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اعتراضی در شرایط تعمیق بحران  - نظری بر جنبش کارگری

 اریدسرمایه
 

جمعی روی دو مسئله، روی دو معضل جدی، که آینده و هاى اخبار و گزارشات رسانهى عمومی بشری و کلیهامروزه افکار 

 :اری را رقم خواهند زد، تمرکز یافته استدبود و نبود نظام سرمایه

ت و ، تهاجماهااری ــ امپریالیستی جهانی؛ دومی و به تبع آن، جنگداولی ــ بحران ساختاری رو به تعمیق نظام سرمایه

 .و کشورهای مختلف جهانها تجاوزات یکی بعد از دیگری امپریالیسم جهانی در شکل و هیبت تروریستی به خلق

تواند فقط در همین عرصه،  توانست و نمی اری نمیداین، یک امر قانونمند و طبیعی است که بحران مالی ــ اقتصادی سرمایه

. ساختار مالی ــ اقتصادی اروپا و آمریکا در گرداب رکود عمیقی گرفتار آمده است. دیگر نظام را فرا نگیردهاى محدود بماند و عرصه

پولی یورو ى کشور ناحیه 37آماری؛ یورواستات، از ماه آوریل تا ژوئن سال جاری، رشد اقتصادی هاى طبق آخرین اخبار و گزارش

اقتصاد آمریکا نیز که به ادعای بانک . رده استدرصد سقوط ک 2/9کشور عضو شورای اروپا به کمتر از  27ى و به طورکلی، همه

شود، میزان رشد تقریباً مشابهی را نشان  ترین اقتصاد جهان شمرده می لمللی، بزرگاجهانی، به عبارت دیگر، انبار پول سارقان بین

آتی هاى و سالها ن در ماهاری جهادترین کشورهای سرمایه سیر نزولی رشد اقتصادی پیشرفتهى برآوردهای مقدماتی از ادامه. دهد می

 0و نیم تریلیون دالر فراتر رفته، اقتصاد فرانسه در طول  2تریلیون دالر و آلمان از  3۱میزان بدهی خارجی آمریکا از . دهد خبر می

شورهای کى اینها پیامدهای بسیار مخربی برای جامعه، نه تنها در حوزه ىهمه. را نشان می دهدماه گذشته، حتی کمترین میزان رشد 

در . رود بیکاری و فقر عمومی فراگیر شده و دائماً رو به فزونی می. امپریالیستی، بلکه، در سراسر جهان به ارمغان آورده است

شاخص بیکاری . هزار فرصت شغلی از بین رفته است 799میلیون و  2رگانی این کشور با چین، زآمریکا تنها در اثر کسری تراز با

رشد دم افزون بیکاری در دیگر کشورهای . درصد گذشته است 32اقتصاد اروپا و ایاالت متحده آمریکا از مرز  ترین در آلمان، بزرگ

ى بیکاری در کشورهای کمتر توسعه یافته. تر است اری پیشرفته، مثل انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا از این هم وخیمدسرمایه

ند، با چشم پوشی بر عدم انطباق اورشکستگی کامل قرار گرفتهى ایتالیا که همگی در آستانهاروپائی مثل یونان، پرتقال، ایرلند و حتی 

بیکاری . بیش از نیمی از جوانان این کشورها جویای کارند. دهد درصد را نشان می 2۱موجود، باالی هاى آمارهای رسمی با واقعیت

 ۰9ذبی مانند دستفروشی و فروشندگان دوره گرد، به باالتر از عمومی دارد و بدون احتساب مشاغل کاى در بخش شرقی اروپا، جنبه

افزایش بیکاری، هیچ مفهوم . داند آمار حتی ساختگی نمیى به همین سبب هم، هیچ ارگانی خود را ملزم به ارائه. رسد درصد می

 .دیگری جز افزایش فقر و کاهش مصرف کننده و تعمیق بحران ندارد

شدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اخالقی گرفتار  هاىگردانندگان نظام در چنگال بحران در چنین شرایطی، که مدیران و

 هاىدروغ، کالشی، کالهبرداری. راهبردی نیستند ى، دیدارها و گفتگوهای مستمر، قادر به تدوین هیچ برنامههارغم اجالسه ند، باآمده

امروز را به فردا برسانیم " دکانهوکتزاز آنها با پیروی . مبدل شده است و مدیریت نظام هالومپنانه و زورگیری به سیاست رسمی دولت

دولتی را دو  هاىملی کشورها در خزانه هاىاندوخته. گذارند نمایش میه ، ندانم کاری و ناتوانی خود و نظام را ب"شود تا ببینیم چه می

سسه و مرکز کار و تولید را به تعطیلی کشاندند و صدها هزار ؤاران تقدیم کردند؛ هزاران مدو انبارهای پول سرمایه هادستی به بانک

افزایش سن بازنشستگی، حقوق و مستمری بازنشستگان را به  ىشاغلین آنها را به صفوف اردوی عظیم بیکاران روانه ساختند؛ به بهانه

دستاوردهای  "ریاضت اقتصادی"ان مصادره کردند؛ حقوق و دستمزد شاغالن را تا حد ممکن پائین آوردند؛ تحت عنو هانفع بانک

زندگی را یکی بعد از دیگری پس  هاىخدماتی اجتماعی و دیگر عرصه ىمبارزه و پیکار تاریخی کارگران و زحمتکشان در عرصه

ا این ب... ورشکستگی نظام بانکی جلوگیری کننداز یش دادند، تا ارا دو تا سه برابر افز هاتحصیل در مدارس و دانشگاه ىهزینه. گرفتند

دیگر  ىجنگ و تجاوز علیه ىنیافتند و گرهی از انبوه معضالت و مشکالت اجتماعی باز نشد، سیاست کهنهرا کار  ىوجود، چون چاره

بسته ماند ملی آنها در پیش گرفتند، اما راه خروج از بحران همچنان  هاىمنظور فعال سازی بازار اسلحه و یغمای ثروته کشورها را ب

رود  اری جهانی هر چه بیشتر در باتالق فرو میددهند، که نظام سرمایه اخیر نشان می هاىد و تنزل اقتصادی ماهو سیر سعودی رکو

 .و موجب تشدید فقر، محرومیت و تباهی در جامعه و افزایش شدید فساد، رشوه خواری و خودسری در میان سران نظام گردیده است

. ندای بیش از پیش آشکار شده و گورکنان آن وارد میدان کارزار نهائی شدهاردبدین ترتیب، پوسیدگی و کراهت نظام سرمایه

هزار انسان، به بهای استثمار و بردگی هر  ــاری به بهای خون هزاردحیات سرمایه ىکند که هر دقیقه ادامه دیگر کمتر کسی تردید می

 .شود تر انسان تمام می چه بربرمنشانه

فکری و دستی، این تولیدگران تمام نعمات و نیازهای مادی، فکری و  هاىعرصه ىهمه هم از این رو، کارگران و زحمتکشان

اری بر جهان تحمیل کرده است، امروز دیگر به نبردی پایانی، دناهنجاری که نظام سرمایه هاىمعنوی انسان با شناخت و درک واقعیت

استعماری و دفاع  ــ و تجاوزات امپریالیستی هاجنگ ىه علیهموازات مبارزه آنها ب. ندابه رزمی سرنوشت ساز با نظم موجود برخاسته

بشری، به اعتصابات و  ىآینده هاىمطمئن خود و نسل ىاز صلح و امنیت جهانی، برای احقاق حقوق انسانی خویش و برای تأمین آینده

انسان کار و زحمت را شاهد  هایلیونتمام کشورهای جهان، اعتراضات و اعتصابات م هم اکنون تقریباً . ندااعتراضات گسترده دست زده

بر شماری حتی . نظام حاکم را هدف گرفته است ىفرسوده ى، درست بنیان و شالودهاىامواج عظیم اعتراضات و اعتصابات توده. است

ی گرچه خارج از حد ظرفیت این نوشتار است، ولی ئصنفی و سندیکا هاىاعتراضات، اعتصابات کارگری، گروه ىوار همه فهرست

ه اری بدنظام سرمایه ىعظیم کار و زحمت را در مبارزه علیه هاىکر شماری از آنها، تصویر زنده و ملموسی از مبارزات تودهذ

 .نمایش خواهد گذاشت

مختلف  هاىکارکنان و شاغالن بخش ىجهان شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده ،ماه گذشته سال جاری میالدی 0طی همین 
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توان به تجمعات اعتراضی و اعتصابات در پاالیشگاه نفت آبادان،  از میان آنها، می. ی و اجتماعی بوده استتولیدی، صنعتی، اقتصاد

سسات آموزشی و به فقدان امنیت شغلی، تعویق در پرداخت دستمزدها، افزایش قیمت مسکن و ؤو م هاپتروشیمی، ساختمانی، دانشگاه

 الن سیاسی، کارگری، دانشجوئی و زنان در ایران؛ فعاالن ضدابا دستگیری فع سبد غذائی خانوارهای کارگری، در مخالفت ىهزینه

و بخش هواپیمائی در بسیاری از کشورها از جمله در فرانکفورت آلمان؛ اجتماع  هااری در فرانکفورت؛ کارکنان فرودگاهدسرمایه

مشهور به  هاىدرصدی 00رکزی اروپا و جنبش در نزدیکی ساختمان بانک م "اشغال فرانکفورت"اری موسوم به دسرمایه فعاالن ضد

در آمریکا؛ اعتصاب و تظاهرات دانشجویان کانادا؛ اعتصاب پزشکان و شاغالن بهداشت و تندرستی و کارکنان  "اشغال وال استریت"

هزار  33؛ اعتصاب راه آهن پرتقال؛ اعتصاب آتش نشانان، رفتگران مترو و رانندگان اتوبوس در لندن در هنگام مسابقات المپیک لندن

همه  هزار نفر؛ اعتراض تقریباً  3۸9لمنفعه در آمریکا با شرکت اکارکنان بخش خدمات عام ىمعلم در استرالیا؛ اعتصاب گسترده

 ىفقیر علیه هااری و انعقاد قراردادهای اسارت بار آن با آمریکا؛ اعتراض میلیونددولت سرمایه ىجنوبی علیه ىمردم کره ىروزه

نفر از کارکنان متروی بوئنس  2۱99هزار نفر از معلمان در اردن؛ اعتصاب  ۱در در هنگ کنگ؛ اعتصاب بیش از مشتی میلیار

اقشار  ىهمه روزه آیرس، پایتخت آرژانتین؛ تظاهرات کارگران و کارکنان معادن شیلی؛ تظاهرات، اعتصابات و اعتراضات تقریباً 

 ىشهر این کشور در اعتراضات علیه ۸9شرکت یک و نیم میلیون نفر از مردم اسپانیا در  مختلف مردم یونان، ایتالیا، اسپانیا، از جمله،

چنین، اعتراض  به شمال کشور و هم هاراه ىکاران اسپانیا و بستن همه اعتصاب معدن ىدولت؛ ادامه "ریاضت اقتصادی"سیاست 

هزار نفر از کارکنان آن از کار بیکار خواهند  399کارکنان راه آهن اسپانیا به خصوصی سازی راه آهن که در صورت اجرای آن، 

 .نفر زخمی شدند ۸9تن از آنان کشته و بیش از  14کاران آفریقای جنوبی که در اثر دخالت خشن پلیس،  شد؛ اعتصاب معدن

