
 ھر کھ خربزه می خورد پای لرزش ھم مینشیند
 پیرامون بحران سرمایھ داری در اروپا

فرا گرفتھ بود و ھمھ دالالن این روزھا بحران پنھان مالی کھ سراپای کشور یونان را 
تا کنون کسی از وضعیت خطرناک .  برمال شد،سرمایھ داری آنرا کتمان می کردند

، انگلستان سخنی نمی گفت ھر چھ ، ایتالیا اسپانیا،، پرتقالممالک سرمایھ داری ایرلند
 ولی .، ممالک بالتیک و نظایر آنھا بود، رومانیمجارستانسرمایھ داری بود محدود بھ 

بھشت “کار بھ جائی رسیده است کھ کتمان این دروغھای احمدی نژادی و زندگی در 
مردم باید . بھ سادگی میسر نیست) توفان-بخوانید بھشت سرمایھ داران(“سرمایھ داری

بار سیاست غارتگرانھ نئولیبرالی سرمایھ داری را کھ ماھیتا سیاستی سرمایھ داری است 
 ماھیت ،بحران کنونی.  مالی و بانکی را بپردازندبدوش بکشند و خسارت سرمایھ ھای

سیاست خصوصی سازیھا و تبدیل دولتھا بھ کارگزاران سرمایھ ھای بزرگ جھانی را 
عواقب سیاست خانمان برانداز بانک جھانی و صندوق بین المللی . بخوبی نشان می دھد

منافع سیاسی را در خدمت -پول و سازمان تجارت جھانی کھ مرزھای جغرافیائی
راه حل . سرمایھ گذاریھای خارجی از بین بردند و می برند بروشنی نمایان می گردد
گویا این  ھمھ دستگاھھای استثماری ھمانگونھ کھ صندوق بین المللی پول توصیھ می کند

ولی فرمول پیچیده و غیرگویای . برقرار گردداجتماعی  ھزینھ ھای“ثبات“است کھ باید 
غارت “ ھیچ چیز دیگر نیست جز واژه روشن و ھمھ فھم تماعیھزینھ ھای اج“ ثبات“

یعنی مردم باید خسارتی کھ بھ بانکھا و سرمایھ مالی وارد شده است را از . “مردم
مدافعان خونخوار و ضد بشر مناسبات سرمایھ . معاش بخور و نمیر خویش بپردازند

ب داده اند تا چنین بھ سرمایھ داری لق“ خانھ تکانی“داری این جنایت علیھ بشریت را 
مردم القاء نمایند کھ ھمھ چیز بر وفق مراد است و اگر مشکلی نیز پیش آمده گناھش بھ 

اند و خانھ را با “ طفیلی“گردن مناسبات سرمایھ داری نیست بھ گردن مردمی است کھ 
 ٤ ادامھ در صفحھ...،سامان اقتصادی اروپا گرد و غبار خویش کثیف کرده اند

 

         

 ترس رژیم یا ترس مردم
. آدمکشی در رژیم اسالمی مثل آب خوردن است. اعدامشان کردند. خبر کوتاه بود

رژیمی کھ برای خود انسانھا و جان انسانھا ارزشی قایل نیست براحتی زدن یک ریش و 
این رژیم با تفکر محدودش نمی داند کھ ھر آن کس کھ نان دھد دندان . سبیل آدم می کشد

نابرده رنج گنج میسر نمی “کھ برای نان در آوردن باید کوشا بود و بھ مصداق  بل،ندھد
 باید تولید نمود و چرخ اقتصاد را بھ “ مزد آن گرفت جان برادر کھ کار کرد-شود

لیکن برای رژیم اسالمی و برای ھر تفکر مذھبی ریشھ یابی و و یافتن . گردش در آورد
 زیرا در این حالت با علم و ، مھم نیستعلل اجتماعی برای حل معضالت اجتماعی

دانش روبرو ھستیم و مذھب دشمن دانش بشری است و معتقد است ھمھ چیز از روز 
ازل ھمین گونھ بوده کھ خلق شده و نباید بھ مخلوقات خدا دست زد و در باره آنھا تردید 

٧ در صفحھادامھ ...کند تا بتواند آنرا مغز مذھبی ھمھ چیز را ساده می. بھ خرج داد
 

 

 تجلیل با دست گل از یک جاسوس
 ماه مھ امسال خبر داد کھ خانم ١٨روزنامھ آلمانی زوددویچھ سایتونگ در شماره مورخ 

کلویتلد رایس کھ یک آموزگار فرانسوی در ایران بھ جرم جاسوسی دستگیر شده بود 
 اوین و مابقی آن با پس از ده ماه و نیم اقامت در ایران و تنھا یکماه نیم از آن در زندان

خانم .  ھزار یورو روانھ فرانسھ شد٢٥٠با پرداخت ، قرار وثیقھ در سفارت فرانسھ
 .کلویتلد رایس ھنگام فرار از ایران در فرودگاه دستگیر شده بود

ھمزمان با مذاکرات در باره آزادی وی دولت فرانسھ از استرداد مھندس مجید کاکاوند 
 . برد بھ دولت آمریکا سرباز زددر فرانسھ در زندان بسر می

ظاھرا مھندس کاکاوند توانستھ بود بر اساس ادعاھای آمریکا کاالھای دو منظوره کھ 
این کاالھا در . کاربرد نظامی و استفاده در تجھیزات اتمی دارند را بھ ایران صادر کند

 .فھرست اسامی کاالی غیر مجاز برای صادرات بھ ایران است
داشت کھ قوانین داخلی خویش را بھ کشور فرانسھ تحمیل کرده و دولت آمریکا قصد 

 ٨ادامھ در صفحھ...این کاری است کھ این. استقالل قضائی فرانسھ را از بین ببرد

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 انار ایرــزی حزب کـرکـان مــارگ

توافقنامھ ھستھ ای 
در ایران و 

امپریالیستھای 
 زورگو

 ، پرمدعایي،، نژاد پرستیخود پرستی
، ، برخورد از باال و آمرانھواھیخودخ

، خود را برتر ، دستور دادندیکتھ کردن
 دانستن و بخود اجازه دادن کھ کدام کشورھا

 و کدام ممالک را سمبل “ّرَش“را مظھر 
، چھ کسی را تروریست بنامند  بدانند“خیر“

و کدام تروریست و قاتلی را متمدن جا 
ژه بزنند از صفات امپریالیستھا و بوی

امپریالیستھا نقش . یالیست آمریکاستامپر
خدائی بخود گرفتھ و دنیا را بر اساس 

از این . فرھنگ ارباب و رعیتی می بینند
جملھ است امر و نھی آمریکا بھ ایران کھ 
از کسب دانش و فن آوری غنی سازی 
اورانیوم دست بردارد چون مورد پذیرش 

ما بھ زبان عامیانھ می . آمریکا نیست
   .“ک نباشدَرَدبھ “: گوئیم

زورگوئی امپریالیست آمریکا بھ ایران 
برای تعلیق غنی سازی اورانیوم بھ مرحلھ 

آنھا می خواھند برضد . حساس رسیده است
مردم ایران حلقھ محاصره اقتصادی و 
نظامی را بدور ایران بھر بھائی کھ باشد 

با رژیم صدام حسین نیز چنین . تنگتر کنند
جنایتکاران جنگی کردند و کسی نیست این 

را کھ موجب مرگ یک میلیون کودک 
قانون . عراقی شدند بپای میز محاکمھ بکشد

فقط زورمندان . زور در ھمھ جا حاکم است
رژیم . حق حیات دارند و دیگران خیر

 ٢ادامھ در صفحھ... سرمایھ داریجمھوری

 یازدھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٠ـ ژوئن ١٣٨٩ خرداد -١٢٣ مارهـش

 



    

  ٢                                  صفحھ                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران         ١٣٨٩  خرداد  ماه –١٢٣   شماره  

[Text eingeben]

 ...توافقنامھ ھستھ ای
اسالمی ایران کھ حقایق را از مردم پنھان می 
دارد بر اساس تحلیل مفسران سیاسی در جھان 
در پی کنار آمدن با آژانس انرژی اتمی در وین 

حال آیا جمھوری اسالمی تسلیم شده و بر .  است
سر منافع ملی مردم ایران با امپریالیستھا کنار 

تھدیدات امپریالیستھا در جھت آمده است؟ آیا 
محاصره اقتصادی ایران کار ساز بوده است؟ 

 رژیم يطبیعتا با کمبود مدارا و پنھان کار
جمھوری اسالمی داوری در این عرصھ کار 

 .ولی بھ فاکتھا نظری اندازیم. آسانی نیست
ارزیابی ما این است کھ مسئلھ انرژی اتمی را 

لیستھا دید کھ باید در کادر سیاست عمومی امپریا
در صددند منابع باقیمانده انرژی را اعم از فسیلی 

این . و یا ھستھ ای در انحصار خود بگیرند
واقعیت ھمھ دانستھ است کھ منابع انرژی حتی 
اگر بھ بزرگی کره زمین نیز باشد روزی بھ 

رشد عظیم اقتصادی چین و ھند و . پایان می رسد
ای ممالک برزیل و شاید در آینده نزدیک پاره 

دیگر نیاز بھ مصرف انرژی ر ا بشدت افزایش 
رشد اقتصادی جھان ھر روز بر . داده است

مقدار مصرف انرژی الزم متناسب با این رشد 
امپریالیستھای دوراندیش از . فزاینده می افزاید

ھم اکنون بر اساس پژوھشھای خویش در پی آنند 
کھ انحصار این منابع ثروت را برای خویش در 

امپریالیست آمریکا و فرانسھ در . نده تامین کنندآی
درجھ نخست از طرفی و سپس امپریالیست 
روسیھ از سوی دیگر در پی آنند کھ انحصار 

، غنی سازی تولید نیروگاھھای ھستھ ای
، استخراج اورانیوم و تسلط بر معادن اورانیوم

نزاع شدیدی . آنرا از ھم اکنون در دست بگیرند
. راین مواد اولیھ درگرفتھ استبرای دست یابی ب

خود کھ “ تروریسم“آنھا نھ بھ خاطر ترس از 
 بلکھ برای از میدان راندن رقبا ،بانی آن ھستند

 ھمھ پیمانھای جھانی را بھ زیرپا می گذارند و
“ حق انحصاری“می خواھند مانع شوند کھ این 

 سخن بر سر تسلط بر .مورد خطر قرار گیرد
ابع انرژی کلید جھان است و تسلط بر من

مخالفت . سحرآمیز این معمای اقتصادی است
امپریالیستھا را با تالش ممالک غیرمتعھد کھ بر 
حقوق مندرج خویش در پیمان منع گسترش 
سالحھای ھستھ ای پای می فشارند باید در این 

کسانیکھ مسئلھ . کادر مورد ارزیابی قرار داد
قعیت ھستھ ای ایران را پدیده ای جدا از این وا

بررسی می کنند نھ مقام امپریالیسم را شناختھ اند 
و نھ قادر خواھند بود بھ مسئلھ انرژی ھستھ ای 
در ایران بدرستی برخورد کنند و نھ مانند 
تروتسکیستھا بھ حق حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی ممالک و مبارزه ملی دولتھا و خلقھا بر 

 .ضد قدرتھای استعماری اعتقادی دارند
 کشور در جھان وجود دارند کھ ١١٨ون ھم اکن

این ممالک اساسا با . عضو ممالک غیر متعھدند
. نظر ایران مبنی بر غنی سازی اورانیوم موافقند

 کھ بنمایندگی در ایران در اردیبھشت ١٥گروه 
ماه امسال گرد آمده بود جمعی از این ممالک 

تازه دولت ترکیھ کھ بھ حمایت از . غیر متعھند

استھ بھ علت عضویت در پیمان ناتو ایران برخ
حتی . عضو ممالک غیرمتعھد محسوب نمی شود

کشور برزیل نیز ھرگز رسما عضو ممالک غیر 
ولی ھر دوی این کشورھا در . متعھد نبوده است

، ، کنیا، نیجریھ، مالزی، اندونزیکنار ھندوستان
آرژانتین و سایرین مخالف محاصره و تحریم 

استفاده از حقوق قانونیش اقتصادی ایران بھ جرم 
 حتی وزیر امور خارجھ مصر کھ روابط .ھستند

حسنھ ای با ایران ندارند از حق قانونی ایران 
دفاع می کند و برای تدارک چنین توافقی کھ در 

 .ایران انجام شده بسیار فعال بوده است
ولی آیا واقعا استفاده از انرژی ھستھ ای خوب و 

ای حاکم بر می گردد؟ بد دارد و بھ ماھیت رژیمھ
آیا باید بر اساس تعاریف من در آوردی حقانیت 
یک کشور را در استفاده از این منبع انرژی 
ھستھ ای بھ صورت صلح آمیز برسمیت 
شناخت؟ این سخنان حرفھای پوچ و من در 

 .آوردی آمریکا و اسرائیل است
نگاھی بھ سیر تحوالت در سالھای اخیر نشان می 

الند در پی گسترش نیروگاھھای دھد کھ دولت فن
ھستھ ای خویش است و می خواھد از آنھا بھ 

در اروپا بسیاری . صورت صلح آمیز استفاده کند
از ممالک بھ فنالند تاسی می جویند و فرانسھ در 
ابوظبی بھ ساختمان نیروگاه ھستھ ای اقدام می 
کند و قرارداھای نان آبداری با امارات متحده 

دولت انگلستان در پی افزایش . عربی بستھ است
ھم .  است٢٠١٥نیرھای ھستھ ای خویش تا سال 

اکنون دولت برزیل در آمریکای جنوبی در پی 
گسترش نیروگاھھای ھستھ ای برای تامین 

دولت روسیھ در . انرژی خویش در آینده است
ماه مھ امسال یک نیروگاه بزرگ اتمی بھ دولت 

 انرژی مورد ترکیھ فروختھ است تا ترکیھ بتواند
دولت اوکرائین . نیاز خویش را در آینده تامین کند

علیرغم تجربھ چرنوبیل کھ نخستین تجربھ تلخ 
قبال در -استفاده از نیروگاھھای اتمی نبوده است

آمریکا و انگلستان این وضعیت بوجود آمد کھ بر 
 درپی ساختن -رویش سرپوش گذاردند

 دولت چک. نیروگاھھای جدید ھستھ ای است
نیروگاه ھستھ ای خویش را تکامل بخشیده است 

...  ، ممالک بالتیک  و، اوسالواکیاز بلغارستان
این قصھ سر دراز دارد و ما . سخن نمی گوئیم

شاھدیم کھ تمام کسانیکھ از خطر نیروگاھھای 
ھستھ ای سخن می رانند امروز با تغییر نظر 
خویش بر آنند کھ کھ انرژی ھستھ ای بھترین 

ژی برای محیط زیست است و کمترین نوع انر
حتی ممالک کوچکی . آلودگی را ایجاد می کند

، کھ از نظر فنی... نظیر ھلند و یا بلژیک 
 نیازی بھ ساختمان نیروگاھھای ھستھ جغرافیائی 

ای ندارند دوره استفاده از این نیروگاھھا را 
استناد بھ نبود نیروگاھھای ھستھ . افزایش داده اند

 .ممالک از واقع بینی ناشی نمی شودای در این 
، ھستھ ای و فسیلی از این گذشتھ انرژی آبی

جایگزینی تا کنون انرژیھای متمرکز ھستند کھ 
این فریب محض است کھ می توان این . ندارند

منابع تولید انرژی را با انرژی خورشیدی و بادی 
انرژی جایگزین تنھا بیست . جایگزین کرد... و

