
 
 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

بياد يک کمونيست 
 انقالبی ضد رويزيونيست

سال است که افتخار عضويت حزب  ٢٢من ! رفقا”
در تمام زندگی حزبی خود . توده ايران را دارم

هميشه کوشيده ام آموزش مارکسيسم لنينيسم را 
خود قرار دهم و راهنمای فکر و قضاوت و عمل 

هميشه آن را بگويم که نه بسود شخص خودم بلکه 
، سوسياليسم گاهو، بسود اردبسود اتحاد شوروی

، بسود زير رهبری پرولتارياايران  بسود انقالب
  .. .حزب توده ايران است

اخراج من از کميته مرکزی امر کوچکی نيست ولی 
، دفاع از آنچه که من در برابر من دفاع از حقيقت

آن را درست و صحيح ميشمرم باالتر و واالتر از 
   .”هر مقامی است

  دکتر غالمحسين فروتن
ده سال پيش دکتر غالمحسين فروتن در روز شنبه 

 ٨٧در سن  ٨/٨/١٩٩٨برابر با  ١٣٧٧مرداد  ١٧
سالگی با طی يک زندگی غرورآفرين و سربلند 

رفيق فروتن تحصيل کرده . چشم از جهان فروبست
ستاد دانشگاه در رشته دکترای علوم و فرانسه و ا

وی قادر بود راحت طلبی . مهندسی شيمی بود
بورژوائی را برگزيند و بی درد سر زندگی زندگی 

از آب بيرون بکشد ليکن به  فقط راکرده گليم خود
ايران برگشت تا تمام توان و دانش خويش را در 

وی زمانيکه درگذشت . خدمت مردم وطنش بگذارد
مارک آلمان غربی از  ٩ام بلندش تنها در کنار ن

فروتن در ارديبهشت . تمکن اين دنيا همراه داشت
برای خدمت به طبقه کارگر ايران و ايمانی  ١٣٢٢

که به کمونيسم داشت به حزب توده ايران پيوست و 
 از آن تاريخ همه زندگی خود را در خدمت آزادی
طبقه کارگر ايران و ايدئولوژی مترقی کمونيسم 

رفيق فروتن به خاطر مبارزه در اين راه . ار دادقر
از جانب دادگاه رژيم محمد رضا شاهی به اعدام 

دکتر . محکوم شد و تا آخر عمرش فراری بود
غالمحسين فروتن از رهبران بلند پايه حزب توده 

، مدير مجله تئوريک دنيا و سالها مسئول ايران
تشکيالت و تعليمات حزب توده سازمان افسری و 

رفيق فروتن فرار رهبران سازمان . ايران بود
 افسری حزب توده ايران را از زندان توسط يک

 ٢ادامه در صفحه...کميته سه نفری سازمان

  يوان بلخ در الههد
  ديکتاتورهای خودی و غير خودی

آقای البشير يک فرد عادی. نشريات تبليغاتی غرب امپرياليستی پر است از حکم دستگيری آقای البشير
قرار دستگيری وی را دادگاه معروف کيفری جهانی که. نيست رئيس جمهور کشور مستقل سودان است
اين همان  دادگاهی است که بخودش اجازه می دهد از. تمرکزش در کشور هلند است صادر کرده اس

حکم اعدامش را صادر ،قيافه هر کس که خوشش نيامد با بستن چند اتهام راست و دروغ قبل از دستگيری
.در ايران اسالمی وقتی می خواهند از کسی انتقام بگيرند بر اساس همان قانون قصاص عمل می کنند. کند

ما ايرانيها به اين نمايش دادگاه. نوکری امپرياليستها را نکند قصاصش می کنند در اروپای متمدن هر کس
دادگاه کيفری جهانی مدعی است که برای. بلخ می گوئيم که فعال مرکزش از بلخ به الهه منقل شده است

کسیجنايتکاران جنگی و رهبران جنايتکار جهانی حکم بازداشت صادر کرده و آنها را محاکمه می کند تا 
، می تواند حقوقدر جهان خدائی نکرده به اين فکر نباشد که می تواند بدون مجازات دارفانی را وداع گويد

 ٣ ادامه در صفحه... دادگاه کيفری جهانی. بشر را نقض کند و يا شکنجه را برسميت بشناسد

  فرياد خشم دردانشگاههای ايران
 چند نکته درمورد مبارزات اخير دانشجوئی

ت درخشان دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و دانشگاه زنجان درهفته های اخير ازچند لحاظ جایمبارزا
  :خاصی درنهضت دانشجوئی کشورما دارد

  طول مدت مبارزات - ١
با آنکه نيروهای امنيتی و حراستی و سرکوبگر رژيم تمام توان خود را بکارانداختند تا اعتصاب و تحصن

گردانند و از انعکاس آن درايران و جهان جلو گيرند، اين تحصن ا سريعا خاموشدانشجويان تربيت معلم ر
روز با ١١تن از دانشجويان پس از  ١٠٠تن و با اعتصاب غذای بيش از  ٢٠٠٠با حضور بيش از
ادامه در... وزارت علوم و دست اندرکاران دانشگاه تمامی مطالبات دانشجويان. پيروزی پايان يافت

 ٤ صفحه

ای مبارزه بورژوازی با حزب طبقه روشه
  کارگر

حزب طبقه کارگر ارگان سياسی و ستاد فرماندهی طبقه کارگر است که اين طبقه را در پستی و بلنديهای
دشمنان طبقه کارگر که در چهره های گوناگون مخالف حزب و. مبارزات اجتماعی رهبری می نمايد

.ه کارگر به مبارزه پرداخته و آنرا از بين ببرندحزبيت طبقه کارگر هستند می کوشند با حزب طبق
روشهائی که بورژوازی در پيش می گيرد در اساس خود و تجربه کسب شده از جانب پرولتاريا روشهای

کارگران جوان فاقد تجربه هستند و اين. ولی صفوف پرولتاريا و ترکيب آن ثابت نيست. شناخته شده است
پرولتاريای جوان بتدريج. و از تجربه جنبش جهانی کمونيستی بی خبرند روشهای موذيانه را نمی شناسند

هستند اقشاری که در اثر تجزيه اجتماعی از. جای پرولتاريای مسن و از کار افتاده و با تجربه را می گيرد
ئیبورژوازی و خرده بورژوازی بدامن پرولتاريا پرتاب می شوند آنها نه تنها از تجارب مبارزه پرولتاريا

اين زمينه. بی خبرند بلکه آلودگيهای مسموم ساير طبقات را نيز بدرون صفوف پرولتاريا موجب می شوند
های مادی وضعيتی را ايجاد می کند که خطر فريب پرولتاريا افزايش می يابد و تجارب تلخ گذشته بطور

کمونيستی است اينحزب طبقه کارگر که مظهر حافظه تاريخی و تجارب جنبش . مدام تکرار می شود
بورژوازی قرار دهد و دست وظيفه مهم را بعهده دارد که مرتب طبقه کارگر را در جريان شگردهای

بهمين جهت است که بورژوازی و نمايندگان ساير طبقات اجتماعی از حزب طبقه. نمايد بورژوازی را رو
ت و حزب طبقه کارگر تبليغات میکارگر به عنوان سالح پوالدين طبقه کارگر هراسناکند و بر ضد حزبي

  .شالوده کاخ ستم آنها را تقويت می کندو يا تقويت حزب طبقه کارگر  زيرا جلوگيری از پيدايش. کنند
بورژوازی در عرصه های مختلف با ايدئولوژی طبقه کارگر يعنی با مارکسيسم لنينيسم به مبارزه می

  .وژيک و سازمانی بازتاب می يابداين مبارزه در عرصه های سياسی و ايدئول. پردازد
بورژوازی با ياری انديشمندان خويش می کوشد با. در پاره ای موارد مبارزه ايدئولوژيک جنبه عمده دارد

، اختراع شبه استدالالت علمی برای، پخش دروغ و جعلياتايجاد گرد و خاک و آشفتگی و تزلزل روحيه
آنها. در صفوف پرولتاريا ايجاد تشتت و سردرگمی کندنفی کمونيسم بياری انديشمندان مزدور خويش 

تالش دارند ثابت کنند که نظام سرمايه داری بهترين نظام جهان است و ابدی خواهد ماند و نمی شود اين
در انبان بورژواها برای ايجاد گرد و خاک و سردرگمی نسخه های. نظام را با چيز ديگری جايگزين کرد

به عنوان مثال عمال بورژوازی در جنبش کمونيستی با. و گذشته پيچيده شده استفراوانی از تجارب حال
اين شعار گمراه کننده .حمايت می کنند” آزاديهای بی قيد و شرط”اين شعار پيدا می شوند که گويا آنها از

ن شعاراي. و مفاهيم اجتماعی نظير آن است ، آزادیو ماهيتا ارتجاعی هدفش نفی ماهيت طبقاتی دمکراسی
ظاهری فريبنده دارد و از طرف مغزهای غير ورزيده ،ولی اين شعار. نفی ماهيت طبقاتی دولت می باشد

مبارزه با اين نظريه ارتجاعی طبيعتا زمان. و خالی از دانش طبقاتی بزودی پذيرفته شده و تبليغ می گردد
با شعار جديدتری به ميدان می آيد می برد و وقتی شما ماهيت اين شعار ارتجاعی را فاش ساختيد ارتجاع

طبيعتا حزب طبقه کارگر با تجربه عملی و علمی و تاريخی خود می تواند. و مسايل ديگری طرح می کند
فورا در مقابل اين نظريات ارتجاعی مقاومت کند و آنها را خنثی نمايد ولی افراد جداگانه به دام اين

 ٥ ادامه در صفحه...، مبارزه بورژوازی به نفی طبقات. نظريات می افتند

  ســال نهم  –دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٨ سپتامبرـ ١٣٨٧ شهريور - ١٠٢ماره ـش



     

   ٢  صفحه                                                         توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                    ٧١٣٨ماه   شهريور  –  ٢١٠   شماره

   ...کمونيستبياد يک 
راس مسئوليتها و مقامات  داد و سالها در ايران

رفيق فروتن به . بلندپايه حزبی قرار داشت
ترازنوين طبقه  حزبحزب توده به مثابه 

رهائی  عشق می ورزيد و برای  کارگر ايران
  .زحمتکشان در اين حزب فعاليت می کرد

زی وی در مورد اختالفاتش با کميته مرک
  : حزب توده ايران می نويسد

سراسر  ١٩٥٣درگذشت استالين در مارس ”
اتحاد جماهير شوروی را در غم و اندوه فرو 

مسکو بود و ديد که چگونه  بايست در می برد
مردم مسکو در خيابانها دستمال بدست در 

هيئت . مرگ استالين اشک می ريختند
نمايندگی احزاب کمونيست در کنار جنازه 

. ن ساعتها به عنوان گارد احترام ايستادنداستالي
من نيز در جمع هيئت نمايندگی حزب دو سه 

  .بار ادای احترام کردم
در محيط تحصيلی  ١٩٥٤- ٥٥در سالهای 

مدرسه حزبی و در خوابگاهی که من در آن 
سکنی داشتم پديده هائی غير عادی احساس می 

عکسهای استالين را از سالنها و از اطاقها . شد
در اطاق من آنرا بر نداشتند . ئين می آوردندپا

. ولی رابطه اش را با ديوار سست کردند
روزی عکس از ديوار فرو افتاد و درهم 

کسانی که گفته می شد که منسوب به . شکست
اند مجسمه های استالين را بر می .ب.گ.کا

در مدرسه حزبی آثار استالين از . داشتند
ه ها ممکن دسترس دور شد و فقط در کتابخان

به تاريخ حزب . بود آنها را مطالعه کرد
، از آن انتقاداتی بعمل دستبردهائی زده می شد

، در آن تغييراتی داده می شد که همه می آمد
در جهت بی اعتبار کردن استالين سير می 

بياد دارم در سال سوم مدرسه معلم تاريخ . کرد
حزب از صنعتی شدن کشور در دوران انقالب 

ميان اين گفته را بر  ، در آنگفتسخن می 
نقشه استالينی صنعتی  يمئاگر بگو”: زبان آورد

، ، گرفتار کيش شخصيت شده ايمکردن کشور
” .بايد گفت نقشه لنينی صنعتی کردن کشور
اما  .شليک خنده از تمام سالن درس برخاست

در کنگره . معلم بيچاره مامور بود و معذور
ير شوروی بيستم حزب کمونيست اتحاد جماه

به گزارش مخفی خروشچف به کنگره اشاره 
بعد اين . می شد که کسی از آن اطالعی نداشت

گزارش مخفی برای اولين بار از مطبوعات 
آمريکا سر در آورد که بسيار در خور تامل 

. اينها نمی توانست مايه خشنودی باشد. است
نظريات تئوريک در گزارش علنی به کنگره 

ا بر می انگيخت که در بيستم اين احساس ر
جهان بينی رهبران حزب و دولت شوروی 
دگرگونی هائی رخ داده است که جوهر آنها 
دوری ازمارکسيسم لنينيسم و از سوسياليسم 

به راه مسالمت آميز انقالب و تحصيل . است
قدرت سياسی از راه انتخابات پارلمانی چيزی 
. جز صرفنظر کردن از انقالب نبود

سازش سوسياليسم  ”مت آميزهمزيستی مسال”
با امپرياليسم و سازش احزاب کمونيست را با 

بورژوازی موعظه می کرد که در ايران به 
. صورت همکاری با رژيم شاهنشاهی در آمد

هر چه زمان پيش ميرفت رهبران حزب و 
دولت شوروری بيشتر از سوسياليسم و از 

من . مارکسيسم لنينيسم فاصله می گرفتند
اين تحوالت از در موافقت در هيچگاه با 

در پرده و سپس علنا به مخالفت ء ابتدا. نيآمدم
با آن برخاستم و بهمين علت هم در آغاز 

در پلنوم يازدهم از عضويت در کميته  ١٩٦٥
من نمی توانستم از . مرکزی اخراج شدم

مبارزه بخاطر آرمانی که به آن ايمان داشتم 
مهاجرت دست بردارم و اين مبارزه در شرايط 

با تماس که . در اروپای شرقی امکان نداشت
در آلمان غربی با سازمان انقالبی حزب توده 
که بتازگی تاسيس شده بود گرفتم توانستم روز 
اول دسامبر همين سال بطور غير قانونی از 

عبور کنم  و به برلن ) برلن(مرز آلمان شرقی
در . غربی و ار آنجا  به آلمان غربی بروم

ه گذرنامه داشتم و نه کار و نه غرب من ن
روزهای سختی را . مسکن و نه اجازه اقامت

از سر گذراندم و گاهی تا سرحد مرگ پيش 
  .رفتم ولی مبارزه را ادامه دادم

عوامل حزب توده و شوروی که در رهبری 
سازمان انقالبی جائی برای خود دست و پا 
کرده بودند پس از مدت چند ماه مرا از اين 

