
 

بيشتر  هر روز محور ترکيه و عربستان سعودی
  می روندفرو و ماجراجوئی به منجالب تروريسم 

دولت ترکيه مانند يک پدرخوانده مافيا و پدر خوانده داعش، به شانتاژ دنيا پرداخته 
ان اسالميسم و است و بعد از شکستهای مفتضحانه اش در گسترش پان ترکيسم، پ

تاسيس مجدد امپراتوری عثمانی، حال خود را سراسيمه وار به در و ديوار می زند 
ماجراجوئی دولت ترکيه حاکی از کوربينی، . و از هيچ جنايتی رويگردان نيست

به اين دولت . دلهره، هراس، سردرگمی، بی دورنمائی و استيصال کامل وی است
ا به عنوان ستون پنجم علم کرده است، تا به پان ترکيستی که ترکمنهای سوريه ر

در سوريه بپردازند، دنيا به چشم بی ... جنايت عليه خلقهای عرب، آسوری، کرد و
ترکيه و عربستان سعودی دو دولت متجاوز و خطرناک برای . اعتمادی نگاه می کند
و به همه متفق القولند که دولت ترکيه در منطقه منفرد است . همسايگان خود هستند

ترکيه و . ماجراجوئی های خطرناک دست می زند و از چاله  به چاه می افتد
عربستان سعودی در منجالبی که در منطقه با نقض حق حاکميت ملی دولت مشروع 
سوريه ايجاد کرده اند در حال غرق شدن هستند و به هر خس و خاشاکی برای نجات 

دولت پان . اين منجالب می کشاند خويش متوسل می شوند که آنها را بيشتر به درون
ترکيستی ترکيه بر ضد خلقهای کرد و عرب و نيروهای انقالبی درون ترکيه به 

در تمام اين بمب گذاری ها چه در داخل ترکيه و چه در دمشق . جنايت مشغول است
و حمص و ساير شهرهای سوريه برای توجيه ماجراجوئی های خويش شرکت 

وی رسما در مورد منشاء و بانيان بمب گذاری ها دروغ .  ردداشته و به آنها نياز دا
می گويد و مسئوالن بمب گذاريها را بدون تحقيق و بررسی با شتاب فراوان به دولت 

اين . قانونی و مشروع سوريه نسبت می دهد، تا بهانه تجاوز به سوريه را داشته باشد
ر جنگ است ومی خواهد دولت با تمام ممالک همجوار خود در حال درگيری و يا د

پای  ،در منازعات منطقه ای که شکست و سقوط عميق وی را به دنبال دارد
مضحک و به کلی مصنوعی به ميدان  نيروهای نظامی ناتو را با صحنه سازی های

حتی آمريکا را تهديد می . بکشد و هراسی از يک درگيری بزرگ منطقه ای ندارد
بانه که در مقابل تجاوز به سوريه ايستادند و با کند که از دادن سالح به کردهای کو
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 نظام سرمايه داری استفقر،  سرمنشاء
 داووس"سران کشورها و رؤسای کمپانی های بزرگ همه ساله در شهر 

"(Davos) در سوئيس گردهم می آيند تا سرنوشت اقتصاد جهان را رقم زنند.  
همه ساله برای فريب  (World Economic Forum)"نیمجمع اقتصاد جها"اين

افکار عمومی جهان رؤياهای کاذب و غير واقع بينانه ای را به گوش جهانيان می 
جهانی بدون فقر و گرسنگی و با "،  "جهانی بهتر بسازيم: "خواند،مبنی بر اينکه 

واقعيت  اما." پيشرفت و عدالت را برای حا ل و همه نسل های آينده بوجود آوريم
جهانيان شاهدند که هر سال بيش از سال قبل از اين . چهره ديگری می نماياند

واقعيت اين است که نابرابری های اقتصادی، . آرزوهای کاذب فاصله می گيرند
بيکاری، فقر، . اجتماعی در جهان روزبروز در حال گسترش و تعميق است

رداری از آب آشاميدنی، گرسنگی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، عدم برخو
با حرکت از اين . گسترش فحشاء و اعتياد و ساير آسيب های اجتماعی بيداد می کند

واقعيت های انکارناپذير و در عين حال تلخ و دردناک است که سازمان بين المللی 
گزارشی تحت " داووس"در آستانه برگزاری جلسه اخير " اکسفام"امداد رسانی 

  .را تدوين و منتشر ساخت" يک درصد اقتصاد برای"عنوان 
نفر از ثروتمندترين افراد جهان با  ۶٢در اين گزارش از جمله آمده است که ثروت 

  .دارايی نيمی از جمعيت فقير تر جهان برابری می کند
از سوی ديگر به اين واقعيت باورنکردنی نيز اشاره می کند که ثروت  يک درصد 
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  وفانت    ديای جهان متحد شويتارلروپ

  
  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

گفتگوی تمدن ها يا 
رياکاری جمهوری 

 اسالمی در سفر به ايتاليا
های  آقای روحانی پس از رفع نسبی تحريم

غير قانونی و دستيابی به سرمايه های 
مسدود ايران که هنوز مقدار آن رسما روشن 
نيست، فورا عازم اروپا شد تا با انحصارات 

ای اقتصادی منعقد کند امپرياليستی قرارداده
و هم ايران را از وضعيت خطرناک 
اقتصادی بدر آورد و رژيم جمهوری 
اسالمی را از تنگناهای اقتصادی نجات دهد 
و هم دست دالالن حکومتی را در بده 
بستانهای آتی برای غارت اموال عمومی 

ممالک سرمايه . مردم ايران باز بگذارد
ايط وخيم داری امپرياليستی اروپا که در شر

اقتصادی قرار داشته و هنوز نتوانسته اند 
بار همه بحرانها را به دوش ساير ملتها 
منتقل کنند، مدتهاست برای ورود به بازار 
اقتصاد ايران در کمين نشسته، برنامه ريزی 
کرده و از بستن قراردادهای پر نان و آب 
استقبال می کنند و برای جلب رضايت دولت 

ری اسالمی سنگ تمام سرمايه داری جمهو
يکی از اين سنگِ تمام ها، . می گذارند

در (پوشاندن مجسمه های سنگی ونوس
فرهنگ رومی ونوس، در فرهنگ يونانی 

-آفروديت و در فرهنگ ايرانی زهره
، مظهر عشق بخشی از ميراث )توفان

ونوس . "فرهنگی در ايتاليا و يونان بود
مجسمه عريان پيکر زن زيبائی " شرمگين

که با شرم و حيا تالش دارد با دو دست  است
سينه و آلت تناسلی خود را از انظار هيز و 

گويا وی می دانسته روزی . کنجکاو بپوشاند
ايران روبرو می " متدين"با رئيس جمهور 

اين مجسمه بر خالف ادعاهای علمای . شود
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  ...تمدن ها يای گوگفت

و هوسبازی نيست، نشانه شرم و عشق بی ريا است 
و در فرهنگ رومی و يونانی نيز به همين مفهوم 

  .فهميده می شود
سرمايه داران رومی بيکباره روحانی می شوند و 
با بی شرمی از ترس اينکه مبادا آقای حسن فريدون 

ر اين روحانی تحريک شود، يک جعبه چوبی بر س
مجسمه های سنگی می کشند و آنها را زندانی می 

اين . جريحه دار نگردد" ملوکانه"نمايند تا خاطر 
اقدام تشريفاتی از حدود مجاز و رسوم پسنديده 
متعارف خارج است و حکم توهين حداقل به 

اگر . فرهنگهای ملل ايتاليا، يونان و ايران را دارد
ی را بر زمين خود آقای روحانی نيز عمامه رياکار

می گذاشت، می دانست که چنين عمل جنجالی 
برای جلب نظر روحانی از جانب ايتاليائی ها، 
ناشی از قدرت شخص ايشان نيست، بلکه نشانه 

اکثريت . توهين به وی و توهين به ملت ايران است
مردم دنيا به اين اقدام رياکارانه تنها پوزخند می 

  .زنند و سر تکان می دهند
است که در عرف تشريفاتی نمی توان بی طبيعی 

در و دروازه عمل کرد و به همين جهت نيز در 
ديپلماتيک، مسئوالن -همه دنيا در کادر سياسی

تشريفات برای تدارکات، زمينه سازی مالقاتها و 
بايد حدود و ثغور . برنامه ريزی ها وجود دارند

بعضی مسايل را رعايت کرد و اين به مفهوم 
رهنگها و آداب و رسوم ملتها و ممانعت احترام به ف

اينکه روسای ممالک با . از سوءتفاهم ها است
لباسهای ملی خود ظاهر شوند و به زبان ملی خود 
سخن بگويند جز عرف بين المللی است و امر 

دوران استعمار که بايد به تن . کامال درستی است
روسای ممالک استعمار زده مهمان کت و شلوار 

د تا لباس محلی و ملی آنها موجب آزار می پوشاندن
کشوری که . خاطر ميزبان نشود، سپری شده است

با قلدری بخواهد فقط هنجارها و ضوابط خويش را 
به ديگری و به مهمان اش تحميل کند، در عرصه 
مناسبات ديپلماتيک جهانی کار به جائی نخواهد 

نمی شود مثال از رئيس جمهور هند با گوشت . برد
دس پذيرائی کرد و مدعی شد که وی موظف گاو مق

