
 

 
 

گزارش سياسی به کنگره چھارم حزب
 کار ايران(توفان)

خ بشريت تاريخ مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقات که دارای منافع متضادريتا
گوناگون اند بطور عمده در عرصه سياسی صورت می گيرد. اين مبارزات سياسی
در جھان است که جھت تحول و سيمای سياسی کنونی جھان را ترسيم می کند. بنظر

ضعيت فعلی بوده و شناختمارکسيست لنينيستھا آن تضادھائی در جھان که بيانگر و
نسبت به آنھا به کمونيستھا ياری می رساند تا روند تحوالت را بھتر بشناسند عبارتند

 ׃از
تضاد ميان طبقه کارگر و بورژوازی در تمام جوامع سرمايه داری بعنوان تضاد

 کار و سرمايه.
 تضاد ميان خلقھای تحت ستم و امپرياليستھا.

 ٣ ...ادامه در صفحهنساز کنونی ، دو تضاد دورااين دو تضاد
      

 

ابزارھای اعمال نفوذ اقتصای   
 نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

، سازمان  تجارت جھانی ابزارھائی است کهمللی پولل، صندوق بين ابانک جھانی
بدست گرفته در امپرياليستھا در دست دارند تا کنترل اقتصادی ساير ممالک را

برنامه ريزيھای اقتصادی آنھا در جھت منافع سرمايه داران بزرگ اعمال نفوذ و
مقدار وام و شرايط ،از طريق اين ساز و کارحتی جھت تحول آنرا تعيين نمايند. 

 ٥ ..ادامه در صفحهعرصه ھای، نوع و مقدار سرمايه گذاريھا، پرداخت وام
 

 محيط زيست و انرژی جايگزين
 از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب نقل

ممالک امپرياليستی اروپا و آمريکا با تبليغ فرھنگ مصرفی و افزايش توليد بی
رويه برای کسب سود حداکثر مسئوليت واقعی آلودگی محيط زيست را بعھده دارند.

بھای نابودی محيط آنھا در قرن گذشته خوردند و بردند و به اقتصاد خويش به
زيست که متعلق به تمامی بشريت است سر و صورت دادند و تجارب فراوان کسب

٦ ..ادامه در صفحهنموده و به فن آوری پيشرفته دست يافتند. در اثر اين ريخت پاش
 

مبارزه با نھضتھای رھائی بخش و نقش 
 اسالم و تروريسم

 ) به کنگره چھارم حزبنقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان
پس از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر که ماھيت دوران و چھره سياسی جھان را

کشور ١٤، نه تنھا تغيير داد امپرياليستھا نه تنھا به محاصره شوروی پرداختند
، نه تنھا بخش ھائی از خاک شوروی را از وی جداامپرياليستی به آنھا حمله کردند

 ٨ ...ادامه در صفحهبلکه از ،کرده و بزير نفوذ امپرياليستی کشاندند ملحقساخته به لھستان
 

 صھيونيسم وصلح در خاورميانه
 نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

سرزمين فلسطين ده ھا سال است که در اشغال بسر می برد. اسرائيل به عنوان يک
ھر روز به توسعه مناطق اشغالی می افزايد و دنيا را نيروی نژادپرست و اشغالگر

در مقابل اعمال انجام شده قرار می دھد.  اسرائيل که يک دولت صھيونيستی بر
راس امورش قرار دارد برای توسعه و حفظ مناطق اشغالی و پاک کردن آنھا از

و بمبوجود مردم فلسطين از ھيچ جنايتی رويگردان نيست. آنھا از بمب خوشه ای 
فسفر برای اھداف ضد بشری خويش استفاده می کنند. ھم اکنون سياست اشغالگری
خويش را با محاصره نوار غزه و ساختن آبادی نشينھای يھودی ادامه می دھند. آنھا
در حاليکه بسياری از ممالک را اشغال کرده اند از صلح به صورت تاکتيکی و

 ٩ ...ادامه در صفحهيک قدرت اشغالگر برای فريب افکار عمومی دم می زنند. با

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد
 

 ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

توفان
 

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

برگزاری موفقيت آميز 
کنگره چھارم حزب کار 

 وفان)ايران(ت
چھارمين کنگره حزب کار ايران(توفان) 

با شمسی  ١٣٨٩ميالدی و در سال گذشته 
موفقيت تشکيل شد و با موفقيت به پايان 

 رسيد.
حزب ما بر اساس مرکزيت دموکراتيک 
شکل گرفته است و بر اين اساس نيز عمل 
می کند. در شرايط کار مخفی تکيه عمده 
بر مرکزيت است و دموکراسی از طريق 
مرکزيت شکل می گيرد. اين يک اصل 
ديالکتيکی مارکسيستی لنينيستی است. در 
شرايط خفقان، در شرايطی که مامورين 
امنيتی و لباس شخصيھای فکل کراواتی در 
ھمه جا وول می خورند تکيه عمده بر جنبه 
پنھانکاری است و نه بر علنی گرائی. علنی 
گرائی يک بيماری بورژوائی ليبرالی است 

با رفتار خود ثابت می کند به صداقت که 
خويش مبنی بر آنچه می گويد نيز ايمان 
نداشته و می خواھد گواھينامه 
"دموکراتيک" بودن خويش را از 
بورژوازی کسب کند. می خواھد بورژواھا 
برايش دست بزنند و سالن کنگره اش به 
محيط آشفته ای از ايدئولوژيھای التقاطی و 

د. آنھا بيک محيط مامورين پليس بدل شو
عسس بيا مرا بگير بيشتر نياز دارند تا يک 
محيط مبارزاتی کمونيستی. ھمين روش 
کار نشان می دھد آنھا تا به چه درجه نسبت 
به کار خويش جدی ھستند. حزب آنھا به 
کيفيت اھميت نمی دھد برايش سياھی لشگر 

 و کميت مطرح است.
٢ادامه در صفحه...حزب ما در چنين

 يازدھمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١١ ژانوئيهـ ١٣٨٩ماه دی  ١٣٠ مارهـش



    

   ٢صفحه                                                             توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                      ١٣٨٩ماه   دی   –  ١٣٠شماره      

[Text eingeben] 

 برگزاری موفقيت آميز کنگره...
شرايطی کنگره چھارم خويش را برگزار 
کرد و تمام اھرمھای ممکن را بکار گرفت تا 
با توجه باين شرايط سخت حداکثر امکانات 

و تصميم  نظردموکراتيک را برای اظھار
گيری با رعايت پنھانکاری و شرکت رفقا با 

ن اقدام نام مستعار در کنگره بوجود آورد. اي
حزب ما يک اقدام تشريفاتی و زينتی نيست 
از روی کمال اعتقاد صورت می گيرد زيرا 
ما برآنيم که اتخاذ يک روش دموکراتيک 
کار، تکيه به کار جمعی ھمه رفقا و شرکت 
آنھا در مھمترين تصميمات، به تقويت حزب 
منجر می شود و رفقای حزبی ما در اين 

کار حزبی آشنا روند با روحيه دموکراتيک و 
شده با آگاھی تمام از تصميمات کنگره که در 

مبارزه ای دموکراتيک تولد يافته حمايت می 
کنند. دستوراتی که ضمانت اجرائی نداشته و 
از روی بی ميلی تنھا بر اساس کومانديسم 
صورت پذيرند عمر کوتاھی خواھند داشت. 
باين جھت مرکزيت حزبی ما يک مرکزيت 

و تنھا به اين اعتبار مورد  دموکراتيک است
احترام و اعتماد رفقای حزبی است. رفقا بايد 
درک کنند که حزب با توجه به شرايطی که 
در آن زندگی می کند حداکثر دموکراسی 
ممکن را ايجاد کرده است بطوريکه جای 
انتقاد و خرده گيری بر کسی باقی نمی ماند. 
اين امر به حزب تنھا قدرت می دھد و حزب 

ا را در مبارزه طبقاتی تقويت می کند و م
سدی در مقابل تبليغات شوم ايدئولوژيک 
دشمنان ايجاد می نمايد. در حزب ما جائی 
برای فراکسيونيسم نيست. با آگاھی از اين 
روند و آموزش از آن که ناشی از تجربه 
حزب ما از دوران گذشته جنبش کمونيستی 

بی و يعنی حزب کمونيست ايران، دوران انقال

غير رويزينيستی حزب توده ايران، سازمان 
لنينيستی توفان و حزب کار -مارکسيستی

ايران(توفان) است حزب ما به تدارک کنگره 
 چھارم دست زد. 

تدارک کنگره از مدتھا قبل فراھم شده بود 
ولی به علت زمستان سختی که پيش آمد 
امکان شرکت ھمه نمايندگان در کنگره حتمی 

تاخير افتادن کنگره برای مدت  نبود خطر به
چند ماه حداقل از جانب پاره ای از رفقا 
مطرح بود. کميته مرکزی حزب پس از بحث 
و تبادل نظر با رفقا تصميم گرفت کنگره را 
به علت مسايل مھمی که در پيش بود حتما 
برگزار کند. رفقا با فداکاری و ايمان به حزب 
 در شرايط سختی خود را به محل کنگره

رساندند. تنھا يک رفيق موفق نشد که در 

 کنگره حضور داشته باشد.
برای تدارک کنگره کميته مرکزی حزب 
طرح گزارش سياسی و ارزيابی ھای جديد و 
تکميلی را از قبل تھيه کرده در اختيار رفقای 
حزبی قرار داده بود. در کنار آن کميته 
مرکزی حزب موضوعات قطعنامه ھا و 

فقای حزبی طرح نموده و پيامھا را با ر
پيشنھادات آنھا را برای تھيه اسناد کنگره 
مورد نظر قرار داده بود. بر اساس بحثھائی 
که در دو سمينار پيش کنگره صورت پذيرفت 
گزارش سياسی و قطعنامه ھا و پيامھا به 
نگارش در آمد و دو ماه قبل از کنگره برای 
اظھار نظر برای رفقای حزبی ارسال شد. 

ا موظف شدند که طرح تھيه شده توسط رفق
کميته مرکزی را قرائت کنند و پيشنھادات 
ارسالی خويش را برای دفتر حزب ارسال 

 دارند.
رفقای حزبی پس از دريافت گزارش و 
مطالعه آن پيشنھادات خويش را برای حزب 

ارسال داشتند. پاره ای از آنھا که از طرف 
مرکزيت حزب درست تشخيص داده شد در 
متن گزارش سياسی منظور شد و پاره ای از 
 آنھا نيز مستقيما به بحث کنگره گذارده شد.    
سالن کنگره با تصاوير مارکس، انگلس، 
لنين، استالين و بنيانگذاران مبارزه ضد 
رويزينيستی و بنيانگذاران سازمان 

لنينيستی توفان رفق قاسمی، –مارکسيستی 
وير فروتن و سغائی تزئين شده بود. تص

ايستاده و بزرگ لنين بر ديوار آويخته بود و 
گوئی بر کار کنگره حزبی ما که راه بلشويسم 

 را ادامه می دھيم نظارت می کرد. 
کنگره با يک دقيقه سکوت در احترام به جان 
باختگان راه آزادی و استقالل ايران، 
جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر و 
جانباختگان توفانی 

ار کرد و آغاز به ک
نشان داد که 
سنگرھای مبارزه 
مردم ميھن ما و 
طبقه کارگر ايران 
ھرگز خالی نمی 

 ماند.
پس از تائيد 
نمايندگان اعزامی 
به کنگره از 
کشورھای مختلف 
دستور جلسه تعيين 
شد و گزارش 
سياسی که مورد 
مطالعه رفقا قرار 
گرفته بود در کليت 
خود و در زمينه 

حث گذارده شد. پس از پيشنھادات ارسالی به ب
گزارش سياسی گزارش مالی و تشکيالتی و 
روابط خارجی و ايران بيان گشت و باتفاق 
آراء مورد تائيد کنگره حزبی قرار گرفت. 
سپس کميسيونھای مربوطه تشکيل و شروع 
به کار کرد. در نشست بعدی قطعنامه ھا و 
پيامھا پس از بحث و تبادل نظر مورد 

 ره قرار گرفت. تصويب و تائيد کنگ
در زمينه سياسی دو تغيير در ارزيابيھای 
حزب به چشم می خورد يکی در عرصه 
جھانی بود که طبيعتا بايد به مسئله بحران 
مالی جھان امپرياليستی برخورد می کرد و 
آنرا در گزارش سياسی خويش مد نظر قرار 
می داد و ديگر مسئله ارزيابی حزب ما در 

