
 

 موميائی رضاخانمفقود کشف جسد  "معجزه"
ای روی داده و جسد مفقود و موميائی رضا شاه سر بزنگاه پيدا شده "معجزه"اخيرا 

قبل از پيدا شدن جسد؛ نخست خود عوامل رژيم؛ نظير آقای صادق زيبا کالم؛ از . است
ان است و از اقوام خونی سلسله آخوندها که مدافع سياستهای اسرائيل و آمريکا در اير

شود، امکان يافتند بدون ترس از دانشجويان ارتجاعی سابق خارج از کشور محسوب می
تعقيب؛ شکنجه و آزار؛ در سيمای رژيم جمهوری اسالمی که همه چيز را سانسور و 

کند، حاضر شوند و با جعل تاريخ معاصر ايران از رضا شاه به دفاع برخيزند و جعل می
ی متعرض ايشان نشد و يا تالش نکرد دروغهای ايشان را کسی در جمهوری اسالم

ها و نقشی که به اين مدافع سرسخت سياست اقتصادی خود اين صحنه سازی. برمال کند
اند در خور المللی پول واگذار کردهنئوليبراليسم از عوامل بانک جهانی و صندوق بين

ها شاگردان مکتب ميلتون "ويزشيکاگو ب"اين بازيگر بيننده را بياد . تعمق و تامل است
" دنيای سوم"اندازد که از عوامل فقر و کودتا در ممالک ستمديده فريدمن آمريکائی می

جسدی پيدا شده که موميائی آن با جسد موميائی " اتفاقی"اينکه بطور . بودند و هستند
در تبار رضا شاه در مصر شباهت دارد، گويای مهارت باستانشناسان ايرانی انگليسی

رسد که هواداران انقالبهای مخملی به نظر می. باشدکشف محل مخفی دفن اين جسد می
های سياسی برای رژيم جمهوری اسالمی هستند و از هم اکنون به دنبال در پی ايجاد بديل

صحنه نخست اين نمايش به اجراء در آمده است . اندای غرقه بخون رضا شاه رفتهچکمه
  .شوندهای بعدی بود که کشف میهو حال بايد منتظر صحن

اگر کسی بخواهد به نقش رضاخان بپردازد، بايد وی  را در متن تحوالت جهانی آن روز 
قرار دهد و تنها در اين متن يعنی با مالکهای علمی ماترياليسم تاريخی به نقش وی 

ايران را  که در آن دوران امپرياليسم بريتانيا امپرياليسم متفوق در جهان بود. برخورد کند
انقالب اکتبر به اسارت و مستعمره شدن . ندبا تزاريسم روسيه بين خود تقسيم کرده بود

امپريايسم انگلستان که حاضر نبود از سهم خود در ايران درگذرد، قرار . ايران پايان داد
برای تقسيم ايران بود  ١٩٠٧که قراردادی استعماری و دنباله همان قرارداد  ١٩١٩داد 
جنبش ميرزا کوچک خان جنگلی . نشانده خويش در ايران تحميل کرده دولت دسترا ب

  .ای منتشر نموددر گيالن بر ضد همين قرارداد استعماری بود و مرامنامه
که در آن از نظام وظيفه اجباری؛ تحصيالت اجباری؛ تساوی حقوق اجتماعی زن و  

ائی و عالی؛ نظام بهداشتی رايگان مرد؛ استقالل ايران؛ تحصيالت جوانان در مدارج ابتد
اين مرامنامه مرامنامه يک جنبش ملی دموکراتيک و انقالبی . صحبت کرده بود... و

امپرياليسم انگلستان که از پيروزی . برای آزادی ايران از چنگال امپرياليسم بريتانيا بود
ژيم سراسر کرد با اشغال ايران و تحميل يک رانقالب اکتبر دل خونی داشت، تالش می

ايران کشور بزرگی محسوب . ارتجاعی و آدمکش؛ از نفوذ بلشويسم در ايران جلو بگيرد
امپرياليسم انگلستان که تا قبل از انقالب . شد که ميان روسيه و هندوستان حايل بودمی

زد و به آن برای حفظ منافع خود نياز داشت، و اکتبر به پراکندگی و تفرقه ايران دامن می
هراسيد، بعد از انقالب اکتبر؛ سياست مستعمراتی خويش ان قدرتمند و يکپارچه میاز اير

آنها با ايجاد جنگ مذهبی . در خاورميانه  برای حفظ منافعش در هندوستان تغيير دادرا 
دش که از جمله بنگال(به اختالف ميان هندو و مسلمان؛ کشور پاکستان را زدنودامن

 مادر ايران . هندوستان ايجاد کردند تجزيهبا ) توفان-ودبخشی از پاکستان در گذشته ب
ها؛ شيخ ها؛ بختياریگردنکشی ايالت و قبايل نظير قشقائی. وضع طور ديگری بود

زيرا يک ايران . همه در خدمت منافع وقت امپرياليسم انگلستان بود... خزعل؛ سيميتقو و
باشد و بدون نظارت نفت  خيزش تحت مراقبت قشون انگلستانپاره که جنوب نفتتکه

حتی نقض قرارداد دارسی غارت کنند و دولت جنوب در ايران ايجاد  بهایايران را به 
کرد و متناسب با اوضاع روز نمايد، صد در صد منافع امپرياليسم انگلستان را تامين می

انقالب کبير اکتبر به همه اين محاسبات موذيانه خط بطالن کشيد و امپرياليسم . بود
کرد که حال حفظ منافع امپرياليسم انگلستان ايجاب می. انگلستان را سياست دگر آمد

تالش کند در ايران به اين پراکندگی پايان دهد و رژيمی بر سر کار آورد که به شدت 
آنها نظرشان به . و منافع آتی و کنونی اين امپرياليسم را از خطر برهاند باشدمتمرکز 

ه در سرکوب جنبش جنگل و قتل عام رهبران انقالبی و رضاخان ميرپنج جلب شد ک
رضا خان در آن دوران به دشمنی با مرامنامه . کمونيست آن موفقيت به دست آورده بود

-ای مردهپاره مضحک است کهحال . جنبش جنگل پرداخت و بانيان آنرا نابود ساخت
بود و نظام بيادشان آمده که رضا خان هوادار تحصيالت عاليه " مدرن"پرستان 

  ٣ ادامه در صفحه.    ولی اين. دادگستری ايجاد نموده و نظام وظيفه اجباری آفريد
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ج پيرامون خرو) توفان(بيانيه حزب کار ايران
"برجام"آمريکا از توافقنامه   

نتايج خيانت هيات حاکمه 
ايران به منافع ملی 
کشورما و اعتماد به 

 امپرياليسم
ترامپ رئيس جمهور آمريکا همانطور که 

برنامه (وعده کرده بود، توافقنامه برجام
را با ايران به زير پا گذارد و  )جامع مشترک

مجددا با دروغ؛ فحاشی و زبان گلوله و 
يد و به صورت غيرقانونی در صدد تهد

ما در گذشته اين . توجيه نظر خود برآمد
مسئله را طرح کرديم و اين شرايط را 

توافقنامه؛ روشن است که . پيشبينی نموديم
و اين نخستين عوامفريبی  نيست قرارداد

ای ايران بود آمريکا در مذاکرات با تيم هسته
ای را با فشار و شتاب به که توافقنامه
سواد ايران تحميل اطالع و بینمايندگان بی

هر قراردادی بايد به تصويب . کرد
پارلمانهای کشورهای مربوطه رسيده باشد و 
لذا توسط رئيس جمهور وقت قابل الغاء 

اين ايران بود که به دست مشتی . نيست
خيانتکار اين توافقنامه را به تصويب مجلس 
فرمايشی اسالمی رسانيد بدون آنکه 

