
 

برای تجاوز يا  تمهيدات نظامی ناتو
  »عمليات پيشگيرانه و دفاعی«

ای  رسيده است، در جلسه ٢٨که تعداد اعضايش اکنون به ) ناتو(سران سازمان پيمان آتالنتيک شمالی
که در روزهای هشتم و نهم ژوئيه، با تصويب پيشنهاد اشتون کارتر وزير دفاع آمريکا مبنی بر 

در کشورهای همجوار فدراسيون روسيه،  ٢٠١٧ن هزار نفره از آغاز سال استقرار چهار گردا
لتونی، ليتوانی، استونی و لهستان، عمال شيپور جنگ را به صدا در آورده و مناسبات ناتو با روسيه 

عالوه بر چهار کشور مذکور، رومانی، اسلواکی، چک،  .را به سمت تنش کم سابقه ای سوق داده اند
مضافا اين که ناتو يک . د نيز همکاری سيستماتيک و تنگاتنگ با ناتو خواهند داشتمولداوی و فنالن

ناگفته نماند که کشورهای بالتيک و لهستان . سامانه موشکی نيز در کشور رومانی مستقر خواهد کرد
. قبال تقاضای استقرار سربازان و تجهيزات نظامی ناتو را در خاک کشورهای خويش کرده بودند

تان حتی خواب استقرار سربازان آمريکا را که در آلمان بعد از جنگ مستقر شده بودند، در دولت لهس
الزم به يادآوری است که اقدام اخير ناتو، برخالف قرارداد ناتو با روسيه . خاک کشور خويش می ديد

  ٢ادامه در صفحه ... است که در آن ناتو متعهد می شود که جهت دفاع از خود نيروی نظامی 
نژادپرستی جزء جدائی ناپذيِر نظام سرمايه                                                                                                                                                                                                                 

  ياليستی آمريکاستامپر داریِ 
ترين شاعر سياهپوست و کمونيست آمريکايی برگردان احمد  لنگستون هيوز نامی از(سيام منيه 

 )شاملو
  :يه سيام من"

  سيا، مث شب که سياس
  .سيا، عين اعماق آفريقای خودم

  :بَرده شدم
  هارو براش تميز کنم سزار بم گفت پله   
  .های واشنگتن رو من واکس زدم چکمه   

  :گر شدمکار
  اَهرام مصرو دستای من باال برد   
  رو من درست  ی آسمون خراش وول ُورت ِمالط و شفته   

   .کردم
  :خون شدم آوازه

  انگيزمو از آفريقا تا جورجيا آوازای غم   
  .تو تموم اون راه دراز با خودم کشيدم   
  .من بودم که راگ تايم رو ساختم   

  :قربونی شدم
  .ها دستامو قطع کردن تو کنگو، بلژيکی   
  .کنن هنوز هم تو تکزاس منو لينچ می   

  :يه سيام من
  سيا، عينهو شب که سياس   
مائو تسه دون در مورد جنبش سياهان  بيانيه  ۴ ادامه در صفحه ...                             ".سيا، عين اعماق آفريقای خودم   

  در آمريکا
اتحاد برعليه تبعيضات نژادی که از طرف امپرياليسم اين بيانيه، خلقهای جهان را به 

آمريکا اعمال می گردد و به پشتيبانی از مبارزه سياهپوستان آمريکا برعليه اين 
اوت سال  ٨صدر مائو تسه دون اين بيانات را در (تبعيضات نژادی دعوت می کند

اره نشريات توضيحِ اد -در موقع مالقات با دوستان آفريقائی ايراد کرده است ١٩٦٣
  ).١٩٦٤زبانهای خارجی پکن 

يکی از ليدرهای سياه پوستان آمريکا، صدر سابق شعبه انجمن غير سفيدپوستان "
سراسر آمريکا در شهر مونروئه از ايالت کارولينای شمالی آقای روبرت ويليامس 

ه که اکنون در کوبا پناهنده می باشد، در سال جاری دو بار از من تقاضا کرد که بياني
. ای منتشر ساخته از مبارزه سياه پوستان آمريکا عليه تبعيضات نژادی پشتيبانی کنم

من می خواهم با استفاده از اين فرصت بنام خلق چين از مبارزه سياهپوستان آمريکا 
  .عليه تبعيضات نژادی و به خاطر آزادی و برابری حقوق ابراز پشتيبانی قطعی کنم

  ۵ ادامه در صفحه ...   ميليون نفر ١٩وعا جمعيت سياهپوستان آمريکا مجم
  
نديدبپيوان ، حزب طبقه کارگر اير)توفان(به حزب کار ايران    

  همهفدســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۶ اوت ـ ١٣٩۵ماه   مرداد ١٩٧ماره ـش

 

     
  وفانت    ديای جهان متحد شويتارلروپ

  
  رانار ايــزی حزب کـرکـان مــارگ

ترکيه پدر خوانده   در حاشيه کودتای نافرجام نظاميان
داعش در منجالب 

 آشوب و تشنج
 انجام کودتايیارتش، در کشور ترکيه توسط 

گرفت تا دولت يکه تاز اردوغان را 
اين کودتا که بسيار کودکانه . سرنگون سازد

تدارک ديده شده بود به سرعت درهم 
ه اوج گرفت شکست، به طوريکه اين شايع

در اين کودتا برای که دست خود اردوغان 
 .در کار بوده است پيشبرد مقاصدش

اگر از تئوری توطئه فاصله بگيريم، بايد 
اعتراف کنيم که مردم ترکيه با توجه به 
تجاربی که از کودتاهای نظامی ارتش ترکيه 
دارند و در گذشته داشته اند، هرگز با 

فقط با زندان، نظاميان که در زمان قدرتشان 
شکنجه، اعدام و حکومت نظامی و قتل عام 
در تمام دوره های گذشته حکومت کردند، 

در همان شب . موافق نبوده و نخواهند بود
کودتا، همه سازمانهای اپوزيسيون در ترکيه 
از مردم خواستند که در مقابل ارتش 
کودتاگر که مظهر ارتجاع و سرکوب در 

مقاومت ترکيه و در منطقه است به 
هيچ سازمان دموکراتيکی در . برخيزند

ترکيه وجود ندارد که کودتای ارتش را 
شکست کودتا در عين . مورد تائيد قرار دهد

حال موجب تقويت اردوغان شد که با بسيج 
هوادارنش تمام دستآوردهای دموکراسی را 
به زير پا می گذارد و به سياستهای 
 ماجراجويانه خويش در منطقه ادامه می

اين کودتای نافرجام موجبات تقويت . دهد
وی قصد . اردوغان را فراهم آورده است

دارد با تصفيه مخالفان از گناهکار گرفته تا 
بی گناه، پايه های لرزان تختش را تقويت 

 ٢ ادامه در صفحه...تغيير قانون کند و با 



   ٢صفحه                                                            مرکزی حزب کار ايران توفان ارگان                                ١٣٩۵ماه  دادرم –١٩٧شماره      ،   
اساسی، نظام رياستی جمهوريت را به تصويب  ...انده داعشوترکيه پدرخا

  .برساند و خودکامه ی کامل شود
کودتاگران نه تنها به نتيجه نرسيدند، بلکه 
وضعيت اردوغان را نيز تحکيم کردند و در 
اين عرصه با همه آن افراد و سازمانها و 

در  نظريات ضدانقالبی و ارتجاعی در ترکيه،
منطقه و جهان که از اردوغان برای تجاوزش 
به سوريه و سرنگونی يک رژيم مشروع و 
. قانونی در سوريه حمايت می کردند، همدستند

اردوغان پدرخوانده داعش بود و همه ی 
ارتجاع جهان از گسيل داعش توسط ترکيه، 
عربستان سعودی و امپرياليسم به کشور 

ايت می مستقل، قانونی و مشروع سوريه حم
کردند و زير بغل اردوغان را گرفته بودند و 
اپوزيسيون خود فروخته ايران نيز در کنار آنها 
قرار داشتند و برای پيروزی داعش و 
سرنگونی بشار اسد هورا می کشيدند و دعا می 

  . کردند
اردوغان با حمايت مردم ترکيه به طور 

بر سرير قدرت باقی می ماند و " دموکراتيک"
نه ی وضعيت مضحکی است که اين نشا

مدافعان دموکراسی های غربی با آن روبرو 
از منظر غربی ها اردوغان تروريست . شده اند

و خودکامه است، ولی پرزيدنت اوالند در 
فرانسه که همان رياست جمهوری رياستی را 
اعمال می کند، و همان کارهای اردوغان را با 

