برافشای متجاوزین قرارداد

بخش بزرگی و یا اکثریت مردم . گویند این سخن می از ،اسناد منتشره ىاوضاع کنونی امپریالیست آمریکاست و ھمه

شدت مخالف تجاوز نظامی به کشورشان ھستند و رژیم بعث بشار اسد را به آلترناتیوھای مخوف کنونی به ه ب سوریه

دھند، بخش کوچکی ھم در یکی دو شهر با رژیم مخالفند و با موج ھمراه شدند و  ارتش آزاد سوریه ترجیح می"رھبری 

نه به این و نه به آن، نه قم خوبه و نه کاشون "اینجا شعار  در. یا گروھی از آنها فریب خوردند و در دام مرتجعین افتادند

به نفع امپریالیسم و نیروھای  شعار مستقل و رادیکالیست اما عمالً  کارساز نیست ،ظاھراً "و لعنت به ھردوتا شون 

ید ضمن با.... طور که در عراق و لیبی و افغانستان شد شود، ھمان ارتجاعی و نقض حق حاکمیت ملی سوریه تمام می

داخلی مردم  ىسرنگونی رژیم و ھر تغییر و تحول سیاسی را وظیفه ،سوریه ىو توطئه علیه محکوم کردن تجاوز

کشتار مردم بیگناه به گردن متجاوزین بی وجدان است و آنها که فریب این توطئه را خورده و یا .سوریه تبلیغ کنیم

 .نداخورند  قربانی نادانی خود شده می

 
 

 !برچینید اجایزه صلح ر
 

 2412ارگان سیاسی حزب کمونیست سوئد اکتبر  ،28پرولتر شماره ى سرمقاله
 

صلح به  ىتمام نشدنى با اعطای جایزه ھاىصلح نوبل نروژ بازھم دست گل به آب داد و با ھمان قابلیت ىکمیته

اروپا  ىبه چه دلیل اتحادیه :تپرسش این اس. گیرد صلح را به ریشخند و استهزا مي ىجایزه ىاروپا تمام ایده ىادیهحات

 صلح نوبل را دریافت کند؟ ىباید جایزه

 درعین حال مضحک، کامالً  ،زمان که یک فاجعه است چنین اقدامی ھم.یابد آری، کالم ارزش واقعی خود را نمی

 دردناک و ظاھراً  اىشیوهه حیرت انگیز، اقدامی ناصواب، یک شوخى و در عین حال ب بی ربط وعجیب و غریب و

 .صحیحی تنظیم شده است

که  اردمندى صاحب منصبان سرمایه براى لذت و بهره ،او ىو کمیته" توربیون یاگالند"اروپا  ىحامى اتحادیه

متزلزل  ىکنند تا به آرایش پروژه از دروغ تمجید مي ،نداکارگران اروپا به راه انداخته ىاین لحظه جنگ را علیه در

 .پردازند و به این پروژه شکوه و جالل اعطا نماینده اروپا ب ىاتحادیه

صلح را به  ىو شرکاء، جایزه" یاگالند. "دانیم دردناک می و به ھمین خاطرما چنین اقدامی را عذاب آور

 ،ھنوز نه ،خودکار و تانک ھاىاما نه با سالح ،راه انداختهه مردم خودش جنگ ب ىدھند که علیه ى میئاروپا ىاتحادیه

کارگران و مردم  ،زده در یونان و دیگر کشورھاى بحران. بزارھاى دیگرى که براى جنگ طبقاتى غریبه نیستنداما با ا

ند اند  تا نخبگان در قدرت از بحرانى که خود مسبب آن بودهامصیبت نشانده رنج و را آگاھانه و طرح ریزی شده در فقیر

 رفاه و ىچنین سیاستی جز ویرانگری و اعالن جنگ علیهنتایج اجتماعى . در برنده بدون تحمل آسیبى جان سالم ب

 .گسترش فقر و بیکاری جمعی و گرسنگی و فرار نیست ،خدمات اجتماعى و حقوق کارگران

 ىطبقه ىستاد ارتشى در جنگ علیه ،دستگاھى براى جنگ طبقاتى ،است 2412اروپاى سال  ىاین اتحادیه

 . مضحک است صلح به این دستگاه کامالً  ىاعطای جایزه. کارگر
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 ىاروپاى کنونی نیست که به دریافت جایزه ىگویند که این اتحادیه ریاکار ما اعتراض کرده و مي ھاىلیبرال

صلح ابدى بین دو  ھاىکه بر اساس افسانه اىایده ،اروپا ىاتحادیه انگیز پشت فتگش ىآید، بلکه ایده صلح نایل می

 .کند صلح را دریافت مي ىایزهدشمن تاریخى، آلمان و فرانسه ایجاد نموده، ج

 که باید مورد ستایش قرار گیرد؟ واقعاً 

اما . بدھیم اىسال بعد جایزه 64کمى دیر است که : "توان گفت مي Jan Öbregدر این مورد مانند محقق صلح 

 ."نوبل قرار دارد ىدرستى در تطابق با سطح دانش کمیتهه ب تقریباً 

ما . بیش نیست اىافسانه ،بى ھمتا ىکه آن نظریه به دلیل این.ابیمی در مي را کمى مهربان Öbregحال ما  با این

شوند از داشتن تمایل به  اروپا قلمداد مي ىعنوان بنیانگذاران اتحادیهه ب بهیچ عنوان تردیدى نداریم که آقایانى که معموالً 

. ید براى بسیارى وحشتناک بودفکر یک جنگ جد ،در جنگ جهانى دوم اروپا. یک صلح واقعى به ھیجان آمده بودند

ذغال سنگ نه به دلیل ایجاد آشتى ابدى میان آلمان و  ــ فوالد ىاتحادیه. مسئله فقط اینست که صلح طلبى آن کاذب است

 ىدر جنگ سرد علیه ،عنوان قابلهه با آمریکا ب ،بلکه جهت متحد نمودن اروپاى غربى ،این فقط ظاھر قضیه بود ،فرانسه

اران اروپا و میان دمیان سرمایه ،عنوان یک ائتالف امپریالیستىه اروپا ب ىاتحادیه. سیس شدأشوروى تاتحاد جماھیر 

 .ساخته شد ،برای اھداف آزمندانه ،آمریکا و اروپاى غربى

اما کشورھاى . سوئد و دانمارک ،مانند دشمنان میراٽ کهن دقیقاً  ،جنگند آلمان و فرانسه دیگر با یکدیگر نمي

 ،و جنگى که آنها در سوریه درگیر آنند ،در لیبى جنگیدند ،جنگند اروپا از ده سال پیش در افغانستان مي ىهعضو اتحادی

 .کنند جنگ داخلی  عمل می عنوان حامى ضد انقالب دره اگر چه ب

طور ه جنگى ب ھاىاما طرح ،جنگد اروپا قبل از ھرچیز از طریق کشورھاى اعضاى خود مي ىاتحادیه

 ،اروپا ىو ھدف اعالم شده اینست که نیروھاى تحت رھبرى اتحادیه ،مانند جنگ لیبى ،شوند تر مي ھنگھما اىفزاینده

 . اقدام نمایند ى در معرض خطر قرار گیرد مشترکاً ئاروپا ھاىى که منافع سرمایهئدر ھر جا

اروپا در  ىگر اتحادیهکه ا به دلیل این. جنگى را در اروپا ایجاد نموده است ،خودش ،اروپا ىبا اینحال اتحادیه

علیرغم ھشدارھاى سازمان ملل متحد  ،شناخت ى طلب را به رسمیت نميئبوسنى و ھرزگوین جدا ،شتابان، 2991سال 

. ھنوز امیدى به یک راه حل صلح آمیز وجود داشت ،خواست مردم صربستان ىو در اقدامى تحریک آمیز آشکار علیه

 .نگ داخلى خونین آغاز شداروپا یک ج ىدر عوض توسط دخالت اتحادیه

از  ،تر بشود طوالني اىصورت قابل مالحظهه تواند ب که فهرست تخلفات آن مي ،جنگ طلبانه ىاین پروژه

این امر در . اعطا نمایند( اروپا ىاتحادیه)صلح را به او ىطرف توربیون یاگالند و شرکاء انتخاب  شده تا پاداش جایزه

کسى که بتواند به رئیس جمهور  آن. صلح نوبل ىدر رابطه با سنت پلید کمیته اما سازگار ،اساس شگفت انگیز است

 .اروپا نیز تمجید نماید ىتواند از طرح جنگى اتحادیه صلح بدھد مي ىجنگ افروز آمریکا جایزه

نوبل را در نروژ تعطیل و اعطاى جایزه را به سوئد منتقل  ىدر حال حاضر در نروژ مطرح شده است که کمیته

 .ى نروژ شده استئنوبل موجبات بى آبرو ىکمیته. کنیم را درک مي ھاما ناخشنودى نروژي. ندنمای

نوبل  ىیک کمیته. کنیم اما پاسخمان به پیشنهاد انتقال کمیته به سوئد مطلقا منفیست ما از صمیم قلب تشکر مي

تمایلى نداریم که  یستى نیست و ما ابداً قادر به شکست دادن ھمتاى نروژى خود در انطباق پذیرى امپریال سوئدى احتماالً 

 .بار این شرم را بر دوش بکشیم

توان در جهانى که  آلفرد نوبل را نمي ىصلح را با این اظهار قطعى که افکار صلح طلبانه ىدر عوض جایزه

