
 

  ؟کدام نهر سياسی مواج است بسترتحوالت ايران بر 
آموزد؟ ما میاوضاع جهان کنونی بعد از فروپاشی دستآوردهای رويزيونيستها در شوروی چه به

گرديده که تحقق سياستهای آموزد که جهان تک قطبی شده و نظم نوينی در آن مستقر ما میبه
نئوليبراليسم سياست استعماری و امپرياليستی است که مرزهای . نئوليبراليسم يکی از آنهاست

د و دولت کنکند، غارت مینوردد، بازارهای کشورهای مستقل را تصاحب میمیممالک را درهم
کارگزار ممالک امپرياليستی بدل نموده، از رشد اين کشورها کاره و تنها بهاين کشورها را بی

مبارزه با سياست نئوليبراليسم بدون . سازدجلوگرفته و استعمار نوين اقتصادی را مستقر می
سياست اجراء اين جهت در هر کشور غيرامپرياليستی که اين به. مبارزه با امپرياليسم ممکن نيست

  .گيردمنزله قانون ديالکتيکی مبارزه اضداد اوج میشود، موج مبارزه ضد امپرياليستی بهمی
برای اينکه در سياست دچار سردرگمی نشويم و هر روز سازی نزنيم که اعتبار ما را در نزد 

و  ن استدر جرياکدام سوی تحوالت جهان بهخوانندگان از دست بدهد، بايد بررسی کنيم که سير 
نادرست  .چگونه بايد ارزيابی شود منزله بخشی از جهان کنونیبه نقش ايران در بطن اين تحوالت

ای است که کسی تضادها و تحوالتی را که در داخل پوسته گردوئی مملو از آب بر متن رودخانه
بايد . ريزدمی درياکدام سمت بوده و در کجا بهرا ببيند ولی غافل باشد که مسير اين آِب جاری به

. خصلت دوران و منظره سياسی حاکم و تعيين کننده دوران کنونی را در مرتبه نخست درک کرد
-رسد، چنانکه اپوزيسيوِن آمريکابن بست میکاران کارشان بهدر غير اين صورت، خرده

  .آنجا رسيده استصهيونيستی خودفروخته ايران به
بينند و ولی جنگل را نمی ،بينندرا می ای درخته عدهک ندهای نادرست بر اين استوارارزيابی

ما کنند ديدن جنگل بهخواهند جنگل را ببينند و تبليغ میناآگاهند، در حاليکه هستند کسانی که نمی
جانبه نيست و اتخاذ اين ارزيابی طبيعتا علمی و همه. مربوط نيست و ما بايد فقط درخت را ببينيم

  .بردجهنم میراه به سياست براساس چنين درکی
. آموزد که امپرياليسم آمريکا در پی تسلط امپراتوری دالر در جهان استما میتحوالت کنونی به

عنوان قدرتمندترين کشور اقتصادی و نظامی، جای آمريکا در بعد از جنگ جهانی دوم به
عنوان وسيله مبادله به امپرياليسم انگلستان را گرفت و پاند و ليره انگليسی را با دالر آمريکائی

                                ٣ ادامه در صفحه... پشتوانه دالر در بدو امر طال بود که دولت آمريکا. جهانی تعويض کرد

جنبش دانشجوئی ايران همواره ضدامپرياليستی و 
  ماندضدصهيونيستی بوده و باقی می

المللی ايران به هواپيمای اوکرائينی،  که اين ر در حوالی فرودگاه بينپس از اصابت موشک مستق
خود ناشی از فضای جنگی، تروريستی و متشنجی است که امپرياليسم در منطقه آفريده و زمينه 

ها نفر اتباع و دانشجويان ايرانی و اتباع خارجی جان است، ده ايجاد چنين سوانحی را افزايش داده
جای مکتبی بودن مسئوالن امور که وفاداری را به. اين سانحه از دست دادند خويش را در اثر
های توطئه از بدو سانحه هوائی فوق تئوری. انداند، مسلما در اين امر نقش داشتهشايستگی گذارده

در ايران و جهان در جريان است و دروغگوئی رژيم دروغگوی جمهوری اسالمی نيز به تنور 
  .ريزدآتش می

وجود آورد که بررسی آنها از ن سانحه واکنشهای طبيعی، انسانی و يا حتی تحريک آميزی را بهاي
  .وظايف نيروهای مسئول سياسی در ايران  است

از بين رفتن يکی از اين واکنشها اظهار همدردی دانشجويان با خانواده دوستان خود و اعتراض به
-دانشجويان دانشگاههای ايران و به. ران بودجان بسياری از انسانها در اثر وضعيت مشخص اي

انگاری از جانب ارتکاب اين سهلويژه در تهران همراه با خانواده قربانيان اين سانحه نسبت به
جانبه آن روشن نيست، دست به اعتراض زدند و از جمهوری مسئوالن امر که هنوز ابعاد همه

اين غليان احساسات عمومی . ن مکتبی شدنداسالمی پاسخگوئی طلبيدند و خواهان استعفای مسئوال
. همين جا خاتمه نيافتها که امری طبيعی بود متاسفانه بهو هيجان مردم در همدردی با خانواده

کار شد تا از تاثيرات تجاوز امپرياليسم آمريکا به ايران و ترور ضدانقالب آمريکائی نيز دست به
داعش ضربات سهمگينی در سوريه و عراق زده بود  آنها در نابودیسردار قاسم سليمانی که به

کاهد و جهت مبارزه مردم را که نوک تيزش برضد امپرياليسم و صهيونيسم و نقض حق به
بازهم روشن است که همه نيروهای صميمی و انقالبی در . حاکميت ملی ايران بود منحرف کند

های سازمان عت در مقابل دسيسهسراثر سطح آگاهی و تجربه مبارزه اجتماعی قادر نيستند به
يافته ضدانقالب آمريکائی در ايران واکنش نشان دهند و خط خود را با شعارهای درست از خط 

هائی روبرو شديم که تالشی عبث داشت اين بود که ما با صحنه. مشی عمال بيگانه متمايز سازند
در اين راه اپوزيسيون . ن بدل کندجّو آمريکاپرستی در ايراتا جّو ضدآمريکائی مردم ايران را به

  ۴ادامه در صفحه  ..های گروهی امپرياليستی و خودفروخته داخل و خارج و رسانه
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در باره ) توفان(بيانيه حزب کار ايران 
گزاری در ره يازدهم نهاد قانونانتخابت دو