رد نیاز را آنھم بھ صورت غیر درصد انرژی مو
با انرژی خورشیدی . متمرکز برطرف می کند

می توان برق خانھ ھا را تامین کرد ولی برق 
کارخانھ ھای بزرگ ماشین سازی و ذوب فلزات 
و نظایر آنھا را کھ چرخ تولید و رفاه بشریت را 

انرژی . می گردانند نمی توان جایگزین نمود
 انرژی مورد نیاز جایگزین در عرصھ تامین کل

تنھا نقش کمکی و فرعی را دارد کھ طبیعتا مثبت 
است ولی نمی تواند جای انرژی ھستھ ای و 

حتی دستگاھھای الزم برای . فسیلی را بگیرد
جذب انرژی خورشیدی و یا ذخیره انرژی بادی 
باید از نظر فنی در کارخانھ ھائی تولید شوند کھ 

یلی و یا آبی چرخشان با انرژی ھستھ ای و یا فس
انرژی جایگزین مسلما طول عمر . می گردد

کمبود انرژی را کاھش می دھد و بشر را موفق 
می گرداند کھ مدت طوالنی تری از منبع انرژی 

باین جھت سیاست . ھستھ ای و فسیلی استفاده کند
تامین انرژی در ھمھ ممالک پیشرفتھ صنعتی بر 

ک ھمھ ممال. اساس انرژی مخلوط استوار است
در پی آنند کھ تامین انرژی مورد نیاز خویش را 

، ، انرژی ھستھ ایبر سھ اساس قرار دھند
تکیھ بر ھر . انرژی فسیلی و انرژی جایگزین

یک از این منابع انرژی بھ تنھائی مرگ آور 
این واقعیتی است کھ در جھان وجود دارد . است

و نقاب از چھره فریب خوردگان مد روز بر می 
یا انرژی جایگزین حالل مشکالت دارد کھ گو

حزب سبزھا در ممالک اروپائی و بویژه . است
در آلمان نماینده سرمایھ ھای کالن بانکھا و 
صنایعی ھستند کھ در تولید محصوالت مربوط 

آنھا . بھ انرژی جایگزین سرمایھ گذاری کرده اند
بھ ایجاد توھم برای فروش کاالھای خویش در 

در . ارجی دامن می زنندبازار داخلی و بویژه خ
عربستان سعودی و شمال آفریقا کھ توده ھای 
انبوه خاک در حرکتند و بھ علت کمبود آب امکان 

) مودول(شستشوی مرتب واحدھای جذب نور
 ،موجود نیست اقدام بھ این امر بطور گسترده

 . احمقانھ و غیر اقتصادی است
حتی ھمین انرژی جایگزین ھنوز اقتصادی 

 در آینده با کمبود نفت و افزایش شاید. نیست
قیمت آن و یا کمبود اورانیوم تولید انرژی 

ممالکی کھ دوراندیشی . جایگزین اقتصادی گردد
سیاسی دارند نظیر آلمان سالھاست در این 
عرصھ سرمایھ گذاری کرده و با یارانھ ھای 
کالن دولتی صنایع مربوط بھ این انرژی را 

ر سالھای آینده از توسعھ می دھند تا بتوانند د
برتری فن آوری صنعتی خویش استفاده کرده و 

ھم اکنون تکامل فنی در . از رقبا پیشی بگیرند
عرصھ استفاده از انرژی خورشیدی بھ جائی 
رسیده است کھ برتری کشور آلمان را در این 
عرصھ در جھان تامین کرده است و سرمایھ 

وجیھ گذاریھای کالن و ارائھ یارانھ ھای دولتی ت
بھمین جھت دولت آلمان از . پذیر نیست

مالیالتھای ترجیحی کھ برای استفاده کنندگان از 
این انرژی در نظر گرفتھ بود در بودجھ اخیر 

حال تولید ھر واحد انرژی . خویش کاستھ است
  ٣ادامھ در صفحھ...برق برای مصرف 

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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 ...توافقنامھ ھستھ ای
ن ھزینھ سابق بر ای. کننده گرانتر تمام می شود

این یارانھ ھای دولتی را ھمھ مصرف کنندگان 
انرژی با قبوض برق خود می پرداختند و فقط 
اقشار مرفھ کھ توانائی سرمایھ گذاری در 
تاسیسات تولید انرژی جایگزین را داشتند می 
توانستند از این کمکھای ذیقیمت برخوردار 

آنھا بھ بھای ثروت اکثریت جامعھ مساکن . شوند
 با محصوالت کارخانھ ھای محیط زیست خود را

تجھیز می کردند و با افتخار و از لحاظ تبلیغاتی 
بھ شعور اکتسابی خویش در مورد محیط ریست 

این دوران طالئی در آلمان بھ . افتخار می نمودند
آلمانھا نیز در پی آن . پایان خود نزدیک می شود

ھستند کھ نیروگاھھای ھستھ ای خویش را مدرن 
و نیروگاھھای کھن و از کار افتاده خود را کنند 

کھ عمرشان تقریبا بسر رسیده است با جنجال بر 
سر اینکھ نیروگاھھای ھستھ ای خطر آفرین 
ھستند از گردونھ البتھ بتدریج با صبر و حوصلھ 

امپریالیستھای آمریکا و روسیھ . خارج کنند
اساسا خودشان را در این درگیری تبلیغاتی وارد 

. د و گویا این مسئلھ مربوط بھ آنھا نیستنمی کنن
می بینیم کھ ھمھ ممالک امپریالیستی و یا 
قدرتھای بزگ در پی گسترش نیروگاھھای ھستھ 

حکایت آنھا حکایت ھمان . ای خویش ھستند
این امپریالیستھا ولی . واعظان غیر متعذ می باشد

بھ ایران و سایر ممالک غیر متعھد توصیھ می 
البتھ . انرژی ھستھ ای نشوندکنند کھ نزدیک 

بسیاری ممالک فقیر ھم بعلت کمبود سرمایھ مالی 
و ھم بھ علت کمبودنیروھای انسانی متخصص 
قادر نیستند بطور مستقل بھ غنی سازی اورانیوم 
دست بزنند ولی چھ دلیلی دارد کھ ممالکی کھ 
امکانات الزم را دارند از ھم اکنون برای سی 

 ریزی نکنند؟ آیا نوکری چھل سال آینده برنامھ
 اجانب را کردن افتخار آفرین است؟     

ایران خواھان آن است کھ بر اساس پیمان منع 
گسترش سالحھای ھستھ ای برای مصارف صلح 

این . آمیز بھ استفاده از نیروی ھستھ ای بپردازد
حق مسلم ایران و حق ھمھ ممالک جھان است کھ 

 و پیمان علی االصول دارای حقوق مساوی اند
منع گسترش سالحھای ھستھ ای را امضاء کرده 

ولی . امپریالیستھا بھ خوبی از این حق آگاھند. اند
در این جا سخن بر سر دعوای حقوقی نیست کھ 
وکالی حقوقی جمع شوند و راه حلی برای آن 

اینجا سخن بر سر حق انحصاری . بیابند
. امپریالیستھا و زیر پا گذاردن حقوق دولتھاست

ز آنجا کھ آنھا نمی توانند مقاصد خویش را ا
متوسل “ تروریست“آشکارا بیان کنند بھ اتھام 

ر و خود دروغگویند  آنھا کھ مزّو.می شوند
بناگھان مدعی می شوند کھ ایران دروغ می گوید 

چھ دالیلی . و خواھان ساختن بمب اتمی است
سالھاست کھ این تبلیغات را . دارند معلوم نیست

لی ھنوز نتوانستھ اند یک سند انکار می کنند و
آنھا اصل برائت را قبول . ناپذیر ارائھ دھند

ندارند و داوری را بر این مبنا می کنند کھ ھمھ 
آنھا از . گناه کارند مگر آنکھ عکسش ثابت شود

. رژیم مذھبی ایران در این عرصھ مذھبی ترند
 تسلیحات ،آمریکا کھ باید بر اساس ھمین پیمان

ش را کھ جھان را تھدید می کند کاھش اتمی خوی
. دھد از زیر اجرای این تعھد سرباز زده است

اخیرا در قراردادی با روسیھ آنھم فقط از نظر 
تبلیغاتی و ادعای صلح دوستی و مخالفت با 
تالشھای ممالک غیر متعھد برای دست یابی بھ 
نیروگاھھای ھستھ ای مدعی شده است کھ 

کسی . وچک می کندانبارھای اتمی خویش را ک
قادر نیست این ادعایھای آمریکا را کنترل کند 
زیرا آژانس بین المللی انرژی ھستھ ای حتی بھ 

حق ندارد در “ بی طرف“عنوان یک مرجع 
از این گذشتھ . آمریکا بھ نظارت بپردازد

صرفنظر کردن از چند بمب در مقابل ھزاران 
ز بمب اتمی موجود در انبارھا اقدامی مسخره آمی

آمریکا و روسیھ تنھا آن . و عوامفریبانھ می نماید
بمبھائی را نابود می کنند کھ بھ علت فرسودگی و 

 قادر نیستند آنھا را ،ھزینھ گزاف نگھداری آنھا
از این گذشتھ بھ علت رشد فن آوری و . حفظ کنند

سیاستھای راھبردی جدید و تسلیحات راھبردی 
 نھ از ،اک انبار کردن این کاالھای خطرن،نوین

، نھ از نظر فنی و نھ از نظر نظر اقتصادی
 آنھا این حقھ بازی را با .نظامی ارزشمند است

داد و بیداد نشانھ آمادگی امپریالیستھا برای دست 
کشیدن از تسلیحات اتمی جا می زنند ولی در 

بمب عوض از ایران کھ وی را متھم بھ ساختن 
ی  می کنند می طلبند کھ از غناتمی موھومی

غنی سازی اورانیوم . سازی اورانیوم دست بکشد
کھ حق ایران است چھ ربطی بھ بمب اتمی دارد؟ 
ھر از چندی با حمایت از سازمان جاسوسی 
مجاھدین خلق اسناد بی اعتباری منتشر می کنند 
تا حقانیت خویش را در مورد دروغھای خویش 
بھ اثبات برسانند و ایران را وادار نمایند کھ تسلیم 

 .ود و خود را وابستھ بھ امپریالیسم جھانی نمایدش
ایران نیز در این عرصھ بیکار نیست با 
برگزاری نشستھای سران ممالک غیرمتعھد و 
تشویق آنھا برای دفاع از حقوق خود وضعیتی را 
بوجود آورده کھ حتی دشمنان ایران نظیر مصر 

 “بمب اتمی“نیز ناچارند علیرغم سخن از خطر 
فاد پیمان منع گسترش سالحھای ھستھ ایران از م

 تنھا حق مسلم ،چون این حق مسلم. ای دفاع کنند
 حق مسلم ھمھ ممالکی است کھ در ،ایران نیست

طلب استفاده از نیروی ھستھ ای بھ شیوه صلح 
ترکیھ و برزیل دو کشور با نفوذی ھستند . آمیزند

ممالک . کھ رسما از این حق ایران دفاع می کنند
ظیر ھند و پاکستان و بسیاری ممالک بسیاری ن

آفریقائی و آمریکای جنوبی می طلبند کھ 
امپریالیستھا بھ مفاد پیمانھای جھانی احترام 

گذراندن قطعنامھ ھای چندی علیھ ایران . بگذارند
در شورای امنیت سازمان ملل اقدامی زورگویانھ 
و غیر قانونی و مغایر نص صریح پیمان منع 

امپریالیستھا از . می استگسترش سالحھای ات
شورای امنیت ابزاری ساختھ اند کھ توسط آن 
مفاد ھمھ پیمانھا را از مضمون واقعی خود تھی 

بھمین . کرده آنھا را بھ کاغذ پاره بدل می کنند
جھت آمریکا تنھا با تھدید و رشوه دھی بھ 
ممالک کوچک آنھا را وادار می کند کھ مخالف 

 در شورای“ یکدموکرات“میل خود بھ صورت 
  . رای دھندنامنیت علیھ ایرا

اخیرا در شورای امنیت ترکیھ و برزیل بھ 
ترکیھ خود یک . حمایت از ایران برخاستھ اند

قرارداد ساختن نیروگاه ھستھ ای با روسیھ را 
، نیروی برق این نیروگاه امضاء کرده است

 میلیارد یورو بھای ١٦ مگا وات است و ٤٨٠٠
 سال آینده باتمام ٧عرض  و در می باشدآن 

خواھد رسید، برزیل در پی ساختن نیروگاھھای 
ھستھ ای برای تامین انرژی مورد نیازش در 

آنھا در اجرای بی برو برگرد منع . آینده است
گسترش سالحھای ھستھ ای منافع ملی خویش را 
در نظر می گیرند و زیر بار فشارھای آمریکا 

 بل آمریکامقا ومت ایران در مقا. نمی روند
جبھھ گسترده ای را ترغیب کرده است کھ در 

این شعلھ را دیگر . مقابل آمریکا ایستادگی نمایند
در دنیای امپریالیست رسانھ . نمی توان نابود کرد

ھای گروھی با دروغ و سکوت از کنار این موج 
گسترده و قدرتمند در جھان می گذرند و افکار 

. نمی دھندعمومی خویش را در جریان آن قرار 
برزیل کھ یکی از قدرتھای جھانی و نامزد 
عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل 
است بھ صراحت حق مسلم ایران در استفاده 
صلح آمیز از انرژی ھستھ ای را تائید کرده 

. این زبان ھمھ ممالک آمریکای التین است. است
برزیل خود در پی گسترش نیروگاھھای اتمی 

 اکنون نغمھ امپریالیستھا بگوش می است و از ھم
. رسد کھ ھدف برزیل ساختن بنب اتمی است

علیرغم اینکھ قانون اساسی برزیل ممنوعیت 
ساختن بمب اتمی را بیان کرده است ماشین 
تبلیغاتی امپریالیستھا از تبلیغ علیھ برزیل دست 

ھمھ آنھا کھ خود بمب اتمی دارند و . برنمی دارند
یا استفاده از آن را علیھ سایر آنرا بکار برده و 

مراجعھ کنید بھ تھدیدات -کشورھا برخ کشیده اند
آقای سرکوزی و جرج بوش در مورد بمباران 

جالب .  فریادشان از ھمھ بلندتر است-اتمی ایران
این است کھ دولت فرانسھ از ھم اکنون با برزیل 
برای ساختن زیردریائی اتمی ھمکاری می 

ھ سایتونگ آلمان شماره روزنامھ زوددویچ(کند
 ).٢٠١٠ ماه مھ ١٦ تا ١٥

اخیرا ترکیھ و برزیل برای حل بحران اتمی و 
خنثی کردن فشارھای آمریکا بھ پادرمیانی 
برخاستھ اند و در ایران ظاھرا موفق شده اند 
نظر ایران را برای مبادلھ مواد غنی شده 
اورانیوم در کشور ترکیھ با میلھ ھای سوخت 

مسلما ھمھ چیز بھ مفاد این . ب کنندنیروگاھھا جل
. توافقنامھ و تضمین اجرائی آن بر می گردد

، ھم پیمان نظامی اسرائیل ترکیھ عضو پیمان ناتو
و متحد تاریخی امپریالیست آمریکا در منطقھ 

 اینکھ ضمانتھای ترکیھ تا چھ درجھ ارزش .است
در ترکیھ ھنوز . دارد امری شبھھ برانگیز است

