
 

  مسئوالن گرسنگی در جهان
مهار تغذيه مردم را انحصارات امپرياليستی به کف 

  اندگرفته 
امپرياليستها می کوشند تا از ديد عموم پنهان دارند که چگونه سرمايه زمين های 
مزروعی را می ربايد، چگونه بازار سهام که يکی از عوامل مؤثر در نابرابری 
 ثروت به شمار می آيد، باعث گسترش ورشکستگی، گرانی، فقر و گرسنگی می

م، به ويژه غالت و مواد غذايی پايه چگونه در بازار سهام قيمت مواد غذايی خا. شود
زنند  و از اين طريق هم به گرسنگی در جهان دامن می. سازند را تصنعی گران می

و در عين حال با استفاده از دوز و کلک های . و هم بر سرمايه خود می افزايند
زای هر چه فربه تر چگونه به اِ . کنند شگفت انگيز  از پرداخت ماليات فرار می

. ر سرمايه، قدرت خريد اقشار و طبقات کم درآمد تر جامعه کاهش می يابدشدن اب
چگونه بی ثباتی اقتصادی، سياسی و اجتماعی در جوامع، بويژه در قاره های آسيا و 

چگونه فقر بر سالمتی کم بضاعت ها تأثيرات . مريکای التين شدت می يابدآآفريقا و 
رها را کوتاه می سازد و روزبروز بر گذارد و بيماريها را افزايش و عم منفی می

  .افزايد آمار خودکشی ها می
جهان سرمايه داری را دربرگرفت و فعاليت  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧زمانی که بحران مالی 

های گسترده آنها در عرصه مسکن ناگزير متوقف شد، آنها ابتدا به عرصه 
  .فتندسپس مستقيم به سراغ مزارع کشاورزی ر و محصوالت غذايی روی آوردند

بسياری از کنسرن های مواد غذايی و يا شيميايی و کالن سرمايه داران، تصاحب 
طی ده سال گذشته به . زمين های کشاورزی و منابع آب را هدف قرار دادند

اصطالح سرمايه گذاری مستقيم در کشاورزی در کشورهای آسيايی، آفريقايی و 
  ٣ ادامه در صفحه...رشدمريکای التين و حتی اروپای شرقی نظير رومانی، آ

نجال ساختگی سفر آقای اوباما به کوبا و ج                                                                                                                                                                                                                
  حمايت از حقوق بشر

تا  ،ماشينهای تبليغاتی و شستشوی مغزها در ممالک امپرياليستی به کار افتاده اند
نوکران اين . طبق عادت سنتی حقايق را وارونه جلوه دهند و سفيد را سياه بنمايانند

از حق آزادی  ،حقوق بگيران جهانی که خود را هوادار آزادی بيان جا می زنند
   .ساستفاده می کنند و بو پخش اکاذيب ای نشر دروغ نشان فقط بربيا

کسی که تاريخ جنايات امپرياليسم آمريکا را در کوبا نداند، کسی که تاريخ همين دو 
دوران اوباما را نداند، شايد باور کند که امپرياليسم  دوره ننگين و سراپا خونِ 

ولی کسی . حقوق بشر است آمريکا ناجی بشريت و فرشته نجات و مبشر آزادی و
دروغهای امپرياليسم آمريکا و  در زير سونامیِ  ،که مسايل را تعقيب کرده باشد

 نظير کيهان لندنی و ساير جاسوسان ،نوکران وی و به ويژه نوکران ايرانی آمريکا
اين تبليغات فقط . حقايق را پيدا می کند و به ريش اين تبليغات زننده می خندد ايرانی،

  .گر امپرياليسم جهانی است و بسء اافش
هميشه مستعمره آمريکا بود، نوکر دست به سينه آمريکا ديکتاتور در گذشته کوبا 

 Fulgencio Batista y) "فولخنثيو باتيستا ثالديوار"مشهور، ژنرال کودتاچی آقای 
Zaldívar)   که فاسد، قاچاقچی، آدمکش، همدست مافيا بود، منافع امپرياليسم آمريکا

نيشکرش وابسته به آمريکا  تک محصولی کوبا با توليد. ا در کوبا تامين می کردر
کوبا را به زير  زسرمايه داران بزرگ کشاورزی آمريکا، تمام مناطق حاصلخي. بود

سلطه خود در آورده، دهقانان را به برده های خويش بدل کرده و توده مردم کوبا را 
کرده از آن  کرده ر کوبا را به آمريکا واردغارت می کردند و کاالهای توليد شده د

بزرگترين قمارخانه های جهان در هاوانا بود که با دست . سودهای سرشار می بردند
امپرياليسم آمريکا کوبا را به بزرگترين . مافيا و سرمايه های آمريکائی می چرخيد

بود، تا  فاحشه خانه قاره آمريکا و محل خوشگذرانی سرمايه داران فاسد بدل کرده
با اسارت بردگان جنسی در کوبا و بدون  آزادی های بی قيد و شرط خويشآنها از 

نقض " مزايای"هراس از نقض حقوق بشری خانواده ها و زنان کوبائی از همه 
  ۴ادامه در صفحه  ....                       حقوق بشر و حقوق انسانی متمتع شوند

نديدبپيو، حزب طبقه کارگر ايران )توفان(به حزب کار ايران  
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  وفانت    ديای جهان متحد شويتارلروپ

  
  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

تائيد انتخابات فرمايشی و 
ضد دموکراتيک، پذيرش 
  تداوم اختناق در ايران است

. ريکائی گفته بودمارک تواين نويسنده آم
آنجا که آزادی نيست اگر رای دادن چيزی "

را تغيير می داد، اجازه نمی دادند که رای 
  .".بدهيد

اين گفته نغز بيان ماهيت طبقاتی  
تصور اينکه . دموکراسی بورژوائی است

طبقه حاکمه در همه ممالک جهان سرنوشت 
خويش را به سرنوشت نتيجه انتخابات 

د تصوری واهی و خود دموکراتيک گره زنن
  .فريبی زايدالوصف است

در ميان کمونيستها هميشه اين بحث ميدان 
داشته است که بايد در انتخابات مجالس 

  .شرکت کرد و يا بايد آن را تحريم نمود
لنين کمونيستهای چپروی آلمان را از اين رو 
به باد انتقاد می گرفت که شرکت در 

د می انتخابات پارلمانی را کامال مردو
استناد آنها به اين بود که . دانستند

از لحاظ تاريخی کهنه شده "پارلمانتاريسم "
اين مطلب از نقطه نظر تبليغات ". است

ولی همه کس می داند که از . صحيح است
بر آن هنوز خيلی  عملیاين امر تا غلبه 

سال پيش ها سرمايه داری را از ده. راهست
از لحاظ "از اين ممکن بود و با حق کاملی 

اعالم نمود، ولی اين امر  "تاريخی کهنه شده
بهيچوجه لزوم مبارزه بسيار طوالنی و 

سرمايه داری  بر زمينهسرسخت را  بسيار
از "اينکه پارلمانتاريسم . منتفی نمی سازد

به مفهوم " لحاظ تاريخی کهنه شده است
 عصراست، يعنی  تاريخی-جهانی

 عصرپارلمانتاريسم بورژوائی سپری شده و 
در  .آغاز گرديده استديکتاتوری پرولتاريا، 
 - ولی مقياس جهانی. اين امر ترديدی نيست

 ٢ صفحه در ادامه...تاريخی دهها



   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  فروردين –١٩٣شماره      ،   
  ...تاييد انتخابات فرمايشی
بيست سال زودتر يا - ده. سال را در نظر می گيرد

تاريخی تفاوتی -ديرتر ازنقطه نظر مقياس جهانی
ندارد، و از نظر تاريخ جهانی موضوع ناچيزيست 
که حتی به طور تقريب نمی توان آنرا به حساب 

تاريخی -و بهمين جهت استناد به مقياس جهانی. آورد
در مورد مسئله سياسِت عملی، فاحشترين خطای 

در " چپروی"بيماری کودکی ."(تئوريک است
  ) اثر رفيق لنين ٧کمونيسم فصل 

لنين سپس کمونيستها را فرا می خواند، تا زمانی که 
توهم معجزه پارلمانتاريسم در توده ها وجود دارد، 
نمی شود اين سنگر مبارزه را خالی کرد و از 

که در اختيار کمونيستها برای تبليغ  سکوهای پرشی
به همين . و ترويج سياسی وجود دارد، منصرف شد

جهت وی معتقد بود کمونيستهای وفادار می توانند و 
حتی بنا بر مصالح سياسی روز بايد در انتخابات 
پارلمانهای ارتجاعی شرکت کنند و با انتخاب شدن 