  ايران

انتخابات آنها را تحريم 
کنيم و آنرا با انتخاب 
  خود جايگزين نمائيم

گزاری انتخابات دوره يازدهم نهاد قانون
نشانده شورای اسالمی در پيش دست
اين انتخابات نيز بر اساس همان . است

گيرد که از بدو شرايطی صورت می
ران صورت تسلط ارتجاع حاکم در اي

مردم و احترامی بهيعنی بی. گرفته است
  .اراده راسخ ملت ايرانتوجهی بهبی

در ايران شرايط انجام يک انتخابات 
همين دموکراتيک وجود ندارد و به

جهت شرکت در يک انتخابات فرمايشی 
و غيردموکراتيک که نتايج آن از قبل 

مفهوم مشروعيت معلوم است، تنها به
م جابر و مافيائی کنونی نظابخشيدن به

در ايران فقط احزاب چاکرمنِش . است
خودی که تعدادشان معلوم ومعدود است 
و مورد تائيد دولت موازی يا دولت 

شرکت در پرده هستند، مجاز بهپشت
در ايران اصل . باشندانتخابات می

بورژوائی آزادی احزاب وجود ندارد، 
داری جمهوری سانسور رژيم سرمايه

سايه شومش را بر سراسر  اسالمی
هيچ فردی مستقل از . ايران افکنده است

- تواند خود را بهاحزاب وابسته نمی
مردم معرفی عنوان نامزد انتخاباتی به

کرده و دارای شرايط و امکانات برابر 
عملکرد . با نامزدهای حکومتی باشد

رژيم کنونی و رژيم شاه در مورد 
 در اين مورد. انتخابات يکسان است

وزارت  داری اسالمی نامسرمايهجمهوری 
  ٢صفحه   درادامه ...را کشور شاه
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  ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  اسفند ٢۴٠شماره         

  ...بات آنها راتحريمانتخا
شورای نگهبان و مرجع تشخيص مصلحت رژيم به

و با شيوه نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان 
حکام کنونی ايران تنها کسانی را . تغيير داده است

دانند که از غربال شرکت در انتخابات میمجاز به
د منافع قشری آنها گذر کرده باشند و خود نيز بدانن

که مهارشان در دست کسانی است که آنها را بدون 
گزاری گسيل نهاد قانوناراده عمومی بهتوجه به

-حمايت مردمی و نهاند، چنين نمايندگانی که نهداشته
مشروعيت و قدرت الزم را دارند، هرگز قادر 
نيستند از منافع ملی ايران و منافع موکالنشان دفاع 

مجلس تنها برای  شرکت آنها در نشستهای. کنند
آنها . گيری استرایافزايش قدرت عددی ماشين 

-ستيز جمهوری سرمايهدانند که در کشور قانونمی
داری اسالمی، هرگز دارای مصونيت سياسی نبوده 

عنوان نماينده مجلس، و تارموی عمرشان، حتی به
  .چاقوی يک مزدور حکومتی بند استبه

-، فساد و دزدیوقتی آقای قاليباف که کوس رسوائی
اند، توسط های وی را بر سر هر کوی و برزنی زده

صالحيت و "اين نظارت استصوابی دارای 
خرد  شود، اين امر توهين بهاعالم می" مشروعيت

روشن مردم ايران و حاکی از آن است که تماميت 
اين . اين مجلس فاقد صالحيت و مشروعيت است

را از گزاری روش حکومت، مفهوم نهاد قانون
  مضمون خويش تهی کرده است

شود که انتخابات امسال در شرايطی برگزار می
ها شهر در ده ١٣٩٨فرودستان جامعه در آبانماه 

خيابانها ريخته و صورت سراسری بهايران به
کشته داده و  ١۵٠٠براساس آخرين آمار تائيد نشده 

خواهان تغييرات اساسی در حکومت گشته و حقوق 
بهبود شرايط زندگی خويش را مطالبه  دموکراتيک و

جواب اين مردم با گلوله از زمين و هوا . اندکرده
داری جمهوری اسالمی رژيم سرمايه +. بوده است

که چهار نعل برای تحقق سياست نئوليبراليسم 
تازند در مقابل طغيان مردم جلو میامپرياليستی به

واهند ايستادند و تهديد کردند که آنها را دستجمعی خ
چشمان و "بند هنوز ادامه دارد و بگير و به. کشت

ای در پی جاسوسی و شکار ساير شاه خامنه" گوشان
انتخابات فرمايشی دوره يازدهم . مبارزان هستند

مجلس بايد براين جنايات که حتی آمار کشتگانش 
هيچکس در ايران . هنوز روشن نيست، پرده افکند

. دم ايران نيستمرپاسخگوی اين جنايات نسبت به
اين رژيم مدتهاست که های اعتماد کم مردم بهپايه

صورت فروريخته و امروز اين واقعيت نهفته به
مسالمت آميز و يا قهری در هر لحظه و در 

  .کندهرگوشه، در آتيه با تداوم بيشتر بروز می
گزاری در ايران در انتخابات يازدهمين دوره قانون

امپرياليسم آمريکا با گيرد که زمانی صورت می
پشتوانه صهيونيسم جهانی سردار قاسم سليمانی يک 

المللی مقام ارشد نظامی در ايران را در فرودگاه بين
بغداد، با ماموريت ديپلماتيک، در حاليکه مهمان 
رسمی دولت عراق بوده و برای رفع تشنج و تدارک 
مذاکره با دولت عربستان سعودی به عراق رفته 

صورت غيرقانونی، جنايتکارانه را، بهبوده است 
برای جلوگيری از صلح و آرامش در منطقه ترور 

اين اقدام که  . کندرسمی کرده و آنرا رسما اعالم می
-مورد تنفر عموم مردم جهان و ايران واقع شد، به

اين اقدام . اعتراض عمومی در جهان منجر گشت

 سابقه که نقض حق حاکميتدولتی و بی -تروريستی
ملی ايران و ادامه نقض تماميت ارضی ايران است، 

های خودفروخته و تنها مورد تائيد ايرانی
وطنفروشی است که تفاوت ميان ايران و جمهوری 

خواهند فهمند و يا نمیداری اسالمی را نمیسرمايه
کردند که امپرياليسم و فهمند و آرزوی آن را میبه

آن ا استناد بهتراشد که فردا بصهيونيسم بدعتی به
مردم . تجاوز رسمی عليه ايران اقدام نمايدبتواند به