اما وضع مساعدی پيش . اخراج کردندسازمان 
سازمان ”آمد و مبارزه در سازمانی بنام 

     ”...ادامه يافت” توفانلنينيستی  –مارکسيستی 
پس از درگذشت استالين بود که رويزيونيسم 
در شوروی بروز کرد و دارودسته کودتاچی 
خروشچف قدرت سياسی را به کف آوردند و 

ن دو خط مبارزه سختی در عرصه جهانی ميا
. مشی کمونيستی و رويزيونيستی آغاز شد

رفيق احمد قاسمی در حزب توده ايران پرچم 
مبارزه بر ضد رويزيونيسم را برافراشت و با 
ايمان به مبارزه طبقاتی و دانش مارکسيسم 
لنينيسم اعالم کرد که سخنان خروشچف سخنان 
يک ضد کمونيست است و به کمونيسم ربطی 

احمد قاسمی پرچم مبارزه وقتی رفيق . ندارد
بر ضد رويزيونيسم را برافراشت رفيق 
غالمحسين فروتن نخستين رفيقی بود که به 
حمايت از وی بلند شد و از مارکسيسم لنينيسم 

فشار سياسی افراد زبون و بی . بدفاع برخاست
. گ .، فشارهای عمال کااراده کميته مرکزی

در درون حزب توده و تهديدهای دارو . ب
ه جاسوسان فرقه دموکرات برهبری غالم دست

  . يحيی نتوانست رفقا را به زانو در آورد
رفيق فروتن در عين اشاره به غرور و افتخار 
درازمدت خويش برای عضويت در حزب 
توده ايران اعالم داشت که وی از آن جهت 
عضويت حزب توده ايران را پذيرفت و به اين 

ايران عضويت افتخار می کرد که حزب توده 
  . در راه مارکسيسم لنينيسم گام بر می داشت

وفاداری فروتن به در و ديوار و دفتر و دستک 
حال که رهبری . نبود به انديشه حزب بود

حزب توده ايران از راه مارکسيسم لنينيسم 

بدور افتاده و انشعاب کرده است لياقت آنرا 
حزب . ندارد که خود را حزب توده ايران بنامد

، حزب ان حزب مارکسيستها لنينيستهاتوده اير
طبقه کارگر ايران و حزب کمونيستهای 

با فشار عمال شوروی  .انقالبی ايران است
حزب توده  ، فروتن از رهبریرفقا قاسمی

قطعنامه پلنوم  ١٠در ماده . ايران اخراج شدند
مربوط به جنبش ”يازدهم حزب توده ايران 

چنين می ” جهانی کمونيستی و کارگری
از آنجا که رفقا قاسمی و فروتن ”: انيمخو

دعوت پلنوم را دائر به پيوستن به حط مشی 
کميته مرکزی را نپذيرفتنه و کماکان در 
مواضع خود باقی مانده اند لذا پلنوم رفقای 
مذکور را از ترکيب کميته مرکزی برکنار می 

   ....”کند
رفيق فروتن در دفاع از خود در مقابل 

خاست و در طی خطابه ای  رويزيونيستها بپا
سال است که  ٢٢من ! رفقا”: به آنها گفت

در . افتخار عضويت حزب توده ايران را دارم
تمام زندگی حزبی خود هميشه کوشيده ام 
آموزش مارکسيسم لنينيسم را راهنمای فکر و 
قضاوت و عمل خود قرار دهم و هميشه آن را 
بگويم که نه بسود شخص خودم بلکه بسود 

، سوسياليسم گاهو، بسود اردشوروی اتحاد
، زير رهبری پرولتاريابسود انقالب ايران 

اخراج من از .. .بسود حزب توده ايران است
کميته مرکزی امر کوچکی نيست ولی در 

، دفاع از آنچه که من برابر من دفاع از حقيقت
آن را درست و صحيح ميشمرم باالتر و واالتر 

اين اصل  و فروتن به .”از هر مقامی است
تاريخ نشان داده است که تحليل و .وفادار ماند

بر آمد رفيق فروتن عليه رويزيونيسم معاصر 
به رهبری خروشچف ، احيای سرمايه داری و 
سپس پيش بينی وی درمورد سقوط اردوگاه 
ضد انقالبی شوروی درست بوده و آثار 

ج   تئوريک اودراين زمينه هیگن ای عظيم    ن
بش کمونيستی ايران بوده وچراغ راهنمای جن

  .و خواهد بود
رفيق فروتن درمقابل رويزيونيسم چپ نيزکه 
تحت عنوان مبارزه عليه رويزيونيسم 

اپورتونيسم "خروشچفيسم و مبارزه عليه 
به نفی حزبيت می " تاريخی حزب توده

پرداخت و با تقدم بر مبارزه مسلحانه جدا از 
" احيای جنبش نوين کمونيستی"توده مدعی 

بود  شجاعانه ايستاد، مرعوب فضای 
کاستريتسی و هيجانات خرده بورژوازی 
نگرديد و با جزوات و مقاالت متعدد وارزشمند 
تئوريک از مارکسيسم لنينيسم دفاع نمود و بر 
حزبيت و مبارزه قهرآميز تحت رهبری حزب 
طبقه کارگر و انقالب سوسياليستی پای فشرد و 

حرافی جدا از جوانان انقالبی را از مشی ان
رفيق نشان داده است که . توده برحذر داشت

سرسازگاری با رويزيونيسم درهرشکل و 
رنگی که بروز کند ندارد و با آن به مبارزه 

شکست جنبش کاستريستی .برخواهد خاست 
 ٣ ادامه در صفحه...درعرصه ايران و جهان

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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   ...بياد يک کمونيست
اينبار نيز صحت تزها و پيشبينی های 

  .ينيستی رفيق را به اثبات رسانيدلين
رفيق فروتن درمبارزه عظيم ضد 

جانب اصول را  ٦٠رويزيونيستی سالهای 
گرفت و بی تزلزل به نبرد ضد رويزيونيستی 
ادامه داد و از پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم 

رفيق با تکيه بر همين . قاطعانه دفاع نمود
اصول و خط و مشی  لنينيستی از مواضع ضد 

يونيستی حزب بزرگ کمونيست چين به رويز
رهبری رفيق مائو دفاع کرد و در مقابل 
حمالت کينه توزانه رويزيونيستها محکم و 

ليکن وقتی حزب  کمونيست . استوار ايستاد
به رهبری دن سياپينگ   ٧٠چين در دهه 

" تز سه جهان"تئوری سازش طبقاتی درقالب 
را به ميان کشيد و آشتی با امپرياليسم و 
ارتجاع جهانی را موعظه نمود، به طرد و 
محکوم کردن اين تز و حزب کمونيست چين 
پرداخت و با پرچم لنينيسم به نبرد عليه جبهه 
. خائنين ضد کمونيست و سه جهانی پرداخت

رفيق فروتن در پيکار عليه  جبهه های 
رنگارنگ چپ و راست رويزيونيستی، عليه 

سالمی، دو رژيم ارتجاعی پهلوی و جمهوری ا
عليه اشغال ايران توسط عراق،عليه انحرافات 
متعدد ضد کمونيستی و ترتسکيستی سربلند 
بيرون آمد و همواره درجبهه پرولتاريا، انقالب 
و سوسياليسم قرارداشت و خدمات شايسته ای 

  .  به جنبش کمونيستی ايران نمود
” قهرمان”رفيق فروتن عليرغم اين خدمات   

ظير همه رهبران برجسته رفيق فروتن ن .نبود
جنبش کمونيستی مجموعه ای از خدمات و 

تصور اينکه ما با رهبران عاری . خطاها بود
، از خطا روبرو شويم تصوری ايدآليستی

، واهی و متناقض با واقعيات جامعه ذهنی
طبقاتی  و توانائيهای انسانی برای همه جانبه 
ديدن همه زوايای واقعيت و يا دورانديشيهای 

ارج گذاری حزب ما نسبت به . سی استسيا
رفيق فروتن و يا ساير رهبران جنبش 
کمونيستی ايران و جهان از دريچه واقعبينی 

به خدمات برجسته . انقالبی صورت می گيرد
آنها بايد از دريچه نگرش مارکسيستی لنينيستی 

ذکر اين نکته از آن جهت ضروری . توجه کرد
يد نيايد که می دانيم که اين تصور نادرست پد

رهبران برجسته هرگز قابل جايگزينی نيستند 
و با رفتن کسی ميدان مبارزه از رهبران آتی 

اين تصور می تواند به . جنبش خالی می ماند
تجليل . انفعال و انتظار و خانه نشينی بدل شود

مبالغه آميز از رفيق فروتن و يا هر رفيق 
ديگری مقام وی را به سطح غير قابل وصول 

رساند که به جای آنکه الهامبخش مبارزه  می
کمونيستها باشد آنرا به عرصه 

می کشاند و موجبات ياس و  ”غيرمقدورات”
  .      سرخوردگی را فراهم می آورد

رفيق فروتن گنجينه ای بزرگ از آثار تئوريک 
و سياسی از خود باقی گذارد که رهگشای 
کمونيستهای ايران در مبارزه با ارتجاع و 

هر کمونيستی بايد آثار وی را . ياليسم استامپر
در  تکامِل”آثاری بنام . بخواند و هضم کند

حزب ”، ”ت، سرشت مارکسيسم اسوحدت
، ””مسئله شوروی”ايران و ” کمونيست”
رئاليسم اسالمی و ”، ”ماترياليسم تاريخی”

و پاره ای آثار ديگر بايد  ”فلسفه مارکسيست
مونيست در دستور مطالعه و کار هر مدعی ک

  . باشد
حزب ما برای ارج نهی به خدمات رفيق 
فروتن که ما نيز خود را در بسياری زمينه ها 
شاگرد با وفای وی می دانيم بدرج پاره ای 
سلسله مقاالت و آثار وی در ارگان مرکزی 

   .دست خواهيم زد ”توفان”خويش 
 

*****  
  
  

   ...ديوان بلخ در الهه
ه کيفری دادگا .را حامی آن جلوه می دهد

جهانی مرکز مشتی بازيگران سياسی مزور دو 
چهره است که با يک کوزه شيره راه افتاده و 

  .سر مردم را کاله می گذارند
کسی که اين قرارهای بازداشت را صادر می 

وی تا کنون . کند آقای مورنو اوکامپو است
برای دو تن از افراد بلند پايه سودان بجرم 

مجرميت صادر کرده کشتار مردم دارفو قرار 
وی در تائيد اقداماتش به نشريه زود . است

از چنانچه ”: دويچه تسايتونگ آلمان گفت
جلوگيری نشود و مسئولين  جنايات جديد جنگی

مجازات نشوند اين نشانه مسئوليت رهبران 
زوددويچه (”دولت از جنبه حقوق جزائی است

تبليغات ). ٢٠٠٨ژوئن  ١٣ تا١٢تسايتونگ 
هزار  ٣٠٠ارائه سندی از کشتار غربی بدون 

تن مردم دارفو صحبت می کند تو گوئی ارتش 
آمريکا به جای عراق به دارفو تجاوز کرده 

وی اضافه کرد که اين بی تفاوتی می . است
تواند برای رئيس جمهور آقای عمر البشير 

احمد موسی علی مدير . عواقب داشته باشد
گاه انجمن آلمانی کمک به دارفو از حکم داد

: کيفری جهانی پشتيبانی نموده و اظهار داشت
حکم .  برخورد کردنقض حقوق بشر بايد به ”

هشداری به همه ديکتاتورهای اين  ،دستگيری
تعقيب البشير برای ” افزود وی” دنياست

انسانهای دارفو نشانه مهمی است که ببينند دنيا 
). در همان مقاله(.”با آنها همدردی می کند

احمد علی يا سبيلش را امپرياليست طبيعتا آقای 
آلمان بخاطر بوی نفت در دارفو چرب کرده 
است و يا آنقدر مغزش کوچک است که از 
خودش نمی پرسد پس با اين يال و کوپال 
دادگاه کيفری جهانی چرا ديکتاتورها هنوز بر 

حقيقت . سر کارند و خون مردم را می خورند
شکنجه اين است که ديکتاتورها و مستبدين و 

گران و آدمکشان از زاويه چشم امپرياليستها و 
همه آن آدمکشان . نوکرانشان خوب و بد دارند

حرفه ای و جنايتکاران شقی که از منافع 
امپرياليستها و کنسرنها دفاع می کنند تا 

موقعيکه تاريخ مصرفشان باطل نشده است 
بزرگترين مديران و متحدين با کياست بوده که 

ان جنايتکاران واقعی که در زمره دوست
به . امپرياليستها باشند به حساب می آيند

، انور کرزای، وهارتو، سفهرست اسامی شاه
 ملک ،ملک حسين ،، حسنی مبارکسادات
، ، اوريِبفوجيمور، ، پينوشهتوچمان، حسن

. نگاه کنيد تا چشم و گوشتان باز شود.ذ..و
همينکه تاريخ مصرف آنها به پايان رسيد و يا 

تغيير جهت از منافع رقبای امپرياليستهای با 
غربی به حمايت برخاستند و يا حتی عليرغم 
ديکتاتوری واستبدادشان از استقالل ملی 
کشورشان حمايت کردند آنوقت است که موج 
اتهام به سوی آنها سرايز می شود و پرونده 
سالهای پيش آنها نيز از بايگانيهای امپرياليستها 

با ايجاد افکار عمومی منافع بيرون می ريزد تا 
     .   آزمندانه خويش را جا بيندازند

هر انسان آزاده ای آرزو دارد که دادگاهی 
عدالتخواه در جهان پيدا شود که تمام 
جنايتکاران ضد بشر را به محاکمه بکشد تا 

 دتا همه ببينند و بفهمن. برای همه سرمشق باشد
که نمی شود با انسانها روش ضد انسانی 

نمی شود برای حفظ منافع طبقاتی . داشت
استثمارگرانه بشريت را به خاک خون کشيد و 

قلب ميليونها بشر روی . سر سالم بدر برد
زمين برای چنين عدالتی و برای اجرای بدون 

هيچ انسان آزاده ای نمی . قيد وشرط آن می تپد
. تواندبا اين افکار و انديشه به مخالفت برخيزد

روع می شود که دادگاه مشکل از جائی ش
کيفری جهانی بخود اجازه می دهد نقش پليس 
. و دادستان و قاضی و مفسر را خود بازی کند

هر کس که در جهان موی دماغ آقايان بود 
بيکباره برايش پرونده سازی می کنند و 
دربوقهای تبليغاتی می دمند که در پی تعقيب 

ه تا وی را دستگير نکرده و ب. جنايتکار هستند
جزای اعمال زشت و يا از نظر دادگاه کيفری 