قاتی دولت و ھيات مورد تغيير ترکيب طب
حاکمه ايران بود. حزب به تجزيه روحانيت و 
کاھش نقش بورژوازی سنتی تجاری اشاره 
کرد و نقش بورژوازی بروکرات را که با 

 ٣ادامه در صفحه ...تکيه بر درآمد 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران



    

   ٣صفحه                                                             توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                      ١٣٨٩ماه   دی   –  ١٣٠شماره      

[Text eingeben] 

 ...برگزاری موفقيت آميز کنگره 
-امنيتی-اقتصادی-نفت يک نظام سياسی

قرار نظامی ايجاد کرده است مورد بررسی 
داد. اين تجزيه و تحليل بررسی جديدی از 
وضعيت طبقاتی در ايران بود که به اطالع 
کنگره رسيد و کنگره در مورد آن تصميم 
گرفت. منطبق بر اين مصوبات جديد برنامه 
حزب نيز به موازات آن با ھمين محتوی 

 جديد تغيير يافت.
در کنگره در يک مورد که دارای اھميت 

قی در يک ماه قبل از کنگره فراوان بود رفي
مطالبی ارسال کرده بود که اين مطالب برای 
آگاھی و مطالعه رفقا ارسال شد. ھيات 
مرکزی بر اين نظر بود که تنھا بحث و 
آمادگی برای بحث در اين مورد خاص به 
ماھھا وقت نياز دارد و نمی توان با يک 
برخورد صوری دموکراتيک از يک اصل 

بی محتوی و بروکراتيک آزموده يک قاعده 
ساخت و فورا از کنگره خواست که در مورد 
اين نظريه جديد مبتنی بر تغيير يکی از 
مصوبات حزب که البته در تعيين سرشت و 
ماھيت حزب کوچکترين تغييری نمی دھد 
اظھار نظر قطعی کند. درست است که کنگره 
عاليترين قدرت تصميم گيرنده در حزب است 

بايد بر اساس آگاھی و بر  ولی تصميم گيری
اساس تدارک و آمادگی قبلی برای ھمه رفقا 
بوده و زمينه آن از قبل با زمان کافی فراھم 
شود تا در کنگره کسی مصرف کننده نبوده و 
توليد کننده باشد و خالقانه در بحثھا شرکت 
کرده راه حل عملی پيدا کند. زيرا ھدف از 

حرف بحثھا و تصميمات به کرسی نشاندن 
اين يا آن رفيق نيست، پيشبرد کار حزب در 
مجموع خود بر اساس مارکسيسم لنينيسم 
است، تقويت حزب بر اساس خط مشی 
صحيح آن است. بر اساس آگاھی و انضباط 
آگاھانه است تا تصميمات کنگره به نيروی 
مادی در درون حزب بدل شود. در غير اين 
صورت چسبيدن به شکل و دور افتادن از 

توی و برخورد غير ديالکتيکی به مسايل مح
از يک اصل دموکراتيک يک اصل 

که بھمه صدمه می  بروکراتيک می سازد
زند. بر اين اساس در کنگره بحث شد. در 
مورد پيشنھاد رفيق که قبل از کنگره رسيده 
بود رفقای ھيات مرکزی توضيح دادند و با 
تکيه بر اھميت نظريات رفيق که به بحث 

ه و عميقی نياز دارد تفاوت ھمه جانب
دموکراسی آگاھانه و بروکراتيک را تشريح 
نمودند و پيشنھاد کردند که کنگره به صورت 
جداگانه زمانی را برای بحث در اين مورد 
در نظر بگيرد تا در طی بحث نقطه نظرات 
روشن شود. بر اساس اين نقطه نظرات 
رفقای حزبی موظفند با مطالعه پاره ای 

ه بر شمرده شد خود را برای يک اسنادی ک
مبارزه تئوريک سياسی آماده کنند و حزب در 
طی يک سمينار داخلی و حتی اگر نياز بود 
در طی چندين سمينار داخلی و انتشار اسناد 
الزم، خويش را برای اتخاذ تصميم نھائی 
آماده گرداند. کنگره با درک کميته مرکزی از 

زيت و رابطه دموکراسی و بروکراسی، مرک
دموکراتيسم، اھميت تصميمات کنگره به 
مثابه عاليترين مرجع حزبی و به ھمين جھت 
تدارک اسناد الزم برای تصميمگيری آگاھانه 
در اين عاليترين مرجع حزبی موافق بود و 
باتفاق آراء پيشنھاد کميته مرکزی را پذيرفت. 
اگر چنين درکی در حزب غالب نباشد اين 

تشکيل فراکسيون  خطر ھست که کسانی با
مخفی بدون دامن زدن به بحثھای روشنگرانه 
و کار توضيحی و توزيعی تنھا با تکيه بر 
قدرت عددی پنھان به صورت دسيسه چينانه 
بيک کودتای درون حزبی با استفاده از ساز و 
کارھای کنگره دست زده و با تکيه بر 
عاليترين مرجع تصميمگيرنده تصميمات 

تحميل کنند. حزب ما از  نادرستی را به حزب
ھم اکنون بايد راه بحث دموکراتيک و ارتقاء 
سطح آگاھی رفقا را با مديريت کمونيستی باز 
بگذارد تا در درجه نخست نقطه نظرات بر 
ھمه اعضای حزبی روشن باشد. اين روش 
کار مانع بروز بروکراتيسم در حزب در آينده 

 خواھد شد.
ره به کار قبل از بحث در زمينه مذکور کنگ

رسمی خويش پايان داد و باتفاق آراء اعضاء 
 کميته مرکزی و علی البدل را انتخاب کرد.        

ھمانطور که اشاره شد کنگره در عرصه 
مورد مشاجره زمان الزم را در اختيار 

 پيشنھاد دھنده قرار داد. 
بحث در سطحی باال و بسيار رفيقانه  با 

ينھای احساس مسئوليت کمونيستی در زم
تاريخی، تئوريک و سياسی از جانب رفقا 
انجام پذيرفت و ھمه کم وبيش با زوايای 
ديدگاھھای گوناگون آشنا شدند. سپس 
سخنگويان صورتی از اسامی مدارکی که در 
اين مورد می شود مطالعه کرد و به آنھا 
رجوع نمود را در کنگره مطرح کردند که در 

رار شد اختيار ھمه رفقا قرار می گيرد. ق
اسناد جديد و يا مسايل مھم از طريق مرکزيت 
حزبی در اختيار رفقای حزبی قرار گيرد. 
تاريخ سمينار بطور تقريبی نيز توسط رفقا 
تنظيم شد. تمام تصميمات آگاھانه و باتفاق 

 آراء صورت گرفت.
کنگره سپس بعد از سه روز در مجموع به 
کار خود با خواندن سرود انترناسيونال و 

ود استالينگراد پايان داد و عھد خود را با سر
طبقه کارگر ايران برای استقرار نظام 

 سوسياليستی در ايران تجديد کرد. 

در کنگره پيامھای رسيده از احزاب بردار که 
بتدريج در نشريه ارگان به چاپ می رسد 
منتشر شد. ھمزمانی برگزاری کنگره احزاب 

 رفقایبرادر با کنگره حزب ما بويژه برای 
آمريکای التين شرايط ايجاد کرد که پيامھا به 

 موقع به کنگره حزبی نرسند.
اين پيامھا تا لحظه ايکه ارگان به زير چاپ 

 می رفت به قرار زير بودند.
کميته مرکزی حزب کمونيست کارگران 

 دانمارک. 
 گروه مارکسيست لنينيست انقالب نروژ.

دبير حزب کمونيست(مارکسيست لنينيست) 
 پانيا رائول مارکو.اس

کميته سياسی "جنبش برای بازسازی حزب 
 ".١٩١٨-١٩۵۵کمونيست يونان 

 پالتفرم کمونيستی ايتاليا.
 حزب کمونيست کارگران فرانسه.

ھيات تحريريه " نشريه پرولتاری" لنينگراد، 
 روسيه.

دفتر روابط بين المللی حزب کار(امپ) 
 ترکيه.

 کيه/(تر حزب کمونيست مارکسيست لنينيست
 کردستان شمالی).

 حزب کمونيست انقالبی برزيل.
ھيات تحريريه نشريه "دمکراسی 

 انقالبی"(ھندوستان).
***** 

     
 
 

 ...گزارش سياسی به کنگره 
 جھان ھستند.

در عين حال بايد از تضاد ميان ممالک 
امپرياليستی و انحصارات يعنی کنسرنھا، 
ه کارتلھا و... ميان خود، برای بلعيدن و ن

بلعيدن شدن نام برد. اين تضاد ھا در مجموع 
چھره سياسی جھان کنونی را ترسيم و 
رويدادھای جھان را قابل فھم می سازند. در 
دھه اخير تغييری در ماھيت تضادھای جھانی 

 داده نشده است.    
به نظر حزب ما تضاد عمده در جھان تضاد 
ميان خلقھای تحت ستم و امپرياليسم و 

ر جھان است. امپرياليستھا پس صھيونيسم د
از فروپاشی شوروی و خالص شدن از چنگ 
رقابت رقيب برای تقسيم مناطق نفوذ وی به 
جان ھم افتادند. اين تضادھا در گسترش پيمان 
نظامی ناتو به سمت شرق، تسلط بر 
آذربايجان، گرجستان، آسيای ميانه، تجزيه 
يوگسالوی، تجاوز به عراق و افغانستان 

 بروز پيدا کرد. امکان 
امپرياليستھا در آينده بر سر اساس اختالف 
 ٤ ادامه در صفحه ... تسلط بر بازارھا

  تنھا حکومت متکی بر مردم پايدار است
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 ...گزارش سياسی به کنگره 
از طريق صدور سرمايه، تسلط بر مواد  

اوليه در جھان است که روز بروز ناياب تر 
و دسترسی به آن مشکلتر می شود. قاره 

ه است در مد آفريقا که سرشار از منابع اولي
نظر امپرياليستھا قرار دارد. در اثر دسيسه 
امپرياليستھا و وجود تضادھای ما بين آنھا ما 
شاھد، جنگھای داخلی، شورشھا، فروپاشی 
کشورھا، محاصره آنھا و... در آفريقا ھستيم. 
مراکش و صحرا، نيجريه، سودان و دارفو، 
سومالی، کنگو، اتيوپی، زيمباوه و... از 

ن اين رقابتھا ھستند. چين در عين قربانيا
اينکه در کشورش صاحب ده ھا فلز ناياب 
است که اروپا و آمريکا به آنھا بويژه در 
صنايع نظامی و کمپيوتر و دستگاھھای 
مخابراتی و... نياز دارند، به عنوان يک 
نيروی امپرياليستی تازه نفس به ميدان آمده و 
ی با آرامش و بی سر و صدا جای پای مھم

در آفريقا و ممالک آسيای مرکزی و در 
ايران باز کرده است. سياست راھبردی چين 
در آفريقا انعقاد قراردادھای استخراج و 
تصاحب مواد اوليه در مقابل ساختن صنايع 
زيربنائی برای ممالک آفريقائی است. جاده 
سازی، ايجاد بنادر و يا فرودگاھھا در عين 

اوليه اين  حال در خدمت صادر کردن مواد
کشورھا به چين نيز محسوب می شود. 
ممالک آفريقائی از اين سياست چين استقبال 
می کنند. نفوذ قدرتمند چين در آفريقا موجب 
ھراس اروپا و آمريکاست و آنھا تالش می 
کنند تا در سطح جھانی با يک کارزار 
سازمانيافته ضد چينی افکار عمومی را برای 

خطر رشد سرسام آور  تجاوز به چين به بھانه
اقتصاد چين و صدور کاالھای ارزان قيمت و  
ايجاد بيکاری در ممالک پيشرفته صنعتی 
آماده کنند. از جمله فعاليت آنھا يکی تدوين و 
تصويب قوانين جديد برای ارتقاء کيفيت 
کاالھای قابل مصرف در ممالک پيشرفته 
است تا از ورود کاالھای چينی عليرغم 

سازمان تجارت جھانی به بھانه  امضای پيمان
عدم مرغوبيت و مغايرت با مقررات داخلی 
ممانعت کنند و ديگر فشار سياسی به چين از 
طريق استفاده از ابزار حقوق بشر و تالش 
برای تجزيه چين و تبليغات منفی بر ضد 
کاالھا و روش توليد غير انسانی چينيھا و 
ر دلسوزی برای استثمار شديد طبقه کارگر د

چين است. آنھا که نمی توانند به صراحت بر 
ضد موافقتنامه ھای دو جانبه با چينيھا برای 
ورود کاال به اروپا و آمريکا به مخالفت 
برخيزند با ايجاد يک موج تبليغاتی و حمالت 
اينترنتی ببھوده می کوشند تا يک انقالب 
مخملی در چين براه اندازند. چينيھا نيز از 

ادر برای اعمال فشار به مالکيت فلزات ن

امپرياليستھای رقيب بسيار سود می جويند و 
جنگی بيرحمانه و پنھان در عرصه جھانی 
در گرفته است. در مقابل توسعه طلبی چينيھا 
و دست اندازی آنھا در آفريقا، آمريکائيھا که 
مقاصد خويش را تا کنون از طريق سنتی 

پايگاه نظامی در  ٧٠٠نظامی و با داشتن 
ھان پيش می بردند و از آنھا برای تجاوز ج

در ھنگام به خطر افتادن منافعشان استفاده 
به ايجاد يک  ٢٠٠٧می کردند از سال 

سازمان نظامی با عنوان "فرماندھی نظامی 
برای آفريقا" دست زده اند که مرکزش در 
اشتوتگارت آلمان است. اين سازمان خود را 

ی کند که با نقاب "سازمان امدادی" معرفی م
ھدفش "پيشگيری از جنگ" است و با 
بسياری از ممالک آفريقائی که مواد اوليه 
صادر می کنند قراردادھای نظامی منعقد 
کرده است. اين سازمان در برنامه خود 
توضيح می دھد که "اھميت آفريقا از جنبه 
نظامی، راھبردی و اقتصادی رشد می کند". 

