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در حاﺷيه سفر وزير
اقتصاد آﻟمان به ايران
زيگمار گابريل ،وزير اقتصاد آلمان روز
دوشنبه  ١٢مهر)سوم اکتبر( برای يک
ديدار کاری دو روزه به تهران سفر کرد.
 ١٢٠تن از نمايندگان شرکتهای بزرگ چون
زيمنس و فولکس واگن وی را همراهی
کردند .حضور اين تعداد نمايندگان شرکتهای
بزرگ نشان از اشتهای کﻼن امپرياليسم
آلمان دارد که بعد از محاصره اقتصادی و
تحريمهای غير قانونی بر ضد مردم ايران،
بعد از خسارت فراوان به اقتصاد ايران،
حال به عنوان تاجر وارد ايران شده و از
اين وضعيت ايجاد شده سودهای کﻼن ببرد.
ولی بر سر راه اين برنامه های اقتصادی
موانع فراوانی به چشم می خورد.
 -١مشکﻼت اقتصادی و ماﻟی ناﺷی از
تحريمها و تضاد با آمريکا
يکی از مشکﻼت بر سر راه اين روابط،
ادامه تحريمهای اقتصادی عليه ايران است.
امپرياليستها که هرگز به وعده آنها نبايد دل
بست ،سوگند خورده بودند که بعد از تسليم
شدن ايران در عرصه پژوهشهای هسته ای،
به رفع تحريمها دست زنند .البته تحريمهای
عليه ايران در سه سطﺢ صورت گرفته بود.
نخست تحريمهای شورای امنيت سازمان
ملل ،بعد تحريمهای کنگره آمريکا و در
مرحله آخر تحريمهای اتحاديه اروپا که همه
آنها ضد بشری ،غيرقانونی و ناقض منشور
ملل متحد بودند .رفع تحريمهای کنونی عمﻼ
به رفع تحريمهای شورای امنيت و تا
حدودی اروپا منجر شده است ،ولی
تحريمهای کنگره آمريکا بر ضد مردم ميهن
ما هنوز به قوت خود ...ادامه در صفحه ٢
*

حزب توده ايران دارای دو دوره متفاوت تاريخی است

از ميراث انقﻼبی آن دفاع کنيم
دهم مهرماه  ١٣٢٠روز بنيانگذاری حزب توده ايران ،حزب ترازنوين طبقه کارگر
ايران در  ٧۵سال پيش است .در اين روز کمونيستهای ايران که در درون حزب
کمونيست ايران ،و گروه  ۵٣نفر فعاليت می کردند از اسارت بيغولههای رضا
جهانی انقﻼبی -ضد فاشيستی بر ضد بهيميت
شاهی آزاد شده و همراه با جنبش
ِ
فاشيسم ،بر ضد امپرياليسم و در دفاع از جنبش جهانی کمونيستی به بنای سازمان
مستقل سياسی طبقه کارگر ايران برای حمايت از طبقه کارگر و زحمتکشان ايران،
همت گماردند تا کار مبارزه برای کسب استقﻼل و حفظ تماميت ارضی ايران،
حمايت از خواستهای طبقه کارگر و زحمتکشان و مطالبات دموکراتيک خلقهای
ايران را  ...به پيش برند .در مدت کوتاهی اين حزب قادر شد ،طبقه کارگر ايران را
بسيج کند و اعتماد وی را به دست آورد و اين طبقه انقﻼبی را برای نيل به ايرانی
آزاد ،مستقل و سوسياليستی رهبری نمايد .حزب توده ايران بخشی از جنبش
کمونيستی جهانی و پيرو انديشه انترناسيوناليسم پرولتری بود .حزب توده ايران به
مثابه بزرگترين سازمان سياسی در تاريخ ايران ،موفق شد بزرگترين تشکل
کارگری را در ايران به وجود آورد و روشنفکران مترقی ايران را به خود جلب کند
ايران عقب مانده ايجاد نمايد ،که
و تحولی از نظر فکری و فرهنگی در عرصه
ِ
انوار گرم آن چون خط سرخی در تمام تاريخ ايران تا به امروز تابان است .حزب
توده ايران نماينده انديشه های مدرن و مترقی در ايران بود ،در ايران مذهبی و
رجال سنتی عقب مانده ،جسورانه برای تساوی حقوق اجتماعی زنان با مردان به
مبارزه برخاست و زنان را به عرصه مبارزه اجتماعی کشانيد و اين در حالی بود
که ساير نيروهای سياسی به اسارت زنان صحه می گذاردند و يا از ترس مراجع
مذهبی در مورد اين تساوی حقوق سکوت می کردند .حزب توده ايران دروازههای
ايران را بر روی ادبيات و فرهنگ مترقی جهان باز کرد و نسلی را در عرصه
هنری و فرهنگی پرورش داد که تاثيرات عظيم آن تا به امروز در هر خانه ای حس
می شود .حزب توده ايران چند صد هزار کارگر ايران را در اتحاديه های کارگری
متشکل نمود که ستون فقرات يک جامعه دموکراتيک و ضد امپرياليستی بودند .آنها
از طريق حزب توده ايران به حقوق صنفی و سياسی ...ادامه در صفحه ٣

جايزه صلح نوبل آخرين پرده کودتای دست
راستی در کلمبيا
جايزه صلﺢ نوبل  ٢٠١۶به "خوان مانوئل سانتوس")،(Juan Manuel Santos
رئيس جمهور فعلی کلمبيا داده شد .کميته نروژی جايزه صلﺢ نوبل در اسلو در
توضيﺢ اين تصميمش ابراز داشت که وی" :برای تﻼش مصممانه اش به خاطر
پايان دادن به جنگ داخلی که بيش از نيم قرن طول کشيده است" اين جايزه را
دريافت می کند .دريافت اين جايزه همراه با مخالفت "خلق" از طريق همه پرسی
پيرامون توافقات دو جانبه با چريکهای "فارک") ،(FARCپيروزی بزرگی برای
ارتجاع کلمبيا و شکستی سخت برای چريکهای فريب خورده فارک و پادرميانی
سادهلوحانه کوبا ،ونزوئﻼ و شيلی محسوب می شود.
رئيس کميته نوبل آقای "کاچی کولمن فايو") (Kaci Kullmann Fiveکه جايزه
صلﺢ به آقای "سانتوس" را بعد از اعﻼم نتيجه منفی همه پرسی و رد توافقات دو
جانبه با چريکها ،از طرف "خلق" کلمبيا اعﻼم می کرد و اين خود نشانه شکست
تﻼشهای صلﺢ بود ،برای دلداری چريکهای "فارک" و دست به سر کردن آنها
اعﻼم داشت که اين جايزه تشويقی برای نجات دادن روند صلﺢ در کلمبياست .به
سخن ديگر هنوز صلحی صورت نگرفته است و مذاکره تا ابد ادامه دارد و منتظر
باشيد تا در زير پايتان علف سبز شود و مبادا به عمليات شتابزده و بدون تعقل دست
بزنيد تا روند صلﺢ به خطر افتد!!؟؟
به اين ترتيب پرده آخر نمايشنامه جنگ داخلی افتاد و نيروهای چريکی از همه جا
مانده و رانده ،نه راه پس دارند و نه راه پيش.
درگيریهای نظامی "فارک" و نيروهای دولتی کلمبيا از ...ادامه در صفحه ۴

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بپيونديد

،

شماره –٢٠٠آبان ماه ١٣٩۵

در حاﺷيه سفر اقتصاد آﻟمان...
باقی بوده و عامل فشار و اخاذی اين راهزن بين
المللی عليه ايران و مردم جهان است .مشکل
بانکی هنوز حل نشده است ،زيرا بر نقل و انتقال
ارز ،امپرياليسم آمريکا نظارت دارد و مانع از آن
است که ايران بتواند بهای کاﻻهای خريداری شده
را بپردازد .به اين جهت بانکهای جهانی عليرغم
رفع تحريمها در استقرار مناسبات جديد با ايران
تعلل می ورزند .معضل بانکها در واقع پول
است و به بيان دقيقتر ايجاد زمينههای "اعتماد
بانکها" است .مانع اصلی سرمايهگذاری بانک
در ايران را هنوز بايد در آمريکا جست که بر
نظارت جريان پول در جهان سلطه انحصاری
دارد .جالب آن است که بانکهای ممالک
امپرياليستی از ترس تهديدات و فشارهای
آمريکائی ،آن جسارت ﻻزم را ندارند که با زبان
قابل فهم و روشن صحبت کنند ،بلکه عدم رفع
تحريمهای غيرقانونی را عليرغم خيانت دولت
جمهوری اسﻼمی به منافع مردم ايران در عرصه
استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته ای ،هنوز به
گردن ايران می اندازند و مدعی اند:
اگرچه دولت آمريکا تمام تحريمها عليه ايران را
لغو کرده است ،اما هيچ کس نمیداند که جمهوری
اسﻼمی تا چه زمان به تعهدات خود در رابطه با
توافق اتمی پايبند خواهد ماند .استدﻻلی از اين
مضحکتر وجود ندارد .اگر قراردادی منعقد شده و
در نيروگاههای هسته ای را بسته اند
بر اساس آن ِ
و مخاذن آب سنگين را با بتون زير نظر آژانس
بين المللی انرژی اتمی که دست دراز شده
آمريکاست ،پر کرده اند ،ديگر چه جای بهانه ای
برای رفع تحريمها باقی می ماند؟ از اين گذشته،
اين طرفِ مقابل است که حتی پس از تسليم ايران
نيز حاضر نيست به تعهداتش عمل کند و به
امضای خودش در زير قرارداد مشترک احترام
بگذارد.
البته اين تحريمها عليه ايران به نحو غير مستقيم
شامل رقبای اقتصادی آمريکا نيز می شود و آنها
را از تجارت با ايران باز می دارد .نشريات از
قول منابع مطلع ايرانی نوشتند ..." :دولت آمريکا
برای فروش  ٨٠هواپيمای بوئينگ مجوز میدهد،
ولی برای فروش ايرباس فقط  ١٠هواپيما را
مجوز داد .".و اين نشانه خودسری و گردن کلفتی
و اعمال فشار دولت آمريکاست.
به نقل از "دويچه وله" هماکنون دبير وزارت
اقتصاد آلمان ،ماتياس ماشنيگ ،به نمايندگی از
سوی گابريل در حال گفتوگو با مقامات واشنگتن
درباره شروط سختگيرانه دولت آمريکا در اين
زمينه است.
به همين دليل بانکهای بينالمللی نسبت به
سرمايهگذاری در ايران تعلل میکنند .و وزير
اقتصاد آلمان خيلی خوب میداند :بدون
سرمايهگذاری مالی ،معاملهای در کار نخواهد
بود.
به همين جهت زيگمار گابريل ،وزير اقتصاد
آلمان در تهران وعده داد که از آمريکا بخواهد
مجازات هايش را عليه ايران کاهش بدهد.
يکی از کارشناسان ايرانی در اين زمينه مشکﻼت
را بر شمرده و چنين اظهار نظر کرد" :ما با ۴

