
 

 ترامپانتخابات آمريکا و پديده 
آنجا که آزادی نيست اگر رای دادن چيزی . "مارک تواين نويسنده آمريکائی گفته بود

کنيم در آنجا که و ما اضافه می." دادند که رای بدهيدداد، اجازه نمیرا تغيير می
هيات حاکمه به دست نيايد و  مورد نظرِ  یهست اگر نتايج از قبل تعيين شده" آزادی"

گران در نتيجه مراجعه به آراء عمومی وجود داشته طهخطر سرنگونی نظام سل
های قهرآميز برای ادامه سلطه خويش استفاده باشد، آنوقت طبقات حاکمه از شيوه

- از نظر بهره. شناسدو نتايج انتخابات دموکراتيک را به رسميت نمی خواهند کرد
رد که منافع احترام و به رسميت شناختن نظر اکثريت تا آن حدی اعتبار داکشان، 

خوشباوری است اگر تصور کنيم طبقه . گر را به خطر نياندازدتماميت نظام سلطه
حاکمه در کشورهای ستمگر، سرنوشت موجوديت قطعی خويش را در طبق 

-حضور چهره. کنداخالص يک انتخابات دموکراتيک قرارداده و آنرا تقديم ملت می
زيرا اين نامزدها  ،ی انتخابات نيستهای متفاوت در مبارزات انتخاباتی بيان آزاد

اين حکم در مورد همه . کنندهمه در مجموع خود، از تحکيم نظام حاکم دفاع می
  . چه در ايران و چه در آمريکا. جهان صادق است انتخابات

لوحانه است اگر تصور کنيم سرنوشت انتخابات آمريکا که در سرنوشت حقيقتا ساده
صول رويدادهای اتفاقی و صرفا به طور تصادفی و يا دارد، محعميق جهان تاثير 

اين توهمات ناشی از عدم درک کافی . شودتعيين می و يا دعواهای شخصی ایسليقه
صعود ترامپ بيکباره نبود، وی به منازعه در  .از سياست و مبارزه طبقاتی است

ع داخل حزب جمهوريخواهان دست زد و تمام رقبای خويش را که از جانب صناي
شدند با تکيه به قدرت بانکها از داران کالن حمايت میای سرمايهتسليحاتی و پاره

ميدان بدر نمود و نشان داد تنها اين فرد است که با روشهای اتخاذی خويش قدرت 
لوحانه است اگر بر اين اين تصور ساده. بسيج و جلب و فريب افکار عمومی را دارد

ياست جمهوری آمريکا هر کدام برنامه شخصی و باور باشيم که ساير نامزدهای ر
مختص خود را برای آينده آمريکا در جيب بغل دارند که ربطی به نظام موجود 
نداشته و سرنوشت جهان وابسته به اين است که تمايالت شخصِی چه فردی به 

  . نشيندکرسی می
در قالب نظام  داری آمريکا از طريق مکانيسمی که ايجاد کرده و آنراسرمايهنظام 

جهت سياسی و يا احيانا در کند کدام دو حزبی جا انداخته است، از قبل تعيين می
ای تعيين و چه برنامهمقام رياست جمهوری  برای کسبای کدام شخص شرايط ويژه

و انحصارات ملی ممکن است تضاد کارتلها، تراستها، کنسرنهای . بايد متحقق گردد
تی و مالی و به سخن ديگر انحصارات درون آمريکا در های تسليحاموجود و مجتمع

ميان خودشان چنان حاد باشد که زورآزمائی خود را در قالب دو نامزد که به ميدان 
  ٣ادامه در صفحه ولی حتی در . فرستند به سرانجام برسانندمی

                                                                                                                                                                                                      

به  )تيسلنين-مارکسيست( حزب کمونيست اسپانياپيام 
  )توفان( حزب کار ايران کنگره پنجم 

بهترين آرزوی موفقيت برای شما . رفقای گرامی ، درودهای انقالبی ما را بپذيريد
  . حزب را داريم ۵در برگزاری کنگره 

ما کمونيست های اسپانيا با مبارزه شما که در شرايط بسيار سخت و خطرناک بآن 
در شرايطی که مانورهای امپرياليسم و رژيم . کنيمزنيد ابرازهمبستگی میدست می

و اين سد مقابل های ارتجاعی خاورميانه تخم سردرگمی ودرهم ريختگی می پاشند 
کند،  کمونيستهای ايرانی از داخل و خارج آتش انقالب ضد مبارزه را بلند تر می

  . امپرياليستی و اجتماعی را روشن نگه داشته اند
نهد و شخصا همبستگی و حزب ما برمبارزه شما در چنين شرايطی بسيار ارج می

ئن ايم که مصوبات کنگره ما مطم. کنمحمايت کامل خود را از اين مبارزات بيان می
بيشتر مبارزه هم در سطح کشوری و هم در سطح بين المللی کمک  ءبه ارتقا ۵

 .خواهند کرد
کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای  ما همچنين بر اهميت کمک شما به کار در

 . مارکسيستی لنينيستی تاکيد داريم
و هيات مرکزی  ۵کنگره  درودهای برادرانه خود را به همه شرکت کنندگان در

  *****    . داريمحزب ارسال می
  ) !توفان( زنده باد حزب کار ايران 

نديدبپيو، حزب طبقه کارگر ايران )توفان(به حزب کار ايران  

  همهفدســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۶دسامبرـ ١٣٩۵ماه   ذرآ ٢٠١ماره ـش

  

     

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ساد جزء الينفک ف
های مختلف نظام  جناح

 حاکم در ايران است
 صورت اسامی» معمار نيوز«اخيرا تارنما 

ها،  بلند باالئی از کليه افراد، سازمان
هائی که شهرداری به آنها  ها و تعاونی ارگان

بدون  امالک عمومی را واگذار کرده است،
هيچگونه موضعگيری سياسی منتشر 

س در مطبوعات و جريان اين اختال. ساخت
. لقب گرفت» امالک نجومی«به  تارنماها

مذکور از حوصله اين  صورت اسامیدرج 
نوشته بيرون است؛ ليکن خوانندگان عالقمند 

 شبکه مجازیهای تارنماتوانند آن را در  می
معمار «منبع اطالعات تارنما . مالحظه کنند

است که  ایصورت اسامی نامه و» نيوز
ل کشور خطاب به دمحم سازمان بازرسی ک

جواد شوشتری، مشاور و مدير کل 
شهرداری تهران، نگاشته است و شخصی 

پور از جناح  به نام احمد حکيمی
طلبان شورای شهر تهران آن را در  اصالح

سازمان . مذکور گذارده است یاختيار تارنما
ستاد «های  بازرسی در بررسی پرونده

سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری 
دريافته که در واگذاری امالک به » انتهر

کارکنان و  »های تعاونی مسکن شرکت«
مديران شهرداری و شورای شهر و نيز 

صورت » سوء جريانات«اشخاص حقوقی 
ای که سازمان بازرسی  در نامه. گرفته است

به دمحم  ١۶/۵/١٣٩۵کل کشور در تاريخ 
جواد شوشتری، مشاور و مدير کل دفتر 

 :خوانيم وشته، چنين میشهرداری تهران، ن
تجويز غيرقانونی و واگذاری اموال ... -١

زمين، خانه (عمومی شهرداری تهران
واحد به  ٢٠٠بيش از ) وياليی و آپارتمان

 ٢ ادامه در صفحه...شرکت تعاونی مسکن



   ،  

   ٢صفحه                                                            ايران  توفان ارگان مرکزی حزب کار                               ١٣٩۵ماه  ذرآ–٢٠١شماره    

  ...جزء الينفک جناحساد ف
–که همسر قاليباف مسئوليت آن را بر عهده دارد(

، مديران، کارکنان شهرداری تهران و افراد )توفان
... های بسيار نازل بر مبنای قيمت.... خاص 
صد تا بيش از يک ميليارد تومان  های يک تخفيف

شهرداری مبلغ ... ماهه  ۶٠شرايط تقسيطی ... 
 ١۵٠(برابر  لایر ١۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

) دالر ونيچهل و سه ميلتقريبا برابر  ميليارد تومان
 .متضرر شده است

مسکونی، تجاری، ... واگذاری و فروش امالک -٢
به ... اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی 

مساحت بيش از يک ميليون و يکصد هزار متر 
ل منجر به تضييع اموا... تخفيف ٪۵٠مربع با 

بيش از مبلغ .... عمومی
هزار و (لایر  ١٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

پنجاه  و سيصدتقريبا برابر  دويست ميليارد تومان
 .»شده ايد) دالر ون ميلي

معمار نيوز در عين حال متذکر شده است  یتارنما
فاقد ُمهر محرمانه بوده و به  گزارش فوق«که 

 شود بندی محسوب نمی طريق اولی جزو اسناد طبقه
گونه مانعی در سر راه انتشار آن وجود  و هيچ
و با توجه به اظهارات برخی مسئولين و ... ندارد

مديران شهری در مورد عدم اطالع از محتوای 
اين گزارش، اين گزارش جهت اطالع همگان 

دادستان کل کشور  ،رغم اين علی» .شود منتشر می
به دروغ گزارش مذکور را محرمانه تلقی کرد و 

ی، انتشار اسناد، ياشار  ماده ۶تناد به بند با اس
شناسد و اقدام به دستگيری  سلطانی را مجرم می

کند و به اين ترتيب قاليباف، شهردار دزد  وی می
گو . دهد تهران را در کنف حمايت خود قرارمی