انکار ناپذیر دهد، ولی گواه  نشان نمیرا اری دنظام سرمایه ىانقالبی علیه ىهااگر چه همین موارد ذکر شده تمام ابعاد خیزش

کار و زحمت  هاىعزم راسخ توده ىاری در مقیاس جهانی و نشاندهندهداقتصادی نظام سرمایهــ  وخامت هر چه بیشتر اوضاع مالی

این اوضاع و احوال شکی نیست که از یک سو، تشدید تنشها و تشنجات، تالطمات و مناقشات سیاسی و . زیر کشیدن آن استه برای ب

امنیتی جامعه و  ــ تر کردن فضای پلیسی را به تنگ هامبارزان را در پی خواهد داشت و از دیگر سوی، دولتتشتت فکری در بین 

 ىتشدید سرکوب مبارزان وادار خواهد ساخت، ولی این هم از هم اکنون روشن است که کارگران و زحمتکشان متشکل در حزب طبقه

زم سرنوشت ساز پیروز بیرون خواهند آمد، زنجیرهای استثمار و بردگی را از دست کارگر، با مبارزه و پیکار آگاهانه، از میدان این ر

 .اری را برای همیشه خواهند بستدو پای خود خواهند گسست و دفتر عمر سرمایه
 

* * * * * * * 

 

 74و شهریور تابستان قتل عاممناسبت ه ب
 کنند ی میمسببین این فاجعه در دادگاه خلق ایران بیتاب ىمردم برای محاکمه

 

، رژیم فاشیستی جمهوری ۰7 و شهریور تابستان در. گذاریم می سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را پشت سر چهارمینو بیست

شکست را  مجبور به سرکشیدن جام زهر گردید و رسماً  سوز اسالمی به رهبری خمینی جالد که پس از هشت سال جنگ خانمان

خویش عفریت مرگ را بر باالی سر زندانیان به پرواز و تثبیت حاکمیت مافوق ارتجاعی ن مردم پذیرفت، برای ارعاب و دوختن دها

چنان حمام . آویخت به دار درآورد و با بیرحمی و شقاوتی غیرقابل توصیف هزاران انسان پر امید را در بیدادگاه اسالمی تیرباران و یا

از زندانیان سیاسی و  هاپاکسازی زندان رژیم بقای منحوس خویش را در. ستتاریخ معاصر ایران کم نظیر ا خونی به پا داشت که در

 خمینی خون آشام صریحاً . برد آزادیخواهان فروى هدید و چنگال خونین خویش را بر گلوی مخالفین و هم سرکوب و ارعاب جامعه می

 :فرمان داد

 

دشمنان اسالم را نابود كنید، در  سریعاً  .ش اعدام استاگر بر سر نفاق باشد حكم ،در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله« 

نقل از جواب به سؤال پسر )» .همان مورد نظر است تر انجام گردد در هر صورت كه حكم سریع هامورد رسیدگى به وضع پرونده

 (خمینی

 

 حزب کارى هعضای رزمندمهری پاشاکی از ا فرهاد ،(کیومرث) آلیان حجت، (هاشم) ، رفقا مهدی مهرعلیانشوم این کشتار در

خاوران سند .این رفقا جان تسلیم کردند اما تسلیم نشدند. شهادت رسیدنده ب مبارزین دیگر چون خیل عظیمی از نیز هم( توفان) ایران

 ، که امروز در زندانی که خود در بنایجنایت تمامی دست اندرکاران نظام جمهوری اسالمی است و اصالح طلبان از قدرت رانده شده

نیز دستشان به خون  کنند، آن نقش ایفا کردند، اسیرند و به پست وزارت خود در دردستگاه والیت فقیه خمینی همچنان افتخار می

، کشتار و سربه ۰7مردم ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و شهریور . آزادیخواهان آغشته است و باید حساب پس دهند

ترکمن  ایران، چه درهاى دانشگاه کردستان، چه در یخواه از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسالمی، چه دردنیست کردن مبارزین آزا

 .دنکن بی تابی میدر دادگاه خلق  کل نظام جمهوری اسالمی  ۀد بخشید و برای محاکمنرا هرگز نخواه... صحرا و

نباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را گرامی جا ىیاد همه  ۰7 و شهریور تابستان ىسالگرد فاجعه چهارمین در بیست و

 .تبدیل کنیم و آن را به سالحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان رژیم اراذل و اوباش جمهوری اسالمیبداریم 
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 هاىکه میهن ما مورد تهدید و خطر تجاوز نظامی است و تحریم ۰7و شهریور تابستان ىسالگرد فاجعه چهارمین و در بیست

فشارد، باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم تا امپریالیست آمریکا و متحدینش از  بشری اقتصادی گلوی کارگران و زحمتکشان را میضد 

و اشک تمساح ریختن برای جانباختگان راه آزادی به عنوان ابزار تبلیغاتی  ۰7و  ۰9 هاىکشتار انقالبیون و مبارزین سیاسی در سال

 .د جویند و جنبش را به کجراه برنددر جهت اهداف شومشان سو

شفاف به معرکه گیری مشغول است و از  07و  09 هاىمناسبت کشتار ساله سران رژیم ب ىدر قالب محاکمه که تریبونال لندن

و  تحریم اقتصادی قبال گیری در از موضع و رود طفره می هامورد دریافت کمک مالی و تبلیغاتی از امپریالیست سازی سیاسی در

 ىیوگسالوی و محاکمه ىکه موافق بمباران و تجزیهپیام اخوان آقای ورزد و به همکاری با  امتناع می ایران ر تجاوز نظامی بهخط

مفتخر  ،باشد وامروز نیز موافق تحریم اقتصادی ایران می هاگ بودی تریبونال امپریالیست در رئیس جمهور یوگسالوی میلوسویچ

مقابل تحریم و تجاوز  نیروهائی که پایشان در. رژیم اسالمی و تشکیل دادگاه خلق باشد رزه علیه  نمی تواند مدافع صمیمی مبا؛است

به  ،آلودگی به امپریالیسم. بین مردم ایران کسب نمایند توانند اعتباری در و فاقد صمیمیت مبارزاتی هستند نمی لنگد نظامی به ایران می

 .   بخشد کسی اعتبار نمی

 

 !74 و شهریور جانباختگان تابستان ىگرامی باد خاطره

 !دست مردم ایرانه ب اری جمهوری اسالمیدسرنگون باد رژیم سرمایه

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 

 (توفان)حزب کارایران
 3193 شهریور

www.toufan.org 

toufan@toufan.org 
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ى کراتیک و مبارزهودم هاىچرا مبارزه در جهت کسب خواست

 ضد امپریالیستی، الزم و ملزوم یکدیگرند؟
 

امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود بدانیم، حق تعیین  ىگیری مردم در همه اگر دموکراسی را به مفهوم تصمیم

که رژیم آینده و ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  این. دموکراتیک مردم ماست هاىترین خواست ن از بنیانیسرنوشت ملت ایرا

آن چگونه باید باشد موضوعی است داخلی که فقط ملت ایران باید در مورد آن تصمیم گیری کند و هیچ نیروی خارجی و قدرت 

 .میهن ما را ندارد ىاسی آیندهثیر گذاری در روند حیات سیأت دخالت و استعماری حق

بنابراین هر حزب و سازمان و شخصیت سیاسی که صادقانه و صمیمانه مدعی دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران است 

با هر گونه مداخله گری و تحریم و تهدید و تجاوز نیروهای استعماری که قصد پایمال کردن این  ،داند با تمام توان خود را ملزم می

ترین حق دموکراتیک مردم را دارند و هدف واقعیشان تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور در جهت منافع  اىپایه

 .باشد، مقابله کند شان می غارتگرانه

ینیست پژاک، وناسیونال شو هاىاپوزیسیون راست و وابسته و مزدور رژیم از جمله سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و گروه

آذربایجان و تمام منشعبات جریان ضد  هاى بلوچستان و االهواز در خوزستان و پان ترکدموکرات کردستان، جندههلا کومله، حزب

مدافع  همگی مدعی مبارزه با دیکتاتوری حاکم و ،کمونیستی و ضد کارگری پیرو تز ارتجاعی سناریوی سیاه و سفید منصور حکمت

و  هال با نفی حق تعیین سرنوشت ملت ایران به دست خودش و اتکاء به امپریالیستحقوق دموکراتیک مردم ایران هستند ولی در عم

 ،به گردن انداخته ند و یوغ نوکری استعمارگران را رسماً ادروغین و پلید و خائن و مزدور خود برداشته ىنقاب از چهره هاصهیونیست

 .را عهده دار شوند هایاو کرز هابزنند نقش چلبی خواهند رقم برای مردم ما می هاکه امپریالیست اىتا بتوانند در آینده

میلیونی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا  هاىاز طرف دیگر مبارزه در جهت کسب و حفظ استقالل ملی بدون اتکاء به توده

را به خاک  هایستفاش ىاگر ملت شوروی در استالینگراد پوزه. و روشنفکران و نیروهای انقالبی و مترقی و مردمی امکان پذیر نیست

متجاوزین آمریکائی را در خلیج  هابزرگترین ارتش جهان را به زانو درآوردند، اگر کوبائی هامالیده و حماسه آفریدند، اگر ویتنامی

اری جمهوری درژیم  سرمایه. و رهبری متکی به کارگران و زحمتکشان میهنشان بود هاخاطر وجود حاکمیته شکست دادند ب هاخوک

اران و بزرگ مالکان و تجار بازار را در پیش گرفت و با سرکوب دراه خدمت به کالن سرمایه ،با خیانت به اهداف انقالب اسالمی که

، امروز تنها اتکایش به نیروهای مزدور نظامی و انتظامی و اطالعاتی هاکارگران و زحمتکشان و نیروهای مترقی و ملی و کمونیست

http://www.toufan.org/
mailto:toufan@toufan.org
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افیای حاکم است و بیشتر از دشمن خارجی از مردم وحشت دارد و امنیت و تضمین بقاء حاکمیتش و مشتی شعبان بی مخ چماق دار و م

 .تواند از استقالل و منافع ملی مردم ایران دفاع کند نمی ،کند را در مذاکرات از استعمارگران طلب می

دموکراتیک و ضد  ىجه مبارزهدر طول حیات خود همواره و بی تزلزل بر ضرورت توجه به دو و( توفان)حزب کار ایران 

نیروهای آزادیخواه و مترقی و مردمی باید  ىکارگران و زحمتکشان و کلیه. کید داشته استأامپریالیستی و جدائی ناپذیر بودن آن ت

 و مزدوران آنها از حق تعیین سرنوشت هاامپریالیست هاىضمن تقویت صفوف خود و تحکیم اتحاد و همبستگی ملی ضمن افشاء توطئه

رژیم جمهوری . گری و تحریم و تهدید و تجاوز نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی مقابله کنند  خود دفاع کرده و با هرگونه مداخله

 هاىانسان ىماند میهن عزیز ما ایران است که متعلق به کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و همه اسالمی رفتنی است، آنچه می

ملت ایران یکپارچه و متحد از میهن خود در مقابل هر قدرت . نداو شکوفائی و سربلندی آن تالش کرده شریفی است که در راه رشد

 .شان رقم بزنند ش را مطابق با منافع غارتگرانهااستعماری دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا آنها آینده