 . تعطیل کنید ،امپریالیسم قرار دارد حفظ کرد ىلطهتحت سُ  کامالً 

 

 * * * * * * * * 
 

 ان انقالبی افغانستان پیرامون اوضاع افغانستانمصاحبه با سازم
 

ه ب اىفرصت را مغتنم شمرده  مصاحبه. رسد افغانستان فرا می ىبزودی یازدھمین سالگرد اشغال وحشیانه

متجاوزین  ىانقالبی افغانستان که در افغانستان حضور دارد و علیه صورت مکتوب در مورد افغانستان با سازمان

ست آمریکا و متحدین یقاطعانه اشغال افغانستان توسط امپریال، حزب ما از ھمان آغاز .یماداده انجام رزمد می

ش را محکوم کرده و از ھیچ کوششی در افشای استعمارگران و ھمبستگی با خلق برادر افغانستان دریغ اارتجاعی

 اىوکران ایرانی، افغانی و منطقهو ن ھاافشای ھرچه بیشتر امپریالیست درکنونی گامی  ىمصاحبه باشد تا. نورزیده است

و از استعمار، پردازند  کشتار و ویرانی می روز با جعل و دروغ به قلب حقایق و کتمان بمباران روستاھا و آنها که ھر

 .باشد .،گویند در افغانستان سخن می" کراسی و آزادیودم"از  و فضیلتی ساخته
 

 هئیت تحریریه توفان

 0230سپتامبر 3193شهریور ماه 

*** 
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چنان  کشتار مردم بیگناه ھم داریم و یازدھمین سالگرد اشغال افغانستان قرار ىرفقای عزیز، در آستانه :سئوال

با  ھاکراتوبینید؟ آیا قدرت گیری دم شما دورنمای خروج نیروھای متجاوز از افغانستان را چگونه می. ادامه دارد

 بینید؟  شما اوضاع را چگونه می انستان داشته است؟ثیری برافغأت" بارک اوباما" انتخاب ریاست جمهوری

 :سازمان انقالبی افغانستان

سازمان . سپاسگزاری نمائیم" توفان"مصاحبه، از رفقای  ىقبل از ھمه اجازه دھید به خاطر فراھم نمودن زمینه

افغانستان  ىستمکشیده ھاىتوده انقالبی افغانستان باور دارد که نیروھای اشغالگر آمریکائی تا زمانی که با دستان توانای

موقعیت . ما چخ نشوند، ھیچگاه کشور ما را ترک نخواھند کرد ىتحت رھبری حزب مارکسیستی از سرزمین سوخته

، آمریکا (در تقالی دست یابی)استراتیژیک افغانستان و ھمسایگان اتمی چون روسیه، چین، پاکستان، ھندوستان و ایران 

زحمتکش افغانستان حضور نظامی، استخباراتی و ملکی خود را با چنگ و  ھاىن خون تودهدارد تا با ریخت را وا می

جدید از سوی آمریکا و متحدان  ىدندان حفظ نماید؛ از سوی دیگر منابع طبیعی زیرزمینی، مواد مخدر و آزمایش اسلحه

. س ھمه آمریکا بیشتر می سازدمختلف و در رأ ھاىدر افغانستان، عطش ماندن در سرزمین ما را از سوی امپریالیست

 ھاىافغانستان را ترک گویند، اما آنچه از فعالیت 2418شود، قرار است نیروھای خارجی در سال  طوری که گفته می

سازند که بتوانند  خود را طوری می ھاىپیداست، این که نیروھای نظامی آمریکا پایگاه ھانظامی و ساختمانی آمریکائی

آغاز و تا حال به پایان نرسیده  2441نظامی آمریکا از سال  ھاىکار در برخی از پایگاه. بگیرند سال از آنها کار ھاده

نگاشته است که این " فارن میدیا پالیسی"ش در مورد افغانستان در اآمریکا ھیلری کلنتن در نوشته ىوزیر خارجه. است

دانند که ما  ی آمریکائی از افغانستان ھستند، نمیخواستار خروج نیروھا( ھاآمریکائی)تازه شروع کار است و آنانی که 

 ھااین گفته. یمابرای چه به آنجا رفته بودیم که با این عجله از آن برآئیم؛ ما ھنوز به آنچه درین منطقه نیاز داریم، نرسیده

به این آسانی آن را دھد که افغانستان جائی نیست که اشغالگران آمریکائی به این زودی از آن برایند و  به خوبی نشان می

 . از دست بدھند

 

 

طوری که )نه تنها وضعیت در افغانستان را بهبود نبخشید  "بارک اوباما"با انتخاب  ھاکراتوقدرت گیری دم

آمریکائی در کشور ما سیر صعودی را پیموده  ھاىبلکه با گذشت ھر روز جنایات امپریالیست( کردند برایش تبلیغ می

" بارک اوباما"انتخاب . تغییر داد ھامهره و ھاتبدیل چهره توان با تغییر و امپریالیزم را نمی ىجنایتکارانه خصلت. است

. خونریز امپریالیزم آمریکا ىمنحیث اولین رئیس جمهور سیاه پوست در تاریخ آمریکا در حقیقت ماسکی بود بر چهره

تحت ستم و  ھاىسراپای آن خون خلق کنند که از ھر دو برای نظامی خدمت می« جمهوری خواھان»و " ھادموکرات"

برای گردانندگان سیاست آمریکا، تنها چیزی که در اولویت قرار دارد، منافع آمریکا و ھژمونی آن است، . چکد اسیر می

آورند و اگر سیاه پوستی  ھم روی کار می حال اگر این منافع توسط بوش بهتر تأمین شده بتواند، او را برای دو دورۀ پی

کردند آمریکا از سیاست  جنگ، دست خواھد کشید و راه  ما که با انتخابش بسیاری از ساده لوحان فکر میچون اوبا

. آورند و برای بار دوم نیز انتخابش خواھند کرد در پیش خواھد گرفت، او را روی قدرت می" تغییر"را با « صلح»

، ویرانی ھا، به خاک و خون کشیدن تودهھان ملتھرگز اھمیت ندارد، برباد رفت ھاآنچه درین میان برای امپریالیست

تواند در کشورھا به  دیگری در آمریکا می ىست، لذا نه بوش و نه اوباما و نه ھیچ چهرهھاکشورھا و نابودی فرھنگ

 . ویژه کشور ما تأثیر مثبتی داشته باشد

 

    
 

وھای بی قید وشرط ارتش بسیاری از نیروھای اپوزیسیون ایرانی از طرح خواست فوری خروج نیر: والئس

ارتجاعی  کنند به این دلیل که قدرت سیاسی در دست جریانات مذھبی و متجاوز آمریکا از خاک افغانستان امتناع می

حتی اشغال افغانستان توسط آمریکا  "جریان شبه کمونیست کارگری منصور حکمت" مانند ھابرخی. قرار خواھد گرفت

مدرنیسم در افغانستان  ناتو حاملین تمدن و تقدند که قوای امپریالیستی آمریکا وزیرا مع ،کند را مثبت ارزیابی می

وشرط اشغالگران  در مورد طرح فوری خروج بی قید نظر حزب شما ...دھند طالبان ترجیح می رآن را ب باشند و می

 ود دارد؟بین جنبش افغانستان وحدت نظر وج امپریالیست از خاک افغانستان چیست؟ آیا درین مورد در

 : سازمان انقالبی افغانستان

که از طرح خروج فوری بی قید وشرط ارتش متجاوز آمریکا از خاک  ندااین نه تنها نیروھای اپوزیسیون ایرانی

را در  ھاحضور امپریالیستشرمانه  داخل کشور ما نیز بی «چپ»کنند که یک تعداد از نیروھای  افغانستان امتناع می

 دیگر، اشغالگرانى اعده. گذارند نام می" ضربه زدن به فیودالیزم"آنان را  ىسته، جنگ تجاوزگرانهافغانستان مؤثر دان

تیوریزه کردند و ادعا " مداخله"دانسته، در ابتدای تجاوز  آشکار و مستقیم بر افغانستان، آن را  را حامی حقوق بشر

ند، بناً این تجاوز نبوده بلکه مداخله در امور اتان آمدهنمودند که نیروھای اشغالگر بر اساس مجوز سازمان ملل به افغانس

اشغال افغانستان را توسط  "جریان شبه کمونیست کارگری منصورحکمت"لذا جای تعجب نیست که . داخلی کشور ماست

 .بداندسوی تمدن ه ب ی آن گام مترقی وئھم پیمانان ناتو نیروھای آمریکائی و
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تواند برای کشور دیگری  تر از استبداد است، و ھیچ کشور امپریالیستی نمیما باور راسخ داریم که استعمار بد

این که بعد از خروج نیروھای اشغالگر، قدرت سیاسی در دست . دموکراسی، سعادت، خوشبختی، آرامی و امنیت بیاورد

از ماھیت  جریانات مذھبی و ارتجاعی قرار خواھد گرفت، جز تحلیل کودکانه از وضعیت افغانستان و بی خبری

آیا ھمین اکنون قدرت سیاسی در افغانستان در دستان آلوده به خون جریانات مذھبی و . امپریالیزم چیز دیگری نیست

