
 

 

 

 مفاد توافقنامه ننگین لوزان در بارهتجاهل ولی فقیه 

 انگشت را که دادی دست را هم می دهی
هنوز مرکب توافقنامه خفت آور لوزان خشک نشده بود که پرده از دروغهای تیم 

متفاوتی به عنوان و آمریکا و ایران اسناد  روپاادر . مذاکره کننده ایران برداشته شد

اساس  ،پس از آن علی خامنه ای در یک سخنرانی مهم. سند مورد توافق منتشر شد

توافقنامه هسته ای را مورد پرسش قرار داد و پذیرش نهائی آنرا مشروط به اصولی 

میان جناحهای گوناگون حکومت نزاع همه جانبه ای در . نمود که از آن دفاع می کند

 .اء یکدیگر مشغولندگرفته است که به افش

 .چگونه می شود این وضعیت جدید را توضیح داد

بنظر حزب ما مذاکرات هسته ای برای سازش با امپریالیسم آمریکا در زمان ریاست 

وی در کنار . در طی سه دوره شروع شد 0931جمهوری آقای احمدی نژاد در سال 

پول و بانک جهانی درخواستهای صندوق بین المللی به  انجام وظایفش در خدمت 

مبنی بر اعمال نظم زدائی در امور تولیدی، حذف یارانه ها، افزایش بهای بنزین، 

وظیفه سرانداختن سازش با امپریالیسم آمریکا را نیز به ... کاهش دستمزد کارگران و

امور ریاست این مذاکرات برعهده علی اصغر خاجی معاون وقت . عهده گرفت

این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان با  .بودایران خارجه  وزارتدر اروپا و آمریکا 

 :   دخالت وزیر وقت خارجه آقای علی اکبر صالحی با شروط زیرین انجام شد

 باشد ای هسته پرونده مورد در فقط مذاکرات -

 نکند شرکت مذاکرات در خود خارجه وزیر -

 باشد زود هنگام ملموس نتایج دارای مذاکرات -

 شود بازگردانده ایران شده بلوک اموال و لغو ها تحریم تمام -

اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی عبارت بودند از ویلیام برنز معاون وزیر خارجه 

جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا،  ،آمریکا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی

خلع سالح  پانیت تالوار مشاور امور ایران در کاخ سفید و رابرت آینهورن مشاور

 3ادامه در صفحه ... وزیر خارجه آمریکا؛ که دو نفر آخر از اعضای 
 

نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی در 

 حال فروپاشی
، دول بریتانیا، با وجود اعتراضات آمریکا که رهبری بانک جهانی را به عهده دارد

ه گذاری در صنایع بانک آسیائی سرمای"آلمان، فرانسه و ایتالیا تصمیم دارند که به 

که به  Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB)" زیربنائی

ابتکار دولت چین تاسیس شده و رقیب بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک 

این بانک به ابتکار دولت چین و چند کشور دیگر در . توسعه آسیائی است، به پیوندند

 .تاسیس شده است 4102سال 

دولت چین قصد دارد از طریق این بانک آسیائی با سرمایه گذاری در صنایع 

زیربنائی و ارتباطی در آسیای جنوب شرقی به تاخت و تاز بانک جهانی در این 

. منطقه خاتمه داده و از نفوذ و تاثیرات اوامر استعماری امپریالیسم آمریکا بکاهد

کن بوده است از اینکه چهار کشور رئیس پارلمان اروپا آقای شولتس که اخیر در پ

مهم اروپا قصد دارند به این بانک به پیوندند اظهار خوشحالی کرده و بیان نموده 

چنانچه تعداد بیشتری ممالک عضو اتحادیه اروپا از این رفتار سرمشق : "است

، دول کره "سین خوآ"بر اساس گزارش خبرگزاری چین ". بگیرند خیلی بهتر است

، لوکزامبورگ، اتریش، استرالیا، ترکیه نیز قصد دارند به بانک جنوبی، سوئیس

کشور جهان خشنودی  24،  4102ماه مارس  91تا تاریخ . جهانی توسعه به پیوندند

در این میان وضعیت . خود را برای پیوستن به این بانک جهانی ابراز داشته اند

که به مخالفت با این  آمریکا و متحد وفادارش میلیتاریستها و نژادپرستان ژاپنی

ژاپنی ها تاریخ کشورشان را عوض کرده و با . حرکت برخاسته اند تماشائی است

رنگ دیگری در مدارس قلم زده اند و به امر تسلیحات و تقویت ارتش متجاوز و تا 

دندان مسلح با روحیه ناسیونال شونیستی خود توجه خاص و هراس انگیزی مبذول 

پایه های . ف قدرت خود در منطقه اقیانوس آرام هراسان اندآنها از تضعی. می دارند

 . نفوذ آنها در جنوب شرقی آسیا متزلزل شده است

 4ادامه  در صفحه...امپریالیسم چین همیشه با توجه به قدرت عظیم اقتصادی 

ـپـیوندیدب ، حزب طبقه کارگر ایران(توفان)به حزب کار ایران  

 ســال شانزدهم  –دوره شــــشـم  
 4102 مهـ 0932ماه  اردیبهشت  084ماره ـش

 

 

  

 دیای جهان متحد شویتارلپرو
 

 وفانت
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ه خفت انگیز لوزان بیانی

درفروش همه حقوق 

 قانونی ایران
 09مطابق با  4102وریل ماه آ 4در تاریخ 

بیانیه مشترک پایانی  0932 فروردینماه 

مذاکرات لوزان بر سر مسئله هسته ای 

مولفه در این بیانیه برسر. ایران منتشر شد

برنامه جامع اقدام "های مهم 

جه میان وزرای امور خار( برجام")مشترک

با جمهوری اسالمی ایران  0+5ممالک 

این بیانیه . توافقاتی صورت پذیرفته است

ناظر به آن نکات اساسی است که باید در 

توافقنامه قطعی که هنوز تدوین نشده است و 

آن بر اساس این مولفه هاِی تنها چارچوب 

این بیانیه تعیین گردیده است به صورت یک 

 4102وئن ژ 91تا تاریخ  قطعیتوافقنامه 

برای در آمده و همراه با ضمایم فنی اش 

 .تصویب نهائی تدوین و آماده گردد

جالب این جاست که تنها جمهوری اسالمی 

است که از انتشار اصل این بیانیه و توافقات 

پشت پرده طفره می رود و حاضر نیست 

آنرا به صورت علنی منتشر کرده و حتی در 

ایندگان به بحث نم خودت نشانده سمجلس د

توگوئی خودش می داند که . بگذارد" ملت"

نه . نیستند" نمایندگان ملت" ،"نمایندگان"این 

مردم ایران و نه نمایندگان مجلس از 

مضمون و محتوی یک چنین سند مهمی 

روزنامه زود دویچه سایتونگ . مطلع نیستند

: نوشت 4102ماه آوریل  2/2/6در تاریخ 

ه، اسناد عالوه بر بیانیه وزرای خارج"

گسترده ی مورد توافق دیگری نیز در 

هنوز علنی نشده که . جزئیات وجود دارند

ولی این اسناد در دسترس نمایندگان  ،اند

کنگره آمریکا و اعضاء اتحادیه اروپا در 

یک نشست محرمانه برای اطالع آنها قرار 

  2ادامه  در صفحه...". د گرفتنخواه
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  2صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                                ۱314اردیبهشت ماه  - ۱22شماره    