اين طريق چينی ھا بر توسعه اقتصادی و از 
نفوذ سياسی تکيه می کنند و آمريکائيھا بر 
نفوذ نظامی و سياسی و سپس چنگ اندازی 

 بر منبع اوليه اين قاره. 
فشار امپرياليستھای غرب وژاپن به روسيه و 
چين آنھا را در شرق بيکديگر نزديک کرده و 
در مقابل نفوذ آمريکا  به مقاومت واداشته 

علت رشد سريع است. چينيھا در عين حال به 
صنايعشان به انرژی فراوان نياز دارند و 
باين جھت در عرصه جھانی در پی کسب اين 
منابع تامين انرژی ھستند. آمريکا و اروپا می 
خواھند با کنترل مواد اوليه مھار چين را به 
کف بگيرند. تحريکات ژاپنيھا و کره جنوبيھا 
و تايوان عليه چين، علم کردن داالئی الما، 

حاصره نظامی چين ھمه و ھمه در کادر م
سياست توسعه طلبانه و رقابت آميز با چين 
است. در سالھای آينده مبارزه امپرياليستھا با 
يکديگر تشديد می شود و اين امر بويژه ميان 
دو اردوگاه امپرياليستی، برھبری چين و 
آمريکا خواھد بود. آمريکا با چاپ دالر بی 

مشغول است و ذخاير پشتوانه به غارت جھان 
ارزی دولت چين را که دالر است بی ارزش 
کرده و از بدھکاريھای خويش به چين از 
طريق ساز و کاِر دالر می کاھد. مبارزه در 
عرصه ھای ارزی و پولی بيکی از عرصه 
ھای اين پيکار بدل شده است که اروپائيھا نيز 

 از دست آن شاکی ھستند.   
گذشته توانست تا دولت روسيه در چند سال 

حدودی از ضربه دوران يلتسين کمر راست 
کند و به ميدان رقابت و تبانی با امپرياليست 
آمريکا وارد شود. روسھا در عين حال نمی 
خواھند ھمکاری خويش را با اروپا از دست 
بدھند. تالش آنھا در اين جھت است که منابع 

تامين انرژی اروپا را در دست بگيرند و 
ا آلمان فدرال که لکوموتيو اقتصادی بويژه ب

اروپاست کنار آيند. جلب و يا بی طرف 
کردن اروپا در خدمت تامين منافع روسيه و 
باز بودن دستش تا دوباره بر بازارھای نفوذ 
از دست رفته خود در اوکرائين، روسيه 
سفيد، بالتيک، قفقاز و آسيای ميانه دست پيدا 

به روسيه به کند. آمريکائيھا و اروپائی ھا 
عنوان منبع بزرگ تامين مواد اوليه که روز 
بروز ناياب تر می شود نگاه می کنند، يک 
روسيه ناتوان و فاسد و تجزيه شده برای 
کنترل اشتھای سيری ناپذير اورپا به مراتب 
راحت تر است. روسيه نيز در پی يارگيری 
است و از طرفی با چين کنار می آيد و از 

می کنند اقمار سابق خويش جانب ديگر سعی 
نظير لھستان و جمھوری چک را خنثی کند. 
در بلغارستان، رومانی و مجارستان جای پا 
باز کند، روابطش را با ترکيه سر و سامان 
دھد و در بازيھای سياسی و بگير و بستانھا 
با ساير امپرياليستھا از خود قدرت و 
شخصيت نشان دھد. کارت ايران در اين 

 برای روسيه بسيار مفيد فايده بود.رقابتھا 
بحران مالی سرمايه داری که بدنبال اعمال 
سياست ليبراليسم نوين و جھانی سازی 
سرمايه بوجود آمد به آن چنان قدرت و 
ثروتی در دست مشتی اقليت ناچيز انجاميد 
که حتی بازار توليدات صنعتی قدرت جذب 
سرمايه ھای آنھا را نداشت و نمی شد از 

سازوکار بازار به سودھای افسانه ای  طريق
دست يافت. اين پديده، بر بازار بورس مالی 
که از گردش اينگونه سرمايه ھای انباشت 
شده پديد آمده بود چون بختيکی سايه انداخت 
و زندگی مردم را با قمار مالی به تباھی 
کشانيد و به تشديد تضادھای طبقاتی و ملی 

دی نظير يونان، در جھان بدل شد. دولتھای چن
دول بالتيک، ايرلند، ايسلند و... ورشکسته 
شدند. دولت آلمان با پرداخت ميليارھا يورو 
به جيب بانکھا از پول ماليات مردم تحت نام 
حمايت از اعمالی که برای حفظ سامانه 
سرمايه داری و ممانعت از فروپاشی آن نقش 
قطعی دارند ھمه مردم آلمان را به گروگان 

بدل کرد و خسارت وارده به بانکھا را  بانکھا
جبران نمود. اين بحران می تواند در شرايط 
فقدان حضور يک جنبش دموکراتيک و يا 
کمونيستی بزودی ميدان را برای عوامفريبی 
سرمايه و سازماندھی نظريات نژادپرستانه و 
فاشيستی و جنگ طلبانه باز کند. ما با تقويت 

ضد مھاجر  روحيه فاشيستی و ضد خارجی،
و ضد اسالمی در ھمه ممالک سرمايه داری 

 امپرياليستی روبرو ھستيم.   
منظره سياسی تضادھای جھانی نشان می دھد 

 ٥ادامه در صفحه ....که در يک طرف

 زندان و شکنجه و اعدام از ماھيت رژيم جمھوری اسالمی بر می خيزد 
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 ...گزارش سياسی به کنگره 
اروپا، آمريکا، ژاپن و متحدينش ايستاده اند  

و در طرف ديگر چين و روسيه و متحدانشان 
. ھر دو اين جبھه شکننده اند. تضاد ھستند

اروپا با آمريکا روز به روز در اثر انتقال بار 
بحران و جنگھای توسعه طلبانه بدوش اروپا 
و کاھش ارزش دالر به افزايش ارزش يورو 
انجاميده و بويژه آلمان را که مقام دوم در 
صادرات جھانی را بعھده دارد تحت فشار 

ن سرمايه مالی و قرار می دھد. در اثر بحرا
ورشکستگی بانکھای جھانی که از آمريکا 

وحشتناکی به اقتصاد سرمايه  آغاز شد ضربه
داری وارد آمد که ھنوز نتوانسته از زير بار 
آن کم راست کند. دولتھای امپرياليستی 
خسارت وارده به بانکھا را به ايجاد ھراس 
در مردم با اين ادعا که نجات اين موسسات 

ی است و از فروپاشی سامان مالی حيات
سرمايه داری جلو می گيرد موقتا جبران 
کردند و آنھا را نجات دادند. بار اين بحران 
را بدوش زحمتکشان و خلقھای تحت ستم 
انداختند. دولت ايسلند، ممالک بالتيک، 
رومانی، مجارستان، يونان ورشکسته شدند، 
ايتاليا، اسپانيا و پرتغال به مرز ورشکستگی 

يدند و ھنوز از زير اين بار کمر راست رس
نکرده اند. آلمان دراروپا از زير بار اين 
بحران با تقبل خسارت فراوان و فشار به 
طبقه کارگر و به حراج گذاردن آينده آلمان 
قدرتمند بيرون آمد. از نفوذ ايتاليا، اسپانيا، 

 فرانسه بشدت کاسته شد.
بحران سرمايه داری که اثبات نظريات 

رکس و تئوری امپرياليسم لنين بود طبقه ما
کارگر را به عنوان اعتراض به ھمدستی 
دولت با سرمايه داران به خيابانھا کشيد. 
ميليونھا کارگر در يونان، فرانسه، ايتاليا، 
اسپانيا دست به اعتراض زدند و تضاد 
طبقاتی در جوامع سرمايه داری اروپا تشديد 

ان توانستند شد. از بحران کنونی، چين و آلم
با قدرت بيرون بيايند ولی ھنوز غلبه بر 
بحران عليرغم دروغھائی که گفته می شود 

 مقدور نشده است.        
ھمين وضعيت بحرانی در ممالک 
امپرياليستی، رقابت برای کسب بازارھای 
فروش و تسلط به منابع مواد اوليه که رو به 
کاھش می روند موجب شده است تا 

ا ھمان سياست استعماری بی امپرياليستھ
شرمانه گذشته را و اين بار تحت نام سربازان 
صلح سازمان ملل ادامه دھند. امپرياليستھا ھم 
اکنون، مستقيم يا غير مستقيم خاور ميانه، 
آسيای ميانه، قفقاز، بالکان، دماغه شاخ آفريقا 
را از نظر نظامی اشغال کرده اند. در عراق 

ند. متحدين آنھا نيز و افغانستان مشغول جنگ

نظير اسرائيل سرزمين فلسطين و لبنان و 
سوريه و اردن را از نظر نظامی اشغال کرده 
و به گسترش آبادی نشينھای فاشيستی يھودی 
ادامه می دھند. توسعه طلبی امپرياليستھا و 
تالش برای کسب بازارھای فروش و مناطق 
نفوذ ملتھای جھان را بر ضد امپرياليستھا به 

رکت واداشته و ھم اکنون در بسياری از ح
اين ممالک ملتھا برای آزادی و استقالل ملی 
خويش می رزمند. تضاد ميان امپرياليستھا و 
خلقھای تحت ستم به عامل عمده تحوالت 
جھانی بدل شده و صحت اين گفته لنين را بار 
ديگر اثبات می کند که خلقھای ستمديده و 

. گره گاه پرولتاريای جھان متحد شويد
تضادھای امپرياليستھا کما فی السابق در 
خاور ميانه به عنوان منبع اصلی تامين 
انرژی فسيلی جھان می باشد. خليج فارس به 

 مرکز اين گرگاه تحوالت بدل شده است.
وضعيت جھان کنونی به رشد نيروھای 
رھائی بخش ياری می رساند و اين تضاد را 

 تشديد می کند. 
در عراق و افغانستان در امپرياليستھا 

مخمصه قرار گرفته اند. مانند زمان تجاوز به 
ويتنام که دامنه جنگ را به کامبوج نيز 
گسترش دادند امروز به خاک پاکستان حمله 
ور می شوند. ملتھای جھان نمی توانند در 
مقابل اين ھمه گردنکشی خاموش بنشينند. 
تجاوز و نقض حقوق ملتھا به مبارزه رھائی 

ش دامن می زند و باين جھت حزب ما بايد بخ
به اھميت مبارزه ملی مانند گذشته تکيه نموده 
و خواھان خروج بی قيد و شرط و فوری 
امپرياليستھا از عراق و افغانستان شود. 
 امپرياليستھا بايد به اين ملل غرامت بپردازند.