ت، انجام می دهد، مستبد نيس" مدرن"آرايش 
دموکرات و مدافع حقوق بشر و ضد تروريسم 

دموکرسی غربی بر اساس منافع !. است؟
  .طبقاتی تعريف می شود

اردوغان با سياست پان اسالميستی و پان 
ترکيستی، وضعيت آشوب و متشنجی در ترکيه 

اوضاع ترکيه . و منطقه ايجاد کرده است
اردوغان " قدرت"متزلزل است و گرچه 

می رسد و همه چيز دال بر بالمنازع به نظر 
پيروزی اردوغان است، ولی اوضاع ترکيه 
نابسامان است و  تحوالت فراوانی در آينده 

در اين  .نزديک دامن ترکيه را خواهد گرفت
ارزيابی يک نکته را نيز نبايد ناديده گرفت و 
آن اينکه احتمال اين امر که کودتای نظامی در 

ارتش  ترکيه با شرکت نيروی هوائی در يک
متعلق به ناتو بدون اطالع ناتو و به ويژه 
آمريکا صورت گرفته باشد، بعيد به نظر می 

حمالت عصبی اردوغان به آمريکا برای . رسد
تحويل يکی از رهبران اپوزيسيون ترکيه در 

که وی را مسئول " گولن"آمريکا بنام آقای 
کودتا قلمداد می کند، احتماال ريشه در همين 

ردوغان و دست داشتن ناتو در تحليل دولت ا
فراموش نکنيم که رهبری ناتو با . کودتا دارد

ماجراجوئی دولت ترکيه در سرنگونی 
هواپيماهای سوريه و صحنه سازی که گويا 
هواپيماهای سوری به خاک ترکيه تجاوز کرده 
اند و يا سرنگونی هواپيما روسيه در خاک 

اروپا هرگز بازی . سوريه هرگز موافق نبود
ماری را که ترکيه بر سر مسئله پناهندگان ق

سوری با اروپائی ها می کرد هضم نکرد و در 

پس پرده از تمام امکانات خويش برای ضربه 
  .زدن به اردوغان دست برنداشت

اين ماجراجوئی و اقدامات غير قابل محاسبه 
اردوغان که موجبات ناخرسندی را فراهم می 

جهانی کرد، هر لحظه می توانست آتش جنگ 
پيمان ناتو طبيعتا . سوم را در منطقه برافروزد

نمی توانست افسار تعيين سياست جهانی خويش 
اينکه ناتو با . را به دست آقای اردوغان بدهد

سرنگونی اردوغان و روی کار آمدن نظاميان 
  . موافق باشد امری قابل فهم خواهد بود

حزب ما بر اين نظر است که تنها يک حکومت 
از نظريات توسعه طلبانه پان  ملهم  مردمی که

ترکيستی و اسالميستی نبوده و به اصول 
دموکراسی احترام بگذارد و از سرکوب 
مخالفان دست برداشته و با همسايگان خويش 
در حسن همجواری زندگی کند و از پيمان 
تجاوزکارانه ناتو خارج شده، روابطش را با 

ا تقالل ترکيه رصهيونيسم قطع نموده  و اس
تضمين کند و حقوق خلق کرد را به رسميت 

 و بشناسد و از تجاوز به حقوق اقليت ارمنی
دست بردارد، علی االصول قادر خواهد  علوی

بود به اوضاع متشنج ترکيه در همان کادر 
بی کفايتی . بورژوائی کنونی مسلط شود

آزادی و رهائی  بورژوازی ترکيه رسالت اين
ر ترکيه قرار ترکيه را به عهده طبقه کارگ

در غير اين صورت بحران ترکيه . خواهد داد
تنها به درازا خواهد کشيد و تروريسمی که 
اردوغان در دامان خود برای تجاوز به سوريه 
و دخالت در اوکرائين و منطقه پرورده است، 

حزب ما اگر به . دامن خودش را خواهد گرفت
معجزات مذهبی و قدرت ماوراء الطبيعه اعتقاد 

داشت، بيان می کرد که اين آه کودکان می 
سوری و عراقی است که دامنگير اردوغان 

کودکانی که به دست اردوغان ها به . شده است
اسارت در آمده، آواره شده، در آبهای دريا 
غرق می شوند و يا در بازارهای برده فروشی 
ترکيه خريد و فروش می گردند و مهره 

اين آه . فته اندمعامالت سياسی با اروپا قرار گر
زنان سوريه و عراق است که خانواده های 
آنان را پان ترکيسم و عثمانيسم متالشی ساخته 

فروشی برای ادامه حيات محکوم و به خود 
در ترکيه آغازتشنج و  یکودتا. کرده است

آشوب و تزلزل در ترکيه است که برای همه 
اردوغان در . می باشد منطقه خطرناک

آفريده غرق می شود، ولی منجالبی که خود 
بشار اسد رئيس جمهور قانونی سوريه که از 
استقالل کشورش دفاع کرد، مورد حمايت 
مردمش قرار خواهد گرفت و کشورش به 
سمت آرامش و تسلط بر تروريسم و اسالميسم 

 . روان خواهد شد
اردوغان هيچ کدام از اين تضادهای " پيروزی"

فشارهای  موجود را حل نکرده است، بلکه با
در قماری . اقتصادی بعدی تشديد نيز خواهد شد

که اردوغان کرده است تنها دست اول را برده، 
ترکيه بر لب پرتگاه . ولی بازی را نبرده است
  .آشوب و تشنج قرار دارد

  )توفان(حزب کار ايران
  ١٣٩۵تيرماه ٢٧

اما . در کشورهای اروپای شرقی مستقر نسازد ...تمهيدات نظامی
نجا که امپرياليسم غرب هدفش منزوی از آ

ساختن روسيه و تنگ تر کردن هر چه بيشتر 
حلقه محاصره اين کشور و در نهايت تجاوز به 
آن است، آشکارا پا روی قراردادها نهاده و 
ناتو را هر چه بيشتر به مرزهای روسيه 

امروز دامنه رزمايش . نزديک می سازد
ان را ناتو حتی گرجست) مانورهای نظامی(های

اين واقعيت گواه بی ارزش . می گيرد نيز دربر
. بودن اين نوع قراردادهاِی بدون پشتوانه است

 .ِپشتوانه هر قراردادی زور است و بس
در لهستان » آناکوندا«آخرين آنها مانور وسيع 

آن سی و در ماه ژوئن سال جاری بود که در 
کشور عضو  ٢۴يک هزار و پانصد سرباز از 

الزم به تذکر است که از . اشتندشرکت د ناتو
تاکنون اين بزرگترين مانور ناتو  ١٩٩٠سال 

لهستان حتی . در اروپای شرقی بشمار می آيد
از گرجستان و اوکرائين نيز جهت شرکت در 

اکنون قرار . اين رزمايش دعوت به عمل آورد
گردان  ۴بر اين است که پس از استقرار اين 

لهستان، مسئوليت در استونی، لتونی، ليتوانی و 
اين نيروها که متشکل از سربازان اعضای 
ناتو هستند، در لتونی با کانادا، در استونی با 
انگلستان، در ليتوانی با آلمان و باالخره در 

. لهستان که بزرگترين آنهاست، با آمريکا باشد
الزم به يادآوری است که اين خبر قريب به 

ريت وال است«يک سال پيش از طريق نشريه 
وزير دفاع آمريکا . علنی گشته بود» ژورنال

در اجالس پائيزی ناتو اعالم کرده بود که 
ميليون دالر جهت  ۴٠٠ميليارد و  ٣آمريکا 

استقرار نيروهای آمريکايی در اروپای شرقی 
دبير کل » اشتولتنبرگ«. اختصاص داده است

ناتو و خانم مرکل صدراعظم آلمان و نيز ساير 
اتو ادعا می کنند که گسترش سران کشورهای ن

زرادخانه ها و تعداد سربازان اخير ناتو در 
جنبه دفاعی «اروپای شرقی صرفا 

؟؟؟ و نيز تأکيد می کنند که ما خواهان !!!»دارد
جنگ با روسيه نيستيم، بلکه در مقابل 
تحريکات روسيه و اشغال کريمه واکنش نشان 

؟ به اين مسئله که چرا درگيری های !می دهيم
اوکرائين و اشغال کريمه از طرف روسيه پيش 
. آمد، حزب ما قبال به تفصيل سخن گفته است

لذا در اينجا به طور گذرا به اين مطلب اشاره 
زمانی که گورباچف در معامله با : می کنيم که

غرب که منجر به فروش اروپای شرقی به 
امپرياليسم غرب گرديد، او از رهبران غرب 

، البته از نوع امپرياليستی »قول شرافتمندانه«
اش گرفت که کشورهای اروپای شرقی 

ولی جهان شاهد . دستخوش گسترش ناتو نشوند
بود که سران فريبکار ناتو به سرعت 
کشورهای اروپای شرقی را يکی پس از 
ديگری به عضويت ناتو در آوردند و در پايان 
با کودتا در اوکرائين طرح پيوستن اين کشور 