يندگان از مضمون آن اطالع داشته باشند نما
و در جامعه در مورد آن در مطبوعات و 

هنوز هم مردم . ها بحث شده باشدرسانه
دانند که در متن اين موافقتنامه چه ايران نمی

 . چيزهائی پنهان است
با تصويب اين توافقنامه در مجلس فرمايشی 
جمهوری اسالمی؛ همدستان امپرياليسم 

رائيل در ايران جشن گرفتند و آمريکا و اس
خائنان ايرانی به مردم کشورشان وعده 
کردند که تحريمها برداشته شده و وضعيت 

آنها حق . پذيرداقتصادی درايران سامان می
  ٢ ادامه درصفحه ... مسلم ايران برای
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 ...نتايج خيانت هيئت حاکمه
ای و استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته

ای را به قيمت حفظ آموزش فنآوری هسته
سلطه مشتی راهزن و دزد در حکومت 
فروختند و آرزو کردند که امپرياليسم 
آمريکا تالشی برای سرنگونی آنها به 

 !زهی خيال باطل. عمل نياورد
طرِف مذاکره با هيچکدام از کشورهاِی 

ايران؛ به اين کاغذ پاره به عنوان قرارداد 
برای آنها اين ورق پاره . نگاه نکردند

ای بود که به ايران تحميل کرده توافقنامه
ازهمان آغاز؛ همانگونه که حزب . بودند

ما پيشگوئی کرده بود، رئيس جمهور 
آمريکا بعد از اوباما؛ قادر بود قانونا اين 

ه به تصويب کنگره آمريکا توافقنامه را ک
. نرسيده است، شخصا ملغی اعالم کند

 . اوباما نيز بر اين حقيقت واقف بود
مهر ماه  ١٨٧نشريه توفان در شـماره 

بيانيه "تحت عنوان  ٢٠١٥ـ اکتبر ١٣٩٤
پيرامون ) توفان(تحليلی حزب کار ايران

  :نوشت "ای در وينتوافقنامه هسته
شکالتی که امپرياليسم آمريکا به علت م"

در منطقه برايش پديد آمده به کسب زمان 
تنفس نياز دارد و برای ده پانزده سال آينده 
برای خود زمان تنفس آفريده است و از هم 

های جديد اکنون در خفا در پی دسيسه
ای ايران را است تا تمام تاسيسات هسته

بهر نحو که در اختيار خواهد داشت نابود 
. مپرياليسم اعتماد کردهرگز نبايد به ا. کند

ای توافقنامه با آمريکا در مسئله هسته
بندد و به مصالح ملی ما دست ايران را می

آمريکا به هيچ قراردادی . زندصدمه می
پايبند نيست و همه موازين و ضوابط و 
پيمانهای برسميت شناخته شده جهانی را 

های اين گذارد به وعدهبه زير پا می
د بستن خوشخيالی و غارتگران چشم امي

رژيم جمهوری اسالمی . تسليم خفتبار است
در مورد اين دورنما و عواقب علمی و 

کند و يا فنی آتی اين توافقنامه سکوت می
خودش واقعا بر نتايج فاجعه بار آن آگاه 
نيست و يا راه خيانت ملی را آگاهانه در 

  .".پيش گرفته است
ترامپ در سخنرانی خويش برای خروج 

: برجام با جنجال و جعليات اعالم کرداز 
ترين دولت حامی  رژيم ايران اصلی«

های خطرناک  موشک. تروريسم است
روی آتش درگيری در   کند، صادر می

ريزد و از  سرتاسر خاورميانه بنزين می
نظاميانی چون  های تروريستی و شبه گروه
هللا، حماس، طالبان و القاعده حمايت  حزب

  .»کند می
ارديبهشت  ١٨٢وفان در شماره نشريه ت

تحت عنوان  ٢٠١٥برابر مه  ١٣٩٤ماه 
" دهیانگشت را که دادی دست را هم می"

در مورد سياست اوباما و اهدافی که 
  :کند نوشتآمريکا دنبال می

اوباما در مصاحبه با نيويورک تايمز "
ها در برای کامل کردن اين صحنه سازی

ی ها خصوص نحوه برداشته شدن تحريم
- ای چنين می ايران پس از توافق هسته

هنوز جزئياتی باقی مانده که بايد : "گويد
کنم که  اما فکر می. ها کار شود روی آن

خواهد تا  چارچوب کلی از ايران می
هايی که الزم است در خصوص  گام

سازی فردو، سانتريفيوژها   تأسيسات غنی
های  آن وقت، تحريم. و غيره بردارد
البته . شوند می ليقتعسازمان ملل 

های مربوط به موضوعات اشاعه و  تحريم
آن   . مانند ، پابرجا میهای بالستيک موشک

زمان، ما اين حق را برای خود محفوظ 
داريم که اگر نقض توافق صورت  می

. ها را فورا بازگردانيم گرفت، آن تحريم
، )نقض توافق رخ نداد(اما اگر اينطور نشد

از زير بار ايران قادر خواهد بود 
مربوط به   ها، به جز موارد تحريم

 های بالستيک موشکموضوعات اشاعه و 
مانند، خارج شود،  که به جای خود می

البته با در نظر داشتن اين که در صورت 
، نظارت دائمی موجب )توافق(نقض

  ".واکنش خواهد شد
 ١٣٩٤بهمن ماه  ١٩١توفان در شماره 

ِب قل" تحت عنوان  ٢٠١٦برابر فوريه 
حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از "

در توضيح " را درآوردند" ایانرژی هسته
  :سخنان اوباما اضافه کرد

آقای اوباما برای اينکه مبادا توهمی پيش "
نشينی بيايد که وی در مقابل ايران عقب

بر اساس توافقنامه : "گويدکرده است، می
ای که سال گذشته ما و متحدانمان و هسته

شرکايمان با ايران دست يافتيم، ايران به 
منطقه، . بمب اتمی دست پيدا نخواهد کرد

. تر خواهد بودآمريکا و جهان امن
اين توافقنامه ام، همانطور که بارها گفته

ای هرگز هدفش اين نبوده است که هسته
   ."همه اختالفات ما را با ايران حل کند

نان دانيم که همچمی: " ... وی ادامه داد
اختالفات زيادی ميان ايران و آمريکا باقی 

  .مانده است
ما همچنان در مخالفت و مقابله با  ...

ثبات کننده اين ايران، در رفتارهای بی
- از جمله تهديدهای ديگر کشور در زمينه

های ايران برضد اسراييل و شرکای ما در 
حمايت ايران از و ) فارس(حاشيه خليج

ايی نظير گروههای خشن در کشوره
   .سوريه و يمن بسيار سرسخت هستيم

ما همچنان تحريم هايی برضد ايران به ... 
علت نقض حقوق بشر، به خاطر حمايت 
از تروريسم و به خاطر برنامه موشکهای 
بالستيک اين کشور داريم و به اجرای 

به . شديد اين تحريم ها ادامه خواهيم داد
طور مثال آزمايش اخير موشکی ايران 

المللی اين کشور بود و ض وظايف بيننق
هايی در حال اعمال تحريمدر نتيجه آمريکا 

های فعال در پيشبرد بر ضد افراد و شرکت
و  برنامه موشکهای بالستيک ايران است

در اين باره همچنان هوشيار خواهد بود و 
در دفاع از امنيت خود و متحدان و 
شرکای خود هيچ تزلزلی نخواهيم 