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

توفان درتوييتر
Toufanhezbkar
حزب کارايران)توفان(
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صفحه ٢

نشدند بدون قيد و شرط تحريمهای غيرقانونی عليه
ايران را برطرف کنند و در يک سطﺢ برابر،
متکی بر احترام متقابل و به رسميت شناختن
حقوق طرفين با ايران وارد مذاکره و معامله
گردند .مواضع سياسی آلمان نشانه قلدری و بی
حرمتی است و شانتاژ آنها بر ضد منافع ملی
کشور ماست .اريک شوايتسر ،رئيس اتاق
بازرگانی و صنايع آلمان به دويچه وله گفته است:
"ايران میخواهد تا سال  ٢٠٢٠يک
بيليون) ١٠٠٠ميليارد( دﻻر در زيرساختهای
خود سرمايهگذاری کند و ما بايد در صحنه
حضور داشته باشيم".
از نظر شوايتسر نيازمندیهای ايران بيش از
اينهاست :تأسيسات ،ماشينآﻻت ،زيرساختهای
بيمارستانها .به گفته او ايران پس از "خشکسالی"
تحريمهای بينالمللی در واقع به همه چيز نياز
دارد".
-٣زورگوئی امپرياليسم آلمان و دخالت در امور
داخلی ايران
خانم مرکل که از سينه چاکان صهيونيستها در
آلمان است و تمام هم و غم خود را به کار برده تا
اسرائيل را تا به دندان مسلﺢ کند ،بعد از رفع
تحريمها ،استقرار مناسبات تجاری با ايران را
مشروط به رسميت ﺷناختن حق حيات اسرائيل از
جانب رژيم جمهوری اسﻼمی کرد .جالب اينکه
اين امر مفهوم ديگری ندارد جز اينکه رژيم
جمهوری اسﻼمی در ايران سرنگون شود .به اين
ترتيب دولت ايران بايد حق حيات رژيم
صهيونيستی و متجاوز و نژادپرست اسرائيل را
که به اپوزيسيون خودفروخته ايران پول ،خدمات
فنی و اطﻼعات می رساند به رسميت شناخته و
بر ضد خلق فلسطين وارد پيکار شود .اين خواست
دولت آلمان يک خواست سياسی است که در
توافقنامه لوزان و وين در مورد رفع تحريمها قيد
نشده است .اين امر يک شرطِ من در آوردی و

مشکل اساسی روبرو هستيم .اولين مشکل
تحريمهاست .در اروپا تحريمها برداشته شده ،ولی
آمريکايیها همه تحريمها را برنداشتهاند .مشکل
دوم بيمه است که از طرف شرکت بيمه "هرمس"
انجام میگرفت .ايران حدود  ٢ميليارد دﻻر به اين
شرکت بدهکاری داشت .زمانی که تحريمها
شروع شد يک و نيم ميليارد را پرداخت کردند،
ولی  ۵٠٠ميليون را نپرداختهاند .ايران در ظرف
 ۴هفته گذشته بدهی خود را به هرمس پرداخته و
اين مشکل را حل کرده است ".اين کارشناس
ايرانی ادامه داد" :مسئله سوم وام هست.
شرکتهايی که برای فعاليت در ايران بايد وام
بدهند هنوز عﻼقه زيادی به دادن وام ندارند چون
بيم دارند که دوباره اين تحريمها وضع شوند.
مشکل چهارم تبادل و ترانسفر امور مالی بانکها
هست چون بانکهای بزرگی چون "کومرتس
بانک" در زمان تحريمها اشتباه کردند و بخاطر
همين)دور زدن تحريمها( جريمههای سنگينی
پرداختند و از آن زمان به بعد با دقت عمل
میکنند .".از اين توضيحات روشن می گردد که
آمريکا به وعده های خودش عمل نکرده و اين
خلف وعده را نيز مجددا به گردن
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
ايران انداخته و طبق معمول
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
قصاص قبل از جنايت می کند و
=ts
مجموعه نظام قضائی جهانی را
واژگون می نمايد.
 -٢نيازهای اقتصادی
حجم مناسبات تجاری ايران با
آلمان در سال  ٢٠٠٨چهار
ميليارد يورو بود که در سال
 ٢٠١٥به نصف رسيد .حال بايد
صهيونيستی است .خانم مرکل که از بزرگترين
اين حجم به ده ميليارد يورو افزايش پيدا کند.
دولت ايران صدها هواپيما سفارش داده است ،مدافعان صهيونيسم در اروپاست با اين تعصب
قصد دارد بانکهای ايران را مدرن کند ،توليد صهيونيستی)همسر ايشان يهودی است( خويش از
انرژی را تغيير و تکامل دهد و لذا به صنايع قافله تجارت عقب ماند و جای خويش را به ايتاليا
مدرن و پيشرفته نياز دارد تا دستگاههای فرسوده و فرانسه واگذار کرد که با چنين شرطی به ميدان
نيامدند .حال به نظر می رسد که تضاد منافع رقبا
توليد را با آنها جايگزين نمايد.
ايتاليا و فرانسه که زودتر از آلمانها جنبيدند در آلمان خشم سرمايه داران را به جوش آورده و
بسياری سفارشات کﻼن از جانب دولت ايران را رهبر سوسيال دموکراتهای آلمان را وادار کرده
به دست آوردند .در اين ميان سر دولت آلمان بی است با همان کلمات خانم مرکل ،ولی همراه با
کﻼه مانده است .مشگل اساسی را نيز خود دولت صدها کارشناس اقتصادی راهی ايران شود تا
آلمان برای خودش در زير فشار اسرائيل و قراردادهای پر آب و نان ببندد .آقای گابريل در
آمريکا ايجاد کرد .آنها حتی بعد از حل مسئله عين حال از شرکت ايران در جنگ بر ضد
هسته ای به نفع آمريکا و اسرائيل نيز حاضر تروريستهای ...ادامه در صفحه ٣
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در حاﺷيه سفر اقتصاد آﻟمان...
اروپائی)بخوانيد داعش-توفان( که به عنوان
مزدور و حدود  ٦٠هزار نفر به سوريه از طريق
ترکيه اعزام شده اند نيز معترض است و نقض
حقوق ملل)سوريه-توفان( را بر اساس مصالﺢ
روز امپرياليسم جايز می داند .امپرياليسم آلمان از
جنايتکاران تروريست در خاورميانه تا کنون
حمايت کرده و می کند .آنها تروريستها را با
مداخله آشکار در اوکرائين مورد حمايت قرار می
دهند و عربستان سعودی و قطر را بسيج می کنند
تا در يمن با عمليات تروريستی ميليونها نفر را
بکشند و آواره نمايند .نقش خود آنها در افغانستان
تروريستی است .آنوقت اين امپرياليسم که بعد از
انقﻼب به تعهداتش در ايران احترام نگذاشت و از
بنای نيروگاه نيمه کاره هسته ای امتناع نمود و به
صدام حسين گازهای سمی داد تا در جنگ عليه
ايران و کردهای حلبچه به کار برد و صدها هزار
کشته و معلول به جای بگذارد ،حال به دولت
ايران اندرز می دهد که در امور داخلی سوريه که
متحد ايران در تمام دوران جنگ تحميلی بوده
است و دولتی قانونی و مشروع بوده و عضو
سازمان ملل متحد می باشد ،همکاری نکند.
توانائی حمايت ناتو از داعش به انتها رسيده است
و اين درخواستها بيشتر بی شرمانه و از روی
ناچاری است .نکته آخری که آلمانها طرح می
کنند و طبيعتا برای خالی نبودن عريضه و آرايش
حجم مبادﻻت تجاری با ايران است ،اشاره به
نقض مستمر حقوق بشر در ايران می باشد .اينکه
در ايران حقوق بشر نقض می شود بر کسی
پوشيده نيست .حتی خود رژيم جمهوری اسﻼمی
نيز آنرا انکار نمی کند .در همين دو ماه پيش
ويدئوی سخنرانی آقای منتظری در مورد
اعدامهای غير قانونی و غير انسانی سالهای
اواخر  ٦٠خاطره اين جنايات را در افکار مردم
ايران زنده کرد .نيروهای انقﻼبی در ايران نه اين
کار را می بخشند و نه فراموش می کنند .ولی
وقتی يک دولتی که خودش در تمام عرصه جهان
مدافع نقض حقوق بشر و تروريسم بين الملل است
در مصاف با جمهوری اسﻼمی ردای حقوق بشر
به تن می کند ،تنها موجب انزجار و چندش مردم
از اين همه رياکاری می شود .اين امر توهين به
حقوق بشر است که از جانب آمريکا و ناتو
هيچوقت مورد احترام نبوده و بی حرمتی نسبت به
اين حقوق است .امپرياليسم آلمان به جای داشتن
زبان دراز ،خوب است در مورد ارسال گازهای
سمی به عراق برای کشتار سربازان ايرانی به
پای ميز محاکمه کشيده شود و به عنوان جنايتکار
جنگی محکوم گردد .اين بشار اسد نيست که گاز
سمی به کار می برد ،اين امپرياليسم و حاکميت
بورژوازی امپرياليستی آلمان است که آنرا به کار
برده و بعدا برای خدمت به حقوق بشر حاضر شده
است "خرگوشهای آزمايشی ايرانی" را در
بيمارستانهای خود مورد درمان و آنهم نه بطور
رايگان قرار دهد.
به نظر حزب ما استقرار روابط اقتصادی و انعقاد
قراردادهای تجاری و اقتصادی حتی با ممالک
امپرياليستی ،بايد بر اساس سود متقابل و احترام
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متقابل باشد .امپرياليسم آلمان اگر خيلی دلش
برای حقوق بشر می سوزد خوب است در زمان
انعقاد قراردادهای اقتصادی با دولت ايران به
دستگاه فاسد ايران رشوه نپردازد و سبيل
پاسداران و يا ماموران آنها را همانگونه که تا
کنون می کرده است ،چرب نکند .اين کار از
هزاران طومار دروغين حمايت از حقوق بشر
بيشتر ارزش دارد.

