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پرسی، در طلبی کردستان عراق با پرچم همهتجزیه

 خدمت منافع امپریالیسم و صهیونیسم

 پرسی در کردستان عراق)توفان( پیرامون همه ایران انیه حزب کاربی

اند. اصل حق تعیین سرنوشت ملل، آن هم به دست خود و ها با یک اصل موافقکمونیست

ها در مبارزه با استعمار و امپریالیسم که نافی حقوق ملی نه با دست دیگران. کمونیست

ها در عین به رسمیت شناختن این کمونیست اند.بودند و هستند به این اصول دست یافته

حق، بر این نظر نیستند که در هر مورد مشخص با صدور چک سفید به پشتیبانی از این 

پردازند. در هر مورد پیش آمده، باید تحلیل مشخص از شرایط مشخص انجام گیرد جدائی به

گر، مبارزه ضد تا معلوم شود که تحقق این جدائی به مصالح واالی مبارزه طبقه کار

رساند و یا در خدمت ارتجاع صهیونیستی یاری میاستعماری و ضد امپریالیستی و ضد

جهانی و تقویت ضد انقالب در جهان است. حزب ما با جدائی اسکاتلند و ایرلند از بریتانیا، 

ریق جدائی کاتالونی و باسک از اسپانیا، کُرس از فرانسه و امثالهم موافق است، زیرا به این ط

تری برای رشد مبارزه شود و زمینه مناسبجبهه بزرگ ضد انقالب جهانی تضعیف می

آید. حال آنکه با تجزیه یوگسالوی که در های این ممالک پدید میطبقاتی در میان خلق

گرفت، مخالف بود و هست. یک کاتالونی ضد سلطنت با الهام خدمت ارتجاع جهانی قرار می

قرن گذشته، به مراتب برای  ۳0وریخواهان اسپانیا در سالهای از مبارزه انقالبی جمه

دست فرانکو با سلطنت پیشرفت جهان و بشریت مفیدتر است تا اسپانیای فاالنژیست هم

 کنونی فاسِد حاکم در آن. حال از اسپانیا به عراق بیائیم. 

ی پرسدولت خود مختار کردستان عراق تصمیم گرفته است با انجام یک همه -یکم

یافته با حمایت رسمی و آشکار اسرائیل، به جدائی کردستان عراق از کشور عراق بر سازمان

ای که خود به آن رأی داده است، دست زند و یک حکومت کردستان خالف قانون اساسی

در شمال عراق ایجاد کند. آیا یک حکومت بورژوائی ناسیونال شونیست و « مستقل»

 م در منطقه واقعاً مستقل است؟همدست امپریالیسم و صهیونیس

پیوندند و به اصطالح در گام بعدی باید کردستان ترکیه، ایران و سوریه نیز به آنها به

استقالل کشور واحد کردستان اعالم گردد. این استقالل مورد مخالفت همه دول منطقه و 

به طور « استقالل»حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تنها کشوری که از این 

اش در کردستان عراق شلنگ تخته رسمی و علنی به پشتیبانی پرداخته و کارشناسان

تند، کشور صهیونیستی و متجاوز اندازند و در منطقه به خرابکاری و تحریک مشغولمی

اسرائیل است. عربستان سعودی نیز خودش را در پشت سر اسرائیل پنهان کرده است و 

احتیاط در پی ایجاد یک پایگاه مطمئن برای نیات شوم خویش در امپریالیسم آمریکا نیز با 

هاست که در کردستان عراق فعال است و منطقه به فعالیت مشغول است. اسرائیل سال
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مأموران موساد را اعزام کرده تا کُردهای عراقی را با آموزش نظامی و تقویت پیوندهایشان با 

های کردستان ل مکان کرده و به خریدن زمینکُردهای یهودی در اسرائیل که به منطقه نق

های اسرائیلی منصور حکمت از بعد از انقالب با پشتیبانی اشتغال دارند، تقویت کنند. جریان

مالی و تدارکاتی اسرائیل در منطقه جای پای خویش را در کردستان عراق گشودند و اکراد 

های سمت هول دادند. تئوری را به همکاری با صهیونیسم تشویق کرده و آنها را به آن

بود و هست. « استقالل کردستان»منصور حکمت در خدمت برداشتن موانع از سر راه 

کُردهای ناسیونال « دوستیمیهن»دوستی مردم ایران، ولی حمایت از تئوری مبارزه با میهن

ز این زدند، اشونیست که یکی را مظهر شونیسم و دیگری را مظهر انترناسیونالیسم جا می -

باشند و به « انترناسیونالیست»های غیر کُرد باید ها بودند. به نظر آنها کمونیستنمونه

کُرد باید ناسیونالیست باشند و با تمام قوا « کمونیستهای»جدائی کردستان رأی دهند، ولی 

تحت هر شرایطی به تجزیه ایران دست زنند. آنها حتی برای ُکردها حقوق ویژه قایل شدند. 

کنند؛ جدائی کُردهای عراق به تشدید مبارزه طبقاتی در کردستان سرائی میا افسانهآنه

کند. آیا پیدایش کشور تر میمنجر شده و دورنمای کردستان سوسیالیستی را نزدیک

مصنوعی اسرائیل، مبارزه طبقاتی بر ضد بورژوازی صهیونیستی را در درون این کشوِر در 

های ست و یا برعکس به سرکوب و خلع سالح کمونیستمحاصره اعراب افزایش داده ا

یهودی منجر شد که سنت مبارزه قهرمانانه ضدفاشیستی داشتند؟ آیا مبارزه طبقه کارگر 

یابد یا برعکس در اثر شرایط کردستان بر ضد بورژوازی کُرد، شکوفا شده و افزایش می

یگان و استفاده از ابزار و جغرافیائی کردستان و تهدید واقعی و یا ساختگی دائمی همسا

« امنیت کردستان»و « خطر خارجی»ی ناشی از کنندههای تبلیغاتی یک طرفه و گمراهبهانه

، و شستشوی مغزی کارگران و عموم مردم توسط «دفاع از موجودیت خلق کُرد»و 

 کارشناسان تبلیغاتی امپریالیستی به نفع بورژوازی خودفروخته کُرد و تبدیل کردستان به

یابد؟ روشن است که پایگاه مستقیم امپریالیسم و صهیونیسم، سرکوب شده و کاهش می

بورژوازی کُرد که همدست امپریالیسم و صهیونیسم است در درجه اول با نیروهای 

برای استقرار ناسیونال شونیسم « محیط آرامی»کند و خورده کُرد تسویه حساب میفریب

 آورد.فراهم می

راق در بعد از همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم در تجاوز آنها به عراق کردستان ع -دوم 

و سرنگونی حکومت قانونی عراق، مخاذن نفت خویش را دراختیار اسرائیل قرار داد و از آنها 

برای تغییر جغرافیای منطقه و ایجاد یک پایگاه ضدانقالبی بر ضد همه نیروهای انقالبی و 

 کند.ت دالرهای آمریکائی استفاده کرد و میهای منطقه، با دریافخلق

در کنار این، کُردهای ضدانقالبی که همدستان کلینتون و جرج بوش و صهیونیسم، در 

نابودی عراق بودند و در همدستی با اوباما به تقویت داعش دست زدند و آنها را با 

یش دادند و حاال سازی و واگذاری انبارهای اسلحه، با تدارک قبلی به سمت بغداد کصحنه

های کُردی حضور دارند که نیز از جمله همدستان ترامپ در تخریب منطقه هستند، سازمان

زنند، ولی حاضر نیستند با این حرکت ضدانقالبی و میجا« کمونیست»و « انقالبی»خود را 
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اند. تقویت امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه مبارزه کنند. آنها مُهر سکوت برلب زده

به دست « حق تعیین سرنوشت»اند، عبارت است از کسب عالیتی که آنها در پیش گرفتهف

انقالبی و اسرائیل دوم در منطقه برای امپریالیسم و صهیونیسم، ایجاد یک پایگاه بزرگ ضد

ایجاد تفرقه و در عین حال تثبیت موجودیت اسرائیل و کاهش وضع متزلزل فعلی اسرائیل 

زات انقالبی و کمونیستی از طرف دیگر. این کردستان ضدانقالبی در از طرفی و سرکوب مبار

های منطقه های راهبردی امپریالیستی و صهیونیستی، فقط دشمن خلقبستر سیاست

نخواهد بود که کمر به تجاوز و اخالل در امور داخلی آنها را خواهد بست، بلکه باید با 

 ود کردستان نیز مبارزه کند.پیدایش جنبش انقالبی و نهضت کارگری در درون خ

التحصیل دانشگاه مال مصطفی بارزانی، رهبر بالمنازع کُردها و پدر مسعود بارزانی فارغ

آویو، بارها خواستار حمایت آمریکا از کردستان شد و حتی ابراز تمایل کرد که کردستان تل

 ,Carl Brown ۵7عراق به عنوان ایالت پنجاه و یکم به آن کشور ملحق شود )به صفحه 

International Politics and the Middle East مراجعه کنید. آیا چنین درخواستی در )

های منطقه و حتی خلق کُرد است؟ همین مال مصطفی بارزانی شکست خدمت منافع خلق

ها تبریک گفت. مالمصطفی با اعراب در جنگ شش روزه توسط اسرائیل را به صهیونیست

واک و موساد بر ضد خلق عرب جنگید و اپوزیسیون کُرد انقالبی در شاه ایران و عمال سا

امپریالیسم  1۹۹8کردند، از دم تیغ گذرانید. در اکتبر کردستان را که با شاه ایران مبارزه می

میلیون دالر به اپوزیسیون خودفروخته عراق برای همدستی با امپریالیسم آمریکا  ۹7آمریکا 

کمک تبلیغاتی کرد، تا بتواند عراق را اشغال و غارت کند، از  میلیون دالر 2کمک نظامی و 

جمله به دو گروه اصلی کرد عراق، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات و همچنین جنبش 

های ضد شناسید که این دسیسهاسالمی کُرد در عراق. آیا شما تشکیالت کُردی را می

 ه باشد؟ های منطقه و حتی ضد زحمتکشان کُرد را محکوم کردخلق

حال آقایان! تئوری را کنار بگذاریم، مگر غیر از این است که پیدایش یک چنین مرکز 

ضدانقالبی و دستِ راستِ صهیونیسم و امپریالیسم در منطقه به طور عینی به ضرر 

 های منطقه و حتی خلق کُرد است؟های انقالبی ملی و کارگری همه خلقجنبش

چنین مرکز ضدانقالبی به طور عینی به وحدت انقالبی و مگر غیر از این است که پیدایش 

ای خواهد زند و بیراهههای درون هر کشور مربوطه، صدمه میدموکراتیک طبقه کارگر خلق

 رسد؟ بود که هرگز به سوسیالیسم نمی

مگر غیر از این است که چنین تصمیم ضد انقالبی، منطقه را در خدمت منافع امپریالیسم و 

کشد و در خدمت تقسیم مجدد جهان به مناطق جدید، تحت نفوذ آشوب میارتجاع به 

کشاند؟. اگر چنین است که حتما بر اساس تاریخ و واقعیت چنین است، امپریالیستی می

شود از این حرکت به استناد یک اصل کلی به حمایت برخاست و خود را با آنوقت نمی

، آنهم به دست امپریالیسم و «تحق ملل در تعیین سرنوش»پنهان کردن زیر عبای 

اند به کسی مربوط نیست که ما صهیونیسم، موافقت کرد. کُردهای ناسیونال شونیست مدعی
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خواهیم برویم. خواهیم قبول کنیم و یا زیر بار چه کسی میچه کسی را می« سرسپردگی»

کنیم که ن میهمکاری با اسرائیل و آمریکا تنها تصمیم مستقل خود ما خواهد بود و ما تعیی

 دوستان و دشمنان ما کیان هستند. 

پذیریم و آنوقت این کُردهای ناسیونال شونیست هستند خوب، اگر این شبه استدالل را به

ماری را در آستین خود پرورش »ها و طبقه کارگر منطقه باید که باید پاسخ دهند، چرا خلق

شورها بدل شود؟ آیا این اقدام از که قصد دارد به پایگاهی بر ضد موجودیت سایر ک« دهند

ها و طبقه کارگر منطقه نیست؟ آیا خودپرستی و کوربینی زمره عملیات انتحاری برای خلق

ای ناسیونالیستی نیست که از همه نیروهای انقالبی درخواست شود، به پیدایش مستعمره

شود د؟ آیا میکننتن دهند که در آن برای بریدن سر همسایگان چاقوهای خویش را تیز می

همدستی با اسرائیل و « دموکراتیک»و « داوطلبانه»مجاز دانست که چون نیروئی 

اش خالی از ابهام و پذیرد، کارش دموکراتیک و قابل احترام و تصمیمامپریالیسم را می

شود، و زندگی سایرین را اشکال است؟. این حقی که به نابودی حقوق دیگران منجر می

ق نیست، دسیسه و توطئه است. همان گونه که حق آدم کشی و تجاوز کند، حتهدید می

وجود ندارد، حقی هم برای سرکوب و دسیسه علیه سایر ملل وجود نخواهد داشت. هیچ 

های منطقه و همسرنوشتی با آنها جدا کند تواند حساب خویش را از حساب خلقخلقی نمی

تفاوت کشد و برایش بیل خود بیرون بهو گلیم خویش را در همدستی با امپریالیسم به خیا

های منطقه در زیر سرکوب خونین ارتجاع منطقه که دشمن مشترک باشد که سایر خلق

های منطقه با خلق فلسطین که قربانی تجاوز صهیونیسم همه آنها بود، قرار دارند. خلق

کنند. یت میسرنوشت بوده و از مبارزه آنها بر ضد کشور مصنوعی اسرائیل حماهستند، هم

کنند شان را تأیید میعام و نسل کشیکسانی که سرکوب ملت فلسطین، تاراندن آنها و قتل

کنند، کردند و میافشانی میو برای پیروزی صهیونیستها بر اعراب هلهله نموده و دست

ها باشند. توانند هوادار دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و مدافع حق تعیین سرنوشت خلقنمی

آمیز آینده و محاصره اقتصادی و اید از این حقیقت غافل بود که در رویداهای مخاطرهنب

وضعیتی پیش خواهد آمد که دودش در درجه نخست به چشم « کردستان مستقل»نظامی 

خلق کُرد خواهد رفت و متأسفانه کُردها مانند تجارب گذشته در همدستی با ارتجاع منطقه 

 ای خواهند بود.طلبی و نزاع منطقهتجزیه و جهانی اولین قربانیان این

ها ها، تشکلاین مبارزه طبقاتی که درگرفته است به جز افراد معدودی، جای گروه در -سوم

های کمونیست کُرد و انقالبی متأسفانه خالی است تا به عنوان مدافع طبقه کارگر و سازمان

ا برای نابودی دشمن مشترک و به دفاع از مصالح طبقاتی کارگران و حمایت از وحدت آنه

های غیر کُرد در ایران و یا گر در هر کشور مشخص  به میدان آیند. وقتی کمونیستسرکوب

عراق از رفع ستم ملی، آنهم در عرصه فرهنگی و آموزش زبان مادری سخن گفته از این 

طبیعتاً وظیفه  کنند،های ایران، اعم از کُرد و یا آذری دفاع میخواست انسانی و محقانه خلق

