
 

  )٢٠١٧تا١٩١٧نوامبر(پيش به سوی صدمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتبر
  ٢٠١۶فوريه٢٩دوشنبه 

بيانيه کنفرانس جهانی احزاب و سازمانهای 
  ستیيلنين –مارکسيست

  .بان را بَرکندرفيق لنين ريشۀ سرمايه و اربا
جهان صميمانه صدمين سالگرد  سراسر ها، انقالبيون، پرولتاريای آگاه درکمونيست ما،

  .گيريمانقالب کبيراکتبررا جشن می
ده "به استقبال صدمين سالگرد تاريخِی ٢٠١٧با عزمی راسخ و يقين به آينده، در سال 

  .رويممی" تکان دادروزی که دنيا را 
  .ول تاريخی عصر خود بودانقالب بلشويکی، تح

عصر . نوينی را داد نويد عصر ،هااز بلشويک" آرورا"پشتيبانِی ملوانان کشتی  
با  پيروزی . ای عاری از استثمار و استثمارگرپيروزی بر کاپيتاليسم و سازندگی جامعه

استثمارگران و غارتگران سلب مالکيت  انقالب اکتبر، پرولتاريا به قدرت رسيد، از
ولی در  : "...به گفتۀ لنين. و ديکتاتوری پرولتاريا و نظامی جديد را بنيان نهادنمود 

روسيه دستگاه بوروکراسی را بکلی درهم شکسته و سنگ روی سنگ آن باقی 
اند، تمام دادرسان قديمی را بيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوائی را نگذاشته
را در اختيار کارگران و  پذيرتریبه مراتب دسترس موسسه نمايندگی  -اندبرچيده

جايگزين منصبداران نموده يا به عبارت ديگر  آنانرادهقانان گذارده و شوراهای 
انتخاب کننده  آنانرااند و شوراهای  باالی سر منصبداران گذاشته آنانراشوراهای 

همين يک واقعيت کافيست برای اينکه حکومت شوروی يعنی اين . انددادرسان کرده
ترين تر از دموکراتيکديکتاتوری پرولتاريا، که يکميليون بار دمکراتيکشکل 

انقالب ( ."بورزوائی است، مورد قبول تمام طبقات ستمکش قرار گيرد جمهوری
  .)پرولتری و کائوتسکی مرتد

دولت  شوروی ثابت کرد که سوسياليسم تا زمانی که محکم و پابرجا بر  اصول خود، 
  .ل کند، يک نظام اجتماعی برتر استمسير کمونيسم را دنبا

: مسير تاريخ جهان را تغيير داد و موجب تحولی بنيادين در تاريخ گشت" اکتبر سرخ"
راهی غير قابل بازگشت در  ،داری و گذار به سوسياليسمبرون رفت از بحران سرمايه

در روشهای مبارزه و اشکال  ها،فرهنگ و شيوه استراتژی و تاکتيک انقالبی، در
های مرسوم طبقه کارگر و متحدان آن در مخالفت سازمانی، در ذهنيت، فرهنگ و سنت

  .سوسياليسم است داری در راستای انقالب وبا امپرياليسم و سرمايه
                                         ۴ادامه در صفحه ...        ها به رهبری لنين و استالين موجی ازبلشويکدرپی انقالب 

به کنگره پنجم حزب کار حزب کارگران تونس پيام 
 )توفان(ايران

  !رفقای گرامی
   !)توفان(نگره حزب کار ايرانپنجمين ک نمايندگان شرکت کننده در

شود که ديکتاتوری اسالمی حاکم بر ايران وقيحانه کنگره شما در شرايطی برگزار می
و کمونيست  ای انقالبی، مبارزوهرهای جمعی و فردی ادامه داده و نيبه سرکوب آزادی

  . دهدرا از زن و مرد مورد تعقيب قرار می
آنها  وحشيانه مردم . اندنگ را بر افروختهدر سطح منطقه، نيروهای ارتجاعی آتش ج

دهند و تخم نفاق قومی و مذهبی را به نفع دولتهای ارتجاعی و را مورد تعرض قرار می
  . پاشنداربابان امپرياليست و صهيونيست خود می

ما در حزب کارگران تونس، مقاومت قهرمانانه شما در مقابل استبداد را ستايش نموده و 
ای به پيش در ره شما گام تازهگما مطمئن هستيم که کن. کنيمترام میبه آن ادای اح

ما برای شما آرزوی پيروزی در . واهد بودختان برای طبقه کارگر و انقالب مبارزه
  . ريمافشتان داريم و دستانتان را بگرمی میکنگره کار

  )!توفان(حزب کار ايران ۵زنده باد کنگره 
  ! کوب شده جهانری بين کارگران، مردم، و ملتهای سالمللزنده باد همبستگی بين
  حزب کارگران تونس 

 کميته مرکزی
    ٢٠١۶آوريل  ٢٢،   تونس

  

ونديد، حزب طبقه کارگر ايران بپي)توفان(به حزب کار ايران  

  هجدهمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧ آپريلـ ١٣٩۶ماه   يندفرور ٢٠٥ماره ـش

  

   
  

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

خانواده رفسنجانی در 
 شبکه مافيای قدرت مالی

نشريه آمريکائی فوربس که سر از کار 
آورد، در مورد ثروتمندان جهان در می

انقالب سال : "نويسدخانواده رفسنجانی می
افراد خانواده رفسنجانی را تبديل به  ١٣٧٩

يک برادر، . اربابهای بازرگانی کرد
شور شد، سرپرست بزرگترين معادن مس ک

برادر ديگر کنترل راديو و تلويزيون دولتی 
را در دست گرفت، برادر همسر رفسنجانی 
استاندار کرمان شد و پسر عمويش اداره 

ميليون دالری پسته را  ۴٠٠امور صادرات 
عهده دار گشت، خواهر زاده رفسنجانی و 

دار يکی از پسران وی در وزارت نفت عهده
ديگرش های کليدی شدند، پسر مقام

سرپرست اجرای پروژه احداث متروی 
ميليون دالر  ٧٠٠تهران شد که تا کنون 

  .هزينه آن شده است
امروز خانواده رفسنجانی عالوه بر نهادهای 
گوناگون و شرکتهای مهندسی نفت ايران، 
کارخانه مونتاژ اتومبيل دی وود، و بهترين 
خط هواپيمائی خصوصی ايران را در 

  .اختيار دارند
ک از اينها با وضعيت عمومی مردم هيچي

شود درآمد سرانه ساالنه آنها که گفته می
شايعات . دالر است هماهنگی ندارد ١٨٠٠

خيابانی که در ورای واقعيتهای مستند و 
کند که ملموس جريان دارد حکايت از آن می

افراد خانواده رفسنجانی ميلياردها دالر به 
اند و بانکهای سوئيس و لوکزامبورگ سپرده

همچنين کنترل بخش بزرگی از منطقه بازار 
آزاد ايران در کنار خليج فارس را در دست 
دارند و به عالوه مالک تفريحگاههای 

اما بسياری . سواحل دبی، گوا و تايلند هستند
از اين انتقادها، راهی برای اينکه چاپ شود 

  ...کندو منتشر گردد پيدا نمی
  ٣ در صفحه ادامه...       بخشی از ثروت



   ،  
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 ...انقالب اکتبر نخستين 
از قبيل بورژوازی کم و بيش ضعيف 
روسيه و طبقه مالکين که از 

دهقانان کامال روحيه خود " عصيانهای"
را باخته بود و احزاب 

، )اِرحزب منشويکها و اِس(سازشکاری
که طی جنگ ورشکستگی آنان به حد 

که دفع آنان نسبتا به کمال رسيده، داشت 
  .آسانی ممکن بود

پنجم اينکه، انقالب اکتبر فضای پهناور 
کشور جوانی را در اختيار خود داشت 

توانست آزادانه در آن مانور که می
کرده، برحسب اقتضای وضع، عقب 
نشينی نمايد استراحت کند، نيروی خود 

مقاله ."(را جمع و جور نمايد و غيره
يک کمونيستهای انقالب اکتبر و تاکت

روس نقل از کتاب اصول لنينيسم اثر 
  )١٣٧و  ١٣۶رفيق استالين ص 

البته در کنار اين عوامل داخلی مثبت 
عامل خارجی مهمی به عنوان جنگ 
امپرياليستی وجود داشت که به 

داد حلقه پرولتاريای روسيه امکان می
ضعيف امپرياليسم را شکسته و با توسل 

از جنگ و خواست ها به نارضائی توده
صلح آنها، جنگ امپرياليستی را به جنگ 

های ناراضی مردم داخلی بدل کند و توده
را برای سرنگونی حکومت تزاری و 
سپس حکومت منشويکی کرنسکی بسيج 