اعی خود، فراکسيون کمونيستها را در پارلمان ارتج
بورژوائی ايجاد نموده و از اين سکو برای مقاصد 

  .انقالبی استفاده کنند
. تا اينجا ما در عرصه تئوريک لنينيسم باقی می مانيم

بعد از پيروزی انقالب  ١٩٢٠آنچه را که لنين در 
سوسياليستی در شوروی بيان می داشت بر اين 
مقدمات استوار بود که در ممالک سرمايه داری، 

ی به انجام يک انتخابات آزاد نسبی به همان بورژواز
مفهومی که مارک تواين گفته بود و سرانجاِم 

. پيروزی بورژواها در آن روشن بود، تن در می داد
شرکت کمونيستها در اين انتخابات گرچه که همواره 
با سرکوب، ترور، تخريب و تبليغات شوم 
بورژوازی همراه بود، تا کمونيستها کمترين مقدار 
رای و نماينده را بياورند، ولی اين بخت منتفی نبود 
که آنها بتوانند با شرکت در پارلمان و کسب چندين 
کرسی به زبان رسای خواستهای طبقه کارگر که در 
خارج پارلمان به مبارزه انقالبی خويش ادامه می 
داد، در داخل پارلمان بدل شوند و از اين کرسی 

کمونيستها . ره ببرندخطابيه برای تبليغات خويش به
در اين عرصه مبارزه نيز برای ارسال پيامشان به 
مردم، بسيج مردم، آگاهی دادن به مردم، برای افشاء 
دسيسه ها و ارتشاء بورژوازی کمال استفاده را می 

  .نمودند
اين تئوريها که بايد از آن آموخت و مضمون آنرا 
 هضم کرد، در مورد ممالکی صادق است که در آنها

اساسا انتخابات آزادی حتی به صورت نسبی صورت 
می گيرد و بخت کمونيستها برای انتخاب شدن و يا 

طبيعتا در ممالکی . امکان انتخاب شدن منتفی نيست
نظير ايران که اساسا انتخابات آزادی در آن صورت 
نمی گيرد و به قول حاکميت، همه نامزدهای 

رای نگهبان انتخاباتی بايد از صافِی ضد قانونی شو
عبور کرده و دست چين شوند، ديگر استناد به 

در چنين . تئوريهای لنين نفهميدن نظريات وی است
شرايطی کمونيستها بايد نظر مردم را به نامشروع 
بودن اين انتخابات و تقلبی بودن آن جلب کرده تا 
توهمی در مردم نسبت به اين رژيم و ارگانهای 

مدست تبليغاتی رژيم ه. عوامفريبی اش باقی نماند
شدن تا يک انتخابات تقلبی و نمايشی را انتخابات 

به . مردمی و آزاد جا زنند، عمال فريب مردم است
مردم را با روحيه . مردم آموزش نادرست می دهد

نادرست تربيت می کند و اين کار به مبارزه مردم در 
  . آينده صدمه می زند

تخابات آزاد مقدمات الزم برای انجام يک انبسياری 
اين بدان مفهوم است که . و دموکراتيک فراهم باشد

همه احزاب و سازمانهای سياسی و حرفه ای و 
صنفی اقشار و طبقات اجتماعی در ايران به ويژه 
کارگران و زحمتکشان بايد آزاد بوده و امکان فعاليت 

بايد از همه مطبوعات . سياسی و تبليغاتی داشته باشند
تا منتقدان بتوانند نظريات خويش رفع سانسور شود 

را در باره برنامه های احزاب و يا صالحيت 
نامزدهای انتخاباتی آنها ابراز دارند و نامزدهای 

. انتخاباتی خويش را معرفی و برايشان تبليغ نمايند
بايد موانع بر سر راه فعاليت احزاب و نشريات و 

  .تجمعات انتخاباتی برداشته شوند
برشمرده در انتخابات اسالمی در  تمام اين شرايط

ايران وجود نداشته است و لذا نمی توان از يک 
. انتخابات آزاد و دموکراتيک در ايران نام برد

نمايندگانی که منتصب می شوند و در زير ساطور 
تصميمات شورای نگهبان به مجلس می روند، نمی 
توانند به صورت دموکراتيک و با اراده آزاد رای 

ود اين نمايندگان دست نشانده بهتر از هر دهند و خ
آنها  . کسی از حدود مسئوليت و وظايف خود آگاهند

نمايندگان مردم نيستند و قدرت و نيروی توده های 
مردم را در پشت خود ندارند که با تکيه بر آنها بر 
ضد نظريات نادرست به پا خاسته و مخالفت خويش 

اين نمايندگان . را علنا و بدون محابا ابراز دارند
دست نشانده اند و فقط برای اجرای بازيگری به 
مجلس اعزام شده اند و می دانند که نبايد دست از پا 
خطا کنند، زيرا همانهائيکه اينان را آورده اند، هم 

چنين . بر می چينند ،آنان، اينها را به موقع الزم
نمايندگانی دارای اقتدار نيستند و حرف هايشان 

ندارد و خودشان نيز به اين امر  پشيزی ارزش
اين عروسکان در مجلس قادر نيستند از . واقفند

قدرتی و يا مرجعی در ايران درخواست پاسخگوئی 
آنها قادر نيستند بر تصميمات باالئی ها نظارت . کنند

کسانی که . کنند و برخالف نظر آنها حرفی بزنند
خاب چنين جراتی به خود راه دهند يا در دفعه بعد انت

نمی شوند و يا برای آنها دسيسه چينی می کنند و 
مصونيت آنها را لغو نموده و يا حتی ترورشان 
خواهند کرد، اين است که اين نمايندگان سر براه می 

چنين مجلس ضد . دانند که نبايد دست از پا خطا کنند
کوئی ندارد تا نيروهای انقالبی از انقالبی اساس سَ 

نند و به افشاء حاکميت پشت آن با مردم صحبت ک
چنين مجلس فرمايشی و دست نشانده ای را . بپردازند

که منتخب مردم ايران نيست، بايد به همين نام نيز 
ناميد و نمی توان از مردم دعوت کرد که مشتی دست 
نشانده را برای تعيين سرنوشت خود انتخاب کرده و 

اين توهين روشن . به تصميمات آنها احترام بگذارند
که به سند خيانت " منتخبی"مجلس . ه مردم استب
رای داده، حداقل، نظر شرکت کنندگان  در " برجام"

انتخابات قالبی را برآورده کرده است و لذا نمی تواند 
البته رژيم جمهوری اسالمی نيز اين امر را به خوبی   .تصميماتش مورد انتقاد موکالن آنها باشد

زيه های مناسب، می داند و در به راه انداختن تع
آنها با ساختن لولوی محافظه . تجارب گرانبها دارد

کاران و پيش انداختن جناح اصالح طلباِن هواداِر 
حاکميت، به بازارگرمی دوران انتخابات و ايجاد 

دلهره و ترس از پيروزی محافظه کاران، دامن زده 
و مردم را تشويق به شرکت در اين فريبکاری می 

باِن رژيم، در يک مهندسی شورای نگه. کردند
حساب شده، نمايندگان اصالح طلبان را برای زدن 

آنها، در بازی اول فله ای رد " استقالل"مهر تائيد به 
کرد، تا توی دل مردم را خالی کند و آنها را از عدم 

و آنوقت شورای . شرکت در انتخابات بترساند
بسيج "و " فشار و اعتراضات عموم"نگهبان در اثر 

شرکت در انتخابات " ابتکاری"که با شعار " میمرد
برای ممانعت از پيروزی محافظه کاران به ميدان 
آمدند، تا مصباح يزدی ها ديگر انتخاب نشوند، 

تجديد نظر در آراء "و " تسليم"شورای نگهبان را به 
اين بازی تماشائی و تعزيه خوانی . واداشتند" اش

نتخابات اهميت شرکت مردم در ا"شورای نگهبان 
تا  "سرنوشت ساز را برای خود مردم روشن کرد

البته شرط شرکت در . سراسيمه در آن شرکت نمايند
و رعايت کامل حجاب   حوزه های انتخاباتی حفظ

آرايش غليظ صورت و نمايش . اسالمی نيز نبود
و " آزادی"گيسوان آشفته و رنگ کرده، بايد بهار 

ئيد به را بشارت می داد و مهر تا" دموکرسی"
  . صحت برگزاری انتخابات در ايران می زد

ساده لوحی بی اندازه است اگر کسی تصور کند 
رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی سرنوشت 

انتخابات آزاد و "خودش را به سرنوشت 
آنها اگر . در ايران گره زده  است" دموکراتيک

مطمئن باشند که تاثيرات دوران فريبکاری و 
پايان رسيده است از انجام همين بازيگريشان به 