 ..")د در همه جا از توفانتاکي".(کرد
سخنان ترامپ جديد نيست، بينيد که می

و نتايج آن  ادامه سياست گذشته آمريکاست
اختالفات . از همان روز نخست معلوم بود

امپرياليسم آمريکا با امپرياليستهای 
است و نبايد  يک امر تاکتيکیاروپائی فقط 

دوباره فريب آنها را خورد و برايشان 
باز کرد و به ناز و کرشمه  حساب جداگانه

همه اين امپرياليستها با . آنها دلبست
نظريات اوباما و ترامپ موافقند، اختالف 

ترامپ . بر سر نوع تحقق سياست آنهاست
بر اين نظر است که با خروج از برجام و 

... و سياسی و اقتصادی یتحريمهاتشديد 
عليه ايران با اشد مجازات برای متخلفان 

پيشنهاد مذاکرات مشترک برای و همره با 
وی . رسدتوافقنامه جديد؛ به اين اهداف می

هوادار مذاکرات مجدد و توافقنامه نوين 
است تا توافقنامه قبلی را با افزودن نکات 

ها نيز هست جديدی که مورد نظر اروپائی
  . کامل کند

  نظر امپرياليستهای اروپا
م ها بر اين نظرند که نبايد از برجااروپائی

  ٣ادامه درصفحه  ...بلکه خارج شد، 

تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير با 
  کندمی
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 ...نتايج خيانت هيئت حاکمه
بايد با پذيرش ظاهری برجام فشار بر 
ايران و تحريمهای جديد را افزايش داد تا 
ايران در زير بار فشار خورد شود و 

- اسرائيل- ترامپ- همان نظريات اوباما
عربستان سعودی را در متن موافقتنامه 

ر اين عرصه البته د. جديدی بپذيرد
ها منافع اقتصادی خويش را نيز اروپائی

تسليم آنها به فشارهای . در نظر دارند
آمريکا يعنی که زمام اختيار امور 
اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک کشور 
خويش را به دست آمريکا بدهند و 
قانونهای خويش را به زير پا گذارده و 
تابع تصميمات دولتمردان و يا کنگره 

در اينجا يک مسئله  . گردانندآمريکا 
اساسی نيز طرح شده است که قراردادها و 

المللی چقدر ارزش و های بينتوافقنامه
توانند به اين اعتبار دارند و آيا کشورها می

ها که تعهدات اعتماد کنند؟ اروپائی
امپرياليسم ضعيفتر هستند از نقض آشکار 

المللی که ممکن است در پيمانهای بين
امروز به ضرر آنها تمام شود  شرايط

کنند و به اين جهت به اظهار ناراحتی می
دانند نمايند، ولی همه میترامپ انتقاد می

که خود اين ممالک همه قوانين برسميت 
المللی را برای پيشبرد مقاصد و شده بين

منافع خويش از جمله در مورد تجاوز به 
يوگسالوی، به عراق، به افغانستان، به 

ائين؛ گسترش ناتو به سمت شرق؛ به اوکر
زير پا فلسطين؛ به سوريه و ايران به 

دانند که همه اين ممالک همه می. اندگذارده
از ناقضان بزرگ حقوق بشر و ناقضان 
درجه يک تعهدات جهانی يعنی اسرائيل و 

کنند و حاضر عربستان سعودی دفاع می
نيستند اعمال زشت آنها را در آدمکشی؛ 

. و تجاوز نظامی محکوم کنندکشی نسل
المللی دانند که اين قراردادهای بينهمه می

تا موقعی که از پشتوانه زور 
برخوردارند، به اعتبار اين قدرت قهريه؛ 

ای هستند که پارهاعتبار دارند، وگرنه ورق
ارزش مرکب روی خود را نيز دارا 

  . نيستند
وقتی به سخنان امانوئل ماکرون و يا آنجال 

شويد که دهيد متوجه میل گوش میمرک
آنها نيز همان سخنان ترامپ را با زبان 

آنها هم مدعی . کنندماليمتری تکرار می
هستند که برجام کامل نيست و بايد کامل 

آن بلکه موافق  الغاء آنها مخالف. شود
روزنامه آلمانی . آن هستند تکميل

ماه ما  ٩/١٠زوددويچه سايتونگ مورخ 
متحدان اروپائی : "تنوشته اس ٢٠١٨

ظرافتهای  الحيلتالش کردند به لطايف
قرارداد را حفظ کنند، ولی در عين حال 

انتقادات محقانه ترامپ نسبت به برخورد 
ايران با همسايگانش را در نظر 

 ).تکيه از توفان."(بگيرند
رهبران بريتانيا؛ فرانسه و آلمان با برنامه 
ساخت موشک ايران؛ با سياست خارجی 

يران مبنی بر مخالفت با سياستهای ا
صهيونيستی و تجاوزکارانه اسرائيل و 
حمايت از مبارزات مردم يمن؛ بحرين و 

آنها مخالفند که ايران به . فلسطين مخالفند
دعوت دولت قانونی سوريه به سوريه 
برود و با داعش بجنگد و از حق حاکميت 

آنها نيز . و تماميت ارضی سوريه دفاع کند
-رامپ به ايرانی عالقمندند که دستمانند ت

نشانده آنها باشد و نقش ژاندارمی 
امپرياليسم را در منطقه ايفاء کند و 

اسرائيل را تامين کرده و اين " امنيت"
کشور متجاوز و مصنوعی را به رسميت 

آنها يک دمحم رضا شاه ديگر در . بشناسد
خواهند که سرکوبگر جنبش ايران می

  .   ن سعودی باشدظفار و همدست عربستا
آذر ماه  ١٨٩نشريه توفان در شـماره  

تحت عنوان  ٢٠١٥برابر دسامبر  ١٣٩٤
) توفان(بيانيه تحليلی حزب کار ايران"

" پيرامون توافقنامه هسته ای در وين
امپرياليسم آمريکا قصد داشت با : "نوشت

دسيسه چينی در منطقه، تقويت و تسليح 
عربی،  عربستان سعودی و امارات متحده

َعلَم کردن داعش، تجاوز به سوريه و يمن 
و قتل عام مردم فلسطين در نوار غزه 
توسط صهيونيسم و عمليات مشابه، ايران 
را به زانو در آورد و به مصالحه در 

  ".عرصه سياست خارجی بکشاند
همين سياست را امپرياليسم آمريکا 

در اين سياست . دهدهنوزاکنون ادامه می
تنها تاخير به . نشده استتغييری پيدا 

وجود آمده و جايگاه اولويتها تغيير کرده 
  .است

  ايران؛ عراقی ديگر
امپرياليستها و صهيونيستها بياری 
اپوزيسيون جاسوس و خودفروخته ايران 
مدعی شدند که ايران دارای بمب اتمی 

 اند،ولی تا به امروز نيز موفق نشده. است
ن استدالل همي. اين بمب اتمی را پيدا کنند 

کردند را امپرياليستها در مورد عراق می
و به دروغ مدعی بودند که دولت عراق 

تونی . دارای سالحهای کشتار جمعی است
بلر جانی نخست وزير وقت بريتانيا حتی 

تواند در عرض ها میمدعی شد که عراقی
دقيقه لندن را با سالح کشتار جمعی  ٤٥

ی کشتار آنها در کنار سالحها. نابود کنند
جمعی مدعی شدند که بايد موشکهای 
عراق را از بين برد زيرا طول آنها چند 
 سانتيمتر درازتر از طول موشکهای مجاز

است و آنوقت موشکهای عراق را به  
کمک کارشناسان آمريکائی سازمان ملل 

وقتی تمام سالحهای . متحد نابود کردند
عراق را از وی گرفتند، تازه شرايط 

دست آمده بود که به اين کشور مناسبی به 
حمله کنند و تا به امروز نيز آنرا در 

 ١٥حداقل . اشغال خويش داشته باشند
هزار مستشار نظامی آمريکائی در عراق 

مانع و بدون حضور دارند که بر انتقال بی
کنترل نفت عراق به بازارهای غرب 

  .کندنظارت می
امپرياليستها همين نظر را در مورد ايران 

نخست با همان هو و جنجال سنتی . ارندد
که از وجود سالحهای کشتار جمعی در 

بعد به . ايران خبر دارند، شروع کردند
تسليحات ايران و دانش فنآوری موشکی 
ايران بند کردند تا آنها را از بين ببرند و 
سرانجام پای متحدان ايران در منطقه از 

