
 

  وطن رويائی بيش نيستلتاريای بیپرو
  از مارکس عليه مارکس

-آيد که اشاره مجدد بهنظر میبه. ايمايم و نادرستی آن را عيان ساختهما بارها اين مبحث را گشوده
الخلقه يعنی پرولتاريائی که گويا وطن ندارد، ساخته اين موجود عجيب. آن بازهم ضروری است

جمله مشهور مارکس جائی بهبورژوازی است و استناد نابهف خردهبای ذهن روشنفکران خيالشده
ولی ". کارگران ميهن ندارند: "گويندآنان می. است" مانيفست حزب کمونيست"و انگلس در کتاب 

و  -کاریآنارشيستها و منحرفان ما آن را از متن اصلی خارج کرده و يا از فرط عجله و فراموش
. اندفروبرده –و يا معده خود  –خانه ذهن خويش را در فراموشبقيه متن  -شايد نيز گرسنگی

کنند که ها را سرزنش میو نيز کمونيست: "گويندمارکس و انگلس يک جمله قبل از آن چنين می
ها چيزی را تواند از آنکسی نمی. کارگران ميهن ندارند. خواهند ميهن و مليت را ملغی سازندمی

کف زيرا پرولتاريا بايد قبل از هر چيز سيادت سياسی را به). ز ماستتکيه ا. (که ندارند بگيرد
  ."مقام يک طبقه ملی ارتقاء يابدآورد و به

وطنی است، بلکه در همان وطنی ماندن در خالءی بیخوبی روشن است که وظيفه پرولتاريا نهبه
ربوده است، بايد باقی  را از او" مليت"که او قبال دارد و بورژوازی از وی سلب مالکيت کرده و 

. ای در سطح ملی بدل شودطبقه حاکمه يعنی طبقهماند تا با مبارزه طبقاتی خويش قادر شود بهبه
مقام يک طبقه ملی ارتقاء کف آورد و بهسيادت سياسی را به"تواند پرولتاريا چگونه و در کجا می

  ؟."يابد
وطنی، در هوا و آسمان صور است که در بیبرای هر انسانی که عقل خود را نباخته است، قابل ت

چه در دسترس پرولتارياست همان آن. توان مبارزه اجتماعی و طبقاتی نمودو يا در خالء نمی
ارتباطات عينی او با دنيای دورو برش، يعنی روابط اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و سياسی 

غافالن فريب خورده و  .اش در حداقل موجود، داراستاست که وی در وطن ربوده شده
خواب غفلت خوانند تا شايد او را بههای خودباخته، افسانه درگوش پرولتاريا میآنارشيست

مبارزه پرولتاريا برضد : "نويسندمارکس و انگلس در همان کتاب در بخش قبل می. بياندازند
ورت ملی بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد، از لحاظ شکل و ص

                              ٣ ادامه در صفحه...در ابتدای امر بايد کار را با  پرولتاريای هرکشوری طبيعتا. است

  جويان ديگر ضدبشری نيستکشتار پناه
 طلبانه وی تن درخواستهای توسعهرجب طيب اردوغان اتحاديه اروپا را تهديد کرد چنانچه به

سمت اروپا سرازير عنوان عامل فشار سياسی بهبه پناهان رابیندهند، سيل پناهندگان و در واقع 
جويان مايه گذارد وعده خود عمل کرد و از جان پناهوی به. يابدخواستهای خويش دستکند تا بهمی

-جو، سرگردان، بیجان انسان پناه. ترکيسم خود در منطقه بدل نمودُمهره سياست پانو آنها را به
 داریداری برای اين ممالک سرمايهپناه، آواره و قربانی تجاوزات امپرياليستی و بيرحمی سرمايه

هر کس بر . گيردو ملعبه دست آنان قرار می دنيا کوچکترين ارزشی ندارد غارتگر و استعمارگرِ 
ای خود برسد و آنوقت منافع لحظهتا به زندمعامله بر سر آن دست میاساس منافع روز خود به

و نيات شوم آنها از وجود اين انسانها تنها برای مقاصد  .کشدکهکشان میديوار فراموشی را به
کنند و زمانی که وجودشان در عرصه شطرنج منافع سوءاستفاده می سياسی خود و تحقق اين

نيست رده و سربهدست سرنوشت خويش رها کسياسی جهان فاقد ارزش شد، مانند تفاله آنها را به
قربانيان "، "قربانيان گاز سمی"، "قربانيان بشار اسد"عنوان اين آوارگان تا ديروز به. نمايندمی

عنوان انسان مورد ترحم و پشتيبانی جامعه جهانی قرار که بايد به" های روسی و سوریبمب
آنها  ساختگیِ " حقوق بشرِ "بودند و  سازمانهای " حمايت"گيرند، در مطبوعات غرب مورد 

مستبد "هزاران دليل بايد آنها را از دست  افشاندند که بهاشک تمساح می ه واندرّ دبرايشان سينه 
شان ها تا ديروز، تا زمانيکه تاريخ مصرف سياسیاين انسان". بشاراسد نجات داد چونخونريزی 

شان، های گريانرهکه چه شدندهای واال و پر احساس محسوب میانتها نرسيده بود، انسانبه
-پرسرنوشت و افسانه ایبرای آنها، داستانه. کردصفحات سيمای تبليغاتی غرب را هر شب پر می

های برنامهو هر روز و هر شب برای بيماران مزمن عادت کرده به بافتندمیبهمهای تبليغاتی 
انها بيشتر از حد مجاز کردند تا مغز انسمناسب روز سرهم می تلويزيونی، اخبارتبليغاتی  دروغين
" قساوت و خونريزی بشار اسد"که از دست " بمبها و گازهای سمی"حال همان قربانيان . نيانديشد

های تبليغاتی و اند، با بمبتر از مادر در اروپا پناه آوردههای مهربانفرار کرده و به دامان دايه
دهند که آنها را آدمخوارانی جلوه می. نداشدهستيزی آنها روبرو هراسی و خارجیانگيز اسالمنفرت

اروپای . اندزنان آنها در مرزهای اروپا صف کشيدهگويا برای ربودن آسايش اروپائيان، تجاوز به
  ۴ادامه در صفحه  ...   روحيه نژادپرستی و نفرت از انسانهایِ طبقاتی نژادپرست به

  پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان( حزب کار ايرانبه
 

  و يکم ســال بيست  –دوره شــــشـم  
 ٢٠٢٠مارس ١٣٩٩ماه   فروردين ٢٤١ماره ـش

 

    

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

-ويروس تاجدار و عمامه
   ،دار در ايران

  ترين بيماری قرنسياسی
يک بيماری ) تاجدار(ويروس کرونا 

گيری در سراسر جهان ويروسی همه
- شيوع سريع بيماری عفونی به. است

تعداد زيادی از افراد در يک دوره 
، نشانه خطر اين بيماری زمانی کوتاه

نام اين بيماری از واژه التين . است
آيد زيرا ويروس معنی تاج میکرون به

اما اين . تاج خروس شباهت داردآن به
ايران رسيده، به ويروس از زمانيکه به

  .دار بدل شده استويروس عمامه
در اين مقاله آهنگ آن نداريم که در 
مورد خطرات اين بيماری، روشهای 

اين . نويسيمپيشگيری و يا معالجه آن به
. گيرندعهده میوظيفه را کارشناسان به

تحليل ولی حزب ما در اين مورد به
ديگری که جنبه سياسی و موارد 

شايد    کند و اجتماعی دارد اشاره می
اين بيماری ويروس تاجدار را  دشوبه 

  .ناميمترين بيماری قرن بهسياسی
روس نيز فورا در مبارزه با اين وي

در . های سياسی روشن شدمرزبندی
عرصه جهانی ممالک امپريالستی 
غرب و دشمنان امپرياليسم نوخاسته 

ين صفبندی کردند و سيل تبليغاتی ــچ
ضدچينی تا حد نژادپرستانه در همه جا 

اقليت چينی در همه جا . دامن زده شد
مورد تهديد و ضرب و جرح قرار 

امپرياليسم های گروهی رسانه. گرفت
های غرب راه افتادند و با نمايش برنامه

تلويزيونی با انگيزه دروغگوئی و 
جای اينکه اقدامی شستشوی مغزی به

کنند و به برای مقابله با اين بيماری به
  ٢صفحه   درادامه ... نجات جانِ 

  



   ،  

  ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٩ ماه  فروردين ٢۴١شماره         

  ...دارويروس تاجدار و عمامه
پردازند هجوم تبليغاتی مردم کشورشان به 

چين و کاالهای چينی و پشتکار و نسبت به
آنها که از . نمودند ا آغازر یزرنگی چين

موفقيتهای چين در مهار اين بيماری نه 
وحشت افتاده بودند، حيرت بلکه بهتنها به

در نمازهای  کراواتی خود را" آخوندهای"
تمام هفته خود، راه انداختند تا از استبداد 

گويند که موفقيت کشور ها سخن بهچينی
چين در مبارزه با اين بيماری ناشی از 
نقض حقوق انسانها، اعمال زور و 
ديکتاتوری و پنهان کردن آمار بيماران و 