ت می کنند و معلوم نیست عمر نظامیھا حکوم
حکومت آقای اردوغان بفرض صداقت در 

مگر ھمین ترکیھ نبود . گفتارش تا چھ مدت باشد
کھ بار کامیونھای طالی ایران را بھ خزانھ ھای 
دولتی ریخت و حاضر نشد حتی یک شمش 
طالی ایران را پس دھد؟ دولت ترکیھ و یا برزیل 

تھ ای تولید خود قادر نیستند میلھ ھای سوخت ھس
 ۴ادامھ در صفحھ...یا ممالک . کنند

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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...توافقنامھ ھستھ ای
بزرگ از جملھ فرانسھ و یا کشور آرژانتین 
دارای فن آوری الزم ھستند و باید در یک طرف 

 کیلو ١٢٠٠انتقال . این مبادلھ قرار گیرند
اورانیوم غنی شده بھ ترکیھ زمانی قابل فھم است 

 آن میلھ ھای سوخت را کھ ایران بتواند در ازای
شایعات بر این حکم می کند کھ در . دریافت کند

خفا ایران و فرانسھ در این عرصھ بھ توافق 
رسیده اند و فرانسھ نیز کھ در بحران اقتصادی 
غوطھ می خورد آمادگی خویش را برای این 

اینکھ ایران چھ بھائی . مبادلھ اعالم کرده است
 می تواند از باید برای آن بپردازد و چگونھ

تضمین بگیرد معلوم ... ، ترکیھ و، برزیلفرانسھ
 .نیست

بحران . اوضاع جھانی ولی بھ نفع ایران است
. سراپای سامانھ سرمایھ داری را فراگرفتھ است

ممالک اروپائی بھ ورشکستگی تھدید می شوند و 
. جنبش قدرتمند کارگری در آنھا اوج می گیرد

ع این چنین سخن از این می رود کھ اگر وض
بخوانید مبارزه -ادامھ پیدا کند خطر جنگ داخلی

 را در این ممالک نمی توان منتفی -طبقاتی
پیمان ناتو باید برای سرکوبھای داخلی . دانست

بکار گرفتھ شود و نمی تواند در خدمت آمریکا 
شکست پول واحد اروپائی بحث استفاده . عمل کند

این . از فرانک را در فرانسھ دامن زده است
شایعھ وجود دارد کھ فرانسھ می خواھد از 

بستن تنگھ . اتحادیھ اقتصادی اروپا خارج شود
ھرمز و افزایش سرسام آور بھای نفت خطری 

امپریالیست . جدی برای جھان سرمایھ داری است
آمریکا پایش در عراق و افغانستان و لبنان 

تجاوز بھ ایران برای آنھا . وفلسطین گیر است
بھمین جھت ھنری کیسینجر . ھ را داردحکم فاجع

 داشتن بمب اتمی تجاوز بھ ایران را ھمردیِف
ایران قرار می دھد و ھر دو را بیک نسبت 

برژینسکی نیز با کیسینجر . خطرناک می داند
ھمزبان است و با کلمات دیپلماتیک بیان می کند 
کھ ایران بمب اتمی ندارد ولی می خواھد تا سطح 

تمام توانائیھای ساختن آنرا ژاپن پیش رود و 
وی سپس . کسب کند بدون آنکھ بمب را بسازد

پیشنھاد می دھد کھ باید محاصره اقتصادی را بھ 
، حتی لحن عنوان تنھا امکان موجود تشدید کرد

نظامیان آمریکا و دولت اسرائیل در تجاوز بھ 
 آنھا شاھد بوده اند کھ این .ایران تغییر کرده است

ھ نفع رژیم احمدی نژاد تمام شده تھدیدات تنھا ب
است کھ می تواند جبھھ متحدی در مقابل تجاوز 

امپریالیستھا بتدریج در لحن . در ایران ایجاد کند
نادرست خود تجدید نظر می کنند و امیدوارند با 
این سیاست جدید رژیم ایران از درون تھدید 

 ،تقویت ناسیونال شونیسم قومی در ایران. شود
ک ھمسایھ ایران و در کنار آن تحریک ممال

 برحق دموکراتیک مردم ایران فشاری کھ جنبِش
بھ رژیم جمھوری اسالمی می آورد وی را از 
پایگاھھای مردمی جدا ساختھ است و امکانات 

افسارگسیختگی . تبلیغاتی را از وی گرفتھ است
 ناشی از ھمین ترس است و ،رژیم در امر کشتار

ھ با آمریکا در موضع از این جھت رژیم در مقابل

ولی از آنجا کھ رژیم از . ضعف قرار می گیرد
مردم بیشتر می ترسد تا از امپریالیستھا خطر 
کنار آمدن با امپریالیستھا را نمی توان بطور کلی 
منتفی دانست و این ھمان عقب نشینی است کھ 

برای . پاره ای اصولگرایان از آن سخن رانده اند
ھ پیروزی بلکھ سرافکندی آنھا کار احمدی نژاد ن

ھمین مانور اخیر تبادل اورانیوم در آستانھ . است
 خرداد حاکی از ٢٢سالگرد جنبش دموکراتیک 

آن است کھ رژیم در عین حال در پی ایجاد 
مشروعیت برای خود و تحت الشعاع قرار دادن 
اعتراضات مردم و ایجاد شکاف در بین آنھا 

رش رژیم کھ پشتش خالی است برخو. ھست
رژیم احمدی نژاد کمتر بھ تحقق . جناحی است

منافع ملی ایران فکر می کند تا رو کم کردن 
آنھا از این حق مسلم ایران وسیلھ . جناح رقیب

ای برای ایجاد شکاف و سرکوب در درون 
ساختھ اند در حالیکھ یک جبھھ مستحکم 
ایستادگی در مقابل زورگوئی آمریکا می توانست 

.  مردم نتایج بھتری بدست آوردبا بسیج توده ھای
ولی رژیم از برگذاری یک نمایش توده ای در 
حمایت از این خواست در آستانھ تصمیمات غیر 

دیگر رژیم . قانونی شورای امنیت  می ھراسد
نمی تواند از مردم در صحنھ سخن گوید چون 
چنین مردمی جائی برای احمدی نژادھا در 

پریالیستھا و این ضعف را ام. صحنھ نمی گذارند
این وضعیت بغرنج . صھیونیستھا نیز می بینند

کنونی است کھ در ایران بھ علت سیاستھای 
سرکوبگرانھ وچمن اندر قیچی جناح حاکم پدید 

آنھا بھ علت این سیاستھای مخرب . آمده است
قادر نیستند از تضادھای  واقعی  موجود بنفع 

ا در آنھا تنھ. مصالح ملی  مردم ایران سود جویند
پی منافع رژیم حاکم و بقاء ارتجاعی خود ھستند 
و از این منظر بھ مسئلھ ھستھ ای کھ خواست 

 . مردم ایران است می نگرند
آمریکا و اروپا در مقابل این مانور رژیم ایران 
خلع سالح شده اند و امکان اینکھ بتوانند حلقھ 
محاصره ایران را در شورای امنیت تنگتر کنند 

ر مقدور بنظر می رسد بویژه اینکھ تقریبا غی
روسیھ و چین نیز دستاویزی پیدا کرده اند تا از 
عقب نسینی ایران و اقدامات اعتماد برانگیز 

رشتھ ھای آمریکا در حقیقت پنبھ . سخن برانند
شده است و پافشاریھایش بر تنظیم یک قطعنامھ 

البتھ . ضد ایران وی را بشدت منزوی می کند
اگر تصور کنیم مشکل خیال خامی است 

امپریالیست آمریکا با ایران تنھا بر سر مسئلھ 
آنھا در مورد حمایت ایران از جنبش . اتمی است

مردم فلسطین و لبنان و خطراتی کھ برای 
آنھا . منافعشان در منطقھ دارد وجود دارد نگرانند

ایران را خطری برای امنیت آمریکا در منطقھ و 
است کھ در کالف اسرائیل می بینند و این 

تسلیم ایران در عرصھ . سردرگمی گیر کرده اند
تولید انرژی ھستھ ای و تعلیق و یا توقف غنی 
سازی اورانیوم برای امپریالیستھا پایان کار 

کسی کھ انگشتش را بھ . نیست آغاز کار است
آنھا در . امپریالیستھا بدھد تمام دستش را می دھد

 دعاھای جدیدیصورت این تسلیم با خواستھا و ا
بھ میدان می آیند تا بھ اھداف خود در منطقھ 

این اھداف مورد پسند روسھا و چینی ھا . برسند
 . و مردم خاورمیانھ نیست

در این میان بخشھایی از اپوزیسیون  فریب 
خورده وخود فروختھ ایران تنھا دروغھای 
امپریالیستھا را نشخوار می کند و منافع ملی 

آنھا با انقالبی . زشی نداردایران برایشان ار
نمائی  در کنار ضد انقالب جھانی صفبندی می 

. کنند و بھ منافع خلقھای جھان خیانت می نمایند
بنظر آنھا چون رژیم جمھوری اسالمی یک رژیم 

کوبگر و ر، سضد دموکراتیک، جنایتکار
 نباید از منافع ملی مردم ایران بھ ارتجاعی است

یزه رژیم جمھوری اینکھ انگ. حمایت برخاست
اسالمی در اتخاذ این سیاست چیست یک جانب 
مسئلھ و جانب دیگر آن نتیجھ عینی این اقدامات 

. برای آینده میھن ما و سرنوشت نسل آتی است
کسانی کھ در سیاست تنھا تا فردا را می بینند و 
نان را بھ نرخ روز می خورند ھمیشھ ورشکستھ 

 .اند
*****

 
 ...ھرکس خربزه میخوره

، سجده در مقابل قدرت بی جھانی شدن سرمایھ
، حساب گردش سرمایھ و توسعھ آن

دستورالعملھای سازمان تجارت جھانی در واقع 
حق حاکمیت ملتھا را از بین برده و آنھا را بھ 

 با .دستمزدبگیران سرمایھ جھانی بدل کرده است
این سیاست است کھ میلیاردھا دالر و یورو در 

ایھ گذاری شده و سرمایھ کشور یونان سرم
گذاران از سود فراوان برخوردار بوده اند و حق 
داشتھ اند سود و اصل سرمایھ خویش را از 
کشور یونان خارج کنند و از خود کشوری 

سرمایھ داری . سوختھ و مخروبھ باقی بگذارند
جھانی سرمایھ خویش را بھ جائی منتقل می کند 

ھدفش از کھ سود بیشتری را نصیب خود کند و 
انجام سرمایھ گذاری ھرگز پیشرفت اقتصادی و 
تکامل این ممالک و ارتقاء سطح زندگی مردم 

ھر چھ ھزینھ ھای اجتماعی کمتر باشد . نیست
بھ ھمین جھت امروز از . سود آنھا بیشتر است

 ھزینھ ھای اجتماعی سخن می “ثبات“سیاست 
امروز سخن بر سر آن است کھ می گویند . گویند

آنھا . کسری بودجھ یونان سرسام آور استمقدار 
تا کنون سیصد میلیارد یورو وام گرفتھ اند کھ 
قادر نیستند حتی در سررسید موعد وامھا بابت 

 میلیارد ٥٤ تا ٤٥اصل و فرع آن رقمی میان 
پاره ای از سیاستمداران آلمان . یورو را بپردازند

خواھان آن شدند کھ یونان جزایر خویش را بھ 
ساند تا بتواند بدھکاری خویش را فروش ر

یعنی کشور یونان نھ تنھا حق حاکمیت . بپردازد
ملی خویش را بھ حراج بگذارد بلکھ تمامیت 
ارضی خویش را از میان ببرد تا دست حضرات 

بھ این سیاستمدارانی . در غارت یونان باز باشد
کھ شتابزده خویشتنداری خود را از دست داده 

لی کردند کھ ما در پی بلع بودند در پس پرده حا
کل یونان ھستیم چند جزیره بھ چھ درد ما می 

.خورد
 ۵ادامھ در صفحھ...  

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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 ...ھرکس خربزه میخوره
پرسش این است این بدھکاری یونان کھ مرتب از 
آن سخن می رود بھ کدام طلبکاران بی نام ونشان 

بھ چھ دلیل نام بدھکار بر سر . تعلق دارد
. طلبکار پنھان می شودزبانھاست ولی نام 

پژوھش حزب ما نشان داد کھ کشور یونان بھ 
شاید کشور . حزب ما کوچکترین بدھی ندارد

یونان بھ کیھان لندنی کھ وکیل مدافع امپریالیسم و 
غارتگران جھانی و دشمن مردم یونان بوده و بھ 

 بدھکار باشد؟ پژوھش حزب ،آنھا اتھام می زند
خودش مزدور اشرف ما نشان داد کھ این نشریھ 

پھلوی و اسرائیل است و باید دیون خویش را بھ 
پس این طلبکاران . ارتجاع جھانی بپردازد

 مجھول الھویھ چھ کسانی ھستند؟ 
، ، بیمھ ھاطلبکاران مجموعھ ای از بانکھا

سرمایھ ھای کالن جھانی ھستند کھ سرمایھ ھای 
خصوصی اند و زالو وار خون مردم یونان را 

باین جھت است کھ رسانھ ھای . می مکیدند
خود چھره “ دموکرات“گروھی بدستور اربابان 

 .  جھانی را پنھان می کننداین خونخواران 
برای بھتر فھمیدن مطلب باید دانست کھ بانکھا 
کھ سپرده ھای مردم را در اختیار دارند در 
چارچوب سرمایھ گذاریھا در مناطق سود آور و 

ھای خویش در معامالت تجاری و شرط بندی
عرصھ بازارھای بورس مقادیر کالنی از 
سرمایھ ھای خویش را بھ این کشورھا منتقل 

بعنوان مثال بانکھا و شرکتھای . کرده اند
خصوصی میلیارد یورو در صنعت جھانگردی 

بسیاری از . در یونان سرمایھ گذاری نموده اند
ھتلھا و شرکتھای ھوائی در دست این سرمایھ 

قتی سرمایھ آنھا سود آور نیست و و. داران است
بھره الزم را نمی دھد با خطر ورشکستگی 
روبرو می گردند کھ یا باید بھ موقع سرمایھ ھای 
نقدی خویش را خارج کنند و یا اینکھ سرمایھ 
ھای آنھا بھ صورت ساختمانھای غیر قابل 
سکونت و بی فایده در کنار سواحل دریا باقی می 

کھ دیگر سود آور نیستند این سرمایھ ھا . مانند
ولی بانکھا کھ از مردم پول دریافت . سوختھ اند

کرده اند و باید بھره سپرده ھا و یا سھام خویش 
را بپردازند از پرداخت آنھا باز می ماند و خطر 

 . ورشکستگی آنھا را بشدت تھدید می کند
وقتی شرکت یا یک موسسھ مالی کھ در جائی با 

ده است موازنھ مالیش خسارت سرمایھ گذاری کر
برھم می خورد و بھای سھام این شرکت کھ 
دارای بدھکاری است و سودآوری کمتری دارد 
در بازار بورس سقوط می کند آنوقت بسیاری از 
کسانیکھ در این شرکت با خریدن سھام سرمایھ 
گذاری کرده اند و سرشان را با کارشناسان، کاله 

این . وندگذارده اند بھ ورشکستگی دچار می ش
کسانی . افراد معموال سھامداران جزء و عادی اند

ھستند کھ خواستھ اند از جملھ از بیمھ ھای 
پرداخت شده عمر خود در زمان بازنشستگی با 
خرید سھامی کھ وعده سودآور بھ آنھا داده شده 