شرافتمند ايران با تظاهرات ميليونی نشان دادند که 
دست خواهان آن نيستند که  سرنوشت کشورشان به

خواهند بدون آنها می. ترامپ و نتانياهو تعيين شود
شرمانه اجنبی خودشان با اين رژيم تبهکار دخالت بی

مردم ايران ستون پنجم . سد تعيين تکليف نمايندو فا
شوند و آن نوع سرنگونی را آمريکا نيستند و نمی

طلبند که آنها و اپوزيسيون خودفروخته ايران از نمی
حضور ميليونی مردم در اين . کنندآن دفاع می

اعتراضاِت افتخار آفرين و همانگونه که  خود آنرا 
های خود آنرا پرچم برزبان آوردند و در پالکاتها و

. کردند، حمايت از رژيم نبودحمل کرده و بيان می
امپرياليسم و صهيونيسم در همين امر بود که به

. منطقه ضربه  وارد آورد ومحاسباتش را برهم زد
شرکت عظيم مردم در اين تظاهرات، مرز روشنی 
ميان ايرانيانی کشيد که خواهان ايرانی بدون اين 

، مستقل، آباد، آزاد، حاکميت، غيرمذهبی
دموکراتيک و خلقی، ضدامپرياليست و 
ضدصهيونيست هستند و دخالت بيگانگان در 
سرنوشت ملت ايران را محکوم کرده در مقابلش 
يکپارچه ايستادگی خواهند کرد و ايرانيان 

-خودفروخته و ذليلی که خواهان تجاوز آمريکا به
 ايران و ترور مقامات قانونی و رسمی حاکم بر
ايران هستند تا اين ترور کنونی به تروری به وسعت 

سرزمين ايران بدل شود، آنها کوچکترين تجاوز به
مردم . حقی برای ايران و ملت ايران قائل نيستند

 –ايران دشمن اين جبهه براندازی آمريکائی 
باشند که فعاالنه از شرکت در صهيونيستی می

طفره نمايشات ضدجنگ مردم جهان برعليه ايران 
کشی و اطالعيه و تبليغات در رفتند و با عربده

های اجتماعی مردم را فرا خواندند در اين شبکه
مبارزات ضد جنگ و تجاوز و تحريم برضد ايران 
شرکت نکنند و شرکت در اين اعتراضات را 
موذيانه حمايت از سرکوبهای سپاه پاسداران جلوه 

توگوئی نتانياهو ترامپ سرکوبگر و . دادند
هم اکنون دو جبهه روشن در . تروريست نيستند

جبهه انقالبی خلقی ايران که . مقابل هم قرار دارند
برضد ارتجاع داخلی و امپرياليسم و صهيونيسم 

رزمد و جبهه همدستان امپرياليسم و بيرونی می
صهيونيسم که با پنهان کردن خويش پشت کوهی از 

 آنندفساد و تبهکاری جمهوری اسالمی در پی
هيوالی ديگری در ايران بر سر کار آورند تا منافع 

  .امپرياليسم و صهيونيسم را تامين کند
بعد از نماز جمعه  یها خطبهدر  یا خامنه  هللاآيت

با را فرا خواند مردم ترور سردار قاسم سليمانی، 
شرکت  نيشور و شوق در انتخابات شرکت کنند و ا

  .ستدان" رانيعامل اقتدار ملت ا نيمهمتر"را 
 نهيزم نيمبادا دشمن در ا"مردم در انتخابات 

  ."خواسته خود را محقق کند
کند که ای يا هنوز نفهميده و يا تجاهل میآقای خامنه

شرکت ميليونی مردم در اين تظاهرات که تودهنی 

امپرياليسم، صهيونيسم و جبهه ايرانيان محکمی به
خودفروخته داخل و خارج بود، در حمايت از رژيم 

داری جمهوری اسالمی صورت نگرفته  رمايهس
وی . رسد که وی دچار توهم باشدنظر نمیبه. است

خواهد از نفرت ضد بيگانه مردم ايران ولی می
جان و رنگ صحنه بیسازد تا آنها را بهابزاری به

اين سياست عوامفريبانه .  روباخته حاکميت بکشاند
مردم فهم و شرافت و غرور ملی رهبر، توهين به

برعکس مردم ايران بايد از شرکت در . ماست
انتخابات خودداری کنند و نشان دهند که اعتراض 

تحريم ايران و تحقير غرور تجاوز آمريکا بهآنها به
. حاکمان کنونی نداردملی هموطنان ما، ربطی به

ای نتوانست و نخواست از اين بخت آقای خامنه
وی داده شده پاس تروريسم آمريکا بهمجددی که به

حقوق مردم ايران احترام بگذارد و از راه بود تا به
عقب برگردد و در نظام رفته حتی چند گامی به

سرکوب خويش تجديد نظری بکند، استفاده نمايد، 
برعکس وی مجددا در پی فريب و سرکوب مردم، 
تشديد و استمرار خفقان است که منافع ملی ايران را 

 .  کندتهديد می
نکات برشمرده فوق، حزب کار ايران جه بهبا تو

انتخابات غيردموکراتيک و ضد مردمی ) توفان(
دوره يازدهم را تحريم کرده و حاضر نيست 

داری ی اين رژيم سرمايهمشروعيت نداشته
حزب ما . رسميت بشناسدجمهوری اسالمی را به

ای و خامنهکند بار ديگر ملت ايران بهتوصيه می
ان دهد که شرکتش دولت موازی نشحکام کنونی و 

در تظاهرات ميليونی حمايت از رژيم نبوده و نيست 
و عدم شرکتش در انتخابات اعالم محکوميت اين 

اين تحريم و محکوميت انتخابات بايد . باشدرژيم می
بايد . فعاالنه و همراه با تبليغات وسيع صورت گيرد

-هاز همه مردم خواست که در روز انتخابات در خان
اين اقدام دارای نتايج . های خود بمانند و بيرون نيايند

  :زيرين است
  .شودقدرت مردم نشان داده می

شود امکانات تبليغاتی رژيم کاهش يافته و مجبور می
-تقلبات را افزايش دهد که دستش را بيشتر باز می

  .کند
کند و خيابانهای خلوت روحيه مردم را تقويت می

واهد شد که در انتخابات موجب شرمساری کسانی خ
  .اندشرکت کرده

عدم حضور مردم در خيابانها و عدم شرکتشان در 
شکند و از دهی، روحيه عمال رژيم را درهم میرای

