
 

  دھداروپا سیاست تحریم را با شیوه خود ادامھ می
تا با سیاست مھار خود؛ کشور ما را  بدوانندایران را سر  اندمصممامپریالیستھای اروپائی 

کھ دیگر بدون آمریکا مشروعیت و وجود خارجی " برجام"مجبور کنند بھ تعھدات خویش در 
المی بعد از خیانتی کھ در مورد حق مسلم ایران در رژیم جمھوری اس. ندارد، وفادار بماند

ای با تسلیم بھ امپریالیستھا انجام داد، نتوانست محاصره آمیز از انرژی ھستھاستفاده صلح
امپریالیستھای . اقتصادی ایران را کھ محور اصلی آن تحریمات آمریکاست درھم بشکند

البتھ برای . دھدمریکا نشان میروند کھ آاروپائی نیز با موذیگری بھ ھمان راھی می
آیند نیست کھ از منافع آتی و دائمی خویش چشم بپوشند و تالش امپریالیستھای اروپائی خوش

مالی مستقلی برای مبادالت  سازوکارخواھند کرد نظام یورو را در مقابل دالر تقویت کرده و 
ود با آمریکا را بر سر مسئلھ اروپا با سایر ممالک ایجاد کنند، ولی حاضر نیستند، این تضاد خ

  .تر استتر و گستردهالمدتبرنامھ آنھا طویل. ایران متمرکز سازند
اند کوچگترین گامی ھای قالبی بھ وی دادهآنھا بعد از مدتھا کھ ایران را سرگرم کرده و وعده

کھای دولت آلمان حتی قراردادھای بانکی خویش با شعب بان. اندبرای رفع تحریمھا برنداشتھ
. کنددار کرده و از خروج پول متعلق بھ ایران از آلمان جلوگیری میایرانی در آلمان را خدشھ

ھای مضحک و غیرقابل اثبات و در فرود ھواپیمای ماھان بھ فرودگاھھای آلمان را بھ بھانھ
و دروغگوئی، از جملھ ارسال اسلحھ بھ سوریھ ممنوع اعالم کرده و  آافترواقع بر اساس 

فرانسھ از خروج شرکت سوخت . کندنان ترامپ و نتانیاھو را در مورد ایران تکرار میسخ
وضع با سایر ممالک اروپائی نیز بھتر . نمایدتوتال با نقض قراردادش با ایران حمایت می

  . نیست
ی مالی اختراع شده تا توسط آن بشود با ایران سازوکارحال بعد از مدتھا کوه موش زائیده و 

متن قرارداد در دست ما نیست تا بتوانیم ماھیت استعماری آن را . مالت تجاری دست زدبھ معا
بنا . از ریشھ بشکافیم ولی اشاره بھ ادعاھای تاکنونی و منتشر شده علنی آنھا نیز کافی است

برگزارشات متناقض منتشر شده تا کنون؛ ایران باید موافقت کند کھ مبالغ دریافتی از فروش 
. یک صندوق مالی در اروپا واریز کندھ یورو را، بھ صورت خودکار بھنفت خویش ب

کنند کھ جنبھ شرکتھای خصوصی اروپائی بھ ایران مواد غذائی و داروئی ارسال می
در این . کنندبشردوستانھ دارد و ھزینھ این مبادلھ تجاری را از صندوق مالی دریافت می

  :خوردچند بُردار بھ چشم می سازوکار
  ٣ صفحھادامھ در ...   .رسدیچگونھ ارز جھانی از جملھ یورو بھ دست ایران نمیھ -١

کودتای ونزوئال دسیسھ امپریالیسم آمریکا و ایجاد 
 حکومت موازی

ما با خلق ونزوئال و برادرمان نیکالس مادورو در این لحظات تعیین کننده کھ چنگال امپریالیسم "
عیینی سرنوشت ملل آمریکای التین را نابود کند، ھمدردی کند دموکراسی و حق خودتتالش مجدد می

  ". شویمما ھرگز حیاط خلوت آمریکا نمی. کنیممی
     Evo Morales رئیس جمھور بلیوی اوو مورالس

بیست سوسیالیسم قرن "ونزوئال؛ روی کار آمدن چاوز در ونزوئال و تبلیغ انقالب بولیواری 
آنھا چندین بار در ونزوئال دست . خلیدامپریالیسم آمریکا چشم مانند خواری بود کھ بھ؛ "ویکم

اش و متحدان آمریکا در جھان در باره روبرو شدمفتضحانھ بھ کودتا زدند کھ با شکست 
حکومت ونزوئال تنھا حکومتی در تاریخ سیاسی آمریکای التین است کھ از . سکوت کردند

امروز کھ شکست . ند بیرون آمده استپرسی مردمی سربلچندین انتخابات دموکراتیک و ھمھ
امپریالیسم آمریکا مجددا با یاری دلقکی کھ گویا بر  ،ضد انقالب در ونزوئال روشن شده است

برقصد، خود را انتخاب نشده " زالسا"تواند خوب می" دموکراتیک"اساس گزارش مطبوعات 
نظامی تدارک دیده  و غیر دموکراتیک رئیس جمھور ونزوئال خوانده و دست بھ یک کودتای

تنھا چند دقیقھ بعد از کودتا در ونزوئال؛ دولت آمریکا بھ سرعت برق در یک . شده زده است
خوان "بیانیھ رسمی کھ از قبل بر اساس تدارک برنامھ کودتا تنظیم شده بوده است، حکومت 

: پرزیدنت ترامپ در پیامی بیان کرد. را بھ رسمیت شناخت Juan Guaidó"گوایدو
. اند شھروندان ونزوئال برای مدتی طوالنی زیر دست رژیم نامشروع مادورو ستم دیده«

امروز من بھ طور رسمی خوان گوایدو، رئیس پارلمان را بھ عنوان رئیس جمھوری موقت 
داند کھ حق تصمیمگیری جھان می ترامپ خودش را خدای. ».شناسم رسمیت میونزوئال بھ 

گیرد چھ کسی باید رئیس وی تصمیم می. گرفتھ است در دستدر مورد سرنوشت ملتھا را 
  ٤ ادامھ در صفحھ      …                                                       .جمھور ونزوئال باشد

پیوندیدھ، حزب طبقھ کارگر ایران ب)توفان(بھ حزب کار ایران    
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  دیای جھان متحد شویتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

در ضد ایرانی  گردھمآئی
-تروریسم بین ؛لھستان

 الملل است
 جمھوری رژیم سرنگونی برای آمریکا
 کھ رژیمی آوردن کار روی بھ و اسالمی

 از کند، برآورده منطقھ در را وی نیات
بشری و  ضد غیرقانونی؛ اقدام ھیچ

نمونھ . گردان نیستغیراخالقی روی
اقدامات . کودتای ونزوئال در مقابل ماست

توان تا حدودی چنین آمریکا را می
  . برشمرد

تحریم اقتصادی ایران کھ شامل ھمھ  -١
کاالھا از جملھ آذوقھ و دارو و امکانات 

  .شود برضد مردم ایرانپزشکی نیز می
از سازوکار مالی جھانی جلوگیری  -٢

برای  سوئیفتموجود و نظارت بر سامانھ 
ممانعت از نقل و انتقال مبادالت ارزی  
از طریق بانکھای خارجی و حتی 

یعنی . بانکھای ایرانی در خارج از ایران
ھا پول خود شود کھ ایرانیآمریکا مانع می

  .را بھ ایران منتقل کنند
تحریکات ھمسایگان ایران بر ضد -٣

ایران از جملھ امارات متحده عربی و 
عربستان سعودی بطور مستقیم و پاکستان 
و کویت بھ طور غیر مستقیم نھ تنھا از 
طریق اقدامات تروریستی و نظامی بلکھ 
پخش شایعات و دروغ بویژه در مورد 

  .جنگ ضد بشری یمن
توانند در نابودی متحدان ایران کھ می-۴

و  زمان تجاوز امپریالیسم آمریکا
صھیونیسم اسرائیل بھ ایران نقش 
بازدارنده ایفاء کنند، نظیر سوریھ، لبنان و 

  .فلسطین
ایجاد پایگاھھای نظامی در اطراف -۵

نظامی ایران و  ایران برای محاصره
  ٢ادامھ درصفحھ  ...  تمامیتِ  تھدید
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  ...ضد ایرانی گردھمآئی
ارضی و حق حاکمیت ملی ایران و تالش برای 

  .تجزیھ ایران
ضبط و مصادره اموال ایران در آمریکا کھ  - ۶

متعلق بھ کشور و مردم ایران است و نھ رژیم 
  .جمھوری اسالمی

فشار بھ متحدان اروپائی برای ضبط اموال - ٧
  .ایران و تبعیت از زورگوئی آمریکا

جلوگیری از پرواز ھواپیماھای ایران و عدم  - ٨
صدور روادید بھ اتباع ایرانی و یا با تاخیر بیش 

  .ماه برای آنھا ۵از 
تقویت تروریسم در منطقھ و ایران و حمایت  - ٩

ھای تروریستی ایران در از گروه داعش و گروه
خوزستان و بلوچستان و پناه دادن بھ آنھا در 

  .اروپا
طلبان ناسیونال شونیست در تقویت تجزیھ - ١٠

ایران از طریق دخالت مستقیم اسرائیل و 
عربستان سعودی برای کمک مالی بھ آنھا تا 

  .برای تجزیھ ایران آماده شوند
تقویت اپوزیسیون خودفروختھ و  - ١١

مجاھدین "طلبان، نوکرصفت نظیر سلطنت
، احزاب کمونیست کارگری ھوادار "خلق

وشنھای آنھا و منصور حکمت در تمام سایھ ر
کھ یار و یاور " تریبونال لندن"جبھھ اپوزیسیون 

  .عربستان سعودی بودند و ھستند
تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک نظیر اینکھ  - ١٢

در صورت تجاوز بھ ایران باید یک جبھھ 
سومی میان اپوزیسیون ایران تشکیل شود کھ 
خواھان سرنگونی رژیم ایران باشد و بھ آمریکا 