در اين زمان . به اجرا گذاردندرا به ناتو 
روسيه خود را ناچار ديد که کريمه را که 

نظامی ناتو از دريا به خشکی  گذرگاه نيروهای
 ٣ادامه در صفحه ...مـــیرا ممکن 

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



   ٣صفحه                                                            مرکزی حزب کار ايران توفان ارگان                                ١٣٩۵ماه  دادرم –١٩٧شماره      ،   
اين قبال هم جزء خاک  ساخت، و عالوه بر  ...تمهيدات نظامی

روسيه بود و خروشچف آن را به اوکرائين 
تا از اين طريق مانع بخشيده بود، اشغال کند، 

حمله احتمالی امپرياليسم غرب از طريق دريا 
سال است که  ٢۵بيش از . به روسيه گردد

غرب با الحاق مجموعه کشورهای اروپای 
شرقی به ناتو حلقه محاصره روسيه را هر 
روز تنگ تر می سازد، اکنون که روسيه قصد 
نجات آخرين سنگر راهبردی يعنی کريمه را 

آن را تحريک عليه غرب و نشانه کرده است، 
لشگرکشی روسيه عليه غرب وانمود می 

  !سازند
امپرياليسم غرب زمانی برای توجيه ايجاد 
سامانه های موشکی شان در لهستان و 
اسلواکی به دروغ ادعا می کردند که اين 

پيشگيرانه حمالت موشک ها صرفا نقش 
را دارند و امروز که  احتمالی ايران به اروپا

ادعاهای مضحک شان برمال گشته، با  کذب
ريا و تزوير پرده ديگری را به نمايش گذارده 
و مسئله پيشگيری از حمله نظامی روسيه به 

در . متحدين اروپای شرقی را مطرح می سازند
آن زمان ايرانی های جاسوس نيز با جرج بوش 

از جانب ديگر چاکران آمريکا . همصدا بودند
اروسالو ي«در اروپای شرقی نظير 

رهبر حزب نژادپرست و راست » کاچينسکی
به حمايت از حضور » قانون و عدالت«گرای 

نيروی هرچه فزون تر ناتو در شرق اروپا 
برخاست و در مصاحبه با رسانه های لهستان 

همه چيزگويای اين حقيقت «: اظهار داشت
ناتو به ] رده دوم[است که ما ديگر عضو

آمريکا در  با مستقر شدن. حساب نمی آئيم
خاک کشورهای ما، جبهه شرق اروپا نيز قوی 

 ».خواهد شد
او که به طور قطع  قبل از اين در طرح و 
تدوين اين فعل و انفعاالت و توطئه ها شرکت 
فعال داشته است، برای زمينه چينی و آماده 
ساختن هر چه بيشتر اذهان و ترساندن مردم از 

بطه با روسيه، از ناتو خواسته بود که در را
بودن کناره » بوکسور سبک وزن«روسيه از 

بوکسور سنگين «گيری کند و اگر نمی تواند، 
 .!باشد» بوکسور ميان وزن«باشد، » وزن

رئيس جمهور لهستان حتی » آندرزای دودا«
يک سال پيش از ناتو خواسته بود تا در لهستان 

حضور چشم گير، هم در بعد زيرساخت ها و «
مضحک . اشته باشدد» هم استقرار نيرو

اينجاست که ناتو خود را به جهانيان به مثابه 
اما شرکت ناتو . يک نيروی دفاعی می نمايايند

در جنگ های يوگسالوی، عراق، ليبی و به 
نوعی در سوريه حاکی از آن است که اين 
قدرت نظامی جهنمی به مثابه حربه ای در 
دست امپرياليسم برای پيش برد اهداف 

تثمار و هژمونی اش مورد استفاده استعمار، اس
 .قرار می گيرد

از اينرو سران ناتو مدتهاست که تدارک جنگ 
لذا استقرار موشک های . با روسيه را می بينند

گوناگون و اکنون نيروی نظامی در کشورهای 

که دبير کل ناتو اشتولتنبرگ  –اروپای شرقی 
می نمايد و » اقدامی پيشگيرانه و دفاعی«آن را 

به هيچوجه قصد تحريک «د است که معتق
عمال نشانه های بارز  –!! »روسيه را ندارد

تمهيدات و تدارکات جنگ با فدراسيون روسيه 
 .می باشد و بس

در  ٢٠١۴به همين دليل سران ناتو در نشست 
تصميم » ويلز«در کشور » نيو پورت«شهر 

يک نيروی فوق ضربتی بسيار «به ايجاد 
 Redness action plan(RAP) and»سريع

very high rediness joint task 
force(VjTF)  عمليات نظامی «جهت پيشبرد

 .گرفتند» بسيار سريع
را قبول کنيم يا » دم خروس«ما نمی دانيم که 

را، وقتی که دبير کل » قسم حضرت عباس«
ناتو برای هيچ «: ناتو مزورانه ادعا می کند که

نظامی  کشوری تهديد نيست و ما دنبال مقابله
مضحکتر اين که صدر اعظم آلمان . »نيستيم

با سياست تحريک  خانم مرکل عليرغم موافقت
آميز، تهاجمی و جنگ طلبانه ناتو که عمال 

جنگ را باالی سر روسيه به گردش   شمشير
درآورده است، در عين حال رياکارانه مدعی 

دست دوستی ما به سوی مسکو «است که 
 !!»کماکان دراز است

از يک طرف به مثابه نماينده پر قدرت  وی که
ترين امپرياليسم اروپا خود را موظف می داند 
که به طرح تهاجمی ناتو لبيک گويد و از جانب 
ديگر تحت فشار بخشی از سرمايه داری آلمان 
که مخالف اتخاذ سياست ميليتاريستی و 
خصمانه و نيز وضع کردن تحريم ها عليه 

است به اين ضد  روسيه است، می باشد، ناچار
 .و نقيض گوئی و ياوه سرايی روی آَوَرد

به «خانم مرکل و ساير سران ناتو که مسکو را 
عدم به رسميت شناختن تماميت ارضی و 

متهم می سازند، خود با » استقالل اوکرائين
تهاجم و تجاوز ناتو در يوگسالوی، افغانستان، 

نه تنها استقالل و تماميت ... عراق، ليبی و 
ی اين کشورهای را زير پا له کردند، بلکه ارض

باعث تخريب بيرحمانه اين کشورها و نيز 
آوارگی ميليون ها زن و مرد و کودک در 

اين است نمونه بارز دوگانگی . جهان شده اند
ننگ آوارگی اجباری . اخالقی  بورژوازی

انسانهای گرسنه و بی سرپناه که در اثر جنگ 
ر گرفته اند، و در معرض نيستی و نابودی قرا

ميليون نفر رسيده  ۶۵امروز تعداد آنها به 
است، نصيب چه نيرويی غير از امپرياليسم 
غرب به ويژه آمريکا خواهد شد؟ اما علل ايجاد 
تنش های مضاعف و زمينه سازی های تجاوز 

  به روسيه را در کجا بايد جست؟
روسيه به مثابه کشوری رقيب، ارتشی  - ١

ت استراتژی و لشگر مجهز و قوی، تسليحا
زرهی مدرن، موشک های گوناگون از جمله 

و نيز سالح » سرمت«موشک های قاره پيمای 
 .های اتمی در اختيار دارد

روسيه کشور پهناور و از لحاظ ذخائر مواد  - ٢
و نيز ساير ) نفت و گاز(انرژی زای فسيلی

مواد و فلزات کانی کمياب و پر ارزش، بسيار 

دليل حائز اهميت فراوان غنی است و به همين 
 .است

اين کشور پهناور که جمعيتی قريب به  - ٣
ميليون نفر را در برمی گيرد، طبيعتا  ١۵٠

بازار فروش عظيمی نيز برای امپرياليسم 
 .غرب بشمار می آيد

روسيه وسيع ترين کشور جهان است، اين  - ۴
کشور با اقيانوش منجمد شمالی، دريای خزر، 

 ١۴. التيک هم مرز استدريای سياه، دريای ب
کشور آسيايی و اروپايی دارای مرز مشترک 

در اينجا . زمينی و يا آبی با روسيه هستند
اشاره به اين مطلب را الزم می بينيم که 
عليرغم اين، به غير از مسئله کريمه که قبال به 
آن واقعبينانه اشاره شد، روسيه تاکنون به هيچ 

ه و نه آنها کشور نه تجاوز کرد ١۴يک از اين 
لذا بی جهت . را تهديد به جنگ نموده است

نيست که امپرياليسم غرب به سرکردگی 
آمريکا برای اين کشور رقيب دندان تير کرده 

 .است
البته اين به آن معنی نيست که امپرياليسم روس 
که در حال حاضر امپرياليستی ضربه خورده 
و تضعيف شده به نظر می رسد، فاقد 