است در ايتاليا و يا فرانسه و آلمان به سنتهای 
غربی ها احترام گذارده و گوشت گاو و يا خوک 

چنين برخوردی بی احترامی و نقض . بخورد
توافقنامه های تشريفاتی ميان دو کشور و بی 
احترامی نسبت به مردم ساير کشورهاست و 

ويت اين تفکر و روحيه که گويا پافشاری بر آن و تق
فرهنگ ما واالترين فرهنگ جهان است و سايرين 
بايد به آن تاسی جويند، خود يک امر برتری طلبانه 
و نژادی است، ولی به بهانه احترام و رعايت 
پروتُکل تشريفاتی، ميراث فرهنگی بشريت و نه 
تنها مردم يونان و رم را به سخره گرفتن، پذيرش 

ايتاليا و دستآوردهای هنری بشريت تحقير ملت 
برخورد تمدنها و گفتگوی ميان . محسوب می شود

اجباری در کار . آنها، به مفهوم نفی تمدن ها نيست
نيست تا آقای روحانی به موزه ای وارد شود که 

ما از خود . پيکره های عريان در آن وجود دارند
می پرسيم اگر نام اين خدای زيبائی و عشق را 

وا که زنی عريان و بدون حجاب بود حضرت ح
می گذاشتند، واکنش آقای روحانی چگونه می 

، آيا بايد بر سر حضرت حوا هم "توانست باشد

چادر می کشيدند و يا چاقچور می بستند تا خاطر 
  جريحه دار نشود؟" ملوکانه"

دولت ايتاليا که در شرايط کنونی با حرص و آز 
. تن در می دهدظاهرا به هر چاپلوسی  آکنده است،

آنها برای انعقاد و تحميل شرايط شرم آور در 
ونوس " شرم"قراردادهای اقتصاديشان با ايران، 

" شرم "را پوشانده اند، ولی برای مردم ايران 
ونوس نيست که بايد پوشانده شود، مضمون 

سرمايه داران . قراردادهاست که نبايد پوشانده شود
ونوس می  "شرمِ "رومی خود را در پشِت سِر 

پوشانند و قيافه های ديندارانه ی مظلوم به خود می 
گيرند تا در سر ميز مذاکره بی شرمانه و گستاخانه 

آقای روحانی . تا آنجا که زورشان می رسد بتازانند
پوشانده يک پيکره سنگی شرمنده " شرم"نبايد از 

شود، وی بايد از پنهانکاری در انعقاد قراردادهای 
اليا و يا فرانسه در مقابل مردم لخت اقتصادی با ايت

در مملکتی که موازين . و عور ايران شرمنده شود
دموکراتيک رعايت نمی شود و پاسخگو وجود 
ندارد و مجلسش فرمايشی است و قراردادهای 
استعماری را کيلوئی با رضايت رهبری تصويب 
می کنند، جا دارد که نهرهائی از خجالت و 

به دريای بی شرمی  شرمساری  جاری باشد که
  .جمهوری اسالمی منتهی گردد

اين چه اخالقيات فرهنگی اسالمی است که در 
زندانهای رژيم جمهوری اسالمی تجاوز به زنان را 
مجاز می داند و حتی فتوا صادر می کند تا به 
دختران باکره تجاوز کنند که اعدام آنها از نظر دين 

ک مجسمه اسالم مجاز شده باشد، ولی از عريانی ي
سنگی که بيان تحوالت هنری بشريت است شرم 
می کند؟ خوب است آقای روحانی و رژيم سرمايه 
داری جمهوری اسالمی از نقض مستمر حقوق بشر 
در ايران، از به تعويق انداختن دستمزدهای 
کارگران و کارمندان در ايران که زاينده فقر وبی 

  . سيرتی است شرم کند
د به عريانی انسان تا آنجا که البته اين نوع برخور

مربوط به زيبائی و نه فقر و فالکت است، منحصر 
به دين اسالم نيست در ساير اديان نيز وضع به 

کليسای کاتوليک نيز به ميکل . همين منوال است
برصليب را بر خالف  آنژلو فرمان داد مسيحِ 

واقعيات تاريخی و عليرغم ميل نقاش در طرح 
کند، حال آنکه سربازان نخستين، ستر عورت 

. رومی وی را لخت مادرزاد بر صليب کشيده بودند
فرهنگ عمومی غربی نيز هنوز نمی تواند در 
عرصه های دينی حضرت مسيح را لخت و عور 

آنها مسيح با لُنگ پوشيده را؛ . بر صليب تصور کند
شرم آور نمی دانند و بی لُنگش را غير اخالقی به 

ضع در مورد برگ مو و حساب می آورند، همين و
يا برگ انجيرهائی است که برای پوشاندن آلت 
تناسلی حضرت حوا و آدم در تصاوير مورد 

اين نوع برخورد و نوع . استفاده قرار می گيرد
درک و دريافت به آثار و هنرهای تاريخی گذشته، 
برخوردی غير تاريخی و صرفا نگرش به گذشته 

ی در دنيای از منظر درک کنونی ارزشهای اخالق
که  افسانه آفرينشکنونی است و نه بيان ادعاهای 

نخستين پيامبر جهان همراه با همسرش را لخت و 
به هر صورت اين امر مانع از آن .  عور آفريد

نشده است که تماشاگران موزه های ايتاليا و يا 
يونان و يا ساير ممالک غربی از پيکره هاِی ساخته 

بهای نقاشی و آثار ی بشر و يا تابلوهای گران
جاويدان هنری که از جمله پيکره های عريان را 

تمدن غربی . به نمايش می گذارند استقبال نکنند
توانسته از نفوذ دين در حاکميت تا آنجا که منافعش 

آقای روحانی از ديدارش . را تهديد می کند، بکاهد
در ايتاليا سود جست و به شرفيابی پاپ اعظم نيز 

دو حکومت مذهبی مشترکا برای  اين. نايل شد
افزايش نفوذ دينی در حکومتها وحدت نظر دارند و 

پاپ . در امور حکومتی و سياسی دخالت می کنند
اعظم در پايان ديدار روحانی از دربار واتيکان از 

دعائی که حتما مستجاب می . وی التماس دعا داشت
در دربار واتيکان مجسمه های لخت و عور . شود

شت تا آنرا از چشمان هيز رئيس جمهور وجود ندا
ايران بپوشانند که موجبات تحريک وی را فراهم 

پاپ اعظم و آقای روحانی هر دو از يک . نياورد
  .قماشند و به يک خانواده تعلق دارند

رئيس جمهوری که با ديدن پيکره سنگی عريان 
ونوس تحريک می شود، اساسا نبايد در مجامع 

برای امنيت عمومی  عمومی ظاهر شود، زيرا
جای . خطرناک است، چه در ايتاليا و چه در ايران

چنين روسای جمهوری ای در بيمارستانهای روانی 
  .است و نه در مجامع عمومی

ولی اين صحنه سازی ها و بازيگری ها از هر دو 
طرف برای مصرف داخلی و منحرف کردن نظر 

اگر افکار عمومی . مردم از مسايل پشت پرده است
ا به آلت تناسلی و سينه های برجسته ونوس ر

معطوف کنند، توجه به مضمون و ماهيت برجسته 
قراردادهای احتماال استعماری که در خدمت 
سياست بانک جهانی و صندوق بين المللی پول 

آقای روحانی که به نقل از . است کاهش می يابد
محافل تشريفاتی ايتاليا برای پرهيز از تحريک 

ب جعبه چوبی پيکره ونوس رضايت شدن، به حجا
برای ادامه  ١٩٩٠داده است، از اوايل سالهای 

تحصيل در شهر گالسکو در انگلستان ساکن بوده و 
مدتی هم در فرانسه در سايه برج ايفل وشانزليزه 

اين است که اين رياکاری اخالقی . بسر برده است
آقای حسن فريدون روحانی کوچکترين قرابتی با 

گون ملتهای جهان نداشته و صرفا يک فرهنگ گونا
حزب کار . بازی سياسی و عوامفريبانه است

بی شرمی واقعی را در کتمان محتوی ) توفان(ايران
قراردادهای رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

نمی شود بر سر اين . با امپرياليستها می داند
قراردادها جعبه های چوبی کشيد و برجستگی های 

اين پنهانکاری موجب . ا را پنهان کرداستعماری آنه
  *****   تحريک احساسات عمومی مردم ميهن ماست

  
  ...عربستانترکيه محوِر 

سعودی جنگيدند و ميجنگند خودداری کند، و آنها 
وگرنه  تروريستهای جهان قرار دهدرا در فهرست 

محور عربستان سعودی ". حمام خون بپا می شود"
ويران در منطقه و ترکيه محور شکست خورده و 

عربستان سعودی نيز با تجاوز به بحرين و . است
قتل عام وحشيانه در يمن و سرکوب مبارزه 
اپوزيسيون مترقی درون عربستان سعودی به 
منجالبی در غلطيده است که فکر می کند با هزينه 

 ٣ادامه در صفحه ....  و توزيعهای گزاف 

  المی، به دست مردم ايرانسرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س
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 توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

  )توفان(حزب کارايران
  درفيس بوک

Toufan HezbeKar  

  

  ...محور ترکيه عربستان
ادن و مزدور جمع کردن می پول نفت و رشوه د 

اين دو قطب . تواند از سقوط خويش جلوگيری کند
ارتجاع و ماجراجوئی در منطقه تا به حدی در 
افسارگسيختگی خويش در منطقه پيش رفته و توليد 
خطر کرده اند، که تحمل اين ماجراجوئی برای 