 

* * * * * * * * 

 
 گشت و گذاری در فیسبوک

 

 ملی؟ هاىجنبش منطقه وهاى بین خلق چرا مخالفت با همبستگی
 

در ایران و بی  هاو صهیونیست هاامپریالیست هاىتبلیغ نفرت ضد فلسطین و ضد لبنان و ضد عرب، بی توجهی به دسیسه

ضد رژیمی بدون همبستگی با  ىمبارزه.سود جنبش دموکراتیک مردم ایران نیسته منطقه ب هاىتوجهی به امر همبستگی میان خلق

 .اجانب بی سرانجام و محکوم به شکست است ىو مبارزه علیه اهدیگر خلق

خوش نیامد وبا تکبر روشنفکری اظهار فضل "  منطقه هاىخلق و همبستگی بین خلق" ىبرخی از مدعیان چپ مذاقشان با کلمه

  :نمودند که

 

ت تعریف گردد توانس نام بورژوازی ملی میه ب اىگشادی است که با موجودیت جنازه ىخلق یک کیسه ىکلمه« 

ش هم اسیاسی ىو مفهوم داشت ولی امروزه دیگر در کشورهای ما ساختار مادی بورژوازی ملی وجود ندارد و نماینده

سر آمده ه ملی ب ىاری ملی و متوسط وطنی را بلعید و دوران  مبارزهدسرمایه هاىامپریالیسم تمام جناح. وجود ندارد

 . ». است

 

خرده بورژوازی و تولید کوچک همواره بورژوازی  هاىند که از الیهانوز نخوانده و نفهمیدهاین دوستان نادان و پرمدعا ه

جهان نیست، بلکه برعکس امروز  ملی در ىجهانی شدن سرمایه به معنای محو مسئله. شود زاده می ،کوچک و متوسط و یا همان ملی

ماهیت خود  در هانقض حقوق ملی مواجهیم ، این جنبشتجاوزات امپریالیستی و  ىملی علیه هاىزمان با جنبش هر ما بیش از

پیروزی جنبش ملی ونزئوال و استقرار حکومت ملی به .... ایرلند، فلسطین، عراق و افغانستان، ىجنبش استقالل طلبانه.ندابورژوائی

این  دهها مثال دیگر از و.... رهبری چاوز، حکومت ملی اکوادور، حکومت ملی بولیوی به رهبری مورالس و حکومت ملی نیکاراگوئه

 ىاقتصاد و سیاست عاجزند و مسئله ىتاریخی چنین انحرافی که از درک رابطه هاىالبته برای درک صحیح این مسئله و ریشه.ندادست

 ىترازنامه"لنین و همینطور  "کاریکاتوری از مارکسیسم"دانند باید اثر ارزشمند  استقالل سیاسی در عصر انحصارات را منتفی می

مورد مطالعه قرارداد تا بهتر به بطالن نظرات ترتسکیستی و اکونومیستی امروزی که در  را مجدداً  "ملی در عصر امپریالیسم ىسئلهم

 .شوند پی برد قبای جدیدی ظاهر می

ندارند و  این دوران مستقل به مفهوم سیاسی در هاىملی درعصر امپریالیسم نیستند و اعتقادی به رژیم ىآنها که معتقد به مسئله

کنند،  را یک جنگ زرگری محسوب می هاکنونی بین ایران، سوریه، لیبی، عراق، ونزوئال، کوبا، بولیوی با امپریالیست هاىتمام نزاع

آیا .اجتماعی است هاىند اما چنین پاسخی غیر علمی و ذهنی و دور از واقعیتاسیاسی کنونی پاسخ داده ىبه ظاهر به مسائل پیچیده

 هاىمورد تجاوز به ایران و تحریم در حال درعینو بگوئیم رژیم جمهوری اسالمی نوکر حلقه بگوش امپریالیسم است  دارنیست خنده

مستقل سیاسی بر سر چیست و دالیل  هاىبا رژیم هامپریالیستاتشدید تضادهای  پی درپی برای تسلیم این نوکر سخن بگوئیم؟  اساساً 

و از طرف دیگر با عربستان و بحرین و قطر و اردن و کره  ....یران، ونزوئال، کره شمالی، کوبابرخورد متفاوت آنها با لیبی، سوریه، ا

 چرا برخورد آنها با این کشورها متفاوت است؟.  بر سر کدام منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی است .....جنوبی و

اما ...مینطور رژیم بعث عراق و یا سوریهکه ماهیت رژیم جمهوری اسالمی ارتجاعی و فاشیستی است شکی نیست و یا ه این

تواند مستقل اما ارتجاعی و سرکوبگر باشد و یا هم مستقل باشد و هم دموکراتیک  یک رژیم می. ندادارای استقالل سیاسی هااین رژیم

کند که از  مینمایندگی  رژیم چاوز دارای ماهیت بورژوائی است، بورژوازی متوسط بخش صنعتی در ونزئوال را. مثل رژیم چاوز

و این بدین . او به مردمش است ىوی همین تکیه هاىدلیل موفقیت. بین کارگران و زحمتکشان برخوردار است قوی در ىپشتوانه

 ،بر سر همین مسئله. مستثقل اما غیر پرولتری وجود دارند هاىحکومت ،معناست که در دوران امپریالیسم و انحصارات غول پیکر

بر  هاو شبه ترتسکیست هاو احزاب سیاسی درگرفت و ترتسکیست هاز بحث داغی در ونزوئال در بین سازماناستقالل ملی رژیم چاو
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کند  پیروی می هاامپریالیست هاىوابستگی سیاسی نیز به امپریالیسم دارد و از سیاست ،خاطر وابستگی اقتصادیه این نظرند که چاوز ب

ملی و حق تعیین سرنوشت را در بردارد یک  ىه نفی بورژوازی ملی که نفی مسئلهبینید مبحث برخورد ب می. باشد و قابل دفاع نمی

جزوه "ارزشمند خود  ىلنین در جزوه دوران جنگ جهانی اول بروز کرده و جهانیست که در ىایرانی نیست بلکه یک مقوله ىپدیده

زمانی که رهبران انترناسیونال دوم نظیر  .میستی دادبه این انحرافات اکونو اىبه این مسئله پرداخت و پاسخ علمی و شایسته  "یونیوس

 ،به مارکسیسم و انترناسیونال پرولتری خیانت ورزیده و راه سازش با ارتجاع را پیش گرفتند...... پلخانوف و  ،کائوتسکی ،داوید ،لکین

سوسیال دموکراسی نظیر روزا  ىبرجسته هاىدفاع از مارکسیسم و انترناسیونالیسم پرولتری را در کنار لنین شخصیت ىوظیفه

 .خود گرفتند ىزیر آتش حملهه مبورگ بر عهده گرفته و سازشکاران را بالوکز

برخورد به جنگ در آن  ىمسئله ،مورد مشاجره میان خائنین به مارکسیسم و وفاداران به مشی پرولتری ىترین مسئله عمده

انتشار " بحران سوسیال دموکراسی"از جمله جزوه ای تحت عنوان  هاتخود با اپورتونیس ىروزا لوکزامبورگ در مبارزه. دوران بود

امپریالیستی موجود و اٽبات این  هاىخصلت آزادیخواهانه ملی جنگ ىخائنانه ىرد نظریه ،تحلیل جنگ ىدرباره این جزوه عمدتاً . داد

جنگی است  ،ستی دامن زده شودمسئله که جنگ جهانی اول چه از طرف آلمان و چه از طرف سایر نیروهای بزرگ امپریالی

فوق را  ىدوم را بر عهده داشت جزوهانترناسیونال لنین کبیر که رهبر مبارزه با رهبران اپورتونیست . نگاشته شده است ،امپریالیستی

 اىسازندهانتقادات  ،مارکسیستی ىیک اٽر برجسته ىید آن به مٽابهئبررسی کرده و در عین تا ،اوسته با تیزبینی خاصی که منحصر ب

کید این مسئله که أید و تأیلنین در این اٽر خود در ضمن ت. تحریر درآورد ىرشتهه ب" یونیوس ىجزوه ىدرباره"به نام  اىرا در جزوه

 کامالً ( امپریالیسم ىتحت ستم و یا تحت اشغال علیه هاىیعنی جنگ)ملی  هاىدر یک جنگ امپریالیستی امکان بروز و وقوع جنگ

که نیروهای انقالبی و بخصوص پرولتاریا چه برخوردی به آن  ی پیرامون جنگ امپریالیستی و اینئگرانبها هاىشآموز ،موجود است

شیفتگان  ىمجدد آثار ارزشمند لنین در مورد مسئله ملی در دوران امپریالیسم  برای همه ىمطالعه. به جای گذارده است ،د داشتنخواه

 .اجب استو راه آزادی و سوسیالیسم  امری ضروری و

 

* * * * * * * * * 
 

  گشت و گذاری در فیسبوک

 بهتر بدتر هرچه
 درحاشیه پیروزیهای ورزشکاران ایران درالمپیک

 

 
 

 ، لندنک المپی فرنگي شتيک یلوگرمک 69 وزن طالي مدال دارنده رضایي قاسم

 ردک تقدیم آذربایجان زدگان زلزله به همدردي براي را مدالش

 
 

 مدال 21  آوردن بدست و یبردار وزنه و یشتک عرصه در ژهیبو آن یدستآوردها و لندنیک المپ در رانیا ارانکورزش تکشر 
 و هایقهرمان ودردفتر گرفته جشن را هایروزیپ نیا و شد شورک از  خارج و درداخل رانیا مردم یشاد و شعف موجب  سویک از یروزیپ

 یتهایموفق نیا هک دیگرد رنماکروشنف یا عده یبرافروختگ و خشم  موجب هایوزریپ نیا گرید یازسو.ردندک ثبت رانیا ملت افتخارات
 نیا. نمودند یابیارز یمنف هکبل مثبت تنها نه رایک المپ در آنها تکشر و ارانکورزش نقش  و نموده لیتحل میرژ تیتقو باعث را یورزش
" ندارند وطن ارگرانک" شعار با  هی کچیاندرق چپ عناصر  شامل دهندیم لکیتش را خارج انیرانیا از کیوچک بخش هک عده

 یاسالم یجمهور میرژ میتقد مدال و بزنند نهیس دینبا" یاسالم یبورژواز سرود و پرچم ریز و یبورژواز وطن یبرا ارانکوورزش
 سبک و یمیرژ را رانیا ارانکورزش همه هک  نیمجاهد خودفروخته سازمان  خورده بیفر گرعناصرید وبخش.... آمدند دانیم به" دهند
 و هایروزیپ نیا دادن جلوه یمنف یبرا را خود توان و توش وتمام نموده یابیارز آن مکیتح و میرژ بسود را برنز و نقره و طال  یمدالها
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 تدعو. نمودند عمل متحد زیچیک  در اما یاسیوس یکیدئولوژیا تطورات  رغم به روهاین نیا. ارگرفتندکب رانیا ارانکورزش به نیتوه
 نیچن جماعت نیا یمبارزات فلسفه. است بوده عرصه نیدرا رانیا تمام و تام میتحر و یورزش نیادیم در تکشر عدم  به ارانکورزش
 یهایبند صف و مبارزه دیتشد هک ببرند یپ  خوانندگان تا میآور یم ریز در را آن به پاسخ و نظرات نیا دهکیچ. "بهتر بدتر هرچه: " است
 یازدستآوردها دفاع وبا مردم درصف امروز یسانک چه هک برد یپ توان یم و  شده دهیشکزین یورزش عرصه به حتا  یاسیس دیجد

