
 

اند و عمال امپرياليسم با نقاب پرستها ميهنکمونيست
  اهمزدوران جنگ روانی امپرياليست" انترناسيوناليسم"

بارها از ميهنپرستی کمونيستها دفاع کرده و سعی وافر نموده معنای آنرا ) توفان(حزب کار ايران
توضيحات حزب ما تنها برای درک مردم ايران از مواضع حزب . برای مردم ايران توضيح دهد

ايم از نظر تئوريک برای جوانان عالقمند به مارکسيسم ما نيست، بلکه ما در عين حال کوشيده
ولی در مقابل اين صِف کمونيستها، جبهه کاذبی . نينيسم اين مقوله مهم کمونيستی را توضيح دهيمل

با نظر مساعد بيگانگان در ميان اپوزيسيون چپنمای ايرانی پيدا شده که کمونيستها را فاقد وطن 
ميهنشان دارد در مقابل تجاوز بيگانه به کشورشان به دفاع از قلمداد کرده و آنها را برحذر می

کنند و عمال اند، آثار کمونيستی را جعل میهاين عده که با بيان محتاطانه حداقل گمرا. بپردازند
اين سياست . نمايندمحيطی از خيانت و تسليم طلبی در مقابل امپرياليسم در سراسر جهان ايجاد می

است که به  طلبی و جهانی شدن سرمايه امپرياليستیضدميهنی بخش تکميلی سياست توسعه
شکستن مرزهای جغرافيائی و گمرکی تحت نام سياست نئوليبرالی اقتصادی نوين پرداخته و 

داری امپرياليستی خويش را با سياست ضدميهنی عواملش در کشورهای انترناسيوناليسم سرمايه
مقابل در کشوری که مشتی چپنما به ميدان آيند و مردم را تشويق کنند که در . کندمعين تکميل می

های امپرياليستی مقاومت نکنند زيرا وطنپرستی جرم است، طبيعتا اين حضور و تهاجم سرمايه
. کنندمانع آنها در کشور حمايت میعده به عنوان ستون پنجم سرمايه امپرياليستی از حضور بی

انند که خواين عده برای اينکه شما را تسکين دهند و به خواب غفلت فروبرند برای شما الالئی می
داران است و ربطی به دفاع از ميهن داران مبارزه کارگران با سرمايهمبارزه ما با اين سرمايه

های بيگانه در مقابل آنها مبارزه کار و سرمايه را در حمايت از امپرياليسم و هجوم سرمايه. ندارد
  . دهندپرچم ميهنپرستی و مبارزه مردم برای تحقق خواستهای ملی خود قرار می

 بيانيه حزب کمونيستاند اين عده به اند و يا مطالعه نکردهبرای آنها که مارکسيسم را نفهميده
  ٢ ادامه در صفحه...     "کارگران وطن ندارند"کنند که در آنجا آمده است اشاره می

  

طلبانه يمن به صنعت حمله پهپادهای انتحاری جنبش استقالل
      دی آن در منطقهنفت عربستان سعودی و نتايج راهبر

منطقه و  یها رسانه یها ليها و تحل گزارش در صدر یخبر ٢٠١٩ماه سپتامبر  ١٤روز شنبه 
 ینفت ساتيتأس« ،یپهپاد انتحار ١٠حمله خود با  نيدتريدر جد مني وني؛ انقالبقرار گرفت یخارج

و قلب  نددادرا هدف قرار »یدر شرق عربستان سعود صيو ُخرَ  قيآرامکو؛ در مناطق بق یدولت
  .ندکشور را بمباران کرد نيصنعت نفت ا

صورت  یدرون عربستان سعود یانقالب یروهايکامل با ن یدر همکار یمني ونيانقالب حمالت نيا
  .گرفت

شرافتمندانه آزادگان داخل  یهمکار«: جنبش اظهار داشت نيا یاسيعضو دفتر س» االسد حزام«
: خاطرنشان کرد که یو. »در عربستان داشت يیهوا اتيعمل نيا تيدر موفق ینقش مهم ،یسعود

: کرد ديتأک انيدر پا یو. »ابدي یروز گسترش م در داخل عربستان روزبه یمنيبانک اهداف «
  .»خواهد کرد دايادامه پ یآت یروزها درحمالت  نيا«
 نيا«: اعالم کرد باره نيدرا یا هيانيبا صدور ب زين منيمسلح  یروهاين یسخنگو »عيسر يیحي«

انجام داده و پس  یما در عمق سعود یروهاياست که ن يیها اتيعمل نيتر از بزرگ یکي اتيعمل
صورت  یو آزاده در داخل عربستان سعود فيافراد شر یو همکار قيدق یاز رصد اطالعات

  .»گرفته است
بستان عر یاقتصاد یشاهرگها ،به عهده گرفتندخود  زيآنرا ن تيکه مسئول مني ونيانقالب یپهپادها
ی پهپادها نيا یتو گوئ. خبر مانند بمب در غرب منتشر شد نيا. ديتجاوزگر را درهم در یسعود

  .اندواشنگتن فرود آمده ايبرلن و  س،يدر لندن، پارانتحاری 
 اتياز مبارزه آنها بر ضد جنا یاقدام را به منزله بخش نيا تيمسئول مني ونيانقالب نکهيا رغميعل

مهم  یمبارزه ادامه داده و هدفها نيابهاند که اند و اعالم کردهده گرفتهبه عه یعربستان سعود
است که  تقدمع یو دروغگوئ یبا همان منطق زورگوئ کايآمر یول ،را نابود خواهند کرد یگريد
 جهانی وزارت امور مداخله یخارجه دروغگو ريوز. بوده است یاحمله نيمسئول چن رانيا

اند و لذا بر آمده منيپهپادها از  نينکرده است که ا دايپ یليدال کايمرشده است که آ یمدع کايآمر
در بحبوحه  رانيا« :عين ادعای وی چنين است .آمده باشند رانياز ا ديآنها با منطق واژگونهاساس 

 یانرژ کننده نيتأم نيا هيرا عل یا سابقه یتنش، اکنون حمله ب کاهش یبرا شيها تمام درخواست
انجام شده باشند،  منيحمالت از  نکهياز ا یمدرک چيه. انجام داده است ]یسعود عربستان[جهان 

  ٣ ادامه در صفحه... عليرغم اين که انقالبيون يمن رسما مسئوليت اين » وجود ندارد

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

  ســال بيستم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٩ راکتب ١٣٩٨ماه   آبان ٢٣٦ماره ـش

 

    

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

مبارزه برای حفظ 
وظيفه  محيط زيست و
  هاکمونيست

سازيهائی که در مورد هاخيرا با صحن
عمل آمده، ميليونها حفظ محيط زيست به

خيابانها سرازير آموز به جوان و دانش
شده و خواهان اقدامات اساسی از 

اند تا از دولتهايشان در اين زمينه
. آلودگی کره زمين جلوگيری شود

برانگيزی که صرفنظر از نقش پرسش
به خانم گرتا تونبرگ سوئدی با نيات 

دهند که يکشبه ره صد ب شده میحسا
ساله پيموده و به عنوان عامل فشار 
اروپائی بر ضد سياست ضد محيط 
زيستی ترامپ بدل گرديده است، روشن 
است که بايد بر اساس واقعيات موجود 

. به اتخاذ موضع در اين زمينه پرداخت
جنبش سبز از نظر طبقاتی ريشه در 
طبقه متوسط و يا قشر باالی خرده 

رژوازی مرفه دارد و به همين جهت بو
نيز در همه کشورها تنها توانسته است 

در شعارهای . همين طبقات را بسيج کند
آنها خواست حمايت از کارگران که در 
اثر تغييرات اساسی در توليد، کار خود 

دهند و ميليونها نفر را از دست می
- بينند، ديده نمیخانواده آنها صدمه می

خواهد حل مسئله یاين جنبش م. شود
آلودگی محيط زيست را بدون توجه به 
. ابعاد اجتماعی آن بطور مجرد حل کند

در اين زمينه کنسرنهای بزرگی که در 
توليدات "سالهای اخير در عرصه 

اند و پای به عرصه وجود گذارده" سبز
بينند، به شدت آينده را از آن خود می

فعال بوده و ازاين جنبشها حمايت مادی 
اين . کنندمعنوی و تبليغاتی می و

  ٢صفحه   ادامه در...   جنبشها با 
٢صفحه   ادامه در... 