ها و تبلیغ های اقلیت، در تبلیغ وحدت ملی، همکاری با سایر خلقهای خلقکمونیست

ها در تحت رهبری حزب مزایای وجود یک کشور بزرگ و همکاری پرولتاریای همه این ملت
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های ایران از خواست محقانه واحد طبقه کارگر ایران و یا عراق است. حمایت کمونیست

ها را با نیت فریب طبقه یت، باید دست بورژوازی ناسیونال شونیست این خلقهای اقلخلق

کارگرِ خودشان رو کند و به امر وحدت مشترک مبارزه طبقاتی یاری رساند. مسخره است 

های غیر کُرد به که کسی خود را مترقی، چه برسد به کمونیست، جا بزند و از کمونیست

آنها بدون قید و شرط دفاع کنند. به زعم آنها طلبانه خواهد که از مبارزه تجزیه

نیز باید از « کمونیستهای کُرد»های غیر کُرد باید خواهان جدائی ملی باشند، ولی کمونیست

جدائی ملی دفاع کنند و منافع و مصالح مبارزه طبقاتی و کارگران را در پای منافع کور 

یعتًا رابطه دیالکتیکی نیست. در این شونیسم ملی قربانی نمایند. این رابطه طب -ناسیونال 

در جستجوی همدستان غیر ُکرد هستند تا جدائی آنها را با « های کُردکمونیست»منطق، 

 مورد تأیید قرار دهند.« مُهر کمونیستی»

ها کند، ناظر به حقوق ملتحق ملل در تعیین سرنوشت خویش که لنین مطرح می -چهارم

به ویژه در دوران مبارزه ضداستعماری است که های ملی خویش برای ایجاد دولت

شناختند و مدعی بودند چون ما های انترناسیونال دوم آن را به رسمیت نمیسوسیالیست

تر است، از لحاظ منافع تحول جهانی و رشد نیروهای تریم و کشور ما پیشرفته«متمدن»

مانند. لنین تعمره ما باقی بهمولده جایز است که این ممالک آفریقائی و یا آسیائی و یا... مس

هرگز به مسئله حق تعیین سرنوشت ملل که آنرا به درستی یک حق دموکراتیک بورژوائی 

کرد. چنین حق دموکراسی نابی دانست، از منظر احترام به دموکراسی ناب برخورد نمیمی

نوشت وجود ندارد. دموکراسی همیشه طبقاتی است و لذا برخورد به حق ملل در تعیین سر

خویش نیز باید با همین درک صورت پذیرد. حق ملل باید از لحاظ مصالح جنبش 

لنینیسم  -کمونیستی مورد ارزیابی و پشتیبانی عملی قرارگیرد. از نقطه نظر مارکسیسم 

« حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»ای که برای صدور چک سفید برای هر گروه و دسته

ها ض کامل با مارکسیسم است. در شوروی نیز، کمونیسترزمد، در تناقدر فضای مجرد می

ی «هاداشناک»ها و «مساواتیست»اوکرائین و یا حکومت « رادای»های هرگز زیرا بار دسیسه

های قفقاز رفتند و آنها را با یاری گارد سرخ و کمونیستهمدست امپریالیسم در قفقاز نه

های بورژوائی کرد که بخشایجاب میسرکوب نمودند. مصالح سوسیالیسم و طبقه کارگر 

ها سرکوب شوند. در فنالند نیز جنبش طبقه کارگر در اثر خیانت این حکومت

ها و بورژوازی مرتجع ممالک بالتیک های دست راستی و دخالت مستقیم آلمانسوسیالیست

ا برای هانگیز آن را به عنوان پایگاه نازیسرکوب شد و راه حل فنالند که نتایج بعدی اسف

ها در حمله به شوروی در جنگ جهانی دوم دیدیم، ناشی از همین وضعیت ضعف بلشویک

زمان جنگ اول بود و هرگز نیز تکرار نشد. کُردهای ناسیونال شونیست که تاریخچه این 

 کنند.اند و به آن با نادانی استناد میدانند بیهوده به آن چسبیدهجدائی را نیز نمی

شود از هرگونه جدائی ملی، اگر در ها در دوران امپریالیسم نمییستاز نقطه نظر کمون

خدمت مصالح پرولتاریائی نباشد، به دفاع برخاست. تجزیه یوگسالوی، تجزیه سودان، تجزیه 

لیبی، تجزیه عراق، تجزیه سوریه، تجزیه نیجریه، تجزیه کنگو و... به نفع سیاست راهبردی 
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شورها و تسلط برآنهاست، تاریخ معاصر هنوز تجزیه ویتنام، ها و کامپریالیسم در تفرقه ملت

نما، بطوری که امکان موجودیت مستقل و کن و حکومتکره را به یاد دارد. سیاست تقسیم

تواند مورد تأیید گیرد، نمیامکان ادامه بقاء متکی بر اراده خویش را از این کشورها به

 ها باشد. کمونیست

ها بر آن یر سوسیالیستی اکتبر به نتیجه رسید، سیاست امپریالیستدر دورانی که انقالب کب

بود که کشورهای متفرق و جدا جدا را که قادر نیستند در مقابل نفوذ کمونیسم مقابله 

کنند، متحد نموده، دولت مرکزی را در آن کشورها تقویت کرده و این کشورها را برای 

رضاخان در ایران و سرکوب شیخ خزعل و مقابله با سوسیالیسم تقویت نماید. کودتای 

سمیتقو و یا روی کار آوردن حکومت مرکزی در عراق به رهبری ملک فیصل را باید در 

همین کادر دید و بر بستر همین تحلیل بررسی نمود. حال که شوروی فروپاشیده است و 

ریالیسم تواند هنوز نقش جهانی سابق سوسیال امپقدرت رقیب نابود شده و چین نیز نمی

ها بلعیده شوند، شوروی را بازی کند، تقسیم و تجزیه کشورها برای اینکه توسط امپریالیست

گرفتن چندین کشور فاقد توانائی بقاء مانند زیرسلطهدر دستور کار آنها قرارگرفته است. به

تر است تا گوین، کرواسی، کوزوو، صربستان بسیار راحتمقدونیه، مونتنگرو، بوسنی هرزه

گوین و یا کوزوو اساسًا کشور قدرتمندی مانند یوگسالوی. ناگفته نماند که بوسنی هرزه

 شان به موئی بند است.کشور نیستند و زندگی

لنینیستی از مسئله ملی در  -رفیق استالین در توصیف نظریات لنین و درک مارکسیستی 

متد آزادشدن ملل  که یگانه« معمول بود»سابقا این فکر »دوران امپریالیسم نوشت: 

ستمدیده، متد ناسیونالیسم بورژوازی، متد تفکیک ملل از یکدیگر، متد تجزیه و جداکردن 

های زحمتکش ملل مختلف است. این افسانه را آنها و متد تشدید خصومت ملی بین توده

اکنون باید رد شده دانست. یکی از مهمترین نتایج واقعی انقالب اکتبر اینست که به این 

سانه ضربه مرگباری وارد آورده عمالً نشان داد که متد پرولتاریائی انترناسیونالی آزاد شدن اف

باشد، عماًل نشان داد که اتحاد برادرانه کارگران ملل ستمدیده به منزله یگانه متد درست می

و دهقانان ملل بسیار مختلف، که مبداء آن داوطلبی و انترناسیونالیسم باشد، ممکن و 

ه است. وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که نمونه اتحاد آینده زحمتکشان عاقالن

)جنبه « باشد، مستقیما شاهد بر این مدعاستتمام ممالک در اقتصاد واحد جهانی می

 (. 2۹۹و 2۹8المللی انقالب اکتبر/ لنینیسم صفحات بین

کنار سایر  لنینیست جایشان در -ناگفته نماند که کُردهای مارکسیست  -پنجم

های ملل ساکن ایران است که برای آرمان مشترکی متحداً مبارزه کنند. و بازهم کمونیست

زنند، هائی با هویت کُردی که خود را کمونیست ایرانی جا میناگفته نماند که سازمان

کوچکترین گامی در جهت افشای همدستی کُردهای ارتجاعی با صهیونیسم و امپریالیسم و 

دهد تا اند. همین عملکرد نشان میطقه از جمله عربستان سعودی بر زبان نیاوردهارتجاع من

های مالی صهیونیستی و نفوذ امپریالیستی در منطقه به چه حد در تارعنکبوت شبکه

ها و ای را ندارند. این به ویژه وظیفه سازمانگرفتاراند و امکان کوچکترین حرکت مستقالنه
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ش مخرب صهیونیسم و امپریالیسم در همکاری با کُردها و به ویژه های کُرد است که نقگروه

انگیز و انکارناپذیر گذشته در منطقه افشاء کنند. کردهای عراق، بر اساس تجارب غم

ها را کور کرده است و اپورتونیسم متأسفانه در این زمینه نورافکن ناسیونال شونیسم چشم

ریزد. روشن است ایرانی به این آسیاب آب میگر و لیبرال طلب و حساباپوزیسیون فرصت

های منحرف کُرد برای این شود رهبری مبارزات مردم را کسب کرد. سازمانکه با خفت نمی

شان و خدمتی که از بزدلی به کنند و در خفا به ریشاپوزیسیون تره هم خورد نمی

 خندند.کنند، میصهیونیسم می

 

 منطقه علیه ارتجاع، امپریالیسم و صهیونیسم! هایزنده باد اتحاد و همبستگی خلق

 زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!

 حزب کار ایران )توفان(

 1۳۹۶یکشنبه دوم مهرماه 

 



 ۹ 

 اعتراضات کارگران زیر سایه سنگین نئولیبرالیسم

 

ای قبل حسن روحانی در مصاحبه

از شرکت در هفتاد و دومین 

لل نشست مجمع عمومی سازمان م

متحد در ارتباط با تحریکات و 

تهدیدات ترامپ و مخالفت او با 

توافقانامه برجام، بیان داشت که 

آنها احساس می کنند )امریکا »... 

 و شده باز ایسفره یک( توفان –

 از استفاده و خوردن موقع اما سفره، این بازشدن در اندکرده کمک هم آنها کنندمی فکر

راه درستی  هم آنها توانندمی که حالی در. شوندنمی غذا میز وارد و محرومند آنها غذا سفره

در این اظهارات « را انتخاب کنند و بیایند در اتاقی که سفره هست، آنها هم وارد شوند...

روحانی یک نکته مهم نهفته است که باید آن را برجسته کرد، تا سیاستی را که در پس 

ای ساده بیان کرد تا ند، روشن نمود و آن را به گونهاپنهان ساخته« نرمش عقالنی»شعار 

 برای عموم مردم قابل فهم باشد.

ترین بازار مصرف منطقه است، بازاری که )در غرب از آن به عنوان در اینجا سخن از بزرگ

های مالی و صنعتی غرب تاکنون به بخش کوچکی از آن شود( سرمایهیاد می« غول خفته»

 اند.راه یافته

ه سران اسالمی ایران متوجه دو سوی به ظاهر متضاد از هم است؛ از یک سوی به فوائد نگا

اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه توجه دارد، به طوری که کلیت نظام اسالمی را در خود بلعیده 

است؛ از سوی دیگر حفظ معیارها و باورهای دینی همزمان به مشکل بزرگی بدل گشته 

بیند که چگونه دین و باور مذهبی جامعه در این نظام س میاست به طوری که همه ک

رغم این، نظام به تعمیق سنت و اجرای شریعت و حفظ بازد. علیاسالمی روز به روز رنگ می

ورزد، چون به آن نیاز دارد به عنوان عامل مهجور ها و قوائد مبتنی بر آن تأکید می«ارزش»

توان آن را ندید و یا آن را به نوعی دیگر است که نمیها. این واقعیتی و محصور نمودن توده

 تفسیر کرد.

کند، لذا باید روند رو به رشد و جهت داری عمل میاقتصاد کشور مطابق قوانین بازار سرمایه

آن را تشخیص داد و آن را شناخت، تا بتوان درک روشنی از تحوالت کنونی ایران به دست 

 ه یک بحث تئوریک دامن بزنیم، اما باید به یک امر بدیهیآورد. ما در اینجا قصد نداریم ب
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قدر اشاره کنیم تا علت اصلی افزایش روزافزون موج نارضایتی جامعه کارگری ایران را  همین

 فهمید.

روشن است که سرمایه در سطح ملی در طی مسیر رو به رشد خود، که با رقابت توأم است، 

ر کوچک ولی به لحاظ حجم سرمایه، بسیار بزرگ، از رسد که یک بخش بسیای میابه نقطه

شود و برای دراختیار گرفتن و تسلط بر بازار، قدرت سیاسی بخش سرمایه خرد ملی جدا می

کند، آنگاه برای کسب سود بیشتر ضرورتًا ای از قدرت اقتصادی خود، تبدیل میرا به وابسته

آورد که در نتیجه منافع اقتصادی و به سرمایه بزرگ مالی و صنعتی امپریالیستی روی می

زند. البته این مسیر ادغام و زایش های خارجی پیوند میسیاسی خودش را با منافع سرمایه

پاید آنها از خود مقاومت نشان های کوچک راه نمیبورژوازی کمپرادور بدون واکنش سرمایه

اثر تنظیم و تصویب قوانینی شان از بازار داخلی کمتر شود و یا در دهند، تا مبادا سهممی

هائی را برای این بخش عظیم ولی به لحاظ حجم سرمایه کوچک، موجب شود. محدودیت

ایران گام  مسیر احیای بورژوازی کمپرادور در روشن است کلیت جناح بورژوازی حاکم در

حداقل معیشت  قدرت ایران تأمین این روی برای هر دو جناح از بورژوازی در از دارد.برمی

. طبقه کارگر ایران باید در این میان بر مواضع اصولی و مستقل نیستارگران دغدغه آنها ک

کارگری ارتجاعی و ضدمقابل کلیت این نظام  متشکل در با صفی متحد و خود تأکید ورزد و

 ، بایستد.مکدکه زالووار خون کارگران را می

جهت و گرایش حاکمیت به آن سوئی است که اما آنچه که جاریست و نه واهی این است که 

های چند دهه اخیر، همه های خارجی را فراهم آورد. سیاستشرایط جذب بیشتر سرمایه

های خارجی به بازار داخلی که با های ورود سرمایهحکایت از آن دارند که زمینه

که متعاقب گرفتند های قانونی مواجه بودند، میبایستی مورد بازبینی قرار میمحدودیت

در واقع کلیه حقوق و منافع « گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه»تصویب 

های غیر تجاری )منظور گذاران خارجی به رسمیت شناخت شد و در مقابل ریسکسرمایه

های مربوط به نقل و انتقاالت سرمایه و سلب مالکیت( مصون میماند. در واقع در این ریسک

گذاری، سهم دودیت حقوقی و قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایهقانون هیچ نوع مح

گذاری سرمایه، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه

وضع نگردیده است. به این ترتیب روشن است که چنانچه بخش بورژوازی بزرگ ایران در 

بود، طرح و تصویب چنین خوردار نمیهای حاکمیت و قدرت از نفوذ و تسلط برکانون

ورد، بلکه امنیت آن را آهای خارجی را فراهم میهای ورود سرمایهقوانینی که نه تنها زمینه

تر از همه ساز و کار قوانین بازار شد. در کنار این قوانین مهمنماید، عملی نمینیز تأمین می

نقاط جهان یکی از موانع مهم برای  کار است که این امر نه تنها در ایران بلکه در اقصی

 حرکت سرمایه است. 