ارتجاعی قرار ندارد؟ آیا از رأس تا ذیل دولت پوشالی از ھمین جریانات مذھبی و ارتجاعی پُر نیست؟ آیا حضور 

اسی، آزادی، برابری و خوشبختی به ارمغان بیاورد؟ اگر جواب منفی نیروھای اشغالگر توانسته است به مردم دموکر

باشد، در آن صورت آیا بهتر نیست که نیروھای اشغالگر آمریکائی و غیر آمریکائی ھمین امروز کشور ما را ترک 

امپریالیزم با  نموده و مردم ما را بگذارند خودشان سرنوشت خود را تعیین نمایند؟ اگر ما باور داریم که سرشت و ماھیت

توان بین طالبان و نیروھای امپریالیستی قائل شد جز این که ھر دو  جنایت و خون عجین شده است، چه تفاوتی می

کنند و غیره؟ نیروھای  را تحمیق می ھاسازند، توده کشند، برده می کنند، به زنجیر می کشند، می درند، پاره می می

 . توان دو روی یک سکه دانست یل نهائی میاشغالگر آمریکائی و طالبان را در تحل

 

   

اور دارد که ب باشد و می کشور مااز  ھاشرط امپریالیست و بدون قید روجسازمان انقالبی افغانستان خواھان خ

اشغالگران آمریکائی و غیر آمریکائی، زیرا آنچه را ما رقم بخورد نه  ود  مردمدست خه بباید کشور ما  سرنوشت ملت و

یم، اینست که اش از ده سال گذشته در جریان تجاوز آمریکا بر افغانستان با گوشت و پوست خود لمس نمودهدر طول بی

و اشغالگران دیگر جز تباھی و بربادی چیزی برای این سرزمین درد دیده و مردمان زحمتکش آن به  ھاآمریکائی

ھمسایگان طماع افغانستان و به  ىتی و قطع مداخلهفقط با خروج بدون قید و شرط نیروھای امپریالیس. نداارمغان نیاورده

درخشان افغانستان امیدوار بود، در  ىتوان به آینده پیروزی رسیدن دولتی مبتنی بر اراده و خواست مردم است که می

 .افزایند غیر آن نیروھای تجاوزگر، با گذشت ھر روز بر جنایات خود و بدبختی ھای مردم می

، ھمه خواھان خروج دارد چپ انقالبی دیگر در ارتباط قرار ھاىبی افغانستان با سازمانکه سازمان انقال یئتا جا

ند و به اغوا اخزیده« چپ»که زیر نام  اىبدون قید و شرط نیروھای اشغالگران امپریالیست از کشور ما ھستند، اما عده

تان نیستند بلکه حضور آنها را نیاز پردازند، نه تنها خواھان خروج نیروھای خارجی از افغانس و فریب دیگران می

  .دانند می
 

 غربی تلفات نیروھای متجاوز در افغانستان رو به افزایش است و ھاىطبق اخبار چند ماه اخیردر رسانه :والئس

. بیند مماشات دولت پاکستان با این جریانات می در خاک پاکستان و ھای دلیل این امر را آزادی فعالیت گروهادولت کرز

  دولت افغانستان وجود دارد؟ امکان درگیری بین دولت پاکستان و آیا

 

  :سازمان انقالبی افغانستان
اخیر افزایش  ھاىید، تلفات نیروھای متجاوز نسبت به ھر زمان دیگر در ماهااشاره نمودهکه  طوری ھمان

دخالت دولت . س افغانستانچشمگیری داشته است، چه از سوی مخالفان مسلح دولت و چه توسط سربازان ارتش و پولی

در امور داخلی افغانستان و موجودیت ( آی اس آی)مزدور و ارتجاعی پاکستان به ویژه سرویس اطالعاتی آن کشور 

دولت پاکستان به ھمکاری . سو بر کسی پوشیده نیست بدین ھالمللی در خاک آن کشور از سالاتروریستان بین ھاىالنه

، طالبان را در بدو ایجاد در کشور خود پرورش داد و ھنوز ھم بعد از گذشت نزدیک مستقیم آمریکا و عربستان سعودی

ھر دو کشور  غیر مردمی ھاىدولتاز آنجائی که . شوند به دو دھه، حامی منافع پاکستان در افغانستان پنداشته می

درگیری بین دو کشور از  شوند، لذا امکان افغانستان و پاکستان از مزدوران درجه یک آمریکا در منطقه شمرده می

خورند و این برای آمریکا که در پی  در حال حاضر کامالً منتفی است، زیرا ھر دو از یک آبخور، آب می ھاسوی دولت

در صورتی که آمریکا تشخیص . تأمین منافع خود در این منطقه است، نه تنها قرین به صرفه نیست بلکه کشنده نیز است

درین کار درنگ نخواھد  اىتواند سود و منافع بیشتری برایش به ھمراه بیاورد، لحظه یدھد که جنگ بین دو کشور م

کرد، اما چیزی که در حال حاضر در مورد این مسئله وجود دارد، جنگ بین دو کشور نه بلکه حفظ آرامش کنونی 

 .است، تا زمانی که آمریکا و متحدان او به آن نیاز ببینند

 

کراتیک نوین در وبرایتان در مبارزه برای رھائی ملی و انقالب دم. ما را پذیرفتید ىبا تشکر ازاینکه مصاحبه

 .افغانستان آرزوی پیروزی و موفقیت داریم

 ھئیت تحریریه

 1191شهریور ماه 
 

* * * * * * * * * 
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 بشریت است ىجنایت علیه ،کاروان صلح ىمحاصره
 

 
 

ملت تحت ستم  اسرائیل، یک کشتی حامل فعاالن طرفداری رژیم تروریست و نژادپرست ئبار دیگر نیروی دریا

 .نوار غزه وارد این منطقه شود، متوقف کرده است ىفلسطین را که در صدد بود تا با درھم شکستن محاصره

ھشت کشور مختلف، بندر ناپل را  فعال طرفدار فلسطینیان از 24روز ھفتم اکتبر، به ھمراه "استل "فعاالن کشتی 

 .رک کردندبه مقصد غزه ت

بوده ... بهداشتی، سیمان، کتاب کودکان، اسباب بازی از جمله توپ فوتبال ی وئاین کشتی حامل تجهیزات دارو

 .است

کند  ی است که عزمش را با تمام خطراتی که سرنشینان آن را تهدید میئھا ترین کشتی  کشتی استل، از جمله تازه

بشری  جنایتکارانه و ضد ىار عمومی جهان را نسبت به محاصرهغزه را درھم شکند و افک ىجزم کرده تا محاصره

 .بیش از یک و نیم میلیون زن و مرد و کودک را جلب نماید

ھمان حقوق . غزه و دفاع از حقوق بشر ندارند ىسرنشینان این کشتی ھدفی جز خدمت به مردم تحت محاصره

ممالک اروپائی مورد  شود و از طرف آمریکا و می طور سیستماتیک توسط رژیم اسرائیل پایماله بشری که مرتب و ب

آن  ىدفاع کنیم و محاصره" استل"خاطر احترام به حقوق بشر از سرنشینان شجاع کشتی صلح ه ب. گیرد حمایت قرار می

 . توسط اسرائیل را محکوم نمائیم

 .بشریت است ىغزه و تشنگی و گرسنگی دادن مردم فلسطین تائید جنایت علیه ىمقابل محاصره سکوت در

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 اعتراضات درخشان کارگران فرانسه  ىحاشیه در
 

 ریاضت کشی احتیاج به رهبری سیاسی دارد ىپیکار علیه
 

  2412اکتبر  511ارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه، ماھنامه شماره الفورش،  ىاز سرمقالهاى خالصه

 
سپتامبر در پاریس 12تظاهرات   
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بلند حکایت از یک چرخش  ھاىبرای تعطیل آخرین کوره( آرسلور متال )تصمیم مدیران کمپانی ذوب فلز 

اما با تعطیل آن صدھا شغل، کلی . جای خوده این ساختار صنعتی، ب ىلعادهااھمیت فوق. اقتصادی در کشورمان دارد

کند که از خود واکنش نشان دھد،  ت نمیأدولت جر... در قبال غول جهانی فوالد. رود مهارت و کاردانی از میان می

تازه این به معنای صرفنظر . تصمیمی اتخاذ نماید، حاضر نیست صنعت ذوب فلز را، بدون پرداخت غرامت ملی کند

تسویه حساب آخرین مراحل مالی که ھیچ، پای ثروتی کالن، محصول استثمار . نی نیستتا کنو ھاىکردن از یارانه

 . ھزاران کارگر طی سالیان متمادی در میان است

بکوشیم تا این ... ضروری است، تا بتوان انحصارات را تحت تعقیب قرار داد "جنایتکاران اقتصادی"نامیدن 

 .  عینیت سیاسی بدل شودبه یک ... پیشنهاد در میان مردم اشاعه یابد

ریاضت کشی، در  ىتوافق مرکوزی، علیه ىعلیه ھاسازمان سیاسی، سندیکاھا، انجمن 64با فراخوان مشترک 

چپ در این  ىجبهه... ھزار نفر در پاریس راھپیمائی کردند ھام سپتامبر سال جاری میالدی، ماه گذشته، دهاروز سی

توافق مرکوزی، موضوع این  ىبرگزاری یک تظاھرات ملی علیه ىطرح ایدهبا . نقشی تعیین کننده داشت اىبسیج توده