استالين اين شرايط مساعد خارجی . نمايد
  :کندرا چنين توصيف می

کيفيت اول آنکه، انقالب اکتبر در "
د بين دو دسته، عمده دوران مبارزه شدي

امپرياليستی يعنی انگليس و فرانسه از 
يک طرف، آلمان و اتريش از طرف 
ديگر شروع شد، موقعی شروع شد که 
اين دو دسته به مبارزه مرگبار ميان خود 
مشغول بودند و نه وقت و نه وسيله آنرا 
داشتند که جدا دقت خود را به مبارزه با 

ين کيفيت ا. انقالب اکتبر معطوف دارند
برای انقالب اکتبر اهميت عظيمی 
داشت، زيرا به انقالب مزبور امکان داد 
که از مصادمه شديد در داخله امپرياليسم 
استفاده نموده نيرو و تشکيالت خود را 

  .مستحکم سازد
کيفيت دوم آنکه، انقالب اکتبر در اثنای 
جنگ جهانگير شروع شد، يعنی 

نگ های زحمتکش از جهنگاميکه توده
بستوه آمده و تشنه صلح بودند، و تمام 
اين واقعيات به حکم منطق، زحمتکشان 
را به سوی يگانه طريق خالصی از 
جنگ يعنی به سوی انقالب پرولتاريا 

اين کيفيت برای انقالب اکتبر . کشانيدمی
ها بود، زيرا دارای جديترين اهميت

وسيله نيرومند صلح را در اختيار وی 
توام ساختن تحول  گذاشته و امکان

شوروی و خاتمه جنگ منفور را آسان 
نمود و به همين مناسبت، هم در بين 

کارگران غرب و هم در بين ملل 
ستمکش شرق نسبت به اين انقالب توليد 

  .عالقه و تمايل نمود
کيفيت سوم آنکه، جنبش کارگری 
مقتدری در اروپا وجود داشت و بحران 

در  انقالبی که جنگ طوالنی جهانگير
 ٣ادامه در صفحه ...غرب شرق و 

  ...نقالب اکتبر نخستين ا
اين . آنرا توليد کرد در حال رسيدن بود

کيفيت برای انقالب در روسيه اهميت 
گرانبهائی داشت زيرا اين کيفيت در راه 
مبارزه عليه امپرياليسم جهانی در خارج 
از روسيه متحدين وفاداری برای وی 

و  ١٣۵صفحات در همانجا ."( تهيه نمود
١٣۶.(  

يکی از دستآوردهای سترگ تئوری 
لنينی انقالب سوسياليستی اين کشف 
داهيانه است که پيروزی سوسياليسم نه 
الزاما به صورت انقالب جهانی و 

اين  بلکههمزمان در چندين کشور 
اساسا در يک کشور هم مقدور "انقالب 

ص  ٢٢لنين در اين زمينه درجلد ". است
تکامل : "ی می نويسدچاپ آلمان ٢٠٩

داری عميقا به صورت ناموزون سرمايه
طور . گيرددر ممالک گوناگون انجام می

تواند در توليد کاالئی ديگری هم نمی
از اين حکم، اين نتيجه اجتناب . باشد

که سوسياليسم : شودناپذير گرفته می
ممالک به  همهتواند همزمان در نمی

  ..".پيروزی برسد
الب پيروزمند در روسيه اگر چه اين انق
کشور انجام  يکدر  ١٩١٧کهن در سال 

گرفت، ليکن دارای اهميت بين المللی و 
به اين انقالب بايد به . تاثيرات جهانی بود

مثابه سرآغاز راه گذار بشريت از 
. داری به سوسياليسم نظر انداختسرمايه

در باره "اش استالين در اثر داهيانه
-معموال انقالب": نوشت" مسايل لنينيسم

يافتند های گذشته به اين ترتيب پايان می
ای از استثمار کنندگان به جای که دسته

دسته ديگری از استثمارکنندگان باقی 
انقالب اکتبر از نقطه نظر ... ماند، می

اين . ها فرق دارداصولی با اين انقالب
انقالب هدف خويش را تعويض يک 
شکل استثمار و تعويض يک دسته 
استثمار کننده با دسته ديگر استثمار کننده 
قرار نداده، بلکه نابودی هرگونه استثمار 
فرد از فرد ديگر، نابودی همه و هرگونه 
دستجات استثمار کننده، استقرار 
ديکتاتوری پرولتاريا، برقراری حاکميت 

ايکه از تمام طبقات ستمکش ديگری طبقه
تر اند انقالبیکه تا کنون وجود داشته

است و تشکيل جامعه نوين بدون طبقات 
-سوسياليستی را هدف خويش قرار می

اثر -جنبه بين المللی انقالب اکتبر"(دهد
استالين در باره مسايل لنينيسم ص 

٢٩۵.(  

  سالگی انقالب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای  ١٠٠  المی، به دست مردم ايرانسرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س
  سرمايه داری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريم
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  ...خانواده رفسنجانی
. خانواده رفسنجانی در معرض ديد است

ياسر جوانترين پسر رفسنجانی، مالک 
يک مزرعه پرورش اسب مدرن به 

جريب در لواسان  ٣٠ساحت بيش از م
در نزديکی تهران است، جايی که هر 

او . ميليون دالر قيمت دارد ۴جريب آن 
که در بلژيک در رشته بازرگانی 
تحصيل کرده يک شرکت بزرگ 
صادرات و واردات غذای کودک، آب 
معدنی و ماشين آالت صنعتی را اداره 

  ....".کندمی
در  ١٣٨١مهرماه  ١٩نشريه نيمروز مورخ 

" الزهرا"بنياد : "مورد ثروت رفسنجانی نوشت
بعد از خريد کارخانه مهرام، کارخانه مينو، که 
قديميترين و بزرگترين کارخانه شکالت سازی 

ميليارد تومان  ۵/٢۴ايران است را به قيمت 
به اين ترتيب، بنياد الزهرا صاحب . خريد

های مهرام، چسب رازی، الستيک دنا کارخانه
  .ون کارخانه مينو شدو اکن
 ۶ماهه کارخانه مهرام در سال جاری  ۶سود 

بنيانگذاران و . ميليارد تومان بوده است
صاحبان سرمايه بنياد الزهرا به ترتيب عبارتند 
از حجت االسالم هاشمی رفسنجانی رئيس 

احمد جنتی  هللاآيت مجمع تشخيص مصلحت،
دبير شورای نگهبان و رياست عاليه شورای 

دمحم يزدی عضو  هللاآيت ات اسالمی وتبليغ
  . شورای نگهبان و رئيس سابق قوه قضائيه

اين هر سه، امام جمعه موقت تهران و عضو 
- گفته می. مجلس خبرگان رهبری نيز هستند

شود، بعد از آستان قدس رضوی، بنياد الزهرا 
اقتصادی در جمهوری " تراست"بزرگترين 

با واسطه،   بنياد الزهرا، همچنين. اسالمی است
سازهای آمريکا  با يکی از بزرگترين نوشابه

قرارداد بست و به طور مشترک " سينالکو"بنام 
با جامعه مدرسين حوزه علميه قم، که بخش 
اقتصادی آن را سازمان تبليغات اسالمی هدايت 

کند، اين نوشابه را آماده عرضه به بازار می
  ." کندايران می

ادعا کردند  ٢٠٠٣ مطبوعات نروژ در سپتامبر
" اکبر شاه"که مهدی هاشمی رفسنجانی آقا زاده 

، )Stat Oil"(استات اويل"در جريان رسوايی 
بزرگترين شرکت نفتی نروژ، در مظان اتهام 

ِتِريد "نشريه . دريافت رشوه قرار گرفته است
بولتن رسمی ) Trade Jurnal"(يورنال

بازرگانی نروژ فاش ساخت که دولت نروژ به 
ميدان پارس  ٧و  ۶ور توسعه فازهای منظ

مخازن گاز جهان  نيکه از بزرگترجنوبی 
با شرکت ملی نفت ايران  شودیمحسوب م

قراردادی داشته است و به موازات آن مجبور 
هورتون "بوده قراردادی نيز با شرکت 

که در ) Hortoninvestment"(اينوستمنت
يکی از جزاير کارائيب ثبت شده و صاحبش 

اشمی رفسنجانی است منعقد کند تا مهدی ه
. تضمينی برای اجرای قرارداد نخست باشد

استات اويل بابت راه اندازی اين قرارداد مبلغی 
ميليون دالر به عنوان رشوه به  ٢٠بيش از 