انتخابات تقلبی عليرغم همه اختالفاتشان نيز سر باز 
ولی در شرايط کنونی آنها، يعنی هر دو . خواهند زد

دموکراتيک و "جناح به تظاهر به يک انتخابات 
برای کسب مشروعيت در ايران و جهان نياز " آزاد

داد دارند و برای اين منظور در آمار جعل کرده و تع
واجدان و يا شرکت کنندگان در رای گيری ها را 
خودسرانه بدون نظارت و بررسی عمومی تعيين و 

مهندسان بی سواد انتخابات توجه . عوض می کنند
توجه شرکت انتخابات با ندارند که آمار تعداد واجدان 

به ضريب رشد جمعيت در اين چند ساله گذشته، بايد 
های قبلی يعنی دوره يک رابطه منطقی با آمار دوره 

های هشتم و نهم انتخابات مجلس شورای اسالمی 
تعداد واجدان را نمی توان کم و زياد کرد . داشته باشد

تا در آمار دولتی، درصد شرکت کنندگان در 
آمار جعلی . انتخابات مطابق ميل رهبری موثر افتد

ميليون  ٥٥حکومت جمهوری اسالمی از حدود 
 ٦٢سخن می راند که گويا  واجدين شرايط انتخابات

ميليون  ٣٤يعنی (در صد در انتخابات شرکت کرده
. ميليون نفر انتخابات را تحريم کرده اند ٢١و ) نفر

در مورد صحت و سقم اين آمار کسی حق شک و 
ترديد و اظهار نظر ندارد، زيرا مرجعی در ايران 

. نيست تا بر انتخابات دموکراتيک و آزاد نظارت کند
ی که اين همه زندانی سياسی وجود دارد، در مملکت

البته رژيم جمهوری . انتخابات آزاد حرف مفت است
خورهائی که دارد و آنها را از درآمد  ناناسالمی با 

  ٣ادامه در صفحه ...   نفت سيراب می کند، طبيعتا
  المی، به دست مردم ايرانسهوری ارمايه داری جمسرژيم رنگون باد س
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 ...تاييد انتخابات فرمايشی
قشر بزرگی از روحانيت . فاقد پايگاه اجتماعی نيست

در ايران، بخش مهمی از نيروهای سرکوب انگلی 
نظير پاسداران، بسيجی ها و مسئوالن اداری و 
دستگاه بروکراتيک که بود و نبودشان به حاکميت 
اين دستگاه وابسته است، پايگاه اين رژيم اند، ولی 

ميليون با ندای رهبر و حمايت از  ٣٤ادعای اينکه 
ای اين رژيم فاسد و ننگين به پای صندوق های ر

رفته اند، سراپا کذب محض است و دروغی در 
اينکه همين . خدمت منافع اسالم ناب دمحمی می باشد

ميليون ظاهری را، با چه شگردهائی به پای  ٣٤
صندوق رای کشانده اند، خود داستانی مفصل از 
ايجاد فضائی از ترس و وحشت، ايراد اتهام 
جاسوسی برای انگلستان به مخالفان، و تعقيب 

آنها حتی . ئی و ترس از تضييقات، به دنبال داردقضا
تهديد کردند که در شبکه مجازی خدمت مبلغان 

  .تحريم انتخابات برسند و تک تک آنها را شکار کنند
تصورش را بکنيد رژيمی که اجازه سنديکاهای آزاد 
و انتخابات آزاد به کارگران برای تشکلهای صنفی 

شاهد و ناظِر آنها را نمی دهد، چگونه می تواند 
مورد اعتمادی برای تائيد صحت انتخابات مجلس 

  دهم و غيره باشد؟
در رژيمی که احزاِب سياسِی آزادی فعاليت ندارند و 
آزادی بيان با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده می 
شود، شرکت در انتخابات توهين به شرکت کننده در 

حريم اين انتخابات را هميشه بايد ت. انتخابات است
کرد و به مردم آموزش داد که مجلسی را که 
نمايندگان انتصابی اش بی اراده هستند، لياقت انتخاب 

تنها تحريم اين انتخابات کار درستی . شدن ندارند
  . بوده و به افشاء اين رژيم منجر می شود

اين استدالل که نبايد انتخابات را تحريم کرد و بايد 
اری مبارزاتی بر ضد ديد مردم چه نوع اَشکال ابتک

رژيم می آفرينند و به حمايت از آن اَشکال برخاست، 
کمونيستها هميشه بايد در .  اپورتونيسم محض است

مبارزات توده ای و خود بخودی مردم برای کسب 
رهبری و طرح شعارهای درست با کادرها و 

در اين جنبشها . امکانات تبليغاتی خويش شرکت کنند
لی و ارتجاعی نيز برای کسب نيروهای انقالب مخم

رهبری شرکت می کنند و اين يک مبارزه طبقاتی و 
اجتماعی است که اهميت مسئوليت ما را دو چندان 

ولی شرکت در اين مبارزات آموزش . می کند
نادرست به مردم و دروغ گفتن به آنها و فريب آنها 

اَشکال ابتکاری مبارزه مردم از . را توجيه نمی کند
پيشگوئی نيستند، زيرا به عوامل متعددی قبل قابل 

وابسته اند که می توانند مرتبا تغيير کنند، ولی تقلبی 
بودن انتخابات و نمايشی بودن آن تداوم دارد و از 

  .قبل قابل پيش بينی و پيشگوئی است
نکته جالبی که نبايد فراموش کرد اين است که در 
 انتخابات کنونی سه دسته بندی شرکت کرده اند،

بنيادگرايان، ذوب شدگان در (دسته محافظه کاران
و  ، همه بنيادها و اسلحه به دستهاواليت فقيه

دارو (و دسته اصالح طلبان...) براداران قاچاقچی و
دسته ليبرالها، ميانه روها، ملی مذهبی ها، 
بنيادگرايان رنگ عوض کرده و قاچاقچی های برادر 

تيجه انتخابات که رويهمرفته با دست بردن در ن...) و
ميليون رای  ٣٤و با همه امکانات تبليغاتی و مالی 

و دسته )  همراه با آراء باطله و مخالف(آورده اند

سوم که دسته تحريم کنندگان انتخابات بدون کمک 
ميليون  ٢١مالی و بدون امکانات تبليغاتی بوده اند 

نفر است، يعنی مستقال، از هر کدام از اين دسته های 
اين امر نشان .  ، بيشتر رای آورده استجداگانه

از نظر اقتصادی . باخت حکومت و نه برد وی است
بايد گفت اين پيروزی مهندسی شده، پيروزی جناح 
نئوليبرالها و نزديکی جمهوری سرمايه داری 
اسالمی ايران به بانک جهانی و صندوق بين المللی 

بوی پولهای به زور مسدود شده ايران که . پول است
هنوز آزاد نشده و معلوم نيست چه مقدار هستند، به 

لشگر نئوکانهای ليبرال برای خون . مشام می رسد
آشامی با پرچم سبز روحانيت به ايران هجوم می 

  ***** . آورد
 

  ...مسئوالن گرسنگی در جهان
  .بی سابقه ای يافته است

يکی از داليل مهم اين سياست که در دست گرفتن 
ايت آنهاست از آنجا ناشی شد که در غذای مردم و هد

زمان بحران قشری از سرمايه داران به سوی خريد 
طال روی آوردند تا از اين طريق، کاهش ارزش 

در اثر اين هجوم بهای طال . پولشان را جبران نمايند
به صورت افسانه ای افزايش پيدا کرد و اين خطر را 
 به وجود آورد که در صورت پايان وضعيت بحرانی

با نزول بهای طال خسارت زيادی به اين سرمايه 
در واقع خريد طال تنها برای سرمايه . داران وارد آيد

. دارانی صرف داشت که زود دست به کار شده بودند
فراموش نکنيم خريد طال و انبار کردن آن بهيچوجه 
سود آور نيست زيرا بهره ای بر آن تعلق نمی گيرد 

ت پولی آنهم تا حدودی بلکه فقط از کاهش ارزش ثرو
در همين وضعيت بحث شد که اگر . جلو می گيرد

بحران ادامه يافته و پول بی ارزش شود تکليف 
ثروتمندانی که طال ذخيره کرده اند چه می شود؟ آنها 
می بايست مقادير عظيمی از طال را به دهقانان و يا 
توليد کنندگان مستقيم مواد غذائی می دانند تا زنده 

وقتی بحران همه گير شود اين پول نيست که . بمانند
ارزش دارد، خوِد کاال و در درجه اول کاالهای 