  ...بیانیه خفت انگیز لوزان 
از مردم ایران نامحرم هستند که نباید فقط ظاهرا 

آقای ظریف و تیم  .مطلع شوندمضمون این اسناد 

به رهبری سیاسی و توافق کامل وی مذاکره کننده 

اسناد  این   امضاء با    روحانی-ای خامنه   آقایان

هنوز زد و . چه دسته گلی به آب داده اندمحرمانه، 

بند جمهوری اسالمی با امپریالیستها بر سر منافع 

ملی ایران در تمام ابعاد خود از فنی گرفته تا سیاسی 

ولی همین صحنه  ،و اقتصادی روشن نشده است

سازی های حاکمیت در ایران و نتانیاهو در اسرائیل 

و کنگره آمریکا حاکی از آن است که کاالی بنجلی 

حتی کنگره . ان بفروشندرا می خواهند به ایر

آمریکا از هم اکنون برای تکمیل سیاست تروریستی 

خود اعالم می کند که توافقات با ایران را چنانچه 

با . جمهوریخواهان به قدرت برسند نفی خواهد کرد

اعالم موضع آنها همه توافقات با ایران موقتی است 

سیاست در عین حال ایجاد  این. و ارزش گذرا دارد

در رهبران سیاسی ایران است تا به تسلیم  دلهره

 .بیشتری وادار شوند

جمهوری اسالمی ایران زمانی به پای میز مذاکرات 

با آمریکا رفته است که در موقعیت بسیار ضعیفی 

قرار داشته و طبیعی است وقتی کسی با روحیه 

برای مذاکره می رود " عقب نشینی انقالبی"تسلیم و 

مردم کشورش بیشتر هراس و از نارضائی و طغیان 

 دارد تا تهدیدهای امپریالیسم و صهیونیسم، دست

آورد بهتری از آنچه که امپریالیسم و صهیونیسم به 

هنوز متن کامل سند . ایران تحمیل کرده اند، ندارد

و کسی از کم و  اصلی مورد توافق منتشر نشده است

کیف آن با خبر نیست ولی عمال رئیس جمهور 

افتاده و در ایران جشن می گیرند و به  ایران به راه

جو سازی مشغولند تا کسی به نتایج این سند 

رژیم بقدری مردم را تحت فشار . اسارتبار فکر نکند

قرار داده و سطح زندگی را پائین آورده است که 

مردم عادی تنها به روز بعد می اندیشند و برای 

رستی رهائی از این مصیبتها پایان تحریمها را به ناد

پایان زجر خود و آغاز زندگی بهتر به حساب می 

هر آنچه دولت جمهوری اسالمی به مردم . آورند

تحویل می دهد مملو از مشاطه گری و دروغگوئی 

است و می خواهد انظار را از تسلیم طلبی خود دور 

 .کند

تنها به چند مورد این عملیات قهرمانانه جمهوری 

 .اسالمی توجه کنیم

که ایران در حال ساختن و یا دارای  ادعا می شد

بمب اتمی است و بمب اتمی در دست آخوندها دنیا 

این ادعا توسط . را به جنگ جهانی سوم می کشاند

امریکا و اسرائیل و اپوزیسیون جاسوس و 

در این . خودفروخته ایران دامن زده می شد

مذاکرات کوچکترین اشاره ای به این سند مهم که 

که ایران دارای بمب اتمی بوده و یا در باید ثابت کند 

اگر قرار بر . پی ساختن آن بوده است دیده نمی شود

راست آزمائی باشد، چرا نباید محک راستگوئی و 

ماهیت دروغگوئی امپریالیستها روشن شود؟ مگر 

اساس این مذاکرات بر این مبنا نبود که ادعا می شد 

ن خطر ایران دارای بمب اتمی است و باید جلوی ای

تمام تحریمهای بر ضد ایران بر همین . را گرفت

مبنا صورت گرفت و امروز طوری صحبت می 

و جمهوری " شتر دیدی ندیدی"شود که گوئی 

جرات یرد و حتی ذاسالمی نیز این خفت را می پ

در طی بیانیه ای جداگانه این دروغها را نمی کند 

 .افشاء کند

ایران در  جمهوری اسالمی می خواست از حق مسلم

این . استفاده صلح آمیز از سوخت هسته ای دفاع کند

موافقتنامه منع گسترش "حق مسلم مردم میهن ما در 

که ایران هم آنرا امضاء کرده " سالحهای هسته ای

انس بین المللی انرژی هسته ژاست ثبت است و باید آ

بر اساس این حق  ،ای تحت نظر سازمان ملل متحد

ات الزم را در اختیار ایران قرار انکتمام ام ،قانونی

ری رساند تا بتواند به استفاده صلح ادهد و به ایران ی

این حق ایران و همه . آمیز از این انرژی دست یابد

ممالک جهان از جمله همه کشورهای غیر متعهد 

است و در تمام موافقنامه های جهانی درج شده 

 قاعده خاصی برای ایرانتجمع کردن تا حال . است

تنها بر اساس این قاعده خاص حق ایران تا  د،تراشنب

داشته باشد از انرژی صلح آمیز هسته ای استفاده 

نقض پیمانهای جهانی و بی اعتبار کردن همه  ،کند

توافقتنامه های بین المللی بر اساس زورگوئی 

رژیم جمهوری . امپریالیسم و صهیونیسم است

ور و به اسالمی ایران به جای اینکه بر مردم کش

افکار عمومی مردم جهان تکیه کرده و با استفاده از 

تضادهای جهانی حق میهن ما را به کرسی بنشاند و 

تسلیم زور که پایانی بر آن قابل تصور نخواهد بود 

نشود، بر اصل این زورگوئی صحه گذارده و تائید 

کرده است که تحقق این حق و اجرای آن وابسته به 

اصل و اساس شرکت . تهاستطبع و خلق امپریالیس

پذیرش اصل  ،در مذاکرات هسته ای با امپریالیستها

این سنت گذاری جدید در اجرای توافقنامه های بین 

 های بین المللی بعد توافقنامهه از این ب. المللی است

درجه توافقنامه های درجه یک و ه توافقنامه های ب

دو بدل می شوند و توافقنامه های درجه دو باید 

اعتبار خود از امضای رئیس جمهور و کنگره 

رژیمی که به این ننگ تن در . آمریکا کسب کنند

ام خفتهای دیگری را نیز دروشن نیست ک ،دهد

رژیمی که بقاء خودش مهمتر . گشت تحمل خواهدم

سرنوشت نابودیش بدست مردم  ،از بقاء ایران باشد

 .ایران محتوم است

ه است و چه جمهوری اسالمی چه چیز بدست آورد

 چیز از دست داده است؟

جمهوری اسالمی تائید کرده است که بدون توافق 

ی کوچکترین اامپریالیستها در عرصه جهانی دار

جمهوری اسالمی تائید کرده است که . حقوقی نیست

اقتصادی و  ،محدودیتهای سیاسی ،تمام تضییقات

 اقتصادی از جانب شورای امنیتمالی و محاصره 

کنگره آمریکا و یا اتحادیه اروپا  ،سازمان ملل

" محقانه"این محدودیتهای بوده و حال باید  "محقانه"

در طی مذاکرات و در نتیجه مذاکره با ایران 

اساسا این واقعیت این است که . دنبرداشته شو

موضوعیت نداشته است که  ،تحریمهای غیر قانونی

و  مذاکره کردهایران بر سر رفع آنها به امپریالیستها 

کنگره آمریکا بر اساس کدام حق در . رشوه بدهد

جهان می تواند برای سرنوشت سایر ملتها و دول 

با جهان تصمیم بگیرد که رژیم جمهوری اسالمی 

تحریمها " متوقف کردن"خواهش و دریوزگی 

-درست خوانده اید متوقف کردن و نه رفع آنها)را

 از آمریکا در قالب یک گناهکار طلب کرده (توفان

اساس . پیروزی ملت ایران جلوه می دهد و آنرا

کنگره چه برسد به تحریمهای غیر قانونی  ،تحریمها

نادرست و اعمال  ،اروپانشست شورای آمریکا و 

یک ضد به و اقداماتی تروریستی فشار و زورگوئی 

کشور مستقل سازمان ملل متحد است که حق دارد 

در از انرژی هسته ای در کادر توافقات مندرج 

استفاده " منع گسترش سالحهای هسته ای"پیمان 

این تهدیدات تروریستی نقض آشکار منشور . کند

جمهوری اسالمی به . سازمان ملل متحد است

تا کنگره و خواهش می کند آمریکا امتیاز می دهد 

آمریکا به همین حد تحریمها قناعت کرده و ایران را 

وزی آیا این پیر. مشمول تحریمات بیشتری نکند

 است؟جمهوری اسالمی است و یا خفت ایران 

کشوری که از . وضعیت کنونی را در نظر بگیرید

همه حقوق قانونی استفاده از انرژی صلح آمیز 

مورد هجوم بیگانگان  ،هسته ای برخوردار است

قرار می گیرد و تحریم می شود و تحریکات 

د تا مجبور گردبر ضد آن شروع می تروریستی 

و آنرا منوط به  صرفنظر کندود شود از حق خ

که از شرایط اولیه بدتر است،  نماید یپذیرش شرایط

. انسان را بیاد قرارداد ترکمانچای می اندازد این امر

امپریالیستها پرچم تحریمهای غیر قانونی را 

تحقق برافراشتند و ایران را مجبور کردند که از 

 و حال پله پله تحریمهای انصراف جویدحقوق خود 

امتیاز به  اعطاءغیر قانونی را حذف می کنند و آنرا 

ایران حقوق خود را از دست . ایران جلوه می دهند

داده و به بازیچه دست سازمانهای جاسوسی 

امپریالیستی بدل شده است و امپریالیستها تنها 

و به ری کاتحریمهای غیر قانونی خویش را با طلب

اقدام ا این آی. بر می دارندعنوان محصول مذاکرات 

 نامش امتیاز گرفتن از امپریالیستهاست؟خفت انگیز 

رژیم جمهوری اسالمی قرار داد الحاقی منع 

ار داد رای را که یک ق گسترش سالحهای هسته

منع "اضافی بوده و ربطی به اصل موافقنامه 

ندارد امضاء کرده " هسته ایگسترش سالحهای 

نه آمریکا  این قرار داد را نه روسیه، نه چین،. است

امضاء هیچکدام و نه سایر ممالک دارای بمب اتمی 

ولی همه آنها این قرار داد استعماری را  ،کرده اندن

به موجب این قرار داد  .به ایران تحمیل نموده اند

سازمانهای جاسوسی بیگانگان در لباس ماموران 

انس بین المللی انرژی هسته ای که نمونه آن را ما ژآ

می توانند هر  ،ان شاهد بوده ایمدر عراق و ایر

به  ،موقع، بدون درخواست اجازه از دولت ایران

و هر جائی را که  دهطور سرزده وارد ایران ش

به بهانه اینکه در پی بدون محدودیت  ،خواستند

. ممانعت از ساختن بمب اتمی هستند بازرسی کنند

این بازرسی شامل همه تاسیسات هسته ای و غیر 

ن اعم از صنعتی و یا نظامی ایران نیز هسته ای ایرا

چنین خیانتی نقض حاکمیت ملی ایران . می شود

رژیم . خیانتکارانه ای بیش نیست ماست و تسلی

جمهوری اسالمی این امر را از مردم ایران پنهان 

 .می کند

شفافیت و اعتماد در جهت " آنها پذیرفته اند که

به پروتکل الحاقی را  داوطلبانهبه صورت  سازی

(. تکیه همه جا از توفان)نمایند" اجرا صورت موقت

توگوئی اگر یک سند تسلیم طلبانه را به صورت 

اجراء کنند، از باِر خفِت تحمیل آن سند  داوطلبانه

در همین عبارت کوتاه جمهوری  .کاسته می شود

اسالمی اعتراف کرده است که امپریالیستها قابل 

سازی  شفافباید  ند و این ایران بوده است کهاعتماد

رژیم . دیگران را به دست آورد اعتمادکرده و 

جمهوری اسالمی به تمام تبلیغات زهرآگین و 

دروغهای شاخدار جرج بوش و تونی بلر و نتانیاهو 

در همین دو سه کلمه صحه گذارده است و مضحک 

تر اینکه برای فریب مردم ایران مدعی شده که فقط 

هوش سرشار خود، به با جاسوسی خارجیان تنها با 

موافقت کرده است و نه به " موقت"صورت 

صورت دائم تا اینکه جاسوسان آژانس در البسه 

همه تاسیسات نظامی ایران را " ناظران بین المللی"