  . زشت نرسد از پای نمی نشينند
هر قوه قضائيه ای نياز به توانائی اجرائی 

نياز دارد که قوه ای حکم صادره را به . دارد
اجراء بگذارد در غير اين صورت صدور اين 
احکام مثل چکهای بی محل است در کشوی 

اجرائی در آن عامل . ميز قاضی باد می خورد
اينجا ممالک امپرياليستی اروپا و در راسشان 

حتی امپرياليست آمريکا برای رای . آلمان است
اين دادگاه پشيزی ارزش قايل نيست و 
. تصميمات آن را برسميت نمی شناسد

آمريکايها با بی شرمی  گفته اند که اين دادگاه 
حق ندارد هيچ آمريکائی را محاکمه کند و اگر 

اری پای يک جنايتکار آمريکائی روزی روزگ
بر کرسی اتهام اين دادگاه رسيد امپرياليست 
آمريکا حق دارد به کشور هلند حمله کند و 
تبعه آمريکائی را از زندانهای ديوان کيفری 

پنتاگون طرحهای حمله . جهانی رهائی بخشد
  .به هلند را نيز آماده دارد

در حقيقت ديوان کيفری جهانی ابزار اعمال 
 ٤ ادامه در صفحه...رت و قلدریقد

جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی است مبارزه دموکراتيک
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   ...ديوان بلخ در الهه
اروپائی هاست تا مخالفين خويش را با اين 

ماهيت اين . تاکتيک جديد از بين ببرند
چيز ديگری ” عدالتجوئی”و يا ” عدالتخواهی”

به  .ادپرستی و استعمار نيستژجز تقويت ن
سخنان ترش و شيرين انديشمندان و مبلغان 

ايد گوش داد و فريب اکاذيب آنها امپرياليستی نب
را خورد بايد ماهيت اين ديوان داوری تقلبی 

با حکم اين ديوان . امپرياليستی را شناخت
ميلوسوويچ رهبر مردم يوگسالوی را دستگير 
کردند و وقتی قادر نشدند با اسناد تقلبی و 
مسخره وی را محکوم کنند وی را در زندان 

بيماری جلوه  کشتند و نامش را مرگ ناشی از
در حاليکه جنايتکاران جنگی که فاجعه . دادند

يوگسالوی را بوجود آوردند و مناطق غير 
نظامی را در بلگراد بمباران کردند و دسته 
دسته نازيها را به يوگسالوی برای تجزيه آن 
کشور با پول و تسليحات و جنگ روانی و 
اشاعه اکاذيب ارسال کردند در وزارت خارجه 

در ستاد ناتو نشسته بودند و برای  آلمان و
هم اکنون . جنايت عليه بشريت نقشه می کشيدند

يکی از قاچاقچيان مافيائی که مورد تعقيب بين 
المللی است به عنوان رهبر مردم کوزوو زير 
چتر حمايت ناتو و آلمان و آمريکا قرار دارد و 
جناياتش عليه بشريت بياری همين دادگاه 

زيرا . می شود کيفری جهانی کتمان
امپرياليستهای اروپائی به چنين سگهای 
زنجيری برای پياده کردن آخرين پرده نمايش 

  .تجزيه يوگسالوی نياز دارند
.  جرج بوش پدر و پسر جنايتکار جنگی اند

زيرا هم در يوگوسالوی و هم در عراق از 
گلوله های راديو آکتيو برای درهم شکستن 

مناطق عظيمی  .مقاومت مردم استفاده کردند
در يوگسالوی و عراق به مواد راديو آکتيو 

و جان ميليونها انسان در خطر . آلوده شده است
امپرياليستها به دولت صدام حسين گاز و . است

سالحهای کشتار جمعی شيميائی دادند تا عليه 
ايران و اکراد عراق بکار برد  ولی کاسه 

 آنها. کوزه ها را بر سر صدام حسين شکاندند
شهر فلوجه را با ساکنينش با بمب فسفات 
سوزاندند و بر سر مردم عراق و افغانستان 

صهيونيستها . بمبهای خوشه ای می ريزند
ميلونها بمب خوشه ای در زمان تجاوز به 
جنوب لبنان به  آن کشور پرتاب کرده اند و 
هزاران نفر را به قتل رسانده اند ولی آقای 

د اسرائيل مانند ايهود اولمرت نخست وزير دز
اسالف خود با گردن افراشته به اين جنايات 

افتخار کرده ايران را با ” تروريسم”خود عليه 
  .بمب اتمی تهديد می کند

امپرياليستها دادگاه ابوغريب در عراق براه 
، از نظر ، دادگاه گوانتانامو برپا ساختندانداختند

قانونی شکنجه کردن را که عملی زشت و ضد 
 ، آدمربائیاست رسمی و قانونی کردندانسانی 

و گروگانگيری را تا سطوح دولتی ارتقاء دادند 
آمريکائيها با . و به دول تروريست بدل شدند

ياری آلمانها و انگليسها و ساير دول اروپائی 

شبکه ای جاسوسی برای آدمربائی در جهان 
در فلسطين به بهانه . ايجاد کردند و می کنند

ه سازمان حماس در يک اينکه چرا مردم ب
انتخابات دموکراتيک رای داده اند و نوکر آنها 
محمود عباس انتخاب نشده است مردم را به 
گرسنگی و تشنگی محکوم کرده اند و آنها را 

از حقوق بشر آنها دادگاه . روزانه می کشند
، از اين سخن کيفری جهانی سخن نمی راند

بسر  ميليون انسان در اسارت ٥/١راند که  نمی
می برند و جز از حق مردن از ساير حقوق 

  .محرومند
اين دادگاه کيفری جهانی رگ غيرتش به جوش 
نمی آيد که حکم دستگيری اين جنايتکاران را 

رئيس جمهور کلمبيا با ايجاد جوخه . صادر کند
های مرگ هزاران نفر را در کلمبيا نابوده 
کرده است و عليرغم بدنامی حکمی عليه وی 

ژنرال پينوشه جنايتکار را . می شودصادر ن
وقتی عليه وی اعالم جرم شد . همه می شناسند

دولت انگلستان با حقه بازی وی را از زير تيغ 
داوری عمومی رهائی بخشيد و به کشور شيلی 
فراريش داد تا با خيال راحت ادامه زندگی 

در آن زمان دادگاه کيفری . خويش را بگذراند
حاال که دادگاه کيفری . جهانی صدايش در نيامد

جهانی دست به اعتراض زده بوی نفت دارفو 
را چشيده است که بيشتر زير نفوذ چينی 

مبارزه امپرياليستهای غربی با آقای . هاست
البشير و يا موگابه و يا نظاير آنها دلسوزی 
برای حقوق بشر نيست دلسوزی برای منافع از 

در اين دادگاه مسخره کوشيد . دست رفته است
شورای امنيت سازمان ملل بر ضد حکومت 

، دول چين . مستقل سودان به دسيسه دست بزند
، اتحاديه عرب و ، اتحاديه آفريقا، ويتنامروسيه

ممالک اسالمی و بسياری ممالک ديگر جهان 
با اين تزوير و دسيسه به مقابله برخاستند و 

تقلبی را که ” عدالتخواهان”نقشه شوم اين 
  . هستند خنثی کردند دزدان با چراغ

حزب ما هوادار حقوق انسانهاست و برای آن 
حزب ما هوادار استقالل . مبارزه می کند

حزب ما . کشورهاست و از آن دفاع می کند
موافق محاکمه جنايتکاران است باين جهت 
پيشنهاد می کند روسای جمهور و نخست 

، ، فرانسه، آلمانانگلستان ،وزيران آمريکا
که در   و اسرائيل ، استرالياليا، ايتاروسيه

کشتار مردم جهان نقش فعال داشته اند در يک 
دادگاه جهانی محاکمه شوند تا معلوم شود کدام 
شخصيتها در بمباران مردم يوگسالوی دست 

، در کشتار مردم عراق و افغانستان داشته اند
دادگاهی که اين عمل را نکند ... دست دارند و

تورها و مستبدين مشروعيت محاکمه ديکتا
اين دادگاه تنها اهرم فشار . دست دوم را ندارد

امپرياليستهاست تا استقالل ممالک را بزير 
پرسش ببرند و بخواهند مکانيسمی در جهان 
اختراع کنند که با اتکاء به آن در امور داخلی 
ممالک دخالت بی شرمانه کرده و حرمت 

 اين دادگاه کار. حقوق بشر را از بين ببرند
تزوير و دروغگوئی را به يک فضليت بدل 

اين است که بايد نقش کثيف اين . کرده است
ديوان داوری تقلبی امپرياليستی را افشاء کرد 
و در مقابل تبليغات دروغين آن از استقالل 
. ممالک و حق حاکميت ملی آنها حمايت نمود

دفاع از اين حقوق هرگز به معنی حمايت از 
. در اين ممالک نيستماهيت رژيمهای حاکم 

همانگونه که ما از حقوق بشر صرفنظر از 
، مذهبی باشد يا غير اينکه زن باشد يا مرد

دفاع می کنيم .. .، مجرم باشد يا بی گناهمذهبی
از حق ملتها و دولتها نيز در اجرای حکميت 

، در دفاع از استقالل و تماميت ملی خويش
اين  .ارضی شان حمايت خواهيم کرد

يستها هستند که نخست استقالل و سپس امپريال
حاکميت ملی را از بين برده تا براحتی بتوانند 
حقوق انسانها را با وحشيانه ترين وضعی شبيه 
آنچه در عراق و افغانستان و فلسطين می گذرد 

  .  زير پا بگذارند
    

 ***** 
  
  

  ...فرياد خشم در دانشگاهها
کم معاون دانشگاه، لغو ح ٢ازجمله برکناری 

دانشجو، بهبود  ٨کميته انضباطی درمورد 
وضعيت امکانات رفاهی و تعويق امتحانات را 

دانشجويان دلير عليرغم تمامی . پذيرفتند
فشارها و شانتاژهای وارده نظير تهديد 
وارعاب خانوداه دانشجويان متحصن، صدور 
حکم تعليق ازتحصيل، قطع کردن آب دانشگاه، 

زندانی کردن  قطع کردن اينترنت دانشگاه،
دانشجويان در محل تحصن، حضور گسترده 

....  تشکلهای شبه نظامی ووابسته دردانشگاه
با عزم راسخ و متحد و يکپارچه به مبارزات 
خود ادامه دادند و بدون هراس از اين بگير 
وببندها خواسته های برحق خود را بر 

 .مسئولين داشگاه تحميل کردند
دانشجوی  ٣٠٠٠اعتراضات شکوهمند بيش از 

دانشگاه زنجان عليه مسئولين دانشگاه و عليه 
معاون دانشجوئی دانشگاه " حسن مددی"

زنجان که قصد تجاوز به يکی ازدختران 
. دانشجو را داشته، بعد از يک هفته پايان يافت
ون ابرکناری و محاکمه قضايی حسن مددی مع

دانشجوئی دانشگاه، عدم برخورد با متحصنين 
ختر قربانی اين ماجرا، پيگيری و دانشجوی د

پاسخ وزير علوم ازسوی نماينده زنجان 
درمجلس، بررسی کفايت رئيس دانشگاه توسط 
کميته ای مرکب ازدانشجويان  و اساتيد، تعويق 
امتحانات، بهبود وضعيت فرهنگی و فعاليت 

خواسته هايی بود که با .... تشکل های مستقل
ينکه اين عليرغم ا. تمام آنها موافقت گرديد

اعتصاب رسما پايان يافته است اما دانشجويان 
  اين آمادگی را دارند

که درصورت دبه در آوردن مسئولين دانشگاه 
تداوم، . مجددا اعتصاب را از سرگيرند

هوشياری و طول اين دوره از مبارزات 
 ٥ ادامه در صفحه...دانشجويان بسيار

  آزاد بايد گردند  ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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  ...فرياد خشم در دانشگاهها
زنجان روز پنج شنبه  ستانداد  .برجسته است 

گناه کار بودن معاون پذيرش   خرداد ضمن ٢٩
با وقاحت   دانشجويی و دستگيری دخترقربانی 

اعالم نمود با دانشجويان معترض تمام 
اين در حالی است که . نيزبرخورد می شود

اخباری از احضار و تحديد برخی دانشجويان 
اعتراض سريع  .زنجان انتشار يافته است

جويان به دادستان زنجان نشان از روحيه دانش
رزمنده و عزم راسخ آنها برای ادامه مبارزه 

 .دارد
  شرکت گسترده دختران در مبارزه   - ٢

خصوصيت ديگر اين دوره ازمبارزات 
دانشجويان، شرکت گسترده و چشمگير 
دختران در مبارزه است که بی ترديد يکی از 

همين  داليل مهم پيروزيهای اخير را بايد در
. حضور فعال دختران درصحنه پيکار دانست

به کوری چشم ارتجاع و زن ستيزان حاکم  
درصد دانشجويان  ۵۵اکنون نزديک به 

دردانشگاههای ايران زن هستند و اين امر 
برکميت و کيفيت مبارزه دانشجوئی می افزايد 
و رژيم را با مشکالت فراوانی روبروساخته و 

سهميه بندی سياست ارتجاعی . می سازد
جنسيتی دانشجويان که اخير طرح گشته است 

از وحشت و هراس رژيم جمهور ذنشان 
اسالمی ازحضور گسترده دختران در صحنه 
. مبارزه آزاديخوهانه و برابری طلبانه دارد

صحنه های پرشکوه تظاهرات واعتصابات 
دانشجوئی و برجستگی دختران دراين 

شمان مبارزات، نويد بخش است وخواب از چ
  .تاريک انديشان ضد بشر ربوده است

  اتحاد و همبستگی  - ٣
خصوصيت مهم ديگر اين دوره از پيکار 
دانشجويان اعالم همدردی و همبستگی 
مشخص ساير دانشجويان دانشگاههای سراسر 
ايران و همچنين سنديکاهها و تشکالت 

اکنون اعتراضات دانشجوئی به . کارگری است
و تقريبا کليه نقطه معينی محدود نيست 

دانشگاههای ايران را از تهران و آذربايجان، 
کردستان، خوزستان، مازندران، اصفهان، 

بيانيه . مشهد، شيراز و غيرو را دربرميگيرد
انجمن دانشجوئی  ۴٠همبستگی بيش از 

دانشگاههای سراسر ايران درحمايت از 
دانشجويان تربيت معلم، اعالم همبستگی انجمن 

ری از مطالبات دانشجويان و های مختلف کارگ
همينطور اعالم حمايت دهها انجمن دانشجوئی 

ازمبارزات دانشجويان زنجان، يکی ... و زنان
ديگر از ويژه گيهای مهم اين دوره از 
مبارزات است که پيروزيهای اخير را به 

