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توان  تنها با اتکاء به کارگران و زحمتکشان می

 استقالل سیاسی را حفظ کرد
اری دش در جهت حفظ منافع سرمایهااقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرھنگی ھاىبرنامه رژیمی که تمام

و تنها راه بقاء خود را در سرکوب اعتراضات حق  امنیتی است ــ روکراتیک و باندھای مافیائی نظامیوتجاری و ب

از استقالل سیاسی و تواند  بیند نمی می کراتیک زنان و جوانانوکارگران و زحمتکشان و مطالبات دم ىطلبانه

 .موجودیتش دفاع کند

آشیل حاکمیت دیکتاتوری و سرکوبگر جمهوری  ىهضعف و پاشن ىاین نقطه ھاصهیونیست و ھاامپریالیست

خواھند به  می و گسترش آن ھاتحریم ،با شروع جنگ نرم بر اساس چنین شناختی است که شناسند و دقیقا   اسالمی را می

 ھاىزده و با گسترش بیکاری و گرانی و فقر و تشدید بحران سیاسی و اجتماعی زمینه بحران و رکود اقتصادی دامن

تبدیل شدن به رژیمی نظیر  بار نوکری و تا مرز پذیرش خفت رژیم را عینی الزم برای عقب نشینی صد در صد

به جنگ داخلی دامن زدن  نظامی از طریق ىهشروع مرحل یا خلیج فارس و ھاىعربستان سعودی و اردن و شیخ نشین

 .به اھداف خود برسند و سپس تجاوز نظامی و سرنگون کردن آن

مردم ایران که از  72جمهوری اسالمی که با خیانت به انقالب ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی شکوھمند 

کننده میلیونی شرکت  ھاىسیاسی و اجتماعی بود بر خالف خواست تودهھاى اھداف اصلیش نفی استبداد و کسب آزادی

شهروندان در ى هدر انقالب که خواستار آزادی بیان و قلم و مطبوعات و تشکیالت صنفی و احزاب سیاسی و تساوی ھم

خواستند به احیاء نظامی استبدادی و  قومی و مذھبی بودند و عدالت اجتماعی می ،اعم از اختالفات جنسی ،مقابل قانون

 .ضد عدالت و ظالمانه اقدام نمود

  

 ھاىخود نشان داد که از دشمنان داخلی یعنی توده ىالمی در طول حیات ضدانقالبی و خائنانهجمهوری اس

بیشتر وحشت دارد تا دشمن  ،میلیونی کارگر و زحمتکش و ھمان کسانی که انقالب کردند و برای آن جانفشانی نمودند

 گر چنین است پس وحشت مرگ آورشانو مستضعفین طرفدارشان ھستند؛ ا ھاگویند پا برھنه آنها سالوسانه می. خارجی

چرا از احزاب سیاسی مدافع حقوق کارگران و  و مستضعفین برای چیست؟ ھااز اتحاد و ھمبستگی این پا برھنه

مخی و  صنفی و سندیکائی مستقل آنها با گسیل چاقوکشان شعبان بی ھاىزحمتکشان وحشت دارند ؟ چرا حتی با تشکل

 کنند؟ برخورد می ،ه و اخراجنیروھای امنیتی و زندان و شکنج

 

 

بیند و  که حاکمیت جمهوری اسالمی در وجود کارگران و زحمتکشان دشمنان طبقاتی خود را می واقعیت اینست

 .ترسد هلل میابه ھمین دلیل است که از اتحاد و ھمبستگی آنها و تشکیالت سندیکائی مثل جن از بسم

استان کشور با امضاء  7بیش از ده ھزار کارگر صنعتی از طبق اطالع خبرگزاری ایلنا در اواسط خرداد ماه 

اعتراض کرده و خواستار افزایش دستمزدھا بر اساس تورم موجود  ھاخطاب به وزیر کار به قطع یارانه اىنامه

قبل از قطع  ھاىگویند دستمزدھای زیر خط فقر سال گذشته و سال جاریشان حتی نسبت به سال کارگران می.شدند

در و  کند موقع ھمین دستمزدھای زیر خط فقر بیداد میه درصد کاھش پیدا کرده و حتی عدم پرداخت ب 7دود ح ھایارانه

بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه  اىچنین وضعیت اسفباری اصالحیه

خود نسبت به تعیین حقوق  ىن در نامهکارگرا. رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود

اعتراض  ھاو تعطیلی کارخانه ھاپیمانکاری و اخراج ھاىبازنشستگی، عدم بیمه کارگران ساختمانی و چپاولگری شرکت

  .کنند می

نفر از فعالین کارگری در  29خرداد ماه، نزدیک به  22در روز جمعه  ،اعتراضی ىبدنبال این اقدام سازمانیافته

مورین وزارت اطالعات أتوسط م ده جهت بحث و گفتگو برای منافع صنفی اجتماعی خود گرد آمده بودنشهر کرج ک

 .رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی بازداشت شدند

متکی به سرمایه که از تجارب تاریخی و اخیر در کشور خودمان و در منطقه درس نگرفته  حاکمیت کودن

به چماق اراذل و اوباش و اسلحه نظامیان تکیه داده و تصور باطل دارد که  کارگر ىھراسان از گسترش مبارزات طبقه

 .تواند روند رو به رشد جنبش کارگری را متوقف کند می

 

در .ند که رمز موفقیتشان در اتحاد و ھمبستگی و تشکیالت استاکارگران و زحمتکشان میهنمان به تجربه دریافته

ی و یا آگاھانه و تحت رھبری ئاعتصابی خودجوش و یا با سازماندھی بطاخیر ھزاران حرکت اعتراضی و  ھاىطی سال

 .یابی سراسری رشد خواھد  نمونه تشکلهای سندیکائی مستقل  ولی پراکنده انجام شده و این روند در جهت سازمان

 ھایارانه اعتراض بیش از ده ھزار کارگر صنعتی در پنج استان کشور به سیاست اقتصادی نو لیبرالیستی حذف ىنامه

خروشان جنبش  ىباید نهرھای کوچک را به ھم پیوند زد و رودخانه. دھد مبارزه را نشان می ىسمت و سوی رشد یابنده

 .حرکت درآورده کارگر را برای نابودی نظام بربریت سرمایه ب ىطبقه ىسازمانیافته
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 کرج محکوم است یورش وحشیانه به فعالین کارگری در
 وش شدنی نیستپیکار کارگران خام
 

خرداد ماه، نزدیک به  22جمعه روز  ،"کارگری ھاىھماھنگی برای ایجاد تشکل ىکمیته"از  اىطبق اطالعیه

نفر از فعالین کارگری در شهر کرج که جهت بحث و گفتگو برای منافع صنفی سیاسی خود گرد آمده بودند توسط  29

اسامی برخی از بازداشت .جمهوری اسالمی بازداشت شدنداری داطالعات رژیم ضد کارگری سرمایه ىمورین ادارهأم

میترا ھمایونی، وفا قادری، ریحانه انصاری، خالد حسینی، محمود : شدگان که تاکنون انتشار یافته بدین قراراست

پور،  پور، جالل حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم صالحی، سعید مقدم، سیروس فتحی، غالب حسینی، محمد عبدی

ی، واحد سیده، جلیل شریفیان، صدیق ئندریانی، صدیق امجدی، فتاح سلیمانی، مازیار مهرپور، محمد موالناعباس ا

نژاد، جلیل محمدی، نظام صادقی، افشین ندیمی، حسین پیلوتی، رحمان  خراباد، فرامرز فطرت خسروی، یوسف آب

خدیو، ریبوار  نی، جواد معصومی، جمیل راستپور، فردین میرکی، سعید مرزبان، شیرکو حسی زاده، عباس ھاشم ابراھیم

 .... ی، علی آزادی و فرامرز احمدی در میان بازداشت شدگان ھستندئعبداللهی، ابراھیم مصطفا

تجارب تشکیالتی و سندیکائی  ،ایران که به طور کلی مبارزات تاریخی گرانقدر و ھمپای آن کارگران قهرمان

گذشته متشکل و متحدانه مبارزه ھاى خود طی نسلھاى ل به مطالبات و آرمانند، برای نیافراوانی را پشت سرگذاشته

وضع وخیم اقتصادی ایران . نداشماری را در راه آمال و اھداف خود به جای گذارده کرده و در این راه قربانیان بی

ت و پیشرفت و ثرو ىصنفی، سیاسی و اجتماعی بر دوش این طبقه که آفرینندهھاى ھمراه با سرکوب ھر نوع آزادی

با این حال کارگران ایران ھرگز برای احقاق حقوق خود از تکاپو نیافتاده و با اعتصاب،  .کند ترقی است سنگینی می

تحصن، راھپیمائی و کم کاری ھر چند غیر متشکل، ھم اکنون در صف مقدم مبارزات اجتماعی در این برھه از تاریخ 

اخیر نشان از رشد جنبش کارگری دارد که تشکیل سندیکاھای  ھاىدر سال صدھا اعتصابات کارگری. ایران قراردارند

تأسیس سندیکای شرکت واحد، سندیکای ھفت تپه و . خود قرار داده استھاى مستقل از دولت را در رأس برنامه

یم ضد درخشان و گام ارزشمندی است که رژھاى مشابه و پیکار متحد کارگران در این  سندیکاھا  نمونهھاى اتحادیه

سرکوب مستمر تشکالت نوپای کارگری و دستگیری رھبران آن . به وحشت انداخته است کارگری جمهوری اسالمی را

 .وارد سازد تا کنون نتوانسته است خللی در ارادۀ این کارگران شریف  و مبارز

اى است چارهاری جمهوری اسالمی که در باتالق بحران سیاسی اقتصادی فرورفته دسرمایه ضد کارگری رژیم

لیکن رژیم را توان خاموش کردن اعتراضات کارگری و . بیند جز بازداشت و اخراج و سرکوب کارگران مبارز نمی

ست  که به یک امر طبیعی برای کارگران ھاسال ھامستقل کارگری نیست و این تالش ھاىتالش برای ایجاد اتحادیه

دلیل یورش وحشیانه و بازداشت فعالین کارگری، ھراس . گیرند یتر رژیم را به چالش م تبدیل گشته و ھر روز قدرتمند

اری راھی جز دمزد بگیران است و رژیم سرمایه ىرژیم ارتجاعی و مستبد اسالمی از گسترش مبارزات سازمان یافته

 رژیم برای مهار جنبش کارگری باھاى تالش. بیند کارگران پیش روی خود نمیى هتوسل به قهر و سرکوب بربرمنشان

 .یابد اعتراضات کارگری ھر روز گسترش میى هشکست روبرو شده و دامن

جامعه است که با تلفیق ى هکارگران ھمبستگی و حضور نیرومند تشکالت مستقل کارگری در صحن رمزموفقیت

آگاھی سوسیالیستی توسط حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر سرانجام پیروزی نهائی را که ھمانا در ھم شکستن ماشین سرکوب 

 .اری، الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و استقرار سوسیالیسم است، به ارمغان خواھد آورددسرمایه

و احزاب  ھاکند و از سازمان محکوم می بازداشت فعالین کارگری در کرج را قویا  ( توفان) ایران کار حزب

ه به ھرطریق ممکن به اقدام خواھد ک نیروھای ترقی خواه و انقالبی می ىمارکسیست لنینیست برادر و ھمه

اری جمهوری اسالمی که خدمت به امپریالیسم جهانی است اعتراض نمایند و خواھان درژیم سرمایه ىافسارگسیخته

 .بازداشت شدگان گردند ىآزادی فوری و بی قید شرط ھمه
 

 !کارگران زندانی ىآزادی فوری و بی قید و شرط همه

 !دست مردم ایرانه اسالمی باری جمهوری دسرنگون باد رژیم سرمایه

 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم

 (توفان)حزب کارایران
 خورشیدی 3103خرداد ماه  22یکشنبه 

www.toufan.org 
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تشکل  02از  به احزاب برادر و بیش( توفان)فراخوان حزب کار ایران 

کارگری و دمکراتیک برای اعتراض به دستگیری، ضرب و شتم 

 فعالین کارگری در ایران
 

 :نامه به 

 

مترقی و  هاىمارکسیستی لنینیستی، فعالین کارگری، تشکل هاىلمللی احزاب و سازماناکنفرانس بین

 جهان ىمردم آزاده

 

 ! دون قید و شرط آزاد شوندجمهوری اسالمی ب هاىفعالین کارگری ایران باید از زندان

 
 رفقای گرامی،

اری جمهوری اسالمی د، نیروھای امنیتی و اطالعاتی رژیم ضد کارگری و سرمایه 2932ژوئن  37در تاریخ 

کارگران  ىنفر از فعالین کارگری که در شهر کرج گرد آمده بودند تا در مورد حقوق پرداخت نشده 29ایران حدود 

کنند  مستقل تالش می ھاىکارگرانی که برای ایجاد تشکل ىسازی و سرکوب افسارگسیخته وعدم تأمین شغلی و اخراج

 0تا کنون تعدادی از دستگیر شدگان آزاد شده ولی . زندان کرد ىبحث، تبادل نظر و چاره جوئی کنند را دستگیر و روانه

 .برند نفر از آنها ھنوز در بازداشت به سر می

کنند،  خود مبارزه می اىکارگرانی را که برای کسب حقوق عادالنه و پایهسرکوب ( توفان)حزب کار ایران 

. دارد اری جمهوری اسالمی ابراز میدمحکوم نموده و بار دیگر انزجار شدید خود را از رژیم ضد کارگری و سرمایه

مستقل خود را  اىھخود به مبارزه روی آورند و سازمان ىکارگران ایران حق دارند که برای دریافت حقوق پایمال شده

مزدبگیران و نیروھای مترقی در  ىھر نوع ممانعت از فعالیت مشروع کارگران ایران  باید توسط ھمه. تشکیل دھند

جمهوری اسالمی نه تنها در خدمت به  ىسرکوب مردم در ایران توسط رژیم عقب مانده. جهان محکوم شود

و جنگ افروزان جهانی است که با  ھایز در خدمت امپریالیستچیان ایرانی بوده بلکه عمال  ن استثمارگران و چپاول

 .نداتحریم اقتصادی و تهدید به تجاوز نظامی شرایط بد مردم ایران را بدتر کرده

 

 رفقای عزیز، 

وضعیت معیشتی . رفته است رژیم جمهوری اسالمی در بحران عمیق سیاسی ــ اقتصادی ــ اجتماعی فرو

شرایط حاکم بر زندگی مردم راھی جز  ىمجموعه. تر شده است ال به سال وخیمکارگران و زحمتکشان ایران س

کارگران که . تمامیت رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی باقی نگذاشته است ىاعتراض به حاکمان و مبارزه علیه

د صفوف کشند برای پایان دادن به وضعیت اسفناک خود تالش دارن ترین بار وخامت اقتصادی را بر دوش می سنگین

وسیع و ھمه جانبه را بر روی اکثریت جامعه  ىپایداری بنا نهند و راه مبارزه ىخود را فشرده کرده و نهادھای رزمنده

اری جمهوری اسالمی که از اتحاد و ھمبستگی بین کارگران و دیگر اقشار جامعه به شدت درژیم سرمایه. بگشایند

. بیند  داشت و سرکوب فعالین کارگری و مردم مبارز ندیده و نمیجز بازاى چاره ھراسناک است برای حفظ قدرت خود

رژیم اسالمی ایران بارھا و بارھا دست به چنین اقدامات ارتجاعی زده است اما اعتراضات کارگری و مردمی خاموش 

وبگر صدھا اعتصاب، تحصن، کم کاری، اعتراض علنی، راه پیمائی و رودرروئی مستقیم با نیروھای سرک. شدنی نیست

ز موفقیت کارگران در تالششان برای یک زندگی انسانی درست در را. رژیم در چند سال اخیر شاھد این حقیقت است

دیگر جامعه  ھاىاتحاد و ھمبستگی آنان در نهادھای مستقل کارگری نهفته است که چنانچه این ھمبستگی و اتحاد به بخش

شود، مجهز  کارگر آموزش داده می ىطبقه ىکه توسط حزب رزمندهگسترش یابد و خود را با سالح آگاھی سوسیالیستی 