نشیند که دولت ایران ساز و کار بازار کار سرمایه خارجی زمانی بر سر سفره اقتصاد ایران می

های مستمر و گسترده جهت را مطابق خواست و منافع سرمایه خارجی تغییر دهد. تالش

تسهیل شرایط جذب و حرکت سرمایه دستبرد به منافع کارگران همه و همه در راستای 
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های است. و برای این خوشامدگوئی حاضر است طبقه کارگر ایران را زیر پای سرمایه

 خارجی قربانی کند. 

وی ای داشت که چندی پیش سایت ایلنا در همین راستا با نوروززاده، رئیس ایدرو، مصاحبه

بازنگری قانون کار و ایجاد »ت که اظهار داشهای خارجی، گذاریدر ارتباط با جذب سرمایه

)تأکید از « های خارجی هستندگذاریاز ملزومات بسیار مهم جذب سرمایه امنیت اقتصادی

ها و سندیکاهای های قانونی از کارگران، تضعیف تشکلتوفان(. چرا که فقدان حمایت

مین زنی کارگران برای تعیین سطح دستمزدها، تأمستقل کارگری، هم از قدرت چانه

کاهد و هم اینکه توان سازماندهی های اجتماعی و مصونیت قراردادهای کاری میبیمه

دهد؛ امری که بدون تردید برای های کارگری را تقلیل میاعتصابات و اعتراضات و تحصن

ای خواهد آنچنان سفرهکند. دولت روحانی میجلب سرمایه خارجی انگیزه ایجاد می

گذاران خارجی راه اوفتد. امری که به این آسانی میسر ن سرمایهگستراند تا آب از دهابه

ترین مانع در برابر این سیاست نئولیبرالی، مقاومت و مبارزات کارگران نخواهد شد. بزرگ

ای آن را وهم یک ایران است. رویاروئی طبقاتی دو قطب کار و سرمایه که تا دیروز عده

نداشتند، امروز به مانند خاری است که در پمانده قرن بیستم میمشت کمونیست عقب

 چشم هواداران نئولیرالیسم فرو رفته است. 

همه کس شاهد است که روزی نیست در این و یا آن شاخه از صنایع، کارگران دست به 

زنند. رژیم ایران برای سرکوب مقاومت کارگران آنها را اعتصاب و تحصن و اعتراض نه

دهد، فعالین کارگری را به زندان و شالق و شکنجه قرار میهمچنان مورد آزار و اذیت و 

های مذبوحانه نه تنها در روحیه مبارزاتی های طوالنی مدت محکوم میکند. این تالشحبس

تر کرده ای وارد نکرده است، بلکه عزم و اراده آنها را در ادامه امر مبارزه راسخآنها خدشه

ان ایران، نتوانست کمر طبقه کارگر را خم کند. است. این اقدامات ضدانسانی علیه کارگر

مقاومت رضا شهابی نمونه و نماد افتخارآفرین مقاومت کارگران ایران است که ایستادگی او 

بندی او به این اصول یابلکه محصول ایقان و ایمان او به اعتقادات و پ ،نه حاصل یکدنگی او

ان گشته است، بلکه اتحاد کارگران خواهاست که امروز نه تنها مورد ستایش همه آزادی

 های مختلف صنایع را هم موجب شده است.شاخه

مبارزات کارگران ایران اگرچه در داخل کشور انعکاس بسیار وسیع پیدا کرد و از پشتیبانی 

 «دموکراسی»در کشورهای پیشرفته غربی مدعی  اقشار زحمتکش جامعه برخوردار شد، اما

افت. آنقدر که نگاه کشورهای غربی متوجه حجاب، یهانعکاسی ن ،«حقوق بشر» بند بهو پای

به مشکالت و معضالت کارگران ایران کمتر اهتمام  پوشش و نوع زندگی زنان در ایران است،

میکنند. گوئی اهمیت نوع پوشش زنان از بازتاب قراردادن سرکوب کارگران ایران مهم تر 

مال قابل فهم است، چرا که سرکوب مقاومت کارگران و تفاوتی آگاهانه کااست. نه! این بی

های منافع سرمایهتضعیف سندیکاهای کارگری قوی و مستقل در جهت تأمین و تضمین 

امپریالیستی است؛ امری که نئولیبرالیسم اسالمی ایران در اجرای آن خود را موظف 

یران در خارج از کشور به تفاوتی و بازتاب نیافتن مبارزات کارگران ابیند. اما این بیمی
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هد. برعکس قدرت و عظمت این مبارزه کاهیچوجه از اهمیت مبارزات طبقه کارگر ایران نمی

آوردهای مهم و را نشان میدهد. تاریخ مبارزات طبقه کارگر ایران سرشار است از دست

ت و همیشه ماندگار. طبقه کارگر ایران در هیچ مرحله از تاریخ نوین ایران سر فرو نکرده اس

با قامتی ایستاده علیه امپریالیسم و ارتجاع از حقوق خود و منافع کشور و مردم خود به دفاع 

های مختلف برخاسته است. به یاد بیاوریم مبارزات کارگران صنایع نفت ایران را که در دوره

ارگران ترین مبارزات طبقه کارگر ایران را تشکیل میدهد. نخستین اعتصابات کیکی از پرارج

اش ها و بهبود وضع مسکن و افزایش دستمزد، تا مبارزات پردامنهنفت برای تشکیل اتحادیه

، حضور فعال او در مبارزات ملی کردن صنعت نفت تا مبارزات پرشکوه 20در سالهای 

ساز در تاریخ مبارزات کارگران ایران بوده است. دارای وسعت و اهمیت دوران ۵7انقالب 

ران با داشتن چنین پشتوانه تاریخی در میان اقشار زحمتکش ایران از آنچنان طبقه کارگر ای

نگرند و همبستگی اعتباری برخوردار است که امروز بسیاری او را با دیده اکرام و احترام می

گذارند ها و اعتراضات مختلف به نمایش میخودشان را با مبارزات کارگران ایران در تحصن

ه طبقه کارگر ایران نه تنها در ذهن تاریخی جامعه زنده و پویاست، دهد کو این نشان می

ایست که سالمت و اصالت خویش را بلکه در دل مردم زحمتکش نیز جای دارد و تنها طبقه

 همچنان حفظ نموده است.

اما این تنها کافی نیست. اگر قرار است اعتراضات کارگری و مبارزات سندیکائی ره به جائی 

ابر عناصر پیشرو طبقه کارگر ایران راهی جز رفتن به سمت حزبیت نیست. آنها ببرد، در بر

تواند زمانی ثمربخش باشد که مبارزات باید از گذشته بیاموزند که مبارزه سندیکائی تنها می

 صنفی آنها از مسیر مبارزه سیاسی حزب طبقه کارگر عبور کند. 
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  ،....ارمغان نئولیبرالیسم

 دستمزدهای نجومی مدیران و تعویق چند ماهه دستمزد کارگران و سرکوب آنان 

 درحاشیه تعرض به کارگران اراک

کارگران دو مجتمع صنعتی 

اراک بعد از « آذرآب»و « هپکو»

باره و مذاکرات  اعتراضات چند

نتیجه با مسئولین دولتی و بی

کارفرمایان برای دریافت 

های معوقه خود، به ددستمز

اعتصاب، راهپیمایی، تجمع مقابل 

ساختن بزرگراه استانداری و مسدود

کننده و تا دندان مسلح وی سرکوبرفت، نیرگونه که انتظار می دست زدند و همان

داران اسالمی به مانند قبل در برخورد به کارگران معترض، به ضرب و شتم و شلیک سرمایه

آورد و با خشونت تمام به سرکوب کارگران پرداخت. آور رویتیر هوایی و پرتاب گاز اشک

کارگران زحمتکش  شدند، تاای از پرسنل نیروی انتظامی حاضر نهشایان توجه است که عده

را به زیر باتوم گرفته و مورد ضرب و شتم قراردهند. این اقدام پرسنل نیروی انتظامی 

و در   ۵7گر رژیم است و همانند  دوره انقالب های شکاف در درون نیروهای سرکوبجرقه

نی های پاییها بخشی از ارتش و نیروهای انتظامی و پلیس بویژه الیهاثر تشدید مبارزه توده

 گیرند.پیوندند و در صف مخالفان قرار میماشین سرکوب، به مردم می

اعتراض « عدم پرداخت حقوق»تا به حال چندبار به « صدا و سیما محلی»براساس گزارش 

به گفته مسئوالن اداره کار )تو بخوان اند و ای به آن نکردهشده بود، ولی مسئولین توجه

بایست حقوق معوقه کارگران تا کارفرمایان و مسئولین می اداره سرمایه( بر طبق مذاکرات با

ها پیش با داری اسالمی که از سالجمهوری سرمایه شد.بیستم شهریور ماه پرداخت می

ها و ها، معادن، جنگلسازی اموال عمومی از قبیل کارخانهجدیت تمام به دنبال خصوصی

مختلف مردم، خصوصًا کارگران و  اقشار نیازهای و خواست به توجه بدون است، بوده …

دیگر زحمتکشان و افراد کم درآمد، سعی و کوشش بسیار در به سرانجام رساندن اوامر 

هاست چوب حراج به تمامی اموال رژیم اسالمی که سال های جهانی دارد.نئولیبرالیست

ی کند، دستگاه قضایی و نیروها را پروار میعمومی زده است و با غارت کشور، خودی

ها و ها توسط خودیها و عدم پرداخت وام بانکها و اختالسانتظامی آن در مقابل دزدی

ها، نه توان برخورد به مفسدان و دزدان دارد و نه های مردم توسط بانککردن سپردهمالخور

تمایلی به رسیدگی به غارتگری چهل دزد تهران. اما برای ایجاد فضای امن برای سرمایه 
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ها تمام توان خود را در پامال کردن حقوق کارگران و سرکوب آنان برای الیستگذاری امپری

گذاری در ایران، رژیم ها برای سرمایهنئولیبرالیست گیرد.ایجاد آرامش و ثبات، به کار می

و می گذارند تا از طرفی تمامی اموال عمومی را که  ایران را تحت فشار روزافزون گذاشته

ایران در انقالب بهمن ملی گشته بود و یا حتی در قبل انقالب به وسیله بوسیله اراده مردم 

جنبش ملی ایران، ملی شده بود، خصوصی سازد و از طرف دیگر هرگونه فعالیت کارگران و 

های مستقل خود، ممنوع کرده و هر حرکت اعتراضی را به زحمتکشان را در تشکل

گونه حقوقی خود باور کنند و همهبی ترین شکلی سرکوب کند، تا مردم ایران بهشدید

کارگران، معلمان، کارمندان و دیگر زحمتکشان ایران که  فرسا را پذیرا شوند.شرایط طاقت

کنند، با اخراج و یا عدم دریافت دستمزد خود مواجه همگی در زیر خط فقر زندگی می

خانمانی دست بیترین کابوس یعنی سقوط به قعر فقر و هستند و بدین صورت با وحشتناک

ها، با وام بانکی که هرگز ترین قیمتکارخانه ها و معادنی که با نازل کنند.و پنجه نرم می

کفایت، روحانیون، سرداران سپاه، بازاریان و در یک شود، به دستان بیبازپرداخت نیز نمی

یکی بعد از دیگری اندیشند  کالم افراد زالوصفتی که جز به منافع قشر نازک خود نمی

اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، »شوند. در چنین وضعیتی تعطیل و ورشکست می

از طرف رژیم  جرمی است نابخشودنی که سزای آن  ،«تقاضای امنیت شغلی و داشتن تشکل

 .دهن.را با باتوم و شالق و زندان می

ی که هر روز با گرسنگی، کشانولی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر زحمت

بیماری، فقر و مشکالت عدیده دیگر روبرو هستند و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، 

ای بوجود از پای نخواهند نشست. دیگر فریب روحانیون را که برای خود زندگی افسانه

اند، ههای سی و چند ساله پروار گشتخواریها و رشوهها و اختالساند و با دزدیآورده

پرسند، وقتی که حتی فروش اعضای بدن نیز کفاف مردم ایران از خود می خورند.نمی

دهد، چرا باید از پا نشست؟ دیگر روزی نیست که خبر گذران زندگی زیر خط فقر را نمی

اعتراضات مردمی در اینجا و آنجا، به گوش نرسد. ولی کارگران آگاه و مبارز می دانند که 

توان به موفقیتی دست پیدا کرد. خفاشان یالت مستقل و متحد نمیبدون داشتن تشک

ترسند که متحد و متشکل ها بیش از هر چیز از مردمی میآشام رژیم و نئولیبرالیستخون

 …کاران و هستند و نمایندگان و رهبران آگاه کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان، معدن

توان بساط ظلم و جور اقشار و طبقات زحمتکش می تمامی اتحاد با تنها دانندمی نیز

داری را برچید. بدون اتحاد تمامی زحمتکشان و بدون ارتقای سطح مبارزات صنفی سرمایه

دان تاریخ پرتاب توان رژیم مالیان را همانند رژیم پهلوی به زبالهبه مبارزات سیاسی نمی

ده است که در چهارچوب این رژیم کرد. رژیم منفور شیخ نیز همانند اسالف خود، ثابت کر

توان به بهبود زندگی مردم امیدوار بود و برای ایجاد زندگی سالم و انسانی و کسب نمی

ای اندیشید و برای حقوق دمکراتیک، آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی ، باید چاره

هبری داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران، شرایط ذهنی و ربرچیدن نظام سرمایه

 انقالبی آن را فراهم آورد. 
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ای در داخل و اراک بازتاب گسترده« آذرآب»و « هپکو»مبارزه کارگران مجتمع صنعتی 

های روشنفکری و خارج کشور داشته و از حمایت و همبستگی مردم بویژه بخش

های کارگری قرارگرفته است. حزب ما از مبارزات این کارگران شریف و شجاع  با اتحادیه

داری جمهوری کند و از هیچ کوششی در افشای رژیم ددمنش سرمایهمام قوا حمایت میت

 ورزد.اسالمی دریغ نمی

 چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است
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 کودتای گورباچف یا کودتای خروشچف

از کتاب حزب توده ایران گذار از رویزیونیسم به سوسیال دمکراسی، با برگرفته 
لنینیسم و خیانت به سوسیالیسم و اتخاذ  -تجدیدنظر در اصول عام مارکسیسم

 سیاست سازش طبقاتی 

 نقدی بر برنامه مصوب ششمین کنگره حزب توده ایران

م و تحول رویزیونیسم به به یک نکته باید اشاره کرد که بحث ما در مورد بروز رویزیونیس

عنوان یک جریان ضدکمونیستی و دشمن طبقه کارگر در یک کشور سوسیالیستی است که 

را با توجه به  منجر به نفی سوسیالیسم گشته و ماهیت کشور سوسیالیستی را تغییر داده آن

 امکانات و توانائیهای موجودش به کشوری با نقاب سوسیالیستی و سیاست توسعه طلبانه و

کند. سوسیال امپریالیسم به کسانی اطالق غارتگرانه بورژوائی امپریالیستی در جهان بدل می

شود که سوسیالیسم در حرف و امپریالیسم در عمل هستند. انترناسیونال دوم سرنوشت می

همه این نوع سوسیال دموکراتها را که نیاکان کمونیسم بودند نشان داد. کسب رهبری 

دهد و اگر این یست توسط رویزیونیستها ماهیت حزب را تغییر میسیاسی در حزب کمون

نماید. این بررسی یک بحث حزب در قدرت دولتی حاکم باشد ماهیت کشور نیز تغییر می

گیرند و هشیار باشند که در ها باید آموزش بهدانشگاهی نیست. از این تجربه تلخ، کمونیست