این . است چالھ چولھ زندگی خویش را پر کنند
سھامداران دانش الزم را برای تحقیق و 

سھامداران . ابگری و حسابرسی ندارندحس

بزرگ کھ دستشان در کار است و با 
سیاستمداران در تماس اند و کارشناسان اقتصادی 
استخدام کرده اند و از طریق ساز و کارھائی کھ 
ساختھ اند از ھمھ تغییرات و تحوالت و جھت 
حرکت آنھا و گرایش بازارھا با خبر می شوند بھ 

ز آب بیرون می کشند و موقع گلیم خویش را ا
کاسھ کوزه را بر سر سھامداران میلیونی و 

بحران . پراکنده و فاقد دانش کافی می شکنند
یونان در حقیقت بحران مناسبات سرمایھ داری و 

جنگ سرمایھ ھا . بحران سرمایھ ھای مالی است
در رقابت با یکدیگر است کھ میلیونھا کشتھ بھ 

 بر زمین خون این کشتگان. جای می گذارد
بھ نمونھ ھای زیر . نیست خونشان در شیشھ است

رجوع کنید تا ادغام این سرمایھ ھای را بھ 
 .  روشنی در ذھن خود تصور کنید

 بحران مالی  می نویسدنیكیژاپنی روزنامھ 
یونان تاثیرات منفی زیادی بر بازارھای مالی بین 

. المللی از جملھ بازارھای مالی ژاپن داشتھ است
ارزش سھام شركتھای ژاپنی بھ ضرر كاھش 

از . درآمد و اعتماد سرمایھ گذاران بوده است
ا و ت سوی دیگر ادامھ روند نزولی ارزش یورو

فزایش ارزش ین موجب كاھش صادرات ا
 .شركتھای ژاپنی خواھد شد

شركتھای ژاپنی بھ شدت نگران تاثیرات منفی 
بحران مالی یونان بر چشم انداز عملكرد مالی 

 . ھستند٢٠١٠در سال خود 
ایكو موری كارشناس ارشد شركت صنایع 
سنگین فوجی تاكید كرد، تاثیرات منفی بحران 
یونان شوك ناشی از ورشكستگی لمن برادرز را 

 .در اذھان زنده می كند
زای افزایش ارزش ھر ین در برابر یورو بھ ِا

 میلیون ین معادل ٣٠٠سود خالص این شركت 
افزایش .  خواھد یافتمیلیون یورو كاھش ١/٣

ارزش ھر ین ژاپن در برابر یورو موجب 
 .میلیارد ینی شركت كانن خواھد شد ١/٤كاھش

ماساھیرو ھاگا مدیر مالی شركت كانن تاكید 
. كرد، یورو بزرگترین نگرانی و دغدغھ ما است

 درصد كل فروش ما در سال گذشتھ ٢٠بیش از 
در كاھش ارزش یورو . مالی در اروپا بوده است

 .برابر ین زیان زیادی بھ ما وارد خواھد كرد
در اثر کاھش ارزش یورو در مقابل ین اجناس 
ژاپنی در بازار جھانی گرانتر خواھد بود و 
توانائی رقابت را با یورو ندارد و در نتیجھ 
اجناس ژاپنی کمتر فروش می رود و کاالھا در 

انبارھا از کاال . دست سرمایھ داران باقی می ماند
ر است ولی گردش سرمایھ برھم خورده است و پ

آنھا نمی توانند این کاالھا را بھ پول بدل کرده در 
در . تولید بکار انداختھ و ارزش افزوده تولید کنند

این در . بازتولید سرمایھ اشکال ایجاد می شود
حالی است کھ شرکتھائی کھ در یونان سرمایھ 

ا بدست گذاری کرده اند قادر نیستند سود الزم ر
 .آورند و سھام شرکتھایشان نزول می کند

بر اساس آمار و . کار بھ ھمین جا ختم نمی شود
ھای این  اطالعات وزارت دارایی آلمان، بانک

 میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ۴/۵٢٢کشور 
 )وام ملی(ایرلند، اسپانیا و یونان سھام دولتی

 جماین مبلغ حدود یک پن. خریداری کردند
ھای آلمانی خارج از این  گذاری بانک ایھسرم

در صورت ورشکستگی یکی از . کشور است
ھای آلمان نیز  این کشورھا، از جملھ یونان بانک

با بحران مواجھ خواھند شد و این بدان معنا است 
 . کھ اقتصاد اروپا وارد بحرانی جدید بشود

، در حالی کھ ھنوز مطبوعاتبھ گزارش باز ھم 
ران مالی و اقتصادی آمریکا بر  بحتکاناثرات 

اقتصاد فرانسھ سنگینی می کند، بانک ھای بدنھ
فرانسوی حاضر در یونان در معرض خطر 

 میلیارد یورو قرار ٥١تا رقم بیش از زیان جدی
 .گرفتھ اند

انجام نشدن گزارش منابع خبری فرانسھ بنا بر
کمک فوری اروپا بھ یونان می تواند برای بانک 

 .ی دردسرساز شودھای فرانسو
این ممالک در ھمین حال تحلیلھای اقتصادی 

حاکی است خطر سرایت بحران اقتصادی یونان 
کشورھای اتحادیھ اروپا از قبیل پرتغال بھ دیگر

و اسپانیا نیز می تواند مقدمھ ای برای بروز
 .بحران در مجموعھ کشورھای اروپایی باشد

"بانک دو فرانس"یس ئبنا بر گزارشھا، ر
فرانسھ تالش می کند از نگرانی مشتریان این 

اند بانکھا کھ در یونان سرمایھ گذاری کرده
 . و بھ آنھا دلداری دھدجلوگیری کند

کریستیان نویر برای ایجاد آرامش و اطمینان 
مشتریان اعالم کرده است کھ خطر دادن بھ این

بحران یونان برای بانک ھای فرانسوی نگرانی 
 .ی کندایجاد نمخاصی را

وی با تاکید بر اینکھ از نزدیک وضعیت را زیر 
سرمایھ گذاری و وام ھایی را نظر دارد، مجموع

کھ بانک ھای فرانسوی بھ دولت و بخش ھای 
 میلیارد ٥١داده اند بالغ بر خصوصی در یونان

 .یورو اعالم کرد
اگری کریدی"از سوی دیگر بانک فرانسوی 

 سرمایھ میزان) اعتبارات کشاورزی" (کول
یونانی گذاری این بانک در یونان از طریق شعبھ

 ٨٥٠را  (Emporiki) "امپوریکی"آن یعنی 
 .میلیون یورو اعالم کرد

رویدادھا سبب شد در روزھای اخیر ارزش این
" سوسی یتھ جنرال"سھام این بانک و بانک 

 درصد در بازار بورس کاھش ٥ تا ٣بین فرانسھ
 .یابد

خود ر سررسید وام ھایاکنون دولت یونان د
نتوانستھ است بخش اعظمی از بدھی ھا را 

 .پرداخت یا استمھال کند
کشور بنا بر گزارشھای منتشر بدھی ھای این

 درصد تولید ناخالص داخلی آن ١٤ تا ١٣شده بھ 
و برای خروج از این بحران بھ رسیده است

 . میلیارد یورو کمک احتیاج دارد١٢٠
 ١٠ و ٣١یس بھ ترتیب و انگلبانکھای آلمان

 .میلیارد یورو در یونان سرمایھ گذاری کرده اند
: بھ نقل از لوموند دیپلماتیک در ماه مارس امسال

نھادھای پولی و مالی منطقھ یورو، ھم اکنون “
 ١٥٠٠میلیارد یورو بصورت وام و ١٠٠٠نیز 

قرضھ (میلیارد یورو بواسطھ خرید اسناد بھا دار
 ٦دامھ در صفحھا...بھ نھاد ھای)ملی

 یان روشن می شودچھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندان
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[Text eingeben]

 ...ھرکس خربزه میخوره
) دولتھا، ایاالت، موسسات دولتی و غیره( رسمی

 برابر ١٠ تا ٨معادل یعنی رقمی .اعطا کرده اند
 ECB Monthly(تمام بدھکاری کشور یونان

Bulletin, Banque centrale européenne, 
Francfort sur-le-Main, janvier 2010 (

مشتاق اسناد بھا  بیشترنھادھای مالی در گذشتھ
بودند کھ بھ بی خطر ) قرضھ ملی(دار دولتی 

گذشتھ، یعنی قبل از  در-بودن شھرت داشت
 اینکھ بانکھا خودشان خطراتی را برای اقتصاد و

 بدین ترتیب آنھا احتماال.دولتھا ایجاد کنند
 “.آنچیزی را درو می کنند کھ خود کاشتھ اند

 و حمایت دولت اوراق بھادار دولتی از ضمانت
. ضامن آنھا دولت یونان است. یونان برخوردارند

وقتی بانکھا این اوراق را می خرند و انبار می 
بانکھا . کنند در حقیقت کشور یونان را خریده اند

در عین حال با تبلیغات گسترده فریاد می زنند کھ 
وضع یونان خرابتر از آن است کھ گفتھ می شود 

عی ندارد و در عمل و این اوراق ارزش واق
کاری می کنند تا اوراق بھادار دولتی را بھ بھای 
کمتری دریافت کنند و یونان را بیشتر وابستھ 

یونان برای پرداخت بدھکاریش . کرده و بچاپند
مجبورمی شود وامھای کالن تری از دول 
اروپائی دریافت نماید و آنھا را برای اصل و 

مایھ مالی فرع وامھای خود بھ کام نھنگان سر
بریزد و این دور شیطانی ادامھ دارد و بانکھا و 

 .سرمایھ ھای خارجی را فربھ تر می گرداند
سیاستمداران . کار البتھ بھ ھمین جا ختم نمی شود

کھ بھ سنجش روان اجتماعی دقت می کنند بھ 
 ھمھ چیز گربھ هللامردم دلداری می دھند کھ انشاءا

یز وجود این نگرانی نولی در بین آنھا . است
دارد کھ کشورھایی نظیر رومانی، بلغارستان، 
مجارستان و دیگر کشورھای کوچک اروپایی با 

شان  بحران یونان تازه بحران اقتصادیگسترش 
 آن ھم پس ،ای بزرگ نمایان شود و آنگاه فاجعھ

 ٢٠٠٨از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 
ھا و بھ طبع آن دیگر کشورھای  برای اروپایی

 در مجارستان یک حکومت .ان آغاز شودجھ
 .فاشیستی بر سرکار آمده است

نشریھ لوموند دیپلماتیک در مقالھ ای تحت 
فوریت یک ، دولت ھا دربند بانک ھا:عنوان

 Frédéric  نوشتھ،عملیات ضد شوک
LORDON 

) وام ھای رھنی(از بحران ساب پرایم“: می آورد
اروپا، در ) بورس(بازار سرمایھتا دالل بازی در

از وحشت بانکی تا فروکش رشد اقتصادی، 
اقتصاد جھانی در دوسال گذشتھ، زمین لرزه ھای

داستان ھای بھم گره خورده ای را پدید آورده 
ماجرای خانواده امریکائی کھ کاھش .است

دستمزدھا ھرچھ بیشتر فقیرش کرده و یک دالل 
وام رھنی بھ او پیشنھاد می دھد کھ برای فروش

و یا. مقروض شود نھ بازھم بیشترخرید خا
داستان موسسھ مالی ای کھ زیر سنگینی وام ھای 

بار مشکوک اش فرو می پاشد و دولت با تحمیل
و باالخره . وی بردوش مردم نجاتش می دھد

ای کھ ماجرای دالل بازار سرمایھ بھ وجد آمده
برروی ورشکستگی یک کشور شرط بندی می 

 عاقبت طرح ھایکند و دولت وحشت زده ای کھ
باصطالح صرفھ جوئی اش را بھ مردم ارائھ می 

فروپاشی تمام این داستان ھا حکایت از. کند
در یک سو راھزنان مالی ای . یگانھ ای دارند

دولت ھا منتقل قرار دارند کھ بدھی ھایشان را بھ
کرده و از نو بھ چپاول مشغول می شوند و در 

دوبی با از کھ در سوی دیگر، کارگران مھاجری
دست دادن کارشان از کشور اخراج می شوند؛ 

یونان حقوق شان کارمند ھای دولتی کھ در
کاھشی چشمگیر می یابد؛ و خدمات دولتی ای کھ 

یک اقتصاد دان دوچھ .در ھمھ جا نابود می شود
در مقالھ ای در  (Deutsche Bank) بانک

فوریھ Financial Times١٠)(فایناشل تایمز
اگر کشورھای اروپائی حاشیھ « کند کھ تھدید می

برگزینند از سوی بازارھا ای گرایشی کنزی
تناقض سرمایھ و کار بھ . »سالخی می شوند

 “.آشکار بخود گرفتھ استندرت چھره ای چنین
دول . این وضعیت ریشھ ھای بحران است

بدھکار بھ بانکھا مجبور می شوند از ھزینھ ھای 
ستگی را تا لب گور سن بازنش. اجتماعی بکاھند

افزایش می دھند زیرا کھ مرده بھ حقوق 
از حقوق کارمندان می . بازنشستگی نیازی ندارد

کارشان را  ، تعداد آنھا را کاھش می دھند تاکاھند
باقیمانده تک  سایرین انجام دھند و فشار بر تک

ھا افزایش یابد این فشار از عمر آنھا کم می کند 
. انسانی کامل می شودو شیوه اعدام بھ طریقھ 

مالیاتھای غیر مستقیم کھ بارش بر دوش میلیونھا 
بھ . ، کارگران و کسبھ است افزایش می یابدمردم

سرمایھ داران مالیات نمی بندند و باین ترتیب 
فشار بار خسارت ناشی از بحران را بدوش 

از افزایش . کارگران و مزدبگیران می اندازند
ز بودجھ آموزش و ا. حقوقھا جلوگیری می کنند

پرورش و رفاه اجتماعی کھ فقط شامل اکثریت 
ولی بھ بودجھ ارتش و . جامعھ است می کاھند

این فشارھا بازار داخلی را . پلیس دست نمی زنند
درھم می ریزد ومردم توانائی خرید اجناس را 

ھمھ چیز راکد می . در اثر فقر از دست می دھند
یش بھای کرایھ این فشارھا ناچارا بھ افزا. گردد

. اجناس گرانتر می گردد. ھا منجر می شود
دولت با فروش قرضھ ملی در بازار بورس بھ 
سرمایھ ھای خارجی منافع ملی را بھ تاراج می 

بازار بورس خرید اوراق بھادار دولتی . گذارد
یونان و سایر ممالک ورشکستھ از رونق بسیار 

دولت با این کارش نقدینگی . برخوردار است
ویش را برای پرداخت بدھکاریھایش افزایش خ

ولی این روند کار امروز و فردا نیست . می دھد
بانکھا بھ پول . کھ بتواند فورا موثر باقی شود

فوری نیاز دارند وگرنھ حساب آنھا نیز پاک است 
پس بھ حساب آتی بارآوری کار و افزایش تولید 
در آینده پول چاپ می کنند تا بھ این وسیلھ ی 

تباری مشکوک و پرخطر مشکل امروزی را اع
پول . با پرداخت اقساط بانکھا بر طرف نمایند

اضافی در بازار منجر بھ تورم شدید و گرانی 
سرسام آور می گردد کھ فشار مجددا بر گرده 

تضاد میان رشد . زحمتکشان وارد می گردد
نیروھای مولده و مناسبات تولیدی شدت می 

دارانھ نمی تواند راه حلھای سرمایھ . گیرد

جنبشھای . مشکالت اقتصای را ریشھ ای حل کند
اجتماعی رشد می کند و مردم بھ اعتراض دست 
می زنند و حاضر نیستند خسارتی را کھ سرمایھ 