 .ايشان پرداخته است
مهدی هاشمی ولی با بی شرمی اين اسناد را که 
در مطبوعات نروژ و بعدا در دادگاه نروژ 

 ٨٠استات اويل که .  شده بودند، رد کردبرمال
ت نروژ است، در در صد سهامش متعلق به دول

دادگاه تائيد کرد که به مهدی هاشمی رفسنجانی 
از طريق رابطش رشوه داده است تا قرارداد را 

دهی، دولت نروژ با رو شدن رشوه. امضاء کنند
مجبور شد دو مدير ارشد اين شرکت را به اتهام 

وه به شرکِت پوششِی مهدی هاشمی پرداخت رش
ولی مهدی هاشمی . مجبور به استعفاء کند

رفسنجانی با تکيه به قدرت مافيای خانوادگی 
کرد که يک دزد سرگردنه هنوز هم انکار می

در جريان تحقيق نروژيها بارها از مهدی . است
هاشمی رفسنجانی نام برده شد، هر چند در 

مقامات و يا داخل ايران، تقريبا هيچ يک از 
ها به صراحت جرات آنرا نداشتند که نام رسانه

با اين حال دامنه . خانواده رفسنجانی را ببرند
ها و اسناد منتشر شده در نروژ به قدری پيگيری

زياد بود که مجلس ششم در صحنه رقابتهای 
حاکميت، طرح تحقيق و تفحص از ماجرای 

گيری شرکت استات اويل را به تصويب رشوه
در حالی که دادگاه نروژ مديران . انيدرس

شرکت نروژی را محکوم کرد، در ايران با 
فشار مافيای خانوادگی رفسنجانی، کميسيون 
تحقيق، آقای هاشمی رفسنجانی را از اتهامات 
مبرا دانست و اين دزد بی شرم، طلبکار هم از 
کار در آمد و با استفاده از مزايای آقازادگی و 

: اعالم کرد ٢٠٠۴ر ژوئيه خويشاوندی خونی د
با طرح شکايت در داخل و خارج از "... 

ايران، کسانی را که وی را به دريافت رشوه از 
استات اويل متهم کردند، تحت پيگرد قرار 

وی خواستار غرامت و اعاده حيثيت . خواهد داد
  .توگوئی حيثيت خريدنی است". شد
مدير عامل مستعفی شرکت نفتی " فی جل"

ای که به هيات مديره يل در نامهاستات او
شرکت نوشت، ماجرای رشوه به مهدی 

  ...رفسنجانی را چنين توصيف کرد
صحبت با پسر رئيس جمهوری  ا بختوقتی م"

قبلی ايران را به دست آورديم، از آن استقبال 
مهدی رفسنجانی با ما  ٢٠٠١در سال . کرديم

برداری از حوزه مالقات کرد و گفت برای بهره
وی . بپردازيم حق ورودی سلمان، ما بايد نفت

های خارجی اين پول را همه کمپانیافزود که 
پسر رفسنجانی گفت که اين پول را . پردازندمی
نيز  کمپانی خيريه بنيادتوان به می

  ).همه جا تکيه از توفان است.(پرداخت
سپس قرار شد که مهدی رفسنجانی به عنوان  

کت مشاور سياسی شرکت و توسط شر
مشاورتی هورتون در لندن که به وسيله عباس 

شود، پول را دريافت ساله اداره می ٣۴يزدی 
  ).نقل از نامه مدير مستعفی شرکت" (کند

در " اکبر شاه"مهدی هاشمی رفسنجانی پسر 
شرکت ملی شده نفت ايران دارای نفوذ فراوان 
بود و به ياری پدرش در فکر آن بود تا شرکت 

را با الهام از بانک جهانی و نفت ملی ايران 
المللی پول، در متِن تحقِق سياستهای صندوق بين

شرکتهای اقتصادی نئوليبرالی در ايران، به 
نفتی خصوصی متعلق به خانواده رفسنجانی و 

- اين سياست خصوصی. شرکاء بدل کند
های اموال عمومی و نابودی سازی

دستآورد نفت ملی شده ايران در زمان 
، از اعمال ننگيِن ترازنامه دکتر مصدق

اين . فعاليتهای علی اکبر رفسنجانی است
يک اقدامی استعمارگرانه و زدن چوب 
حراج به منابع طبيعی و ملی ايران 

با روی کار آمدن رقيبش احمدی . است
خواهد نژاد که رسما اعالم کرد می
مافيای "وزارت نفت را از چنگ 

پاکسازی کند، مهدی هاشمی " خانوادگی
رفسنجانی پسر علی اکبرخان از ِسمت 
خود در وزارت نفت به عنوان مدير عامل 
سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور 

اين آقازاده پيش از مدير عاملی . استعفاء کرد
سازمان بهينه سازی مصرف سوخت، مدير 
عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات 

وی در ِسمت اخيرش با . دريايی ايران بود
ميليون دالر به کارخانه  ٣١٠اخت طرح پرد

ايران خودرو برای توقف توليد پيکان به دليل 
. آالينده بودن اين اتومبيل موافقت کرده بود

محسن رفسنجانی " اکبر شاه"آقازاده ديگر 
رياست شرکت متروی تهران را به عهده داشت 
که با روی کار آمدن احمدی نژاد باند جديد به 

يا پرداخت و مواضع پاکسازی باند قديم ماف
- کار به اين جا ختم نمی. ها را اشغال کردقبلی

شود، مهدی هاشمی رفسنجانی شريک عمده 
در دوبی است که يکی از " دويست"هتل 
وی در عين . باشدهای دوبی میترين هتللوکس

" جميره"حال شريک عمده ويالهای ساحل 
محسوب   است که از گرانترين ويالهای دوبی

خريد اين ويالها همراه با کسب . شوندمی
به اين ترتيب . باشدرواديد دائمی برای دوبی می

راه فرار از دست خشم مردم ايران را نيز 
هزار  ۴٧٠بهای اين ويال هر کدام . اندساخته

 ١۴اين نرخ تازه مربوط به . ِدرهم به باالست
  .سال پيش است

بلوم "حال به گزارش مجله معتبر اقتصادی 
اره فساد خانواده رفسنجانی مراجعه در ب" برگ
خواری در اين گزارش در کنار رشوه. کنيم

خانواده رفسنجانی در عرصه نفت و ماجرای 
استات اويل نروژ گزارشی تحقيقی توسط 

برلن چاپ شده " المللیشفافيت بين"موسسه 
است که از ايران در کنار ارمنستان، لبنان و 

جهان نام مالی به عنوان فاسدترين کشورهای 
  .برده شده است

استاد دانشگاه ملی دفاع در " ری تکيه"
بيست و پنج سال بعد از : گويدواشنگتن می

انقالبی که منجر به سقوط شاه شد، دوازده 
 ١١٠خانواده مذهبی که با هم خويشاوندی دارند 

- ميليارد دالر توليدات خالص ايران را اداره می
تی و های اقتصادی، صنعکنند و بر سياست
  .رانندسياسی آن حکم می

ثروت خانواده رفسنجانی که در مزارع پسته، 
ساختمان سازی، اتومبيل سازی و شرکتهای 

اند، گذاری کردههواپيمائی خصوصی سرمايه
. اکنون به بيش از ميلياردها دالر بالغ شده است

اين خانواده بانفوذترين خانواده ايران محسوب 
  .شوندمی

نفوذ علی اکبر رفسنجانی : کنداضافه می" تکيه"
طی دو دهه اخير از ساير مقامات بيشتر بوده 

ساله يکی از  ۴٣محسن رفسنجانی . است
فرزندان او مسئول طرح دو ميليارد دالری 

  ۴ادامه در صفحه ...تهران متروی 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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  ...خانواده رفسنجانی
ساله او ياسر رفسنجانی يک مزرعه  ٣٢و پسر 

کند که اداره میپرورش اسب را در لواسان 
. هزار متر مربع آن يک ميليون دالر قيمت دارد

ساله رئيس جمهوری  ٣۴مهدی رفسنجانی پسر 
قبلی ايران که روابط او با شرکت نفتی نروژی 
سبب حمله پليس به اين شرکت شد، قبال يکی از 

  .روسای شرکت ملی گاز ايران بود
ها و های ملی ايران سبب تطميع شرکتثروت

ايران . های خصوصی شده استگذاریسرمايه
هزار کيلومتر مربع، فقط  ۶۵٠با يک ميليون و 

درصد  ٩اندکی کوچکتر از آالسکا است، با 
درصد ذخيره گاز جهان و  ١۵ذخيره نفتی و 

ميليون ايرانی به عنوان مصرف  ٧٠اشتهای 
  . يابدکننده هر روز افزايش می

ائی ای که ميان باندهای مافيدر جنِگ شبنامه
نژاد در اصفهان در سال رفسنجانی و احمدی

درگرفته بود باند احمدی نژاد جزواتی  ١٣٨۴
پخش کرد که در آن فهرستی است از پانصد 
شرکت و موسسه داخلی و خارجی به عنوان 