تواند جماهیر شوروی سوسیالیستی میکشور سوسیالیستی حتی کشوری مانند اتحاد 

دشمن طبقاتی در رأس حزب و دولت قرار گرفته و ماهیت کشور را تغییر دهد. به این 

جهت باید بعد از کسب قدرت سیاسی و از بین بردن طبقات از نظر اقتصادی به مبارزه 

کشید. هطبقاتی از جنبه فرهنگ و ایدئولوژیک توجه کرد و هرگز از مبارزه طبقاتی دست ن

شود. اگر ما این مسئله را درک نکنیم در دوران سوسیالیسم هرگز مبارزه طبقاتی قطع نمی

همواره با روند تضعیف در مبارزه طبقاتی روبرو خواهیم بود و هموراه باید به دنبال 

کشد و در عمل به طبقه ای از دود به روی اشتباهات گذشته ما بهتوجیهاتی بگردیم که پرده

 خیانت کنیم. کارگر 

پس از حمله به استالین و  1۳7۵مهرماه  17مورخ  4۹0در ضمیمه نامه مردم شماره 

 آید: آسمان و ریسمان بافی برای توجیه بروز رویزیونیسم می

 

... سوسیالیسم را از مسیر حرکت تدریجی، با احتیاط و در عین حال دقیق و موفق خود در "

استالین « انحرافی»)منظور دورانِ موفق لنین و دوران  دوران آغازین پیروزی انقالب منحرف

تکیه از توفان( و دچار چنان مشکالتی کرد که از یک سو روند حرکت جامعه را به -است

اجتماعی و باال بردن بازدهی کار، کُند و سرانجام -جانبه اقتصادیسمت پیشرفت همه
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معه و حزب به عناصر متوقف ساخت و از سوی دیگر رشد روابط ناسالم در مورد جا

طلب و خائن اجازه داد تا در یک فرصت تاریخی سکان رهبری حزب را به دست فرصت

آوردهای سوسیالیسم که گیرند و با یک برنامه حساب شده، زیر پوشش تعمیق دست

های این کشور بود، روند خواست اکثریت قاطع مردم و نیروهای مترقی و خصوصًا کمونیست

داری را در نخستین کشور و آماده سازی زمینه بازگشت سرمایه تخریب سوسیالیسم

 سوسیالیستی جهان آغاز کنند.

سکان رهبری حزب کمونیست اتحاد  1۹8۵نیروهای فرصت طلب و خائنی که در سال 

های قابل لمسی که هم حزب و هم شوروی را به دست گرفتند با تکیه بر کمبودها و ضعف

آن بودند، توانستند در یک روند تدریجی ابتداء مواضع خود را ها خواهان برطرف کردن توده

های وسیع در درون رهبری حزب تثبیت کنند و سپس راه را برای اجرای از طریق پاکسازی

مرحله بعدی، یعنی نابودی اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی در اروپای 

 تکیه همه جا از توفان(.«.)شرقی آماده سازند

در این تحلیل تناقضات فراوانی وجود دارد. نخست اینکه مشکالت سوسیالیسم در دوران 

آغازین آن و در زمان رهبری استالین برای بنای ساختمان سوسیالیسم، بسیار بیشتر از 

دوران گورباچف بود. دوم اینکه کمبودهائی که مردم خواهان برطرف شدن آن بودند، در 

ها به شوروی و فالکتی که جنگ وی و تدارک تجاوز نازیدوران محاصره اقتصادی شور

جهانی اول و گاردهای سفید به جای گذارده بودند، بمراتب بیشتر از دوران گورباچف بود و 

شد؛ ولی هیچکدام از این عوامل باعث بروز به همان نسبت در میان مردم بیشتر احساس می

 کند،می طرف بر را کمبودها که ورباچفگ های٬رویزیونیسم نشد. حزب توده ایران به وعده

 یک در خواستمی که بود خروشچف این که است کرده فراموش ولی نماید،می اشاره

گوالش پرمایه با گوشت بدهد. حزب توده ایران  شوروی مردم به «آمیزمسالمت مسابقه»

کجا  «طلب و خائنفرصت»گوید که در درون حزب کمونیست اتحاد شوروی این عناصر نمی

بودند و چگونه رشد کردند که توانستند زمام امور را به دست آورند؟ حزب توده ایران اگر به 

طلب و خائن و فاسد توانستند در سال این سخنان خویش اعتقاد دارد که عناصر فرصت

قدرت را غصب کنند و با پاکسازی در درون حزب و دولت ماهیت یک دولت  1۹8۵

کیش شخصیت »، چرا به همین تئوری در مورد مبارزه با سوسیالیستی را تغییردهند

توسط خروشچف و همدستانش که بر ضد استالین کودتا کردند و خودسرانه در « استالین

کنگره بیستم گزارش محرمانه ضد استالینی سراپا دروغ خود را قرائت نموده و آن را با 

مگر خروشچف با تغییر  در جهان منتشر نمودند، اعتقاد ندارند؟« سیا»دست سازمان 

های شوروی دست نزد و به پاکسازی اساسنامه حزبی به تصفیه کادرها و کمونیست

خیانت به سوسیالیسم و  1۹8۵اقدام نکرد؟ چرا خیانت گورباچف در سال « هااستالینیست»

مسالمت »اتحاد شوروی است، ولی خیانت آموزگار وی نیکیتا خروشچف که حتی با تزهای 

های ، حمایت از خودمختاری«دولت تمام خلق»و « حزب تمام خلق»ا نظریات و ب« آمیز
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های تئوریک این چرخش را فراهم داری و دفاع از تیتو، زمینهکارگری در یوگسالوی سرمایه

 گیرد؟آورد و جنبش کمونیستی را به انشعاب کشید، نام خیانت به خود نمی

کنند. آنچه که به را با قطعیت تأیید می« گاچفیگور لی»های واقعیات تاریخی نیز این گفته»

گرانه یک الیه روند تخریب و در نهایت فروپاشی نظام سوسیالیستی بدل شد، عملکرد توطئه

های گذشته رهبری حزب، در طول توجهیمعین اجتماعی بود که در اثر اشتباهات و بی

سوسیالیستی، نتیجه این  ها رشد کرده و بر قدرت خود افزوده بود. فروپاشی حاکمیتسال

ئی معین، پس از قبضه رهبری حزب، با تکیه بر واقعیت بود که این الیه توانست در دوره

های آشکار آن در این روند، با یک های عظیم مادی و تبلیغاتی امپریالیسم و دخالتکمک

و ها کودتای سیاسی از باال، در شرایطی که حزب به شدت تضعیف شده بود و از توده

 خصوصاً طبقه کارگر و زحمتکشان فاصله گرفته بود، حاکمیت سوسیالیستی را به زیر بکشد.

توان با قاطعیت به همین دلیل امروز، پس از آشکار شدن بسیاری از حقایق تاریخی، می

های اعالم کرد که فروپاشی حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی، عللی مستقل از زمینه

یالیسم داشته و درست به همین دلیل، امری کامال قابل پیشگیری و عینی بحران در سوس

ستیز)آنتاگونیستی( اجتناب پذیر بوده است. این فروپاشی، نه ناشی از رشد تضادهای هم

غیرقابل حل درون ساختارهای نظام سوسیالیستی، بلکه نتیجه تخریب آگاهانه و توطئه 

ی که منافع ویژه آن در راستای منافع جناح -گرانه جناحی معین درون رهبری حزب بود

های مخرب داری و امپریالیسم قرار داشت و به همین دلیل نیز در پیشبرد برنامه سرمایه

ئی برخوردار های امپریالیستی نیز به طور همه جانبههای مستقیم و موثر دولتخود از کمک

نست با برخورد هشیارانه و تواشد. با وجود این، این توطئه ضدسوسیالیستی و ضدانسانی می

ها به موقع پیشاهنگ اجتماعی، به ویژه از طریق به میدان کشیدن نیروی عظیم میلیون

زحمتکش مدافع سوسیالیسم، در نطفه خفه شود و از چنین فاجعه عظیمی جلوگیری به 

حزب توده  -از سند بحث اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی  41)صفحه « عمل آید...

 (.1۳7۶ن مصوب چهارمین کنگره حزب بهمن ایرا

طلب از کی بینیم که این عناصر خائن و فرصتها نگاه کنیم و بهحال خوب است به واقعیات

پیدا شدند و کجا بودند. در اینجا سخن بر سر این یا آن فرد نیست، سخن بر سر یک نظام و 

ین گندیدگی نتیجه تجویز دستگاه است که در تمامیت خویش فاسد و گندیده بوده است و ا

کیش »نظریات خروشچفی به حزب و مبارزه با مارکسیسم لنینیسم در زیر پرچم مبارزه با 

برد. است. تا کسی این مطلب را نفهمد راهی به سرای حقیقت نمی "«شخصیت استالی

 ادامه دارد

 ()توفان ایران از انتشارات حزب کار 2017مه  20مطابق  1۳۹۶اردیبهشت  ۳0
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های گوبلزی و شستشوی مورد دروغ سخنی در

 ،افکارعمومی

 توسط ماشین عظیم تبلیغاتی امپریالیستی

 هایارزش صهیونیسم و شستشوی مغزی افکار عمومی بدین معناست که امپریالیسم

کنند و می حُقنه عمومی افکار به طبیعی و عام قوانین عنوان به را خویش کارانهجنایت

 نقض بودن «طبیعی» ناخودآگاه، هاانسان پذیرد. وقتیبخشی از مردم آن را متأسفانه می

 یک منزله به را صهیونیسم و امپریالیسم توسط ،جهانی و نیانسا دموکراتیک، موازین همه

دهند، نه خطور خود مغز به را آن نادرستی احتمال و پذیرندبه جهانی معتبر و عام قانون

 اند.عمالً شستشوی مغزی شده

 را عمومی افکار هستند، جهان در دموکراسی خورده سوگند دشمنان که هاامپریالیست

 جمعی ارتباط دستگاهای و کارشناسان توسط را مغزی شستشوهای و سازندمی طوری

 و بخش نجات امری آنها جانب از کشیآدم که دهند،می انجام مهارت به طوری خویش

 واژگونه برداشت همین ناخودآگاه، نیز، مردم بسیاری جانب از و کندمی جلوه بخش رهائی

 آمریکا که کاری اوفتد،جامیتدریج به نادرست درک این شود. می پذیرفته و آیدمی عملبه

 کردعمل نوع ها،ارزش مورد در داوری معیار باشد. نادرست تواندنمی کنند،می اسرائیل یا و

 های٬رسانه راه از تفکر نوع این و شودمی هاصهیونیست و هاامپریالیست رفتار چگونگی و

 و کندمی النه آنها در و گرددمی روانه مغزها به جهانی شده هدایت و انحصاری گروهی

گیرد. آنها با دروغ و تبلیغات و شستشوی مغزی افکارعمومی قرارمی بعدی هایداوری مبنای

کنند و تجاوز نظامی به عنوان یک عمل های تجاوز نظامی به کشورها را فراهم میزمینه

« یاغی»های ممالک نافرمان وکه همان رژیم« سرطانیغده »بردن جراحی برای ازبین

تر از این سیاست امپریالیستی در زیر به بخشی آید. برای درک درستهستند، به اجرا درمی

های ممالک استعماری غربی و جنگ روانی که برعلیه برخی از کشورها جهت حمله از دروغ

اند، ه اقتصادی به خورد مردم دادههای جنایتکاراننظامی و یا مشروعیت بخشیدن به تحریم

اشاره میکنیم، تا خوانندگان گرامی به شگردهای متنوع تبیلیغاتی و شستشوی مغزی 

 ای امپریالیستی، بیشتر آشنا شوند:افکارعمومی، توسط ماشین رسانه

 

 جعلیاتی در تدارک اشغال عراق

های غربی در مورد اشغال های رسانهامروز اسناد غیر قابل انکاری درمورد جعلیات و دروغ

عراق انتشار یافته اند، که کسی را جز مزدوران آشکار و پنهان آمریکا توان انکار نیست. 

توسط صدام حسین، که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت، و  1۹۹0توطئه اشغال کویت در 
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ست. یادآوری ماجرای دختر سفیر کویت و شهادت او در کنگره آمریکا، خالی از فایده نی

سازی دختر سفیر کویت در سازمان ملل متحد را به کنگره دستگاه جنایتکار بوش با صحنه

سربازان عراقی »آمریکا دعوت کردند تا در پوشش یک شاهد پرستار معمولی بیان دارد که 

این خبر در درجه «. های بیمارستان ربوده و با خود بردنددنیا آمده را از تختنوزادان زود به

ها الملل منتشر شد و در سراسر جهان پخش شد. اما بعدوسط سازمان عفو بیننخست ت

روشن شد این خبر جز یک بلوف سیاسی برای فریب افکار عمومی نبوده است. دختر سفیر 

های واشنگتن مشغول تحصیل بود. کویت نه در بیمارستان کویت، بلکه در یکی از دانشگاه

های این حمله نظامی به عراق و نابودی زیرساخت این تبلیغات دروغین هدفی جز توجیه

کشور و کشتار هزاران کودک نداشته است. همه چیز با یک دروغ آغاز شد و با جعلیات بمب 

موهومی سالح کشتار جمعی عراق و همکاری صدام حسین با القاعده و ویرانی یک کشور 

ای، حکومت خالفت ه جنگ فرقهباستانی پایان یافت. آنچه امروز درعراق جریان دارد، از جمل

پرسی برای جدایی کردستان از عراق، ویرانی کشور وغارت ثروت ملی و اسالمی، تدارک همه

های نظم نوین آثار تاریخی و فرهنگی عراق محصول این جعلیات امپریالیستی و سیاست

 چرکین و خون ایاالت متحده در کشور همسایه ما عراق است.