اينکه دمحمجعفر منتظری دادستان کل، خود در يک 
ر عالوه ب«: مصاحبه تلويزيونی بيان داشته است

های شهرداری  فقره از اعضای تعاونی ١۵٠
نفر مديران شهرداری و خارج از  ۴۵تهران 

قطعا (شهرداری، بدون آن که عضو تعاونی باشند
به طور مستقيم از ) توفان –با دادن رشوه

و در همان . »اند شهرداری تهران آپارتمان گرفته
کند که دمحم باقر  شرمانه اعالم می مصاحبه، بی

اطالع  هردار تهران از اين موضوع بیقاليباف، ش
ی  بنابراين يا  قاليباف لياقت اداره ؟!بوده است

تواند بر آن کنترل و مديريت  ای را که نمی موسسه
داشته باشد، ندارد و يا اين که او خود شريک دزد 

دادستان به عوض دستگيری . و رفيق قافله است
ن القاليباف به عنوان مسئول اين نهاد و ساير مسئو

لفت «شهرداری و شورای شهر تهران که در اين 
اند، ياشار سلطانی مسئول  ها سهيم بوده»و ليس
زيرا او . کند معمار نيوز را دستگير می یتارنما

به ديگر . »پته دزدان را روی آب انداخته است«:
سخن دستگاه قضايی جمهوری اسالمی ايران 

سگ بندد و  سنگ را می«بار نيز مانند هميشه  اين
 .»کند را رها می

يکی از جرايمی که گويا ياشار سلطانی مرتکب  
بدون محور شرعی يا قانونی «شده، اين است که 

کجا بودند !! »آبروی ديگران را هتک نموده
ن حرمت مردم، زمانی که ادادرسان حقوق و حافظ

ميليون انسان شريف و مبارز را  ٣احمدی نژاد 
آقای خواند؟ کجاست اين » خس و خاشاک«

الهدی مرتجع و پوک مغز  دادستان زمانی که علم

ناميد؟  می» بزغاله و گوساله«اکثريت مردم را 
العمر ولی فقيه در  علی شريعتمداری، نماينده مادام

پردازی مشغول  روزنامه کيهان، مدام با دروغ
زنی و توهين و وهن و هتک حرمت اين و آن  اتهام

که به او  است؛ ولی دستگاه قضايی جرأت ندارد
دستگيری  !نه. »باالی چشمت ابروست«بگويد 

ديگران » هتک حرمت«ياشار سلطانی به خاطر 
نيست، بلکه به اين دليل است که او با برمال 

های نظام غارتگر را نشانه  ها، پايه ساختن دزدی
و دستگاه قضايی که حافظ منافع آن . گرفته است

ی به داند با چنين افراد است، خود را موظف می
. عنوان خاطی برخورد کرده و وروانه زندان سازد

در عين حال دادستان نظام فاسد جمهوری اسالمی 
ايران برای آن که از بازداشت غارتگران 

و باند مافيای شهرداری تهران شانه » خودی«
 :تراشد خالی کند، برای آن توجيه سياسی نيز می

دهد که اقدام  تحقيقات دادستانی نشان می«
بيانگر نوعی ) توفان –ياشار سلطانی(متهم

هماهنگی و همراهی سياسی با جريان خاص 
است، زيرا انتشار ) توفان –طلبان  اصالح(سياسی

نزديک به زمان ) توفان –بازرسی کل کشور(نامه
برگزاری انتخابات رئيس شورای اسالمی شهر 

 ».بوده... تهران
کوشد مانند هميشه با  دستگاه قضايی در واقع می

ای اصل ماجرا را تحت الشعاع  رح مسائل حاشيهط
دهد و آن را به حاشيه براند و حاشيه را به  قرار

تر اين که دادستان مدعی  مضحک. متن وارد کند
بازداشت ياشار سلطانی ارتباطی به «است که 

به اتهام «، بلکه او »پرونده واگذاری امالک ندارد
در . »انتشار اسناد محرمانه دستگير شده است

گونه که در باال اشاره رفت،  صورتی که همان
انتشار اصل سند گزارش سازمان بازرسی کل 

معمار نيوز منتشر شده است،   کشور که در تارنما
دهد که  فاقد ُمهر محرمانه بوده است و نشان می

 ۴اکنون تقريبا . ادعای دادستان کذب محض است
بازرسی » امالک نجومی«ماه از انتشار گزارش 

گذرد و جناب دادستان تازه همين چند  کشور می کل
در حال حاضر «روز پيش اظهار داشت که 

ی امالک اظهارنظر  توانيم در خصوص پرونده نمی
کنيم، زيرا کثرت و تنوع مدارک و ضمائم و 
موضوعات مندرج در گزارش مانع اين کار 

با توجه به وقايع و تجربيات گذشته نظير » .است
ی که به دستور بيت رهبری و ا های زنجيره قتل

مسئوليت وزير اطالعات، علی فالحيان، صورت 
گرفتند و با واجبی خوراندن به  سعيد 

سر و ته قضيه را هم آوردند؛ يا ) اسالمی(امامی
های ميلياردی  خواری و اختالس ماجرای رانت

که به سرکردگی و » ها دور زدن تحريم«دوران 
ای، احمدی  شراکت افرادی نظير مجتبی خامنه

انجام گرفت و تنها به ... نژاد، سعيد مرتضوی و 
معاون احمدی (دستگيری بابک زنجانی و رحيمی

منجر شد، و با اطالعاتی که در دست هست ) نژاد
اند؛ يا ماجرای  هر دوی آنها زندان را ترک کرده

فجايع خوفناک کهريزک که به فرمان جالدی به نام 
و با يک پوزش سعيد مرتضوی انجام پذيرفت و ا

! هزار تومان جريمه نقدی؟ ٢٠٠بند و  نيم
اش مختومه اعالم گشت؛ يا نمونه سعيد  پرونده

طوسی اين برترين قاری و معلم قرآن محبوب 

مورد تجاوز به  ١٠رهبر که عليرغم حداقل 
ش، دادستان به اکودکان و نوجوانان مکتب قرآن

عوض دستگيری و مجازاتش، شاکيان را تهديد 
اين قضيه اثباتش سخت است و ممکن «ند که ک می

و دستگاه » .است برای شاکيان مشکل ساز شود
قضايی به دستور رهبر درصدد است تا پرونده را 
مختومه اعالم کند و سعيد و سعيدها که از 

آيند به کار خود  های رهبری به شمار می ستون
اما با وجود اين همه ننگ و پليدی، با . ادامه دهند

ی تمام شعار بيست و دومين نمايشگاه شرم بی
تعيين !!!! »شفافيت و صداقت«مطبوعات خود را 

امالک «آری اين بار نيز دادستان پرونده . کنندمی
های فالحيان، قاضی  را به مصداق پرونده» نجومی

دهد تا از يادها  آنقدر کش می.... مرتضوی، طوسی
او البته ! برود تا دزدان به خودی خود تبرئه شوند

رسيدگی به اين پرونده افتخار قوه «قول داد که 
قضائيه و برگ زرينی در عملکرد دادسرای تهران 

اما تجربه و عملکرد تاکنونی دستگاه » باشد
قضايی جمهوری اسالمی ايران خالف اين ادعا را 

بار نيز با توجه به شواهد ذکر  ن ثابت کرده و اي
کان مدال قاليباف هم کما. شده جز اين نخواهد بود

گويد  زند و می افتخار بسيجی بودن به سينه می
تهران از آِن من است، زندان از آِن ياشار 

دادگستری کماکان در  رها و پور دمحمی وزي سلطانی
ها حق  نمايشگاه مطبوعات، که ياشار سلطانی

به «: شرکت در آن را ندارند، ادعا خواهد کرد که
کس حرفش  يچه ،ما ی آزادی بيان در کشورِ  واسطه

اما مردم کماکان شاهد » شود در گلو خشک نمی
ها و صدها خبرنگار و  باشند که ياشار سلطانی

هنرپيشه و فعال حقوق بشر و فعال جنبش 
. برند در بازداشت به سر می.... کارگری

شان ميان مسئولی گوش شنوا  نوايانی که حرف وبی
زير باران و «کند، کماکان بنالند که  پيدا نمی

سازمان مالهای (گرگ، سازمان اوقافت
با سندسازی (!!) و امور خيريه) توفان –خور مفت

حاميان . »حکم تخليه گرفت و ما را انداخت بيرون
زر و زور با نقض آشکار حتی قوانين موجود، 
احکام تخليه، دستگيری، زندان و مرگ صادر 

های خدايان قدرت و ثروت مستحکم  کنند تا پايه می
 .بماند

چپاول و غارت در جمهوری  ت اسامیصور
های  ماجرای فيش. ناپذير است اسالمی ايران پايان

حقوقی که در خرداد سال جاری برمال گشت، 
ای دزد و  بار ثابت کرد که عده برای چندمين

ناپذير بر خوان يغما  غارتگر با اشتهای سيری
از جمله نام مديران  فهرست در اين. اند نشسته

ق توسعه ملی، بيمه مرکزی بانک رفاه، صندو
ايران ذکر شده است که هم در دوره احمدی نژاد و 

ميليون  ۵٠تا  ٢٠های  هم دوره روحانی حقوق
که حسين فريدون برادر رئيس جمهور (تومانی

حتی . کنند دريافت می) روحانی نيز جزء آن است
 ١٨٠تا  ۵٠شان بين  نفر در ميان آنها حقوق ٣٠٠

اين در حالی است که . ميليون تومان بوده است
هيچ «: گويد قانون خدمات کشوری می ٧۶ی  ماده