طلبانه، هژمونی طلبانه و خصوصيات جنگ 
استثمارگرانه است و به امپرياليستی خوش 

آقای پوتين . اخالق و صلح جو تبديل شده است
و ژنرال هايش خوب می دانند که در حال 
حاضر حمله به هر کشوری در اروپای شرقی 
به معنی درگيری با ناتو، اين عظيم ترين 
ماشين جنگی جهان به شمار می آيد، که طبيعتا 
به هيچ وجه توان چنين مقابله ای را در خود 

 .سراغ ندارند
خانه نشستن بی بی از بی چادری «در حقيقت 

عليرغم اين امپرياليسم روس در قبال . »است
تنش زائی ها، تحريکات و تهديدات غرب 

سران حکومت و ارتش . ساکت ننشسته است
مسکو نه تنها با زبان ديپلماسی و تهديدات 

مپرياليسم غرب در مقام نظامی مقابل ا
پاسخگويی مقابل به مثل برآمده اند، بلکه از 
نظر نظامی نيز فعاالنه مشغول تمهيدات نظامی 

 .اند
سخنگوی وزارت خارجه » ماريا زاخارووا«

فدراسيون روسيه چند روز پيش از تصميم ناتو 
مبنی بر استقرار نيروی نظامی بيشتر و نيز 

شديدا انتقاد  سامانه موشکی در مرزهای روسيه
دريادار . کرد و آن را نگران کننده خواند

رئيس کميسيون امور » والدمير کومويدوف«
دفاعی دومای روسيه تهديد کرده که روسيه در 
يک نبرد احتمالی به سامانه موشکی آمريکا در 

او آمريکا . مرزهای کشورش حمله خواهد برد
را متهم کرده که با استقرار سامانه پدافند 

کی در کشورهای اروپای شرقی اين بخش موش
از اروپا را گروگان طرح های نظامی خود 

وی در مصاحبه با خبرگزاری . ساخته است
سامانه «: به صراحت گفت» روسيا سگودنيا«

پدافند موشکی آمريکا در اروپای شرقی آماده 
باش جنگی دارد و هدفش نابودی موشک های 

 ۴حه ادامه در صف...ادامه و » .روسی است
 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها

 دشمِن   شماره يک بشريت است
 



   ۴صفحه                                                            مرکزی حزب کار ايران توفان ارگان                                ١٣٩۵ماه  دادرم –١٩٧شماره      ،   
اگر موشک های آمريکا حمله را آغاز «: داد ...تمهيدات نظامی

های  روسيه نيز فرمان حمله با موشک... کنند
حتی ميخائيل . »تاکتيکی را  صادر خواهد کرد

گورباچف نيز اظهار فضل نموده، معتقد است 
ناتو مقدمات گسترش جنگ  سرد به «: که

 تمامی لفاظی... جنگ گرم را آغاز کرده است
ها در ورشو خبر از اعالن جنگ عليه روسيه 

آنها از دفاع سخن می گويند، ولی ... می دهد
 .در عمل خود را برای تهاجم آماده می سازند

وزير دفاع روسيه در تير » سرگی شوئيکو«
افزايش حضور «: ماه امسال اعالم کرد که

نظامی ناتو در نزديکی مرزهای روسيه پايه 
بر هم می زند و  های امنيت در اروپا را

روسيه را وادار به برداشتن گام های متقابل 
لذا روسيه اقداماتی بازدارنده را در . »می سازد

و باالخره او » .غرب کشور آغاز کرده است
چند روز بعد اعالم داشت که تا پايان سال 

 ٣٠حداقل متشکل از (لشگر ٣جاری روسيه 
در جنوب و غرب کشور مستقر ) هزار سرباز

 .و اين رشته سر دراز دارد» . د ساختخواه
جهان شاهد است که امپرياليست ها سال ها 
است که با ترويج ايده های ناسيوناليستی و 
مذهبی ملت های اروپای شرقی، خاورميانه، 

را به جان هم انداخته تا با ... آفريقای شمالی و 
تجزيه اين کشورها و تبديل آنها به کشورهای 

لطه و هژمونی کوچک و کوچک تر، س
سياسی، نظامی و اقتصادی خود را به منظور 
غارت، چپاول و استثمار هر چه بيشتر اين 

و اکنون نوبت به . کشورها، گسترش دهند
وظيفه کمونيست ها و . روسيه رسيده است

نيروهای مترقی، ضد امپرياليست و ضد 
جنگ، آگاه ساختن مردم سراسر جهان از جمله 

افشاء ماهيت  در کشورهای عضو ناتو،
ميليتاريستی، جنگ طلبانه و جنگ افروزانه 
سران ناتو در انظار عموم و بسيج مردم در 
اعتراض توده ای به اين توطئه های ضد 

بايد مردم را آگاه ساخت که در . بشری است
صورت بروز جنگ تنها روسيه و مردم آن 
نيستند که در معرض مرگ، نيستی، آوارگی و 

رند و بر خيل کنونی گرسنگی قرار می گي
ميليونی می افزايند، بلکه فاجعه  ۶۵آوارگان 

جنگ و عواقب ضد انسانی آن گريبان کل 
. جهان از جمله اروپا و آمريکا را خواهد گرفت

رويدادهای اخير با ماهيت ماجراجويانه از 
جانب اعضاء ناتو و يا نزديک به ناتو، به ويژه 

ک ترکيه، گرجستان و اوکرائين که خطر ي
جنگ ناخواسته و يا زودرس و غير قابل 
محاسبه را تشديد کرده است، بحث جديدی در 
مورد سلطه بی منازع آمريکا در ناتو و بی 
اعتباری همه آن بندهائی از پيمان ناتو که 
مصالح روز امپرياليسم آمريکا را مد نظر قرار 
ندهند مطرح ساخته است که سرشار از 

ی را به يناتوتضادهای الينحل آتی است و 
متحدان آمريکا تحميل خواهد کرد که فقط گوش 
به فرمان امپرياليسم آمريکا بوده و با حساب 

 .   خود بازی نکنند
 

*****  
  ...نژاد پرستی جزء

    
اخبار چند ماه اخير رسانه ها مرتب از کشتار   ".سيا، عين اعماق آفريقای خودم 

سياهپوستان به دست پليسهای سفيد پوست در 
شور امکانات و فرصتهای بيکران، خبر می ک

شيوه زندگی آمريکائی مجاز می دارد که . دهد
سفيدپوستان سياهان را مانند گوسفند ذبح کنند و 
کسی نيز مانع آنها نشود و اين اعمال 
تروريستی و جنايتکارانه را با لقب نژادپرستی 

  .نيارايد
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا يک 

و يکی از اهدافش اين بود که  سياهپوست است
نظر سياهان را به وحدت 
آمريکا جلب نموده و نشان دهد 
در سرزمين فرصتهای طالئی، 
حتی يک سياهپوست نيز می 
تواند تا مقام رياست جمهوری 

ولی حاال . آمريکا ارتقاء يابد
مجبور است پرده آخِر اين 
نمايش را نيز به اتمام برساند و 

حتی روی . دستهايش را رو کند
کار آمدن اوبامای سياهپوست 

که از نظر طبقاتی از طبقات حاکمه آمريکاست 
و برای ورود به طبقه حاکمه رنگ پوست 
نقشی بازی نمی کند، نتوانست همزيستی 
مسالمت آميز ميان سياهان و تسليم آنها را به 

  .سفيدان فراهم آورد
آمريکا که پرچم حمايت از حقوق بشر را برای 

ه حقوق ملل و به طريق اولی به حقوق تجاوز ب
بشر در دست گرفته است و به سرزنش جهان 
نامطلوب مشغول است، نمی تواند در کشور 

ميهنش  خودش حقوق ميليونها سياهپوست و هم
را به رسميت شناخته آنرا برابر با حقوق 

نژادپرستی بخشی از نظام . سفيدان قرار دهد
ئی نيز اين در ممالک اروپا. امپرياليستی است

نژادپرستی با نفرت ضد خارجی و تقويت 
احزاب دست راستی قوام می گيرد و جزئی از 
نظام فاسد سرمايه داری است که در زمان 
بحرانها به بزهای بالگردان در مبارزه 

نظريه نژادپرستی، . اجتماعی نياز دارند
می سازد که " پست تر"و " برتر"انسانهای 

کمتر، با دستمزد  فرودستها بايد با امتياز
سرمايه به . ناچيزتر برای فرادستان کار کنند

اين طبقه بندی نژادی در خدمت منافع خويش 
در اين ممالک آنچه ارزش ندارد . نياز دارد

 ظه ایــــــــحقوق بشر تا لح. حقوق بشر است
ارزش دارد که کسی خواهان اجرای آن و  

ن در آمريکا مرتب سياها. احترام به آن نباشد
را به دست پليسهای سفيد می کشند و کسی به 
اين وضعيت نا بهنجار و ريشه هايش عميقا 
رسيدگی نکرده و در پی چاره جوئی بر نمی 