 

 اران لیبیتدارک بمب جعلیاتی در

کشورهای امپریالیستی غربی به سرکردگی آمریکا، لیبی را به منظور سلطه سیاسی، 

از قضا »اقتصادی و نظامی خود بر این کشور، ویران کردند. دالیل جعلی این حمله نظامی 

ه در قالب مداخله برای نجات جان مردم بنغازی و حمایت از انقالب مردم لیبی ک

صورت گرفت. یکی از « بشردوستانه

های شستشوی هائی که رسانهدروغ

مغزی غربی در مورد قذافی، تبلیغ 

کردند، جنبه روانی و می

رحمی و توحش بی»کردن برجسته

وی نسبت به مردم « و سنگدلی

خودش در بنغازی بود. جعلیاتی 

زنان »ازان لیبی برای تجاوز به نظیر پخش قرص تقویت جنسی )ویاگرا( در بین سرب

بایست در خدمت سرنگونی ها میهای گوبلزی بود. این دروغازجمله این دروغ« انقالبیون

شد و گرفت تا زمینه حمله نظامی فراهم میحکومت مستقل و قانونی لیبی صورت می

 که دکردنمی تهدیدرا  مستقل کشور یک شرمانه رهبریافت. رهبران غرب بیمشروعیت می

 وی بهعملی شدن این خواست،  صورت خواستند درمی و کند ترک را لیبی خاک باید

 کیفری دادگاه در را وی صورت این غیر در کنند، نظرصرف وی محاکمه از و دهند نامهامان

 قذافی داشتند تصمیم خفا در ولی آنها کنند. محاکمه است، قالبی دادگاهی که الهه جهانی
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 یک رهبر به سرکوزی و اوباما بکنید؛ را تصورش کردند. نیز را کار همین و برسانند قتل به را

 امری را گستاخی و شرمیبی این و کندنه یاو  کندبه چکار که دهندمی دستور کشوری

 امر بدو همان از ها٬صهیونیست و هاامپریالیست اقدامات همه دهند.می جلوه طبیعی

 و است بوده عمومی هایرسانه در جعلیات و اکاذیب پخش با همراه کارانهجنایت غیرقانونی،

رژیم  است. پذیرفته آن را غربی هایدموکراسی به ویژه ممالک از بسیاری در عمومی افکار

لیبی را سرنگون ساختند، زیرا قذافی درپی ایجاد اتحادیه مستقل آفریقا با پول واحد بود و 

آمد. آنها درپی احیای استعمار کهن در قالب به مذاق ممالک استعماری غرب خوش نمیاین 

شکل نوین بودند و چنین نیز شد. اکنون کشوری درعمل به نام لیبی وجود ندارد. در 

دهند و لیبی مرفه ترابلس سه مجلس با سه دولت و نیروهای مسلح خاص خود جوالن می

و ناامن تبدیل شده است. نفوذ قذافی در قاره آفریقا و زده و فقرزده سابق به لیبی جنگ

 بویژه استقالل او قابل تحمل نبود.

 

 جعلیاتی درمورد جنگ تجاوزکارانه به سوریه 

جنگی که در سوریه جریان دارد، جنگی استعماری و تجاوزکارانه است. اکنون کشور سوریه 

اعش و القاعده، این پیاده نظامان تحت اشغال آمریکا و ترکیه و اسرائیل و قوای تروریستی د

های استعماری غربی، قراردارد که توسط پول عربستان تغذیه میشوند. طبق اسناد ارتش

ریخته شد. از زمانی که او یعنی بشار اسد  200۹ویکی لیکس طرح حمله به سوریه از سال 

 با طرح ایجاد خط لوله گاز از قطر به اروپا از طریق سوریه مخالفت کرد.

الملل که ابزاری در دست غرب برای فریب افکار عمومی است، در اخیراً سازمان عفو بین

و  2011های رژیم بشار اسد در بین سال»آستانه نشست مذاکرات صلح ژنو اعالم کرد که 

در زندانی در شمال دمشق سیزده هزار نفر را قتل عام کرد. منبع این خبر نتایج  201۶

الملل با تعدادی از فراریان و مخالفین بشاراسد در سازمان عفو بین ای بود که توسطمصاحبه

های نواحی مرزی تحت کنترل دولت ترکیه اعالم گردید و به شدت و حرارت تمام در رسانه

امپریالیستی تبلیغ گردید تا با فشار بر رژیم اسد در مذاکره با اپوزیسیون ارتجاعی سرسپرده 

ین خبر از هیچ منبع دیگری مورد تأیید قرارنگرفت و یک غرب در موضع ضعف قرارگیرد. ا

 دروغ محض بود.

دادن تصاویر کودکان سوری در جعلیات دیگری نظیر استفاده از سالح شیمیائی و نشان

فاش شد. این « سازمان پزشکان سوئدی مدافع حقوق بشر»های غربی از طرف رسانه

برای « کاله سفید»به دروغ خود را  سازمان در سندی افشاگرانه بیان داشت: گروهی که

نامند، با خدعه و فریب به ساختن فیلم شیمیائی قتل اطفال نجات مجروحان در سوریه می

سوری دست زده است، این گزارش از طرف اسپونتیک نیز انتشار یافته است. سازمان 

قط اطفال نامند، نه فکسانی که خود را گروه نجات داوطلبانه می»گوید سوئدی مذکور می

توانند سوری را نجات ندادند، بلکه برعکس، آنها این کودکان را ابتدا به قتل رسانیده تا به
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فیلم دروغین بمباران شیمیائی خود را آنچنان تهیه کنند، تا بیشتر حالت واقعیت داشته 

هائی از ویدیوهای این سازمان اضافه کرده است که پس از تحقیق دقیق از قسمت«. باشد

دهد، ود که درد و رنج کودکان سوری را در نتیجه این بمباران شیمیائی نشان میموج

ابتدا اقدام به ترزیق اطفال به « گروه نجات اطفال»اند که متخصصان ما به این نتیجه رسیده

وسیله ماده آدرینالین و به وسیله آمپول بلندی در اطراف قلب کودکان نموده، با 

دیده به وسیله مواد شیمیائی، نباید به این شکل جات افراد آسیبدرنظرگرفتن این که برای ن

اند که این عمل شود. متخصصان سوئدی ما پس از رویت دقیق ویدیوها به این نتیجه رسیده

اند. در این کودکان ابتدا بوسیله ترزیق بیش از حد این ماده مخدر به حالت احتضار انداخته

شود. جنایت قتل این یمیائی بر این اطفال دیده نمیمرحله هیچ آثاری از تأثیر مواد ش

چنین انجام گرفته و وانمود شده است، که بر حسب گزارش روزنامه آمریکائی کودکان این

(veterans todayگویا می )های غربی اضافه بر این رسانه«. نجات دهند»اند آنها را خواسته

پرسد، به عنوان سئوال می« ملیات نجاتع»این جمله را که یکی از افراد کاله سفید عضو 

و در « برداری چگونه قرار دهم؟بچه را قبل از فیلم»پرسد: اند، وی میدرست ترجمه نکرده

هم اکنون بشار اسد، رئیس جمهور شود. گفته نمی« نجات بچه»ای در مورد اینجا هیچ کلمه

ان شیمیائی چنین گفت: سوریه، در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه در رابطه با بمبار

های حمله شیمیایی در گزارش

خان شیخون، در استان ادلب، 

هستند. « صددرصد ساختگی»

هیچ دستوری برای حمله در کار »

 «نبوده است.

های تمام این جعلیات و دروغ

گوبلزی در خدمت تدارک حمله 

پ در قالب تنبیه بشار نظامی به سوریه بوده است و بمباران اخیر سوریه با فرمان دونالد ترام

ها و اسد برای استفاده از سالح شیمیائی در همین چهارچوب قابل تبیین است. این دروغ

 شستنشوی مغری افکار عمومی، همچنان با شدت تمام ادامه دارد. 

نیز از  های غربی در مورد کودک سوری، عمران دقنیسماجرای تبلیغات دروغین رسانه

برای شستشوی مغزی افکار عمومی وتضعیف جبهه ضد داعش  های بزرگی استجمله دروغ

ای به ساله ۵بدنبال انتشار گسترده تصویر پسر  اعتبارساختن رژیم بشار اسد.سوریه و بی در

های غربی اعالم داشتند که این کودک توسط بمباران نام عمران در شهر حلب سوریه، رسانه

روسیه در حلب جان باخته است درحالی که با اسنادی که دولت روسیه و سوریه و 

ای بشردوست مستقل اعالم داشتند، این کودک هیچ ارتباطی ههمینطور برخی از سازمان

به حمالت هواپیماهای نیروهای هوایی این کشور در خاک سوریه نداشته است. ایگور 

کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه ضمن رد هرگونه ارتباط این کودک با 

را مسکونی ناطق مهای روسی، تأکید کرد: هواپیماهای روسی هرگز های جنگندهبمباران
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اعتبارنمودن بیهدف های وارداتی با حمله توسط تروریستدهند. این هدف حمله قرار نمی 

های انسانی به محمولهدر جهت ایجاد یک راهرو بشردوستانه برای ارسال روسیه های تالش

پیشنهادهای مالی ها فاش کرد که پدر عمران نیز تازگیگرفته است. حلب صورت 

که برای آنچه بگوید »ها به وی شده بود، تا طرف جبهه تروریستی از انگیزوسوسه

بود، اما وی های نظام سوریه و روسی حمالت هوایی جنگندهاش رخ داد، ناشی از خانواده

دراین حادثه هیچگاه صدای هواپیمایی را »این کودک گفت: این پیشنهاد را نه پذیرفت. پدر 

ه اتفاق افتاد. اما افرادی فوراً در محل حاضر شدند و نبود این امر چگونروشن و نشنیدم 

ها قرار دادند و این اقدام را به بمباران عمران را بدون اجازه من بردند و در مقابل دوربین

 «هوایی سوریه و روسیه نسبت دادند.

شرمانه در این مورد ها بیهای مزدبگیر امپریالیستامروز وقتی این دروغ بزرگ رو شد رسانه

اند با هلهله این خبر جعلی را یک صدا پخش و به خورد کنند، توگویی اینها نبودهسکوت می

 دادند.خبر میمردم بی

 های گوبلزی در مورد کره شمالیجعلیات و دروغ

آوری را در مورد جمهوری دمکراتیک خلق کره روزی نیست که مردم جهان جعلیات حیرت

سالی و یا بارش سیل و ویرانی سخن می وزی از خشکیا به قولی کره شمالی! نه شنوند. ر

دهند، روز دیگر خبر از کمبود رود و اینها را فورًا به سیاست رژیم سیاسی حاکم ربط می

های صحرایی و یا خطر بمب اتمی است، سعی دارند کشور خواری، یا اعداممواد غذایی و آدم

می جلوه دهند، تا زمینه بمباران این کوچک و مستقل  کره شمالی را هیوالیی در انظار عمو

کشور را فراهم آورند. هدف نهایی امپریالیسم آمریکا اشغال کره شمالی و محاصره چین و 

توان اختالف داشت، انتقاد با رژیم کره شمالی میاعمال هژمونی بر او در اقیانوس آرام است. 

مقانه است اگر این کشور را هایش را نه پذیرفت و یا نقد کرد، اما احکرد، برخی سیاست

ای از بربریت و تر از رژیم عربستان سعودی و جلوهخطری برای صلح جهانی و او را وحشی

خورده سیاسی بدون کمترین اطالع و دانشی در ای نادان و فریبدانیم! عدهخواری بهآدم

بستان مورد سیستم آموزشی و بهداشتی و مسکن و شغل و تحقیق علوم این کشور حتی عر

دهند!!! گویا سعودی و جمهوری اسالمی را به جمهوری دمکراتیک خلق کره ترجیح می

اندیشند و قربانی های گوبلزی هنوز خریدار دارد، مشتریانی که با عقل خود نمیدروغ

 حال به چند دروغ بزرگ توجه کنید:اند. های تبلیغاتی امپریالیستیبنگاه

های ریز و درشت غرب از بی بی سی گرفته تا م رسانهدر فوریه سال گذشته خبری از تما

. در مورد اعدام یکی از فرماندهان ارتش و کودتای احتمالی در کره CNN صدای آمریکا و

 شمالی پخش گردید. منبع این خبر کره جنوبی بود. 

خبر اعدام رئیس ارتش خلق کره، ری جونک گیل!! بخاطر فراکسیون حزبی و فساد در ماه 

درماه مه همان سال کاشف به عمل چون بمبی در سراسر جهان مخابره شد اما  201۶فوریه 
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آمد که ری جونک گیل نه تنها اعدام نشده است، بلکه زنده است و در کنگره حزب به 

 عنوان کمیته مرکزی وعضو دفتر سیاسی انتخاب گردید!!

ها و جعلیات در مورد بهداشت کره شمالی است. سازمان پراکنیغای دیگر از این درونمونه

بار بهداشت گزارشی را در سطح جهان درمورد سطح فاجعه 2001الملل در تابستان عفو بین

و درمان در کره شمالی منتشر کرد. طبق این گزارش در کره شمالی اگر کسی به پرسنل 

گیرد. خدمات سکس دهد، در الویت قرارمیبیمارستان رشوه دهد، پول دهد، مشروبات و یا 

در این گزارش آمده است که در 

بعضی موارد پزشکان کره شمالی 

حسی بدون این که از آمپول بی

استفاده کنند، به قطع دست و پای 

کنند و کره مریض مبادرت می

شمالی دارای یکی از 

ترین سیستم بهداشتی و کیفیتبی

ز درمانی در جهان است. اما بعد ا

المللی در یک کنفرانس بین WHOملل متحد  چندی نهاد سازمان بهداشت جهانی سازمان

های کره شمالی است و برعکس اعالم کرد که این سازمان دارای چند پرسنل در بهداری

الملل مردم کره شمالی از سیستم مناسب و با استاندارد خوب گزارش سازمان عفو بین

در کره از بسیاری از ممالک در حال توسعه پیشرفته است و به برخور دارند و بهداشت 

رغم این انتقاد سازمان عفو الملل انتقاد کرد. لیکن بهشدت از گزارش سازمان عفو بین

پردازد و همچنان بر صحت گزارش خود الملل حاضر نشد به تصحیح خبر جعلی خود بهبین

 فشارد. پای می

های قربانیان ماشین شستشوی مغزی و رسانه خوردگان وبراستی که فقط فریب

ریز و خون»کنند، تا عدم کفایت رژیم امپریالیستی غرب هستند که این جعلیات را باور می

های را اثبات کنند.! این قصه سر دراز دارد و در بحث« بهیمی و اتمی حاکم بر کره شمالی

 وگسالوی و افغانستان و یمن .....های غرب در مورد یهای امپریالیستآینده جعلیات و دروغ

 .را نیز افشا خواهیم کرد
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 کنیممیقتل کولبران زحمتکش را محکوم 

 )توفان( ایران اعالمیه حزب کار

حیدر »و « قادر بهرامی»های دو کولبر کرد به نام 1۳۹۶شهریور  1۳بامداد روزدوشنبه 

داری جمهوری اسالمی جان باختند و با شلیک نیروهای سرکوبگر رژیم سرمایه« فرجی

الدین ایوبی، شهر بانه تحویل داده شد. دراعتراض به این عمل شان به بیمارستان صالحجنازه

شنبه دست به تظاهرات زده و شهر را به ن سرمایه، مردم بانه روز سهجنایتکارانه پاسدارا

تعطلیلی کشاندند. خبرها حاکیست گرازهای اسالمی رژیم به مردم یورش برده به ضرب نیم

 کنندگان پرداختند و شماری را بازداشت کردند.و شتم اعتراض

زحمتکش فقط موضوع آنچه باید دراین رابطه تأکید شود، این است که مسئله کولبران 

بندد، همان نظام مردم کردستان نیست. نظامی که زحمتکشان کولبر را به گلوله می

داری است که بیش ازسه دهه است که کارگران معترض در اقصی نقاط کشور را به سرمایه

شان سرکوب کرده و به زندان افکنده است؛ همان نظامی است حقوقیخاطر اعتراض به بی

وابی و قبرخوابی وهزاران مصیبت اجتماعی را در سراسر ایران در کارنامه ننگین خکه کارتون

خود دارد؛ همان نظامی است که کارگران زحمتکش نظیر رضا شهابی را به بند کشیده و 

داری جمهوری صدها کارگر درایران را به قتل رسانده است. دریک کالم رژیم سرمایه

 و زحمتکشان سراسرایران است. خورده همه کارگرناسالمی دشمن قسم

های ایران علیه دشمن از این روی مبارزه مشترک همه کارگران و زحمتکشان و همه خلق

کننده مشترک و برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی امری حیاتی و تعیین

 خورده مردمکشی و مرز روشن با سایر دشمنان قسماست. این مبارزه مشترک بدون خط

 ایران اعم از امپریالیسم و صهیونیسم بیراهه است، به پیروزی نخواهد رسید.