   ،  

   ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  آبان ٢٣۶شماره         

 

  ...مبارزه برای حفظ محيط
رهبری بورژوازی امپرياليستی 

توانند به حرکتهائی برضد می
ممالکی بدل شوند که در پی 
توسعه صنعتی خويش هستند و 

خواهند عقب ماندگی تاريخی می
دور صنعتی خويش را با به

انداختن يوغ استعمار جبران 
کشورهای امپرياليستی . نمايند

سال  ٢۵٠ض غرب که در عر
متعلق به همه  -اخير با تخريب محيط زيست 

به  -بشريت و ساير مردم کشورهای جهان
اند، حال تالش دستآوردهای بزرگی نايل آمده

دارند از رشد ساير کشورها به بهانه خسارت 
- به. زدن آنها به محيط زيست جلوگيری کنند

ی قرنها صنعتی، مظاهر يکباره آلمان و فرانسه
اند و چين، روسيه، آلودگی هوا درآمده مبارزه با

برزيل و هند که تازه در همين چهل سال اخير 
به توسعه سريع صنايع خويش مشغولند از 

. شوندعوامل تخريب محيط زيست قلمداد می
ويژه جنش اخير بينيم که جنبش سبز و بهمی

محيط زيستِی جوانان، ابزاری شده است تا از آن 
ع صنايع داخلی خود بشود برضد مخالفان و به نف

  . استفاده کرد
صرفنظر از نيات شوم و مخربی که امپرياليستها 

  هـــــــــدارند و هرگز برای حفظ محيط زيست ب
صورت اساسی تالش نخواهند کرد، نبايد 
فراموش کرد که جوانان و بسياری مردم جان به 
لب رسيده از روی اعتقاد، عالقه برای حفظ 

اين . کننددانه  مبارزه میمحيط زيست باورمن
وضعيت باعث شده که مهار اين جنبش از دست 

در رود و نتوانند آنرا آنگونه که طبقات حاکمه به
تمايل دارند به جهاتی سوق دهند که صرفا 
عوامفريبانه بوده و منافع سياسی آنها را همواره 

حتی اين وضعيت جديد بر روی خانم . کندتعيين 
طوريکه در اثير گذاره بهگرتا تونبرگ نيز ت

سخنرانی تدارک ديده شده برای ايشان در 
رشد و توسعه اختيار سازمان ملل متحد، بی

- را مورد انتقاد قرار می دارینامحدود سرمايه
دهد غافل از آن که اين رشد روزافزون عامل 

داری و سازوکار موجوديت آن بقاء سرمايه
کثر داری با هدف کسب سود حداسرمايه. است

کند و برای کسب اين سود بايد مستمرا توليد می
-توليد کند و به سرعِت گردش سرمايه و بهره

اين . کشی از طبقه کارگر بيفزايد تا از بين نرود
داری وابسته به خلق و خوی افراد روش سرمايه

آنها بيش . داری استنيست، قانون بقاء سرمايه
د و نه تنها ريزندريا میکنند و بهاز حد توليد می

کند، بلکه ذخاير طبيعی بشريت را نابود می
-محيط زيست را نيز آلوده و غيرقابل زيست می

اين است که پس از اين سخنرانی از . گردانند
به نفع وی کاسته شد و اين خطر " مثبت"تبليغات 

تدريج به احساس گرديد که شعار اين جنبشها به
داری  سمت درستی سير می کند تا نظام سرمايه

به . را مسئول مستقيم آلودگی محيط زيست بداند
اين نگرانی، اظهار نظر جديد خانم تونبرگ نيز 

بمبهای اتمی آمريکا را کشنده "افزوده شده که 
طوريکه بيان داشته است به" محيط زيست

شرکت تبليغاتی مسئول افکار عمومی که 
ريز فعاليت خانم گرتا تورنبرگ است برنامه

. ده فرمان از دستش دررفته استاعتراف نمو
بايد در جنبشهای حفظ محيط زيست شرکت کرد 
و خواست مبارزه بر ضد توسعه و رشد نامحدود 
را در آن جا انداخت و رهبری آنرا در دست 

در اين مبارزه طبقاتی است که طبيعتا . گرفت
منافع زحمتکشان و تامين آينده زندگی آنها در 

حفظ محيط زيست،  شرايط مبارزه با آلودگی و
در اين مبارزه است . در نظر گرفته خواهد شد

رسند و ای از اهداف خود میکه جوانان به پاره
بينند که حفظ قطعی محيط زيست تنها آموزش می

داری دردولتی جهانی برگورستان نظام سرمايه
 .         ای جهانی ممکن استبا برنامه

  
****  

   
  ...پرستندها ميهنکمونيست

ولی سخنان آموزگاران مارکسيسم با درک 
وطنفروشانه اين افراد از زمين تا آسمان فرق 
داشته و ناظر به اين امر مهم است که همه 
کارگران جهان برادرند و در يک همبستگی 
جهانی و اتحاد مشترک بايد کمر بورژوازی 

. جهانی را ولی هر کدام در کشور خود بشکنند
گلس تکيه بر روحيه در اين سخنان مارکس و ان

انترناسيوناليستی کارگران جهان است تا مانع 
شوند که  کارگران را با تجزيه به واحدهای ملی 
به نام وطنپرستی در خدمت بورژوازی ستمگر 
به جان هم انداخت و به اين ترتيب سلطه 

مارکس برای . داشتبورژوازی را پايدار نگاه
ات ملی مردم بفهمند، از مبارز ها اين نافهماينکه 

ايرلند بر ضد سلطه استعمارگران بريتانيائی 
دانست مبارزه کرد عليرغم اينکه میحمايت می

ملی مردم ايرلند برضد بريتانيا، طبقه کارگر و 
بورژوازی ايرلند را بر ضد بورژوازی مسلط و 
ستمگر استعماری بريتانيا در مجموع در 

  .دهدبرگرفته و آنها را در يک صف قرار می
کرد مبارزه کارگران ايرلندی مارکس درک می

بر ضد سلطه بورژوازی بريتانيا منجر به 
تضعيف بورژوازی بريتانيا شده و نه تنها در 

نفع خود خدمت مبارزه کارگران بريتانيا بلکه به
آزادی طبقه کارگر . کارگران ايرلند نيز هست

-ايرلند از مبارزه با استعمار و تسلط بريتانيا می
همبستگی برادرانه کارگران ايرلندی و . گذرد

بريتانيائی در آن بود که وطنپرستی کارگران 
ايرلندی با حمايت از وطنپرستی کارگران 
ايرلندی توسط کارگران بريتانيائی و بر ضد 

. شدبورژوازی بريتانيا تکميل می" وطنپرستی"

کسی که اين رابطه ديالکتيکی را نفهمد از 
  .ميده استمارکسيسم هيچ چيز نفه

لنين به ويژه در دروان پيدايش امپرياليسم که 
منجر به آن شده بود که اقليتی از ملتهای جهان 
اکثريت ملتهای جهان را  غارت کنند و ستم ملی 
جهانگير شده بود، به اين مسئله ملی برخوردی 

لنين در زمان جنگ نخست . مارکسيستی دارد
 جهانی به انتقاد از سوسيال دموکراتهای

دفاع از "انترناسيونال دوم پرداخت که به بهانه 
های نظامی امپرياليستی را برای بودجه" ميهن

جنگ و کشتار تصويب کردند و از کارگران 
خواستند در جنگ امپرياليستی برای غارت 
جهان و به اسارت کشيدن ساير ملل بر ضد 

کشور همسايه شرکت کنند و همديگر  کارگران
طبيعتا لنين حق داشت که  .را به قتل برسانند

" ميهنپرستی"نفرت خود را از اين نوع 
امپرياليستی که با نيت غارت جهان و تقويت 

. شد اعالم کندبورژوازی خودی انجام می
کمونيستها همواره با ايجاد نفرت ملی و تشويق 

. اندبه کشتار برادران کارگر خود مخالفت کرده
ميان کرد که جنگ لنين در اينجا بيان می

امپرياليستها برای غارت جهان و به بردگی 
کشيدن ملل به کارگران دو کشور ربطی ندارد و 
آنها بايد در کشورهای خود بورژوازی خويش 
را سرنگون کنند و جنگ امپرياليستی را به 
انقالب اجتماعی بدل نمايند و سوسياليسم را 

ولی لنين که مارکسيست بود و اين . مستقر سازند
داد که خوانده و فهميده بود، توضيح میعلم را 

خلقهای جهان و از جمله طبقه کارگر اين خلقها 
در کشورهای مشخص بايد برای منافع ملی 
کشور خودشان مبارزه کرده و مانع شوند که 

در دوران . امپرياليستها کشورشان را غارت کنند
 پرولتاريای جهان متحد شويدلنين بود که شعار 

ريای جهان و خلقهای ستمکش پرولتابه شعار 
تکامل يافت و مفهوم آن اين بود که  متحد شويد

المللی به در دوران امپرياليسم همبستگی بين
مفهوم اتحاد کارگران ملتهای ستمگر و ستمکش 

کارگران ممالکی که مورد ستم . با يکديگر است
امپرياليسم هستند حق دارند برای دفاع از 

يسم بپاخيزند و انتظار ميهنشان در مقابل امپريال
داشته باشند که پرولتاريای ممالک ستمگر از 
مبارزات ملی ملل ستمکش بر ضد 

-گرائی و ناسيوناليسمبخوانيد ملی"(ميهنپرستی"
تمام تاريخ بعد . ملت ستمگر حمايت کنند) توفان

از جنگ اول جهانی و بويژه جنگ دوم جهانی 
ه مملو از مبارزه خلقهای تحت ستم و بخشا ب

رهبری کمونيستهای ميهنپرست بر ضد استعمار 
مبارزه خلقهای چين، کره، . و امپرياليسم است

بهترين ... ويتنام و يا اندونزی، الجزاير، سودان 
فقط نابينايان سياسی و . های آن هستندنمونه

در . توانند اين حقايق را انکار کنندمتقلبان می
ند با بسياری از اين کشورها کمونيستها توانست

کسب رهبری جنبش آزاديبخش ملی، از ميهنشان 
در مقابل امپرياليسم دفاع کنند و نشان دهند که 
آنها در دوران صعود امپرياليسم؛ رسالت مبارزه 

اساسا پديده امپرياليسم . اندملی را به عهده گرفته
ضد خود يعنی جنبشهای آزاديبخش ملی را به 

  ٣ هادامه در صفح...آورد و اينوجود می

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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  ...پرستندها ميهنکمونيست
دوران با دروان جنگ ميان ممالک بورژوازی  