 یسانک چه و رزمندیم وفانکش و مستقل یرانیا و یراسکدم و یآزاد یبرا یاسالم میرژ هیعل...   رانیا ملت یهنر و یعلمی، ورزش
 نوع هر فاقد گرفتارند ایخولیمال مرض به هک عده نیا. اندک مفلو و فیضع و ونزب یرانیا خواهان و ردهی کآرائ صف مردم درمقابل
 .ندارند یگرید هنر یارتجاع و ارانهکخراب نقش یفایا جز و هستند رانیا در یاسیس و یاجتماع تحوالت  یبرا یاسیس یدورنما

 
 ریوتحق یمنف نگاه و است رانیا مردم ردآو دست یوهنر یعلمی،ورزش تیوموفق یروزیپ هر هک  میا ردهک دکیتا بارها ما  
 وبا ندارند هم یهندوستیم و یمل عرق، ندارند یاعتقاد یمل افتخارات و یغرورمل به هیکسانک.ستیاسالم یجمهور میرژ بنفع آموزبدان
 توجه هایگوئ بال و پرت و الطائالت نیازا یا گوشه به حال. باشد تواند ینم زین نیا وجز اند گانهیب مردمشان اتیوروح خیوتار فرهنگ

 :دینک
 نظر از هک میدانیم ما:  است یروان زنظر ا آن از یبردار وبهره رانیا میرژ گسترده غاتیتبل هست رابطه نیا در هی کلکمش"

.  است یاسالم ی جمهور یبردار بهره باعث هک ندیکم زنده آنها در را یمل احساس و دارد را خود خاص ریتاثیک  مردم یبرا یروان
 ندیکم عمل زیت سره دو اردیک ک مثل هایروزیپ نوع نیا هک گفت دیبا.  دید مورد نیا در را رانیا میرژ یونیزیتلو غاتیتبل هک است یافک

 آن ینقد یبردار بهره میرژ یروان نظر از هک دانست دیبا؟  ستیچ آنهاست دشمن هک میورژ مردم یبرا یروزیپ نیا جهینت هک دید دیوبا
 را یاسالم یجمهور نجس پرچم یستیبا ارانکورزش هک ژهیبو ندیکم سخت یرانیا ونیسیاپوز یبرا را یریگ موضع یک نیا و ندیکم را

!  نقد زندیم بیج به یسک چه را"یمل غرور" نیا...... بنوازند شیبرا را یاسالم یجمهو نیوسرودننگ!  بزنند افتخار دور آن وبا برداشته
" 

 دارد لکمش نیادیم نیدرا ارانکورزش تکشر اساسا و  یمل پرچمی، مل غرور،  رانیا نام با" چپ"  انمخ ای و آقا نیا  هک دینیب یم
 .نندینش یم سماع به  یغرورمل ضد و فروش وطن یهایچیق اندر چپ نیا ندینما میتحر یورزش عرصه در را رانیا یروز واگر

. 
 درعرصه تکشر. هک بفهمد خواهد ینم و فهمد ینم و نشاند یم ینیع یتهایواقع یجا خودرا یهایوذهن التیتخ جماعت نیا 
ی رسم پرچم برافراشتن،شوری کرسم سرود خواندنی ،اسالم یجمهور یورزش رتیمد رشیپذ یمعنا به یالملل نیب نیادیودرم یورزش

 نیبرا عالوه. است نیچن زین.. . هکیتر و ایکآمر در هک همانطور.  است مکحا نظام مقررات وقبول میرژ هیپا بلند سران با مالقات،شورک
 نترلک تحت هک ورزش یجهان جامعه اگر تازه. گرفت زدرنظرین را نانیکباز بر نترلکو وفشار میرژ یغاتیتبل یها استفاده سوء به دیبا

 فیضع اناتکام با توانند یم ارماکورزش هنانیهمم، نشود متوسل رانیا یورزش یاروانهاک میتحر به و هست جهان قدرتمندک ممال
 طیشرا نیا گرفتن درنظر بدون یچیاندرق چپ یتهاکس و ستهایمونک شبه نیا....... ندیآ دانیم به یوروان یروح استرس فشارو وتحت

 یاحمد صورت به وتف ردهکن یانقالب برخورد چرا هک چندیپ یم نسخه ما جوانان یبرا مکحا یورزش یایماف وبکسر استیوس ناهنجار
 جمهور سیرئ زن رخالصیت برسر را خود یومدالها اند نزده یاسالم اطالعات سازمان نهیس به رد ودست اند هختینر یا وخامنه نژاد
 ریالغ..... اند دهیوبکن یاسالم

 وقهرمان مشغولند تیفعال به یاجتماع طیشرا نیتر درسخت هک رانیا ودانشمندان وهنرمندان ارانکورزش از تیحما یبجا نانیا
 یها استینقدس و  میرژ به حمله یبجا. اند ردهکن برخورد الیکراد و" یانقالب چرا هک دهندیقرارم حمله و نیتوه وردم را آنها ب، شوندیم

 .پردازند یم شانیهایروزیپ  ینف به و رندیگیم تمسخر و نیتوه مورد  را رانیا ارانکورزش.شهیواند وخرد علم وبکدرسر او یارتجاع
 میرژ رایز ابندی حضور یورزش یرقباتها نیادیم در نظام یرهبر تحت دینبا رانیا انارکورزش هک است نیا عدهیک  دل حرف

 یاسیس یها استفاده سو مانع رایز باشد یامرمثبت تواندیم رانیا یورزش میتحر اساسا پس.ندیکم یاسیس یبردار بهره خود بنفع آنها از
 .باشد ینم نیجزا یسطح استدالالت نیچن جهینت!!شودیم میرژ

 یگیتکالید ریغ و گریگدی با ارتباط گرفتن نظر در بدون را زیچ همه ماندو یم در یاجتماع مسائل مشخص لیتحل از انسان یوقت
 از دفاع به رایاخ تدیونای منچستر سابق نیکبازی، فرانسو  معروف ستیفوتبال انتوناک گیار یوقت.آورد یم در ستانکتر از سر، نگرد یم

 ستهایونیصه یافشا یبرا یدیمف یغاتیتبل وپوشش گذاشت یارعمومکاف بر ییسزا به یاچتماع ریتاث، رداختپ ینیفلسط یزندان ستیفوتبال
، باز دختر، بورژوا اردریلیم،  انتوناک یکار" میبگوئ دیبا، مینک عمل  یرانیا یچپنماها از عده نیا مشعشع دهیا طبق میبخواه اگر اما. شد

 را یاجتماع مبارزه فاتحه یسطح یبرخوردها نیا با  معطل ول جماعت نیا !!خورد یم اش ننه بدرد تشیحما...  شق لهک و الت و لمپن
 .رانیا مردم با رسد چه، بود نخواهند اری هم خودشان با حتا یستیدگمات دید نیچن با و گرفتارند خود ها یاتوپ تنگ درزندان و  خوانده

 

 یاسالم یجمهور میرژ موافق پرستان یاجنب و شانیاند وتاهک سکبرع دان گرفته جشن را مردمی که پیروزی ورزشکاران ایران!
 یروزیپ از مردم نیا.شندک ریز به را یبوتکعن میرژ نیا تا هستند یمناسب فرصت هر منتظر دارند نفرت مکحا نظام از بشدت آنها، ستندین

 یم میرژ به را وآنها ردهی کآرائ صف رانیا ارکورزش قهرمانان درمقابل هک آنها.نندیکم غرور احساس و مسرورند شیخو هموطنان
 .ندارند یجائ ن رایا مردم نیدرب پردازند یم دستآوردها نیا ینف وبه چسبانند
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 دینبا  مردم پس قراردارد یارتجاع میرژ یرهبر تحت و ستیدار هیسرما رانیا جامعه  رایز ندارند وطن رانیا ارگرانک" شعار
 به را انسان هک است مبتذل یقدر به" شودیم تمام یبورژواز بنفع رایز ندینما تکشر... و یهنر و یفرهنگی ، اجنماع عرصه چیه در
 .دارد یم وا رتیح

 

 رومندین  هک نیمع یاجتماع و یفرهنگی،اسیس طیمحیک  یعنی هنیم ای وطن هک بفهمند خواهند ینم" چپ" هندوستانیم ضد نیا 
 هنشیم به عشق هی کسک. باشند تفاوت یب سرنوشتش و آن به نسبت توانند ینم ارگرانک و است ارگرانی کطبقات مبارزه در عامل نیتر

 یدوست هنیم نیچن. است دوست هنیم، شانکزحمت منافع به انتیخ و هنیم ثروت غارت و پول صندوق گاو به عشق نه، دارد
 در و باشد داشته دوست را شورک گرید ارگرانک نوط تواند ینم ندارد دوست را خود وطن هی کسک.....باشد یم زین ستیونالیانترناس

 و"  سمیوطن جهان"  به یپرولتر سمیونالیانترناس و  یهندوستیم  یبجا متکح منصور روانیپ. باشد ستیونالیانترناس تواند ینم جهینت
 نارک در سمیونیصه رکنو و نما چپ  مزدوران نیا.  هستند رانیا  به ستهایونیصه و ستهایالیامپر حمله مشوق و دهیغلت در یمل انتیخ

 .باشد رانیا ما هنیم دربدن سر خواهند ینم و نندیکم عمل منطقه و رانیدرا  سمیالیامپر  عوامل بعنوان نیمجاهد سازمان
   
 ضد مبارزه و  یمل مسئلهی، هندوستیم  مسئله به  رانیا ارانکورزش یهایروزیپ  و یورزش  مسئله حول بحث دینیب یم 

 عرصه  درتمام  هک دارد یستکیترتس شبه اتینظر و سمکیترتس  در شهیر انحرافات نیا. است شده ختم...  ملل حقوق یتساوی، ستیالیامپر
 رانیا مردم  یانقالب یروهاین یروح سالح خلع یبرا  یروان مهم عامل رانیا به ینظام حمله خطر طیشرا در و دهدیم بروز را خود ها
 عجب در اند آمده دانیم به"!! ندارند هنیم ارگرانک" پرچم با و است مردم یآوردها دست ینف در  هی کرافانحک در نیچن با. است رانیا
 دغدغه  هنیم از دفاع" ندیوبگو اندازندیب باال را ها شانه" ندارند هنیم ارگرانک" تز نیهم با شود ینظام تجاوز رانیا به فردا اگر میستین
من بعنوان یک  دغدغه نهایا." شوند مشغول فهیوظ انجام به سمیالیامپر یابکدرپار و"  ستیدار هیسرما قطب دو نزاع نزاع، ستین ما

وظیفه ورزشکار و هنرمند در نظام بورژوایی افتخار آفرینی برای بورژوازی، سرگرم کردن توده ها برای فراموش . کمونیست نیست

 "...کنم علیه رژیم  مبارزه میکنم و بعد هم علیه اشغال گرانمن اگر جنگی از فرصت استفاده می." است... کردن وضعیتشان و