اين تبليغات . درگذشتگان از بيماری است
انگاری سهلامپرياليسم غرب سرپوشی بر 
آمادگی نظام دستگاههای ناکارآمد و عدم

بهداشتی آنها برای مقابله با يک بيماری 
ها را آنها فورا چينی. گير جهانی بودهمه

معرفی کردند " خورخفاش"، "مار خور"
و لوليدن " جانور خواری"علت که گويا به

در کثافت موجب توليد اين بيماری شده و 
اند توگوئی بيماری هخطر انداختجهان را به

جنون گاوی و يا انفلوآنزا از غرب نيآمده 
های ويروسی تبليغات غرب بيماری. است

آنها . بدل کردند" شّر و خير"را نيز به 
آور ضد چينی و فيلمهای تبليغاتی تهوع

دادند که ظاهرا با استعماری نشان می
های مخفی از درون بيمارستانهای دروبين

دادند چگونه که نشان میچين گرفته بودند 
بيماران چينی روی زمين دراز کشيده، 

زنند و کسی نيست به وضعيت فرياد می
دادند که در آنها نشان می. آنها رسيدگی کند

چين برای خوردن ماهی چاقو نيست و 
ها ماهی بزرگی را روی زمين چينی

اند، مانند عصر حجر با سنگ، انداخته
با . خورندمی کنند وماهی را تکه تکه می

های دروغپرداز و نژاد تبليغات رسانه
پرسِت غربی، منشاء بيماری روشن شده 

وقتی ناچار شدند از ساختن بيمارستان . بود
مدت ده روز چند هزار نفره در چين به

صحبت کنند و يا ناچار گشتند روشهای 
مبارزه با بيماری و سازماندهی مراکز 

-ه بهقرنطينه و حمايت از مردم و توج
بهداشت عمومی را نشان دهند، دهان 

آنها حتی به آن . دروغگويان بسته شد
م لَ کنگ عَ جوانک جاسوسی که در هنگ

اروپا آوردند تا از کرده بودند و وی را به
کنگ دفاع بقاء استعمار انگلستان در هنگ

کند متوسل شدند، تا مدعی شوند چيِن 
مادر، کوچکترين کمک درمانی و داروئی 

کند و وی يعنی اين نگ کنگ نمیهبه
جوانک جاسوس مجبور شده کمکهای 

پذيرد و غربی را به" بشردوستان"درمانی 
-پرده. وسايل درمانی از آنها دريافت کند

ها پرشده بود و های تلويزيون از اين بسته
ها وجود درون اطاقخطر ريزش آن به

. هوچی بازی در اوج خودش بود. داشت
نه تنها غرب . شن استدليل اين امر رو

چين را رقيب اقتصادی قدرتمند خويش 

-بيند بلکه از قدرت سياسی و توانائیمی
های بيش از يک ميليارد انسان فعال در 

داری قدرتمند نظام سرمايه. هراس است
صورت متمرکز در مقابل دولتی چين به

داری نئوليبرالی سياستهای سرمايه
که  امپرياليسم غرب قرار گرفته است

ناکارآمدی خود را در مقابله با بحران 
نمايش گذارده بهترين وجهی بهکنونی به

نخست اينکه تبليغات فرهنگ . است
- فردگرائی و اندوويدوآليستی و به

وجود خودانديشی وضعيتی در اروپا به
فکر خويش است و آورده که هر کس به

برای خريد آذوقه و وسايل ضدعفونی به 
ورده و موجب کمبود فروشگاهها هجوم آ

. ارزاق عمومی و بهداشتی شده است
روحيه همبستگی ملی برای مقابله با 

تن که فرهنگ دنيای جنگ تن بهبحران به
در . کثيف امپرياليسم است بدل شده است

آنجا کنار آن سياست اقتصادی نئوليبرالی به
جوئی در منجر شده است که برای صرفه

داروئی ائی و نهمواد غذهزينه انبارداری نه
انبار نشده است و بعد از توليد فورا به 
بخش توزيع منتقل شده و هزينه انبار داری 

شود و حاال اين شيوه ايجاد سود حذف می
ای در حداکثر برای رقابت بهتر به فاجعه

تامين مواد بهداشتی و غذائی مردم بدل 
مواد بهداشتی را در بيمارستانها . شده است

طوريکه پليس ناچار شده برای دزدند بهمی
ماسک و . ميدان آيدتعقيب دزدان به

اندازه کافی در لباسهای ضد ميکروب به
اندازه کافی در بازار دارو به. بازار نيست

نيست زيرا برای ارزان تمام شدن بهای 
کنند و دارو آنها را در چين و هند توليد می

با خوابيدن چرخهای توليد در چين کمبود 
چشم ای حياتی در بازارهای اروپا بهداروه

خورد و اين وضعيت محصول سياست می
داری اقتصادی نئوليبرالی است که سرمايه

غرب برای کتمان اين واقعيات جهات 
حمله خويش را بر روی دولت چين 

خطری که دنيا را از . متمرکز کرده است
نظر واگيری اين ويروس تاجدار تهديد 

آمريکاست که  با  کند در چين نيست درمی
ی درمانی سياست نئوليبرالی و نابودِی بيمه

برای مردم آمريکا، ميليون ها شهروند اين 
کشوراز نظر مالی توانائی آنرا ندارند که 

الزحمه پزشک و آزمايشهای مخارج حق
آنها اساسا به . پردازندالزم پزشکی را به

پزشک و بيمارستان در زمان بيماری 
و لذا آمار قابل استنادی  کنندمراجعه نمی

نيز در دست نيست و کسی از تعداد 
بيماران و مرگ ومير در آمريکا خبر 

گيری اين بيماری در آمريکا که همه. ندارد
با دروغگوئی و پنهانکاری و کنترل 
معاون ترامپ و دو نفر آدم غيرخبره و 

اطالع ديگر آغاز شده است، بمبی را بی
فجر خواهد کرد در نظام درمانی آمريکا من

-بار میکه برای مردم آمريکا فاجعه به
در کشوری که معيار همه چيز و . آورد

ها پول است حيات انسانها به همه ارزش
. کندوضع جيب آنها ربط پيدا می

امپرياليسم غرب از ويروس تاجدار 
ابزاری ساخته است تا مغز انسانها را 

-ويروسی کند و ويروس توحش سرمايه
هرانسانی که جان . نهان نمايدداری را پ

داری و حساب سرمايهدهد بايد آنرا بهبه
سياست اقتصادی نئوليبرالی و ضد بشری 

  .آنها گذارد
هجوم . در ايران نيز وضع بهتر نيست

دار ويروس تاجدار با هجوم ويروس عمامه
طور کلی آخوندها نخست به. روبرو شد

منکر وجود اين ويروس در ايران شدند و 
پس تالش کردند بنا بر مصالح سياسی س

روز که به حضور مردم در صحنه نياز 
داشتند و يا به پول زوار قبر معصومه و 
حرم امام رضا و ساير ائمه اطهار نياز 

 نددنيآوربرزبان دارند، نام قرنطينه را نيز 
مردم مشتی آخوند خرافاتی و ضد علم به

از امامان  توصيه کردند که تقاضای شفا
بکنند و دعاهای مخصوصی را برزبان 

مرتجعترين . جاری ساخته و زمزمه کنند
احاديث متوسل شدند تا اهميت آنها به

دعاهای " آنتی بيوتيکی ويروسی" "کيفيت"
رخ مردم در درمان بيماری مذهبی را به

سيمای رسمی جمهوری اسالمی . بکشند
آوری اين خرافات قرون وضع شرمبه

و جعلياتی را که مردم در کوچه  وسطی ی
عنوان و بازار به سخره گرفته اند، به

ولی گرز . داشتآخرين کالم علم بيان می
سخت واقعيت آنچنان برسر عمامه اين 
مرتجعان کوفت که ناچار شدند همه اماکن 
مقدس و مقابر آنها را با الکل زکريای 

آخوندهای مکتبی و . رازی ضدعفونی کنند
ن دادند که از آنها فقط وفاداری سواد نشابی
آيد و نه ممارست و کياست نظام برمیبه

آنها در فساد و دزدی . در مديريت بحران
مديران ارشدی هستند ولی در زمانی که 

گير در جامعه ايران آمده است بيماری همه
بايد آنها را نيز ضدعفونی کرد تا ايران از 

که هر ايرانی . خطر آلودگی نجات پيدا کند
عهده مديريت بازد مسئوليتش بهجان به

بحران در جمهوری اسالمی و تقليد از 
سياست بزرگ غارتگرانه نئوليبرالی 

  .امپرياليستی در ايران است
در کنار اين وضعيت ايرانيان خودفروخته 

آنها از . کنندکثيفترين نقش را بازی می
اينکه در ايران ويروس تاجدار آمده است 

کنند و کثيفترين حالی میمسرورند و خوش
دروغها و شايعات را در فضای مجازی 

نمايند تا شايد بتوانند وضع را پخش می
آنها از هيچ . بدتر از اين که هست بدل کنند

ای که روش جنايتکارانه و خائنانه
تصورش برای هموطنان ما مقدور نيست 

ها که دشمنی اين خودفروخته. ابا ندارند
يم ايران هستند و هم هوادار تحر هنوز

ايران نرسد، تا کنند تا داروئی بهآرزو می
  ٣ادامه در صفحه  ... کهاست  حدیبه

 م ايراندست مرده، بیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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  ...دارويروس تاجدار و عمامه 
 و ايرانی ايرانآرزوی ويرانی و نابودی 