امپرياليسم . آمريکا و اروپا هم مشکل شده است
ر داد که دست از پا خطا نکند آمريکا به ترکيه هشدا

. و از گلوله باران ُکردهای سوريه خودداری کند
دولت ترکيه هنوز داعش را پرورش می دهد و 
غير قانونی به داخل سوريه برای آدمکشی گسيل 

هواپيمای روسی را که مامور مبارزه با . می دارد
داعش بود برخالف توافقنامه با روسيه با موشک 

مروز نيز جنايتکارانه با سرنگون ساخت و ا
فاشيستهای اوکرائين که از همجنسان اردوغان و 
داود اوغلو هستند جبهه ضد روس در اروپا ايجاد 
کرده تا تروريستهای داعش را از ترکيه و سوريه 
بعد از عقب نشينی به اوکرائين و کريمه فرستاده تا 

اردوغان دارد به حساب . بر ضد روسيه بجنگند
ند و اين ماجراجوئی و ديوانگی را خود کار می ک

آنها . امپرياليستها به راحتی تحمل نخواهند کرد
نوکران سر به زير می خواهند و نه  گردنکشان 

به مجرد اينکه سازشی در باال ميان . افسارگسيخته
امپرياليسم روسيه و آمريکا پديد آيد که حتما می 
آيد، ترکيه و عربستان سعودی تا قعر منجالب 

. خواهند کرد و برای صلح منطقه خطرناکند سقوط
اين دو دولت تروريستی می تواند به  انفرادعدم 

. ماجراجوئی های خطرناکی در منطقه بدل شود
اين دو دولت عمال به عمليات انتحاری دست زده 
. اند و می خواهند منطقه را به خاک و خون بکشند

اردوغان که می خواست در يک انتخابات اجباری 
رئيس جمهور رياستی بدل شود، امروز به به 

قصاب بزرگ خلقهای ترک و کرد و عرب در 
منطقه بدل شده است و مجبور است با نسل کشی و 

ضربه ای که . سرکوب برای بقاء خود مبارزه کند
به صنعت توريسم در ترکيه خورده است کمر 
اقتصاد اين کشور را در هم می شکند و انسان از 

ی، استيصال، سردرگمی، خود اين همه بيچاره گ
دوری از . بزرگ بينی و تهاجل در عجب می ماند

واقعيت و سخنرانی های هيستريک، مجنون وار، 
بيمارگونه ی اردوغان، حتی متحدان ترکيه را نيز 
به اضطراب وا داشته است به طوريکه پيمان ناتو 
اعالم کرده که از تجاوز ترکيه به سوريه و طبيعتا 

شيرازه کشور . حمايت نخواهد کرداز عواقب آن 
ترکيه به رهبری پان ترکيستها و پان اسالميستهای 

  مـرجب طيب اردوغان و داود اوغلو در حال از ه
ترکيه حتی آخرين متحد خود . پاشيدن است 

اخيرا . جمهوری آذربايجان را از دست می دهد
معاون وزير امور خارجه » اف آراز عظيم«

ای با نشريه  صاحبهجمهوری آذربايجان طی م
مواضع کشورش را در  Die Presse اتريشی

ما شاهد «: دتشريح کرچنين مورد بحران سوريه 
ها در سوريه هستيم و به عنوان  درگيری ائتالف

ای، از اين حوادث  يک کشور اسالمی و منطقه
در حال حاضر بشار «: تصريح کردوی » نگرانيم

 تنهااسد به عنوان رئيس جمهوری سوريه، 
کنندۀ امنيت و ثبات اين کشور است و ارتش  تضمين

  .».وی، يک نهاد قانونی است
ترکيه به لبه پرتگاه رسيده است و با بهبود روابط 
ايران با اروپا دوران باج گيری دولت ترکيه 

ترکيه به يک کشور . ازايران نيز پايان می پذيرد
بی ثبات و مستبد و محاسبه ناپذير در منطقه بدل 

فاجعه ترکيه و عربستان سعودی و . دمی شو
ويرانی و زمين سوخته ای که آنها از خود باقی 
گذارده اند متاسفانه پايه های رژيم سرمايه داری 
. جمهوری اسالمی را در منطقه تحکيم می بخشد

مردم ايران را به هراس وا می دارد تا آنها بر اين 
  *****   .مبنا از هرگونه تغييری پرهيز کنند

  ...صادی برای يک درصداقت 
اين سازمان هشدار داده است . قيه جمعيت جهانب

همه دولت های جهان به عوض متکی بودن بر "که 
اقتصادی که باعث رفاه حال و آينده همه نسلها 

) ـتوفان "داووس"اشاره است به شعار جلسه (شود
ی متکی هستند که عمدا به فکر ابه روش اقتصادی 

  ".ين های جهان می باشديک درصد از ثروتمندتر
نبايد فراموش کرد که دولت های کشورهای 
سرمايه داری پيشرفته، به ويژه کشورهای 
امپرياليستی، منافع بورژوازی را نمايندگی می 

لذا وظيفه ای غير از هموار کردن راه برای . کنند
کسب حداکثر سود به نفع طبقه سرمايه داری، به 

  تیئوليبراليسناقتصاد خصوص در راستای تحقق 
  .برای خود قايل نيستند

وظيفه چنين دولت هائی تحکيم پايه های جامعه 
طبقاتی و در صورت لزوم سرکوب طبقه استثمار 

لذا نمی توان از چنين دولت هايی . شونده است
رفاه "خواست که به دنبال اقتصادی باشند که باعث 

تغيير شرايط ! شود" حال و آينده همه نسل ها
موجود، تنها با تغيير بنيادين نظام موجود  اقتصادی

و ساقط کردن نظام سرمايه داری و استقرار يک 
نظام سوسياليستی که شرايط را برای استفاده از نعم 
مادی جامعه برای همگان فراهم می آورد و به اين 
ترتيب دموکراسی واقعی را برقرار می سازد، 

  .امکان پذير خواهد بود
گونه منافاتی با افشای نظام اما اين واقعيت هيچ

غارتگرانه امپرياليستی و ارتجاعی حاکم بر جهان 
ندارد و بايد بی محابا به آن دامن زد و از اين منظر 

بيان واقعی و  (Oxfam) "اکسفام"گزارش موسسه 
  .استانکار ناپذير واقعيت موجود جهان 

در گزارش مذکور به اين واقعيت غير قابل انکار 
درصد از  ۵٠ه است که دارايی نيز اشاره شد

به پائين جوامع، در و رو جمعيت با درآمد متوسط 
سال گذشته نزديک به يک تريليون دالر، يعنی  ۶

در همين مدت دارايی . درصد کاهش يافته است ۴١
 ۵٠٠نفر از ثروتمندترين افراد در جهان  ۶٢

ميليارد دالر افزايش نشان می دهد و به رقم يک 
                 .رسيده استهزار ميليارد دالر  ٧۶٠تريليون و 

بر خام خيالی يا بهتر بگوييم عوامفريبی " اکسفام"
مبارزه عليه فقر و "مبنی بر  ،"داووس" نشستِ 

زمانی خط بطالن می کشد که " ايجاد جهانی بهتر
سال گذشته پيش بينی : "در گزارش خود می نويسد

  ز دارايی يک درصد ا ٢٠١۶می شد که در سال 
اما . از جمعيت جهان شود ٪٩٩مردم جهان برابر 

واقعيت اين است که اين امر يک سال زودتر يعنی 

 يکی" اکسفام. ""يافته استتحقق  ٢٠١۵در سال 
از داليل اين انباشت عظيم سرمايه را پرداخت 
ناچيز ماليات از جانب ميلياردرها و انتقال 

  .کنددرآمدهای کالن به بهشت های مالياتی ذکر می 
گزارش ياد شده می افزايد که مجموعه افراد 

بيليون دالر را از ديد  ۶/٧ثروتمند امروز قريب به 
از سوی ديگر . مأمورين مالياتی پنهان داشته اند

عددشان در بهشت های  ٩کنسرن،  ١٠از هر "
شرکتهای -subsidiary(مالياتی شرکت های وابسته
." رده اندداير ک  )توفان-مکمل و يا شرکتهای دختر

  ).رونامه زود دويچه سايتونگ  ١٨/١/٢٠١۶(. 
ما در ادامه مقاله به داليل مهم و ريشه ای ايجاد 

  .وضع موجود، دقيق تر اشاره خواهيم کرد
دود اين روش رذيالنه ی کالن سرمايه داران به 
چشم اقشار و طبقات ضعيف تر جامعه، به ويژه در 

ن کشورها زيرا اي. رود جوامع در حال توسعه می
ساالنه از دريافت ميلياردها دالر درآمد مالياتی 

خوانيم  می" اکسفام"در گزارش . مانند محروم می
توان بهداشت مادران و  که با اين مبلغ می

ميليون  ۴و از مرگ . نوزادانشان را تأمين کرد
و يا با بهبود وضع . کودک در سال جلو گرفت

را  آموزش، هر کودکی امکان رفتن به مدرسه
  .داشته باشد

د از دارايی خود را صدر ٣٠تمندان ودر آفريقا ثر
در حياط خلوت های مالياتی بورژوازی ذخيره 
کرده اند، که اگر ماليات اين حجم پول پرداخت 