تبدیل " این تیر خالص بحثی است که از ورزش شروع شد و سرانجام به ماهیت جنگ تجاوزکارانه به ایران و شعار کودکانه

 .این قصه سر دراز دارد. پایان یافت"...  جنگ به به جنگ داخلی
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  موطنان آذریپیام همدردی با ه

 بالی آسمانی یا بالی زمینی؟
 

وقوع ه آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و گیالن ب ،ریشتر در پنج استان ایران 2/۰ای به بزرگی  لرزه  روز شنبه زمین

تن مجروح  2۱99کشته و  199ه بیش از کنون این زلزل های منتشر شده تا بنا بر گزارش. شدت تکان داده مردم را ب هاىپیوست و خانه

ت بازگشت به منزلشان را ندارند و در أشب گذشته هنوز جر ىخبرها حاکیست که هزاران نفر بعد از زلزله. بر جای گذاشته است

این  آید که رسمی چنین بر می هاىطور دقیق مشخص نیست، اما از ورای مطبوعات و رسانهه ب هاابعاد ویرانی. نداآواره هاخیابان

 .بار آورده استه زمین لرزه همانند دیگر زمین لرزهای ایران خرابی و تخریب عظیمی ب

که در استان آذربایجان شرقی و غربی و سایر نقاط رخ داد و مردم میهن ما را سوگوار  اىتواند از زلزله هیچ انسان شریفی نمی

استان کرمان،  ىمی این بار نیز این فاجعه را همچون فاجعهرژیم ارتجاعی جمهوری اسال. کرده است، در غم و اندوه فرو نرود

خدایا خودت به : "نویسند عمال آنها در اینترنت می. خواهد مردم آذربایجان را آزمایش کند داند که می کار خدا می ،بم ىزلزله

ی زمینی است، که برای سراسر ی به بالئ، اما بی توجهی و طبیعی جلوه دادن این زلزله دردناک  فرار از پاسخگو"فریادشان برس

مناسب و با برنامه  هاىبا سرمایه گذاری. مردم ایران را به گروگان گرفته است هابراندازتر بوده و میلیون ایران نکبت بارتر و خانمان

. حداقل رساندچنینی ایستاد و ابعاد تلفات جانی و تخریب را به  این هاىتوان در مقابل زمین لرزه دراز مدت و علمی می هاىریزی

تراود و لذا هرچه کینه به رژیم افزون  از ماهیت رژیم دزد و دالل و جنایتکار جمهوری اسالمی نمی اىلیکن چنین سیاست پیشگیرانه

. گردد همدردی و همبستگی میان مردم ایران  صرف نظر از هر قومیت و ملیتی که باشند  تقویت می ىشود به همان اندازه روحیه می

از هیچ  بم شتافتند و ىما با دل و جان به یاری هموطنان زلزله زده.... ود وقتی رفقای آذری، شمالی و اصفهانی، تهرانی، ُکردچه زیبا ب

میان مردم ما ناقوس  همبستگی و یگانگی در ىچنین روحیه. استان کرمان دریغ نورزیدند ىکوششی در کمک رسانی به مردم داغدیده

 م ایران استدشمنان مرد ىمرگ رژیم و همه

گوید و  هولناک پنج استان ایران را به بازماندگان داغدار قربانیان آن تسلیت می ىبا اندوه فراوان زلزله( توفان)حزب کارایران

 .نماید از صمیم قلب با آنها  همدردی می
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، به هاامپریالیست ىجنایتکارانه هاىخواهد که علیرغم تحریم و نهادهای مترقی می هاحزب ما از مردم ایران و سازمان

 . هرطریق ممکن به یاری زلزله زدگان بشتابند و از هیچ کوششی در کمک به آنها دریغ نورزند

 

 (توفان)رانیاراک حزب

  3103 مرداد 22 شنبهیک

***    

 ؟چه باید کرد. اوضاع بحرانی و بس خطرناک است     
 

باشد،  بی نظیر تاریخ ایران می هاىبی قانونی و ارتشاء و دزدی و خیانت از رژیم رژیم جمهوری اسالمی که در جنایت و

، طوالنی و ىهمه جانبه...ىاین رژیم قادر نیست، اعتماد مردم را برای یک مبارزه. موردنفرت به حق اکثریت مردم کشور ما است

. ترسد می هااین رژیم از مردم کشورش بیش از امپریالیست. مقاومت کند ،دسایس ایران بر باد ده به کف آورد و در مقابل این اىتوده

 ، خالی بندی کامل نهفته است و یا اینهاامپریالیست ىداند آیا در پس تهدیدهای وی علیه قدری دروغگوست که کسی نمیه این رژیم ب

مردم مقاوم،  ىتواند در زمان وقوع خطر به روحیه دیدها توخالی باشد، میاگر این ته. که واقعیتی در پس این گفتارها وجود دارد

 ماهیت رژیم ارتجاعی و جنایتکار حاکم در در. مقاومت آنها را در مقابل دشمن به حداقل برساند ىصدمات جبران ناپذیری بزند و درجه

تجزیه ایران و برای کسب اعتماد  ،انعت از جنگ داخلیایران نیست که برای مقابله با دشمن خارجی و انقالب مخملی داخلی، برای مم

سیاسی را آزاد  هاىرسمیت بشناسد، احزاب و سازمانه ساکن ایران احترام بگذارد، این حقوق را ب هاىمردم، به حقوق مردم و ملت

ارد، حق آزادی بیان را بپذیرد، کند، تساوی حقوق زنان با مردان را بپذیرد، سندیکاهای کارگری را آزاد کند، سانسور مطبوعات را برد

انتخابات آزاد . اموالشان آنها را به مجازات در خور خویش محکوم نماید ىدزدان مال مردم را آشکارا محاکمه کرده و با مصادره

ن بست این رژیم با روش خویش کارش را به ب. برگذار کند تا قادر شود سد و صف متحد و متشکلی در مقابل سیل دشمن ایجاد گرداند

ضد جنگ و تجاوز  ىاین مردم ایرانند که باید پرچم مقاومت را برافرازند و با همدستان امپریالیسم و اخاللگران در جبهه. کشانده است

تواند بجنگد، هم ایران را حفظ کند و هم ایران را  این نیرو است که هم می. هیچ قدرتی قدرتمندتر از نیروی خلق نیست. مبارزه کنند

خواهد بپذیرد که مردم  خواهد بپذیرد که قوای کشور ناشی از ملت است و نه ولی فقیه، نمی رژیم جمهوری اسالمی نمی. بسازد

شخص رهبر نیستند و  ىگیری داشته و دارای شخصیت مستقل بوده و مطیع و سرسپرده ند و قدرت تصمیماموجودات عاقل و بالغ

کند به حداقل رساند و از حقوق قانونی کشور  رد خطراتی که کشور ما را تهدید میفقط با چنین درکی امکان دا. هرگز نخواهند بود

باید سیاست راهبردی امپریالیسم جهانی را برای نفوذ در منطقه شناخت . ایران به عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل متحد دفاع کرد

هر گونه بی . رسمیت شناخته شوده است مردمی که حقوقشان ب این مقابله تنها با تکیه بر مردم ممکن. و برای مقابله با آن بسیج شد

تسخیر و اشغال . کند رژیم جمهوری اسالمی گور خود را می. عواقب خطرناکی برای میهن ما دارد ،توجهی نسبت به این وضعیت

خیر بعد از جنگ جهانی ا ىتاریخ در نه دهه ىترین فاجعه غارتگر و خون آشام، بزرگ هاىایران توسط تجاوزکاران و امپریالیست

تسخیر ایران پیروزی سیاست راهبردی امپریالیست آمریکا در تسلط بر منابع انرژی جهان و تولید و . دوم و تاریخ ایران خواهد بود

 .کند استخراج آن، در صد سال آینده است و جهان را یک گام بزرگ به جنگ جهانی برای تقسیم مناطق نفوذ و مواد اولیه نزدیک می

ولی می تواند . مشخص امپریالیستی که در حال تغییر و گوناگون است، بپردازد ىتواند به افشاء هر دسیسه حزب ما نمی بیعتاً ط

دموکراتیک  هاىدر مبارزه برای تحقق خواست .خطوط تمایزی را میان دوستان و دشمنان مردم ایران و عوامل انقالب مخملی بکشد

 .ا با مبارزه بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم پیوند زددموکراتیک ر ىمبارزه باید حتماً 

باید دست ریاکارانی را که . باید با نقض آن در همه جا مبارزه کرد. حقوق بشر یک دستآورد جهانشمول و معتبر است 

امو و مردم عراق و ویژه نوار غزه و زندان ابوغریب و گوانتانه فلسطین و ب ىاشغال شده هاى، در سرزمینهانژادپرستانه میان انسان

سکوت در مقابل . نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و لیبی فرقی با نقض آن در ایران ندارد. رو کرد ،گذارند افغانستان فرق می

مردم ایران و منافع ملی ایران  هاىباید از خواست .دشمنی با تحقق حقوق بشر است ،حمایت گزینشی از حقوق بشر نقض یکی از آنها و

له حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت کرد و تخریب در این دستآوردهای مردم ایران و قتل دانشمندان ایرانی، این از جم

 میهنمان را توسط تروریسم صهیونیستی محکوم نمود ىفرزندان برجسته

ترین دشمن آزادی و  ، بزرگترین تجاوزگر و جنگ طلب تاریخ بشریت امپریالیسم را به عنوان بزرگ ىباید نقش غارتگرانه

کمک مالی و حمایت  هادموکراسی در جهان رو کرد و دست کسانی را که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از این عفریت

آورند و دید  تنها از این طریق است که حاکمیت ایران منفرد شده و مردم ایران به سمت ما روی می. گیرند برمال ساخت تبلیغاتی می

 .کنند نسبت به دوستان و دشمنان مردم ایران پیدا میروشنی 

 

 نقل از فیسبوک .سخن هفته

 302837 توفان
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 گشت و گذاری در فیسبوک

 

 پرسش کوتاه دو پاسخ کوتاه به
 !جنگ از هردو طرف محکوم است

 
رژیم بشار اسد که انقالب  آیا فکر نمی کنید که سیاست صحیح این باشد که هردو طرف جنگ را باید محکوم کرد، یعنی هم

 را؟ هاکند و هم امپریالیست مردم را سرکوب می

کراسی و حفظ ومحروم سوریه، جنگی انقالبی که برای استقرار آزادی ، دم هاىآنچه در سوریه جریان دارد جنگ توده: خپاس

ربی و ترکیه با همدستی سازمان تروریستی این تجاوز آشکار امپریالیسم آمریکا و نوکرانش نظیر ممالک ع.نیست ،استقالل کشور باشد

. عراق و لیبی و افغانستان است هاىنظیررژیم اىبرپائی رژیم گماشته و مستقل سوریه و قرون وسطائی القاعده برای سرنگونی رژیم

شرایطی مثل لیبی  خواهند سوریه را تکه پاره کنند و می هاامپریالیست. از رژیم سکوالر بشاراسد تر یعنی رژیمی به مراتب ارتجاعی

دراینجا باید .مین منافع امپریالیست آمریکا در منطقه استأضد بشری برای ت هاىاین تقالها و کوشش ىهمه. را بر مردم تحمیل نمایند

مسبب اصلی اوضاع کنونی امپریالیست آمریکاست و .داد افشای متجاوزین قرار تضاد فرعی و اصلی را ازهم تمیز داد و تمرکز را بر