***** 
     

 
 ...ابزارھای اعمال نفوذ 

يه گذاری، ھمه و الزم و مناسب برای سرما
ھمه از طريق بانک جھانی و صندوق بين 
المللی پول تعيين ميشوند. امپرياليستھا از اين 
وسايل برای ھدايت سياست خود سود 
ميجويند. روشن است عرصه ھای مناسب 
سرمايه گذاری آن عرصه ھائی خواھد بود 
که نه برای کشور مفروض بلکه برای 

ت. سرمايه سرمايه داران مناسب اس
امپرياليستھا که سياست جھانی شدن سرمايه 
را با زور اقتصادی و سياسی تحت نام 
ليبراليسم نوين به جلو ميبرند از ابزار 
سازمان تجارت جھانی برای تشديد روند 
خصوصی سازی ھا، برای زدودن مرزھای 
جغرافيائی ميان کشورھا و حذف نظارت 
گمرکی دولتھای ملی نيز سود ميجويند. 

ای ممالک سرمايه داری که بار دولتھ
بحرانھای خويش را از طريق روند جھانی 
سازی سرمايه به ممالک "دنيای سوم" منتقل 
می کنند، در عمل خود به کارگزاران 
شرکتھای چند مليتی و کنسرنھا بدل شده اند. 
اين دولتھا در داخل که به عنوان "دول رفاه" 
شھرت داشتند بتدريج در خدمت البی ھای 

رمايه که جای آراء دموکراتيک مردم را در س
انتخابات گرفته اند قرار گرفته از حقوق 
دمکراتيک و صنفی زحمتکشان کاسته و آنھا 
را به روزمزدان سرمايه امپرياليستی بدل می 
کند و ھمراه آن دول ممالک کمتر توسعه يافته 
و به سخنی "دنيای سوم" را به گماشتگان 

مپرياليستی بدل کرده بالواسطه سرمايه ھای ا
که تنھا نگھبان تشديد استثمار حمتکشان و 
غارت ممالک خودی ھستند. بتدريج 
دموکراسی بورژوائی ميان تھی شده و با 
تشديد فقر و ثروت در سراسر جھان اقليتی 
ناچيز با سرمايه ھای افسانه ای و اکثريتی بی 
کران از فقرا و پابرھنگان پديد می آيند. در 

کشاورزان ھندی در اثر اين  ھندوستان
سياست ليبراليسم نوين سرمايه داری از شدت 
فقر ھزار ھزار خودکشی می کنند. جالب آن 
است که اين واعظان غير متعظ وقتی پای 
منافع خودشان به ميدان می آيد فورا تمام 
توافقات خويش را به زير پا می گذارند و به 
 نبرد تجاری با يکديگر پرداخته و سدھای

مصنوعی در مورد ورود کاالھای رقيب 
ايجاد می کنند. آنھا با وضع مقررات خاص 
مانع ورود کاالھای رقيب شده و با به درازا 
کشاندن عمدی بازرسيھای گمرکی در مرزھا 
بقدری تاخير ايجاد می کنند تا تاريخ مصرف 
کاالھا از حد تعيين شده بگذرد. ھم اکنون 

رزيل و تضاد ميان آمريکا و اروپا، ب
آرژانتين، ھندوستان و چين و روسيه که 
ھمگی عضو سازمان تجارت جھانی ھستند 
افزايش پيدا کرده و آنھا متقابال با ابزارھای 
مصنوعی انسدادی، مفاد قراردادھا را نقض 
می کنند. فقط ممالک کوچک که توانائی 
مقاومت در مقابل قدرت سياسی و نظامی 

يد به مفاد زورگويان جھانی را ندارند با
قراردادھا که غارت کشورشان است وفادار 

 بمانند.  
دول امپرياليستی و بويژه امپرياليست آمريکا 
در اين ارگانھا از نفوذ تعيين کننده ای بر 
خوردار است و استراتژی مالی خويش را بر 
اين نھادھا تحميل ميکند. آنھا از اين ابزارھای 
، اقتصادی برای فشار سياسی به ممالک

تحريم و محاصره اقتصادی آنھا استفاده 
ميکنند. اين روش استعماری نوين است که 

 ٦ادامه در صفحه ....امکان چنگ اندازی

برقرار باد جمھوريھای شوروی  ،ی خلقھای ايرانزنده باد ھمبستگی مل
 سوسياليستی در ايران
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 ...ابزارھای اعمال نفوذ 
دول استعماری بر گمرک و واردات بی  

حساب و صادرات غير قابل کنترل ممالک 
مفروض و به ظاھر مستقل را فراھم ميآورد. 

پرده الزامات اقتصادی پنھان  استعمار در پس
ميشود. سابقا دول دست نشانده اختيار 
گمرکات خويش را در قبال دريافت وامھای 
خارجی در اختيار ممالک امپرياليستی قرار 
ميدادند که به فقر و اسارت ملتھا منجر ميشد. 
ھمان سياست در قالب سازمان تجارت جھانی 

ی به و اين بار در خدمت سرمايه ھای فرامليت
اجراء در ميآيند. افزايش بدھکاريھای 
کشورھای فقير در جھان به صدھا ميليارد 
دالر می رسد. آنھا وامھای دريافتی از منابع 
جھانی را به عنوان بھره وامھا مجددا به اين 

 مراکز منتقل می کنند. 
سازمان تجارت جھانی و صندوق بين المللی 

نه ھائی پول از ھمه دولتھا می خواھند تا يارا
را که بطور غير مستقيم به مردم می دھند تا 
بھای کاالھا را نازل نگھدارند برای سالمت 
رقابت و پيشرفت حذف نمايند. ما می توانيم 
تاثير اين پديده را در ايران مالحظه کنيم که 
رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی با فشار 
سازمان تجارت جھانی در پی تحقق شرايط 

ر عضويت در اين مجمع است. ولی آنھا بخاط
دول امپرياليستی اروپا و آمريکا با پرداخت 
ميلياردھا دالر بصورت مستقيم به کشاورزان 
اين کشور که قدرت رقابت با محصوالت 
ممالک کمتر توسعه يافته را که سطح دستمزد 
در آنھا نازل است ندارند قدرت رقابت آنھا را 

دامنه فقر بطور مصنوعی افزايش داده و به 
 در ممالک "دنيای سوم" دامن می زنند. 

ليبراليسم نوين اقتصادی که در زير پوشش 
موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاری(ام. آ. 
ای.) ميان شرکتھای چند مليتی به اجراء در 
آمده بود در جھان فاجعه ببار آورد. ھم اکنون 
ميلياردھا دالر سرمايه ھای امپرياليستی در 

فريقائی بکار افتاده است تا مواد ممالک آ
گياھی برای توليد بنزين در اروپا توليد کند. 
صدھا ھزار ھکتار زمينھائی که برای توليد 
مواد غذائی و رفع گرسنگی نياز ھست به 
زير کشت مواد گياھی مورد استفاده در 
صنعت ممالک پيشرفت صنعتی در اروپا 
بکار گرفته شده است. ممالک امپرياليستی 
می خواھند از اين طريق ھم درجه ميزان 
آلودگی محيط زيست را که در مجامع جھانی 
بر سر سھميه خود بر سر آن توافق کرده اند 
با مصرف بنزين گياھی کاھش دھند و 
دستشان در رقابت با ساير رقبای اروپائی 
خويش باز شود و ھم مواد غذائی برای مردم 

در آفريقا اروپا را با کمترين بھای تمام شده 
 توليد کنند. 

از اين گذشته سرمايه داری با ايجاد شرايط 
الزم برای خريد و فروش محصوالت 
کشاورزی و غذائی در بازار بورس به 
احتکار مواد اوليه زندگی مردم رسميت داده 
و به سخنی از فقر ميليارد ھا نفر سود ھای 
سرشار می برد. اين وضعيت  روز به روز 

قر و ثروت افزوده است. به شکاف ميان ف
حتی مراجع رسمی سازمان ملل اعتراف می 
کنند که قادر نيستند بر ضد گرسنگی در 
جھان اقدام کنند. بر اساس گزارش آنھا يک 

ميليارد نفر جمعيت جھان  ٩/٦ميليارد نفر از 
در گرسنگی بسر می برند. و اين در حالی 
است که انبارھای آذوقه پر است ولی مردم 

ريد آنرا ندارند. حتی سازمان جھانی قدرت خ
تغذيه اعتراف می کند ما با کمبود آذوقه 
روبرو نيستيم مشکل اصلی شيوه توزيع 
نابرابر آذوقه است. باين ترتيب ازھم اکنون 

قرار  ٢٠١٥اھداف سازمان ملل که در سال 
بود گرسنگی را به نصف برساند با شکست 

 روبرو شده است.       
شدن شرکتھای سنجش اخيرا با فعال 

اعتبارات دولتی يک عامل ديگر برای نفوذ 
سرمايه داران آمريکائی پيدا شده است. اين 
شرکتھا به تدوين جدولھائی مبادرت کرده اند 
که ظاھرا توان اقتصادی ممالک و شرکتھا را 
مورد سنجش قرار می دھد. اين شرکتھا با 
کالھبرداری و اخذ رشوه و يا با اعمال 

اقتصادی می توانند با يک اعالم  فشارھای
موضع رسمی در مورد وضعيت اقتصادی 
کشوری آنرا تا آستانه پرتگاه نابودی برسانند. 
امپرياليست آمريکا از اين وسيله برای اعمال 
فشار اقتصادی و سياسی نسبت به اروپائيھا و 
سرمايه ھای آنھا سود می جويد. ھمين امر 

ر پی ايجاد باعث شده که اروپائی ھا نيز د
شرکتھای نظير در اروپا بر آيند. و اين تضاد 
امپرياليستھا را از جمله در امور مالی 

 افزايش داده است.
روند جھانی شدن سرمايه در حال افزايش 
است. مرزھای جغرافيائی درھم می ريزد و 
امپرياليستھا سرزمينھای بی دفاعی را برای 

ميان  جوالن خود در پيش رو می يابند. رقابت
آنھا برای دست يابی به مواد اوليه، بازارھای 
فروش و دستمزدھای نازل افزايش می يابد. 
شرط نخست برای حفظ اين اوضاع برای 
ليبراليسم نوين بدور آنداختن پرچم 
آزاديخواھی و دموکراتيسم است. در تمام اين 
ممالک اختناق، تحميق عمومی، تحريک بر 

دن بر ضد اقليتھا برای سرپوش گذار
تضادھای اساسی جامعه، سرکوب جنبشھای 
مردمی و سنديکائی افزايش می يابد. 
ارتشھای عمومی ملی جای خود را با 
سربازان حرفه ای مزدور که پيوندی با مردم 

ندارند، تحت عنوان صرفه جوئی نظامی و يا 
"حمايت از صلح جھانی" تعويض می کنند 
 زيرا سرکوب مردم توسط اجيران به مراتب

ساده تر است از سرکوب آنھا توسط ارتشھای 
رسمی که بھر صورت از درون مردم بيرون 
آمده و حرفه ای نيستند. پرولتاريا بايد پرچم 
حمايت از آزاديخواھی و دموکراسی را 
برافرازد و در راس مبارزه مردم و 

 زحمتکشان قرار گيرد. 
***** 

     
 
 

 ...محيط زيست و 
ته بجای مانده است سرمايه داری زمينی سوخ

که در تکامل خود امکان زيست بشر را به 
خطر می اندازد. سرمايه داری امپرياليستی 
در ممالک خود قادر نيستند به زدودن 
سمومی که توليد کرده اند بپردازند. خاک آنھا 
به علت کوچکی می تواند به انبار سموم و 
آب بارانھای اسيدی و رودخانه ھا و درياھای 

و مزارع مملو از کودھای خطرناک آلوده 
شيميائی بدل شود. آنھا اين سموم را به صور 
قانونی و غير قانونی به ممالک تحت سلطه 
صادر می کنند. نيجريه، آلبانی، کوزوو و ... 
نمونه ھای بارز آن ھستند. صدمه ای که به 
جنگلھا، آبھای زير زمينی، افزايش گازھای 

اريھای ريوی سمی در فضا که به افزايش بيم
و پوستی منجر می شود، به منابع تغذيه 
دريائی وارد می شود زنگ خطر را به صدا 
درآورده است. در مقابل اين سياست نابودی 
محيط زيست به مصداق بعد از مرگ من چه 
دريا چه سراب مردم اين ممالک به مقاومت 
برخاستند و دولتھا را وادار کردند با تنظيم 