اين بيان تسلط تفکر کوکلوکس کالن در . آيد

  .آمريکا و ادامه سياست نژادپرستانه آنهاست
همان تفکر و نظام برده داری به صورت 

به . خود ادامه می دهد مدرن در آمريکا به بقاء
علت بی تفاوتی طبقه حاکمه به وضع زندگی 
سياهان و ياری به آنها برای بهبود وضع 
زندگيشان، اکثر جرايم در مناطق سياه نشين 
اتفاق می افتد و زندانها از سياهان گناهکار يا 

  .بی گناه موج می زند
دادگاههای نژادی آمريکا به خواسته های 

رند و  به ندرت در مقابل سياهان توجهی ندا
تجاوز سفيدان به حقوق سياهان حق را رعايت 

هوارد فاست نويسنده کمونيست . می کنند
آمريکائی و مادام العمر تحت پيگرد، خالق 
کتاب اسپارتاکوس و برنده جايزه استالين در 

به وضعيت برده " راه آزادی"کتاب مشهورش 
که  های سياه آمريکائی می پردازد و می نويسد

تا زمان (چگونه سفيدان از تحصيل سياهان
در ) توفان- رياست جمهوری جان اف کندی

دانشگاههای آمريکا ممانعت می کردند و 
اين . نخستين پزشک سياهپوست را ترور کردند

روحيه ضد بشری با تقويت طبقه حاکمه 
. امپرياليسم آمريکا تا به امروز نيز وجود دارد

در مقابل دادگاه  سياهان به جرم رنگ پوستشان
های طبقاتی و نژادی آمريکا علی االصول 
. مجرمند، مگر اينکه بی گناهی آنها ثابت شود

اين وضعيت است که خشم سياهان را برمی 
آنها . انگيزد و آنها را به مقابله وا می دارد

قاتالن . تحمل برده داری مدرن را ندارند
سياهان راست راست راه می روند و از 

نون برخوردارند و سياهان را می حمايت قا
اينکه يک . کشند و کسی بدادشان نمی رسد

سياهپوست از اسلحه خود استفاده کرده است تا 
انتقام خون سياهان بی گناهی را بگيرد که کسی 
در پی حق جوئی آنها نيست، موجی از وحشت 
و حمايت از طبقه حاکمه سفيد آمريکا ايجاد 

ا گرفته تا ساير بيکباره از اوبام. کرده است
سياهان خودفروخته و سفيدان نژادپرست، از 
تروريسم صحبت می کنند، تو گوئی ترور 
منظم و حسابشده بر ضد سياهان تروريسم 

اوباما با شتاب از پليسها تجليل کرد و . نيست
کشتن آنها را محکوم نمود تا روشن کند که 
عليرغم رنگ سياه پوست، خواهان حفظ نظم 

نه و ناعادالنه کنونی است و از سرمايه دارا
منافع طبقه مسلط در آمريکا دفاع می کند و نه 

تروريسم برای آنها . سياهپوستان آمريکااقليت 
 ۵ادامه در صفحه ...قتل سفيدپوستان 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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  نوين بودتولد دنيای 



   ۵صفحه                                                            مرکزی حزب کار ايران توفان ارگان                                ١٣٩۵ماه  دادرم –١٩٧شماره      ،   
بيکباره پرچم آمريکا را نيمه افراشته می . است  ...نژاد پرستی جزء

پليس سفيد پوست به قتل رسيده  ۵کنند زيرا 
ولی برای صدها و هزاران سياه پوستی که  اند،

بدست سفيدان ُمثله می شوند هيچ پرچمی نيمه 
حقيقت اين است که طبقه . افراشته نمی شود

حاکمه آمريکا از توسل به قهر توسط سياهان 
اگر سياهان دست به اسلحه برند . هراسيده است

تا از حقوق بشر دفاع کنند نقاب بشر دوستی و 
ديخواهی امپرياليسم آمريکا را دموکراسی و آزا

از چهره می درد، زيرا مجبور می شود به قتل 
آنها از اِعمال قهر . عام سياهان مبادرت ورزد

توسط سياهان واهمه دارند، زيرا پايه های 
ولی اين مقاومت . تخت سلطه آنها می لرزد

درهم " تابو"سياهان در آمريکا و اينکه اين 
د برای دفاع از شکسته شد که آنها حق ندارن

حقوق خود متوسل به اسلحه شوند، بارقه هائی 
وضعيت آمريکا به . از اميد در دلها زنده کرد

که نهضت قهرآميز سياهان  ۶٠آغاز سالهای 
ها "بالک پانتر"و " ملکم ايکس"به رهبری 

اوج می گرفت باز می گردد و چه خوب است 
من ": ياد دمحمعلی کلی را زنده کنيم که می گفت

داليل شخصی مبارزه   ه خاطر محبوبيت يا بهب
من می جنگم که به برادرانم که در . نمی کنم

آمريکا روی زمين خوابيده اند، روحيه بدهم، 
سياهانی که با کمک های دولتی زنده اند، 
سياهانی که چيزی برای خوردن ندارند، 
سياهانی که چيزی از خود نمی دانند و 

  ."سياهانی که آينده ای ندارند
آيا شما می خواهيد مرا به زندان بياندازيد؟ "

سال است که در  ۴٠٠خوب می دانم، ما 
سال بيشتری  ۵تا  ۴من با کمال ميل . زندانيم

هزار  ١٠را نيز در آنجا خواهم ماند، ولی من 
مايل پرواز نخواهم کرد تا آدم بکشم و در 

اگر بايد بميرم . کشتن مردم بيچاره کمک کنم
، اينجا در مبارزه عليه شما ترجيح می دهم

آنها دشمنان من نيستند، نه چپنی ها، ! بميرم
ليکن شما وقتی . نه ويت کنگ، نه ژاپنی ها

من طلب آزادی و صلح می کنم، مخالف من 
شما ليکن مخالف من هستيد زمانی که . هستيد

حال من بايد . من طالب عدالت و تساوی هستم
حتی در برای شما بجنگم؟ به چه دليل؟ شما 

آمريکا نيز برای حقوق من مبارزه نمی کنيد؟ 
حال از من می خواهيد که برای شما بجنگم؟ 

  !"هرگز
از رفتن به جنگ  ١٩۶٧دمحم علی در 

تجاوزکارانه ويتنام امتناع کرد و به زندان 
من هرگز مخالف ويت ُکنگ "وی گفت . افتاد

نيستم زيرا هيچ ويت کنگی تا به حال به من 
سياهان مبارزه می کنند تا دنيای انسانی   ".نگفته است "کاکا سياه"

آنها هستند که موافقان واقعی حقوق . بيافرينند
به سخنان شاعر مترقی . بشر در آمريکايند

  :آمريکائی سياهپوست توجه کنيم
بينم که در  من در رويای خود دنيايی را می"

  آن هيچ انسانی انسان
  شمارد ديگر را خوار نمی

  ق و دوستی سرشار استزمين از عش
  .آرايد هايش را می و صلح و آرامش، گذرگاه

  بينم که در آن من در رويای خود دنيايی را می
  شناسند گان راه گرامی ِ آزادی را می همه

  گزد حسد، جان را نمی
  .کند و طمع، روزگار را بر ما سياه نمی

  بينم که در آن من در رويای خود دنيايی را می
  سياه يا سفيد

  ـ از هر نژادی که هستی ـــ
  .برد ی زمين سهم می های گستره از نعمت

  هر انسانی آزاد است
  افکند شوربختی از شرم سر به زير می

  و شادی همچون مرواريدی گران قيمت
  .آورد نيازهای تمامی ِ بشريت را برمی
لنگستون "( چنين است دنيای رويای من

  *****  ).هيوز
  ...هبيانيه مائوتسه تون در بار

درصد تمام جمعيت  ١١نفر می باشند که تقريبا  
آنها در جامعه در . آمريکا را تشکيل می دهند

. معرض اسارت و ستم و تبعيض قرار دارند
اکثريت مطلق سياهپوستان از حق انتخابات 

آنها معموال تنها می توانند به . محروم اند
. سنگينترين و پست ترين کارها مشغول گردند

سط آنها يک سوم يا يک دوم دستمزد متو
نسبت بيکاری در . دستمزد سفيدپوستان است

آنها در . بين آنها بيش از بين ديگران است
بسياری از اياالت نمی توانند با سفيد پوستان 
در يک مدرسه درس بخوانند، بر سر يک ميز 
غذا بخورند، در يک اتوبوس سوار شده و يا با 