شود که قادر خواھد بود ماشین  نموده و خود را به سطح باالتری ارتقا دھد آن زمان به آن چنان نیروی مادی تبدیل می

کشان جامعه سرکوب رژیم را در ھم شکند و مالکیت بر ابزار تولید را ھمگانی کند و سوسیالیسم را برای خود و زحمت

 .استقرار دھد

فعالین کارگری برای ایجاد شرایط یک زندگی انسانی دفاع  ىاز مبارزات عادالنه( توفان)حزب کار ایران 

ما دستگیری، شکنجه و بد رفتاری با فعالین . نماید کند و کوشش آنها برای ایجاد سندیکای کارگری را تحسین می می

و احزاب  ھالمللی سازمانااز رفقای متشکل در کنفرانس بین( توفان)ب کار ایران حز. کنیم کارگری را شدیدا  محکوم می

خواھد که به ھر طریق ممکن صدای  مترقی می ھاىنیروھای مدافع کارگر و انسان ىمارکسیست ــ لنینیست و ھمه

ارت گرفتن به اس ىغیر انسانی اخیر در کرج و علیه ھاىبازداشت ىاعتراض خود به رژیم جمهوری اسالمی علیه

فعالین  ىدستگیر شدگان اخیر و ھمه ىرھبران کارگری فعال در سندیکاھا رساتر کنند و آزادی بی قید و شرط ھمه

 .کارگری در بند و تمامی زندانیان سیاسی در ایران را مطالبه نمایند
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تکار جمهوری تواند رژیم جنای لمللی است که میافقط تشدید مبارزات زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بین

 .را متوقف سازد ھااسالمی را به عقب نشینی وادارد و سرکوب توده

 

 !کارگران زندانی ىآزادی فوری و بی قید و شرط همه

 !کارگر ایران ىطبقه ىزنده باد مبارزه

 !دست مردم ایرانه اری جمهوری اسالمی بدسرنگون باد رژیم سرمایه

 !زنده باد آزادی و سوسیالیسم
 

 (توفان)نحزب کارایرا
 7237ژوئن  77

 

WWW.Toufan.org 

Toufan@toufan.org 

 

 :مارکسیستی ــ لنینیستی  هاىاحزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمان

 
ترکیه ، حزب کمونیست کارگران حزب کمونیست کارگران تونس، حزب کمونیست انقالبی 

دانمارک، حزب کمونیست کارگران فرانسه، حزب کمونیست آلمان، پالتفرم کمونیستی نروژ، تشکیالت 

برای احیای حزب کمونیست یونان، سازمان برای بازسازی حزب کمونیست ایتالیا، حزب کمونیست 

زب کمونیست مکزیک ، حزب کمونیست کار دومینیکن، ح(مارکسیست ــ لنینیست)اسپانیا 

، حزب کمونیست انقالبی ولتا، (مارکسیست ــ لنینیست)، حزب کمونیست کلمبیا (لنینیست -مارکسیست)

، (مارکسیست ــ لنینیست)، حزب کمونیست اکوادور(مارکسیست ــ لنینیست)حزب کمونیست شیلی 

، حزب کمونیست (مارکسیست ــ لنینیست)حزب کمونیست انقالبی برزیل، حزب کمونیست ونزوئال 

 بنین
  

 
 

 

http://www.toufan.org/
mailto:Toufan@toufan.org
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سازمان مارکسیستی  سیسأخجسته باد چهل و پنجمین سالروز ت

توفان لنینیستی  
 

سیس سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان است، سازمانی که از ھمان آغاز پرچم أامروز چهل و پنجمین سالروز ت

کارگر را در  ىانقالبی طبقهارتجاع، امپریالیسم و رویزیونیسم بر افراشت و احیای حزب  ىمارکسیسم لنینیسم را علیه

این سازمان  متشکل در ھاىناپذیر کمونیست خستگی ىمبارزه ھاسال ىایران نتیجه کارحزب . داد دستور کارخود قرار

اری، ارتجاع و امپریالیسم و استقرار سوسیالیسم دسرمایه ىایران به پیکارش علیه کارگر ىعنوان حزب طبقهه است و ب

  .دھد ایران ادامه می در

حزب کمونیست ایران، حزب توده ایران تا زمانی که خط مشی  ىادامه دھنده( توفان)حزب کار ایران

رویزیونیسم بر حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی و  ىپس از غلبه. رویزیونیستی خروشچف را نپذیرفته بود، است

رکسیستی لنینیستی توفان را در چهل ایران سازمان ما ھاىسقوط حزب توده ایران به منجالب رویزیونیسم، کمونیست

به این مفهوم بنیانگذاران . سال پیش به منزله ادامه دھندگان راه حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران بنیان گذاردند

مردم و دکتر  ىمرکزی حزب توده ایران، مسئول ماھنامه ىرفقا احمد قاسمی عضو کمیته ،(توفان) حزب کار ایران

در کنار این رفقا، رفیق . عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران مسئول مجله تئوریک دنیا ھستند غالمحسین فروتن

عباس سغائی عضو رھبری سازمان افسری حزب توده ایران به مخالفت با رویزیونیسم خروشچف پرداخت و حاضر به 

رفیق امیرخیزی عضو . ار گرفتنگردید و در کنار رفقا قاسمی و فروتن قر ھاقبول خط مشی ضد انقالبی رویزیونیست

سازمان مارکسیستی لنینیستی "پیوستن خویش را به  اىقدیمی حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران نیز در طی نامه

 . حزب توده ایران پرداخت ھاىاعالم کرد و به طرد رویزیونیست" توفان

کند و دستاوردھای این دوران  دفاع میاز سی سال دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی (. توفان) حزب کار ایران

حزب ما پیرو . داند کارگر جهان برای پیروزی مجدد سوسیالیسم می ىمردم و طبقه ىتاریخی را الهامبخش مبارزه

ی ئویژه بر لنینیسم که مارکسیسم دوران زوال امپریالیسم و انقالبات پرولتاریاه ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم است و ب

حزب ما ارزیابی تاریخی از دستآوردھای دوران رفیق . کند ر عمل به ثبوت رسیده است، تکیه میبوده و صحتش د

حزب ما در پی آن است که در . داند می ھااز غیر کمونیست ھااستالین و دفاع از لنینیسم را مالک تشخیص کمونیست

 .جهان حمایت کندکارگر ایران و  ىایران یک حکومت سوسیالیستی مستقر سازد که از منافع طبقه

 

کارگر و  ىرهروان طبقه ىرفقا و هواداران و همه ىسیس توفان بر همهأسالروز ت

 .مبارزین آزادیخواه و میهندوست مبارک باد ىهمه

 زنده باد مارکسیسم لنینیسم

 ، حزب طبقه کارگرایران(توفان)زنده باد حزب کارایران

 

 نقل ازفیسبوک توفان 
   7237دهم ژوئن             

 

* * * * * * * * * *  
 

 

  

 کارزار تریبونال لندن حاشیه در
 

ضد بشری اقتصادی و تجاوز  ىجنایتکارانهمقابل تحریم  تریبونالی که پایش در

 بلنگد، تریبونال مردمی نیست نظامی به ایران 
 

از  "تریبونالکارزار مردمی ایران "تحت نام " بشریت ىدادگاه جمهوری اسالمی ایران به جرم جنایت علیه"

ه رژیم جمهوری اسالمی ب ىمحاکمه ،از این  دادگاهرا  در لندن برگزار شد و ھدفش« دوم ژوئن بیست و روز ھیجدھم تا

اعالم داشته کشتار مخالفین رژیم در طول سی سال  به طور کلو  22و  29 ھاىوحشیانه در سال ھاىعام خاطر قتل

که دادگاھی برای محکومیت جنایت امپریالیست آمریکا  "دادگاه راسل" راخود این دادگاه از سوئی کوشیده است . است

سیاسی را به حمایت از این کارزار  ھاى، احزاب و شخصیتھاسازمان ىو از ھمین رو ھمه جلوه دھد ه،در ویتنام بود

 .سیاسی دعوت نموده است
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ختلف به اظهار نظر پرداخته ضمن و احزاب و فعالین سیاسی در تارنماھای م ھادرھمین رابطه برخی از سازمان

اخیر در ایران به  ىخط کشی روشن با رژیم منفور جمهوری اسالمی و محکوم کردن تمام جنایات سی و سه ساله

اقتصادی و  ىتحریم جنایتکارانه ىانحراف و افشای ماھیت این تریبونال نیز پرداخته و با اعالم موضع روشن علیه

ھئیت اجرائی . نداضد امپریالیستی تأکید ورزیده ىدموکراتیک با مبارزه ىه پیوند مبارزهخطر تجاوز احتمالی به ایران ب

تحت عنوان  اىئی است که مسئوالنه طی انتشار بیانیهھااز جمله سازمان( راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران 

به طور مفصل به  3103خرداد  20مورخ ! تریبونال لندن، در جستجوی حقیقت یا بازی در بساط دیگران؟ ىدرباره"

افشای دست اندرکاران این کارزار پرداخت و جسورانه اعالم داشت سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی باید از 

حزب ما . جهانخوار ھاىقدرت"  ىبشردوستانه ھاىدخالت"طریق انقالب مردم ایران به سرانجام برسد و نه از طریق 

کند و آن را در خدمت  دفاع می( راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران  ىمسئوالنه گیری روشن و از این موضع

 .نماید آزادیخوان و دموکرات و نیروھای مستقل و مترقی ارزیابی می ىبه مردم ایران و منطقه و ھمه

امپریالیسم و ھاى تحلیل از سیاست باید با تجزیه و میهن ما نیروھای انقالبیبارھا تأکید کرده است که  حزب ما

توان به خاطر تنفر به حق از  نمی. و ھدف تبلیغات آنها را پیدا کرده و آن را افشاء سازند نیات ،صهیونیسم در منطقه

چشم را بر واقعییات روز بست، درخت را دید اما جنگل را ندید و مواضع  ،رژیم استبدادی و جنایتکار جمهوری اسالمی

برخورد صریح و روشن و شفاف در قبال . گیز در قبال اوضاع ایران و منطقه اتخاذ کردژورنالیستی، مبهم و شک بران

امپریالیستی بر سر مواد خام و انرژی، اشغال کشورھای افغانستان و عراق و ھاى نقش امپریالیسم آمریکا و تشدید رقابت

اقتصادی  ىغیر قانونی و قلدرمنشانهو کشتار خلق فلسطین، تحریم ضد بشری ى هخلق سوریه، ادام ىلیبی و توطئه علیه

مسائل مهمی ھستند که تنها در پرتو ....تجاوز نظامی به میهن ما وو احتمال  آغاز جنگ فرسایشیمردم ایران و  ىعلیه

. پاسخ علمی داد ھاتوان بدان درک صحیح از ماھیت امپریالیسم و شناخت دیالکتیکی از تضادھای جاری در جهان می

تالش دارند تحت نام ھا و صهیونیستھا مردمی را در ایران به این حقیقت جلب کرد که امپریالیست باید نظر نیروھای

مردم را از پیشروی برای  تجزیه طلبی، کراتیک مردم ایران و دامن زدن به نفاق قومی و ملی وواز حقوق دم" دفاع"

ھمان طور که در عراق . دنبازداروکراتیک و دمیک ایران مستقل و آزاد  کراتیک و عدالت اجتماعی دروتحقق حقوق دم

 .نداند و مبارزات برحق مردم را به کجراه کشاندهاو دیگر کشورھا بازداشته

مردم ى علیهاقتصادی و تهدید اتمی باراک اوباما ى هنایتکارانجھاى کید کرده است که تحریمأبارھا ت حزب ما

که صاحب سالح اتمی است و خاک چند کشور را به اشغال  ایران و از طرفی حمایت ھمه جانبه از اسرائیل صهیونیست

کرات و مستقل و میهندوست باید بدان  توجه کنند وو جریانات دم ھاگروه ىخود در آورده،  موضوع مهمی است که ھمه

 نوکرانشان ىل جهانخواران امپریالیست که قصد پاره پاره کردن کشورما را دارند بایستند و نقاب از چهرهبو درمقا

 ،نداتبدیل شدهدر زورگوئی به ایران  ھادشمنان خلق و پارکابی دست آنها ىکسانیکه به بازیچه ىو به ھمه بدرند

 .بپردازند

ضد امپریالیستی و ضد ى هبا این انحرافات و جدا کردن سره از ناسره تکیه مقتضی بر مبارز راه مبارزه

راه خنثی کردن . ضد امپریالیستی استى هبا مبارز جنبش دموکراتیکى هصهیونیستی و توجه به ارتباط بالواسط

پیوند جنبش دموکراتیک عمومی مردم با جنبش کارگری از طریق طرح  ،امپریالیستیھاى تحریکات و دسیسه

دشمن، توجه به صحت اخباری که باید توزیع شود، مضمون شعارھا ى هراه مقابله با دسیس. کارگران استھاى خواست

آب  امپریالیسم و صهیونیسم ىاز موضع گیری علیه دھند و امتناع میھا و شخصیتھا ه گروهئی است کھاو اعالمیه

ضد رژیم خارج از کشور باید از ھمکاری با مراکز  مبارزان  آزادیخواه و .لمللی استاجهانخواران بینریختن به آسیاب 

مالی فراوانی برخوردارند و مانند قارچ از  مراکزی که اتفاقا  از امکانات تبلیغاتی و. ھویت و مشکوک خودداری کنند بی

 . باید به زیر ذره بین گرفته شوند ،سیاسی نیستندى هند و دارای ھیچ پیشینازمین روئیده

فوق یکی از اولین نیروھای سیاسی بوده است که به افشای بی امان  ھاىاین اصول و پرنسیپ حزب ما بنابر

 د میلیون دالری امپریالیست آمریکا به اپوزیسیون ایران موذیانه سکوتجریاناتی که درقبال  سیاست کمک مالی ھفتا

 ،جهت براندازی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی" تضادھای اردوی دشمنان" استفاده از و ترفند کرده و با توجیه پیشه

ای منافع دراز مدت و منافع کوتاه مدت را فد ھیچگاه پرداخته و به جاده صاف کنان معنوی امپریالیست تبدیل شده اند،

غیر  ھاىمورد نقش امپریالیسم در ایران و منطقه و سازمان تحلیلی در ىمقاله ھاده. اصول انقالبی خود نکرده است

خود را فدای دالر  ىبرخی ازجریانات منحرف سیاسی که تمام اصول انقالبی گذشته عوامل صهیونیسم و دولتی و افشای

 .دلیلی بر مدعای ماست دناکرده ھاو یا یوروی امپریالیست

به امید پیکارھای مشترک تمامی نیروھای انقالبی ضد رژیم و . روینده و امید بخش است راه کارگر ىبیانیه  

را در زیر می  تریبونال این  ی ه سازمان راه کارگر دربار ىاطالعیهئی از اھقسمت. ضد صهیونیست و ضد امپریالیست

 :خوانید

. است "اسناد حقوق بشر ایران"از گردانندگان مرکز  "پیام اخوان"ستانی این دادگاه سرپرست تیم داد. .....« 

ھای آمریکا و کانادا و نیز نهادھای  آن توسط دولت ىمرکز اسناد حقوق بشر ایران نهادی است که بخش اصلی بودجه

طرفی سیاسی از ابزارھای  ادعای بی این نهادھا و نهادھای مشابه علیرغم. شود  مین میأحاکم آمریکا ت ىطبقه  وابسته به

 .منافع مردم ایران ندارند  دولت آمریکا بوده و ربطی به ىخوارانه ھای جهان برد سیاست پیش
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چنین مشاور حقوقی اول دفتر دادستانی دادگاه الھه در محاکمات میلوشویچ و رواندا از سال  پیام اخوان ھم« 

که اسلوبودان میلوشویچ و سایر ھمدستان صرب وی در یوگسالوی  تردیدی در جنایاتی. بود 2999تا سال  300۱

یوگسالوی را  ىھائی بودند که شرایط تجزیه اما غایب بزرگ در این محاکمات، سران قدرت. وجود ندارد ،مرتکب شدند