داری و ضدامپریالیست و ضدصهیونیست است، حزب کار ایران )توفان( که ضد رژیم سرمایه

ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانباختگان زحمتکش اقدامات بربرمنشانه جمهوری 

اد و یگانگی اپوزیسیون انقالبی علیه ارتجاع و امپریالیسم کند و بر اتحاسالمی را محکوم می

 فشارد.پای می

 داری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!سرنگون باد رژیم سرمایه

 زنده باد سوسیالیسم، این پرچم رهایی بشریت!

 حزب کار ایران )توفان(

 1۳۹۶شهریور ماه  1۵
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 ای نویدبخشبیانیه

تشکل صنفی کارگری در همبستگی با کارگران کولبر و رضا شهابی  14بیانیه زیر که توسط 

ای گامی است به جلو درجهت تقویت و منتشر شده است، نویدبخش است. چنین بیانیه

 «:چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است»تحکیم اتحاد کارگران و تحقق شعار

 « تشکل صنفی درباره کولبران 14بیانیه مشترک »

 ز کولبران و کارگران امنیت جامعه تضمین نخواهد شدبا سلب حق حیات ا

 نان برای جان، جان برای نان

های شریفی کارگران کولبر انسان

هستند که به دلیل بیکاری و نبود 

شرایط کاری مناسب و شغلی پایدار 

های مرزی در ازای دریافت در استان

مزدی ناچیز با وجود خطرات بسیار، 

ث خود را به دست کوران حواد

ترین شرایط سپارند و در سختمی

ای نان، موجود برای رسیدن به لقمه

رسند و جان خود گذارند و متأسفانه بیشترشان به سالمت به مقصد نمیدر این راه قدم می

دهند. به هیچ وجه کولبران موجودات خطرناکی نیستند که بایستی فقط با را از دست می

ای هستند که به علت که کولبران کارگران به ستوه آمدهگزینه مرگ با آنها روبرو شویم، بل

توجهی بیکاری و نبود شغل و عدم توسعه یافتگی منطقه، تقسیم ناعادالنه ثروت و بی

ها و مطالبات مردم، کولبری به آنها تحمیل شده مسئولین به نیازها و درواقع اهمال خواسته

 است.

گیرنده و هدایت جامعه در مسیر رشد و تصمیم( دولت به مثابه ۳1و  28طبق قانون ) ماده 

 توسعه یافتگی چند مسئولیت مهم را در قبال آحاد جامعه برعهده دارد:

 : دولت موظف است برای شهروند ایرانی شغل ایجاد کند1

: دولت موظف است برای شهروندان مسکن و سرپناه مناسب و همچنین تحصیالت رایگان 2

 فراهم کند.

هایش را تحقق زدایی و توسعه نه توانسته برنامهمتأسفانه دولت در مسیر فقررغم این که علی

شوند، به یک معضل و ببخشد، وتکرار کشتار کولبرانی که به ناحق قاچاقچی نامیده می

کارگران و کولبران بدون داشتن تشکالت  روانی برای جامعه تبدیل شده است.تهدید 

ترین بخش حقوقترین و بیهای بیکاری از مظلومهبهره از بیمه و بیمکارگری خود و بی
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اند، توجهی شدهای کارگران دچار استثمار و بیطبقه کارگران ایران هستند که همانند همه

 کارگرانی که از سر گرسنگی ناچارند سالمت و زندگی خود را به خطر بیندازند.

گران کولبر بانه و دو کارگر و اما در این چند روز تمامی دنیا شاهد مظلومیت و شهادت کار

اند، بودند که باعث ای مسئولین به آتش کشیده شدهساختمانی سنندج که بر اثر بی توجه

داغدارشدن خانواده این کارگران شد. مطئمًا با دیدن این گونه موارد زخمی عمیق در دل 

 ش نخواهند کرد.طبقه کارگر ایران به وجود خواهد آمد که کارگران آگاه این شرایط را فرامو

دردی با ها و نهادهای مدنی و صنفی ضمن همما امضا کنندگان این بیانیه همچون انجمن

ای و کارگر ساختمانی سنندجی خواستار مجازات عاملین این دو خانواده دو کارگر کولبر بانه

حادثه و همچنین خواستار پیگیری شرایط کارگر رضا شهابی که در اعتصاب غذا به سر 

 .باشیم٬برد، میمی

 

های کارگران کانون انجمن،انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد

های کارگران کانون انجمن،های کارگران ساختمانی گیالنکانون انجمن،ساختمانی استان قم

انجمن صنفی کارگران  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه ،ساختمانی البرز )کرج(

انجمن صنفی کارگران  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره ،مانی سقزساخت

انجمن صنفی کارگران  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان ،ساختمانی کامیاران

انجمن صنفی کارگران  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان ،ساختمانی گچ کار مشهد

انجمن صنفی کارگران  ،ندیشهانجمن صنفی کارگران ساختمانی ا ،ساختمانی دهگالن

موسسه  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز فارس ،ساختمانی شهرری، حسن آباد

 ،انجمن صنفی کارگری ساختمانی نقاش کاشان ،فرهنگی و هنری کانی )شهر کانی سور(

انجمن کارگران ساختمانی  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال )خوزستان(

انجمن صنفی  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی دورود )لرستان(، مالی(بجنورد )خراسان ش

انجمن صنفی کارگران ساختمانی صومعه سرای  ،کارگران ساختمانی خنج استان فارس

انجمن صنفی کارگران ساختمانی  ،انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالمشهر ،گیالن

شت و کار کانون رونان کمیته معی ،انجمن کارگران ساختمانی البرز )قزوین( ،الهیجان

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت ،مریوان
 

 اتحاد و همبستگی تنها راه حل نجات کارگران می باشد .
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پیرامون تعرض وحشیانه جمهوری اسالمی به 

 کارگران اراک

 ایران )توفان( اطالعیه حزب کار

در  28، 27، 2۶ه ما کارگران آذر آب و کارگران هپکو اراک در روزهای پایانی شهریور

اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه از حقوق شان  دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات 

شماری از  مسالمتآمیز با باتوم و گاز اشکآور مورد تعرض پلیس ضد شورش قرارگرفت و

تعدادی بازداشت شدند. کارگران آذر آب و کارگران هپکو اراک مانند  کارگران مجروح و

شان گران ایران تنها به دلیل اعتراض نسبت به عدم پرداخت چندین ماه از حقوقسایر کار

شرمانه است وقتی حسن روحانی های سرکوبگر رژیم سرکوب شدند .چقدر بیتوسط نیروی

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از احترام به حقوق شهروندان و حقوق بشر در ایران 

 گوید.سخن می

خواه های کارگری و فعالین مبارز و ترقین( همراه با تمامی اتحادیهحزب کار ایران )توفا

های آذر آب و هپکو گرانه و ضدانسانی با کارگران کارخانهایران برخورد خشن و سرکوب

های مستقل کارگری و نهادهای اجتماعی کند و از تمام تشکلاراک را به شدت محکوم می

خواهد این گونه برخوردهای حاد مردم میهن میو مدنی و دانشجویی و معلمان و تمام آ

طلباته کش را محکوم کنند و متحداً از مطالبات حقبار با کارگران شریف و زحمتخشونت

 کارگران آذر آب و هپکو دفاع نمایند

داری جمهوری اسالمی، وحدت و ن رژیم بربرمنش سرمایهراندرمز پیروزی و به عقب

های کارگران و زحمتکشان ایران گری برای تحقق خواستهتشکیالت است و جز این راه دی

 متصور نیست

 مرگ بر رژیم. کارگر ستیز سرمایه داری جمهوری اسالمی!

 چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیالت است!

 حزب کار ایران )توفان(

 1۳۹۶شهریور ماه  ۳0

 



 2۹ 

حمایت از زندانی  تظاهرات مقابل وزارت کار، در

 بی سیاسی، رضا شها

 

کارگران شرکت واحد، دانشجویان، 

صبح 10بازنشستگان و معلمان

مهر با اتحاد در مقابل  ۳دوشنبه 

وزارت کار و امور اجتماعی، آزادی 

کارگر زندانی، رضا شهابی را فریاد 

کنندگان حمایت خود زدند. تجمع

 را نیز از معلمان زندانی اعالم کردند

رضا شهابی، عضو هیات مدیره 

کارگران اتوبوسرانی، از سندیکای 

روز پیش در اعتراض به تداوم زندان خود پس از پایان محکومیت، دست به اعتصاب غذا  4۶

بازداشت و به  8۹زده است. رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران که سال 

شش سال زندان محکوم شد، پس از چهار سال زندان برای درمان و جراحی به مرخصی 

ت اما با پایان یافتن محکومیت او، دادستان اعالم کرد که پنج ماه از مرخصی درمانی او رف

غیبت محسوب شده و باید برای سپری کردن آن به زندان بازگردد. همچنین دادگاه، مرداد 

ماه امسال، به همسر او اعالم کرد که شهابی به یک سال دیگر زندان محکوم شده و باید 

ه دیگر در زندان باشد. در تجمع حمایت از رضا شهابی در مقابل وزارت ما 17روی هم رفته 

کار، همسر او نیز به همراه رانندگان شرکت واحد، دانشجویان، معلمان و تعدادی از فعاالن 

کنندگان کارگری حضور داشت. طبق گزارش تارنمای سندیکای شرکت واحد تجمع

، «آزادی شهابی خواسته فوری ماست»، «گرددکارگر زندانی، آزاد باید »شعارهائی از قبیل 

سردادند. « از اراک تا تهران کارگران در زندان»و « کارگر! دانشجو! معلم! اتحاد اتحاد»

کنندگان همچنین شعارهائی علیه وزیر کار فریاد زدند. رانندگان اتوبوسرانی تهران نیز تجمع

روز با چراغ روشن حرکت کردند. دو هفته پیش در اعتراض به تداوم زندان رضا شهابی یک 

الملل در این کشور، پیش از آن، پنج سندیکای کارگری فرانسه با همراهی سازمان عفو بین

جمهوری فرانسه، خواستند برای حفظ جان رضا شهابی ای از امانوئل مکرون، رئیسدر نامه

 دخالت کند.

ای به رهبر ل گذشته در نامههای کارگری نیز در بهمن ساالمللی اتحادیهکنفدراسیون بین

المللی و نقض قوانین بین»جمهوری اسالمی، بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای 

 و خواستار پایان آزار او شده بود.دانسته « حقوق بشر
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*** 

 زنده باد همبستگی بین المللی با رضا شهابی و همه کارگران مبارز ایران 

 شروط متوقف شداعتصاب غذای رضا شهابی بطور م

ای درمورد پایان سندیکای کارگران شرکت واحد در پنجم مهرماه طی انتشار اعالمیه

 اعتصاب غذای رضا شهابی چنین نوشته است: 

اش به گوش رضا شهابی، راننده زحمتکش شرکت واحد، که برای رساندن فریاد دادخواهی»

اش از سوی حقوق انسانی ترینهمگان و مسئولین مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی

دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به ناچار اعتصاب غذا کرده بود، با توجه به این که مقام 

اش ارشد امنیتی به ایشان در حضور خانواده قول داده است در اسرع وقت به خواسته

واست های خانواده، همکاران، خدادن به دل نگرانیشود، همچنین جهت پایانرسیدگی می

المللی، فعالین سندیکای شرکت واحد و دیگر سندیکاها و تشکالت کارگری داخلی و بین

 21کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دوستدارانش در سراسر جهان در ساعت 

 کند.اعالم کرد: اعتصاب غذایش را بطور مشروط متوقف می 1۳۹۶پنجم مهر 

رانی تهران و حومه حمایت کامل و همه جانبه از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

های آقای رضا شهابی عضو هیأت مدیره سندیکا که برای آن پنجاه روز است، خواسته

رغم اینکه وضع اعتصاب غذا کرده و جانش را به خطر انداخته است اعالم میدارد؛ علی

ده که در روز جسمی این کارگر زندانی بسیار خطرناک است، و بنابر مشاهدات خانوا

چهارشنبه پنج مهر با ایشان مالقات داشتند، رضا به دلیل پنجاه روز اعتصاب غذا با وجود 

های شدید جسمی ناشی از زمان دستگیری و بازجویی که از طرف نیروهای امنیتی بر آسیب

او وارد شده است، نیاز مبرم به درمان فوری و بستری شدن در بیمارستان دارد، اعالم کرده 

اش در بازه زمانی معقول رسیدگی نشود مجدداً اعتصاب غذا است، چنانچه به دادخواهی

 خواهد کرد.

های سندیکاها و تشکالت کارگری سندیکای کارگران شرکت واحد از همراهی و حمایت

المللی، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان و دوستداران سندیکا و رضا شهابی در داخلی و بین

هایشان برای نجات جان این کند و خواستار تدام حمایتغذا قدردانی میمدت اعتصاب 

 «کارگر ستم دیده است.

خود بیان داشت که  1۳۹۶، چهارم مهرماه ۹۶کمیته دفاع از رضا شهابی در بیانیه شماره 

ضمن ستودن مقاومت جانانه این کارگر مبارز و عضو هیأت مدیره سندیکای »این کمیته 

های ارزشمندی حد اتوبوسرانی، اعالم می دارد که وجود و سالمتی انسانکارگران شرکت وا

ی کنونی بسیار مهم است و اکنون که ادامه اعتصاب به احتمال مانند رضا شهابی در برهه

ای اسفناک برای جنبش کارگری ایران خواهد شد، مصرانه از رضا زیاد منجر به ضایعه

قت پایان دهد. بدیهی است کمیته دفاع از رضا خواهد که به اعتصاب خود در اسرع ومی
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های های مسئوالن امنیتی و قضایی در مورد خواستشدن وعدهشهابی مصرانه پیگیر عملی

رضا شهابی است و تا آزادی کامل این کارگر که جرمش تنها دفاع از منافع صنفی خود و 

های شهابی از تمام تشکلهمکارانش است! از پای نخواهد نشست. ضمناً کمیته دفاع از رضا 

های شریفی که صدای اعتصاب رضا بودند، کمال تشکر را کارگری، فعاالن اجتماعی و انسان

ای باشد برای همبستگی هرچه بیشتر کارگران و جنبش ها پایهدارد، باشد که این حمایت

 «کارگری.

احزاب  شایان ذکراست که بازتاب اعتصاب غذای رضا شهابی در نشریات وتارنماهای

المللی, احزاب برادر حزب کار ایران )توفان( در لنینیست، عضو کنفرانس بین –مارکسیست 

یونان، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کلمبیا، شیلی، اکوادور، مکزیک، هندوستان، آلمان 

المللی در کانال تلگرام حزب کار ایران بسیار گسترده بوده و بخشی از این کارزار بین

های مرتبط با حزب منعکس شده است. ادامه انعکاس وفان(، فیسبوک انگلیسی و وبالگ)ت

اعتصاب غذای شجاعانه رضا شهابی وهمبستگی با کارگران ایران را که وی یکی از رهبران 

آن است، در آینده در تارنما ها و صفحات فیسبوک و تلگرام ....حزب به اطالع همگان 

 خواهیم رساند.