ميليارد دالر درآمد دولت ها افزوده  ١۴شود، 
  .خواهد گشت
سياستمدار اوگاندايی که  "وينی بيانيما"خانم مهندس 

است، در " اکسفام"مدير اجرايی  ٢٠١٣از سال 
به مناسبت " زود دويچه تسايتونگ"  روزنامه

ژانويه  ١٨انتشار گزارش اخير سازمانش در 
ما روزانه : "دنويس در مقاله ای جداگانه می ٢٠١۶

شاهديم که کودکان آفريقای جنوبی به دليل کمبود 
مانند، ما  بودجه آموزشی از تحصيل محروم می

، عليرغم تحمل )برمه(ان ميانمارشاهديم که کودک
کار سنگين از عهده مخارج روزمره خود برنمی 

از اينرو نابرابری های اجتماعی اتفاقی نيست، . آيند
موجود نهفته است، وضع  نظامبلکه علت در 

 ريشه در عملکرد نظم زدائی  موجود
(Deregulation)   ،سرمايه، خصوصی سازی

سرمايه داری د و جهانی شدن تولي تعديل اقتصادی
 ۴ادامه در صفحه ....        ) گلوباليزاسيون(

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن   شماره يک بشريت است
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  ...اقتصادی برای يک درصد

  .سال گذشته دارد ٣٠در 
مندان روبرو هستيم که در  ما عمال با منافع قدرت

رأسشان کنسرن های پرقدرت و افراد ثروتمند 
آنها ثروت خود را در بهشت های . قرار دارند

. حرم مخفی ساخته انداز چشم نام رمالياتی به دو
نهفته  نظامیآری ريشه نابرابری در بطن چنين 

دولت ها بايد در سياست افزايش ماليات برکم . است
م بستن بر فرار مالياتی ثروتمندان شمدها و چآدر

  .نظر کنند تجديد
سوال کردم، اگر امروز " اکسفام"اخيرا از محققين 

ضع در و. ر ميلياردر سر و کار داريمبَ اَ  ۶٢ا با م
: چگونه خواهد بود؟ در پاسخ شنيدم ٢٠٢٠سال 

  "!.نفر تقليل خواهد يافت ١١احتماال تعداد شان به "
کنيم که قوانينش  آری ما در جهانی زيست می

براساس منافع سرمايه داران و کالن سرمايه داران 
 براساس منافع ابر ميلياردرهايی. تنظيم شده است

برادران " ،"وارن بافت"، "بيل گيت"نظير 
 ، وارثان فروشگاه های زنجيره ای)KOCH"(کخ

برادران "، Walmart)"(والمارت"
 "آلبرشت رادرانب" ،Walton)"(والتون

)(Albrecht  تنظيم شده است.. و.   
برای نمونه آماری از نابرابريهای اجتماعی در 

دهد که اين کشور به مثابه يکی از  آلمان نشان می
آينه ای است از انباشت  قويترين کشورهای اروپايی

  .سرمايه
فراموش نکنيم که چگونه سوسيال دموکراسی آلمان 

گرهارد " تحت رهبری صدر اعظم پيشين خود
با توسل به Gerhard Schroeder) "(شرودر

) (AGENDA 2010مرفرم های اجتماعی تحت نا
فرمان حمله به بيمه های اجتماعی را که طبقه 

بارزه به کف آورده کارگر آلمان طی ده ها سال م
از آن پس مدام حقوق کارگران . بود، صادر کرد

از سپاه بيکاران برای تقليل . کم تر شد که زياد نشد
سنديکاهای . سطح دستمزدها سوء استفاده کردند

آريستوکرات آلمان نيز با علم کردن پرچم ترس از 
ورشکستگی شرکت ها و رعب و وحشت انداختن 

ان، خائنانه باعث گسترش در دل کارگران و کارمند
به قسمی که امروز . فاصله فقر و ثروت گرديدند

ميليون آلمانی در زير خط  ۶/١٣طبق آخرين آمار 
در عوض سرمايه داران . کنند فقر زندگی می

حتی در اين کشور . شوند روزبروز فربه تر می
کارگران و کارمندان جزء بيشتر از کالن سرمايه 

  .دپردازن داران ماليات می
توان آمار و ارقام دقيقی از حجم  سفانه نمیامت

اختالس های مالياتی ارائه داد، زيرا ميلياردرها و 
ميليونرها اطالعات دقيقی برای آمارگيری عرضه 

بويژه آنها که در بازار سهام در تاخت  –کنند  نمی
جالب است که در آلمان کارگران و . و تازند

نای درآمدشان، درصد برمب ۴٢تا  ٢٠کارمندان بين 
ولی ماليات بردرآمد بهره های . پردازند ماليات می

بانکی و سودها در بازار سهام ـ اگر به بهشت 
مالياتی و حياط خلوت های مالياتی کوچ نکنند ـ بين 

زود دويتچه (درصد است ٢۵تا  ٢٠
دره  ١٩٩٨از سال ). ٢٠١۶ژانويه ١٨تسايتونگ

عميق تر  فقر و ثروت، مطابق آمار موجود، باز هم
، ده درصد از جمعيت ١٩٩٨اگر در سال . گشت

درصد از کل ثروت در اين کشور و بقيه  ۴۵آلمان 
درصد آن را در اختيار داشتند، امروز  ٣مردم تنها 

آماری که در اين کشور موجود است، گواه بر 
 ٥٢ده درصد اتباع اين کشور  ٢٠١٣آنست که در 

ه نسبت درصد ثروت خالص را دراختيار داشتند ک
اما . دهد هفت درصد رشد نشان می ١٩٩٨به سال 

فقط يک درصد از  ٢٠١٣نيمه فقير تر جامعه در 
  .دارايی خالص اين کشور را دراختيار داشت

گرچه مطبوعات و دستگاه های ارتباط جمعی 
کشورهای سرمايه داری اينجا و آنجا به جنبه های 

 کنند، ولی اشاره می" اکسفام"منفی گزارش اخير 
می کوشند که داليل ريشه ای بوجود آمدن چنين 
شرايطی را از افکار عمومی پنهان دارند و يا 

غير واقعی عرضه  آمار و ارقام و، سانسور کرده
  .کنند

 آلمان  در برنامه ١برای نمونه در تلويزيون کانال 
Tagesschau 24  بعد از آن که به گوشه ای از

دره فقر و در رابطه با تعميق " اکسفام"گزارش 
اليگارش ها، ": کند، می آورد ثروت اشاره می

نفر بر روی  ۶٢: شيوخ نفتی و وارثين ميلياردر
به اندازه نيمه فقير تر جهان ثروت ... کره ارز 

  ".دارند
نياز  "شيوخ عرب و وارثين ميلياردر"واژه های 

ولی اشاره به اين نکته که . به توضيح ندارند
اروپا به ميلياردرهای در » اليگارش«ترمينولوژی 

شايد برای روشن شدن . شود روسی نسبت داده می
صورت زيرا درچرا؟ . موضوع بی فايده نباشد

به مثابه ثروتمندترين " اکسفام"نفری که  ۶٢ اسامی
ـ که  امريکايی ٢٩جهان از آنها ياد کرده است، 

تی "بيشتر آنها نظير برداران کخ جزو گروه 
هاری هستند که با بيمه های و نئوليبرالهای ق "پارتی

تمندان واجتماعی و باال بردن سطح ماليات برای ثر
و يا تعديل قانون اسلحه در امريکا شديدا مخالف اند 

برزيلی، يک  ٢هندی،  ٣، چينی ٨اروپايی،  ١۵ـ 
يک مکزيکی، يک ژاپنی، يک شيخ عرب و 

   .دوجود دارن ليگارش روسیا
ی آلمان  از اين رسانه رسم دانيم منظور ما نمی

وارثان ميلياردر چه کسانی هستند، ولی همينقدر 
از يک  مذکور فهرستدر" اکسفام"دانيم که  می

شيخ عرب و يک اليگارش روسی بيشتر نام نبرده 
ولی همين کافی است که معتبرترين رسانه . است

خبری آلمان، يکی از جنجالی ترين خبرهای سال 
ن سوء استفاده و از آرا عامدانه وارونه جلوه دهد 

  .کند
اروپا با و  ميلياردر ٢٩مريکا با آاز امپرياليسم 

چشم می پوشد و يقه يک شيخ عرب  ميلياردر ١۵
اين تنها يک . گيرد و يک اليگارش روسی را می

نمونه از تحريف واقعيات در مطبوعات و رسانه 
اين سياست . های عمومی امپرياليسم بشمار می آيد

اخبار و وقايعی که در  يهمانند خط قرمزی در کل
دهد، از آفريقا تا خاورميانه از  جهان رخ می

 روسيه و اکرائين گرفته تا امريکا به چشم می
از اين مطلب که درگذريم، واقعيت اين است . خورد

که دامنه و وسعت جنبه های منفی و مهلک جهانی 
شدن توليد سرمايه داری که کسب حداکثر سود و 

ه هدف غايی آن است، قابل انباشت بنحوی سرماي
  .شمارش نيستند

اعمال سياست های جنايتکارانه تعديل اقتصادی و 
دولت ها که بحران، ورشکستگی،   وامدارساختنِ 

بيکاری، تورم، فقر، گرسنگی، بی آبی، فقدان 
بهداشت کافی، کارتن خوابی، فحشاء، اعتياد و 
ساير آسيب های اجتماعی را به دنبال دارد، از يک 