، تا آخوندها نيز نابود شده و را دارند
بر سرکار  ها و نتانياهو در ايرانآمريکائی

امپرياليسم آمريکا را آنها نقش قاطع . آيند
در تروريسم دولتی و ترور مقامات 
ايرانی، در جلوگيری از رسيدن دارو و 

کنند و گری نفی میايران، با هوچیغذا به
خواست برای مانور اخير ترامپ که می

موذيانه ارسال بسته هدايای ناچيز 
-آمريکائی، شامل مواد غذائی و داروئی به

عاجل انسانی عنوان کمکهای ايران را به
با تبليغات فراوان جابزند، با فرومايگی 

ها هنوز در حاليکه تحريم. زنندکف می
برضد مردم ايران پا برجاست و آمريکا 

شود حتی سازمان ملل در اين مانع می
دوره بحرانی به ايران کمکهای داروئی و 

خوشبختانه حکومت ايران . انسانی برساند
 ٨٠کا را که اين رياکاری امپرياليسم آمري

-مرگ محکوم کرده و میميليون را به
خواهد به چند هزار نفر لقمه ناچيزی دهد 
تا چهره کثيف جنايتکارش پوشيده بماند 

همه ايرانيان مزدور و . برمال کرد
ای که از بروز و شيوع اين خودفروخته

بيماری در ايران خوشحالند و به جعل 
 اخبار و اکاذيب و ايجاد تشنج، تزلزل و

ناآرامی مشغولند در جبهه اين 
اللهی و مجاهد دو نيروی شاه. جنايتکارانند

و مرتجع اين ويروس تاجدار در متحد 
  .ايرانند

*****  
  ...وطن رويائی بيشپرلتاريای بی

آيا ." بورژوازی کشور خود يکسره نمايد
تر تحريف اين توان از اين روشنمی

عيان با سالح حضرات را نشان داد که به
روند تا جنگ خود مارکس میمارکس به

 آبروی خود نقابیشايد بر چهره بی
-نقل قول(بياويزند؟  دروغين از مارکسيسم

مانيفست حزب "ها همگی از کتاب 
اثر کارل مارکس و فريدريش " کمونيست

های خارجی اداره نشريات زبان –انگلس 
  .)آورده شده است ١٩٧٢پکن 

المللی، نهای قبل از جنگ اول بيدر سال
-آن، بهمسئله جنگ و چگونگی برخورد به

و يا " دفاع از ميهن"ويژه در ارتباط با 
عبارت ديگر يا به" وطنی پرولتاريابی"

-جنگ مرتجعين با هم و يا مسئله ميهن
بين ) Patriotismusپاتريوتيسم (پرستی 

دموکراسی های گوناگون سوسيالجناح
) نسهعمدتا آلمان و کمی هم فرا(اروپا 

. مرور زمان حاد گشتمطرح بود و به
دموکراسی گروهی از رهبران سوسيال

ويژه گئورگ فن فلمارس آلمان و به
)Georg von Vollmars ( تحت استدالل

ظاهر چپ مبنی برآن که جنگ نتيجه به
-ضروری و اجتناب ناپذير تکامل سرمايه

چه جنگی داری است، برآن بودند، چنان
-سی سوسيالشروع شد وظيفه اسا

دفاع از گردد بهها منوط میدموکرات
توجه داشته باشيم که در همه اين . (ميهن
های بين ها مسئله بر سر جنگبحث

- داران است و نهها و سرمايهامپرياليست
جنگ و حمله امپرياليستی برعليه 

-کشورهای ضعيف و يا وابسته و نيمه
چرا دفاع از ميهن؟ چون بدون ). وابسته
رای طبقه کارگر همه  چيز از دست ميهن ب

در اينجا پرولتاريا موظف است . رفته است
که از ميهن بورژوازی دفاع کند و مبارزه 
طبقاتی را فدای منافع بورژوازی خودی 

  .سازد
گروه اندک ديگری از نظرات گوستاو 

فرانسوی ) Gustav Harvers(هارورز 
گری نام ضد نظامیکه از مبلغين به

)Antimilitarismus (بود، دفاع می-
آنان برآن بودند، از آن جا که هر . کردند

داران را جنگی منافع بخشی از سرمايه
کند و دعوا و جنگ بين برآورد می

ويژه خودشان است، بنابراين پرولتاريا به
از آن جا که فاقد ميهن است بايد برعليه هر 
نوع جنگی، در هر حال و زمانی مبارزه 

کردند نان طوری وانمود میسان آبدين. کند
که توگوئی سرنوشت کشوری که پرولتاريا 

هرحال قبال در آن زندگی کرده و با آن به
تر از شايد عميق(پيوندی عميق دارد 

  .تفاوت استبرای او بی) بورژوازی حاکم
سرنوشت شوِم بد نيست اشاره  کوتاهی به

هارورز آنارشيست بيفکنيم که چگونه پس 
يک ناسيوناليست ناب و هاز جنگ اول ب

  .دوآتشه مبدل گشت
جو و گری ستيزهلنين در جزوه نظامی

  دموکراسی تاکتيک ضدجنگی سوسيال
)Der streitbare Militarismus und 

die antimilitaristische Taktik der 
Sozialdemokratie) ( ١٩٧۴چاپ – 

در  Dietzبنگاه نشرياتی ديتس  - ١۵جلد 
اين مسئله و دو به )١٩١تا  ١٨٨صفحات 

دموکراسی انحراف در جنبش سوسيال
اين دو بيماری از يک . کندآلمان اشاره می

چون چرا از وطن در زمان سو دفاع بی
جنگ و از سوی ديگر پاسيويسم و تبليغ 

اند، هم چنانکه در باال اشاره وطنیبی
جمله مشهور لنين پس از اشاره به. رفت

ر ميهن طبقه کارگ"مارکس مبنی بر 
يعنی اين (ولی از آن : "نويسدمی." ندارد

توان ای نمیچنين نتيجه) توفان - جمله باال
گرفت که شرايط سياسی، اجتماعی و 

يعنی طبقه (فرهنگی محيط مبارزاتی او 
 آيند و نتيجتاحساب نمیبه) توفان –کارگر 

تفاوت سرنوشت کشورش برای او بی
ها از البته اين سرنوشت برای او تن. است

نقطه نظر مبارزه طبقاتی وی اهميت دارد 
جا از و نه از پاتريوتيسمی که ناشيانه و بی

  ."دموکراسی برون آمده استدهان سوسيال

تنها افشای دو تاکيد لنين در اين جزوه نه
يعنی شونيسم و ناسيونال (انحراف باال 

بورژوازی از يک سو و از سوی ديگر 
يکسان وطنی و با هرجنگی تبليغ بی

باشد، بلکه اصرار و می) برخورد نمودن
ابرام بر استقالل عمل طبقه کارگر و حزب 
او در تصميم مشخص از شرايط مشخص 

-او زمان ورود و يا عدم ورود به. است
. سپاردعهده بورژوازی نمیجنگ را به

چه آن را برای آينده مبارزاتی طبقه کارگر 
: هددوی چنين ادامه می. شناسدمرگبار می

دعوا بر سر آن است که آيا پرولتاريا را "
ای وابسته ساخت که هر مصوبهبايد به

اين . جنگی را با مقاومت جواب دهد
پرسش را در مضموِن اشاره شده قبلی 

وطنی منظور نظِر هاروس مبنی بر بی(
پاسخ دادن و تصميم گرفتن، بدان ) است

معنی است که امکان زمان مبارزه 
- از دست او گرفت و بهسرنوشت ساز را 

  ."عهده مخالف او گذاشت
اين ترتيب روشن است که لنين برای به

ای بس پرولتاريای هر کشوری وظيفه
سنگين قايل است و آن عبارت از جدی 
گرفتن مبارزه طبقاتی و سرنوشت کشور و 
در اين ارتباط استقالل عمل برای تشخيص 

دشمن به. زمان حمله و يا عقب نشينی است
يد فرصت آن را داد که او محل و زمان نبا

طبقه کارگر ميهن . حمله را تعيين کند
 ربَ  ودست خويش سوسياليستی خود را به

  .سازدگور ميهن بورژوازی برپا می
حال اين سخنان نغز در شرايط مشخص 

ايران . کشور ما چه مفهومی خواهد داشت
کشوری است که يوغ امپرياليسم آمريکا را 

دور افکند و به ١٣۵٧همن در انقالب ب
آمريکا را همراه مستشاران نظامی و 

ايران . پايگاهايش از ايران بيرون ريخت
پيمان نظامی سنتو را منحل ساخت و 
ضربه بزرگی به کمربند راهبردی 