برابر حقوق يک ماه  ٧کس حق ندارد بيش از 
ميليون و دويست و پنجاه  ۵کارمند عادی، يعنی 

طبيعتا حقوق ماهيانه . ».هزار تومان دريافت کند
 ٣ادامه در صفحه ...      .منظور است

  يرانالمی، به دست مردم اسرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س
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 ...فساد جزء الينفک جناح 
موال عمومی و نيز منابع ملی پيشينه دراز غارت ا

که به » سازی خصوصی«از زمان آغاز . دارد
المللی پول و دستور بانک جهانی، صندوق بين

جهانی در زمان رياست جمهوری سازمان تجارت
قانون  ۴۴ی  هاشمی رفسنجانی، با استناد به ماده

اساسی با فرمان رهبر حمله به اموال عمومی و به 
ن منابع ملی صادر شد، روز به روز تاراج برد

. دامنه اختالس و فساد و چپاول گسترده ترگشت
ها و نزديکان و  ايم که آقازاده فراموش نکرده

ن به قدرت، هزاران ميليارد تومان وام به امنصوب
ها دريافت کردند که  گذاری از بانک بهانه سرمايه

نه اصل پول و نه بهره آن را بازگرداندند، کسی 
!! »باالی چشمتان ابروست«ه آنها نگفت که هم ب

تنها يکی دو نفر  نظير شهرام جزايری و بابک 
شهرام جزايری در . زنجانی را قربانی کردند

بيش از ) دوران رياست جمهوری خاتمی(١٩٨١
-موسسه اقتصادی داشت،  يکی از دزدان خود ۵٠
بودجه شرعی  تومان ميليون ١۵٠ی بود که تنها ای

ميليارد  ٣٨او با پرداخت . ای فرستاد هبه بيت خامن
نه تنها در معامالت  ،ميليون تومان رشوه ١٠٠و 

دولتی فعال بود، بلکه از تسهيالت کامل دريافت 
ارز حتی بدون آن که در امر واردات به کار 

. کرد بندد برخوردار بود که با حاميانش تقسيم می به
رار ان اتهام قظنفر ديگر در م ۵٠در رابطه با او 

با آن که .  بودند» ها آقازاده«گرفتند که اکثرا از 
ميليارد تومان اختالس کرده  ١٢٠٠آنها جمعا 

شهرام جزايری ! بودند، کسی را با آنها کاری نبود
مدتی در زندان ماند و امروز مجددا آزاد است و 

روز از «. اقتصاد ايران شده است» بازار«وارد 
 !.»نو روزی از نو
رف حضور عَ هم که حتما مُ  بابک زنجانی

 صورت اسامیبر . خوانندگان توفان هست
های او با همدلی و همکاری مسئوالن نظام  دزدی

او به همراه سعيد مرتضوی، . پايانی مترتب نيست
کاميون بزرگ رئيس سازمان تأمين اجتماعی يک 

طال از کشور خارج کرد و با همکاری  و در بسته
او نفت و . رساندرضا ضراب در ترکيه به فروش 

ميعانات آن را که از آن ارقامی در دست نيست، 
در خارج از کشور فروخته و پول آن را همانجا 

حداقل دو وزير . کرده بود(!) انداز ها پس در بانک
مرکزی دوران  دارايی و نفت و رئيس بانک

 ٧٠او . اند های او بوده احمدی نژاد شريک دزدی
تنها . ان داشتشرکت در ايران و خارج از اير

. ميليارد يورو به شرکت نفت مقروض است ۵/٢
ميليارد تومان از اموال  ١٣٠٠او در مجموع 

عمومی را با برخی از مسئولين نظام با هم 
که  وی، های خارج از کشور به شرکت. اند بلعيده

از جمله پول نقدش (های او را درصد دارائی ٩٠
  .دگيرد، کسی دسترسی نداردربرمی) در بانک

هائی هم که در ايران دارد را به نام  معدود شرکت
و امروز . نشانده خود کرده است مديران دست

کس، حتی برخی از نمايندگان مجلس که پيگير  هيچ
به . برد می سر دانند که او کجا به وضع او شدند، نمی

 .هر صورت در زندان نيست
ميليارد دالر پول نفت در دوران رياست  ٨٠٠

ناپديد شده » پاک دست«دی نژاد جمهوری احم

ترين فساد در ايران در دوره احمدی  بزرگ! است
های نفتی خريده  تعدادی از دکل. نژاد اتفاق افتاد

ميليارد  ٣٠٠٠خاوری با ! اند مفقود شده ،شده
دمحم رضا . تومان اختالس به کانادا گريخت

 رحيمی، معاون اول احمدی نژاد، متهم به اختالِس 
 ۵د تومان از بيمه ايران است که به صدها ميليار

هاست که از  سال حبس محکوم شد، ولی مدت
امير (آفريد خسروی مه. زندان آزاد گشته است

ها  ميليارد تومان از بانک ٢٨٠٠) منصور آريا
 ...و اختالس کرد

تريليون متر مکعب ذخيره گاز  ٢٧آری کشوری با 
 ی دوم قرار دارد، کشوری که که در جهان در رده
ی چهارم جهان  اش در رده حجم ذخيره نفتی

بودن شرايط  قراردارد، کشوری که به علت دارا
های  در بسياری از زمينه یگون اقليم گونه

به ... تواند خودکفا باشد محصوالت کشاورزی می
گذاری منابع مالی در موسسات  عوض سرمايه

تحقيقی، در زمينه رشد وسايل توليد و از آن طريق 
ای مولده، در پروژه های زيربنائی و رشد نيروه

های شغلی و رشد توليد  به يک کالم ايجاد فرصت
اندرکاران نظام مشغول  گردانندگان و دست... 

 .اند دزدی و غارت و چپاول
ارديبشهت  ١٩در تاريخ » انتخاب« یتارنما

ميليون نفر از جمعيت کشور  ۶/۵«: نوشت ١٣٩٣
د افراد غير بر تعدا ٩٢تا  ٨۴های  در فاصله سال

 ٣٩/۵فعال کشور افزوده شد و در حال حاضر
با اين که در سن ... ميليون نفر از جمعيت کشور،

کار قرار دارند اما در توسعه کشور نقشی 
اين گروه بزرگ که تقريبا دو برابر .... ندارند

دهند،  جمعيت فعال کشور را تشکيل می
... ترين اثرگذاری را در توليد و توسعه  کوچک

ميليون نفری هستند  ٢۴و کامال وابسته به ... ارندند
که امروز جزء جمعيت فعال اقتصادی کشور 

 ».شوند محسوب می
خوابی، گرسنگی،  فحشاء، دزدی، اعتياد، کارتن

جملگی ... سوء تغذيه، بی دارويی، بی درمانی و 
ای هستند که  از محصوالت کشور غنی ولی فقرزده

... کش، زورگوو دمبه دست مشتی غارتگر، دزد ، آ
افتاده و تا با نيروی اليزال مردم و در رأس آن 

، وضع بر نشوندسرنگون  زحمتکشانکارگران و 
  .همين منوال پيش خواهد رفت
*****  

  
  ...انتخابات آمريکا

اين حالت نيز که انتخابات حسابشده، هدايت شده و  
امپرياليسم  ماهيت در اساِس  ،عوامفريبانه است

و در بهترين حالت  نخواهد دادرخ ی آمريکا تغيير
-حضور چهره :همانطور که در باال اشاره رفت

، همه در های متفاوت در مبارزات انتخاباتی
مجموع خود در دفاع از تحکيم نظام سرچشمه 

طلبانه و شود سياستهای توسعهمی .گيرندمی
چنئی را که فاجعه به بار - قلدرمنشانه جرج بوش

اوباما برنده جايزه وامفريبانه عآوردند با سياستهای 
صلح نوبل جايگزين کرد، ولی اين جايگزينی تنها 

است  امپرياليستیدر تغيير شکل تحقق سياستهای 
امپرياليسم . خود اين سياستهاماهيت و نه در تغيير 
طلب و متجاوز طلب، غارتگر، جنگآمريکا توسعه

. شودماند و در ماهيت آن تغييری داده نمیباقی می
اين واقعيات بايد مبنای انجام هرگونه تحليل علمی 

استريت است که در جنگ اين وال .قرار گيرد
کالن در درون خود به اتخاذ تصميم دارانسرمايه

کشور با  ٨تجربه مذاکرات سران . زنددست می
شان در زمان حکومت شرکت وزرای دارائی

اش در آلمان و وزير دارائی" گرهارد شرودر"
که منجر به اتخاذ ساختار نوينی " الفونتن اسکار"

در عرصه ايجاد محدويت برای سرمايه مالی شده 
اسکار الفونتن اعتراف نمود . بود، آموزنده است

که همه سران کشورها بر سر اين محدويتها و 
کالن هایتقويت قوانين نظارتی نسبت به سرمايه

ولی دولت آمريکا . در بورسها به توافق رسيدند
از موافقت نخست خويش در نشست مشترک،  بعد

استريت با اين توافقات بعداً به علت مخالفت وال
استريت اين وال. جهانی از انجام آن سرباز زد

  .کنداست که سياستهای راهبردی را تعيين می
نگاهی به دوران رياست جمهوری اوباما نشان 

ارانه و نظامی کهای تجاوزدهد که وی برنامهمی
ا از طريق پيمان تجاوزکارانه ناتو در خويش ر

وی در تمام . به پيش برده استو آسيا اروپا، آفريقا 
کودتاهای ممالک مستقل و آزاد شده آمريکای 