خواست  که دولت می حال آن. زیر سئوال برده را ب... توافق، تصویب آن توسط نمایندگان پارلمان، بدون یک ھمه پرسی

ه ت کشی جاری را باین بسیج پیوند میان توافق مرکوزی با سیاست ریاض. کارھا سریع، بدون بحث خاتمه پیدا کند ىھمه

اروپا را تابع  ىتحمیل شد، تمام کشورھای اتحادیه... یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا ھاىسیاستی که به خلق... دست داد

ریاضت کشی،  ىعلیه اىکلی تالش شد تا این اعتراضات کارگری و توده. فرمان بازارھای مالی و اولیگارشی کرد

میلیون نفر در پرتقال، اسپانیا و یونان، در یک روز، راھپیمائی . بیخود نبود ھارسانه بایکوت. مورد توجه قرار نگیرند

 ... ھزار نفر در فرانسه و آلمان، در ایتالیا و انگلستان و ھاکردند، ده

این منظور، باید میان نیروھای ه ب. شروع تجمع در یک روز واحد، فعالیت کنیم ،باید برای هماهنگی بسیج

لیبرالیسم متمایزند،  ــکنند و از سوسیال  نئولیبرالیسم مبارزه می ىکه علیه تحول اجتماعی، آنان چپ، ھواداران

 . لمللی گسترش دھیماوجود آوریم و این ایده را در ھر کشور و سطح بینه ھماھنگی بیشتری ب

 چپ باید برای مسئولیت سیاسی خود پاسخگو باشد ىجبهه

 

 "آزمایش"توافق مرکوزی و با کار برای بسیج نیرومند خیابانی، در  ىلهئچپ، با برجسته کردن مس ىجبهه

، ھاکاری کرد که سندیکاھا، انجمن. برای رد توافق مرکوزی نقش کلیدی داشت... سیاسی موفق شد ىبازگشت به عرصه

چگی، ھر یک مختلف را نگرفت، اما تالش کرد تا با حفظ یکپار ھاىجای سازمان. بیایند ھابه خیابان... احزاب سیاسی

 ىگیرد، جبهه ، که از آن نیرو میاىبرای تداوم حضور خود در جنبش کارگری و توده. از آنها جای خود را پیدا کند

باید برای اتحاد . کنند مبارزه می... بیکارسازی، حذف خدمات اجتماعی ىچپ باید در کنار کسانی باشد که علیه

کارگر ما، جوانان  ىطبقه. البات اجتماعی و سیاسی فعالیت نمایدمقاومت، در یک حرکت دستجمعی، حول مط ھاىجبهه

سیاسی،  ىرزمنده، بسیج کننده و مقاوم در قبال سیاست الیگارشی، احتیاج به یک جبهه ىما، خلق ما احتیاج به یک جبهه

 .   دارد... حامل آلترناتیوی برای جدا شدن از نظام

 

 

*** 

 گشت و گذاری در فیسبوک

 سئواالت دوستانپاسخ به برخی از 
 

 ھمه خطرناک است؟ این آیا اسرائیل واقعاً  .نویسیم اسرائیل می ىھمه علیه چرا این :سئوال

سرزمین  ،متجاوز اسرائیل قبل از روی کارآمدن غاصبان انقالب بهمن وجود داشته رژیم نژاد پرست و :پاسخ

به  مصر را اشغال کرده و از خاک سوریه وبخشی  ،مصرتجاوز کرده به اردن و ،فلسطین را به اشغال خود درآورده

 ھاتهدیدات و لشکرکشی و ھاپس این عربده کشی .خاورمیانه عمل نموده است سرطانی و چماق آمریکا در ىعنوان غده

 توجه داشته باشید در.ایران است از عمردستاربندان جنایتکارحاکم بر طوالنی دارد وعمرش طوالنی تر ىسابقه

 در. عراق را بمباران کرد اىاسرائیل فرصت را مغتنم شمرد نیروگاه انرژی ھسته،ایران ىیهجنگ عراق عل ىبحبوحه

می بینید رژیم .....تولید سالح شیمیائی بمباران کرد ىنظامی سوریه را به بهانه غیر ىچند سال گذشته نیز یک کارخانه

 لملل است که بیش ازاوانین و حقوق بینناقض تمامی ق فاشیست و نژاد پرست و متجاوز و،اسرائیل یک رژیم آدمخوار

مشکل اسرائیل فقط .لمللی را برنمی تابداقوانین بین ھیچ انتقاد و سال سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورده و 64

مذھبی وغیر مذھبی نیز است که با  ،دول مسیحی وغیر مسیحی ىمشکل اسرائیل با ھمه. جمهوری اسالمی نیست

ی ازاین دست ئاھنمونه.... سوریه وعراق صدام حسین و لیبی قذافی سکوالر ھاىرژیم. اومخالفند ىسیاست تجاوز کارانه

نگاه جمهوری  عملکرد و .کشورھای منطقه است تمامیت ارضی اسرائیل اتمی یک خطر جدی برای استقالل و.ھستند

ه با مردم خودش ھمان کند که رژیمی ک که ضد صهیونیستی باشد ضد یهودی است و این اسالمی به اسرائیل قبل از

ھمین رابطه  در. ملت فلسطین باشد تواند مدعی دفاع از حقوق بشر نمی،کنند  متجاوزین اسرائیل با مردم فلسطین می
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نه غزه نه لبنان جانم فدای "  را درمقابل شعار انحرافی "ایران شده فلسطین ،مردم چرا نشستین" حزب ما شعار اصولی

 مبارزه برای آزادی و استقالل در ایران و. ردم ایران را به تبلیغ این شعارصحیح فراخوانده استطرح کرده و م" ایران

 . لیسم و صهیونیسم به پیروزی نخواھد رسیداناقضین آزادی و حقوق ملل  یعنی امپری ىمنطقه بدون مبارزه علیه

 

 ت؟توسط آمریکا چیس خارج شدن مجاھدین از لیست تروریستی ھیاھوی علت:سئوال

ترین و جنگ افروزترین تروریست دولتی جهان بخواھیم که ما را  که از امپریالیست آمریکا، از بزرگ این:پاسخ

راه سازش و زد و بند و نوکری  ،لیست تروریستی خود قرار ندھد، کارمان زار است ، راھمان تروریست ننامد و در

انقالبی خود تف ریخته است، امروزبا قسم و آیه و  ىشتهگذ ىسازمان مجاھدین که سالهاست به ھمه.برای پنتاگون است

جنگ نبوده و ترور  گوید ھیچگاه با امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل در گریه و زاری و ریاکاری می

ربطی به آنها  ،از طرف بخش مارکسیستی این سازمان انجام گرفته 14 ھاىجاسوس آمریکائی در سال ھاىسرھنگ

سف است که مجاھدین انقالبی و ضد امپریالیست دیروزی به مجاھدین خائن و ضد انقالبی امروزی و أجای ت! ؟.. ..ندارد

که چرا آمریکا اکنون مجاھدین را از لیست تروریستی خارج  اما این .نوکر حلقه بگوش امپریالیست آمریکا بدل شده است

وسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و یا تشدید فشار  آمریکا کرده است باید در راستای منافع استراتژیک امپریالیست

مختلف سیاسی از احزاب ناسیونال  ھاىآمریکا می خواھد با تشکیل سازمان. مورد تحلیل قرارگیرد ،سیاسی بر رژیم

 ظاھر کمونیسته و مجاھدین و بخشی از احزاب ب رد، و بلوچ و آذری و عرب گرفته تا سلطنت طلباننیست کُ وشو

به نیروی نظامی  اً چنین نهادی حتم. ملی باشد ایجاد کند ىاتیو مطلوب خود را که ھمان شورای ملی و یا کنگرهآلترن،

   .نیروھای عضو این ارتش باشد ازتواند یکی  نیاز است که مجاھدین می" ارتش آزاد ایران"و

 

 اقتصادی باعث تضعیف و فروپاشی رژیم شود؟ ھاىکنید تحریم آیا فکر نمی :سئوال

ان که به تحریم نآ. شود باعث تضعیف جنبش مردم و تقویت رژیم می اقتصادی ىجنایتکارانه ھاىتحریم:پاسخ

جمهورآمریکا، باراک  رئیس .کنند مردم ایران عمل می ىند و علیهادست رژیم اسالمیمشوند ھ اقتصادی متوسل می

غیر قانونی و  ھاىاین تحریم.ورزیده است کیدأضد بشری و فشار بر ایران ت ھاىتحریم ىبر ادامه اخیراً  اوباما

اروپا  ىاخیراتحادیه ھاىتحریم. فشارد می آورد و حلقومشان را عظیمی را بر مردم محروم وارد می رمنشانه فشاردقل

 .جنایتکارانه است و باید محکوم گردد قانونی و نیز غیر

بپا خیزد  ھاو جنگ افروزی امپریالیست اھرایرانی میهن پرست و بشر دوستی باید بر ضد این تحریمھ این رو از

رژیم جمهوری اسالمی یک .طور روشن با خط کشی با دشمنان مردم ایران و منطقه محکوم کنده و این اقدامات را ب

اری و مافیائی است که مورد نفرت اکثریت مردم ایران قرار دارد، ولی سرنگونی این رژیم درژیم ارتجاعی سرمایه