نظر حزب ما، اين مبارزه يک مبارزه فعال در 
  .آيدحساب میعرصه نبرد روانی به

حزب ما هرگز به اين رژيم مشروعيت نخواهد داد و 
ما سرنگونی . رژيم شرکت نخواهد کرد در انتخابات

 - رژيم را وظيفه مردم ايران و نه جبهه امپرياليسم
. دانيمصهيونيسم و ايرانيان خودفروخته متحد آنها می

حزب ما بر آن است که بايد از اين فرصت که تا 
پاکيزگی جنبش ضداستبدادی و ملی حدود زيادی به

يان شده است و خط تمايز م  مردم ميهن ما بدل
دوستان و دشمنان مردم کشيده شده است، استفاده 
کرد و نهضتی ملی و دموکراتيک بر اساس منافع 

حاکميت ضددموکرات کنونی برضد ملی کشورمان، 
ايجاد کرد و مردم را در آن متحد نمود تا از 

 هایلقمهکشورهای منطقه به فروپاشی ايران و تقسيم
  ٣ادامه در صفحه  ...قابل بلع برای

 دست مردم ايرانه، بیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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  ...تخابات آنها راتحريمان
  .امپرياليسم و صهيونيسم جلو گيری شود

***  
  ....تحوالت ايران بر بستر

-ضمانت آنرا در اثر شرکت در جنگهای خانمان
-برانداز کره، ويتنام، کامبوج و الئوس و تقبل هزينه

چاپ دالرهای اضافی از های گزاف اين جنگها با 
ه طال بود، بين برد، دالری که ديگر فاقد پشتوان

لرزه دولت نيکسون را از خطری که در راه بود به
وی برای نجات بانک مرکزی که ذخاير . در آورد

طال داشت، دالر را از طال جدا کرد و آنرا مواج 
نمود تا ارزش آن در بازار رقابت اقتصادِی عرضه 

ممالک دولت آمريکا با فشار به. و تقاضا تعيين شود
عربستان سعودی، آنها مه بهخيز و مهمتر از هنفت

کند، مجبور را با اين وعده که امنيت آنها را حفظ می
اين وسيله از فروشد تا بهدالر بهکرد که نفتش را به

ای برای دالر بدون پشتوانه ثروت ديگران پشتوانه
دالر و تاکيد بر اين امر فروش نفت به. خود تهيه کند

جهانی است، که دالر تنها وسيله معتبر مبادالت 
آمريکا داد که بر نظام بانکی و مالی جهانی قدرتی به

. چنگ اندازد و استيالی دالر برجهان را تثبيت کند
ميدان آمد، فاقد عنوان رقيب دالر بهيورو که به

اهرمهائی است که آمريکا برای حفظ سلطه دالر در 
زمانيکه معمر قذافی و صدام حسين . دست دارد

فروشند زمينه يورو بهخود را به تصميم گرفتند نفت
اشغال امپرياليسم کشورهايشان مهيا شد و بهتجاوز به
اشغال اين کشورها در واقع تسلط دالر را . درآمدند

جمهوری اسالمی ايران نيز . در دنيا حفظ کرد
تصميم گرفت نفت ايران را در کنار دالر به يورو 

ايش فروش رساند و اين امر خشم آمريکا را افزبه
تنها اعتبار يورو را داده است، زيرا اين سياست نه

منزله کند، بلکه پايه سلطه دالر را بهزياد می
در کنار . گرداندقدرتمندترين ارز جهانی متزلزل می

-سلطه دالر، مقاومتی جهانی بهاين يورِش ايران به
رهبری جمهوری چين و در همکاری با فدراسيون 

ای جنوبی، برزيل و پاره روسيه و هندوستان، آفريق
-ممالک ديگر در جهان از جمله آمريکای التين به

سلطه دالر که مانند خرچنگی اقتصاد وجود آمده تا به
پاره صورت کاغذجهان را در چنگ گرفته است و به

ساعتی در صندوق ذخاير ارزی کشورها و بمب
، انجام معامالت پاياپای. قرار دارد، خاتمه دهد

شده  یجهان یکه عضو سبد ارز ینيرز چمبادله با ا
 ا،يآس یربنائيز یگذارهيبانک سرما سياست، تاس

منطقه آزاد  سيتاس ،یشانگها یسازمان همکار
گروه  جاديو ا ايوروآسي یاقتصا هياتحاد نيب یتجار

عضو (نوظهور یاقتصاد یاز قدرتها کسيبر
از ) یجنوب یقايو آفر نيهند، چ ه،يروس ل،يبرز

ئی هستند که دولت چين برای مقابله با جمله ابزارها
دالر برپا ساخته که بسياری از ممالک که زير بار 

. کننداند از آن حمايت میفشار دالر کمر خم کرده
-برای امپرياليسم آمريکا که در بسياری از عرصه

مانده و برای تقويت اقتصاد های اقتصادی عقب
سازمان تجارت " محترم"نقض قواعد خويش به

" احترام و مقدِس "انی پرداخته و اصول مورد جه
سياسِت اقتصادی نئوليبرالی را در مورد کشور 

دور خود خودش ملغی کرده است، مجبور شده به

. ديواری گمرکی بکشد و از توليد داخلی حمايت کند
آيد که آمريکا در چنين شرايطی دوچندان الزم می

-به تجاوز نظامی و همبرای حفظ سلطه دالر هم به
سازی تجاوز نظامی است تکيه کند تحريم که زمينه

-کلفتی بهو آنرا در جهان با افسارگسيختگی و گردن
سياست تجاوزگرانه آمريکا در مورد . پيش برد

خاورميانه و ايران بخشی از اين سياست حياتی، 
عمومی و راهبردی اين کشور است و بايد بر زمينه 

آمريکا . گيرد اين متن مورد ارزيابی سياسی قرار
شاهد است که جاده ابريشم چين تمام تسلط آمريکا بر 

های دريائی را دور زده است و درياها و تنگه
-کاالهای چينی و شرق آسيا حدود ده روز زودتر به

رسند تا از راه دريائی که زير بازارهای اروپائی می
با اين سياسِت . سلطه و کنترل آمريکا بود و هست

محاسبات اقتصادی و سياسی و  اقتصادی، تمام
های جهانی تجاری جهان و حتی درآمد بيمه

کشتيرانی که در دست امپرياليستهاست برهم خورده 
همين دليل آمريکا دشمن سرسخت جاده به. است

سمت اروپا را ابريشم است و پيشرفت اين جاده به
از آنجا که ايران کشوری است که با . تابدبرنمی