صدور سرمايه و گسترش جنگ های نيابتی سو 
محلی و تقويت موردی تروريسم از سوی ديگر، 
نتايج طبيعی عوارض مستقيم انباشت سرمايه به 

  .روند شمار می
اگر در گذشته نقش بانک ها جمع آوری پول از 
مردم با بهره کمتر و وام دادن به سرمايه گذاران با 

ندن چرخ بهره بيشتر در بخش های توليدی و گردا
های اقتصاد بود، امروز آنها عمدتا در راستای 

  .اقتصاد قمار خانه ای فعال اند
کالن سرمايه داران امروز ترجيحا در بازار سهام 
فعال اند و با خريد اوراق قرضه دولت ها، به ويژه 
دولت های کشورهای غير پيشرفته و ضعيف آنها 
 را هر روز بيش از روز قبل به خود وابسته می

  .سازند
سازمان  OECD از مسئولين "ويليام وايت"

 Organisation for همکاری اقتصادی و توسعه
Economic Co-operation and 

Development    در مصاحبه ای با ديلی تلگرام
طی هشت سال گذشته "هشدار داد که " داووس"در 

در جهان، بدهی دولت ها به آنچنان سطحی رسيده 
رداخت اقساط وام ها هستند و است که نه قادر به پ

  ".نه هرگز قادر به باز پرداخت اصل بدهی ها
*****  

  ...پوتين تزاريسم را 
تزاری را پس از جنگ جهانی اول و پيروزی 

تا اين جا پوتين . انقالب اکتبر مجددا تأمين نمايد
يک ناسيوناليست عظمت طلب  :همان است که بود

ند و در اين بي که خواب احيای دوران گذشته را می
پس از خفت و خواری دوران  ؛راه حاضر است

سين، به ترويزيونيست ها و سرانجام بويژه زمان يل
درگيری و مصاف با امپرياليسم غرب و بويژه 

و اين نکوست و تا . امپرياليسم آمريکا تن در دهد
منافع خلق ها و دولت های به طور عينی آنجا که 

ياليسم جهانی ضعيف تحت نفوذ و يا سرکوبی امپر
حافظ  بوده و حتی با انگيزه امپرياليستی خويش را 

زيرپا ننهد؛ تا آنجا که در اين زمينه به سازش خفت 
ليبی و نمونه های آور با امپرياليست ها ـ همانند 

انجامد؛ مورد پشتيبانی  همه مردم يايران ـ ن
دموکرات، مترقی و انقالبی جهان و هم چنين حزب 

  .بود ما بوده و خواهد
شورای «اما پوتين چه در اين جلسه و چه در جلسه 
که در » پژوهش و آموزش فدراسيون  روسيه

در مسکو تشکيل يافت،  ٢٠١۶  ژانويه ٢١تاريخ 
» سوسياليسم و کمونيسم«مواضع خود را در قبال 

و اتحاد جماهير شوروی دقيق تر کرده به افشای 
م او هرگز طرفدار سوسياليس. زند خويش دست می

برخالف ادعای دروغين خويش در  و کمونيسم ـ
. پسنديده است اين جلسات ـ نبوده و کمونيسم را نمی

شوروی در زمان لنين و  شگرفدست آوردهای 
بوده و هستند که پوتين را  استالين چنان چشم گير

 ۵ادامه در صفحه ....  آنها  ساخته به مجبور می

ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و  انقالب کبير اکتبر 
 تولد دنيای نوين بود

 



   ۵صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ماه  اسفند –١٩٢شماره      ،   
  ...پوتين تزاريسم را 

دا محبوبيت خود را در ميان خلق اذعان کند تا مبا
  . های روسيه از دست بدهد

چنين می ) ٢٠١۶ژانويه  ٢١(وی در جلسه اول
در اينجا منظور (مهم آن است که اين افکار«: گويد

به نتايج مطلوب ) پوتين افکار لنين است ـ توفان
منتج شوند ولی نه آن طوری که در مورد لنين، 

. ود درست باشندحتی چنانچه افکار نيز به خودی خ
ی ودر تحليل نهائی اين افکار به ازهمپاشی شور

: نظراتی وجود داشتند از اين قبيل... انجاميد
اين افکار بمب اتمی . خودمختاری و قس عليهذا

جبهه «پوتين در جلسه ( ».زير ساختمان گذاشتند
  .)»خلقی سراسر روسيه

پس از اظهار ارادت به  ٢٠١۶ژانويه  ٢۵دوشنبه 
و اين که اين » های سوسياليسم و کمونيسمايده «

همواره مورد پسند من بوده و هنوز نيز «ايده ها 
و اين که اين نظرات او را به ياد انجيل » هستند

مقدس می اندازد، دوباره به جان شوروی 
و عليرغم اشاره به دست  سوسياليستی می افتد

اقتصاد با نقشه،  بهداشت (آوردهای شوروی
و پرورش، صنعتی کردن عمومی، آموزش 

ساختمان جامعه کهنه، پيروزی در جنگ ضد 
خودمختاری «بر آن است که ...) فاشيستی دوم ، 

فرهنگی يک مساله است، خوب و زيبا ولی 
خودمختاری با اختيارات گسترده يک چيزی است 

منظور حق (و حق خروج از يک دولت. سوای آن
ملل در تعيين سرنوشت خويش تا سر حد جدائی 

نهايتا در . باز هم چيز ديگری است) است ـ توفان
مد اين امر به تالشی آکنار اقتصاد و سياست ناکار

اين همان بمب ساعتی بود که . دولت کمک نمود
ايده «: و در جای ديگر می گويد» .لنين کاشت

تساوی حقوق کامل و از ) يعنی لنين ـ توفان(او
  ».جمله حق خروج از اتحاد جماهير شوروی بود

اين سخنان از پوتين بعيد نيست و با شخصيت 
قدرت  ناسيونالسيتسياسی و طبقاتی وی به مثابه 

طلبی که وابستگی ايده ای و طبقاتی اش به دوران 
تزار به مراتب بيشتر است از عالقه ظاهری و 

او به دوران قدرت شوروی » ارادت«
فراموش نکنيم که . سوسياليستی، مطابقت دارد

يک کشور امپرياليستی ضربت پوتين در رأس 
 یخورده ای قرار گرفته که دولت اش بر مبنا

حاکميت بورژوائی مافيائی و اليگارشی های متحده 
پوتين رؤيای برگشت به . در آن شکل يافته است

پروراند و نه دوران  دوران تزار را در سر می
  . مترقی و رشد جامعه در زمان لنين و استالين را

در » حق تعيين سرنوشت ملل«اين که او ايده 
» بمب اتمی«و يا » بمب ساعتی«شوروی را 

کند، چيزی جز يک اتهام بی معنی  معرفی می
نيست و برای تبليغات به منظور کسب حيثيت 
خويش و شايد نقشه آينده برای سرکوبی و به 
زنجير کشاندن ملت های متشکله روسيه ـ همچنان 

ين ملت ها ـ و به ويژه زحمتکشان ای روسيه تزار
چه . بيشتر قابل فروش است تا يک اعتقاد کامل او

کسی است که نداند عمال تمام همت و مساعی 
حزب کمونيست شوروی تحت رهبری استالين بود 
که توانست عموم ملت های متحده در اتحاد جماهير 
. شوروی را همچنان يک تن واحد به هم پيوند دهد

بر حق  لنين مبنی» بمب انداز«کجاست افکار 
تعيين سرنوشت ملل تا سر حد جدائی؟ کجا اين 
جدائی صورت پذيرفت و چه کسی بمب ساعتی 

  بنای شوروی سوسياليستی نهاد؟ رِ زي
آيا واقعيت آن نيست که پس از کودتای 
رويزيونيستی خروشچفی در شوروی و تصرف 
قدرت سياسی از سوی رويزيونيست ها وسپس هم 

سين و باندهای تيلن پوتين و ديفاقطاران و هم ر
شبيه آنان اين بمب های ساعتی کاشته شدند و 

و ملت های متحده در اتحاد  هسرانجام منفجر گشت
جماهير شوروی را از هم جدا ساختند؟ و آيا اين 
انفجارها درست به خاطر انصراف و انحراف از 
مارکسيسم و کمونيسم ـ که پوتين را مدت ها 

بنابر اظهارات و اکنون  همجذوب خود نگاه داشت
جديدش گويا جذبه اش را به يک بار از دست داده 
است ـ به مرور صورت نپذيرفت؟ انتقاد پوتين به 
اعدام خانواده تزار همراه فرزندانشان و نابودی 
روحانيونی که با نظام شوروی به مبارزه برخاسته 
بودند، بيش از آن که نشانه انسان دوستی او باشد، 

ند درونی او نه به دوران عالمت عالقه و پيو
استبدادی » عظمت«شوروی بلکه به گذشته تزار و 
پوتين همانطور که . و ضد مردمی آن زمان است

اشاره رفت، چه از لحاظ طبقاتی و چه از نظر ايده 
ای و حتی وابستگی اجتماعی و اقتصادی خود يک 

چه نيکو می . بورژوای عظمت طلبی بيش نيست
ن برون تراود که در از کوزه هما«گويند که 

  .» اوست
اين امر که پوتين به درگيری با کمونيسم و شوروی 
سوسياليستی و اظهار عالقه و ناز و کرشمه با 