. غيرامپرياليستی با يکديگر تفاوت اساسی دارد
در دوران امپرياليسم، تضاد مهمی به ساير 
تضادهای جهان افزوده گرديده که بيانگر مبارزه 

برای آزادی ملی و ملتها برضد امپرياليسم 
و يا مزدوران که اين روها  چپ. استقالل است

و يا خود را به  انداصول مارکسيستی را نفهميده
زنند، تاريخ را ايستا ديده و گذار نادانی می

هستند . اندها را درک نکردهدوران
تروتسکيستهائی که به پديده امپرياليسم اعتقادی 
ندارند برای آنها همه چيز تضاد کار و سرمايه 

ه درکنار سرمايه است و به همين دليل نيز هميش
امپرياليستی قرار دارند، ولی جای شگفتی از 

گويند، کسانی است که از امپرياليسم سخن می
اند ولی نتايج مترتب واقعيت اين پديده را پذيرفته

آنها قادر . اندازندبر آن را به پشت گوش می
دست  ١٣۵٧فهمند که انقالب بهمننيستند به

ه کرد و اين انقالب امپرياليستها را از ايران کوتا
به هدف ملی خود دست يافت و توانست استقالل 

بينان که برای اين کوته. ايران را تامين نمايد
شان مسايل را درک توانند به علت فقر علمینمی

کنند، همه رخدادهای ايران و منطقه و حتی 
جهان محصول زد و بند امپرياليستها بوده و 

برای . اندداشتهمردم اين کشورها نقشی در آن ن
آنها نقش مردم در ساختن تاريخ حرف مفت است 

  .سازندمی زد و بندچیرا مشتی و تاريخ 
ما کمونيستها به ميهنپرستی کمونيستی اعتقاد 
داريم و اين بدان مفهوم است که کارگران در 
عين تضادی که با کارفرمايان دارند به علت 

و يا  اينکه از جانب سلطه امپرياليسم تهديد شده
شوند در مقابل اين تهاجم ايستادگی سرکوب می

کرده و از سرزمين و ماوآ و مسکن خود به دفاع 
          .خيزندبرمی

عشق به ماوآ، عشق به سرزمين ابا اجدادی، يک 
پديده اجتماعی تاريخی در درون مردم است که 
در وابستگی به پيدايش و انکشاف سرزمين 

رهنگی و پدری به منزله محيط سياسی، ف
اجتماعی معيِن زندگی و مبارزه مردم، تکامل 

: لنين در اين زمينه نوشته است. يابدمی
ميهنپرستی يکی از عميقترين احساساتی است "

که در طی صدها و هزاران سال موجوديت 
مجزای سرزمينهای پدری گوناگون ريشه دوانده 

کليات لنين جلد بيست و هشت صفحه " (است
  ).نیبه زبان آلما ١٨٢

ميهنپرستی دارای مضمون طبقاتی است و در 
جامعه طبقاتی همواره دارای خصلت طبقاتی 

حاملين واقعی ميهنپرستی در تمام اعصار . است
آنها عميقا به سرنوشت . های مردم هستندتوده

  . سرزمين پدری عالقمندند
طور ارگانيک با احترام در حاليکه ميهنپرستی به

 ،استوردهايشان همبسته به ساير خلقها و دستآ
. با ناسيوناليسم بورژوازی در تضاد قرار دارد

گرائی باشد ناسيوناليسم بورژوازی که همان ملی
طور ارگانيک با کسموپليتنيسم يعنی مفهوم به

جهان وطنی ربط دارد که ملت خودی را از 
خواهد جهان را به ساير ملل برتر دانسته و می

زها را بزدايد و وطن بورژوازی بدل کرده، مر
- بی. مبارزه طبقاتی پرولتاريا را سرکوب کند

وطنان و يا وطن فروشان کسانی هستند که از 
-ها بستهوطنینظر تئوريک عقد مودت با جهان

اند وطن خويش را در حلق اين اند و آماده
های کسموپليتن با نقاب حمايت از عفريت

وطنفروشان که . فرو کنند" انترناسيوناليسم"
احساس رسد بهچه به - وچکترين احساسی ک

سرزمين اجدادی و مردمی که نسبت به –عميق 
با آنها در يک محيط تاريخی، فرهنگی، 

اند، ندارند، با شعار اجتماعی زندگی کرده
و زنده باد " مرگ بر ميهنپرستی"
مترقی "که آنرا " کسموپليتنيسم- انترناسيوناليسم"

تم، ستون پنجم زنند در قرن بيسجا می" و مدرن
وطنانه امپرياليسم و سياست سياستهای جهان

. داری جهانی هستندجهان وطنی شدن سرمايه
امپرياليستها هميشه همه جهان را از آن خود و 

وطن اين خودفروختگان بی. اندوطن خود دانسته
کنند و به که تضاد خلقها با امپرياليسم را نفی می

م امپرياليسم را به ای به ناداری پديدهجز سرمايه
شناسند، طبيعتا در مقابل غارت و رسميت نمی

چپاول امپرياليستی خلع سالح بوده و ناچارند به 
وطنان بخزند و در اشغال کشور اردوگاه جهان

آنها مقاومت در مقابل . ديگران سهيم باشند
" ارتجاعی"و " غيرمدرن"اشغال و تجاوز را 

خلق و طبقه  هایزنند و برای فريب تودهجا می
کارگر؛ ميهنپرستی و عشق به سرزمين 

- ابااجدادی و آينده آنرا مذموم دانسته و القاء می
کند کنند که گويا برای کارگران ايران فرقی نمی

جزئی از ايران باشند يا بخشی از آمريکا و آنهم 
با اين منطق واژگونه که وطن ايرانی با وطن 

به . تی نداردآمريکائی برای کارگران ايرانی تفاو
- دار آمريکائی  و سرمايهنظر آنها چون سرمايه

دار ايرانی هر دو  استثمارگرند مهم نيست اگر 
آمريکا ايران را اشغال کند و آنرا بخشی از 

ای برای آنها مقوله. منطقه نفوذ خود اعالم نمايد
- گری، استيالجوئی، توسعهبنام استعمار، سلطه

آنها حتی تاريخ . طلبی امپرياليستی وجود ندارد

کنند تا سلطه آمريکا را استعمار را نفی می
  . توجيه کنند

دانند که انگيزه ميهنپرستی با کمونيستها ولی می
های عميق اجتماعی و تاريخی که دارد، ريشه

. سالح برنده و کارآئی در مبارزه طبقاتی است
دانند که اين بورژوازی است که وطن آنها می

در مواقع سخت به کانادا و  ندارد و حاضر است
آمريکا فرار کند و يا با سرقت اموال عمومی در 

کارگران ايرانی که . پاريس و لندن زندگی نمايد
از دستآوردها و سرزمين مادری خويش دفاع 
خواهند کرد راهی ندارند جز اينکه در اين واحد 
جغرافيانی بمانند و مبارزه خويش را برای حفظ 

در اين مبارزه . ادامه دهندمحدوده زندگی خود 
المللی نياز دارند و با همبستگی بيناست که به

. ساير خلقها و کارگران اين ممالک برادرند
- المللی ميان کارگرانی ايجاد میهمبستگی بين

شود که هرکدام جداگانه در سرزمينهای گوناگون 
اين . کنندو در سراسر کره خاکی زندگی می

حد با همه شرايط کارگران در يک کشور وا
کسانی . کنندواحد حضور ندارند و زندگی نمی

نمايند دشمنان طبقه که اين واقعيتها را نفی می
کارگر و در ايران کنونی همدستان امپرياليسم و 

خواهند در مقابل خطر صهيونيسم هستند و می
تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم به ايران طبقه 

ز نظر کارگر و نيروهای انقالبی را ا
آنها . ايدئولوژيک و سياسی خلع سالح کنند

سربازان امپرياليسم در جبهه جنگ روانی هستند 
اين . گيرندکه جيره خود را از امپرياليستها می

پرستان هستند و کمونيستهايند که پيگيرترين وطن
راهی ندارند جز اينکه برای نيل به حکومت 
پرولتری جهانی، وطن مشخص و معين خود را 

جنگ ميهنی در عصر کنونی حضور . زاد کنندآ
امپرياليسم در جهان يک جنگ طبقاتی و 
ضدامپرياليستی برای رهائی ملی و طبقاتی 

اين جنگ مدرن و مترقی است و بايد از . است
 .فروشان خودفروخته دفاع کردآن در مقابل وطن

****  
  

  ...دهای انتحاری پاحمله په
ما در باال به آن اند که عهده گرفتهحمالت را به
پمپئو وزير دخالت خارجی . اشاره کرديم

آمريکا، موذيانه ايران را مسئول اين حمله 
کند با علم به اينکه مسئول همان معرفی می

  .مجری نيست
نه  نيها، ا رسانه یاساس گزارش برخ برحتی 

 ینفت ساتيحمله به تأس نيسوم نخستين حمله بلکه
. گذشته است ماه ۶شرکت آرامکو در کمتر از 

حمله اواسط ماه مه انجام شد که در آن،  نينخست
پهپاد  ٧سه خط لوله پمپاژ نفت شرق به غرب با 

 ینفت دانيحمله دوم به م. هدف قرار گرفت
بشکه  ونيليم مينصورت گرفت که حدود   بهيالش

ها، حمله  عالوه بر آن. کند یم دينفت در روز تول
سوم و  هگايروز شنبه است که تاکنون در جا