گرفته تا هللا ايمن؛ عراق؛ حماس؛ حزب
کشند و را به ميان کشيدند و میسوريه 

کنند اين متحدان را تضعيف و تالش می
ضرر کنند و آنوقت با خيال راحت به بی

در اينجا سخن برای . سراغ ايران بيايند
همه طرفها بر سر يک انتخاب 

شکست در سوريه . استراتژيک است
سرآغاز نابودی ايران و نه نابودی رژيم 

  . جمهوری اسالمی است
ليستها تالش کردند با ايجاد امپريا

سازمانهای تروريستی القاعده؛ النصر و 
های تروريستی که داعش و ساير گروه

شرمانه آنها را به ايران نسبت ترامپ بی
دهد، حکومت قانونی بشار اسد را می

های اسرائيل سرنگون کنند و پشت دروازه
. را برای حمله به ايران محکم گردانند

اعش همدست خودش و ترامِپ دروغگو؛ د
- پرورده ايران جلوه میدوستانش را دست

. دهد و از اين همه دروغ شرم هم ندارد
وی مدعی است که در ايران مجددا بمب 

  .اتمی پيدا شده است
  

****  
  
 ...کشف جسد" معجزه" 

باستانشناسان مدرن انگليسی برای 
سرکوب جنبش جنگل که اين خواستها را 

توضيحی در مرامنامه خويش داشت، 
سير رويدادهای . ندارند که ارائه دهند

ايران چه در زمان رضاخان و چه در 
زمان ملی کردن صنعت نفت و چه در 

نواستعماری " اصالحات ارضی"زمان 
برای " گوادلوپ"شاه و يا در مذاکرات 

تامين و تضمين سرکردگی مالها در 
  ۴ادامه درصفحه  ...منحرفانقالب و 

المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرنگون باد رژيم س  
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 ...کشف جسد" معجزه"
کردن مسير آن؛ نشان داد که چه مقام  

مهمی امپرياليستهای بريتانيا و آمريکا در 
تحوالت ايران و در تاثيرگذاری بر سير 

رضاخان آن . تحوالت آن داشته و دارند
عامل جديدی بود که بايد سياست جديد 

- امپرياليسم بريتانيا در ايران را اجراء می
ن کرد و با تمديد قرارداد دارسی و بخشيد

مهمی به  ها خدمتی ايران به انگليسنفت 
تصور اينکه ايران بعد . اربابان خود نمود

از انقالب بهمن از دست جاسوسان 
امپرياليسم و صهيونيسم خالصی يافته 
است، تصوری باطل و ناشی از نشناختن 
ماهيت امپرياليسم و صهيونيسم اين 

بر اين اساس است . دشمنان بشريت است
را احساس کرديم که نظر  که ما اين نياز

ای جلب کنيم خوانندگان توفان را به مقاله
که سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان 

سال  ٤٢در ) توفان(سلف حزب کار ايران
پيش به نگارش آورده است که بسيار 

  .  آموزنده است
دوره سوم خرداد  ١٠٦توفان شماره 

تحت عنوان  ١٩٧٦برابر ژوئن  ١٣٥٥
  :نوشت" توان جعل کردتاريخ را نمی "
به مناسبت پنجاه سال سلطنت سلسله "

ننگين پهلوی همه نويسندگانی که فکر و 
-اند میقلم خود را در خدمت شاه گذارده

مستقل و "کوشند از رضاخان يک عنصر 
بسازند که گويا انگليسها او را " ملی

اند، گويا مشاوران برسرکار نياورده
داره امور ی، او را در اسايرانی و انگلي

اند و گويا اين افسر کردهی نمیائماهنر
قزاق که جز قلدری و زورگوئی آنهم البد 
به پشتيبانی بيگانگان، هنر ديگری ندارد، 
در صحنه سياست ايران اعم از داخلی و 
خارجی مستقال يکه تاز ميدان است، با 

ده خود اگيرد و با ارفکر خود تصميم می
ها هم مظفر کند و در تمام صحنهعمل می

اما در واقع اين . منصور از آب در ميآيد و
بودند که پس از انقالب " از ما بهتران"

اکتبر بدنبال يک حکومت متمرکز و مقتدر 
رفتند و رضا خان را در ايجاد چنين 

  .حکومتی گام به گام جلو راندند
 "خاطر ملوکانه"نويسندگان برای ارضای 

قيقت خواهند با جعل تاريخ بر اين حمی
های آنها پرده بکشند، اما از البالی نوشته

کند که هست و نه حقيقت آنطور تجلی می
  .خواهند بنمايانندآنطور که آنها می

 ١٢٩٩پيش از کودتای سوم اسفند 
بريتانيای کبير با پيروی از سياست 
تضعيف دولت مرکزی ايران شيخ خزعل 
عامل خود را به فرمانروائی خوزستان 

شيخ خزعل که دولتی . بودمنصوب کرده 
در دولت ايران تشکيل داده بود از دولت 

-کرد، ماليات نمیمرکزی تبعيت نمی
پرداخت، در مواقع الزم با ارتش مزدور 

افراشت، قبائل خود علم طغيان بر می
مجاور خود را عليه دولت مرکزی 

کرد و در همه اين کارها از تحريک می
ردار برخو حمايت امپرياليسم انگلستان

اما پس از آنکه انگلستان را سياستی . بود
دگر آمد و الزم شد دولت مرکزی مقتدری 
برای تامين کامل منافع انگلستان در 
سراسر ايران، جلوگيری از توسعه انقالب 

قدرتهای محلی و از  ،در ايران بوجود آيد
بايست قربانی شيخ خزعل می  آنجمله

 روزنامه. مرکزيت شوند و چنين هم شد
 ١٣٥٥ارديبهشت  ١٨کيهان مورخ 

رضاخان با خزعل را " جنگ"داستان 
- خوزستان چنين می" تصرف"بخاطر 

  :آورد
به (مبارزه شيخ خزعل با دولت مرکزی"

ابعاد ) توفان- نخست وزيری رضاخان
سردار "خزعل که . کردای پيدا میگسترده

شد قدرت زيادی در نيز ناميده می" اقدس
زده ان بهمجنوب غربی ايران خوزست

-با دولت مرکزی خصومت می... بود
ورزيد و از پرداختن ماليات خودداری 

برداری از پس از آغاز بهره. کردمی
های نفتی شيخ خزعل مناسبات حوزه
ای با دولت انگلستان برقرار کرد؛ ويژه

دولت انگلستان که برای حفظ امنيت در 
منطقه به او متکی بود، رسما قول داده بود 

گر دولت ايران آزادی عمل شيخ که ا
خزعل را مورد تهديد قرار دهد بياری او 

شيخ خزعل با اطمينان از  .خواهد شتافت
اين پشتيبانی نه تنها از ادامه روش 
خودمختاری و حفظ ثروت بيکران خود 
در موقعيت نيرومندتری قرارگرفته بود، 
بلکه مطمئن بود که خواهد توانست با هر 

او . ای به مقابله برخيزدعامل تهديد کننده
از اين گذشته قبائل قشقائی و بختياری را 

هائی که برای خلع وادار کرد تا با نقشه
سالح آنها طرحريزی شده بود مخالفت 
کنند و همچنان برای جلوگيری از نفوذ 
نيروهای ايرانی به منطقه خليج فارس به 

  ."خود متکی باشند درافا
از راه رضاخان تهران را ترک کرد، "