رشدآگاهی دانشجويان، . همراه داشته است
احساس هم سر نوشتی توده دانشجو، اتحاد و 

بستگی و ادامه کاری و تداوم اعتصابات از هم
  .ويژه گيهای اعتصابات اخير بوده است

  البات عام صنفی دموکراتيکطم - ۴
خصوصيت ديگر دوره اخير دانشجوئی طرح 
مشخص مطالبات عام دموکراتيک و صنفی و 

اين خود نشان ميدهد در . رفاهی بوده است
شرايط کنونی چه سياستی بايد اتخاذ کرد تا 

وان وسيعترين قشر توده دانشجو را به بت
حرکت در آورد و در يک کارزار دموکراتيک 
  .و توده ای ارتجاع را به عقب نشينی واداشت

بی ترديد درتوان و رسالت جنبش دانشجوئی  
. نيست که بتواند سوسياليسم درجامعه مستقرکند

چنين شعاری فقط خاصيت ارضای 
ی برند روشنفکرانی رادارد که در رويا بسرم

و بدون تعمق و بدون درنظرگرفتن سطح 
مبارزه و توازن قوا وقت و بی وقت زنده باد 

اين چپ روی . سوسياليسم صال ميدهند
کودکانه و ماجراجويانه درعمل همان نتايج 
راست روانه محافل دانشجوئی را دارد که می 
کوشند جنبش دانشجوئی را به زائده جناحی از 

ين دو سياست چپ و ا. رژيم  تبديل نمايند
راست فرجامی جز تضعيف، تفرقه و به حاشيه 

عده ای . راندن جنبش دانشجوئی ندارد
ازاحزاب و سازمانهای منحرف که آلوده به 
کمکهای مالی از اسرائيل هستند با تبليغ 
شعارهای انحرافی دربين دانشجويان و سوء 
استفاده از مبارزات آنها و درج عکسهای شش 

يا سوسياليسم يا "جويان با شعاردر چهار دانش
در وبسايتهای خود ضربات سختی " بربريت

. بر پيکر جنبش دانشجوئی وارد ساخته اند
منتسب کردن جنبش خودجوش دانشجوئی به 
خود و تبليغ علنی گرائی سرانجامی جزلو 
رفتن و دستگيری شمار قابل توجه ای از 

آذر سال گذشته نداشته  ١٣دانشجويان در 
دانشجويان بی خبر و ساده دل فريب  اين.است

کسانی را خورده اند که هدفشان اساسا 
اينها . سوسياليسم و عدالت اجتماعی نيست

. هدفشان  ايرانی آزاد و آباد و مستقل نيست
اينان منتظر تجاوز نظامی آمريکا و اسرائيل 
به ايران هستند تا در پارکابی آنها 

گارنگ اين جماعت رن. بنا کنند" سوسياليسم"
بی هويت که حامل ويروس ضد کمونيستی 
منصور حکمت هستند هدفی جز تخريب در 
جنبش نوپا و به شکست کشانيدن آن درقالب 

اين . ندارند  ، را"امروزهمين  سوسياليسم"
عده رسالت  همان وظيفه نامبارکی است که اين

  .آن را به عهده گرفته اند
  

د نياز جنبش دانشجوئی درشرايط کنونی ايجا
کنفدراسيون واحد وسراسری دانشجويان است 
که بتوان با برنامه و اهداف واحد صنفی 
سياسی وسيع ترين قشر دانشجو را درآن 
. متشکل کرد و به فعاليت دراز مدت پرداخت

چنين کنفدراسيون دموکراتيکی می تواند 
دربرگيرنده منافع عام توده دانشجو صرف 

نين چ. نظراز مرام و مذهب و مليت باشد
تشکلی دراهداف و وظايف دموکراتيک خود 
نمی تواند نسبت به سرنوشت ساير اقشار و 
طبقات جامعه نظيرکارگران، زحمتکشان، 

.  بی تفاوت باشد... زنان، معلمان، کارمندان
چنين تشکلی نمی تواند نسبت به تجاوزاحتمالی 

امپرياليستها  به ايران  و يا تحريم های 
د و در مبارزه فقط به اقتصادی بی تفاوت باش
درخت را ببيند اما . فکر منافع خويش باشد

  .جنگل را نبيند
خواست جدائی دين از دولت و آموزش و لغو 

  .حجاب اجباری خواست عموم جامعه است
خواست آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان 

خواست . سياسی خواست عموم جامعه است
و  اخراج نيروهای انتظامی، حراست و بسيج

تفتيش عقايد از صحن  دانشگاه خواست عموم 
خواست رفاهی و متنوع . دانشجويان است

صنفی و آموزشی خواست عموم دانشجويان 
می توان عموم اين مطالبات و اهداف و . است

خواسته های دانشجويان را ريز کرد و 
اما . بصورت برنامه ای مدون به بحث گذاشت

ازمنافع عام اساس چنين تشکلی بايد بيان دفاع 
جنبش دانشجوئی باشد تا بتوان در پيکار عليه 
نظام استبدادی و تاريک انديش جمهوری 

  .اسالمی تاثير گذار بود
حزب ما به دانشجويان بمناسبت بيداری و  

پيکارجوئی و شجاعت آنها درود ميفرستد و 
خود را در  شادی و پيروزی آنها شريک می 

ان پشتيبانی داند و با تمام قوا از مبارزاتش
  .ميکند

  !زنده باد پيکارمتحد دانشجويان 
ننگ ونفرت بر رژيم خونخوارجمهوری 

  !اسالمی
 

*****  
  
  

  ...روشهای مبارزه بورژوازی
، می پردازد ، ماهيت طبقاتی دولتاتیقطب

پارلمانتاريسم بورژوائی را تبليغ می کند و قهر 
اين نظريات در طی . انقالبی را نفی می نمايد

و فيلمها و کتب درسی و رسانه های مقاالت 
گروهی تبليغ می شود و مردم را توسط آن 

طبقه کارگر بايد در . شستشوی مغزی می دهند
مقابل اين لشگرکشی روانی بورژوازی مسلح 

اگر حزب طبقه کارگر در کاری نباشد . باشد
که با کار مستمر و تعقيب مسايل شگردهای 

موفق می بورژوازی را بر مال کند بورژوازی 
بورژوازی . شود کار خويش را از پيش برد

تبليغ می کند که کمونيستها وطنفروشند و وطن 
ندارند حتی برای عوامفريبی به متونی از 
بيانيه حزب کمونيست متوسل می شود که 

آنرا بخورد همه کسانی می دهد  ،بريده از متن
. که خواهان تجاوز امپرياليستها به ايرانند

ائی حتی جنگ بزرگ ميهنی مشتی ماليخولي
ضد فاشيستی در شوروی سوسياليستی 
استالينی را بعنوان ناسيونال شونيسم محکوم 

اينها همان قربانيان لشگرکشی و . می کنند
تجاوز امپرياليستها هستند که مغزهای خاليشان 

مبارزه . را با اراجيف امپرياليستی پر می کنند
  ٦ ادامه در صفحه...با ميهنپرستی

 

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد



     

   ۶  صفحه                                                         توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                    ٧١٣٨ماه   شهريور  –  ٢١٠   شماره

  ...های مبارزه بورژوازیروش
کمونيستی که بورژواها تبليغ می کنند تدارک  

تجاوز به ممالک زير سلطه است تا قبل از 
تجاوز زمينه های روانی مقاومت توده های 
مردم را بشکنند و مانع شوند تا يک نهضت 
مقاومت آزاديبخش در مقابل امپرياليستها به 

می کنند انديشمندان بورژوازی تبليغ . وجود آيد
که پديده امپرياليسم و صهيونيسم وجود ندارند 
. و اين مقوالت را کمونيستها اختراع کرده اند

هدفشان از اين کار اين است که مبارزات مردم 
 راآنهاجهان را برای رهائی ملی تخطئه کنند و 

همين مبارزه عليه اسالم  .جا بزنند” تروريسم”
لتها در يک مبارزه ايدئولوژيک عليه مقاومت م
نيستها و مقابل زورگوئی امپرياليستها و صهيو

نقش . ستجنايتکاران عليه بشريت ا
امپرياليستها و صهيونيستها را بايد در اين 

انديشمندان . مبارزه بخوبی افشاء کرد
امپرياليستی ولی به بهانه مبارزه عليه اسالم و 
تبليغات جنون آميز ضد اسالمی و نه ضد 

ن می خواهند فضائی مذهبی در سراسر جها
خلق کنند که کشتن و قتل عام هر مسلمانی 

تبليغ خرافات و مذهب بطور کلی . جايز باشد
انتشار مسايل فلسفی انحرافی و جعليات 
تاريخی بويژه توسط تروتسکيستها و نظاير 
آنها که تالشی برای تلقين احساس گناه به 
کمونيستهاست تا از گذشته خويش اظهار 

گذشته افتخار آميز جنبش  ندامت کنند و
کمونيستی را به لجن بکشند تا بورژوازی به 
آنها نشان افتخار دهد از جمله همين مبارزات 
ايدئولوژيک است که هر روز به رنگی در می 

تنها وجود حزب است که می تواند با اين . آيد
نظريات انحرافی بطور مدام و پيگير مبارزه 

  .کند
زها و نفوذ در بورژوازی فقط با تخريب مغ

آنها برای . آنها به خواستهای خود نمی رسد
کمونيستها شکنجه خانه های مدرن می سازند 
. و علوم را در خدمت شکنجه به کار می گيرند

، سازمان امنيت و باندهای مافيائی ارتش ،پليس
و فراماسيونری و نظاير آنها را بر ضد 

آنها با شکنجه می  .برندکمونيستها به کار می 
، به اسرار خواهند به اسرار تشکلهای پنهان

آنها می خواهند با  .سياسی کمونيستها پی برند
در هم شکستن اراده کمونيستها و ساختن مشتی 
تواب از آنها و به نمايش گذاردن آنها روحيه 
کمونيستها را در هم بشکنند و تبليغ کنند که 
مبارزه بی ثمر است و بهتر است که مخالفين 

همين که دارند سر کنند و به کار نظام نظام با 
زندان و شکنجه و اعدام . کاری نداشته باشند

از روشهای ديگری است که بورژوازی برای 
در هم شکستن مقاومت و ممانعت از تداوم 

نابودی . مبارزه کمونيستی استفاده می کند
کادرهای کمونيست و احزاب کمونيستی پيوند 

تبادل تجربه  ميان نسلهای گذشته و آينده و
نسلها را در هم می ريزد و بورژوازی در 
عين اينکه خودش اين تحارب را برای خويش 
حفظ کرده است در مورد پرولتاريا به محو آن 

  .می پردازد
بورژوازی برای به اسارت گرفتن کمونيستها 
. سعی می کند در تشکيالت آنها نفوذ کند
با کمونيستها نيز که از دانش مبارزه طبقاتی 

خبرند و دشمن طبقاتی را می شناسند و می 
دانند که آنها هر لحظه مترصدند که از کمينگاه 
خويش به کمونيستها يورش آورده و به شکار 
آنها بپردازند اساس مبارزه خويش را بر 
. سازمان پنهان و کار مخفی استوار می کنند

آنها می آموزند که در شرايط دموکراتيک به 
ست زنند و تلفيق مهمی ميان کار نيمه مخفی د

. شکل کار مخفی و کار علنی بوجود آورند
ولی اساس کار کمونيستها در همه ممالک 
طبقاتی که بورژوازی بر سر کار است همان 

بورژوازی سعی می کند با . کار مخفی است
نفود در اين تشکلها توسط آدمهای خويش که 
خود را کمونيست جا می زنند و يا توسط 

ضعيفی که خود فروشی می کنند آدمهای 
بدرون اين تشکها نفوذ کرده و در لحظه 
مناسب ضربه قطعی را به اين تشکلها وارد 

اين يکی از روشهای شناخته شده . آورد
بورژوازی است که در بسياری موارد با 

  . موفقيت روبرو بوده است
رويزيونيستها که مبلغ پارلمانتاريسم 

را به معجزات  بورژوازی بودند و پرولتاريا
دموکراسی بورژوازی حواله می داند طبيعتا 
از اين روش شناخته شده و تجربه گرانبهای 
جنبش کمونيستی که محصول شناخت از دشمن 

آنها در پی حزب . طبقاتی بود دست کشيدند
علنی بودند تا خاطر بورژوازی از آنها جمع 

  . باشد
در ميان تشکلهای ايرانی نخستين سازمان 

کمونيسم که مبلغ علنی گرائی بود و اين مدعی 
تئوری ارتجاعی را به عنوان مظهر 
دموکراسی به حلق مشتی هواداران بی خبرش 
می ريخت حزب کمونيست کارگری ايران به 

رهبران اين . رهبری منصور حکمت بود
صفحات زيادی را در ” روئين تن”حزب 

مزايای کار علنی در نشريات و رسانه های 
ردند تا هواداران خويش را با اين خود سياه ک

. تفکر ارتجاعی و ضد طبقاتی تربيت نمايند
در مقاله ای تحت  ”توفان”همان موقع نشريه 

به اين تفکر ” عسس بيا مرا بگير”عنوان 
ارتجاعی و پليسی برخورد کرد و مبارزان را 

  .از رفتن اين کژراهه برحذر داشت
ی دارو دسته منصور حکمت نه تنها کنگره ها

برگذار می ” شوهای آمريکائی”علنی به سبک 
و راه را برای حضور هر کس و ناکس  کردند

، در کنگره های خويش باز می گذاشتند
تصاوير فتوژنيک کادرها و رهبران خويش را 

در شبکه های ره و در بيرون کنگره گدر کن
اينترنت منتشر می کردند تا کار پليس را آسان 

هبران خودفروخته و در کنگره آنها ر. نمايند
پليس ساير تشکلها نظير فدائيان اکثريت را که 
خون بسياری از کمونيستها و انقالبيون ايران 
را به گردن دارند دعوت می کردند که از 

نزديک مبارزان را بشناسند و به مقامات باال 
حتی مقاالت متعدد می نوشتند که . خبر دهند

ساير  چرا دعوت از اکثريت و سلطنت طلبان و
. نيروهای ضد انقالب عين دموکراسی است

آنها برای لو دادن کادرها بازهم نفهميده به 
بيانيه حزب کمونيست متوسل می شدند که گويا 
کمونيستها خود را پنهان نمی کنند و همه جا از 
کمونيست بودن خود نام برده و خود را به 

ما البته در . عنوان کمونيست معرفی می کنند
ه وارد ماهيت اين بحث ارتجاعی نمی اين مقال

شويم ولی اين نظريه ارتجاعی فرهنگی را در 
ميان نسل جوان تبليغ کرد که نتيجه آن تظاهر 

بودن ” چپ”دانشجويان دانشگاههای ايران به 
بودن و خودنمائی کمونيستی ” سوسياليست”