. داران موجب آن شده اند از جیب خود بپردازند
نمی شود سود را خصوصی کرد و زیان را 

آمد و نمی شود ھر روز بھ میدان . اجتماعی نمود
مدعی شد عدم نجات بانکھا و بیمھ ھا مجموعھ 
نظام را بھ مخاطره انداختھ و خسارتش شدیدتر 

، نمی شود بھ میدان آمد و مدعی شد باید است
میان بد و بدتر یکی را انتخاب نمود و مغز مردم 

، ھرکس خربزه شستشو دادبا ایجاد وحشت را 
جنبشھای . خورده خودش باید پای لرزش بنشیند

، اسپانیا و وده ای و اعتراضی مردم در یونانت
  .پرتقال تازه آغاز کار است

مطبوعات خبر می دھند کھ فشار بھ یونان باعث 
شده تا آنھا بھ اقدامات اصالحی دست زنند و 
رضایت دول بزرگ امپریالیستی و سرمایھ ھای 

رای اجتناب از ب“ :کالن خارجی را جلب کنند
ن وعده داده است کھ چنین سرانجامی، دولت یونا

تا پایان امسال میزان کسری بودجھ خودرا بھ 
 تولید ناخالص داخلی کاھش داده و تا %٨٫٧

تولید ناخالص % ٣ میزانش را بھ ٢٠١٢پایان 
برای رسیدن بھ این اھداف .داخلی برساند 

 ٨/٤ قرارشد ھزینھ ھای دولت 
کسانی کھ برای  مزد. میلیاردیوروکاھش یابد

کاھش یافتھ و % ١٠ر می کنند بخش دولتی کا
مالیات . شد کھ فعال میزان مزد ثابت بماند قرار

ھا افزایش یافتھ و دولت بھای بنزین را افزایش 
بعالوه قراراست سن بازنشستگی . داده است

افزایش یابد و برای کاستن از ھزینھ ھای 
بازنشستگی، استخدام دربخش دولتی متوقف 

 “ .شود
اری سرمایھ داران و رسانھ ھای گروھی انحص

مزدورانشان بیک یورش تبلیغاتی دست می زنند 
کھ گویا مردم ممالک بدھکار در سطحی بیش از 
سطح توانائی ھای تولیدی خویش زندگی کرده اند 
و حال باید تاوان آن زندگیھای آنچنانی را 

بھ آنھا تلقین می کنند کھ ریشھ . پرداخت کنند
 یکی از .ده استآنھا بو“ مرفھ“بحران در زندگی 

در یونان ضعف .. .“: نشریات ایرانی می نویسد
دولتھا و سوء استفاده اتحادیھ ھای کارگری باعث 
شده است کھ کارمندان دولت و حتی کارکنان 
بخش خصوصی بتوانند امتیازھائی برای خود 
کسب کنند کھ از نظر اقتصادی توجیھ پذیر 

 و باین ترتیب غارت اکثریت مردم را “نیست
توجیھ پذیر می کند و گناه فاجعھ ای را کھ در 
سطح جھانی و نھ تنھا در یونان بوجود آمده 

، ، گناه فاجعھ ای را کھ گریبان اسپانیااست
، را گرفتھ است... ، ایتالیا و، پرتقالایرلند
یتی کھ مسئولین مستقیم آن بانکھا و سرمایھ عوض

زیاده “بھ گردن داران کالن جھانی ھستند 
مردم و فعالیتھای اتحادیھ ھای کارگری  “خواھی

 کار تحقیر این ممالک کھ گویا ممالک .می گذارد
طفیلی اند بھ آنجا می رسد کھ روحیھ 
ناسیونالیستی را در این ممالک تقویت کنند و 

 ٧ادامھ در صفحھ...نجات ملی را بجای
 ...ھرکس خربزه میخوره

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

رفت از بحران تکراری نجات طبقاتی قرار 
روشن است کھ راه برون سرمایھ داری . دھند

 .  تنھا استقرار مناسبات سوسیالیستی است
در عین حال فراموش نکنیم کھ پتھ ورشکستگی  

دولت بورژوائی و نظام سرمایھ داری یونان را 
آمریکائی ھا توسط ابزار اعتباری کھ در دست 
دارند روی آب ریختند و بھ ارز مشترک اتحادیھ 

 سنجش شرکتھای آمریکائِی. اروپا حملھ نمودند
اعتبار کھ بھ دولتھا و شرکتھا نمره می دھد 
بیکباره خوابنما شد و از رتبھ اعتباری یونان 

این . کاستند و موجب بروز بحران گردیدند
شرکتھای دست آموز و عامل فشارھای سیاسی 

 ھستند کھ در اواسط ماه Rating Agency بنام 
اعالم نتایج مھ امسال بھ علت رشوه خواری و 

غلط سنجش و رتبھ دھی گزینشی مورد تعقیب 
از جملھ گفتھ می شود کھ بانک . قرار گرفتھ اند

آلمان یکی از رشوه دھندگان باین شرکتھاست تا 
گواھی نامھ ھائی برای اوراق بھادار و اعتبار 

چندین شرکت اعتباری در . این بانک صادر کند
قابت با جھان وجود دارد کھ خود آنھا نیز در ر

شرکت یا . یکدیگر و جذب مشتریان بیشترند
دولتی کھ در نزد شرکت نخست بختی نداشتھ 
باشد بھ شرکت دوم رجوع می کند و با پرداخت 
رشوه نظر آنھا را برای صدور اسناد جعلی جلب 

این شرکتھا در عمل دست دراز شده . می نماید
، فشار و امپریالیست آمریکا برای اعمال نفوذ

نشریھ اشپیگل آلمان . بر سایر کشورھاستتھدید 
 این پرسش را طرح کرد ٢٠١٠ ماه مھ ١٠در 

کھ چھ موقع زمان آن فرا می رسد تا این شرکتھا 
دولت آلمان را بخاطر تضمین وامھای سایر 

در ... ، پرتقال ، اسپانیاممالک نظیر یونان
فھرست اسامی ممالک ورشکستھ قرار دھد و 

ند اروپا نمی تواند بھ مدعی شود اقتصاد قدرتم
استناد دورنمای رشد آتی اقتصادی و توانائیھای 
خویش در آینده نامعلوم و بھ حساب نسل جوان 

دولت آلمان با پذیرش . آلمان معتبر اعالم شود
ضمانت این بانکھا و سرمایھ ھا برای نجات 
بانکھای و سرمایھ ھای خصوصی بدنبال قمار 

ا آینده خویش سرمایھ داری کشیده می شود و ب
آقای جان تایلر موسس بزرگترین . بازی می کند

 Devisen-Hedgefondsشرکت ارزی بنام 
FX Conncepts وضعیت یورو را بھ مرغی 

مرغ با . تشبیھ کرد کھ سرش را بریده اند
سربریده چند قدمی می دود تا درھم شکستھ و 

این بیان سیاست امپریالیست آمریکا در . بمیرد
 .ورو استبرخورد بھ ی

در اینجا ما با تضادھای امپریالیستی نیز روبرو 
ھستیم کھ برای تسلط بر جھان بھ رقابت و تبانی 

سوسیالیسم باین ھمھ . با یکدیگر می پردازند
دروغ و دغل و کالشی سرمایھ داری کھ بھ بھای 

. جان میلیاردھا انسانتمام می شود پایان می دھد
مایھ را در سوسیالیسم است کھ انسان و نھ سر

مرکز جھان قرار داده برای رفاه و آینده انسان 
زنده باد . جامعھ را با برنامھ ریزی بنا می کند

زنده باد مارکسیسم لنینیسم راه نجات . سوسیالیسم
  .بشریت

*****

 
... ترس رژیم

این است کھ در این رژیم اساسا با . درک کند
ک روش علمی و پژوھشی بدنبال علل ارتکاب بی

جرم اگر واقعا جرمی در کار باشد و نھ شبھ 
آنھا ھمھ چیز .  نمی رود،جرمھای رژیم ساختھ

این ھمان قصاص . را با آدمکشی حل می کنند
مذھبی است کھ در دین یھودی و اسالمی 

دستگاه قضائیھ را باید بدور افکند . مشترک است
و بجای آن بیدادگاه مخوف اسالمی و مذھبی 

بھای نمور و خوفناک و  سردا،بوجود آورد
تاریک بپا کرد و دوران تفتیش عقاید قرون 

 .وسطائی را برقرار نمود
آدمکشی بھ فرھنگ عمومی این رژیم بدل شده 

آخوندھای تھی مغز و بیمار برای آدمکشی . است
و . فتوای آنھا قانون است. فتوا صادر می کنند

، مجریھ و حتی مقننھ نمی تواند دستگاه قضائیھ
را بھ جرم قتل و آدمکشی تحت تعقیب قرار آنھا 
 یک آخوند بیمار و عقده ای و عقب مانده .دھد

، قضائیھ و می تواند بھ تنھائی جایگزین قوه مقننھ
 این است کھ راه آدمکشی و کینھ .مجریھ شود

توزی فردی و خودسری و انتقامجوئی ھموار 
است و رژیم جمھوری اسالمی آنرا ھر روز 

 . ھموارتر می کند
باید بھ این سیاست آدمکشی و بی اعتنائی 

 منافع سیاسی رژیم را ،روحانیت بھ جان مردم
در اینجا پای اثبات مشروعیت مذھبی . نیز افزود

در بین نیست کھ بھ قوانین اسالمی توسل جویند و 
 اینجا پای ،آنرا از طریق آیات الھی توجیھ کنند

ی منافع طبقاتی در میان است و در یک کالم پا
حفظ نظام جمھوری سرمایھ داری اسالمی بھ 

برای حفظ این نظام تروریستی و . میان می آید
. ضد بشری آنھا بھر وسیلھ ای متوسل می شوند

این روش البتھ روش جدیدی نیست از ھمان بدو 
استقرار رژیم خمینی کھ مورد تائید حزب توده 
ایران و سازمان فدائیان اکثریت بود این وضع 

در ھمان روزھا نیز برای ارعاب . توجود داش
از ، برای زھر چشم گرفتن و ایجاد وحشت

، بی پروا افراد بی گناه را دستگیر می مخالفین
کردند و بھ قتل می رساندند و قتل آنھا را علنا 
اعالم می کردند و در رسانھ ھای گروھی برای 

فرق در آن . ایجاد محیط وحشت نشان می دادند
افعان دیروز بھ منتقدان است کھ پاره ای مد

 جان انسان از ھمان روزھای .امروز بدل شده اند
نخست برای این روحانیت ارزشی نداشت و ھمھ 
جناحھای آن و حتی جناحھای توبھ کار امروزی 
آنھا در این جنایات دست داشتند و بھ آن انتقادی 

حداقل سلطنت طلبان این وسیلھ . روا نمی دارند
د کھ بگویند پسر شاه در فریب را در دست دارن

 زیرا در آن دوران ،جنایات پدرش دست نداشت
کودکی بیش نبود و ھمھ جنایات خاندان پھلوی را 

. با این استدالل عوامفریبانھ ماستمالی می کنند
توبھ کاران رژیم جمھوری اسالمی کھ ھنوز در 
قید حیاتند و خودشان شاھد ھمھ این جنایتھا بوده 

 این َنَمد برای خود کالھی اند نمی توانند از
 .بسازند

پس آدمکشی در ماھیت ھمھ رژیمھای مذھبی و 
ھمھ مذاھب از جملھ . از جملھ اسالمی است

مذھب اسالم برای بشر ارزشی قایل نیستند ولی 
در ایران بھ علت حاکمیت مذھبی بسط آدمکشی 

اینکھ تعداد اعدامی ھا در . علل سیاسی نیز دارد
 زند از جملھ از این تحلیل ایران سر بھ فلک می

 . سرچشمھ می گیرد
رژیم جمھوری اسالمی بھ آخرین حربھ ای 
متوسل شده کھ ھمھ رژیمھای رو بھ مرگ بھ آن 

شگفت آور است کھ حاکمیت . دست می زنند
اسالمی حتی قادر نیست منافع دراز مدت طبقھ 

ھمھ تجارب تاریخی . خویش را تشخیص دھد
ور با گسترش ترور نشان می دھد کھ در یک کش

، با ، با ایجاد محیط ارعاب و فقدان امنیتو خفقان
، خودسری و استقرار رژیم اوباشان و چاقوکشان

، با زندان و قضائیو استقالل  تنظامی بدون امنی
 . شکنجھ و اعدام نمی تواند دائمی حکومت کرد

 آنکس کھ نداند و نخواھد کھ بداند کھ نداند
 مت نتواند برساندعمر خویش را تا روز قیا

 زندانیان سیاسی آنھم در وضعیتی اعدامھای اخیِر
کھ رژیم ھم در عرصھ جھانی و ھم در عرصھ 

تیر  ایران بھ انزوای کامل کشیده شده است
مصباح یزدی و عمال . خالصی بخود رژیم بود

 خرداد مدعی بودند ٢٢وی در ھمان آغاز جنبش 
 را کھ اگر ما در ھمان روزھای نخست چند نفر

آنھا نمی فھمند . می کشتیم کار بھ اینجا نمی کشید
کھ معضالت اجتماعی را با کشت و کشتار نمی 

امروز بھ جای پنج گلی کھ . توان مرتفع ساخت
بدست رژیم پرپر شده اند گلھای فراوانی خواھد 

بر . رست و ایران را بھ گلستان تبدیل می کنند
اساس ھمین فلسفھ سفیھانھ است کھ رژیم 

 ٢٢ھوری اسالمی در آغاز سالگرد جنبش جم
خرداد برای ایجاد ارعاب و فضای وحشت بھ 

در . تیرباران مبارزان در بند توسل جستھ است
زمانی کھ مردم ایران با سینھ ھای باز بھ استقبال 
گلولھ می روند وصدھا نفر جانباختھ بجای می 

، در شرایط کھ مردم شعار می دھند گذارند
ما “و یا “ ما ھمھ با ھم ھستیمنترسید نترسید “

مسخره است کھ با قتل چند اسیر و “ بیشماریم
گروگان سیاسی تصور کرد از سیلی کھ در راه 

 اقدام سبعانھ اخیر رژیم .است می توان جلوگرفت
تنھا نشانھ ترس و وحشت رژیم است و در مردم 

 . منجر بھ ایجاد ترس نمی شود
ران را ھم اکنون جنبشھای اعتراضی سراسر ای

فرا گرفتھ است و وقتی جنبش توده ای شود، 
کاری از دست سپاه پاسداران و چاقوکشان و 

این درس . بسیجی ھا و نظایر آنھا بر نمی آید
تاریخ است و کسانیکھ نخواھند از تاریخ درس 

با سر . بگیرند بھ آموزش آن مجبور می شوند
 .بدیوار کوفتن فقط سر را می شکند

پیش گرفتھ است راه بی راھی کھ رژیم در 
آنھا نھ تنھا در . سرانجامی برای وی است

 ٨ادامھ در صفحھ...عرصھ خارجی بھ 
 ... ترس رژیم

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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علت عدم تکیھ بھ مردم ھمھ چیز را بر باد می 
دھند در عرصھ داخلی نیاز توانائی مبارزه با 

آینده سیاھی پیش پای . بحران را نخواھند داشت
 اسالمی است و رژیم جمھوری سرمایھ داری