يط زيست بکوشند. قوانين در حفظ مح
بورژوازی امپرياليستی از اين اعتراض 
عمومی برحق ابزاری ساخت تا نخست به 
صنايع و فن آوری مدرنی دست يابد که آنرا 
در درجه نخست برای کسب رھبری در 
عرصه فن آوری بکار گيرد و با تبليغات 
فراوان سياست عامه پسند حفظ محيط ريست 

لمان در اين را جا بياندازد. امپرياليست آ
عرصه پيشتاز بود و رھبری فن آوری مدرن 
در اين زمينه را به کف آورد و با زور 
تبليغات و در کادر تضادھای امپرياليستی می 
خواھد آنرا به ساير امپرياليستھا نيز تحميل 
کند. زيرا در نتيجه توجه به محيط زيست 
بھای کاالھا افزايش يافته و از قدرت رقابت 

آلمان می کاھد. امپرياليستھای  امپرياليست
اروپائی با فشار آلمان و فشار افکار عمومی 
در داخل کشورشان و محدوديتھای جغرافيائی 

 ٧ادامه در صفحه ....که داشتند مجبور

ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی  



    

   ٧صفحه                                                             توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                      ١٣٨٩ماه   دی   –  ١٣٠شماره      

[Text eingeben] 

 ...محيط زيست و 
شدند به اين سياست تن در دھند و در پی  

حفظ محيط زيست که بی توجھی به آن 
تالش کنند.  عواقب وخيمی در آينده دارد

سخن از انرژی جايگزين به ميان آمد که بايد 
آنرا تکميل کرد تا در فردای جھان بدون نفت 
و گاز بتوان از اين انرژی برای بقاء بشريت 
استفاده نمود. اين انرژی جايگزين در بھترين 

در صد نياز انرژی اين ممالک  ٢٠حالت تنھا 
ی را با سطح توليد کنونی تامين می کند. برا

تقويت اين سياست که در حقيقت تقويت بخش 
معينی از بورژوازی صنعتی در اين عرصه 
است آلمانھا به کسانيکه به صرفه جوئی 
انرژی با توسل به انرژی جايگزين دست می 
زنند مزايای مالياتی و در حقيقت نوعی يارانه 
دولتی از مجموعه ثروت ملی در نظر 

 گرفتند.
ان که می شود روزی تبليغات امپرياليستی آلم

انرژی بادی و خورشيدی و... را جايگزين 
انرژی فسيلی و ھسته ای با اين سطح توليد 
کرد با سياست فروش کاالھای صنايع محيط 
زيستی آلمان صورت می پذيرد. انرژی 
جايگزين در واقع انرژی مکمل است و تنھا 
می تواند در کنار انرژی ھسته ای و فسيلی 

طول عمر منابع انرژی بفزايد. بقاء يابد و به 
توليد ابزار و وسايل و فن آوری انرژی 
جايگزين خود به انرژی متمرکز سنتی نياز 

 دارد. 
امپرياليست آمريکا که سر زمين وسيعی را 
در اختيار دارد به بھانه اينکه ھنوز 
پژوھشھای علمی نتوانسته ثابت کند که 
افزايش گرمای کره زمين ناشی از گازھای 

خانه ايست حاضر نيست به فشار اروپائی گل
ھا تن در دھد و اين امر مانند استخوان الی 
زخم در تمام ھمايشھای محيط زيست در 
جھان خودنمائی می کند. از اين گذشته نبايد 
فراموش کرد که امپرياليستھا محيط زيست را 
برای ساير ممالک جھان نيز آلوده می سازند 

ل خسارتی بپردازند و بجای آنکه به آنھا حداق
از آنھا طلب می کنند که از آلودگی محيط 
زيست جلوگيری کنند. در حقيقت امپرياليستھا 
می کوشند ابزار دفاع از محيط زيست را در 
پشت چھره انسانی وسيله ای کنند تا از تحول 
و تکامل صنايع در اين کشورھا جلوگيری 
کرده و از تکامل آنھا جلوگيرند. اين 

زير سلطه و به اصطالح غير کشورھای 
متعھد بايد تنھا انبار سموم ممالک 
امپرياليستی بوده و کاالھای خويش را از آن 
کشورھا وارد کنند. دولت چين و روسيه به 
زير بار اين فشار اروپائی ھا نرفته اند. 
چينيھا می گويند که مسئوليت بيش از يک 
قرن آلودگی محيط زيست به عھده مالک 

ست و حال که ما در پی تکامل و پيشرفته ا
گسترش صنايع خود ھستيم ما را به آلودن 
محيط زيست متھم می کنند. طبيعتا اگر 
ممالک امپرياليستی کوچکترين صداقتی در 
حفظ محيط زيست و جان انسانھا داشتند بايد 
حاضر می شدند که فنآوری و تجارب 
اکتسابی خويش را به بھای عادالنه در اختيار 

ملل نيز قرار دھند تا آنھا مجبور نشوند ساير 
راه اين ممالک را  از نو ادامه دھند و محيط 

 زيست را بيشتر بآاليند.
سياست حفظ محيط زيست برای ممالک 
پيشرفته که به بھای نابود کردن محيط زيست 
به گرده ديگران بار خود را به مقصد رسانده 
اند اين است که با علم کردن اين سياست از 

کامل و تحول صنعتی ساير ممالک ت
جلوگيری کنند. ھدف آنھا در واقع کسب سود 
حداکثر به بھای عقب نگھداشتن ساير ممالک 
است وگرنه چگونه می توان توضيح داد که 
به پاس قواعد و مقررات سازمان تجارت 
جھانی سرمايه ھای امپرياليستی به ممالکی 
ھجوم می برند که از جمله قوانين برسميت 
شناخته شده محيط زيست در آنھا کاربردی 
نداشته و توليد کاالی آنھا ارزانتر تمام می 
شود. به سخن ديگر محيط زيست را می شود 
در بجز در ممالک متروپل در ساير واحد 

سياسی به زير پا گذاشت. آيا اين -جغرافيائی
بھترين نمونه برای بی اعتقادی به مضمون 

ه رھائی انسانھا واقعی محيط زيست که بايد ب
 و سالمتی آنھا خدمت کند نيست؟ 

در ممالک متروپل با اين سياست عرصه 
ھای جديد ی از توليد وسايل و ابزار و 
محصوالتی بدست آمده که برای حفظ محيط 
زيست الزم است. اين ممالک اين محصوالت 
را به بھای گزاف صادر کرده و يا در بازار 

ين در حالی داخلی به فروش می رسانند و ا
است که ھماھنگ با آن محصوالت ارزان 
قيمتی از خارج از آن ممالکی وارد می کند 
که برای توليد آنھا ھيچيک از موازين محيط 

 زيستی رعايت نشده است.
از اين گذشته امپرياليستھا ابزار جديد حقوقی 
برای به زير سلطه کشيدن ممالک ضعيفتر 

محيط  اختراع کرده اند و آن حق آلودگی
است. به موجب اين حق ھر کشوری مالک 
سھميه معينی برای آلودگی ھوا می شود و 
چنانچه از اين سھميه تخطی کرد بايد جريمه 
بپردازد. وقتی پای حق به ميان آمد بی حقوق 
نيز عرض اندام می کند. اين حق را از آن 
جھت اختراع کرده اند تا بتوانند فورا آنرا 

لک امپرياليستی با فن زير پا بگذارند. مما
آوری مدرن که تا کنون بر اساس تخريب 
محيط زيست بدست آورده اند قادر اند از 
تاثير مخرب بسياری مواد آلوده زا جلوگيری 

کنند و در نتيجه به افزايش توليد پرداخته 
بدون اينکه از حد تعيين شده حق آلودگی 
تجاوز کرده باشند. اين امر برای ممالک 

فته و يا عقب مانده تر ممکن نيست توسعه نيا
و لذا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی 
باشد و بايد ھمواره در پس کاروان تمدن دوان 
دوان بدوند و ھرگز قادر نخواھند بود اين 
عقب ماندگی را جبران کنند. ايجاد حق 
آلودگی و تعيين سھميه برای آن، ساز و کاری 

عقب مانده تر برای کنترل توليد ساير ممالک 
است. کنترل صنايع ممالک وابسته بدست 

 ممالک متروپل می افتد. 
برسميت شناختن حد نصابی به عنوان حق 
آلودگی محيط زيست، در عمل به اين 
معناست که ھوا نيز به صورت کاال در می 
آيد و فروشی می شود. ديگر نمی شود ھوای 
مفت و مجانی تنفس کرد. روزی که انسانھا 

سياستھای انسان براندازانه سرمايه  بخاطر
داری مجبور شوند در خيابانھا با ماسک 
تنفسی حرکت کرده و در آينده با خود 
کپسولھای اکسيژن حمل کنند چندان دير 
نيست. سرمايه داری کاری را که بعد از 
خصوصی سازی با آب آشاميدنی مردم در 
جھان کرد با استفاده از حق خصوصی کردن 

ی مفت و مجانی می کند. ھر جا ھوا با ھوا
سخن از حق می رود ميزانی پديد می آيد تا 

 ناحقی را بذھن متبادر سازد.
حزب ما بر آنست که برای تامين انرژی  

الزم است مخلوطی  برای نسلھای آتی ايران
از انرژی جايگزين، ھسته ای و فسيلی 
متناسب با سطح پيشرفت فنون و علوم در 
کنار ھم مورد استفاده قرار گيرد و در تمام 
عرصه ھای فوق سرمايه گذاری شود تا 
ايران برای سالھای آينده از جھت تامين 
انرژی بی نياز باشد. از ھم اکنون بايد برای 
تامين انرژی در بيست تا سی سال آينده اقدام 

و روزی بايد  کرد. انرژی فسيلی فانی است
جای خويش را به استفاده از اشکال ديگری 

 انرژی بدھد.
راه نجات محيط زيست، تنھا راه برچيدن 
نظام سرمايه داری و جايگزينی آن با توليد 
برنامه ريزی شده حکومت جھانی 
سوسياليستی است. در روی کره زمين می 
توان قوانين اقتصادی و سياسی و حقوقی و... 

رای سوانح طبيعی، انتقال وضع کرد ولی ب
آب و خاک و وضعيت جوی که در يد اختيار 
انسانھا نيست نمی توان بر مبنای حقوق ملل 
مرزھای جفرافيائی ايجاد کرد. حفظ محيط 
زيست فرامرزی است و در دولت واحد 
جھانی که بدنبال سود حداکثر نيست مقدور 
است. تنھا دولتی می تواند محيط زيست را 

 ٨ادامه در صفحه ....سالمتی حفظ کند که

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی 
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 ...محيط زيست و 
انسان برايش در مرکز توجه باشد و نه کسب  

سود حداکثر، تنھا دولتی می تواند محيط 
زيست را حفظ کند که قانون اساسی توليدش 
رفع نيازمنديھای مادی و معنوی انسانھا باشد 
و انسان را در مرکز توجه خود قرار دھد و 

اسيش را کسب سود حدااکثر نه اينکه قانون اس
بداند و اقتصادش را چنين لوکوموتيوی به 
حرکت در آورد. ولی اين قانون اساسی توليد 
که انسان در مرکز توجه اش است قانون 

 اساسی اقتصاد سوسياليستی است.
بايد مبارزه برای حفظ محيط زيست را با 
سوسياليسم پيوند زد و به اين مبارزه 

آنرا از جنبه رفرميستی  دورنمای تحقق داد و
 و بی و بو خاصيتی در آورد. 