اصفهان، شيراز و بوشهر راهی جنوب 
هدف که به قول خودش يا  نشد با اي

خزعل را از ميان بردارد و يا خود در 
    ."های شوش مدفون شودويرانه

رضاخان به بوشهر رسيد، خزعل که "
اش از اعتماد خود را نسبت به پيروزی

دست داده بود به ارسال پيامهای تسليم و 
چند روز بعد "..."تفرمانبرداری پرداخ

رضاخان با ديدن خزعل موافقت کرد و او 
هنگام ورود به اتاق پذيرائی خانه 
خودش، در برابر رضاخان زانو زد و 

و  غائله خزعل بهمين " پايش را بوسيد
ها همه از ما تکيه(سادگی خاتمه يافت

  ).توفان- است
دولت "بينيد که شيخ خزعل که می

 انگلستان برای حفظ امنيت در
-های نفتیبخوانيد حفظ حوزه(منطقه
، شيخ خزعل که "به او متکی بود) توفان

قدرت زيادی در جنوب غربی ايران در "
دولت انگلستان "و " خوزستان بهم زده بود

رسما قول داده بود که اگر دولت ايران 
آزادی عمل شيخ را مورد تهديد قرار دهد 

و در نتيجه " به ياری او خواهد شتافت
با اطمينان از اين پشتيبانی نه "ل شيخ خزع

تنها از نظر ادامه روش خودمختاری و 
حفظ ثروتهای بيکران خود در موقعيت 
نيرومندی قرار گرفته بود، بلکه مطمئن 
بود که خواهد توانست با هر عامل تهديدی 

همين شيخ -" کننده به مقابله برخيزد
اعتماد خود را نسبت به " هخزعل بيکبار

ارسال "دهد و به می" تپيروزی از دس
پردازد می" های تسليم و فرمانبرداریپيام

و سرانجام هم وقتی رضاخان در خانه 
هنگام "دهد خوِد او به او اجازه مالقات می

ورود به اتاق پذيرائی خانه خودش در 
زند و پايش را می" برابر رضاخان زانو

بوسد و اينها همه بدون شليک يک تير می
  . پوشدمی تفنگ جامه عمل

چه شد که شيخ خزعل با آن همه قدرت و 
برخورداری کامل از حمايت انگلستان 
يکباره از مقابله با رضاخان صرفنظر 
کرد؟ چه شد که انگلستان بيکبار تمام 

های نفتی خوزستان را بدون منطقه حوزه
دغدغه خاطر به رضاخان سپرد؟ نويسنده 

آيا هيبت . گويددر اين باره سخنی نمی
های انگيز رضاخان و فحشوله

چارواداری  او کافی بود برای آنکه 
خزعل و بريتانيای کبير را، که ابرقدرت 
زمان خود بود آنچنان مرعوب سازد که 
دستهای خود را به عالمت تسليم باال برند؟ 

تواند علت تغيير ناگهانی همه کس می
رفتار خزعل را دريابد، دريابد که تسليم 

صورت گرفت و " ارباب"خزعل با اشاره 
انگلستان صيانت منطقه را به دست کسی 
سپرد که خود به قدرت رسانده بود و به او 

  . اطمينان داشت
البته مقصود نويسنده کيهان اين نيست که 

  ۵ادامه درصفحه  ...رضاخان را 

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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 ...کشف جسد" معجزه"
به انگلستان بچسباند ولی نوشته اين 

ه دست نويسنده نتيجه منطقی ديگری ب
  ."دهد و اين يک حقيقت تاريخی استنمی

امروز نيز بعد از فروپاشی شوروی؛ 
امپرياليسم غرب سياست تفرقه و ايجاد 

ورها را در مد جنگ داخلی و تجزيه کش
تنها  شوب و کنترلآايجاد . نظر دارد

بخشهائی که از نظر اقتصادی منافع 
کند، در دستور امپرياليسم را تامين می

مناطق عراق فاقد امنيت  تمام. کارش است
است ولی غارت نفت عراق زير نظر 
عوامل آمريکا به بهترين وجهی ادامه 

کشور ليبی در آشوب است  تمامی. دارد
. ولی غارت نفت ليبی به راحتی ادامه دارد

اين تجارب تاريخی بايد به ما نشان دهد که 
امکان تحليل واقعبينانه بدون توجه به نقش 

صهيونيسم در جهان ممکن  امپرياليسم و
نيست و نبايد رويدادهای جهانی را به 

 . گرفتصورت منفرد و مجزا در نظر 
****  

  ...تجاوز به خاطر سود 
است و بايد با بمباران هوائی پاسخ او را 

اما پس از دو روز، فاش شد که بمب . »داد
شيميائی را داعش از مرز ترکيه وارد 

دفاع بهبی سوريه کرده و آن را عليه مردم
اوباما، نه تنها جرأت . کار بسته است

نکرد، سوريه را بمباران کند، حتی در 
بودن اين اتهام سکوت پايهرابطه با بی

! اختيار کرد و به نوعی خفقان گرفت
امروز که دولت قانونی سوريه در اتحاد با 
روسيه و ايران قادر گشته است داعش، 

پرورده اين نيروی اهريمنی دست
بستان، ترکيه، امپرياليسم غرب و عر

اسرائيل را شکست دهد و بخش اعظم 
کشور را از وجود اين جانيان پاک 

و اين آن خاری است که در چشم (سازد
شان ارتجاع عرب و حاميان امپرياليستی

، امپرياليسم مجدداً از انبان توطئه )خلدمی
و نيرنگ خود افسانه کاربرد بمب شيميائي 

ه را بيرون کشيد، تا توسط ارتش سوري
تجاوز نظامی خود به اين کشور را از 
يکسو جهت تضعيف رژيم قانونی بشار 
اسد توجيه کند و از سوی ديگر به ايران و 

اين اولين . هدد روسيه چنگ و دندان نشان
بار نيست که امپرياليسم برای حفظ و 

با ابداع دروغ زمينه  سود و سلطهگسترش 
های خونين تن جنگرا برای به راه انداخ

  . سازدبرانداز آماده میو خانمان
ها و تجاوزات يک قرن گذشته جنگ

های تبليغاتی ها و جنجالجملگی با دروغ
 ١٧جنگ جهانی اول که . اندآغاز گشته

جای ميليون زخمی به ٢٠ميليون کشته و 
ها سال درگيری و گذارد، از پی ده

های استعماری، منازعات ميان قدرت
خره بعد از بهانه قراردادن حادثه ترور باال

 Franz Ferdinand» آرشدوِک فرانتس«
دوم، وليعهد امپراتوری هابسبورگ و 

 Sophie Herzogin von همسرش 
Hohenberg  ١٩١۴ژوئيه  ٢٨در ،

مجارستان به صربستان اعالن  –اطريش 
  .جنگ داد

ميليون  ٧٠جنگ دوم جهانی که بيش از 
صد  بيش ازمورد  کشته، که تنها در يک

نفر در اثر بمب اتمی آمريکا در  هزار
ژاپن جان خود را از دست دادند، و 

ها زخمی به جای گذارد، با حمله ميليون
آلمان نازی به نيمه غربی لهستان با بهانه 

ها آلمانی در اين کشور آزادسازی ميليون
رفته در گيری مناطق از دستو بازپس

که جنگ جهانی اول آغاز گشت، 
بالفاصله انگلستان و فرانسه در پاسخ به 
حمله آلمان به لهستان، به آن کشور اعالن 

اما فراموش نکنيم که يکی از . جنگ دادند
اهداف عمده آلمان پس از پيروزی انقالب 
اکتبر، تجاوز به اتحاد جماهير شوروی و 