دور شوروی وارد امپرياليسم آمريکا به
ای پرچم استقالل ايران در منطقه. آورد

تر رئيس برافراشت که در زمان جيمی کار
منزله حريم امنيتی جمهور وقت آمريکا به

- به. و منطقه حياتی آمريکا توصيف گرديد
اين جهت امپرياليسم آمريکا هرگز 
استقالل، حق حاکميت ملی و تماميت 

اين قدرت . ارضی ايران را برنخواهد تابيد
جهانی هم اکنون با سياست هجومی بسط 
سياست نئوليبراليسم اقتصادی مرزهای 

- و جغرافيائی ممالک را در هم می ملی
نوردد و آنها را به مستعمره خود بدل کرده 
و دولت اين کشورها را به کارگزار و 

سازد تا تمام گماشته خويش مبدل می
کشی شرايط الزم برای غارت و بهره

درايران و خروج سودهای سرسام آور آن 
اين روند در . صورت آزاد فراهم گرددبه

و دستخوش آشفتگی  اندهمايران ناتمام 
  ۴ادامه در صفحه  .. آمريکا تالش. است

و حق  ناقض حقوق اساسی انسانهامتجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 و دشمِن شماره يک بشريت است کشورهاملی حاکميت 
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  ...وطن رويائی بيشپرلتاريای بی
دارد با دسيسه، تحريم، جنگ، تروريسم 

به ... دولتی، جنگ روانی، جاسوسی و
اينکه رژيم . دوران طالئی سابق بازگردد

جمهوری اسالمی و يا جناحهائی از آنها 
ند برای ما جنبه کنچه واکنشی اقدام میبه

برای ما کمونيستهای . درجه دوم دارد
ايرانی مقاومت در مقابل سياست 
امپرياليسم افسارگسيخته که برای نابودی 
ميهنمان و قلدری و زورگوئی و نقض همه 
حقوق برسميت شناخته شده جهانی در 
مورد کشور ما خيز برداشته است اهميت 

ز مبارزه ضدامپرياليستی در دفاع ا. دارد
حقوق قانونی ايران، از حق حاکميت و 

ای برای تماميت ارضی ايران مبارزه
سياسی در مبارزه ملی و کسب قدرت 

- آزادی پرولتاريا در مبارزه ضدسرمايه
-مبارزه را نمی اين دو سطح. داری است

. ما از هم جدا نمود شود در شرايط کشور
مبارزه ميهنپرستانه مکمل مبارزه 

است و اقدامی روشن انترناسيوناليستی م
ويژه است تا صفوف دوست از دشمن و به

اند و چهره زدهبه" چپ"دشمنانی که نقاب 
زمينه تجاوز آمريکا به ايران را فراهم 

  .کنند متمايز شودمی
*****  

  ...جويان ديگرکشتار پناه
زند تا قتل عام مهاجران را ديگر دامن می

در عين  توجيه کند و موجه جلوه دهد و
حال نيروهای مترقی درون کشورش را 

در مرز اروپا همه وجدانهای . منفرد سازد
بشری و فريادهای اعتراض را مزورانه 

خاک طور دستجمعی بدون سروصدا بهبه
گل سپردند و بر روی سنگ مزارشان دسته

اين صدا در . فراموشی و تاسف گذاردند
-چشمشان کور، می: فضا پخش است

-ب ما را نخورند که از آنها بهخواستند فري
عنوان ابزار تبليغاتی خودمان استفاده 

وجودشان نيازی کرديم و حال ديگر به
ايکه برای وجود آنها تا لحظه. نداريم

سياست ما سودآورد بود، دارای ارزش بود 
و حال در دوران چرخش سياست ما ديگر 

حقوق بشر ما . فاقد ارزش است
  .کاسبکارانه و گزينشی است

برای امپرياليسم اروپا و ناتو سوءاستفاده 
-ها در سوريه، در اين بیاز جان انسان
پايان رسيده، ديگر ارزش دورنمائی به

و حال بايد  ی بادرونما را نداردگذشته
سياست ديگری اتخاذ کند، ولی تخيالت 

الت پُردورنما رجب طيب اردوغان که تخي
اينجا پايان نپذيرفته پروراند بهدر سر می

وی برای تحقق مقاصد ناسيونال . است
ترکيستی و عثمانيستی خود شونيستی، پان

استمرار سياست قديم امپرياليسم ناتو در به
برای وی ارتش داعش . سوريه نياز دارد

و اپوزيسيون سوريه " انقالبی"هنوز متحد 
عنوان ايد از آنان بهشود و بمحسوب می

برد و نه يک نيروی نام" شورشيان معتدل"

اردوغان هنوز نفهميده است که . تروريست
پايان اش بهبند را آب داده و بخت پيروزی

ابزار اين است که هنوز به. رسيده است
مانده  وفادار سوءاستفاده ازجان انسانها

-است و آنها را برای نيات شوم خود به
انجا د و حتی در اين راه تا بهگيربازی می
رود که دوروئی امپرياليسم ناتو و پيش می

-در اروپا را به" دوستداران حقوق بشر"
زيرا . کندکشد و عمال افشاء میچالش می

پذيرد که سود تبليغاتی تواند بهنمی
تنها شامل اروپائيان شود " بشردوستی"

ولی بار تحمل رسيدگی به وضعيت 
وش رجب طيب اردوغان پناهندگان بر د

بيند که متحدانش حتی وی می. سنگينی کند
وی را در حمايت از حل بحران پناهندگی 

اند، سرش شيره در ترکيه تنها گذارده
اند و مخارج اين مهاجرت و فاجعه ماليده

اند و دوش ترکيه گذاردهانسانی را تنها به
اقدام اخير . اندفرار را بر قرار ترجيح داده

ب اردوغان انتقام از اروپا نيز رجب طي
وی حاضر نيست که تنها قربانی . هست

اروپا . اين فاجعه انسانی در سوريه باشد
. نيز بايد چهره واقعی خود را نمايان سازد

  .گردندست و نه گل بهاروپای شمشيربه 
نشريه تاگس اشپيگل در تاريخ 

  : نويسددر آلمان می٠٣/٠٣/٢٠٢٠
ور ترکيه در آخر پس از اينکه رئيس جمه"

هفته مرزهای اتحاديه اروپا را برای عبور 
گشود، بر اساس آمار سازمان ملل در مرز 

هزار  ١٣ترکيه در سرمای شديد  –يونان 
تکان دهنده است که ببينيم . نفر تجمع کردند
طور هدفمند مورد جويان بهکه چگونه پناه
گيرند و چگونه پليس يونان حمله قرار می

  ." های آنها را غرق کندقايقتالش دارد 
همين نشريه از قول نماينده پارلمان اروپا 

  : نويسدمی
ليکن گزينش  . "يونان به حمايت نياز دارد"

کنونی يونان تقاضای کمک مناسبی 
اين عمل ضد کرامت انسانی بوده ". نيست

و با پناهجويان مانند دشمنان خارجی رفتار 
  .". شودمی

نان فاشيستها با در جزيره لسبوس در يو
-چماق مسلح شده و به ضرب و جرح پناه

دستور جويان مشغولند و پليس اروپا به
هيات حاکمه خودشان نيز با آنها همکاری 

. کندو در سطح اروپا همخوانی می
آنهابرخالف قوانين اساسی ممالک اروپائی 

دستور دولتهای خود حق پناهندگی را به
اساسی خود اند و قانون باطل اعالم کرده

اند و از اين همه زير پاگذاردهرا به
رياکاری جمعی و فقدان اصوليت نيز شرم 

های گروهی هم ندارند و رسانه
- اعتراض نمیشان زبان به"بشردوست"

خواهند با قتل عام و آنها می. گشايند
ترکيه اروپا را از جويان بهتاراندن پناه

هجوم اخير ". لوث وجود آنها پاک کنند"
اهجويان به مرزهای يونان و ترکيه و پن

ايجاد جوعمدی و هدفمند وحشت در اروپا 

و ترس از تسلط خارجيان بر اروپا، 
توان تحت فضائی را خلق کرده که می

های فاشيستی را برای تاثير آن گروه
همراه پليس، آدمکشی بسيج کرد و به

های ارتش، بسيج چماقداران و رسانه
پناهندگی " مشکل"گروهی تبليغاتی غرب، 

در جزاير يونان، ايتاليا و ترکيه را برای 
جنگ بر ضد پناهجويان . هميشه حل کرد

بيماری که در جزيره لسبوس يونان به
کرونا نيز مبتال شده و در وضعيت 

برند، سر میغيربهداشتی و غيرانسانی به
آغاز شده است و مطبوعات، 
سياستمداران، جملگی در رنگهای 