 .جنبش خلق سرفرازانھ پیش می تازد
*****

 
...تجلیل با دست گل

دولت زورگو با سایر دول اروپائی نیز انجام می 
دھد و آنھا را تحت فشار می گذارد تا تابع قوانین 

دولت آلمان بویژه از این . حقوقی آمریکا باشند
دخالتھای قلدرمنشانھ بشدت ناراحت است و ھم 

ثی در گرفتھ کھ باید در مقابل این اکنون بح
فرانسویھا راه . تحمیل آمریکائیھا مقاومت کرد

 در مطروحھ ی  مسالھچاره را در این دیدند کھ 
یس ئادیت بوازت ر خانم را از طریقاین پرونده

مجید کاکاوند مورد بررسی کارشناسان دادگاه 
قرار بخش صنایع نظامی وزارت دفاع فرانسھ 

 قم ادعاھای آمریکا را بسنجنددھند تا صحت وس
ی  ی کاربرد دوگانھ در بارهرا نظر خود و 

طریق اینترنت ابزاری کھ آقای کاکاوند از
خریداری کرده و بھ ایران فرستاده است، اعالم 

.کنند
 ٢٠٠٩با توجھ بھ این کھ خرید این ابزار تا سال 

 دادگاه از استرداد در فرانسھ ممنوعیتی نداشت
بھ آمریکا خودداری کرد و استقالل آقای کاکاوند 

ولی در حقیقت در . قوه قضائیھ خود را حفظ نمود
پشت پرده با پا در میانی دولت سوریھ و نفوذ 
ایران در لبنان کھ بخشی از مناطق تحت نفوذ 
فرانسھ بھ حساب می آید معاملھ ای میان دولت 

آقای . ایران و دولت فرانسھ صورت گرفتھ بود
ا خانم کلویتلد رایس در ایران کھ بھ کاکاوند باید ب

جرم جاسوسی برای فرانسھ با آزادی موقت در 
. سفارت فرانسھ بسر می برد معاوضھ می شد

رژیم جمھوری اسالمی در عین حال خواھان 
آزادی علی وکیلی راد قاتل دکتر شاپور بختیار 

ولی ماھیت این نمایش بسیار جالب است . نیز بود
لت سرکوزی است و نھ زیرا بازیگر اصلی دو

آقای علی وکیلی راد قاتل دکتر . آقای احمدی نژاد
در سھ سال بعد با حکم ١٩٩١بختیار در سال 

 سال ٣٠دادگاه و اثبات جرم بھ حبس ابد بھ مدت 
 سال است کھ در ١٩ایشان . محکوم شده بود

 ماه ١٨در روز سھ شنبھ . فرانسھ زندانی است
اساس قانون  حکم حبس ابد ایشان بر ٢٠١٠مھ 

 سال بسر بردن در ١٨کیفزی فرانسھ بعد از 
زندان باید مورد تجدید نظر قرار می گرفت و 
احتماال از زندان آزاد شده و تسلیم دولت ایران 

علی وکیلی در واقع باید سال قبل آزاد . می گردد
دولت فرانسھ نیز از خدا می خواست از . می شد

بھ موجب  زیرا ، علی وکیلی راد راحت شودشّر
قوانین فرانسھ حتی وی را یکسال بیش از زمان 

.  در زندان فرانسھ نگاه داشتھ بودند“قانونی“
دولت فرانسھ بھر صورت بر اساس قوانین 

 سال در حکم وی ١٨کشورش مجبور بود بعد از 
. تجدید نظر نماید و وی را بھ ایران تحویل دھد

دولت فرانسھ بعد از دستگیری جاسوس خود 
علی وکیلی راد را کھ بھر ، ل کلوتیدمودموز

گرفتھ “ گروگان“ ،صورت می باید آزاد می کرد
بود تا وی را با یک جاسوس فرانسوی تعویض 

در این .  وی خالص نمایدکند و خود را از شّر
بازی ایران است کھ رو دست خورده و بازی را 

آقای علی وکیلی راد . باختھ است و نھ فرانسھ
ر طبق موازین اسالمی در قاتل است و باید ب

ولی آنجا کھ پای منافع . ایران حلقھ آویز شود
سیاسی در میان است احکام اعدام اجراء نمی 
شوند و یا اگر چنین قانونی وجود نداشتھ باشد و 
دولت مفروض خواھان سر بھ نیست کردن قاتل 
باشد در یک تصادف اتومبیل وی را بی ضرر 

یدش لکھ دار می کند بدون آنکھ دستکشھای سف
 .شود

ولی . ھمھ شواھد دال بر یک معاملھ کثیف است
پرسش این است کھ بھ چھ جھت دولت فرانسھ 
این چنین با حرارت برای آزادی خانم کلوتیلد 
رایس تالش می کرد؟ و علی وکیلی راد را 
گروگان گرفتھ بود؟ دستگیری خانم رایس در 
تظاھرات جنبش سبز نمی بایست تا بھ این حد 

حال کھ خانم رایس بھ فرانسھ . میت داشتھ باشداھ
 فرانسھی سراسری ھا روزنامھپا گذارده است 

ی مطالب سیرا لدیکلوت خانمی آزادۀ بار دری ھمگ
رونامھ زود دویچھ سایتونگ در . نده اکرد منتشر

آلمان بھ استناد نشریات فرانسھ و پژوھشھای 
 خود می نویسد کھ بنا بر مدارک بدست آمده از

خانم رایس با  فرانسھی اطالعاتی ھا تگاهدس
سازمان جاسوسی فرانسھ ھمکاری می کرده 

پدر ایشان کارشناس امور اتمی است و . است
ھمکار سازمانھای امنیتی فرانسھ و این خانم 
دوران کارآموزی خود را در این مراکز ھستھ 
ای با حمایت پدر بھ اتمام رسانده و اطالعات 

ارش دارد و مھمتر اینکھ کافی در مورد زمینھ ک
بھ زبان فارسی بخوبی صحبت می کند و تسلط 

، گزارشی تحت وی در این چارچوب. دارد
سیاست ایران را در بحران اتمی چگونھ “: عنوان

 جھینت گزارش نیا درو باید دید؟ تھیھ کرده است 
 نیآخر کھ رسدی م نظر بھ "کھه است بود گرفتھ
 اعمال بری بنم کایآمر و ملل سازمان ماتیتصم
ی برا باشدی خوبۀ ویش پاسداران، سپاه بھ فشار
ی جمھور حاکمۀ طبق منافع دادن قرار ھدف
 . "میرژ فیتضعی برا تینھا در وی اسالم

روشن است خانمی با این درک و روشن بینی 
فکری نمی توانستھ تنھا آموزگار ساده زبان 

این مادموزل جاسوس کارکشتھ . فرانسھ باشد
ت فرانسھ بوده و دستگاھھای امنیتی امپریالیس

رژیم جمھوری اسالمی کھ در زندانی و شکنجھ 
و اعدام مخالفین ھمھ فن حریفند نتوانستھ بوده اند 

و تازه . ماھیت فعالیتھای این خانم را کشف کنند
وی را با یک مھره سوختھ بنام علی وکیلی راد 

معلوم نیست این خانم چقدر در . عوض کرده اند
 .تخم ریزی کرده استایران 

فرھنگ “محل کار ایشان بھ علت خاصی کھ بھ 
 عالقھ دارند اتفاقا در دانشگاه “و ادب ایران

اصفھان نزدیک تاسیسات ھستھ ای نطنز بوده 

خانم رایس در اصفھان بتدریس زبان . است
بر اساس اطالعات . فرانسھ اشتغال داشتھ است

عات بدست آمده ایشان مامور رابط بوده و اطال
جمع آوری شده از تاسیسات ھستھ ای ایران را 

یکی از مدیران . بھ فرانسھ می رسانده است
پیشین سازمان اطالعاتی فرانسھ نام ایشان را 

این فرد بھ علت انتشار کتابی . برمال ساختھ است
در مورد اطالعات خویش در مورد سازمان 
اطالعاتی فرانسھ و برمال کردن اسامی پاره ای 

ن جاسوسان تحت پیگرد در فرانسھ قرار از ای
این مدیر پیشین در عین حال برمال . گرفتھ است

کرده است کھ خانم رایس عالوه بر فعالیت در 
حوزه اتمی موظف بوده اطالعاتی نیز در مورد 
اوضاع داخلی ایران تھیھ کرده و برای مقامات 

 . باال ارسال دارد
بھ  “:جالب این است کھ مطبوعات خبر می دھند

کمیتھ مستقل ضد سرکوب شھروندان “دعوت 
 از ساعتی قبل در پیاده روی “ پاریس–ایران 

مقابل کاخ الیزه جمعی از ایرانیان فعال در جنبش 
سبز برای استقبال کلوتیلد رایس گرد ھم آمده 
بودند کھ با تقدیم دست گلی بھ ایشان طی پیام 

 فرانسوی ضمن آموزگارمکتوبی خطاب بھ این 
ر خوشحالی از آزادی ایشان و بازگشت این اظھا

 دوستدار فرھنگ و ادبیات سوین فراآموزگار
بھ کشور و خانواده اش، بھ وضعیت فارسی 

اسفبار نقض حقوق بشر و نیز زندانیان سیاسی 
در ایران اشاره نمودند و از ایشان خواستند از 

 ایران حمایت بانھ مردملمبارزات حق ط
و این امر چقدر ) ز توفانتاکید ھمھ جا ا.(نمایند

باعث تاسف است کھ مشتی ایرانی مدعی ایران 
دوستی از یک جاسوس امپریالیست کھ بر ضد 
مصالح ملی ایران اقدام کرده است تجلیل می کنند 
و از وی می طلبند کھ برای حمایت از مبارزات 

فعالیت این جاسوس تنھا . مردم ایران فعال شود
ن ایرانی لطمھ جبران می تواند بھ حیثیت مبارزا

تائید این روشھا از جانب . ناپذیر وارد کند
مدعیان حمایت از جنبش سبز تنھا بھ اتھامات 
واھی وابستگی این جنبش بھ امپریالیستھا دامن 

ایرانیھای مترقی نھ تنھا جاسوسی ھای . می زند
 ،این مادموزل فرانسوی را محکوم می کنند

یف دولت انزجار خویش را نیز از تبانی کث
فرانسھ با رژیم جمھوری اسالمی ایران برای 

جالب تر . آزادی علی وکیلی راد ابراز می دارند
این است آقای ھانری لوگی کھ یکی از 
صھیونیستھای صاحب نام فرانسھ است بعنوان 
سخنران نخست حمایت از جنبش سبز در پاریس 
در کنار آقای مخملباف قرار گرفتھ و دست 

در پس این کمیتھ ضد سرکوب حمایت خویش را 
این آقای . پاریس دارد-شھروندان ایرانی

دموکرات بھتر است بھ کشتار جمعی مردم 
فلسطین توسط نازیھای اسرائیلی اعتراض کند و 
دلش برای مردم ایران نسوزد کھ نفرت انگیز 

 .است
*****

 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

...دوحدت دست آور
از نظر طبقاتی می توان آنرا بھ خرده بورژواھا 

 داد کھ خود را در مرکز جھان دانستھ و ربط
مانند مورچھ ای کھ در آب افتاده و فریاد می زند 

 تصور می کنند دنیا از ،جھان را آب برده است
آنھا . زمان شروع فعالیت آنھا آغاز شده است

چھ قبل ھر . خود را آغاز و پایان تاریخ می دانند
 از آنھا بوده است کھنھ و دورانداختنی است و ھر
. چھ با حضور آنھا بھ صحنھ آمده نوین است

“ نوین“عرصھ سیاسی فعالیت در ایران از این 
ھا کھ تکرار تئوری کھنھ و رنگ رو باختھ است 

تا خرده بورژوازی و بویژه . پر می باشد
ه بورژوا وجود دارند کھ پیوندی دروشنفکران خر

تنھا .  این وضع ادامھ داردبا طبقھ کارگر ندارند
ش کارگری است کھ می تواند کار این رشد جنب

گروھھای خود مرکز بین و مدعی را بسازد و 
 . را روشن کندنتکلیف شا

این افراد ھرگز نسبت بھ سرنوشت طبقھ کارگر 
آنھا مرتب از طبقھ کارگر سخن . عالقھ ای ندارند

می رانند و ھمھ آنھا نیز منزه طلبند ولی در عمل 
 فکری اقدام می تنھا برای تشتت طبقاتی و آشفتھ

آنھا در مغزھای خرده بورژوازی خویش . کنند
نسخھ ھای از قبل پیچیده ای دارند کھ آنرا برای 

داروھای . درمان تشتت فکری تجویز می کنند
سحر آمیزی کھ گویا در تاریخ وجود نداشتھ و 

. آنھا ھستند کھ کاشفان و مخترعین آن می باشند
ی کھ بدان فرو بھ این افراد باید گفت از درون آب

رفتھ اند و فکر می کنند دنیا را آب برده است بدر 
.آیند

بروز رویزیونیسم در شوروی ضربھ سھمگینی 
بھ جنبش کمونیستی زد و از آن تاریخ میدان 

بسیاری . برای تحریکات دشمنان کمونیسم باز شد
 طبقھ کارگر نیز ناز نیروھای انقالبی و ھوادارا

ژراه افتادند و نتوانستند در وضعیت پدید آمده بھ ک
 خویش را بھ شاھراه ،با قطبنمای کمونیستی

وضعیت کنونی در . مارکسیسم لنینیسم برسانند
عین حال ناشی از سرکوب شدید طبقات حاکمھ 
در ایران است کھ از رشد جنبش طبقھ کارگر 
جلو گرفتھ و با ایجاد جو خفقان و سرکوب میدان 

افی باز می را برای گسترش این تفکرات انحر
 .گذارد

طبیعتا جنبش کمونیستی ایران از تعدد گروه ھا و 
سازمانھا کھ برخی از آنھا اساسا معلوم نیست 
دارای کدام شناسنامھ و ھویت سیاسی ھستند و 

اگر بھ . اساسا برای چھ بوجود آمده اند مملو است
: زبان عامیانھ بیان کنیم بھ مصداق زیرین است

 رفتھ یک گروه کردهھر کس از ننھ اش قھر “
 این رھبران و سرداران .“بوجود آورده است

کبیر اساسا چون برای مردم اھمیتی قایل نیستند و 
بھ آنھا احترام نمی گذارند نیازی ھم نمی بینند کھ 
بھ مردم توضیح دھند علت پیدایش آنھا کدام است 

حرف آنھا . و لزوم برپائی تشکل جدید در چیست
تھ بخوری پاتھ نخوری آش کشک خال“این است 

 .“پاتھ
این سرداران نھ تنھا در حال بھ مردم احترام نمی 
گذارند حتی بھ مبارزان و انقالبیون و 

جانباختگان گذشتھ نیز احترام نمی گذارند و دست 
آنھا بھ .  تاریخی آنھا را نفی می کننديآوردھا

ماتریالیسم تاریخی اعتقادی ندارند و نمی فھمند 
 جنبش کمونیستی ایران حاصل کھ سطح امروز

ده ھا سال مبارزه کمونیستھا و انقالبیون گذشتھ 
آنھا نفی کننده تاریخ اند آنھا . ایران و جھان است

بینش و نگرش . بھ روند تکامل اعتقادی ندارند
آنھا دیدگاه . آنھا ضد تاریخی و ارتجاعی است

مذھبی دارند و فکر می کنند انسانھا مانند دستھ 
 کھ مبدا تاریخ است خلق شده و یک زگل یک رو