سرنگونی بھ عنوان ستون پنجم کمک  برای این
  . کند
تقویت این نظریات ارتجاعی کھ مصادره  - ١٣

اموال ایران و غارت آن بھ علت ماھیت 
  .ارتجاعی جمھوری اسالمی حالل است

تقویت این نظریھ ارتجاعی کھ گویا با  - ١۴
حضور آمریکا در ایران حقوق بشر تحقق یافتھ؛ 

- خودشان میدموکراسی برقرار شده و ایرانیان 
توانند بر سرنوشت خودشان حاکم باشند و یا 
حتی امپریالیسم آمریکا با استقرار سوسیالیسم و 

در . در ایران موافق است" شورائی"حکومت 
یک کالم امپریالیسم خونخوار آمریکا ناجی 
بشریت و بھترین جایگزین جمھوری اسالمی 

  .است
تقویت تسلیحاتی اسرائیل؛ عربستان سعودی  - ١۵

  .و امارات متحده عربی علیھ ایران
دامن زدن بھ نارضائی گسترده از طریق  - ١۶

ھای گروھی امپریالیستی در خارج از رسانھ
و راست؛ با توجھ بھ فساد " چپ"ایران از 

دستگاه جمھوری اسالمی و تحریک و دامن زدن 
بھ انقالب مخملی تا عوامل صددرصد آمریکائی 

رآیند و کشور و نوکرصفت در ایران بر سر کا
ایران را دودستی بھ آمریکا و اسرائیل تقدیم 

و حکومتی نظیر حکومت شاه؛ پینوشھ و . کنند
  .یا دمحم بن سلمان سر کار بیاورند

مخالفت با ھرگونھ کسب دانش توسط  - ١٧
ھا؛ چھ از طریق قطع ارز دانشجویان ایرانی

ایرانی در خارج؛ چھ از طریق ممانعت از دادن 
انشجویان ایرانی؛ چھ در اثر پذیرش بھ د

خرابکاری در پژوھشھای علمی ایران نظیر 
ای در ایران و آمیز ھستھاستفاده از انرژی صلح

کسب فنآوری مدرن در ساختن و پرتاب 
موشکھای میانبرد و دفاعی و موشکھای حمل 
ماھواره بھ فضا؛ ترور دانشمندان ایرانی و سایر 

اد ھمصدائی با ھا در این زمینھ با ایجخرابکاری
  .اپوزیسیون خودفروختھ و نوکرصفت ایران

شود این سیاھھ را افزایش داد و دید کھ می
امپریالیسم در عرصھ اقتصادی، سیاسی؛ 

و جاسوسی بر ضد ایران  ایدئولوژیک ،نظامی
انقالب  اقدامات را بعد ازبشدت فعال بوده و این 

سالگی  ۴٠بھمن ادامھ داده و در آستانھ 
شاه و قطع دست امپریالیسم آمریکا از  سرنگونی

برای . ایران در پی برپائی توطئھ جدید است
روشن شدن ماھیت اپوزیسیون خودفروختھ کھ 
تنھا راه دفاع از سیاستھای راھبردی امپریالیسم 
و صھیونیسم را سنگر گرفتن در پشت جنایات؛ 

و فساد جمھوری اسالمی یافتھ است،  تبھکاری
میھن ما ایران؛ جمھوری : تباید بھ روشنی گف

ایران بیش از دوھزار سال قدمت . اسالمی نیست
تاریخی داشتھ و رژیمھای فاسد و مصلح در این 

ایران بھ . اندسرزمین بر سر کار آمده و رفتھ
عنوان یک کشور مستقل و دارای حقوق ثبت 
شده در سازمان ملل از این رویدادھا سربلند 

رخوردار است کھ بیرون آمده از حق و حقوقی ب
ھمھ باید بھ آن احترام گذارده و از نقض آن 

بھ بھانھ ارتجاعی بودن یک . خودداری کنند
شود اموال مردم  یک کشور را ضبط رژیم نمی

شود راھزناِن جھانی را؛ کرد و باال کشید و نمی
المللی با الھام از کینھ در نقض ھمھ ضوابط بین

محق " یکینھ ضدرژیم"واقعی ضدرژیمی و یا 
اپوزیسیون خودفروختھ ایران کھ . جلوه داد

خودش را برای ھمدستی با امپریالیسم در پشت 
این کمکھای ایدئولوژیِک اطاقھای فکری 

کند، ھدفش امپریالیسم و صھیونیسم مخفی می
برقراری دموکراسی و آزادی و یا تحقق حقوق 

ھدف آنھا حراج ایران . بشر در ایران نیست
اندگان بتوانند حقوق بازنشستگی است تا این وام

بھ این . خود را از سازمانھای جاسوسی بگیرند
آنھا بھ دست جھت مسئلھ خواست سرنگونی 

امپریالیسم و صھیونیسم فاقد یک مضمون 
آنھا با . انقالبی؛ دمکراتیک و میھنپرستانھ است

خواست سرنگونی خویش در کنار نتانیاھو و 
خلقھای  ترامپ قرار دارند و نھ در کنار

خواه ایران کھ آھنگ آن دارند انقالب سرنگونی
شکوھمند بھمن را از تعمیق بیشتری برخوردار 

. ھای از آن را خنثی کنندکرده و سوءاستفاده
برگردد فقط باید بھ جلو تواند بھ عقبایران نمی

 انقالبات بھتریبرود و انقالب بھمن را با 
- نمیمردم ایران از تالش باز . جایگزین کند

برای . پذیرندمانند، ولی گماشتگی اجانب را نمی
مردم ایران مضمون سرنگونی رژیم با مضمون 
سرنگونی نتانیاھوئی اپوزیسیون خودفروختھ 

  .ایران فرق دارد
با ابتکار  گروه اقدام در لھستانھم اکنون یک 

آمریکا از . اندآمریکا علیھ ایران علم کرده
این اجالس  کند درکشورھای مختلف دعوت می

. بر ضد ایران و سرنگونی این رژیم شرکت کنند
تصورش را بکنید کھ این اقدام آمریکا برضد 
منشور سازمان ملل متحد و راھزنانھ و 
غیرقانونی است و برضد یک عضو رسمی 

. خواندسازمان ملل؛ آشکارا بھ توطئھ فرا می
آوری خواھد با لشگرکشی و جمعآمریکا می

-مقابل سازمان ملل متحد بھ مزدور؛ نشستی در
وجود آورد کھ تنھا نیات آمریکا را مورد تائید 

این روش یک قلدری آشکار و . قرار دھد
  .المللی استسیاست مافیائی بین

وزیر امور خارجھ آمریکا، در بدو امر اظھار 
کار این گروه بازبینی و نظارت بر : "...داشت

ا ھای آمریکا در ارتباط باجرای ھمھ سیاست
  .".ایران خواھد بود

برایان "گروه اقدام بھ رھبری شخصی بھ نام 
وظیفھ این . آغاز بھ کار کرده است" ھوک

گردھمآئی ضد ایرانی و ضد منشور سازمان 
: اند، چنین استملل متحد؛ آنطور کھ گفتھ

ھائی منزوی کردن ایران؛ و تصویب برنامھ"
این آقا؛ ". ھای اقتصادیبرای تسریع تحریم

وری اسالمی را بھ خشونت علیھ آمریکا و جمھ
مسئلھ بسیار فراگیر : "متحدانش متھم کرد و گفت

مسایل مربوط بھ ایران اعم ] این گروه[است و 
از تروریسم؛ تامین مالی تروریسم؛ خشونت در 
دریا؛ اشاعھ موشکی؛ نقض حقوق بشر و مسایل 

.". دھدمتعدد دیگر در باره ایران را پوشش می
راھبرد جدید دولت ترامپ : "کردوی اضافھ 

در قبال ایران برای ] جامع[اتخاذ رویکرد
از جانب این کشور ] تھدیدھا[پرداختن بھ تمامی 

و کارھای . علیھ منافع آمریکا و متحدانش است
سازی کارھائی کھ الزم این گروه بھ ھماھنگ

است در سراسر قوه مجریھ در باره ایران انجام 
  "..شوند، کمک خواھد کرد

 خارجھ وزارت ویژه نماینده ھوک برایان
 ای مصاحبھ در ھمچنین ایران امور در آمریکا

 اینکھ بر تاکید ضمن العربیھ شبکھ با اختصاصی
 جھان در تروریسم حامی بزرگترین ایران«

 با معاملھ از المللیبین ھای بانک گفت ،»است
  .ترسندمی تھران

   برای اآمریک قصد مورد در او العربیھ نوشتھ بھ
  ٣ادامھ درصفحھ          ... صفر  بھ تسریع

 ، بدست مردم ایرانیاسالم یجمھور یدارسرنگون باد رژیم سرمایھ
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  ...ضد ایرانی گردھمآئی
 ثبات تضمین و ایران نفت صادرات رساندن

  .کرد صحبت نفت بازار
 کھ داد ھشدار دوشنبھ روز در ترپیش ھوک

 بھ تواند می ایران اسالمی جمھوری با تجارت
  .باشد تروریسم مالی تامین معنای

 توئیتر در پیامی در متحده ایاالت خارجھ وزارت
 با ھا شرکت وقتی«: نوشت ھوک آقای از نقل بھ

 دارد احتمال کنند، می تجارت ایران رژیم
 تامین خود، خاک در شاید را، تروریسم

  ».کنند  مالی
 ما ھای تحریم ھدف«: است آمده پیام این ادامھ در

 تروریسم صدور توانایی از رژیم کردن محروم
 ھوشیاریم ھا تحریم زدن دور مورد در ما. است

  ».داشت نخواھیم آن توقف برای منعی و
 اعالم١٣٩٧سال  ماه اردیبھشت آمریکا دولت
 رفتار و موشکی برنامھ ادامھ با ایران کھ کرد
 را برجام روح منطقھ در خود کننده ثبات بی

 خارج آن از واشنگتن رو این از و کند می نقض
  .شود می

نشست  با اشاره بھ زیر خارجھ ایاالت متحدهو
ما ائتالفی ھماھنگ و «: گفتدر لھستان اقدام 