چه در زمینه پرتاب موشک و چه در زمینه صنایع 

نظامی، تسلیحاتی، هسته ای و صنایع کلیدی 

دست آورده، از بازرسی کرده، نقشه های آنها را ب

محل آنها تصویر برداری نموده و مانند تجربه 

عراق همه این اسرار را در اختیار آمریکا و 

اجرای . اسرائیل برای نابودی بعدی قرار دهند

پروتکل الحاقی به صورت موقت معنی دیگری جز 

  3ادامه  در صفحه...جاسوسی . این ندارد
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 ... بیانیه خفت انگیز لوزان 
سری فقط در  وسی دائم از تاسیساتموقت و جاس

گذشته از اینها . منطق جمهوری اسالمی می گنجد

شاید . زمانی آن موقت بودن نیز معین نشده است  حد

حق بازرسی و جاسوسی  موقتاسال آینده  011در 

به همه سازمانهای جاسوسی بیگانگان منتقل شده 

 .است 

فنی  مولفه های بیانیه اخیر که تا حدودی نیز به امر

تاسیسات هسته ای اشاره دارد اعترافی است به 

تعطیل تمام تاسیسات هسته ای ایران و برباد دادن 

میلیاردها دالر ثروت ملی این کشور و تسلیم 

 . جبونانه به فشار امپریالیستها

در این باره مجددا سخن ( توفان)حزب کارایران

خواهد گفت و اعالم می کند که این قراردادهای 

ری را هرگز به رسمیت نمی شناسد و از حق استعما

میهن ما در استفاده بی قید و شرط از انرژی هسته 

ای در راه فعالیتهای مسالمت آمیز همانگونه که در 

آمده " پیمان منع گسترش سالحهای هسته ای"متن 

است دفاع خواهد کرد و هیچ قاعده خاصی را که 

 .ی شناسدبرای اندام ایران تراشیده باشند برسمیت نم

رژیم جمهوری اسالمی تالش می کند متن این خفت 

نامه را از انظار مردم ایران پنهان نگاهدارد و با 

بزرگ صحنه سازی و فریب مردم آنرا پیروزی 

امپریالیستها نیز بیاری رژیم . مردم ایران جا بزند

های جمهوری اسالمی می آیند و با صحنه سازی 

کنگره آمریکا و  چنین وانمود می کنند کهجهانی 

دولت که " این همه امتیازاتی"دولت اسرائیل با 

آمریکا به ایران داده است موافق نیستند تا دست 

رژیم جمهوری اسالمی را در فریب مردم باز 

بگذارند و زمینه ای نیز آماده کنند تا با در دست 

ایران را به عقب نشینی های  ،گرگ داشتن سرِ 

اره ای از نکات توافقنامه ادار کرده و حتی پوبیشتر 

 .را نیز خنثی سازندکنونی 

رژیم جمهوری اسالمی با سرکشیدن جام زهر نشان 

امپریالیسم و  از می دهد که از مردم ایران بیشتر

آنها برای بقاء خود به . صهیونیسم هراس دارد

آمریکا و اسرائیل تکیه می زنند و این تازه آغاز کار 

عدی درعرصه های است و باید منتظر تحوالت ب

 .     سیاسی درمنطقه بود

 (توفان)حزب کار ایران

 0932فروردین 06 یکشنبه
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 ... دست یانگشت را که داد

تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات قزاقستان 

 .بودند

تمام جریان  علی خامنه ای از همان بدو امر در

مذاکرات قرار داشت و تیم مذاکره کننده با آمریکا 

در لوزان بارها اعالم کرد که علی خامنه ای از 

مسیر تحوالت ومذاکره آگاهی کامل داشته و آنها را 

حسن روحانی که به . مورد تائید قرار داده است

" انتخاب"جای احمدی نژاد به ریاست جمهوری 

شد، به عنوان کسی که در مورد امنیت ملی ایران و 

ه و آگاه نظریات طرفها در مذاکرات هسته ای، خبر

خویش " مردمیِ "است وظیفه داشت با تکیه بر رای 

کار مذاکرات با آمریکا و سازش کامل را بی درد 

نرمش "علی خامنه ای حتی از . سر به نتیجه برساند

این . برای فریب مردم صحبت کرد" انقالبی

رویدادها نشان می دهد که شخص رهبر از تمام کم 

جاهلش در و کیف مسایل با خبر بوده است و ت

واقعیت این است . سخنرانی اخیر علل دیگری دارد

که رژیم جمهوری اسالمی به این سازش خفت 

انگیز از آن جهت تن در داده است که امپریالیسم 

ولی . آمریکا تداوم این رژیم را بپذیرد و تائید نماید

امپریالیسم آمریکا درجه خواستها و درخواستهای 

ت طرف مقابل ضعف و قدر اساس خویش را بر

مسئوالن  کنند که آنها اگراحساس. تنظیم می کند

که حاضر به پذیرش هر  قدری ضعیف اندبه  رژیم

خفتی هستند، هرگز به چیز کم رضایت نداده و 

سطح خواستهای خویش را بر اساس این ارزیابی از 

هیچ سند . توازن قوا، روزانه افزایش می دهند

. لیسم معتبر نیستامضاء شده ای الزاما برای امپریا

همینکه آنها حق مسلم ایران را برای استفاده صلح 

آمیز از انرژی هسته ای به رسمیت نمی شناسند و 

خودشان زیر بار قواعد پیمان منع گسترش 

سالحهای هسته ای نمی روند و به تصویب مصوبه 

های غیر قانونی و ضد انسانی دست زده و 

ور غیر مصوبات کنگره آمریکا را به جهان بط

قانونی تحمیل می کنند، گویای بی ارزش بودن 

ادعاها و سوگندهای آنها و احترامشان به موازین و 

مگر امپریالیستها نمی . موافقنامه های جهانی است

دانستند که ایران بمب اتمی ندارد؟ پس چرا این همه 

الم شنگه در دنیا به پا کرده اند؟ کسی که ماهیت 

و به حرفهای گرگ به جای امپریالیسم را نشناسد 

تکیه بر مردم کشورش تکیه و استناد کند، به شکایت 

وضعیت از طرف مقابل دست بزند و گالیه نماید، 

نظیر وضعیت بازیگری بنام علی خامنه  غم انگیزی

 .ای پیدا خواهد کرد

آمریکا در  است که وعده های امپریالیسمروشن 

بیانیه  گنگ و مبهم درمذاکرات مسقط به عبارات 

لوزان انجامیده است که دست امپریالیستها را در 

ادامه تحریم های غیر قانونی بر ضد ایران باز می 

تیم مذاکره کننده ایرانی به امید رفع تحریمها . گذارد

که وضعیت رژیم را خطرناک کرده است به هر 

سازشی راضی بوده، ولی امپریالیستها به این قانع 

بارها اعالم کرده ( توفان)حزب کار ایران. ستندنی

که در سازش با امپریالیستها انگشت خود  کسیاست 

 بدهدرا  را بدهد بعدا باید دست خود و سپس سر خود

سیاست بر اساس قدرت . و این قانون سیاست است

دولتی که پشتش خالی باشد به بدتر . تعریف می شود

امپریالیسم آمریکا . از این ها نیز راضی خواهد بود

فاسیر و توضیحات خود بر بیانیه منتشره، در ت

 موکول موضوع رفع تحریمها را به روز قیامت

نموده و تازه آنرا شامل تحریمهای شورای امنیت و 

نه تحریمهای اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا دانسته 

تحریمهای شورای امنیت نیز برداشته نمی . است

ته و می گردد که این مقوله ساخ" تعلیق"شود و فقط 

پرداخته امپریالیسم آمریکاست، تا بدینوسیله هر 

وقت خواستند آنرا مجددا بدون ترس از وتوی 

اوباما در مصاحبه با . روسیه و چین فعال نمایند

نیویورک تایمز برای کامل کردن این صحنه سازی 

های ایران  در خصوص نحوه برداشته شدن تحریمها 

هنوز ": چنین می گوید ای پس از توافق هسته

اما . ها کار شود جزئیاتی باقی مانده که باید روی آن

خواهد تا  کنم که چارچوب کلی از ایران می فکر می

  هایی که الزم است در خصوص تأسیسات غنی گام

آن وقت، . سازی فردو، سانتریفیوژها و غیره بردارد

البته . شوند می تعلیقهای سازمان ملل  تحریم

و  اشاعهعات موضوهای مربوط به  تحریم

آن زمان، ما  . مانند ، پابرجا میهای بالستیک موشک

داریم که اگر نقض  این حق را برای خود محفوظ می

ها را فورا  توافق صورت گرفت، آن تحریم

نقض توافق رخ )اما اگر اینطور نشد. بازگردانیم

ها،  ، ایران قادر خواهد بود از زیر بار تحریم(نداد

موضوعات اشاعه و مربوط به  به جز موارد

مانند،  که به جای خود می های بالستیک موشک

خارج شود، البته با در نظر داشتن این که در 

، نظارت دائمی موجب واکنش (توافق)صورت نقض

 ".خواهد شد

هایی که با ادعای نقض  در مورد تحریموی سپس 

حقوق بشر و حمایت از تروریسم علیه ایران وضع 

وجود دارد که همچنان  هایی تحریم": شده، گفت

مربوط به برنامه پابرجا خواهند بود، چراکه 

کنم این اصل مطلبی  فکر می. ای ایران نیستند هسته

اگر بتوانیم . ایم است که دائما به صراحت اعالم کرده

ای را نهایی کنیم، و اگر ایران به آن  توافق هسته

ایم،  پایبند بماند، بخش بزرگی از کار را انجام داده

ما اما این مسائل ما با ایران را تمام نکرده و 

همچنان به همراه متحدان و دوستانمان به شدت 

  ثبات های بی برای کاهش، و امیدوارم توقف، فعالیت

هاست و  ای که ایران در منطقه درگیر آن کننده

های تروریستی، تالش خواهیم  حمایت از سازمان

ده ما و عقیده ، اما عقیوقت بگیرداین کار شاید . کرد

ای تمام شود، آنوقت  من این است که اگر مسئله هسته

ما در موضع قدرتمندتری برای این کار خواهیم 

اگر بتوانیم این کار را بکنیم، ممکن است که . بود

ها، بیشتر بر اقتصاد  ایران تحت تأثیر کاهش تحریم

گذاری آغاز  سرمایهسپس . و مردم خود متمرکز شود

و کشور شروع به  (توفان-ئولیبرالیسمبخوانید ن)شده

 (.همه جا تاکیدات از توفان است.")کند باز شدن می

پس سخنان اوباما روشن می کند که تحریمها و 

سیاست دشمنی و دسیسه های آمریکا با ایران تا 

زمانی که تمامیت سیاست خارجی ایران به نفع 

حفظ "آمریکا عوض نشود و این سیاست در جهت 

بخوانید به رسمیت شناختن ")ئیلامنیت اسرا

 .نباشد ادامه خواهد یافت( اسرائیل

وی . ر خامنه ای بی جهت نیستتََغیُّپس نگرانی و 

امروز به روشنی می بینند علیرغم اینکه بار خفت 

بر دوشش سنگینی می کند، هیچ " نرمش انقالبی"