همواره . اساسی هستند که دارای ارزش می باشند
دهقانان به طور نسبی از بحرانهای شهری سود برده 

همين زنگ خطر نشان می دهد تا به چه حد . اند
صه اهميت دارد تا سرمايه گذاری های کالن در عر
در . کشاورزی در زمينهای حاصلخيز به عمل آيد

اختيار گرفتن کاالهای اساسی زندگی مردم توسط 
انحصارات کالن نوعی حفظ آنها در بحرانهای آتی و 
عمال روشی جنايتکارانه در به اسارت گرفتن مردم 

  .    جامعه به سمت بربريت می رود. جهان است
از چشم  گرچه اکثر قراردادها محرمانه، به دور

افکار عمومی و با کمک حکومت های ارتجاعی 
ولی در عين . شود محلی بسته شد و هنوز هم می

حال برخی از سازمانهای حقوق بشری نظير 
سازمان بشر دوستی ضد گرسنگی و تأمين "

 Food First Information and Action"(تغذيه
Network ( رقم تخمينی زمين های " اکسفام"و

طی ده سال گذشته به چنگ سرمايه مزروعی را که 
. ميليون هکتار ذکر کرده اند ٢٢٧داران افتاده است، 

اين مزارع از جانب سرمايه داران  يا به طور عمده 

شوند و يا با بستن  به قيمت نازل خريده می
ساله ـ و  ٩٩قراردادهای اجاره طوالنی مدت ـ اکثرا 

 پرداخت اجاره بهايی ناچيز، عمال تصاحب می
  .نددگر

سرمايه گذاران از هر لحاظ از سود مهمتر اينکه 
 جانب حکومت های ارتجاعی محلی تضمين می

برای . شوند و ثانيا از پرداخت هرگونه ماليات معافند
درصد جمعيت آن را  ٨نمونه در کامبوج که 

حداکثر يک  ؛دهند و هر يک روستائيان تشکيل می
ن هکتار مزرعه دراختيار دارند، دولتش هزارا

هکتار زمين حاصلخيز را با قيمت ناچيز، يا به 
ساله با  ٩٩سرمايه داران فروخته و يا به صورت 

مطابق . اجاره بهايی ناچيزتر به آنها اجاره داده است
هزار روستايی در  ۶٠٠قريب به " اکسفام"آمار 

در . کامبوج از اين طريق از هستی ساقط گشته اند
خيزند، دولت  رمیزمانی که روستائيان به اعتراض ب

د  ورز ارتجاعی اين کشور به سرکوب آنها اقدام می
ولی در و کسی هم در دنيا صدايش در نمی آيد، 

مورد اتهامات کشتار دهقانان توسط خمرهای سرخ و 
زبان همه اين جنايتکاران " پول پوت"رهبری 

   .دراز است" دموکرات"
آفريقا  ؛سال گذشته ١٠هيچ دوره ای به اندازه در 

. مورد هجوم سرمايه های بين المللی واقع نگشته بود
 ١٢٨کالن سرمايه داران قريب به  ٢٠١۴ تا سال

ميليارد دالر در اين قاره سرمايه گذاری کردند و به 
اين ترتيب آفريقا بعد از آسيا در اين رابطه در رديف 

  .دوم قرار گرفت
به عنوان مثال تنها يک کمپانی کوچک آلمانی به 

هزار هکتار  ۴٠تاکنون ) Amatheon Agri(منا
سال طبق معمول با اجاره  ٩٩زمين را به مدت 

بهايی ناچيز دراختيار گرفته است که بر روی آن 
در . کند گندم، جو و سويا کشت و صادر می

 land اصطالح بين المللی اين زمين دزدی را
grabbing  قب داده اندل.  

 قایآايی بی جهت نيست که سرمايه دار مشهور کاناد
Chris Mayer   طال، "مين های کشاورزی را به ز

جالب ! تشبيه کرده است "منتها کمی داغ تر از آن
اينجاست که سرمايه داران نام اين هجوم 

می نهند که  "کمک جهت توسعه"افسارگسيخته را 
در واقع همان برنامه های نئوليبرلی بانک جهانی و 

 ٩٠و  ٨٠ه صندوق بين المللی پول است که از ده
ميالدی به اين سمت در سه قاره ذکر شده در باال 

   .گيرد انجام می
) World Food Institute"(تغذيه جهانیموسسه "

مستقر در برلن اخيرا اعالم کرد که اين هجوم 
سرمايه داری به زمينهای کشاورزی آفريقا و 
تصاحب مزارع روستائيان باعث گشته است که 

اين قاره از زمين خود ميليون روستايی در  ۴٠٠
ريشه کن گشته و با فقر و گرسنگی و مرگ دست و 

طبيعی است که سيل مهاجران به  .پنجه نرم کنند
  .سوی اروپای استعمارگر آغاز می شود

فاجعه آميزتر اين که محصوالت کشاورزی توليد 
شده بر روی اين زمين ها تقريبا به صورت کامل به 

کنين محلی عمال کشورهای غربی صادر گشته و سا
اگر تاکنون . گيرند در معرض گرسنگی قرار می

فقط در عرصه بازار سهام بازی با بورس مواد 
  ۴ادامه در صفحه ...گندم، غذايی نظير قهوه، 

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن   شماره يک بشريت است
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پول ساز بودند، امروز ... ذرت، جو، سويا و 
شوند  مزارعی که اين محصوالت روی آن کشت می

  .نها افزوده گشته اندنيز بر آ
در قرنی که ما در آن بسر می بريم، سرمايه داری با 
تهاجم به زمين های حاصل خيز و منابع آب و نيز 
مواد غذايی عمال از آنها به مثابه ابزاری برای 

  .کند حکومت بر مردم جهان سوء استفاده می
اين غارت و انباشت نجومی سرمايه در حالی انجام 

 World Food Institute آمارميگيرد که طبق 
ميليارد دالر هزينه کافی است  ۴٠تا  ٣۵ساالنه فقط 

سال آينده گرسنگی را در جهان  ٢٠تا  ١۵تا برای 
دهد  اما سرمايه داری ترجيح می. ريشه کن ساخت

با بازی با بورس مواد غذايی در بازار سهام و 
احب محيالنه زمين های مزروعی کشاورزان صت

مريکای التين، آی آسيا، آفريقا و فقير قاره ها
ميلياردها دالر بر ثروت  خود بيافزايد و در مقابل 

  .دامنه فقر و گرسنگی را گسترش بدهد
 ٢٠٠٨که تا سال ) Jean Ziegler" (جان سيگلر"

گزارشگر سازمان ملل بود، پيرامون حق تغذيه که 
در منشور سازمان ملل و اعالميه جهانی حقوق بشر 

: ت و بر آن تأکيد نيز شده است، نوشتقيد گشته اس
در حال حاضر کشاورزی موجود در جهان قادر "

ميليارد انسان را تأمين کند ـ  ١٢است که غذای 
تقريبا دو برابر جمعيت کره زمين ـ لذا به هيچوجه 
غلبه بر معضل گرسنگی، عليرغم ازدياد جمعيت 

از اين رو هر کودکی که از فرط . غير ممکن نيست
دهد، عمال به قتل  ی جان خود را از دست میگرسنگ

کنيم که به دست سرمايه  و ما اضافه می. "رسد می
داران حريص، طماع و بيرحم ميليون ها انسان 
تاکنون از فقر و گرسنگی به قتل رسيده اند و مادام 
که اين نظام پابرجاست در آينده نيز اين روند ادامه 

ی عظيم در عين حال بدهی ها یو. خواهد يافت
کشورهای در حال توسعه و يا عقب نگه داشته شده 
به بانکهای جهانی را در رابطه مستقيم با فقر و 

: نويسد بيند و می تندگستی و گرسنگی در جهان می
 از آنجا که بدهی های بانکی به گرسنگی دامن می"

  ".زنند، لذا قاتل انسانها بشمار می آيند
دست شرکت  گرسنگی ابزاری است در ویبه ديده 

او با اشاره . های صنعتی، غذايی، خدماتی و بانکها
شرکت و کمپانی  ۵٠٠به اين مطلب در واقع آن 

عظيمی را مد نظر دارد که عمال  نيمی از توليد 
ناخالص جهان را دراختيار و تحت کنترل خود در 

او به درستی صاحبان اين شرکت ها را . آورده اند
  .نامد می "فرمانروايان قلمرو ننگ"

 ٣٠ده شرکت عظيم توليد بذر،  ١٩٩۶اگر در سال 
درصد از بازار جهانی بذور را در اختيار داشتند، 