مرکزی و حکومتهای . يک قطار مسافرت کنند
محلی آمريکا، اعضای حزب کوکلوکس کالن 
و ساير نژادپرستاِن هميشه لجام گسيخته، 
سياهپوستان را بازداشت کرده، شکنجه داده و 

درصد  ٥٠قريب . به قتل می رسانند
ايالت قسمت جنوبی  ١١سياهپوستان آمريکا در 

در آن جا تبعيضات، تعقيب . آمريکا متمرکزاند
به سياه پوستان آمريکا و شکنجه ای که نسبت 

  .اعمال می گردد فوق العاده وحشتناک است
سياهپوستان اياالت متحده آمريکا بيدار شده و 
. مقاومت آنان روزبروز نيرومندتر می گردد

طی سالهای اخير مبارزات توده ای 
سياهپوستان اياالت متحده آمريکا عليه 
تبعيضات نژادی به خاطر آزادی و برابری 

ه روز بيشتر به پيشرفت می حقوق روز ب
  .گرايد

سياهپوستان شهر ليتل روک از  ١٩٥٧در سال 
ايالت ارکانزاس عليه ممانعت از ورود 
فرزندانشان به مدارس عمومی شهر دست به 

در اثر آنکه مقامات . مبارزه سرسختی زدند
حاکمه برای مبارزه عليه سياهپوستان به 
نيروی نظامی متوسل گرديدند، حوادثی در 
شهر ليتل روک رخ داد که سراسر جهان را به 

  .لرزه درآورد
ايالت  ٢٠در پيش از  ١٩٦٠در سال 

سياهپوستان به عنوان اعتراض عليه ممانعت 

از اختالط نژادی در رستوران ها و مغازه ها 
" نشسته"و ديگر اماکن عمومی تظاهرات 

  . تشکيل دادند
سياهپوستان به منظور مخالفت  ١٩٦١در سال 

مانعت از اختالط نژادی در وسايل نقليه با م
را برپا ساختند که سريعا " جنبش آزاد مسافر"

  .چند ايالت را فرا گرفت
سياهپوستان ايالت می سی سی  ١٩٦٢در سال 

پی به خاطر کسب حقوق برابر در ورود به 
بارزه اين م. مدارس عالی دست به مبارزه زدند

از طرف مقامات حاکمه محلی با خون ريزی 
  .سرکوب شد

در سال جاری مبارزه سياهپوستان اياالت 
متحده آمريکا از اوايل ماه آوريل در شهر 

توده های . بيرمين گم از ايالت آالباما آغاز شد
سياهپوستان کامال بی سالح تنها به علت 
تشکيل اجتماعات و تظاهرات و اعتراض عليه 

ت نژادی دچار بازداشتهای دستجمعی و تبعيضا
 ١٢حتی در . وحشانه ترين سرکوب ها گرديدند

ماه ژوئن پيشوای سياهپوستان ايالت می سی 
. سی پی مدگاراوس بيرحمانه به قتل رسيد

سياهپوستان خشمگين در برابر ِاعمال جبر و 
زور بيم و هراس به خود راه نداده با قهرمانی 

ند و بالفاصله مورد بيشتری به مبارزه برخاست
پشتيبانی توده های وسيع سياهپوستان و اقشار 
مختلف نقاط سراسر کشور اياالت متحده 

در حال حاضر تقريبا در . آمريکا قرارگرفتند
تمام اياالت و شهرهای اياالت متحده آمريکا به 
مقياس سراسر کشور مبارزه دامنه دار و 
پرجوش و خروشی گسترش يافته و پيوسته 

سازمانهای سياهپوستان . می گيرداوج 
راهپيمائی "اوت   ٢٨آمريکائی تصميم گرفتند 

هزار نفری را به سوی واشنگتن  ٢٥٠" آزادی
  .تشکيل دهند

پيشرفت سريع مبارزه سياهپوستان اياالت 
متحده آمريکا که نشانه حدت روزافزون 
مبارزه طبقاتی و ملی در داخل اياالت متحده 

نی هر چه جدّی تر آمريکا است، موجب نگرا
. هيت حاکمه اياالت متحده آمريکا گرديده است

دولت کندی شيوه دورويانه و حيله گرانه ای 
از يک طرف اقدامات . اتخاذ کرده است

تبعيضات نژادی و سرکوب سياهپوستان را 
تحريک کرده و در آن شرکت جسته و حتی 
برای سرکوب آنان واحدهای نظامی اعزام می 

دفاع از "ديگر قيافه طرفدار  دارد و از طرف
" تامين حقوق اتباع سياهپوست"، "آزادی فردی

را به خود گرفته به سياهپوستان خطاب می کند 
، در پارلمان کشور به "تحمل کنند"که 

را " قوانين مربوط به حقوق اتباع"اصطالح 
مطرح ساخته است، بدين ترتيب تالش دارد 

د و توده اراده رزمنده سياهپوستان را فلج ساز
ولی اين حيله دولت . های مردم کشور را بفريبد

کندی را هر روز تعداد بيشتری از سياهپوستان 
اقدامات وحشيانه فاشيستی . در می يابند

امپرياليسم آمريکا عليه سياهپوستان ماهيت به 
اصطالح دموکراسی و آزادی اياالت متحده 

 ۶ادامه در صفحه ...فاش ساختهآمريکا را 
. تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شرط ترک کنند

  بشريت و قاتل ملت فلسطين است صهيونيسم دشمن



   ۶صفحه                                                            مرکزی حزب کار ايران توفان ارگان                                ١٣٩۵ماه  دادرم –١٩٧شماره      ،   
و رابطه فی مابين سياست ارتجاعی داخلی   ...مائوتسه تون در بارهبيانيه 

دولت آمريکا را با سياست تجاوزی خارجی آن 
  .برمال می سازد

من از کارگران، دهقانان، روشنفکران انقالبی، 
عناصر روشن بين بورژوازی و ديگر رجال 
روشن بين از نژادهای مختلف سفيد، سياه، 

ره سراسر جهان زرد و قهوه ای ررنگ و غي
دعوت می کنم که متحد شده عليه تبعيضات 
نژادی که از طرف امپرياليسم آمريکا اعمال 
می گردد مبارزه کنند و از مبارزه سياهان 

. آمريکا برعليه تبعيضات نژادی پشتيبانی نمايند
مسئله مبارزه طبقاتی  سرانجام سياهانمبارزه 

تنها محافل حاکمه مرتجع سفيدپوستان . است
آمريکاست که سياهپوستان را مورد ستم و ظلم 

اين هيئت حاکمه بهيچوجه نمی . قرار می دهد
تواند نماينده کارگران، دهقانان، روشنفکران 
انقالبی و ساير رجال روشن بين که اکثريت 
. مطلق سفيدپوستان را تشکيل می دهند باشد
 اکنون مشتی امپرياليستها به سردمداری اياالت

و دنبال روانشان يعنی مرتجعان  متحده آمريکا
کشورهای مختلف، اکثريت مطلق ملل و 
خلقهای سراسر جهان را مورد ستم، تعرض و 

. آنان اقليتند و ما اکثريت. تهديد قرار داده اند
 ٣درصد جمعيت  ١٠آنها حداکثر کمتر از 

من . ميلياردی سراسر جهان راتشکيل می دهند
النه عميقا اطمينان دارم که مبارزه عاد

سياهپوستان اياالت متحده آمريکا با پشتيبانی 
در صد  جمعيت سراسر  ٩٠خلقها که بيش از 

جهان را تشکيل می دهند مسلما به پيروزی 
سيستم لعنتی استعماری و . منتهی خواهد گرديد

امپرياليسم که به اسارت و خريد و فروش 
سياهپوستان رشد کرد حتما با آزادی نهائی 

 ."پايان خواهد رسيدسياهپوستان به 
*****  

  
بر اين امر بر عهده اين نهاد  اين جهت نظارت   ...ابزارهای نفوذی استعماری

   .ها واگذار شد
کشور عضو اين صندوق هستند و  ١٨٧امروز 

اين صندوق بين المللی پول؛ همسو با بانک 
جهانی به ابزار سلطه اقتصادی و سياسی 

مريکا، بر امپرياليست ها، بويژه امپرياليسم آ
کليه تصميمات مهم . جهان تبديل شده است

در صد آراء هستند که  ٨۵صندوق نيازمند 
سهم آمريکا به مثابه بزرگترين سهامدار آن به 
قدری است که عمال در تصميم گيريها از حق 

  . وتو استفاده می کند
يادآوری اين نکته نيز الزم است که دولت 

در واقع از آمريکا در صندوق بين المللی پول 
خود استقالل چندانی ندارد، بلکه نظرات و 