، فرهنگ آسان فرهنگ خود لو دهی .است
قالبی کردن کار ارتجاع نشانه جسارت ان

، ، نشانه خودفريبی خرده بورژوائینيست
، فخر فروشی و فقدان شناخت دشمن طبقاتی

برای . ارضاء احساسات ضد پرولتری است
مبلغين اين فرهنگ که در خارج کشور نشسته 
اند و نظريات ارتجاعی منصور حکمت را 
تبليغ می کنند اعمال اين سياست غير مسئوالنه 

و  ”شهدا”اد و جنايتکارانه تکيه بر تعد
 .تسخويش ا” حقانيت”برای اثبات ” قربانيها”

فاجعه ای که در اثر ضربه پليس به جنبش 
دانشجوئی در ايران وارد آمده و بسياری 

بی ”فعالين آن مورد هجوم قرار گرفته اند و 
گشته اند نشان از نفوذ پليس در اين ” ضرر

تشکلها داشته و گويای آن است که زمينه 
دهی تا به چه حد کار پليس و  فرهنگ خود لو

را راحت کرده  ”سياست عسس بيا مرا بگير”
   .است

امروز کافی نيست که فقط دانشجويان و يا 
کارگران را به شقاوت رژيم و توجه به 

عسس بيا ”بايد فرهنگ . پنهانکاری توجه دهيم
را که سالها پيروان منصور حکمت ” مرا بگير

با يک انتقاد در جامعه ايران جا انداخته اند 
مورد يورش قرار داد و با يک جراحی  عميق

موشکافانه و شفابخش تئوريهای ارتجاعی 
منصور حکمت را که يک نظام فکری کامل 

طبيعتا از اين . ليبراليستی است بدور افکند
اقدام صهيونيستهای اسرائيل و امپرياليستها که 
يک متحد بزرگ خود را در ايران و منطقه از 

ند خوشحال نخواهند بود ولی خلق دست می ده
. ايران از وجود اين خرابکاران نجات می يابد

تروتسکيسم و پيروان منصور حکمت در 
ايران دو جريان ارتجاعی و ضد انقالبی هستند 

ضرباتی . که بايد با آنها با تمام قوا مبارزه کرد
، که اين عده بعد از انقالب به کمونيسم زده اند

، ماهيت شناسنامه بودنشان ، بیبی ريشگی آنها
، که بعد از انقالب علمشان کردند رچی آنهااق

، در نقش مخرب آنها در جنبش کردستان
جنبش کمونيستی ايران هر ايرانی ميهنپرست 
چه برسد به کمونيست را فرا می خواند سر 
اين مارها را با سنگ بکوبد تا نظريات 

  ***** .منصور حکمت به گور سپرده شود

 تجاوزگران استعمارگر بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند
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  ...ء کمک مالیرمز بقا
، از کسانی که کمک مالی می کنند يا نمی کنند

هستند و يا ” توفان„کسانی که مايل به دريافت 
، کسانيکه يک نشريه دريافت می کنند و نيستند

يا چندين نشريه دريافت می نمايند ارسال 
” همه پرسی”اگر مثال در اين . گرديده است

 هرزه معلوم شود که صد شماره توزيع شده ب
 ١٥٠می رود اين برای حزب ما حداقل حدود 

يورو در ماه است و آنوقت بايد پرسيد که چرا 
حزب ما نبايد نسبت به هزينه کردن کمکهای 
رفيقانه مالی هوادارانش با مسئولت برخورد 

ما واقفيم که هر رفيقی در شرايط سخت . کند
در تالش معاش است و برای کسب اين مقادير 

زب ما نمی تواند نسبت ح. روزانه می رزمد
  .به اين کمکها غير مسئوالنه برخورد کند

و ادامه  ”سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان”
از همان سال  ”)توفان(حزب کار ايران ”اش 

. بر نيروی خود متکی بود ١٩٦٧تاسيس خود 
ما توفانيها هرگز از کمک مالی احزاب برادر 

ئی حزب کار آلبانی توانا. برخوردار نبوديم
کمک مالی به سازمان ما را نداشت و حزب 
کمونيست چين نيز متاسفانه بناحق جريانهای 
منحرفی را تقويت می کرد که تنها به جنبش 

ما توفانيها نه . کمونيستی ايران صدمه زدند
تنها بايد بر ضد رژيم شاهنشاهی می رزميديم 
بلکه بايد با اين منحرفين و رويزيونيستهای 

ش کمونيستی ايران مبارزه رنگارنگ در جنب
  .ميکرديم

در اين مبارزه طوالنی حزب ما آبديده شد و  
آموخت که شرط پيروزی بر آن است که هر 

، بر حزب و يا سازمانی نخست بر نيروی خود
طبيعتا  .نيروی ياران و هوادارانش متکی باشد

کمک مالی به احزاب امکان می دهد که 
امکانات  ، ازکادرهای حرفه ای داشته باشند

، سفرهای متعدد و فنی مدرن استفاده کنند
طوالنی برای ايراد سخنرانی و يا برقراری 

بدون داشتن ... تماسهای حزبی بگيرند و
امکانات مالی کار به سختی و آهسته پيش می 

  .رود
آموخته است که ) توفان(حزب کار ايران

همواره برود اگرچه اين رهروی آهسته و 
  .ما باشدمتناسب با امکانات 

برای حزب ما وفاداری به خط مشی کمونيستی 
اساس است و برای دريافت کمک مالی هرگز 
حاضر نيست بر سر اصول کمونيستی 

اين امر در حقيقت نقض غرض . مصالحه کند
هستند سازمانهای سياسی ايران که . خواهد بود

برای دريافت کمک مالی با شبه استدالالت 
ی دهند و ازامکانات انقالبی بهر ننگی تن در م
پرسش اين است که . خوب مالی برخوردارند

آيا دريافت . علت موجويت آنها در چيست؟
کمک مالی از امپرياليسم  ننگ نيست؟ آيا اين 
سياست ارتجاعی  را می توان با سياست 
تاکيتک استفاده از تضاد اردوگاه امپرياليستها 

  و يا جبهه  ارتجاع توجيه کرد؟
که برای تکيه و پافشاری بر  حزب ما آموخته

اصول بايد از ميزان وابستگی کم کند و نگذارد 
اين امر يکی از . که تحت فشار قرار گيرد

مردم ايران . اصول دورانديشانه مبارزه است
به اين جريانهای آلوده به کمکهای مالی 

و اين امر . امپرياليستی اعتمادی نخواهند کرد
بهر صورت . نيز چيزی نيست که پنهان بماند

در فردای انقالب ايران و يا در روند انقالب 
ايران مردم ايران خواهند فهميد که سر و ته 
اين جريانها به کجا بند است و از آنها سلب 

پول امپرياليستی نخستين . اعتماد می کنند
صدمه اش را به اين سازمانها و اپوزيسيون 

بهمين جهت . تقلبی می زند و نه به رژيم ايران
حزب ما در عين اينکه از فشار مالی رنج می 
برد و دست و پايش در بسياری موارد بسته 
است و بر فداکاری رفقا بنا کرده است 
مصوبات امپرياليستی را که می خواهد با 
تصويب بودجه های رخنه گرانه در ايران و 
خريد اپوزيسيون تقلبی ايران بشدت محکوم 

الت آشکار در می کند و اين امر را نه تنها دخ
امور داخلی ايران می داند بلکه دريافت 
کنندگان اين کمکها را بهر منطق اختراعی 
توجيهی همدست صهيونيسم و امپرياليسم می 

  .داند
دريافت کنندگان اين کمکها نوکران 
امپرياليستند و می خواهند مردم ايران را بزير 

  .يوغ رقيت جهانخواران درآورند
اران و خوانندگان حزب ما از تک تک  ي

عزيز توفان می خواهد که  درهر حدی که 
خود صالح می دانند به حزب ما کمک مالی 
نمايند  و چه بهتر که اين کمکها بطور مرتب و 

حزب . ماهانه در اختيار تشکيالت قرار گيرد
ما فقط با اتکا به نيروی اعضا، هواداران ، 
خوانندگان توفان به مبارزه اش ادامه داده و 

رمز موفقيت و سالمت حزب ما . خواهد داد
به نيروی خويش بوده است و  ءدرهمين اتکا

اين شيوه را اصولی ترين شيوه برای پيکار 
عليه ارتجاع و امپرياليسم می داند و بر آن پای 

اين افتخار حزب ما است که با بيش . ميفشارد
از چهار دهه پيکار جانانه عليه ارتجاع، 

اليسم  مستقل و با اتکاء به رويزيونيسم و امپري
نيروی خويش عمل کرده و از هيچ نيروی 

  . خارجی کمک مالی دريافت نکرده است
  

*****  
  

  ...سارکوزی و شرکاء
شگرد دير آشنا، نيروی کار را مسئول رشد 

با بيشرمی به . نازل اقتصادی قالب ميکرد
ناسزا ميگفت، در ! »غير اصيل«فرانسويهای 

! »مهاجران قاچاقی«لوای افسانه جفنگ 
امنی، بانی » نا«را باعث » خارجی«کارگر 

... بحران اقتصادی و اجتماعی جا ميزد
در » خارجی ستيزی«رياکارانه به روحيه 
مردک، خيلی راحت . سطح ملی دامن ميزد

علوم را به سخره ميگرفت، عقل و شعور 
اجتماعی، حقوق فردی و جمعی را بزير 

معی سئوال ميبرد، چگونگی زيست ج
اصال تاريخ را به لجن کشيد تا بر ... انسانها

پاپ «او گاهی مثل . مراد سوار شود ِرَخ
علمای جامع «و زمانی هم مانند » اعظم

موعظه ميکرد، با جار و جنجال » الشرايط
آسمان و ريسمان را بهم ميبافت تا تمرکز 

در » فقر«و توسعه عرضی » ثروت«عمودی 
کند، تا  قالب» طبيعی«دوران معاصر را 
نظام فقر آفرين سرمايه ... مالکيت خصوصی

مدعی بود که جرائم . داری را توجيه نمايد
وانمود ميکرد که ! است» غريزی«امری 

رشد اقتصاد بيمار فرانسه را در » کليد رمز«
  ... آستين دارد

... تا اينکه دوران فرماندهی شيراک بسر آمد
. هم تمام شد» انتخابات آزاد«بازی 
بياری سالطين بورس و تسليحات –یسارکوز
چرا؟ چون . کرد» فتح«بنگاه اليزه را  –خودی

دمکراسی ! »اهل فن«برخالف اراجيف 
افالطونی از الزامات سرمايه پيروی ميکند، 

با اين گزينش . تابع اراده باالئيهاست
بناپارتيسم تعارفات دوران ! »اضطراری«
را کنار زد، تصميم خود را گرفت و » فترت«
مت تعرض آشکار در داخل و سياست بس

در . گشايش زوری بازار در خارج متمايل شد
سطح ملی، تنزل فوری و خشن ارزش کار را 
در پيش گرفت و در عرصه بين المللی، با 
امپرياليسم آمريکا کنار آمد، به گروه 

آمريکا و انگليس و  –اشغالگری و جنگ 
در اين راستا بود که . پيوست –اسرائيل 
–اينبار بعنوان مدير بنگاه اليزه–سارکوزی

شمشير از رو بست و يک سری اصالحات 
ضربتی را، در مسير نياز فوری و منافع 
استراتژيک بناپارتيسم در اوضاع و احوال 

قانون : جاری، در دستور کار گذاشت 
استخدامی کارگران صنايع حمل و نقل زمينی 

ون کارگران صنايع حمل و نقل چ. ملغی شد
زمينی فرانسه، بعد از چند نسل مبارزه، حق 

 ٥٥در سن –بدليل فرسايش شغلی–داشتند
ساعت کار  ٣٥قانون . سالگی بازنشسته شوند
سن بازنشستگی از چهل . هفتگی از ميان رفت

اصال حق . به چهل و يک سال افزايش يافت
ار تعين زمان مطلق اشتغال به کارفرمايان واگذ

تعطيل . انحالل دادگاههای منطقه ای. شد
در » زائد«درمانگاهها و بيمارستانهای 

. روستاها و شهرستانهای کوچک و متوسط
کاهش چهل و دو هزار نفر از کارکنان دولتی، 
خاصه در بخش آموزش و پرورش و تعطيل 

. تقليل يارانه تحصيلی! »اضافی«کالسهای 
 ... الزم و» غير«قطع نوبتی خدمات 

  شاهد از غيب رسيد 
برنامه انتخاباتی سارکوزی مبهم و رياکارانه، 

ستيزی » خارجی«و  به  »امنيتی«بر محور 
تا اينکه در فوريه سال جاری . تنظيم شده بود

، با انتشار مکتوبی عريض ) ٢٠٠٨( ميالدی 
جزئيات آن ! »طرح آتالی«به و طويل موسوم 

 ٨ ادامه در صفحه...حاوی... آفتابی شد

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است
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  ...ارکوزی و شرکاءس
در تائيد اصالحات جاری و ! »علمی«دالئلی  

طرحی که با پيشنهاد اليزه ! ضربتی دولت
برای ترميم اقتصاد بيمار فرانسه تهيه شد، 

دستهای  ... حمايت آشکار گروههای ممتاز
مرئی سالطين بورس و تسليحات » نا«

طولی نکشيد که . فرانسوی را پشت سر دارد
صدای اپوزيسيون . وع شدمخالفت مردم شر

سنديکاهای . درآمد» مغرض«وفا دار و 
کارمندان دون . کارگری واکنش نشان دادند

پايه در بخش دولتی و خصوصی احساس 
... پيشه وران خرد و متوسط. خطر کردند

اقشار ميانی، از وکالی دعاوی گرفته تا 
... تاکسيران و آرايشگر و ماهيگير و کاميوندار

» برنامه«ی حرفه ای باين بيشتر با نگاه
هر يک بطريقی زبان به ! اقتصادی و اجتماعی
اهل «تعابير ضد و نقيض . اعتراض گشودند

در باره چگونگی بروز بحرانهای نوبتی ! »فن
ولی از روی آمار و . سرمايه داری بجای خود

ارقام دستکاری شده رسمی هم، ميتوان دريافت 
صادی که بناپارتيسم با نوعی عدم تحرک اقت

در اين ارتباط، از قضا اعتراف . روبروست
او در سخنرانی . سارکوزی چندان بيجا نيست

در –ميالدی ٢٠٠٧اوت  ٣٠پنجشنبه –خود
برابر هياتی از مالکان و اربابان اروپائی 

رشد اقتصادی ما خيلی «اظهار داشت که 
ضعيف است، بيکاری ما خيلی زياد، دستگاه 

ندارد و توان  توليدی ما باندازه کافی تحرک
متن کامل اين . »مالی ما تنزل يافته است

( سخنرانی سارکوزی در مقدمه طرح آتالی
ژاک آتالی . آمده است)  ٧و  ٦و  ٥صفحات 
» رشد«مامور شد تا برای گشايش ! معروف