خود و ی  ھای جهانخوارانه ھای گوناگون را برای پیشبرد سیاست فراھم کرده و جنگ داخلی در این کشور میان ملیت

ی عراق  ده ساله ىخاطر محاصره  آیا امثال جورج بوش و تونی بلر و شرکاء به. یوگسالوی کارگردانی کردند ىتجزیه

عام صدھا ھزار نفر دیگر برای  به خاک عراق و قتل که قتل صدھا ھزار کودک عراقی در پی داشت و سپس تجاوز

ھای مشابه محاکمه  نباید در دادگاه... یر جنایات زندان ابوغریب ھائی نظ ھای نفتی این کشور و یا رسوائی تسلط بر ثروت

کشد در خدمت  محاکمه می  ھای پلیس جهانی را به شدند؟ آیا این نوع دادگاه که تنها شکست خوردگان سیاست  می

 » !ھای مورد نظر فاتحان نظم جهانی حاکم ھدف یابی به  دادخواھی واقعی و برقراری عدالت است یا برای دست

دولت ملی دکتر مصدق را سازماندھی کرده؛ اولین  ىعلیه 3112دولتی که کودتای سیاه سال  ىآیا بودجه« 

 ىخاطر تسلط بر منابع نفتی ایران نابود ساخته؛ حافظ ھمه خاورمیانه را به کراسی سیاسی درودم ىتجربه

ی آزادی و برابری بوده و ھست؛ نقش ھر خیزش مترقی برا ىھای خونریز و فاسد خاورمیانه است؛ علیه دیکتاتوری

خاطر چنگ  ی خواه در کشورمان داشته؛ بهدمستقیم در حمایت از استبداد سلطنت پهلوی و اعدام ھزاران کمونیست و آزا

تواند   کند، می  سرزمین سوخته تبدیل می  کشور لیبی را به "بشردوستانه ىمداخله"انداختن بر منابع نفتی لیبی تحت نام 

این بودجه در خدمت تغییر رژیم از باال و . کار افتد؟ پاسخ روشن است  کراسی در ایران بهومبارزه برای دمدر راه 

آیا سیاست دولت آمریکا در خاورمیانه جز . شود  منجمد کردن حرکت مردم برای تحمیل یک رژیم وابسته ھزینه می

خوبی   که ما آن را به ــ حقوق بشر ادعائی دولت آمریکا ھای خودی است؟ آیا  دیکتاتوری  ھای متمرد به تبدیل دیکتاتوری

 » ھای امپریالیستی است؟ ای برای پیشبرد سیاست جز وسیله ــ ایم ھای ابوغریب و گوانتامو دیده در زندان

طور که  اما اکنون ھمان. راسل متفکری بود با مواضع بسیار روشن در برابر جنایات امپریالیسم آمریکا. .....« 

سفانه أجهانی است و مت ىھای سرمایه اال اشاره کردیم رئیس تیم دادستانی تریبونال، یکی از برگزیدگان و نورچشمیدر ب

این واقعیت که . توانسته است اتحاد نیروھای طرفدار آمریکا با برخی نیروھای مدعی چپ و سوسیالیسم را سازمان دھد

ھای ویرانگر که گلوی مردم ایران را در چنگال  تحریم ىانی علیهگردانندگان این تریبونال حاضر نیستند تحت ھیچ عنو

پالتفرم این اتحاد نامقدس و  ىگیری کنند، نشان دھنده فشارد و تهدیدھای جنگی آمریکا و متحدش اسرائیل موضع خود می

ت امپریالیسم آمریکا ھای فراگیر و تهدید جنگی اکنون دو بازوی اصلی پیشبرد سیاس تحریم. باشد ھا می سیاست ائئالفی آن

 » .جای فاشیسم مذھبی حاکم است  خود در کشورما به  برای تغییر رژیم در ایران و جایگزین کردن رژیمی وابسته به

اصطالح چپ رادیکال با طفره رفتن از اتخاذ   چه تازگی دارد این است که بخشی از نیروھای به آن. ........« 

ھای آمریکا وارد  نهادھا و سیاست  ھای آمریکا با نیروھای وابسته به ی سیاسترئوس اصل ىسیاست روشن و شفاف علیه

حزب "و  "کمیته مرکزی راه کارگر"، "سازمان اقلیت". اند ھا واگذار کرده آن  ائتالف شده و دادستانی این محاکمه را به

 امپریالیستی، به ع روشن ضدی این نیروھا ھستند که علنا  با صرفنظر کردن از مواض از جمله "کمونیست کارگری

ی ضدامپریالیستی چپ ایران، این انحراف را  کید بر سنت پیکارجویانهأسازمان ما با ت. اند ھمکاران این پروژه تبدیل شده 

 ھای اتخاذ شده وادار به برابر سیاست شان را در خواھد که رھبران  ھا می کند و از فعالین این سازمان  محکوم می

  ھای آمریکا را به این بخش از چپ ایران خط قرمز استقالل و عدم ائتالف با نیروھای طرفدار سیاست. دپاسخگوئی کنن 

باخته و پیکارجوی رادیکال کشورمان را   ھزاران مبارز انقالبی چپ جان ىکناری نهاده و در حقیقت سنت پیکارجویانه

محکوم ساخته و دالئل مضحکی را که این نیروھا برای توجیه پوشی را قویا   ما این انحراف غیرقابل چشم. اند پایمال کرده

 ».دانیم کنند را مردود می ھای خود اقامه می سیاست

گیری اصولی و  اما در یک نکته تردیدی نیست و آن جهت. ھای مندرج در این بیانیه زاویه داشت توان با تحلیل می

این تداوم ھمان مقاومتی . ھای جهانی است ر دست صاحبان سرمایهابزاری د  ی بیانیه در امتناع از تبدیل شدن به شجاعانه

این مقاومتی است که امروز ھم با . ی سیاه شصت جانشان را بر سر آن نهادند ی زندانیان دھه خاک افتاده است که نسل به

 .دھد ی خود را نشان می"آزاد"ھا در بازار  امتناع از فروش آرمان

ی شصت قرار دارد  نیز بر بستر درخشش آن دسته از بازماندگان کشتارھای دھهکارگر   گیری سازمان راه موضع

ھا که  آن دسته از سلحشوران مقاومت در زندان. ی درخشیدندئزیبا  شان در این نمایش مضحک و سالوسانه به که با غیبت

ی تبدیل شدن  ه در برابر وسوسهدھند که نه فقط در مقابل شکنجه و تهدید اعدام مقاومت کردند، بلک  امروز نیز نشان می

کردند که کسانی ھم بتوانند در مقابل این  گمان نمی ــ شاید ــ اندرکاران تریبونال  دست. کنند  نیز مقاومت می "شخصیت" به

آن  ىی که علیهئھا ی آن ی آن بازماندگانی که از این معرکه دور ماندند و ھمه اما ھمه. مقاومت کنند "شیرین"ی  رشوه

توان  لقای آن بخشیدند، نشان دادند که چگونه می  و کراوات در مقابل تریبونال محترم را بهلکه ادند و عطای فکل ایست

این صفی از . پاس داشت ــ  دھد که ساختن فردا را بشارت میــ خاک افتادگان را در ایستادگی امروز   ھای به آرمان

غیبت . اند ی شصت متحدانه ایستاده راث انقالبی نسل مبارزان دھهتفاوتی، در حراست از می رزمندگانی است که با ھر

ھمان اندازه نیز   چالش کشید، به  ھمان اندازه که اعتبار دروغین آن را به  ھای درخشان مقاومت در تریبونال به چهره

د خلیلی و شهاب از وحید صمدی تا وزیر فتحی و از ھمایون ایوانی تا محمو. ھا را برجسته نمود ایستادگی خود آن

ی  شکوھی و فرخ قهرمانی و فریده ثابتی و ستاره عباسی و مژده ارسی و بهزاد دشتبانی و سیاوش محمودی و ھمه
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میان کشیدند که نه تنها حقیقی است، بلکه بخشی از   نگذاشتند، ھمه و ھمه اعتباری را به   این معرکه  دیگرانی که پا به

 .ران نیز خواھد بودی ای سنگ بنای آینده روشن جامعه

چه از آن برای انقالب اجتماعی آینده ایران  اما آن. رسد پایان می  ھای دیگر به سازی این تریبونال ھم مثل واقعه

نه با شرکت در آن، بلکه با امتناع از شرکت در آن . ماند، نه در درون آن، بلکه در بیرون آن شکل گرفته است برجا می

 .است و این روینده و امید بخش

صهیونیستی، این تبلیغات دشمنان ــ  اضافه می کند که این فیل ھوا کردن امپریالیستی (توفان) حزب کار ایران

، برای اپوزیسیون سازی ایرانی، آنهم نه با ھاواقعی و ریاکار حقوق بشر در جهان، بخشی از جنگ روانی امپریالیست

این سر و صدا . است" ایرانی و قومی"، بلکه با یک نام "ریهارتش آزاد سو"، نه با نام "ملی عراق ىکنگره"نام 

ست تا صدای اعتراض مردم جهان در زورگوئی به ایران و تحریم ھاریاکارانه در وضعیت کنونی مورد نیاز امپریالیست

حال لشعاع قرار داده و افکار عمومی را از جنایاتی که در منطقه در امردم ایران را تحت ،اقتصادی جنایتکارانه

بخش اعظم این اپوزیسیوِن ھمدست تریبونال در خدمت این سیاست و در پا رکابی . اجراست، منحرف سازد

 . کند مین معاش میأمالی دالر آمریکائی، پوند انگلیسی و یورو ھلندی ت ىفعال است و مدتهاست از کیسه ھاامپریالیست

سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسالمی، نه تنها و تکیه بر این اصل که مبارزه برای  طبقاتی ىتشدید مبارزه

آنها  ھاىباید با تکیه بر نیروی الیزال مردم ایران تحقق پذیرد، بلکه باید ھمواره بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم و دسیسه

بی و مبارزان انقال ىانقالب و ضد انقالب، جبهه ىنیز مبارزه نماید، یک امر روشن و شفاف انقالبی برای تعیین جبهه

 .یونیسم در ایران استھمدستان امپریالیسم و صه

 !دست مردم ایرانه اری جمهوری اسالمی بدسرنگون باد رژیم سرمایه

 !از ایران و منطقه کوتاه باد هادست امپریالیست

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت
 (توفان)حزب کارایران

 7237ژوئن  70برابر با  3193تیر  0

www.toufan.org 
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 کودکان، این صاحبان و سازندگان آیندهى فاجعه
 

 
 

 

مختلف با استناد ھاى ، خبرگزاری"روز جهانی مبارزه با کار کودک"، در (ژوئن 32)خرداد ماه گذشته  21روز 

 :به منابع سازمان ملل متحد گزارش دادند که

میلیون کودک نیز در تجارت سکس  7ش از کنند و بی میلیون کودک در جهان کار می 237« 

 .». شوند مورد سوءاستفاده واقع می

قبل از ھر صحبتی تأکید مؤکد الزم است که آمارھای رسمی، بخصوص آمار سازمان ملل متحد که بر اساس 

انند بیانگر تو طور کلی، قابل اعتماد نیستند و نمیه شوند، به ھیچ وجه و ب آوری و تنظیم می جمع ھامنابع رسمی دولت

که ھر انسانی در محیط زندگی و یا کار خود،  ناپذیر این مدعا، این شاھد انکار. جوامع انسانی موجود باشند ھاىواقعیت

شناسد که نامشان در ھیچ دفتر آماری ثبت نشده  پناه را می ، حداقل چندین کودک کار، خیابانی و بیھااگر نگوئیم ده

دست ه ب اىتکاندھنده تشده عنوان منبع پایه بپذیریم، باز ھم نتایج به رھای رسمی را ببا این وجود، اگر حتی آما. است

میلیون کودک مشغول به  229تر، باید گفت که ھمین رقم مجموعا   تصویر روشن و ملموس ىآید و برای ارائه می

ستان و فرانسه برابر تجارت سکس، با کل جمعیت سه کشور اروپائی آلمان، انگل ىکارمزدوری و گرفتار در عرصه

 .است

  ً توان گفت که، در حدود یک چهارم،  غیرواقعی سازمان ملل متحد، می بر اساس ھمین ادعای آماری کامال 

میلیارد نفری جمعیت انسانی جهان را کودکان، این صاحبان و  2و نیم میلیارد نفر از جمعیت بیش از  3یعنی، در حدود 

کودک، یک کودک قربانی  199کودک، یک نفر آن کار می کند و از ھر  2از ھر  دھند که سازندگان آینده تشکیل می
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 .شود تجارت سکس می

چرا که واقعیت . شد، باز جای شکرش باقی بود کودکان به ھمین میزان و به ھمین موارد ختم می ىھر گاه فاجعه

بعید . ر از این آمارھا و ادعاھاستت تر و ھولناک مراتب عمیقه اری بدکودکان در نظام غیرانسانی سرمایه ىفاجعه

ژوئن از سوی سازمان  32ترین دلیل نامگذاری روز  نیست که وخامت ھر سال از سال پیش اوضاع کودکان جهان مهم

شواھد گواھی از آن  ىزیرا، ھمه. ، بوده باشد2992در سال  "روز جهانی مبارزه با کار کودک"جهانی کار بنام 

اخیر، توأم با تغییر و تحوالت بنیادی اوضاع جهان به نفع  ىویژه طی دو دھهه هان، بدھند که اوضاع کودکان ج می

باری گردیده و ھمرا ه با تعمیق و گسترش بحران  اری، دستخوش تغییرات شدیدا  فاجعهدنظام غیرانسانی سرمایه

 .شود وخامت آن نیز رفته رفته افزوده می ىاری، بر دامنهدساختاری سرمایه

اسبق امپریالیسم آمریکا، تنها در عراق، در  ىباشید که بنا به اعتراف مادلن اولبرایت، وزیر خارجهتوجه داشته 

آمریکا و انگلیس در سال  ھاىسازمان ملل متحد تا زمان اشغال این کشور از سوی امپریالیستاى ھاثر اجرای تحریم

 .جان باختند ھزار کودک عراقی در اثر سوءتغذیه و کمبود دارو، 299، بیش از 2991

عنوان صاحبان و آینده سازان، ه اری، بخصوص اروپا و آمریکا، کودکان نه بدسرمایه ىدر کشورھای پیشرفته

ترین ابزار برای تأمین منافع تاجران و دالالن بازار سکس و فروشندگان اعضای بدن انسان، مدیران  عنوان مهمه بلکه ب

در اغلب . شوند ان و جنایتکاران سازمانیافته مورد سوءاستفاده واقع میمافیای گدائی و قاچاق مواد مخدر، جنگساالر

یافته، بخصوص، در کشورھای آفریقائی قریب نیمی از کودکان در اثر فقر و سوءتغذیه تحمیلی  کشورھای کمتر رشد

اکستان، ھند ی مثل ایران، پئدر کشورھا. میرند غرب و بیماری صادراتی ایدز، قبل از رسیدن به سن پنج سالگی می

در کشورھای جنوب شرقی آسیا مثل فیلیپین و تایلند که در تقسیم . زند می ھاشمار کودکان کار و بیخانمان سر به میلیون

در مناطق . روند شمار میه عیاشان بیمار بى "لذیذترین طعمه"ند، کودکان المللی به مراکز عیاشی تبدیل شدهاکار بین

 ھاىفلسطین و در حال حاضر در سوریه و غیره، گروه مالی، لیبی، ھمواره درجنگی، مثل افغانستان، عراق، سو

عام کودکان در  کنند و در عین حال، با قتل گیرند، اجیر می تروریستی تحت فرمان غرب، کودکان را به مزدوری می

. اندازند می تبلیغات سوء راه ،حاکم ھاىرژیم ىامپریالیستی، علیه ھاىرسانهى هشرایط جنگی، با حمایت گسترد

نوار غزه توسط  ىروزه 22لبنان و  ىروزه 11کنیم که اکثریت قریب به اتفاق ھزاران مقتول بمباران  فراموش نمی

 ھاىبر اساس گزارشات مختلف، در طول جنگ. دادند صهیونیسم اسرائیل را کودکان، زنان و پیران تشکیل می