وی به تحريم و گرسنگی . جنوبی دست داشته است
دادن به مردم ممالکی که با وی همراه نيستند و 

ی و. ادامه داده است ،پذيرندنوکری آمريکا را نمی
ی که مدافع داز همه ممالک ضد بشر و استبدا

نظير امارات متحده عربی و  ،منافع آمريکا هستند
های تروريستی داعش و ، گروهعربستان سعودی

وی مدافع . دفاع کرده است... والنصر 
مردم عادالنه مبارزه  لصهيونيستها در مقاب

فلسطين است و اسرائيل را تا دندان مسلح کرده 
ستهای نئوليبرالی امپرياليسم آمريکا وی سيا. است

را در سراسر جهان با زور و فشار به پيش برده 
دکترين جرج بوش بارها گفته  ملهم ازوی . است

است که اجازه نخواهد داد کشوری به قدری از 
درتمند شود که منافع قنظر اقتصادی و نظامی 

آمريکا بايد اين . ر اندازدطبه خدر آتيه آمريکا را 
اين . و تالشهای آنها را در نطفه خفه کند ممالک

با روی کارآمدن ترامپ نيز  امپرياليستیسياستهای 
وی نيز بارها اعالم کرده است  .تغيير نخواهد کرد

اين رتبه را طبيعتا بايد . که آمريکا بايد اول باشد
هم از نظر سياسی، اقتصادی و نظامی به دست 

توان یبر سر راههای نيل به اين هدف م. آورد
راهکارهای متفاوت داشت، ولی هدف اصلی به 

ترامپ در شرايط کنونی . ماندقوت خود باقی می
راه نيل به اين اهداف را از طريق گسترش نيروی 
نظامی و تجاوز به کشورها انتخاب نکرده است، 
زيرا اين امر برای آمريکا و جهان فاجعه به بار 

. کا باشدتواند راهگشای منافع آمريآورده و نمی
خواهد آمريکا را از درون تقويت کند و وی می

های بلندپروازی. قدرت وی را از درون بيفزايد
نئوکانها فقط به تشديد تضاد طبقاتی در درون 

و  خلق هاآمريکا، به فروپاشی جامعه، به دشمنی 
دولتهای جهان نسبت به امپرياليسم آمريکا منجر 

سياستهای  .شده که فرجام آن هنوز معلوم نيست
تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا بازتاب همان 

 ۴ادامه در صفحه ...سياست اقتصادی جهانی

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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 ...انتخابات آمريکا
کردن سرمايه و زدودن مرزهای ملی و  

يکپارچه کردن بازراهای ملی و شکست 
ارتش . مقاومت مردمان اين کشورها بود

گذاريهای ها را برای سرمايهآمريکا زمين
اين . کوبيدکالن درهم میاتانحصار

محابای آمريکا سياست افسارگسيخته و بی
به بن بست رسيده است و بازتاب 
وحشتناکی برای خود جامعه آمريکا داشته 

به . و اين است که بايد در آن تعديل داد
نئوليبراليسم دهنه زد و قدرت نظامی را متناسب 

 در اين کادر. با نيازهای جديد اقتصادی شکل داد
است که فعاليتهای ترامپ و منافع اليگارشی مالی 

  . را در اين کشور در شرايط جديد بايد ديد
 ۶٠"رئيس جمهور منتخب آمريکا در برنامه 

بعد از انتخاب شدنش به رياست  اس بی سی" دقيقه
جمهوری آمريکا، نظريات خويش را در عرصه 
سياست نظامی خارجی و جنگهای نئوکانها به 

 ۶ما حدود : "بيان نمود و افزود روشنیصورت 
ايم؛ رقمی که ما  تريليون در خاورميانه هزينه کرده

توانستيم با آن دو بار کشورمان را بازسازی  می
ها و  ها، تونل ها، پل کنيم و کافی است که به جاده

های ما نگاهی بيندازيد تا ببينيد که چقدر  فرودگاه
ن به های ما فرسوده شده است و م اين زيرساخت

د معتقدم که رای مردم تنها در رد وقايعی بوده جِ 
های طوالنی از سوی دولتمردان  است که طی مدت

 ".به آنها تحميل شده است
کند با طبقه حاکمه درک میکه اين است  واقعيتها

-سرمايه .گردددر آمريکا روبرو میخطر مهمی 
اين توجه به تواند بیداری انحصاری آمريکا نمی

اين خطر ناشی از . ار خود ادامه دهدبه ک خطر
داری و عواقب سياستهای جهانی کردن سرمايه

اين . نئوليبرالی اقتصادی است یتحقق سياستها
سياست نه تنها در جهان عواقب وخيمی به جای 

بلکه در  ،گذارده و دريائی از فقر و بدبختی آفريده
بند و بار و درون آمريکا نيز در اثر اين سياست بی

و مرج طلبانه که در پی سود انحصاری و  هرج
تضاد طبقاتی را چنان تشديد  ،غارت جهان است

داری آمريکا کرده که موجب واهمه خود سرمايه
ميليونها آمريکائی بيکار و به ويژه در . شده است

زمينه را سفيدان و سياهان، ميان طبقه کارگر 
برای تبليغات چپ و سوسياليستی فراهم کرده و 

رويه و ناعادالنه ثروتهائی عيت با تقسيم بیاين وض
-که از جانب بخش اقليتی در آمريکا تصاحب می

از ديد مردم  امر و اين ، رو به افزايش استشود
ای هستند های افسانهکه ناظر افزايش اين سرمايه

متوسط درآمد شاغالن مرد . ماندپنهان نمی
سال پيش است و برای  ٤٢وقت کمتر از  تمام

که تحصيالت محدودی دارند، پيداکردن  کسانی
وقت با دستمزد مناسب و معقول هر  شغلی تمام
درواقع، با حساب  .شود تر از قبل می روز سخت

ترين سطح  تورم، دستمزدهای واقعی در پايين
سال  ٦٠توزيع درآمد، تقريبا همان چيزی است که 

 ٤٠امروز در آمريکا بيش از . پيش بوده است
   .برندخط فقر بسر می ميليون نفر زير

جامعه آمريکا در حال انفجار است و ميليونها نفر 
در اين کشور قربانی سياستهای نئوليبرالی دول تا 

. انداعم از جمهوريخواه و يا دموکرات شدهکنونی 
تواند نسبت به اين داری آمريکا نمیسرمايه

تفاوت بماند و اين خطر را با وضعيت بی
  .يردخوشخيالی ناديده بگ

اينکه شخصيتی مانند ترامپ در انتخابات آمريکا 
شود، عليرغم اينکه خودش از طبقه برنده می

حاکمه آمريکا است، در اين واقعيات پنهان است 
گذارد و دردها که وی بر زخمهای جامعه دست می

کند و برای التيام و آالم مردم را بيان می
تا پيچد های مسکن میهای آنها نسخهنارضايتی

اين سخنان برای تجديد  .تماميت نظام به خطر نيفتد
نظر در سياستهای اقتصادی نئوليبرالی که در 
خدمت منافع آمريکا و تقويت قدرت آن باشد الزم 

   .است
داری نئوليبرالی انحصاری آمريکا در پی سرمايه

بهبود شرايط زندگی مردم نيست در پی کسب سود 
ی دولتها را حداکثر است و به اين جهت مرزها

شکسته، حقوق ملل را به زير پا گذارده و تالش 
در . کند جهان را به يک بازار واحد بدل کندمی

اين مسابقه است که مرزهای آمريکا نيز گشوده 
شود و طبقه کارگر آمريکا نيز قربانی اين می

ترامپ اين واقعيت را ديده و . گرددرقابت می
يش قرار داده آنرا در دستور کار خو نسبی تغيير
قراردادهای مناطق آزاد تجاری فقط دست  .است

داران آمريکائی را در رقابت و غارت سرمايه
گذارد بلکه دست ساير ساير ممالک باز نمی

-داران رقيب را نيز در اين رقابت باز میسرمايه
دهد که صنايع اتومبيل تجربه نشان می. گذارد

ن به شدت سازی آمريکا در رقابت با آلمان و ژاپ
صدمه خورده و شهرهای بزرگ صنعتی اتومبيل 

مبارزه با . اندسازی به شهرهای ارواح بدل شده
اين رقبا تنها با پرونده سازی برای شرکتهای 
اتومبيل سازی آلمانی نظير فولکس واگن و آيودی، 

-کند، بايد فکر اساسیکفايت نمی... مرسدس بنز و
صنايع های اين وضعيت در عرصه. تری نمود

نيز به چشم ... نساجی، الکترونيک، مواد غذائی و
ها در اين رقابت بازارهای خود را چينی. خوردمی

های اند و سرمايهدر آمريکا به دست آورده
آمريکائی برای استثمار بيشتر و فرار مالياتی به 

ها به اين فرار سرمايه. کنندبازار چين فرار می
د و در حالی که زنبيکاری در آمريکا دامن می

داران آمريکائی سودهای افسانه نصيب سرمايه
کنند و در خارج از پرداخت ماليات معاف خود می

کند و احساسات هستند، در داخل فقر غوغا می
عمومی را برضد خارجيان، کارگران خارجی، 
اتومبيلهای ارزان مکزيکی با اجازه ساخت امتياز 