*****.
حزب توده ايران...
خويش پی بردند و به يک طبقه برای خود بدل
شدند .آنها بر پرچم خود نوشتند" :کارگران ايران
موثرترين نيروی مبارزه در راه تامين استقﻼل
اقتصادی کشور ماست" و يا "ملت ايران خواهان
امپرياﻟيسم
آنست که دوﻟت در برابر تهديدات
ِ
متحد ،ضعف نشان ندهد ".و يا "به کارگران
خوزستان آزادی دهيد تا دزدان دريائی را به دريا
بريزند" و...
حزب توده ايران از آرمانهای کمونيسم حمايت می
کرد و بسياری از اعضاء قهرمانش نظير آرسن
آوانسيان ،وارطان ساﻻخانيان ،کوچک شوشتری،
سرهنگ عزت ﷲ سيامک ،سرهنگ ﷴ علی
مبشری ،عباس افراخته ،منوچهر مختاری
گلپايگانی ،ارسطو سروشيان ،هوشنگ انوشه و...
در راه آزادی و استقﻼل ايران ،در راه دفاع از
کمونيسم جان دادند.
دراثر فعاليت حزب توده ايران سازمانهای صنفی
به وجود آمدند و فرهنگ کتابخوانی ،و بحث و
نشستهای فرهنگی و هنری در تمام عرصه های
جامعه ايران توسعه پيدا کرد .حزب توده ايران
مبتکر سواد آموزی در ايران بود و کﻼسهای
اکابر برقرار کرد تا مردم بتوانند با آموزش زبان
فارسی اسناد حزبی و نشريات تبليغاتی حزب را
مطالعه کنند .حزب توده ايران برای نخستين بار
به خواستهای دهقانان که بيش از نيمی از جمعيت
ايران را تشکيل می دادند ،توجه کرد و فئوداليسم
را به باد نقد گرفت و از جنبش ملی و دموکراتيک
آذربايجان که حل مسئله ارضی را در دستور کار
خود قرار داده و زمينهای فئودالها را در اختيار
دهقانان قرار داده بود به حمايت برخاست .حزب
توده ايران نخستين تشکلی بود که به قرارداد
دارسی و شرکت استعماری نفت ايران و انگليس
که در خوزستان حکومت مستقل خودش را داشت
اعتراض کرد و طبقه کارگر ايران را در
خوزستان برضد اين استعمارگران بسيج نمود و
در  ٢٣تير  ١٣٢۵مهر باطله را بر اين شرکت
زد بطوريکه استعمار انگلستان قادر نبود به همان
وضع سابق به سرکوب کارگران و غارت منابع
ملی ايران بپردازد و ناچار شد با مانوری جديد به
ميدان آيد و به طرح پيشنهاد گس-گلشائيان متوسل
شود تا استعمار بريتانيا را در ايران ادامه دهد.
اين حزب توده ايران بود که با شعار انحرافی
استيفای حقوق مردم ايران از شرکت نفت
استعماری مبارزه کرد ،زيرا برای اين شرکت
غارتگر هرگز حقوقی قايل نبود و حقی برای آنها
به رسميت نمی شناخت تا با اين شعاری که در

صفحه ٣

بطن خويش حقی را هم برای شرکت استعماری
نفت به رسميت می شناخت و می خواست با آنها
چانه زنی کند ،موافق باشد .حزب تــــوده ايــــران
نيروی قدرتمند مبارزه برای استقﻼل ايران و
همواره با بسيج طبقه کارگر و روشنفکران ،مانع
اساسی در راه تحقق دسيسه های امپرياليسم
آمريکا در ايران بود که می خواست در حمايت
ظاهری از قانون ملی کردن صنعت نفت ،تنها
سهم خويش را از بريتانيای تضعيف شده در جنگ
بگيرد و سپس حکومت دکتر مصدق را که
سرانجام در مقابله زياده رويهای آمريکا مقاومت
می کرد ،سرنگون کند .حزب توده ايران تنها
تشکل سياسی ايران بود که دربار را مرکز دسيسه
و فساد و توطئه های ضد ملی می دانست و
خواهان سرنگونی اين رژيم فاسد و دست نشانده
بود .کارنامه اين حزب مملو از خدمت به ملت
ايران و طبقه کارگر ايران است و به همين دليل
نيز دشمنان ايران و دشمنان طبقاتی حزب توده
ايران کينه عميقی از اين حزب به دل دارند و با
جعل و تحريف در مورد اين تاريخ پرافتخار می
کوشند تاريخی جعلی برای اين حزب بنويسند.
بورژوازی امپرياليستی و حتی بورژوازی ملی
ايران تمام نتايج عميق اجتماعی فعاليت حزب توده
ايران را از تاريخ ايران حذف می کنند و با
پوشاندن نکات منفی فعاليت خويش و پاشاندن
زهر اتهام نسبت به سازمان سياسی طبقه کارگر
ايران ،می خواهند برای فعاليتهای خويش سرمايه
جمع کنند و آنها را بزرگ جلوه دهند .حزب توده
ايران به علت اين خدمات ارزنده همواره مورد
هجوم ارتجاع ايران قرار داشت و در تمام طول
سالهای  ١٣٢٠تا کودتای  ٢٨مرداد سال  ١٣٣٢و
بعد از کودتا همواره غيرقانونی بود و مورد
ضرب و شتم ،زندان و تبعيد و اعدام قرار می
گرفت .چاقوکشان شمس قنات آبادی روحانی
خالدار ،چاقوکشان پان ايرانيستها ،سومکائیها،
آريائیها ،حزب اللهیهای ميدان بارفروشان،
بسياری توده ایها را به قتل رساندند .سرلشگر
زاهدی وزير کشور و سرلشگر بقائی وزير
شهربانی دستشان به خون توده ای ها آغشته بود و
در حکومت نيز شرکت داشتند .عوامل
فراماسيونری نظير باقر کاظمی ،همدستان
صداراﻻشراف ،قوام و سپس حسين عﻼء نظير
مظفر بقائی ،حسين مکی و سايرين در روزنامه
شاهد ،داد ،اقدام و ...مرتب بر ضد نظريات حزب
توده ايران تبليغ می کردند و به فرزندان قهرمان
خلق ما لکه اتهام می چسباندند .نه عوامفريبی
طبقه حاکمه ايران و جاسوسان سرشناس آنها ،نه
هجوم ايدئولوژيک و تبليغاتی روحانيت ارتجاعی،
نه تبليغات دست راستی جبهه ملی ها ،نه زندان،
تبعيد ،شکنجه و اعدام تودهایها ،نتوانست کمر
اين حزب ترازنوين طبقه کارگر ايران را چه قبل
و چه بعد از کودتا بشکند .تمام کسانی که تﻼش
کردند اين کارنامه مثبت و کمونيستی حزب توده
ايران را با افسانه هائی نظير "اپورتونيسم تاريخی
حزب توده ايران" به لجن بکشند ،خودشان در
لجنی که خلق نموده بودند ،غرق شدند .تاريخ را
نمی شود تحريف ...ادامه در صفحه ۴
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حزب توده ايران...
کرد ،زيرا هميشه هستند کسانی که در بدترين
شرايط
اين آتش را شعله ور می سازند و حفظ می کنند.
حزبی که در مقابل اين همه سختی ها مقاومت
کرد ،افسوس که نتوانست در مقابل غده سرطانی
رويزيونيسم مقاومت کند و سرانجام با روی کار
آمدن خروشچف در شوروی و برافراشتن پرچم
ضد کمونيستی "مبارزه با کيش ﺷخصيت
استاﻟين" به پذيرش خط مشی رويزيونيستی حزب
رويزيونيستی اتحاد جماهير شوروی تن در داد و
به منجﻼب رويزيونيسم سقوط کرد .زمانيکه
حزب توده ايران مارکسيسم لنينيسم را به دور
انداخت و سه اصل مسالمت آميز خروشچفی را
پذيرفت ،از ديکتاتوری پرولتاريا رو برتافت و
حزب تمام خلق را کعبه آمال خويش کرد و
اصﻼحات کاسيگين برای برهم زدن نقشه مندی
اقتصاد سوسياليستی را که به نظم زدائی و تمرکز
زدائی منجر گشت پذيرفت ،ديگر اين حزب،
حزب کمونيستی نبود .خصوصيت رويزيونيستها
اين است که در حرف به واژه مارکسيسم لنينيسم
می آويزند ،زيرا بيان عبارات برای بورژوازی
ضرری ندارد ،در حاليکه توسل به اين واژه ها
می توانند چهره رويزيونيستها را استتار کند
وبرای گمراهی و عوامفريبی به کار رود .ولی
آنها در عمل همه نظريات رويزيونيستی
خروشچف را پذيرفتند و تا به امروز نيز به آن
عمل می کنند .اين حزب رويزيونيستی در بيان
تاريخچه خود بر انشعاب در جنبش کمونيستی
جهان و در حزب توده ايران سرپوش می گذارد،
زيرا در غير اين صورت مجبوراست اعتراف کند
که در اين نبرد سهمگين ايدئولوژيک جهانی در
کنار خروشچف و فرزندان خلفش نظير گورباچف
و يلتسين ايستاده بوده است .حزب توده دارای دو
دوره تاريخی است ،دوره ای که انقﻼبی بود ،بر
مارکسيسم لنينيسم اتکاء داشت و دروه ايکه
رويزيونيسم را پذيرفت و به دست دراز شده
شوروی ها در ايران بدل گشت و نوحه سرای
رژيم جمهوری اسﻼمی گرديد .حزب کار ايران
)توفان( که به رهبری رفقا قاسمی و فروتن و
همکاری و حمايت رفقا عباس سغائی و علی
اميرخيزی از درون اين مبارزه ايدئولوژيک
بيرون آمد ،به مارکسيسم لنينيسم وفادار ماند و
فروپاشی آتی شوروی رويزيونيستی را پيشگوئی
کرد .حال تنها اين حزب است که وارث واقعی
خدمات ارزنده و در عين حال اشتباهات جنبش
کمونيستی ايران در گذشته می باشد .حزب
رويزيونيستی کنونی که خود را حزب توده ايران
می نامد کوچکترين خويشاوندی کمونيستی با
گذشته پرافتخار اين حزب ندارد .ماهيت يک
حزب را نه بر اساس مﻼکهای غير مارکسيستی
تعلق خاطر ،سنت و عادت و دوستی ﺷخصی،
توسل به خاطرات و بازار گرمی يا بر اساس
اعتقادات ﻟحظه ای مردم ،بلکه بايد بر اساس
ايدئوﻟوژی و مشی سياسی آن تعيين کرد .تغيير
ماهيت يک حزب کمونيستی به تغيير ايدئولوژی و
پذيرش نظريات رويزيونيستی که تبديل به خطوط
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اساسی راهنمای حزب میشود ،مربوط است و نه
به تغيير رهبری ،برگذاری مرتب کنگرهها ،تعداد
و تعدد نشريات ،تعداد اعضاء ،تصاوير شهدا و
قهرمانان کمونيست و نه رويزيونيست ،تبليغات
دروغين و...
از اين منظر ،حزب توده کنونی ،يک حزب
رويزيونيستی و ضد انقﻼبی است و بايد اين حزب
را افشاء کرد تا کمونيستهای واقعی ايران فريب
صحنه سازيها و بازيگری های وی را نخورند و
بتوانند بدون احساسات با مﻼکهای کمونيستی
داوری کنند .اين حزب کوچکترين قرابتی با
مارکسيسم لنينيسم ندارد و رويزيونيسم دشمن
کمونيسم است .تمام تحول شوروی سوسياليستی به
نابودی کامل آن شاهد اين مدعاست .شناخت
ماهيت اين حزب در دوره دوم ،دست نيروهای
انقﻼبی را در راه تحقق سوسياليسم و آزادی ايران
باز می کند.