دک کشته کون میلیو 2بالکان به این سو، بیش از  ھاىاز جنگاخیر، یعنی از آغ ىاستعماری نزدیک به یک و نیم دھه

تنها در عراق پس یتیم دکان کوشمار . زند برابر تعداد مقتولین سر می ۱ -1ل به معلوشده و نیز، آمار کودکان مجروح و 

ن کودک ، که مهر و محبت والدین محروم شدند، از مرز چهار میلیو2992تا سال  2991از اشغال این کشور در سال 

 ۱9تدریج به حوالی ه پناھندگان، ب ھاىن و فراری از مناطق جنگی مقیم اردوگاهبیخانماو تعداد کودکان  گذشته بود

 .شود میلیون نفر نزدیک می

 ىسابقا  متحدهھاى توان گفت که اوضاع کودکان اروپای شرقی و جمهوری جرأت میه اینها، ب ىاضافهه ب

کار  ىوقت زمینه در این منطقه، که تا آن. تر است ترین کشورھای جهان ھم وخیم شوروی از وضع کودکان عقب مانده

اری دمنحط سرمایهى هترین قربانیان سامان و سوءاستفاده جنسی از کودکان وجود نداشت، کودکان اولین و بیش

ی موجود این کشورھا تا فروپاشی نظام سرمایه داری دولتى هبدین ترتیب که، در نتیج. نئولیبرال گردیدند ىافسارگسیخته

بر جوامع مستولی  اىکار و تولید، بیکاری و فقر توده ھاىنود قرن میالدی گذشته و بستن فوری و فوتی محل ھاىسال

ترین و  ، در روسیه، بزرگمثال  . رھا شدند ھادر خیابان "امان خدا"صورت انبوه به ه شد و در نتیجه، کودکان ب

که این آمار ھم منطبق  صرفنظر از این)تحاد شوروی، بر اساس آمارھای رسمی ترین جمهوری منشعب از ا پرجمعیت

میلیون نفر آنها کودکان خیابانی ھستند که ھر یک، بنحوی  7میلیون کودک، بیش از  22 ، از تقریبا  (بر واقعیات نیستند

در پی این رخداد . شوند میی، مواد مخدر، فحشاء و امثالهم واقع ئاز انحاء مورد سوءاستفادۀ انواع باندھای جنا

و اعضای بدن انسان، گماشتگان مافیای گدائی و  "محبت"دالالن و تاجران  ھاىکودکان بود که گله ىجنایتکارانه علیه

لمللی و میسیونرھای مذھبی از اروپا و آمریکا، اافروزان بین یافته و جنگ جنایات سازمان ھاىکن مواد مخدر، کارچاق

منظور تکمیل صفوف باندھای جنایتکار و ه مرتجع خلیج فارس و عربستان سعودی، بھاى ناز اسرائیل و شیخ نشی

اتحاد شوروی  منشعب از ھاىخود به جمهوری ھاىمزدور، برای پرکردن حرمسراھا و فاحشه خانه ھاىقاچاق و ارتش

اک اوباما به سؤال در ھمین رابطه یادآوری پاسخ رئیس جمهور آمریکا، آقای بار. و اروپای شرقی سرازیر شدند

کودک خریداری شده از روسیه، بسیار  37علل قتل  ىدرباره( 2۲7۲2939)روسیه "42روسیه "خبرنگار تلویزیون 

 ھاىھزار کودک روسیه که خانواده ھانفر از میان ده 37سفانه، سال گذشته أبلی، مت": گوید او می. قابل تأمل است

دست والدین جدید کشته ه نادرست تعلیم و تربیت ب ھاىاربست روشند، در اثر کافرزندی پذیرفتهه آمریکائی ب

 ."...نداشده

طور منظم ه ب "دمکرات و بشردوست"و اروپائیان  ھارا که آمریکائی "ھزار کودکی ھاده"طبیعتا ، رد پای این 

دھای قاچاق مزدور، در میان دسته بان ھاىتوان در صفوف ارتش کنند، می از کشورھای مختلف خریداری کرده و می

چنین، رد پای آنها در  وھم. اران دیددسرمایه ھاىانتقال اعضای بدن و در عیاشخانه ھاىمواد مخدر، در بیمارستان

لیبی و  ىافغانستان و عراق و پاکستان، علیه ىاستعماری علیه ھاىحوادث اتحاد شوروی و یوگسالوی، در جنگ

تحاری و انفجار اماکن عمومی و کشتار مردم بیگناه، در بمباران ان ھاىو در بمبگذاری "رنگی ھاىانقالب"سوریه، در 
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، بین ھااصطالح بین اقوام و طوایف و ملته مناطق مسکونی کشورھای مختلف، در کشت و کشتارھای صادراتی ب

 . وضوح قابل مشاھده استه دست ھمدیگر، به پیروان ادیان و مذاھب مختلف ب

ائز اھمیت است که مشتریان و خریداران کودکان، حتی در شرایط وقوع در اینجا، ذکر این نکته نیز بسیار ح

دنبال وقوع زلزله ه ھنوز از یادھا نرفته است که ب. کنند زده رحم نمی سوانح و بالیای طبیعی نیز به کودکان مردم فاجعه

کودکان نیز  "مشتریان" ىدر کشور کوچک ھائیتی، بالفاصله بعد از گسیل نظامیان آمریکائی به این کشور، سر و کله

نفر از این خریداران  39زده پیدا شد و شاید برای خاک پاشیدن به چشم مردم جهان بود که  فالکت ىدر این جزیره

ژانویه  31دالر خریده بودند، در تاریخ  79کودک که ھر یک از آنها را به قیمت  91آمریکائی در جریان قاچاق 

کودکان به این لیست  ىفاجعه ىالبته، نباید تصور کرد که پرونده. شدند ، در مرز جمهوری دومنیکن دستگیر9392

مبتنی بر مالکیت  ھاىبلکه، ضخامت این پرونده و بلندی این لیست، با بلندی تاریخ نظام! ھیچ وجهه ب.شود کوتاه ختم می

 . کند اری برابری میدخصوص، سرمایهه خصوصی، ب

دور از ھر گونه توھم ه غرضی باید ب هان و ھر انسان خردمند و بیبشریت ج ىبا این تفاصیل، امروز دیگر ھمه

مذھبی، نه با نصایح اخالقی و بدتر از آنها، نه با تدوین و ــ  و خیال پردازی این واقعیت را بپذیرد که نه با مواعیظ دینی

لمللی، نه با تعیین و انتر و یا با امضای منشورھا و معاھدات ملی و بی انین ھر چه سختگیرانهقوتصویب مقررات و 

کمک و غیره،  ھاىو ایجاد صندوق "خیریه" ھاىی بزرگداشت و یادبود، نه با اجرای کنسرتانامگذاری روزھ

جنسی از  ىتوان به کار کودکان و به سوءاستفاده حقوق کودکان رفت؛ نمیى هتضییق گسترد ىجنگ علیهه توان ب نمی

بخت  کودکان نگون ىآنها به ھر منظوری، مانع ایجاد کرد و از فالکت و فاجعه توان در راه دادوستد آنها خاتمه داد؛ نمی

م و تربیت سالم کودکان، برای ساختن دنیای امن و آسوده و سرشار از یبلکه برعکس، برای رشد وتعل. جلوگیری کرد

ودکان را با کار و مسکن عینی و ذھنی آن را فراھم ساخت، باید والدین ک ھاىمحبت و مهربانی برای آنها، باید زمینه

 ىاقتصادی عادالنه، آن علل و عواملی را که زمینه ــ اجتماعی ھاىمطمئن و مناسب تأمین کرد؛ باید با اجرای برنامه

خانمانی و داد و ستد، آسیب پذیری جسمی و روانی کودکان را فراھم ساخته است، از میان برداشت و این مهم،  کار، بی

ھیچوجه ممکن ه اری بدن گواه است، حداقل با وجود اردوی عظیم بیکاران در جوامع سرمایهطور که تاریخ جها ھمان

اری ممکن دنظم سرمایه نظام بی ىاین مدعا اینکه، اگر حل معضل کودکان در شرایط سلطه ىدلیل بدیهی و ساده. نیست

نابراین، بدون برقراری نظام ب. بود، حداقل یک چهارم کودکان جهان به وضع اسفبار کنونی دچار نشده بودند می

طور ه علل نگونبختی کودکان و بى هاری که زایندۀ ھمداجتماعی، بدون نابودی کامل نظام غیرانسانی سرمایه ىعادالنه

توان جلوگیری کرد و نه جهان محل امنی  کلی، بیش از نود درصد بشریت جهان است،نه از فاجعه و فالکت کودکان می

 .سنی بشریت خواھد بود ىپذیرترین رده برای کودکان، این آسیب

 

 * * * * * * * * * 

  "وطنیسم جهان " دوستی، انترناسیونالیسم و میهن مفهوم

 دوست و انقالبی خطاب به نیروهای میهن
 

مورد جزایر سه گانه و تحریکات  پیرامون مبحث منافع ملی و مناقشات بین ایران و ممالک عربی در

ارگان مرکزی حزب کارایران مباحث  03خرداد  3۱2ارزشمند توفان شماره  ىیران مقالهمردم ا ىامپریالیستی علیه

این مقاله در پایان خطاب به مبارزین ضد رژیم چنین  . سیاسی خبری دامن زده است ھاىمتنوعی را در فیسبوک و تارنما

ر ایران و نه خود فروختگان و انقالبی د ھاىنیروی. دوست است میهن ھاىروی سخن ما با ھمه ایرانی: "دادرھنمود 

. کند، در میان نیروھای چپ سرباز گیری کند امروز ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم تالش می. فریب خوردگان

آنها توجه کنید، برایشان مهم نیست که نام خلیج فارس چه باشد، جزایر سه گانه  ھاىکافی است شما به موضعگیری

 ھاىباشند، ایران حق مسلمی برای غنی سازی اورانیوم داشته باشد یا نداشته باشد، قطعنامهمتعلق به ایران باشند و یا ن

مغایر منشور ملل  ھاو امپریالیست ھاایران را تصویب کنند یا نکنند، صهیونیست ىغیر قانونی در شورای امنیت علیه

طور ه آمریکا ب ىکنگره ىن را با مصوبهمتحد ایران را به تجاوز و جنگ و قتل عام مردم تهدید کنند یا نکنند، ایرا

سرنوشت ایران " چپ"این اپوزیسیون خود فروخته و به ظاھر . یکجانبه و غیر قانونی و قلدرمنشانه، تحریم کنند یا نکنند

آنها با برافراشتن یک پرچم قالبی انقالبی و سنگرگیری در پس جنایات جمهوری اسالمی به ھر . تفاوت است برایش بی

 ."این عده جاده صاف کن معنوی تجاوزکاران به ایران ھستند. دھند تن در میخیانتی 

 با تفکر ترتسکیستی، ضد ملی و ضد میهنی به موضوع منافع ملی خورده گرفته و اساسا   اىدر ھمین رابطه عده

میت ارضی و نه کارگران ایران نه وطن دارند و نه تما" این منحرفین، ىطبق تراوشات آشفته. ندابه نفی آن پرداخته

طبقاتی و انترناسیونالیسم  ىکارگر ایران مهم است، مبارزه ىآنچه برای طبقه....! نه....منافع ملی و نه جزایر سه گانه و

 "...دوستی میهن" و نه 

امپریالیستی برای تکه پاره کردن  ھاىبنگاه ىسفانه ما امروز با تفکراتی روبرو ھستیم که ساخته و پرداختهأمت

 ند و در جهل واقدری آلوده به تبلیغات امپریالیستی و نظریات ضد کمونیستیه ب ی سیاسیھاست این افراد و گروهایران ا

این چپ نماھای رنگارنگ  ھنوز معنی ومفهوم منافع ملی ایران . ماند حیرت می در نبرند که انسا سر میه فقرآگاھی ب
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ن به عنوان جاده صاف کنان معنوی تجاوزکاران به میهن قبال اوضاع ایرا با مشتی شعارھای توخالی در فهمند و را نمی

برای اینان مهم نیست که نام خلیج فارس چه باشد، جزایر سه گانه متعلق به ایران باشند و یا نباشند، .کنند ما عمل می

منیت غیر قانونی در شورای ا ھاىایران حق مسلمی برای غنی سازی اورانیوم داشته باشد یا نداشته باشد، قطعنامه

مغایر منشور ملل متحد ایران را به تجاوز و جنگ  ھاو امپریالیست ھاایران را تصویب کنند یا نکنند، صهیونیست ىعلیه

طور یکجانبه و غیر قانونی و قلدرمنشانه، ه آمریکا ب ىکنگره ىو قتل عام مردم تهدید کنند یا نکنند، ایران را با مصوبه

 ىمقابل تبلیغات کرکننده آنها در.سرنوشت ایران برایشان مهم نیست،" چپ"ان به ظاھر عالیجناباین . تحریم کنند یا نکنند

چپ  درقالب ظاھرا   و اندیشمندان بورژوازی را ھارسانه ھاىخلع سالح شده ھمان حرف کامال   ھاامپریالیست

  .به دستچینی از پاسخ به  پرت و بال گوئیها توجه کنیددر پاسخ حال .کند تکرارمی

 

 :ی از چند  پاسخ کوتاه  به این الطالئات  برگرفته از فیسبوک توفان را مالحظه فرمائیددستچین

 

کارگری و حتی ماوراء  و" انقالبی" ھاىکه از نظر سیاسی منحرف و تفکرشان ارتجاعی است، با نقاب اینان» 

میهن  ھاد،که بعله ما کمونیستدھن قرار می ھاو صهیونیست ھاانقالبی، خود را در جلوی کارزار تبلیغاتی امپریالیست

ما مدافع انقالب جهانی " ھستیم، "انترناسیونالیست"زیرا ما ........ منافع ملی نداریم، ی نداریم،ئمرز جغرافیا نداریم،

این جماعت پریشان حال ھنوز ....! پاره پاره کردن ایران به ما چه تجزیه و تحریم اقتصادی و تجاوز و......"ھستیم

دوستی است انترناسیونالیست نیست  کمونیستی که ضد میهن ھستند و ھادوستان واقعی کمونیست که میهنند انفهمیده

 «.،غذای لذیز نهنگان امپریالیست است

 

ارتجاعی و  ىکه با چنین اندیشه کنند، این وشی ھستند و بدان افتخار نیز میرف بلغ وطنم  اینکه این عده 

دام نظرات ضد کمونیستی منصور حکمت  لیستی در یک کشور ھستند و درترتسکیستی مخالف امکان انقالب سوسیا

دوستی و مبارزه با امپریالیسم می  ملی، میهن ىند و به نفی مسئلهاپیوسته" جهان وطنان"ند و به اردوی اگرفتار آمده

و .... غانستان و لیبیارتجاعی در رابطه با اشغال عراق و اف ىست این نظریهھاسال. نیست اىتازه ىپدیده..... د نپرداز

به چپ پارکابی امپریالیسم در منطقه   "ئیھاچپ"تحریم اقتصادی ایران و خطر تجاوز نظامی به ایران افشا شده و چنین 

چنین .باشد کسی که وطنفروش است، ضد کمونیست و ھوادار امپریالیسم نیز می. معرف حضور ھمگان ھستند

از وطنفروشی فضیلتی . قرار گرفته و خواھند گرفت ھاو صهیونیست ھالیستمورد مهر امپریا مطمئنا  " ئیھاکمونیست"

 .ساختن افتخار نیست، عقب ماندگی سیاسی و فقر تئوریک است

 

 جهان وطنیسم انترناسیونالیست نیست

بدین معناست  "جهان وطن ."ھستند جهان وطن"، که انترناسیونالیست باشند قبل از آن این آقایان رسد نظر میه ب

دھد، با این تفاوت  که ھوادار حکومت جهانی و دنیای بدون مرز است و آن را موذیانه مظهر مدرنیسم و ترقی جلوه می

که به ملت و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، استقالل ملل، حق حاکمیت ھر ملت مفروض، تمامیت ارضی کشورھا، 

اتحادھای ی خواھد آن را با مقوله داند و می ملت را کهنه شده میی مقوله و اساسا  ھا اعتقادی ندارد، روابط میان ملت