 
***** 

     
 
 

 ...مبارزه با نھضتھای 
نظر مبارزه ايدئولوژيک دنيای با دين را 
عليه دنيای بی دين بسيج کردند. جنبش 
مبارزه با بی خدايان را در ھمه جا راه 
انداختند. مسلمانان درون شوروی، در قفقاز و 

ک دور شوروی بر ضد آسيای ميانه و ممال
کمونيستھا تحريک شدند. امپرياليستھا در تمام 
اروپا ديکتاتورھا را برای مبارزه عليه 
کمونيسم بر سر کار آورده و جنبش ضد 

بلشويکی ايجاد کردند و به شوروی -يھودی
حمله نمودند و در اين عرصه مسلمانان نازی 
و مرتجع يار و ياور آنھا بودند. نازيھا ارتش 

انان داشتند تا بر قفقاز و آسيای ميانه مسلم
حاکم شوند. وقتی نازيھا در استالينگراد 
شکست خوردند و رنگ جھان سرخ شد 
امپرياليستھا تمام اين تجربيات نازيھا را به 
کار گرفتند تمام مسلمانان ضد کمونيست را به 
خدمت خود در آورده و جنبشی عظيم ضد 

پاکستان کمونيستی از اندونزی تا مراکش و 
نوظھور براه انداختند. کمربند سبز ضد 
کمونيستی از بعد از پايان جنگ جھانی دوم 

استالينی -بدور شوروی سوسياليستی لنينی
کشيده شد. کشتار کمونيستھا در ايران، 
عراق، اندونزی، سودان و... در متن چنين 
سياستی انجام گرفت. البته کمونيستھا می 

بی پرھيز کنند، کوشيدند از مبارزه ضد مذھ
زيرا مبارزه با مذھب که ريشه اش در نادانی 
انسانھاست امری طوالنی است و بايد آنرا در 
رابطه با مبارزه طبقاتی برای ارتقاء آگاھی 
مردم بکار گرفت. برای کمونيستھا مبارزه 

سياسی مھم بود و نه مبارزه فلسفی. در اين 
عرصه کمونيستھا موفقيتھای فراوانی داشتند 
و از بسياری از جنبشھای آزاديبخش که رنگ 
مسلمانی داشت از نظر ارزش سياسی آن و 
جنبه استقالل طلبانه و ضد امپرياليستی آن به 
حمايت پرداخته و  از مبارزات آزاديبخش 
مردم الجزاير، مصر، ليبی، مراکش، عراق، 
فلسطين و اندونزی به حمايت برخاستند و 

ضد کمونيستھای  تحريکات امپرياليستھا را بر
بی دين خنثی کرده و مبارزه را به عرصه 
سياسی به جای مذھبی کشاندند. آنھا از اين 
طريق کمر استعمار را شکاندند و ضربات 

 مھلکی به امپرياليستھا وارد کردند.
پس از تغيير ماھيت سوسياليستی اتحاد 
جماھير شوروی و تسلط رويزيونيستھا بر 

اوزگر و سلطه حزب،  روسيه به کشوری تج
جو تبديل شد به چکسالواکی تجاوز کرد و 
افغانستان را نيز به اشغال خود در آورد. 
اشغال افغانستان منجر به آن شد که 

اسالمی -امپرياليستھا از ھمه امکانات مذھبی
که در اختيار داشتند برای بسيج مسلمانان 
عليه بی دينی روسھا که ھنوز ھم عوامفريبانه 

يست می ناميدند سود جويند. يک آنھا را کمون
حرکت و سازماندھی اسالمی ضد کمونيستی 
جھانی بنام جھادگران در کنار سازماندھی 

 صدھا ساله سنتی مذھبيون ايجاد شد. 
فروپاشی امپراتوری روسيه با تھاجم تبليغاتی 
"نظم نوين جھانی" امپرياليست آمريکا 
روبرو بود. حال بايد دنيا بر اساس توازن 

روی جديد تقسيم می شد و  تقسيم مجدد آن ني
در دستور کار بود. در اين فاصله با 
سرنگونی رژيم سلطنت در ايران يک 
حکومت اسالمی بر ضد منافع آمريکا در 
منطقه بر روی کار آمد که نقش مھمی بويژه 
در ممالک اسالمی بازی کرد. در اينجا ديگر 
به آن غول اسالم سبز محمدی نيازی نبود. 

ين غول به مزاحمی برای تقسيم مجدد جھان ا
بدل شده بود. بايد اين غول را مھار می کردند 
و از بين می بردند. ساموئل ھانتيگتون 
انديشمند يھودی تبار آمريکائی با آماده کردن 
زمينه فکری مبارزه با مسلمانان و خطر آنھا 
و خطر چينيھا و روسھا و ھنديھا و... را 

ن مبارزه ضد اسالمی با آماده گردانيد. اي
مقاومت مردم مسلمان جھان روبرو شد زيرا 
آنھا می ديدند که در پس اين تھاجم سلطه 
گرانه و جھانخوارانه که به بھانه مبارزه عليه 
"تروريسم" صورت می گيرد نقض حقوق 
ملل، نقض حقوق بشر، غارت منابع طبيعی و 
بويژه تالش برای تصرف انحصاری منابع 

جھان صورت می گيرد که در انرژی در 

مرکز آن نفت و گاز و اورانيوم است. آنھا در 
ھمه جا به مقاومت در مقابل امپرياليستھا 
دست زدند. ھدف امپرياليستھا در اين کارزار 
سرکوب ملتھا و به اسارت در آوردن 
آنھاست، ھدف امپرياليستھا از بين بردن 
خرافه مذھب نيست. بھمين جھت نيز به 

سيحيت و يھوديت متوسل می شوند و تقويت م
حقوق مسلمانان را در جھان لگدمال می 
نمايند. حمله آمريکا به عراق با تحريکات 
مذھبی در آمريکا و اعزام ھزاران مامور 
مذھبيون آمريکائی با ھواپيماھای نظامی به 
عراق ھمراه بود. از اين گذشته شکست 
سوسياليسم در شوروی به پاس خيانت 

ستھا دورنمای مبارزه سياسی را از رويزيوني
مردم گرفت و آنھا را به سرگيجه دچار نمود. 
در ممالک عربی شکست ناسيوناليسم عرب 
در جنگ شش روزه با اسرائيل خالئی ايجاد 
کرد که توسط بنيادگراھای اسالمی پر شد. 
زحمتکشان و پابرھنگان و ستمکشان يدی و 

می فکری که اميدھای خويش را برباد رفته 
ديدند به سالح مذھب برای رھائی از قيد 
اسارت و بازگشت به اصل پناه بردند و در 
زير رنگ مذھبی که در اين ممالک سابقه 
طوالنی دارد بر ضد اجانب به مبارزه 
برخاستند. مبارزه مردم عراق بر ضد اشغال 
امپرياليستی و يا مبارزه مردم لبنان و فلسطين 

مبارزه ضد بر ضد اشغال صھيونيستی يک 
امپرياليستی و برای رھائی ملی است حتی 
اگر رنگ مذھبی داشته باشد، حتی اگر 
ايدئولوژی اسالمی بر آن حاکم باشد. ھر 
جنگ و مبارزه ای امری سياسی است و 
ماھيت اين مبارزه سياسی برای تعيين 
خصلت اين مبارزه مھم است. باين جھت 
تئوری مبارزه دو قطب ارتجاع "اسالم 

سی و نظاميگری آمريکا" يک تئوری سيا
ارتجاعی و صھيونيستی است که برای 

 سرکوب مبارزه ملتھا آفريده اند.
برخورد به نھضتھای مذھبی در جھان و 
ايران بايد از اين منظر مورد ارزيابی  قرار 
گيرد. حزب کار ايران(توفان) مبارزه 
روشنگرانه مذھبی را تنھا در متن مبارزه 

ی پذيرد و از مبارزات طبقاتی م-سياسی
رھائی بخش ملتھا بر ضد امپرياليستھا 
صرفنظر از نژاد، مذھب، رنگ پوست، 
زبان، بزرگی و يا کوچکی آنھا به دفاع بر 
می خيزد. شمشير کشی عليه مذھب فقط به 
انحراف مبارزه کمک می کند و در خدمت 
امپرياليستھا خواھد بود. از ھمين سالح 

ست آمريکا از رژيم مذھبی بود که امپريالي
 ٩ادامه در صفحه ....جمھوری اسالمی 

 دست امپرياليستھا از ايران کوتاه باد
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 ...مبارزه با نھضتھای 
استفاده برد تا مبارزه مردم يوگسالوی را 
برای حفظ تماميت ارضی خويش سرکوب 
کنند. مذھب بطور کامل در اختيار ارتجاع و 

 امپرياليست قرار گرفت.
برای امپرياليستھا ھر کس که در مقابل آنھا 

ت دست زند تروريست محسوب می به مقاوم
شود. واژه تروريست جای واژه کمونيست در 
گذشته را گرفته است. آنھا ملتھای خويش را 
با خطر تروريسم که می خواھد شيوه زندگی 
آنھا را برھم زند تحريک کرده و ميھراسانند. 
اين تبليغات به ويژه در آمريکا بسيار عميق و 

می دھد که گسترده است. تجربه عملی نشان 
در تمام عمليات تروريستی که در آمريکا و 
اروپا صورت گرفته است تا قبل از حمله 
آمريکا به اين ممالک و حتی تا زمان تھيه اين 
گزارش نه يک عراقی و نه يک افغانی 
شرکت داشته است در حالی که کشور آنھا را 
به عنوان مراکز تروريسم اشغال کرده اند و 

کشند بطوريکه اين مردم مردم عادی را می 
امروز به مقابله با نيروھای اشغالگر 
برخاسته خواھان خروج بی قيد و شرط آنھا 
از کشورشان ھستند. افغانستان که به پاس 
توافقات پاکستان، عربستان سعودی و آمريکا 
به مرکز آموزشھای جھادگران اسالمی بدل 
شده بود امروز مرکز جھادگران نيست آنھا 

ا مرکزی داشته باشند مرکز خويش اگر اساس
را به پاکستان نقل مکان داده اند و ديگر کسی 
برای آموزش عمليات تروريستی از اقصی 
نقاط جھان به افغانستان نمی رود که در 
اردوگاھھای القاعده که افغانی نيستند دوره 
ببيند. برعکس تمام ھواداران القاعده از 

من، ممالک عربی نظير عربستان سعودی، ي
مراکش، الجزاير، مصر و... بر می خيزند و 
بتدريج به گروھھای خود مختار و با شکل 
سازمانی "ِول" که مستقال مبارزه تروريستی 
با آمريکا می کنند بدل شده اند. اينک ما با 
يک جنگ نامتقارن روبرو ھستيم که امکان 
پيروزی نظامی بر آن وجود ندارد. حتی 

به معنی پيروزی بر  کشتن اسامه بن الدن نيز
جھادگران اسالمی نيست. امپرياليست آمريکا 
با تروريسم دولتی و تجاوزکارانه وضعيتی 
را در جھان خلق کرده که ديگر قابل کنترل 
نيست. تروريسم کنونی تا آنجا که با کمک 
مالی عربستان سعودی در پاکستان، عراق و 
فلسطين و لبنان و سودان و نظاير آنھا تامين 

شود و به تضعيف نفوذ ايران و يا شيعيان  می
در منطقه می انجامد، در کادر منافع 
امپرياليستھا نيز خواھد بود. آنھا با اين 
تروريسم موافقند. اين تروريسم چند منظوره 
است و بھمين جھت نيز نمی توان تحت نام 
تروريسم با آن مبارزه کرد. زيرا تروريسم به 

وريسم خوب در خوب و بد بدل می شود و تر
خدمت منافع امپرياليستھا عمل می کند. بدی و 
يا خوبی تروريسم با درجه خدمت به منافع 
امپرياليستی محک زده می شود و تناقض 
گوئی امپرياليستھا و صھيونيستھا از ھمين جا 
ناشی می گردد. ترور رھبران حماس در 
دوبی به زعم آنھا تروريسم دولتی نيست زيرا 

اليستھا را در نظر داشته است ولی منافع امپري
عکس آن تروريسم محسوب می شود. راه 
غلبه بر تروريسم دھنه زدن به امپرياليسم و 
تروريسم امپرياليستی و صھيونيستی است. 
ملتھای جھان راھی جز مقاومت در مقابل 
زورگوئی و غارت جھان و بھره کشی و... 
ندارند و در شرايط فقدان يک نيروی متمرکز 

نقالبی با دورنمای نابودی امپرياليسم و ا
استقرار سوسياليسم ھمواره در فراز و نشيب 
جريانھای انحرافی سردرگم خواھند بود. اين 
مبارزه با تمام نيرو به جلو می رود عليرغم 
تبليغات ايدئولوژيک امپرياليستھا و يا نامی 

 که از نظر تبليغاتی بر آن می گذارند.  
***** 

     
 

 يسم وصلح در...صھيون
نمی شود صلح کرد. شرط ھر صلحی پايان 
اشغال است وگرنه اين ملتھا و از جمله ملت 
فلسطين حق دارد اشغالگران را بتاراند. 
مبارزه مردم فلسطين که به نيابت ھمه مردم 
جھان بر ضد اشغالگری صورت می گيرد 
مورد حمايت يھوديان مترقی نيز قرار دارد. 