اری تحريک آلمانی، قراردادهای مناطق آزاد تج

رشد ثروت در آمريکا تنها در . کندمی
-جيب تعداد انگشت شماری سرازير می

  .  شود
خواهد مقدار ماليات بردرآمد را ترامپ می

درصد برای شرکتهای آمريکائی به  ٣۵از 
درصد کاهش دهد تا به اين وسيله آنها  ١۵

را تشويق نمايد که در داخل آمريکا 
م کرده است وی اعال. گذاری کنندسرمايه

که حاضر است اختالسگران مالياتی را 
های خويش را به آمريکا ببخشد تا سرمايه

اين آغاز يک جنگ تجارتی در جهان . بياورند
تواند موجبات اشتغال گذاری میاين سرمايه. است

فراهم آورده از نارضائی  در داخل آمريکارا
  . طبقه کارگر بکاهدعمومی و نارضائی 

مخالف سرسخت ام از اين وضعيت با الهترامپ 
پيمانهای جهانی مربوط به مناطق آزاد تجاری از 

وی . جمله پيمان نفتا با مکزيک و کانادا است
تی "حاضر به انعقاد قراردادهای تجاری جهانی 

با ممالک " تی پی پی"با اروپا و " تی آی پی
، زيرا آنها را خطری منطقه اقيانوس آرام نيست

کا که در شرايط فعلی توانائی برای اقتصاد آمري
. داندرقابت با آنها را ندارد و عقب افتاده است، می

وی از نظر اقتصادی مرزهای گمرکی آمريکا را 
برخالف تعهدات جهانی مصوب سازمان تجارت 

بخشی از کند تا تکيه را بر مسدود میقسما جهانی 
و  شودتقويت توليد داخلی که موجب اشتغال می

قرار  سازد،ا را مجددا قابل رقابت میصنايع آمريک
از اين گذشته امپرياليسم آمريکا متوجه شده . دهد

داران غير است که در رقابت با ساير سرمايه
آمريکائی که از فروش کاالهای خويش به اتکای 
همين قراردادهای تجاری جهانی در بازار آمريکا 

عقب افتاده است و کاالهايش با  ،برندسود می
اين امر هم در . ای آنها قابل رقابت نيستکااله

مورد محصوالت چينی و هم اتومبيلهای آلمانی و 
بستن مرزهای اقتصادی و . ژاپنی صادق است

های گمرکی و تکيه بر توليد داخلی افزايش تعرفه
دهد کيفيت اين بخت را به صنايع آمريکا می

سل به وتوليدات خويش را مرغوبتر کنند، با ت
کاالهای ارزانتر بيافرينند  ،خودکارفته پيشرصنايع 

تا امکان رقابت بهتری را با رقيبان در آينده به 
ترامپ از اين سياست اقتصادی دفاع . کف آورند

واقعيتها به آنجا منجر شده اين توجهی به بی. کندمی
است که دستمزد کارگران به قدری نازل است که 

-آنها نمی ،دهدکفاف زندگی معمولی را به آنها نمی
توانند بدون کار اضافی و اشتغال در شرکتهای 

  .مختلف سدجوع کنند
دهد که تعداد مرگ و مير در ميان آمار نشان می

اقشار قربانی سياست نئوليبراليسم به شدت در 
دهد آمار نشان می. سالهای اخير افزايش يافته است

ها در سالهای جهانی شدن که تعداد خودکشی
خانمانی مردم آمريکا منجر شده سرمايه که به بی

  .شودروز به روز بيشتر می
سياست اقتصادی جهانی کردن سرمايه متکی بر 
استثمار بيرحمانه طبقه کارگر در داخل آمريکا و 
در خارج آمريکا، نقض حقوق دمکراتيک آنها، 

به افزايش ثروت  ،داری مدرنراندن آنها به برده
 ۵صفحه ادامه در ...در يک قطب و فقر در

قالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و ان
  تولد دنيای نوين بود

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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 ...انتخابات آمريکا
ترامپ اين را به . گرديده استمنجر قطب ديگر  

موضوع انتخابات خود بدل کرده است و با اقدامات 
مشخص و شعارهای مشخص و عوامفريبانه 

خودکار . توانسته است پاسخهای عامه فهم بيابد
شدن صنايع برای رقابت در عرصه جهانی به 

ر شده است و اخراج کارگران در آمريکا منج
هر روز . بيکاری دامنه جامعه را فراگرفته است

از آمار افزايش توليد و ثروت در آمريکا صحبت 
گردد شود، ولی اين ثروت عادالنه توزيع نمیمی

داران همه به طوريکه بخش ناچيزی از سرمايه
. اندخود درآورده تصاحبثروتهای جهان را به 

نفر  ۶٠در دست  ایثروتهای افسانهتمرکز آمار از 
ها کشور ده یهاکه معادل بودجه ،راندسخن می

داران اين ثروت را مسلما اين سرمايه. جهان است
اند، بلکه محصول نيروی کار کارگران توليد نکرده

که از محصوالت خود سودی  و زحمتکشان است
به همين جهت . کنندبرند و در فقر زندگی مینمی
اين . دانندد را فقير میدر صد مردم آمريکا خو ۶۵

. فقر فقط به خاطر عدم دارا بودن پول نقد نيست
های توليد مدرن ديجيتالی محل اشتغال در عرصه

به شهرهای بزرگ منتقل شده که خريد مسکن و يا 
. باشداجاره آنها برای مردم عادی غيرممکن می
تواند کسی که پول دارد چنانچه فاقد شغل باشد، نمی

سقوط به . کز بزرگ توليد سکنی گزينددر اين مرا
مردم  گرفته،بسياری را  گريبانبازار بيکاری که 

انها نقل مکان کنند که تکند به شهرسرا ناچار می
مملو از مساکن خالی و ارزان ولی فاقد امکان 

زاده  ،اين بحران الينحل. است شغلپيداکردن 
درصد ثروت تنها  ٩٠ .سياست نئوليبراليسم است

نشريه شرق در . درصد از مردم تعلق دارد ١٠به 
اقتصاد اياالت متحده : "ايران در تحليل خود نوشت

عنوان يک کل در شش دهه گذشته خوب عمل  به
توليد ناخالص داخلی حدود شش برابر : کرده است

افزايش يافته؛ اما ثمرات اين رشد فقط به تعداد 
نسبتا کمی در طبقات باال، افرادی مثل ترامپ، 

ده و تا حدی مديون همان کاهش ماليات رسي
خواهد آن را  ای است که ترامپ می گسترده
بنابراين بسياری از . تر کند و تعميق دهد گسترده

کنند از نيروهايی خارج   ها احساس می آمريکايی
اند و اين امر به  ضربه خورده ،کنترلشان

. دستمزدهايی بسيار ناعادالنه ختم شده است
گفت آمريکا سرزمين  که می ای فرضيه ديرينه

هاست و هر نسل از نسل قبل بهتر خواهد  فرصت
بحران مالی . بود، اکنون زير سؤال رفته است

ای برای بسياری از  کننده جهانی شايد نقطه تعيين
دهندگان بود؛ بحرانی که به آنها نشان داد  رأی

دولت آنها، بانکداران ثروتمند را که اياالت متحده 
اند، حفظ کرد در حالی که  يرانی کشاندهرا به لبه و

ها آمريکايی  ميليون تقريبا هيچ کاری برای 
شان را از دست  نکرد که خانه و شغل معمولی 

  ".دادند
دهد که طبقه متوسط آمريکا به علت آمار نشان می

رقابت با کنسرنهای بزرگ، و حمايت دولت از 
سياست اقتصادی نئوليبراليسم در حال فروپاشی 

ت و شکاف طبقاتی در آمريکا روزانه تعميق اس
جامعه آمريکا با شکاف و سرعت . شودمی

ای دو طبقه که در روزافزونی به سمت جامعه
 ترامپ. کنداند حرکت میمقابل هم صف کشيده

جنبش " خود را نمايندهبا رياکاری  جمهوريخواه
-می وانمودحزب جمهوريخواه نماينده و نه " مردم

. داندنماينده اين جنبش اعتراضی میکند و خود را 
انتخاب وی محصول اين خشم عمومی نسبت به 

و عمال برای تحقق  شرايط کنونی آمريکا
  .خواستهای جديد اليگارشی مالی است

نتايج جديد انتخابات آمريکا و تغيير لحن نسبت به 

مردمی که قربانی اين سياستهای نئوليبرالی بوده و 
اند و سرزمين داده همه چيز خود را از دست

امکانات نامحدود به کابوسی برايشان بدل شده 
امان است را بايد در تشديد تضادها و غارت بی

  . مردم  جستجو کرد
از زمان روی کار آمدن دولتهای رونالد ريگان، 
جرج بوش پدر تا به امروز با استقرار سياست نظم 
نوين جهانی و اعمال قلدرمنشانه سياست 

داری مدرن الی در جهان، دوران نوين بردهنئوليبر
نتيجه اين اقدامات توليد تعداد . آغاز شده است

معدودی ثروتمند است که در دنيای خيالی خويش، 
منزوی از مردم و واقعيات در محافل خودی 
زندگی کرده و به شدت از زندگی مردم بدور 

اند و در کنار آنها ميليونها مردمی حضور افتاده
ه از اين وضعيت غيرانسانی و غارتگرانه دارند ک

مردم شاهدند که طبقه اقليت معدود . برندرنج می
انديشند زندگی مردم حاکمه به چيزی که نمی

خشم و غضب، ياس و سرخوردگی، . آمريکاست
احساس بربادرفتگی سراسر جامعه را در برگرفته 

های خشم را رويانده و مردم است و اين امر خوشه
-ها لول میرگزيدگان که در ميان خودیبه اين ب