*****.
جايزه صلح نوبل آخرين...
جمله جوخه های مرگ از سال  ١٩۶۴تاکنون
بيش از  ٢٢٠هزار کشته در بر داشته است.
همچنين در اين مدت بيش از پنج ميليون نفر آواره
شده٢٥ ،هزار نفر ناپديد و ٣٠هزار نفر ربوده
شده اند .روزنامه شرق در مورد مضمون اين
توافقنامه می نويسد" :توافق صلﺢ همچنين شامل
بندهايی است که با هدف رفعورجوع معضﻼت
ريشهای و تاريخی مسبب جنگ تنظيم شدهاند.
بنابر توافق حاصله ،با قانونیشدن مشارکت
سياسی شورشيان فارک ،اين مجراهای
دموکراتيک خواهند بود که از اين پس بهجای
مقاومت مسلحانه ،عرصه اظهار وجود سياسی اين
گروه خواهند شد .فارک نه تنها در دو دوره آتی
انتخاباتی در هر دو مجلس سنا و نمايندگان دارای
پنج کرسی خواهد بود ،بلکه پس از آن نيز
میتواند بهطور عادی وارد عرصه رقابتهای
انتخاباتی شود .اين توافقنامه همچنين دولت کلمبيا
را موظف میکند تا با سرمايهگذاری گسترده در
بخش توسعه اقتصادی روستايی ،به کاهش شکاف
موجود بين نرخ رشد اقتصادی متمرکز در شهرها
و نرخ فقری که دهههاست بهعنوان يکی از
مؤلفههای کليدی ايدئولوژی مارکسيستی
شورشيان ،دامنگير روستانشينان و دهقانان
کلمبيايی شده ،ياری رساند .... .از طرف ديگر،
بند چهارم توافقنامه نيز روند دامنزدن به
خشونتها ،فساد و بیثباتی که نتيجه مبارزه
قهرآميز دولت با مواد مخدر بوده را تغيير خواهد
داد .دولت بهجای مجازات کشتکاران کوکائين،
درصدد خواهد بود تا با سرمايهگذاری در دانههای
جايگزين ،همچون کاکائو و قهوه ،انگيزههای
اقتصادی کشاورزان روستايی را تغيير دهد .از
محورهای ديگر اين توافقنامه ،رسيدگی به درد و
رنج قربانيان منازعات بر مبنای چارچوب عدالت
ترميمی است؛ چارچوبی که شدت مجازات آن
دست اعضای فارک را که مرتکب جناياتی فجيع
شدهاند ،بر مبنای راستگويی آنان میسنجد؛ آنانی
که بهسرعت پا پيش گذاشته و با صداقت درباره
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اقداماتشان سخن بگويند ،صرفا رفتوآمدهايشان
با محدوديتهايی روبهرو خواهد شد؛ در غير اين
صورت ،بايد برای مدت زمانی طوﻻنی راهی
زندان شوند ." .در واقع مانند اين است که
چريکها بايد در همه موارد پاسخگو باشند و در
اين توافقنامه بر صندلی اتهام نشسته اند و بايد
طلب مغفرت نمايند.
اين چريکها در مذاکرات دو جانبه با آقای
"سانتوس" در توافقنامه خويش حتی تا به جائی
پيش رفتند که ملتمسانه از رژيم حاکم تقاضای
عفو ،دادن شغل به آنها ،قرار منع صدور تعقيب
طلبيدند و اعتراف کردند که بايد دادگاههای ويژه
تشکيل شود که به "جنايات جنگی همه طرفها
رسيدگی کند" .به اين ترتيب چريکها پذيرفتند که
در عرض اين  ۵٠سال به جنايات جنگی دست
زده اند که بايد در مقابل دادگاه پاسخگوی آن
باشند .اين اعترافات همان تبليغات شوم ارتجاع
حاکم است که با کشتار مردم عادی توسط جوخه
های مرگ ،اين عمليات را به پای چريکها می
نوشت .اين توافق در واقع تبرئه جنايات هيات
حاکمه کلمبياست .اين سياست "همه گناهکاريم"
ماهيت مبارزه انقﻼبی چريکها را نيز به زير
پرسش می برد که برای منافع خلق مبارزه می
کردند .آنچه را که رژيم حاکم جنايت محسوب می
کند ،نمی تواند از منظر طبقاتی و منافع خلق
جنايت باشد .مرتکبان جنايت کسانی هستند که
قدرت سياسی را به دست دارند و از نيروی عظيم
نظامی ،دستگاه انتظامات و دادگاه ها برخوردارند
و آنرا عليه مردم تا کنون بهکار بردهاند.
در اين مانور اخير" ،خلق" کلمبيا در يک همه
پرسی "دموکراتيک" حرف آخر را زده است و
چريکها را به عنوان گناهکار و جنايتکار ارزيابی
نموده است .در اين مانور و نمايشنامه حساب
شده ،مسئوﻻن همه اين جنايات را در گذشته به
گردن سازمانهای چريکی انداخته اند.
پرده اول نمايشنامه مذاکرات طوﻻنی ميان رئيس
دولت کلمبيا با رهبران سازمان چريکی "فارک"
بود که در کوبا با پا در ميانی رائول کاسترو و
سرمايه گذاری از اعتبار انقﻼب کوبا به انجام می
رسيد.
همين گام نخست که چريکها از موضع ضعف و
ناچاری به اين مذاکرات تن در دادند اساس
شکست آنها را در برداشت .يک جريان سياسی
جدی و عاقل می داند که نتيجه مذاکراتی که ميان
طرفين درگير بر روی کاغذ می آيد و مورد توافق
طرفين است بايد در همانجا و در همان وقت به
عنوان تصميم قطعی از جانب طرفين مورد تائيد
و تصويب قرار گرفته و دارای اعتبار و سنديت
بوده و بر اساس آن عمل شود .ولی چريکهای
"فارک" فرجام کار را نه به اراده خود و طرف
مقابل ،بلکه به اراده "خلق" محول کردند که در
زير فشار استبداد و ترور حاکم و تبليغات ضد
کمونيستی هيستريک و يکطرفه ،قادر نبوده است
تا کنون اراده خويش را به کرسی بنشاند .رای
دادن به همه پرسی و گره زدن سرنوشت خود به
يک همه پرسی در شرايط نابرابر و غير
دموکراتيک نشانه ...ادامه در صفحه ۵