  .رسيده است ٪٧۵امروز اين رقم به 
کنسرن کشاورزی و مواد شيميايی  ١٠امروز جمعا 

رانند، که بزرگترين آنها عبارتند  بر جهان سلطه می
 ,BAYER, DOW AGROSCINCEN:از

MONSANTOD, 
DUPONT;SYNGENTA . ناگفته پيداست که
ميالدی روزبروز  ٨٠نئوليبراليسمی که از سالهای 

در سايه و با کمک سازمان تجارت جهانی، بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول فربه تر گشت، اين 
وضعيت ناگوار را در جهان شدت بخشيده و غير 

  .قابل تحمل و جان فرسا ساخته است
 G"(جی هفت"است که کشورهای  معتقد" اکسفام"
در زمينه تجارت محصوالت غذايی، کشاورزی  )7

 & CETA با تصويب قانون های تجارت آزاد
TTIP وTPP  عامدانه به کمک کنسرن های عظيم

کشاورزی شتافته و دست آنها را برای غارت و 
چپاول در جهان که نتيجه ای جز فقر و گرسنگی به 

  .دارده انذبارنمی آورد، بازگ
دردناک تر اينکه اکثر کسانی که در جهان از 

برند در بخش های مختلف توليد  گرسنگی رنج می
نويسندگان کتاب . مواد غذايی مشغول به کارند

نيز معتقدند که دولت های  "مافيای مواد غذايی"
کشورهای غنی، هر روز بيشتر خود را در خدمت 

. ددهن شرکت های توليد کننده مواد غذايی قرار می
که در  OECD آنها با اشاره به يک آمار تحقيقی از

گيرند که در  منتشر شده است، نتيجه می ٢٠٠٣سال 
سوپر مارکت زنجيره ای توضيع  ۵يا  ۴آينده تنها 

شرکت عظيم  ٢۵تا  ٢٠مواد غذايی در جهان و 
کشاورزی و شيميايی، توليد مواد غذايی در جهان را 

همين امروز . به انحصار خويش درخواهند آورد
شرکت عظيم توليد مواد غذايی برابر  ١۵فروش 

  .کشور فقير جهان ۶٠است با حجم اقتصاد 
 مادام که در بر پاشنه نظام جبار سرمايه داری می

گردد، پديده های منفی و ضد بشری فوق نه تنها 
   .شوند بلکه افزايش نيز خواهد يافت کاسته نمی

 مجله: (مورد بهربرداری عبارتند از منابع
Hintergrund  روزنامه ی  ٢٠١٦ره  يکم امش

فرستنده  و ٢٠١٦ژانويه  ١٨يتچه تسايتونگ وزودد
  ).فدرال آلمان MDRخبری  

*****  
  ...سفر آقای اوباما به کوبا

انقالب کوبا، اين قشر انگل را جارو کرد، 
 "باتيستا"زمينها را ملی نمود، و به ديکتاتوری 

گذاشت و شکنجه که به حقوق بشر احترام نمی 
با ياری و آدمکشی و بی حقوقی را در کوبا 

مردم کوبا . رايج کرده بود، پايان دادآمريکا 
حقوق  ،حق کاربرای نخستين بار آموختند که 

آنها آموختند که حق تحصيل  ؛بشر است
آنها  ؛رايگان حقوق بشر است اجباریِ 

آنها  ؛آموختند که بهداشت مجانی حق آنهاست
ن و مرد دارای حقوق مساوی آموختند که ز

اند و زحمتکشان دارای حقوق انسانی بوده و 
  . کنند و بايد به اين حقوق ارج گذاشتبايد به اين حقوق و ارزش واقعی دست پيدا 

بسته شد، شکنجه گران  "باتيستا"زندانهای  درِ 
به سزای اعمال خود رسيدند، ضد انقالب فرار 

ايت کرد و در فلوريدای آمريکا مورد حم
سازمان امنيت آمريکا قرار گرفت و تا به 
امروز نيز بر ضد تماميت ارضی و حق 

انقالب . حاکميت ملی کوبا خرابکاری می کند
بود که حقوق بشر را به کوبا آورد و اين 
امپرياليسم آمريکا و نوکرانش بودند که ناقض 

آنوقت . حقوق بشر و حاميان جنايتکار آن اند
ره زشت خويش را نشان امپرياليسم آمريکا چه

داد و تصميم گرفت به مردم کوبا و تمام مردم 
آمريکای التين درس بدهد که جرات نکنند به 

امپرياليسم آمريکا تجاوز کرده و  ديکتاتوری
. آرام آمريکا را بر هم بريزند "حياط خلوت"

ضحانه به کوبا توسط مزدوران نخست مفتآنگاه 
ز معروف به آمريکائی حمله کردند که اين تجاو

توسط خلق کوبا درهم " تجاوز خليج خوکها"
ماشين تحريم و تبليغات سپس . شکسته شد

مردم روزگار امپرياليسم به راه افتاد تا دمار از 
 ،کوبا که جرات انقالب ضد آمريکائی کرده اند

تحريم برای  جنايتکارانهاسلحه .  در آورد
نخستين بار بر ضد کوبا به کار گرفته شد که 

النی ترين دوره تحريم در تاريخ بشريت طو
ما ايرانی ها و عراقی ها و حتی مردم . است

شوروی سابق و لهستان دوران رويزيونيستها 
و بسيار مردم جهان طعم تلخ اين تحريمهای 

   .ضد بشری را چشيده اند
تحريمهای ضد کوبا شامل بخش تجارت، 

نخستين اقدامات در . اقتصاد و مالی می شود
ينه از جانب آيزنهاور رئيس جمهور اين زم
پس از انقالب  ١٩٦٠آمريکا در سال وقت 

تحريم عليه  ١٩٩٢در سال . کوبا انجام گرفت
کوبا را به عنوان يک قانون شرم آور در 
کنگره آمريکا با اين مضمون که می خواهند 

کا کنگره آمري. به تصويب رساندند "رسانندبه ملت کوبا برای کسب دموکراسی ياری "
برای سرنوشت مردم کوبا تصميم می گيرد و 
اين امر را در جهان بديهی و حق آمريکا و 

به . جزئی از حقوق بشر آمريکا جلوه می دهند
عطا  اقدام دموکراسی برای کوبااين قانون نام 

اين تحريم جنايتکارانه، طوالنی ترين . کردند
در . تحريم تاريخ بشريت بود و هنوز هم هست

آمريکا برای نزديکی به کوبا، نام دولت  ٢٠١٤
کوبا را از فهرست اسامی ممالک تروريستی 
برداشت و حال آنکه اين کوبا نبود که 
تروريست بود، اين امپرياليسم آمريکا بود که 

امپرياليسم اساسا يک . تروريست بود و هست
در تمام دوران جنگ . مفهومش تروريسم است

اصره ضد سرد، همه متحدان آمريکا در اين مح
شرکت " حقوق بشر"بشری با نقاب حمايت از 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها . داشتند
در حمايت از مردم کوبا، مخالفت خويش را با 
محاصره و تحريم اين کشور و قلدری آمريکا 
اعالم کرد، ولی امپرياليستهای غرب بی توجه 
به نظريات مجمع عمومی سازمان ملل به کار 

دادند و حتی برای تشديد نقض حقوق  خود ادامه
را تشديد کوبا بشر محاصره بر ضد مردم 

ميهنپرستانه نتيجه اين عمل واکنش . کردند
مردم کوبا نسبت به اين وضعيت بود که وحدت 
خلق کوبا را در مقابل فشار اجنبی استعمارگر 

سازمان عفو بين الملل تحريم کوبا . تقويت نمود
به سالمتی مردم  را که منجر به صدمه زدن

کوبا شده بود و مانع رسيدن دارو و وسايل 
اين . پزشکی به کوبا بود، بارها محکوم کرد

اقدامات منجر به آن می شد که غذای کافی به 
آمريکائی ها . مردم و کودکان کوبائی نرسد

بگيرد  ی در کوبا شدتنبرای آنکه امراض عفو
به  عفونت زدا کاالهای از واردات صابون و

  ۵ادامه در صفحه ...     می عملبا ممانعت به کو
انقالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و 