امتیازی از امپریالیستهای دسیسه گر، دروغگو، و 

  4ادامه  در صفحه...رده تبهکار دریافت نک
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 ... دست یانگشت را که داد

تجربه صدام حسین و معمر قذافی برای رهبر . است

وعده و  ُخلف. جمهوری اسالمی کافی نبوده است

گوش بری تا زمانی و حدی که امکان آن را دارد، 

امپریالیسم . از ماهیت امپریالیسم بر می خیزد

گری می خواهد آمریکا از توافقنامه هسته ای چیز دی

و آنرا گام نخست در تسلیم کامل و مستعمره کردن 

این امر دیگر برای ولی فقیه که . ایران می داند

انگشتش را داده است و حال دارد دستش را می 

دهد، قابل پذیرش نیست و می خواهد بی آبروئی 

خود و تیم مذاکره کننده و حفظ شیشه عمر حکومتش 

 بی جهت نیست که . کندرا با نطق اخیر خود آرایش 

تماس با  : "..بیکباره می گوید

است  ای منحصر به مساله هسته آمریکا

دوجانبه و مسایل و در مورد روابط 

شود هر  ای انجام نمی ، مذاکرهای منطقه

ای آزمونی برای  ذاکرات هستهچند م

سنجش حسن نیت آمریکا و کشورهای 

و " غربی در زمینه ارتباط در آینده است

ابراز می رهبر جمهوری اسالمی یا 

بد عهد "که طرف مقابل مذاکرات،  دارد

و به عنوان نمونه به " و متقلب است

در پی انتشار  دولت آمریکا اطالعیه

: می کند و می گویداشاره  بیانیه لوزان

شیت  این اطالعیه که اسم آن را فکت"

روایتی مخدوش و خالف اند در اغلب موارد  گذاشته

آشکار است این  اضافه می کند و." بوده است واقع

پایان مذاکرات تهیه شده اطالعیه پیشاپیش و قبل از 

چیزی است که در  خالف آن"و محتوای آن  است

ای در  هللا خامنه آیت." مذاکرات جریان داشته است

های  که شرایط و محدودیت بیان می کندعین حال 

مورد نظر طرف مقابل نباید به نظارت در حوزه 

خطاب به مسایل نظامی و امنیتی تسری یابد و 

و نه مسئوالن دولتی اخطار مسئوالن نظامی ایران 

بهیچ وجه ماذون  مسئولین نظامی کشور: "می دهد

نیستند که به بهانه نظارت، بیگانگان را به حریم 

امنیتی کشور راه دهند یا توسعه دفاعی کشور را 

حمایت ما از برادران مقاوممان در متوقف کنند یا 

نباید در مذاکرات مورد خدشه قرار  نقاط مختلف

چ نظارت غیرمتعارفی که جمهوری گیرد و هی

اسالمی را به یک کشور استثنایی از نظر نظارتی 

این سخنان خامنه ای  ".تبدیل کند، قابل قبول نیست

در پاسخ به اشارات مقامات آمریکائی است که از 

یمن، لبنان، سوریه، عراق و برخورد به داعش و 

رهبر . تفاوت نظر بین دوکشور سخن رانده اند

بیکباره به عنوان کسی که به سالمی جمهوری ا

عنوان فرشته نجات آمده است کاسه کوزه ها را بر 

مطالبه : "سر تیم مذاکره کنند می شکند و می گوید

مقابل اصلی ما از مسئولین این بوده که به طرف 

اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد 

شت، بر او اعتماد نکنید چون وقتی خرش از پل گذ

آنگاه وی تائید ." خندد گردد و به ریش شما می می

که آنچه باید در جریان مذاکرات آینده اتفاق  کرد

روز توافق فورا ها باید در  بیفتد، این است که تحریم

لغو شود و اظهارات طرف مقابل در مورد لغو 

همه جا .)ها، قابل قبول نیست ای تحریم مرحله

نان اخیر خامنه ای را سخ(. تاکیدات از توفان است

تنها بر این اساس می توان فهمید که فریب 

امپریالیستها را خورده اند و دیده اند که نزاع با 

. آمریکا هیچوقت تنها بر سر مسئله اتمی نبوده است

اتمی ایران موهومی بود و هم دروغهای هم بمب 

سخنان بن بست رهبر با . امپریالیسم عوامفریبانه

فقط رژیمی که مورد . می شودضد و نقیض حل ن

اعتماد مردم است و به آنها تکیه دارد و حقوقشان را 

به رسمیت می شناسد وبه  آزادی ها و حقوق 

دمکراتیک، آزادی احزاب و سندیکاهای مستقل 

احترام ...کارگری، جدائی دین از آموزش و دولت و

می گذارد و برعلیه مفاسد اجتماعی واختالسهای 

می کند، می تواند با بسیج میلیونها  میلیاردی پیکار

مردم در مقابل دسیسه ها و زورگوئیهای امپریالیسم 

چیزی که در ماهیت این نظام . و صهیونیسم بایستد

دزد و جنایتکار نیست و از همین رو رژیم سرمایه 

داری جمهوری اسالمی حاضر است خفتهای 

 .فراوانی را بپذیرد

***** 

 

 ... نظام جهانی امپریالیستی 

که پیدا کرده بود بر اساس همان منطق امپریالیستی 

خواهان آن بود که تناسب قوای اقتصادی و نفوذ 

سیاسی کشورها بر اساس واقعیات جدید تعریف شود 

و در بافت ساختاری بانک جهانی و سایر اهرمهای 

هم . اقتصادی کشورهای قدرتمند صنعتی بازتاب یابد

لوی این خواست چینی اکنون آمریکائیها با قلدری ج

ها ایستاده اند و مانع شدند و می شوند که غنایم بر 

آنها تقسیم غنایم را . اساس توان اقتصادی تقسیم شود

به نفع خود بر اساس زور نظامی و اعمال نفوذ 

سیاسی در اروپا و جهان برای خود تضمین و تامین 

امپریالیسم چین که حاضر نبود این استبداد . کرده اند

در پی ایجاد  4109تصادی را بپذیرد از سال اق

بانک جهانی دیگری در مقابل بانک جهانی و 

اهرمهای سنتی استعماری دول آمریکا و اروپا در 

 . آمد

هم اکنون حق رای امپریالیسم فرانسه با تولید 

ناخالص ملی معادل سه بیلیون دالر، از حق رای 

نسه دولت چین با سه برابر تولید ناخالص ملی فرا

و یا دولت . بیلیون دالر بیشتر است 01یعنی معادل 

میلیارد  211بلژیک با تولید ناخالص ملی معادل 

در صد آراء است در حالی که  86/0دالر دارای 

دولت برزیل با چهار برابر تولید بلژیک یعنی با 

بیلیون دالر صاحب  4/4تولید ناخالص ملی معادل 

ه اینکه تمام با توجه ب. در صد آراء است 24/0

در  82پول به (IWF) تصمیمات صندوق بین المللی

صد آراء از اعتبار اجرائی برخوردار است روشن 

می شود که ممالکی که دارای قدرت نازل اقتصادی 

هستند و حق عضویت کمتری بر اساس توان 

اقتصادی خود می پردازند، از حق آراء بیشتری 

االئی نسبت به ممالکی که از توان اقتصادی ب

برخوردار بوده و به همان نسبت حق عضویت 

یعنی با این روش . بیشتری می پردازند برخوردارند

ضد دموکراتیک و استبدادی ممالک اقمار آمریکا و 

غرب استعمارگر با پول سایر کشورها در مورد 

 . سرنوشت آنها و سایر کشورها تصمیم می گیرند

توانائی دم وجود بحران پایان ناپذیر در جهان و ع

مهار آن از جانب کشورهای اروپائی که باید بار 

بحران آمریکا را نیز تحمل کنند، طبیعتا به 

نارضائی بزرگی در عرصه اقتصادی منجر شده که 

اروپائی ها خود را مورد تهدید و هجوم دالرهای بی 

پشتوانه و کاغذ پاره آمریکائی می دیدند که به 

یات می دهد و شیر و اعتبار اقتصاد آنها، ادامه ح

آنها از اقدام چینی ها به مثابه . جان آنها را می دوشد

راه فرار، برای اقتصاد بحران زده خویش و فرار 

از زیر بار دیکته های اقتصادی آمریکا با خرسندی 

این اقدام اروپائی ها که با مخالفت . استقبال کردند

خشمگینانه آمریکا روبرو شده است، از نظر 

ان مالی و اقتصادی جهان به مفهوم پایان کارشناس

این تصمیم از . تفوق نظام مالی جهانی غرب است

قدرت تخریبی باالئی برخوردار است و نظام مالی 

جهانی غرب را به لرزه در می آورد و 

نظام مالی . پایه های آنرا سست می کند

در بعد از جنگ جهانی " برتن وودز"