پویا برای مقابلھ با تھدید جمھوری اسالمی و 
حمایت از آمال و آرزوھای مردم ایران تشکیل 

  .»ایم داده
تر و در جریان سفر اخیر خود مایک پمپئو پیش

کشور خاورمیانھ و شمال آفریقا، خبر داد  ٨بھ 
ھای  ف مقابلھ با تھدیدکھ کنفرانسی با ھد

. جمھوری اسالمی در لھستان تشکیل خواھد شد
 ١۴و  ١٣این نشست قرار است روزھای 

 .در ورشو برگزار شود) بھمن ٢۵و  ٢۴(فوریھ
کھ در مقابل عمل سیاستمداران اتحادیھ اروپا 

ھایی پیرامون پرسشاند انجام شده قرار گرفتھ
را  ٢٠١٩فوریھ  ١۴و  ١٣ھدف اصلی کنفرانس 

مطرح کردند، و گفتند با شتاب برگزار می شود 
آید ایران جزو و اشاره کردند کھ بھ نظر نمی

یک مقام اتحادیھ اروپا گفت . مدعوین باشد
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی بلوک بھ 

ھای دیگر در کنفرانس حضور علت مشغلھ
  .نخواھد داشت

 امپریالیسم آمریکا نشستی از دشمنان ایران بھ
رھبری اسرائیل و عربستان سعودی در لھستان 

دھد تا برای بدون شرکت ایران تشکیل می
روشن . سرنوشت مردم ایران تصمیم بگیرند

است کھ این تصمیمات راھزنانھ؛ تبھکارانھ؛ 
غیرقانونی و برای برھم زدن نظم کنونی جھان 

. و تثبیت قلدری امپریالیسم آمریکا برپا شده است
روختھ ایران در این مجمع حتما اپوزیسیون خودف

شرکت دارد و بھ عنوان شاھد برای ترامپ 
شود از این آیا می. رقصی خواھد کردخوش

اقدامات تروریستی در منطقھ و در جھان حمایت 
برپائی نشست اقدام در لھستان پاسخی بھ . کرد؟

سیاست شکست خورده صدور داعش بھ سوریھ 
غم ھمھ ولی خلق ایران علیر. و ایران است

نفرتی کھ از مافیای حاکم در ایران دارد حاضر 
نیست کشورش را بھ آمریکا و اسرائیل بفروشد 
و آنرا طعمھ داعش گردانده و از تمامیت ارضی 

حزب . و حق حاکمیت ملی ایران صرفنظر کند
این اقدام امپریالیسم آمریکا را ) توفان(کار ایران

ه جنگ ای و بھ پرتگاکھ جھان را بھ جنگ قبیلھ
داند کھ کشاند تروریسم آشکار میجھانی می

برای نابودی . کندصلح جھان را تھدید می
تروریسم و جنگ؛ برای نابودی فقر و فالکت؛ 

- برای نابودی فساد و دزدی و ممانعت از روی
کار آمدن رژیمھائی نظیر جمھوری اسالمی؛ 
وھابیستھای عربستان سعودی؛ بولسونارو در 

زه علیھ امپریالیسم و صھیونیسم برزیل باید مبار
ھای آنان را تشدید ھا و دسیسھو افشای توطئھ

  .کرد
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  ... اروپا سیاست تحریم را

تصمیم نھائی بر سر اینکھ چھ نوع کاالھائی  - ٢
بھ ایران ارسال شود با امپریالیستھای اروپائی 

  .است و نھ ایران
نوع کاالھا تنھا کاالھای مصرفی و نھ  - ٣

  .ی و یا نیمھ صنعتی استصنعت
ایران توانائی بھبود صنایع فرسوده و یا  - ٤

تواند صنایع زیربنائی خویش را ندارد و نمی
  .دارای رشد اقتصادی در آینده باشد

گیرد و این دھد و نان میایران نفتش را می - ٥
ھمان سیاست استعماری است کھ در مورد عراق 

  . اسیاست نفت در مقابل غذ. اجراء کردند
مقدار فروش نفت ایران بھ شرکتھای  - ٦

خصوصی اروپائی نیز معلوم نیست و براساس 
نیاز شرکتھای خصوصی اروپائی کھ طبیعتا 

شوند تعیین ھیچگونھ تعھدی از قبل متقبل نمی
  .شودمی
تواند از ورود کاالھای دو منظوره اروپا می - ٧

  .بھ ایران جلوگیری کند
و یا داروئی بھ ایران غذائی فروشندگان مواد  - ٨

  .سھ کشور آلمان؛ فرانسھ و بریتانیا ھستند
این نوع مبارزه با تحریم؛ در واقع ادامھ ھمان 
تحریم ترامپ و مھار اقتصاد ایران و غذای 

امپریالیسم اروپا در . باشدمردم کشور ما می
ھمدستی با آمریکا وظیفھ مدیریت تحریم را بھ 

ائی ھیچگونھ دست خود گرفتھ است و دول اروپ
تعھدی در مورد خرید نفت از جانب شرکتھای 

- خصوصی و یا فروش مواد غذائی بعھده نمی
ھای اروپائی از جملھ در اسناد خبرنگاری. گیرند

  :آیدمی یورو نیوز
اجرایی شدن این ساز و کار بھ ایران امکان "

خواھد داد تا برغم تحریم ھای آمریکا بواسطھ 
 .مد کندصادرات اروپایی کسب درآ

خبرگزاری فرانسھ در این گزارش ھمچنین بھ 
نقل از منابع اروپایی اعالم کرد کھ در بیانیھ 
نھایی اتحادیھ اروپا نسبت بھ برنامھ موشکی 

ھای برون مرزی دور برد ایران و نیز فعالیت
تھران در منطقھ بھ خصوص داشتن نقش 
محوری در مناقشات سوریھ و یمن ابراز 

 .نگرانی کرده است
گفتھ می شود در بخش دیگری از این بیانیھ 
ھمچنین تدارک و انجام حمالت بر ضد 

اپوزیسیون ایران در اروپا از سوی بروکسل 
  "..محکوم شده است

ھا از ایران؛ تمام این محکومیتھا و درخواست
ابزاری برای فشار بھ ایران و سرباز زدن از 

ھا دور زدن تحریمھا و اجرای تعھدات اروپائی
آنھا موارد جدیدی را کھ ربطی بھ . باشدیم

ندارد، شرط "برجام"احترام بھ مفاد توافقنامھ 
انجام مبادالت تجاری؛ ارزی و مالی با ایران 

دولت دانمارک کھ مسئلھ تروریسم . اندقرار داده
اسالمی را مطرح ساختھ است، خودش جمھوری 

نفر  ٢٠را کھ بیش از " االحواز"تروریستھای 
اند، پناه داده و از را بھ قتل رسانده ماھموطنان 

  .کندآنھا حمایت می
  :خوانیمدر منابع بی بی سی می

ھای اروپایی بھ روزنامھ فایننشال دیپلمات"
اند کھ ھیچ کشوری از اتحادیھ اروپا  تایمز گفتھ

متمایل نیست میزبان دفتر کانال یا سازوکار این 
ھدف دور  اتحادیھ برای تبادالت مالی با ایران با

 .ھای آمریکا باشدزدن تحریم
ھا ھای اروپایی پیشتر بھ نقل از دیپلماترسانھ

بھ  گفتھ بودند کھ این کانال یا سازوکار مالی
پیش از اجرایی شدن  طور سمبولیک و نمادین

- تتاح میھای نفتی آمریکا علیھ ایران، افتحریم
شود اما عملیاتی شدن آن احتماال تا اوایل 

  .".زمستان جاری طول می کشد
ھا در مخالفت با این سازوکار مالی آمریکائی
در صورت ایجاد ھا اظھار داشتند کھ اروپائی

از جانب  ھای آمریکا اخالل در روند تحریم
ای  یکپارچھ  ھای ثانویھ ، این کشور تحریماروپا

کرد و افراد و موسسات خاطی را اعمال خواھد 
کاخ سفید بارھا بھ  .را مسئول خواھد شمرد

ھای اروپایی کھ در ایران مشغول بھ کار  شرکت
ھشدار داده است کھ در صورت دور  ،ھستند

بھ شدت تنبیھ و «ھای آمریکا  زدن تحریم
تمام این کارزار گسترده  .خواھند شد »تمجازا

کا؛ ضد ایرانی؛ در یک ُکر دستجمعی آمری
- اروپا؛ اسرائیل و عربستان سعودی انجام می

پذیرد تا از زیر بار تعھداتشان فرار کنند و 
سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل را بھ ایران 

 .تحمیل نمایند
کھ زبان سیاسی دولت خبرگزاری فرانسھ 

فرانسھ است با استناد بھ منابع اروپائی کھ سند 
با اشاره  ند،انھائی اتحادیھ اروپا را تنظیم کرده

منطقھ در سوریھ و یمن و برنامھ  بھ مناقشات
موشکی ایران و ذکر این موارد در بیانیھ نھائی 

ادامھ گنجانده  اتحادیھ اروپا افزوده است کھ با 
یک  ؛شدن این بندھا بھ سند نھایی اتحادیھ اروپا

مفھوم . ارسال شده استتھران  رایپیام قوی ب
ن اجرای ھمھ این این سخن در واقع وابستھ کرد

موارد نامبرده بھ تحقق خواست آمریکا؛ اسرائیل 
و عربستان سعودی در مورد سوریھ؛ یمن و 

این منبع . باشدپژوھشھای موشکی ایران می
قرار بود بھ ایران  ءاین پروژه ابتدا کنداضافھ می

امکان دھد تا نفت خود را در ازای خرید کاال و 
روپایی ھا عمال اما ا ،خدمات بھ اروپا بفروشد

  .نفت ایران نخواھند بوددیگر خریدار 
  ۴ادامھ درصفحھ         ...مدتھاست ھااروپائی

 و  امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانھا
 دشمِن شماره یک بشریت است
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  ...اروپا سیاست تحریم را 
کھ در پی آن ھستند نیازھای سوخت خود را از  