خود بهره » نبوغ ارثی«طرحی بريزد، از 
گرفته و بخاطر رفع معضل عدم تحرک 

راسری بدست فوری و س» راه حلی«اقتصادی 
ولی چرا آتالی؟ چون اين ملياردر . دهد

مدير سابق بنگاه –دست آموز ميتران! »چپ«
يک دالل خبره، کارچاق کن محافل –اليزه

با اين . امپرياليستی و صيهونيستی است
تاريخ –تفاصيل، پيداست که کميسيون آتالی

ميالدی  ٢٠٠٧تشکيل آن به سی ام اوت سال 
د و بند، حاصل در اصل نوعی ز–بازميگردد

طرح «و . يک گاو بندی امپرياليستی است
چيزی غير از تشريح برنامه پنجساله ! »آتالی

پای يک نگرش ... سارکوزی و شرکاء نيست
  . اجتماعی در ميان است–خاص اقتصادی

  های اروپا  » نخبه«کميسيون 
نتيجه کار شش ماهه ... ترکيب بازيگران
 ٤٢ سخن بر سر يک هيات. کميسيون آتالی

نفری است، از سالطين نامدار بورس و بيمه 
گرفته تا بانکداران و صاحبان صنايع بزرگ، 

کمپانيهای دولتی و » متشخص«مديران 
... خورده» قسم«خصوصی، چند اقتصاددان 

جسته، تعدادی وزير و » بر«استاد و سناتور 
وکيل قديمی و جديد، شماری آمارتراش و 

بيران پزشک و روانکاو بعالوه مشتی د

و سنديکاباز سفارشی، برگزيدگان » کارکشته«
بعد ! ها»نخبه«اين کميسيون . فيگارو و لوموند

از کلی بحث و تبادل نظر، مشورت و 
مذاکرات چپ و راست با انواع آدمهای 

در نهايت به همان فرمول مستعمل ! »وارد«
آمريکائی رسيد که قريب ده سال پيش، يا کمی 

ار و مشاور وزير ک–آقای ريچ! بيشتر
اقتصادی بيل کلينتون رئيس جمهور سابق 

جزئيات آن را در مکتوبی بنام –آمريکا
منشاء  –بدست داد» اقتصاد جهانی شده«
جناب سارکوزی و » برنامه انتخاباتی«

پس بسختی . اصالحات ضربتی و جاری دولت
ميتوان قبول کرد که طرح عريض و طويل 

و شرکت سهامی آتالی، با احتساب فهرست 
صفحه، حاوی  ٣٣٤پيشنهاد در  ٣١٦ضمائم، 

. برای اقتصاد بيمار فرانسه باشد» راه حلی«
بلحاظ طبقاتی، کميسيون آتالی يک مجمع 
امپرياليستی، نماينده تمام عيار سالطين بورس 

سخنگوی کارتلهای مالی ... و تسليحات فرنگی
شکی نيست که از الزامات . و صنعتی است

اوضاع و احوال  عاجل همين انحصارات در
  . جاری پيروی ميکند

 شريکان مصلحتی بناپارتيسم 
رفتار بناپارتيسم در قبال خرده مالکان، در 

! »اضطراری«قبال اقشار ميانی در شرايط 
بموجب تجربيات دور و نزديک، بورژوازی 

در شرايط متعارف –بدالئلی کامال قابل فهم –
ر براحتی با خرده مالکان، با اقشار ميانی بطو

از اين –امروز مثل ديروز–کلی کنار می آيد
ارتش نسبتا پر جمعيت برای اختناق مطالبات 
اجتماعی و درهم کوبيدن جنبش کارگری 

ولی در شرايط بحرانی، از قضا . استفاده ميکند
با هزار دوز و کلک اين شريکان مصلحتی را 
طرد، برای جبران خسارات و ضايعات 

يکند و در آنها را نيز سرکيسه م! بحران
بجانشان می افتد، –بدون تعارف –مواردی

برای خرده . بيرحمانه خونشان را می ريزد
پول نقد و ... مالک، روابط خونی و فاميلی

همين چندی پيش ! منافع آنی اهميت حياتی دارد
» حق ويژه«بود که سارکوزی، کلی در باره 

کارگران صنايع حمل و نقل زمينی فرانسه داد 
نداخت، خرده مالکان، اقشار ميانی و قال براه ا

را بسيج کرد و تا مرز يک جنگ داخلی پيش 
تا اينکه عاقبت و با رضايت ضمنی ! رفت

همين ارتش خوشخيال، حاصل چند نسل 
مبارزه کارگران فرانسه را، در مسير نياز 
فوری سالطين بورس و تسليحات خودی، 

خرده مالک، مادام که خود را . مصادره کرد
تعرض مستقيم بورژوازی و انحصار گرفتار 

اصال کاری با فقر و بدبختی ! احساس نکند
با قتل عام ... مردم، با اشغال نوبتی کشورها
» رفاه«بدنبال . پی درپی خلقها و ملتها ندارد
در ! آورده» باد«آنی و در رويای مال و منال 
کرنش » متمدن«برابر گروههای ممتاز و 

ران، با مردم سعی دارد که با کارگ. ميکند
تربيت روبرو نشود و مودبانه طرفدار » بی«

  .     است» قانونی« چاپيدن اهالی از راه 
 زد و بند باالئيها برای تنزل ارزش کار   

کميسيون آتالی، همزمان با اصالحات ضربتی 
» زائد«دولت برای حذف نوبتی خدمات 

اجتماعی پا گرفت، شش ماه تمام وقت گذاشت 
ش نرخ رشد، بخاطر رفع معضل و برای افزاي

عدم تحرک اقتصادی در فرانسه طرحی در 
تدبير اساسی  ٢٠چهار بخش و هفده قسمت، با 

ولی اين . تدبير تکميلی، بدست داد ٢٩٦و 
–طرح، بيشتر يک ادعا نامه اقتصادی

 ٣٠٠«اجتماعی است که با عنوان غلط انداز 
به ! »تدبير برای ايجاد دگرگونی در فرانسه

اين طرح عريض و طويل داستان . آمدبازار 
کلياتی گنگ و مبهم از متفکران . آشنائی است

قرون منقضی در باره منشاء ثروت اجتماعی، 
آقای ريچ مشاور اقتصادی » علمی«تردستی 

اشتغال توائم با «بيل کلينتون در باره نوعی 
و در نهايت موضوع برنامه انتخاباتی ! »فقر

. م تداعی شدسارکوزی در سال گذشته براي
ادعا «اين . بوی گند بناپارتيسم به مشامم خورد

حاوی دريافتی بغايت ! پرطمطراق» نامه
ارتجاعی، منحط و کاسبکارانه از مسائل 

شگردی . اقتصادی و سياسی و اجتماعی است
است ديرآشنا برای کاهش هزينه توليد، بخاطر 
تنزل ارزش کار و افزايش قدرت رقابتی 

. در شرايط اضطراری سرمايه های فرنگی
همين امر نشان ميدهد که بحران جاری باال 
گرفته، بمراتب عميق تر از آن است که محافل 

براستی که دنيای . رسمی بدان اشاره ميکنند
گرفتار نوعی تب زرد شده و با يک ! »آزاد«

. رکود اقتصادی فراگير فاصله زيادی ندارد
باز امنيت سرمايه و نوع فرنگی آن بطريق 

بيخود نيست که . ولی، به خطر افتاده استا
خواب راحت –امروز مثل ديروز–بناپارتيسم

... ندارد، درگير کشمکشهای فزاينده داخلی
از روی . نگران پشت جبهيه خويش است

عاقبت انديشی برای جوجه نازيهای خودی 
آغوش باز کرده، از روی استيصال مديريت 

ه طلب بنگاه اليزه را بدست يک مامور پليس جا
متعادل داده تا بهتر دستاوردهای » نا«و 

اجتماعی کارگران را باطل کند، تا خشن تر 
پای . مطالبات دمکراتيک مردم را درهم بکوبد

يک تعرض همه جانبه بر عليه نيروی کار در 
که در تاريخ معاصر فرانسه بی –ميان است

بلحاظ تاريخی، بناپارتيسم با . سابقه نيست
، با بسيج واخورده ها و توطئه و حقه بازی

اصال مولود کودتا ... اوباش وطنی شکل گرفت
اين هيوالی منحط، در شرايط . است

در قتل عام » غريبی«استعداد ! اضطراری
مثل اين است که . کارگران خودی دارد

لوئی بناپارت هنوز کاخ اليزه را ترک » روح«
جمهوری عجين شده و تا  به  نکرده، با الشه
دولتمردان نوبتی فرانسه فرو  مغز استخوان

  .   رفته است
! »جديدش«بشنويد از کميسيون آتالی و طرح 

 ٩ ادامه در صفحه...حضرات آمده و

  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است
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  ...سارکوزی و شرکاء
سبک کاری است ... اين طرح«ميگويند که  

. »برای اصالحات اضطراری و نهادين
و بعد، حتما برای جمال رعنای ! عجب

سبز و «پای بخاطر گل روی خرده ! »چپ«
اضافه ميکنند ! سوسياليست و کمونيست خانگی

هيچ سمت و سوی خاصی «که اين طرح 
طرح !( جل الخالق. »ندارد، بی طرف است

  ) ١١ص  –آتالی
که ! »فراموش کرده اند«مثل اينکه حضرات 

دفتر –کميسيون آتالی با فراخوان بنگاه اليزه
. تشکيل و مشغول شد–مرکزی بناپارتيسم

ولی ! طرف باشد» بی«م که اليزه فرض ميکني
ثروت و دارائی موروثی، حسابهای 

آقای آتالی چه می شود؟ ثروت که » محرمانه«
ثروت، يا ارزش، نتيجه ! از آسمان نمی بارد

اما . کار اجتماعی، يک مقوله اقتصادی است
مالکيت، حاصل زور و تجاوز و غارت و حقه 
بازی است، از راه چپاول و دزدی و راهزنی 

مالکيت، که » حق«پيداست که . بدست می آيد
دمکراسی افالطونی بر آن بنا شده، اصال يک 

پس جناب آتالی، در . مقوله اقتصادی نيست
–لوای همين عامل غير اقتصادی و زوری
–بدون حضور در فرآيند ارزش آفرينی جامعه

بخشی از ثروت اجتماعی، قسمتی از دسترنج 
بل توجهی در مردم را به جيب می زند، سهم قا

استثمار نيروی کار و چاپيدن خلقهای خودی و 
همين . تردستی که نيست. غير خودی دارد

عامل نيرومند، از قضا بند ناف اين ميلياردر 
به فالن جای –بطور طبيعی–را» چپ«

–بطور غريزی–بناپارتيسم وصل ميکند 
سرنوشتش را به محافل باالئی، انحصاری و 

» بی«داستان ارزان  .امپرياليستی گره می زند
طرفی اشراف و نجبا، سالطين مالی و صنعتی 
و تسليحاتی و مستغالتی، مالکان وسائل توليد 
اجتماعی، اربابان و مديران ممتاز کمپانيهای 
صاحب نام، مثل مونتين و آکسا و دويچه بانک 
و نستله و کردی اگريکول و ايسی لور و ولوو 

آشنائی با  برای. که جای خود دارد... و رنو و
فهرست کامل اين اسامی نگاه کنيد به طرح 

روشن است ). ٣٢٨تا  ٢٩٢از صفحه ( آتالی
اصالحات جاری و ضربتی بنگاه اليزه در 

! اجتماعی» زائد«مسير حذف نوبتی خدمات 
يک دزدی آشکار دولتی، نوعی جيب بری 

کميسيون آتالی مامور بود که . قانونی است
ر دولتی طرحی برای توجيه اين دزدی آشکا

بريزد، برای اين جيب بری قانونی دالئلی 
چاقو که دسته خود را . بتراشد» اقتصادی«

  ... نمی برد
سبک کاری «چند کلمه در باره موضوع 

الزم است، که در عين » اضطراری و نهادين
. برچسب طبقاتی غليظی دارد! طرفی» بی«

! »اسرار آميز«ترديد ندارم که اين فرمول 
آفرينی بناپارتيسم در بستر اقتصاد برای باز

در اين . است رقابتی و انحصاری تهيه شده

ارتباط، از قضا کميسيون آتالی خفقان مرگ 
ولی تا . الم تا کام چيزی نمی گويد... گرفته

رشد اقتصادی، سرمايه «دلتان بخواهد در باره 
گذاريهای خوب و بد، توليد ثروت، سطح 

نوآوريهای «اره از سوئی و در ب» ... زندگی و
فنی، پيشرفتهای پايدار، نابرابری، عدالت 
اجتماعی، اسراف، انواع خدمات درمانی و 

از طرف ديگر، در باره تمام » ... آموزشی و
باب طبع از –اين مقوالت اقتصادی و اجتماعی

وراجی ! بطور کلی... يعنی هوائی –ما بهتران
چون اصال سخن بر . کرده است، يعنی کشک

در ... ، فقر و ثروت، رشد اقتصادی وسر توليد
بايد ديد که . نيست» کلی«و بطور » هوا«

انگيزه توليد چيست، بايد منشاء فقر و ثروت، 
مبنای نابرابری، علت بحران، دليل پيشروی و 

بايد اين مقوالت را . را پيدا کرد... پس نشينی و
در چارچوب مناسبات جاری، از روی شکل 

ه، بر اساس شيوه مالکيت متداول در جامع
توضيح ... مرسوم توليد و مبادله و توزيع و

وانگهی، حق و حقوق شهروندی، خدمات . داد
در ورای رژيمهای –ريز و درشت اجتماعی

اقتصادی متداول در اين يا آن دوره معلوم 
. داستانی بی معنی، حرف مفت است–تاريخی

در اصل برای ماستمالی ! »علمی«کلی گوئی 
ريخی است، خصلت ويژه کردن حقايق تا

صورت بندهای اقتصادی و اجتماعی در 
بديهی است . گذشته و حال را الپوشی ميکند

نيز مردم اروپا را ... ١٦و  ١٥و  ١٤که لوئی 
دوشيدند، دسترنج رعايای خودی و غير خودی 

بدوران ! »خير«ولی اين کار . را به يغما بردند
... مالکيت فئودالی و شيوه اربابی توليد

امروز، کارگران و بينوايان . ازميگرددب
فرانسوی قربانی شيوه سرمايه داری توليدند، 
مردم با اقتصاد بازار و رقابت انحصاری سر 

اين بورژوازی است که ميدان . و کار دارند
داری ميکند، سالطين بورس و تسليحات، 
کارتلهای نفتی و مالی و صنعتی، گروههای 

گريکول و توتال و کردی ليونه و کردی ا
کردی فونسيه و داسو و الگاردر و ميشلن و 

بعضا حامی –مرئی» نا«اربابان ... لورئال و
ديروز فاشيسم و نازيسم و پتن ايسم، غالبا 
ميراث خوار استعمار کهن، وارث راهزنان و 