شکستن جمهوری شوراها بود، که درهم
آلمان انگلستان و آمريکا ابتدا به کمک 

  . شتافتند و او را در اين جهت تسليح کردند
 ٢،۵(ميليون نفر ۴که بيش از  جنگ کره

) ميليون نظامی ١،۶ميليون غير نظامی و 
های ويتنام، نيز جنگ قربانی گرفت و

سال به طول  ١۶کامبوج و الئوس که 
ميليون نفر جان خود را از  ۴انجاميدند و 

دست دادند، به منظور جلوگيری از 
سترش کمونيسم و اشاعه و ادامه تأثير گ

سلسله انقالبات کمونيستی براه انداخته 
آمريکا اما اين جنگ هولناک را با . شدند

های انفجاری به حمله قايق«بهانه دروغين 
آغاز کرد و به » های آمريکائیکشتی

ويتنام لشکر کشيد و آن همه فاجعه به 
  .بارآورد، که هنوز آثارش باقيست

اوزکارانه ناتو به يوگسالوی در حمله تج
نقض حقوق «نيز به بهانه  ١٩٩٩سال 

روز  ٧۶انجام گرفت و » بشر در کوزوو

به طول انجاميد که به 
غير  ۵٠٠کشته شدن 

ها، نظامی و خرابی پل
ها، بسياری کارخانه

های از ساختمان
مسکونی و اداری، 

ها و سربازخانه
تأسيسات نظامی منجر 

عّلت واقعی . گشت
جاوز به يوگسالوی ت
يچ حاضر نبود يوغ واين بود که ميلوسو

  .نوکری غرب را به گردن اندازد
آن اهريمنانی که خود خالق طالبان بودند، 
به بهانه مبارزه با تروريسم، پس از حادثه 

به افغانستان تجاوز  ٢٠٠١سپتامبر  ١١
سال  ١٧کردند که امروز پس گذشت 

ود هنوزاين کشور رنگ صلح و آرامش بخ
  .نديده است

تجاوز به عراق نيز با ادعای دروغين 
که هيچگاه يافت  –سالح شيميائي صدام 

 ۵/١انجام گرفت، که به بهای جان  –نشد 
ميليون انسان تمام شد و اين کشور نيز 

  .هنوز روی آرامش به خود نديده است
قذافی، در پی بحران مالی جهانی در سال 

ای ههای خود را از بانک، پول٢٠٠٨
ويژه از فرانسه خارج و به چين غرب به

انتقال داد، و اعالم کرد که در معامالت 
نفتی، نفت را فقط در قبال طال به غرب 

که باعث شد تا قذافی ! خواهد فروخت
به يکباره . مورد غضب غرب قرارگيرد

های امپرياليستی مسأله رسانه
و » حقوق بشر«، »ديکتاتوری«
ر بوق و کرنا را در ليبی د» دموکراسی«

دميدند و با تحريکات از پيش سازمان داده 
شده، وضعيت جنگی در ليبی بوجود 
آوردند که منجر شد به واکنش امپرياليست

های غربی به سرکردگی آمريکا که با 
در عرض » منطقه پرواز ممنوع«اعالم 

يک هفته با هواپيماهای جنگنده ناتو، ليبی 
هزار  ۵٠را با خاک يکسان کردند و جان 

  .غيرنظامی را گرفتند
امروز نيز همانند گذشته يکبار ديگر 

از طريق  دروغغرب با توسل به حربه 
های وابسته به خود کوشش کرد تا رسانه

اذهان عمومی را با اخبار نادرست و 
گزارشات ساختگی آماده سازد و مسأله 
استفاده از بمب شيميائي عليه غيرنظاميان 

غوطه (دوما را توسط ارتش سوريه در
اينبار نيز ژاندارم . بهانه قراردهد) شرقی

المللی رژيم اسد را به عبور از خط بين
پيمانان استعمارگر قرمز متهم کرد و با هم

  ۶ادامه درصفحه  ...غوطه شرقیخود، 

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

 

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،زگراِن استعمارگر، بايد خاک عراقتجاو
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند
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  ...تجاوز به خاطر سود 
اما، با . را مور حمله موشکی قرار داد 

 پای«المثل ايتاليائي گفته باشيم، ضرب
  . »دروغ کوتاه است
، خبرنگار Robert Fiskرابرت فيسک 

 Theمعروف روزنامه اينديپندنت 
Independent   پس از جنجال تبليغاتی

غرب مبنی بر استفاده از بمب شيميائی، 
نشان دادن کودکانی که  توسط رژيم اسد و

های اند، پرده از راز دروغشيميايی شده
او به . های غربی برداشترسانه

های جعلی منعکسبيمارستانی که گزارش
های جهانی در آن شده در رسانه

فيلمبرداری شده بود، رفت و با رئيس آن 
او گفت که بمب . بيمارستان مصاحبه کرد

شيميائی در کار نبوده است و 
شيميائی «که ادعا شده بود، » مصدومينی«

در اثر  شاندر واقع دستگاه تنفس» اندشده
دچار  های غيرشيميائیگرد و غبار بمب

  .اختالل شده بوده است
 ٢خبرنگار برنامه (Gak) خانم گاک
آلمان، ، که از اردوگاه  ZDFتلويزيون 

هزار  ٢٠گان سوری، با گنجايش آواره
آواره، که بسياری از آنها از غوطه شرقی 
و دوما هستند، ديدن کرد، در گزارش خود 

کند، که بنابر ن استناد میگابه گفته آواره
آن اسد از بمب شيميائی استفاده نکرده 

او در عين حال از بيمارستانی که . است
» درمان«ها ويديوئي از »کاله سفيد«قبالً 
اسد در هفتم » حمله شيميائی«ديدگان آسيب

تهيه کرده و پخش کرده  ٢٠١٧آوريل 
در اين گزارش نيز . کندبودند، ديدن می

بنابر گفته پزشکان اين  آمده است که
بيمارستان کسانی که به عنوان قربانی 
حمله شيميائی به اين بيمارستان مراجعه 
کردند، هيچگونه آثار و عالئمی از گاز 

خانم . سمی در بدن آنها مشاهده نشده است
گان میگاک در عين حال از زبان آوار

های داعش در دوما و آورد که تروريست
ئی از گاز سمی در هاغوطه شرقی بالن

نقاط مختلف تعبيه کرده بودند، تا در 
صورت حمله هوائی ارتش سوريه منفجر 

  . شوند و مردم را مسموم سازند
 Evaيک خبرنگار مستقل کانادائی به نام 

Bartlett  دستور کار «معتقد است که
ها تغيير دولت سوريه است و از غربی
ش ها پخرو آنها واقعيات را از رسانههمين
 ۵که قريب به  Eva Bartlett. »کنندنمی

سال است برای تهيه گزارش به سوريه در 
رفت و آمد است، در يک کنفرانس خبری، 
در پاسخ به سوال يک خبرنگار نروژی، 

های حاکم های رسانهپراکنیپرده از دروغ
آفنپوس خبرنگار  .دارددر غرب برمی

چرا خبرنگاران «: پرسدنروژي از او می
کنيد؟ ما پراکنی متهم میرا به دروغ غربی

او در پاسخ » چه نفعی در اين کار داريم؟
گران غربی به گزارش«گويد که می

. کنندها استناد می»کاله سفيد«گزارشات 
گروه . اين سازمان مستقر در بريتانيا است

ها را يک افسر انگليسی در »کاله سفيد«
آنها از آمريکا، . تشکيل داد ٢٠١٣سال 

يتانيا، اروپا و کشورهای ديگر تاکنون بر
. »اندميليون دالر پول دريافت کرده ١٠٠

ها »کاله سفيد« «: افزايداو همچنين می
مدعی نجات غيرنظاميان در شرق 

هستند ولی در اين » ادلب«و » حلب«
  !»مناطق کسی اثری از آنها نديده است

ها دختر »کاله سفيد«نمونه ديگر اينکه 
يک گزارش ويدئوئي نشان ای را در بچه
ماه . هند، که مشغول نجات او هستنددمی