کند که  این گونه تبلیغ و القاء می" جهان وطن"کند،  سنن و فرھنگ ملی را نفع می" جهان وطن. "فراملی جایگزین کند

وی . دارد، مترقی استکند و مرزھا را قبول ن فکر می" فراملی"پذیرد و  ملت را نمیی به این دلیل که خودش واژه

نماید و تعلقات ملی  که جهان را وطن خود می" جهان وطنی"ایدئولوژی . داند دور متعلق میی ملت را به گذشتهی پدیده

یک ایدئولوژی ارتجاعی . کند اری نفی میدملل، استقالل ملی آنها را، آن ھم در دوران امپریالیسم و جهانی شدن سرمایه

این ایدئولوژی، . نی، در خدمت نفی حقوق ملل و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنها قرار دارددر خدمت امپریالیسم جها

خواھند و مردم را با این تئوری به  انحصارات میی که فقط جهانی را در زیر سلطه. ایدئولوژی استعمارگران است

خواھند بر قبر مالکیت  میھا تجهان بدون مرز آنها جهانی نیست که کمونیس. کنند تسلیم در قبال آنها دعوت می

دول و ملل باید به ی در جهان مورد نظر آنها ھمه. خصوصی بر وسایل تولید و نفی بهره کشی فرد از فرد به پا دارند

آنها با این ایدئولوژی که با خرواری از اتهام به . ملی خویش دست بردارندھای حلقوم امپریالیسم روان شوند و از ھویت

 ھاارجحیت قایلند به جنگ کمونیست!! ؟؟ھاناسیونالیست و شوونیست ھستند و برای ملت خود و نه انسان دیگران که گویا

، "ملیی تنگ نظرانهھای محدودیت"روند تا زیر این پوشش عوامفریبانه و به ظاھر مترقی و مدرن به دور از  می

سیاسی، اقتصادی، نظامی و ھای می عرصهامپریالیسم را در تمای سیاست گستاخانه و تجاوزکارانه و مداخله گرانه

تر را به حلقوم امپریالیسم متفوق بکشانند  حتی دول امپریالیستی ضعیف وتر  فرھنگی توجیه کنند، تا ملل و دول ضعیف

 .و یا استعمار نوین را فراھم آورندھا ، منضم گردانیھافکری این نوع ادغامی و زمینه

 

 دوست و انترناسیونالیست میهن

عشق به میهنش دارد، نه عشق به گاو صندوق پول و غارت ثروت میهن و خیانت به منافع زحمتکشان،  کهکسی 

درخان حی دکتر تقی ارانی، خسرو گلسرخی،.باشد دوستی انترناسیونالیست نیز می چنین میهن. دوست است میهن

کمونیست دیگر در سرزمین ما حسن مختاری و ھزاران  رطان، سیامک، بابا پورسعادت، قدرت فاضلی،اغلی، واوعمو
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کارگر ی واحد و اتحاد خدشه ناپذیر طبقهی انترناسیونالیسم پرولتری بیان عالقه.دوست و انترناسیونالیست بودند میهن

انترناسیونالیسم بیان . اری و امپریالیسم استددشمن مشترک یعنی سرمایهی متحد آنها علیهی سراسر جهان در مبارزه

لمللی میان کارگران جهان ابرادری بینی ی برچیدن بهره کشی انسان از انسان و تقویت روحیهوحدت اھداف آنها برا

این . انسانی و بدون ستم و بهره کشی استای برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و ساختمان جامعه. است

پرولتری مظهر برادری بی انترناسیونالیسم . ایدئولوژی کارگران صرفنظر از ملیت، نژاد، مذھب و قومیت آنهاست

بی طبقه و جهانی باشد که در ای آنها برای ھدِف واحد که عبارت از جامعه. شائبه و ھمبستگی جهانی کارگران است

با ھا انترناسیونالیست.کنند مرکز آن انسان و حیثیت وی قرار داشته باشد و به مقام ارزشمند خویش نایل شود، مبارزه می

حمایت از انقالب سوسیالیستی اکتبر پرداخته و شوروی لنینی ــ استالینی را مورد حمایت بی دریغ الهام از این ایده به 

 .خود قرار دادند

 

* * * * * * * * *  
 

 تراژدی در سوریه

 چه کسی مسئول ترورها در سوریه است؟
 

  سوئد ستیمونک حزب یغیتبل یاسیس  ارگان 42 شماره پرولتر ازاى مقاله
 2932 ئنژو 34 به تاریخ

 

اما . شود عنوان مسبب این فاجعه  معرفی میه در غرب رژیم سوریه ب. ترور مردم سوریه یک فاجعه است» 

بشار اسد و دیگر  ىاسالمى علیه و تندرو هاىاز گروه هاکه آمریکا و عربستان سعودى طى سال در مورد این

عضو حزب ) Patrik Paulov. رود ند سخنى نمیادر همسایگى سوریه پشتیبانى نموده" دشمن"نیروهاى 

 :.دهد تر مورد بررسى قرار مي گسترده اىجارى در سوریه را در رابطه ىمناقشه( کمونیست سوئد

قربانى خشونت،  ھاىدر برخى از استان. مردم سوریه افزایش یافته است ىترور علیهاخیر  ھاىدر خالل ماه

که جهان غرب  زماني. عام به رویدادى عادى مبدل گشته استانتحارى و قتل  ھاىیبمب گذار ،ھابائیرآدم  ،ھااعدام

. گیرند کند این نه مدارک بلکه منافع سیاسى ھستند که مالک قضاوت قرار مي ھمصدا رژیم سوریه را مقصر اعالم مي

 .مسئله بر سر ایجاد افکار عمومی براى تغییر رژیم است 

ناظران "و " مخالف ھاىسوري"را از سوى  ئیھادى گفتهخبرى اغلب بدون تحقیق و یا ارزیابى انتقا ھاىرسانه

کمتر . گذشته وجود خارجى ندارند ھاىگرفته شده از جنگ ھاىید که آموزشآ به نظر مي. کنند منتشر مي" حقوق بشر

از ده سال از نیرنگ سالح کشتار جمعى که با تمام وجود مورد پشتیبانى مخالفان عراقى جهت قانونى جلوه دادن جنگ 

عدم بررسى در مورد نقشى که جهان غرب و  ،به ھمان میزان تقریبا  . گذشته است ،عراق استفاده شد ىوزکارانه علیهتجا

 . نمایند خلیج فارس در سوریه و جنگ قدرت در منطقه جریان دارد، ایفا مي ىکشورھاى حوزه

 The"با عنوان  را اىلمللى سیمون ھرش مقالهابین ىروزنامه نگار تحسین شده 2992در ماه مارس 

redirection"، "ىدر روزنامه ،"تغییر مسیرYorker New The  سراسر جهان  ھاىآن مقاله در رسانه. منتشر نمود

 . نماید ید ميئپنج سال بعد روند جریانات بسیارى از مسائلى را که ھرش افشاء نموده بود تا. مورد توجه قرار گرفت

تروریسم اشاره  ىزمان بوش بر روى جنگ علیه تگاه ادارى آنعنوان مقاله به چگونگى تغییر تمرکز دس

 ،در شکل ایران" افراط گرایان شیعه"در عوض از جانب آمریکا تهدید جدید . القاعده دیگر دشمن اصلى نبود. کند مي

 . جنبش صدر و سوریه بودند ،هلل لبناناحزب

در نطق خود براى ملت از مفهوم  ،ھرش ىلهچند ماه قبل از انتشار مقا ،باید اشاره شود که جرج دبلیو بوش

که نشاندھنده بخش مرکزى سیاست خاورمیانه  انتخاب عبارت مهم است به دلیل این. استفاده کرد" افراط گرایان شیعه"

و این با دامن زدن به . از طریق تفرقه بیانداز و حکومت کن ،کالسیک امپریالیسم است ىمسئله بر سر شیوه. آمریکاست

 . پذیر میشود امکان( مذھبىــ  قومى) اىت فرقهاختالفا

لبنان و آمریکا موضع  ،سیمون ھرش از طریق مصاحبه با افراد با نفوذ در دستگاه حکومتى عربستان سعودى

 .   دھد توضیح مي ،ى تشکیل شده استدیل و عربستان سعوئکه در ھمکارى با اسرا ،جدید سیاسى آمریکا را

و حامى نیرومند آنها ایران با اشتیاق فراوان از " افراطیون شیعه مذھب"رزه با دستگاه ادارى بوش جهت مبا

مانند  ،تندرو در میان اسالم سنى ھاىى که از شاخهئآنها. کرد کند که در گذشته با آنها مبارزه مي استفاده مي ئیھاگروه

و " افراطیون شیعه"ریاناتى ھستند که از کنند از جمله ج حمایت مي( از سلفیستها اىشاخه) ھایا وھابي( منانؤم)سلفیسم 

 .      در مجموع مسلمانان شیعه متنفرند

 :کند هرش این استراتژى جدید را جمعنبدى مي

و به اختالفات  ،تر نموده نزدیک ،بخشى از منطقه ،آشکار با ایران و ىاستراتژی جدید آمریکا را به مقابله

در  ،در لبنان این دستگاه با دولت عربستان سعودى که سنى ھستند..... استمیان مسلمانان شیعه و سنى دامن زده  اىفرقه
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ھمکارى  ،شود ھمان سازمان شیعه مذھبى که توسط ایران حمایت مي ،هللاعملیاتى محرمانه که ھدفش تضعیف حزب

 .نموده است

جانبى  ىعارضه یک. ایران و متحد او سوریه شرکت نموده است ىچنین در عملیاتى محرمانه علیه آمریکا ھم

سنى مذھبى بوده است که نگاھى شبه نظامى به اسالم دارند و با آمریکا دشمن و با القاعده  ھاىتقویت گروه ھااین فعالیت

 .    نمایند ھمدردى مي

بزرگى از مردم سعودى در شرایط  ھاىکه بخش در حالي. در این میان نقش عربستان سعودى تعیین کننده است

در ضمن عربستان . خورد سلطنتى حاکم بر کشور در پولهاى نفت غوطه می ىخانواده ،کنند اسفبارى زندگى مي

چنین  متعصب سنى مذھب در سراسر جهان این ھاىست و به ھمین دلیل پیوند میان جنبشاھا سعودى کشور وھابي

 محکم است

الى و تدارکاتى براى نویسد که آمریکا پذیرفته است که به عربستان سعودى کمک م مي 2992ھرش در مارس 

زمان متحدان آمریکا در لبنان به آمریکا خاطر نشان  حتى ھمان. کار جهت تضعیف پرزیدنت بشار اسد ارائه نماید

 . نمود بایست بر روى آن سرمایه گذارى مي لمسلمین آن جنبش مخالف سوریست که آمریکا ميانمودند که اخوان

و در حال . قرار گرفته است( SNC)س شوراى ملى سوریه أر رلمسلمین نیرویست که داپنج سال بعد اخوان

کنند و آمریکا  خلیج فارس چگونه پرداخت مي ىحوزه ھاىتوان حتى در واشنگتن پست خواند که دولت حاضر مي

 .   نماید چگونه پشتیبانى و تحویل سالح را به مخالفان مسلح سازماندھى مي

دولت ناتوان . ى آشکار رخ دادئلبنان بود که یک زورآزما ،مسایهنه در سوریه بلکه در کشور ھ 2992در سال 

شدت ه هلل  باداخلى تحت  رھبرى حزب ھاىتوسط جنبش ،ھوادار آمریکا و عربستان سعودى، دولت رفیق حریری لبنان

 .  تحت فشار قرار گرفت

که پیدا شد  کمک مالی و  دست آورد؟ راه حلىه هلل مبارزه نموده و ابتکار عمل را بابایست با حزب چگونه مي

ى و انگلیسى در ئآمریکا ھاىروزنامه ،ھر دو. بود ،السالماتحت نام فتح ،متعصب سنى مذھب ھاىتحویل سالح به جنبش

هلل امخالف حزب ھاىمحرمانه جهت تقویت گروه اىملیون دالر به برنامه 69زمان گزارش دادند که آمریکا  آن

د سوریه که عربستان سعودى نقش بسیار مهمى را در جهت عملى نمودن این طرح مانند مور دقیقا  . اختصاص داده است

 .ایفا نمود

 : در دستگاه دولتى لبنان که اعتراف کرد اىھرش با مقام بلند پایه

 .مصاحبه کرد ،"دھد که در اینجا حضور داشته باشد نگرش لیبرال ما به القاعده اجازه مي"

دشمن "و دیگران در مورد خطر مسلح نمودن  Alastair Crooke جاسوس سابق سازمان امنیت انگلستان

 .و آزادى عمل دادن به آنها در خاک لبنان ھشدار دادند" دشمنان

افراطیون . ید قرار گرفتئمورد تا ھاھرش منتشر شد صحت و سقم نگراني ىکه مقاله دو ماه و نیم بعد پس از این

 .اقدام نمودندرفت  آن که تصورش می غیر قابل کنترل، بیش از

واقع در خارج از  ،Bared-Nahr elالسالم در اردوگاھى فلسطینى به نام ابود که فتح 2992در اواسط ماه مى 

را به دنباله روى از یک تفسیر اکید  ھادر آنجا آنها تالش نمودند که فلسطیني. سنگر گرفت ،شهر تریپولى در شمال لبنان

 . از شریعت وادار نمایند

دھشتناک  ھاىبخشى از آنها در گذشته و در خالل سال. سالم از کشورھاى مختلف عربى بودندالااعضاى فتح

 ىى حملهئعلت ایجاد رویارو. و مسیحیان در عراق جنگیده بودند ھاو مسلمان ھاو شیعه ھاخشونت قومى میان سني

 که  در فراوانى از سربازان در حالي در آن حمله شمار. گان بود السالم به یک مقر نظامى خارج از اردوگاه پناھندهافتح

گان  فلسطینى ساکن شهر پناھنده 19999. ارتش با سالح سنگین به اردوگاه شلیک کرد. بستر خواب  بودند کشته شدند

اما با اینحال براى ارتش لبنان پیروزى  ،السالم بیش از چند صد نفر نبودااگر چه شمار افراد فتح. ناگزیر به فرار شدند

 . مبدل شد اىبه ویرانه ،حال با این ،اردوگاه. طول انجامیده جنگ سه ماه بدر این 

آمریکا در ایران به رشته  ىتکمیلى را در مورد عملیات محرمانه اىسیمون ھرش مقاله 2299در جوالى سال 

 ،تروریستى دشمنان رژیم ھاىمیلیون دالر بر روى گروه 499بر اساس اظهارات منابع ھرش . تحریر درآورد

 .گذارى شده بود سرمایه

 ىترین حمله این گروه جنجالي 0299در اکتبر . جندهللا بود ،یکى از آنها سازمان سنى مذھب تحت نفوذ القاعده

. به اجرا گذاشت ،در نزدیکى مرز پاکستان ،شیعه و سنى در شرق ایران ھاىنشستى میان رھبران طایفه ىخود را علیه

 .  کشته شدند ،ا افسران سپاه پاسداران ایراندر میان آنه ،تن 42در این حمله 

ال که چرا آمریکا از چنین ؤدر پاسخ به این س ،NPRى آمریکا ئبا ایستگاه رادیو اىھرش در مصاحبه

 : چنین توضیح داد؟ کند حمایت مي ئیھاسازمان

ولت ایران را به یست که دئھدف تعیین کننده در پشت این عمل مخفیانه ایجاد مشکل وھرج و مرج  تا به آنجا"

ه برد ب سر ميه امرى که این تصور را که کشور در بحران ب ،اشتباه واداشته و وادار به اتخاد اقدامات وحشیانه بنماید

  ".   وردآ وجود مي

البته ھر آنچه رخ . در این نقل قول جاى ایران و سوریه را عوض کنید و بدین ترتیب وضعیت فعلى را داریم

تحت حمایت آمریکا و کشورھاى  ھاىبخودى به پاى افراط گرایان و تروریست، صورتى خوده بدھد را نباید  مي
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جارى  ھاو دیگر خشونت ھاعام اما باید مطالب فوق را زمانى که گزارشات در مورد قتل. خلیج فارس نوشت ىحوزه