انقﻼب کبير اکتبر ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و
توﻟد دنيای نوين بود
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جايزه صلح نوبل آخرين...
ياس و تسليم و استيصال اين سازمانهاست .از اين
به بعد اين چريکها با "خلق" طرف هستند و نه با
حاکميت تروريست کلمبيا" .سانتوس" در تفسير
رای همه پرسی با مسرت در حالی که جايزه
صلﺢ را در دست داشت اعﻼم کرد تفسير من اين
است که ":ما بايد استقامت کنيم تا اين جنگ به
پايان برسد ...وی اين جايزه را از جانب همه
مردم کلمبيا می پذيرد" .وی می دانست که ارتجاع
کلمبيا برنده جنگ است .رهبر چريکهای "فارک"
سرفرمانده "تيمولئو خيمنس") Timoleón
 (Jiménezبه "سانتوس" تبريک گفت و نماينده
"فارک" در هيات نمايندگی مذاکرات در کوبا
اظهار داشت" :ما اميدواريم که جايزه صلﺢ نوبل
به رئيس جمهور "سانتوس" نيرو بدهد تا به
قرارداد روح دميده و به همه مردم کلمبيا
کرامتشان را بازگرداند.".
همين اعطای جايزه نوبل به يک طرف قرارداد
صلﺢ و نه به هر دو طرف ،خود حاکی از ماهيت
دسيسه گرانه اين نمايش است .ارتجاع جهانی،
رئيس جمهور کلمبيا را بانی صلﺢ می داند و
رئيس چريکهارا مسئول جنگ و "تبهکاری" و
متاسفانه چريکها هم به اين دروغ صحه می
گذارند.
"طبيعی است" رئيس جمهور کلمبيا که "منتخب"
مردم است بايد به رای مردم کلمبيا احترام بگذارد
و لذا نمی تواند نسبت به قراردادی که در يک همه
پرسی رد شده است ،وفادار بماند و لذا در تاريخ
 ٣١ماه اکتبر اين قرار داد دو جانبه و آتش بس از
نظر رئيس جمهور کلمبيا به پايان می رسد و وی
تﻼش می کند با چريکها به "مقررات و توافقات"
جديدی برسد!!؟؟ .آقای سرفرمانده "تيمولئو
خيمنس" اين پرسش را مطرح کرده است که آيا
و "ميلنا
جنگ ادامه پيدا می کند؟
ريس") ،(Milena Reyesيکی از اعضای هيئت
نمايندگی "فارک" در مذاکرات صلﺢ در هاوانا،
می پرسد" :آيا لبخند ما دوباره از چهره ما
برطرف میشود ؟ بعد چه میشود؟ " .و واقعا
چنين پرسشی چقدر کودکانه و نشانه استيصال
است .سرفرمانده منتظر تصميمات رئيس جمهور
نشسته است و خودش اساسا سياست و تصور و
دورنمائی در اين مبارزه ندارد و به همين جهت
نيز ابتکار عمل را به دست دشمن داده و منتظر
وعده های سرخرمن است .حال کشتار چريکها
اعتبار "خلقی" و "قانونی" نيز به دست آورده
است.
رئيس جمهور که ابتکار عمل را در دست دارد و
وکالت "خلق" را بر پيشانی نوشته است ،اعﻼم
کرد که بايد با برندگان همه پرسی که نيروهای
افراطی دست راستی و همدستان قديمی و فعلی
خود وی هستند به مذاکره بنشيند و نظريات
"اکثريت" را جويا شود و آنوقت نظريات آنها را
در نظر بگيرد و وارد قرارداد جديد کند و دوباره
قرارداد را به رای همه گانی بگذارد .اين بازی تا
آخر ادامه دارد .اين نيروهای دست راستی
افراطی کسان ديگری نيستند بجز رئيس جمهور
قبلی که رئيس جمهور کنونی وزير جنگ وی
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بوده است .رئيس جمهور قبلی آقای "آلوارو
اوريبه") (Álvaro Uribeبود که از سال ١٩٩۵
تا  ١٩٩٧به عنوان فرماندار در
"آنتيوکيا") (Antioquiaحکومت میکرد و در
 ٢٠٠٢تا  ٢٠١٠رئيس جمهور کلمبيا بود .وی
مبتکر ايجاد جوخه های مرگ در کلمبيا است که
بدون هيچ زمينه حقوقی و قانونی ايجاد شده بود و
وظيفه داشت همه مخالفان و افراد مظنون را
همراه با خانواده های آنها قتل عام کند .اين ارتش
مافيائی دهها هزار مردم غير نظامی را به قتل
رسانيد .هنوز که هنوز است در منطقه "آنتيوکيا"
گورهای دستجمعی از مردم عادی غير نظامی پيدا
می شوند که به دست سربازان و جوخه های
مرگ به قتل رسيده و با دست قاتﻼن دولتی ،به
لباس ارتش چريکها ملبس شده و به گورهای
دستجمعی پرتاب شده اند .مسبب و مشوق اين
جنايات آقای "آلوارو اوريبه" بود به اين طريق که
برای هر کشته چريک پاداش نقدی پرداخت کرده
قاتﻼن آنها را ارتقاء درجه می داد .اين امر
و
ِ
دست جوخه های مرگ را در باﻻ بردن آمار کشته
ها از طريق نابودی مردم عادی به نام چريک و
اخاذی بيشتر باز می گذاشت .وی فورا بعد از
انتخابش به رياست جمهوری مناطق جنگی ويژه
به وجود آورد که رسما آنها را "مناطق توانبخشی
و ثبات" می ناميد .در اثر اين سياست مناطق
بزرگی به زير سلطه نظاميان در آمدند .کار به
جائی رسيد که حتی سازمان عفو بين الملل نيز به
صدا در آمده و از اين مناطق به عنوان
"آزمايشگاههای جنگی" نام برد که در آن مردم
غير نظامی را دشمن خود میشمردند و فعاﻻن
اجتماعی ،مدنی و سنديکائی را نابود میکردند.
وزير دفاع)بخوانيد جنگ( آقای "آلوارو اوربيه"
در سالهای  ٢٠٠۶تا  ٢٠٠٩همين برنده اخير
جايزه صلﺢ نوبل ،آقای "خوان ساموئل سانتوس"
بود که همه اين عمليات را با دست خودش انجام
می داد .وی مدتها بعد از "پيروزی" در اين
جنايات با سری افکنده و قيافه ای محزون در
مقابل فشار افکار عمومی ،اعﻼم کرد که اين
موار ِد رويداده ،بسيار نادر بوده است .ناگفته نماند
که تعداد اين موارد نادر  ٣٠٠٠عدد است .هوگو
چاوز رئيس جمهور ونزوئﻼ به وی لقب جنايتکار
جنگی داد و وی در کشور اکوادور به علت چندين
اقدامات جنايتکارانه مورد تعقيب قضائی است.
وی حتی به عنوان وزير جنگ برای نابودی
چريکهای فارک به کشور مجاورش برخﻼف
منشور ملل متحد ،با هواپيما حمله کرد و
اردوگاههای چريکها را بمباران نمود .و در اين
ميان بسياری از همکارانش در دولت قبل ،به
عنوان فاسد و رشوه خوار ،غاصبان زمين،
همدستی با جوخه های مرگ بر صندلی اتهام
نشسته اند .اينکه "اوربيه" و "سانتوس" هنوز
راست راست راه می روند ،مديون حق مصونيت
خويش می باشند.
تجربه سياسی کنونی نشان می دهد که مذاکره با
دشمن تنها با حفظ اسلحه و ادامه مبارزه ممکن
است .نيروهای انقﻼبی هرگز نبايد در ميان
هوادارانشان به توهم و سازش طبقاتی دامن زنند
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که در اثر مانورهای ارتجاع بیروحيه میشوند و
با شکست مذاکرات به ياس و بدبينی دچار شده و
به انزوا می رسند .دولت کوبا نيز اعتبار جهانی
خود را در اين عرصه ،برای نزديکی به آمريکا
به بازی گرفت که اين خود از نتايج سحر است.