 تولد دنيای نوين بود
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رياکاری  ، مبارزه برای آزادی زندانيان سياسیشربصهيونيسم پيوند زد وگرنه ادعای حمايت از حقوق بايد آنرا با مبارزه بر ضد امپرياليسم و . بردار نيستبه همين جهت مبارزه برای تحقق حقوق بشر تجزيه . ايم که با پول امپرياليسم و صهيونيسم فربه شده اندد و ما پاره ای از آنها را در تريبونال لندن ديده ندار نمی توانند اين نيز  کوبايیاين خودفروخته های . اندمردم کوبا تا به امروز مقاومت کرده اند و تسليم نشده   . کرد و زندانيان سياسی را آزاد نمودناتو، پنتاگون و آمريکا نمی شود از حقوق بشر دفاع با حمايت عربستان سعودی، اسرائيل، . محض است   ***** .جهان ضد بشر در همه ممالکرياکار، صهيونيسم جنايتکار و مزدوران اپوزيسيون مرگ بر امپرياليسم . مردم را به تسليم وا دارند
در . انقالبی صورت گرفته و حل شودمضمون   ...حل مساله ملی در دوران کنونی طبقاتی حق تعيين سرنوشت که ماهيتا حقی  مبارزه به عنوان نمونه حزب ما . وجود ندارد و نداشته استراتيک و بورژوائی است، به صورت ناب دموک مبارزه برای حق تعيين "هرگز نمی تواند از  پشتيبانی " حق خود تعيينی سرنوشت خلقها"پس پرده با جنايتکاران داعش همکاری کرده و می کند، در  م از عرب و ُکرد، مسيحی و مسلمان  پرداخته و اعمنطقه بود و هست و به قتل و کشتار مردم سوريه ترکيستهای اردوغان و به منزله چماق امپرياليسم در خلق ترکمنی در سوريه که همدست پان  "سرنوشت در الی زخم در داخل سوريه  به عنوان استخوانیکشور مستقل سوريه به پايگاهی از ارتجاع جهانی،  .بازتاب می يابدنوع مبارزه است که مضمون ضد امپرياليستی آن در اين . سرنوشت بر حق و مورد پشتيبانی ماستآنگاه مبارزه شان در جهت حق خود تعيينی يکسان به ملت واحدی، با آنها به مبارزه بپردازد، تعلق ملی داعش در سوريه کاری نداشته و عليرغم نيروهای انقالبی قرار گيرد، که با اين همدستان چنانچه رهبری مبارزه خلق ترکمن در دست . کند نياز ندارد و بايد با آن " خودمختاری"حتی با نقاب  حزب . امپرياليسم و نسل کشی ساير ملل را ايجاد کندسرنوشت نمی تواند موجبات توجيه همدستی با به رسميت شناختن اصل حق خود تعيينی . مبارزه کند هميشه فقط از آن نوع مبارزه  ،ما بر اساس اين درک تاری خودمخ"شناختند و در اين عرصه از راه حل شونيستهای ملتهای استعمارگر آنرا به رسميت نمی جدائی مستعمرات امری بديهی بود که فقط سوسيال حق . جهانی مبارزه می کردند به کلی فرق داردنيروهای آزاديبخش اين کشور از زير چنگ استعمار برای به رسميت شناخته شدن حق جدائی و پيکار ) توفان-سوسيال دموکرات در آن دوران(کمونيستهابخش برای آزادی مستعمرات در جريان بود و قبل از جنگ جهانی اول که مبارزات ملی رهائی اوضاع کنونی جهان با سالهای . مصالح انقالبی باشددر خدمت تضعيف امپرياليسم و تقويت انقالب و لی و حق خودتعيينی سرنوشت دفاع کرده است که م حزب ما همانگونه که با . تاريخ را به عقب برگرداندضد امپرياليستی و ضد استعماری باشد و نمی تواند سوسياليستی، حل مسئله ملی بايد بخشی از مبارزه داری و گذار به دوران امپرياليسم و آستانه انقالبات سخن می راندند، ولی با رشد سرمايه " های فرهنگی در منطقه " آزاد و مستقل"هرگونه مستعمرات مضمون ضد انقالبی در منطقه مخالف است، با ايجاد به منزله اسرائيل دوم با  تاسيس هر کردستانی   ۶ادامه در صفحه  .... ها مخالفت خواهد کرد و با آن

. ط ترک کنندتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شر
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است
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 توفان درتوييتر 
Toufanhezbkar 

  )توفان(حزب کارايران
  درفيس بوک

Toufan HezbeKar  

  

  ...حل مساله ملی در دوران کنونی
جا دارد که در اين زمينه به مقاله ای . مبارزه می کند
ين در حل مسئله ملی و برخورد از رفيق استال

  از نگارنده .تاريخی و ديالکتيکی وی به مسئله اشاره کرد
پيشگفتار به مجموعه نوشتارهای 

پيرامون  ١٩٢٠منتشر شده در 
  مسئله ملی

سياست قدرت شوروی در مسئله ("مقاله سوم"... 
شيسن نازنيول "، مراجعه شود به "ملی در روسيه

) ١٩٢٠، اکتبر )Shisn Nazionalnostej"(نوزتش
مربوط به مرحله  کنونی است، مرحله ايکه در آن 
تقسيم مجدد اداری روسيه مبتنی بر مناطق خودمختار 
هنوز به پايان نرسيده است، مرحله ايکه در آن در 

منظور از ممالک پيرامونی آسيای (مناطق پيرامونی
کمونهای اداری و ) توفان- ميانه و قفقاز است
ار شوروی به منزله بخشی از جمهوريهای خودمخت

جمهوری های سوسياليستی فدراتيو روسيه، 
مرکز سنگينی نوشته به مسئله . سازماندهی می شوند

به . تحقق عملی خودمختاری شوروی تکيه دارد
مفهوم امر تامين اتحاد انقالبی ميان مرکز و مناطق 
پيرامونی، به منزله تضمينی عليه اقدامات مداخله 

  .يسمگرانه امپريال
به نظر شگفت جلوه می کند که اين نوشته، خواسِت 
جدائی مناطق پيرامونی از روسيه را قاطعانه به 

ليکن در . منزله يک اقدام ضد انقالبی رد می کند
  .واقع در اين امر هيچ چيز شگفت انگيزی نيست

پاره ای (جدائی هندوستان، ممالک عربی  هوادارما 
ه جزيره ممالک عربی در آن زمان شامل شب

عربستان، اردن، سوريه و عراق امروزی زير سلطه 
-عثمانی همدست امپرياليسم آلمان و ايتاليا بودند

، مصر، مراکش و ساير مستعمرات از دست )توفان
اتحاد ممالک متفق استعماری فرانسه (آنتانت

در  ١٩١٧انگلستان، روسيه قبل از انقالب اکتبر 
جدائی در اين  هستيم، زيرا) توفان-جنگ جهانی اول

مورد، به مفهوم رهائی اين ممالک تحت ستم از 
دست امپرياليسم است، اين به مفهوم تضعيف مواضع 

  مخالفما . امپرياليسم و تقويت مواضع انقالب است
جدائی مناطق پيرامونی از روسيه هستيم، زيرا که 
جدائی در اين مورد به مفهوم بردگی امپرياليستی 

ی، تضعيف قدرت انقالبی برای مناطق پيرامون
البته به . روسيه و تقويت مواضع امپرياليسم است

همين علت نيز آنتانت عليه جدائی هندوستان، مصر، 
کشورهای عربی و ساير مستعمرات می رزمد، ولی 
همزمان برای جدائی مناطق پيرامونی از روسيه 

به همين علت ما کمونيستها، که . مبارزه می کند
مرات از آنتانت نبرد می کنيم، نمی برای جدائی مستع

توانيم همزمان مبارزه ديگری بجز مخالفت با جدائی 
کامال روشن . مناطق پيرامونی از روسيه انجام دهيم

است که تصميم بر سر مسئله جدائی به وضعيت 
مشخص بين المللی و مصالح انقالب مربوط می 

  .شود
 از متن نخست نوشته می شد برخی نکات را که فقط

دارای ارزش تاريخی بودند خط زد، لکن با توجه به 
خصلت جدلی آن نوشته، بايد تمام نوشته، بدون تغيير 

نوشته دوم و سوم به همچنين بدون . آورده شود

  .تغييرات منتشر می شوند
، ژوزف استالين مجموعه نوشته ها، ١٩٢٠اکتبر 

  "١٩٢٠بنگاه مطبوعاتی دولتی، يوال 
تحت  ٣٢٨و ٣٢٧ين صفحات جلد چهارم آثار استال(

 ").       از نگارنده"عنوان 
*****  

  ...مدال افتخار به تروريسم
برای اين دولت که . خويش تا حدودی غلبه کند

خودش در تجاوز به ليبی و سوريه دست داشته و 
يکی از مراکز تروريسم جهانی است، حقوق بشر 

فقط افراد ساده . هميشه حرف مفت بوده و خواهد بود
ح و يا خود فريب و عوام فريب هستند که دول لو

اروپائی و امپرياليستی را مدافعان حقوق بشر جا می 
زنند و با همدستی آنها کنفرانسها و دادگاه های 