بعد در گزارش ديگری، از منطقه 
دهند ديگری، همان دختر بچه را نشان می

توان می! که در حال نجات جان او هستند
ها »کاله سفيد«به جرأت گفت که گزارش 

ً در  فاقد اعتبار است، زيرا که آنها اساسا
   .منطقه حضور ندارند
رسد که اين دروغ و اما چنين به نظر می

تنبيه «ها و حمالت موشکی آفرينیجنجال
از موضع ضعف و استيصال » کننده

است، زيرا موقعيت بشار اسد در سوريه 
های ترکيه و تا آن حد تثبيت است که رژيم

عربستان، که با پشتيبانی از داعش تاکنون 
آن هم به (خواستار سقوط رژيم اسد بودند

اطر نزاع بر سر انتقال گاز از طريق خ
لبنان، سوريه و ترکيه به اروپا که اسد با 

، اکنون به )آن از در مخالفت درآمده بود
بعيد . اندناچار از موضع خود عقب نشسته

رسد که حمله موشکی اخير به به نظر می
سوريه، توسط آمريکا، فرانسه و انگلستان 

انونی ساز سرنگونی رژيم قکه بايد زمينه
در اين . بود، به نتيجه برسدبشار اسد می
ای نامه اکسپرس در مقالهرابطه هفته

پيرامون حمله موشکی اين سه کشور به 
پيروزی نيروهای «: نويسدسوريه می

نظامی روسيه، ايران و سوريه بيش از 
ناپذير بههر زمان ديگر حتمی و اجتناب

اکنون بيش از اندازه برای . رسدنظر می
سل به هر اقدامی به منظور تغيير تو

توازن قوا در سوريه و جلوگيری از 
پيشروی نيروهای بشار اسد به سوی 

نامه اين هفته. »پيروزی دير شده است
حمالت هوائی اخير غرب به دوما را 

اين حمله در . نمايشی توصيف کرده است
دادن به روسيه، واقع چنگ و دندان نشان

  .ايران و حتی چين است

ق گزارشی که در مجله اشپيگل درج طب
شده است، گرچه خانم مرکل، صدراعظم 
آلمان، حمله موشکی اخير آمريکا، انگليس 

آميز و موفقيت«و فرانسه به سوريه را 
ارزيابی کرد و در اين رابطه » متناسب

شناخت، اما » ارتش سوريه را مقصر«
بنابر مشاور حقوقی نمايندگان مجلس آلمان 

ی از وکالی مجلس، اين حمله و تعداد زياد
موشکی را، همانند حمله سال گذشته 
آمريکا به سوريه، مغاير با حقوق ملل و 

مضافاً اينکه . دانندغيرقابل دفاع می
استفاده رژيم اسد از بمب شيميائی نه 

و نه اينکه  اثباتشده است و نه  تحقيق
سازمان ملل در اين زمينه تصميمی قانونی 

از اينرو آنها اين حمله . اتخاذ کرده است
موشکی آمريکا، فرانسه، انگليس را نقض 

دانند و ترديد دارند که المللی میقوانين بين
ً حمله شيميائی صورت گرفته باشد . واقعا

آنها بر اين باورند که اين عمل خودسرانه 
گانه، بيشترين روانه کشورهای سهو تک

. آوردالملل وارد میلطمه را به حقوق بين
شدن نها در عين حال از ميليتاريزهآ

گانه سخت سياست خارجی کشورهای سه
  . کنندمیانتقاد 

اين گزارش در واقع سيلی محکمی به 
آمريکا و متحدين (»معلمين اخالق«

شان غير ، که نه تنها عملزد  )اشاروپائی
بيناخالقی است، بلکه خود ناقض قوانين 

 . المللی هستند
****  

  
   ...ت مارکستجليل از خدما

که از خود به جای گذاشت  جاودانهبا آثار 
های  تحوالت عظيم وعميقی در زمينه

اقتصاد  فلسفی، سياسی، علوم اجتماعی و
بوجود آورده، صدها ميليون انسان را از 

دنيای نويی  خرافات بيرون آورد و جهل و
  .را برای آنها ترسيم کند

 سوسيالستی دراوليه های با پيدايش نظريه
اثر  انگلستان و پس از آن فرانسه که بر

صنعتی شدن اين کشورها بوجود آمده بودند 
-می" سوسياليسم تخيلی"و مارکس آنها را 

ناميد، مرحلۀ جديدی پديد آمد که در محور 
. فلسفۀ  آلمانی قرار داشت اصلی آن  تفکر

به " تخيلیسوسياليسم " تحول  ازبا 
ست کارل مارکس توان" سوسياليسم علمی"

مهر خود را بر تمام پيکرۀ  نام و
سوسياليسمی بزند که جهان را بعدها به 

مارکس با تحليل . طور جدّی متحّول کرد
درست از سوسياليسم تخيلی کسانی مانند 

مبارزه با آن به  امثالهم و فوريه و اون و
ادامه ...بهو  .سوسياليسم علمی رسيد

  ٧درصفحه  

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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   ...تجليل از خدمات مارکس
رتيب همراه با نگارش بيانيه اين ت

حزب کمونيست که در آن از مبارزه 
طبقاتی انسانها به عنوان عامل تعيين 

راند، کننده در تاريخ بشری سخن می
تاريخ از صورت بيان رويدادهای 
اتفاقی و بازتاب خلق و خوی 
سياستمداران و رهبران به صورت علم 
در آمد و سير تحول آن در مسير 

برای . پيشگوئی شدپيشرفت؛ قابل 
  .نخستين بار تاريخ علم شد

مارکس با کارل  ١٨۴۴سال  اوت در 
فريدريش انگلس آلمانی در پاريس آشنا 

انگلس  گرديد، که اين ديدار مارکس و
يکی از مهمترين اتفاقاتی است که 

 انديشه در در حوزۀ فکر وتاثيرات آن 
انقالبی ايجاد  ؛اواسط  قرن نوزدهم

های خود به نتقال آگاهیانگلس با ا .کرد
اش؛ از شرايط مارکس همرزم آينده

انگلس  (زندگی اسفبار طبقه کارگر انگلستان
در کارخانۀ  پارچه بافی پدرش در منچستر 

مشغول  ١٨۴۴تا  ١٨۴٢انگلستان از سال 
که در عرصه عمل تجربه و  )به کار بود

هائی برای لمس کرده بود، پيش زمينه
و تفکرات قدرتمند های گسترده وی پژوهش

مارکس که يک نابغه . ذهنی او ايجاد کرد
رشتۀ حقوق فلسفه  که در از آنجائی بود و

تاريخ  از دانشگاه برلن فارغ التحصيل  و
به " ينا"رشتۀ فلسفه از دانشگاه  در شده و

توانست به  ،درجۀ دکترا نائل شده بود
سرعت در همين رشته تحقيقات خود را 

 آلمان را دچار تحّول و فلسفۀ ادامه دهد و
انگلس کار  مارکس و. دگرگونی سازد

خانوادۀ "نام مشترک خودرا تحت کتابی به
مبارزه با عقايد فلسفی  آغاز کرده و" مقدس

سزائی آلمان را شروع کردند، که سهم به
آنان . شان داشتهای آيندۀدر تکامل تئوری

 را برطرف و اين فلسفه نواقص معايب و

  .  بخشيدندآنرا تکامل 
  :تحول فلسفۀ آلمان

انديشۀ آلمان که  فالسفه و صاحبان عقل و
  آليست ايدهفيلسوفانی نظيرهگل  تحت تأثير

قرار ماترياليست و لودويگ فويرباخ 
ها به خاطر شرايط  اجتماعی، داشتند، سال

سياسی و اقتصادی حاکم، نتوانسته بودند 
-مانند فالسفۀ فرانسه و انگلستان به دست

اّما پس از آنکه . آوردهای نويی دست يابند
کار خود را  انگلس تحقيقات و مارکس  و

آن  توانستند آنچنان تحّولی در ،کردند آغاز
 دچار بوجود آورند که بعدها، دنيا را نيز