شدت مخالف تجاوز نظامی به کشورشان هستند و ه بخش بزرگی و یا اکثریت مردم سوریه ب. گویند این سخن می اسناد منتشره از ىهمه

دهند، بخش کوچکی هم در یکی دو  ارتش آزاد سوریه ترجیح می"رژیم بعث بشار اسد را به آلترناتیوهای مخوف کنونی به رهبری 

نه به این و نه "اینجا شعار  در. راه شدند و یا گروهی از آنها فریب خوردند و در دام مرتجعیین افتادندشهر با رژیم مخالفند و با موج هم

به نفع امپریالیسم و  شعار مستقل و رادیکالیست اما عمالً  کارساز نیست ،ظاهراً " به آن، نه قم خوبه و نه کاشون و لعنت به هردوتاشون 

باید ضمن محکوم .... طور که در عراق و لیبی و افغانستان شد همان شود، ی سوریه تمام مینیروهای ارتجاعی و نقض حق حاکمیت مل

کشتار مردم .داخلی مردم سوریه تبلیغ کنیم ىرا وظیفه و هر تغییر و تحول سیاسی سرنگونی رژیم ،سوریه ىو توطئه علیه تجاوز کردن

 .نداقربانی نادانی خود شده،خورند و یا می توطئه را خوردهبیگناه به گردن متجاوزین بی وجدان است و آنها که فریب این 

 

* * * * 
 یطبقات انتقام ای یشخص انتقام

 
بستگان  و عزیزترین ترین نزدیک این رژیم. اسالمیست این رژیم از بهتر بیاید روی کار درایران کنم هر رژیمی من فکر می

 .من است روز جشن توسط هر کسی صورت گیرد رژیم و سرنگونی مرا کشت

 

آگاهانه برای تصفیه  اىبرای تصفیه حساب شخصی و دل خنک کردن نیست، بلکه مبارزه اىسیاسی، مبارزه ىمبارزه: پاسخ

 بر نخواهد داشت، سرخوردگی در س وأگیری شخصی استوار باشد فرجامی جز ی کین و انتقام که بر اىمبارزه.حساب طبقاتی است

ت از رژیم ارتجاعی صدام حسین از تجاوز نظامی به عراق دفاع نمود و جام شراب را به سالمتی خاطر نفره توان ب نمی .بیراهه است

 ىند از مسیر مبارزهاآنها که چنین کرده. اعدام صدام حسین توسط آمریکا سرکشید و دخالت اجانب در امور داخلی کشور را تائید نمود

ه که ب کسانی. کند صدق می هاعین همین مسئله در مورد ما ایرانی. ندابه آلت دست زورمندان جدید تبدیل شده ،اصولی خارج شده

اقتصادی و تجاوز نظامی به ایران حساسیت نشان  ىخاطر نفرت به حقشان نسبت به رژیم منفور اسالمی در مقابل تحریم جنایتکارانه

اینان . سیاسی ندارند  ىرک درستی از مبارزهمشوق دستگیری سران رژیم ایران توسط آمریکا و اعدام آنها هستند، د یدهند و حت نمی

که فقط این  بیان این. اجتماعی ىفقط برای خنک شدن دلشان با رژیم مخالفت میکنند و نه برای استقرار یک نظام دمکراتیک و عادالنه

. سرانجام استدیگری نخواهدداشت، بی  ىجز ارضای آتش خشم شخصی نتیجه رژیم تبهکار برود تا دلم خنک شود اشتباه محض و

لیبی، و طالبان و بعث عراق توسط آمریکا و متحدینش سرنگون شدند اما نه آزادی دراین کشورها برقرار شد و نه استقالل،  هاىرژیم

دخالت بیگانگان درامور داخلی کشور ما . بارتر از گذشته شده است تر و مصیبت تر،تاریک بلکه برعکس وضع مردم هزاربار وخیم

تواند مورد پذیرش هیچ ملت آگاه و مستقلی  دست خودشان است و این امر نمیه نای نقض حق تعیین سرنوشت مردم ایران بایران  به مع

ویژه کارگران و ه کراتیک ملت ایران، بوعزیزان ما که توسط رژیم اسالمی تیرباران شدند برای تحقق آرمان انسانی و حقوق دم. باشد

این رو باید از برخوردهای هیجانی و ز ا. ی شخصی خودشان و یا اختالف شخصی با مالهازحمتکشان جانباختند نه برای زندگ

عزیزان  هاىرا برای تحقق آرمان اىسیاسی و طبقاتی سنجیده و هدفمند و آگاهانه ىاحساسی و شخصی پرهیز نمود و مبارزه

این راه برای تحقق آرزوها و آمال مردم ایران  ی جزراه. مان یعنی استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پیش  بریم جانباخته

ملت ایران روزی است که آگاهانه و متشکل رژیم را با دستان پرتوان خود و با  شنروز ج. هر راه دیگری بیراهه است. میسر نیست

به . ضد اجنبی است ست وایرانیان آزاده، مستقل و ضد امپریالی ىکمترین خسارت مالی و جانی سرنگون کند، چنین روزی آرزوی همه

 ! امید چنین روزی
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 قتل عام کارگران معدنچی آفریقای جنوبی محکوم است
اوت، به روی هزاران کارگران معدن که برای اضافه دست مزد دست به  3۰پلیس بورژوازی آفریقای جنوبی روز پنجشنبه 

 . بازداشت نمود ا تن به قتل رساند، دهها نفر مجروح و صدها تن رار 14اعتصاب زده بودند، وحشیانه آتش گشود و بیش از 

ویرانگر بورژوازی کمر خم کرده و تحت فشار عظیم اقتصادی هستند با  ی وئنئولیبرا هاىکارگران معدن که زیر بار رفرم

تهدیدات  ،انسانی و برحق خود ىدالر در ماه  شدند و بر سراین مطالبه 3999خواهان افزایش حقوق به بیش از  اعتصاب متشکل خود

اما .در مقابل پلیس و سازمان امنیت و تمام دستگاه سرکوب بورژوازی صف آرائی کردند اری را بر نتابیدند و متحداً ددولت سرمایه

ش ممانعت از گستر ماهیت ارتجاعی و انگلی خود و به خاطر زهرچشم گرفتن از کارگران و دولت بورژوازی آفریقای جنوبی بنا بر

دیگر نشان داد بورژوازی در هر  بیشرمانه فرمان تیراندازی به اعتصاب کنندگان را صادر کرد و یک بار اعتصاب به سراسر کشور

 استثمارگر و دشمن سوگند  شکل و رنگی که باشد، مسیحی، اسالمی، یهودی، کاتولیک، سوسیال دمکرات، لیبرال و سلطنتی ماهیتاً 

ایستد و پاسخ نان را  که احساس خطر کند با توسل به قهر فاشیستی در مقابل کارگران و زحمتکشان میکارگران است و آنجا  ىخورده

 .دهد با گلوله می

است و دیر نخواهد بود که کارگران و عموم زحمتکشان  ننگی در تاریخ این کشور ىقتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی لکه

 اری را سرنگون ودکل رژیم سرمایه صورت متشکل به میدان آیند وه ضد بشری آپارتاید ب رژیم ىبا استفاده از تجارب مبارزه علیه

 .آزادی و عدالت اجتماعی را در سراسر کشور مستقرسازند

نیروهای  ىحزب ما ضمن محکوم کردن این جنایت خونبار و نفرت انگیز و اعالم همبستگی با کارگران اعتصابی از همه

 .انباختگان اعالم همبستگی نمایندج هاىد که این عمل فاشیستی را محکوم و با کارگران اعتصابی و خانوادهخواه مترقی می انقالبی و

 !اری آفریقای جنوبیدننگ و نفرت بر رژیم سرمایه

 !زنده باد اعتصاب معدنچیان آفریقای جنوبی

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت

 (توفان)حزب کارایران
 0230اوت  34جمعه 

www.toufan.org 

*** 

 مرداد08 نهمین سالگرد کودتای ننگین پنجاه و ىبه بهانه
 

 مرد نکو نام نمیرد هرگز! سعدیا 
 نبرندمرده آنست که نامش به نکوئی 

 

 پرزیدنت بیل کلینتون  ىمرداد و اعتراف خادمانه 08 ىکودتای خائنانه
 

 ۱299ژانویه  2۸ ــ 31۸1بهمن  0جمعه 

یس جمهور پیشین آمریكا روز پنجشنبه پذیرفت كه آمریكا مسئول سرنگونی دولت دكتر محمد مصدق ئر" بیل كلینتون: "ایرنا

دولت  ىگفت ضمن مقایسه یس سخن میئسو Davos داووس جمع جهانی اقتصاد درهای م كلینتون كه در یكی از نشست. است بوده

 :كلینتون افزود. متفاوت است كامالً  ىایران یك نمونه:عراق و ایران افزود ىآینده

 

آمریكا در سال هزار و نهصد و چهل و یک فردی آزادیخواه و مردم ساالر منتخب مردم آن كشور را سرنگون كرد و شاه را  «

 ».كومت باز گرداندبه ح

 (.توفان-میالدی بود 30۱1شمسی مطابق  3112مرداد در سال  2۸کودتای ) 

هرچند بیان چنین مطلبی از سوی یك فرد آمریكائی مناسب نیست ولی این مطلبی است كه به : "رئیس جمهور پیشین آمریكا گفت

  » .ن و ما را مجبور كرد به سمت صدام برویمهلل خمیني، شاه را سرنگواسپس آیت « :كلینتون گفت. "آن اعتقاد دارم

جمهوری اسالمی ایران با پشتیبانی  ىصدام حسین علیه ىرئیس جمهور پیشین آمریكا اعتراف كرد كه اقدامات تجاوزكارانه

 . آمریكا صورت گرفته بود

هی كامل و حمایت دولت آمریكا هزار و نهصد و هشتاد انجام داد با آگا ىبدترین اقداماتی كه صدام حسین در دهه« : وی گفت

  ».بود

../../Users/feri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SW5XXH21/www.toufan.org
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امیدوار بودم كه . عذرخواهی كردم( ازسرنگون كردن دولت مصدق)هنگامی كه خاتمی انتخاب شد من « : كلینتون اظهار داشت

 ."ای با ایران داشته باشیم بتوانم روابط حسنه

 

کودتای  ىطور معیوبی مسئلهه رای نخستین بار بآمریکا در زمان کلینتون ب ىولبرایت وزیر امور خارجهاالبته خانم مادلین 

ند و امدعی شد که اسناد مربوط به کودتا نابود شده ،گروهی جهان هاىدر همان زمان در قبال کنجکاوی رسانه. مرداد را طرح کرد2۸

در کودتا و از جمله نقش البته رژیم جمهوری اسالمی نیز تمایل زیادی به رو شدن نقش آخوندها . این است که انتشار آن مقدور نیست

 .واعظ مشهور  فلسفی نداشتند

 2۸لیکن تنها اشتباه آقای کلینتون در گفتار باال، در بیان تاریخ آن نبود وی فراموش کرد اضافه کند که روحانیت در کودتای 

ی و چاقو کشان میدانی و کاشانی که حامیانش نظیر شعبان بی مخ و طیب رضائههلا ارهبر آنها آیت. بود هامرداد همدست امپریالیست