   .حمله قرار دارد نيتر مهم
بعد از اتهامات واهی وزير امور مداخله آمريکا 

وزارت  یسخنگو »نگيچون ب هوا«آقای 
  ۴ ادامه در صفحه... روز نيخارجه چ

گر، زورگو، حيلهجاسوس، متجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 دشمِن شماره يک بشريت است و  ناقض حقوق اساسی انسانها
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  ...ادهای انتحاری پحمله په 
به  ها يیکايآمر سند یب یها یزن دوشنبه از اتهام

 توان یبدون مدرک نم«: انتقاد کرد و گفت رانيا
دانست و  اتيعمل نيرا مسئول ا یکشور چيه

 ینفت ساتيحمله به تأس ليبه دل یسرزنش کس
 یعربستان بدون در دست داشتن مدارک قطع

  .»است یتيمسئول یب
در  سيحال وزارت خارجه انگل نيهم در

در  یقبل از هرگونه واکنش«: اعالم کرد یا هيانيب
کامل در مورد  قيحقا ديحادثه با نيمورد ا
ولی آمريکا . »مشخص شود اتيعمل نيمسئول ا

  .را با حقيقت چکار
اين رخدادها ولی نتايج بسيار ژرفی در منطقه 

  .ها ضروری استآورد که توجه به آنبار میبه
، در لبنان رانيا اراني و رانيا ینظام قدرت
 نينشان داد که ا منيعراق و  ،نيفلسط ،هيسور

ممانعت  یراب یعوامل تا چه حد از نظر راهبرد
 تياهم یاز جنگ و زدن ضربات متقابل دارا

 ،نيچ،هيضد روس یشعار ها. است یاتيح
 یلياسرائ غاتيتبل ،و لبنان نيفلسط ،هيسور

و  در منطقه بکشاند زوارا به ان رانيهاست تا ا
که  یکسان .راه تجاوز به ايران را تسهيل کند

 یرا تکرار م غاتيتبل نيناآگاهانه ا ايآگاهانه و 
 رانيجنگ و تجاوز به ا ابيکنند عمال آب به آس

اينکه رژيم جمهوری اسالمی اقشار و . زنديریم
از کارگر تا معلم و فعالين  –طبقات مختلف 

کند و به را سرکوب می...سياسی خبرنگار و
اندازد، اينکه زنان ايران تحت ستم زندان می

سراپا  رانيا ميرژ نکهيا مضاعف قرار دارند،
نسبت  گانهيب ؛هاه و راهزنان و آقازادهفاسد بود
در امر  نيبه غارت مشغولند و اايران، به مردم 

و موجبات خشم  ودهدردناک ب یبرابر فقر عموم
بايد به سختی آورد  یبرحق مردم را فراهم م

مورد انتقاد و افشاءگری و مبارزه قرار گيرد، 
موجب  ديرخدادها نبا نياز ا چکداميه یول

 یجمهور رانيا. گردد رانيا یخواست نابود
و از اين رو که پاسداری از  ستين یاسالم

تماميت ارضی و بقاء ايران وظيفه هر ايرانی 
است و تنها در اين متن است که می شود با اين 

  .رژيم مبارزه کرد
مقاومت نظامی ايران و يارانش در منطقه نشان 

را  رانيا ینظام قدرتداد که دشمنان ايران 
 جهينت نيزده بودند و حال به ا نيمنادرست تخ

که  ستين یامر رانياند که تجاوز به ا دهيرس
تجاوز  یخود را برا رانيا. تمام شود کشبهي

 یضربات سختو آماده کرده از سالها پيش دشمن 
اين مقاومت ايران در  .کندیرا به آنها وارد م

مقابل تجاوز و ادامه حمايت از جنبشهای منطقه 
نيروهای ضدآمريکائی و موجبات تقويت 

اسرائيلی را در منطقه فراهم کرده و در اين 
اين امر . جنگ روانی ايران پيروز شده است

باعث شده کسانی که تا ديروز زير چتر حمايت 
خواندند امروز وهابيستها و ترامپ رجز می

خود نيست که خليفه بحرين بی. سراسيمه شوند
امپ رفته فورا برای پايبوسی به زيارت امام تر

  .است
تاسيسات، به  هایمنيبعد از حمالت  نيبحر فهيخل

 ی،نفت عربستان سعودصنعت  یهاخانه هيتصف

پرسش از نظر  نيا رايرفت ز کايفورا به آمر
پهپادهای  نيمطرح است که چگونه ا ینظام

 یاند بدور از چشمان رادارهاتوانسته انتحاری
 یبه صورت دستجمع لومتريک ١٠٠٠ یکائيآمر

 بيتتر نيبه ا. نشوند دهيپرواز کنند و د
و قطر و  نيدر بحر کايآمر ینظام یگاههايپا

آنها در معرض خطر قرار  یهمه فرودگاهها
جويانه توانند آماج اقدامات تالفیشته و میدا

و مدرن  متيگرانق حاتيتمام تسل. قرار گيرند
 نيدر چن یفاقد ارزش کاربر یکائيآمر یفن

از اين  .نامتقارن استو " یزانيپارت"جنگ 
گذشته آمريکا هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی چه 
در خليج فارس و چه در منطقه برای اين 
راهکارهای ايران که شيوه نوينی در جنگهای 

  .مقاومت است پيدا کند
ها بر ضد تجاوز عربستان و یفقط حوث مني در

است که بر  منيخلق اين  ،جنگندیموتلفان آنها نم
و  عهيجنگ جنگ ش نيا. جنگدیم ضد تجاوز

و  سميالياست که امپر یدروغ نيو ا ستين یسن
 یجنگ جنگ نيا .سازندیم عيشا سميونيصه
بر ضد  منياز طرف خلق  بخشيآزاد

 مني یهاینجبهه س نيتجاوزکاران است و در ا
 زيجمهور سابق ن سيسابق صالح رئ ارانيو 

خواهد نشان دهد یم منيکشور . شرکت دارند
 یعربستان سعود نيستعمره و شاهزاده نشم
 اضيدر ر منيمربوط به  ونيسيتا کم ستين

از متحدان  یاريبس. کند نعييسرنوشت آنها را ت
کنند یمبارزه م شيخو یداآز یکه برا رانيا

بوده و مورد نفرت طبقات حاکمه ممالک  یسن
 ايها و ینياز جمله فلسط. هستند" یسن" یعرب

 ،مردم تونس. هيرکشور سواکثريت مردم 
 یو حت یممالک عرب یاريمصر و بس ،مراکش

قرار  رانيدر کنار مردم ا انهيم یايو آس هيترک
ما در اين زمينه به مردم ممالک غربی . دارند

-که آنها نيز در کنار مردم ايران هستند تکيه نمی
 ميتوسط رژ رانيآنها سرکوب مردم ا یبرا. کنيم

 یم یا بازنقش درجه دوم ر یاسالم یجمهور
سلطه سرکوب  ريدر ز زيخودشان ن رايز ،کند

برند یبه سر محکومتهای فاسد و مرتجع خود 
کشور است  کيکه در منطقه تنها  ننديبیم یول

دفاع کرده و در مقابل  نيکه از منافع مردم فلسط
تشنج و  انيکه بان سميونيو صه سمياليامپر

 یسرکوب در جهان و منطقه هستند مقاومت م
ميالدی  ٦٠و اين امر اميد مبارزات سالهای  .کند

  . کندرا  در دل آنها زنده می
و متحدانش در  سمياليامپر یقلدر استيسحال 

بشدت تضعيف شده به اگر نه به انتها، منطقه 
و مملو از فن  متيپهپاد گرانق یسرنگون. است
 ران،يا ینظام یتوسط قوا یکائيآمر نينو یآور

و  ايتانيبر یائيدر یمقاومت در مقابل راهزن
نفت عربستان  هایخانههيتصف ینابود کا،يآمر

در مقابل خروج  ینينشعدم عقب ی،سعود
شرمانه آنها ثابت یب داتياز برجام و تهد کايآمر

نبايد  ،سمياليامپرتحريم و تهديد کند در مقابل یم
که  یکس. تسليم شد بلکه بايد مقاومت کرد

د دستش را خواهد بده سمياليانگشتش را به امپر
نشان داد که مسئله تجاوز  رانيمقاومت ا نيا .داد
 جيمحدود منطقه  خل یريدرگ کي گريد رانيبه ا

در تمام  یريدرگاين بلکه  ماند،باقی نمیفارس 
در . احساس خواهد شدمنطقه اگر نه در جهان 

 یباق یزيچ لياز اسرائ رانيتجاوز به ا یفردا
ی که زندگيش عربامارات متحده . نخواهد ماند

به موئی بند است و موجوديتش به لطف ايران 
و قطر در منطقه  نيحکومت بحر ،وابسته است

آخر  ینفسها یعربستان سعود. درون یم نياز ب
 سمياليامپر یبرا ويسنار نيو ا کشيدرا خواهد 

در  کايشکست آمر. در منطقه وحشتناک است
فارس و منطقه همراه با شکست آنها در  جيخل
آرام و هند  انوسيبه تسلط آنها در اق نيچ یايرد

 سرخ یايالمندب و در بآنها در با یتاز کهيبه 
عواقب جنگ يمن را بايد از اين  .دهدیخاتمه م

  .زاويه نيز بررسی کرد
جاه  یکشورها یهارسانه غاتياز تبل گريد یکي

و اروپا و  کايطلب، طلبکار و نژادپرست آمر
خواهند به یت که ماس نيآنها ا یمتحدان غرب