. اندر فاشيستها قرار گرفتهگوناگون کنا
روحيه اسالم ستيزی و ضديت با خارجيان 

کمک در افکار عمومی مردم اروپا نيز به
وجدان هيچ دولتمردی . آيداين وضعيت می

های رياکاری پرده. در اروپا پاکيزه نيست
افتد و چهره مخوف منافع فردی زير میبه

و خودآسائی غالب مردم تحميق شده و 
ه در اروپا در روشنائی پرورددست

ديگر در . شودخورشيد حقيقت برمال می
پشت عبارات زيبا سنگر گرفتن، از حقوق 

فرهنگی بشر دم زدن، استبداد ديگران، بی
و توحش خارجيان را بهانه کردن، ُکميتش 

ديگر . لنگ شده است و کاربردی ندارد
تکرار اين عبارات تکراری وجدان آزرده 

تا . دهدر تسکين نمیسراينده آنها را ني
- زمانی که مخالفان سازمان نيابند، به

اعتراض عليه خيابانها سرازير نشوند و به
اين توحش بربرمنشانه دست نزنند، فضای 

آنها در . نژادپرستانه را  تغيير نخواهند داد
اند که حضور پناهجويان نهان خود پذيرفته

رفاه زندگی آنها را تهديد کرده و امنيت 
اين است که آنچه . اندازدخطر میا بهآنها ر

آورند پليس و سربازان را که برزبان نمی
اروپای متحد بر ضد دشمن خارجی در 
جزاير لسبوس و مرزهای دريائی و زمينی 

- منجر به ترکيه و ليبی با گلوله انجام می
گيرند و کودکان هدف گلوله قرار می. دهند

ين شوند و جهان ناظر ايا در دريا غرق می
-بربريت نژادپرستانه ناتو است و لب نمی

ماهيت بشردوستی طبقاتی از همه . گشايد
  .جا نمايان است

نماينده حزب دموکرات مسيحيان در اروپا 
آقای وبر اهل آلمان که در چند ساعت پيش 
برای اجرای حقوق بشر در سوريه و 

درانيد و از تجاوز به سوريه ترکيه يقه می
کرد تا همه مايت میو ساير نقاط جهان ح

مستقر شود، وقتی که " حقوق بشر"جا 
ديگر رياکاری ممکن نبود به صراحت 

دانند بيان داشت که پناهجويان خودشان می
از مرز عبور کنند با خواهند که اگر به

اين شوند، آنها با علم بهگلوله روبرو می
-ر از مرزها هجوم آوردهخطر برای عبو

گويا تقصير خود آنهاست  اين است که. اند
                 . گيرندهايشان را جلوی گلوله میکه سينه

  ۵ ادامه در صفحه... وقتی تضادها
  

 کندتغيير میو دولت با تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب 
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  ...جويان ديگرکشتار پناه
شود و امکان استفاده از نقابهای تشديد می

های منتفی است، چهره" بشردوستانه"
های شوند و جای خندهآشام ظاهر میخون

-را دندانهای خونريز می" بشردوستانه"
تجاوز به  ،علل مهاجرت و پناهندگی. گيرد

حق حاکميت ملی کشورها و تماميت 
دست تمام اين . ارضی کشورهاست

ای و ايرانی آنها متجاوزان و ياران منطقه
. در خون اين پناهندگان رنگين شده است

ياران ديروز داعش تحت نام اپوزيسيون 
  .  توانند جانماز آب بکشندسوريه نمی

*****  
  ...وق مللنقض حق

شمال سوريه و گسترش دامنه نفوذش به
آفريقا و مشخصا در کشور ليبی با ياری 

تبار که نماينده دولت وفاق آقای سراج ترک
قدرت مهمی ملی ليبی در تريپولی است، به

ترکيه در اين زمينه از حمايت . بدل گردد
مالی متحد پروپاقرصش کشور قطر نيز 

ين از وی برخوردار بود در حاليکه ساير
ها رسما از اتحاد تونسی. اندروبرتافته

المسلمين خارج شدند و مسئله جبهه اخوان
ملی تونس را باالتر از مسئله اسالمی در 

المسلمين در ترکيه کنگره احزاب اخوان
دولت ُمرسی متحد ديگر ترکيه در . دانستند

مصر سرنگون گرديد و عربستان سعودی 
چم وهابيسم در و امارات متحده عربی با پر

-مقابل روياهای عثمانی بزرگ و خليفه
  . گری ترکيه بزرگ ايستادگی نمودند

صورت ياری ناتو بهتجاوز ترکيه به
-غيرقانونی و با نقض حق حاکميت ملی 

سوريه برای سرنگونی دولت قانونی و 
مشروع بشار اسد در سوريه، در متن 
سياست توسعه نفوذ ترکيه، علم کردن آن 

ل ايران و عربستان سعودی و در مقاب
سياستی که با نظر . گرفتروسيه انجام می

 هللامثلث طيب اردوغان، داود اوغلو و عبد
رجب طيب . دهی شده بودُگل سازمان

اردوغان که توسن ترکيه عثمانی و تسلط 
ترکيسم و ناسيونال شونيسم ترک َبَرش پان

سوريه را حق طبيعی داشته بود، تجاوز به
توافقات استعماری و با تکيه بهخود دانسته 

تجزيه بعد از جنگ نخست جهانی که به
عثمانی بزرگ منتهی شد، فعال مناطقی از 
شمال سوريه را بخشی از خاک خود تلقی 

- کند و تالش دارد ادلب و حلب را بهمی
  .خاک ترکيه ضميمه کند

تسخير سوريه، تجزيه آن و منضم کردن 
نعت از ترکيه، ممابخش بزرگی از آن به

مديترانه عبور لوله انتقال گاز از ايران به
از طريق عراق و سوريه، با تخيالت و 
روياهای ارتجاعی رجب طيب اردوغان و 
سياستهای راهبردی ناتو در چنگ انداختن 

مخاذن  و مسير انتقال گاز از طريق به
اروپا و کاهش نفوذ ايران و ترکيه به

ن اي. روسيه در منطقه همخوانی داشت

سياست بايد با کنار گذاردن ايران، کوتاه 
کردن دست روسيه و تجزيه و نابودی 

عنوان قطع ابزارهای سوريه و لبنان به
اعمال قدرت سياسی توسط ايران در 

  .شدمنطقه عملی می
ناتو برای سرنگونی حکومت قانونی 

را مرکب " شورای ملی سوريه"سوريه، 
از مشتی اپوزيسيون خودفروخته سوری 

ياری ترکيه، فرانسه، امارت متحده هب
عربی، قطر، عربستان سعودی و حمايت 
آمريکا، انگلستان و آلمان در شهر ادنا 

اين اپوزيسيون نخست تحت نام . تشکيل داد
و سپس تحت نام " ارتش آزاد سوريه"

واقعی خود القاعده و داعش که با نامهای 
گوناگون از جمله ارتش النصر، و جيش 

-فعاليت می... و ملشاا ارحراترکستان، 
شکست . کردند، اظهار وجود کردند

- تروريستها و نيروهای ناتو در سوريه به
آنجا منجر شد که تروريستهای صادراتی 
جهانی که اکثرا غيرسوری بودند با مبارزه 
ارتش ملی سوريه، حاميان ايرانی و لبنانی 

استان ادلب کوچ داده و ارتش روسيه به
کار توانند بهردم سوريه بهشوند تا ساير م

بازسازی پرداخته و از دست تروريسم 
- هم. بربرمنشانه داعش نفس راحتی بکشند

های دليل تجمع گروهاکنون استان ادلب به
، ملشاا فيلقمرتجع اسالمی مرکب از 

، نخبه تش، ارلنصرا تش، ارملشاا ارحرا
 تركمانيه وهگراول و دوم،  منظا دهپيا وهگر

، رصقو لويها لحردوم، ا اول و ساحلی
 تيپ ٢٣،نكیز لدينرانو، ارالحرا تشار
 مسالا یاشهدبه مموسو، وهگرو  لحريةا

- وهگر جملهاز  مشقد تجمعو  ملشاا يادار
اند که تعداد اين گرد آمده يستیورتر یها

. رسدعده هم اکنون به صد هزار نفر می
آنها تحت حمايت دولت ترکيه و دول ناتو 

بزرگترين کانون نيروهای قرار دارند و به
همه اين . اندتروريستی در جهان بدل شده

گروههای تروريستی از جانب سازمان 
عنوان ملل متحد و حتی خود دول ناتو به

تروريست معرفی گشته و بايد پاکسازی 
- و اسالم" متمدن"شوند، حال آنکه اروپای 

" شورشيان معتدل"عنوان ستيز از آنها به
-ز آنها در استان ادلب بهراند و اسخن می

. کندحمايت می" مردم غيرنظامی"عنوان 
حمايت اروپا از تروريستهای آدمخوار در 
استان ادلب با هدف اعمال نفوذ سياسی در 