ش رھائی بخش فلسطين صلح در قاموس جنب
قراردادی بر شالوده فلسطينی آزاد و مستقل و 
کشوری قابل بقاء در تمام زمينه ھاست. مردم 
تارانده شده فلسطينی بايد بتوانند به سرزمين 
مادری خويش باز گردند. اسرائيل کشوری 
در منطقه است که امنيت ساير ممالک را به 

تھديد  خطر انداخته و با دارا بودن بمب اتم و
ساير کشورھا و از جمله ايران باينکه آنھا را 
ھدف تجاوز قرار می دھد محيط متشنجی 
ايفاء کرده است. قدمت نقش خرابکارانه 
اسرائيل به قبل از انقالب بھمن در ايران و 
روی کار آمدن جمھوری اسالمی برمی 
گردد. دولت صھيونيستی اسرائيل که قصد 

ک آزمايش تجاوز به ايران را داشت در ي
مقدماتِی جنگی در مرزھای لبنان، با آن چنان 
شکست فضيحت باری از مردم لبنان به 

لبنان روبرو شد که آرزوی هللا رھبری حزب ا
تجاوز به ايران را برای مدتھا به فراموشی 
سپرد. دولت اسرائيل حتی به پيشنھاد 
عربستان سعودی مبنی بر اينکه به مرزھای 

پذيرش دو دولت  برگردد و با ١٩٦٧قبل از 
اسرائيلی و فلسطينی امنيتش را تضمين نمايد 

و به بحران خاتمه دھد عمال پاسخ منفی داد 
 زيرا اسرائيل در پی تسخير منطقه است. 

بنظر حزب ما اسرائيل عامل تشنج در منطقه 
و سرپل امپرياليست آمريکا در خاورميانه 
برای کنترل بر منابع بزرگ انرژی فسيلی و 

برای ممانعت از دست يابی کشورھا به اخيرا 
انرژی ھسته ای است. تا زمانيکه اسرائيل از 
صھيونيسم نژادپرستانه دست برندارد، 
سرزمينھای اشغالی را ترک نکند و از 
بازگشت مردم فلسطين به سرزمينشان جلو 
نگيرد و استقالل وموجوديت يک کشور 
فلسطينی را برسميت نشناسد امکان استقرار 

 ر منطقه نيست. صلح د
اسرائيل دشمن استقالل و تماميت ارضی 
ايران است و به جنبشھای تجزيه طلبانه، 
سلطنت طلبانه و بخشی از "اپوزيسيون چپ 
ايران" که اسرائيل را کشور دموکراتيک می 
خواند و می خواھد در ايران "سوسياليسم 
کيبوتسی" مستقر کند از ھر نظر ياری می 

ايران جدا شوند.  رساند تا بخشھائی از
اسرائيل سگ پاسبان امپرياليست آمريکا در 
منطقه است. امپرياليستھا به تمام جنايات 
صھيونيستھا صحه می گذارند و بر روی 
اعمال ننگينش ماله می کشند و در مراجع 
جھانی عليرغم ادعاھای کاذبانه حمايت از 
حقوق بشر مانع از آن است که اسرائيل به 

ق بشر و جنايتکار جنگی عنوان ناقض حقو
محکوم شود. منافع ملی ايران در شکست اين 
منبع تشنج و دسيسه در منطقه و تحقق آمال 

 مردم فلسطين است. 
حزب کار ايران(توفان) از مبارزه ملت 
فلسطين برای رھائی ملی صرفنظر از 
ايدئولوژی آنھا حمايت می کند و اين مبارزه 

داند. رھائی بخش را حق مشروع آنھا می 
حزب کار ايران(توفان) نقش سازشکارانه 
جناحی از فلسطينيھا را که در صدند قرارداد 
اسارت آور اسلو را با تغييرات به مراتب 
ارتجاعيتر بپذيرند افشاء کرده و آنھا را 
محکوم می کند. اين جناح به ساز 
صھيونيستھا در منطقه می رقصند و شيشه 

 عمرشان در دست صھيونيستھاست.  
  

 حقوق بشر و حقوق ملل
برای کمونيسم انسان در مرکز جھان قرار 
دارد. کمونيستھا سالھاست برای حقوق انسان 
ھا مبارزه کرده و می کنند. اصل رھائی بشر 
از اسارت يکی از اصول اعتقادی 
کمونيستھاست. آموزگاران کمونيسم نوشتند 
که بايد به بھره کشی انسان از انسان خاتمه 

عه ای را بنياد نھاد و پابرجا داد و جام
نگھداشت که اين اصل را شالوده زندگی 

 ١٠ادامه در صفحه ....اجتماعی خويش 

را بی قيد و شرط ترک کنندو افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر تجاوزگرانِ 



    

   ١٠صفحه                                                             توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                      ١٣٨٩ماه   دی   –  ١٣٠شماره      

[Text eingeben] 

 صھيونيسم وصلح در...
قرار دھد. ولی کمونيستھا انسانھا را مجرد و 
صرفا فيزيکی نمی بينند. انسانھا موجودات 
اجتماعی اند و در اين مناسبات پرورش يافته 

گر و متجاوز در ميان خود اند. آنھا ھم ستم
دارند و ھم ستمکش و قربانی تجاوز. دره فقر 
و ثروت آنھا را از يکديگر جدا می کند. آن 
جامعه انسانی که کمونيستھا در پی آن ھستند 
جامعه ايست که چنين دره ای در ميان آن 
نباشد و سرانجام رھائی انسان فرا رسيده 

ن جامعه باشد. بنظر کمونيستھا راه نيل به چني
ای مبارزه طبقاتی و استقرار ديکتاتوری 

 پرولتارياست.
به ھمين جھت کمونيستھا حقوق بشر را امری 
انتزاعی و مجرد نمی بينند. آنھا اين مقوله را 

 در ارتباط با مبارزه طبقاتی قرار می دھند. 
آنچه به عنوان اعالميه جھانی حقوق بشر به 

ا گامی تائيد مراجع جھانی رسيده است طبيعت
به جلوست و پاسخی به بی حقوقی انسانھا در 
مقابل نظامھای فئودالی، مذھب و سرمايه 
داری امپرياليستی است. اين حقوق را بشريت 
در مبارزه دائمی خويش تا به اين حد کسب و 
تثبيت کرده است. ولی اين اعالميه مفاھيم 
ايدئولوژی سرمايه داری را که مالکيت 

ه و اساس بھره خصوصی را مقدس شمرد
کشی انسان از انسان را نفی نمی کند در خود 
جا داده است. در اين منشور سخنی از حق 
انسانھا برای کار دائمی در ميان نيست زيرا 
بايد دست سرمايه داران در اخراج کارگران 
باز باشد، بايد حضور ميليونھا بيکار را برای 
ايجاد دلھره و زھر چشم گيری از ميليونھا 

سانھای شاغل پذيرفت تا به بھانه رقابت ان
سطح دستمزدھا نازل باشد و... بھمين جھت 
-نمايندگان شوروری سوسياليستی لنينی

استالينی در مجمع عمومی سازمان ملل به 
اين سند رای ممتنع دادتد زيرا اساس آن يک 
سند صوری بورژوازی است که با جمالت 
ی زيبا تزئين شده است بدون آنکه راه ماد

تحقق واقعی حقوق انسانھا در آن منظور شده 
 باشد. 

حزب کار ايران(توفان) حامی حقوق بشر 
است و راه نيل به آن را که استقرار جامعه 
کمونيستی است نشان می دھد. اين صميميت 
کمونيستھا در بيان حقايق است. در غير اين 
صورت نشخوار واژه ھای تزئينی برای 

د نيست بلکه اگر سخنرانيھای غرا چاره در
از روی نادانی سياسی نباشد با ھدف فريب 
افکار عمومی صورت می گيرد. حزب ما 
اغالميه کنونی حقوق بشر را ماھيتا يک 
اعالميه بورژوائی با تمام مزايا و مضرات 
آن تحليل کرده ولی وجود آنرا دستآورده 

مبارزه ملتھا می داند. اين مبارزه خونين و 
مردم بوده است که منجر مستمر صدھا ساله 

باين شده اين گام بزرگ در جوامعی که 
خونخواران کوچکترين توجھی به انسان 
وانسانيت نمی کردند برداشته شود. برسميت 
شناختن اين حقوق و دفاع از آن دفاع از يکی 
از دستآوردھای تاريخی بشريت تا لحظه 
کنونی است. وظيفه کمونيستھا نفی اين 

امل اين دستآورد بر اساس دستآورد نيست تک
و بر شالوده آنچه ھست می باشد. عقب نشينی 
از اين دستآوردھا عدم درک مبارزه 
دموکراتيک و خدمت به ارتجاع سياه است. 
کمونيستھا ھمواره بايد مبارزه برای تحقق 
حقوق بشر را در رابطه با مبارزه طبقاتی 
مورد تحليل قرار دھند و خواستھای مشخص 

له نفی تقدس مالکيت خصوصی خود از جم
بر وسايل توليد و حق کار برای ھمه و نفی 
بھره کشی انسان از انسان را طرح کرده و 

 توضيح دھند.
حقوق ملل نيز حقی است که پس از استقرار 

استالينی و -سوسياليسم در شوروی لنينی
شکستن کمر نظام استعماری کھن و پايان 

فرانسه عصر امپراتوری فرتوت انگلستان و 
و... بعد از جنگ جھانی اول برسميت شناخته 
شده است. ملتھای جھان با مبارزه و تالش 
خويش سرزمين خود را از زير سلطه 
قدرتھای استعمارگر رھائی داده و دولتھای 
مستقل از نظر سياسی بوجود آوردند. حقوق 
ملتھا و استقالل کشورھا دستآورد سالھا 

بود. تغيير توازن  مبارزه استقالل طلبانه آنھا
قوای جھانی، پيدايش جنبشھای عظيم 
کارگری، سوسياليستی و ضد استعماری و 
دموکراتيک شرايطی را ايجاد کرد که 
امپرياليستھا ناچار شدند اشکال نوين استعمار 
را آزمايش کنند. استعمار کھن جای خويش را 
به استعمار نوين بخشيد. اين شرايط جديد و 

سی، امپرياليستھا را فشار موج دموکرا
واداشت حقوق ملتھای را به رسميت بشناسند 
و مانند سابق در جامعه ملل، آنھم با بی 
شرمی و صراحت لھجه و طلبکاری و بديھی 
بودن، ممالک را بر اثر تناسب قوای خودی 
ميان خودشان با خط کش تقسيم نکنند. وقتی 
امپرياليستھا ديدند که مبارزه ملل برای 

و آزادی زمينه رشد سوسياليسم و استقالل 
تشديد مبارزه طبقاتی را ايجاد کرده است، 
وقتی ديدند که مبارزه ملی بخشی از مبارزه 
عمومی ضد امپرياليستی شده است و تنھا با 
اين دورنما امکان حرکت به جلو، بقا و 
پيگيری را دارد به ھراس افتاده و حقوق 

س ھمه ملتھا را برسميت شناختند. بر اين اسا
ملل در قالب ممالک خويش دارای حقوق 

برابرند. اين اصل دموکراتيک مافوق نوع 
ايدئولوژی، مذھب، کميت و کيفيت، رنگ 
پوست و نژاد، بزرگی و يا کوچکی، درجه 
سطح فرھنگی، زبان و... قرار دارد و برای 

 کوبا ھمانقدر معتبر است که برای آمريکا.
تآورد حزب کار ايران(توفان) از اين دس

بشريت که در مبارزه ضد استعماری و ضد 
امپرياليستی بوجود آمده است حمايت می کند. 
ما حقوق ملل را که پاسخی به سرکوب و بی 
حقوقی آنھا در طی قرنھا بوده است برسميت 
می شناسيم. اين حقوق در دوران رشد 
سرمايه داری شکل گرفت و در قالب 

تراک نھضتھای ملی با تکيه بر مجموعه اش
ثابتی از سرزمين، زبان، عوامل تاريخی، و 
ھمبستگی اقتصادی، ساختمان فرھنگی و 
روحی بروز کرد و ما بارھا گفته ايم که اين 
مبارزه ملی در دوران امپرياليسم، در دورانی 
که سياست استعماری درھم شکسته شده 
است، برای کسب استقالل سياسی و تشکيل 

می انقالبی و دول ملی بخشی از مبارزه عمو
ضد امپرياليستی خلقھای جھان و طبقه کارگر 
جھان بوده و جھت گيری آن به سمت جلو 
يعنی با گرايش به جامعه بدون طبقه ماھيتا 
مترقی خواھد بود زيرا اين مبارزه در بطن 
خود مبارزه ضد استعماری و نفی مناسبات 
گذشته را پنھان دارد و بازگشت به گذشته را 

رتجاعی می داند. ما ھمواره بر بطور عينی ا
آن بوده ايم که مبارزه ملی يک مبارزه 
طبقاتی است و از منظر مبارزه طبقاتی بايد 

 به آن نگريسته شود. 
 