. اش وجود داشتهای هاشمی و خانوادهدارائی
ها، آماری به در برابر نام هر يک  از شرکت

به ميليون دالر ذکر شده  هاشانعنوان سرمايه
با ارزش (سازی سوختشرکت بهينه. بود

به (، شرکت استات اويل)چهارصد ميليون دالر
متعلق به ) ارزش تقريبی هشت ميليارد دالر

ای های زنجيرهمهدی هاشمی، فروشگاه
ريپابليک در سراسر جهان دارای چهارصد 

به ارزش (شعبه در لندن، نيويورک و پاريس
و شرکت راه آهن شهری ) ن دالرهفتصد ميليو

متعلق به ) به ارزش يازده ميليارد دالر(تهران
به (محسن هاشمی و فروشگاه هاردوس لندن

به عنوان بخشی ) ارزش حدود نه ميليارد دالر
العرب های فائزه هاشمی و هتل برجاز دارائی

متعلق به ) به ارزش يک ميليارد دالر(دوبی
م دوبی، به خانواده هاشمی و خانواده حاک

اضافه ساالنه حدود يک ميليارد دالر از محل 
های خانواده فروش پسته از جمله دارائی

  .هاشمی ذکر شده است
: نوشت ١٣٨٣در سال " بلوم برگ"نشريه 

علی اکبر رفسنجانی امپراتوری مالی خود را "
عالوه بر فرزندانش، توسط اقوام ديگر خود نيز 

هاشميان مدير پسر عمويش، احمد. کنداداره می
عامل شرکت توليد پسته رفسنجان است و اکثر 

ميليون دالری پسته ايران  ٧۶۴صادرات 
  .دردست وی قرار دارد

احمد برادر بزرگتر او که اکنون بازنشسته شده 
است، مديريت مجموعه صنعتی سرچشمه، 

. بزرگترين معدن مس ايران را برعهده داشت
ر قم بود محمود برادر ديگر رفسنجانی حاکم شه

برادرزاده . شودکه واشنگتن ايران محسوب می
ساله عضو کميسيون  ۴٣او علی هاشمی 

های نفتی نظارت انرژی است که بر سياست
دوست برادر زن رفسنجانی، محسن رفيق. دارد

که راننده خمينی هنگام ورود به ايران بود، 
سرپرستی بنياد مستضعفان، بزرگترين سازمان 

  .ه عهده داشتخيريه جهان را ب
اين بنياد که بر اساس مصادره اموال و 
شرکتهای خارجيان و دوستان شاه ايجاد شده 
بود، يک سوم اقتصاد ايران را در دست داشت 

های های تروريستشود که هزينهو گفته می
شده المللی از طريق اين بنياد پرداخت میبين

ميليارد دالر  ١٢اين بنياد هم اکنون . است
  .دارد سرمايه

خانواده رفسنجانی يک غول مافيائی مالی در 
اين خانواده برای غارت ايران . ايران است

دست اقتصاددانان هوادار نئوليبراليسم 
استعماری را در ايران باز گذارد تا جاده غارت 

المللی ايران توسط بانک جهانی، صندوق بين
. پول و سازمان تجارت جهانی را هموار کنند

اِی انديشمنداِن نئوليبرالِی استعماری هدارودسته
ها که از مريدان و در ايران نظير زيباکالم

مبلغان سياستهای رفسنجانی بودند و هستند 
مورد حمايت هاشمی رفسنجانی بودند که 

رفسنجانی با اجرای . اندهوادار اسارت ايران
سياستهای امپرياليستی در ايران موجی 

حاضر نيستند مشکوک زائيد که " طلباصالح"
در مقابل امر و نهی امپرياليسم به ايران 

زيرا اين ايستادگی به سياستهای . ايستادگی کنند
نئوليبرالی که سياست درهای باز برای فرار 

زند و مانع ثروتهای مردم ايران است صدمه می
شود که ايران به حلقه ممالک نيمه مستعمره می

مرگ رفسنجانی ضربه سختی به . بدل شود
خواهند با امپرياليسم مصالحه کسانی بود که می

البته . کنند و جبهه ياران وی را تضعيف کرد
هنوز مشتی فريب خورده و نادان سياسی هستند 
که با شعارهای انحرافی به حمايت از اين 

برخاستند و تمام " اصالح طلب آزاديخواه"
تجربه و واقعيات تاريخ ايران را به مزبله 

با توسل به دامان رفسنجانی و  .تاريخ افکندند
آيد و نه باند وی نه دموکراسی به ايران می

دموکراسی و آزادی تنها برگور . آزادی
  . ها قابل بناسترفسنجانی

   
***** 

  
  ...بيانيه كنفرانس جهاني احزاب 

انقالبات پرولتری در کشورهای امپرياليستی و 
داری بوجود آمده و در کشورهای سرمايه

و مستعمره منجر به انقالبات وابسته 
دموکراتيک مردم تحت رهبری پرولتاريا و 
زير پرچم انترناسيوناليسم در کشورهای وابسته 

 .و مستعمره منجر گشت
گيری پيروزی انقالب اکتبر منتج به شکل

احزاب کمونيستی جهانی و ايجاد انترناسيونال 
کمونيستی با هدف از نو سازماندهی کردِن  

ر دنيا و تدارک و رهبری انقالب پرولتاريا د
  . جهانی، گشت

  
 رهبران انقالب سوسياليستی -لنين و استالين 

با استقرار اتحاد جماهير شوروی و ايجاد 
سوسياليسم، طبقه کارگر، دهقانان، زنان و 

- های ارزشمندی در زمينهها به  پيشرفتخلق
 در پی. های مادی و فرهنگی دست يافتند

و برنامۀ اقتصادی   ستیصنعتی شدن سوسيالي
عمومی بر ابزارهای مالکيت  سوسياليستی،

توليد در روستاها، کارگران به رفاه بيشتری 
برنامۀ اقتصادی سوسياليستی نقطۀ .  دست يافتند

هرج و پايانی برمناسبات توليد کاپيتاليستی و 
  .کهنه نهادنظام ميراث  حاکم   مرجِ 

طبقۀ و ايدئولوژی  فنی ارگر به لحاظکطبقۀ 
در پی . بيکاری از ميان رفت. مترقی گشت

برقراری سوسياليسم  برابری زن و مرد نيز 
پيشرفت کرده و زنان در مديريت و هدايت 

  . کشور سهيم گشتند
ها با ارادۀ آهنين حمالت غضبناک امپرياليست

خواستند برده ها که ديگر نمیکارگران و خلق
  .باشند، خنثی شد

اسی و وحدت دولتهای آنها دربرابر قدرت سي
  .  سوسياليستی شکست خوردند

و ١٩٣۶قانون اساسی سوسياليستی سال 
نازی،  –پيروزی بر درنده خويان فاشيست 

بسياری از کشورها را بسوی خود جلب نمود و 
سرانجام به آزادی بسياری از کشورها و 
استقرار نظام دموکراتيک خلقی انجاميد، که از 

  .ی جهان بوددستاوردهای بزرگ  خلقها
انقالب سوسياليستی اکتبر تا به امروز يکی از 
رويدادهای تاريخی بسيار پر اهميت همراه با 
درسهای پرارزش زيادی برای مبارزات 

- پرولتری و خلقهای تحت ستِم جهان بشمار می
 .رود

عنوان يک رويداد ه انقالب سوسياليستی اکتبر ب
تاريخی عصر خود، امروز از اهميت زيادی 

  . باشدمند میرهبه
که انقالب کبير شوروی گواهی است بر آن 

انقالب تنها آرزوی خلق نيست، بلکه امری 
است ممکن و ضروری تا بر حکومت 

ای نوين که در بورژوازی چيره گشته و جامعه
شوند، آنهايی که امروز هيچ محسوب می" آن 

 .و دنيا را تغيير بُنيانی دهند" همه چيز گردند
از اين رويداد بزرگ، تضادهای  ها پسسال

های سرمايه داری وخيم تر اساسی و نارسايی
گشت، و اين درحالی است که نيروهای انقالبی 
طبقۀ کارگر و خلق ها در سطح جهانی ُرشِد 