را در  دوم که تفوق امپریالیسم آمریکا

عرصه اقتصادی تامین کرد و ارز 

استرلینگ معادل بین المللی را از پاند 

، دانگلیسی به دالر آمریکائی بدل نمو

بر این . در حال ترک برداشتن است

منافع  "برادرانه"اساس امپریالیستها 

اقتصادی و نفوذی خویش را با هم 

آمریکا رهبری بانک . تقسیم می کردند

ئی ها رهبری و اروپا (WB)جهانی 

را به  (IWF)صندوق بین المللی پول 

عهده گرفته و متحدا بند اسارات را به گردن سایر 

دول می افکندند و در ممالک آنها با فشار و تهدید و 

تخریب و کودتا و تجاوز مستقیم نظامی، سیاست 

نئولیبرالی خویش را اعمال نموده جهان را به زیر 

اکنون برهم خورده  این تناسب. یوغ خود می کشیدند

 . است

( Christine Lagarde" )کریستیان الگارد"خانم 

 40تبعه فرانسه و رئیس صندوق بین المللی پول در 

در پکن اعالم کرد که واحد پول چین  4102مارس 

را وارد سبد ارزی سایر ممالک ( Yuan")یوآن"

ین ژاپن، یورو از )برخوردار از این حق می کند

ارز سبد این (. کا و فوند بریتانیااروپا، دالر آمری

حق "مصنوعی پایه ای است که بر اساس آن 

این یک . به رسمیت شناخته می شود" برداشت ویژه

عقب نشینی و دادن رشوه به چین در چارچوب 

 .تشدید تضادهای ممالک امپریالیستی است

 جامعه جهانیکشورهای جهان و به سخن واقعی  

قلدران و غارتگران  حاضر نیست بار خفت و تحقیر

دولتهای جهان به مقاومت . جان انسانها را بپذیرد

دست زده اند و ملتها  و زحمتکشان سراسر گیتی به 

مقابله با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 

سازمان تجارت جهانی و یا مناطق آزاد تجاری در 

امپریالیسم چین با تکیه به قدرت . دنیا برخاسته اند

خویش و تکیه به این نیروی عظیم  اقتصادی

اعتراضی که از توان عظیم بالقوه ای برخوردار 

است در مقابل اهرمهای اقتصادی استعمار غرب 

سر بلند نموده است و می خواهد خودش در تقسیم 

پیدایش همکاری ممالک . این غنایم سهیم باشد

با عضویت " بریکس"نوظهور اقتصادی به نام 

هندوستان و آفریقای جنوبی  چین، روسیه، برزیل،

آنها . یک نمونه از این مقاومت کشورهاست

خواستار حقوق بیشتری در موسسات جهانی مالی 

این  ی بودند، ولی کنگره آمریکا همواره خواسته

ممالک را برای تغییر قوانین این موسسات، با 

بانک "آنها در شانگهای. قلدری و طلبکاری رد کرد

بانک "کردند و امروز به  را ایجاد" جدید توسعه

پیوسته " آسیائی سرمایه گذاری در صنایع زیربنائی

  5ادامه  در صفحه... حال دیگر نمی . اند

  !از فیسبوک توفان انگلیسی دیدن کنید

https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 

 
 

 

 

 دین امر خصوصی است و باید از دولت و آموزش جدا شود
 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/04/150403_l45_iran_rouhani_lussane_nuclear
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/04/150403_l45_iran_rouhani_lussane_nuclear
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/04/150403_l45_lussane_iran_nuclear_explainer
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts
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 ... نظام جهانی امپریالیستی 

شود جلوی این موج بزرگ اعتراضی را با کودتا و 

 تشدید تضادهای. تخریب و تجاوز نظامی گرفت

  به طور عینیامپریالیستی توازنی ایجاد می کند که 

به نفع مردم است و امکان تنفس را به مردم جهان 

می دهد که از حقوق مسلم و قانونی خویش در 

عرصه جهانی به دفاع برخیزند به تحریمهای غیر 

قانونی و جنایتکارانه امپریالیستها پشت کنند و این 

تحریمها را با دریافت امکانات جدیدتر در هم 

ا در طی مقاالتی در این عرصه حزب م. شکنند

وضعیت دالر را از نظر تاریخی تا به امروز و 

 .خواهد کردمقاومت در مقابل آنرا بررسی 

 (sdoWWen teerB)"برتون وودز"قرار داد 
 notter )"برتون وودز"در   ۴۴۱۱اول جوالی 

seeoW ) نیو همپشایر"واقع در ایالت"(New 

Hampshir)  نفر از  ۰۳۷در ایالت متحده آمریکا

کشور جهان گردهم آمدند تا در مورد نظام پولی  ۱۱

در این نشست ارزش . جدید به مشورت به نشینند

برابری ارزها با دالر تعیین شد و در این نشست در 

هری دکستر "عین حال بنابر پیشنهاد 

از دالر استفاده  ) etnnW rotton srrto("وایت

به عنوان پول تجارت بین المللی مطرح شد که 

( دالر ۳۳هر اُنس )آن آمریکا طال را  مطابق

این نقطه عطفی بود در . پشتوانه دالر خود قرار داد

تاریخ تجارت جهانی که پس از جنگ جهانی دوم 

 .مبادالت کاال در سطح جهان با دالر آغازیدن گرفت

در همان نشست دو سازمان دیگر نیز تحت نام های 

ه که بعدها ب)« بانک جهانی و ترمیم و توسعه»

صندوق بین »و ( تغییر نام یافت« بانک جهانی»

به رهبری و تحت نفوذ امپریالیسم « المللی پول

رهبری بانک جهانی و  .امریکا بنا نهاده شدند

صندوق بین المللی پول به طور سنتی میان 

امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم اروپا برادرانه تقسیم 

 .شد

 (WB)بانک جهانی

با هدف بازسازی خرابی های  بانک جهانی در آغاز

این . ناشی از  جنگ جهانی دوم در اروپا بنا شد

بانک از نظر تشکیالتی بخشی از زیر مجموعه 

واقع در « کمیسیون اقتصادی سازمان ملل»

دامنه فعالیت این بانک اما به سرعت . واشنگتن است

از حد بازسازی اروپا فراتر رفت به قسمی که 

عضویت دارند و در بیش کشور در آن  ۴۸۱امروز 

که همانند . کند کشور جهان فعالیت می ۴۷۷از 

سازمان تجارت »و « صندوق بین المللی پول»

به اختصار پیرامون آنها  طی مقاالتیکه در « جهانی

سخن خواهیم گفت، در اساس در خدمت سیاست 

استعماری، نئولیبرالی به اصطالح جهانی سازی 

مایه های مالی و تولید سرمایه داری به نفع سر

صنعتی امپریالیسم و در رأس آن امریکا در حال 

سیاستهای اقتصادی  .چپاول خلق های جهان است

این موسسه را که به همه ممالک جهان تحمیل می 

کنند عبارتند از خصوصی سازی، حذف مقررات 

ملی و دولتی برای بازگذاردن دست سرمایه گذران 

ت آزاد و بی خارجی در چپاول بی نظارت و تجار

بند و بار و کاهش شدید هزینه های خدمات عمومی 

بانک جهانی با دادن وام هدفمند و تخریب در . دولت

اقتصاد کشورها، این کشورها را به صورت 

مقروض در آورده و هر آن آنها با درخواست 

وامهای جدید برای پرداخت بهره وامهای گذشته به 

تگرانه ای را غاربانک جهانی مراجعه کنند شرایط 

به آنها تحمیل می کند تا در و دروازه کشور خود را 

بر روی سرمایه های غارتگر خارجی بگشایند و به 

بانک جهاتنی . اوامر بانک جهانی تن در دهند

همانگونه گه ما در برنامه کنگره چهارم حزب کار 

بیان کرده ایم، یکی از اهرمهای ( توفان)ایران

پریالیسم جهانی و بویژه اقتصادی غارت و قدرت ام

 (ادامه دارد.)امپریالیسم آمریکاست

 

***** 

 

 

 ...افسانه دموکراسی

. ساختند در مجلس، نمایندگان را از آن خود می

طبیعی است که اکثریت نمایندگانی که به مجالس 

کنند،  قانونگذاری چنین حکومت هائی راه پیدا می

ع مسئولیت و مأموریتی غیر از حفظ نظام و مناف

توان این  از این رو نمی. اقلیت حاکم را ندارند

ادعای پوچ را دایم به رخ کشید که در دموکراسی ها 

 .رانند این حکومت مردم است که بر مردم حکم می

سال قبل از اینکه اولین حکومت دموکراسی  ۴۷۷

شاعر  « NOLOSسولون» در آتن به وجود آید

« اسیدموکر»فیسلوف و سیاستمدار یونانی مسأله 

 .را پیشنهاد نمود( حکومت مردم)

 ۳۳۳در قدیمی ترین و پایدارترین دموکراسی که 

سال  ۸۷سال قبل از میالد در آتن به وجود آمد و 

توان دیکتاتوری را به وضوح  دوام آورد، می

هزار نفر  ۱۷۷در آن زمان در آتن . مشاهده نمود

( یعنی اکثریت)هزار تن آنان  ۳۳۷زیستند که  می

دادند که از شرکت در  ده ها تشکیل میرا بر

هزار تن بقیه  ۴۳۷نیمی از . انتخابات محروم بودند

را نیز زنان تشکیل میدادند که آنها نیز در انتخابات 

 .کردند نقشی ایفاء نمی

معاصر نیز معتقد ضد کمونیست فیلسوف « پوپر»