اينها هستند که –دزدان زمينی و دريائی قديم
امروز در باره چگونگی زيست جمعی 

» الزم و زائد«ه اصالحات در بار... انسانها
حرف آخر را ميزنند، افسار بنگاه اليزه را در 
دست دارند، ميتران و شيراک ميسازند، 
سارکوزی ميتراشند، دهها وزير و وکيل و 

! »اضطراری«و در شرايط ... سناتور ميخرند
بيشرمانه با زندگی کارگران و بينوايان بازی 
ميکنند، بيرحمانه حق و حقوق مردم، 

. اوردهای اجتماعی نسلها را درهم ميکوبنددست
... تا ابد که نمی شود حقايق را ماستمالی کرد

به ضرب صنعت دروغ و حقه بازی مردم را 
پس پای مبارزه . فرستاد» نخود سياه«بدنبال 

نيروهای فقر و ثروت، پای نظام سرمايه داری 
» توليد برای فروش«و اقتصاد بازار، مکانيسم 

ليستی در اوضاع و احوال و رقابت امپريا
و تمام مساله هم . جاری در ميان است

–انگار نه انگار–ولی کميسيون آتالی. اينجاست
آمده و برای ... اصال کاری با اين حقايق ندارد

کلی آمار و ارقام داده، . ميکشد» مار«مردم 
. تعداد بنگاههای خرد و متوسط را رديف کرده

درصد آنجا  گفته که فالن درصد اينجا و بهمان
به توليد ناخالص داخلی و پس ... کار ميکند

رفت صادرات فرانسه اشاره کرده، در باره 
سرعت تغييرات، موج جديد و نيرومند رشد 

» مزاحم«اقتصادی در دنيا، در باره نقش 
در باره چيزهائی از ... دولت و اشتغال کامل و

–گفته» علمی«اين دست، يک خروار سخنان 
سخنانی در ... و بدون پشتوانهحرفهائی ارزان 

با اين شگرد قديمی، ظاهرا کميسيون . هوا
تا مردم فرانسه را مسئول : شده » موفق«آتالی 

تا علت و . تمام نابسامانيهای موجود جا بزند
معلولها را وارونه کرده و مقوالت اقتصادی و 
اجتماعی را در خارج از زمان و مکان قرار 

ل کار و سرمايه در تا در باره علت تقاب. دهد
تا بحرانهای . شرايط حاضر چيزی نگويد

نوبتی، بحران جاری سرمايه داری را امری 
کثافتکاريهای ديروز و امروز ! »طبيعی«

نگاه .( قالب کند!  »همگانی«بناپارتيسم را 
  )    ٢٠تا  ١١کنيد به طرح آتالی، از صفحه 

موج نيرومند رشد اقتصادی در «: ميگويد
وتهای تازه می آفريند و هم جهان، هم ثر
) ١١صفحه .( »خلق ميکند... نابرابری مفرط

رشد اقتصادی بطور منظم عدالت «و يا اينکه 
) ١٢صفحه .( »... اجتماعی ببار نمی آورد

  ...   شيره را خورد و گفت شيرين است
لزوما و يا اصال، ! بزرگ» کشف«ولی اين 

يعنی اقتصاد تابع . چيزی را توضيح نمی دهد
» نا«است؟ بخودی خود » غيبی«وامل ع

» تدابير«؟ پس اينهمه ... برابری ايجاد ميکند
سبک «ريز و درشت الکی، تمام اين داستان 

يک آروغ ! »کاری اضطراری و نهادين
وانگهی، مگر اين . اشرافی بعد از غذاست

چيست؟ که بازتابی اينچنين  لعنتی اقتصاِد
رده، متناقض در جامعه دارد، مشتی را غنی ک

به مال و منال بيکران ميرساند و مابقی را 
بدون شک، اين مقوله ! بخاک سياه می نشاند

اقتصاد . نيز تعريفی قابل فهم دارد» دو پهلو«
علمی است که مناسبات اجتماعی توليد در 
فرآيند زيست جمعی انسانها، مولفه های الزم و 
زائد ارزش آفرينی در جامعه را بررسی 

يت و دولت گرفته تا امکانات ميکند، از مالک
طبيعی و موقعيت جغرافيائی، ابزار کار و 
شيوه توليد، مبادله و توزيع و مصرف و 

پيداست که توليد، در مسير ... آموزش و
بازآفرينی حيات مادی و معنوی جامعه، نقشی 

با کار فردی يا فعاليت گروهی، –کليدی دارد
 ١٠ ادامه در صفحه...دستی يا بکمک

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  
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  ...و شرکاء سارکوزی
برای رفع –ماشينهای بدوی و پيشرفته 

نيازمنديهای مصرفی جامعه صورت ميگيرد و 
اصال ! »از ما بهتران«بر خالف جعليات 
پس علت چيست که . هدفی در خود ندارد

مولد فقر است؟ در باره ! »خود کار«بطور 
از قضا کميسيون ! »پيش پا افتاده«اين مساله 

هد، چيزی نمی آتالی هيچ توضيحی نمی د
ولی اين سکوت مصلحتی بيخود نيست، . گويد

. کلی جای حرف دارد! »علمی«اين حقه بازی 
و » رشد اقتصادی«حال چرا؟ چون اصطالح 

، »افزايش سرانه توليد ناخالص ملی«يا همان 
به مالکيت خصوصی متداول، به شيوه سرمايه 
داری توليد و تقابل نيروهای فقر و ثروت در 

حوال جاری اشاره نمی کند، اوضاع و ا
خصلت طبقاتی دمکراسی افالطونی را نشان 

هر شارالتانی هم ميتواند، هر . نمی دهد
دارد که اصطالحات » حق«کالهبرداری 

. مثل جناب آتالی و شرکاء–علمی بکار ببرد
جهت اطالع حضرات، همينقدر بگوئيم که 

و توسعه عرضی » ثروت«تمرکز عمودی 
صر گره کور سرمايه در دوران معا» فقر«

از آنجا که شيوه سرمايه داری . داری است
مالکيت » حق«توليد، با عامل غير اقتصادی 

خصوصی بر وسائل توليد اجتماعی مالزمه 
دارد، بطور طبيعی حاوی نابرابری، مولد فقر 

بطور منظم عدالت مطلوب مالکان . است
ابهام در . وسائل توليد را بوجود می آورد

» مالکيت «يخ نشان داده که کجاست ؟ تار
نوع قانونی » تجارت«نتيجه غارت و چپاول و 

ولی بپرسيم، کميسيون آتالی با . دزدی است
رشد نيرومند «علم کردن داستان مضحک 

يعنی با تعريف و ! »... اقتصادی در جهان
که چيزی جز –تمجيد آشکار از گلوباليزاسيون

 گسترش نفوذ سالطين مالی و صنعتی و نفتی و
–در جغرافيای جهان نيست... تسليحاتی و

ميخواهد بکجا برسد؟ ميخواهد چه معجونی را 
بخورد نيروی کار، بخورد مردم فرانسه بدهد؟ 
بايد گشت و دم خروس را در البالی طرح 

» کشف«حضرات، بعد از . آتالی پيدا کرد
اينکه گذران زندگی امروز در فرانسه با سال 

برگ آخر ! دميالدی فرق زيادی دار ١٩٣٦
اين بازی تهوع آور اربابی را رو کرده و 

ما بيست سال بيشتر زندگی ميکنيم «: ميگويند
. و بطور متوسط پانزده سال کمتر کار ميکنيم

اين سی و پنج سال زندگی غير فعال اضافی ما 
طرح آتالی، صفحه .(»... هزينه سنگينی دارد

معياری برای –پس دم خروس اينجاست) ٢٢
بورژوازی و » بشر دوستی«ار محاسبه عي
باين ترتيب، کارگران فرانسوی، . بناپارتيسم

 –فعال خود را بزنند » غير«بايد قيد زندگی 
چون نياز فوری بورژوازی اينطور ايجاب 

خود » اضافی«مردم بايد از عمر . ميکند
چون با منافع استراتژيک بناپارتيسم –درگذرند

ر فرهنگ د» فعاليت«شايد، کلمه . تناسب ندارد
» م«مالکان و اربابان قديمی و جديد با حرف 

چرا که تمام . نوشته می شود، معنای مفت دارد
مالکان و اربابان ريز و درشت، همه 

امروز مثل –ثروتمندان جهان مفتخورند
مزاحم توليد اجتماعی، باعث فساد و –ديروز

ما از اصطالح . هرزگی، بانی تباهی انسان
توليدی نيروی کار همان فعاليت » فعاليت«

برای بازآفرينی حيات مادی و معنوی جامعه 
اين تنها منبع درآمد جامعه . را ادراک ميکنيم

بشری است که مخارج گزاف عياشی مالکان و 
اربابان، خرج دولت و دولتمردان، هزينه 
سنگين کنيسه و کليسا و مسجد، خرج فيلسوفان 
و دانشمندان، دکتر و مهندس و هنرمندان ريز 

ميگوئيد زندگی . را هم ميدهد... و درشت و
ولی با تعريف ! »اضافی«عمر ! فعال» غير«

غارت و –ما، هيچ مالکی زندگی فعال ندارد
مثل اينکه ! هشدار. نيست» فعاليت«چپاول که 

حضرات، مشتی ميلياردر بی وجدان و دلقک، 
ميخواهند زمان ... مالکان فاسد و زائد و انگل

. را تا لب گور برسانند مطلق اشتغال کارگران
بازنشستگی مردم را باطل » حق«ميخواهند 

فعال در باره سابقه آدم سوزی، همدستی . کنند
با ... گروه هرسان و کمپانی ميشلن و لورئال و

. فاشيسم و نازيسم و پتن ايسم چيزی نمی گويم
  ... اين رشته سر دراز دارد

فعال » غير«ولی چطور بايد تکليف زندگی 
مردم را روشن » اضافی«ن و عمر کارگرا

کرد؟ بعالوه، چگونه بايد اين معجون تلخ 
بخورد نيروی کار، » شيرين«بناپارتيستی را 

بخورد مردم فرانسه داد؟ در اين ارتباط، هيچ 
کافی است که کميسيون . جای نگرانی نيست

يعنی با ! »علمی«بروشی  –طبق معمول–آتالی
ثابت کند  توسل به آمار و ارقام خر رنگ کن،

از يک من شير تازه صد «که مثال می شود 
بزعم . بهمين سادگی! »گرم کره گرفت

سبک «حضرات، با اجرای فوری و تمام عيار 
 ٢٠٠٨از آوريل ! »کاری اضطراری و نهادين

نرخ رشد «ميالدی، گويا  ٢٠١٢تا پايان سال 
اقتصادی در فرانسه يک درجه بيشتر از 

رشد فرضی،  و با اين! »امروز خواهد شد
ارو قدرت خريد  ٥٠٠سالی «قرار است که 

شغل بيشتر  ١٥٠٠٠٠هر خانوار بيشتر شود، 
مسکن اجتماعی  ٩٠٠٠٠بوجود آيد، بيش از 

از بچه  ٢٠٠٠٠ساخته شود، خرج تحصيل 
جای  ٢٠٠٠٠های فلج تامين گردد، بيش از 

اضطراری برای اطراق افراد بی خانمان 
ار در حومه درست شود، کاهش فقر و ايجاد ک

 ٤٠٠٠+ شهرها و افزايش امکانات تحقيقی 
اينها همه ... ارو کاهش سرانه از بدهی دولت و

بشرطی که «ولی ! »... بدون افزايش ماليات
!( »وضع بين المللی خراب تر از اين نشود

و  ٢٥و  ١٧نگاه کنيد به طرح آتالی، صفحات 
در واقع، حرف کميسيون آتالی اين است ). ٢٦

از يک من شير تازه «ن در فرانسه که ميتوا
ولی بشرطی که ! »صد گرم کره گرفت

يعنی –نگذاريم که گاو همسايه اصال شير بدهد
باب ! »علمی«با اين تردستی . تدارک جنگ

طبع از ما بهتران، حضرات مردم را تحقير و 
همزمان، . شعور اجتماعی را استهزاء ميکنند

ی به گروههای معلوم الحال خوراک تبليغات
معجونی که بيشتر بدرد انجمنهای . ميرسانند

و » بشر دوست«و » خيريه«کوچک و بزرگ 
ميخورد، و در » فمينيستی«و » بدون مرز«

نهايت برای تابلوهای فصلی و مصلحتی مثل 
سرگرمی خيابانی بوجود ... و کاروانهای عشق

گروهی بانکدار . باين بيانديشيد. می آورد
هش نرخ رشد کا«کالش آمده و ميگويد که 

در %  ١,٧به %  ٥اقتصادی در فرانسه از 
چون اين ! عجب! خيلی اشکال دارد» سال

بانکها هستند که در اوضاع و احوال جاری با 
افزايش و کاهش مصلحتی نرخ بهره جلوی 

جلوی پيشرفتهای ... مبادله کار و سرمايه
صنعتی را گرفته و رشد متعارف اقتصادی را 

تنزيل بگير انگل از  مشتی. اجازه نمی دهند
يک ميليون فرانسوی با درآمد حداقل «اينکه 

ارو در ماه گذران  ٤٤١ناخالصی معادل 
چون تنزيل ! جل الخالق! گله دارد» ميکند

بگيران، خودشان از راه داللی پول ارتزاق 
ميکنند، با معامالت فرضی و بورس نقش 
. مخربی در گردش سرمايه متغير يا مزد دارند

ميليون نفر  ٢,٥«نعتی ميگويند که سالطين ص
شغل فرضی در  ٦٠٠٠٠٠بيکار و بيش از 

کسانيکه بدنبال ! يک رسوائی است» فرانسه
کار ارزان و سود حداکثر، مرتب واحدهای 

سود آور را تعطيل » غير«توليدی و بازرگانی 
گويا مالکان کمپانی نستله، ولوو، آکسا، . ميکنند

چه بانک و يا مديران کردی اگريکول و دوي
دلشان برای کارگران ... ايسی لور و رنو و
» طبيعی«نگران افزايش ! فرانسوی سوخته

فقر و بيکاری و دربدری مردم در فرانسه شده 
  ) ١٥طرح آتالی، صفحه ... ! (اند

اصالحات ضربتی بنگاه اليزه از سوئی و 
سبک کار اضطراری آتالی و شرکاء از طرف 

بدالئل –بناپارتيسمديگر حکايت از آن دارد که 
با بحران اقتصادی و –بومی و بين المللی

اجتماعی، با کاهش نرخ رشد و عدم تحرک 
با توجه به افزايش . روبروست... اقتصادی

مداوم فقر و بيکاری، سير صعودی تورم و 
افزايش سرسام آور قيمتها، تنزل مزد و قدرت 

براحتی ميتوان دريافت که مردم ... خريد اهالی
عذاب ميکشند، کارگران و بينوايان اين  فرانسه