استخوان الی زخم،    منطقه، نگهداشتن
تضعيف ايران در سرگرم کردن روسيه و 

توانائی دفاع از حق منطقه و اخالل در 
امکان  ، دادنقالل ايرانحاکميت ملی و است

تنفس به اسرائيل، فروش اسلحه با پول 
صورت .. قطر به تروريستها و ترکيه و

  . گيردمی
کشور مستقل سوريه برای تغيير تجاوز به 

رسميت رژيمش که مغاير همه موازين به
شناخته شده جهانی است در درجه اول با 

 هللامقاومت مردم سوريه و سپس حزب

ران، با شرکت سپاه قدس لبنان و دولت اي
رهبری سردار قاسم سليمانی روبرو به

امری که کينه همه عمال امپرياليسم  -شد،
و سپس  -و صهيونيسم را برانگيخته است 

حضور نظامی روسيه که نبض زمان را 
درک کرده بود و منافع خود را در منطقه 

ديديد، کامل گرديد در عمل با در خطر می
دولت قطر . شد شکست مفتضحانه روبرو
امروز چهارده اعتراف کرد که تا به

ميليارد دالر برای سرنگونی دولت قانونی 
بشار اسد هزينه شده است که نتيجه آن 

ای شکست سياست ناتو و همدستان منطقه
از سوريه . آنها در خاورميانه بوده است

جا مانده که محصول کشوری ويران به
تو است که تجاوز جنايتکارانه امپرياليسم نا

خواهد سلطه خويش رادر منطقه مستقر می
  .کند

ها هزار عرب ه ناتو، دهپيمان تجاوزکاران
و مسلمان داعشی را برای نابودی سوريه 
و سپس لبنان و فلسطين و سرانجام ايران 
گسيل داشت که بعد از تخريب سوريه و 
لبنان و نجات راهبردی اسرائيل راهی 
ايران شوند و منطقه را مطابق ميل آمريکا 

اين ماجراجوئی ناتو . و اسرائيل شکل دهند
تضعيف را نابود نکرد، بهنه تنها سوريه 

ايران منجر شد و هم اکنون  تقويتترکيه و 
وجود لشکر تروريستها در سوريه که 

معضل پسمانده سياستهای ناتو است به
های عنوان ريشهبزرگی مانند گذشته به

سمت اروپا بدل شده هجوم مهاجرين به
اردوغان شکست خورده در است و برای 

ال نفوذ و فشار جنگ نيز ابزاری برای اعم
. اروپائيان فراهم آورده استسياستش به

شکست سياست ناتو در سوريه، تضاد 
ترکيه با ُکردها را که متحدان طبيعی 
اسرائيل و امپرياليسم در منطقه بودند و 
هستند، تشديد کرده است و بايد کارتهای 

  .سياست را در منطقه مجدد بُر زد
- افقنامهاين وضعيت توبرای پايان دادن به

ای در شهرهای آستانه و سوچی ميان 
-امضاء رسيد که بهروسيه و ترکيه به

موجب آن بايد همه اين تروريستها در 
-استان ادلب از سراسر سوريه تجمع می

کردند و دولت ترکيه موظف بود آنها را 
و " ۵ام "خلع سالح نموده و امنيت جاده 

شهر حلب را که شهر دمشق را به" ۴ام "
نمايد رد ادعای ترکيه است وصل میکه مو

حفظ امنيت اين دو جاده . تامين نمايد
سراسری در سوريه که نقش راهبردی 
برای دولت قانونی سوريه دارد، تسلط 

کند و بر حلب تامين میدولت سوريه را به
گری ناسيونال شونيستی خليفهروياهای 

دولت . گذاردپايانی میاردوغان نقطه 
کلفتی خاک اردوغان که با قلدری و گردن

کشور سوريه را برخالف قانون جهانی 
کند، حقوق ملل اشغال کرده و ترک نمی

که  سوچی تالش کرده بعد از توافقنامه
   ۶ ادامه در صفحه...         تروريستهای

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ...نقض حقوق ملل
اين . در استان ادلب مسلح کند را بربرمنش

تروريستها نه تنها سالحهای سبک، بلکه 
ن تانک و خودرو و نيز ساير از اردوغا

امکانات تدارکاتی دريافت داشته و حتی 
جائی رسيده است که سربازان کار به

لباس رسمی ارتش ترکيه خود را به
-تروريستها در آورده و در ميان آنها به

جنگ با نيروهای ارتش ملی سوريه 
توافقات با دولت روسيه را پرداخته و تمام 

اين تروريستها و بمباران . اندنقض کرده
-اردوغان که بايد به وعدهدادن اخطار به

آنها عمل کند، های خود وفادار بوده و به
. برای ترکيه بسيار گران تمام شده است

ترکيه قصد ندارد با زبان خوش خاک 
سوريه را که آنرا بخشی از خاک خود جا 

زند ترک کند و اميدوار است در اين می
ناتوی خود عرصه از ياری همپيمانان 

ولی ناتو حاضر نيست . برخوردار باشد
حمايت از حداقل رسما و آشکارا به

- اردوغان بپردازد، ولی اين حمايت را به
دهد تا بحران طور غيررسمی ادامه می

اردوغان برای کسب . ماندمنطقه داغ به
حمايت مالی و نظامی بيشتر از مسئله 

اروپا پناهندگان و مهاجران برای فشار به
کند که بازی ضدانسانی و استفاده می

خواهد با استفاده ترکيه می. خطرناکی است
از تضاد اروپا با روسيه و اختالف 
اسرائيل با ايران و سوريه و لبنان طوری 
نقش بازی کند که نفوذ ترکيه در منطقه 

-تامين شود و بخشی از خاک سوريه به
اين مجموعه وضعيت . ترکيه منضم شود

استان ادلب ايجاد کرده است انفجاری در 
. که مملو از تروريستهای وحشی است

دولت ترکيه بخشی از اين تروريستها را 
به ليبی انتقال داده است ولی هنوز مشکل 

. حضور آنها در سوريه حل نشده است
پيروزی ارتش ملی سوريه، ترکيه و ناتو 
را در مقابل وضعيت جديدی قرار داده که 

-وحشی که دستبا صد هزار تروريست 
اند و بايد خاک پرورده خود آنها بوده

نظر به. سوريه را ترک کنند چه بايد بکنند
ترکيه بعد ازاين شکست از  سدرمین

و روياهای مسخره خود دست  تحريکات
ترکيستها تحريکات ارودغان و پان. بردارد

در منطقه تا شکست کامل آنها ادامه خواهد 
-سرانجام به بحران ادلب که مسلما.  داشت

کوری چشم ارتجاع نفع خلق سوريه به
جهانی و ايرانيان خودفروخته تمام خواهد 
شد، دنيای امپريالسم را با مشکالت جديدی 

کند که با خودش تشنج و تزلزل روبرو می
  کسی. وجود خواهد آورددر آسيا، آفريقا به

کارد حاال بايد توفان درو کند و که باد می 
  . اب تروريسم فرو رودتا خرخره در گند

*****  
   ...و واقعيت" تئوری توطئه"

آتش بس کنونی که سرحد کره شمالی با 
ولی . وجود آمدکره جنوبی است به

جمهوری دموکراتيک کره شمالی برای 
بقاء خود بهای سنگينی را پرداخت که 
ناشی از جنايات ضد بشری آمريکا و 

 .جنگ بيولوژيک آنها در کره شمالی بود
يکی ازاين اسناد منتشر شده در حال به

  :گذشته توجه کنيد
جنايت ضد بشری بر ضد خلق کره در "

  تجاوز به کره
 نيروهای که ١٩۵٠ ژوئيه ماه ٢۵ از بعد

 دموکراتيک جمهوری ارتش آزاديبخش
 نيروهایبه ُکره خاک آزادی برای ُکره

کردند،  حمله آمريکا و ژاپن نشاندهدست
 اردوگاه"در  اآمريک ارتش تالشهای
 کارخانه(-)Camp Detrick" (دتريک

 ميکروبيولوژيک مواد ساختن برای ای
 فورت -بود دتريک فورت در که جنگی

 سال در که بود نظامی تاسيسات دتريک
 کمپ در آمريکا ارتش توسط ١٩۴٣
 -)توفان توضيحات-بود شده ايجاد دتريک

 شميائی، سالحهای ساختن برای
. يافت فزايشا... و ميکروبيولوژيک

 برجسته پژوهشگر يک که اولسون فرانک
 -ميکرو سالحهای ساختن برای آمريکائی

 دست تحقيقات اين تمام در بود، بيولوژيک
ها وی از تجارب و آزمايشات نازی. داشت

بر روی اسرای جنگی در جنگ جهانی 
 ژنرالاز جمله از تجارب . دوم استفاده کرد

  .(Ishii Shiro)"ايشی شيرو" ژاپنی
. ولی اين ژنرال ايشی شيرو چه فردی بود

  :صفتنمای شيطانپزشک
هزار نفر را  ٣٠٠ايشی شيرو مسئوليت کشتار 

وی بر روی . عهده داشتدر چين و شوروی به
هزار اسرای چينی و شوروی  ١٠تا  ٣

آزمايشهای ميکرو بيولوژيک کرد و در خاتمه 
دست متفقين نيفتد، جنگ برای اينکه اسناد به