منظور  نيا یبدهند و برا "مناسب"پاسخ  رانيا
 یکنند که پهپادها قيکارشناسان جهان تحق ديبا
شده و از کدام  یروزيپ نيچگونه موفق به ا یمني

 یم غيآنها تبل. اندو در کجا ساخته شده دهمسمت آ
نوع پهپاد  نيساختن ا یتوانائ رانيکنند که تنها ا
 نيهستند که ا یرانيکارشناسان ا نيرا داشته و ا

- کرده تيهدا تشانيانجام مامور یپهپادها را برا
که مقصر  رنديگیم جهينت حاتيتوض نياند و از ا

. شود اتمجاز دياست و با رانيا نجايدر ا یاصل
 نياست که چن نيدر ا ستهاياليامپر یشرمیب

توسط  یرانيپهپاد ا افتيدر ايدهند که گویجلوه م
 رانيآنها از ا ديخر یحت ايو  مني ونيانقالب

اگر  یقابل بخشش است ول ريتوسط آنها گناه غ
از  منيو  رانيضد ا رب یعربستان سعود

اسلحه بخرد و  کايفرانسه، آلمان و آمر ا،يتانيبر
 حاتيهمه تسل نياداره ا یکارشناسان آنها را برا

 ینظام یگاههايو به آنها پا دياستخدام نما ینظام
را در عربستان،  یکائيها هزار آمر بدهد که ده

، قطر و جنوب عراق نگاه دارند ن،يامارت، بحر
گردن  نيو حق ا یعيطب یامر آنوقت اين يک

کارشناسان سازمان ملل بايد جمع . هاستکلفت
شوند تا در بررسی خود مسير حرکت پهپادهای 
انتحاری را معين کنند ولی حق ندارند مسير 

ی عربستان را که از بمباران هواپيماهای جنگ
بمباران يمن و . اند تعيين نمايندغرب گرفته

کشتار مردم اين کشور را طبيعی و حق 
دانند، ولی مقاومت مردم عربستان سعودی می

يمن و اقدامات تالفيجويانه آنها خارج از هنجار 
اين منطق . جهانی بوده و بايد مجازات شود

ز ارتجاعی حق مقاومت در مقابل تجاوز را ا
پنتاگون اعالم  سيرئ. کندملتها و دولتها سلب می

در  کايمختلف آمر یاز نهادها یميکرد ت
 بررسیمتحد در حال  یبا کشورها یهمکار
و  سابقه یحمله ب نيبا ا يیارويرو« یچگونگ

 رانيکه ا الملل نيب نيبر قوان یدفاع از نظم مبتن
نخست  .هستند» در حال ضربه زدن به آن است

تان سعودی در جنگی جنايتکارانه و اينکه عربس
ها تجاوزگرانه برضد کشور يمن قرار دارد و ده

هزار نفر مردم اين کشور را به قتل رسانده و 
زيربنائی و شرايط هستی مردم اين کشور صنايع 

  ۵  ادامه در صفحه...را نابود کرده 

 کندبا تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير می



   ،  

   ۵صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  آبان ٢٣۶شماره         

 

  ...ادهای انتحاری پحمله په 
بنده به انقالبيون يمن حق دارند پاسخی کو. است

اين متجاوزان بدهند و اين عين احترام به نظم 
سخنگوی پنتاگون . جهانی و تنبيه متجاوز است

برای کتمان جنايات عربستان سعودی تجاوزگر، 
کشد حال آنکه ايران پای ايران را به ميان می

نيز حق دارد به هر کس مناسب تشخيص داد 
 تسليحات ايرانی بفروشد و يا وی را در تامين 

اين امر عين . استقالل کشورش ياری رساند
متحد در دفاع از  ملل سازمان منشوراحترام به 

از . حق حاکميت و تماميت ارضی کشورهاست
جمله دولی بايد تنبيه شوند که قراردادها و 

اين دول . گذارندموازين جهانی را به زير پا می
اسرائيل و عربستان سعودی - همان مثلث آمريکا

امپرياليستی بمباران صنايع نفتی دول . هستند
عربستان را محکوم کردند و به اين ترتيب حق 

به . دفاع از خود مردم يمن را محکوم نمودند
نظر آنها حق با تجاوزگر است و مورد تجاوز، 
نبايد از ميهنش دفاع کرده و به تجاوزگر پاسخ 

شود با هيچ هوچيگری نمی. مناسب بدهد
اين امر . لوه دادواقعيات جهان را دگرگون ج

کند و ما نتايج آنرا در جهان مقاومت ايجاد می
  . بينيممی

های نفتی نابودی تصفيه و تلمبه اضافه کنيم که
عربستان سعودی به دست انقالبيون  يمنی به 

اين . افزايش بهای نفت در جهان منجر شده است
افزايش بهای نفت بر گرانی اجناس ممالک 

ير گذارده و به رکود ويژه غرب تاثصنعتی به
اين جهت در به. انجامداقتصادی آنها می

-بازارهای بورس زنگهای خطر به صدا در آمده
آمريکا برای کنترل بازارها حاضر شده به . اند

منابع ذخيره نفتی خود که تنها کفاف بيست روز 
دهد متوسل شود و اروپا گويا برای سه ماه را می

در صورت  ذخيره نفتی دارد که حاضر است
ادامه بحران از اين ذخاير برای تثبيت بازار 

- ولی اين حسابگريهاِی بی. بورس استفاده نمايد
کن تنها زمانی با موفقيت راضیدورنما و دل

روبروست که ايران مقاومت نکرده و هر چه 
زيرا اگر ايران مقاومت کند . زودتر تسليم شود

و  رسد، آنوقت مسئله بحراننظر میکه چنين به
جنگ در خليج فارس امری نيست که در عرض 
يک هفته تمام شود، بلکه ماهها و شايد سالها 
طول بکشد و لذا تمام ذخاير نفتی غرب و 

آنها در ارزيابی . ارزندهايش به مفت نمیدلداری
خويش در زمينه توانائی و ظرفيت نظامی ايران 

اند و حال با وضعيتی به شدت دچار اشتباه بوده
تواند جهانی اند که خطر جنگ را میشده روبرو

اين وضعيت شکست مفتضحانه سياست . کند
آمريکا را که از برجام خارج شد و تالش کرد 
به ايران سياستهاِی نتانياهو خواسته را تحميل 

خروج قلدرمنشانه از برجام و . دهدکند، نشان می
- راستی"المللی که نقض روشن تعهدات بين

گر و دروغگو را عيان حيلهآمريکای " آزمائی
اعتباری جهانی آنها را فراهم کرده، موجبات بی

-حال اين سياست نتايجی به بار . آورده است
آورده که در عرصه جهانی به انزوای آمريکا و 

  . متحدانش منجر شده است

ضربه به عربستان سعودی مظهر سياه ارتجاع 
جهانی و ياور داعش و جهاديستهای وحشی 

رت همه نيروهای دموکرات، انقالبی موجب مس
اين روز روز عزای . و کمونيستهای واقعی است

ايرانيان خودفروخته است که يکی از حاميان 
  .دهنداز دست میخرپول خود را 

****  
  

  ...تهاجم لشگر جاعالن
سالهای اخير مطبوعات غرب در رخدادهايی 

عراق را به بهانه دروغين  به تجاوز: نظير
های کشتار جمعی، توجيه کردند، داشتن سالح

کودتای فاشيستها را در اوکرائين، انقالب ميدان 
در . جلوه دادند و تا توانستند اکاذيب پخش کردند

سوريه مجريان استعمال گازهای سمی را که 
حمايت گرفته و اين  پناهِ بودند در عمال خودشان 

. نوشتند پای بشار اسدجنايت ضد بشری را به
ی جاسوس غرب و همدستان داعش کاله سفيدها

را نيروهای امدادی جا زدند که اخبار دست اول 
اين . دهندرا در اختيار مطبوعات غرب قرار می

-روش را در مورد ايران هم ادامه دادند و می
امپرياليسم برای اشاعه دروغ و پخش . دهند

ها، ای فيلماکاذيب از دکورسازی، بُرِش حرفه
ای، صدا يشگان حرفهفيلمبرداری توسط هنرپ

-سازیسازی، مونتاژ، ويديوهای تقلبی، صحنه
کند و آنها را استفاده می... های جعلی، فتوشاپ و

های مجازی اجتماعی با نامهای تقلبی در شبکه
عوامل امپرياليسم شرکتهای . دهندقرار می

کنند تا معينی را برای اين کارها استخدام می
اد، سازمانها و يا سياست معينی را در مورد افر

کار گيرند و مطالب جعلی کشورهای معينی به
در . های مجازی قرار دهندخويش را در شبکه

. ای در جريان استها جنگ بيرحمانهاين شبکه
، جبهه واحدی از صدای آمريکا، راديو زمانه

راديو فردا، بی بی سی، دويچه وله، راديو 
 تلويزيون ايران گلوبال، راديو اسرائيل،فرانسه، 

وجود خوار بهمن و تو و ساير نيروهای جيره
اند که بايد دست در دست هم اخبار معينی آمده

-آنها سازمانهای معلوم. پخش و يا جعل کنند
الحالی از جمله مجاهدين خلق در آلبانی و يا 

ويژه جناح تقوائی کارگری به" کمونيست"حزب 
اعی با های اجتماند که در شبکهکار گرفتهرا به

پخش دروغ و اسالم ستيزی و سرپوش گذاری 
بر جنايات ضدبشری توسط اسرائيل و آمريکا 
موجی ضد ايرانی و ضد اسالمی ايجاد کرده تا 
راه تسلط صهيونيسم و امپرياليسم را بر ايران 