داوری جهانی برای 
حمايت از حقوق بشر برپا 

خودفروختگان . می کنند
ايرانی تريبونال لندن که 
بازيچه دست اين 

ا امپرياليستها بودند و ب
عربستان سعودی همدستی 
می کردند، حال از اين 
تجليل دولت فرانسه سر از 

دولت . پا نخواهند شناخت
فرانسه با اين کار بی 
شرمی را به اوج خود 
رسانده و نشان داده است 
که برای افکار عمومی 
پشيزی هم ارزش قايل 

هر جا پای منافع . نيست
د همه اقتصادی و سياسی اين امپرياليسم در کار باش

البته از حق نبايد گذشت . چيز را زير پا خواهد گذارد
که مدال افتخارِی تروريسِم دولتِی امپرياليسِم فرانسه 
ارزشش در همان حد حمايت از تروريسم تکفيری 

  . عربستان سعودی است
ساير دول اروپائی مدعی حمايت از حقوق بشر و يا 

يز حتی به ظاهر منتقد سياستهای عربستان سعودی ن
خفقان گرفته اند و هيچکس به اين اقدام شرم آور 
اعتراضی ندارد، ولی تا دلتان بخواهد به پناهندگان 
توهين و تحقير روا داشته، آنها را ضد زن و 
خطرناک جلوه داده و با پنهان کردن خويش در پناه 

که حق " ارزشهای اروپائی"ادعاهای حمايت از 
رسانده است، برتری نژادی را برای آنها به ثبت 

توسل به  هر اقدام تروريستی، ضد دموکراتيک، و 
ولی ملتهای جهان می . ضد بشری را توجيه می کنند

که امپرياليستها از " ارزشهای اروپائی"دانند که اين 
آن برای مبارزه ايدئولوژيک استفاده می کنند در 
واقع در تحليل نهائی همان ارزشهای استعماری و 

آن . دوگاههای کار اجباری استاطاقهای گاز و ار
ارزشهای اروپائی، تروريسم دولتی و حمايت از 
تجاوز به افغانستان، عراق، بحرين، ليبی، سوريه، 

اين همه رياکاری و بی شرمی بی . يمن و ايران است
سابقه بوده است و معلوم می شود که امپرياليسم 

  . فرانسه به سيم آخر زده است
وزش تروريسم اسالمی عربستان سعودی مرکز آم

دنيای اسالم تداوم "آنها با سياست . در جهان است
فحد "که توسط " راهبردی عربستان سعودی است

 اه ـــــــبه عنوان پادش ١٩٨٢در سال  "زابن عبدالعزي

بر اساس اين نظريه . بيان شدعربستان سعودی 
عربستان سعودی وظيفه توسعه و ترويج اسالم را در 

در . هبری خويش به عهده گرفتدنيا در زير ر
عربستان سعودی ميليونها کارگر مسلمان از اقصی 
نقاط جهان کار می کنند، ماموران ايدئولوژيک اسالم 
وهابی در مساجد و مدارسی که برای اين کارگران و 
کودکان و زنان آنها بنا کرده اند به طور مدام و 
مستمر به شستشوی مغزی آنها مشغولند و لشگری 

مسلمانان در تحت تاثير افکار وهابی به اقصی از 
آنها خود را در ميان . نقاط جهان صادر می کنند

مکه " حافظان دو جايگاه مقدس"مسلمانان به عنوان 
در کنار اين تبليغات دينی . و مدينه جا انداخته اند

برای کسب قدرت سياسی در همه ممالک اسالمی به 
ابزار سياسی ويژه سنی، دولت عربستان سعودی از 

کنفرانس برای "از جمله 
نيز " همکاری های اسالمی

برای کنترل جهان اسالم و 
نفوذ در ميان آن دولتها 

  . استفاده می کند
عربستان سعودی با پول 
نفت به بنای مساجد و مراکز 
فرهنگی و حتی دانشگاه ها 
در سراسر جهان و از جمله 
در اروپا و آمريکا مشغول 

امل و است و از طريق عو
وعاظ آموزش ديده خود، 
اسالم وهابی را در ميان 
مهاجران مسلمان درون اين 
کشورها و يا در ميان ملل 
اروپائی و غربی به طور 

يک . کلی دامن می زند
لشگر مهم تبليغاتی در پشت دولت عربستان سعودی 

  .قرار دارد
نشريه محافظه کار فرانکفورته آلگماينه تسايتونگ 

راينر به قلم آقای ٢٠١۵نوامبر  ٢٨ در آلمان مورخ
در طی مقاله مفصلی پرده از روابط  هرمان

عربستان سعودی در جهان برداشته و خطر اينکشور 
نوسان "وی از جمله تحت عنوان . را تذکر داده است

می "بين کمکهای بشر دوستانه و حمايت از تروريسم
از موسساتی که عربستان  "جهاديست ها: ""آورد

جائی که  ه ها سال ايجاد کرده بود تاسعودی طی د
يکی از اين نهادها . می توانستند بهره می بردند

 ١٩٧٨باشد که در سال  می) HRO(سازمان خيريه 
جهانی  مجمع"عنوان يکی از موسسات منسوب به ه ب

از افراد مهمی که به اين موسسه . تاسيس شد "اسالم
د ل سعوآکردند سلطان بن عبدالعزيز  کمک مالی می

وزير دفاع بود و سلمان بن عبدالعزيز  مديدکه مدت 
. ل سعود پادشاه کنونی عربستان سعودی استآ

به حساب رسما يک موسسه خيريه  HROسازمان 
. انجام می دهدکه کمک های انسان دوستانه  می آيد

يتيم خانه های  کند و کمک ارسال می محموالت
ه ها هزاران مسجد و د. نمايد بسياری را اداره می

اداره مقيم  ٨٠اين سازمان . ايجاد کرده است مکتب
از  آنها،چندين و چند مرکز از خارج دارد که 

از  نمونهبرای . دنکن گروههای تروريستی حمايت می
پايه گذار بن الدن جمال خليفه، داماد دمحم  ١٩٩۴سال 

در فيليپين  HROباشد که از شعبه  می القاعده
  ٧ادامه در صفحه ...

 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا
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  ...فتخار به تروريسممدال ا

 "ابو صياف"عنوان پوشش برای گروه تروريستی ه ب
قبل از آن حمايت مالی از سوء قصد . کند استفاده می

در نيويورک را  World Trade Centerکنندگان 
  ".عهده دار بوده است

اين اطالعات تنها گوشه ای از ماهيت ارتجاعی 
ی ول. عربستان سعودی و خطرش برای بشريت است

امپرياليستها به اين مار خطرناک برای زهر پاشی 
در همه ممالک مسلمانی که زير سلطه 
وهابی ها نيستند و يا برای نفوذ در ممالک 

اقدام . اسالمی آسيای ميانه استفاده می کنند
اخير دولت فرانسه را بايد در اين راستا و 
برای تامين  و توسعه نفوذ خويش در جهان 

ابزار فشار به ويژه عليه  و استفاده از اين
ايران، سوريه و روسيه و چين مورد نظر 

اپوزيسيون خود فروخته ايران نيز . قرار داد
همکاری ... با اين هيوال و داعش و النصر و

می کند و  اين اقدام ننگين را به بهانه مبارزه 
جمهوری اسالمی و يا " اسالم سياسی"با 

. تار می دهدتبهکاری های اين رژيم در ايران است
" اسالم سياسیِ "برای اين خود فروخته های ايرانی، 

اسالم "جمهوری اسالمی خطرناک است، ولی 
يهوديت "عربستان سعودی مانند " سياسی وهابی

  مردم ای. صهيونيسم اسرائيل خطری ندارند" سياسیِ 
ران پاسخ مناسبی به اين اپوزيسيون ايرانی خود 

ت به ارزش مدال حال خوب اس. فروخته خواهند داد
روشن . های افتخار ممالک امپرياليستی نظری افکنيم

است که اين اقدام فقط جنبه سياسی داشته و روشی 
برای تجليل و اعاده حيثيِت گزينشی و موقتی از 

  .هيوالهای زمان است و نه بيش
آقای چائوچسکو را حتما می شناسيد، وی قبل از 

ستی واقعا سوسيالي"اعدامش رئيس جمهور کشور 
آقای چائوچسکو به خاطر . رومانی بود" موجود

از سوی  ١٩٧٨خدماتش به دنيای غرب در سال 
ملکه اليزابت دوم مدال افتخار درجه دو بريتانيا را 

شبيه همين کاری که آقای فرانسوا . دريافت نمود
. اوالند با وليعهد عربستان سعودی کرده است

. ال باران کردندامپرياليستها آقای چائوچسکو را مد
اما همينکه ابر قدرت امپرياليستی روسيه در جنگ 