خویش را در نظر  ىمردم ایران است و نه قوای متجاوز بیگانه که تنها و تنها منافع غارتگرانه ىیفهفاسد و جنایتکار وظ

ھرگز حامی آزادی و دموکراسی و  ھاامپریالیست. به کشور ما حمله خواھد کرد ،داشته و با ھدف مستعمره کردن ایران

عراق دودش به  ىجنایتکارانه ھاىموش کرد که تحریمنباید فرا.ریاکاری بر پیشانی آنها نوشته است. نداحقوق بشر نبوده

 جنایکارانه جانباختند و ھاىاین تحریم اثر کودک عراقی در 444444.ویژه کودکان محروم رفته چشم مردم عراق ب

باست  بهائی بود که می کراسی وویک ضرورت برای ایجاد دم"آمریکا این اقدام ضدبشری را  ىوزیراسبق امورخارجه

 .ارزیابی کرد ".شد پرداخت می

ھاى تحریم ھاىدروغ اشغال شدند درس گرفت و ھادیگرکشورھا که توسط امپریالست باید ازفجایع عراق و

جامعه  این ترین قربانیان گیرد که اصلی را ھدف می زحمتکشان میهن ما برمال ساخت زیرا کارگران و را "ھوشمندانه"

 ھستند

 

 ؟.را به اعتراضات خود ادامه نمی دھندریشه اعتراضات مردم درچیست و چ: سئوال

 اعتراضات مردم که در ابعاد و اشکال مختلف در طول سی و چند سال اخیر ادامه داشته است ریشه در :پاسخ

 .، آزادی و عدالت اجتماعی دارد17انقالب بهمن  کراتیکودم عمق نارضایتی جامعه وعدم تحقق اھداف

فقدان رھبری مردمی و عدم دورنمای سیاسی و  ىواسطهه آیند لیکن ب یبه میدان م اىامروزه مردم به ھر بهانه

جنبشی که سر نداشته باشد، قطبنما نداشته .گردند س و سرخوردگی میأنیروھای ارتجاعی دچار ی ىبرخورد وحشیانه

ناراضی و غیر مردم  ھامیلیون. باشد، فاقد تاکتیک و استراتژی و با تئوری علمی ھدایت نشود، به پیروزی نخواھد رسید

علت سرکوب و قتل عام . نفر لباس شخصی مسلح و متشکل و سازمان یافته درھم خواھند شکست 144مقابل  متشکل در

ترین رھبران سیاسی جنبش برای چنین روزھائی بوده است که  بین بردن صدیق و از 64 ىنیروھای سیاسی در دھه

ه سفانه مردم از روی ناچاری روزی بأمت. با ارتجاع را نداشته باشند امروز مردم ایران فاقد رھبری باشند و توان مقابله

روانند و این سیر تسلسل ھمچنان .... دنبال رفسنجانی و روز دیگر بدنبال جناحی دیگر از خاتمی و موسوی و کروبی و

شد مبارزه کرد، که برای ھدف مشخص سیاسی که آزادی و عدالت اجتماعی با نیست جز این اىامروز چاره. ادامه دارد

ھیچ . سنجیده به پیکار ادامه داد ھاىعفریت خارجی نشد و با گام ھاىوعده دوست را از دشمن تمیز داد، مفتون تبلیغات و

 .پیکاری بدون تشکیالت به پیروزی نخواھد رسید
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  مخالفیم؟ جمهوری اسالمی رژیم ىچرا با کارزار تریبونال علیه :سئوال

 ىاقتصادی و تهدید اتمی باراک اوباما علیه ىجنایتکارانهھاى د کرده است که تحریمکیأبارھا ت حزب ما :پاسخ

مردم ایران و از طرفی حمایت ھمه جانبه از اسرائیل صهیونیست که صاحب سالح اتمی است و خاک چند کشور را به 

هندوست باید بدان توجه کرات و مستقل و میوو جریانات دم ھاگروه ىاشغال خود در آورده، موضوع مهمی است که ھمه

نوکرانشان  ىبایستند و نقاب از چهره ،ل جهانخواران امپریالیست که قصد پاره پاره کردن کشورما را دارندبکنند و درمقا

ند، ادر زورگوئی به ایران تبدیل شده ھادست آنها و پارکابی دشمنان خلق ىکه به بازیچه کسانی ىبدرند و به ھمه

 .بپردازند

ضد ى هیم  که راه مبارزه با این انحرافات و جدا کردن سره از ناسره تکیه مقتضی بر مبارزاید کردهکأما بارھا ت

راه . ضد امپریالیستی استى هجنبش دموکراتیک با مبارزى هامپریالیستی و ضد صهیونیستی و توجه به ارتباط بالواسط

ک عمومی مردم با جنبش کارگری از طریق امپریالیستی، پیوند جنبش دموکراتیھاى خنثی کردن تحریکات و دسیسه

دشمن، توجه به صحت اخباری که باید توزیع شود، مضمون ى هراه مقابله با دسیس. کارگران استھاى طرح خواست

امپریالیسم و صهیونیسم  ىدھند و امتناع از موضع گیری علیه میھا و شخصیتھا ئی است که گروهھاشعارھا و اعالمیه

ضد رژیم خارج از کشور باید از ھمکاری با  مبارزان آزادیخواه و. لمللی استاانخواران بینآب ریختن به آسیاب جه

مراکزی که اتفاقاً از امکانات تبلیغاتی و مالی فراوانی برخوردارند و مانند . مراکز بی ھویت و مشکوک خودداری کنند

براین اصول  حزب ما بنا. زیر ذره بین گرفته شوندسیاسی نیستند، باید به ى هند و دارای ھیچ پیشیناقارچ از زمین روئیده

فوق یکی از اولین نیروھای سیاسی بوده است که به افشای بی امان جریاناتی که درقبال سیاست کمک  ھاىو پرنسیپ

ه مالی ھفتاد میلیون دالری امپریالیست آمریکا به اپوزیسیون ایران موذیانه سکوت پیشه کرده و با توجیه و ترفند استفاد

جهت براندازی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی، به جاده صاف کنان معنوی " تضادھای اردوی دشمنان"از 

ند، پرداخته و ھیچگاه منافع کوتاه مدت را فدای منافع دراز مدت و اصول انقالبی خود نکرده اامپریالیست تبدیل شده

غیر دولتی و افشای عوامل  ھاىمنطقه و سازمانمورد نقش امپریالیسم در ایران و  تحلیلی در ىمقاله ھاده. است

خود را فدای دالر و یا یوروی  ىجریانات منحرف سیاسی که تمام اصول انقالبی گذشته صهیونیسم و برخی از

امپریالیستی یعنی  ھاىکادر سیاست به باور ما سیاست ایران تریبونال در. ند دلیلی برمدعای ماستاکرده ھاامپریالیست

کراسی و سوسیالیسم وراه آزادی و دم نرود و این توھین به آرمان جانباختگا ی و تجاوز به ایران پیش میتحریم اقتصاد

 .است

تجاوز نظامی و تحریم اقتصادی ایران اجتناب  ىاز آنجا که از موضع گیری علیه" کارزار تریبونال لندن"

نها اگر یک ذره صمیمیت مبارزاتی داشته باشند آ.است.ارتجاع و امپریالیسم ىمبارزه علیه ورزد، فاقد صمیمیت در می

و  ھاکنند، بلکه امپریالیست این کارزار نه تنها برای افشاء رژیم جمهوری اسالمی استفاده می ھاىاز تریبون

 ھاىوقت خواھید دید که اگر چنین کنند دست آن. کنند ایران ھستند، افشاء می ىرا که امروز در پی تجزیه ھاصهیونیست

دانند که  کنند و می و اگر چنین نکنند با آن دستهای پشت پرده ھمدستی می. جلوی دھان آنها را خواھد گرفت پشت پرده

 چکار می کنند

 

*** 

 

 نوارغزه ادامه داردى وحشیانه بمباران محاصره و

 

 

 
 ىچنان به جنایات خود علیه ھم ھامردم خاورمیانه و سراسر جهان، صهیونیست ىعلیرغم اعتراضات گسترده

اقتصادی و تجاوز به نوار غزه پاسخی به  ىرژیم جنایتکار اسرائیل مدعی است که محاصره .دھند بشریت ادامه می

 ىدھه 6در  ھااسرائیلی. مردم جهان برای این ادعا پشیزی ارزش قائل نیستند. موشک پرانی حماس به اسرائیل است
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ن است که دولتمردان اسرائیل یحقیقت ا. نداکار گرفتهه ب ھاطینیقتل عام فلس را در ھااین نوع بهانه گذشته تا کنون مداوماً 

زندگی خود ادامه ه توانند ب توسعه طلبانه، و بدون سرکوب مردم خاورمیانه نمی ھاىبدون اشغال فلسطین، بدون سیاست

یون مردم غزه یک و نیم میل. نداسال است که از طریق دریا و زمین و ھوا محاصره کرده 6نوار غزه را بیش از . دھند

سرکوب و دشمنی با اعراب در ماھیت صهیونیسم بوده و . با کمبود غذا، دارو، سوخت ومایحتاج روزمره روبرو ھستند

تا زمانی که . اخیر نوار غزه نه اولین جنابت اسرائیل است و نه آخرین آن خواھد بود ھاىھفته ھاىبمباران .خواھد بود