کشور ديگر مجاور  ١۵ريائی با محاسبه مرزهای د
کند است و دريای خزر را به خليج فارس وصل می

و با توجه به اينکه بيش از دوهزار کيلومتر طول 
جاده ابريشم را در درون خود جاداده و بر نفت و 
گاز خاورميانه نظارت دارد و با اعالم آمادگی برای 

د، کنمبادله نفت به ارز يورو سلطه دالر را تهديد می
عنوان مهره مهمی در معادالت سياسی امپرياليسم به

آمريکا بوده و منطقه حياتی وی از دوران جيمی 
راحتی دست از سر آيد و آنها بهحساب میکارتر به

دشمنی آمريکا با مردم ايران . دارندايران برنمی
ادبانه و يا نوع برخورد بیاستراتژيک است و به

. ی ايران ربطی نداردموقرانه اين يا عامل حکومت
نشانده و نوکرمنش را آمريکا فقط يک ايران دست

در . رقصدپذيرد که در همه زمينها به ساز آنها بهمی
بندی مهمی رخ داده که هنوز در دنيای کنونی جبهه

ملتها و کشورهای تحت سلطه برای . جريان است
حفظ استقالل و تماميت ارضی و حق حاکميت ملی 

انعت از ويرانی خود، برای حفظ خويش، برای مم
آبادانی، رفاه و آسايش خويش ناچارند به استيالی 

پاس امپرياليسم آمريکا به. دالر در جهان خاتمه دهند
اين موقعيت مصنوعِی اقتصادی که آنرا با قدرت 

کند، همه دستآوردها و ثروت ساير نظامی حفظ می
- ممالک را از طريق دالر بی پشتوانه مصادره می

-کوهی از دالر بیذخاير ارزی ممالک به. ندک
پشتوانه تبديل شده که کسی جرات آنرا ندارد 

بازار بريزد و از دست آن دالرهای خود را به
خالص شود، زيرا اقتصاد جهانی در اثر غرق شدن 

پاشد و بازار در زير کوه دالرهای کاغذی درهم می
. شوندارزش میيکشبه همه ذخاير دالر جهانی بی

روند، زيرا هوا میگردند وبهثروت کشورها دود می
آمريکا . ثروت واقعی به آمريکا منتقل شده است

اجناس و خدمات ساير ممالک را رايگان دريافت 
اين توحشی است که در جهان حاکم . کرده است

آمريکا برای حفظ امپراتوری دالر در همه جا . است
خيز پايگاه نظامی تاسيس کرده و در مناطق نفت

جهان سرباز پياده نموده و قصد خروج ازاين 
حضور آنها در ايران نيز از جمله . کشورها را ندارد

با نيت حفظ سلطه دالر و نابودی کشور ما صورت 
پا خواسته و خواهان امروز مردم عراق به. گيردمی

خروج اشغالگران از سرزمين عراق هستند، ولی 
خاک عراق را کند که صراحت اعالم میآمريکا به
-وزير قبلی عراق را تهديد بهکند و نخستترک نمی

ترور کرد و افزود اگر عراق قراردادش را با چين 
در مورد بازسازی مجدد عراق ملغی نسازد وی 
يعنی ترامپ ميلياردها دالر ذخاير ارزی و طالی 

عنوان خسارت جنگی بابت عراق در آمريکا را به
د و عراق را غرامت جنگ مصادره خواهد نمو

آيا اين سخنان به گوش . تحريم اقتصادی خواهد کرد
تنها خاک عراق را ترک آيد؟ آنها نهشما آشنا نمی

کنند و نفت سوريه را نيز ضميمه سفره خود نمی
نشانده و همدست اند، عازم کردستان دستکرده

عراق هم هستند تا در آنجا بزرگترين تجاوز به
نه را با نقض تماميت پايگاههای نظامی خاورميا

ارضی و حق حاکميت ملی عراق عليرغم مخالفت 
 ١۴دولت مرکزی، بسازند که يکی از آنها در 

کشور ما با کيلومتری مرز ايران برای تجاوز به
ابزار ُکردهای ناسيونال شونيست برای تجزيه ايران 

ارتش آزاد "با نام " ایسوريه"و ايجاد اپوزيسيون 
-ی همه دنيا را از اين ببعد بهداعشها. است" ايران

سمت ايران از طريق کردستان عراق و همدستان 
ايرانی آنها برای تجزيه و اشغال کشورمان سوق 

. هم اکنون اين سياست در حال اجراست. خواهند داد
رويدادهای منطقه و ايران را بايد در متن چنين 
. تحوالت استراتژيک مورد بررسی قرار داد

وخته ايران که خواهان تحريم و اپوزيسيون خودفر
ايران است و ترور سردار تجاوز آمريکا نسبت به

کند، با گذاری نوين تائيد میقاسم سليمانی را با بدعت
-ترور ساير مقامات ايرانی توسط ارتش آمريکا به

المللی عنوان بدعتی تازه در روابط ديپلماتيک بين
بليغ دروغ تاين خودفروختگان به. نيز موافق است

کنند که آمريکا قصد دارد در ايران دموکراسی و می
واقعيت اين است که آمريکا به . حقوق بشر بياورد

سکوی پرش ايران برای تسلط امپراتوری دالر، 
نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از عربستان 

اسارت کشيدن سعودی، جنگ با چين و روسيه و به
مبارزه  در اين. کشورهای منطقه نياز حياتی دارد

هرکس همدست آمريکا برای سرنگونی رژيم 
جمهوری اسالمی و تحريم مردم ايران است، برنقش 
مردم ايران که خود بايد سرنوشت خويش را تعيين 

-ها میکنند چشم پوشيده است، زيرا اين خودفروخته
ميدان آيند سرنگونی دانند که اگر مردم ايران به

ا با مبارزه داری جمهوری اسالمی ررژيم سرمايه
برضد امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه پيوند 
خواهند زد و در کنار ملتهای عرب و ترک برای 
اخراج امپرياليسم و صهيونيسم از منطقه قرار 

مضمون سياست سرنگونی . خواهند گرفت
اپوزيسيون خودفروخته ايران مضمونی امپرياليستی 

ح از تواند شهر ارواآور است که فقط میو اسارت
سياستهای تجاوزکارانه و . جای بگذاردايران به

منطقه نيز اتفاقی نبوده و  اشغالگرانه آمريکا در
نيروی اجتماعی در آينده  کدامصرفنظر از اينکه 