آنھا .  کھ پایان تاریخ است از بین می روندزرو
خویشتن را آدم و حوای تاریخ جنبش کمونیستی 

اینکھ در ایران حزب کمونیست ایران . می دانند
، اینکھ در ایران حزب توده وجود داشتھ است

، اینکھ در ایران سازمان ایران وجود داشتھ است
نینیستی توفان وجود داشتھ است و مارکسیستی ل

، تکامل یافتھ) توفان(سپس بھ حزب کار ایران
، اتحاد ، کمینترناینکھ جنبش کمونیستی جھانی
وجود داشتھ است جماھیر شوروی سوسیالیستی 

اھمیتی ندارد زیرا آنھا از این ساللھ کمونیستھای 
ایران و جھان نیستند و خود را تافتھ ھای جدا 

 می ،مان مانند آیات الھی خلق شدهبافتھ و از آس
مانند ظھور ناگھانی یک دستھ گل در یک . دانند

وجود داشتھ ) کدام قبل(گلدان کھ ھر دو از قبل
این ھمھ جھالت و نگرش ضد تاریخی بھ . اند

 .    تاریخ ایران و جھان شگفت انگیز است
خویش و “ حقانیت“این سرداران نام آور چون بھ 

، چون خودشان قاد دارنداعت“ صمیمیت خویش“
خودشان را مبرا از اشتباه می دانند از سایرین 

 . انتظار دارند کھ حرف آنھا را بپذیرند
ھمھ این سرداران سایرین را گروه گرا و 
سکتاریست و فرقھ گرا می دانند و آنھا را ملقب 
بھ خود مرکز بین می کنند تا گروه بی اھمیت و 

 .رار دھندنازای خویش را در مرکز جھان ق
مشکل اساسی در این شرایط درونی و برونی در 

 “تعداد“این نیست کھ بتدریج تعداد گروھھا از 
، مشکل اساسی طبقھ کارگر نیز زیادتر می شود
 صرفنظر از .در سردرگمی ایدئولوژیک است

اینکھ می توان علل گروه گرائی را در زمینھ 
ھای طبقاتی و معرفتی توضیح داد ولی راه حل 

ارزه با آن تشکیل گروھھای جدید با نامھای من مب
ھر گروھی برای تمایز از . در آوردی نیست

گروه .  خویش را انقالبی معرفی می کند،دیگری
دیگر انقالبی تر است و گروه بعدی خود را 

بتدریج ما با . کارگرانقالبی تر عرضھ می کند
با الفاظ می . کمبود نام و القاب روبرو می شویم

ی کرد ولی در عمل نمی توان با شود باز
 مردم هپوچگرائی و ادعاھای دھان پر کن مبارز

 .را رھبری نمود
بھ نظر حزب ما کھ بارھا آنرا بیان کرده ایم باید 
برای مبارزه با تشتت فکری بھ مارکسیسم لنینیسم 

 زیرا تباید پرچم لنینیسم را بر افراش. تکیھ کرد
 شرایط کھ لنینیسم مظھر مشخص مارکسیسم در

لنینیسم بیان مارکسیسم . پیدایش امپریالیسم است
لنینیسم . در اوضاع کنونی صد سالھ اخیر است

 بشریت مترقی و تکامل مارکسیسم در ددست آور

مبارزه بی امان برای . دوران امپریالیسم می باشد
تائید صحت این تئوری است کھ می تواند خطوط 

ھر . یان دھدرا از ھم متمایز گرداند و بھ تشتت پا
، ھر ، ھر خوش و بشفق، ھر تواگردھمآئی

نشانھ . ھمبستگی ظاھری نشانھ وحدت نیست
صحھ گذاری بر . پذیرش پراکندگی است

از زمان بروز رویزیونیسم ده ھا . پراکندگی است
بار گروھھای گوناگون بھ گرد ھم جمع شده اند تا 

روحیھ “ و این بار با اعتقاد و با “صمیمیت“با 
 و بھ پراکندگی ند کاری کارستان بھ کن“بیانقال

ھر کدام از این گروھھا از ده ھا از . خاتمھ دھند
این مجامع گذر کرده اند و کولھ باری از تجارب 
این گپ زنیھای بی سرانجام را مانند باری سخت 

 آنھا حتی ناچیز ھم ددست آور. بدوش می کشند
ند آنھا حتی نیاموختھ ا. نیست کھ بھ آن غره شوند

، آنھا کھ از این امامزاده معجزی بر نمی خیزد
ا تجربھ شکست ھحتی تالشی نکرده اند تا از این 

 این .کسب کنند و راه رفتھ را بار دیگر نپیمایند
 این گونھ نشستھا دمی توانست بھترین دست آور

 .باشد
.  مبارزه بوده استدوحدت ھمیشھ دست آور

دت جھت عمده تضاد در درون حزب ھمواره وح
است باین معنا کھ مبارزه با انگیزه ارتقاء وحدت 
و نھ تجزیھ و پراکندگی صورت می گیرد ولی 

 مبارزه ،در خارج از حزب جھت عمده تضاد
است بھ این معنا کھ مبارزه برای افشاء تجزیھ و 

این بدان . نابودی دشمن صورت می پذیرد
معناست کھ گروه ھا باید بر مبنای نظریات 

بھ مبارزه بپردازند تا بھ وحدت فکری با ھم 
اصولی برسند و این مبنا در شرایط کنونی 

اگر این گروه ھا و . مارکسیسم لنینیسم است
 واقعا آنطور کھ مدعی اند ھوادار وحدت ،افراد

کمونیستھا ھستند پس چرا اساسا گروه جدیدی 
خلق می کنند؟ مگر سایر گروه ھای مدعی 

ھ وحدتی است کمونیست را قبول ندارند؟ این چ
آنھا می توانند . کھ باید با پراکندگی آغاز شود

 سایر گروھھای موجود کھ ظاھرا ھمھ ی نبدرو
 فرو روند و از ،آنھا را کمونیست می دانند

اگر آن سایر . تاسیس گروه جدید دست بردارند
 گروھھای کمونیستی نیستند پس بھ چھ ،گروه ھا

ازمانھای اگر س. دلیل با آنھا ھم پیمان می شوند
کمونیستی وجود ندارند بھ چھ جھت برای وحدت 

وحدت با کی؟ این تضاد را . گام بر می دارند
این تضاد در بطن اظھار . نمی شود کتمان کرد

 .موجودیت این گروه ھاست
راه سالم و پاکیزه و شفاف مبارزه برای وحدت 
بر اساس پذیرش مارکسیسم لنینیسم و اثبات 

زش از این راه بھ معنی ھر لغ. حقانیت آن است
بھ معنی . فرو رفتن بھ منجالب اپورتونیسم است

خاک پاشیدن بھ چشمان طبقھ کارگر و مبارزان 
 . راه آزادی طبقھ کارگر است

باید در مبارزه بھ اختالفات اصولی تکیھ کرد و 
دفاع از رفیق . آن را شفاف و روشن ساخت

 سال دیکتاتوری ٣٠استالین، دستاوردھای 
اریا و ساختمان سوسیالیسم بھ معنی دفاع از پرولت

 ١٠ادامھ در صفحھ...لنینیسم و اصول

را بی قید و شرط ترک کنندو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرتجاوزگراِن
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...دوحدت دست آور
کسی کھ مدعی وحدت .  و مبانی کمونیستی است

 و بھ حزب واحد طبقھ کارگر تکمونیست ھاس
می اندیشد نمی تواند چنین اصولی را نپذیرد و

عوض بھ کلی گویی بپردازد و بھ لیبرالیسم در
بدون روشنائی و حدود ثغور مرزھا . یدان دھدم

. نمی توان برای برداشتن مرزھا مبارزه نمود
البتھ می شود برای فرار از مبارزه مبنای وحدت 
را بر انتقاد از تئوریھای ایدآلیستی ھگل و انتقاد 

مارکس ھم با آن . بر متافیزیک فویرباخ قرار داد
از ولی این گونھ وحدت دردی را . موافق بود

مبارزه امروز دوا نمی کند و فقط بھ سردرگمی 
دامن می زند و دلمشغولی تا آخر عمر فراھم می 
آورد و مردم نیز آنھا را جدی نمی گیرند و 

 ھستھ “وحدتھا“این . نامشان را فراموش می کنند
شکست خویش را مانند ھمھ گرد ھمآئی ھا و 

 . گذشتھ در بطن خویش ھمراه دارد“وحدتھای“
*****

 
 

...برخورد صحیح بھ
کرد کھ اشکال نوینی در استعمار خلقھای جھان 

استعمار نوین جای استعمار کھن را . اختراع کنند
 د خود دست آور،ولی ھمین شکل جدید. گرفت

مبارزه خلقھای جھان بود کھ امپریالیستھا را بھ 
عقب نشینی واداشتھ بودند و سنگری را از آنھا 

 .پس گرفتھ بودند
نکھ مبارزه بورژوازی ملی در درون تصور ای

این کشورھا بر ضد امپریالیست باید دارای ھمان 
مضمونی باشد کھ مبارزه ضد امپریالیستی 

 تصوری باطل و بدور از ،کمونیست ھاست
دکتر مصدق برای شكستن . واقعیت زنده است

دست امپریالیست انگلیس در ایران مبارزه می 
بھ ماھیت کرد در حالیکھ دید روشنی نسبت 

وی حتی بھ . امپریالیست بطور کلی نداشت
 آمریکائیھا را دوست مردم ایران می ،نادرستی

دانست و امیدوار بود کھ از کمک آنھا برای 
 امری ، برخوردار شودابیرون  کردن انگلیسیھ

کھ بھ مبارزه ضد امپریالیستی مردم ایران لطمھ 
ولی این اشتباه ھرگز از تاثیر و نقش پر . زد

ھمیت دکتر مصدق و ارزشی کھ برای رھاني ا
 . مردم ایران داشت نکاست
 مبارزه خویش را بر ،طبقات اجتماعی گوناگون

درک . اساس منافع طبقاتی خویش تنظیم می کنند
آنھا از مبارزه ضد امپریالیستی ھمان درکی 

. نیست کھ کمونیستھا از این مبارزه دارند
 مبارزه کمونیستھا چنانچھ موفق شوند رھبری

ملی را بھ کف آورند بھ آن سمت و سو داده آنرا 
تا استقرار جامعھ سوسیالیستی بھ پیش می برند 
زیرا با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و اشتراکی 

 سرمایھ داری را از بین برده ،کردن وسایل تولید
و زمینھ رشد و تغذیھ امپریالیست را بطور کلی 

تھا ھستند کھ می تنھا کمونیس. نابود می سازند
توانند بھ قطع کامل سلطھ و نفوذ امپریالیسم نایل 

لنین امپریالیسم را آخرین مرحلھ سرمایھ . شوند
داری می دانست و این بدان مفھوم بود کھ 
سوسیالیسم با نابودی سرمایھ داری زمینھ اتکای 

ولی سایر طبقات . امپریالیسم را از بین می برد
 ھستند قادر يولتراجتماعی کھ طبقات غیر پر

نیستند سرمایھ داری را از بین برده و ارتباط 
خویشاوندی خویش را با امپریالیسم از ریشھ و 
بن نابود د سازند این است کھ بورژواھا ھمواره 
در برخورد بھ امپریالیسم ماھیت دوگانھ از خود 
بروز می دھند زیرا میان تامین منافع سرمایھ 

داری امپریالیستی داری بومی و سلطھ سرمایھ 
مبارزه ضد امپریالیستی آنھا مشروط . در نوسانند
البتھ می توان بر این نوع .  استرو نا پیگی

مبارزه نام دیگری بجز نام مبارزه ضد 
امپریالیستی گذاشت و افتخار مبارزه ضد 

می . امپریالیستی را تنھا بھ پای کمونیستھا نوشت
باید توان گفت مبارزه ضد امپریالیست حتما 

در اینجا اگر . مبارزه ضد سرمایھ داری نیز باشد
سخن بر سر نام گذاری گوناگون بر یک مضمون 
واحد باشد نمی توان خرده گرفت ولی اگر از این 
گوناگونی نامگذاری بھ نتایج غلط سیاسی رسید 

از . آنوقت کار مبارزه با اشکال روبرو می شود
ه و قابل فھم آن گذشتھ چرا باید ادبیاتی کھ جا افتاد

 . است عوض نمود
در جنبش کمونیستی مرسوم بر این بوده است کھ 
مبارزه ضد امپریالیستی طبقات غیر پرولتری را 
کھ یک واقعیت غیر قابل انکار است مبارزه نا 

 و مشروط ضد امپریالیستی می نامیدند و رپیگی
مبارزه ضد امپریالیستی کھ برھبری کمونیستھا 

ضد امپریالیستی نام می نھادند بود مبارزه پیگیر 
کھ تفسیری درست برای استنتاجات سیاسی 

ھرگونھ شرط و شروط دیگر بر . درست است
این مبارزه نھادن بدور افتادن از واقعیت و بھ 
مفھوم برخورد تروتسکیستی در تئوری و خیانت 

 . در عمل است
واقعیات دنیای کنونی چیست؟ آیا جنبشھای کنونی 

ضد امپریالیستھا بھ سرکردگی مردم جھان بر 
. کمونیستھا صورت می گیرد؟ مسلما چنین نیست

آیا در دنیا ھیچ مبارزه ای بر ضد امپریالیستھا در 
ولی این . جریان نیست؟ مسلما چنین نیست

مبارزات بھ رھبری طبقات غیر پرولتری 
، طبقاتی کھ در صورت قطع صورت می پذیرد

رند کھ مناسبات نسبی نفوذ امپریالیسم آھنگ آن دا
؟ در سرمایھ داری را در کشور خود بسط دھند

فلسطین این مبارزه ھمان ماھیتی را دارد کھ در 
آیا . عراق و یا در پاره ای ممالک آمریکای التین

رژیم ونزوئال یک رژیم ضد امپریالیست است؟ 
ولی آیا رژیم ونزوئال از منافع . مسلما چنین است

. سلما چنین نیستطبقھ کارگر دفاع می کند؟ م
ولی ھرگز نمی توان بھ این بھانھ مبارزه دولت 
ملی چاوز را بر ضد آمریکا مانند سلطنت طلبان 
ایرانی کھ خودشان نوکر آمریکا بوده و ھستند 

ناراحتی سلطنت طلبان ایرانی از . تخطئھ کرد
مبارزه ضد امپریالیستی چاوز است وگرنھ آنھا 

منش و  و بربررنسبت بھ رژیم جنایت کا
قاچاقچی کلمبیا اساسا حرفی برای گفتن ندارند و 

 . نمی گویند
تضادی کھ رژیمھای ضد امپریالیست نا پیگیر با 
آن دست بگریبانند از ھمان ماھیت دوگانھ آنھا 

آنھا خواھان قطع سلطھ امپریالیستھا . برمی خیزد

در کشور خودشان ھستند ولی برای پیشبرد این 
 بھ مبارزه مشروط و مبارزه تنھا می خواھند

آنھا از جانبی از . محدود توده ھا متکی شوند
 سوی دیگر از زمبارزه توده ھا می ترسند و ا

آنھا میان دو . تھدیدات امپریالیستھا واھمھ دارند
قطب گیر کرده اند و نوسانات آنھا از ھمین جا 

اگر برای مبارزه ضد . ناشی می شود
ه ھا متکی امپریالیستی بھ صورت پیگیر بھ تود

شوند و اکثریت مردم را بسیج کنند این توده ھا 
وقتی آنھا طعم خیابان . دیگر خانھ رفتنی نیستند