 .   شوند در ذھن داشت مي

گویند که در میان  که مي ،در تبعید ھاىوريو س ھااخیر تنها با سوري ھاىپرولتر در خالل ماه ىنشریه"

 مصاحبه نکرده است ،کنند افراط گرایان سورى وجود دارند که مردم غیر نظامى را ترور مي" شورشیان"

ھماھنگى  ىسخنگوى کمیته ،Haytham Mannaوکیل مستقر در پاریس  ،یکى از مشهورترین مخالفان سورى

که  به دلیل این ،فرانسه و کشورھاى عربى نمود ىانتقاد شدیدى را متوجهاست که به تازگى ( NCC)ملى براى تغییر 

 . کنند آنها به جاى حمایت از مخالفان سکوالر از مذھبیون افراط گرا حمایت مي

اعمال شده از طرف  ھاىند در مورد خشونتابوده ،در محل ،شمار بسیارى از رھبران مسیحى که در سوریه

 Fidezبه دفتر خبرى ایتالیایى  Philip Tournyol Closکشیش کاتولیک فرانسوى یرا  اخ. دھند افراطیون شهادت مي

 . مسیحیان از شهر فرار کنند ىھمه ند که تقریبا  اکارى کرده صگفت که شورشیان در حم

جنگجو  ،دھند و تحت فشار دامه ميامردم غیر نظامى  ىسلفیست به انجام جنایات خود علیه ــ جنگجویان سنى"

 ھاىعلوي ىکنند بخصوص علیه خاطر یک جنگ مقدس مبارزه ميه افراطیون متعصب سنى ب. نمایند يبسیج م

 [" شیعه]

ند که ااعتراف کرده ،ھیالرى کلینتون و لنا پانتتا ،دو تن از وزیران اوباما. این امر نباید جنجال برانگیز باشد

 ھاىدر رسانه. خاطر وجود آنها یادآورى نماینده ا را بکه نقش آمریک حال بدون این با این ،القاعد در سوریه فعال است

تروریستى ھستند که  ھاىکه این شاید گروه از جمله این. کند میاز حقیقت به بیرون درز ى اگاھى گوشه ،خبرى بزرگ

منفجر حامل بمب را ھاى که این شاید القاعده بوده که در شهرھا ماشین یا این. قتل عام کردند Hulaغیرنظامیان را در 

 .  کند مي

که دولت ھر کشورى مسئولیت امنیت  به دلیل این ،حال دولت مسئول است شود که با این زمان ادعا مي اما آن

آمریکا و متحدانش ابتدا سالح را براى مخالفان . بیهوده است ،این ادعا در مورد سوریه. مردم آن کشور را بر عهده دارد

گذارند که  تحت فشار مي ،بر اساس طرح صلح کوفى عنان ،رتش سوریه راا ،سپس ھمان کشورھا. کنند ارسال مي

 .سازد امرى که راه را براى پیشروى شورشیان ھموار مي ،عقب نشینى نمایند ھاشهرھاى بزرگ را ترک و به پادگان

 «       چه مسئولیتى سوریه دارد؟ و چه مسئولیتى امپریالیسم؟ 

 

 * * * * * * * * * 

 

 تحوالت دموکراتیک در ایران امپریالیسم و
 

به ھا ھرچه فشار امپریالیست. کند امپریالیسم به عنوان عامل خارجی نقش مهمی در تحوالت داخلی بازی می

 ىآنها برای تجزیه ھاىدسیسه ىیابد، ھر چه دامنه تهدیدھای آنها افزایش می ىشود، ھر چه عربده ایران زیادتر می

یابند،  بیشتری می ىاقتصادی دامنه ىشود و محاصره دھای جنگ طلبی بلندتر مییابد، ھرچه فریا ایران گسترش می

شود و سدی  یابد به ھمان نسبت رژیم جمهوری اسالمی تقویت می آنها افزایش می ىقلدرمنشانه ھاىھرچه خواست

این . دارندرا از پیش پای خویش بر گردد که مردم باید آن بزرگ در برابر تحوالت دموکراتیک ناگزیر ایجاد می

این . رژیم جمهوری اسالمی برای متحد کردن مردم در پشت سر خود خواھد بود ىتهدیدات خارجی مورد سوء استفاده

سوء ظِن بر . کند جنگی بدل می ىسازد و جامعه را به جامعه تهدیدات ایجاد تمرکز در دستان معدودی را توجیه پذیر می

در تمام طول تاریخ ایران و صدماتی که ما از آنها  ھای امپریالیستناروا ھاىحق مردم میهن ما نسبت به دخالت

پرستانه در مقابل تجاوز خارجی و ترس از خطر  میهن ىیم، وجود احساسات تاریخی میهنی، وجود روحیهاخورده

در کشد و دست رژیم را  است که جنبش دموکراتیک را در ایران به عقب می ئیھانابودی تمامیت ارضی ایران، زمینه

قصد داریم نارضائی را در  ھاکه ما با این اھرم ھاامپریالیست ىاستدالل مسخره. گذارد سرکوب دموکراسی باز می

آنها  ،دھد شود بلکه نشان می ایران تقویت کرده و سرنگونی رژیم را تسریع کنیم نه تنها در عمل با شکست روبرو می

 ھادر حقیقت امپریالیست. نداسرنوشت مردم میهن ما بی تفاوت شان تا به چه حد نسبت به خاطر مقاصد شوم سیاسیه ب

زمانی که اوباما در آمریکا بر . کنند طور عینی در خدمت تسلط استبداد در ایران ھستند و والیت فقیه را تقویت میه ب

 ىندارد زمینهسر کار آمد و در ابتداء از تهدیدات جرج بوش منشانه دست کشید و مدعی شد که قصد حمله به ایران را 

برعکس . خرداد تا به چه حد پا گرفت 22دموکراتیک در ایران فراھم شد و ما دیدیم که جنبش  ىخارجی رشد مبارزه

جرج بوش  ىدامن سیاست تجاوزگرانهه دست ب مجددا   ھازمانی که فریاد تهدیدھای اسرائیل افزایش یافت و آمریکائی

 .روبرو شد شدند کار جنبش دموکراتیک در ایران با مشکل

 

طور عینی همدست ارتجاع حاکم در ایران است و اعمالش در خدمت ه دهد که امپریالیسم ب این تجربه نشان می 

اندیشند بلکه  به منافع ملت ایران نمی هادهد که امپریالیست این تجربه نشان می. شود نظام جمهوری اسالمی تمام می

 .    از آب گل آلود ماهی بگیرند استفاده کنند تاا هدر پی آن هستند که از فرصت
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 مزدبگیران حقیر دروغ های بزرگ و
 

 
 

 دیکتاتوری و مبارزه با تروریسم و حمایت ازحقوق زنان،"پوشش تبلیغاتی  اشغال افغانستان وعراق در

 امپریالیست آمریکا پس از یازده سال.صورت گرفت "ھمکاری صدام حسین با القاعده خطرسالح کشتارجمعی عراق و

با حفظ  دست مزدورانش دھد وه ب خواھد آبرومندانه؛ قدرت را افغانستان می کشتار مردم بیگناه در گیر و جنگ نفس

 .به پایان برساند را "شاآزادیخواھانه"موریت أکنترل مناطق استراتژیک م

انستان افغ عراق و ھاىاثر مقاومت خلق جنگ فرسایشی که در سنگین اقتصادی و اىارتش آمریکا با ھزینه

گل فرورفته و در روبروگردیده است چون خر  .به بن بست کامل رسیده است ًِ

 ی زن افغانی ازقیود روابط قرون وسطائی بوده است؟ئآیا اشغال افغانستان برای رھا

 .پاسخ نه بزرگ است

 اشغال افغانستان چه بوده است؟ پس هدف از

"... ، آزادی زن، تمدن و مدرنیسم و یا سکوالریسمدموکراسی"حقیقت این است که اشغال افغانستان ربطی به 

اما دالیل اصلی تجاوزنظامی به افغانستان را باید در ....افغانستان دارای منابع نفتی و گازی مهمی است .نداشته است

ش بخ افغانستان در قسمت شرقی دارای مرز مشترک با پاکستان و در. منطقه دید ی و ژئوپلیتیک آن درئاھمیت جغرافیا

نفت خیز سابق شوروی اھمیت  ھاىی نزدیکی مرزی با کشور چین و ارتباط با جمهوریئسو از. غربی با ایران است

نفتی در  ىذخیره ،میلیارد بشکه 229یک پنجم نفت جهان برابر با  زبیش ا. کند استراتژیک افغانستان را دو چندان می

این رو  از. یب به یک ھشتم گاز طبیعی جهان موجود استھمین منطقه قر در. کشورھای اطراف دریای خزر قراردارد

آسیای  ھاىنظامی در این کشور و کنترل مواد خام در جمهوری ھاىباید اشغال افغانستان را در کادر ایجاد پایگاه

ی اشغال افغانستان به منظور کنترل منابع نفتی و گاز. روسیه، چین و ایران مورد ارزیابی قرارداد ىمرکزی و محاصره

موضوع اوسامه بن الدن . در آسیای مرکزی و اعمال ھژمونی بر سایر رقبای تازه نفس امپریالیستی صورت گرفته است

برای فریب افکارعمومی  اىزن در افغانستان وسیله تروریسم و ستم بر ىطالبان و مبارزه علیه ىو یا رژیم پس مانده

کیست که نداند ھمین آقای بن الدن و مال . روپا موفق عمل کرده استسفانه تا حدود زیادی در آمریکا و اأبوده است که مت

افغانستان و بر مسند قدرت  ی قدرت درئعمر طالبان بیش از دو دھه متحدین طبیعی آمریکا بودند و پنتاگون برای جابجا

ترین  ترین و ارتجاعی یاهافغانستان از س ىنشاندن طالبان میلیاردھا دالر ھزینه کرد و با نفوذ در جنبش استقالل طلبانه

 .بن الدن و طالبان محصوالت طبیعی امپریالیسم آمریکا ھستند. نیروھای آدمخوار دفاع نمود

اورانیوم رقیق  ،استفاده از سالح شیمیایی و فسفرسفید ،ویرانی تخریب و نتایج شوم تجاوز نظامی به افغانستان و

 ...کودکان حکایت دارد ویژه زنان وه اوضاع مردم بترشدن  وخیم ھمه از....مردم افغانستان ىشده علیه

یا ، کند این اشغال استعماری دفاع می از خواھد بفهمد و یا نمی کسی که علل اشغال افغانستان وعراق را نفهمد و

 .ھرصورت به آلت دست استعماربدل شده است جاھل که در امپریالیستی است یا نادان و ھاىآگاه ومزدبگیر رسانه

 :مورد افغانستان باید طرح کرد چنین است که  امروز در ئیاهخواسته

 تمامی متجاوزین رنگارنگ از خاک افغانستان وعراق خروج بی قید وشرط قوای متجاوز ناتو وــ 

 این دو کشور نظامی درھاى انحالل تمامی پایگاهــ 

 اسارت آور استعماری ھاىالغای تمامی پیمانــ 

بعنوان  حقوق بشر و افغانستان وعراق به عنوان ناقضین حقوق ملل و ھاىشتارخلقک مسبین اشغال و ىمحاکمهــ 

 . جنایتکاران جنگی

 ....پرداخت غرامت به مردم افغانستان وعراقــ 

 .استعمار ھستند تابند مزدوران وجیره خواران امپریالیست و نمی بر باال را ھاىآنها که خواسته

 برگرفته از فیسبوک توفان

 سخن ھفته 
120514 

* * * * * * * * * * 
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  وحشت رعب و عام و تشدید فضای ءاعدام در مال
 

پندارد با اعدام بزھکاران این قربانیان نظام آدمکش اسالمی  رژیم بیمار و جنایتکار جمهوری اسالمی می

دام شدگان در تصویر دوتن از اع. جامعه است فائق آید ىعادالنه بزھکاری که معلول روابط نا ىتوان بر پدیده می

 .رژیم تبهکار جمهوری اسالمیست ىاخیر سند دیگری از جنایات سی و سه ساله ھاىھفته شیراز در

 

 
 ىدلخراش و مشمئز کننده ىنفر برای تماشای صحنه ھزاران که رژیم بیمار و منفور جمهوری اسالمی از این

بالد که  بر خود می آورند ی اعدام به میدان میکودکان خود را برای تماشااى هعد یشوند و حت می مراسم اعدام جمع

روشن، سرگرمی  ىجای کار و تفریحات سالم و خوشبینی نسبت به زندگی و آیندهه جوانان ایران ب ویژهه مردم ب برای

که در آنجا  جمع شدند  نیز ھمانند رژیم  جماعتی این. نفرت آفریده است نکبت و ،اعدام در مالء عام، مرگ و خشونت

  .رند و نیازبه روانپزشک دارندبیما

 29 ھاىرژیم تبهکار چمهوری اسالمی در سال سی و چند ساله دارد و ىدر ایران سابقه هوحشیانھاى اعدام

خاطر پخش فقط یک اعالمیه ه را ب ھاسنین سیزده الی چهارده ساله در یزیادی از نونهاالن میهن حت دخورشیدی تعدا

. وحشت است اد رعب وجھدف رژیم اسالمی از اعدام در مالء عام برای ای. م کردتیرباران و یا در مالء عام اعدا

 با سالح زور و ایران ندارد و ىبرای رفع معضالت اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی جامعه اىرژیمی که ھیچ برنامه

کشور نشان  ىرهش را در ادااگوید ضعف و ناتوانی سرنیزه و زندان و اعدام به  مسائل سیاسی اجتماعی  پاسخ می

ترین  پرست ایران ما امروز کهنه. توانند چنین عمل کنند ترین عناصر قرن می ترین و کثیف دھد و فقط پلید می

گیرد که رژیم ضد بشری  ایران پایان می روزی چنین اعمال شنیعی در.جانوران انسان نما را در حاکمیت دارد و

رژیم جمهوری .دروغ و جنایت به دار آویخته شود ،دزدی و فساد و ھایعنوان سر منشاء تمام تباھه اری حاکم بدسرمایه

تواند  حد، می ترور و اختناق برون از ،فشار پندارد با اعدام در مالء عام و نمایشات نفرت انگیز و اسالمی ابلهانه می

از جوانانی که در خون  غافل از این که ھر یک. محیط امن و آرامی برای مافیای جنایتکار و غارتگر حاکم فراھم آورد

 ىرژیم کپک زده تومار و انگیزد و سرانجام به آتشفشانی بدل میشود را بر میھا غلتند، مرگ آنها خشم  توده می

اجتماعی، دزدی و فساد، قتل و جنایت، کالھبرداری، دروغ و  ھاىمسبب  تمام ناھنجاری. ریزد اسالمی را را در ھم می

رژیم مافیائی سرمایه داری جمهوری اسالمیست  ،موجود که جان مردم را به لب رسانده ھاىنابسامانی ىریاکاری و ھمه

دست مردم ایران و استقرار ه این مسائل اجتماعی برانداختن این رژیم کثیف و ضد بشری ب ىو اولین گام برای حل ھمه

 . ستحکومتی است که حافظ منافع اکثریت کارگران و زحمتکشان و عموم مردم شریف ایران ا
 

 

* * * * * * * * * * 
 

 سوسیالیستیى ورزش و نقش آن در جامعه

 
مردم به ورزش که اوقات فراغت خود را ى هاران از عالقدورزش یعنی پول، سرمایهاری ددر دنیای سرمایه

شان جانى مردم نه تنها در زمان کار باید شیره. ندابرای کسب حداکثر پول ساختهاى کنند، وسیله صرف تماشای آن می

ھم اکنون بر سر پخش . اران را پر کنندداران بدھند، در زمان استراحت و تفریحشان نیز باید جیب سرمایهدرا به سرمایه

دھد تا پول  رانی و امثالهم بر سر این که چه کسی پول بیشتری می مسابقات فوتبال و یا تنیس و یا اسکی و ماشین

. آن مردم ھستندى ی در گرفته است که بازندهابیرحمانه آورد، جنگ فوتبال جهانی به دستھاى بیشتری با پخش بازی

ى ھر برنامه. شود میلیاردھا دالر خرج تبلیغات ورزشی می. سازی بدل شده است ورزش به ابزار و ماشین پول