طریق لیبی و افزایش تولید نفت عربستان 
نفت  بھسعودی جبران کنند و وابستگی خویش 

کالم سازوکار مالی  در یک. رندایران ببُ 
دھند، ھا کھ غذا را در مقابل نفت میاروپائی

بیکباره فاقد ھرگونھ تضمین مالی است، زیرا 
دو میلیون و ( - اگر اروپا نفت ایران را نخرد

ھزار بشکھ مقدار نفت صادراتی ایران بھ  ۵٠٠
موھومی  آن صندوقِ  - )کشورھای اروپایی است

خالی  عمال ؛برای تسھیل پرداختھای ایران
ھر چقدر پول "خواھد بود و بھ مصداق اینکھ 

 .رسدای بھ ایران نمیآذوقھ" خوریدھی آش می
نھ دولتھای اروپائی و نھ شرکتھای خصوصی آن 

  .توان مقابلھ با امپریالیسم آمریکا را ندارند
خبرگزاری اسرائیلی تایمز اسرائیل گزارش 

  :داد
 برایان ھوک، سرپرست گروه جدید موسوم بھ"

کھ  در وزارت خارجھ آمریکا ؛اقدام ایران
نماینده ویژه وزارت خارجھ آمریکا در امور 

ھای جمھوری اسالمی  ، ادعای مقاماست ایران
مبنی بر این کھ دارو و تجھیزات پزشکی شامل 

ھای آمریکا علیھ ایران است را رد  تحریم
  "..کرد

تر آقای برایان ھوِک دروغگو در یک خط پائین
  :مدعی شدصدای آمریکا، بھ گزارش 

ھای  دلیل مشکالت بر سر راه ارسال محمولھ"
ھای  تبعیت نکردن بانک ...بشردوستانھ بھ ایران
ھای  المللی و حضور شرکت ایران از قوانین بین

بھ زبان قابل فھم؛ . باشدمی "صوری حکومتی
اقالم خوراکی، دارویی، و " این ادعا کھ

معاف ھای ما  تجھیزات پزشکی از تحریم
دروغی بیش نیست زیرا بھ نظر آقای " ھستند
  :ھوک

اما بزرگترین مشکل ما برای اعمال این "
ھای صوری توسط  ھا، تاسیس شرکت معافیت

ھایی کھ بھ ظاھر  رژیم ایران است؛ شرکت
ھای خیریھ، اما در واقع متعلق بھ سپاه  سازمان

  ".پاسداران، ھستند
ای ارسال و بھ این ترتیب ھیچکدام از کاالھا بر

. بھ ایران از معافیت برخوردار نیستند
بشردوستی امپریالیسم برای تبلیغات اپوزیسیون 

اسرائیلی ایران - خودفروختھ و آمریکائی
 .مصرف دارد

  
****  

  
  ...کودتای ونزوئال دسیسھ

حال کودتا شکست خورده و این حضرت آقای 
. بر روی دست آمریکا باقی مانده است ؛دلقک

تواند با کند تا میتالش میاکنون آمریکا 
خرابکاری؛ توزیعِ دروغ و تھدید نظامی؛ وعده 

ھا و توسل پول دادن بھ خودفروختگان؛ متزلزل
. بھ جنگ روانی؛ آب رفتھ را بھ جوی بازگرداند

ھم اکنون گسیل اسلحھ غیرقانونی سازمان سیا 
بھ ونزوئال آغاز شده است کھ دولت قانونی 

  .کرده استونزوئال آنھا را توقیف 

ھمزمان با کودتای شکست خورده آمریکائی در 
در تارنمای " دانشنامھ ویکی پدییا"ونزوئال؛ 
رئیس "را بھ عنوان " خوان گوایدو"خود نام 

قانونی ونزوئال نصب کرد کھ بعدا با " جمھور
سرعت دوباره ناچار شد از نیکالس مادور بھ 
عنوان رئیس جمھور واقعی ونزوئال نام ببرد و 

. این خطای کودتای زودرس را تصحیح کند
تدارک کودتا را  "دقت"ببینید تا کجا و بھ چھ 

بھ " دانشنامھ"در تارنمای فارسی این . دیده بودند
 Nicolasجای ذکر نام نیکالس مادورو 

Maduro  نوشتھ شده کھ رئیس جمھور در
است، یعنی فعال  "مورد مناقشھ"ونزوئال 

متن . ود نداردرئیس جمھوری در ونزوئال وج
شود بھ وابستھ می" ویکی پدییا"یادداشت در 

 ،جنگلقانونی و سرانجام در دنیای بی :اینکھ
ھای دانشنامھ. چربدمی دیگریکی بھ  زورِ 

کھ بھ جز اینامپریالیستی وظیفھ دیگری ندارند 
تاریخ مبارزه طبقاتی بپردازند  درتبلیغ جعلیات 

بیان  و از دموکراسی و آزادی و حق آزادی
بعد از شکست کودتا و ناامیدی . سخن بگویند

بھ کودتاچیان ونزوئال کھ ارتش از اینآمریکا 
لحن امپریالیستھا عوض شد و بیکباره  ،بپیوندد

از کار در " مشتی دزد و فاسد"ارتش ونزوئال 
خود از " امتیازات"آمدند کھ تنھا برای حفظ 

 !!اندنیکالس مادورو بھ حمایت برخاستھ
کند کھ آمریکا ی فراموشکار اشاره نمیدروغگو

و نوکرانش حاضرند برای موفقیت کودتا چند 
مادورو بھ این نظامیان امتیاز " امتیازات"برابر 

اند ولی با وجود این؛ آنھا حاضر نشده ،دھند
آنھا . خفت خیانت و خودفروشی را بپذیرند

- دستآوردھای انقالب ونزوئال را فروشی نمی
ونزوئال والدیمیر  وزیر دفاع. دانند

: اظھار داشت  Vladimir Padrinoپادرینو
نیروھای ارتشی ھرگز رئیس جمھوری را "

پذیرند کھ از جانب قدرتھای تاریک بر سر نمی
کار بیاید و یا خودش؛ خودش را از مشروعیت 

رئیس جمھور واقعی ونزوئال ".  قانونی مبرا کند
ک بعد از کودتای شکست خورده؛ روابط دیپلماتی

شرمی در خود را با آمریکا کھ با صراحت و بی
کرد، قطع نمود امور داخلی ونزوئال دخالت می

و از کادر دیپلماتیک سفارت آمریکا خواست کھ 
ساعت ترک  ٧٢کشور ونزوئال را در عرض 

ترامپ با گردن کلفتی مدعی شد کھ ما آقای . کنند
ونزوئال را بھ " دیکتاتور"نیکالس مادورو 

شناسیم و س جمھور بھ رسمیت نمیعنوان رئی
است و " خوان گوایدو"رئیس جمھور ونزوئال 

  .کنیملذا خاک کشور ونزوئال را ترک نمی
مواضع کودتاگران  ؛با شکست کودتای آمریکائی
حتی تصاویر جعلی . روز بھ روز ضعیفتر شد

در مورد تظاھرات مخالفان نیکالس مادورو و 
یک ژنرال  یا فرار ارتشیان و یا حتی تصویر

بازنشستھ رژیم سابق؛ نتوانستند برای این 
ژانویھ  ۵جوانک مدعی ریاست جمھوری کھ از 

امسال بھ ریاست مجلس انتخاب شده است، 
- زمان بھ ضرر آنھا می. اعتباری کسب کنند

گردد، چون ماھیت دروغ و نیرنگ امپریالیستی 
ترامپ نھ تنھا در . شودبرای مردم روشنتر می

ین و در سازمان کشورھای قاره آمریکای الت

آمریکا برای تائید ریاست جمھوری جعلی 
در ضمن باخت و ) ١٨بھ  ١۶"(خوان گوایدو"

رای الزم از این  ٢۴نتوانست ونزوئال را با نیز 
مجمع اخراج کند؛ حتی در اروپا نیز نتوانست 

و تنھا  نمایداکثریت مورد نظر خود را تامین 
ن؛ فرانسھ و قدرتھای استعماری نظیر آلما

بریتانیا قد علم کردند تا با فشار بھ سایر 
کشورھا؛ اتحادیھ اروپا را بھ موضعگیری واحد 
بر ضد دولت قانونی ونزوئال وادارند، کھ البتھ 

تمام نمانیدگان استعمار . با شکست روبرو شد
نوین در جھان از این کودتای شکست خورده 

ش فلک کنند و تبلیغات امپریالیستی گوحمایت می
-جنگ روانی در عرصھ شایعھ. کندرا کر می

. پراکنی و دروغپردازی ابعاد جدیدی یافتھ است
تلویزیون تبلیغاتی کلمبیا در ھمسایگی ونزوئال؛ 

دھد کھ بخشی از ارتش بھ ویدیوئی را نشان می
- پیوستھ و سایرین را فرا می" خوان گوایدو"

. جدید حمایت کنند" رئیس جمھور"خوانند از 
ای ترامپ بھ صورت غیرقانونی نفت ونزوئال آق

را مصادره کرده و پول حاصل از فروش نفت 
بدون کابینھ و " رئیس جمھور"را در اختیار 

آقای مایک . دھدقرار میخودی  یبدون بودجھ
پمپئو وزیر امور خارجھ آمریکا کھ در حقیقت 
وزیر امور داخلھ ھمھ کشورھای جھان شده 

ا بیست میلیون دالر است، اعالم کرد آمریک
در اختیار مردم  "کمکھای انساندوستانھ"

دھد کھ منظورش مخارج ونزوئال قرار می
کودتاست تا رژیم قانونی ونزوئال را سرنگون 

رسمیت شناختن یک مقام آمریکا با بھ. کنند
غیرمشروع؛ و غیرمنتخب؛ تمام اموال مردم 
ونزوئال موجود در بانکھای آمریکا را مصادره 

. ھدده و در اختیار این کودتاچی قرار میکرد
اند تا حکومت قانونی آمریکا و انگلیس مانع شده

ونزوئال بھ ذخایر طالی خود کھ در بانک 
آنھا بھ محاصره . انگلستان است، دست پیدا کند