 .اکم باشد کشتار و قتل عام و نسل کشی مردم فلسطین ادامه خواھد یافتنژادپرستی و صهیونیسم بر اسرائیل ح

نظامی  چنین جنایاتی را بدون حمایت سیاسی، مالی و ىحاکم بر اسرائیل توان دست زدن و ادامه ھاىدولت

 ىیل علیهحاکمان آمریکا ھمیشه مشوق، تحریک کننده  و حامی جنایات اسرائ. آمریکائی نداشته و ندارند ھاىامپریالیست

از لبنان تا . دھند از طرف دیگر، مردم جهان به افشای ماھیت امپریالیسم و صهیونیسم ادامه می .ندامردم خاورمیانه بوده

ھندوراس تا اروپا و آمریکای شمالی، از اسرائیل تا تیمور شرقی و آمریکای التین، مردم جهان خشم و نفرت خویش را 

 ىآذوقه و ھمبستگی با مردم غزه و محاصره ھاىکشتی. ند او صهیونیستی ابراز داشته از باندھای جنایتکار امپریالیستی

حاکمان  ىمبارزات مردم سراسر جهان علیه. خشم جهانیان را برانگیخته است ھاکاروان صلح استل توسط صهیونیست

 .ھمچنان ادامه دارد متجاوز و صهیونیست اسرائیل و اظهار ھمبستگی با ملت قهرمان فلسطین تحسین برانگیز است،

 

 زنده باد ھمبستگی با ملت فلسطین

 مرگ بر متجاوزین صهیونیست

 سخن ھفته توفان

 2012اکتبر  24
 

 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده اتاریخ کلیۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته« 

سرف،  مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و. ۀ بدویعاست، به استثنای تاریخ جام

ند و اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بوده استاد

یا به تحول انقالبی  بار که هراى ، مبارزهبه نبردی الینقطع، گاه نهان و گاه آشکار

گردید، دست  سازمان سراسر جامعه و یا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می

 » .ندازده

 مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس   

 

*** 

 مالی ایران تریبونال ىافشای مسئله در
 

انتشار داده و  نروژ ایران تریبونال است که اخیراً  ىفرمائید از سوی کمیته گزارشی را که در زیر مالحظه می

 این کمیته پس از تحقیق و بررسی ماھیت. این کارزار برداشته است ىپشت پرده ىجریانات آلوده ىپرده از چهره

 ىاطالعیه.خود را منحل ساخته ومسئوالنه به افشای دست اندرکاران این تریبونال پرداخته است ،ارتجاعی این جریان

خاطر ه مورد مسائل مالی ایران تریبونال سخن گفته است که ب واحد نروژ در "ایران تریبونال"کمیته کاری  1 ىشماره

 .ورزیم توفان الکترونیکی مبادرت می برای آگاھی عموم به درج آن در اھمیت این موضوع و

 هئیت تحریریه

 3193مهرماه 

*** 
 

 در مورد مسائل مالی ایران تریبونال
یم، در این بخش نکاتی اقبلی در مورد ایران تریبونال مطرح کرده ىاطالعیه 2سلسله مباحثی که طی  ىدر ادامه

 .گذاریم یان میمالی ایران تربیونال وجود دارد را با شما در م ىکه حول مسئله
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سس ؤم مسئول تیم دادستانی دادگاه لندن و)به نقش برجسته و بی بدیل پیام اخوان  2شماره  ىدر اطالعیه

جانباختگان و  ىویژه خانوادهه در رابطه با ایران تریبونال در جهت تنویر افکار عمومی ب( مرکزاسناد حقوق بشر ایران

مرکز اسناد "تیم و تا حدی روشن کردیم چگونه سیاست و خط مشی فکری شاھدین حاضر در دادگاه نمادین لندن پرداخ

ثیر أاری امپریالیستی تدپیام اخوان در جهت اجرای اھداف استراتژیک نظام سرمایه ھاىو دستورالعمل" حقوق بشرایران

 .ایران تریبونال بوده است ىگذار و ھدایت کننده

متعلق به  [1] "شهرزاد نیوز"امپریالیستی  ى، پروژه2447ل از ھمان ابتدای شروع کار ایران تریبونال در سا

ایران  ىسیس شد، و در پشت پردهأبا گرفتن کمک مالی از دولت امپریالیسم ھلند ت 2446سازمان فدائیان اقلیت در سال 

 .مالی پرداخت ھاىسیاسی، خبری و حمایت ھاىطور نامرعی به صحنه سازیه تریبونال ب

 

 

بانکی کارزار که در دست ھواداران سازمان اقلیت که  ھاىمالی به حساب ھاىمکرسد واریز ک به نظر می

ی ا، ھمانند کاتالیزور قوت دھنده"شهرزاد نیوز"امپریالیستی  ىباشد، از طرف پروژه مسئولین اصلی ایران تریبونال می

 . ردش را به پیش باعمل نموده، که به موجب آن کارزار توانسته است بدون دغدغه مسائل مالی

ستم و  ھاىایران تریبونال به دلیل محدود شدن به دادخواھی حقوقی صرف، نه تنها نتوانست با قربانیان نظام

کار و ھدف سیاسی و  ى، بلکه قادر نشد با انگیزه..(مانند شیلی و آفریقا و)استثمار و کشتار در جهان پیوند برقرار سازد 

فرھنگی و , سیاسی, ھنری ھاىان مهاجر و تبعیدی را که در عرصهقوام بخشیدن به آن حتی بخش کوچکی از ایرانی

 .غیره فعال ھستند را حول این دادخواھی متشکل و سازماندھی کند

برغم گذشت پنج سال از تشکیل ایران تریبونال، فعالین اصلی ایران تریبونال نتوانستند افکار عمومی مترقی 

کاری  ھاىھیچ کدام از کمیته. مالی از کارزار ترغیب و جلب نمایندجهان و حتی مردم محل اقامت خود را به حمایت 

غیرانتفاعی و یا خیریه نشدند تا بتوان از این طریق برای کمک مالی اقدام  ىسسهؤکشوری قادر به ثبت خود به عنوان م

 .نمایند

 

 

وان گفت از ماھیتی ت ت میأکرد به جر کراتیک ارزیابی میوکه خود را مستقل و دم ایران تریبونال برخالف آن

خودسرانه و به تنهایی ( بابک عماد)لملی ایران تریبونال اکراتیک برخورداراست، مسئول گروه بینوبغایت ضد دم

برد، ھم مسئول اصلی سایت و امور مالی است، ھم تمامی  ی به دیگران به پیش میئبسیاری از کارھا را بدون پاسخ گو

غالب بر ایران " ستاد فرماندھی سیاسی" ىشات او که برگرفته و دیکته شدهگزارشات مجمع عمومی با سخنان و گزار

 .یابد تریبونال است آغاز و پایان می

تا بدانجا پیش رفت که شب فرھنگی در ( خارج از کارزار)موضوع عدم حمایت مالی توسط فعالین و مردم 

ه و یا ب!( نفر 24تعداد حضار ) روبرو شد با استقبال بسیار ضعیفی" ھمبستگی با ایران تریبونال در کلن آلمان"

با عدم استقبال و کاھش پنجاه درصدی مواجه  2411سپتامبر  پالتاکی در ىطورمثال مجمع عمومی در برگزاری جلسه

عدم پایگاه و جایگاه اجتماعی ایران تریبونال در بین جریانات فکری گوناگون مترقی،  توان در شد، علت را می

 .یافتکراتیک و غیره ودم

ستاد فرماندھی "جانب   تعیین شده و بدون دخالتگری اعضای مجمع عمومی از ھاىمقابل دستورالعمل در

ولوژیک ئمعین سیاسی اید ھاىشدیم که آگاھانه و با پشتوانه ما با احساس مسئولیت و وظیفه به سمتی کشیده می" سیاسی

 .به مقابله با این نقاط ضعف و ابهام برخیزیم

دنبال تحریف و وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی و مبارزات طبقاتی ه م کسانی که آگاھانه وھدفمند بتوانستی نمی

بنابراین  ،بودند را به حال خود بگذاریم و بی تفاوت بمانیم 67ویژه قتل عام تابستان ه شصت و ب ىکشتاردھه ،مردم

 .خواستیم جدی بر می ىراست غالب به مبارزه بایستی با خط 

سرموضوع گزارش مالی و شفاف  ھمراھی با ایران تریبونال ھمواره و به کرات بر طول دوران فعالیت وما در 

طور متناوب گزارش مالی تنظیم ه انتقاد کردیم و گفتیم، نیازاست برای روشن شدن اذھان عمومی ب ،سازی رو به مردم

و غیره و غیره " نداشتن نیرو"واھی  ھاىبهانه وبی ربط و سرباال برای گریز  ھاىسفانه با پاسخأاما مت. و منتشرشود

ند، ھیچ زمان تا ابانکی پنهانی را باز نموده و به انحصار خویش در آورده ھاىمسئولین اصلی که حساب. مواجه بودیم

زمانی ھم که منتشر نمودند، تحت فشار اذھان . مالی حتی به صورت قسمی ھم منتشر نکردند" گزارش" 2412اوت  11

شان در انه برای شفاف سازی بلکه به اجبار برای تحکیم اعتبار و باز تولید آتوریته و مشروعیت از دست رفتهعمومی، 

ی که شروع به ریزش نموده بود، به حساب سازی متوسل ئھاداخل و خارج ایران تربیونال، و متوھم نگه داشتن پایه