هيالری کلينتون . کنندخورند با نفرت نگاه می
ای است که از جانب دستگاههای نماينده چنين طبقه

رسيدگی به امور جنائی آمريکا مرتب تحت پيگرد 
مردم وی را به عنوان دروغگو، بيگانه . است

نسبت به احساسات عمومی مردم آمريکا، زن 
تمام ماشين تبليغاتی . ماد می شناسندغيرقابل اعت

انحصارات امپرياليستی قادر نشد از چهره اين 
وضعيت آقای . چهره بهتری بسازدخانم رياکار 

ترامپ با روش انتخاباتی که داشت و توهينهائی 
با تبار اسپانيائی، به  که به مهاجران، آمريکائی

مبارزه  و نمود ...سياهان آمريکائی، به زنان و

باتی را به کثافتی کشيد که شايسته امپرياليسم انتخا
. آمريکا و انتخابات قالبی آن است، بهتر نيست

مردم آمريکا که اسير اين نظام انتخاباتی تحميلی و 
کنترل شده هستند در مقابل انتخابی قرار گرفتند که 

. به نقل از خود آنها انتخاب ميان طاعون و وباست
تواند انتخاباتی نمیروشن است که چنين انتخاباتی 

اين وضعيت در آمريکا ما را به . دموکراتيک باشد
در . اندازدياد تشابهات آن با انتخابات ايران می

ايران نيز مانند آمريکا شورای نگهبان با برگزيدن 
مردم را  ،نامزدهای انتخاباتی مورد قبول نظام

. دهدهمواره در مقابل انتخاب بد و بدتر قرار می
يران صالحيت نامزدهای انتخاباتی توسط اگر در ا

شود، در آمريکا اين عمل شورای نگهبان تعيين می
توسط مکانيسمی که در درون دو حزب مجاز و 

نامزدها بايد از . شودسنتی وجود دارند تعيين می
اند ب ايجاد کردهکه در درون هر حز" هفتخوانی"

بگذرند و صالحيت خويش را در بين برگزيدگان و 
در آمريکا پول است که . ها به اثبات برسانندخودی

کسی که پول . کندسرنوشت انتخابات را تعيين می
ندارد بايد خوابش را ببيند که در انتخاباتی شرکت 

تمام کانالهای . کند و در آن حتی رای آورد
های گروهی تی، تمام رسانهتلويزيونی و تبليغا

برای شستشوی مغزی، در دست کنسرنها و 
در . سازی استعمومی افکارِ  اطاقهای توليدِ 

تری رفتار آمريکا شورای نگهبان به شيوه موذيانه
که از " برنی سندرز"اين وضعيت را آقای  .کندمی

. حزب دموکرات بود دريافت" چپ"جناح 
که در " اليسمسوسي"سخنرانيهای وی در دفاع از 

. را دارد از اين منظر بايد ديد" جن"آمريکا حکم 
-کردند و میميليونها نفر سخنان وی را تائيد می

خواستند وی به جای خانم کلينتون در انتخابات به 
در " انقالبی"ولی اين آقای . رقابت ترامپ رود

لحظه آخر به نفع خانم کلينتون کنار رفت و از 
ه ادامه وضع موجود و به هوادارانش خواست که ب

اعتبارترين نامزد رياست جمهوری آمريکا رای بی
اين تاکتيک موذيانه دموکراتها شکست خورد . دهند

از روی خشم " برنی سندرز"و بسياری هوادران 
بررسی آراء . رای خود را به آقای ترامپ دادند

درصِد التين تباران آمريکائی  ٣٠دهد که نشان می
بزرگی از زنان آمريکا آقای  و سياهان و بخش

اين واقعيت بيان آن است که . ترامپ را برگزيدند
های تضادها در آمريکا جنبه سطحی نداشته ريشه

مردم آمريکا چه . تر و عميقترندایو بسيار ريشه
سفيد و يا سياه، چه اسپانيائی تبار و چه زنان، از 
آينده خويش، از ادامه بقاء خويش ترس دارند و 

شوند که تا قربانی تبليغات کسانی میطبيع
ها را به آنها دهند و دست ترين وعدهباورمندانه

ترامپ با . نااميدشان را قبل از غرق شدن بگيرند
توجه به اين احساسات عمومی و شکستهای آمريکا 

دارد آيد و اظهار میدر عرصه جهان به ميدان می
د به قدرتمندان ديگر نتوانن«: مرا انتخاب کنيد تا

هايی که قدرت دفاع از خويش را ندارند  انسان
کس بهتر از من اين  هيچ«،»همچنان تهاجم کنند

شناسد و من تنها کسی هستم که  نظام را نمی
  . »توانم آن را مرمت کنم می

 هایپيمانکلينتون را متهم کرد از حاميان  وی خانم
 ۶ادامه در صفحه ...برایبد اقتصادی 

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند
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 ...انتخابات آمريکا
رفتن  موجب ازبين«که  هائیپيمانآمريکا بوده؛ 

صدها هزار فرصت شغلی در آمريکا و تخريب 
من ميلياردها «: ترامپ گفت. »است شهرها شده 

خواهم کشور شما را  ام و حاال می دالر درآمد داشته
من قراردادهای تجاری بد ميان . ثروتمند کنم

 آمريکا و ساير کشورها را به قرارداد خوب بدل
گاه قراردادهای بد را امضا  ما هيچ. خواهم کرد

منافع آمريکا باالتر از هر چيز . نخواهيم کرد
  .»ديگری است

ها، به  شده واقع  مورد تبعيض«ترامپ خطاب به 
من صدای «: گفت» ها و نااميدها شده رانده  حاشيه

او رقيب خود، هيالری کلينتون را . »شما هستم
ا و محافل اقتصادی ه عروسک رسانهکه متهم کرد 

پرده آنها  در پس«و حاميان مالی خود است و 
 ترامپ. »کنند هستند که کلينتون را هدايت می

دوران کلينتون در وزارت امور خارجه آمريکا را 
های ناکارآمدی توصيف کرد و اين دوران را  سال

» مرگ، تخريب و ضعف«برای آمريکا دوران 
ر خارجه که کلينتون وزي ٢٠٠٩سال «: دانست

خبری » دولت اسالمی« آمريکا شد از داعش و
کرد، مصر در آرامش   نبود، ليبی با ما همکاری می

رفت،  بود و خشونت در عراق رو به کاهش می
ها بود و سوريه نيز در  ايران زير فشار تحريم

. کنترل بود و اين همه را کلينتون نابود کرد
ليبی . گيری داعش است کلينتون مسئول قدرت

ای بدل شده، مصر به اجبار در  امروز به ويرانه
کنترل يک حکومت نظامی است، عراق گرفتار 

اي با  ومرج است و قرارداد هسته آشوب و هرج
وقت آن «: او افزود. »ايران بايد برچيده شود

رسيده که به جهان نشان دهيم آمريکا دوباره به 
تر از  المللی بازگشته است، بهتر و قوی صحنه بين

  .»ر زمان ديگریه
ترامپ بر اين نقاط زخم دست گذارد ولی در عمل 
مجبور است سياست وال استريت را که از هم 
اکنون مشاوران خود را از آنها برگزيده است 

هم اکنون برای ترميم و توسعه صنايع . اعمال کند
سرمايه الزم . کندزيربنائی جامعه آمريکا تبليغ می

اند ريکائی که فرار کردهداران آمرا با جلب سرمايه
وام . کندو وام از بانکها توسط دولت تامين می

بانکی که با بهره مناسب برای بانکها بوده و منافع 
کند به نفع سرمايه بانکی در آنها را تامين می

وضعيت بد کنونی بانکهای آمريکائی راه نجات 
اين سياست به معنی نجات بانکها از . مناسبی است
اليات مردم آمريکاست و در وهله اول طريق پول م

بسياری صنايع  و با ايجاد شغل به رفع بيکاری
فرعی و به ويژه صنعت رو به ورشکستگی ذوب 

بانکها و صنايع . رساندآهن و فوالد ياری می
مشاوران . آمريکا از اين سياست سود می برند

ترامپ کارشناسان بانک گلدمن ساکس آمريکا 
  .هستند

بندی های درون يد آمريکا جبههاين سياست جد
صنايع تسليحاتی و . آمريکا را تشديد کرده است

ابرشرکتهای فنآوری اطالعات نظير گوگل، فيس 
بوک، يوتوب بااين سياست مخالفند، ولی صنايع 

های مربوط به محيط زيست، نفتی با لغو پروژه
بانکهای ورشکسته مالی، صنايع مصرفی به دفاع 

عواقب اين سياست . اندستهاز اين سياست برخا

آمريکا در عرصه جهانی و در رابطه با متحدان 
اروپائی و سياست خارجی دارای ابعادی است که 

حزب ما در . گذاردمسلما نتايج شگرفی به جای می
  .اين باره باز سخن خواهد گفت
***** 

  
 ...ابزارهای نفوذی استعماری  

 و کنند می آماده مغزی شستشوی و روانی جنگ
 که زمانی در تا پردازند می نظريات اين تبليغ به

 روبرو کمتری مقاومت با کردند اشغال را ممالک
 حقوق جزءِ  و طبيعی را خويش تهاجم اين و شده

 تبليغات نوع اين از يکی. دهند جلوه خويش بديهی
 فرديت تقويت روحيه و فردی منش به تکيه همان

 و توجه و همنوع به عشق مقابل در خودپرستی و
 شود می تمجيد فردپرستی. است جمع حال رعايت