هج "و  (Wall Street)"وال استريت"منافع 
صندوقهای سرمايه ( (hedgefund )ها "فوند

. را به اجرا می گذارد) گذاری های پُرخطر
دولت آمريکا مجری سياستهای اقتصادی کالن 

  .سرمايه داران انحصاری است
تا رئيس اش يک صندوق بين المللی پول که سن

اروپائی است و در حال حاضر در دست 

فرانسه است برای جلب رضايت چين که به 
مقابله با سامان مالی امپرياليستی برخاسته است 
حاضر شده به يک عقب نشينی در مقابل چين 

  .دست زند
 Christine) "کريستيان الگارد"خانم 

Lagarde)  تبعه فرانسه و رئيس صندوق بين
در پکن اعالم  ٢٠١٥مارس  ٢١ل در المللی پو

را  (Yuan)"يوآن"کرد که واحد پول چين 
وارد سبد ارزی ساير ممالک برخوردار از اين 

ين ژاپن، يورو از اروپا، دالر (حق می کند
اين سبد ارز مصنوعی ). آمريکا و پوند بريتانيا

حق برداشت "پايه ای است که بر اساس آن 
خانم الگارد . به رسميت شناخته می شود" ويژه

به اين وعده  ٢٠١٥نوامبر سال  ٣٠در تاريخ 
خود وفا کرد و در اثر فشار چين که دومين 
کشور جهان از نظر قدرت اقتصادی است 

را به اين سبد  (Yuan)"يوان"واحد پول چين 
اين يک عقب نشينی و دادن رشوه به . افزود

چين در چارچوب تشديد تضادهای ممالک 
و ضربه مهمی به دالر امپرياليستی است 

محسوب می شود که از قدرتش کاسته می 
  .گردد

اين صندوق با اعطای وامهای هدفمند به 
ممالک نيازمند، شرايط بسيار دشواری را 

به . برای کشورهای متقاضی تعيين می کند
قسمی که با تعيين و تحميل برنامه های 
رياضت اقتصادی عمال در امور اقتصادی 

کننده وام، دخالت و اخالل کشورهای دريافت 
می نمايد و آنها را از نظر اقتصادی و در 
نهايت سياسی به سرمايه های بين المللی و 
کشورهای سرمايه داری پيشرفته وابسته می 

اين نهاد عمال چيزی نيست جز عامل . سازد
اجرای سياست های سرمايه های کالن 

  .مؤسسات اعتباری و بانکی
صرار در رهنمود صريح صندوق و ا

خصوصی سازی صنايع دولتی، آموزش و 
پرورش، خدمات اجتماعی، شرکتهای 
مخابراتی، حمل و نقل و ترابری، سيستم راه 
آهن، بهداری و بهداشت، در خدمت به شرکت 

  .های چند مليتی می باشد
آنها به عرصه هايی چون بودجه ريزی دولتی، 
تنظيم ضوابط صنعتی، قيمت گذاری 

ی، تنظيم ضوابط بازار محصوالت کشاورز
کار، خصوصی سازی و ساير عرصه وارد 

اين صندوق هر روز از شرايط . می شوند
نخستين خويش برای اعطای وام فراتر رفته و 
اعطای وام هايش را منوط به شروطی در 

اين . رابطه با تحقق خواستهای جديد می نمايد
شروط شامل دخالت اين دو نهاد وام دهنده در 

هست که تا آن موقع حتا نمی شد  عرصه هايی
عرصه هايی - تصورش را به مخيله خطور داد

از قبيل دموکراسی، تمرکز زدايی دولتی، 
استقالل بانک مرکزی، و نحوه اداره ی بنگاه 

بر اساس نظريات اين اهرمهای . های اقتصادی
استعماری هر کاری که در کشوری صورت 

  .ردگيرد تبعاتی بر عملکرد اقتصادی کشور دا
صندوق "پس با اين منطق، الزم می آيد که  

بتوانند " بانک جهانی"و " بين المللی پول

شروطی را بر هر چيز تحميل کنند، از 
تصميمات مربوط به توليد مثل، يکپارچگی 
قوميت ها و برابری جنسی گرفته تا ارزش 

منتقدان جهانی صندوق بين . های فرهنگی
رباخوار المللی پول که اين صندوق را يک 

جهانی می دانند به درستی معتقدند که نهادهای 
المللی از جمله اين صندوق، عامالن  مالی بين

اين سياست دقيقاً . اجرايی سرمائه مالی اند
همان سياست کهن است که در گذشته، تفنگ 
داران دريايی آمريکا و ساير استعمارگران 
عامالن اجرايی آنها بودند و سياستهای 

را با حضور واقعی و علنی خود در استعماری 
البته نياز به استفاده از . محل اعمال می کردند

تفنگ داران دريايی مدرن هنوز از صحنٔه 
کنونی جهان زدوده نشده است و همچنان 

های نظامی آنها نقش مهمی در نظم نوين  مداخله
نمايد، ولی بندهاِی نامرئِی  جهانی ايفا می

پول همان نقش وامهای صندوق بين المللی 
نيروی نظامی استعماری را به نحو موذيانه تر 

با اين ابزار . بازی می کند" انسانی تری"و 
استعماری هم مسير ناوگانهای غذائی در آبراه 
های جهانی تغيير می کند و هم حکومتهای 

مالکان . نامناسب را بر سر جايشان می نشانند
سرمايه های کالن جهانی با نيازمند کردن 

شورها به وامهای اين صندوق در واقع ک
. تروريسم مالی را بر جهان حاکم می گرداند

صندوق بين المللی پول يک ديکتاتور و 
  .تروريست اقتصادی برای سلطه گری است

*****  
  

يکی از . جاسوسی شاخ و برگ داده است   ..تونی بلر يک جنايت کار
روبين "کارمندان دولت به نام آقای 

که خودش کارشناس  )Robin Butler"(باتلر
" تونی بلر"امنيتی است، اشاره می کند اقای 

اطالعات سازمانهای جاسوسی  را به صورت 
. مبالغه آميز و با بزرگنمائی مطرح کرده است

اين : "ماموران امنيتی به وی گفته اند  که
و " اطالعات خودسرانه و مملو از نقص هستند

جلس عوام با وجود اين در م" تونی بلر"آقای 
انگلستان خالف آنرا به گوش نمايندگان ملت 

" جامعيت، دقت و رسميت"رسانده است و از 
وی سپس با مزاح . اين اخبار سخن رانده است

ولی " من به اين دروغ نمی گويم"می گويد 
  . ديگران می گويند

نفر  ١۵٠ظاهرا به سخنان " چيلکت"کميسيون 
که  هزار سند را ١۵٠شاهد گوش فرا داده، 

آنها با " امنيتی"محرمانه بوده و همه بخشهای 
رنگ سياه ناخوانا شده بوده است را مورد 

قرار داده تا به اين نتيجه نرسد که !! بررسی؟؟
آيا شرکت در جنگ توسط بريتانيا قانونی يا 

حتی بر سر انتشار اين . غير قانونی بوده است
. سنِد ناقص هم توافق کامل وجود نداشته است

يون همه تالش خود را به کار برده است کميس
" اسناد"تا به مردم جهان مجددا دروغ بگويد و 

را طوری سرهم بندی نمايد که خانواده شهدا 
  ....امکان تقاضای خسارت

   ۶ادامه در صفحه ..                         
 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا
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را به " تونی بلر" نداشته و ديوان داوری الهه     ..تونی بلر يک جنايت کار
عنوان جنايتکارجنگی مقابل اين دادگاه قرار 

  .ندهد
در مورد خانم مرکل آلمانی صدراعظم کنونی 

وی در . آلمان، کسی صدايش در نمی آيد
سخنرانی خويش در مورد توجيه تجاوز و 

و " تونی بلر"جنايت در عراق و حمايت از 
ما به نقطه ای رسيده ايم : "گفت" جرج بوش"

بيعملی . اجتناب بودکه در آن جنگ غير قابل 
به تاريخ "(صدمات به مراتب بيشتری می زد

در برنامه کانال اول تلويزوين  ٢٠٠٣/ ٠٣/٢۶
  ).آلمان

واقعيت اين است که تجاوز به عراق، ليبی، 
سوريه، افغانستان و يا اشغال فلسطين و قصد 

ايران ناشی از بدُخلقی و يا   تجاوز به
نی تو"و " جرج بوش"خودسری و ديوانگی 

منافع . و همدستانشان نبوده است" بلر
امپرياليسم ايجاب می کرده و می کند که وی به 
بازارهای جديد دست يافته، رقبای خويش را از 
ميان برداشته و منابع انرژی و سوخت جهان 
. را تحت نظارت و کنترل خود در آورد