 ! شدند

تنها پس از اعتراض و اصرار و , ی کارزار نشدندگزارش مال ىکارگزاران ایران تریبونال حاضر به ارائه

گزارشی مبهم، ناروشن، سوخته از نظر حسابداری  2412اوت  14مجبورکرد در  نروژ بود که آنها را ىپافشاری کمیته

، ما شاھد (از ابتدا و بخصوص تا قبل از تشکیل دادگاه لندن) در آن اوضاع و شرایط عمالً . و عوام فریبانه ارائه دھند
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یکی خواھان جلب و : اھداف سیاسی در داخل ایران تریبونال بودیم راه و ىرابطه با ادامه رخوردی دوگانه و متضاد درب

 .ین ئو از پا ھااری امپریالیستی، و دیگری خواھان اتکا به تودهدمالی قدرت سرمایه ھاىحمایت

 تأمین مالی و بودجه ایران تریبونال

کشوری و ھاى اساس اسناد گزارش مجمع عمومی، شواھد فعالیت گروهتالش و سعی ما براین است که بر 

کارزار بیرون بکشیم و به قضاوت افکارعمومی  ىمالی ایران تریبونال حقایقی را از اعماق تو در تو و بسته ىکمیته

 .بگذاریم

الی امپریالیستی سازمان فدائیان اقلیت استفاده از مراکز م ىطوری که ھمگان مطلع ھستند در اساسنامه ھمان -1

 .امری پذیرفتنی و قابل قبول است

اختصاص . شوند ھستند که از منابع امپریالیستی تغذیه مالی می ئیھاپروژه ،شهرزاد نیوز و رادیو زمانه -2

 (1.)ی از طرف وزارت خارجه و کشورھلند به این پروژه به صراحت اعالم شده استئمیلیون یورو 9 ىبودجه

باالی سازمان اقلیت بوده که با این پروژه ھمکاری  ىیوز خانم مینا سعدادی از افراد ردهمسئول سایت شهرزاد ن

کنند، اگر کسی به این  تعدادی از اعضای اقلیت با این سایت ھمکاری و حقوق دریافت می. تنگاتنگ و نزدیک دارد

سایت یکی از پوشش دھندگان ھیچ مطلب و توضیحی داده نشده است، این " درباره ما" سایت مراجعه کند در بخش 

 !!!.خبری دادگاه لندن بود

بابک عماد مسئول گروه )تعدادی از گردانندگان و سخنگویان ایران تریبونال از اعضای سازمان اقلیت ھستند  -1

غیر ، ما در تماس (احمد موسوی سخنگو ــ جمشید پایداری مسئول لندنــ  کانادا اردوان مسئول گروه کارــ  لمللابین کار

و اھداف  ھای از سیاستئمستقیم با سازمان اقلیت از آنها خواستیم که ھواداران خود را از آلوده شدن و دنباله رو

اینان گرچه با ما فعالیت " :پاسخ آنان ھمکاری جلوگیری کنند، و اما ىاری امپریالیستی منع کرده و از ادامهدسرمایه

 !"ستقل عمل می کنندصورت مه کنند ولی در بیرون از تشکیالت ب می

 .کنند ست که تمامی فعالین این سازمان دنبال میابنابراین این یک خط و سیاست فکری مشخص و معینی 

درست یکماه پس از علنی شدن ) 2449اکتبر  14بی بی سی " به عبارت دیگر" ىاز پیام اخوان در برنامه -8

 :شود سئوال می( 2449ایران تریبونال در سپتامبر 

 سیس مرکز اسناد حقوق بشر چیست؟أت شما از ھدف: س

ی به جنایت علیه بشریت و اولین قدم در این راه حقیقت یابی و آشکار ئقصد ما پاسخ گو": پاسخ اخوان این بود

 ."شدن نقض حقوق بشر است

 شود؟ مرکز اسناد حقوق بشر ایران چطور تأمین می ىبودجه: س

در حال حاضر  دمکراسی و حقوق بشر آمریکا و ىود، از بودجهش از منابع مختلف تأمین می: "جواب اخوان

 ".دولت کانادا از ما حمایت میکند

جان کوپر کمک مالی برای ایران تریبونال را : آمده است 2411در گزارش مجمع عمومی مورخ شانزده اکتبر 

 .کافی ندانست

 144444)اول دادگاه بالغ بر  ىاول مرحله ىآمده است ھزینه 2411اکتبر  6در گزارش مجمع عمومی مورخ 

یم بسیار دشوار و در ایکصد ھزار یورو خواھد بود؛ واریز این مبلغ که ھنوز یک چهارم آن را ھم تأمین نکرده( یورو

 .وضعیت کنونی برای کارزار غیر ممکن است

ال در ایران تریبون( خانم قلعه بانی)یکی از سخنگویان  2411اکتبر  27در گزارش مجمع عمومی مورخ 

اول نیاز به ھفتصد ھزار کرون سوئد داریم که باید  ىمصاحبه با رادیو ھمبستگی اعالن کرده برای برگزاری مرحله

 (2.)تأمین شود2411پیش از سال جاری 

حقوقی وغیر حقوقی تهیه و  ھاىی باید برای دعوت از شخصیتانامه: 2411دسامبر  14گزارش عمومی مورخ 

رسید، اما جان کوپر با ارسال آن نامه تا  راھبردی می ىید به امضای جان کوپر رئیس کمیتهاین نامه با. تنظیم گردد

دادگاه مخالفت کرد، بنابراین پذیرفته شد که تا پیش از پایان سال جاری مبلغ یکصد ھزار یورو به  ىتأمین کل ھزینه

 .کاری واحد انگلستان واریز نمایند ىکمیته

 .رسد نظر میه فرصت یک ماھه بسیار سخت و تا حدی ھم نا ممکن ب در یوروبا این حال تأمین یکصد ھزار 

 .حدود بیست ھزار یورو است 2411دسامبر  14تا مقطع  2411مالی جمع آوری شده تا سال  ھاىکل کمک

 ؟!گویند و ارقام باال به ما چه می ھاگزارش

 .ھزار یورو 24مبلغی حدود  2411ان سال ـ کل مبلغ جمع آوری شده از ابتدای تشکیل ایران تریبونال تا پای1

 .ھزار یورو 144جمع کل این دو مورد , ھزار یورو 44ـ کل مبلغ مورد نیاز برای برگزاری دادگاه اول 2

حقوقی را منوط و  ھاىجفری نایس حاضر به ارسال نامه با امضای خود برای شخصیت آقای جان کوپر و -1

 .دانند کارزار می ھزار یورو به حساب 44مشروط به واریز 

بایست این مبلغ را در فرصت کوتاه  ھزار یورو مواجه بود و می 44ـ در حالیکه کارزار با کسری مبلغ 8

 .یکماھه تأمین می نمود
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خواھیم که به ما بگویند این  ند و ماشین حساب ھم دارند میاعلنی در اروپا نشسته ھاىی که در خانهئما از آنها

که دستگاه چاپ  کنند؟ یا این رست از طریق نهاد و مراکز خود این رقم کسری را تأمین میکار د" ھاىامپریالیست"

 وجود دارد که بنا نیست افشا شود؟ اىل پشت پردهئکه مسا اسکناس در اختیار کارزار است؟ یا این

اشت در این مقطع حساس و سرنوشت ساز که نیاز مبرم و ضروری برای تأمین مالی دادگاه وجود د دقیقاً 

گران و  مرکزاسناد رسمی حقوق بشر ایران تحت مسئولیت پیام اخوان قدرت مالی بزرگ خود را که از غارت

به تأمین مالی  ءتا ھرچه بیشتر بتواند با تکیه و اتکا به نمایش می گذارد؛ ،اری امپریالیستی برخاستهدچپاولگران سرمایه

ل را بر اساس خواست آنها کانالیزه کند، این نه احتیاج به ئمسا ىایران تریبونال و پیاده کردن مقاصد شوم آنها ھمه

، بلکه حقیقت و منطقی درست و ھامدرک دارد نه بر اساس حدس و گمان است نه چیدمان ابزارگرایانه یکسری فاکت

و اھداف و خواھیم امیال  یم قصد خراب کردن نداریم بلکه میئگو مستدل است ما بر اساس این منطق و پایبندی به آن می

 .خط فکری سیاسی بازیگران اصلی صحنه و سلسله جنبان آن را به وضوح نشان دھیم

 

 

 .تا مقطع برگزاری دادگاه لندن 2412مالی و فعالیت کاری کشوری از ژانویه ھاى آوری کمک جمع

ئد، کار کشورھای سو ھاىدر مجموع دارای کمیته( برگزاری دادگاه در لندن ىتا آستانه)ایران تریبونال 

 .باشد یس و کانادا میئدانمارک، نروژ، آلمان، سو

برطبق . کاری در فنالند و اتریش مورد استقبال قرار نگرفت و ھرگز عملی نشد  ىتالش برای تشکیل کمیته

جمع آوری کمک مالی یا  ىکاری کشوری فعالیتی در زمینه ىگزارشات مجمع عمومی در ماه ژانویه ھیچ کمیته

با تعداد اندک  ری برای کسب درآمد و واریز به حساب ایران تریبونال وجود نداشته است و عمدتاً ھن ،فرھنگی ىبرنامه