این است که روحانیت هرگز از سرنگونی . نظایر آنها را برای کمک به کودتا آماده و اعزام کرده بود، خودش با شاه و زاهدی کنار آمد

م بعد از انقالب آنها نا. کرد زده بودند درد می "به صورتش هاسیلی که ملی"ش از اخمینی هنوز چهره. محمد مصدق ناراضی نبود

مردم ایران حاضر . کاشانی تغییر دادندههلا انام خیابان مصدق نامگذاری کردند به نام آیته خیابانی را که هواداران مذهبی مصدق ب

انگلیسی شعار نوشتند که رژیم ناچار شد نام خیابان را به ههلا اقدر بر در و دیوار علیه این آیت نشدند این نام کثیف را بپذیرند و آن

 . ثر باشدؤتوانست هم م این است که عذر خواهی کلینتون از خاتمی نمی. دولیعصر تغییر ده

خواهند یک دودمان بدنام و  سلطنت طلبان است که می ىولی این عذر خواهی در عین حال یک تو دهنی بزرگ به دارو دسته

شاه فراری را با سرنگونی  هاکه امپریالیست آنها حتی حاضر نیستند بپذیرند. در ایران بر سر کار آورند آمریکا را مجدداً  ىدست نشانده

حکومت ملی دکتر مصدق بر سرکار آوردند تا قرارداد استعماری کنسرسیوم نفت را امضاء کرده، ملی شدن صنعت نفت ایران را 

عهده ه ژاندارم را بنقش  ،دست منطقهه عنوان قلدر و چماق به یکن نموده و ایران را به پایگاه امپریالیست آمریکا بدل کرده و ب لم کم

 ىسلطنت طلبان از این نقطه. منطقه بود هاىقاتل خلق ،شاه. منطقه را سرکوب کند ىگرفته و مبارزات تساوی طلبانه و آزادیخواهانه

رانند تا به مضمون واقعی مسئله نپرداخته و با بی اهمیت جلوه دادن آن نقش  سخن می "مرداد 2۸کربالی "نام ه عطف تاریخ ایران ب

بود آنوقت همدستان شاه  "سیا"سازمان  ىآخر اگر رژیم شاه دست نشانده. را در روند تحوالت آتی ایران الپوشانی کنند آن ىعیین کنندهت

شهربانی و لشگر دو  ىاوین و کمیته هاىو یاران وی که حزب رستاخیز را علم کردند و یا ساواک را تقویت نمودند و شکنجه خانه

همدست  هاىاین بیچاره. توانستند میهن پرست بوده و عامل اجنبی در ایران نباشند نمی ،نددرا به وجود آور... زرهی و رکن دو ارتش و

مرداد سخنی به میان آید و نه از  2۸ ىنه از کودتای خائنانه. تاریخ ایران حذف شود "ناخوشایند"نکات  امپریالیست مایلند که اساساً 

تاریخ  ،خلق ماست و باید منبع آموزش و الهام باشد ىبرای آنها تاریخ ایران که سنت مبارزه .انقالب شکوهمند بهمن حرفی زده شود

و دستآورد عظیم آن که ملی شدن صنعت  19 هاىحمایت از جنبش ضد استعماری مردم ایران در سال. ستهامرده است، تاریخ مرده

ه آموزگار تاریخ جهان نه تنها در خاور میانه بلکه در جهان بود، و نسلی ک. نفت ایران بود چنگ انداختن به گذشته و مرده پرستی است

ترین پیوندی  وحدتشان را برهم زده است کوچک "موساد"و  "سیا" هاىاین عده مجوف و مالیخولیائی که پول. نسل مرده پرستان است

ه کسانی که این مبارزات را ب. م ایران استدرخشان از تاریخ مبارزات مرد اىحمایت از مصدق، حمایت از دوره. با مردم ایران ندارند

ثیرات أتیر پیوند زنند و از ت 3۸را با  12آذر سال  3۰آنها پس از تالش نافرجامشان تا . این ملت ندارنده شناسند تعلقی ب رسمیت نمی

آنها نه تنها تاریخ را . آذر مسکوت گذاردند 3۰یکباره جنایات شاه را دره الهامبخش آن در مبارزات دانشجوئی حاضر بکاهند، ب

طلبند که فکر نکنند، عقل خود را اجاره دهند،  تاریخ را مسکوت بگذارند زیرا که به وحدت با  از بقیه نیز می ،گذارند مسکوت می

 . زند دشمنان مردم صدمه می

شند که یک شکل حکومتی شاه دارند، زنبورها شاه دارند پس چرا ما شاه نداشته باشیم در تال هاکه مورچه آنها به مصداق این

در آورند و ملتی را ه ب "موساد"و  "سیا"تاریخی را که عمرش را به جمهوری داده است از گور تاریخ با یاری  ىفرسوده و پوسیده

پرداخت  ،درباری است هاىمغز را که هنرشان در برپائی عشرتکده یلی بیفمخارج گزاف مشتی ط هادر نسل هاوادار کنند که نسل

ریششان بخندند و ه مردم حکم برانند و ب هاکیاست و یا سفاهتشان بر میلیون ىه اعتبار خویشاوندی خونی صرفنظر از درجهب. کنند

مشتی روشنفکر خود فروخته با صله و درهمی را در مدح پادشاهی به خدمت بگیرند تا مردم کشورشان را شستشوی مغزی دهند و به 

 ."صفت نوکر"است و  "هدوستشا"آنها بقبوالنند که ایرانی جماعت 

 .خواهند شاه مرده را زنده کنند و مصدق زنده را به خاک بسپارند آنها می

 ىحافظه. محمد رضا شاه منفور با زندان و تبعید و حصر مصدق نتوانست نام بزرگ وی را به بایگانی فراموشی بسپارد

که از پسر شاه، به  تمام تالش آنها برای این. پندارند خائن می تاریخی مردم ما بیش از آن گنجایش دارد که اوباشان سلطنت طلب و

آنقدر بیهوده است که دم مسیحائی نیز برای جان بخشیدن به این میت تاریخی کفایت  ،ش پادشاه ایران زمین بسازندااعتبار گروه خونی

که الشه وار جوالن میدهد مدعی  مصدق است و آنکه زنده است  آن. شود زنده کرد نمی اىپادشاهی مرده را با هیچ شعبده. نخواهد کرد

کند  بی تاج و تخت پادشاهی ایران است که باید در دادگاه خلق برای غارت ثروت سرشار ملت ایران که هنوز از ق بَل  آن عیاشی می

رخوردار بوده و خط پدرش را دور خود جمع کرده و از حمایت آنها ب ىدوره هاىباید حساب پس دهد که چرا ساواکی. دهد حساب پس

طور ه باید روشن کند که برخوردش ب. کند لملل معرفی نمیاکند و به پلیس بین کشد و آنها را مفتضح و افشاء نمی تمایزی با آنها نمی

ننگین انتقاد کند و اموالش را در خدمت  ىو جنایات پدرش چیست و وی تا به چه حد حاضر است به این گذشته هامشخص به خیانت

یک  ىمثابهه تواند ب قرار دهد تا دادگاه خلق وی را در ایران آزاد و دموکرات تبرئه کرده و مردم ایران بپذیرند که وی میمردم 

در ایران آزاد و آباد و دموکرات و شکوفان جائی برای سلطنت طلب طلبکار و دست اندرکاران رژیم . شهروند معمولی به حساب آید

عنوان مترسک برای دریافت ه سلطنت طلبان را ب ىین را هم اسرائیل میداند و هم آمریکا ولی آنها مردها. وابسته و منفور گذشته نیست

ش را نیز در خدمت امپریالیسم و اضد انقالب مغلوب ایران حتی جنازه. امتیازات بیشتر از رژیم جمهوری اسالمی الزم دارند
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باید اذعان کرد که سلطنت طلبان در نوکری بیگانه از صداقت بی همتائی . دصهیونیسم قرار داده تا از آن حداکثر استفاده را بنماین

 . توان متعصبانه این عامل وفاداری و صداقت را در آنها در نظر نگرفت و منکر آن شد برخوردارند و نمی

نایتکار و خائن راستی این مردک اگر یک جو صمیمیت و صداقت دارد باید روشن کند که این اطرافیان پدرش که دزد و جه ب

کنند و فعالیت سیاسی  نام این افراد کدامست و در کجا زندگی می. نداند چه کسانی بودهارا به کثافت کشیده "بی گناهش"بوده و نام پدر 

شود با عوامفریبی به مردم دروغ گفت؟ آیا سرنوشت این دودمان ننگین در انقالب  آخر تا به کی می. آنها در حال حاضر چیست

متحرک و مصدق همواره زنده  ىحد کافی برایشان آموزنده نبوده است؟ این فرد مرده است، مرده، یک مردهه بهمن ب 22ند شکوهم

 .مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند. خواهد ماند

 

 (توفان)حزب کارایران
 3193مرداد  08

 

www.toufan.org 

toufan@toufan.org 
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در  ،در سوریه هادخالت امپریالیست ىتظاهرات اعتراضی علیه

 سانتیاگوی شیلی
 

 
 

یک مالک تعیین مرز میان نیروهای ه تدریج به سوریه در میان نیروهای انقالبی و ضد امپریالیست ب ىامر برخورد به مسئله

تالشی برای تسلط بر  ماهیتاً  تشاش مزدوران و عناصر نفوذی و وارداتی، در سوریه،زیرا اغ. انقالبی و ضد انقالبی بدل شده است

 .منطقه است و تنها باید از این دریچه مسئله را مورد بررسی علمی قرار داد

 ىدهد که چه نیروهائی در سیر تحوالت و روند تکامل تضادها در جهان، در جبهه سوریه نشان می ىامر برخورد به مسئله

نزاع بر سر حق وتوی روسیه و چین نیست . جهانخواران و زورگویان و درندگان تاریخ ىگیرند و چه کسانی در جبهه ب قرار میانقال

گریه و زاری هومانیستی برای فریب افکار  ىخوفناک و خون آشام خویش را در پس پرده هاىچهره ،که مشتی ایرانی خودفروخته

 . نداعمومی پنهان کرده

سیاسی عمومی  ىدهد که هر نیروی سیاسی چه تصویر و تصوری از منظره یه و نوع برخورد به آن نشان میرویدادهای سور

فراخوانی در اعتراض به تجاوز  (پرولتاریائی آکسیون) بر همین اساس حزب کمونیست شیلی. جهان و مسیر تحوالت آن دارد

 .اوت در همبستگی با خلق سوریه دعوت نمود 2۱روز شنبه  امپریالیسم آمریکا به سوریه منتشر کرده و همگان را به آکسیون

 ىدر بیانیه. تظاهرات در مرکز شهر سانتیاگو با موفقیت برگزار شد( آکسیون پرولتاریائی) طبق گزارش حزب کمونیست شیلی

 : پایانی تظاهرات چنین آمده است

شنویم که در  امپریالیستی می هاىرسانه روزه در هر ما. از سوریه کوتاه باد هادست سازمان تروریستی ناتو و امپریالیست« 

اما حقیقت غیر . رزمد رژیم بشاراسد جریان دارد و تحت رهبری ارتش آزادیبخش برای استقرار آزادی می ىسوریه قیام مردمی علیه