 Yآبجوسازی و عرق فروشی ى را کارخانه Xکند، مثال  فوتبال  ر بینندگان عرضه میورزشی را یک مؤسسه به بازا

گیرند و میلیونر  ورزشکاران یکشبه با کسب یک رکورد غیر قابل انتظار در مرکز جهان تبلیغات قرار می. کند دیم میتق

رانی و میلیونر شدن حاضر است ماشینش را طوری به ماشین  شوند، یکی برای برنده شدن در مسابقات اتومبیل می

دیگری در . این که نام قتل عمد را کسی بر آن بگذاردرقیب بزند که حتی جان وی را برای ھمیشه بگیرد، بدون 

براند تا مردم را ھر چه بیشتر سر کیسه کرده و  بازاند و می بازد و می گردد، می ھمدست مافیا می زنی مشتى مسابقه

را کند زی یکی فوتبالیست مشهوری است، لیکن قاچاق مواد مخدر ھم می. و ھیجان الزم را بدھد" شور و شوق"به بازی 

ــ  دیگری با اتومبیل. شود درآورد ھم می" بهتر"دیگر و ھاى راهوی برای کسب پول به راه ورزش رفته و پول را از 

مطبوعات . گیرد دزدھا سرو کار دارد و دزدی اتومبیلش را با بیمه حساب کرده و حق و حسابش را از دزدھا نیز می
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ست که به خورد ھارسانند و نوشابه ست که به فروش میھاکفش اتی،تبلیغھاى ، با چاپ آگهیافتند ورزشی به کار می

. گردد بدل میھا اران به رقابت میان ورزشکاران و رقابت غیر انسانی میان انساندرقابت سرمایه. دھند مردم می

داروھای شیمیائی . کنند خطرناک میاى ھریسک. دھند ورزشکاران برای یکشبه میلیونر شدن به ھر کاری تن در می

آنها برای این که نامشان . گردد کنند، ورزشی که باید عامل تندرستی باشد، به بالی جان بدل می رناک مصرف میخط

آورد و سهامشان را در بازار بورس  گردند زیرا این کار پول به ھمراه می آفرین می ھمواره مطرح باشد، جنجال

ھاى ینکنند، بر رکاب ماش غیر قابل شرب تمجید میھاى شابهدر تبلیغات رادیو تلویزیونی از نو. دھد تبلیغات افزایش می

کار . زنند تاریخ، تا قرارداد بعدی با شرکت رقیب جا میى نقلیهى گردند و آنها را بهترین وسیله سوار می آخرین مدل

ی کند، بدون آن که کس گردد و در افکار مردم طوری جا باز می دروغ و دغل و مردم فریبی، کار پر درآمدی می

حتی کار . پوشاند تبلیغاتی میى اری بر دروغ و فریبکاری برای کسب پول، البسهدسرمایه. قبح این عمل باشد ىمتوجه

کرد، به  که تا دیروز برای کار تغییر تابعیتش باید یک عمر دوندگی بی سرانجام میاى رسد که فرد عادی به جائی می

سرمایه چنین ى کند زیرا که مصالح عالیه تابعیت دریافت می ىفوتبالیستی سرشناس و پولساز یکشبه ورقهى منزله

تابعیت وی تسریع به عمل آید و وزیران و نخست وزیران  و کارمندان عالیرتبه نصف شب کار در نماید که  ایجاب می

دفاع خودش ى ش در خانهاورزشکاری که تا دیروز از ناموس و غرور ملی. برای این امر مهم از خواب ناز بیدار شوند

 .کند واقعا  که پول چه معجزاتی که نمی. کند کرد، به یکباره از ناموس و غرور ملی مملکت یا باشگاه رقیب دفاع می می

شوند و سودھای  یابد، کارخانجات وسایل ورزشی برپا می شناسد و نمی سرمایه حد و مرزی برای سود نمی

دھند و  رانی جان می ، اتومبیلنیز گردند که در مسابقات مشت یبه گالدیاتورھائی تبدیل ما ھانسان. برند میاى افسانه

خود ى ھر باشگاھی سیاستمداری را به مانند پدرخوانده. افزاید ھیجان بازی میى فقط مرگشان،پایان عمرشان به درجه

ورزشی به  ىجامعه. کند پول از منابع پولدار و تبلیغات سیاسی برای آنها را فراھم میى کند که کار تهیه معرفی می

نوشته ولی جاری آن را به رسمیت شناخته، تابع آن  که ورزشکاران باید قوانین نا ،گردد انحصاری بدل میاى جامعه

عمر سرکشان و یا برگشایان اسرار و رازھای . ھر سرکشی با اخراج و نابودی زندگی ورزشی سروکار دارد. باشند

. گردد ورزش به قمار بدل می. سازد افتد و کار خائن را می کار میبه  یئنامرھاى در آنجا دست. پنهان، کوتاه است

بندی شده و خروارھا پول است که دست  شرط.... رانی و  دوانی، فوتبال، اتومبیل دالر بر سر مسابقات اسبا ھمیلیون

 اراندسرمایهوحدت ( پالتفرم)کسب حداکثر پول کارپایه . کند دھندگان آن را سیراب می گردد و سازمان به دست می

اری دسرمایه ىھستند و باید سرمشق جوانان جامعهھا مظاھر ورزشی بخشا  رجاله. اری جدید استدبرای حفظ نظام برده

غیر انسانی که منجر به صدمات ھاى کاری در مسابقات فوتبال در داخل زمین و یا خطا کردن کار کتک. قرار گیرند

ى سازد، امر رایجی است که با یک مصاحبه را برای ھمیشه ضایع میورزشکاری ى جبران ناپذیر جسمی شده و آینده

حذف یک بازیکن معروف و یا محروم . گردد تلویزیونی بی سر و ته و به کمک پرسشگر ماھر و با تجربه ماستمالی می

. ارد کنداران ودخسارت به سرمایهھا تواند فروش بلیط را کاھش دھد و میلیون کردن وی برای کار خالف از بازی، می

ى این ماھیت ورزش در درون جامعه. رشوه در کار است تا عنوان قهرمانی به این و نه به آن تیم برسدا ھمیلیون

ھمین است که . پول میزان سنجش ھر چیزی است. خورد وضعیت این نظام میى اری است که به مجموعهدسرمایه

چه . کنند بازار بورس تعیین می از روی نوسان راھا برند و ارزش ورزش و انسان ورزش را به بازار بورس می

گرائی  اری توسط ورزش به احساسات پست ملیدسرمایه. اران در پی بنای آن ھستنددوحشتناکی که سرمایهى جامعه

دشمنی و توطئه و . گردد ملی بدل میبرای حفظ ناموس و غرور اى ورزشی به مسابقه ىزند، ھر مسابقه دامن می

گردد که به فرھنگ عمومی  اری بدل میدیری و رفتار نا پسند به بخشی الینفک از ورزش سرمایهپذ زنی و آسیب آسیب

 .تبدیل خواھد شد

 

بدل گشته و به این امر انسانی خدمت ھا و انسانھا و خلقھا ورزشی که در سوسیالیسم باید به دوستی میان ملت

اری دکنند زیرا سرمایه را نژادپرستان قرق می ورزشیھاى میدان.گردد کند، به ابزار تحمیق و نفرت ملی بدل می

افتند و از کشته، پشته  تیر به جان ھم می تماشاچیان با چاقو و دشنه و ھفت. بیند تهیه میھا خوراک آنها را در این میدان

ھاى ستپرستان و ناسیونالی آورید که نژاد بروکسل را به خاطر می فوتبال در ورزشگاهى کشتار فجیح مسابقه. سازند می

زندگی از نظر قربانیان آن که  برای تأمیناى این ناشی از ورزش حرفه. در آوردندھا ائیانگلیسی دمار از روزگار ایتالی

در آمریکا کسب رکورد و عضویت در یک تیم معروف، صعود از قعر فقر در .باشد ھمان ورزشکاران باشند، می

. ز انسان به تندرستی نیست، نردبان نجاتی برای تنازع بقاء استورزش نیا. تأمین زندگی و آتیه استى اجتماع به قله

پس از ا ھکمونیست. دارد، برای سالمت جسم و روان جامعه استاى غیر حرفهى ورزش در دنیای سوسیالیسم جنبه

دولت سوسیالیستی .اجتماع قرار می دھندى طبقاتی خارج کرده، در خدمت ھمهى رسیدن به قدرت، ورزش را از جنبه

آنها، به تقویت استعدادھای آنها ھاى خانوادهى ھمان آغاز کودکی با کشف استعدادھای کودکان با تصمیم داوطلبانه از

و نهادھای ورزشی و تحقیقات ھا ، میدانھابا ساختمان باشگاه. دھد مهمی به این کار تخصیص می ىبودجه. پردازد می

و اھمیت تندرستی را برایشان روشن  دنکشان سالم میھاى ابتعلمی در این زمینه جوانان را به میدان مبارزات و رق

و اى ، غیر حرفهاىآید و به ورزشی توده اران بدر میدورزش در دنیای سوسیالیسم از خدمت سرمایه. سازند می

فی در دنیای سوسیالیسم توانمندی و داشتن رکورد باال برای ارج و قرب در جامعه پیدا کردن، کا. گردد گیر بدل می ھمه

ورزشی نیز توسط ھاى روش وی در میدان. یک ورزشکار باید در عین حال اخالق انسانی نیز داشته باشد. نیست
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یک . پیروزی و بردن به ھر قیمت برای وی مطرح نیست. گیرد مربیان و مطبوعات و مردم مورد ارزیابی قرار می

وقتی ورزشکاری به مدارج عالی . نان باشدورزشکار خوب باید یک سرمشق خوب برای جامعه و به ویژه برای جوا

کند، به مظهری از تقلید برای نسل  غرور آفرین، خلق میھاى ورزشی صحنهھاى کند و در میدان ترقی دست پیدا می

این ورزشکار دیگر یک فرد عادی نیست، به یک عنصری تبدیل شده که نقش معین اجتماعی به . گردد جوان بدل می

برای وی مایه گذارده، خرج کرده و وی را تشویق نموده است تا به این مرحله  کهاى قبال جامعهوی در .خود گرفته است

باید به مظهر اخالق و انسانیت بدل شود تا سرمشق خوبی برای جامعه . از ترقی برسد، تعهدی دارد که باید اجراء کند

مقام اجتماعی وی ى واقف باشد زیرا وزنهگردد و وی باید به این امر  آزادی فردی وی تا حدودی محدود می. باشد

نقش تعیین کننده بازی کند، بلکه امتیازی که  لعادهادر گزینش قهرمانان نیز نباید صرفا  رکوردھای خارق. تر است سنگین

کند و حتی شخصی در زندگی معمولی دارد باید مالک  ی کسب میشورزھاى وی از نظر اخالقی و رفتاری در میدان

این معیارھای ورزشی در زمان شوروی سوسیالیستی لنینی و به ویژه استالینی به رسمیت شناخته . گیرد ارزیابی قرار

و ورزشکاران ھا انسانیت و اخالق کمونیستی در مرکز توجه قرار داشت، به تربیت انسان. شد و مالک ارزیابی بود می

ى شناخته شده داران هانی ورزشی این رکوردجھاى بارھا پیش آمده بود که در میدان. شد توجه فراوان مبذول می

. شدند، بلکه قهرمانانی بودند که امتیاز اخالقی و انسانی را نیز با خود به ھمراه داشتند شوروی نبودند که ظاھر می

فرزندان . تحصیالت عالیه حضور فراوان داشتندى جهت نبود که در میان ورزشکاران شوروی افراد با درجه بی

جهت نبود که مدال  بی. تکشان که موفقیت خود را در ورزش و تحصیل مدیون نظام سوسیالیستی بودندکارگران و زحم

ى مربیان ورزشی قهرمانان را با روحیه. گرفت تعلق میھا به شورویھا امپریالیستى اخالق ورزشی علیرغم توطئه

 .یافت ا تجلی میآنهى دادند و این در رفتار بزرگوارانه پرورش می انسانیت و قهرمانی، مروت

 

 

ى شوروی درآمد کالنی را که با مهار توپ ده تن از بهترین بازیکنان خط حملهى بان پر آوازه یاشین دروازه

ى بندی جهانی نصیبش شده شده بود به کودکان برزیلی بخشید و نامش را در جهان به منزله جهان در یک شرط

ساواکی ایران در زمان شاه و یا ھاى ماند ولی از نام فوتبالیست ه مییاشین طبیعتا  زند. انسان جاودانی ساختبان  دروازه

نیز وضع به ھمین صورت بود و ورزش از اى در چین توده. ورزشی آمریکا کسی خبر ھم نداردھاى برخی دلقک

. شد و برای ھمه قابل دسترسیاى ورزش توده. مردم قرار گرفتھاى حاکمه به درآمده و در دست توده اتقخدمت طب

سواری و تنیس ورزش  اگر تا ھمین چند سال پیش ورزش اسکی، ورزش پولدارھا بود و یا ھنوز ھم ورزش اسب

پولدارھاست، در شوروی این انحصار شکسته و امکانات ورزشی در اختیار ھمه قرار گرفت تا استعدادھای خود را 

جهان را به نام سوسیالیسم و برای ھاى دانقهرمانان برخاستند و می ،ھاآن وقت بود که از درون توده. پرورش دھند

کردند و از آن متأثر  روزھائی بود که مردم شکست ورزشکاران شوروی را شکست خود تلقی می.سوسیالیسم فتح کردند

ورزش پیروزمند شوروی و آن ھمبستگی انسانی و جهانی در  ىشالوده. شدند و برای آن سیاست ارزش قائل بودند می

. ورزش بیاموزندى ایران باید از آن در برخورد به مسئلهھاى یست که کمونیستاته شد و این تجربهزمان استالین ریخ

بیشتری به امر ورزش ى را وادار کرد تا بودجه اریدتأثیرات عظیم انقالب کبیر اکتبر در امر ورزش، دنیای سرمایه

از سر راه آن بردارد و در این راستا بود مدارس خود در نظر گیرد، برخی موانع را ى تخصیص دھد، آن را در برنامه

 .تبلیغاتی از آن پی بردى که به اھمیت نقش ورزش نیز در بسیج مردم و استفاده

 

 

با . حمایت کنندها و انسانها باید همواره از همگانی شدن ورزش، ایجاد دوستی میان خلقا هکمونیست

ورزش را در خدمت تقویت انسانیت، . مبارزه نمایندشود،  منجر میها گرائی در ورزش که به نفرت میان انسان ملی

ى طبقهى را در ایجاد شکاف در جبههها تمام جهان بنگرند و سیاست امپریالیستهاى دوستی و همبستگی میان انسان

 .جهان از طریق ورزش برمال سازندهاى کارگر و خلق

 3122ــ بهمن سال  10به نقل از توفان سال چهارم شماره 
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  سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران باد رژیمسرنگون 
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 زندانیاسی سیاسی آزاد باید گردند ىکارگران زندانی و همه
 

 
جسمی و روحی فعالین کارگری توسط دستاربندان حاکم نشان از ضعف و ترس و درماندگی  ھاىو شکنجه زندان

نتیجه برای این آفرینندگان ثروت جامعه را ندارد و در  ،ترین مطالبات کارگران رژیمی است که توان پاسخ به ابتدائی

 .شود ترورمتوسل می اری خویش بیشرمانه به قهر ودحفظ نظام پوشالی سرمایه

 ھاىسیس اتحادیهأتالش جهت ت دنبال تحقق اضافه دستمزد وه کارگران، کارگرانی که ب ىوحشیانه سرکوب

و  ھایستنفع امپریاله ب صنفی مستقل و یا دریافت حقوق معوقه خود ھستند نفرت انگیز، ضد بشری و عمال  

 . لمللی استاافروزان بین این جنگ ،ھاصهیونیست

مردم ایران و  ىزندانیان سیاسی خواست ھمه ىفوری و بی قید و شرط کارگران زندانی و ھمه خواست آزادی

 .ھیچ کوششی دریغ نورزیم از به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم و. خواه جهان است آزادیخوھان و نیروھای ترقی ىھمه

 