ايران برسرکار آيد، امپرياليسم در همکاری با 
بزرگ اسرائيلی برای حفظ  صهيونيسم و کردستان

  ۴فحه  ادامه در ص... سلطه دالر در منطقه

و حق  ناقض حقوق اساسی انسانهامتجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 مِن شماره يک بشريت استو دش کشورهاملی حاکميت 
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  ....تحوالت ايران بر بستر
شعار ما خروج نيروهای خارجی اشغالگر . ماندمی

  .    از خاور ميانه و نزديک است
***  

  ...جنبش دانشجوئی ايران
ای منطقی ياری آنها آمدند و خواستهصهيونيستی به 

اوليه اعتراضات که خواهان رسيدگی به اين 
دولت وضعيت و استعفای مسئولين و پاسخگوئی 

رئيس جمهور آمريکا . الشعاع قرار دادندبودند، تحت
يکباره  سودايش کسی ترديد ندارد بهکه در بی

اين کارشناس زبان فارسی از کار در آمد و به
اپوزيسيون خودفروخته ندا داد که جلو بروند و 

اين اقدام . نترسند زيرا آمريکا پشت آنها را دارد
اين شد که اين ا منجر بهگرانه آمريکسفيهانه و مداخله

عده در ايران منفرد شدند و با پرچم آمريکاپرستی 
خوردگان و يا فريب. ای خزيدندگوشهبه

پرووکاتورهائی که در ميان آنها بودند تصوير قاسم 
سليمانی را پائين کشيدند تا تجاوز به حق حاکميت 
ملی ايران را از طرف آمريکا تائيد کرده و خواهان 

يکا و ترور ساير مقامات رسمی ايران تا تجاوز آمر
چنين اقدامی چيزی . ايران گردندتجاوز کامل به

نيست جز خيانت ملی و تائيد سياست تروريستی و 
اين عده همان . ايراناستعماری امپرياليسم نسبت به

نه غزه، نه "کسانی هستند که با شعار ارتجاعی 
، نه خوانيد نه غزهبه" (لبنان، جانم فدای ايران

- قبال به) توفان -ايران سوريه، نه لبنان حمله کنيد به
خيابانها آمده بودند و ثمری از اين شعار ضدانقالبی 

  . نبردند
- جنبش دانشجوئی ايران دارای سنت انقالبی و سابقه

نخستين شهدای قهرمان دانشگاه تهران . داری است
در آستانه ورود نيکسون معاون رئيس جمهور 

مرداد  ٢٨رای ارزيابی از نتايج کودتای آمريکا که ب
نيا، شريعت رضوی و ايران آمده بود رفقا بزرگبه

کودتا و ورود قندچی بودند که در اعتراض به
از آن روز، . دست شاِه وقت، قربانی شدندنيکسون به

در طی تاريخ روز دانشجو  ١٣٣٢آم آذر ١۶روز 
ان دانشجويان اير. امروز استمعاصر ايران تا به

هر سال اين روز را چه در زمان شاه و چه در 
داری اسالمی، گرامی داشتند زمان جمهوری سرمايه

پرستان با موذيگری تالش کردند و حتی زمانيکه شاه
تير را که در آن سرکوب و کشتار  ١٨روز 

دست جمهوری اسالمی صورت دانشجويان به
گرفت، روز دانشجو مطرح کنند تا خاطره جنايت 

آمريکا از ميان برود، دانشجويان انقالبی  شاه و
تعدادی از . دانشگاههای ايران آنرا نپذيرفتند

دانشجويان ايران که پيرو خط مشی چريکی اعم از 
مبارزه فدائی و مجاهد بودند، با ايمان به

ضدامپرياليستی جان خويش را در راه آزادی و 
درستی خط آنها به. استقالل وطنشان فدا کردند

-ميان خود با امپرياليسم و صهيونيسم می روشنی
اين است سنت انقالبی دانشگاههای ايران که . کشيدند

همواره الهام بخش دانشجويان در مبارزه 
ضدامپرياليستی ضدصهيونيستی و ضد سطنتی بوده 
و مبارزه آنها را در کنار ملت ايران و ملت فلسطين 

نماد  پرچم آمريکا برای اين انقالبيون. دادقرار می
استعمار و سرکوبگری ملتهای جهان بود و وقتی اين 

آتش کشيدند و سفارتخانه پرچم را در ويتنام به
آمريکا در سايگون را فتح کردند، ملتهای جهان 

ملت آمريکا تلقی شادی نمودند و هرگز آنرا توهين به
نکردند، زيرا نيروهای انقالبی آمريکا هم آگاه هستند 

شود بوی مرگ کا افراشته میکه هر جا پرچم آمري
دانشجويان ايرانی . گيردو نيستی همه جا را فرامی

دانند که پرچم اسرائيل پرچم يک دانستند و میمی
دولت نژادپرست و غاصب است که با نسل کشی، 
سرزمينهای فلسطينی را اشغال کرده است، نابودی 

-اين پرچم دفاع از خلق فلسطين و طبيعتا توهين به
  .م است و بايد باشدصهيونيس

در اين نمايشات اعتراضی مخلوطی از شعارها 
مطرح بود که از شعارهای درست نظير خواست 
پاسخگوئی از دولت و يا استعفای مقامات مسئول 

شد، خواست افشاءگرانه و صحيح دولتی شروع می
در تکميل " مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر"

مجاهد، پهلوی "ر شعارهای قبلی دانشجويان مبنی ب
شعارهای گرديد و بهمطرح می" دو دشمن آزادی

رژيم اسالمی  سرنگونیافراطی و فراخوانی مردم به
شد و سرانجام و کسب قدرت سياسی کشيده می

حمايت از تجاوز شعارهای ارتجاعی بود که به
آمريکا و تائيد تروريسم امپرياليسم و دفاع موذيانه 

طبيعی است که در عين کاِر . انجاميداز آمريکا می
گرانه در ميان دانشجويان بايد طوری عمل کرد آگاه

تا عوامل نفوذی صهيونيسم و امپرياليسم در جنبش 
از جمله اين . دانشجوئی شناخته و برمال شوند
دشمن ما همين "شعارهای ارتجاعی يکی اين بود 

حکومت "و يا " جاست، دروغ ميگن آمريکاست
حال به بحث در اين " ئیسپاهی داعش ما شما

  :ها بپردازيمزمينه
نخست اينکه برسر اينکه سپاه پاسداران دولتی 

زند جنايت دست میمافيائی و فاسد تشکيل داده که به
نيازی به بحث طوالنی نيست، ولی سپاه پاسداران 