  .اندعينی نموده
سرکوِب اکثريت  و با توجه به غارت، استثمار

های جامعه، فقر و گسترش نابرابری، جنگ
گرانۀ امپرياليستی، جنگ چپاول گرانه وغارت

ای صاحبان سرمايه که های استثمارگرانه عده
به غارت مشغول هستند تا بيش از  انگل وار

ده شود، نابودی شان افزوپيش بر ميزان سرمايه
 تاراِج از نوع ، دسترنج و دستآوردهای کارگران

 سامانهتوسط  نابودِی محيط زيست ،استعمارنو
رد نامبرده، ايدۀ انقالِب موا...سرمايه داری،

تر اهميت پرولتری را امری کامال جايز و حائز
  .کندمی

داليل ضرورت انقالب امروز وزين تر از 
از هر  ترمادی  آن پيشرفته هميشه و شرايط 

گذار به يک نظام اجتماعی . باشندزمان می
تی الزم و مبرم برای رضرو جديد و بهتر،

- وسط سرمايهطبقات استثمار و سرکوب شده ت
که تنها پيکار " مشکل آشکاری. "داری است

، های زحمتکشان و ستمديدگانمشترک توده
  .آنرا خواهد داد" پاسخ"

پاشی شوروی و ديگر کشورهای وشکست و فر
سوسياليسم، در . سوسياليستی ضربۀ بزرگی بود

اما شکستی . ای، شکستی را متحمل شدمرحله
برای رسيدن که نه دستآوردهايش را و نه تالش 

در حقيقت نه انقالب . کندارزش میبه آن را بی
اکتبر و نه سوسياليسم پرولتری، بلکه خيانِت 
رويزونيسم و اپورتونيسم به منافع و آرمان های 

  .طبقۀ کارگر موجب شکست شوروی گشت
 امان،ضد کمونيستی بی  با وجود تبليغات

  ۵ادامه در صفحه ...داری سرمايهاستثمار 

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...كنفرانس جهاني احزاب  بيانيه
و بربريت امپرياليسم که تنها فقر و 

آفريند، ها را میو جنگ  بدبختی،غارتگری
 .حياتش رو به زوال است

اکنون ما در عصر بيدارِی سياسی طبقۀ 
ها و جوانانی، که ديگر فشار و کارگر، خلق

داری و امپرياليسم را يوغ  تحميلی سرمايه
مبارزه با  نها در مسيرآ. تابند، هستيمبرنمی
ها، استثمار، نابرابری، فقر، ارباب بحران

- منشی، دخالت و تهاجم امپرياليسم گام بر می
  . دارند

گردد آگاهی توده، مشخص می در راستای رشد
- در سرمايه. تواند ادامه يابداين روند نمی که

داری آزادی وجود ندارد و نياز مبرمی به 
هاِی اقتصادِی، تغييری بنيادی بر ويرانه

- اجتماعِی، اخالقِی و محيط زيستِی موجود، می
بايستی نقطۀ پايانی برجناياتی که باشد و می

نقطۀ پايانی . ها است، نهاد هزينۀ آن رنج انسان
داری که در سرمايه انحصاراتسلطۀ  بر

حداکثر " ساختارش تنها تسليم و اطاعت برای
  .شناسدرا می!" سود بُردن

کسب قدرت  اين تغيير بنيادين،نقطۀ آغازين 
توسط  سياسی توسط پيشروترين طبقۀ جامعه،

نيروی پيشگام در سياست، عمل، فکر و 
با . باشدتوسط پرولتاريای مدرن می اخالق،

رفرميستی و  های رويزيونيستی،نظريهتوجه به 
اپورتونيستی که دردناک ترين شکست طبقۀ 
کارگر را موجب گشتند، ضرورت انقالب 

لتری، امروز بيش از هر زمان به عنوان  پرو
تنها راه حل و گزينۀ نهايی عليه استثمار و 

  . شودها احساس میسرکوب خلق
داری در بحران طوالنی و عميِق کنونی سرمايه

ها در سطح جهانی و رشد دامنۀ اين بحران
مانعی  سرمايداریکنند که ثابت میآينده، 

ۀ جامعه بزرگ در راه پيشرفت نيروهای مولد
است و تنها راه برای برون رفت از اين مانع، 

  . انقالب است
شود آن است مبرمی که امروز طرح می پرسش

شود؟ ديکتاتوری که کدام گزينه انتخاب می
  انحصارات مالی و يا ديکتاتوری پرولتاريا؟

انقالب پيروزمندانۀ اکتبر نشان داد، که طبقۀ 
هبری کارگر توانايی بدست گرفتن قدرت و ر

انقالب اکتبر . جامعه را بدون بورژوازی دارد
ای را ها نقش تعيين کنندهنشان داد که کمونيست

  .بايستی برعهده گيرندتوانند و میمی
ها، آموزد که کمونيستانقالب اکتبر به ما می

بايست پرولتاريای آگاه و جوانان انقالبی، می
ۀ ها، توشجوهرۀ اين انقالب را به عنوان آموزه

  ودــــدر مبارزات خ. ادامۀ مبارزات خود سازند
مرزبندی کرده،  )فرصت طلبی(با اپورتونيسم 

از آن پرهيز جويند و پرولتاريای جهان را زير 
  . لنينيسم متحد سازند–پرچم مارکسيسم

اجازه دهيد صدمين سالگرد انقالب سرخ اکتبر 
را در هر کشوری که هستيم، متحد،مصمم و 

انقالب کبير اکتبر  از. بگيريم رزم جويانه جشن
بعنوان نماد رخداِد جاودانه و فناناپذيِر عصر 

فرصت را مغتنم . معاصر تجليل به عمل آوريم 
جهانِی  اهميت و جايگاه غيرقابل انکار شمرده،

اساسی و بنيادی  انقالِب پرولتری را برای تغيير
  .جهان برجسته سازيم

گونه که کجای جهان که هستيم آن بيائيد در هر
شايسته است صدمين سالگرِد انقالب 

جشن  ٢٠١٧سوسياليستی اکتبر را درسال 
هرنقطۀ دنيا که  در. بگيريم و آن را پاس بداريم

 ها و نيروهایستيم کارگران و کمونيسته
مبارز را با برگزاری مراسم سالگرد، دعوت 
به سمينارها، تجمعات و هر حرکت الزم ديگر 

م ضرورِت کمونيسم، سازماندهی کنيم و لزو
که توان متحد  بعنوان تنها نيروی مقاوم و پايدار

ساختن نيروهای انقالبی و رهبری انقالب 
خاطرنشان  سوسياليستی در جهان دارد، را

  .سازيم
ها ما از همۀ فعالين سياسی سوسياليست، اتحاديه

- دهقانان، سازمان و سنديکاها، جوانان ، زنان،
ای کشورهای جهان ها و احزاب بومی و منطقه

که بر سر اصول و مبانی اساسی توافق نظر 
کنيم که به ما بپوندند تا همگام دارند، دعوت می

ها و با هم، رزِم مشترِک جهانی کمونيست
هاِی کارگری جهانی را با توانايی و جنبش

  .قدرتی بيشتر، بازسازی و به پيش بريم
اجازه دهيد، يکصد سال پس از پيروزی 

شوروی به رهبری " ندَر آسایحماسۀ تُ "
مان را، بلشويکها، بار ديگر باورمان و آرمان

که  انقالب و سوسياليسم تنها جايگزين و بديل  
 مطمئن در برابر بربريت امپرياليسم است، را

  .بيان داريم
  !زنده باد انقالب کبيرسوسياليستی اکتبر

  !لنينيسم –زنده باد مارکسيسم 
  !نزنده باد پرولتايای جها

  ٢٠١۵اکتبر - کيتو
های و سازمان  المللی احزابکنفرانس بين

  لنينيست –مارکسيست 
(IKMLPO)  

***** 

  
  

  ...شرق امپرياليسمسياست اقتصادي 
آنها هنوز . حلزونی خويش ادامه می دهند

اند با رويزيونيسم تسويه حساب کرده و نتوانسته
  .حقيقت بازگردند شاهراهبه 

و به سمت شرق و سياست توسعه طلبی نات
بلعيدن تک تک اين کشورها و محاصره روسيه 
ی تضعيف شده، نشان می داد و می دهد که 
برخالف تبليغات کسانی که از دانش مبارزه 
طبقاتی دست شسته اند، هدف امپرياليسم غرب 

بخوانيد "(سوسياليسم واقعا موجود"نابودی 
و ) رويزيونيسم حاکم و سرمايه داری دولتی

نبود، بلکه تجزيه " لح پايدارص"ايجاد 
فدراسيون روسيه، دست يابی به مواد اوليه و 

اين تضاد . سرزمينهای وسيع اين کشور بود
ميان امپرياليستها که دائمی و پايدار است، خود 
را به بهترين وجهی در نزاع ميان روسيه و 