*****.
ابزارهای نفوذی استعماری...
عمل می کند ،پيوسته اند .سامان سويفت از طريق
مراکزی که نامش  SAPاست از طريق سيستم
ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای مشکوک
به تبادل اطﻼعات مالی از جمله ارسال و دريافت
هرگونه پيام ارزی در بين واحدهای ارزی
بانکهای داخل کشورها و بانکهای خارج از
کشورها مربوط می شوند .اين سيستم از طريق
نرم افزارهای مشکوک تمام عمليات ارزی در
سطﺢ جهانی را مورد نظارت و جاسوسی قرار
داده و ميان آنها همآهنگی ايجاد می کند .با
افشاءگری های ادوارد اسنودن روشن شد که
سازمان جاسوسی آمريکا از طريق نقل و انتقال
بانکی و ارزی و مالی و کنترل حسابهای افراد،
شرکتها و دولتها ،شريان گردش مالی و توانائی
های اقتصادی آنها را در دست دارد و هر روز
اراده کرد می تواند مانع جريان خون مالی در اين
شريانها گردد و کشورهای مزاحم را از تجارت
در بازارهای جهان محروم کرده و به محاصره
اقتصادی بکشاند .امپرياليسم آمريکا از طريق اين
نظام نرم افزاری مالی جهانی ايران را به شدت
تحت فشار قرار داد و هر بانکی که با ايران
معامله تجاری و مالی داشت مورد پيگرد قضائی
در آمريکا قرار گرفت .امپرياليسم آمريکا در کنار
کنترل نظام سويفت ،نظامی نيز از کارتهای
اعتباری به وجود آورده است که معامﻼت روزانه
مردم جهان را نيز تحت نظر دارد .اين کنسرنها
تنها به اعتبار موقعيت اقتصادی و اجتماعی که
دارند با پول مفت که از کارمزد تجارت و استفاده
از کارتهای اعتباری به دست می آورند ،موسسات
عظيم اقتصادی برای نظارت بر سامان مالی-
پليسی ايجاد کردهاند .نظام استبدادی مالی آنها
نامرئی و تحميل داوطلبانه به همه مردم جهان
است .اين شرکتها بر اساس اين توانائی ها که
کسب می کنند ،میتوانند راه سدجوع مردم و
مخالفان را مستقيما ببندند و آنها را "بی ضرر"
نمايند .در مقابله با اين اقدامات اسارت آور
جنبشهای خرده بورژوائی "آکوپا")جنبش ضد وال
استريت( به وجود آمد که با کوته فکری و
استيصال ،تحت عنوان تحريم کارتهای اعتباری و
عدم سپردن پول به بانکها و اختراع ورقه های
کوپنی برای مبادله خدمات ،افکار مردم را با راه
حلهای بی سرانجام خويش و دعوت به گذشته ،به
گمراهی می کشيدند و عمﻼ راه حل قطعی برای
قطع اين بند اسارت آميز ارائه نمی دادند.
در عرصه قضائی و حقوقی
امپرياليسم آمريکا برای ايجاد فشار به کشورها از
ابزار شورای امنيت سازمان ملل متحد استفاده می
کند .آنها قطعنامه ...ادامه در صفحه ۶
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ابزارهای نفوذی استعماری...
زور تطميع و تهديد و يا تبانی
هائی را در آنجا با ِ
به تصويب می رسانند که در مغايرت کامل با
حقوق انسانها و دول قرار دارد و ناقض منشور
ملل متحد است .اعضاء موقت شورای امنيت
هميشه در زير فشار اين تهديدات قرار دارند .اين
کشورها شاهد سرنوشت عراق ،افغانستان ،ليبی،
سوريه و ايران بوده اند و لحن تهديدآميز
امپرياليسم آمريکا را جدی می گيرند .در عرصه
هائی که با وتوی امپرياليستهای روسيه و چين
روبرو شوند از ابزار ديگری که مصوبات کنگره
آمريکاست استفاده می کنند و به ممالک جهان
فشار می آورند که اين مصوبات کنگره آمريکا و
نظام قضائی آنرا به رسميت بشناسند و تابع آن
شوند .در غير اين صورت با مجازاتهای اقتصادی
و يا محدويتهای فراوانی برای تجارت در بازار
آمريکا روبرو می شوند.
اين يکی از روشهای استعماری و فشار و تهديد
امپرياليسم آمريکاست که در اين اواخر بسيار به
آن متوسل شده است .وضع طوری است که
امپرياليسم آمريکا اين تهديدات را در مورد ساير
ممالک امپرياليستی نيز بکار برده و آنها را تابع
تصميمات کنگره آمريکا می کند.
کنگره آمريکا بتدريج نقش قانون گزار جهانی و
دستگاه جهانی قضائی را ايفاء می کند که تهديدی
برای بشريت و جايگزينی برای سازمان ملل متحد
است.
امپرياليستهای اروپائی نيز دادگاه کيفری جهانی
در ﻻهه را به ابزار اعمال نفوذ و تهديد خويش
بدل کرده اند و هر جا بخواهند مخالفی را از سر
راه بردارند به اتهامات جعلی و تصميمات
ناعادﻻنه اين ديوان داوری جهانی توسل می
جويند .تصميمات اين ديوان داوری بقدری مسخره
و گزينشی و گرايشی است که رهبران ممالک
آفريقائی به تمسخر بارها بيان کرده اند که اين
دادگاه را فقط برای محاکمه رهبران ممالک
آفريقائی اختراع کرده اند .در اين دادگاه
جنايتکاران جنگی نظير نتانياهوی صهيونيست
هرگز محاکمه نخواهند شد.