 ولی. گردد می قلمداد نکوهيده جمع به تمايل و
 خويش سلطه تقويت و اشغال برای امپرياليستها

. کنند نمی تکيه تبليغات نوع يک اين به تنها
 شدن جهانی با که شوند می مدعی آنها انديشمندان

 توان نمی ديگر ملی، مرزهای شکستن و سرمايه
 مقوله و آورد ميان به سخن ملی مبارزه از

 مبارزه نافی که است پوچی حرف امپرياليسم
 از که دهند می اندرز شما به آنها. است طبقاتی
 خود همّ  و برداشته دست امپرياليستی ضد مبارزه

 مبارزه. کنيد" طبقاتی مبارزه" مصروف را
 مبارزه امپرياليستی تجاوز دوران در آنها طبقاتی

 و کارگر طبقه يعنی. است سرمايه و ارک
 به آن های دروازه که ممالکی در بايد زحمتکشان

 های سرمايه هجوم و شده باز" آزاد بازار" روی
 بهره و سازی برده شرايط بهترين در خارجی

 به تنها مشغولند، کشور هستی همه غارت به کشی
 برای متحد جلب از و کند تکيه خويش نيروی
 شعار اين. نمايد پرهيز مپرياليستیا نيروی اخراج

 انزوا به با دارد امپرياليستی ماهيت که" چپ"
 موجوديت و ماهيت نفی با کارگر، طبقه کشاندن

 غارت برای را راه جهانی، غارت و امپرياليسم
 دست بلندگويان. سازد می فراهم امپرياليستها

 يا و" انقالبی چپ" البسه در نئوليبراليسم پرورده
 فکری اطاقهای همان در" گریکار چپ"

 ميهن پرولتاريا" که شوند می مدعی امپرياليستی
 يک که ميهنش مرزهای از نبايد هرگز و" ندارد
 و ميهن. کند دفاع است" بورژوازی" مقوله

 مترقی فرد. "است شده سپری دورانش ميهنپرستی
 .باشد" ميهنپرستی ضد بر که است کسی
 ملی طلبی تریبر ميان روشن مرز زيرکی با آنها

 نظير اتهاماتی با و زدايند می را پرستی ميهن با
 با مقابله از را مردم است، نژادپرست پرست ميهن
 خلع اين از هدف. دارند می باز امپرياليسم نفوذ

 امپرياليستها وقتی که است آن روانی سالح
 نبايد کشور آن مردم کردند، غارت را کشوری

 در خارجی دشمن يک که باشند احساس اين دارای
 سوخته زمين گذاردن باقی و آنها هستی غارت پی

 دوستان که کند فکر بايد همواره بلکه است،
 خواهند می و اند آمده کشورش به وی خارجی

 فراهم رفاه و آسايش وار طائی حاتم وی برای
 نوع اين. زنند دست داری سرمايه رشد به و آورند

 در و هگرفت مردم از را دفاعی قدرت تبليغات
 می االراده مسلوب و عليل را آنها روانی جنگ

 شده فربه و پرورده انديشمندان اين از برخی. کند
 اساسا امپرياليسم که کنند می موعظه شما برای
 آزاد گردش محور بر چيز همه و ندارد وجود

 بدون بازارهای به ها سرمايه. گردد می سرمايه
 تثماراس را کارگران کرده نفوذ سياسی مرزهای

 با مبارزه ما وظيفه لذا و شوند می فربه و نموده
 جهان کجای هر در و کلی بطور داران سرمايه
 نوع اين". ندارد وطن پرولتاريا" زيرا است،

 لنينيسم مارکسيسم که ارتجاعی های بافی تئوری
 می آن از انقالبی ضد تفاسير و کند می قلب را

 داشتن از را پرولتاريا که است آن برای تراود،
 درون در پرولتاريائی همبستگی کند، محروم متحد
 که" انترناسيوناليسم" وجود بهانه به را کشور يک

 و ببرد بين از است آلود وهم و نامشخص بسيار
 حزب رهبری تحت پرولتاريا که شود مانع

 به خارجی داران سرمايه هجوم ضد بر کمونيستش
 ضد و ملی مبارزه بطن در و برخاسته مقاومت

 ما دنيای در و مشخص ای مبارزه که امپرياليستی
 به نيل برای طبقاتی مبارزه رهبری است، واقعی

 های پرورده دست اين. آورد کف به را سوسياليسم
 مخالفند، ملل حقوق با امپرياليستی فکری اطاقهای

 بيان که را پرولتری انترناسيوناليسم مفهوم
 در ساکن ولی جهان، همه پرولتاريای همبستگی

 در متشکل ماال و مشخص گوناگون ممالک
" انترناسيوناليسمی" با گوناگونند رزمی گردانهای
 انگيزه، بی مجوف، که کنند می جايگزين
 موهومی کالم يک در و نامفهوم و نامشخص

 در تواند نمی هرگز" انترناسيوناليسم" اين. است
 کشور يک در پرولتاريائی مشخص مبارزه

 لمس قابليت و بيابد شنیرو جهانی شکل مفروض
" انترناسيوناليسم" اين. باشد داشته را شدن

 هويت که است پرولتاريائی مبارزه از" حمايت"
 و روشن نا اش مبارزه مشخص شکل و اش ملی

 و ندارد بُرندگی لذا و است هويت بی و نامعلوم
 از زيرا است، داران سرمايه نفع به فقط

 برائی تا اند ساخته ای اسلحه انترناسيوناليسم
 مبارزه گونه هر تا شود ای وسيله و باشد نداشته
 بتوان را امپرياليستها ضد بر جهان خلقهای انقالبی

 وظيفه از که دشمن عمال اين. کرد نفی
 و کنند می صحبت" انترناسيوناليستی"

 های دروازه درِ  گشودن به را هموطنانشان
 خودشان کنند، می تشويق محاصره در شهرهای

 گفته به وفاداريشان اثبات برای اروپائی مالکم در
 حاکمه طبقات سرنگونی برای ادعائی، های

  نمی مبارزه کشورها همان امپرياليستی بورژوائی
 امپرياليستی بورژوازی با برعکس کنند،

 سرزمينهای چگونه که آنند پی در مادر کشورهای
 نهنگان اختيار در و کرده نابود را خود مادری

 بی انترناسيوناليسم" شعار. دهند قرار مامپرياليس
 جاده و ايران در امپرياليسم همدستان شعار" وطن

 در نئوليبرالی اقتصادی سياستهای تحقق بازکنان
  .هستند ما ميهن

   
***** 

   ...انتخاب ميان بد و بدتر
اند و اين های خويش مزد دريافت داشتهسخنرانی

  کا بیميليون مردم آمري ١٩در حالی است که 
  ٧ادامه در صفحه .....                                

 کنيم تجليلالبی جنبش کمونيستی ايران از ميراث انق
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   ...انتخاب ميان بد و بدتر
بر اساس . برندو در فقر به سر می خانمان شده

-اسناد ويکيليکز اين سلسله کلينتون از حمايت همه
شان آقای لين ِد روتشيلد از جانبه دوست صميمی

يعنی  خانواده صهيونيستهای بانکداران جهانی،
خانواده روتشيلدها  که مجله اکونوميست را هدايت 

  .کند برخوردار استمی
از زمان رونالد ريگان تا کلينتون و بعد تا به 
امروز که سياست غارتگرانه نئوليبراليسم، تحت 

به همه جهان يورش " آزادی"عناوين عوامفريبانه 
برده است و مشغول مکيدن خون مردم است، نقش 

چهل . ين غارت بسيار برجسته استبانکها در ا
درصد سوددهی اين سياست به جيب بانکها رفته 

را با  ٢٠٠٨است که فاجعه بحران اقتصادی سال 
خود آورد و هنوز اين بحران که بر آن سرپوش 

سلسله کلينتون . گذاردند به پايان نرسيده استمی
همواره از اين سياست نئوليبرالی و بانکها و 

آمريکا که مرزهای ملی را کنسرنهای بزرگ 
شکسته و برای غارت و اجرای سياست 
نواستعماری به ممالک ديگر تجاوز کرده و به 

زنند حمايت کرده صدور عظيم سرمايه دست می
امروز روشن است که از دوره کلينتون . کنندومی

برای برپائی داعش در خاورميانه برای اجرای 
. ه استسياست ايجاد خاورميانه بزرگ تالش شد

اوباما ازهمان داعشی برای پيشبرد مقاصدش 
کند که سلسله جنبانان کلينتون ايجاد می استفاده

وقتی دونالد ترامپ اين اسناد را فاش . کرده بودند
کند تا نشان دهد سياست آمريکا در جهان چه می

ای ايجاد کرده که بايد در آن تغييرات به فاجعه
پرده پوشی اين عمل آيد، مطبوعات آمريکا برای 

جنايات از جهالت و رفتار غيرمودبانه دونالد 
به گزارش راديو فردا، . رانندترامپ سخن می

دونالد ترامپ، نامزد جمهوريخواهان در انتخابات 
 ٢٠ در رو در آمريکا، رياست جمهوری پيش

يس جمهوری، ئباراک اوباما، ر ،١٣٩۵ مرداد ماه
را متهم کرد ها،  و هيالری کلينتون نامزد دمکرات

) داعش(که بنيانگذار گروه حکومت اسالمی

و پس از اينکه از جانب ياران دموکراتها  .اند بوده
که خبری بدر شمورد حمله قرار گرفت 

» ام؟ چيز اشتباهی گفته«: "تکرار کرد سی بی ان سی
ام  آيا مردم ناراحت هستند که گفته«و افزود 