سياست تجزيه فدراسيون . آمريکا نشان می دهد
يه منجر شده و روسيه به تضعيف سياسی روس

نفوذ امپرياليستهای غرب را در ممالک مجاور 
ما با اين وضعيت از . روسيه افزايش داده است

جمله در ممالک بالتيک، گرجستان و آذربايجان 
که همه قربانيان سياستهای نئوليبرالی اقتصادی 

اين توسعه . سرمايه داری هستند روبرو هستيم
وازن جديد طلبی امپرياليسم غرب که بر اساس ت

نيروها صورت می گيرد، مغاير موافقتنامه 
های ميان سوسيال امپرياليسم شوروی 
گورباچفی با امپرياليستهای غرب پيرامون حفظ 

ولی از چه وقت تا حاال . وضع بعد از توافق بود
قرار بوده است که با تغيير زور و توان و 
قابليتهای يک طرف، وفاداری به موافقتنامه 

غذ از اعتبار ابدی برخوردار های روی کا
  باشند؟ 

امپرياليسم غرب با اين آگاهی يوگسالوی را 
تجزيه نمود، به ليبی دست اندازی کرد، عراق 
را به اسارت در آورد و سرانجام با سياست 
تهاجمی و افسار گسيخته و مغرورانه خويش در 
امور داخلی  کشورها دخالت کرد و فاجعه 

از نفوذ امپرياليسم  سوريه را به بار آورد تا
تضعيف شده روسيه در مولداوی، اوکرائين و 

محاصره . دريای مديترانه و خاورميانه به کاهد
اقتصادی روسيه و تحقير اين کشور به عنوان 
قدرت درجه دوم و تحريکات مرتب عليه آنها 
سرانجام نتوانست امپرياليسم روسيه را به زانو 

روسيه در اين مدت امپرياليسم . در آورد
توانست قدرت نظامی خويش را افزايش دهد و 
بر وضعيت اقتصادی و سياسی خويش غلبه 

امپرياليسم روسيه از موضع ضعف بارها . کند
به امپرياليسم آمريکا و غرب پيشنهاد کرده است 
که وی را در مسايل جهانی به بازی بگيرند و 

آنها برای . دست نيازند" خودسرانه"به اقدامات 
ه سازش در مورد قرارداد هسته ای نمونه ب

ايران اشاره می کنند و فاجعه سوريه را 
محصول زورگوئی آمريکا و عدم توافق آنها با 

اين رقابت و تبانی در . روسيه عنوان می کنند
عرصه جهانی ادامه دارد و در داخل اروپا نيز 
به جبهه بندی ميان ممالک اروپائی منجر شده 

ه روسيه در گذشته ممالکی که زير سلط. است
قرار داشتند نظير لهستان و جمهوری های 
بالتيک از متحدان دست به سينه آمريکا و 

  خواهان تشديد تضاد با روسيه و مقاومت در
مقابل اين کشور هستند، در حاليکه ممالک  

غرب اروپا از جمله اتريش، يونان، و محافل 
قدرتمندی در آلمان و ايتاليا از نزديکی و 

دوری . با روسيه صحبت می کنند همکاری
جغرافيائی آمريکا از اروپا موجب شده که 
بيشتر ممالک غرب اروپا از اين سياست صدمه 

  .ببيند
در شرايط کنونی کشور روسيه، امپرياليسم 
تضعيف شده است که می کوشد از زمين 

اين امپرياليسم خواهان تبانی و رقابت . برخيزد
با آمريکاست و در شرايط کنونی برای وی 

. جنبه تبانی اهميت دارد تا بتواند نفس تازه کند
اين امپرياليسم برای مقابله با نيروی افسار 
گسيخته و تهاجمی امپرياليسم غرب خود را به 

چين نزديک می کند تا با همکاری امپرياليسم 
  ۶ادامه در صفحه ...     ليسمبا اين امپريا

 کنيم تجليلايران سال مبارزه ضد رويزيونيستی در  ۵٠ از ميراث انقالبی
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  ...شرقامپرياليسم سياست اقتصادي 
جديد نوخاسته بتواند در مقابل قدرت عظيم 
اقتصادی، سياسی و نظامی آمريکا مقاومت 

خطری که اکنون صلح جهانی و حقوق . کند
ملتها را تهديد می کند از جانب روسيه و چين 
نيست از جانب امپرياليستهای غرب به 

اين وضعيت . پرياليسم آمريکاسترهبری ام
است که بايد مبنای تحليل مشخص از شرايط 

  .   مشخص قرار گيرد
امپرياليسم نوبرخاسته چين که با نقاب 
سوسياليسم مانند روش خروشچف به ميدان 
آمده است و سرمايه داری را در چين با نقاب 
سوسياليسم مستقر ساخته و به صدور سرمايه 

تکيه سياستهای خويش  به جهان مشغول است،
را بر رشد اقتصادی قرار داده و محتاطانه به 
پيش می رود و می خواهد در تمام زمينه ها 
عقب ماندگی های اقتصادی، علمی، نظامی و 

. سياسی خويش را نسبت به غرب جبران کند
امپرياليسم چين با اساتيد مکتب اقتصادی نئو 
ليبرالی به مشاوره نشستند و سياستهای 

تثماری آنها را با نقض حقوق کارگران و اس
تشديد درجه استثمار آنها و ميدان دادن به 

. مالکيتهای خصوصی متحقق گردانيدند
سياست نئو ليبرالی اقتصاد دانان مکتب 
شيکاگو پايش در سرزمين چين نيز باز شد و 

دولتمردان . هر روز گسترش بيشتری می يابد
رويارو  چين تالش وافر دارند از درگيريهای

با امپرياليسم قدرتمندتر غرب خودداری کنند و 
به برنامه درازمدت برای تسلط سياسی خويش 

بروز تصادمات زودرس جهانی . دست بزنند
در شرايط مشخص کنونی به نفع امپرياليسم 

نفوذ آنها در سراسر جهان به ويژه . چين نيست
اين امپرياليسم . در آفريقا کامال مشهود است

ان تبانی و رقابت با آمريکاست، نيز خواه
زيرا در بسياری زمينه های با آنها منافع 

ذخاير ارزی بيليون دالری چين . مشترک دارد
نوعی روابط همسرنوشتی ميان دو کشور 

  ولی نفوذ چين در آفريقا که. ايجاد کرده است
بر بسياری منابع اوليه با سياستهای توسعه  

ته است و اقتصادی صنايع زيربنائی دست ياف
يا ساختمان تنگه نيگاراگوئه در قاره آمريکا 
که به موازات تنگه پاناما توسط چين ساخته 
می شود، موجبات نگرانی امپرياليسم آمريکا 

سياست نوين . وژاپن را فراهم کرده است
امپرياليسم آمريکا در تسليح ژاپن، تحريکات 
عليه کره شمالی، تکيه بر منافع راهبردی اين 

ليسم در اقيانوس آرام که آنرا برای امپريا
حريم امنيت خود مهم جلوه می دهد و خود را 
بخشی از ممالک اين منطقه جا می زند برای 

امپرياليسم . مقابله با چين انتخاب شده است
غرب با تجاوز به عراق و ليبی، دخالت در 
امور داخلی آفريقا در نيجريه، نيجر، مالی، 

صره اقتصادی محا... سومالی، سودان و 
ايران، دست امپرياليسم شرق را از منابع نفت 
و گاز آفريقا و خاورميانه کوتاه کرد و چين را 
تحت فشار قرار داد و اين امر خود موجبات 

روسيه . نزديکی روس و چين را تسريع کرد
مصمم است منابع سوختی چين را از طريق 

  . نفت و گاز خويش تامين کند
بله با تحريکات آمريکا چين می خواهد به مقا

آمريکا در . در جنوب شرقی آسيا بپردازد
جنوب شرقی آسيا در پی ايجاد جبهه مشترکی 
از ممالک استراليا، نيوزلند، فيليپين، اندونزی، 

است ...  سنگاپور، کامبوج، ويتنام، ميانمار و
که آنها را حتی با تحت فشار قرار دادن، انجام 

د تضادها و تکيه کودتا در اين کشورها، تشدي
بر اختالفات آنها با چين، به مواضع خويش 

چينی . بکشاند و آنها را بر ضد چين بسيج کند
ها برعکس تالش دارند با نزديکی به کره 
جنوبی، ميانمار، جزيره تايوان، هند و پاکستان 