 

 همه کارگران مبارز ایران! با رضا شهابی و مبستگی بین المللیزنده باد ه
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المللی در حاشیه سخنرانی یک گانگستر بین در

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

طلبانه سخنان سخیف و جنگ

مومی دونالد ترامپ در مجمع ع

سازمان ملل متحد، بویژه علیه 

جمهوری دمکراتیک خلق کره، 

ایران، سوریه، ونزوئال و کوبا به 

های قدری مبتذل و برون از نُرم

المللی بود که  رسمی و توافقات بین

فقط مورد رضایت و خشنودی بنیامین نتانیاهو وعربستان سعودی و ایرانیان خودفروخته 

و شماری از کشورهای جهان، نظیر چین و روسیه ..... به لحن غیر قرار گرفت. اتحادیه اروپا 

 المللی انتقاد کردند.آمیز این گانگستر بینمتعارف و جنون

ترامپ در سخنرانی خود، کره شمالی و ایران را به عنوان کشورهای یاغی و فاسد و پلید و 

بود. او « بودی کره شمالینا»شریر و دیکتاتور توصیف کرد. اوج سخنرانی ترامپ تهدید او به 

کره شمالی، یک کشور عضو سازمان ملل را علنًا تهدید به نابودی کرد و رهبر جمهوری 

کشی به این شکل زننده فقط خواند. این عربده« مرد موشکی»دمکراتیک خلق کره را 

های اسراییل وعربستان قرار دار. این شیوه حتا مورد های صیونیستدرانطباق با سیاست

 ها نیز قرار گرفت.اروپاییالفت مخ

سپتامبر، یک مقام ارشد کاخ سفید اعالم  18بنا به گزارش روزنامه گاردین، روز دوشنبه 

جمهوری آمریکا، در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی ، رئیس«دونالد ترامپ»کرد، 

المللی یت بینشنبه برگزار شود، تالش خواهد کرد تا حماسازمان ملل که قرار است روز سه

آورد. ترامپ برای نیل به این منظور سعی برای مقابله با کره شمالی و ایران را به دست

 خواهد کرد تا ایران و کره شمالی را به عنوان دو تهدید برای امنیت جهانی مطرح کند.

جمهوری آمریکا با این هدف، به کشورهای عضو شورای امنیت هشدار وی افزود، رئیس

د در صورتی که برای مقابله با این دو کشور بسیج نشوند، از اقدام خود در آینده خواهد دا

 پشیمان خواهند شد.

هایی در جهان این سخنرانی به طور خاص روی رژیم» این مقام کاخ سفید تأکید کرد:

 «کنند.تمرکز خواهد داشت که امنیت را تهدید می
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شهریور ماه  27در سخنرانی روز سه شنبه دوناد ترامپ، رئیس جمهور نئوفاشیست آمریکا، 

خود جمهوری دمکراتیک خلق کره، ایران، سوریه، ونزوئال و کوبا را جزء کشورهای یاغی 

 جرج دبلیو بوش بود.« محور شرارت»بندی کرد که یادآور همان سیاست مبارزه با دسته

لستیک دنیا را به های موشک باترامپ در رابطه با کره شمالی گفت، کره شمالی با آزمایش

های ای خود ادامه بدهد، تمامی گامچالش کشیده است، اگر کره شمالی به برنامه هسته

اش دفاع بکند، بایسته را برخواهیم داشت. اگر امریکا مجبور شود که از خود و متفقین

کار بردن کامل کره شمالی باقی نخواهد ماند. امریکا آماده این ای به جز ازبینآنوقت گزینه

 بوده و قادر به انجام آن نیز هست. 

این کشور باید از حمایت از تروریزم »دونالد ترامپ همچنین در ارتباط با ایران گفت، 

شود. این اهلل و رژیم اسد، موجب بروز بحران میانصراف به ورزد. ایران با حمایت از حزب

های دیگری کرده که اهلل و تروریستحکومت درآمدهای نفتی خود را صرف تأمین حزب

کنند جوی عرب و اسرائیل خود حمله میکشند و به همسایگان صلحگناه را میمسلمانان بی

زدن به جنگ یمن و تضعیف صلح و ثروت مردم برای کمک به دیکتاتوری بشار اسد و دامن

دهیم چنین رژیم توانیم اجازه بهشود. ما نمیکار گرفته میدر سراسر خاورمیانه به

های زایی ادامه دهد و دست به ساخت موشکهای تنشایتکاری به چنین فعالیتجن

توانیم به توافقی پایبند باشیم که نهایتًا منجر به توسعه یک برنامه زند. ما نمیخطرناک به

ای با ایران یکی از بدترین معامالتی بود که ایاالت متحده وارد ای بشود. توافق هستههسته

گویم: این توافق مایه شرمندگی امریکاست، ولی این حکایت هنوز به پایان آن شده. صریح به

خواهد که این گونه به صدا با ما از دولت ایران بهنرسیده است. وقت آن فرا رسیده تا دنیا هم

 «دنبال مرگ و نابودی نرود.

یه های شیمیایی علترامپ در مورد سوریه گفت: استفاده رژیم مجرم بشار اسد از سالح

های کودکان معصوم و ملت خود همه را شوکه کرده است. در صورت استفاده از سالح

اند، هیچ کشوری در امنیت نخواهد بود. برای همین امریکا به پایگاه شیمیایی که منع شده

 هوایی در سوریه حمله موشکی ترتیب داد.

وکراسی و آزادی های ترامپ در مورد دولت ونزوئال از رهبران جهان خواست برای احیای دم

سیاسی در ونزوئال کمک کنند. رئیس جمهور ونزوئال که در نشست مجمع عمومی سازمان 

برد در واکنشی تند به سخنان دونالد ملل متحد شرکت نکرده است و در کاراکاس به سر می

توصیف کرد. وزیر امور  «علیه مردم ونزوئالحمله هیتلر جدید »ترامپ سخنرانی وی را 

برد، اظهارات دونالد ترامپ درباره کشورش را جه ونزوئال هم که در نیویورک به سر میخار

 محکوم کرد.

نتانیاهو پس از پایان سخنرانی ترامپ در توئیتی به زبان عبری، سخنرانی ترامپ را 

 عنوان کرد.« سال گذشته ۳0ترین سخنرانی در سازمان ملل طی شجاعانه»
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بط خارجی آمریکا، اظهارات آقای ترامپ علیه کره شمالی و ریچارد هاس، رئیس شورای روا

جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال « محور شرارت»ایران را یادآور سخنرانی 

 دانست 2002

جمهوری فرانسه نیز کمی پس از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی امانوئل ماکرون، رئیس

خواهد بود. او در ضمن در جلسه « طایی بزرگخ»ای انداختن توافق هستهگفت که به دور

دوجانبه دیگری در روز دوشنبه از آمریکا خواسته بود تا از توافق پاریس در رابطه با محیط 

زیست خارج نشود. ترامپ به او گفته این توافق فشار زیادی را به بخش اقتصاد آمریکا وارد 

 شود.ن توافق خارج نمیاز ای 2020کند و قول داده بود که آمریکا تا سال می

اظهارات ضد برجامی ترامپ مقامات خارجی از جمله مقامات اروپایی را نگران کرده است. 

، معاون «مایک پنس»در حاشیه مجمع عمومی و در دیدار با « فدریکا موگرینی»خانم 

 رئیس جمهور آمریکا، بر اهمیت برجام تأکید کرد. 

سی گفته است که سخنرانی بیئد، به خبرنگار بیخانم مارگوت والستروم، وزیر خارجه سو

 بود.« مخاطبانی اشتباه»و برای « زمانی اشتباه»، در «سخنرانی اشتباه»ترامپ یک 

را پاره « برجام»ها می خواهیم بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس گفت: دائما از آمریکائی

 نکنند

نالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رئیس جمهور اتریش سخنرانی دو« الکساندر فان دربلن»

خواند. رئیس جمهور اتریش که برای شرکت در هفتاد و « نا امید کننده»سازمان ملل را 

ای در این دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد، در مصاحبه

رانی مناسبی خصوص گفت: اگر بخواهم اظهارات ترامپ را ارزیابی کنم، باید بگویم که سخن

کشور جهان نبود، بلکه بیشتر به یک سخنرانی انتخاباتی در یک استان  1۹0در مقابل سران 

 شباهت داشت. 

سرگی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در جمع خبرنگاران در نیویورک بر نگرانی 

سازش در  ، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد عدم«دونالد ترامپ»مقامات مسکو از اظهارات 

 برخورد با ایران تأکید کرد.

اعتناعی به مفاد که در اثر جنگ و بی« جامعه ملل»بعد از جنگ جهانی دوم به جای "

المللی بوجود آمد که از مخاصمات بین« سازمان ملل متحد»توافقات آن منحل شده بود، 

ن رفتن طبقات کاهد و به حفظ صلح جهانی یاری رساند. ولی واقعیت اینست که تا از بیبه

در جامعه انسانی و برقراری فرماسیون کمونیستی و آغاز تاریخ انسان، در عرصه واقعیت 

وعمل ) چه در عرصه تضادهای داخلی و چه جهانی( همیشه توازن قوای واقعی نیروها 

های کارگری تعیین کننده است. درعرصه تضادهای جهانی در یک سمت این توازن جنبش

بخش و کشورهای مستقل قرار دارند و در سمت دیگر های رهائیتو کمونیستی و نهض

 های مزدور و سرسپرده آنها!ها و دولتها و صهیونیستامپریالیست
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دولت آمریکا بخصوص در چند دهه اخیر با در پیش گرفتن استراتژی تجاوزکارانه تحت 

ا برای خودش این حق زورگوئی ر« عملیات پیشگیرانه»و « های بازدارندهجنگ»عنوان 

گذارند. امپریالیسم با شرمی به زیر پا بهدارد که حقوق ملل را با قلدری و بیمحفوظ می

ها، حق حاکمیت ملی و پرچم انسان دوستی ظاهری، ولی ضدبشری باطنی، حقوق ملت

های خصوصی ای شرکتگذارد. نظامیان و آدمکشان حرفهتمامیت ارضی آنها را به زیر پا می

پردازد و میهن م با پرچم حقوق بشر در دست به قتل عام ساکنان این ممالک میامپریالیس

انگیز مردم افغانستان، عراق، لیبی، کند. وضعیت هولناک و غمآنها را با خاک یکسان می

فریبی و تحت عنوان دهد که چگونه باعوامسوریه هم اکنون در مقابل ماست و نشان می

 «اند.ها انسان را نابود و بی خانمان کردهیلیونچگونه م« حمایت از حقوق بشر»

 



 ۳۶ 

 فیسبوکگذاری در  گشت و

 پاسخ به چند پرسش

 

 عزیزان توفانی، چرا این پرسش:
میهن سخن  همه از وطن و

گویید و خود را به سطح ملّیون می
دهید. مارکس در همان تنزل می

بیانیه معروف مانیفست کمونیست 
ن کارگرا»بسیار روشن نوشت که 

و شما همچنان به « وطن ندارند
 اید.وطن چسبیده

ها انترناسیونالیست کمونیست
دوست و هستند و نه وطن

 ها.....دوست و این قبیل واژهمیهن

« بیانیه حزب کمونیست»، عبارتی است که در «کارگران وطن ندارند»رفیق عزیز، » پاسخ:

از مارکس که در جر و بحث با درج شده است. کامالً درست است. اما این بیان کوتاه 

کار رفته، دارای یک مضمون بزرگ انترناسیونالیستی منتقدان و مفتریان به کمونیسم به

است. شاید به علت همین بیان کوتاه، این عبارت، هم مورد استناد کمونیستها و هم سوء 

با تحریف گیرد. این عبارتی است که هر کس قرار می« انقالبی»های استفاده ضد کمونیست

 مارکسیسم، خود را یار آن جلوه می دهد.

باشد، برایش مهم اگر کسی درک درستی از این عبارت نداشته باشد و وطن برایش مهم نه

ها که به داری می رزمد. در حالی که برای کمونیستنیست که در کدام کشور بر ضد سرمایه

داری و یا حتی بر ر ضد سرمایههای معینی تعلق دارند، مهم است که در کدام کشور بملت

کنند. زیرا آنها با آشنائی نسبت به تحلیل طبقاتی جامعه خویش و ضد امپریالیسم مبارزه می

شناختی که از فرهنگ و تاریخ جامعه خویش دارند، طبیعتا در کشور و میهن خویش که در 

اند، بهتر در آمیختهاند، با خلق و خوی مردم آن آشنا بوده و با آنها آن زاده و رشد کرده

توانند در بسیج طبقه کارگر و مبارزه با دشمن مشترک موثر باشند، تا در جائی بیگانه و می

دانند، نه مناسبات اش را میاش آشنا هستند، نه تاریخای از دنیا که نه به زبانیا گوشه

. این رهنمود کنند و نه...شناسند و نه احساسات مردم را درک میطبقاتی آن کشور را می

ی یک کمونیست ایرانی در هرگز به این مفهوم نیست، که مبارزه« بیانیه حزب کمونیست»
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ایران، همانقدر موثر است که در آرژانتین و یا جای دورافتاده دیگر، و به این استناد، 

داری ترک کنند و به های جهان باید ممالک خود را برای مبارزه بر ضد سرمایهکمونیست

های دیگر کوچ نمایند و در آنجا ساکن شوند. لنین در پاسخ به این سوپر انقالبی ممالک

میهن به منزله محیط »را چنین تعریف کرده است: « وطن»یا « میهن»مغز مقوله تهی

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موجود، عامل قدرتمندی در مبارزه طبقاتی پرولتاریاست.... 

اش برای پرولتاریا، بی تفاوت نیست و ضرورتًا مبارزه شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

طلبانه و تاکتیک )میلیتاریسم جنگ« تفاوت باشدتواند سرنوشت کشورش برای وی بینمی

در مقاله مبارزه برای  17ضدمیلیتاریستی سوسیال دموکراسی آلمان چاپ آلمان صفحه 

این مدعیان دفاع از پرولتاریا عمیقًا  تفاوت نیست، برایلنین(. آنچه برای پرولتاریا بی -صلح 

 تفاوت است.بی

کارگران و یا « وطنیبی»شود از این عبارت، این درک را ارائه داد که به سبب نمی

های ایرانی باید مقیم کانادا شوند و برای استقرار ها، کمونیستکمونیست« وطنیبی»

دیگر کمونیست کانادائی هستند، ولی سوسیالیسم در کانادا مبارزه کنند. درواقع آنوقت آنها 

حقوقی به نام کانادا مبارزه کنند و  -سیاسی  –باز هم باید باالخره در یک واحد جغرافیائی 

داری برای سیادت سیاسی، پس از استقرار سوسیالیسم نیز، از کشور در مبارزه با سرمایه

های آگاه و مبارز که انسانها سوسیالیستی کانادا سخن برانند. ما در این بحث به کمونیست

خواهیم مدعی شویم که کنیم و نه به مجموعه طبقه کارگر. ولی اگر بههستند، اشاره می

باید مثال مقیم کانادا شوند و در کانادا که البته وطن « وطنیبی»کارگران ایران به علت 

زتولید شده در داری مبارزه کنند، تکلیف طبقه کارگر جدید باجدید آنهاست، بر ضد سرمایه

چقدر پوچ و « کارگران وطن ندارند»بینید که چنین درکی از عبارت شود؟ میایران چه می

چه نیازی به تعدد احزاب کارگری و « کارگران وطن ندارند»معناست. ما می پرسیم اگر بی

شود یک حزب کمونیست کمونیستی در جهان و در هر کشور مفروض است؟ آنوقت می

ها تا استقرار سوسیالیسم در سراسر ی برای همه کشورها و برای همه زمانکارگری و جهان

جهان یک بار برای همیشه ایجاد کرد. این حزب دیگر حزبی خارج از زمان و مکان است، 

 حزبی انتزاعی است.