ساعته برای  ٢۴مزدوران مجاهد . هموار نمايند
پخش دروغ با کمپيوترها و امکانات وسيع دنيای 

ی که عربستان و آمريکا در اختيارشان مجاز
های اجتماعی از مرکز تيرانا اند در شبکهگذارده

دهند و اسناد و آمار تقلبی در آلبانی جوالن می
ای حال چندين بار خامنهآنها تا به. کنندپخش می

اند و سر وی را از را کشته و دوباره زنده کرده
ا به آنه. اندشبکه جاسوسی کا گ ب در آورانده

کنند ها اشاره میفساد دستگاه اسالمی و راهزنی
برند ولی به خود راهزنها که در کانادا به سر می

اند کاری و ثروت مردم ايران را غارت کرده
 ندارند و برضد آنها تظاهرات اعتراضی نمی

گذارند و از دولت کانادا خواستار تعقيب اين 
همه روشهای متناقض و . گردندراهزنان نمی

گوناگون آنها گوياست که هدف آنها نه اعتقاد به 
مبارزه با دزدان است و نه اينکه مردم به حقايق 

کشورهای امپرياليستی در عين حال . پی ببرند
های جمهوری اسالمی را در که همه رسانه

خارج از کشور حتی برخالف قوانين خودشان و 
ادعاهای دفاع از آزادی بيان و عقيده ممنوع 

-های دروغپرداز گروهد از توسعه رسانهانکرده
. کنندهای متعلق به عربستان سعودی حمايت می

جناحهای جنگ طلب برای پيشبرد مقاصدشان 
اند تا نهادهای تبليغاتی و ضد ايرانی تاسيس کرده

آسوشيتد . سرپوشی برماهيت دولتی آنها باشد
-فرانس پرس خبر داد که شرکت توئيتر رسانه

را دو روز بعد از توقيف  های دولتی ايران
کشتی انگليسی در خليج فارس مسدود کرده 

در کنار ممنوعيت مهر، ايرنا و کلوپ . است
ژورناليستهای جوان، بدور از چشم مردم ممالک 

و " بشردوستان"غربی لشگری مجهز از اين 
های اند تا در شبکهبسيج شده" دموکراتها"

می اجتماعی تمام حسابهای رژيم جمهوری اسال
البته اين اتهاماِت . و حاميان آنها را مسدود کنند

اساس است، زيرا آنها بنيادهای امپرياليستی بی
های اجتماعی از جمله در خودسرانه در شبکه

فيس بوک، يوتوب، توئيتر هر کس را که مخالف 
صهيونيسم اسرائيل و امپرياليسم آمريکاست به 
 عنوان منابع پخش دروغ و يا همدست جمهوری

رئيس امنيت سايبری . نماينداسالمی مسدود می
 Nathaniel)" ناتهانيل گاليشر"فيس بوک آقای 

Gleicher)  اوت سال گذشته در نشريه  ٢١در
 " نيوز روم"اطاق خبری شرکت فيس بوک 

(Newsroom) صفحه، گروه  ۶۵٢ما : "نوشت
علت هماهنگی غيرمجاز با اصل و حساب را به
  "د کرديممسدو... منبع در ايران

http://www.mideastfreedomforum.or
g/index.php?id=273  

در ژانويه امسال اضافه نمود که وی صدها  و
  .ديگر را بسته است" جعلیحسابهای "

http://www.jg-
berlin.org/kalender/details/internation

ale-iran-konferenz-des-mideast  
سی گوگل، يوتوب و توئيتر نيز به فيس بوک تا

شبکه "جسته و هزاران حساب احتمالی متعلق به 
اين کار با اين هدف . ايران را بستند" تبليغاتی

صورت گرفت که از تبليغات تلويزيونهای ايران 
که در شبکه مجازی حضور داشتند جلوگيری 

البته اين ادعاهای کاذب پشيزی ارزش . شود
های ندارند زيرا در عمل ديده شده است که شبکه

ی اجتماعی که از نظر فنی در زير نفوذ مجاز
ماشينهای افکار عمومی سازی صهيونيسم و 
امپرياليسم قرار دارند توسط ارتش خود در 

هاِی اجتماعی، به دنبال کسانی ميداِن نبرِد شبکه
گردند که با سياستها و يا تبليغات آنها موافق می

افشاء جنايات . نيستند و يا آنها را افشاء می کنند
رائيل عليه مردم فلسطين و يا حمايت از مردم اس

يمن و افشاء جنايات ضد بشری عربستان سعودی 
که آنها در مورد مسئله اتمی   يا دروغهايیو 

  ۶  ادامه در صفحه...ايران رواج

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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   ...تهاجم لشگر جاعالن 
دهند و يا افشاء داعش که دست دراز شده می

و عربستان سعودی بوده و در همکاری با غرب 
اند، همه و ترکيه به جنايت در سوريه دست زده

همه بخشی از اطالعاتی هستند که مورد پسند اين 
انحصارهای جهانی نيستند و لشگر سانسور آنها 

های مجازی به روز و شب در عرصه شبکه
يکی از . يافتن و مسدود کردن آنها مشغولند

قربانيان اين عمليات آقای موسوی وبالگيست 
که بر اساس اطالعات فنی و سياسی  ايرانی است

که در اختيار دارد، ثابت کرده است که ويديوها، 
صداها، اخباری که توسط غرب در اواخر سال 

پخش شده است جعلی و  ٢٠١٨و آغاز  ٢٠١٧
آقای موسوی به علت . دستکاری شده بوده است

شفافيت در کارش از طرف خبرگزاری الجزيره 
ن و بسياری و نشريه گاردين در انگلستا

-خبرنگاران جهان به عنوان منبع قابل اعتماد به
  . شودرسميت شناخته می

-در پشت پرده يک شرکت امنيتی کاليفرنيائی به
قرار دارد که در   (FireFye)"فايرفای"نام 

ای خود اعتراف کرده که چگونه صفحه ٣٨اسناد 
شبکه هدايت شده جمهوری اسالمی را درهم 

ها بر اساس کردن اين حذف. شکسته است
  "مظنون به عمليات نفوذی ايران"

Suspected Iranian Influence 
Operation صورت گرفته است.  

-ttp://de.stopthebomb.net/petitionا
unterschreiben.html#c324  .  

ی که اساسا در آمريکا قرار انحصارات خبر
داشته و زير نفوذ صهيونيسم جهانی هستند، 
شرکتهای خصوصی که تعهدی نسبت به هيچ 
يک از موازين جهانی و رعايت قانون اساسی 

کنند تا وظيفه کنترل افکار ندارند، را مامور می
عمومی و نظريات هدايت شده مشکوک را به 

ز از جمله اين شرکتها در آلمان ني. عهده گيرند
در شهر برلن نمايندگی دارند که وظيفه سانسور 

آنها . اندرا به عهده گرفته" ناخوشاآيند"افکار 
ايرانيانی از قماش فرقه مسعود رجوی و از 

کارگری منصور " کمونيست"عمال حزب 
اش را استخدام حکمت و تمام بيماران فکری

اند، تا در سانسور عقايد مخالف صهيونيسم کرده
مپرياليسم همدست آنها بوده به تجزيه و تحليل و ا

اخيرا دوباره ديده شده است . آنان ياری رسانند
اند که اين سانسورچيان صهيونيست به راه افتاده

و در شبکه فيس بوک همه ايرانيانی را که 
مخالف نظريات اسرائيل و آمريکا هستند به 

مظنون "و يا " حسابهای جعلی"عنوان دارندگان 
-حذف و يا مسدود می" ليات نفوذی ايرانیبه عم

مبارزه با اين شيوه سانسور که انحصار . کنند
افکار را در دنيا در دست گرفته و تنها افکار 

دهد از وظايف همه خورد مردم میشده بهصافی
بايد . ويژه کمونيستهاستنيروهای دموکرات و به

با يک کارزار همه جانبه در فيس بوک به نقش 
اشاره کرد و نقش " حذف رقبا"نسور و جديد سا

های جاسوسی ويژه ايرانيانی را که با اين شبکهبه
به بهانه مبارزه با رژيم جمهوری اسالمی کار 

  کنند،می

بعيد نيست که در آينده تارنماهای . افشاء نمود 
کمونيستهای واقعی در فيس بوک تعطيل شود و 

تا  بيفتد" کمونيست صهيونيستها"ميدان به دست 
با پول عبری و دالر عربی به زيست محقرانه و 

 .  مزدوری خويش ادامه دهند
****  

  
  ...های دارويیسياست کنسرن

منجر به آن شد که سهام اين کنسرن در 
حتی بزرگترين . بازارهای بورس سقوط کند

جانسون و "شرکت دارويی جهان 
در پاسخ "  Johnson & Johnsonجانسون

آلمان " مانيتور"يزيونی برنامۀ تلو پرسشبه 
با صراحت  بيوتيک جديدنتیآمبنی بر توليد 

اين کنسرن نيز بخش تحقيق " :کرداعالم 
بيوتيک جديد را تعطيل کرده است، توليد آنتی

- جديد تنها زمانی تجويز می اين دارویزيرا 
- مقاومت آنتی"شود که بيمار دچار بيماری 

ين از آنجا که تعداد ا. شده باشد" بيوتيکی
 ٣٣اين واقعيت که (بيماران زياد نيست 

سال در اثر اين بيماری از بين  هزار نفر در
، )توفان -.اهميت استروند، برای آنها بیمی