اقتصادی و سیاسی ونزوئال دست زده از ورود 
آذوقھ و دارو بھ این کشور جلوگیری کرده ولی 

ایستگاھھای تلویزیونی در اختیار  ماھواره و
دھند کھ بھ پخش اکاذیب نوکرشان قرار می

فایده بوده ھا نیز بیحال کھ این دسیسھ. بپردازد
اند بھ تجاوز نظامی دست است تصمیم گرفتھ

ھزار سرباز آمریکائی را وارد  ۵حداقل . بزنند
انتخابات "آنھا اند تا خاک کلمبیا کرده

ھوری در ونزوئال ریاست جم" دموکراتیک
مشروعیت " خوان گوایدو"ند، تا آقای نبرگزار ک

رود کھ حتی سخن از این می. قانونی پیدا نماید
با ثروت مصادره شده مردم ونزوئال توسط 
ترامپ در آمریکا یک ارتش مزدور برای آقای 

ایجاد کنند تا بھ جنگ داخلی " خوان گوایدو"
آقای ادعای آقای ترامپ و نوکرش . دست بزند

در ونزوئال کھ گویا ایشان قانونا " خوان گوایدو"
کذب محض و تبلیغات  ،رئیس جمھور است

. استو ضد قانون اساسی ونزوئال ضدقانونی 
ونزوئال کھ  قانون اساسیعالی  مجمع ملی و

یکی از ارگانھای تصمیمگیری در کنار پارلمان 
و مقام ریاست جمھوری است، اعالم کرد کھ 

ان ونزوئال از آنجائیکھ تصمیمات پارلم
  ۵ادامھ درصفحھ              ...گذشتھ تصمیمات 
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  ...کودتای ونزوئال دسیسھ
را پایمال کرده است، مشروعیت قانونی خویش 

این مجمع اشاره کرد کھ . را از دست داده است
مصوبھ مجلس در  ۴این عدم مشروعیت شامل 

شود کھ مقام ریاست نیز می ٢٠١٩ژانویھ  ۵
اعالم کرده  و " غصبی"مادورو را  جمھوری

طالب " کمکھای انساندوستانھ"تحت عنوان 
تجاوز بھ ونزوئال از جانب قدرتھای خارجی 

  .  شده است
دھد کھ امپریالیسم رویدادھای ونزوئال نشان می

آمریکا کھ نقشھ نخستش با شکست روبرو شده 
با نقشھ ثانوی بھ میدان آمده و قصد دارد و است 

یک حکومت موازی در کنار حکومت با ایجاد 
قانونی ونزوئال بھ تجاوز آشکارش بھ حقوق 

ھا ھمین روش را آمریکائی. الملل ادامھ دھدبین
رئیس جمھور از اند و در یمن بھ کار گرفتھ

دست نشانده عربستان سعودی فراری یمن کھ 
بھ عنوان حکومت  تبوده و برکنار شده اس

نیز قصد داشتند  در سوریھ. کنندموازی دفاع می
و ایجاد منطقھ " ارتش آزاد سوریھ"با اختراع 

آزاد در شمال سوریھ و در مرز ترکیھ ھمدستان 
بھ رسمیت " سوریھ آزاد"داعش را بھ عنوان 

آنھا با . شناختھ و بھ آنھا پول و اسلحھ برسانند
ھمین این روش در اوکرائین پیروز شدند و حاال 

ونزوئال در پیش  روشن را امپریالیسم آمریکا در
خواھد حیاط خلوط خود را از گرفتھ است و می

  .پاک کند" نامطلوب"حکومتھای 
مبارزه خلق ونزوئال برای آزادی و دموکراسی 

بازنده . ھا ادامھ خواھد یافتعلیرغم ھمھ دسیسھ
. واقعی نیروھای امپریالیستی و ارتجاعی ھستند

از این مبارزات حمایت ) توفان(حزب کار ایران
؛ محاصره اقتصادی و کرده و کودتای آمریکائی
  .کندرا محکوم میتجاوز نظامی بھ ونزوئال 

****  
  

  ...سلمان را چرا ترامپ بن
کنم  من فکر می«. »تجارت انبوھی با آنھا دارم
ھایم  اند، آپارتمان العاده کھ آنھا عالی ھستند، فوق

» .شوند خرند، باعث ثروتمند شدنم می را می
ِل عربستان سعودی خیلی پول من از َقبَ «

عربستان سعودی؟ من ....«. »ام درآورده
عربستان سعودی را دوست دارم، آنھا خیلی 

اند، من از آنھا خیلی پول درآوردم، آنھا  خوب
  ھمھ نوع اسباب«. »خرند ھمھ چیز از من می
آنھا یک میلیون «. »خرند بازی از ترامپ می

. »دھند دالر و صدھا میلیون دالر بھ من می
. »عربستان سعودی؟ من با آنھا خیلی دوستم....«
میلیون  ۴٠خرند، آنھا  آنھا از من آپارتمان می«

نباید آیا کنند،  میلیون دالر خرج می ۵٠دالر، 
دوستشان داشتھ باشم؟ من خیلی دوستشان 

  !!»دارم
این بیانات کسی است کھ قبالً در کمال وقاحت 

بستان سعودی ابداً با عر«گفتھ بود کھ » ُرک«
 ویجای تعجب ھم ندارد، زیرا . »تجارتی ندارد

واشنگتن پست . گوئی شھره آفاق است در دروغ
بھ مناسبت ھفتصدمین روز ریاست جمھوری 

دسامبر بیالن  ١٣ترامپ، پنجشنبھ 
ترامپ طی . ھای وی را منتشر کرد گوئی دروغ

بار، یا دروغ گفتھ و یا نظرات  ٧۵۴۶این مدت 
ھای  منحنی دروغ. رائھ کرده استگمراه کننده ا

ای،  دوره ترامپ بھ ویژه قبل از انتخابات میان
بھ قسمی کھ او قبل . شدیداً سیر صعودی پیمود

بار  ١٣٩از انتخابات مذکور تنھا در پنجم نوامبر 
حتی اگر ساعات  –بھ بیان دیگر ! دروغ گفت

 ١٠او ھر  –استراحت شبانھ را ھم کسر کنیم 
  ! فتھ استدقیقھ یک دروغ گ

ترامپ کھ او خیلی » دوستان«بینیم این   و اما بھ
  .چگونھ دوستانی ھستند» دوستشان دارد«

تحت عنوان  DIRروبرت اشتاین در فرستنده 
„Die rote Pille“ )بھ تفصیل ) َحّب سرخ

دیرینھ ترامپ » دوستان«خصایل برجستھ این «
ھا با  و علل مناسبات نزدیک و حسنھ سعودی

  :با آمریکا را واشکافتھ است غرب، بویژه
ای بھ نام  برگشتھ  یک روز جمعھ خبرنگار بخت

عربستان  ؛اشقجی بھ کنسولگری کشورشخ
رود کھ مدرک  سعودی در شھر استانبول می

. الزم جھت ازدواج با نامزدش را دریافت کند
در ھمان آخر ھفتھ یک ھواپیمای خصوصی 

سلمان، حاکم بالمنازع و بھ شدّت  دمحم بن
کار عربستان سعودی در فرودگاه  محافظھ

سرنشینان این . نشیند استانبول بھ زمین می
یک بادیگارد : ھواپیما عبارت بودند از

سلمان، یک مأمور ارشد اطالعاتی، یک  بن
متخصص پاتولوژی و یک نفر از پزشکی 

اش را آنچنان جدی گرفتھ بود  کھ شغل(قانونی 
در  بُری کھ با یک اّره مخصوص استخوان

روز دوشنبھ قبل از . وارد فرودگاه شدند) چمدان
اشقجی بھ کنسولگری کشورش برود، تیم خاینکھ 

آنچھ کھ از آن . مذکور در آنجا حضور داشت
روز بھ بعد بھ تدریج علنی گشت، حکایت از 

ترین جنایاتی دارد کھ تاکنون در  یکی از ھولناک
ھای اطالعاتی جھان ُرخ داده  عرصھ سازمان

  . است
اشقجی خشد کھ  دو ھفتھ اول مدام ادعا می
اما در ویدیوی . کنسولگری را ترک کرده است

مخفی دولت ترکیھ خالف این ادعا ثابت 
اشقجی در حین خسپس گفتند کھ . گردد می

نفره درگیر شده و  ١۵بازجوئی با یک گروه 
زنی با آنھا، در اثر ضربھ یکی از  درپی مشت

اما اکنون ! شود ھ میکشت(!!) زده مأموران ھیجان
گویند با جنازه او چھ  درمانده بودند کھ بھ

این دوستان  –ھا  اصالً چرا باید سعودی! اند کرده
خوب اتفاق است ! ویند؟گدروغ ب –خوب ترامپ 

اما پلیس ترکیھ !! شود کرد دیگر کاری نمی
سرکنسول . درخواست وارسی کنسولگری را داد

آثار جرم را از  ؛اما، بعد از آنکھ یک تیم نظافت
بین برد، بھ پلیس ترکیھ اجازه ورود بھ 

از آن بھ بعد رژیم خونخوار . کنسولگری را داد
بھ تدریج . سعودی روز بھ روز رسواتر شد

اشقجی را بھ قتل خبرمال شد کھ قبل از اینکھ 
را شکنجھ کردند، سپس  یبرسانند، ابتدا و

گروه با اره مخصوصش، نخست  کالبدشکاف
و سپس دست و پا و در پایان سر او را انگشتان 

معمای اینکھ با قطعات بدن او . از بدنش جدا کرد
را باالخره روزنامھ واشنگتن پست در  چھ کردند

: نوشتاین روزنامھ چھارم نوامبر حل کرد، 

قطعات بدن او را در اسید حل کردند تا اثری «
کردن و  شکنجھ، ُمثلھ. اشقجی باقی نماندخاز آثار 
در اسید محو کردن یک خبرنگار  عاقبت

مخالف، گرچھ خشم جھانیان را از ارتکاب این 
جنایت ھولناک برانگیخت، اما جناب ترامپ، این 