دموکراسی هرگز حکومت مردم نبوده است »بود که 

 .«نشاید که چنین باشدو هرگز هم نباید و 

همانطور که در اولین حکومت دموکراسی مشاهده 

شود، نمایندگان صرف نظر از وابستگی طبقاتی  می

گرچه در آتن . هزار نفر بودند ۰۳شان نماینده 

طبقاتی بود، اما حکومت آتن در آغاز « دموکراسی»

« دموکراسی»در مناطق تحت سلطه اش به همین 

کرد، بلکه دیکتاتوری مطلق را اعمال  نیز عمل نمی

 .نمود می

اما اگر آتن در اواخر حکومت خود به مستعمراتش 

کرد، استعمارگران « اعطا»نیز اجازه انتخابات را 

قریب به ...( پرتغال، هلند، فرانسه، انگلستان)اروپا

دو هزار سال بعد، علیرغم حاکم بودن 

و  در کشور خود، سایه شوم جبارانه« دموکراسی»

چپاول گرانه خود را به زور اسلحه بر بسیاری از 

کشورهائی که دارای منابع زیرزمینی و نیروی کار 

ارزان بودند، گستراندند و بدین ترتیب بسیاری از 

کشورها را خودسرانه به مستعمره خویش مبدل 

 .ساختند

امروز نیز در هزاره سوم، گرچه مستعمرات به 

نی و خونین صورت کهن به علت مبارزات طوال

رهائی بخش خلق ها، دیگر وجود ندارند، ولی سایه 

شوم استعمار نوین یا از طریق حکومت های وابسته 

و یا از طریق توطئه و جنگ و تجاوز و غصب بر 

 .ندک جهان سنگینی می

اگر در دوران دموکراسی اولیه در آتن ثروتمندان و 

اشراف رهبری را از آن خود کرده بودند، امروز 

سرمایه داران، حکمرانان واقعی بر جامعه اند و  نیز

 .نه مردم

اگر در دموکراسی آتن بردگی عادی بود، امروز 

سال در دموکراسی  ۳۳۷۷پس از گذشت قریب به 

های مدرن نظیر آلمان کارگران بیکار را با یک 

یا اینکه بنگاه . در ساعت به کار می گمارند« یورو»

ستمزد ناچیز هائی هستند که کارگران را با د

استخدام کرده و نیروی کار آنها را همانند برده با 

فروشند و مابه  دستمزد بیشتر به موسسات می

 . زنند التفاوت آن را به جیب مبارک می

اگر در آتن ثروت و مکنت تعیین کننده قدرت بود، 

 .گردد امروز نیز در جهان درب بر همان پاشنه می

در . ین منوال بوددر دموکراسی رم نیز وضع بر هم

آنجا نیز این زمینداران و خرده مالکین و 

صنعتگران بودند که در پارلمان دارای حقوق بودند 

و بقیه مردم بویژه برده گان بی حقوق و محکوم به 

آنها که اکثریت مجلس همگانی . فقر و فالکت بودند

بودند « مالکین مقدس»را در اختیار داشتند، همان 

داشتن مجلس قانونگذاری از که با در اختیار 

رساند،  تصویب هر قانونی که به منافع آنها زیان می

کرسی هائی که به افراد کم . کردند جلوگیری می

عده بی . درآمد تعلق داشت در اقلیت محض بود

شماری نیز در رم بودند که هیچ چیز نداشتند به آنها 

 علیرغم تعداد زیادشان تنها یک کرسی تعلق می

 .گرفت

بینیم که در انگلستان که به قولی مهد دمکراسی  به

 .بود، وضع به چه گونه بود

در این کشور در آغاز، پارلمان از سوی مردم 

 شد، بلکه شاه نمایندگان را منتصب می انتخاب نمی

طبیعی است که این افراد از طبقات فوقانی . کرد

جامعه بودند و از منافع طبقه ای که به آن وابسته 

ابتدا مجلس لرد ها و مجلس . کردند فاع میبودند، د

در مجلس لردها، مشخص است که . عوام بوجود آمد

در مجلس عوام . توانستند شرکت کنند فقط لردها می

البته با رشد . اشراف و متمولین شرکت داشتند

. شهرها تعداد پیشه وران و بازرگانان فزونی یافت

 .ولی وضع مزدوران، بردگان و فقرا بدتر شد

برابری در برابر »علیرغم این که طبقه حاکم 

را بر پرچم خود نوشته بود، ارتشی از « قانون

هزاران سرباز تشکیل داد تا از داخل، مخالفین را 

سرکوب کند و در خارج جهت گسترش منافع هیأت 

 .حاکمه به کشور گشایی اقدام کند

اعضای مجلس اعیان یا به صورت  02در قرن 

آمدند یا از اعضای  در میارثی به عضویت آن 

امری که هنوز هم در این کشور . کلیسا بودند

 .متداول است

 .و اکثریت مردم از کلیه حقوق بی بهره بودند 

اما با شرکت وسیع کارگران در جنبش ترقی 

خواهانه بسیاری از تحوالت دموکراتیک شتاب 

 .بیشتری گرفت

که انقالب صنعتی به وقوع پیوست  ۴۰۰۷از 

به مثابه یک طبقه جدید در عرصه جامعه  کارگران

حضور یافتند که البته به علت استثمار شدید در 

 .بدترین شرایط مالی به سر میبردند

به خاطر رشد مبارزات کارگران  ۴۸در اواخر قرن 

این طبقه پیوسته از سوی طبقه سرمایه دار حاکم 

 ۴۸۳۱اما با تشدید مبارزه در . سرکوب میشد

که تشکیل سندیکا را به رسمیت  حکومت مجبور شد

البته جنبش سندیکائی قبال پیوسته مورد . بشناسد

تجاوز و سرکوب عوامل دولت، با تکیه بر قوانین 

هفده  ۴۸۴۳تا جایی که در . پارلمان قرار گرفته بود

 .  به دار آویخته شدند« یورک»کارگر در شهر 

  6ادامه  در صفحه... تا قبل از اینکه 

و شرط  دیق یو افغانستان را ب قخاک عرا دیتجاوزگران  استعمارگر، با

صهیونیسم دشمن بشریت و قاتل ملت فلسطین است. ترک کنند  
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 ...راسیافسانه دموک

در  جنبش کارگری مستقال در مبارزه شرکت کند،

ثروتمند  پارلمان و در انتخابات صرفاً اقلیتی

 توانست شرکت کند  می

بورژوازی و خرده بورژوازی  ۴۸۱۱تا  ۴۸۳۷از  

به علت رشد روزافزون قادر گشتند که در پارلمان 

 .اکثریت را نصیب خود سازند

ازی بهتر گرچه وضع خرده بورژوازی و بورژو

ولی طبقه کارگر و تهی دستان شهر و روستا نه  ،شد

تنها در وضع مالی وخیمی قرار داشتند، بلکه از حق 

توان گفت که  به جرأت می. رأی نیز محروم بودند

سمت گیری   اگر جنبش کارگری و سوسیالیستی و

بود،   بسیاری از کارگران به سوی سوسیالیسم نمی

گران اجازه شرکت در سرمایه داری  هرگز به کار

 .دادند انتخابات را هم نمی

گرچه جنبش کارگری و سندیکایی انگلستان به مثابه 

به دست آوردهای زیادی نائل « مهد دموکراسی»