." کندلذا با اين حجِم کم، توليد آن صرف نمی
مثالً در مقايسه با داروهای سرطانی که هم 

د و نشوگران است و هم پيوسته تجويز می
. د، مقرون به صرفه نيستنسود سرشار دار

يعنی به اندازۀ کافی سود نصيب سرمايه دار 
از اين رو تحقيق در مورد توليد . گرددنمی

به ديگر سخن . شودچنين دارويی تعطيل می
بر توليد بر محور سود حداکثر است و نه 

  .نياز جامعهمبنای 
مسئلۀ "رفيق استالين در اين مورد در مقالۀ 

داری معاصر و سرمايه قوانين اساسی اقتصاد
خطوط و مطالبات : "گويدمی" سوسياليسم

داری عمدۀ قانون اساسی اقتصادی سرمايه
شد تقريبا به اين شکل فرموله معاصر را می

داری از تأمين حداکثر سود سرمايه: کرد
طريق استثمار، خانه خرابی و فقير شدن 
اکثريت اهالی کشور مفروض، ازطريق 

های ساير منظم خلق اسير ساختن و غارت
کشورها، بخصوص کشورهای عقب مانده و 

ها ونظامی کردن باالخره از طريق جنگ
اقتصاد ملی که برای تأمين باالترين سودها 

  ." گيرندمورد استفاده قرار می
خطوط مشخصه و مطالبات قانون "اّما 

شد تقريبا اساسی اقتصادی سوسياليسم را می
مين ارضاء تأ: به اين شکل فرموله کرد

های دائم التزايد مادی و حداکثر نيازمندی
فرهنگی همۀ اجتماع از طريق رشد و تکامل 
بدون انقطاع توليد سوسياليستی بر پايۀ 

  . تکنيک عالی
-به جای تکامل توليد با گسيختگی: بنابراين

هائی از رونق به بحران و از بحران به 

رشد بدون انقطاع توليد؛ به جای  -رونق 
های متناوب در تکامل تکنيک که با وقفه

انهدام نيروهای توليدی اجتماع مالزم است؛ 
تکامل بدون وقفۀ توليد بر پايۀ تکنيک 

  ." عالی
امروز تعدا بيماران مبتال به بيماری 

در سراسر جهان " بيوتيکیمقاومت آنتی"
درحال حاضر . يابدسال به سال افزايش می

ثر ابتال به هزار نفر تنها در اروپا در ا  ٣٣
جان خود را از دست می ساالنه اين بيماری 

شرمی تمام ی با بیئهای دارودهند و کنسرن
  .اندتماشاگر صحنه

های کوچک اکنون اميد بيماران به شرکت
برای مثال در . توليد دارو است

محققين برای  -امريکا -" سانفرانسيسکو"
اقدام به تأسيس " بيوتيکآنتی"توليد ايـــن 

، به اين کردند" ِاپ يو ِژن"تی به نام شرک
-اميد که در صورت موفقيت يکی از شرکت

های دارويی بزرگ به سراغ آنها خواهند آمد 
  . گذاری خواهد کردو در اين عرصه سرمايه

سال کار پُر  ١۵اين شرکت باالخره بعد از 
آنها . دشزحمت موفق به کشف اين دارو 
-آنتی"د حتی موفق به کسِب مجّوز جهت تولي

اما پس از مدت . نددنيز ش" بيوتيک جديد
کوتاهی آنها ناچاراً شرکت را تعطيل و اعالم 

زيرا هيچ کنسرنی  کردند،ورشکستگی 
. گذاری در اين بخش نشدحاضر به سرمايه

که قبالً آمادگی خود " نوارتيس"حتی شرکت 
گذاری را برای همکاری و احتماآل سرمايه

دليلش  .نی کرداعالم کرده بود، عقب نشي
روشن است زيرا برای محاسبه اين شرکتها 
تنها مخارج توليد مطرح نبود بلکه ظرفيت 

-توليدی آنها که آنرا در خدمت داروئی می
گذارند که بازار فروش نداشته و فقط جان 

دهد از سود آنها در انسان را نجات می
  .کاهدمقايسه با توليد ساير داروها می

کت جديدالتأسيس طبيعی است که يک شر
هاِی بزرگ از بدون همکارِی مالِی کنسرن

  . پس مخارج اوليۀ توليد برنخواهد آمد
جالب اينجاست که در اَوان همين اعالم 

جلسۀ " نوارتيس"ورشکستگی، شرکت 
د و در کرساالنۀ سهامداران خود را برگزار 

 ١٢که کنسرن در سال گذشته  نمودآن اعالم 
عليرغم اين، ! است ميليارد دالر سود داشته

گذاری در از سرمايه" نوارتيس"کنسرِن 
" بيوتيک جديدآنتی"عرصۀ تحقيق و توليد 

سرباز زد و مدير عامل اين کنسرن با 
که ما تحقيق دراين  کردصراحت اعالم 

ايم، زيرا طبق محاسبات زمينه را قطع کرده
گذاری در زمينۀ تحقيق و توليد ما از سرمايه

- نمیسود الزم حاصل " ديدبيوتيک جآنتی"
  ٧  ادامه در صفحه... به همين . شود

، سوريه و یعراق، افغانستان، ليبفلسطين، تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك 
 .قيد و شرط ترك كنند یيمن را ب
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  ... های دارويیسياست کنسرن
باعث شد " نوارتيس"همين چرخش ! سادگی

در بازار بورس سير " نوارتيس"سهام  که
-باکتریصعودی به پيمايد و به موازات آن 

های مقاوم نيز روز به روز بيشتر و بيشتر 
- ها  از دولتکنسرن محققيِن نا اميد از. شوند

جويند تا در اين بخش های اروپايی ياری می
اين  -ها و دولت. گذاری کنندسرمايه

پشتيبان حقوق "داری و نمايندگان سرمايه
زنند و نيز از اين کار سرباز می -"!! بشر

ها همانند کنسرنهای دارويی شاهد مرگ ده
. دليلش روشن است .هزار نفر هستند
آيند که دولت برای نجات مواردی پيش می

داران، خود با توسل به ثروت سرمايه
گذاری عمومی و ماليات مردم به سرمايه

-پرداخته زير بغل شرکتهای بزرگ را می
گيرد و آنها را در صورت خطر 

دهد ولی ورشکستگی از اين مهلکه نجات می
گذاری رايگان مورد فوق حتی با سرمايه

ين دارو و ها توليد ادولتی برای کنسرن
دولت خود نيز . مساعدت دولتی صرف ندارد

حاضر نيست با يارانه دادن به موسسات 
گذاری دولتی از ماليات دولتی و سرمايه

مردم و ثروت عمومی جان مردم را نجات 
اين دخالت دولت در ادراه امور توليد . دهد

 وصی سازیصمغاير با اصل ختلقی شده و 
  .م استو سياست اقتصادی نئوليبراليس

وزير بهداشت آلمان در اين " ِاشپان"آقای 
رابطه حتی حاضر نشد با خبرنگاران 

  ! مصاحبه کند
 "فُن ِدر الين"اما در عوض زمانی که خانم 

وزير سابق دفاع آلمان در سال گذشته 
ميليارد اضافۀ بودجۀ نظامی تا  ٣٠تقاضای 

به عنوان  کرد ویرا طلب  ٢٠٣٠سال 
  .نمودت با آن موافقعضو دولت 
داری، سوِد هاِی نظاِم سرمايهبرای دولت

تر از سالمتِی داران به مراتب مهمسرمايه
  .شهروندان است

- مدير عامل سنديکای کنسرن" توماس کرن"
برای : "گفتهای دارويی با وقاحت تمام 

کند که برای های دارويی صرف نمیشرکت
گذاری کنند، اين جديد سرمايه دارویتوليد 
اند که بايد های بيمۀ درمانیو شرکت هادولت

 !!" اين وظيفه را به عهده بگيرند
 ٢٠۵٠طبق محاسبۀ متخصصين تا سال 

ميليون نفر در سال در اثر ابتال به  ١٠حدود 
جان خود را از " بيوتيکی مقاومت آنتی"

دست خواهند داد که اين رقم بيش از تلفات 
بيماران مبتال به سرطان در حال حاضر 

آنوقت توليد اين دارو سودآور خواهد  .است
" حقوق بشر"بود و شرکتها با ساز و دهل 

خويش " بشردوستانه"ميدان آمده و آمادگی به
  .را برای توليد اين دارو ابراز خواهند کرد

حرص و ولع سرمايه داری کليۀ عرصه ها 
  .را در بر می گيرد
دام،طيورو ماهی فرق نمی (دررودۀ حيوانات

. زيادی ميکروب وجود داردمقدار ) کند
 - زمانی که ما مدام به اين حيوانات آنتــــی 

بيوتيک می دهيم به سادگی اين ميکروب ها 
در مقابل آنتی بيوتيک مقاوم گشته و در بدن 

  ايجــــاد " مقاومت آنتی بيوتيکی"حيوانات 
  .می کند
گوشت ( داری در توليد انبوه دام سرمايه

با ) شت سفيدگو(و طيور و ماهی ) قرمز
بيوتيک فراوان جهت استفاده از آنتی

جلوگيری از بيماری عفونی و نيز رشد 
ها را در بدن آنها باکتریسريع دام و طيور، 

ها مقاوم ساخته و از اين طريق به بدن ميليون
  .دهندانسان انتقال می

سال آينده  ٣٠تا  ٢۵رود که در بيِم آن می
فت نشود که بر بيوتيکی در بازار ياهيچ آنتی