. خم بھ ابرو نیاورد» سلمان دوست صمیمی بن«
نھ ترامپ و نھ خاندان سعودی قادر بھ درک این 
مسألھ نبودند کھ چرا جھانیان چنین برآشفتھ و 

با توجھ بھ زیرا ! م با آنھاست؟ حق ھ!اند معترض
اشقجی عمل خمناسبات حاکم در آن کشور، قتل 

زمانی کھ . العاده و دور از انتظاری نبود خارق
 ٢٠١٨انسان زندگی در ریاض را در سال 

کند و قرون وسطی بھ نظرش مدرن  مشاھده می
بودن ُمچ پا   آید، زمانی کھ زنان بھ خاطر پیدا می
در مالء عام بدنشان روپوش، روزانھ  زیراز 

گیرد، زمانی کھ بھ  آماج ضربات شالق قرار می
اعضای بدن  ؛خاطر ارتکاب جرم ھر چند ناچیز

کنند، زمانی کھ  مجرم را در مالء عام قطع می
کنند و اگر  بام پرت میپشتگرایان را از  جنس ھم

ھنوز زنده مانده باشند، توسط متعصبین وھابی 
پارند، زمانی کھ س در زیر مشت و لگد جان می

روزھای جمعھ ُعّمال رژیم ارتجاعی وھابی در 
مورد در  ١٠٠حداقل  - مالء عام مجرمین را 

زنند، طبیعی است کھ قتل فجیع گردن می –سال 
  .نماید اشقجی عادی جلوه میخ

از سوی دیگر عربستان سعودی بزرگترین 
اینکھ این . ھای اسالمی است حامی تروریست

کشور ساالنھ میلیاردھا دالر بھ القاعده و داعش 
کند، بر کسی پوشیده  کمک مالی و تسلیحاتی می

ھیچ . ھاست کھ برمال گشتھ است نیست و سال
مداری و کمتر از ھمھ ترامپ، از این کھ  تسیاس

ھای اسالمی  ان از چنگال تروریستھا انس میلیون
اند،  کش گریختھ و آواره جھان گشتھ وحشی و آدم
. شود و بھ عربستان اعتراضی ندارد برآشفتھ نمی

چرا چنین است؟ چون عربستان ثروتمند است، 
ھا پترو دالر بھ  ترلیون. خیلی ثروتمند است

شوند و سپس بھ سمت  عربستان سرازیر می
صرھای عظیم، ق. گردانند  غرب بازمی

ھای خصوصی غول پیکر و لوکس،  کشتی
.. قراردادھای میلیاردی برای صنایع غربی و 

در نتیجھ این کشورھا، و در رأس آنھا آمریکا 
در درجھ اول درصدداند کھ در ایجاد این 

از قافلھ عقب نمانند، " روابط دوستانھ و نزدیک"
مداران غربی  داران و سیاست لذا برای سرمایھ

اوت است کھ مردم چھ رنج و مصیبتی را تف بی
ریز سعودی  در نظام بھ شدت ارتجاعی و خون

و یا خاورمیانھ در آتش . شوند متحمل می
پرورده و مورد  نیروھای تروریستی دست

ھا بسوزد و مردم اگر جان سالم یحمایت سعود
برند، زخمی و گرسنھ آواره جھان گردند،  بھ در

ود است کھ در داری غرب این س برای سرمایھ
طبیعی است کھ . رأس ھمھ امور قرار دارد

 JOE» جوِکِزر«رئیس کنسرن زیمنس 
KAESER  ،بھ این ھمھ جنایات و وحشیگری

کھ خاندان سعودی در کشور خود و در 
خاورمیانھ حاکم گردانیده است، چشم فروبندد و 

کنفرانس اقتصادی «بھ منظور شرکت در 
  ۶ادامھ درصفحھ                ...بھ این » ریاض

 چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است
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  ...سلمان را چرا ترامپ بن
یک قرارداد سرنوشت کشور سفر کند، زیرا کھ 

      .میلیاردی در کار است ٢٠
 ٢٠١٨تنھا دولت آلمان از ژانویھ تا سپتامبر 

میلیون دالر اسلحھ  ۴١۶اجازه صدور قریب بھ 
از . بھ عربستان سعودی را صادر کرده است

تان سعودی زاده عربس ھزار شاه ٢٠٠٨سال 
. اند را گرفتھ )G36(٣۶مجوز مونتاژ مسلسل ژ 

ھا در جنگ یمن  جای تعجب ندارد کھ این مسلسل
زمانی کھ بھ دولت آلمان اعتراض . مشاھده شوند

شود کھ چرا صدور اسلحھ بھ عربستان  می
کنید، زیرا کھ در جنگ علیھ  سعودی را قطع نمی

کنند  یشوند، استدالل م مردم یمن بھ کار گرفتھ می
کھ پس  برای ما امکان کنترل وجود ندارد« : کھ

از فروش، کشور خریدار با اسلحھ چھ 
پذیر است  این امر تنھا زمانی امکان (!!)کند می

  !!»کھ کشور خریدار با چنین کنترلی موافقت کند
ھائی کھ  طبق گزارش نیویورک تایمز سالح

آمریکا بھ عربستان فروختھ است، و این کشور 
دقت عمل «کند، از  از آنھا استفاده می در یمن

چندانی برخوردار نیستند و بھ ھمین دلیل باعث 
از این . »ندامرگ ھزاران غیرنظامی گشتھ

گذشتھ تخریب امکانات تولید محصوالت غذائی، 
رسانی دارو و  ھای کمک تحریم و محاصره راه

ترین  ،کھ منجر بھ بزرگ... غذا بھ مردم یمن و 
تاریخ معاصر گشتھ است، نیز فاجعھ انسانی 

شود کھ غرب در مقابل نظام آدمکش و  سبب نمی
بھ غایت ارتجاعی عربستان واکنش از خود نشان 

از سوی دیگر در اثر فشار عربستان . دھد
سعودی، بانک مرکزی یمن ، کھ از صنعا بھ 

اس چاپ نعدن نقل مکان کرده بود، آنقدر اسک
کرد کھ  د کھ ارزش پول یمن آنچنان سقوطنمو

اختیار  اندازھای ناچیزی کھ در مردم با پس
دارند، از قدرت خرید مواد غذائی کمی کھ در 

ً عاجز و محروم شده  کشور یافت می شود، تقریبا
سھ سال . اند و در نتیجھ بھ خیل گرسنگان پیوستھ

است کھ روزانھ ھزاران کودک یمنی در اثر 
داروئی مقابل چشمان پدران و  گرسنگی و بی

طبق آمار یونیسف . سپارند شان جان می درانما
دقیقھ یک کودک در یمن بر اثر  ١٠در ھر 

 انھزار. دھد بیماری جان خود را از دست می
سازمان . کودک بھ شدت دچار سوء تغذیھ ھستند
ھائی کھ  ملل ھشدار داده است کھ تعداد یمنی

گذرانند، حدود  شان را با جیره غذائی می زندگی
است کھ بھ احتمال قوی بھ زودی میلیون نفر  ٨

گرچھ بمباران . میلیون خواھد رسید ١۴بھ 
کارانھ یمن کھ کشور و مردم آن را بھ  جنایت

کشد، بھ اضافھ جنگ اقتصادی کھ  نابودی می
عربستان بر علیھ این کشور بھ راه انداختھ است، 

کشد و روزانھ  ھا انسان را بھ نابودی می میلیون
جنایت ... سپارند و  ھزاران کودک جان می

جامعھ «. شود محرز علیھ بشریت محسوب می
نھ تنھا عربستان را تحریم و » جھانی بشردوست

کند، بلکھ حتی از مداخالت  محکوم نمی
خبر و اثری ھم بشردوستانھ و انسانی در یمن 

ھای  جھان بشردوست غرب و انسان«. نیست

رساندن بھ مردم ستمدیده  بھ عوض یاری» خوب
ھ و در حال مرگ در یمن، در عمل بھ و گرسن

جالب این  .کمک عربستان سعودی آمده است
است کھ این غرب تبھکار؛ ھمواره از ارزشھای 
اخالقی جھان غرب کھ باید برای حفظ آن تالش 

آنھا دنیای . راندنمود و از آنھا دفاع کرد سخن می
  .زنندغرب را دنیای ارزشھای مشترک جا می

ُکشی بربرمنشانھ انجام  این نسلو اما چرا اصوالً 
دادن بھ  سلمان در گرسنگی گیرد؟ شھوت بن می

کردن منتقدان  کودکان یمن، شکنجھ زنان، ُمثلھ
؟ .پذیرند برای رسیدن بھ چھ ھدفی صورت می

ھای ارشد سعودی در محافل  گرچھ مقام
سلمان دستور قتل  بن ،گویند خصوصی می

ابل اما در مق ،اشقجی را صادر کرده استخ
کنند، چون معتقدند کھ  افکار عمومی سکوت می

حفظ رابطھ میان آمریکا و عربستان سعودی 
گویند  آنھا می! تر از قتل یک انسان است مھم

آمریکا برای حفظ ثبات در منطقھ باید در کنار 
از یکسو عربستان . عربستان سعودی بایستد

کوشد در اتحاد با اسرائیل و آمریکا ایران را  می
کند و از سوی دیگر روزنامھ مصری  مھار

در پی «: نوشت ٢٠١٨اکتبر  ٢۵االھرام در 
تحقیقات گوناگون، نتایجی بھ دست آمده است کھ 

. باشد حاکی از وجود ذخائر نفتی در یمن می
ذخایری کھ حجم آن معادل مجموعھ ذخائر 
کشورھای عربستان سعودی کویت و امارات 

کھ چرا در واقع پاسخ بھ این سوال . »است
اش امارات متحده  عربستان سعودی و متحدین

عربی، کویت، بحرین، سودان، مصر، اردن، 
مراکش، سنگال بھ انضمام کمک ھمھ جانبھ 
اسرائیل، آمریکا، فرانسھ، انگلستان، اسپانیا و 

کارانھ علیھ یمن  آلمان این جنگ خونین و جنایت
برند، باید در این خبر االھرام  را بھ پیش می