کشان داعش آن تروريستها و آدم. ايران داعش نيست
ياليستها و المللی و غيرسوری بودند که امپربين

صهيونيستها از سراسر جهان برای سقوط دولت 
سوريه کيش داده قانونی بشار اسد بسيج کرده و به

اتفاقا سردار قاسم سليمانی همين وحوش را . بودند
نابود کرد و کينه امريکا و اسرائيل و متحدان آنها را 

مخلوط کردن دو مسئله . جان خريددر منطقه به
آلود، همدستی ستفاده از آب گلماهيتا متفاوت برای ا

و همراهی روشن با داعش است و نه افشاء داعش و 
طرح اين شعار هم در فردای ترور قاسم سليمانی 

-آمد ترامپ سرداده میهمين منظور برای خوشبه
اين شعار آمريکائی و توجيه تروريسم آمريکا . شود

  .با شعار ارتجاعی ديگری تکميل شد
ه تنها از اين جهت که در ايران امپرياليسم آمريکا ن

مرداد بوده و مسئول ساقط کردن  ٢٨بانی کودتای 
از آن جهت نيز دولت دکتر دمحم مصدق است، بلکه 

که ايران را با عضويت در پيمان بغداد و سپس سنتو 
شاه در خليج فارس و و اعطاء نقش ژاندارمی به

ايران، هزار مستشار نظامی آمريکائی به ۵٠اعزام 
نيمه مستعمره خود بدل کرد، مورد شور ما را بهک

تنها انقالب ايران موفق . نفرت مردم کشور ماست
شد اين دشمنان مردم ايران را که روزانه مترصدند 

ايران بازگردند، از ايران اخراج با ياری آمريکا به
اين امپرياليسم سرانجام با تحريک صدام حسين . کند
ه از گاز سمی عليه ايران ايران و استفادتجاوز بهبه

با تائيد دونالد رامزفلد و رونالد ريگان، نقش 
ای در ايران بازی کرد و امروز هم با جنايتکارانه

مرزهای ايران و افروزی و تجاوز بهتحريم و جنگ
های شوم برای حق حاکميت ملی ميهن ما و دسيسه

تجزيه ايران در کردستان و اهواز دشمن سوگند 
امريکا دشمن موهومی . ايران استخورده مردم 

نيست، دشمن واقعی است و به آن سالهاست عمل 
شوند دروغ متوسل توانند بهکند و تنها کسانی میمی

. آنها الصاق کردشود نسبت عدم آگاهی را بهکه نمی
يکباره تاريخ ايران را محو کرد و شود بهنمی

امپرياليسم . تاريخی من در آوردی از آن ساخت
تنها دشمن ايران است، بلکه دشمن درجه ريکا نهآم

يک بشريت و خطرناکترين هيوالئی است که تاريخ 
تواند دشمن بشريت نمی. خود ديده استتاکنون به

رئيس جمهور آمريکا چندين بار . دشمن ايران نباشد
ملت ايران را ملت تروريست ناميده و اعالم کرده 

را نابود است ميراث باستانی و فرهنگی ايران 
فراموش نکنيم همين کار را در ليبی، . خواهد کرد

کنند، اند و میعراق، سوريه، افغانستان و يمن کرده
نابودی هويت ملی و حس ميهندوستی شرط استيال 
بر ايران است و حرفشان صرفا يک ادعای توخالی 

گويد کسانی آنکس که در اينجا دروغ می. نيست
ت آگاه ايران الالئی هستند که قصد دارند برای مل

خوانند و تمام دستآوردهای مثبت انقالب بهمن را به
ايران هموار نيز خنثی کنند تا راه ورود آمريکا به

داری البته روشن است که جمهوری سرمايه. شود
اسالمی دشمن مردم ايران است، ولی کسانی که با 
تکيه بر اين واقعيت آنرا تنها با نيت تبرئه سياست 

کنند، جويانه و تجاوزگرانه آمريکا طرح میمداخله
خواهند با حضور آنها می. دوستان مردم ايران نيستند

عفريت آمريکا در ايران، بر رژيم جمهوری اسالمی 
غلبه کنند که روشن است اين امر يک خيانت ملی 

ناگفته پيداست چه از نظر تئوری مارکسيستی . است
، وقتی دشمن لنينيستی و چه از نظر سياست عملی -

خارجی برای تسخير يک کشور جدا تدارک ديده و 
کند، بايد تضاد عمده را يورش اقدام میسرانجام به

ای تشخيص داد و نيروهای مردمی را در جبهه
وسيع برای دفع دشمن خارجی و حفظ استقالل و 
تماميت ارضی ايران و آنهم نه بعد از اينکه کار از 

سرنگونی رژيم . کار گذشته است، بسيج کرد
داری جمهوری اسالمی در ايران غيراشغالی سرمايه

مراتب و فارغ از خطر تهديد و تجاوز خارجی به
-مراتب روشنهای طبقاتی آن بهتر است و جنبهسهل

يابد تا در يک ايران فروپاشيده و تر تبلور می
دست مشتی خودفروش ايرانی مخروبه که رژيمش به

يونيسم نابود شده و همه و ياری امپرياليسم و صه
رهبرانش به سبک سياق ترور قاسم سليمانی ترور 

  .اندشده
اند و با نظر حزب ما اين قبيل شعارها ارتجاعیبه

های سلطنت، مجاهد و ماندهموذيگری توسط پس
های اسرائيلی نظير حزب کمونيست دارودسته

-طلب در ايران تبليغ میکارگری، جريانهای تجزيه
د اين جاسوسان را جنبش انقالبی دانشجوئی باي. شوند

  .صفوف خود طرد کنددر ايران از ميان 
شعارهائی نيز بودند و هستند که گرچه مضمونی 

ای انقالبی داشته و با نيت سرنگونی رژيم با کينه
گردند، ولی بايد توجه داشت که عميق بيان می

 يک مبارزه نابرابر و بدونفراخواندن مردم به
تحقق اين  آمادگی ر حاليکه توده عظيم مردمدورنما د

  ۵ادامه در صفحه  …نداشته  را فعال هدف
  

 کندتغيير میو دولت با تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب 
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  ...جنبش دانشجوئی ايران
تنها خودبخودی و فاقد رهبری است، تنها و جنبش 