بدترين حالت اينست که . ها غلبه کندباکتری
ها به حدّی بيوتيکمقاومت در برابر آنتی
بيوتيِک جديدی هم برسد که ديگر هيچ آنتی

چنين  در. را نداشته باشد بيمارامکاِن ُمداوای 
به  ءها در معرِض ابتالحالتی کليۀ انسان

به . های عفونی العالج خواهند بودبيماری
سال پيش با يک  ٣٠ديگر سخن عفونتِی که 

رفت ممکن است بيوتيِک ساده از بين میآنتی
سال آينده برای مقابله با همان  ٣۵تا   ٣٠

بيوتيکی وجود نداشته عفونت ساده هيچ آنتی
  . باشد

های جلوگيری از گسترش يکی از راه
های مقاوم بدون ترديد کاهش اساسی باکتری

پرورش انبوه دام و بيوتيک در مصرف آنتی
طيور و ماهی است، تا بتوان از مقاوم شدن 

ها در رودۀ حيوانات و در نتيجه باکتری
يا آآ .انتقال آن به بدن انسان جلو گرفت

داری طماع و حريص که هدفش سرمايه
يابی به سود سريع و حداکثر است، تن دست

به اين خواست خواهد داد؟ پاسخ بدون ترديد 
  .منفی است

حل ديگر، همانگونه که قبالً اشاره رفت، راه 
" بيوتيک جديدآنتی"تحقيق در مورد توليد 

های باکتریاست که قادر به از بين بردن 
در اين عرصه بايد از روش . مقاوم باشند

سوسياليستی دخالت دولت در توليِد با برنامه 
داری استفاده کرد که با ماهيت نظام سرمايه

اِر مبارزه با معتاد اين کارز. در تضاد است
بوتيک و تالش کردن دام و طيور به آنتی

برای نجات بيماران با کشفيات و اختراعات 
جديد، گام بزرگی در جهت حفظ محيط 
زيست است که اين پديده نيز با حرص و ولع 

ما . داری در تناقض قرار داردنظام سرمايه
های ديگری در جهان نيز روبرو با نمونه

اند ه اينکه هنوز نخواستههستيم از جمل
داروئی برای مبارزه با بيماری خطرناک 

ها اِبوال در آفريقا توليد کنند زيرا تعداد مرده
به حد نصاب کسب سود حداکثر نرسيده 

  . است
****  

  به توفان در تلگرام خوش آمديد
  
  

  
  
 
 
  
  
  

حل مسئله ملی فقط در ارتباط با ... "
يسر انقالب پرولتری و بر زمينه آن م

است، راه پيروزی انقالب در غرب از 
بخش نجات اتحاد انقالبی با جنبش

مستعمرات و کشورهای وابسته برضد 
مسئله ملی بخشی . گذردامپرياليسم می

است از مسئله کلی انقالب پرولتری، 
بخشی است از مسئله ديکتاتوری 

راجع به اصول لنينيسم اثر ."(پرولتاريا
بان فارسی استالين، مسئله ملی به ز

سه رساله از استالين  -انتشارات توفان
  ).٣٧تا  ٣٦صفحات 
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تهاجم لشگر جاعالن 
امپرياليست در -صهيونيست

  های اجتماعیشبکه
دنيای طبقاتی بر دروغ و عوامفريبی و 
شستشوی مغزی استوار است زيرا اگر جز 
اين بود اين نظام ضد بشری به ويژه در 

  . داری عمری کوتاه داشتدوران سرمايه
دروغگوئی از زمان روی کار آمدن ترامپ 

ای پيدا کرده است در آمريکا شکل ويژه
-مين نمیزيرا وی آشکارا وقتی منافعش تا

اين . شود مبتکر نفی واقعيت روشن است
وضعيت محصول تضادهای امپرياليستها و 
انحصارات آنهاست و عمال بحث داغی را 
در مورد اينکه دروغ چيست باز کرده 

راستی پرچم مبارزه نيروهای دست. است
اند و برضد دروغگوئی را به کف گرفته

چون جای انکاری در مورد دروغگوئی 
اند در ميان کمه نيست، توانستهطبقات حا

مردم، خود را به عنوان روشنگر و افشاء 
دروغگوئی از زمان جنگ . گر جا بزنند

-کره و ويتنام آغاز نشد، بلکه سابقه قديمی
تری دارد و از سالحهای نبرد در جنگ 

  ۵ادامه در صفحه ...در. طبقاتی است
  

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 . به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساتر شدن . 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 . اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم مالی برسانيد، زيرا ما تنها با

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

قبال جان باختن بيماران سياست کنسرن های دارويی در 
  "مقاومت آنتی بيوتيکی"

. گيردها با هدف کسب حداکثر سود انجام میداری در کليۀ عرصهتوليد در جوامع سرمايه
-هاست که سياست توليد را به آنها ديکته میداری اين نرخ بورس کنسرندر نظام سرمايه

برای نمونه هر . مستثنی نيستندهای دارويی نيز از اين قاعده به اين ترتيب کنسرن. کند
تر باشد و تعداد بيشتری به آن مبتال باشند، قيمت دارو تر و خطرناکاندازه بيماری مهلک

چنين روندی در خصوص بيماری سرطان و داروهای . شودنيز به همان اندازه گرانتر می
معالجۀ های دارويی برای در عوض کنسرن. دگردمقابله با آنها به وضوح مشاهده می

چون تعدادشان هنوز به حد بيماران  -هستند " بيوتيکی - مقاومت آنتی"بيمارانی که مبتال به 
بيوتيک جديدی که قادر به معالجۀ اين بيماران تحقيق و توليد آنتی -سرطانی نرسيده است 

  .انددهند و يا حتی از دستور کار خارج کردهدستور کار قرار نمی باشد را يا در
به نام  ایبيوتيک، دير يا زود انسان را دچار بيماریبيش از حد و متداوم آنتیاستفاده 

آفرين در های عفونی يا بيماریباکتریدر چنين حالتی . گرداندمی" بيوتيکیمقاومت آنتی"
اکنون . های رايج مقاوم گشته و قادر به درمان فرد بيمار نخواهند شدبيوتيکمقابل آنتی

جديدی توليد کنند تا بتوانند بر اين  دارویدارويی است که وصی خصهای وظيفۀ شرکت
مقاومت "به ديگر سخن امروز برای درمان بيماران مبتال به . مقاوم غلبه کنند هایباکتری

-پزشکان آشکارا می. های جديدی استبيوتيکنياز فوری و مبرم به آنتی" بيوتيکیآنتی
قابل  پهلوسينههای عفونی نظير يد نشود بيماریتولداروی جديد گويند که اگر امروز اين 

جراحان . کندد بود و اين نوع بيماران را خطر مرگ به طور جدی تهديد میندرمان نخواه
در حين  -حتی معتقدند، از آنجا که امکان ابتالی بيمارانی که نياز به عمل جراحی دارند 

، عمل جراحی الزاما به فی نيستمنت ،های مقاومباکتریبه عفونت ناشی از  - جراحی عمل
چنين حالتی  که در ندقبل اطمينان دار از جراحان بايد گفت که. شودبهبود بيمار منجر نمی

به هيچ وجه قابل درمان  اين داروزنده ماندن بيمار بسيار پايين است، زيرا بدون  بخت
  .دنباشنمی

در آلمان تصميم به توليد  بزرگترين شرکت توليد دارو" باير"دو دهۀ پيش شرکت دارويی 
های مقاوم غلبه کند و امکان درمان بيماران مبتال باکتریکه بر  گرفتبيوتيک جديدی آنتی
وارد بازار " باير"شرکت  ٢٠٠٢ اما سال. دورفراهم آرا " مقاومت آنتی بيوتيکی"به 

ی مورد اکنون ديگر اين نياز مردم و جامعۀ پزشکی به دارو. گرديد" وال استريت"بورس 
بازار بورس نوسانات بلکه اکنون اين  کرد،مینياز نبود که در ضرورت توليد نقشی ايفا 

  . ندکردکه برنامه و هدف توليد را ديکته می ندبود
آيد که سود کافی جزو آن دسته از داروها به شمار نمی" آنتی بيوتيک جديد"از آنجا که 

در " باير"به قسمی که کنسرن . به محاق رفت بدهد، تحقيقات و مقدمات توليد در اين زمينه
بيوتيک را متوقف کرده و دايرۀ توليد را به علنأ اعالم کرد که توليد آنتی ٢٠٠۵سال 

اين اقدام کنسرن نامبرده باعث شد تا سهام آن در بورس ترقی  .معرض فروش گذارده است
ای عده. کردنددريافت می کند زيرا سهامداران آزمند اين کنسرن در پايان سال سود بيشتری

  . شوندای انسان بيمار ثروتمند شدند و میپاس مرگ عدهانسان سهامدار به
. بيوتيک جديد را تعطيل کردکه دايرۀ تحقيق پيرامون آنتی نيست" باير"اين فقط کنسرن 

بيوتيک جديد را تعطيل های بزرگ دارويی يکی پس از ديگری دايرۀ تحقيق آنتیشرکت
اقدام به تعطيل  ٢٠١٨بود که در سال " Sanofi & Novate"آخريِن آنها شرکت . کردند

ها سود مناسب نمود، زيرا قادر نبود در بازار عرضه و تقاضا و رقابت کنسرناين بخش 
 ۶ادامه در صفحه ..."انسانی"اين تقبل خسارت . را برای خود تامين کند
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