جلوگیری از نفوذ ایران در یمن . و کردجستج
آنھا بھ منظور غارت شن . ای بیش نیستھنبھا

اند، بلکھ منبع عظیم  صحرا بھ یمن تجاوز نکرده
گران را آب  نفت است کھ دھان ھمھ غارت

  . انداختھ است
دانیم کھ عربستان سعودی بھ اندازه کافی نفت  می

خواھد  ولی دیر یا زود ذخائر آنھا بھ پایان. دارد
از اینرو عربستان سعودی بھ خاطر حفظ . رسید

موقعیت برتر اقتصادی خود در منطقھ مدتھاست 
از اینرو باید با تمسک بھ . کھ در فکر چاره است

ھر وسیلھ ممکن از تداوم وجود یک یمن مستقل 
کھ قادر باشد ذخائر نفتی احتمالی را تحت کنترل 

اگر . دورخویش داشتھ باشد، جلوگیری بھ عمل آ
ھا در یمن از عربستان سعودی تبعیت  حوثی
کنترل منابع نفتی و اقتصادی جھان بھ ھم  نکنند،

خواھد خورد و درست بھ ھمین دلیل است کھ 
ُکشی و جنایت علیھ بشریت در یمن آنطور   نسل

ھای عمومی در معرض گوش  کھ باید در رسانھ 
گیرد، بلکھ در بھترین  و چشم جھانیان قرار نمی

و ھا با ایران  ت با طرح مسألھ رابطھ حوثیحال
این جنایات را افسانھ جنگ شیعھ و سنی؛ 

  . دھند میمشروع جلوه 
****  

   ...سالگی شکستن محاصره  ٧۵
دانانی بودند کھ با موسیقی آنھا مشکل. شد

آنھا بھ علت . کردندسازھای بادی کار می
گرسنگی نای دمیدن در آالت موسیقی را نداشتند 

تغذیھ . ود را برای مبارزه آماده کرده بودندولی خ
  .آنھا را بھتر کردند تا توان دمیدن داشتھ باشند

آنگاه بلشویکھا ھجوم خویش را در عرصھ ھنری 
 ٩ارتش آلمان وعده کرده بود در . شروع کردند

در سالگرد محاصره این شھر آن را  ١٩۴١اوت 
-یگراد ایستاده، زنده بود و  مولی لنین. فتح کند

در چنین . زدرزمید و ارتش آلمان درجا می
  روزی سمفونی شماره ھفت رفیق

 čDmitri Šostakoviدیمیتری شوستاکوویچ 
شوستاکوویچ این سمفونی را برای . نواختھ شد

مردم لنینگراد نوشتھ بود و بھ این جھت بھ نام 
دقیقا در سالگرد . مشھور گشت" ھاگرادیلنین"

وسیقی شوستاکوویچ گراد نوای ممحاصره لنین
در فضای شھِر در محاصره؛ طنین انداخت و 
پژواک آن تا حلقھ محاصره دشمن رسید و 

آنھا فھمیدند کھ . روحیھ نازی را درھم شکست
  .گراد تسخیر ناپذیر استلنین

مردم شھر برای تھیھ بلیط ارکستر در مقابل 
سالن بزرگ شھر بھ صف ایستادند و این صف 

ف نان و آذوقھ تا بھ آن تر از ھمھ صفوطویل
در آن روز تاریخی ارکستر ھمراه با . روز بود

بندی شده بود، آغاز نور و برق کھ بھ شدت جیره
-مردم با صدای موسیقی بھ اوج می. بھ کار کرد

رفتند و زمانیکھ در مرحلھ نھائی و صعود بھ قلھ 
احساسات؛ شکست فاشیسم تصویر شد، جمعیت 

نوای . شغول شدبھ پاخاست و بھ کف زدن م
آن چنان قدرتمند بود کھ " ھاگرادیلنین"موسیقی 

در جبھھ جنگ؛ سربازان ارتش سرخ آنچنان با 
نیروی آتش سربازان نازی را ھدف قرار دادند 

ھا نتوانستند کھ ھیچ یک از ھواپیماھای نازی
. گراد تجاوز کنندپرواز کرده بھ فضای شھر لنین

با سمفونی سمفونی شماره ھفت شوستاکوویچ 
- نازی. آتش جبھھ سربازان ارتش سرخ کامل شد

ھا فھمیدند کھ آرزوی پیروزی را باید با خود بھ 
  . گور ببرند

گراد بعد از جنگ بھ عنوان مردم مقاوم لنین
قھرمانان وارد تاریخ شوروی و بشریت مترقی 

در این روز در سراسر شوروی . در جھان شدند
ظامی برگزار شده و گراد رژه نویژه در لنینو بھ

ل و مردم بر سر مزار شھداِی محاصره؛ گُ 
گذارند تا از قھرمانان خویش کھ جان شکالت می

  .دادند تا سوسیالیسم زنده بماند تجلیل کنند
ھا در آلمان غربی بعد از جنگ؛ این بخش نازی

تاریخ بشریت را حذف کردند و حتی در مدارس 
. فتندآموزان جلو گراز تدریس آن بھ دانش

سانسور عمیق؛ آلمان غربی را کھ با ممنوعیت 
ولی . فعالیت کمونیستی آغاز شده بود، در نوردید

ھا؛ کھ آنھا این کشور ساختھ و پرداختھ نازی
مجددا در آن دست باال را داشتند و دارند و 

کنند، کردند و میسرنوشت آنرا تعیین می
دولت . قلمداد شد" آزاد"و " دموکرات"کشوری 

   ٧صفحھ  در ادامھ        ونی آلمان برای خالیکن

 ی، سوریھ و یمن را بیتجاوزگراِن استعمارگر، باید خاك عراق، افغانستان، لیب
 .قید و شرط ترك كنند
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 ...سالگی شکستن محاصره  ٧٥
کرده است کھ قصد دارد بھ عریضھ اعالم  نبودن

  میلیون یورو  ١٢گراد باقیماندگان محاصره لنین
-این مبلغ توھین جدیدی بھ مردم . کمک برساند

شود یک با این مبلغ تنھا می. گراد استلنین
شھری را با . قھ ساخت و بسساختمان چند طب

خواھند در یک میلیون نفر نابود کردند و حاال می
ازای آن بھ عنوان تاوان؛ یک ساختمان چند طبقھ 

حاکمیت ضدکمونیست روسیھ کھ ھمان . بسازند
بر مسند کارند،  رویزیونیستھای سابقِ 

-پذیرند و معترض نمیاین ننگ را می
سال بعد از  ٧٥از این گذشتھ . شوند

گراد کسی دیگر از آنھا باقی آزادی لنین
نمانده است کھ از این کمکھا برخوردار 

این سیاست دولت آلمان مکمل . شود
ھمان سیاستی است کھ محاصره کنندگان 

گراد را تا روز جانی و تبھکار لنین
مرگشان در آلمان مورد حمایت قرار 
داد، و آنھا را از انواع حقوق 

وق شھروندی بازنشستگی، درمانی و حق
نازی زدائی در آلمان . برخوردار گردانید... و 

  .غربی مفھوم ناشناختھ بود و باقی ماند
-لنین"رویزیونیستھا و امپریالیستھا نام بزرگ 

تغییر دادند و سن " سن پترزبورگ"را بھ " گراد
پترزبورگ کنونی باید خاطره انقالب کبیر اکتبر 

م روسیھ و گراد را از اذھان مردو محاصره لنین
سالگی آزادی  ٧۵پوتین در . تاریخ بشریت بزداید

گراد وقت نداشت در سان دیدن از این رژه لنین
. گراد شرکت کندسنتی ارتش در روز آزادی لنین

از این روز بزرگ با ناخرسندی " تجلیل"
ھر چھ باشد امپریالیسم روس و . صورت گرفت

رویزیونیسم شوروی ھر دو دشمنان سوسیالیسم 
بزودی سالگردھای رسمی . ودند و ھستندب

گراد فقط در قلبھا زنده است و مبارزه مردم لنین
شود از برگزاری با شکوه این می. کشدشعلھ می

خاطره تاریخی طفره رفت و از تجلیل از این 
گراد قھرمانان سرباز زد،  ولی نھ نام لنین

این دو نام در . زدودنی است و نھ نام استالینگراد
  .  ظھ تاریخ ثبت ھستندحاف

در برخورد بھ مسئلھ مقاومت قھرمانانھ مردم 
یکی . گراد دو نوع برخورد وجود داردلنین

برخورد کمونیستی ھمانگونھ کھ از زمان رفیق 
استالین در شوروی معمول بود و تا بروز 

شد و رویزیونیسم در این کشور بھ آن عمل می

تی کھ رویزیونیس - دیگری برخورد امپریالیستی
ھدفش نفی مبارزه قھرمانانھ مردم شوروی و بھ 

دشمنان بشریت؛ .  فراموشی سپردن آن است
امپریالیسم و رویزیونیسم تالش دارند تا با کسانی 

گراد تکیھ کرده و کھ بھ روحیھ مقاوم مردم لنین
را زنده  ھاگرادیلنینقھرمانی و حماسھ مبارزه 

مردم روسیھ  اکثریت. دارند، مبارزه کنندنگاه می
خواھند گراد سرشارند و میولی از حماسھ لنین

جوانان روسیھ و کمونیستھای جھان از آن برای 

نیت . داری الھام بگیرندمبارزه بر ضد سرمایھ
شوم دشمنان؛ تخریب ھویت و افتخارات جامعھ 
سوسیالیستی شوروی و شخص رفیق استالین 

  .است
ارتجاعی  در جبھھ  دوم کھ بشدت از طرف جناح

در روسیھ و در ممالک امپریالیستی غرب تبلیغ 
شود، یکی این است کھ گویا موجبات کشتار می

گراد را باید در بیش از یک میلیون نفر در لنین
آنھا مدعی . اشتباھات دفاعی شھر جستجو کرد

-شوند کھ مبارزه مردم آنچنان ھم کھ تبلیغ میمی
ی و قتل زیرا دزد. شود، قھرمانانھ نبوده است

رواج یافتھ و حملھ بھ مخاذن مواد غذائی توسط 
شده اند انجام میگروھھائی کھ تیرباران شده