اين دسيسه های امپرياليسم توسعه طلب و ... و
 يک مبارزه. مهاجم آمريکا را خنثی کنند

ديپلماتيک گسترده در اين منطقه آغاز شده 
با توجه به اين وضعيت سياسی در . است

منطقه است که بايد تالشهای چين و روسيه را 
در زمينه ايجاد يک جبهه وسيع ضد تجاوز و 
دخالت از جانب امپرياليسم غرب به رهبری 

اين اقدامات گرچه که در . امريکا ارزيابی کرد
ا امپرياليسم غرب کادر تبانی و رقابت ب

صورت می گيرند، ولی در شرايط مشخص 
کنونی که مانعی در مقابل تهاجم وحشيانه و 
لجام گسيخته امپرياليسم آمريکا ايجاد می کنند، 
مثبت اند و امکان بروز جنگ را به تاخير می 
اندازند و اين به نفع خلقها و ممالک جهان 

ا اين امر دست ما را باز می گذارد تا ب. است
شعار صلح طلبی و ايجاد جبهه وسيعی از 
صلحجويان جهان، جبهه وسيع ضد جنگ در 
سراسر جهان ايجاد کنيم و زمينه روانی 

  .دستيازی به جنگ و تجاوز را کاهش دهيم
مبارزه برای صلح در جهان هرگز نافی 
مبارزه طبقاتی برای کسب قدرت سياسی در 

ولی مبارزه با سياست . هر کشور معين نيست
تهاجمی امپرياليسم توده مردم را عليه آنها 
بسيج کرده و به ممالک مستقل و مترقی و يا 
انقالبی امکان تنفس و تقويت خويش را می 
دهد و دامنه فعاليت امپرياليستها را محدود می 

تمام اين مقدمات مثبت بايد در خدمت . نمايد
ايجاد شرايط مناسب در عرصه داخلی و 

ت سياسی از جانب خارجی برای کسب قدر
  .کمونيستها قرار گيرد

  
***** 

  
  

  ...یسانسور و اختناق سازمانيافته
مديريت "کنند و يا به حذفيات نظارت کامل می

-مشغولند و کارمندان را آموزش می" محتوی
دهند تا بتدريج انگيزه و احساسات الزم و حس 

. ششم را برای انجام مميزی به دست آورند
کنند، جنبه قداماتی که آنها میهيچکدام از اين ا

اقدامات آنها . قانونی و مبنای حقوقی ندارد
- هيچکس نمی. خودسرانه و غيرقانونی است

. داند تصوير عريان چگونه تعريف شده است
سازی شود آثار زيبای هنری در مجسمهآيا می

حذف " اثر عريان"و يا نقاشی را به عنوان 
مانی که به شود سربريدن را تا زکرد؟ آيا می

نفع داعش است و از آن استفاده تبليغاتی برای 
کند و بخشی ايجاد هراس، رعب و وحشت  می

از سياست راهبردی جنگ روانی آنهاست، 
سال که شکست  ۶مجاز دانست و بعد از 

سياست امپرياليستها در سوريه روشن شده و 
اش را به انجام رسانده و تاريخ داعش وظيفه

به پايان رسيده است، مصرفش در سوريه 
تصاوير جنايات داعش را که توسط ممالک 

اند حذف کرد و مانع شد که ناتو فربه شده

اتهام و "بوک داعش افشاء شود؟ عمال فيس
ولی روشن نيست . کنندرا حذف می" دروغ

مناديان آزادی و "چه مفهمومی از نظر اين 
. است" دروغ"و يا " اتهام" "دموکراسی

فشاء جنايات امپرياليسم و روشن است که ا
" اتهام"صهيوينسم از نظر ارتجاع جهانی 

شود و حال اين عده سانسورچی محسوب می
اند گلوبال يک قيچی همه فن حريف پيدا کرده

که هرآنچه مورد پسندشان نيست سانسور 
  . کنند

زبان خارجی از جمله  ۶٠در برلين برای 
ندان، اين کارم. اندفارسی کارمند استخدام کرده

کارمندان عادی نيستند و بايد در سانسور و 
بوک جنايات ضد دموکراسی و آزادِی فيس

هيچ ايرانی با وجدان و سالِم . سهيم شوند
تواند وظايفی را که شاغل در اين شرکت، نمی

به عهده گرفته است با نياز به دريافت کار و 
  . کسب شغل توجيه کند

در اين مرکز دو نوع گروه ايرانی 
يا مستخدم . اندودفروخته رخنه کردهخ

بوک هستند و توسط مسئوالن بالواسطفه فيس
استخدامی با همان شرايط بازجوئی و شيوه 
تفتيش عقايد استخدام شده و مورد اعتمادند و 

های سياسی خودفروخته ايرانی و حتی يا گروه
عوامل جمهوری اسالمی هستند که در اين 

سازماندهی از  اند و باتشکيالت رخنه کرده
درون و بيرون در پی حذف مخالفان و 
سازمانهای سياسی مترقی و انقالبی ايران 

دارودسته حزب کمونيست کارگری و . هستند
عمال کردهای ناسيونال شونيست هوادار 
صهيونيسم و تجاوز به ايران از جمله اين 

- با اشاره آنها و بسيج نوچه. ايرانيان هستند
بوک افشاءگران ور فيسهايشان، دستگاه سانس

گذارد تا اين جريانها را تحت فشار می
رهبران فاسد و " انقالبی"عکسهای لخت 

مريدان منصور حکمت را از آلبوم تصاوير 
خود حذف کنند و يا از افشاء رهبران ناسيونال 

" جيک و پيک"شونيست کرد که با اسرائيل 
آنها تصاوير دختران . دارند خودداری نمايند

ويتنامی توسط بمبهای ناپالم آمريکائی سوخته 
. زنندمیانگيز و عريان جا را تصاوير شهوت

ماموران رژيم جمهوری اسالمی نيز که در 
اين جبهه واحد با حزب کمونيست کارگری 

کنند، تصاوير گورخوابان را در همکاری می
ايران به عنوان تصاوير مشمئز کننده که 

-نها میدار شدن وجدان انساموجب جريحه
آيند شود، تصاوير ناراحت کننده و ناخوش

بوک خواهان حذف آن قلمداد کرده و از فيس
. کنداين قصه دارد سردراز  پيدا می. شوندمی

جاسوسان حزب کمونيست کارگری که در اين 
اند تا کميسيون مشورتی برای سانسور نشسته

به آن حدی پيش خواهند رفت که به جز عمال 
- را به ياری اسرائيل و فيس خودشان سايرين

سازی بوک با پروندهبوک از صفحات فيس
-حذف کنند با اين تصور واهی که گويا می

توانند افکار صهيونيستی، هانتيگتونی و ضد 
اسالمی و ضد ايرانی خويش را به تنهائی در 

" زاکربرگ"بوک با دست حمايت عرصه فيس
ست بوک در پی آن افيس. بتازانند و تبليغ کنند

که تنها مطالبی را که در جهت حمايت از 
امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم هستند، رواج 

. دهد و به شستشوی مغزی دست بزند
  ٧ادامه در صفحه ... بوک فيسکارمندان 

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



   ،  
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  ...یسانسور و اختناق سازمانيافته
چه به صورت مستقيم و چه آنها که از طريق 
شرکتهای خصوصی برای انجام وظيفه 

شوند، ور و توزيع دروغ استخدام میسانس
فرقی با عوامل سرکوب در رژيمهای حاکم و 

  . يا جاسوسان امنيتی آنها ندارند
در ) موج آلمان(راديوی آلمانی دويچه وله

چارچوب نزاع امپرياليستها سند زير را در 
رساند بوک و نقشی که به انجام میافشاء فيس

رش و يک نگاه به اين گزا. منتشر کرده است
سند نقش سانسور امپرياليستی و حمايت 

دهد که هرآنچه مطابق صهيونيستی نشان می
ميل صهيونيستها و امپرياليستها نيست از 

امروز . شودبوک حذف میصفحه فيس
و سپس  هاها هستند و فردا فلسطينیويتنامی
  . هاايرانی

انتقاد روزنامه نروژی از زاکربرگ، مدير "
 زنامه نروژیسردبير رو فيسبوک

 مارک زاکربرگ را به سوء ،"پستن آفتن"

  

  
علت اين . استفاده از قدرت متهم کرده است

اعتراض حذف عکسی از جنگ ويتنام در 
کی از مطالب اين روزنامه در فيسبوک بوده ي

  .است
نامه اسپن اگيل هانزن، سردبير روزنامه 

که در ) Aftenposten" (پستن آفتن"نروژی 
گونه  وبسايت اين روزنامه منتشر شده است اين