آمد، ولی امروز احزاب، حتی حزب کار این کشور 

با اتخاذ سیاست کامال بورژوائی، منافع بورژوازی 

 . قه کارگر راکند و نه طب را در درجه اول تأمین می

هر چه جوامع سرمایه داری بیشتر رشد کردند و 

قدرت سرمایه فزونی یافت، به همان نسبت نیز 

برای نمونه . دموکراسی جنبه صوری به خود گرفت

به « حکومت اکثریت بر اقلیت»نظری به مسأله 

 .افکنیم

در سیستم های چند حزبی که اکثرا دو حزب قوی 

دام که اکثریت به بورژوازی وجود دارند، هر ک

گیرد، در غیر  دست آورد، دولت را در دست می

برای نمونه .  شود این صورت مجبور به ائتالف می

در آمریکا سیستم دو حزبی حاکم است که با اختالف 

ناچیزی از آراء زمانی حزب جمهوریخواه و دوره 

ای دیگر حزب دموکرات ها بر مسند امور می 

  دصدر ۳۳ست که تقریبا االزم به یادآوری . نشینند

 از مردم این کشور بیشتر در انتخابات شرکت نمی

د آنها به صدر ۴۸اگر فرض را بر آن نهیم که . کنند

د بقیه به حزب دیگر رأی صدر ۴۰یک حزب و 

بگذریم از اینکه اکثر آنان فریب تبلیغات )دهند 

آنگاه به این نتیجه ( خورند دروغین احزاب را می

 ۸۳د از مردم این کشور بر صرد ۴۸رسیم که  می

در سایر کشورهای . «رانند حکم می»د بقیه صدر

چه . صنعتی و پیشرفته وضع مشابه ای وجود دارد

 .با و چه بدون ائتالف

خیلی ها از حکومت قانون سخن به میان می آورند، 

کند؟ در  اما باید دید که قانون را چه کسی تدوین می

گان راه یافته به یک نظام سرمایه داری که نمایند

پارلمان هر یک از منافع معینی از طبقه حاکم دفاع 

نامزد انتخاباتی کنند و از طرف احزاب معینی  می

شوند که خود هر یک به نوعی ریشه در نظام  می

توانند قانونی غیر از  اقتصادی حاکم دارند، نمی

قانون حفظ سرمایه و منافع سرمایه داران وضع کنند 

. اجرا دراختیار قوه اجرائیه نگذارندو آن را برای 

بایست  حتی قوه قضایه اش هم که قاعدتا می

بیطرفانه قضاوت کند، قوانین بورژوائی چراغ 

این نکته را نیز یادآوری کنیم که . راهنمایش است

همین آزادیهای دموکراتیک نیم بند موجود در 

جوامع بورژوا دموکراتیک نظیر حق انتخاب شدن 

ن، آزادی قلم، بیان، حق انتحاب شغل، و انتخاب کرد

جملگی از دست ... قانونی شدن فعالیت سندیکاها و 

آوردهای توده های زحمتکش در مبارزه طوالنی به 

شمار می آیند که در اساس خود نسبت به جوامع از 

تغییر . نوع استبدادی گذشته و حال مترقی اند

حکومت استبدادی به دموکراتیک نه تنها مترقی 

ت، بلکه این امکان را برای زحمتکشان بوجود اس

می آورد که با گذار از این مرحله زودتر به اهداف 

زده، نظیر  استبداداگر امروز جوامع . خود برسند

کشور خودمان ایران قادر شوند به حکومت 

ی پایان دهند و به حقوق دموکراتیک دست استبداد

کارگر  یابند، بدون شک به نفع منافع آنی و آتی طبقه

زیرا در جامعه . و سایر زحمتکشان خواهد بود

فساد به جای پویائی، مجیزگوئی به جای  استبدادی

انتقاد، سرکوب به جای آزادیهای دموکراتیک حکم 

زده، جوامع ایستا، کم  استبدادجوامع . راند می

زیرا همه باید بله قربان گوی حاکم و  ،تحرک هستند

و  گوناگوناندیشه های رقابت میان . ن باشندایا حاکم

به مفهوم بیان اندیشه های مترقی و انقالبی حتی 

میسر نمی باشد و در نتیجه تکامل و بورژوائی 

تحرک در جامعه مختل می گردد و از پیشرفت 

از اینرو مبارزه برای کسب آزادیهای . ماند بازمی

اما افشای اخالق و . دموکراتیک اجتناب ناپذیر است

در هر مقام و منزلتی که  ژوازیرفتار دوگانه بور

 .باشد نیز وظیفه نیروهای انقالبی و مترقی است

فراموش نکنیم که در دموکراسی ها گرچه دانش و 

پیشرفت کردند، ولی اختالف ... هنر و صنعت و 

حقوق . طبقاتی نه تنها از بین نرفت، تشدید نیز یافت

و آزادیهای دموکراتیک ـ حتی در پیشرفته ترین 

ضمانت اجرایی ندارد، تا چه رسد به  کشورها

. کشورهائی که ادعای داشتن چنین نظامی را دارند

چرا؟ زیرا همان گونه که قبال اشاره رفت، هر 

نظامی که در آن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 

حاکم باشد، گردانندگان آن نظام الزاما برای تأمین 

، منافع صاحبان وسایل تولید که در اقلیت محض اند

شوند نه اکثریت، که به هر  وارد گود سیاست می

 . دلیل به آنها رأی داده اند

گرچه در اثر رشد مبارزات طبقاتی در دوره های 

ضور طبقه حمختلف در اروپا، به ویژه رشد و 

کارگر از طریق حزب و سندیکای خود توانست 

بسیاری از حقوق اجتماعی و صنفی اش را کسب 

برالیسم در دو دهه گذشته، کند اما با ظهور نئولی

و « حفظ فرصت های شغلی»پارلمان ها به خاطر 

ریاضت »، سیاست های «رشد اقتصاد ملی»

را به نفع بانکها و سرمایه داران و به « اقتصادی

. رسانند زیان کارگران و زحمتکشان به تصویب می

نمونه بارز آن سوسیال دموکرات های آلمان هستند 

و « گرهارد شرودر» یاعظمکه در دوران صدر 

بر بسیاری همکاری یوشکا فیشر از حزب سبزها 

و صنفی کارگران و  از دست آوردهای اجتماعی

کارمندان خط بطالن کشیدند که نتیجه اش از دست 

 .دادن یک سوم از هواداران این حزب بود

این سیاست های تحمیلی پارلمانهای اروپا، به ویژه 

ثر سوء خود را در اکثر آلمان و نیز پارلمان اروپا، ا

کشورهای اروپا گذارده است که از همه بدتر 

... گریبان یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، قبرس و 

خوشبختانه در یونان کارگران و . را گرفته است

زحمتکشان این کشور با گرایش به سمت احزاب و 

سازمانهای چپ در حال کسب سنگر ها یکی پس از 

 .دیگری هستند

چه نوع دموکراسی است که در پیشرفته ترین این 

. میلیون ها نفر بیکارند... آنها نظیر آمریکا و آلمان 

 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می ۴۷در آلمان 

در  .میلیون می رسد  22درآمریکا این رقم به . کنند

اسپانیا یک چهارم نیروی فعال جامعه بی  یونان و

سال  ۳۳ن زیر اناود جصدر  61 - 21کار است و 

د از صدر ۱۷نزدیک به . مندواز داشتن شغل محر

اهالی هر کدام از دو کشور فوق در فقر و فالکت به 

سایر کشورهای سرمایه داری نیز . برند سر می

به دیده ما این عین . وضع مشابه ای دارند

دیکتاتوری است که بورژوازی بر کارگران و 

 .دارد زحمتکشان روا می

گوی وضع موجود در این جوامع چه کسی پاسخ 

امپریالیستی است؟ آیا جز این است که دموکراسی 

بورژوائی در اساس استوار بر مالکیت خصوصی 

در اساس این آزادی مالکیت خصوصی . مقدس است

بر وسایل تولید است که سایر حقوق ملت را چه در 

زمینه های اجتماعی و چه در زمینه های سیاسی 

آزادی اقلیت مالکین بر وسایل   این. کند محدود می

در اعمال حاکمیت بر اکثربت ... تولید و بانکها 

این آن تفاوت اساسی است که میان . جامعه است

سوسیالیسم علمی و سوسیال دموکراسی و 

 . خورد به چشم می« سوسیالیسم با چهره انسانی»

کمونیست ها و رهروان سوسیالیسم علمی در واقع 

ن نظامی هستند که اکثریت در پی استقرار چنا

جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان بر اقلیت 

سوسیالیست واقعی خواهان . حکومت کنند

. از نعم مادی جامعه است برخورداری اکثریت مردم

تنها در چنین . این است مفهوم واقعی دموکراسی

توان ادعا کرد که دمکراسی بر جامعه  حالتی می

 . حاکم است

رژوائی نسبت به نظام های گرچه دموکراسی بو

دیکتاتوری پیشرفته تر است، ولی پیوسته محدود، 

به دیگر سخن . توأم با عوامفریبی و جعلی است

آری کارگران و . دموکراسی بی حد و مرز نیست

زحمتکشان حق انتخاب کردن را دارند، ولی حق 

تغییر ندارند؛ حق اعتراض در تظاهرات خیابانی را 

قهر به خاطر تغییر، با شدت  دارند ولی حق اعمال

نه تنها دولت »: به قول لنین. سرکوب خواهد شد

انتخابی معاصر هم »باستانی و فئودالی، بلکه دولت 

« کارمزدوری توسط سرمایهآلتی برای استثمار 

 «.به شمار می آید( انگلس درباره دولت)
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 ...درسهایی از انتخابات

مشتی ایرانی یهودی . برای رای دادن به آنها هستند

تبار را راه انداختند که از سخنان نتانیاهو به حمایت 

این شهود  د و خطر ایران را با حضورنخیزرب

این ایرانی های یهودی تبار . دنایرانی زنده نگهدار

در فیس بوک و در میان اپوزیسیون اسرائیلی خود 

حتی کردهای یهودی . فروخته ایران نیز فعالند

علم کردند که مدعی شدند ما  فارسی زبان را

کردهای یهودی همه به نتانیاهو رای می دهیم چون 

حمله به . بهتر از سایرین از منافع ما دفاع می کند

ردار مبارزه انتخاباتی ایرانی و عرب ستیزی دو بُ 

وی رسما اعالم کرد که برخالف . ندنتانیاهو بود

 توافقاتی که با فلسطینی ها برای عدم گسترش آبادی

وقعی ت نشینهای یهودی کرده است به این توافقا

را توسعه می  ی یهودینمی گذارد و آبادی نشینها

تا بدین وسیله آراء فاشیستهای یهودی را از آن  دهد

ادامه اشغال  این به مفهوم سیاستِ . خود کند

فلسطین، تاراندن مردم این مناطق،  سرزمینهای

اهای آشکار پیمانهای دو جانبه و نقض ادع قضن

اسرائیل نشان داد که . صلحجویانه اسرائیل است

صلح خواهی تبلیغاتی و ادعائی اش دروغی بیش 

و جنگ طلب، جنایتکار،  رتجاوزگ ماین رژی. نیست

نسل کش و اشغالگر بوده و نمی تواند دموکراتیک 

وی برای جلب نژادپرستان اعالم کرد که راه . باشد

رسمیت نمی حل تاسیس دو دولت را در فلسطین به 

. شناسد و هرگز قصد ندارد با فلسطینی ها کنار آید

  7ادامه  در صفحه... نظر این اظهار 

 ، دیکتاتوری بورژوائی است و نه دیکتاتوری پرولتاریایزیونیسمحاکمیت رو
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 وحدت، سرچشمه نیرو، و نیرو، ضامن پیروزیست