مارکس و انگلس . تحّولی عظيم کرد
-های ايدهتوانستند با کار مداوم  نظريه

فلسفۀ   و آليستی را مورد انتقاد قرار داده
آلمان را که برپايۀ مفاهيمی عام مانند 

ارادۀ "، "روح جهانی"، "ارادۀ مطلق"
های و نظريه" عقل مقدس" ،"کمال مطلوب

مشابه  ديگر قرار داشت از طريق تجزيه و 
  تحليل، مبارزه و باطل نشان دادن نظريات 

ای آسمانی بود و ها که فلسفههگلی
 تاريخ و که قرار داشتاعتقادشان بر اين 

پيشرفت بشر برروی زمين، تحت هدايت 
نيروئی خارج از ذهن ما و به دست او 

باشد، به زير می )روح مطلق(يعنی خداوند
آنان  .کشيده و آنرا زمينی و عقالنی کنند

از  توانستند فلسفۀ آلمان را از آسمان و
روی زمين آورند، و درون ابرهای سياه، به

يک علم به  فلسفه مارکسيست را به عنوان
ها از اين طريق ميليون جهانيان بشناسانند و

 ؛جمعيت جهان را با افکاری جديد نفر از
 . روشن وعلمی مسلح سازند

آموزد که ها میبه انسان مفلسفۀ مارکسيس
همه  به مسائل اطراف خود بدون تعّصب و

نگرند، هيچگاه شعور خود را جانبه به
به يک جهت خاص محدود  يکسويه و

-به ترتوان حقيقت را نمايانزند، تا بهنسا
 در مارکسيسم پوياست و. دست آورد

همين پويائی است که آنرا زنده  حرکت و
    .نگه داشته است

**** 
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 خواری تنها به دست يک حکومت مردمی عملی استمبارزه با فساد و رشوه
 



 

    

تجاوز به خاطر سود و 
 سلطه

های غرب و در هاست که امپرياليستسال
امپرياليسم آمريکا تجاوزات و  رأس آن

جنايات جنگی را، که در حقيقت در خدمت 
طلبانه آنها قرار اهداف سودجويانه و توسعه

» بشردوستانه«دارند، به بهانه واهی اقدامات 
ه ها از طريق بامپرياليست. دهندسازمان می

های گروهی و به انحصاردرآوردن رسانه
گرفتن آنها، افکار عمومی جهان را با خدمت

کنند، تا حقيقت در پس پرده دروغ بمباران می
مستور بماند؛ تا بتوانند با فراغ بال همچنان به 
لشکرکشی، کشتار، خرابی، آواره نمودن و 

ها انسان ادامه دهند و کردن ميليونخانمانبی
ه اين جنايات را در چشم جهانيان بدتر از هم

از آن جمله است حمله . موجه جلوه دهند
موشکی اخير به شرق سوريه توسط متحدين 

گانه امپرياليسم، آمريکا، انگلستان و سه
  . فرانسه

چند سال پيش اوباما، رئيس جمهور اسبق 
کاربردن اسد با بهبشار آمريکا، ادعا کرد که 

از خط «ه بمب شيميائی عليه مردم سوري
  ۵دامه در صفحه ا...قرمز عبور کرده

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

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

  تولد کارل مارکس  سالگرد دويست سالگی ٢٠١٨سال 

  تجليل از خدمات مارکس به جامعۀ بشری
 

های گوناگون پرداخته و اکنون فيلسوفان تا اين زمان فقط به تفسير جهان به طريقه" 
  "بايد در صدد تغيير جهان بر آمد

 ل مارکس ـ تزهائی در مورد فويرباخکار
  

کنند، زيرا وی يک دانشمند بزرگ بشريت است و از کارل مارکس تقريبا همه تجليل می
ولی هر کس از کارل . را رقم زده است ٢٠و  ١٩بيش از هر متفکر ديگری تاريخ قرن 
امروز حتی دشمنان . های مارکس موافق نيستمارکس تمجيد کرد الزاما با انديشه

سوگند خورده مارکسيسم نيز برای مبارزه با نظريات مارکس به رنگ مارکسيسم در 
سيلی از . آيند تا مارکسيسم را از درون تهی کنند و دژ را از درون فتح نمايندمی

مارکس داد " ناموفق"های و پيشگوئی" هانادرستی"اند تا در باره مزدوران به راه افتاده
، دهندیخطابه به آنها م یو کرس ،ندازندانفکر را جلو میاين مزدوران روش. سخن دهند

یغاتيتبل یدانهايو م ونيزيبه پشت صفحات تلو تا آنان را ،کنندیم شيآنها را آراو
اسيرا اعالم کنند و بذر  سميمرگ مارکس" علمی"از نظر " انديشمندان"که اين  بکشانند

بخش مارکسيسم خود گويای نفوذ اين واکنش ستمگران نسبت به نظريات رهائی. بپاشند
  .و قدرت معنوی نظريات مارکسيستی در جنبش کارگری است

آنها مفاهيم . دشمنان مارکسيسم به انقالب اجتماعی و مبارزه طبقاتی اعتقادی ندارند
از مفهوم طبقاتی ... اجتماعی نظير دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و

افسانه . سازندبو و خاصيتی برای بورژوازی میهای بیاژهآن جدا ساخته و از آنها و
دشمنان مارکسيسم به ديکتاتوری . از اين مقوالت است" های بی قيد و شرطآزادی"

پرولتاريا و انقالب قهرآميز پرولتری اعتقادی ندارند و تالش دارند از مارکسيسم 
را فرا گرفته است واهمه  آنها از شبحی که اروپا. بسازند" خطر"اثر و بیموجودی بی

دارند و همه ابزار؛ از زندان؛ شکنجه و اعدام گرفته تا شستشوی مغزی را برای نابودی 
اند ضد شده" نوين"دشمنان مارکسيسم که مارکسيستهای . گيرندمارکسيسم به کف می

ات نجا به پويائی مارکسيسم و استنتاجآنها در اي. تکامل مارکسيسم به لنينيسم هستند
بارزه طبقاتی اعتقادی ندارند و به شدت با لنينيسم که مظهر مجسم مارکسيسم در م

جريانهای اسرائيلی نظير حزب . خيزندشرايط وجود امپرياليسم است به مقابله برمی
داری به امپرياليسم کمونيست کارگری و همه پيروان منصور حکمت به تحول سرمايه

واژگونه ارائه داده و آن را تا همان پيدايش و اعتقادی نداشته و آموزش مارکسيسم را 
-داری محدود دانسته و برای انحراف جنبش و دشمنی با کمونيسم نسخهپيشرفت سرمايه

خوانند تا همه اين عوامل کمونيستها را فرا می. نويسندهای اکونوميستی و نئوليبرالی می
ی تولد مارکس اين سالگ ٢٠٠ضد کمونيست بسيج شوند و در " مارکسيستهای"بر ضد 

  . ايمگذاردهما سالهاست که در اين راه گام . دشمنان کمونيست را افشاء نمايند
استان راين لندفالز آلمان  Trierير تریدر شهر  ١٨١٨ماه مه  ۵روز در  کارل مارکس
در اثر سکتۀ مغزی، زمانی که در حال نوشتن جلد سوم  ١٨٨٣مارس  ١۴بدنيا آمد ودر 

لندن به " های گيت"بود چشم ازجهان  فروبست و جسدش در گورستان " سرمايه"کتاب 
  .  خاک سپرده شد

  ۶دامه در صفحه ا...توانست ،او که يکی از فيلسوفان به نام عصر خود بود
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