 لرا چشیدند و بھ قدرت خویش پی بردند متشک
وقتی طبقھ . است کھ آنھا را بھ پاره نانی قانع کرد

کارگر بھ میدان آمد و بسیج شد سھم بیشتری را 
نیست کھ غارت می طلبد و تنھا قانع بھ آن 

امپریالیستھا قطع شود و منافعش نصیب سرمایھ 
در پشت شرکت طبقھ کارگر . داران بومی گردد

خواست تحقق دموکراسی پیگیر و پیشبرد امر 
مبارزه تا فرجام نھائی است کھ خودنمائی می 

این است کھ بورژوازی از بسیج طبقھ . کند
کارگر می ترسد و می خواھد مبارزه ضد 

. ستی را در ھمان سطوح باال حل کندامپریالی
امپریالیستھا نیز بھ ضعف این بورژوازیھا واقفند 

 کمونیسم در “لولوی“و از این ضعف با تھدید بھ 
این آن . پی حفظ و تامین منافع خویش برمی آیند

منظره سیاسی است کھ در بسیاری کشورھا شاھد 
البتھ می شود براحتی ھمھ . آن بوده و خواھیم بود

قعیتھا را انکار کرد و تصویری غیر واقعی و وا
ساده اندیشانھ بھ جھان عرضھ کرد و ھمیشھ از 

سربلند بیرون آمد ولی این “ انقالبی“این تحلیل 
گونھ تحلیلھای نادرست بدرد مبارزه اجتماعی 

 . و کاری از پیش نمی برندرندونمی خ
کمونیستھا مبارزه با امپریالیسم را مبارزه ای با 

ھ توده ھای مردم و در درجھ اول تکیھ ب
آنھا واقفند کھ . کمونیستھا و طبقھ کارگر می دانند

بدون بسیج این طبقھ امکان قطع کامل نفوذ 
از . امپریالیسم و پایان سلطھ وی میسر نیست

ھمین روست کھ آنھا خواھان میدان دادن بھ 
فعالیت طبقھ کارگر و احترام بھ حقوق وی 

ین جھت بھ مبارزه کمونیستھا از ا. ھستند
دموکراتیک تکیھ می کنند زیرا تنھا با تکیھ بر 
این مبارزه است کھ می شود توده ھای مردم و 

آنھا با . بویژه طبقھ کارگر را بسیج کرد
خواستھای دموکراتیک نظیر آزادی احزاب و 

 رسانھ دی، آزارفع سانسور، سازمانھای سیاسی
. ..ھای گروھی و درخواست عدالت اجتماعی و

بھ میدان می آیند تا تمام خلق را برای مبارزه 
پیگیر ضد امپریالیستی بسیج کرده و بھ میدان 

اینجاست کھ رابطھ مبارزه ضد . آورند
امپریالیستی و مبارزه دموکراتیک روشن می 

اینجاست کھ مبارزه دموکراتیک بخش جدا . شود
ناپذیر از مبارزه ضد امپریالیستی و برعکس 

 در این مبارزه دچار تضاد کمونیستھا. است
نیستند یکی را مکمل دیگری می دانند و بھمین 

سایر . جھت مبارز پیگیر ضد امپریالیست ھستند
طبقات غیر پرولتری در میان دو سنگ آسیاب 
مبارزه دموکراتیک و مبارزه ضد امپریالیستی 

١١ادامھ در صفحھ...گیر می کنند و دچار

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان
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...برخورد صحیح بھ
د می شوند و نمی توانند بھ نفع  تناقض و تضا

اتفاقا در دنیای . طبقھ کارگر وارد میدان شوند
امروز کھ امپریالیسمی کھ تاز پیش می تازد و بھ 
کشورھا تجاوز می کند و دورنمای سوسیالیسم 
نزدیک نیست مبارزه ملی جنبھ مھمی در زندگی 
ملتھا کھ برای استقالل خویش می رزمند پیدا می 

واقعیتی کھ با . عیت دنیای کنونی استاین واق. کند
شکست سوسیالیسم وزنھ را بھ نفع نیروھای غیر 

 هپرولتری در عرصھ سیاست جھانی چربانید
نفی این مبارزات بھ نفع امپریالیسم تمام . است

اتفاقا در دنیای کنونی شعار میھن . می شود
 بیان روشن سیاسی مبارزه علیھ سلطھ يپرست

 حمایت از يفی میھن پرستامپریالیستی است و ن
 .امپریالیسم و صھیونیسم است

. تاکتیک کمونیستھا در این مبارزه دوگانھ است
در عین مبارزه بر ضد امپریالیستھا در ممالکی 
کھ دول مستقل بورژوائی بر سردارند برای 

. تحقق دموکراسی با رژیمھای حاکم در ستیزند
رد باید در این مبارزه با ھوشیاری و تعمق برخو

ھر گسست این پیوندھا می تواند یک جریان . کنند
بھمین .  بکشاندهکمونیستی را بھ انحراف و کج را

جھت حزب ما از ھمان بدو تاسیسش بیان کرده 
است کھ مبارزه دموکراتیک بخش تجزیھ ناپذیر 

 .مبارزه استقالل طلبانھ است
این تحلیل این امکان را بھ ما می دھد کھ در عین 

 ضد دموکراتیک و ارتجاعی افشاء رژیم
جمھوری اسالمی از خواستھای ملی  وحقوق بین 
المللی ایران از جملھ حق غنی سازی اورانیوم 

این تحلیل این امکان را بھ ما می . حمایت کنیم
دھد کھ از مبارزه مشخص مردم فلسطین و نھ 
مبارزه موھومی آنھا بر ضد امپریالیستھا و 

 تحلیل این امکان ، اینصھیونیستھا حمایت کنیم
کھ از مبارزه مردم عراق و را بھ ما می دھد 

افغانستان بر ضد تجاوزگران پشتیبانی نمائیم در 

 ٢٢عین اینکھ از جنبش دموکراتیک و مردمی 
خرداد حمایت می کنیم و نقش رژیم ضد 
دموکرات و ارتجاعی رژیم جمھوری اسالمی را 

. یمکھ از مردم کشور می ترسد بیشتر افشاء نمائ
این تحلیل بھ ما می گوید کھ باید مانند تن واحد 
در مقابل تجاوز امپریالیستھا بھ ایران ایستاد و 
برضد تحریمحھای اقتصادی و سیاسی 

حزب ما در این . زورگویانھ آنھا مقاومت کرد
زمینھ دیدگاه روشن دارد و با ھیچ سریشی نمی 

. شود نسبتھای نامربوط بھ حزب ما چسباند
روھائی ھستند کھ اساسا تحلیل نداشتھ برعکس نی

از دامن . و دید روشنی نسبت بھ مسایل ندارند
تروتسکیسم بھ دامن امپریالیسم و صھیونیسم می 

، از تحلیل ، از موضعگیری مشخصروند
مشخص از شرایط مشخص فرار می کنند و خود 
را در پس سخنان پوچ پنھان می کنند و چکھای 

قع بی اعتباری بی محل می شکاند کھ در وا
ھستند نیروھائی . خویش را بھ نمایش می گذارند

کھ بجای حمایت از مبارزه مردم فلسطین کھ چھ 
بخواھیم و چھ نخواھیم رھبری بی برو برگرد آن 
از نظر سیاسی در دست سازمان حماس با 
ایدئولوژی ارتجاعی است از مبارزه موھومی 

این باید پرسید .  حمایت می کنند“مردم فلسطین“
کدام مردمند ھمانھا کھ حماس را در اکثریت 
خویش انتخاب کردند و محاصره نوار غزه را 
بجان خریدند و تجاوز وحشیانھ اسرائیل را با 
شکست مواجھ ساختند و یا مردمی موھومی کھ 
ما از وجودشان خبر نداریم کھ گویا در فلسطین 
حضور دارند و ھم علیھ حماس می جنگند و ھم 

یالیسم آمریکا و صھیونیسم اسرائیل و علیھ امپر
را بر خود نھاده “ جبھھ سوم“ارتجاع عرب و نام 

پاره ای از اپوزیسیون تخیلی ایران از این . اند
 حمایت می کند و  نیست در جھانمبارزاِت

. ھوادار شرکت در جبھھ سوم در نوار غزه است
جبھھ ای کھ . جبھھ ی نیست در جھانمبارزات 

در .  تنھ با ھمھ جھان استھدفش مبارزه یک
عمل این عده ھوادار حملھ اسرائیل بھ نوار غزه 

زیرا مدعی اند کھ . و قتل عام فلسطینیھا ھستند
آنھا از ھیچ طرفی حمایت نمی کنند تنھا از 

مخلوط . وجود نداردطرفی حمایت می کنند کھ 
کردن مفاھیم و بریدن از مارکسیسم لنینیسم کار 

و این تازه از نتایج سحر . اندرا بھ اینجاھا می کش
 .       است
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مردم چرا نشستین   ایران شده فلسطین
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وحدت دستآورد 
مبارزه است

در جنبش کمونیستی ایران وضعیت 
این . پیش آمده است مضحکی

وضعیت مضحک بویژه از زمانی کھ 
شبکھ اینترنت گسترش یافتھ و افراد 
می توانند بدون ھویت و بھ شکل 

ند گمنام و با نام مستعار فعالیت کن
ھر گروه منحصر بھ . تشدید شده است

فرد بیکباره مدعی سازمان می شود و 
خود را در مرکز عالم قرار داده و 
ھمھ را فرا می خواند کھ بھ گروه و 

توضیح آنھا . یا سازمان آنھا بپیوندند
نیز در توضیح حقانیت کارشان این 
است کھ گروه آنھا منحصر بھ فرد 

،  گراھمھ گروھھای دیگر فرقھ. است
خود مرکز بین و سکتاریست بوده و 
گروه آنھا تنھا گروھی است کھ می 
خواھد بھ تفرقھ و گروه گرائی پایان 

آنھا گروه می آفرینند تا بھ گروه . دھد
شبکھ اینترنت پر . گرائی پایان دھند

 فرقھ گرائی و خود “شمناند“از این 
البتھ این پدیده دالیل . مرکز بینی است

٩ادامھ در صفحھ   ... .متفاوت دارد

 حزب واحد طبقھ کارگر ایران"حزب کارایران"نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

ک مالی رسانید، بھ ما کم. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . زیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

ه ضد برخورد صحیح بھ مبارزه دمکراتیک و مبارز
 امپریالیستی

اخیرا در یکی از نشریات بورژوائی خارج از کشور حمالتی بھ نیروھای کمونیستی و 
انقالبی در جھان صورت گرفتھ کھ می پرسد آنھا بھ چھ مناسبت با حملھ بھ ایران باین 
عنوان کھ با تحریم اقتصادی و تجاوز نظامی بھ ایران مخالفت ھستند می کنند و از حق 

بر مبنای نظر نویسنده ی مقالھ این مواضع . اورانیوم حمایت می نمایندغنی سازی 
نادرست بوده و نیروھای انقالبی در جھان باید عمال ھمان سیاستی را تبلیغ کنند کھ رسانھ 

این سیاست ھمان سیاستی است کھ امپریالیسم جھانی بھ . ھای غرب بھ آن دامن می زنند
 .ونیستھای اسرائیلی دامن می زنندسرکردگی امپریالیست آمریکا و صھی

نتیجھ عملی این سیاست آن است کھ نیروھای انقالبی و کمونیستھای ایران باید برای 
سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی در ھمان راھی گام بگذارند کھ امپریالیستھا و 

آنھا استدالل می کنند کھ چون کمونیستھا خواھان سرنگونی . صھیونیستھا نشان می دھند
رژیم جمھوری اسالمی ھستند و امپریالیستھا و صھیونیستھا نیز خواھان سرنگونی رژیم 
جمھوری اسالمی ھستند پس این دو نیرو فصل مشترک مھمی با یکدیگر داشتھ و باید 
جبھھ واحدی را برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی پدید آورند و یا حداقل در مبارزه 

البتھ این اندیشمندان . اه آمده و بھ آنھا آتش بس دھندبا امپریالیسم و صھیونیسم کوت
طرح بحث از . بورژوازی نھ بھ مقولھ امپریالیسم اعتقاد دارند و نھ بھ مقولھ صھیونیسم

جانب آنھا بیتشر برای ایجاد سردرگمی و خلط مبحث بھ نفع نیروھای تجاوزگر جھانی 
ابند و آنھا را نیروھای نجات دھنده آنھا در امپریالیسم و صھیونیسم نقاط مثبت می ی. است

بنظر آنھا این نیروھا متحد بالقوه نیروھای . بشریت بھ حساب می آورند و تبلیغ می کنند
 .انقالبی اند

آنھا برای استدالل خویش بھ موضعگیری پاره ای از نیروھای داخل ایران اشاره می کنند 
ضد امپریالیستی ارزیابی کرده و بھ  رژیم حاکم در ایران را رژیمی ،کھ در بعد از انقالب

 .حمایت از رژیم برخاستھ بودند و تمام جنایات رژیم را  توجیھ می کردند
در این ارزیابی نکات اشتباه فراوانی وجود دارد کھ جنبھ اساسی مبارزه طبقاتی را نادیده 

لیستھا و در فردای انقالب اکتبر ملتھای جھان برای پایان دادن بھ تسلط امپریا. می گیرد
استعمارگران بھ پا خاستند و موجی از مبارزات ضد امپریالیستی سراسر جھان را در 

مبارزات عبدالناصر در مصر . رھبری این مبارزات در دست کمونیستھا نبود. برگرفت
کھ حتی در جریان وحدت با سوریھ بھ قتل عام کمونیستھا پرداخت و یا مبارزات مردم 

 اسالمی برھبری جبھھ آزادیبخش الجزایر و رھبرانی نظیر فرحت قھرمان الجزایر با تفکر
مترقی ترین رھبر الجزایر بن بال بود . عباس کھ مسلمانی متعصب بود از این قبیل بودند

  خمینی هللاکھ از ملقمھ ای بنام سوسیالیسم اسالمی دفاع می کرد کھ خود از مریدان آیت ا
 . بود

اری دکتر مصدق در ایران بر ضد استعمارگران بھ جای دوری نرویم مبارزه ضد استعم
این مبارزات ھرگز جنبھ ضد سرمایھ . انگلیسی و دربار پھلوی از این گونھ مبارزات بود

 .داری نداشت بلکھ برعکس بھ رشد سرمایھ داری در ایران یاری می رساند
ھ  ھلند را بر عھده داشت و گرچدر اندونزی سوکارنو رھبری مبارزات ضد استعماِر

دشمنی آشکار با کمونیستھا نشان نمی داد ولی در زمان کودتای آمریکائی سوھارتو حاضر 
نشد رھبری مبارزه مردم را برضد کودتاچیان بعھده گیرد و شاھد قتل عام یک میلیون 

از این نمونھ ھا می توان بسیار یاد کرد و نشان داد کھ تاثیر . کمونیستھا اندونزی بود
١٠ادامھ در صفحھ  ...ستعمار کھن را شکست و آنھا را مجبورانقالب اکتبر کمر ا

 

Workers of all countries, unite!

Toufan 

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran

No. 123– Juni 2010

 org.toufan.www.                   صفحھ توفان در شبکھ جھانی اینترنت  org.toufan@toufanنیکی      نشانی پست الکترو

 96580346-069آلمان ) فاکس(شماره دورنگار 

Toufan        حساب بانکی
Postbank Hamburg
BLZ: 20110022
KontoNr.: 2573302600  
Germany

Toufan        آدرس
Postfach 103825
60108 Frankfurt
Germany