ته است، از نهاد بورژوايی فدوران تزاريسم دست يا
» دولت ملی«بورژوازی . گيرد او سرچشمه می

خواهد تا تحت لوای آن ملت های ديگر  خود را می
. تزار مظهر ستم طبقاتی و ملی بود. اندرا به بند کش

بمب «عالقه وافر پوتين به دوران تزار و حمله به 
لنين و وحدت ملت های متشکله در اتحاد » ساختن

جماهير شوروی، ترس بورژوامابانه او از 
رازی و هم رديفی خلق ها و ملت های متشکل تهم

در روسيه است، تا مبادا از زير فرمان و اسارت 
ورژوازی امپرياليستی مرکزی در رفته حکومت ب

به حق دموکراتيک و برابری با خلق های ديگر 
کس روسيه وتزاريسم و کليسای ارتد. دست يابند

درست به اين لحاظ مورد محبت پوتين قرار گرفته 
اند که نمونه خوب و برجسته ای را برای استحکام 

زير سايه تزاريسم پوتين  ،درونی روسيه در آينده
  .ت داده و تأمين می نمايدبه دس

ما همواره کشور روسيه را در زمره کشورهای 
و همانطور که اشاره رفت . امپرياليستی شناخته ايم

پوتين در رأس حکومت امپرياليستی روسيه قرار 
گرفته و در واقع از او انتظار عجيب و غريب 

آن چه او را به درگيری . نداشته و نخواهيم داشت
و افکار او، با سوسياليسم و صريح تر با لنين 

نسبی کمونيسم واداشته است، محتمال نتيجه تقويت 
مواضع او در سطح جهان و دست يابی به مقام 

و رشد و ترقی از يک » رقيب امپرياليسم غرب«
به قدرتی که در آينده » قدرت منطقه ای و کناری«

  . باشد نقش فعال تری را به عهده خواهد داشت، می
مقام و رشدی او را به خط کشی و چنين ارتقاء 

کشاند تا متحدين آينده  مرزبندی با سوسياليسم می
تا زمانی و تا آنجايی که . خود را از دست ندهد

روسيه و پوتين با سياست درگيری و مبارزه با 
غرب، نقش مهاجم و جنگ طلب  تهایامپرياليس

تضعيف خطر تجاوز و توسعه طلبی آنان را بازی 
مثبت، به نفع  عمالبطور ان کنند، عملش می

در زمان ، در منطقهويژه ه بجلوگيری از جنگ 
 تبانین جا که به آمورد حمايت ماست و و حاضر 

نگاه کنيم به ايران و مساله انرژی (دهد می تن
آن ها را افشاء ) هسته ای و هم چنين فاجعه ليبی

اساس سياست ما در سطح جهان دفاع . خواهيم کرد
ا جنگ طلبی و تهاجم، حمايت از صلح مبارزه باز 

حق حاکميت ملت ها بدون دخالت از خارج، 
تماميت ارضی کشورها به ويژه گروه ضعيف و 
تحت ستم آنان و مبارزه با سياست تجاوز و توسعه 

امپرياليسم است، با هر نام و  یطلبی و چنگ انداز
  . نشانی که ظاهر شوند

 "يونگه ولت"تمام نقل قولها از دو شماره (
)Junge Welt (ژانويه و همچنين  ٢٣/٢۴مورخ

   .)می باشد ٢٠١۶ژانويه ٣٠/٣١
*****  

 از قبل مصدق دمحم دکتر ايران ملی رهبر به   ...تهاجم تبليغاتی بر ضد
 رهبران همه. است مرداد ٢٨ خائنانه کودتای

 اند، بوده امپرياليستها افتراء قربانيان ملی
 عبدالناصر، جمال سوکارنو، مصدق،

 چاوز، کاسترو، فيدل آلينده، قاسم، الکريمعبد
   ...و مادورا

 Michael) "لودرز ميشائيل" دکتر آقای
Lüders)آلمان در خاورميانه امور کارشناس 

 در است سرشناس پژوهشگری و نويسنده که
 آن با همزمان و" کارد می باد کس هر" کتاب

 همان معرفی در خويش سخنرانی پيش در
 آنتونی: "کند می استناد زيرين مطالب به کتاب
 را مصدق اينکه از (Anthony Eden)"ايدن
 وی شد، نمی خسته کند مقايسه هيتلر با مدام

 جهان، نابودی مصدق هدف که کرد می اظهار
 مشترک ارزشهای ضد بر گری يکجانبه مبلغ

 متعصب، جهان، صلح برای خطر مبلغ غربی،
 تهاجمش در محاسبه غيرقابل نفرت، از پر

 در وی.".  است غربی ضد و غرب به نسبت
 مهم مسايل از يکی: "افزايد می ايران مورد
 کودتای آستانه در هدفمند سازیِ  عمومی افکار

 که بود حکومتی ضد شده ريزی برنامه
 امور وزير. خريدند می پول با را خبرنگاران

 با را مصدق ايدن آنتون آقای بريتانيا خارجه
 آنگلوساکسون مطبوعات و کرده مقايسه هيتلر
". زدند می وی به را مسکو جاسوسی اتهام
 های کارخانه در که کند می اشاره لودرز آقای

... مصدق: "... آوردند سازی عمومی افکار
 هيتلر" عنوان به غرب در که بود کسی اولين

  ". شد بدنام" دوم
 بايد که" آزاد دنيای" دروغپراکنی دستگاه البته
 ۶ادامه در صفحه ....          دنيای را آنها

. تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شرط ترک کنند
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است



   ۶صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ماه  اسفند –١٩٢شماره      ،   
 مجددا ناميد، اخالق و وجدان گونه هر از آزاد    ...تهاجم تبليغاتی بر ضد

 جامعه"خطر برای  در مورد مصر تابلوی
برداشت تا مبارزه مردم مصر به  را" جهانی

به نقل . تخطئه کند ارجمال عبدالناصر رهبری 
 از بعد: "از همان کتاب می توان چنين خواند

 که ناصر مصر جمهور رئيس مصدق مسئله
 خشم کرد ملی را سوئز کانال ١٩٥٦ سال در

 نسبت را فرانسوی و بريتانيائی گذاران سرمايه
 بايد که شد هيتلری نيز وی: برانگيخت خود به
 با که شود سرنگون سوئز کانال جنگ در

 آقای از کتاب نقل به(."نبود همراه موفقيت
  ).لودرز
 خود که ای عده را بشری ضد روشهای همين

 ساير برای و دانسته جهان مالک و ارباب را
 خورد تره نه و قايلند ارزشی نه دولتها و ملتها

 کار به" شمالی کره" کشور مورد در کنند می
 احترام و کشور اين حقوق از حمايت. برند می
 آن ملی حاکميت حق و ارضی تماميت به

 دين حاکم، ايدئولوژی حکومت، نوع به ربطی
 اصل يک به احترام بلکه ندارد، هرگز. ..و آن

 در جهان ممالک همزيستی بنيادی و اساسی
 نمی. است جهانی صلح به احترام و هم کنار
 می خود آن از جهان اربابان که را حقوقی شود
 به آنرا تبختر و قلدری با و خودسرانه و دانند
 دريغ ملتها و دولتها ساير از گيرند می کار

 رابطه پذيرش اساس بر دنيای متمدن. نمود
 نبايد و است نيامده پديد" گماشته و تيمسار"

 قلدرمابانه و تفکرنژادپرستانه اين که داد اجازه
 اين. شود بدل دنيا سرنوشت تعيين اصل يک به

 افکار و دروغ و تهديد با خواهند می کشورها
 دموکراتيک جمهوری مردم سازی عمومی

 به زيرا کنند محروم حيات حق از را کره خلق
 بر که کلفت گردن مشتی. رقصند نمی آنها ساز

 و اند نشسته جمعی کشتار سالحهای از انباری
 بشريت عليه جنايات و آدمکشی در آنها همه

 و اتهام از ای توشه با دارند سياهی کارنامه
 جمهوری" از و افتاده راه رياکاری

 حقوق از خواهند می" کره خلق دموکراتيک
 اين لحظه هر تا کند صرفنظر خود ملی

 خاک با را آنها کشور دانستند الزم آدمخواران
 توجه تبليغات اين دامنه به حال. نمايند يکسان

    .کنيد
 را العاده فوق جلسه ملل سازمان امنيت شورای

 فضا به شمالی کره موشک پرتاب تا خواند فرا
 انظار در را کشور اين و کرده محکوم را

 و تجاوز زمينه و ودهنم اعتبار بی جهان مردم
 آقای. "آورد فراهم را آن رهبری سرنگونی

 موشک پرتاب آلمان خارجه امور وزير
. داد قرار انتقاد مورد را شمالی کره دورپيمای
 وجود با که نوشتند غربی مطبوعات

 انبوه اعتراضات کدام(جهانی انبوه اعتراضات
 شمالی کره) توفان-قلدرها دروغپراکنی جز به

 پرتاب فضا به را خويش پيمایدور موشک
 کوانگ" فضائی ماهواره موشک اين با. کرد

 مدار به) درخشان ستاره"(٤-  سونگ ميون
   .".شد فرستاده زمين کره

 پيشينه سوء دارای و طلب جنگ ممالک
 مدعی آمريکا يا و ژاپن آلمان، نظير تبهکاری

 فنآوری اين از شمالی کره ترسند می که شدند
 اين با. کند استفاده اتمی بمبهای حمل برای