دست کارگران و ه اری جمهوری اسالمی بدن باد رژیم سرمایهسرنگو

 !زحمتکشان ایران

 !زنده باد سوسیالیسم! زنده باد آزادی

 

(توفان)حزب کارایران  
تیر 29 - 7237ژوئن  79جمعه   1391 

www.toufan.org 
 

* * * * * * * *  

 

 ها تشکیل یافته است؟هاىویسوریه از عل ىآیا هیئت حاکمه

 رمز و راز هیئت حاکمه در سوریه
 

 Wehdanews.comترجمه از زبان عربی به فارسی برگرفته از تارنمای 

 2932ژوئن  23
 

اسرائیلی و فرانسوی " دانشمندان و محققان"در اسرائیل تحقیقاتی را که به کمک " آریل"سال، مرکز  39بعد از تقریبا  

ند، که بهترین راه برای نجات اسرائیل از خطر مقاومت ادر این تحقیقات به این نتیجه رسیده. انتشار دادانجام گرفته بود، 

آن  ىفلسطین و جنوب لبنان این است، که اختالفات و جنگ مذھبی را میان دو بخش سنی و شیعه به راه انداخته و دامنه

 ىبعدھا شیمون پرز صهیونیست نظریه. بنان کشاندرا به کشورھای ایران، پاکستان، امارات، عراق، سوریه، و ل

 :خود را از آن تحقیقات که بیرون کشید و در ادامه افزود که" جدید ىخاورمیانه"

ضد اشغال باشد  ىتوافق بین اسرائیل و نیروھای مقاومت مسلحانه ىما نباید اجازه دھیم در خاورمیانه صلحی که نتیجه

برای کاھش فشار بر اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد که ھمانا ایجاد  اىن و کم ھزینهبرقرار شود، بلکه باید راه حل آسا

 ھاىبا ایجاد این درگیری، به سرعت منازعات بین اسرائیل و اعراب به تنش. اختالف و درگیری بین سنی و شیعه است

 .اھد شدتری بین کشورھای عرب سنی مذھب و ایران که دولتی شیعه مذھب دارد منتقل خو بزرگ

در آمد که آن  ھاشعمون پرز بر تحقیقات  افزوده شد و به صورت دستورالعملی برای اسرائیلی ىاین منطق توطئه گرانه

اولین بازتاب بیرونی این تبلیغات به توسط یکی از پادشاھان . و رھبران کشورھای عربی تبلیغ نمودند ھارا بین اسرائیلی

خیالی و غیر قابل اجرا به نظر  اىندک اندک این نظریه که ابتدا نظریهصورت گرفت و ا" ھالل شیعی"عرب تحت 

آمریکا و اسرائیل در منطقه خدمت  ھاىرسید، اکنون به صورت یک استراتژی علنی و آشکار در آمده که به سیاست می

 . کند می

یندگان وی مدعی شدند وی ربا. چند دھه پیش محققی فرانسوی بنام میشل سورا به طور مرموزی در لبنان به قتل رسید

بعدا  معلوم شد که . دوست اعراب و محققی در خدمت به مردم نبوده، بلکه در خدمت به جاسوسی به اسرائیل بوده است

در لبنان بوده و بر روی اختالفات بین شیعه و سنی دور  اىتمام تحقیقات میشل سورا در حول و حوش جمایع طایفه

http://www.toufan.org/
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دن میشل سورا ھمسر وی اعالم کرد که میشل به عنوان افسر اطالعاتی فرانسه در چند سال پس از کشته ش. زند می

 .کرده و دولت فرانسه وظیفه دارد که  جسد وی را به فرانسه بازگرداند لبنان خدمت می

ند، تا این انبارھای فکری در جهت امطالعات خود را در اختیار اسرائیل قرار داده ىاستعماری نتیجه" محقق"ھزاران 

حکومت سنی مذھب و آمریکائی ترکیه در مقابل انقالب و حکومت شیعه . پیشبرد اھداف صهیونیستی به کار گرفته شوند

 (3.)کنند به جنبش سنی مذھب مقاومت در فلسطین و شیعه مذھب در لبنان کمک میا ھمذھب ایران علم شد، زیرا ایرانی

حکومت سوریه . ل و شخص شیمون پرز تطابق داردمرکز آری ھاىگذرد با خواسته آنچه امروز در سوریه می

غربی به ویژه آمریکا در اى ھدولت. بایست از درون متالشی شود، زیرا این تالشی در جهت مصلحت اسرائیل است می

 (2.)کند و نه در جهت برقراری آزادی و دمکراسی که مردم سوریه مستحق آن ھستند حهت این مصلحت حرکت می

 وریه واقعاً علوی است؟آیا دولت حاکم بر س

سنی را از " غول"کنند که دولت سوریه علوی است و اگر چنانچه   در مورد سوریه چنین وانمود می اىتبلیغات افسانه

کنند که حافظ اسد  این تبلیغات بر این امر استناد می. درون بطری نجات دھیم، دولت سوریه یک شبه سقوط خواھد کرد

 .نداو بشار اسد ھر دو علوی

را بر آن داشت تا از طریق شیخ خود قرضاوی بر علوی بودن دولت در سوریه تبلیغ سوء  ھااین ساده انگاری، قطری

کند و بر روی علوی بودن حافظ و بشار اسد انگشت  ھمین کار را نیز دولت مرتجع عربستان تکرار می. کنند

 . گذارند می

این .  مقاومت بودند نیز رخنه نمود ىویسندگان که در جبههعلوی بودن نظام سوریه به نوشته ھای برخی ن ىنظریه

تحریک و قدرت تحریک کنندگان بر . خطای شایع تا کنون بیش از ده ھزار کشته برای دولت بر جای گذارده است

صدھا ھزار وھابی بنا شده که در گذشته آزادانه و یا زیر نظر دولت  در سراسر سوریه رفت و آمد  اىاحساسات طایفه

 .نمودند کردند و حتی نظرات و عقاید خویش را تبلیغ می یم

به عنوان یک طایفه سرکوب  ھالمسلمین توسط حافظ اسد، سنیاحقیقت این است که بعد از سرکوب و شکست اخوان

در حقیقت دولت سوریه توسط . نشدند، بلکه قدرت آنها به عنوان یک نیروی سکوالر در دولت و کشور افزایش یافت

از دولت پیروز و سکوالر خود امکانات و امتیازات  ھالمسلمین را خاموش کرد و در مقابل سنیاورش اخوانش ھاسنی

توان گفت که  مذھبی و نفوذ در مساجد می ھاىآموزش ىبشار اسد ھم حتی در زمینه ىدر دوره. زیادی دریافت کردند

خوب است که به . ن حافظ اسد ھم این چنین بودزما. ھاعلوی ىبیشتر تحرک و حاکمیت داشتند تا طایفه ھاسنی ىطایفه

که با حافظ اسد در دولت شرکت داشتند و امور مملکتی را  اىسیاسی گذشته و رھبران عمده ىترکیب حکومت در دوره

 .کردند نگاه کنیم اداره می

شار اسد ــ سنی، عبداحلیم خدام ــ سنی، حکمت شهابی ــ سنی، مصطفی طالس ــ سنی، عبدهللا احمر ــ سنی، ھمسر ب

 .ھمسر برادر بشار اسد ــ سنی

 .رسد به ثبت می ھامنجمله بشار اسد و برادرش در دفاتر ازدواج سنی ھاعلوی ىازدواج ھمه

 :ھم اکنون شرکای رئیس جمهور در قدرت سیاسی عبارتند از

 لشرع ــ  سنیامعاون رئیس جمهور فاروق

 .او از عشایر شهر حمص است. یمرد قدرتمند حزب بعث، محمد سعید بختیان ــ سن

او اھل دمشق . مسئول اول و رئیس اداره اطالعات کشور و از دوستان نزدیک بشار اسد، سرھنگ علی مملوک ــ سنی

او توانست  پایتخت سوریه را از وجود مزدوران خارجی نسبتا  پاک . است و دارای دانشی وسیع در امور امنیتی است

مردم دمشق . دانند و مردم شام ھم ھمین احترام را در مورد وی قائل ھستند رزند خود میاھل سنت، وی را ف. نگهدارد

 . دارند اىبا او نه به عنوان مأمور امنیتی، بلکه به عنوان یک شخصیت عمده در پایتخت، ارتباط گسترده

ماه است که  2است و  ىااو دارای نفوذ بسیار گسترده. مدیر امنیتی ــ سیاسی شهر حمص، سرھنگ دیب زیتون ــ سنی

به خاطر احترامی که مردم نسبت به او دارند شیوخ . کند امنیتی شهر حمص را با درایت حل و فصل می ىمسائل پیچیده

 .شناسند خود در دولت می ىشهر حمص چه موافقین دولت و چه مخالفین داخلی دولت او را مرد طایفه

. باشد الصل میاسرھنگ عماد ترکمانی ــ سنی و ترکمن: تی سوریه استمدیر امنیت ملی سوریه، که باالترین مقام امنی

است، بسیار معروف که علمای مذھبی زیادی از  اىعماد ترکمانی از خانواده. وی معاون بشار اسد در امور ترکیه است

 . نداآن بیرون آمده

 

 

 . باشند ز حامیان بشار اسد میگردانندگان اصلی مراکز اقتصادی سوریه در دمشق و حلب ھمگی اھل سنت بوده و ا

. باشند مساجد دمشق که تعداد آنها  بیش از مجموع مساجد شهرھای قاھره و ریاض است، متعلق به اھل سنت می ىھمه

دولت  ىھمچون دانشگاه االزھر قاھره، در سوریه صدھا مراکز آموزش علوم اسالمی سنی وجود دارند، که با ھزینه

ری از سراسر جهان اسالم به ویژه کشورھای آسیای میانه به این مراکز برای آموزش رجوع فقهای بسیا. شوند اداره می

 .شوند لتحصیل میاکرده و از آنها فارغ
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دولت سوریه بارھا دراویشی، که . اخیر بسیار مورد احترام و حمایت دولت بودند ھاىتا قبل از شروع نا آرامیا ھوھابی

کرد تا مبادا  آمدند را به خاطر حفظ احترام به مذاھب از کشور اخراج می سوریه می بودند و از لبنان به ھامخالف وھابی

 .قابل تأمل آن که دراویش لبنان عمدتا  از حامیان دولت سوریه ھستند.  در مساجد به اختالفات مذھبی دامن زده شود

ند، اما در انی نشین ھم به ھمین وضعروستاھای س. در مناطق سنی نشین سوریه ھم افراد ثروتمند وجود دارند و ھم فقیر

 .به طور عموم تعداد افراد فقیر و یا  ثروتمند بسیار اندک است ھابین علوی

 

وجود دارد که از دولت امتیاز کسب کرده است، اگر نیروھای  اىتوان گفت که اگر در سوریه طایفه در مجموع می

فوالدی آنها بر مردم سوریه فشار وارد می آورد، امنیتی وجود دارند که از دولت بهره مند می شوند و قبضه 

شوند و یا سوء  مند می خود از دولت بهره اىسیاستمداران و فعالین اقتصادی و کارمندانی که بنا به موقعیت طایفه

ن شود که از آن اکثریت باقیمانده باشد و ای و بقیه، آن چیزی نصیبشان می. باشند کنند عمدتا  اھل سنت می استفاده می

 .بسیار طبیعی است

 

 

. کند آیا در سوریه تبعیض از طرف دولت بین سنی و شیعه وجود دارد؟ آنچه در باال آمد وجود چنین تبعیضی را نفی می

اما این تبعیض و . لمسلمین اعمال شد که ستمگرانه بودافشارھا و اجحافات زیادی در حق اخوان 3029 ھاىاما در سال

دولت علوی  ىدولت شورش مسلحانه کرده بودند و از ھمین جا بود که افسانه ىه علیهکسانی اعمال شد ک ىفشار علیه

لمسلمین خجالت زده بودند که بگویند کسانی که آنها را سرکوب کردند، در گذشته دور و نزدیک، ازیرا اخوان. تولد یافت

لمسلمین شرم دارند که ااخوان. ندو قبل از ھمه فرزندان سرزمین سوریه بود ھاسنی ىو اھل سنت و جامعه ھاارتش سنی

 .بگویند سراسر کشور سوریه با آنان به مخالفت برخاست

 

گویند از بطری بدر آمده، اما این غول با دشمنان نظام حاکم مبارزه  آری، غول سنی آن چنان که دشمنان سوریه می

 .ود تلقی می کندکند، دشمنانی که از اصالحات و اصالح و پیشرفت کشور متنفر و آن را دشمن خ می

 

با اردوغان و عبداله گل که در آن زمان در عربستان  ھاآمریکائی 2999ــ بنا بر اسنادی که موجودند، از اواخر سال  3

آمریکا  ھاىجدا شده و حزب جدیدی با کمک" حزب سعادت اسالمی"کردند توافق کردند، که از حزب اربکان،  کار می

برقراری  -، ب اىاسالمی توده ھاىشش در جهت تبدیل ترکیه به مرکز اصلی جنبشکو -الف. و با سه ھدف تأسیس کنند

گسترده و تنگاتنگ با کشورھای عربی و اسالمی و دادن نقش مهم سیاسی به ترکیه به ویژه در مورد حل  ىرابطه

مبارزه با نفوذ  -پ . زد فلسطین، که البته ترکیه با سران سوریه و فلسطین دست به اقداماتی با ماھیت فریبکارانه ىمسئله

اسالمی ــ ملی در جهان عرب تا مانع پیدایش جنبشی مستقل ناسیونالیستی  ھاىرو به رشد اسالم شیعی ایرانی و جنبش

 . عربی گردد

او این قانون اساسی . شود که قانون اساسی عراق توسط نوح فلدمن اسرائیلی ــ آمریکائی نوشته شده است ــ گفته می 2

فدرالیسم به سرعت بین  ىپس از آن ایده. را در حقیقت برای تجزیه و از ھم پاشاندن عراق نوشته است فدرالیستی

اسالمی  ھاىامریکا باید به دمکراسی"نوح فلدمن کتابی تحت عنوان . مختلف تجزیه طلب ایرانی رشد کرد ھاىگروه

د غنوشی، شیخ قرضاوی، و عبدالکریم راش: ئی را برای رھبری جهان اسالم معرفی کرده استھا، شخصیت"کمک کند

غنوشی در تونس به قدرت رسیده است و قرضاوی حاکم مطلق بی تخت و تاج است و سروش را . نداسروش از آن جمله

 . شناسیم به خوبی می ھاما ایرانی
 

*  * * * * * * 
 

ند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی اجوامعی که تا کنون وجود داشتهتاریخ کلیۀ « 

مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، . بدوی عهاست، به استثنای تاریخ جامنبوده 

کار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش،  ارباب و سرف، استاد

اى ، مبارزهند و به نبردی الینقطع، گاه نهان و گاه آشکاراهمواره در تضاد بوده

ا به فنای مشترک یا به تحول انقالبی سازمان سراسر جامعه و ی بار که هر

 » .نداگردید، دست زده طبقات متخاصم ختم می

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست  
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 3193ماه  تیر 344توفان شمارۀ 

 ارگان مرکزی  

 .حزب کار ایران منتشر شد

 !رفقا، دوستان و یاران مبارز
 

سم جهانی،علیه اری جمهوری اسالمی، علیه امپریالیدبرای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایه

رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب 

 !کمک مالی کنید( توفان)کارایران 
 

 :از سایت اینترنتی از انتشارات جدید توفانى اپاره

 
 برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همچهاردۀ ه کنگرگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی ب* 

 اتحاد شوروی( ب)حزب کمونیست  همدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگر* 

 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 

 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 اولژین. ج. ترتسکیسم، ضدانقالب در پوشش ــ م* 

 لین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی سخنرانی و نطق استا* 

 مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس* 

 اری ــ لنیندامپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایه* 

 توطئۀ بزرگ کتاب سوم* 

 توطئۀ بزرگ کتاب چهارم *

 

 آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org 

http://www.kargareagah.blogspot.com۲ 

http://kanonezi.blogspot.com۲ 

http://rahetoufan67.blogspot.com/ 

 .ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید

. 

 

 

 

 !دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد
 