سرد تسليم شد و اروپای شرقی را دو دستی به حوزه 
نفوذ امپرياليستهای غرب منتقل کرد، بيکباره اين 

به ديکتاتور  ،"مترقی و نمونه"آقای چائوچسکوِی 
وحشی بدل شد که گويا اقليتهای آلمانی را سرکوب 

عليل را گرسنگی می داده  انکودک، می کرده
بطوريکه آنها در کثافت خود در غل و زنجير می 

حتی امپرياليستها جنازه های قالبی از .. .لوليدند و
توسط ايادی خويش دزديدند بر سر  ،مرده شور خانه

تا ثابت ، از آنها پرچم عثمان ساختند دست گرفتند
کنند ياران چائوچسکو از هيچ جنايتی رويگردان 

. ه و نيستند و مردم را پنهانی به قتل می رسانندنبود
حال برای اثبات ادعاهای خود حتی جايزه ادبی سال 

به خانمی آلمانی تبار داده اند، که “ اتفاقی“را کامال 

گويا در رومانِی زماِن چائوچسکو تحت فشار و تحت 
يعنی در همان سالهائی که که . يب بوده استتعق

مدالهای افتخار بود و چائوچسکو شايسته دريافت 
در شرق " مستقل و دموکرات"نمونه يک کشور 

محسوب می شده است، اين اقليتها دچار سرکوب 
پس تکليف مدالهای افتخار امپرياليستها که . بوده اند

تا کنون روی سينه چائوچسکو قطار می کردند چه 
 ١٩٨٩می شود؟ دولت انگلستان رسما در تاريخ 

ان را پس می اعالم کرد که ما مدالم
آيا اين عمل خنده دار و . ؟؟؟!!!گيريم

مضحک به نظر نمی آيد؟ اين عمل صدمه 
به چائوچسکوئی نبود که ديگر جان داده 

، اين عمل تمسخر مدالهای دربار بود
، تائيد سنتهای ارتجاعی انگلستان بود

حاکی از  ،امپراتوری فرتوت انگلستان بود
نشانه . ودبی اعتباری مدالهای امپرياليستی ب

آن بود که اين مدالها افتخاری نيستند و تنها 
رشوه برای خريد آدمها هستند که به 

تا . حضورشان در صحنه سياسی نياز هست
زمانيکه بشود از اين افراد به عنوان قابدستمال 
استفاده کرد به آنها پول و مدال می دهند و وقتی 

ای تاريخ مصرف اين مهره ها به سر رسيد بايد مداله
افتخار را پس دهند حال نوبت آقای فرانسوا اوالند 

بايد ديد امپرياليسم . است تا به انگليسها تاسی کند
فرانسه چه موقع مدال افتخاری لژيون خويش را از 

يک انقالبی . وليعهد عربستان سعودی پس می گيرد
و ميهنپرست فقط به مدالهائی افتخار می کند که از 
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در دوران  حل مسئله ملی
کنونی، تنها بر متن 

مبارزه ضد امپرياليستی و 
ضد صهيونيستی قابل 

  پذيرش است
بويژه در دورانی که  در مورد مسئله ملی

شوروی فروپاشيده و به اجزاء خويش تجزيه 
شده و روحيه ناسيونال شونيستی به عنوان 

حل مسئله ملی به  سوسياليستیبديل راه حل 
رياليستها جوالنگاه ياری رويزيونيستها و امپ

خويش را يافته است، بايد در شرايط جديد 
 رکْ به اندازه کافی به بحث پرداخت تا به دَ 

های ناسيونال شونيستی که هرگز در خدمت 
و انقالبی نيستند، مبارزه ضد امپرياليستی 

 در دوران امپرياليسم که تالش. پايان داد
برای تقسيم مجدد جهان صورت می  مجدد

می کوشند بر  ناستعمار گراين گيرد و ا
اساس نيرو و توان جديد خويش مناطق نفوذ 
خود را در جهان گسترش دهند، بايد هشيار 
بود که حل مسئله ملی بر مبنای مبارزه با 

  ۵در صفحه  ادامه...   اينبا  امپرياليسم و

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "ينيستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لن: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی . العات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اط. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمهزينه گزاف پستی مانع از 

توسط تروريسم  ،مدال افتخار به تروريسم
  دولتی فرانسه

خود   ٢٠١۶مارس  ٩در تاريخ چهارشنبه  "زود دويچه سايتونگ"آلمانی وزنامه ر
مجمع حقوق بشر : "چنين می نويسد" اوالند به سعودی مدال می دهد"تحت عنوان 

فرانسه، آقای فرانسوا اوالند رئيس جمهور فرانسه را به علت اينکه به وليعهد عربستان 
در لژيون فرانسه را اعطا کرده است مورد  سعودی دمحم بن نايف مدال پذيرش افتخاری

نماينده مجمع حقوق بشر  )Michel Tubiana"(ميشل توبيانا"آقای . انتقاد قرار داد
مخالفان را اعدام می کند، محکومان معمولی "فرانسه اظهار داشت، عربستان سعودی 

رفته به اسارت گ" جنائی را به دار می زند و زنان را در يک رژيم قرون وسطائی 
  . است

اهداء مدال به مهمان سعودی، قبال در روز جمعه در يک تشريفات محرمانه به انجام 
٢٠١۵در ژوئن سال . عربستان سعودی يک مشتری کالن صنايع فرانسه است. رسيد

عربستان سعودی قراردادهائی به مبلغ ده ميليارد يورو با فرانسه به امضاء رسانده 
م کرد که پذيرش سياستمداران خارجی در لژيون سخنگوی کاخ اليزه اعال. است

وزير . مرسوم بوده است" سنت تشريفاتی"افتخاری فرانسه از مدتها پيش به عنوان يک 
از عربستان سعودی به ) jean marc ayrault"( ژان مارک اِهو"خارجه فرانسه آقای 

نشريه فوق برای ). تکيه از توفان."(مثابه هميار در مبارزه عليه تروريسم تجليل کرد
ساير اعضاء : "ِدقِِدلی و افشاء اقدام فرانسه برای اطالع عموم اضافه می کند  رفع

لژيون افتخاری فرانسه در گذشته عبارتند بودند از ديکتاتور رومانی نيکوال  
و رئيس ) ١٩٢٣(، فاشيست ايتاليا بنتو موسولينی)١٩۶٨پذيرش در تاريخ (چائوچسکو

  ). ٢٠٠۶(پوتين جمهور روسيه والديمير
اينکه عربستان سعودی رژيمی قرون وسطائی، ضد زن، متجاوز، تروريست است، 

اين رژيم هزاران نفر را در بحرين با تجاوز مستقيم . ديگر بر کسی پوشيده نيست
نظامی به قتل رسانده و ميليونها نفر را با تجاوز و دخالت مستقيم و حمايت نظامی و 

اسالم وهابی تکفيری در سوريه، يمن، پاکستان، افغانستان،  مالی از تروريسم جهانی و
عربستان سعودی يکی از . بحرين به قتل رسانده، بی خانمان کرده و متواری نموده است

  .در منطقه و جهان است خراب کاریمراکز بزرگ تروريسم و 
دی همه محافل و مراکز حقوق بشر و خبرگزاری ها متفق القول هستند که عربستان سعو

از تروريستهای سوريه جبهه النصر و احرار الشام و تروريستهای عراقی از هر نظر 
حمايت کرده و به دولت تروريستی ترکيه پول می دهد تا در امور داخلی سوريه دخالت 

در مورد اين کشور . نمايد و يکی از بانيان پيدايش ميليونها پناهنده در جهان شده است
  .ه گفته شود کم گفته شده استارتجاعی و تروريستی هر چ

نمايشات " شارلی ابدو"دولت آقای فرانسوا اوالند که در پاريس برای قربانيان 
اعتراضی و ناسيونال شونيستی دوش بدوش نتانياهوی تروريست برگزار می کند و از 
مبارزه با تروريسم و حمايت از آزادی بيان دم می زند، مافيای تروريستی در جهان را 

ال افتخارِی دولت فرانسه مورد حمايت قرار داده و آنها را شايسته اين مدال جا می با مد
دولت فرانسه به علت مشکالت مالی به . هدف وی تجليل از تروريسم است. زند

مشتريان ثروتمند نياز دارد  و می خواهد با فروش اسلحه به عربستان سعودی، با بنای 
، در امارات متحده عربی در "راديو آکتيو بدون"نيروگاههای هسته ای بی خطر و 

  ۶ادامه در صفحه  ...    منطقه نفوذ روز افزونی کسب کرده و بر بحران داخلی 
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