*****.
پيمان های مناطق تجاری آزاد...
اقتصادی که برادر تنی جهانی شدن سرمايه و هر
دو فرزندان خلف نيوليبراليسم در حال تهاجم
بشمار میآيند ،بهبود وضع مردم را سبب گشته
باشد ،که قرارداد تجارت آزاد و لجام گسيخته ميان
کانادا و اروپا که خود به مثابه جاده صافکن
قرارداد تجارت آزاد ميان آمريکا و اروپا »تی تی
آی پی« بشمار می آيد ،باعث شود .پايين آوردن
سطﺢ دستمزدها اصﻼحات تخريب کننده در نظام
بيمههای اجتماعی ،محدودساختن خدمات بيمههای
درمانی ،تقليل بیسابقه سطﺢ حقوق بازنشستگی،
باﻻبردن مالياتها و  ..که از زمان فروپاشی
شوروی و هجوم نيوليبراليسم در کليه کشورهای
سرمايهداری از جمله اروپا رخ داد و بدون ترديد
پس از تصويب » «CETAبا شتاب بيشتری
صورت خواهد پذيرفت و بر دامنه فقر و گرسنگی
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خواهد افزود .امری که دقيقا خﻼف جمله
فريبکارانه وزير اقتصاد آلمان است که قبﻼ به آن
اشاره رفت» :ما میخواهيم جهانیسازی به درد
مردم بخورد و نه صرفا به درد
سرمايهگذاران«!!؟؟
رهبر سنديکای اتريش ) (ÖGPدر اوايل ماه
سپتامبر به درستی اعﻼم داشت که » «CETAو
„تی تی آی پی“ نه تنها رشد اقتصادی به ارمغان
نخواهند آورد ،بلکه بر تعداد بيکاران نيز خواهند
افزود .محاکم حقوقی خصوصی که جهت امنيت
سرمايه تشکيل خواهند شد ،قادرند در صورت
تصويب تعرفه جديد که منجر به افزايش دستمزد
کارگران و کارمندان بشود و يا زيانی که در اثر
اعتصابات کارگری به موسسات آنها وارد شود،
مستقﻼ عليه دولت آن کشور ادعای خسارت کنند.
ايجاد محاکم خصوصی حمايت از سرمايهداران
که يکی از بندهای مهم » «CETAاست ،به آنها
حق میدهد که در صورت تصويب قوانين جديد
که منجر به باﻻرفتن سطﺢ دستمزدها گردد و يا
هر قانون ديگری که منافع سرمايهداران را تحديد
کند ،ادعای خسارت کنند .نام اين زورگويی را در
قرارداد »تصميم عادﻻنه و منصفانه« گذاردهاند.
حتی اگر کنسرنها در اثر يک سانحه و يا فاجعه
طبيعی دچار خسارت و زيان گردند نيز میتوانند
دولتهای اياﻻت را به دادگاههای حامی سرمايه
بهکشند و از آنها ادعای خسارت کنند .دادگاههای
خصوصی که تحت نام دادگاههای حمايت و امنيت
سرمايه تشکيل میشوند ،در عمل دست دولت و
دستگاههای قضايی کشورهای اروپايی را در قبال
کنسرنها میبندند و به آنها مصونيت قضائی می-
دهد .کنسرنها از اين حق نيز برخوردارند که با
اقامه دعوی عليه قوانين موجود که منافع آنها را
محدود میسازد ،شکايت کنند .برای نمونه اگر در
يک کشور اروپايی نظير آلمان قانون حداقل
دستمزد را تصويب و يا بر مقدار آن بيفزايد،
دادگاههای فوقالذکر حق شکايت عليه دولت را
دارا خواهند بود .ﻻزم به تذکر است که مشابه اين
بند در „تی تی آی پی“ نيز به چشم میخورد.
طرفداران قرارداد تجارت آزاد و جامع ادعا می-
کنند که» «CETAحجم مبادﻻت کاﻻ و در نتيجه
فرصت های شغلی را افزايش خواهد داد .در
صورتی که طبق تحقيق و بررسی که کميسيون
مربوطه در پارلمان اروپا انجام داده است چنين
رشدی در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را
بسيار ناچيز توصيف کرده است .بر اساس اين
تحقيق اقتصاد اروپا در يک فاصله زمانی  ١۵تا
 ٢٠ساله حدود  %۵رشد خواهد داشت .که حد
متوسط آن ساﻻنه  % ٠/٣خواهد بود .در تحقيقاتی
که »اطاق کارگران وين« انجام داده است ،نيز
رشد اقتصادی » «CETAرا در يک فاصله
زمانی  ١٠تا  ٢٠ساله  % ١٦/٠در سال
پيشبينی میکند .عﻼوه بر اين » «CETAو "تی
تی آی پی" خطر بزرگی برای محيط زيست و
دستآوردهای تاکنونی مردم در اروپا و نيز
قوانين حمايت از مصرفکننده در اين قاره بشمار
میآيند.
کنسرنهايی که حتی قبل از تصويب قرارداد
تجارت آزاد با چنگانداختن بر روی زمينهای
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کشاورزی نه تنها اروپا)نظير اسپانيا و يونان و
 (...که آفريقا ،آسيا و آمريکای ﻻتين مشغول
آلودهسازی محيط زيست از طريق بکاربست
بذرهای تراريخته)دست کاری ژنتيکی شده( و
سموم و آفات نباتی و کشت تک محصولی بوده و
عمﻼ ناقوس نابودی تدريجی محيط زيست را به
صدادرآوردهاند .قطعا پس از تصويب قراردادهای
» «CETAو „تی تی آی پی“ چهار نعل در اين
مسير به پيش خواهند تاخت .برای نمونه از ۴
هزار محصوﻻت تحت کنترل و حفاظت اداره
حمايت از مصرف کننده در آلمان فقط  ١٧١فقره
در قرارداد » «CETAذکر شده است .قرارداد
تجارت آزاد بدون ترديد مسير را بر واردات
کاﻻهای مواد غذايی تراريخته)که توليد آنها در
اروپا ممنوع است( هموار خواهد ساخت .ديگر
نظارتی بر ورود مواد غذايی هورمونی و
تراريخته وجود نخواهد داشت.
سرمايههای کانادايی و آمريکايی بر توليد آب
آشاميدنی ،آموزشی ،بهداشت و درمان چنگ
خواهند انداخت .مسير چنگ اندازی سرمايهداران
در عرصه وسايل نقليه عمومی شهری ،تأمين
انرژی و حتی کودکستانها و خانه سالمندان
هموار خواهد گشت .اينها هستند دﻻيل مخالفت
مردم اروپا با پيمانهای تجارت آزاد .نمايندگان
سرمايهداری آمريکا ،کانادا و اروپا سالها مخفيانه
در ورای پارلمانها و به دور از چشم و گوش
وسايل رسانه های اجتماعی پيرامون »قانون
تجارت آزاد جامع« مشغول مذاکره بودند .همين
امر گويای آن است که اگر »کاسهای زير نيم
کاسه« نمیبود و »ريگی در کفش نداشتند« حداقل
اين قرارداد را از طريق وزارتخانههای مربوطه
به پارلمانها میبردند و آن را به تصويب
میرساندند .نه اينکه در خفا .خوشبختانه
فعاليتهای خستگیناپذير نيروهای مترقی و
انقﻼبی اروپا ،بويژه آلمان ،چه در سطﺢ
مطبوعات چه در خيابانها و چه در دنيای مجازی
مخفی کاری نمايندگان سرمايه را فاش ساخت و
بخشهايی از اين قراردادها علنی گشتند .تنها در
شهر برلن در اکتبر سال گذشته  ٢۵٠هزار نفر و
نيز در سپتامبر امسال  ٣٢٠هزار نفر همزمان در
 ۵شهر آلمان عليه » «CETAو „تی تی آی پی“
به تظاهرات باشکوهی دست زدند .در دنيای
مجازی نيز پُرتالهای متعددی عليه قراردادهای
تجارت آزاد ميليونها امضاء جمع آوری کردند.
اين فشار وسيع افکار عمومی وزير اقتصاد آلمان
آقای گابريل را بر آن داشت تا تغييراتی هرچند
جزيی را به دولت کانادا بهقبوﻻند .شدت اين
مبارزات قرارداد تجارت آزاد با آمريکا „تی تی
آی پی“ را نيز به تعليق واداشته و اميد آن میرود
که به طور کلی ملغی گردد.
اما کميسر کميسيون امور تجاری پارلمان اروپا
خانم "سيسيليا مالمستوم" عليرغم اعتراضات
ميليونی مردم اروپا با بی اعتنايی به مقاومتها و
مقابله مردم در برابر اين قراردادهای ارتجاعی
حتی با ارجاع اين قوانين به پارلمانهای
کشورهای عضو اتحاديه اروپا جهت بررسی به
مخالفت برخاسته است... .ادامه در صفحه ٧
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پيمان های مناطق تجاری آزاد...
اين وقاحت خانم "سيسيليا مالمستوم" سرسپرده به
امپرياليسم طماع و حريص جهانی حتی صدای
وزير اقتصاد آلمان که تحت فشار افکار عمومی
خود را موظف میداند که قرارداد»«CETAرا
به مجلس ارجاع دهد ،درآورد و با نظر خانم
"سيسيليا مالمستوم" از در مخالفت برآمد .وزير
اقتصاد آلمان تا آنجا پيش رفت که عدم طرح
» «CETAدر پارلمان را به مثابه خطر جدی
برای » «CETAو „تی تی آی پی“ ارزيابی
کرد .او گفت» :اگر کميسيون اروپا در قرارداد
» «CETAپارلمانهای اروپا را از اين
تصميمگيری محروم سازد „تی تی آی پی“ خواهد
مرد .«.البته او به اين امر واقف است که تصويب
قرارداد» «CETAنه تنها اروپا را به جوﻻنگاه
سرمايهداران کانادايی و چنگ اندازی آنها بر
بازار کاﻻ و سرمايه در اروپا مبدل خواهد ساخت،
بلکه در عين حال راه برای سرمايهداران
آمريکايی که اکثر قريب به اتفاق آنها در کانادا
شرکتهای زيرمجموعه دارند ،نيز هموار خواهد
ساخت.
از اين منظر » «CETAجاده صاف کن „تی تی
آی پی“ نيز بهشمار میآيد .دولت آمريکا هم
اکنون بیصبرانه منتظر تصويب »«CETA
است تا کليه شرکتها و موسسات مالی آمريکايی
که در عرصه بينالمللی فعالند و در کانادا نيز
دارای شرکتهای فرعی مرتبط هستند .وارد
بازار اروپا گشته و در آن جوﻻن دهند .به ديگر
سخن اين قرارداد »تجارت آزاد« از اين لحاظ
خيابان يکطرفه است .يعنی عکس آن ممکن
نيست .زيرا شرکتهای اروپايی به ندرت دارای
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شرکتهای فرعی در کانادا هستند .لذا راه آنها
برای فعاليت تجاری و مالی در آمريکا هموار
نخواهد شد .از اينرو » «CETAبرای آمريکائيان
تاحدودی نقش "تی تی آی پی" را ايفاء میکند .به
همين دليل است که امپرياليسم آمريکا در حال
حاضر عجلهای در عقد قرارداد „تی تی آی پی“
بکار نمیبرد .برعکس سنديکاهای کارفرمايان
اروپا به لحاظ بازشدن دستشان در تجارت و
سرمايهگذاری در آمريکا در تصويب قرارداد "تی
تی آی پی" مصرند .اما در اثر مبارزه و
مخالفتهای وسيع مردم اروپا با قراردادهای
تجارت آزاد مذکور ،دولتهای اروپا تحت فشار
قرار گرفته و به راحتی قادر به امضاء اين
قراردادها نيستند .مردم پی بردهاند که »تجارت
آزاد« نام فريبندهای بيش نيست که مبتکرين
آمريکايی و کانادايی آنها را به طور عمده برای
تجارت و سرمايهگذاری يکطرفه ،آن هم با تمام
مزايای حقوق و اقتصادیاش به نفع خود طراحی
کردهاند.
برای نمونه آقای "ماتياسه فيکل") Matthias
 (Feklوزير تجارت خارجی فرانسه که همانند
همتای آلمانیاش آقای»زيگمار گابريل«) Sigmar
 (Gabrielدر منگنه فشار مردم عليه „تی تی آی
پی“ قرارگرفته است ،علنا اعﻼم داشته است که:
»در فرانسه ديگر از مذاکرات قرارداد تجارت
آزاد ميان آمريکا و اروپا حمايت سياسی نمیشود
و ما خواستار پايان دادن به اين مذاکره هستيم«.
آقای "ماتياسه فيکل") (Matthias Feklدر عين
حال معتقد است که »در طرح پيمان „تی تی آی
پی“ کفه سنگين ترازو به طور چشمگيری به نفع
آمريکا است «.او معتقد است که »آمريکايیها به

هيچوجه حاضر نيستند امتياز بدهند ،بلکه فقط
امتياز میخواهند «.پيمانهای » «CETAو „تی
تی آی پی“ که به ظاهر برای از ميانبرداشتن
موانع تجاری ميان کانادا و آمريکا و اروپا تدوين
گشتهاند ،نه تنها هيچ دردی از مردم را دوا
نخواهد کرد ،بلکه به جز آسيب رسانی به محيط
زيست ،به سﻼمتی مردم ،به موقعيت شغلی و
اجتماعی کارگران و کارمندان و خانوادههای آنها
و  ...رهآورد ديگری نخواهد داشت .و به همين
دليل با روشنگری نيروهای مترقی و انقﻼبی ميان
مردم کشورهای اروپايی ،به ويژه در آلمان،
اتريش و فرانسه روز به روز بر نگرانیهای
مردم افزوده میگردد و آنها را به صفوف
مخالفين میراند .نکته ديگر که جالب توجه است،
اين است که خود اين بورژوازی امپرياليستی که
مدام از پارلمانتاريسم بورژوائی دفاع می کند و
رای ملت و اکثريت مردم را به رخ می کشد ،آنجا
که پای منافع سرمايههای کﻼن به ميان میآيد همه
تئوریهای پارلمانتاريستی را به فراموشی می-
سپارد و نشان میدهد که پارلمانها عامل فريب
تودههای مردم هستند.
حزب ما اعضای خود و همه نيروهای مترقی و
انقﻼبی را جهت شرکت فعاﻻنه در اين مبارزات
فرا میخواند.