مارک زاکربرگ عزيز، من «: شود آغاز می
کنم ولی تو من را  در فيسبوک تو را دنبال می

  ».شناسی نمی
اين نامه نگرانی خود از گستره قدرت  او در

بزرگترين شبکه اجتماعی و سرخوردگی و 
خشم از تصميمات فيسبوک را ابراز کرده 

هانزن در اين نامه مارک زاکربرگ را . است
خوانده و معتقد است " بزرگترين ناشر جهان"

  .کند که او از قدرت خود سوء استفاده می
است که  علت نوشتن اين نامه گزارش آنالينی

بر صفحه خود در " پستن آفتن"روزنامه 
تصوير اول اين . فيسبوک منتشر کرده بود

مطلب که به عکاسی جنگ پرداخته، عکس 
ای از جنگ ويتنام بود که کيم  شده شناخته

ای ويتنامی را در حال فرار  فوک، دختر بچه
  .دهد پس از يک حمله با ناپالم نشان می

وی برهنه بودن اما تمرکز فيسبوک تنها بر ر
شبکه . دختر بچه حاضر در عکس بوده است

اجتماعی فيسبوک در يک ايميل به روزنامه 
ها خواسته بود که  نروژی اخطار داده و از آن

پس از . عکس را حذف يا شطرنجی کنند
اعتراض عمومی نويسندگان اين روزنامه، 
گردانندگان فيسبوک امکان ارسال مطلب از 

در فيسبوک را  حساب کاربری روزنامه
  .مسدود و عکس را حذف کردند

هانزن در نامه سرگشاده خود در انتقاد از 

با وجود اينکه من «: تصميم فيسبوک نوشت
سردبير بزرگترين روزنامه نروژ هستم 

امکان ) مارک زاکربرگ(متوجه شدم که تو 
های  گيری ايجاد محدوديت در تصميم

  ».ای من را داری  تحريريه
ين فيسبوک تفاوتی ميان عکس بر اساس قوان

تاريخی جنگ و پورنوگرافی کودکان وجود 
عکس مورد بحث از جنگ ويتنام نقش . ندارد

های انتقادی  گيری بحث به سزايی در شکل
درباره عمليات ارتش آمريکا در جنوب شرقی 

  .آسيا داشت
از «: نويسد هانزن خطاب به زاکربرگ می

ه نظر من، تو از قدرت خود سوء استفاد
برايم باورش سخت است که درباره . کنی می

  ».اين تصميم زياد فکر کرده باشی
  "وله دويچه"
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) توفان(سياسی حزب کار ايرانمستخرجی از گزارش 
.ايران به کنگره پنجم حزب کار اوضاع -بخش نخست 

جهان

سياست اقتصادی امپرياليسم 
  اششرق و جبهه

امپرياليسم روس بعد از فروپاشی، مورد 
هجوم سرمايه های مالی امپرياليستهای غرب 
قرار گرفت و مدتها به بحران درونی دچار 

خل تمام اقمار امپرياليستهای غرب به دا. بود
ابر قدرت سوسيال امپرياليسم شوروی نفوذ 
کردند و توانستند آنها را به سمت خود جلب 

آنها در همين دوره سياستهای نئو . کنند
" بازار آزاد"ليبرالِی اقتصادی سرمايه داری 

را به روسيه و اقمار سابقش تحميل کردند و 
دست سرمايه داران روسی و بومی اين 

دان خارجی آنها را در غارت کشورها و متح
دسترنج پرولتاريای روسيه و پرولتاريای 

تتمه حقوق . ممالک اروپای شرقی باز گذاردند
کارگران در اين ممالک بر باد رفت و امر 

سازی ها با پشتکار به پيش برده خصوصی
  . شد

احزاب رويزيونيستی در اين کشورها يا منحل 
ای بی شدند و يا به صورت سوسيال دموکراته

  ٥دامه در صفحه ...    رنگ و بو به زندگی

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

به ما کمک مالی . 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، . نيازمنديمبرسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند 

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

مافيائی در  یسانسور و اختناق سازمانيافته
  شبکه مجازی

های مدرنی که برای سانسور و افکارعمومی ما در شماره قبل توفان در مورد شيوه
ه به دست آمده ک یديدو حال همان برداشت را با اسناد جنوشتيم  ،برندسازی به کار می

اند در شهر برلن در آلمان فدرال که بر اساس اسنادی که منتشر شده. کنيماست کامل می
شهری جهانی بوده و در آن مليتها با زبانهای گوناگون در مرز شرق و غرب، شمال و 

کارمند " مرکز تلفن"شرکت خصوصی برای محلی به نام يک کنند، جنوب زندگی می
دانند، زيرا اند هنوز نام شرکت را درست نمینها که به استخدام درآمدهآ. کنداستخدام می

. گيردهمه چيز بر اساس فرمان از باال، مخفيانه، با بازرسی و نظارت کامل صورت می
اختراع مفهوم جالبی برای سانسور است که محتوی را "(مديريت محتوی"برخی آنرا 
اگر به . نامندمی" زدائی ديجيتالیشغالآ"و برخی ديگر آنرا ) توفان-کندمديريت می

" آزادانه و بدون قيد و شرط"زبان قابل فهم برای همه صحبت کنيم همان اجرای 
آزادانه و به صورت دموکراتيک و بر اساس وظيفه اين عده اين است که . سانسور است

- سفارشات از خارج دريافت کنند و در خدمت شرکت سفارشاصل عرضه و تقاضا، 
شود، صفحات مجازی متعلق به اين شرکت را به آنها، که مشتريشان محسوب می دهنده

از . از تبليغات و مسايل نامطلوب و مضر برای اين شرکت، مرتب تصفيه و پاک کنند
جانب اين شرکت خصوصی يک کميسيونی مسئول پاکسازی تارنمای معيينی می گردد 

شرکتی که در . ن تارنما حذف کند را در اي" نامطلوب"و " نامربوط"تا مسايل مشخص 
) Arvato"(آرواتو"، تحت عنوان کندو فعاليت میآلمان برای اين منظور به وجود آمده 

دهد، اين شرکِت خدماتی که در واقع خدمات برای سانسور ارائه می. استگشته مشهور 
ين ا. باشدمی) Bertelsmann"(برتلزمن"ای صهيونيستی شرکِت دختِر انحصار رسانه

بوک مامور است که در خدمت اين شرکت، شرکت خصوصی از طرف شرکت فيس
ناقضان "، "آنارشيستها"، "خرابکارها"، "ناراضيان"، "تروريستها"مخالفان، 

از . بوک آلوده شود، پاک کندرا بدون اينکه دستهای فيس.. و" معيارهای عمومی اخالقی
بوک را پيدا کند ويت واقعی اعضاء فيساين بدتر تالش کند تا در پس نامهای مستعار، ه

به دست از ما بهتران  ،و احتماال برايشان پرونده سازی نمايد و يا اين اطالعات را
دهد از نظر قانون بوک که کار رسمی پليس آلمان را انجام میاين اقدام فيس. برساند

در اين . آيدآلمان ممنوع است، ولی پليس آلمان و دستگاههای قضائی صدايشان در نمی
شرايط استخدام چيست و . اندبيش از صد نفر برای سانسور استخدام شدهتا کنون شرکت 

تنها . داند، کسی نمیاستقانون کدام ضوابط و وظايف کارمندان اين شرکت بر مبنای 
-ههنفِس تصور از فعاليت اين شرکت و سبک کارش، اعمال پنهانکارانه و روشهای شب

يابد، در بيننده ايجاد رعب و تگاهی مخوف و مافيائی شباهت میبرانگيزاش که به دس
ی اخباری که از درون اين شرکت به بيرون درز کرده است بسيار سرّ . کندوحشت می

آنچه . حق ندارند در مورد وظايف و کارشان در بيرون صحبت کنند شاست و کارمندان
کنند گذارند و آنها را موظف میبايد حذف شود را مقامات باالتر در اختيار کارمندان می

و روابط جنسی با کودکان  "هولناک و مشمئز کننده"بوک جستجو کرده تصاوير در فيس
و  "دروغ"و تصاوير آلت تناسلی، سربريدن و شکنجه و تصاوير عريان و اظهارات 

ای از مديران سانسور ملغمه. را حذف کنند "اتهام"و " توهين"، "کاذب"ادعاهای 
دهند گرانه و نيات شوم را در دسترس اين عده قرار میدروغ، اقدامات توجيه راست و

  ۶ادامه در صفحه . ..    مديران خود بر اين. تا به وظايف خويش عمل کنند

Workers of all countries, unite! 

Toufan  
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