اند، یک وطنی کارگران، که یا احزابی را که ساخته و پرداخته کردههمین مدعیان بی

زنند، هر کدام کنند و یا خود را متعلق به خلق ایران جا میرفی میتشکیالت ایرانی مع

توانند طبقه کارگر و خلق ایران را فریب خواهند شناسنامه ایرانی داشته باشند، تا بهتر بهمی

« کارگران فاقد میهن»نادرستی نتیجه گرفت که چون دهند. آیا می شود از این عبارت، به

دارند، بدرآورند. زیرا که امر « وطن»ا از دست بورژواها که هستند، نباید قدرت سیاسی ر

کسب قدرت سیاسی، مشروط به وجود و حضور یک قدرت سیاسی در یک واحد سیاسی 

جغرافیائی معین است، و کارگران که به علت فقدان این مالکیت، از هفت دولت آزادند، نباید 

توانند برای کسب قدرت سیاسی خود راه دهند، آنها نمیزحمت کسب قدرت سیاسی را به

توان مدعی شد که به ای که وطنشان نیست، مبارزه کنند و انقالب نمایند. میدر منطقه
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نیز سخنی به میان آورد، « وطن سوسیالیستی»بودن این عبارت، نمی توان حتی از علت عام

لیستی ندارند. ای هم برای ایجاد یک وطن سوسیازیرا کارگرانی که فاقد وطن هستند، انگیزه

های تاریخی از جمله عصر و از این گذشته مدعی شد، مارکس این عبارت را برای همه دوره

وطن، ماال وطن گوئیم که کارگران بیتوانیم بهامپریالیسم نیز معتبر دانسته است. می

پرستی سوسیالیستی نیز ندارند و مارکس در هیچ جا از وطن سوسیالیستی و یا میهن

، «بیانیه حزب کمونیست»بینیم که از این عبارت تی سخنی نگفته است. پس میسوسیالیس

اگر درک درست کمونیستی نداشته باشیم و به منجالب متافیزیک درغلتیده باشیم، به چه 

اند و آن را ای از اپوزیسیون ایران به این مهمالت رسیدهتوانیم برسیم. پارهمهمالتی می

توانند با برچسب اتهام و ایجاد پندارند که میاند و میود کردهمدال افتخار و خیانت ملی خ

ها و کن تجاوز امپریالیستشان، جاده صاففضای رعب و ترور در مورد افشاءگران

بیانیه »اند که چون کارگران ایران براساس عبارت ها به ایران باشند. آنها مدعیصهیونیست

ها و ارتجاع ها و صهیونیستز امپریالیست، وطن ندارند، در صورت تجاو«حزب کمونیست

گویند که شان دفاع کنند، بلکه باید خود را کنار کشیده و بهمنطقه به ایران نباید از وطن

برانداز، تنها این جنگ به ما و کارگران سایر کشورها ربطی ندارد. البته این رهنمود خانمان

آواز شده و مدعی باید با نتانیاهو هم شود، کارگران فلسطین نیزشامل کارگران ایران نمی

ها از چیزی که شوند که کارگران فلسطینی وطن ندارند و در مقابل تجاوز صهیونیست

ندارند، نمی توانند دفاع کنند. فکرش را بکنید که کارگران عراق و افغانستان و فلسطین و 

یه تجاوز دست بردارند. در لیبی و سوریه و... همه به بهانه این که وطن ندارند از مقاومت عل

کنند، دیگر جائی برای مبارزه علیه ترسیم می« انقالبی»چنین جهانی که ضدکمونیستهای 

ماند. ها و طبقه کارگر جهان نمیداری و مقاومت خلقامپریالیسم، صهیونیسم و سرمایه

 جهان آنها جهان امپریالیستی است.

اندرقیچی های چپای سازمانر میان پارهاین تئوری ارتجاعی و ضدطبقاتی منصور حکمت د

ها در عرصه در ایران جای پای کوچکی باز کرده است، تا همدستی خویش را با امپریالیست

و لزوم بی طرفی خود، توجیه کنند. « دو قطب ارتجاعی»ی دعوای جهانی، به بهانه مبارزه

آورند و نیز بجای نمیاین خرده بورژواهای روشنفکر حتی احترام آموزگار فکری خود را 

اند. همه آنها خود را مبتکر این های وی را به عاریت گرفتهکنند که تئوریاعتراف نمی

کند که همه آنها پشت سر رهبر فکری خود به زنند. صمیمیت ولی حکم میتئوری جا می

عت بورژائی دست بردارند. همه آنها باید با منصور حکمت بیصف شوند و از خودپرستی خرده

 کنند. در این جای تردید نیست. ادامه دارد.

 

  



 ۳۹ 1۳۹۶مهر  1۳۵توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کار ایران، شماره 

 پرسش و پاسخ در کانال تلگرام

 برگرفته از کانال تلگرام 

تان در جامعه آزادی از نظر حزب سش:پر
سوسیالیستی چه معنایی دارد و آیا در 
جامعه سوسیالیستی آزادی احزاب وجود 

 خواهد داشت؟

آزادی در رویای  عزیز، دوستپاسخ: 

های بودن از قوانین طبیعی و ضروتمستقل

و از این روی و با این منطق  تاریخی نیست.

سیاسی را نیز های توان آزادی فعالیتمی

حزب ما، که یک حزب  توضیح داد. از منظر

 ،دموکراسی برای اکثریت یعنی دموکراسی سوسیالیستیلنینیستی است، -مارکسیست 

روزی کامل و نهائی جامعۀ سوسیالیستی و بیانگر حکومت طبقۀ کارگر و مبارزه برای پی

مالکیت خصوصی و استثمار انسان ، نظام سوسیالیستی، کمونیستی هستند. در چنین نظامی

این اقدامات گام مهمی است  شود.از انسان از میان برداشته شده و ابزار تولید اجتماعی می

رانه و استثمارگرانه در رشد دموکراسی، زیرا در جائی که مالکیت خصوصی و روابط ستمگ

توان سخن گفت. در حقیقت اگر دموکراسی را از آزادی و دموکراسی واقعی نمی ،حاکم باشد

)که در حقیقت معنی دموکراسی این  ،تعریف کنیم «حکومت مردم بر مردم»خواهیم هن

باشد، تا مادامی که شرایط مادی برابری  «برابری»است( بلکه در اینجا مراد از دموکراسی 

و  الف » گوئیمهتزویر است. مثالً اگر بیائیم ب وجود نداشته باشد هرگونه شکل حقوقی، ریا و

مسافرت کنند، تا مادامی که به حیطۀ عمل یا چین و یا فرانسه  آزادند که به آمریکا «ب

محتوا و صرفاً حرف و این تنها شکل حقوقی قضیه است. این شکل آنجا بی ،کاری نداریم

پول کافی برای این سفر را در اختیار داشته باشد و عماًل قادر  «الف» بود که دروغین خواهد

پول کافی مسافرت را نداشته باشد. پس در اینجا برابری عماًل  «ب»به مسافرت باشد و 

معنائی ندارد. اگر واقعاً به دنبال آزادی از قید استثمار و عاشق دموکراسی هستیم، باید 

یازات طبقاتی و نابرابر باشیم. آنگاه دموکراسی تأمین خواهد شد و خواهان الغای تمامی امت

توان از آزادی اکثریت جامعه از قید ستم سرمایه سخن گفت. برای برقراری دموکراسی، می

برای همه یک مرحله وجود دارد که مرحلۀ تالش برای لغو امتیازات نابرابر و یا مرحلۀ تالش 

دارد و ای که در این مرحله از آنجا که خصوصیات ویژهبرای تأمین دموکراسی برای همه، 

برد. تجربۀ انقالبات کارگری در کمون پاریس، به کار میها ناچار آرزو را برای رفع نابرابری

امتیاز از منافع خود با بحث و شوروی و چین و..... نشان داده است که طبقات صاحب

کنند. با رأی پارلمان، نمی کشند و آن را دودستی پیشکش کسیاستدالل دست نمی

توان آنها را از سریر قدرت به زیر رفراندم، انقالب مخملی و اقدامات رفرمیستی و...... نمی
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کشید. بنابراین ناچاراً ــ توجه به این کلمه اهمیت خاصی دارد.ــ ناچاراً کارگران و 

ت را بر دستان جامعه به قوت اسلحه و به جبر، طبقۀ صاحب قدرزحمتکشان و تهی

اندازند و از آنجا که در مقابل این جبر مقاومت وجود دارد و صاحبان زر و زور نیز به می

ها که از مدتای قدیمی و سنتی ورزیدههای و تشکلها شوند و یا ارگانسادگی تسلیم نمی

شان کنند، جنگ با آنها و سرکوبدرمقابل این جبر ایستادگی می ،نداپیش آنها را تعلیم داده

رای جلوگیری از احیاء مجدد نظم گذشته ضروری است. این همان حکومت اکثریت بر ب

مظاهر  اقلیت و دموکراسی طبقاتی است که به نفع اکثریت زحمتکشان جامعه است.

بینی ودورنمایی تعریف اخالق چنین جوامعی با چنین جهان کالً فرهنگی و آموزشی و

در جامعه سوسیالیستی تولید آگاهانه برای نیاز . «همه برای یکی ،یکی برای همه»میگردد. 

ش بازتاب چنین سیستمی است. اکلیت شود و فرهنگ جامعه نوین درریزی میجامعه برنامه

 های شخصی و ذینفعی مادی نهیلیسم و.برعلیه خودخواهی،تولید برای سود شخصی نیست

دولت به زوال  یرد که طبقات وگشود و زمانی این پیکار پایان می...... مبارزه میگرائیپوچ

دولت خود  عیب و نقص سخن گفت.توان از انسان کامل و جامعه بیآنوقت می رفته باشند.

 رود.می خواب رود وهباید سرانجام ب یک نقیصه است و

 پس تا اینجا روشن است که درک و تعریف ما از آزادی در جامعه سوسیالیستی چیست.

سیالیسم در جامعه سوسیالیستی سیستم چند حزبی حاکم پرسش دوم شما که آیا در سو

 است و همه احزاب آزادند؟ 

پاسخ منفی است. زیرا استقرار جامعه سوسیالیستی که هدفش لغو مالکیت خصوصی بر ابزار 

پذیر نیست. بنابراین انقالب تولید و استثمار است، بدون سرنگونی قهرآمیز بورژوازی امکان

اش صورت با هژمونی طبقه کارگر، به رهبری حزب واحد سیاسیسوسیالیستی، انقالبی 

گیرد و قانون اساسی که بعد از انقالب با شرکت تودهای وسیع طبقه کارگر و زحمتکش می

رسد، قانون های انقالبی، تحت رهبری حزب پرولتری، به تصویب میدر شوراها و کمیته

این قانون که حافظ منافع  اساسی کارگران و زحمتکشان است و همه کسانی که به

شود. قانون گذارند، آزادند و آزادی بیان و عقیده کامالً تضمین میهاست، احترام بهتوده

اساسی دیکتاتوری پرولتاریا، قانونی برای سرکوب بورژوازی برای ممانعت از استثمار و احیای 

یی برای احزاب داری و نظم گذشته است. از این روی در جامعه سوسیالیستی جاسرمایه

برای احیای یک سیستم چند « آزاد»رنگارنگ بورژوایی در قالب مبارزه پارلمانی و رقابت 

داری را آرایش کنند و آزادانه استثمار توده حزبی که هر چهارسال یک بار مناسبات سرمایه

را در اشکال مختلف سامان دهند، وجود نخواهد داشت. هدف پرولتاریا گذار به جامعه 

روند و سازمان دولتی به عنوان ابزار ای که طبقات رو به زوال مینیستی است، جامعهکمو

ها و امکانات بحث و ترین آزادیرود. در جامعه سوسیالیستی وسیعسرکوب نیز به خواب می

های سیاسی، انتقادات در جهت سازندگی در محل کارخانه و شود. بحثگفتگو فراهم می

های انقالب کامالً آزاد است. آزاد به معنای ه و در شوراها و کمیتهمزرعه، دانشگاه و مدرس

داری بحث سیاسی در محل کار عمالً ممنوع است و کارگران واقعی کلمه. درجامعه سرمایه
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برند. سوسیالیسم و سرمیاز ترس اخراج و فشارهای کارفرما در خاموشی و از خودبیگانگی به

های آگاه است. جامعه سوسیالیستی که ه و نیازمند انسانتولید سوسیالیستی، تولید آگاهان

شود یک جامعه آگاه است و بدون آگاهی و تحت رهبری حزب طبقه کارگر، هدایت می

ها به مردم دروغ توان قدمی به پیش برداشت. کمونیستها نمیدخالت مستقیم توده

د. در جامعه طبقاتی آزادی خورنقیدوشرط بورژوازی را نمیهای بیگویند و فریب آزادینمی

گوید شما به شرطی آزادید که به مالکیت بی قید و شرط وجود ندارد. بورژوازی می

گذارید. پرولتاریای حاکم در خصوصی بر ابزار تولید و حق استثمار فرد از فرد احترام به

ر تولید گوید شما به شرطی آزادید که به مالکیت همگانی بر ابزاجامعه سوسیالیستی نیز می

گذارید. چنین است تعریف آزادی در دو جهان و ممنوعیت استثمار فرد از فرد احترام به

 باشد.داری و سوسیالیستی با تمام ساز و کارش و جز این نیز نمیمتضاد سرمایه
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 در رسانه توفان

 

 (توفان)فیسبوک حزب کار ایران 

facebook.com/toufan.hezbekar 

  

(توفان)کانال رسمی تلگرام حزب کار ایران   

http://telegram.me/totoufan 
 

 (توفان)تویتر حزب کار ایران 

https://twitter.com/toufanhezbkar 
 

 (توفان)نشریه توفان ارگان حزب کار ایران 

https://toufan.de/?page_id=14 

 

 توفان الکترونیکی حزب کار ایران )توفان(نشریه 

https://toufan.de/?page_id=24 

 

 بالگ توفان قاسمیو

/www.rahetoufan67.blogspot.de  

 وبالگ ظفر سرخ

/www.kanonezi.blogspot.de 
 

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

https://toufan.de/?page_id=16 
 

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
http://telegram.me/totoufan
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://toufan.de/?page_id=14
https://toufan.de/?page_id=24
http://www.rahetoufan67.blogspot.de/
http://www.kanonezi.blogspot.de/
https://toufan.de/?page_id=16
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
http://telegram.me/totoufan
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://toufan.de/?page_id=14
https://toufan.de/?page_id=24
http://rahetoufan67.blogspot.de/
http://www.kanonezi.blogspot.de
https://toufan.de/?page_id=16
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 توفان انگلیسی

https://toufan.de/?page_id=28 

 

 آگاه و وبالگ کارگر

/http://www.kargareagah.blogspot.de 
 

ریاتآرشیو نش  

www.toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

  

 تارنمای توفان

www.toufan.org 

رنمای آزمایشی توفانتا  

www.toufan.de  
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