پیشنهادی برای  ھاىامور مالی که در ارتباط با برنامه ریزی و طرح ىقادر به تبلیغ و ترویج نشدند حتی کمیته ،فعالین

کیل جلسه داد به دلیل عدم استقبال از طرف ھر زمان تش2412مالی تشکیل شد تا پایان سپتامبر ھاىجمع آوری کمک

ھاى نفر در جلسه حضور نداشتند و یا به دالیل دیگر برگزار نشده است گزارش کاری کمیته جکه چهار یا پن اعضا و این

مجمع عمومی در ماه فوریه، مارس، آوریل و مه که شامل برگزاری مراسم جشن نوروز، شب  ىکشوری بر طبق جلسه

چهل و پنج ھزار و دویست ) 81244مارس و اول ماه مه بوده است، توانستند مبلغی ناچیز حدود4 فرھنگی در کلن

 ىبر ما نامعلوم و ناروشن است که ھزینه( ھزار یورو 44)ھزار کرون 744با توجه به نیاز به . جمع آوری کنند( کرون

 !! .برگزاری دادگاه لندن چگونه تأمین شده است

 !دارند ه بر میارقام از راز نهفته پرد

توانیم نسبت به ابهامات منابع مالی و دخل و خرج صندوق مالی کارزار ایران تریبونال بی  دوستان و رفقا ما نمی

 .اعتناء باشیم

 

 

لملل اانحصار فرد مسئول گروه کار بین در( کمک مالی مندرج در سایت ایران تریبونال)کنترل آمار و ارقام 

 .یید ما نیستأشود، بنابراین مورد ت ی به جلو برده نمیئشورا ىسفانه به شیوهأاست ومت( بابک عماد)ایران تریبونال 

ھنوز از نداشتن امکانات مالی کافی برای  2412چگونه می توان کارزاری که تا ماه مارس  :سئوال این است

  الی خود را حل نماید؟مدت کمتر از دو ماه مسایل کالن مه تشکیل دادگاه لندن بارھا اخطار داده بود، بتواند ب

چرا تا کنون به سئواالت و ابهاماتی که چه قبل و چه بعد از دادگاه لندن در مورد مسایل مالی این کارزار بارھا 

از طرف شرکت کنندگان و مسئولین فعال درون کارزار طرح گشته، نه تنها پاسخ شفافی داده نشده است، بلکه با 

از طرف جناح سازشکار غالب بر ایران تریبونال تحت فرمان اخوان و )!( ون دالریماستمالی کردن این سئوال یک میلی

 رود؟ شهرزاد نیوز، از پاسخ به آن طفره رفته و ھمچنان می

برای  اىش با چنان کسر بودجهامالی ىکند که منابع تأمین ھزینه کارزار تا کنون روشن نکرده است و نمی

سال  ىدر مصاحبه( یکی از سخنگویان کلیدی این کارزار)گر خانم قلعه بانی م! تشکیل دادگاه در لندن چه بوده است

که  دیگری ھم دارند و آن این ىکنم دوستان ایده در ضمن فکر می: "اعالم نکرده بود که [2]با مجید خوشدل 2414

ریق آنها بتوانند مستقلی که وابستگی ندارند، تماس گرفته و از ط ھاىحقوق بشری و سازمان ھاىخواھند با کمیته می

 ".!!!تأمین بودجه کنند

با آنها که خانم قلعه بانی در نظر گرفته شده بود  ىایران تریبونال که طبق گفته ىچرا منابع مالی تأمین بودجه

 ؟!تماس گرفته شود، مشخص نشده است

 کلیدی در ابهامات مالی ایران تریبونال ىطرح چند نکته

در حساب این نهاد فقط  2411تا دسامبر  2414ماه دسامبر"یبونال از ایران تر" گزارش مالی داخلی" طبق

اوت  14لیکن طبق گزارش مالی ایران تریبونال منتشر شده در تاریخ " بیست ھزار یورو موجود بوده( یورو 24444)

 :در سایت رسمی این نهاد با ارقام زیر مواجه می شویم 2412

 یورو 7976424کل ھزینهــ 

 یورو 141244مبلغ  2412الی تا ژوئیه م ھاىکل کمکــ 



   1911ماه آبان                                67توفان الکترونیکی شماره                                 24  

 

 21324179: کارزار ھاىموجودی در حسابــ 

را در نظر بگیریم با توجه به گزارش ( ھزار و دویست یورو جیکصد و پن)یورو  141244اگر کل کمک مالی 

موجود بوده ،  (24444)که اعالم کرده بود در صندوق ایران تریبونال فقط بیست ھزار یورو 2411مالی داخلی دسامبر 

ما با سیر کمک مالی غیر  2412تا قبل از تشکیل دادگاه لندن در ژوئن  2412به این ترتیب روشن است که از ژانویه 

 .باشیم روبرو می( ھزار و دویست یورو جھشتاد و پن)یورو41244واقعی به رقم 

شکیل ایران تریبونال فقط بیست ھزار دانیم که به مدت پنج سال از ابتدای ت که می خاطر آنه ب .چرا غیر واقعی؟

ناگهان ( 2412از ژانویه تا ژوئن )ماه 6به این نهاد کمک مالی شده است، چگونه است که به فاصله (24444)یورو

 اد و پنج ھزار و دویست یورو به این نهاد کمک شده است؟تھش( 41244)مبلغ

جمع شده، یعنی به ( یورو 24444)ھزار یورو  سال برابر است با شصت ماه، بیست جحال در نظر بگیرید که پن

به حساب کارزار ریخته ( سیصد و سی و سه یورو و سی و سه سنت)113111ازای ھر ماه بطور نسبی مبلغی بالغ بر 

 .شده است

 

 

نیز  2412پس ما انتظار داریم که اگر ھمه موارد کمک مالی طبق روند قبلی پیش رفته باشد از ژانویه تا ژوئن 

کمک  ھاىکه حتی اگر کوشش این ىعالوهه آوری کمک مالی ایران تریبونال ب بی چیزی معادل گنجایش جمعبطور نس

از )ماه  به ازای ھر( ششصد و شصت و شش یورو و شصت و شش سنت)666366کنندگان را دوبرابر ھم بکنیم با مبلغ 

 .باید روبرو باشیم( یعنی پنج ماه ،ژانویه تا ژوئن

تفاوت ( 2412از ژانویه تا ژوین ) آوری مالی ظرف آن پنج ماه  یورو جمع 41244ین سئوال این است که ب

 .برابر کمک مالی ماھانه معمولی روبرو ھستیم  2116کالنی موجود است یعنی ما با ضریب 

به ! یکی از دوستان کارشناس امور مالی و حسابداری، دفتر بیالن مالی ایران تریبونال پخته شده است ىبه گفته

 .نقش بسزایی دارد 2412اوت  14عبارت دیگر حساب سازی بدون ھیچ تردید در اعالم بیالن مالی تاریخ 

 :گوید او می

اری کتاب دسرمایه ھاىاری شاھد بودیم که شرکتدھمانند آنچه ما در بحران ساختاری سرمایه «

رغم زیان کالن، به تا علی( حسابسازی یا کوکینگ دافایننشال بوکس) پختند و دفتر مالیشان را می

. است رچنان سودآو ند ھماآن سرمایه گذاری کرده سهامداران نشان دھند و بقبوالنند که شرکتی که در

کارزار ایران تریبونال نیز با اعداد بازی کرده است و منابع مالی حقیقی را درست جلوه نداده است و 

ام کلی و نامفهمومی که ایران تریبونال در با چنین حساب و کتاب و ارق اىمعتقد است که بدون ھیچ شبهه

سازی برای بسته شدن دھان منتقدین بهره  حساب ىاعالم کرده است از گزینه 2412اوت  14تاریخ 

 » .گرفته است

 

تر  روشن ،مشکالت و مسائل مربوط به ایران تربیونال نه تنها ھمچنان باقی است، بلکه ھر روز بیش از پیش

 .شود می

 با ما باشید

 (منحله)کاری ایران تریبونال واحد نروژ ىمیتهک

 2412سوم اکتبر 
 

 :پاورقی و توضیحات

 :به لینک زیر مراجعه کنید" شهرزاد نیوز"برای آشنائی به پروژه  - [1]

 "شهرزاد نیوز"میز کتاب آمستردام در رابطه با  ىکمیته ىبیانیه

 امپریالیستی ھاىدر طرح(" اقلیت)سازمان فدائیان "و شرکت 
http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_13.html 
 

 مجید خوشدل با لیال قلعه بانی ىلینک مصاحبه - [2]

 گفتگو با لیال قلعه بانی: لمللیاتریبونال بین

151.html-www.goftogoo.net/main 
 

 

 

 

 

 

http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_13.html
http://www.goftogoo.net/main-151.html
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 3193ماه  مرداد 349توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد

 

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد انقالب دبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

 !کمک مالی کنید( توفان)رتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب کارایران ت

 

 :از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتیى اپاره

 
 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 شوروی اتحاد( ب)حزب کمونیست  همچهاردۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی * 

 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 

 اری ــ لنیندامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته در خطه
 سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل

 توصیه میکنیم سوسیالیسم خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه زادی و استقالل و ما

 
*** 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 
 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید

. 

 !دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد

 

http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf
http://www.toufan.org/Ketabkhaneh/Felestin_Final_1210.pdf