سپاسگزاری از کمکهای ماﻟی
 ٥٠پاند از لندن
 ٣٠يورو شمال غربی آلمان
 ١٥٠دﻻر گ آ ف استراليا
 ٥٠يورو فری آلمان
 ٥٠يورو ح.م فرانسه

)مقاﻻت توفان اﻟکترونيکی ﺷماره  ١٢٤آبان ماه ١٣٩٥منتشر ﺷد
آنرا در تارنمای توفان مطاﻟعه نمائيد(
دويادداﺷت کوتاه سياسی درمورد اوضاع ايران
تجاوز جنسی و “نظام مقدس اسﻼمی”  -برجام و خصوصی سازيها– کار گران آرام نخواهند گرفت  :تجمع در مقابل مجلس در اعتراض به
اصﻼحيه قانون کار  -اعﻼميه حزب کارايران)توفان( در محکوميت حکم دوکارگر زندانی ﺷاپور احسانی راد و جعفر عظيم زاده  -مصاحبه با
هوﺷمند حسنی  ،کارگر با تجريه وقديمی درجنبش کارگری ايران در مورد وضعيت کنونی جنبش کارگری )- ( ٣درحاﺷيه حکم دادگاه ضد
انقﻼب اسﻼمی و  ١۶سال زندان برای نرگس ﷴی -انجمن حجتيه وعوامل آن
يادی از رفيق مهدی ﺷيرخدا
 مبارزه با “فرهنگ مردساﻻرانه وقتل های ناموسی” با پرﭼم اسﻼم حراسی وراسيسم نامه اعتراضی يک رفيق به حزب کمونيست سوئد) مل(  -سياست جنگ افروزانه آمريکا در انتقال داعش ازموصل به سوريه  -انتخابات رياست جمهوری آمريکا ،انتخابی بين وبا وطاعون -
مقاﻟه ای از حزب کمونيست کلمبيا) م ل( پيرامون قراداد صلح بين دوﻟت وﭼريکهای فارک
گشت وگذاری در فيسبوک .پرسش وپاسخ

توفان اﻟکترونيکی ﺷماره  ١٢٤آبان ماه ١٣٩٥نوامبر ٢٠١۶
toufan@toufan.org
سايت کتابخانه اينترنتی توفان
سايت آرﺷيو نشريات توفان
توفان در توييتر
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

نشريه اﻟکترونيکی حزب کارايران

www.toufan.org

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

از ميراث انقﻼبی جنبش کمونيستی ايران تجليل کنيم
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مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار
ايران)توفان( به کنگره پنجم حزب کار ايران.
اوضاع جهان-بخش نخست

ابزارهای نفوذی
استعماری امپرياﻟيسم
نظام ماﻟی و اعتباری
امپرياليسم آمريکا از طريق نظارت بر
مبادﻻت ارزی و مالی با شيوه های مدرن
ارتباطی و ديجيتال ،نبض اقتصاد و گردش
پول را در دست می گيرند و رقبا را از ميدان
بدر می کنند .امپرياليستها سويفت)(SWIFT
را که به مفهوم "انجمن برای ارتباطات مالی
سراسری جهانی بين بانکی" است ،در ماه مه
 ١٩٧٣ميﻼدی توسط  ٢٣٩بانک از پانزده
کشور اروپايی و آمريکای شمالی با اين ادعا
که روشهای ارتباطی غير استاندارد کاغذی و
يا از طريق نمابر را در سطﺢ بينالمللی با
يک روش استاندارد شده جهانی بدل نمايند،
راه اندازی کردند .در حال حاضر هزاران
بانک و موسسه جهانی به تدريج به اين انجمن
که مرکزش در کشور بلژيک است و منبطق
بر قوانين بلژيک...دامه در صفحه ۵
نشانی پست الکترونيکی

پيمانهای مناطق آزاد تجاری
»ستا«) (CETAجاده صاف کن »تی تی آی پی«)(TTIP
قرار است در  ٢٧اکتبر سال جاری توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری » «CETAميان
کانادا و پارلمان اروپا به امضاء برسد .گرچه پارلمانهای کشورهای اروپايی میبايست
قبﻼ آن را مورد تأييد قرار دهند ،اما خانم "سيسيليا مالمستوم" ) Anna Cecilia
 (Malmströmکميسرکميسيون امور تجاری پارلمان اروپا مدام به دولتهای عضو
اتحاديه اروپا فشار میآورد که هر چه زودتر)قبل از ارجاع به پارلمان اين کشورها( با
بندهای مهم قرارداد موافقت کنند .اين اصرار ايشان حکايت از سرسپردگی او به
کنسرنها و موسسات مالی دارد که در حقيقت طراح اصلی قرارداد مذکور هستند .خانم
"سيسيليا مالمستوم") (Anna Cecilia Malmströmکه هيچ لزومی در ارجاء
قرارداد » «CETAبه پارلمانهای کشورهای عضو اتحاديه نمیبيند ،با ناديده گرفتن
موج مخالفتها در اين کشورها ،در اواسط ماه سپتامبر در "براتيسﻼوا")(Bratislava
پايتخت کشور اسلواکی علنا اعﻼم داشت که »موافقتنامه جامعه اقتصادی کانادا و اروپا
» «CETAرا بايد نهايی و انجام شده تلقی کرد «.نگاهی به وسعت و تنوع مخالفتها با
» «CETAحاکی از آن است که نظر خانم "سيسيليا مالمستوم" سر سپرده به سرمايه
جهانی نمیتواند نظر مردم اروپا باشد .در نظرسنجی که شرکت نظرسنجی و تحقيقات
جهانی "ايپسوس") (IPSOSدر اين رابطه انجام داده است ۵٢٪ ،از مردم آلمان بر اين
نظر هستند که عقد قرارداد اروپا و کانادا » «CETAباعث از بين رفتن تدريجی
استانداردهای موجود و ورود کاﻻهای معيوب و دستکاری ژنتيکی)تراريخته( شده و
آلوده به کشورشان خواهد شد ٣٠٪ .از مردمی که از آنها پرسش شده ،شک دارند که
اين قرارداد اصوﻻ نفعی به حال کشورشان داشته باشد .نيمی از مردم صريحا خواستار
حمايت دولت از صنايع داخلی کشورشان در رقابت های بين المللی هستند .علیرغم اين
نه تنها خانم "سيسيليا مالمستوم" که خانم مرکل صدر اعظم آلمان نيز بر تصويب هر چه
سريعتر » «CETAاصرار میورزد .در صورتی که او به خوبی میداند که نه در
درون سياستمداران و احزاب آلمان ،نه در ميان دولتهای اروپا به هيچوجه اتفاق نظر
وجود ندارد ،تا چه رسد به پارلمانها و مردم اين کشورها .تصويب اين قانون در
پارلمان اروپا بدون نظر پارلمانهای ملی ممالک اروپائی نقض حق حاکميت مردم ،نفی
استقﻼل ملی اين ممالک است که سرنوشت خويش را به دست مشتی صاحبان سرمايه-
های کﻼن در دنيا میدهند.
محدود ساختن توان بيمههای درمانی ،کاهش بیسابقه سطﺢ حقوق بازنشستگی،
پايين آمدن دستمزدها ،افزايش مدام مالياتها ،گرانی و  ...که بعد از فروپاشی شوروی
و ظهور نيوليبراليسم در کليه کشورهای سرمايهداری ،از جمله اروپا رخ داد ،بدون
ترديد با تصويب »)«CETAکه خود جاده صاف کن „تی تی آی پی“ بشمار میآيد(
شتاب بيشتری خواهد گرفت .و اين دقيقا خﻼف جمﻼت زيبا و عوامفريبانه آقای
»زيگمار گابريل«) (Sigmar Gabrielوزير اقتصاد آلمان و دبير کل حزب سوسيال
دموکراسی آلمان که در دولت مرکل همدست خانم مرکل است؛ مدعی است» :ما
میخواهيم جهانیسازی به درد مردم بهخورد و نه صرفا به درد سرمايهگذاران« .مرکل
صدر اعظم آلمان میگويد» :ترسها ،نگرانیهای شهروندان اروپا در رابطه با
» «CETAبیمورد است ...با توجه به نرخ رشد نازلی که در اروپا موجود است ،اين
قرارداد فرصت مناسبی برای جهش اين نرخ بهشمار میآيد ...من امتيازات فراوانی
برای اروپا و نيز کشور خودم به عنوان يک کشور صادرکننده کاﻻ میبينم «.بايد از اين
نماينده امپرياليسم آلمان پرسيد که شما کجا سراغ داريد که رشد  ...ادامه در صفحه ۶

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت.

www.toufan.org

سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست ﻟنينيستهای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای هرﭼه رساتر ﺷدن به ياری همه کمونيستهای صديق ،ﭼه از نظر مادی و ﭼه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما
ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک ماﻟی
برسانيد ،زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها ،هر ﭼند هم که جزيی باﺷند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،
هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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