 .»موسس داعش بود؟) باراک اوباما(او
در مصاحبه ) David E. Sanger"(ويد سنجردي"

اگر اسد با داعش : "پرسدبا ترامپ از وی می
  خواهيد داشت؟مبارزه کند، آيا او را نگه

خواهم چنين چيزی بگويم و من نمی: ترامپ
- نظرات مشخصی در باره اسد دارم، اما فکر می

کنم ما بايد اول از شر داعش خالص شويم بعد از 
  .شر اسد

...  
تری کنم اکنون داعش دشمن بسيار مهمکر میمن ف

  "گويم؟متوجه هستيد که چه می. برای ماست تا اسد
هيات حاکمه آمريکا چه ترامپ و چه ِسنجر طوری 

کنند که تغيير رژيم سوريه حق بديهی وانمود می
باشد و نه حق مردم سوريه و استفاده از آمريکا می

ديهی داعش را برای تغيير رژيم سوريه امری ب
دهد که دهند، ولی اين مصاحبه نشان میجلوه می

ترامپ برای اجرای سياستی که بخشی از 
انحصارات آمريکا به آن اعتقاد دارند، ناچار شده 
است دست خانم هيالری کلينتون را در جنايات 

  . انجام شده در سوريه و عراق رو کند
از ای جدابافته البته اين آقای دونالد ترامپ نيز تافته

نظام امپرياليستی آمريکا نيست و سياستهائی را 
اجراء خواهد کرد که به نفع اين امپرياليسم است، 
عليرغم اينکه وی اتفاقی بر سر کار نيآمده است، 

های وی که در توان نسبت به افشاءگریولی نمی
اثر تضاد ميان انحصارها و ابر شرکتهاِی متفاوت 

پوشيد و آنها را  کند، چشمملی در آمريکا بروز می
نفرت مردم آمريکا از حاکميت . ناديده گرفت

خودکامه که برای مردم آمريکا ارزش قايل نيست 
و به آنها احترام نگذارده و به نظرياتشان توجهی 
ندارد و به موجودی در خود بدل شده، که در 
دنيای مجازی خويش و از باال بر سر مردم 

که لنگه  کند به حدی رسيدهآمريکا حکومت می

ای نظير ترامپ نيز برايشان نعمتی شده کفش کهنه
  . است

بر  ههمين حزب جمهوريخواه آقای ترامپ زمانی ک
 مسند قدرت نشسته بود، با تکيه بر سياستهای

کوچک و محدود  اقتصادی نئوليبرالی با بهانه
کردن دولت، تمامی طرحهای رفاهی را از ميان 

آوری را سرسامهای مالياتی برداشته و معافيت
. های پتروشيمی تصويب کرده بودبرای شرکت
شود که مخالفتهای اين حزب برای حتی گفته می

-مبارزه با خطراتی که محيط زيست را تهديد می
بحران تغييرات "کند و در واقع تالش برای نفی 

باشد، ناشی از ارتباطات عميق اين می" اقليمی
ن عرصه در اي. حزب با ابرشرکتهای نفتی است

-عليرغم وجود بازيگران حزبی متفاوت که وعده
توجه به حفظ محيط "های نسيه برای بهبود و 

دهند، هر دو حزب آمريکا از می" زيست
مردم آمريکا خود . کنندکنسرنهای نفتی حمايت می

دانند، از فريب خوردن ای از نظام نمیرا مجموعه
بدتر قد اند و در مقابل اين دو پديده بد و خسته شده
رود که مردم آمريکا با اميد می. اندعلم کرده

رهبری صحيح کمونيستی، گزينش بد و يا بدتر را 
به دور افکنند و سوسياليسم را به منزله راه حل 

-برانداز سرمايهبحرانهای ضد انسانی و خانمان
گزينش ميان بد و بدتر راه حل . داری برگزينند

    .  نيست، تمديد بحران است
***** 
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مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار 
.ايران به کنگره پنجم حزب کار) توفان(ايران

اوضاع جهان-بخش نخست

ابزارهای نفوذی 
  استعماری امپرياليسم

 

زمينه سازی روانی و مسخ افکار 
عمومی برای پيشبرد سياستهای 

 الینئوليبر
 روحی سالح خلع برای امپرياليستها
 را خويش عوامل جهان خلقهای و زحمتکشان

 می امپرياليستی فکری اطاقهای و محافل در
 است الزم اجتماعی نبرد هر برای. پرورانند

 دندان تا سربازان فکریِ  داران طاليه که
 فاصله با و نخست صفوف در را، مسلح

 جنگی هر در. فرستاد ميدان به زمانی
 و نادرست اخبار توزيع و پخش ستادهای
. دارد وجود دشمن گمراهی برای جعليات

 اين از خويش جهانی کارزار در امپرياليستها
 به را جوئی بهره کمال اطالعاتی، تحريفات

 برای را نظرياتی و افراد آنها. گيرند می کار
  ۶در صفحه  دامه... عرصه در نبرد

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

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

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

 ان بد و بدتر، طاعون و يا وباانتخاب مي
ويکيليکز منتشر کرده است پرده از نفرت مردم آمريکا از سلسله تارنمای در اسنادی که 
در  ٢٠١٣خانم هيالری کلينتون برای انجام يک سخنرانی در سال . داردکلينتون بر می

کس که در دست اگذاری آمريکا، گلدمن سنيويورک به دعوت بانک بزرگ سرمايه 
بعد از انصرافش از قبول مقام وزير امور خارجه در دولت اوباما،  ،ستهاستييونصه

حداقِل يک . و در ازای اين سخنرانی يک مبلغ شش رقمی دريافت کرد پاسخ مثبت داد
های خويش در ساير خانم کلينتون سلسله سخنرانی .مبلغ شش رقمی صدهزار دالر است

  .هر کدام همين مبالغ را دريافت نمودبانکهای آمريکائی نيز ادامه داد و از 
گرفت که مديران بانکها به علت کالهبرداری و ها در زمانی صورت میاين سخنرانی

غارت مردم از حقوقهای کالن برخوردار بودند و مورد نفرت عموم مردم آمريکا که در 
ز اين خانم کلينتون ا. اثر حقه بازی بانکها به خاک سياه نشسته بودند قرار داشتند

کرد و نسبت به آنها رفتاری چاپلوسانه داشت که خشم مردم آمريکا ها تمجيد میعفريت
رقيب اين خانم در داخل حزب  حتی برنی ساندرز سوسيال دموکرات. را برافروخته بود

هايش دموکرات خواستار آن شد که خانم کلينتون برای آگاهی مردم آمريکا متن سخنرانی
ولی خانم کلينتون که . برای بانکداران کرده است منتشر کند را که در وال استريت

زند دم می... مرتب مکارانه از شفافيت، جامعه باز، حقوق مدنی، دفاع از حقوق بشر و
منشی ها سرشار از چاپلوسروشن است که اگر اين سخنرانی. از اين کار سرباز زد

کرد، وی فورا به انتشار آنها مینبود و موجبات احترام و محبت مردم آمريکا را فراهم 
  .زددست می

اند که اين خانم در نشست سخنرانی خويش در نزد بانک اسناد ويکيليکز برمال کرده
اگر آقای لويد : "استريت در نيويورک با طنز بيان کردهگلدمن ساکس در وال

کند رئيس بانک قصد دارد به يک مقام سياسی دست پيدا   Lloyd Blankfeinبالنکفين
کنم در محله فقرا سوپ مجانی توزيع کند و خود را نزديک به مردم به وی توصيه می

  ".نشان دهد
ها و اين خانم و تمام اين طبقه حاکمه خودی. دهدحقيقتا به انسان حالت تهوع دست می

مسلط، که قدرت را در دست دارند، چقدر در تحقير مردم آمريکا و مسخره کردن آنها 
اين طبقه برگزيدگاِن حاکِم، کشوِر آمريکا را سهم و مال . گيرندپيشی می نسبت بيکديگر

خس و "دهند و مردم را دانند و تقسيم ثروت آن را بين خود انجام میشخصی خود می
شرمانه، همه اند بعد از اين شوخی بیاسناد ويکيليکز ننوشته. پندارندمی" خاشاک

توانند نماينده آيا اين چنين افرادی می. اندديدهبانکداران فربه و غبغبدار از ته دل خن
دموکراسی و بازتاب دهنده نظريات مردم آمريکا و خواستهای محقانه آنها باشند؟ اين 

  .حاکميت مورد نفرت و انزجار مردم آمريکاست
کند و مردم اين فقط خانم هيالری کلينتون نيست که برای بانکداران خوشرقصی می

شوهر ايشان آقای ويليام جفرسون بيل کلينتون نيز در پی . نمايدیآمريکا را تحقير م
در زمانيکه همسر ايشان نامزد رياست . های خويش استکسب درآمد از سخنرانی

. جمهوری بود، آقای بيل کلينتون از جانب بانک مورگن استانلی دعوت به سخنرانی شد
شفتن خشم مردم آمريکا، با به علت خطر سودجوئی دونالد ترامپ از اين اتفاق و برآ

فشار مشاوران خانم هيالری کلينتون همسر ايشان، آقای بيل کلينتون از انجام اين 
دانند که اين رهبران ولی مردم آمريکا می. سخنرانی در اين تاريخ خودداری کرد

سياسی جامعه آمريکا يعنی سلسله کلينتون که سی سال است در عرصه سياست آمريکا 
  ۶ادامه در صفحه  ...ميليون دالر بابت ١٠٠هد، رويهمرفته جوالن می د
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