 ...درسهایی از انتخابات
پرده ای بود که با  تحتی مغایر توافقات پش ،وی

اتحادیه اروپا و آمریکا کرده بود و به همین جهت 

و به وی هشدار  نیز مورد انتقاد آنها قرار گرفت

که این راست گوئی غیر مصلحتی ممکن است دادند 

نیروهای انقالبی فلسطینی را تقویت کرده و دست 

به همین جهت وی . سازشکاران فلسطینی را رو کند

بعد از اینکه خرش از پل گذشت و انتخابات اسرائیل 

رد یک گام عقب نشینی کرد و مدعی شد که رد را بُ 

باتی خواست تاسیس دو دولت صرفا یک مانور انتخا

این  .بوده است وگرنه طرح آن اشکالی ندارد

اعتراف آشکار به ریاکاری و دروغگوئی بود که 

رئیس یک دولت رسما آنرا اعالم می کرد و علیرغم 

این دولت صهیونیستی اسرائیل از نظر امپریالیستها 

 ؟؟!!دولتی معتبر، راستگو و قابل اعتماد است

های کسب انتخابات اسرائیل نشان داد که نامزد

نخست وزیری و یا حتی مجلس نمایندگان برای 

انتخاب شدن به دروغ متوسل می شوند تا آراء مردم 

های  را به دست آورند و وقتی انتخاب شدند به وعده

خویش عمل نکرده سیاست از قبل تعیین شده را 

اعمال می کنند و برای مردم نیز مقدور نیست آنها 

کشند و این بازی خود به زیر بقدرت را از مسند 

. همیشه در دموکراسی بورژوائی ادامه دارد

انتخابات اسرائیل که با بسیج نژادپرستی و تحریک 

علیه اقلیت عرب و کشورهای عربی، مسلمانان، 

نشان می دهد  ،فلسطینی ها و ایران صورت گرفت

اسرائیلی تا به چه حد تحمیق شده رای دهندگان 

آرامش منطقه نژادپرست و خطرناک برای صلح و 

و جهان هستند و با چه تربیت ضد انسانی و 

چنین . نژادپرستانه آموزش دیده و بزرگ شده اند

 صلح جهان وهائی مانند نازی های هیتلری، انسان

منطقه را برهم زده و برای همه خلقهای منطقه 

ما شاهدیم که دست . موجب نگرانی هستند

د صهیونیسم در تقویت داعش و همدستی با اکرا

 .عراقی برای آشوب در منطقه در دست هم است

آنوقت هستند ایرانی هائی در درون اپوزیسیون 

ایران که از این جنایتکاران پول اخاذی می کنند و 

بر ضد مصالح ملی کشورشان به این بهانه که رژیم 

اسرائیل دموکراتیک است  اقدام می نمایند و 

در  نتانیاهو با ریاکاری خود. جاسوسی می کنند

مورد تاسیس دو دولت جداگانه در فلسطین نشان داد 

که صلح در فلسطین تنها بر گور صهیونیسم امکان 

تا صهیونیسم و نژادپرستی در اسرائیل . پذیر است

حاکم است نه مسلمانان، نه مسیحیان، نه یهودیان و 

زادی و آنه فلسطینی ها نمی توانند فرشته صلح و 

 .درآغوش کشند ادمکراسی ر

سرائیل نشان داد که سیاست سازشکارانه اانتخابات 

مفریبانه محمود عباس با شکست کامل روبرو اوعو

سازمانهای مقاومت شده است و این امر بیشتر 

و جبهه حلق برای  نظیر سازمان حماس اسالمی 

که خواهان مقاومت در مقابل آزادی فلسطین 

هستند را فلسطین کسب استقالل   صهیونیسم و

   .کندمی تقویت 

به نظر حزب ما انتخابات اسرائیل گواه بر این امر 

. است که هیچوقت صلحی صورت نخواهد گرفت

اسرائیل تجاوزگر و اشغالگر است و تا زمانی که 

زورش می رسد، نیازی به مذاکره و تسلیم ندارد و 

ملت فلسطین باید . به صلح رای نخواهد داد

البی خود را سازشکاران را طرد کند و مبارزه انق

. بر ضد ارتجاع صهیونیسم با تمام قوا به پیش ببرد

  .سرنوشت صلح در میدان جنگ تعیین می شود
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 دموکراسیافسانه 

 غیر طبقاتی
حکومت »همه ما افسانه دموکراسی یعنی 

دولت پاسخ گو به »یا « مردم بر مردم

دموکراسی »را از زبان شیفتگان « مردم

بسیار شنیده ایم؛ غافل از این « بورژوائی

جاست، تنها که مادام که جامعه طبقاتی پابر

. توان از دموکراسی طبقاتی سخن گفت می

حتی اگر دولت یا حکومتی با رأی مردم 

انتخاب شده باشد در این واقعیت تغییری 

شود که دولت و یا حکومت  حادث نمی

. حافظ منافع طبقه حاکم بر جامعه است

« مالکیت مقدس»زیرا در جامعه ای که 

شود، دولت و یا حکومت نیز  شناخته می

ظیفه ای جز حفظ این قداست برای خود و

به دیگر سخن تقدیس مالکیت . قائل نیست

خصوصی فلسفه وجودی جوامع 

طبقاتی به شمار می بورژوائی و حاکمیت 

 .آید

از همان  آغاز تاریخ پیدایش دموکراسی، 

اشراف، صاحبان وسایل تولید و مالکین با 

 5ادامه در صفحه ....حیله و نیرنگ 

حزب واحد طبقه کارگر ایران " حزب کارایران"نشریه " توفان. "نشریه ای که در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستهای ایران است: سخنی با خوانندگان

نظریات و پیشنهادات خودرا برای ما . این زبان برای هرچه رساتر شدن به یاری همه کمونیستهای صدیق، چه از نظر مادی و چه معنوی نیاز دارد. است

به ما کمک مالی . هان یاری رسانید و از تشکل نهضت کمونیستی حمایت کنیدما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و ج. ارسال دارید

در توزیع این نشریه ما را یاری رسانید، . برسانید، زیرا ما تنها با اتکاء بر نیروی خود پابرجائیم و به این مساعدت ها، هر چند هم که جزیی باشند نیازمندیم

 .آن را بدست همگان برسانیمهزینه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانیم 

 درسهائی از انتخابات اسرائیل و پیآمدهای آتی آن
نتانیاهو برای پیروزی در  انتخابات به دروغگوئی و تبلیغات نژادپرستانه 

 متوسل شد
شتاب رویدادهای جهانی به صورتی در . مدتی است که از انتخابات اسرائیل گذشته است

کهنه می شود و تحت  ند روز و یا حتی چند ساعتچآمده که اخبار روز در عرض 

 مغزیِ  البته ماشین عظیم شستشویِ . الشعاع مسایل جدید و یا مهمتری قرار می گیرد

امپریالیستی نیز در هدایت این سیاست نقش عظیمی  یِ صارات افکار عمومی سازحان

گیرند که کدام اخبار را حذف کنند، تر و تازه نگاه دارند و یا با  آنها تصمیم می. دارد

بات اانتخ. اخبار پر اهمیت و روشنگرانه را خفه نمایند ،ن به اخبار بی اهمیتدادپوشش 

گرچه در حدود بیش از دو ماه است که از این انتخابات . خبرها بود عاسرائیل از این نو

آن طرح شده و دارای اهمیت است که نمی شود بدون تحلیل  ولی مسایلی در ،می گذرد

د همین حوادث در ایران، کوبا، ونزوئال و یا تصورش را بکنی. از کنار آن گذشت

آنوقت ماشین عظیم . خوبی نداشتند و یا ندارندی اتفاق افتاده بود که با آمریکا میانه کممال

خش پون به یهنای صفحات تلویزپافکار عمومی سازی به  امپریالیستیِ  یِ انحصار

 .اکاذیب و تحریک افکار عمومی مشغول می شد

 برای یاران صهیونیسم در میان. صورت گرفته است" آزاد"ت در اسرائیل انتخابا

ایران این نشانه دموکراسی و یا دموکراتیک بودن  ضد انقالبی  اپوزیسیونبخشی از

این تفکر کسانی است که هرگز مفهوم دموکراسی و ماهیت . کشور اسرائیل است

اساس سنجش آراء بر تا لحظات آخر . طبقاتی آنرا درک نکرده و نمی خواهند درک کنند

آراء اکثریت را بدنبال در انتخابات نتانیاهو  عمومی توسط خود منابع اسرائیلی، آقای

هم اتحادیه اروپا و هم جناح دموکراتها در  ،خود نداشت بویژه اینکه از نظر جهانی

توافقی با روی کار آمدن وی که زبان تحریک آمیز و اعمال جنایتکارانه را  آمریکا سرِ 

نتانیاهو با هو و جنجال و سخنان تحریک آمیز و دروغهای . می کشد نداشتندبه یدک 

. ساختگی امپریالیستها صدمه می زد تا آنها را تقویت کند" حیثیت"آشکار بیشتر به 

درست است که اسرائیل سرپل نفوذ امپریالیسم آمریکا در منطقه است، ولی در عین 

ستی و به ویژه آمریکا نیز محسوب حال نقطه ضعف سیاست خارجی ممالک امپریالی

که مرتب ناچار است با استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به  ،می شود

این بی شرمی و گستاخی اسرائیل موجبات بی . جنایتهای این کشور مهر تائید بزند

 حیثیتی و بی آبروئی آمریکا را فراهم می آورد و در تقویت تروریسم نقش مهمی ایفاء

و با انتخاب وی زیاد موافقتی نتانیاهو برای آنها فقط ایجاد دردسر می کرد لذا . می کند

امپریالیستها ترجیح می دادند و می دهند که با مانورهای جدیدتر در عرصه . نداشتند

زبان . خاورمیانه حاضر شوند و منافع اسرائیل را موذیانه تر مورد حمایت قرار دهند

نونی خاورمیانه همخوانی ندارد و تاثیرات تبلیغاتیش بسیار مضر نتانیاهو به شرایط ک

در آمریکا و حزب جمهوریخواه در عرصه جهانی به  صهیونیستیولی البی . است

ند و در عرصه داخلی نتانیاهو به تبلیغات ضد بشری و تائید سیاست مدیاری وی آ

ود فروخته ایران وی مانند اپوزیسیون خ. اشغالگری و کشتار مردم فلسطین دست زد

. یل را به خطر می اندازدئافسانه بمب اتمی موهومی ایران را علم کرد که امنیت اسرا

وی در . و ایرانی در اسرائیل براه افتادو تحقیر اعراب یک موج تبلیغاتی ضد عرب 

زیرا " حاکمیت راستگرا در خطر است"فیس بوک خویش به هوادارانش هشدار داد که 

 6ادامه در صفحه ....در حال آوردن عربها " با اتوبوس" سازمانهای چپگرا

Workers of all countries, unite! 

Toufan 
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