نفر اسرای جنگی باقی مانده را که تحت  ١۵٠
تاثير آزمايشات وی قرار داشتند، برای نابودی 

وی يکی از . قتل رسانيدرد پا و مدارک به
دانشمندان ژاپنی بود که بر روی سالحهای 
کشتار جمعی ميکروبيولوژيک و شيميائی تحت 

و سازمان جاسوسی ژاپن کار نظر ارتش 
زمان جنگ  کرد و تجارب خويش را ازمی

وی . آوری نموده بودجهانی اول جمع
ها و ميکروبهای خويش داروها و باکتری

را بر روی انسانها و اسيران جنگی و 
. نمودمردمان مناطق اشغالی آزمايش می

تب "يا   (Tularemia)"توالرمی"
زخم " ،(Rabbit fever)"خرگوش

  ... و" وبا"، "طاعون"، )Anthrax"(سياه
ی خطرناک و مسری در بسياری باکتريها

حِد استفاده صنعتی و جنگی، در 
ها آماده آزمايشگاههای فاشيستها و نازی

شدند، تا در جنگ جهانی دوم بر ضد می
در آلمان دکتر . کار گرفته شوندمتفقين به

و در ژاپن ژنرال ) Mengele"(منگله"
-مسئولت اين جنايات را به" ايشی شيرو"

ز انسان برای ا" ايشی شيرو. "عهده داشتند
جای خوک هندی آزمايشات خويش، به

کرد، زيرا که آزمايشگاهی استفاده می
توانستند نتايج دقيقی را خوکهای هندی نمی

دانشمندان عرضه کنند که از انسانهای به
وی اسراء را در . رفتزنده انتظار می

تحت سرما قرار داده و درجه حرارت را 
حمل داد تا درجه تقدری کاهش میبه

ها درجه سرمای زياد زير انسانها را در ده
وی انسانها را در تحت . صفر تعيين کند

داد تا مرز مرگ و فشار هوا قرار می
زندگی را در شرايط تحت فشار تخمين 

  .زند
عنوان جنايتکار جنگی به" شيرو"بعد از جنگ 

دستگير شد و وعده کرد که تمام اسرار جنايات 
را در اختيار ارتش و نتيجه تحقيقات خويش 

آمريکا قرار دهد تا آنها از اين تحقيقات بر ضد 
آنها نتايج اين آزمايشات . کمونيستها استفاده کنند

در ُکره مورد استفاده  ١٩۵٢نوامبر  ٢٢را در 
  .قرار دادند
اياالت متحده آمريکا يک قرار  ١٩۴۶در  سال 

که مسئول واحد " ايشی شيرو"داد سری با 
بود امضاء  ٧٣١يولوژيک نظامی ميکرو ب

ها در ازاء همکاری وی با آمريکائی. کرد
مصونيت پيدا کرد و راهی آمريکا شد و در 

در نورنبرگ دادگاه جنايتکاران جنگی 
مبتکر اين قرار داد ژنرال . محاکمه نگرديد

 Charles)"چارلز اندرو ويلوبی"
Andrew Willoughby)  وی يک . بود

نگ کره زير ژنرال فاشيست و در زمان ج
نظر ژنرال مک آرتور رئيس سازمان 
جاسوسی فرماندهی عالی برای قدرت 

  متفقين بود
(Supreme Commander for the 

Allied Powers(SCAP)).  نتايج وی به
  .اين تحقيقات برای جنگ کره نياز داشت

حال که با يک جنايتکار جنگی که 
مصونيت آمريکائی پيدا کرد، آشنا شديم 

نتايج پژوهشهای که دوباره بهخوب است 
  .ها برگرديمخود آمريکائی

فرانک اولسون سرانجام بعد از اينکه مدتها 
ها و استفاده از شاهد جنايات آمريکائی

های ميکروبی در جنگ کره بمبها و گلوله
بر ضد کره شمالی و داوطلبان چينی بود، 
وجدانش تاب نياورد و نتوانست تحمل کند 

گيری دان از کار کنارهو با ناراحتی وج
توانست کسی ولی سازمان سيا نمی. نمود

امان خدا رها را با اين همه اطالعات به
معلوم که اين وجدان ناراحت  کجا از . کند

آب ندهد و اسرار دسته گلهای بيشتری به
جنايات آمريکا را برای افکار عمومی 

دست سازمان سيا ترور وی به. ال نکندبرم
تمام اسناد مربوط به اين جنايات . شد

 شود در کتابدهنده را میهولناک و تکان
 نام مستعار آرتی شوِک، آزمايشات ِسّری"

  " توسط سازمان سيا انسانهاروی بر 
   ٧ ادامه در صفحه...                         
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   ...و واقعيت" تئوری توطئه"
 )Deckname Artischocke) ( اثر

و  Egmont R. Kochکخ . ر. اگمونت
مطالعه ) Michael Wechميشائيل ِوش 

اضافه برآنچه که در نشريه توفان  - . کرد
منتشر شده است، اسناد  ١۶۶شماره 

منتشره جديد در آلمان حاکی از آن است که 
بعد از جنگ در اثر پيگيری خانواده 

-اعتراف بهاولسون دولت آمريکا مجبور به
خانواده اولسون خسارت اين قتل شد و به

يام ُکلبی و داد و رئيس سازمان سيا ويل
رئيس جمهور وقت آمريکا آقای جرالد 
فورد رسما از جانب دولت آمريکا از اين 

-مراجعه شود به - خانواده پوزش خواست
نشريه زود دويچه تسايتونگ مورخ 

شماره  ٢٠٢٠فوريه  ٠١/٠٢يکشنبه /شنبه
چه کسی فرانک اولسون "تحت عنوان  ٢۶

ارتش آمريکا اين مواد  - "را کشت؟
بر  ١٩۵٠يک را در سال ميکروبيولژ

ای در زمان سرباز اسير کره ٢۵روی 
روز بعد از عبور يک. جنگ آزمايش کرد

ارتش آزاديبخش جمهوری دموکراتيک 
سمت جنوب درجه به ٣٨خلق کره از مدار 

کشور و آزادی سراسر خاک کره، با فشار 
آمريکا و در همان روز و در غياب نماينده 

- ر جلسه بهشوروی در شورای امنيت که د
نقض حقوق قانونی علت اعتراض به

-ای چين و واگذاری آن بهجمهوری توده
جزيره فرمز در شورای امنيت شرکت 

-کشور موافقت خود را به ٢٢نداشت، 
کره و همدستی با آمريکا برای تجاوز به

سازمان ملل "نام اعزام قوای نظامی به
که بايد حافظ صلح و امنيت ممالک " متحد

  .م کردندباشد اعال
-ارتش ارتجاعی آمريکا و متحدانش که به

امان در مناطق اشغالی خود دست کشتار بی
زدند و سازمانهای مردمی و نهضتهای 
مقاومت را سرکوب کردند، سرانجام موفق 

آنها . نشدند اراده مردم کره را درهم بشکنند
برای جلوگيری از شکست خود و قتل عام 

-يبخش بهداوطلبان چينی و ارتش آزاد

استفاده از سالحهای کشتار جمعی دست 
در کنار آن با ياری عمال خويش در . زدند

هزار نفر را اعدام کردند  ٢٠٠کره جنوبی 
گورستان دستجمعی  ١۶٠که در بيش از 

زود دويچه "روزنامه آلمانی . انددفن شده
 ٢٠٠٨ماه سپتامبر  ٧و  ۶در " تسايتونگ

هی و دماموران حکومت با رشوه: "نوشت
شهادتهای دروغين اعضاء تهديد افراد به

را که يک ) Bodo-Liga(بُدو"جمعيت 
ويژه در تابستان سازمان چپ بود، به

قبل از آغاز جنگ ُکره، قتل عام  ١٩۵٠
تصفيه "اين شهادتها برای توجيه . "کردند

  ."و قتلهای دستجمعی کافی بود" ها
. رسدهزار نفر می ٢٠٠تعداد اين قتلها به 

ای موارد بر اساس مدارکی که پاره در"
اخيرا در آمريکا قابل بازبينی هستند، 
سربازان آمريکائی نيز در اين کشتار 

تصاوير اين تيربارانها . کردندهمکاری می
مسلما ژنرال . اندرا در واشنگتن پيدا کرده

کرد مک آرتور که جنگ کره را رهبری می
. و پنتاگون از اين ماجرا با خبر بودند

-ها برخی از اين تيربارانها را بهآمريکائی
-اند و اخبار مربوط بهصراحت تائيد کرده

دسته " بشدت محرمانه"عنوان آنها را به
  .اندبندی کرده

اين کشتار جمعی تا چند سال پيش در کره 
البته (جنوبی ناشناخته و تابو بود 

کردند و مطبوعات غربی آنرا کتمان می
گرنه کشتار کردند و دروغ پخش می

دست سينگ وحشتناک در کره جنوبی به
مان ری و ارتش آمريکا حقيقت همه 

فقط از زمانيکه رئيس ) توفان-دانسته بود
 Roh" (هيون-روه مو"جمهور ليبرال 
Moo-hyun ( کميسيون حقيقت ياب را