 تالش هر جلوی شود می دار خنده استدالل
 کشورهای همه ملی حاکيت حق از دفاع برای

    .گرفت را
 که است اين واقعيت

 و قانونی دولت چه هر
" شمالی کره" مشروع

 که کند می اعالم
 دموکراتيک جمهوری"

 حق دارای" کره خلق
 و بوده ملی حاکميت

 دارای است محق
 پژوهشهای مهبرنا

 و تبهکاران اين خرج به باشد فضائی
 امپرياليسم. رود نمی جهانی ژاندارمهای

 نيز آسمانها که است رسانده تصويب به آمريکا
 و دارد قرار امپرياليسم اين امنيت حريم در

 کشورها ساير ماهواره داند می محق را خود
 که آمريکا امپرياليسم. ببرد بين از فضا در را

 بمب هزاران و داشته دورپيما کموش صدها
 و شکن سنگر نويترونی، هيدروژنی، اتمی،

 به را اتمی بمب بار دو که امپرياليستی صوتی،
 به تا دهد می حق خود به است، برده کار

 نوع مورد در جهان مدير و آموزگار عنوان
 تصميم کشورها ساير قانونی حاکميت و زندگی
 متجاوز و راستعمارگ دولت. کند تهديد و بگيرد

 سالها را کره سرزمين که ژاپن نژادپرست و
 جنايت آسيا جنوب در و داشته خود استعمار در
 سرسام تجهيز پی در امروز است، کرده بپا

 قانون برخالف حتی آنهم و خود نظامی آور
 و راست جريانهای اين. است کشورش اساسی

 از نيستند اصولی هيچ به متعهد که فاشيستی
 می" شمالی کره" مشروع و قانونی دولت

 خود استقالل و حاکميت حق از خواهند
. باشد امپرياليستها اوامر تابع و کند صرفنظر

 به نوکرانش و امنيت شورای زورِ  با آمريکا
 زند می دست آميز تهديد و قانونی غير اقدامات

 تحريم با را شمالی کره جمهوری خواهد می و
 عراق گوئه،نيکارا کوبا، تحريم مانند اقتصادی

. وادارد تضعيف يا و تسليم به ايران يا و
 فاقد و است زور حرف امپرياليستها اين سخنان

" شمالی کره. "حقوقی و قانونی زمينه گونه هر
 بعد در و بوده ژاپن استعمار تحت در سالها که
 چنگ از را کشور شمال دوم جهانی جنگ از

 است سال ٦٠ حدود است، آورده بدر استعمار
 به صلح نه و بس آتش حال در آمريکا با که

 کره کشور آمريکا نيروهای. برد می سر
 بسر آنجا در هنوز و کرده شغال را جنوبی

 کشور اين در را خويش اتمی بمبهای و برده
 يک به نيستند حاضر که آنها. اند کرده انبار

 دموکراتيک کره با شرافتمندانه صلح قرارداد
 را کره طلبانه وحدت تالشهای و دهند در تن
 خواست در شمالی کره از بشناسند، رسميت به

 تامين جهت در قدمی کوچکترين کنند می
 قوای تقويت جهت در و داخلی انرژی مصرف
 ليبی و عراق مانند تا نزند دست خويش نظامی
 قرار امپرياليستها مانع بی تجاوز مورد بتواند

 دموکراتيک جمهوری" اين پرسيد بايد. بگيرد
 ژاپن و آمريکا از بايد که است"  کره خلق

   .برعکس؟ يا و بترسد
 کره حکومت محقانه و طلبانه استقالل اقدام اين

 و سازی شايعه و اتهام و دروغ از دريائی با
 از امپرياليستها. است شده همراه سازی جو

 تهديد از صلح، برای خطر از جنگ، خطر
 بسيار ما گوش به که عباراتی و جهانی جامعه

 جنايت زمينه تا رانند می سخن آيد، می آشنا
 اين نيست معلوم. کنند فراهم نيز را ديگری

 خودخواه کشور تا چند کيست؟" جهانی جامعه"
. باشند" جهانی جامعه" توانند نمی امپرياليستی

 جامعه. "هستند" جهانی جامعه" ضد آنها همه
 و کند می حمايت ملتها حاکميت حق از" جهانی

 دستيابی مسلما. امپرياليستی وئیزروگ از نه
 و ای هسته فنآوری به" شمالی کره" دانشمندان

 حفظ جهت در و مثبت امر فضائی دانش
 از ممانعت و ملی حاکميت حق و ملی استقالل
 کشور به امپرياليستها گسيخته افسار تجاوز

 جديد جنايت يک مانع اقدامات اين. است کره
. است یمترق بشريت و جهانی جامعه ضد بر

 خلق دموکراتيک جمهوری" ماهواره هنوز
 رئيس که نگرفته قرار زمين مدار در"  کره

 پارک ژنرال خانواده از که جنوبی کره جمهور
 العمر مدام جمهور روسای که گيرد می منشاء

 به است خواسته آمريکا از هستند، جنوبی کره
 دفاعی موشکهای جنوبی کره دور

 واقع در که دکن مستقر را (THAAD)"تهاد"
 عليه تهاجمی موشکهای استقرار برای ای بهانه
 آلمان خارجه امور وزير. است روسيه و چين

 جمهوری" به نسبت آميز تهديد لحنی با
 :اين که داشت ابراز" کره خلق دموکراتيک

 ٧ادامه در صفحه .....    ديگر بار کشور"

 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا

  !گليسی ديدن کنيداز فيسبوک توفان ان
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 

  



   ٧صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ماه  اسفند –١٩٢شماره      ،   
 نيجامعه ب یهارا به هشدار شيخو یتوجه یب   ...بر ضد یغاتيتهاجم تبل

 کي: "پرتاب موشک را  یو". نشان داد یالملل
 یخواند که ب زيآم کيمسئوالنه تحر رياقدام غ

که  تيامن یرا به قطعنامه شورا شيخو یتوجه
 یاست، نشان م یملل الزام یآن برا یاجرا

 یمنطقه را بباز تيبار امن نيچندم یدهد و برا
ره چالش ک نيا: "کرد که ديتهد یو". رديگ یم

بدون پاسخ  دينبا ینسبت به جامعه جهان یشمال
خون  یبو ديتهد نيروشن است که از ا". بماند

با  یجهان یژاندارمها یو مشت ديآ یو تعفن م
 یدر جهان، برا نيننگ یخيسوء سابقه و تار

کشند و تنها با  یممالک مستقل خط و نشان م
  .نديگو یسخن م ديزبان تهد

فاحش تعداد  نقض"پرتاب موشک را  کايآمر
 یسازمان ملل، اقدام یفراوان قطعنامه 

و جان  دينام" ثبات کننده یو ب زيآم کيتحر
موجب " اقدامات مهم"کرد که با  ديتهد یکر

  ."حساب پس دهد یخواهد شد که کره شمال
در  یبعد از محکوم کردن کره شمال هيروس

 یالملل نيپرتاب موشک که آنرا نقض توافقات ب
 نيچن: "همزبان شد و گفت کايداند با آمر یم

کره و  رهيتضادها در شبه جز دياقدامات به تشد
ما "، "شوند یمنجر م ايآس یشمال شرق

 یکه کره شمال ميبرس جهينت نيبه ا ميمجبور
ن الملل را به صورت يحقوق ب گريبار د کي

  "لگدمال کرده است زيآم کيتحر
 Shinzō)"آبه نزويش"جمهور ژاپن  سيرئ

Abe) مشتبه شده  زيامر بر خودش ن ايکه گو
است، پرتاب  یکه از نژاد برتر و آسمان

ما : "محکوم کرد و گفت دايموشک را شد
   ".ميرا اجازه ده یکار نيچن ميتوان یمطلقا نم

 یو قانون یاست که از نظر هر دولت مل روشن
 یاش پافشار یمل تيکه بر دفاع از حق حاکم

به زور سازمان ملل که  یکند، قطعنامه ها یم
ملل و  یو بر ضد روح دوست ستهاياليامپر

 یم بيبا رشوه و زور به تصو یصلح جهان
هر . هستند یقانون یرسند، فاقد هر گونه مبنا

و رشوه کسب شده  ديدکه با زور و ته یامضائ
اعتبار  یجهان ب یحقوق یباشد، در تمام نظامها

قطعنامه  کايآمر سمياليبا فشار امپر. است
جمهور "بر ضد  تيمنا یشورا ١٧١٨

 بيدر گذشته به تصو" خلق کره کيدموکرات
 یجنگ و آدمخوار یاست که از آن بو دهيرس

کند که ناقض  یو کره را متهم م ديآ یم
است و به  یجهان یها نامهمصوبات و توافق

. گذارد یاحترام نم یکائيآمر یقطعنامه ها نيا
 ديبا یکره شمال: "کردند ديآنها  در آن ق

و  یکشتار جمع یسالحها ،یهسته ا ساتيتاس
که  یهائيکشت. را نابود کند مايقاره پ یموشکها

توانند متوقف  یبرند م یم یکاال به کره شمال
و  یجمع کشتار یسالحها افتني یشوند و برا

خورند مورد  یکار م نيکه بدرد ا یکاالهائ اي
 ايافراد و  یها یدارائ. رنديقرار گ ديبازد