ولی . کشور از هيچ امنيتی برخوردار نيستند
اصالحات ضربتی بنگاه اليزه ربطی به عذاب 
مردم ندارد، بخاطر امنيت کارگران و بينوايان 

کمپانی آتالی هم کاری باين ندارد که . نيست
شرايط اقتصادی و اجتماعی در مسير بهبود 

. خير–غيير پيدا کندزيست اکثريت مردم ت
حضرات نگران امنيت سرمايه خودی در 

بخاطر تامين سود حداکثر . خارجندبه داخل و 
و تغيير شرايط در مسير نياز فوری 
بورژوازی و منافع استراتژيک بناپارتيسم در 

لفاظی . اوضاع و احوال جاری جوش ميزنند
 ١١ ادامه در صفحه...يکی و طرح

 زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم



     

   ١١  صفحه                                                         توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                    ٧١٣٨ماه   شهريور  –  ٢١٠   شماره

  ...سارکوزی و شرکاء
اری ديگری، بار  طبقاتی واحدی اضطر 

  .  دارند
مسالمت «شواهدی هست مبنی بر اينکه رقابت 

کارتلها بر سر کنترل انحصاری توليد و » آميز
بازرگانی جهان بيخ پيدا کرده، مدتی است که 

متزلزل و » توليد برای فروش«مکانيسم 
براه خشونت افتاده، –بطور غريزی–انحصار

گشايش زوری  بسمت ماجراجوئی و جنگ،
بدون –سرمايه داری. بازار متمايل شده است

اصال وجود ندارد، بکلی جفنگ –بازار فروش
» بشر دوستی«داستان مضحک . است

! بورژوازی، استعمارگران قديمی و جديد
ولی اشغال يوگسالوی . پيشکش هواداران

تجزيه و تقسيم بعدی ! »سازمان ملل«توسط 
اشغال عراق  اين کشور ميان آمريکا و اروپا،

توسط امپرياليسم آمريکا و شرکاء، اشغال 
اينها ... دستجمعی افغانستان توسط ناتوچيها

اصال بسامان » آزاد«همه ميرساند که دنيای 
نشان ميدهد که انحصار، بيشتر . نيست

آمريکائی و اروپائی، نوع فرنگی آن بطريق 
اولی، با کاهش مواد خام، با محدوديت بازار 

شده، گرفتار تنزل نرخ سود در فروش روبرو 
الزم » غير«سرزمين پايگاه، اسير پرداختهای 

قرائن . اجتماعی، دچار بحرانی ساختاری است
نشان ميدهد که آرايش نيروهای بين المللی در 
وضعيت موجود با وزن مخصوص اقتصادی 
کشورهای ريز و درشت سرمايه داری 
–خوانائی ندارد، بازآفرينی غولهای مالی

ی جهان در اوضاع و احوال جاری صنعت
چطور؟ با برآمد نسبتا . مختل شده است

نيرومند چين و هند و روسيه و کره جنوبی و 
بر اثر رشد ناموزون ... مکزيک و برزيل و

اقتصادی، ديری است که توازن بازرگانی 
جهان بسود رقيبان نوخاسته تغيير يافته، 

با –با شدت و ضعف–استعمارگران قديمی را
تحرک اقتصادی، با کاهش رشد، با نوعی  عدم

کسری بودجه و کسری بازرگانی مستمر و 
بانکهای . بيکاری مزمن مواجه ساخته است

صاحب نام، کمپانيهای مارکدار، دهها واحد 
توليدی و بازرگانی ريز و درشت، صدها 
شرکت مادر و خواهر و خواهرزاده، بيشتر 

حال آمريکائی و اروپائی، يا تعطيل و يا در 
علت –ورشکستگی و تعطيل قرار دارند

بعالوه، اقتصاد بيمار . استيصال بناپارتيسم
فرانسه از سقوط قدرت برابری دالر، از 
رسوائی مستغالتی اخير در آمريکا و 

برای جبران . نيز آسيب ديده است... انگليس
مافات، ترديد ندارم که بناپارتيسم در 
ز کالهبرداری کالن مالی در يک سلسله ا

بانکهای فرانسوی مثل سوسيته ژنرال و کردی 
. دست داشته است... اگريکول و کردی فونسيه

رشد محسوس سرمايه داری در بعضی 
... کشورهای آمريکای التين و خاورميانه

پيشرفتهای عظيم صنعتی آسيا در اين چند دهه 
حضور نسبتا نيرومند . اخير قابل انکار نيست

نطقه ای و بين آسيا در رقابتهای بومی و م
المللی، با توجه به حجم جمعيت و منابع 
سرشار طبيعی و نيروی کار ارزان، 
استعمارگران باختری را در داخل و خارج 
گرفتار کرده، بيش از پيش، تحرک اقتصادی و 
ميدان مانور بازرگانی آمريکا و اروپا را 

امتياز بزرگ آسيا در دنيای . کاهش داده است
ست که ميتواند از رقابتی حاضر اين ا

دستاوردهای علمی و فنی و صنعتی و 
سازماندهی کار در آمريکا و اروپا استفاده 

چون . اصال روا نيست... حماقت مذهبی. نمايد
سخن بر سر يک سلسله دستاورد تاريخی در 

حاصل نسلها  –فرآيند زيست جمعی انسانهاست
تالش و مبارزه نيروی کار در قبال مالکان 

نتيجه سخت کوشی برده ها و .. .ريز و درشت
. رعايا و کارگران صنعتی در دوران معاصر

تمرکز امروزی آن در آمريکا و اروپا، به 
سلطه دويست ساله غرب استعماری بر 

که با ترور –سرنوشت مردم جهان بازميگردد
و آدمکشی و آدم ربائی، با کودتاهای ننگين، 
خلق کشی های مکرر، با نژادپرستی و 

سم و فاشيسم و نازيسم و پتن ايسم و بناپارتي
با تحقير مداوم انسان مقدور ... مک کارتيسم

شده و بزرگترين مانع بر سر راه پيشرفت و 
من فکر ميکنم که . ترقی جامعه بشری است

پيشرفتهای صنعتی آسيا پايان سلطه و سلطه 
گری غرب را نويد ميدهد، يک گام بزرگ به 

ط بورژوازی زمينه را برای سقو... پيش است
و امپرياليسم، برای تسويه حساب با مالکيت 
خصوصی، با آرايش طبقاتی و نظام استثماری 

  .بايد از آن استقبال کرد–بيشتر فراهم ميکند
Commission pour la libération de la 
croissance française Présidée par -  
Jacques Attali -  300 Décisions pour 

changer la France   
کميسيون برای آزاد سازی رشد در فرانسه، 

سيصد تدبير برای ايجاد   - برياست ژاک آتالی
    دگرگونی در فرانسه
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از ياری شما 
 سپاسگزاريم

 يورو  ٥٠س از جنوب آلمان . ن   رفيق
  يورو ٥٠رفيق رضا 
  يورو ٥٠رفيق فری 
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  يبخش مردم فلسطين و لبنان زنده باد مبارزات رهائ

منتشر شد آنرا در تارنمای توفان ٢٥و  ٢٤،  ٢٣توفان الکترونيکی شماره  
  مطالعه نمائيد



 
 

  
 

  ءرمز بقا 
  فراخوان کمک مالی

رهرو آن نيست که گه تند و گه آهسته رود
  .رهرو آن است که آهسته و پيوسته رود

به علت مخارج) توفان(اخيرا حزب کار ايران
زسنگين پست و امکان دسترسی بسياری ا

در شبکه” توفان„به تارنمای ” توفان„خوانندگان
به. اينترنت بر آن شد که از دوباره کاری پرهيز کند

اين معنا که اگر هستند خوانندگانی که عليرغم
نشريه را” توفان„دسترسی به اينترنت و تارنمای 

نيز بطور جداگانه توسط پست دريافت می کنند از
اطالع حزب ما برسانندآنها درخواست کند تا آنرا به 

.که در هزينه های حزب صرفه جوئی صورت گيرد
پاره. پاره ای از خوانندگان آنرا به اطالع ما رساندند

ای از خوانندگان برای ما کمک مالی ارسال کردند
و پاره ای از آنها نيز معترض بودند که چرا عليرغم
کمکهای مالی که آنها در طی مدت طوالنی به حزب

برای” توفان„کرده اند ما قصد داريم از ارسال کار
در مورد اين رفقا که ما از. آنها خودداری کنيم

کمکهای بی دريغ و مستمر آنها سپاسگزاريم بايد
اشاره کنيم که گويا سوء تفاهمی صورت گرفته

حزب کار ايران هرگز قصد ندارد که نشريه. است
اين رفقا و حتی عالقمندانی که به ما کمک

.نيز بهر علت ارسال نمی کنند قطع کند ذذذذذذمالي
فقط کافيست عالقه خود را به دريافت مستمر

.به اطالع حزب کار ايران برسانند” توفان„
”توفان„پرسشنامه هائی که برای همه خوانندگان

ارسال شد جنبه عمومی دارد و به اطالع همه
 ٧ادامه در صفحه...اعم” توفان„خوانندگان

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

به ما کمک مالی رسانيد، . اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد مارا در جمع آوری اخبار،. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه . زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .نع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمگزافپست ما

کنفرانس «سارکوزی و شرکاء در مسير نوعی 
! »مونيخ  

  شيراک رئيس جمهور دوران فترت   
سياست همدستی فعال بناپارتيسم با امپرياليسم آمريکا ابتکار ميتران، اين بازمانده مکار حکومت

بحران فروکش کرده و رونق... اتوری شوروی وقرار بود که با فروپاشی امپر. ويشی بود
بازاری و انحالل پيمان» سوسياليسم«چگونگی تعطيل دفتر مرکزی . که نشد! اقتصادی بوجود آيد

اما در عمل، همينکه عمر رقابت اردوگاهی بسر آمد، کشمکشی. فعال مورد بحث  نيست... ورشو
حران تشديد شد و اشغالگری و جنگ برایب. آشکار بر سر ميراث امپراتوری شوروی براه افتاد

تا اينکه رژيم بدهکار بغداد، از روی استيصال، کويت را به. گشايش زوری بازار باال گرفت
دولتشهر کويت توسط ناتوچيها، با فرماندهی امپرياليسم» آزاد سازی«در جريان . غنيمت گرفت
تيسم برای گشايش زوری بازار دراز قضا ظرفيت نظامی بناپار! »سازمان ملل«آمريکا و بنام

گزارش!  »مستقل « در همان زمان منابع خبر فروشی . شرايط اضطراری بزير سئوال رفت
بدليل عقب ماندگی تجهيزات –دادند که ارتش استعماری فرانسه در اين لشگرکشی آزمايشی ناتو 

خواب و. ی شرکت کندقادر نشد که مثل نيروهای آمريکائی و انگليسی در عمليات جنگ –نظامی
–شواهدی هست مبنی بر اينکه بناپارتيسم. منتفی شد! فرانسه» عظمت«خيال ميتران برای احياء

شد، از روی العالجی به درون خزيد و» فترت«کم و بيش دچار –بعد از شکست در بازار عراق
صه بيندر عر–الزم اجتماعی رفت» غير«بپای کاهش خدمات –در سطح ملی–برای جبران مافات

در يک چنين شرايطی، از قضا بخت. در پيش گرفت» کجدار مريز«نوعی سياست  –المللی
شيراک بعنوان کارچاق کن نسبتا قديمی بناپارتيسم، با محبوبيتی کامال محسوس در ميان گروههای

برای جانشينی ميتران باال رفت، چندی بعد رئيس جمهور... دهه شصت و هفتاد ميالدی» خوشنام«
  ...       شد» فترت«ران دو

  تمام سارکوزی     » نا«کارنامه
يک خروار عکس و فيلم وجود دارد، کلی مجله–مدير فعلی بنگاه اليزه–در باره پيشينه سارکوزی
در فرنگستان، اينکه جناب سارکوزی دست آموز. شواهد زنده هست... و کتاب، سند و مدرک

ر کودنی که زير سايه شيراک پر و بال گرفت، ازچماقدا–شيراک بود، بر کسی پوشيده نيست
...رفت، با گروههای شبهه فاشيستی محشور شد و پاداش گرفت» گليسم«مرشد آموخت و براه

در يکی از شهرکهای حومه پاريس گرفته تا پست» شهرداری«از  –پست و مقام بدست آورد
وزير اقتصاد شد و در هردر دونوبت، خيلی کوتاه، ! »فترت«سارکوزی در دوران . وزارت

بيخود نبود که. نوبت، با اشاره شيراک، يکی از صنايع بزرگ ملی فرانسه را فروخت و کنار رفت
آخرين. دولت داد» زيدان«بوی لقب  –سنديکای کارفرمايان فرانسوی–رئيس وقت کمپانی مدف

ای سياستدر وزارت کشور گذشت، مامور اجر–بنگاه اليزه» فتح«پيش از  –پست سارکوزی
خالصه اينکه نامبرده، چون دست آموز سر براه شيراک بود، رفته رفته در. امنيتی شيراک بود

مدتها... ميان مالکان ريز و درشت، در ميان سالطين بورس و تسليحات وطنی محبوبيت پيدا کرد
...زيده شددر محافل باالئيها برای جانشينی شيراک برگ! »انتخابات آزاد«پيش از برگزاری مراسم

  مقدمات تعرض آشکار بناپارتيسم
، اکثر هواداران قديمی و جديد»گليستها«بيشتر –بنگاه اليزه» فتح«در مسير –سارکوزی

بعالوه، او. بناپارتيسم، تمام واخورده های وطنی را بدور خود جمع کرد و در حزبی واحد جا داد
با توسل باين نيروی ترور و اختناق،! »رسوء نظ«هنوز وزير کشور، رئيس پليس هم بود و بدون 

نشين بلوا درست ميکرد، در ميان مردم ستيز مذهبی براه می انداخت، با ريفقدر محله های
در سراسر کشور بهره... کلی هم از امکانات وسيع دولتی برای اشاعه نژاد پرستی! نيت» حسن«

ميالدی، نتيجه همين سياست ٢٠٠٥ال بس! »غير اصيل«ناگفته نماند که عصيان فرانسويهای . برد
بعنوان نامزد رياست جمهوری–در واقع، جناب  سارکوزی. بود» فترت«پليسی در دوران

پروا رفتار ميکرد، به تناسب الزامات سرمايه خودی در» بی«پشتش خيلی گرم بود،  –فرنگستان
با وقاحت کارگراناو . اوضاع و احوال جاری، دستاوردهای اجتماعی نسلها را هدف ميگرفت

 ٨ادامه در صفحه ...جلوه ميداد و با اين! »متقلب و کاهل«فرانسوی را
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