وجود آورد تا نه تنها به ٢٠٠۵در سال 
موارد تيربارانها، بلکه موارد نقض حقوق 

سه دهه اخير حکومت نظامی را  بشر در
  .بر مال شد "نيز بررسی کند

بر اساس تحقيقات اين کميسيون در 
گورستانهای تا کنون گشوده شده، همه 

-قتل رساندهمقتوالن را با شليک در مغز به

اين نوع قتل نشانه آن است که جمجمه . اند
شود، ساختگی کنار هم قرار داد و را نمی

حکومتهای مخالف کوهی از آن ساخت تا 
ها، جمجمه اين جمجمه. اعتبار کردرا بی
ها ها نيستند، جمجمه تيرباران شدهمرده

آهن بيون "در حاليکه آقای . هستند
رئيس ) Ahn Byung Ook"(اووک

گور  ١۶٠کميسيون حقيقت ياب گشودن 
داند، رئيس جمهور دستجمعی را الزم می

 Lee"(لی ميونگ باک"بعدی کره آقای 
Myung Bak (يابی و مخالف ادامه حقيقت

شفافيت است که پرده از روی جنايات 
حکومتهای کره جنوبی و امپرياليستها بر 

  )...ادامه دارد. (داردمی
***** 

  به توفان در تلگرام خوش آمديد
  
 
  
 
  
  

از جانب امپرياليسم  تحريم ايران
يک برخالف منشور ملل متحد، آمريکا 

ستيزانه، اقدام تبهکارانه، قانون
 اين. استو قلدرمنشانه ضدبشری 

 اقدام نقض حق حاکميت ملی ايران
در دوران شيوع ويروس کرونا و  بوده

. شوديک فاجعه ملی می منجر به
پرست و ستون پنجم ايرانيان بيگانه

امپرياليسم و صهيونيسم در ايران و 
 در خارجه از اين جنايت ضدبشری

و  کنندحمايت می برضد مردم ايران
دهند که نيات شوم آنها ضد نشان می

دعاهای ا  .و ايرانی است ايران
ضدرژيمی آنان تنها پوششی برای 
خيانت ملی و طبقاتی آنهاست و در 

جهانی خدمت امپرياليسم و صهيونيسم 
  .است

                                                                        

 آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کندامپرياليسم 
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  توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شود

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
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نقض حقوق ملل و اشغال 
غيرقانونی کشور مستقل 

ی بحران سوريه، عامل اساس
  ادلب است

سياست ترکيه با حمايت آمريکا در بهار 
عربی اين بود در تمام ممالک عربی 
احزاب هوادار اخوان المسلمين را تقويت 

اسالم "تا رهبری ترکيه که نماينده  هدرک
 -ايران" اسالم افراطی"در مقابل " معتدل

البته آن هم تنها از نظر تبليغاتی در برابر 
رسميت را به -بودافکارعمومی جهان 

ترکيه نقش کليدی در جهان بشناسند و به
تالش ترکيه از فعاليت و . دهنداسالم به

ممالک اسالمی از مسافرتهای اردوغان به
تواند اين سرکردگی اين جهت بود تا به
ترکيه در حالی که . خويش را تامين نمايد

- در دهه قبل در متن سياست ناتو تالش می
نه در پشت جبهه روسيه مياکرد در آسيای

زير کنترل خود در به تبار راممالک ترک
آورده و تروريستهای اسالمی را در قفقاز 
برضد روسيه تقويت کند، حال در بعد از 
کودتای شکست خورده آمريکائی در 

رويای ترکيه، در فکر آن بود به
تحقق بخشد و تالش  "ترکيهامپراتوری "

 ۵ ادامه در صفحه  ...کند با تسخير

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

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

 .ی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمتياری رسانيد، هزينه گزاف پس

  )١(و واقعيت جنايات امپرياليسم آمريکا" تئوری توطئه"
در چين رواج يافت فورا اين شايعه قدرت گرفت که ) تاجدار(مجرد اينکه ويروس کرونا به

اند رقيب اقتصادی سرسخت خود را با توسل خواستههاست زيرا میاين کار، کار آمريکائی
" نظريه توطئه"مخالفان آورندگان اين نظريه را پيروان . در کنندان بهجنگ ميکروبی از ميدبه

داری غرب و تواند دامن سرمايهگيری اين بيماری میقلمداد کردند و استدالل نمودند که همه
در مقابل . کردندسرنوشت ايتاليا اشاره میآمريکا را نيز بگيرد و برای قوت استدالل خود به

توليد کرده پادزهر اين ويروس را قبال  د که اگر آمريکا موفق شده باشدشدنمخالفان مدعی می
بلکه با فروش پادزهر اين بيماری مشکالت  ،کندنه تنها اقتصاد چين را نابود می باشد

واقعيت اين است که هيچکدام از اين ادعاها را نه . اقتصادی خود را نيز برطرف خواهد کرد
خواهيم ولی ما می. گذر زمان حقايق را نشان خواهند داد. کردرد توان میتوان ثابت و نه می

- به را يک حقيقت تاريخی را که گذر زمان تا کنون نشان داده است و ديگر قابل کتمان نيست
توانند بر اساس اين اطالعات غيرقابل انکار در مورد رسانيم تا خود بهبهايران اطالع مردم 

  .بتا عينی داشته باشنداحتماالت کنونی و يا آتی داور نس
ای خلق جنايتکارانه خواهی ثابت کنيم که امپرياليسم آمريکا دارای آن چنان خوی وما می

و حتی از دست يازد چنين اعمال شنيعی هست تا برای پيشبرد مقاصد جنايتکارانه خويش به
  .رودنيز فراتر می ی عادیمرزهائی گذر کند که تصورش از قدرت تخيالت انسانها

ای از مقاالت گذشته توفان را که جنبه تاريخی دارند برای اين منظور ما ناچاريم حتی پاره
  .مجددا تجديد چاپ نمائيم

آمريکا در جنگ جهانی دوم با پرتاب دو بمب اتمی به شهرهای ناکازاکی و هيروشيما صدها 
ر جنگ جهانی دوم ها را دادعای خود ژاپنیههزار مردم غيرنظامی ژاپن را قتل عام کرد تا ب

استدالل آقای ترومن که رئيس جمهور وقت آمريکا بود برای پرتاب اين بمبها . به تسليم وادارد
اين بود که با پايان جنگ جان ميليونها نفر مردم ديگر نجات داده شده است و لذا نبايد برای 

  . کشته شدن چند صد هزار  مردم غيرنظامی ژاپن عزاداری کرد
ها قبل بعد از اينکه زيرا دولت ژاپن مدت. س جمهور آمريکا دروغ ناب بوداين سخنان رئي

تسليم شده بود و اين آمادگی خود را توسط سفير ژاپن ها شکست خورده بودند حاضر بهآلمان
وزارت خارجه اتحاد جماهير شوروی فورا متفقان . در مسکو به رفيق استالين اطالع داده بود

-هاتخاذ تصميم دست بنيا را از اين پيشنهاد مطلع کرده بود تا مشترکا بهاز جمله آمريکا و بريتا
آمريکا با پذيرش تصميم تسليم ژاپن مخالفت کرد زيرا در نظر داشت با حضور خود در . زنند

-ها بهاز ژاپنی" پال هابر"دريای آرام و پرتاب بمب اتمی نه تنها انتقام شکستش را در بندر 
، بلکه بمب گيردهخود از دولت شوروی سوسياليستی ب شمی هم با بمب اتمِ زهِر چ نه تنهاگيرد 

و جای پای خويش را در دريای آرام محکم کرده شوروی  اتمی خويش را نيز آزمايش کرده 
- و چين توده سوسياليستی شورویرا از سمت شرق کنترل نموده و پايگاههائی برای تجاوز به

دها هزار ژاپنی و حتی سربازان آمريکائی که قربانی جان ص. ای در شرق آسيا تاسيس کند
  . شدند برای امپرياليسم آمريکا ارزشی نداشتتشعشات اتمی می

کشور کره حمله کرد که ارتش آزاديبخش کره  ،ژاپنسابق مستعمره امپرياليسم آمريکا سپس به
و همسايگی با  آزادی کره در کنار آزادی چين. رهبری کيم ايل سون آنرا آزاد کرده بودبه

اين بود که ارتش آمريکا  .شوروی و چين در استراتژی مرگ امپرياليسم آمريکا جائی نداشت
ارتش آمريکا و عمال استعمار ژاپن  ياریو به های شکست خورده در کره آمدژاپنیياری به

را کشور کره حمله کرد و نيروهای ارتش آزاديبخش کردند بهبا آمريکا همکاری می که حاال
صورت داوطلبانه عقب راند و زمانی که پارتيزانهای چينی بهبا قتل عام مردم کره جنوبی به
 ۶ادامه در صفحه  ... کشور کره وارد شدند مرزای بهبرای ياری به کمونيستهای کره
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