آنھا برای تحقیر مردم شوروی صفحات . است
کنند کھ چگونھ آنھا در اثر زیادی را سیاه می

- گرسنگی، حیوانات خانگی و وحشی را می
ھای و سازمان امنیت شوروی نامھ... خوردند و

در دوران . کرده استرا کنترل میمردم 
" خفقان استالینی"گراد در ھمھ جا محاصره لنین

شرم آلمانی در یک خبرنگار بی. حاکم بوده است
یکی از نشریات مشھور آلمان حتی چنین 
مضمونی را تبلیغ کرد کھ آیا بھتر نبود استالین 

شد و مانع کشتار تا بیش از یک میلیون تسلیم می
شد؟ آیا این رفتار وی وروی مینفر از مردم ش

نقض حقوق بشر نیست؟ این نشریھ وزین آلمان 
ھا بھ گراد بھ نازیکند کھ تسلیم لنیناشاره نمی
عام مردم روسیھ بود کھ از جانب ھیتلر معنی قتل

- بھ نقل از مصاحبھ. شدندپست محسوب می نژادِ 
ھای غیرقابل نظارت و پژوھش و در یک کالم 

کنونی روسیھ چنین آوردند کھ  ساختگی با مردم
آیا بھتر نیست بھ جای تامین ھزینھ رژه نظامی 

مخارج آنرا برای  ھاگرادیلنینبرای تجلیل از 
امور جاری و نیازھای دیگر در نظر گرفت؟ 
یک کارگردان مرتجع بھ نام آلکسی 
کراسووسکیھ فیلمی تھیھ کرده است 

گراد را بھ کھ مبارزه مردم لنین
ھ و از برگزاری جشن تمسخر گرفت

ای با خانواده"سال نو میالدی توسط 
" مقامات فاسد"کھ در ارتباط با " نفوذ

و " داردپرده برمی"حکومتی بودند، 
مقاوم  ھاگرادیلنیندھد نشان می

نبودند و نسل جدید روسیھ و مردم 
ھای کثیف جھان باید از این خانواده

کشف شده توسط آقای آلکسی 
البتھ این . اش الھام بگیرندفیلم کراسووسکیھ در

فیلم در روسیھ ممنوع است، ولی در شبکھ 
- مجازی توسط دشمنان سوسیالیسم توزیع می

  . گردد
تئوری ضرورت عدم مقاومت و مبارزه با 

حفظ جان "نیروھای فاشیسم ھیتلری بھ منظور 
در اساس یک تئوری آشنای ارتجاعی " مردم

. سازدکوب میاست کھ انسانھا را در اسارت میخ
در ھیچ جای طبیعت و اجتماع سکون و یا تسلیم 
بھ شرایط نامساعد و حملھ دشمن، راه گشای 

این امر با . گذار بھ شرایط مساعد نبوده و نیست
ماھیت تکامل طبیعت و جامعھ ھماھنگی نداشتھ 

  .سازدو عمال اسارت و تبعیت را تمدید می
****  

  دیبھ توفان در تلگرام خوش آمد
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  مطالعھ نمائید را در تارنمای توفان ٩٧١٣ماه  اسفند ١٥٢ مقاالت توفان الکترونیکی شماره
  

  توفان الکترونیکی در آغاز ھر ماه میالدی منتشر می شود

 یک حکومت مردمی عملی است دستخواری تنھا بھ مبارزه با فساد و رشوه
 

  !از فیسبوک توفان انگلیسی دیدن کنید
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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سلمان را  چرا ترامپ بن
  دوست دارد

پست در گزارشی اظھارات دونالد  واشنگتن
آوری  ئیس جمھور آمریکا را جمعترامپ، ر

کرده و آنھا را در قالب یک ویدیوکلیپ انتشار 
  . داده است

در این ویدیو، از جملھ اظھارات ترامپ در 
رابطھ با معامالت تجاری با عربستان 
سعودی، کھ سابقھ آن بھ پیش از رسیدن بھ 

گردد، بھ  مقام ریاست جمھوری او باز می
ھ آغازین ترامپ در جمل. اند نمایش گذارده شده

  : پاسخ بھ خبرنگاران چنین است
گویم کھ بدانید،  ضمناً با صراحت و ُرک می«

و . »من ابداً با عربستان سعودی تجارتی ندارم
ھای دیگری از او اشاره  قول متعاقب آن بھ نقل

: شود کھ در موارد مختلف بیان داشتھ است می
کسی بھ اندازه من با ... کنم من فکر نمی«

ترین  گران«. »معاملھ کند.... ھا ودیسع
کنم در جھان  ھائی را کھ فکر می آپارتمان

ھا سرگرم  سعودی«. »خرم سازند، می می
. »اند، من دوستان زیادی در آنجا دارم کننده

من ھیچ چیز علیھ عربستان سعودی «
  ٥دامھ در صفحھ ا            ...گویم، حجم نمی

حزب واحد طبقھ کارگر ایران " حزب کارایران"نشریھ " توفان. "نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . رای ھرچھ رساتر شدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق، چھ از نظر مادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان ب. است

بھ ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، . ید، زیرا ما تنھا با اتکاء بر نیروی خود پابرجائیم و بھ این مساعدت ھا، ھر چند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمبرسان

 .ھزینھ گزاف پسی مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

در اثر گراد شکستن محاصره لنین سالگی ٧٥
 مقاومت و مبارزه مردم شوروی

ھا و متحدانشان از طریق فنالند گراد توسط ارتش نازیسال پیش محاصره شھر لنین ٧۵
شروع شده بود، بعد از حدود بیش از دو سال با شکست روبرو ١٩۴١سپتامبر  ٨کھ از 

د آزاد گردید و حلقھ محاصره گراشھر قھرمان لنین ١٩۴۴ژانویھ  ٢٧در تاریخ . شد
آنھا با محاصره . ھدف ارتش نازی تنھا تسخیر شھر نبود. ارتش نازی را درھم شکست

۵/٢گراد کھ توانائی فتح آن را بھ علت مقاومت مردم نداشتند بھ گرسنگی دادن لنین
ارتش نازی ھمھ راھھای منتھی بھ شھر را مسدود . گراد آغاز کردندمیلیون مردم لنین

در این شھر . روز در محاصره فاشیستھا بود ٨٧٢گراد لنین. دنموبمباران میرده و ک
نا گفتھ روشن است کھ اکثر . در اثر گرسنگی جان دادند حدود یک میلیون نفر و اکثرا

کشتار مردم . آنان مردم غیرنظامی، کودکان، و بیماران و افراد مسن و مادران بودند
این عملیات تنھا با نیت آدمکشی . ارتشھا قلمداد کرد شود درگیریغیرنظامی را نمی

بھ این جھت تنھا ھمین . تا بلشویکھا و انسان شوروی را از بین ببرند. گرفتصورت می
ھرمان . ھاستیک نمونھ حاکی از جنایت ضد بشری و کشتار جمعی ضد انسانی نازی

وزیر امور آلمان نازی در گفتگو با  ٢مرد شماره  Herrman Göringگورینگ 
امسال : "اظھار داشت ١٩۴١در نوامبر  Galeazzo Ginoخارجھ ایتالیا گالئاتسو چینو 

و شاید خوب باشد، زیرا برخی . میلیون مردم روسیھ گرسنگی خواھند کشید ٣٠تا  ٢٠
  ".خلقھا باید نابود شوند

غذا بھ . دزده و ترکیده بودنھای آب یخلولھ. گراد بسیار سخت بودشرایط زندگی در لنین
مردم چوب و . شدمواد سوخت نایاب شده و پیدا نمی. حد کافی در شھر موجود نبود

ای را کھ ارتش آذوقھ. سوزاندندھای خویش را برای اینکھ منجمد نشوند میمبلمان خانھ
رساند تنھا یک سرخ از راه دریاچھ یخ زده در وخیمترین اوضاع نظامی بھ مردم می

. شدآذوقھ مردم باید برای پنجمین بار تقلیل داده می. کردین میسوم احتیاجات را تام
١٢۵گراد گرم نان در روز داشتھ باشند و سایر ساکنان لنین ٢۵٠کارگران حق داشتند 

کارخانھ تسلیحاتی . گرم تا سنگرھا خالی نشود و تولید و مقاومت استمرار داشتھ باشد
کھ )  T34(٣۴- و از جملھ تانکھای  تکرد تا روز آخر تسلیحات تولید می" کیروف"

کردند و تا کارگران از ھیچ فداکاری کوتاھی نمی .برخی از آنھا تا برلین نیز رسیدند
- کردند و آتشافکنھای آلمان نازی کارخانھ را بمباران میبمب. کردندروز آخر تولید 

از کار افتادن  رساندند ولی آنھا مانعانداختند و کارگران را بھ قتل میمیسوزی راه 
شدند بھ پناھگاھھای کارگران کھ در مواقع حمالت ھوائی ناچار می. شدندچرخ تولید می

این مسئلھ کھ این امر ساعتھا در تولید کارخانھ تاخیرات  ضد بمب بروند، با درک
نقشھ ھیتلر . کند، تصمیم گرفتند کھ در زمان بمباران نیز کار کنندجبران ناپذیر ایجاد می

ھا؛ بیمارستانھا و صنایع زیربنائی و ھستی مردم شوروی را از بین دارس؛ کارخانھکھ م
  .  داری ھار پیروز شده بودسوسیالیسم بر سرمایھ. ببرد، با شکست روبرو گردید

حزب بلشویک تصمیم گرفت برای تشویق روحیھ مقاومت و مبارزه  ١٩۴٢در زمستان 
از رادیو و بلندگوھای نصب شده در شھر و  ارکستر سمفونیک ایجاد کند کھ برنامھ آن 

بود کھ در اثر  Eliasberg" الیاسبرگ"رھبر ارکستر ویلونیست . جبھھ پخش شود
  .خستگی مفرط پس از چندی از پای درآمد

  ۶دامھ در صفحھ ا             ...دانان شھر ایجاد از موسیقی آوریل ارکستر جدیدی ٩در 
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