 یکره شمال یحاتيرنامه تسلکه در ب یبنگاههائ
از  چکداميه. شود یدست دارند مسدود م

 یاجناس تجمل ستندياعضاء سازمان ملل مجاز ن
منشور  ٧قطعنامه به ماده ". به کره صادر کنند

داند  یملل متحد که استفاده از زور را مجاز م
   .کند یاستناد م

در " خلق کره کيدموکرات یجمهور" ريسف
 یعلن یريموضعگ کي سازمان ملل متحد در

 یسازمان ملل را به درست تيامن یروش شورا
و در مقابل  دينام" روش گانگسترها"

 کياقدام  نيکرد ا ديتائ یخبرنگاران به درست
 کيدموکرات یاعالن جنگ آشکار به جمهور

به  ار یخنده دار است که ملت. خلق کره است
 یاز حقوق قانون رايمحکوم کنند ز یگرسنگ

 یبيعوامفر یکند و آنوقت برا یمدفاع  شيخو
به صورت  تيامن یقطعنامه شورا کيدر 
اعضاء سازمان ملل : "شوند یمدع زيآم نيتوه

به کره صادر  یاجناس تجمل ستنديمجاز ن
هاوانا  گاريمشکل کشور کره س یتو گوئ". کنند
و  یبيعوامفر. استواکر  یجان یسکيو ايو 

 تيو هو تياز شخص یبخش زين یلوده باز
) توفان(رانيحزب کار ا. است یستياليمپرا

را " خلق کره کيدموکرات یجمهور"اقدامات 
خود مثبت  یمل تيدر دفاع از حق حاکم

. دهد یقرار م ديکرده و مورد تائ یابيارز
به  رانيکشور برخالف رهبران ا نيرهبران ا
   .ندادندتن در  ميننگ تسل

                     *****  
    شود به بهانه حقوق حقوق ملل را نمی  

کسانی که حقوق ملل . بشر لگدمال کرد
را نقض می کنند ناقض حقوق بشر نيز 

 نقض حقوق ملل يعنی نقض . هستند
   حقوق همه مردمان همان کشور

ن ماره و یک     رو ند ۱۱۶ ال  ۲۰۱۶   مارس ۱۳۹۴ اه م  ا
toufan@toufan.org    ی ی رو ان ب ر ال            www.toufan.org    کارا
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 وحدت، سرچشمه نيرو، و نيرو، ضامن پيروزيست

  منتشر شد ١٣٩۴ ماه اسفند ١١۶مقاالت توفان الکترونيکی شماره ( 
  )آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

تسليم جمهوری اسالمی به  ،ــ است ادامه خيمه شب بازی ديروز خيمه شب بازی امروز،ــ  !م کنيم اين مضحکه را تحري 
به يکسال زندان تعزيری را شديداً  حکم دادگاه اسالمی عليه رضا شهابی،ــ رابطه با طبقه کارگر امپرياليستها و پيآمد آن در

سخنی ،ــ مافيائی اسالمی واوضاع ناهنجار کنونی،ــ ٩۵تمزد سال بيانيه تشکل های کارگری در رابطه با دس،ــ محکوم ميکنيم
مصاحبه فيسبوک توفان انگليسی با جعفر پاکنيا، مسئول ،ــ انقالب بهمن چه می آموزد؟،ــ ايران کوتاه درمورد بحران آب در

        ؛ــ درمورد اوضاع سوريه) توفان(روابط بين المللی حزب کارايران
  پاسخ به چند سئوال  و گشت وگذاری در فيسبوک 



 
     

  پسندد ا میپوتين تزاريسم ر
درباره معاشقه پوتين با «

 »تزار
پوتين، اين قهرمان ناسيونال شوينيسم 

اعاده حيثيت از گذشته «روسيه، اين پهلوان 
در سخنرانی » بزرگ و نيرومند روسيه

جبهه «ژانويه خود در جلسه  ٢۵دوشنبه 
، ضمن تأکيد بر آنچه »خلقی سراسر روسيه

ظمت کرد و تأييد ع ن اشاره میآهمواره به 
و خدمات شوروی سوسياليستی در زمينه 
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياست 

من « :ن است کهآباز هم بر ؛خارجی و غيره
اما او کمونيسم را نه . »کمونيسم را ميپسندم

به خاطر کمونيسم و وحدت سوسياليستی 
خلق های شوروی، بلکه به آن دليل پسنديده 

ی عظيم و و ميپسندد که توانسته است کشور
متشکل از ملت های گوناگون را تا سطح 
باالی رشد اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

برای او ـ حداقل با استدالالت . جهانی برساند
قبلی وی ـ اتحاد جماهير شوروی 

عظمت، بزرگی «سوسياليستی توانسته است 
  ۴در صفحه  ادامه...    روسيه» و وحدت

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

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

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

جمهوری دموکراتيک "تی بر ضد تهاجم تبليغا
 زورگوئی و غير قابل پذيرش است" خلق کره

خود بشری ضد و تهاجمی سياستهای بردن کار به در امپرياليستها روشهای از يکی
در نفوذ با خويش،" دموکراتيک" سازی عقيده های کارخانه در تا است، دروغپراکنی

جنايات و ملل حقوق نقض و اجمته برای توجيهی ی زمينه جهان، سراسر مردم افکار
" دموکراسی و آزادی" از دفاع بهانه به ويتنام به تجاوز. آورند فراهم بشری ضد

در تقلبی سازی صحنه يک با و جنجال رو جا با شمالی ويتنام به تجاوز گرفت، صورت
اهداف تا گرفت صورت آمريکا اکاذيب پخش اداره توسط) Tonking"(تونکن" خليج
بلندگوهای نخست عراق، به تجاوز در شوند، نابود شمالی ويتنام در سدها و نظامی غير

صدام جمعیِ  کشتار سالحهای و بمبها از و ساختند را" شرّ  محور" افسانه تبليغاتی،
ميليون يک از بيش قتل به و بوده ساختگی و دروغ آنها همه که ،راندند سخن حسين
ضد بر سمی گازهای که کردند معرفی یجان را اسد بشار شد، منجر اميد پر انسان

در" انقالبی" شعارهای با دادند دستور شان مايه بی عمال به برد، می کار به مردمش
رهبر اسد بشار و ليبی رسمی و قانونی رهبر قذافی معمر تصاوير بر و بيفتند راه دنيا

در. کنند توجيه را آنها همه قتل و بزنند باطله مهر موذيگری با سوريه مشروع و قانونی
. گردند می جمعی کشتار سالحهای و اتمی موهومی بمبهای دنبال به هنوز ايران مورد

وبود  فلسطين مردم منتخب سازمان که را) حماس(فلسطين اسالمی مقاومت سازمان
هایسازمان دارد هوادار ميليونها و است حکومت در که لبنان هللا حزب سازمانهمچنين 

اين به که دادند فرمان جهان در خود عمال به وی خوانند و م خواندند تروريستی
سياست اين. بزنند دامن امپرياليستی دولتی تروريسم تقويت و صهيونيسم نفع به دروغها

از ساختن عفريته سياست اين ممالکشان، به تجاوز از قبل مخالفان، از ساختن ديو
سزای به را کشورهايشان مردم تا ميهنپرست، و دموکرات و مستقل کشورهای رهبران

. دارد طوالنی سابقه برسانند، استعمار و امپرياليسم مقابل در مقاومتشان و اعتراضات
به هنوز و پوشاندند اتهام و دروغ از کوهی با را جهان پرولتاريای کبير رهبر استالين

ای هعد و ببرند بين از را سوسياليسم دستآوردهای ارزش تا دهند می ادامه دروغها اين
دامن امپرياليستی هنگفت کمکهای مالی با دروغها، اين به رويزيونيستها همدستی با هم
که را بنجلی هر و گرفت ناديده ها ارزيابی در آنرا نبايد که است واقعيات اين. زنند می

  .پذيرفت زر سکه عنوان به کنند می عرضه آنها جمعی اغوای دستگاهای و امپرياليستها
 Kim)"اون جونگ کيم" آقای" کره خلق دموکراتيک جمهوری" هبرر سراغ به حال

Jong-un) دموکراتيک جمهوری" کشور اين رسمی نام که است اين جالب. اند آمده
نام" شمالی کره" از اصرار با" جهانی تعهدات به وفاداران" اين ولی است،" کره خلق
نام با را کشور اين واهندخ نمی و ترسند می" دموکراتيک" واژه اين از زيرا برند می

آموزش به که آنها برای .است کشور اين مردم به توهينی خود اين که بنامند آن اصلی
کنيم می يادآوری پوزش با بيآموزند تاريخ از خواهند نمی و دهند نمی اهميت تاريخ از
برای خطری کند، نابود را جهان خواهد می وی: کنند دقت برشمرده صفات اين به که
غربی مشترک ارزشهای به است، بدجنس است، ديو است، ديوانه است، جهانی لحص

تکرار با آنوقت و شمارند می بر آنها را صفات اين. است هيتلر دارد، يکجانبه برخورد
قربانيان چهره از تا گردانند می متحقق را خويش سياستهای ها، زشتکاری و معايب اين
به مربوط برشمرده صفات اين نکنيد، اشتباه. کنند اپيد دست خود مقاصد به افتراء اين

  ۵ ادامه در صفحه ...     مربوط بلکه نيست، کره خلق دموکراتيک جمهوری رهبر
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