مرزهای جغرافيائی بايد بر اساس نظم نوين 
ن جديد قوا در خاور جهانی و به تناسب تواز

اين تجاوز و جنايتکاری با . ميانه تقسيم شوند
آگاهی، با جعل سند و پرونده سازی صورت 

صدام حسين فاقد بمب اتمی بوده . گرفته است
است و هرگز کارخانه های توليد تسليحات 

جرج "همه ادعاهای . کشتار جمعی نداشته است

که شخص اخير مدعی "  تونی بلر"و" بوش
دقيقه لندن را  ۴۵دام حسين در عرض بود ص

با موشک می زند، دروغ محض و جنايتکارانه 
اينکه گفته می شود . و ساختگی بوده اند

اطالعات سازمانهای جاسوسی نادرست بوده 
زيرا سازمانهای . است دروغی بيش نيست

جاسوسی نمی توانند ماکتهای ساختگی جعل 
 کنند و تصاوير ساختگی از مواد و اشياء و
ساختمانهائی که وجود ندارند ارائه دهند، مگر 
اينکه بدانند که جعل سند می کنند و دروغ می 
گويند و اين دروغگوئی با اجازه دولتمردان 
است، زيرا هيچ سازمان جاسوسی بر ضد 
کشور و رياست جمهوريش سند جعل نمی کند 

. تا سر رئيس جمهور خودش را کاله بگذارد
" جرج بوش. "چنين کاری نقض غرض است

جنايتکار جنگی اند، ولی از آنجا " تونی بلر"و 
که ما در د نيای زور و قلدری زندگی می کنيم 
هيچ نيروئی قادر نيست اين جنايتکاران را به 

حتی بعد " تونی بلر. "پای ميز محاکمه بکشاند
از دوران نخست وزيريش در بريتانيا شغل پر 

دگی به نان و آب کميسيون چهارنفره برای رسي
اوضاع فلسطين را از طرف دبيرکل دست 
نشانده سازمان ملل به عنوان ناز شست تجاوز 
به عراق دريافت داشت و آنقدر از اين 
کميسيونهای بی ضرر و سرگرم کننده درست 

تونی "می کنند و مسايل را کش می دهند تا 
بميرد و جنايات امپرياليسم انگلستان که به " بلر

تجربه . سيد الپوشانی شوددست وی به انجام ر
" بلر"کميسيون حقيقت ياب بريتانيا در مورد 

آنها به هر . گواه رياکاری امپرياليستهاست
اقدامی برای فريب افکار عمومی از سکوهای 
پارلمان و رسانه های گروهی دست می زنند 
تا حقايق را کتمان و حقوق ملتها را پايمال 

ست که می تنها با نابودی امپرياليسم ا. کنند
توان مانع از بين رفتن مرزهای ملی و ايجاد 

هيچگاه . دنيای بدون مرز برای امپرياليستها شد
نبايد فريب مانورها و بازيگری امپرياليستها را 

در پس هر مانور آنها منافع غارتگرانه . خورد
آنها نهفته است که می خواهند با فريب مردم آن 

رياليسم اکنون اين امپ. را قابل پذيرش بگردانند
در پی حمايت از داعش و رساندن تسليحات به 

بايد منتظر کميسيونهای حقيقت ياب . آنهاست
  .بعدی برای پرده پوشی واقعيتهای جديد شد
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مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار 
 به کنگره پنجم حزب کار) توفان(ايران

.ايران تبخش نخس  ابزارهای نفوذی اوضاع جهان-
  استعماری امپرياليسم

 IWFصندوق بين المللی پول
سرمايه داران به منظور جلو گيری از  

پيدايش اُفت های سريع و مخرب در خريد و 
فروش سهام، که منجر به فرو پاشی بافت 
های اقتصادی يک کشور و در نتيجه سقوط 
دولت ها و بی ارزش شدن پول و ارز آن 

" صندوق بين المللی پول"ها می شد،  کشور
را به عنوان ناظر آفريدند که امر پائيدن و 
نظارت بر اين بيماری سرمايه داری را به 

اين نوسانات ارزی منجر به آن . عهده گيرد
می شد که با کاهش شديد بهای سهام در 
بازارهای جهانی بورس که باعث نزول 

يع سودآوری و نرخ بهره، و از بين رفتن سر
سرمايه ها می شد، ما با گسترش 

های اقتصادی و اجتماعی " نابسامانی"
  ۶در صفحه  دامه...روبرو شويم و به 

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

به ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . ه جزيی باشند نيازمنديمبرسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم ک

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

يک جنايتکار جنگی است و امپرياليسم " تونی بلر"
 بريتانيا در پی تبرئه وی است" دموکرات"

در باره  )Chilcot John"(جان چيلِکت"مطبوعات جهان خبر دادند کميسيون تحقيق 
نخست وزير وقت انگلستان در آن، بعد ) Tony Blair"(تونی بلر"جنگ عراق و نقش 

از هفت سال در خدمت فراموشی، کار خويش را به پايان رسانيد و نتايج رسيدگی خود 
  .را منتشر کرد

را مشخص " تونی بلر"اين گزارش که بايد خيلی مختصر و مفيد باشد و مسئوليت آقای 
واژه هائی مبهم، کشدار و درازگوئی . ميليون واژه پشت سرهم است ۶/٢کند، مرکب از 

های بی مورد تا شفافيت فدای پرگوئی شود و ظاهِر دموکراسی بورژوائی امپرياليستی 
ها گرم شود که "قاقا لی لی"مردم نگران و ناراضی بايد سرشان با اين . حفظ گردد

ان پريده تا حق را به حق دار برساند و دامِن کميسيونی پهلوان وار به وسط ميد
برای رسيدگی به خطای نخست . دموکراسی لکه گرفته امپرياليسم انگلستان را جال دهد

وزير، برای ممانعت از خدشه دار شدن دموکراسی، اين به ميدان آمدن ضروری است، 
ايی برافروخته بر اين رويداد تاريخی اعمال گردد و وجدانه" مستقيم مردمی"تا نظارت 

که از کار کميسيون ترسی به دل راه نمی دهد و برای کارش " بلر"آقای . تسکين بگيرند
تره هم خورد نمی کند، با خيال راحت در تکميل ادعاهای کميسيون مدعی است که 

اين . "اشتباهاتی صورت گرفته، ولی حمله به عراق به هر صورت درست بوده است"
تحقيقات بی "برای کميسيونی که بعد از هفت سال " ی بلرتون"ادعا و سخنان آقای 
، مجبور شده اعتراف کند برای اين تجاوز کوچکترين زمينه "طرفانه و همه جانبه

  .توجيه حقوقی وجود نداشته است، يک تو دهنی درست و حسابی محسوب می شود
ار صدها کميسيون به جای بررسی دروغهای دولتمردی که با آگاهی و بی شرمی به کشت

هزار عراقی دست زده و منطقه را همراه اربابش جرج بوش به آشوب و آتش کشيده 
اقدام نظامی در آن : "است و به جای تعيين نقش ومسئوليت جنايتکارانه وی می نويسد 

به دنباله " تونی بلر"ولی با وجود آن آقای " استزمان آخرين امکان موجود نبوده 
هر چه "و اظهار داشته است ما در کنار آمريکا هستيم برخاسته " جرج بوش"روی از 

تونی "کميسيون سپس کارشناسانه می گويد که جنگ را زمانی آقای ". بخواهد بشود
بوده و اين عدم برنامه ريزی " بشدت ناکافی"شروع کرده که نقشه و تدارک جنگ " بلر

راق نيز به چشم می و فقدان کفايت در شرايط بعد از جنگ و بی برنامگی برای آينده ع
به عواقب ناشی از پياده کردن نيرو در  ،با وجود هشدار: "از نظر کميسيون. خورد
کميسيون که در واقع طلبکار است، انتقاداتش در اين ". کم بهاء داده شده است ،عراق

حدود است که ما در ورود به جنگ بدون تدارک و آمادگی و برنامه ريزی شتاب به 
روشن است که چنين ارزيابی . ؟ و اين اشتباه محض بوده است؟!!خرج داده ايم

جنگجويانه ای اظهار تاسف از شرکت در جنگ نيست، ابراز تاسف از بی برنامگی در 
جنگ است و طبيعتا نمی تواند انتقاد بيرحمانه و افشاءگرانه ای درمورد دروغهای   

" تونی بلر"ويد که آقای می گ" تونی بلر"کميسيون در مورد دروغ . باشد" تونی بلر"
آقای صدام حسين سالحهای کشتار "زيرا ادعای اينکه  ،"حداقل به سردرگمی افزوده:"

جمعی داشته است با اطمينان خاطری که موجبات توجيه اقدام نامبرده را فراهم آورد، 
  ". نبوده است

هت است تا مفهوم اين عبارت دراز و استفاده از واژه های مبهم و قابل تفسير از آن ج
در گزارش از اين صحبت می شود که . دروغ گفته است" تونی بلر"گفته نشود آقای 

  ۶ادامه در صفحه  ...به گزارشات سازمانهای " تونی بلر"آقای 
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