اوضاع سوریه . یالیستی استاینها همه تبلیغات بنگاه امپر. شود دروغ محض و قلب حقیقت است بیان می هارسانه آنچه در. ازاین است

.. امروز تعرض به سوریه است فردا  نوبت ایران خواهد بود. امپریالیستی در افغانستان، عراق، لیبی است هاىتعرض قدرت ىادامه

وم امپریالیستی، آمریکا، انگلیس، فرانسه اسپانیا و سازمان ناتو بازوی مسلح این نیروهای استعماری، برای تحقق اهداف ش هاىقدرت

http://www.toufan.org/
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آزادی به تسلیح نیروهای مزدور القاعده و دول ارتجاعی قطر و عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل   خود و تحت پوشش دفاع از

به یمن این نیروهای ارتجاعی و . ورزند پردازند و از هیچ کمک مالی برای سرنگونی رژیم بشار اسد  دریغ نمی سوریه می ىعلیه

اسرائیل . ویران شدند... ، مدارسها، کارخانههاناکن و بیمارستان نفر جان باختند، بسیاری از امجریانات آدمخوار مذهبی هزارا

نیروهای . کمین است که بازهم بخشی از خاک سوریه را به بلعد صهیونیست تنها کشوری است که فاقد مرز مشخص است واینک در

لیسم و تهاجم خارجی که برای ویرانی کشور و مستعمره کردن آن امپریا ىملی ومیهنی سوریه موظفند برای استقالل کشورشان علیه

توان با ناتو و دول  برای سوسیالیسم آماده نیست اما برای  تحقق آزادی نمی خیز برداشته است برزمند اگرچه امروز شرایط استقرار

حل نخواهد  هازمان ناتو و امپریالیستچهارچوب سا ملت در هاىهیچ یک از خواسته. پیمان شد ارتجاعی و امپریالیستی همدست و هم

ضد امپریالیستی، ضد ناتو و ضد صهیونیستی سوریه که  ىخواهیم که با ابراز همبستگی با مبارزه خلق شیلی می ازاین رو از. شد

ای عقب نیروه ىملت سوریه علیه ىما از مبارزه. این پیکار دفاع نمایند گیرد از برای حق حاکمیت و حفظ استقالل خود صورت می

 .نمائیم کنیم و با ملت سوریه ابراز همدردی می کنند پشتیبانی می عنوان بازوی مسلح امپریالیسم عمل میه مذهبی که ب ىمانده

 » !از سوریه کوتاه باد هادست  سازمان تروریستی ناتو و امپریالیست

 

 اوت 05شنبه ( ئییاآکسیون پرولتار) حزب کمونیست شیلی

 

 

 
 

 نروژ پالتفرم کمونیستی

 

 

 ندرس برینگ بریویکآمورد حکم دادگاه  قضاوت صحیح در
 

بدون « : لقول بر این نظر شد کهابه طور متفق 2932اوت  24در (Andres Behring Breivik) دادگاه آندرس برینگ بریویک 

بیمار روانی نبوده و بنابراین باید برای جنایتی که   2933ژوئیه  22در زمان انجام جنایت ( آندرس بریویک)، متهم اىشک و شبهه

 .».مرتکب شده مجازات شود

چنین دادگاه تصمیم گرفت که پس از اتمام  هم. سال زندان محکوم شد 23نفر به حد اکثر مجازات  77بریویک برای قتل عام  آندرس

 .در نظر گرفته شود اىساله ، وضعیت متهم مورد بررسی قرار گیرد و اگر او برای جامعه خطرناک باشد مجازات تازه 23دوره 

شان و به کل افکار عمومی جامعه ارس بریویک، توهین بزرگی به قربانیان جنایت و خانوادههرنوع تصمیم قضائی دیگری در مورد آند

 . شد تلقی می

سیاسی او را در این جنایت بی اهمیت جلوه داده و وی را یک بیمار روانی  ىوکیل مدافع آندرس بریویک تالش فراوان نمود که انگیزه

 .باید از دادگاه برای این که تحت تأثیر این تالش قرار نگرفت قدردانی نمود.  ئی برهاندمعرفی نماید تا او را از زیر بار مسئولیت جزا

       -آرنتزن "پیامی بدهد قاضی دادگاه " ملی"زمانی که آندرس بریویک در دادگاه تالش نمود برای همفکران خود در سطح 

"Arntzen باز  هاریویک را از سالم دادن فاشیستی در مقابل تلویزیونمیکروفون را خفه نمود ولی این عمل کافی نبود تا آندرس ب

 .دارد

دادگاه باعث شد تیم قانونی آندرس بریویک به سرعت دریابد که تقاضای فرجام خواهی افتضاحی مطلق خواهد  ىکار دقیق و موشکافانه

شان رأی اان جنایت آندرس بریویک و خانوادهبدین ترتیب قربانی. زمانی که فرجام خواهی در کار نباشد رأی دادگاه قطعی است . بود 

 . واضح و روشنی در مورد او از دادگاه دریافت کردند

متهم را مورد بررسی قرار داد، گزارشی که در آن  ىدادگاه بیش از یک صد صفحه توضیحات قضائی و گزارش روان شناسانه

 . کند را یک بیمار روانی به دادگاه معرفی می سیاسی ــ ایدئولوزیک آندرس بریویک را نادیده گرفته و او ىانگیزه

 ىدادگاه بر این نظر است آندرس بریویک دیدگاهی اسالم ستیز دارد و از طریق شبکه" کند که  رأی دادگاه در مورد متهم اعالم می

ه افراد دیگری هم دارای دهند ک شواهد ارائه شده به دادگاه نشان می. جهانی اینترنت با افراطیون دست راستی در رابطه بوده است

 » .... دیدگاه افراطی متهم در مورد مهاجرین هستند 

ئی که در آن به کارگیری هاسیاسی ایده ئولوژیک متهم با کارشناسان بررسی پرونده هم نظر بود، دیدگاه هاىدادگاه در مورد دیدگاه

نروژ و پاکسازی نژادی و آزمایشات ژنتیکی بر روی مفاهیم و منشورها و مأخذهای تاریخی در مورد جنگ داخلی و کسب قدرت در 

 . و رهبری جامعه در چهارچوب یک سیاست قابل درک هستند هاانسان
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مسلماً برای پیامدهای قانونی و روانشناسانه اعمال  2933ژوئیه  22رأی دادگاه در مورد مجازات آندرس بریویک برای جنایت 

اعمال  ىتر از همه، این امر اساسی است که جامعه علیه مهم. بود. روریست مفید خواهدو شرایط زندان برای ت" حقوق"تروریستی  و 

 .ند حفاظت شوداجنایتکارانه مبتنی بر تنفر که توسط آندرس بریویک و آنهائی که به طور آشکار و نیمه آشکار به او الهام داده

آندرس بریویک از داشتن کامپیوتر محروم است ، کامپیوتری که  نداکمک دهنده به قربانیان حادثه اتوئیا مدتی است که مدعیاى هگروه

الزم است که بگوئیم باید از اشاعه . که او اجازه دارد برای نوشتن مطالبی برای کتابی که قرار است چاپ کند مورد استفاده قرار دهد

شود  نت و ترور بیشتر در جامعه میکه باعث خشو هاتوسط این تروریست اىافکار و تحریکات فاشیستی به هر شکل و هر وسیله

و همین طور باید به طور روشن به افکار عمومی جامعه اطمینان داد که هیچ ارگان مطبوعاتی و انتشاراتی حتی جرأت . جلوگیری شود

 . ئولوژی فاشیستی را به خود راه دهد نکند که فکر انتشار مسمومات ایده

برای بی  اىاما این مسئله نباید بهانه. در چهارچوب سیستم مدنی ــ قضائی منصفانه استآندرس بریویک  ىرأی دادگاه در مورد پرونده

قربانیان که اجازه ندادند غم از دست دادن عزیزانشان آنها  هاىبدون هوشیاری افکار عمومی و حقوق دانان زبره و خانواده. عملی شود

 . توانست کامالً متفاوت باشد دادگاه بر روی این پرونده می را برای مبارزه برای رسیدن به رائی منصفانه باز دارد، رأی

دست زد هنوز نه حذف شده است و  2933ژوئیه  22که به قتل عام  اىئولوژی جنایتکارانه آندرس بریویک به حق مجازات شد اما ایده

ند بلکه برعکس و بیش از هر زمان دیگر، رسا فاشیسم و نژادپرستی را به پایان نمی ىاین رأی دادگاه،  مبارزه علیه. نه غیر قانونی

 . فاشیستی تأکید داشت هاىئولوژی نازی و سازمان ایده ىباید بر روی مبارزه علیه

 

 برگرفته از تارنمای انقالب نروژ، سازمان مارکسیست لنینیست نروژ

 (توفان)ترجمه از حزب کارایران 

   2932اوت  24

 

 ىهعند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نبوده است، به استثنای تاریخ جاماد داشتهتاریخ کلیۀ جوامعی که تا کنون وجو«  .

کار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و  مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد. بدوی

یا به تحول  بار که هراى ، مبارزهند و به نبردی الینقطع، گاه نهان و گاه آشکاراستمکش، همواره در تضاد بوده

 » .نداگردید، دست زده انقالبی سازمان سراسر جامعه و یا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می

              .مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست                                     
 

*** 

 

. باید با نقض آن در همه جا مبارزه کرد. یک دستآورد جهانشمول و معتبر است  حقوق بشر

ه فلسطین و ب ىاشغال شده هاى، در سرزمینهاباید دست ریاکارانی را که نژادپرستانه میان انسان

. رو کرد ،گذارند امو و مردم عراق و افغانستان فرق میویژه نوار غزه و زندان ابوغریب و گوانتان

سکوت در مقابل نقض . نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و لیبی فرقی با نقض آن در ایران ندارد

 هاىباید از خواست .دشمنی با تحقق حقوق بشر است ،حمایت گزینشی از حقوق بشر یکی از آنها و

له حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت کرد و تخریب مردم ایران و منافع ملی ایران از جم

میهنمان را توسط  ىدر این دستآوردهای مردم ایران و قتل دانشمندان ایرانی، این فرزندان برجسته

 .تروریسم صهیونیستی محکوم نمود

 

 

ترین تجاوزگر و جنگ طلب تاریخ  امپریالیسم را به عنوان بزرگ ىباید نقش غارتگرانه

ترین دشمن آزادی و دموکراسی در جهان رو کرد و دست کسانی را که برای  ، بزرگبشریت

گیرند برمال  کمک مالی و حمایت تبلیغاتی می هاسرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از این عفریت

آورند  تنها از این طریق است که حاکمیت ایران منفرد شده و مردم ایران به سمت ما روی می. ساخت

 .کنند نسبت به دوستان و دشمنان مردم ایران پیدا میو دید روشنی 

 حقوق ملل ناقضین حقوق بشرندناقضین 



   0931ماه  ریورشه                          47توفان الکترونیکی شماره                                                 30

 

 

 3193ماه  یوررشه 352توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد

 
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 

اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیسم دبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش  جهانی،علیه رویزیونیسم وضد

 !کمک مالی کنید( توفان)کمونیستی ایران به حزب کارایران 
 

 :از سایت اینترنتی از انتشارات جدید توفانى اپاره
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 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب
www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com/ 

http://kanonezi.blogspot.com/ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 
 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید
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 !دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد
 