***** 
     

 
 ... تجزيه کردن ممالک

می دھند. امروز سخن بر سر تجزيه نيجريه، 
سودان شمالی جنوبی و دارفو و نظاير اينان 

ميانه طرح کردستان است. در منطقه خاور
بزرگ که بايد يک اسرائيل دوم در منطقه 
ايجاد کند کم و بيش مطرح می شود. رھبران 
کرد بدون پرده پوشی با آمريکا و اسرائيل 
ھمکاری می کنند و حامی تجاوز آمريکا به 
ايران ھستند. از تقسيم عراق به سه منطقه 
صحبت می شود و تالشھای تجزيه طلبانه ای 

و حمايت مالی سازمانھای  به تحريک
جاسوسی غرب و بويژه موساد اسرائيل در 
ايران برای جدائی آذربايجان، کردستان، 
خوزستان و بلوچستان صورت می گيرد. 
ھدف از اين تحريکات روشن است. يک 

يه شده امکان غارت و کنترلش ايران تجز
 ١١ادامه در صفحه ....امپرياليستھا برای

با طبقه کارگر از شرايط پيروزی بر نظام است روشنفکران زنان،، پيوند جوانان
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[Text eingeben] دم چرا نشستين   ايران شده فلسطينمر  

 ... تجزيه کردن ممالک
پرسود تر بوده و خطرش برای عربستان 
سعودی و امارات متحد عربی و کويت کمتر 
می باشد تا يک ايران متحد و قدرتمند که در 
منطقه موی دماغ امپرياليستھا باشد. اگر پس 
از انقالب اکتبر امپرياليستھا سياست تجزيه 
ايران و تفرقه آنرا خاتمه يافته دانستند و با 

خان در پی ايجاد  روی کار آوردن رضا
تمرکز قدرت در مرکز شدند تا بھتر بتوانند 
بقول خودشان با نفوذ بلشويکھا مبارزه کنند، 
وضعيت امروزی بيشتر بدوران قبل از 
انقالب اکتبر شبيه است و معلوم نيست قرار 

در دستور کار سياست راھبردی  ١٩٠٧داد 
 امپرياليستھا قرار نگيرد. 

کن بيکی از ابزار تفرقه بيانداز و حکومت 
سياست راھبردی امپرياليستھا بدل شده است. 
باين جھت کمونيستھای توفانی بايد با ھشياری 
در دوران امپرياليسم به اين تحوالت توجه 
داشته باشند که مضمون سياسی ھر مبارزه 
"ملی" چيست و تا چه حد به امپرياليستھا و 
صھيونيستھا ضربه می زند. اين تنھا معيار 

خيص عمال امپرياليستھا در منطقه و تش
نيروھای انقالبی است. ھرگونه تالشھای 
تجزيه طلبانه را که زير نام "حق تعيين 
سرنوشت خلقھا" علم می کنند بايد از اين 
نقطه نظر و در متن اين مبارزه مورد 

 ارزيابی قرار داد.  
***** 

     
 

 در پشتيبانی از مبارزات...
ا کنند و آماج حمله را برای اسرائيل دست و پ

از روی اسرائيل برداشته و متوجه جنبش 
مردم فلسطين گردانند. حزب ما اين دسيسه 

ھای امپرياليستی و صھيونيستی را محکوم 
کرده و معتقد است که ھرگز صلحی با 
اسرائيل اشغالگر و متجاوز نمی تواند بوجود 
آيد. صھيونيستھا بايد در درجه نخست خاک 

دون قيد و شرط ترک کنند. صلح فلسطين را ب
با نيروی اشغالگر به معنی خيانت ملی و تائيد 
ادامه اسارت است. رژيم محمود عباس که 
ديگر رسميت قانونی ندارد نماينده مردم 
فلسطين نيست و نمی تواند بازگوی خواستھا 
و آمال مردم فلسطين باشد. رژيم محمود 

و عباس فاقد حمايت توده ھای فلسطينی است 
بھمين جھت امضاء ھای وی فاقد اعتبار 
قانونی و ارزش عملی است. تالشھای 
امپرياليستھا و صھيونيستھھا تا محمود عباس 
را نماينده مردم فلسطين جا زنند و با وی بر 
سر نفی خواستھای مردم فلسطين و ادامه 
اسارت آنھا به توافق برسند با شکست قطعی 

 روبرو شده است.
توفان) از مبارزات مردم حزب کار ايران(

فلسطين دفاع می کند. اين مبارزه ليکن يک 
مبارزه موھومی نيست. رھبری اين مبارزات 
در شرايط کنونی بطور عينی و مستقل از 

 خواست ما در دست سازمان حماس است.
دشمنان مردم فلسطين و ياران اسرائيل می 
کوشند به اين بھانه، مبارزه مردم فلسطين را 

نند. ولی حزب ما اعالم می کند که تخطئه ک
حمايت از مبارزه مردم فلسطين ھرگز به 
مفھوم حمايت از ايدئولوژی ارتجاعی 
سازمان حماس نيست. نه تنھا ايدئولوژی 
حماس ارتجاعی است بلکه ھر ايدئولوژی 
ديگری نيز بغير از سوسياليسم يک 
ايدئولوژی ارتجاعی است و منوط به سازمان 

د. کمونيستھا نمی توانند به حماس نخواھد بو
صورت غير علمی مبنای ارزيابيھای خويش 

را بر مالک ايدئولوژی استوار سازند. 
کمونيستھا با تحليل مشخص از شرايط 
مشخص اتخاذ سياستھا را مبنای تحليل خويش 
قرار می دھند. آن سياستی که در خدمت 
آزادی مردم فلسطين از قيد اسارت 

يستھا باشد بايد مورد امپرياليستھا و صھيون
حمايت ما قرار گيرد. اين تنھا روش علمی در 
برخورد به واقعيت جنبش مردم فلسطين 

 است. 
حزب ما بر آن است که دفاع از جنبش مردم 
فلسطين نه يک دفاع ايدئولوژيک بلکه يک 
دفاع سياسی است. اين رھنمود است که بايد 

 مبنای تحليل در مورد جنبشھا قرار گيرد.
***** 
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تجزيه کردن  
 ممالک

نقل از سند گزارش سياسی حزب کار 
 ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب

از قديم ملتھا در تجربه خود گفته اند
يکدست صدا ندارد. اين تجربه بدان
مفھوم است که اتحاد و ھمبستگی
موجب نيروی بيشتر و نيروی بيشتر

ترده تر ضامن پيروزی و موفقيت گس
خواھد شد. تجربه يوگسالويزه کردن
بالکان و يا تجزيه کردن عراق و يا
تجزيه ھندوستان بزرگ به سه کشور
ھندوستان و پاکستان و بنگال دش
نشان می دھد که امپرياليستھا در پی
تجزيه کشورھا ھستند. اين تجزيه به
آنھا امکان می دھد بخشھای جداگانه

آنھا  ز، اآورندرا به زير نفوذ خود در 
مستعمره بسازند و بھتر آنھا را غارت

 نی، بوسنمونه ھای کرواسی کنند.
، ممالک بالتيک ،، کوزووھرزه گوين

در مقابل ماست که به ممالک
مستعمره بدل شده اند. ھمين روش را
امپرياليستھا در مورد چين و روسيه

 ١٠... ادامه در صفحه  در پيش

ريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است."توفان" نشريه "حزب کارايران"حزب واحد طبقه کارگر ايران سخنی با خوانندگان: نش
ی ما است. اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. نظريات و پيشنھادات خودرا برا

 ارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. به ما کمک مالی رسانيد،ارسال داريد. م
انيد، ھزينه ری رسزيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ھا، ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمنديم. در توزيع اين نشريه ما را يا

 گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.

 زب کار ايران(توفان)قطعنامه کنگره چھارم ح

در پشتيبانی از مبارزات مردم فلسطين برای  
 آزادی ملی

پاکسازی قومی فلسطينيھا و تاراندن آنھا از اسرائيل که اکثر ،با تشکيل دولت اسرائيل
، که رھبران آن ھمزمان رھبرانی تروريستیا، بوسيله سازمانھسکنه آن فلسطينيھا بودند

. دولت اسرائيل خود را رسما دولت يھود می داند و غيرشت، آغاز گدولت اسرائيل بودند
يھوديان در آن سرزمين به عنوان شھروند با حقوق برابر حق زندگی ندارند. دولت

مذھبی است. دولت نژاد پرست و تروريستی اسرائيل دارای-اسرائيل دولتی نژادی
تا کرانه ھای ، از دجله و فرات، مبنی بر ايجاد اسرائيلی بزرگسياستی راھبردی

باختری رود اردن می باشد. بر ھمين اساس ھمگام با بيرون راندن فلسطينيھا از
، که ھيچگاه حتی اجداد آنھا نيز درسرزمينشان و اسکان دادن يھوديانی از سراسر جھان

سرزمين موعود قوم يھود حقيقت نبوده اند می خواھند که به رويایساکن فلسطين
فاشيستی اسرائيل از ھيچ جنايتی برای پاک سازی-ت صھيونيستیبخشند. ازاين رو دول
، برای نابودی کامل آنھا و مصادره سرزمينھايشان رويگردان نيست.قومی مردم فلسطين

اسرائيل ھمچنين پايگاه امپرياليست آمريکا در منطقه می باشد و با قدرت عظيم البيھای
نژادپرست و صھيونيست اسرائيلصھيونيسم در آمريکا، دولت آمريکا ھمدست دولت

است و با تمام نيرو از سياستھای فاشيستی آن پشتيبانی می نمايد. صھيونيستھا در جنگ
، سوريه و لبنان را اشغال نموده اند وبخشھای ديگری از سرزمينھای فلسطينيھا ١٩٦٧

ا باپايتخت اسرائيل و بخش جدائی ناپذير خاک اسرائيل دانستند. آنھبيت المقدس را
و نابودی تمام امکانات زندگی فلسطينيھا و بدتر از ھمه توھين ، مزارعتخريب خانه ھا
از ساير ممالک در اين مناطق به ، شھرک سازی و اسکان دادن يھوديانیبه اين مردم

 جامه عمل می پوشانند. "اسرائيل بزرگ"ھدف خود يعنی
،نيستھا و فروش آمال فلسطينيھابعد از سازش سازمان الفتح در کنفرانس اسلو با صھيو

توجه به احساسات ملی مردم فلسطين موفق شدجنبش حماس با شرايطی بوجود آمد که
رھبری مبارزات ملی وعمال با پذيرش خواستھای آزاديخواھانه ملت فلسطين 

د. دول امپرياليستی با خريد سران فاسد الفتح وريگبآزاديخواھانه مردم فلطسين را بدست 
، سعی نمودند در انتخاباتی به حکومت محمود عباس که پول وبر سازمان حماس فشار
مردم فلسطين با شرکت وسيع در خشند.بشروعيت بمگيرد  ه اش را از اسرائيل میحاسل

، نقش بر آب، دسيسه ای را که امپرياليستھا چيده بودندانتخابات و بيان اراده قاطع خويش
امپرياليستھا بسيار گران تمام شد و حتی کودتای عباس کردند. اين تحليل نادرست برای

به ياری موساد نيز نتوانست در اراده مردم فلسطين برای رھائی ملی خللی وارد آورد.
محاصره نوار غزه و بمباران بربرمنشانه آن با رضايت کامل امپرياليستھا و متحدين

 صورت پذيرفت. ارتجاعيش در منطقه که يک عمل جنايتکارانه ضد بشری بود
امپرياليستھا و صھيونيستھا می کوشند تا با تکيه بر جنبه مذھبی سازمان حماس موجی از
اعتراض و مخالفت عليه اين سازمان بوجود آورده تا دستشان برای قتل عام مردم

صھيونيستی ماھيت دموکراتيک-فلسطين باز باشد. اين تبليغات موذيانه امپرياليستی
ز مجموعه سياست نسل کشی فلسطينيان و در پناه گيری اسرائيليھاست. نداشته و بخشی ا

امپرياليستھا در حاليکه افکار عمومی بشدت از فجايع اسرائيل در نوار غزه منزجر شده
و به خشم آمده است با سياست موذيانه توسل به مذاکرات صلح تالش می کند با ياری

                                  ١١... ادامه در صفحه    ارتجاع عرب در منطقه آبروئی محمود عباس و
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