هدر دادن توان و نيروی انقالبی مردم است و به
مبارزه انقالبی و کسب . آوردبار نمینتيجه مثبتی به

-ازيچه دست نيروهای بیقدرت سياسی نبايد ب
حوصله، شتابزده و از روی نااميدی فعال، انجام 

مبارزه برای خودکشی نيست برای کسب . گيرد
اين مبارزه بايد با حساب، با . قدرت سياسی است

ريزی شده در شرايط صورت برنامهخونسردی و به
بياموزيم که انقالب . طغيان مردمی صورت گيرد
مسلح نيست، کار توده  ماجراجوئی و کار گروههای

پيروزی در اين مبارزه مشروط . عظيم مردم است
داشتن تشکلی انقالبی با تجربه و مورد اعتماد به

های مردم بوده تا بتواند نقش رهبری انقالب را توده
انقالب قمار نيست که سرنوشت آنرا بشود . بازی کند

اين . به دست اتفاقات و ماجراجوئی گروهکها سپرد
که با نيت خوب " انقالبی"بايد با شعارهای  است که
-شوند نيزبرخورد انتقادی داشت و از دامنبيان می
 .آن خودداری کردزدن به

***  
   ...داری تضادهای سرمايه

تصوير معيوبی از مبارزه ملتها و کشورها برضد 
امپرياليسم آمريکا، برضد تهاجم وحشيانه 

لت نئوليبراليسم به اين کشورها، برضد دخا
افسارگسيخته امپرياليسم آمريکا و متحدانش در امور 

کينه اين عده . داخلی اين ممالک ترسيم کنند
برضدامپرياليسم روس و چين کينه ضدامپرياليستی 
نيست، محبت به امپرياليسم آمريکا و متحدان آن 

ايران و اين عده از ورود کاالهای چينی به. است
ند ولی اگر ساير ممالک جهان دست برشکايت دار

- امپرياليسم آمريکا همه کاالهای بنجل خود را به
کرد وجدان ايران سرازير کند که در زمان شاه می

هين جهت به. شودمعذب نمی" وطنپرستان"اين 
کنفرانس نشان داد که امپرياليسم آمريکا دشمن 

ترين شماره يک بشريت و قدرتمندترين و وحشی
نخست پوزه اين قدرت جهانی است و بايد در درجه 

سوء استفاده و يا استفاده . خاک ماليدامپرياليسم را به
ساير امپرياليستها از اين تشديد تضادها امری 
غيرطبيعی نبوده و محصول تشديد اين مبارزه در 
سطح جهانی ومبارزه ملتها، خلقها، دولتها برای 

چنانچه . حفظ استقالل و تماميت ارضی خود است
ع از حق حاکميت ملی و تماميت هدف از مبارزه دفا

-ارضی اين ممالک باشد تضادهای فرعی تحت
. گيرندالشعاع تضادهای تعيين کننده جهانی قرار می

  : کنفرانس در اين زمينه نوشت
دليل زير بنای اقتصادی و مالی و وسعت آمريکا، به"

دالر " اسلحه"دليل هآن، بکشورها و مناطق وابسته به
دليل هآن در سراسر جهان، ب و پايگاههای نظامی

قدرتهای غربی توانايی مداوم در تحميل اراده خود به
از طريق ناتو و صرف هزينه نظامی که بيش از 
مجموع اعضای ديگر است، بزرگترين قدرت 

جنون آمريکا  . گر در جهان استامپرياليستی سلطه
قدرتی تجاوزگر و جنگ  از ویبرای حفظ آنچه که 

به جسارت و نقض ، آمريکا را تساخته اسافروز 
از سوی ديگر، چين با . موازين جهانی کشانده است

داری و نتجتا رشد زير بنای فنی کامالً مدرن سرمايه
اقتصادی و  سطح انباشت سرمايه  سريع  صنعتی و

 ظرفيت بالقوهو گسترش اقتصادی حاصل از آن و 
گرفتن از آمريکا، يک قدرت امپرياليستی برای پيشی

تواند طرح تقسيم مجدد جهان خاسته است که نمینو
چين تالش دارد . را در برنامه کار خود نداشته باشد

که تجهيزات نظامی خود را مطابق با اين طرح 
تنش بين آمريکا و چين و همچنين . تکامل دهد

درگيری بين ديگران از جمله جنگهای نيابتی برای 
ورهای حفظ آنچه در اختيار دارند و با هزينه کش

ها همه قارههم اکنون به ،دهندديگر آنرا گسترش می
  .کشانده شده است

امپرياليستی بر اقتصاد جهانی های بينتضادها و تنش
وخامت زندگی و شرايط گذارد و بهتأثير منفی می

زيرا   ،شودهای استثمار شده منجر میکار توده
هدف امپرياليستها استثمار طبقه کارگر و غارت 

  ".ای تحت ستم استخلقه
سرنوشت خلق کرد که برای کنفرانس با توجه به

تعيين سرنوشت خويش حتی تا مرحله جدائی مبارزه 
کند و در اين راه هر روز ملعبه دست يک می

نيروی امپرياليستی و ارتجاعی در جهان بوده و 
  :خورد آوردهای دروغين آنها را میفريب وعده

چ نقطه جهان، هيچ قدرت امپرياليستی در هي"
است،  دوست  گاه برخوردگرهمنجمله در مناطقی که 
های آنها برای وعده. تواند باشدکارگران و خلقها نمی

خلقها، و برای نمونه کمک اقتصادی و سياسی به
، فقط دروغهای ارمغان استقالل و دموکراسی

آنها همه انحصارگران قلدر و . بزرگی هستند
صرفنظر از آنچه  تند واستثمارکننده و غارتگرهس

هزينه مردم فکرکسب سود بههدهند فقط بکه قول می
و گسترش مناطق تحت نفوذ با وابسته کردن ملتها 

  .خوداندبه
ضمن آنکه هيچ امپرياليستی دراستفاده از کوچکترين 
فرصت برای غارت ثروت ملتها و نفوذ اقتصادی و 
سياسی خود از طريق گسترش روابط وابستگی 

ويژه از طريق هکند، امپرياليسم آمريکا بنمی ترديد
اشغال و بکارگيری  يک سری تحريم، محاصره، و

پايگاه نظامی و استفاده از اسرائيل   ٨٠٠بيش از
ای مانند های مرتجع منطقهصهيونيستی و قدرت

عربستان سعودی و کلمبيا، ملتها را مورد تهاجم 
ر در ی اشغالگئآمريکا همچنان نيرو. دهدقرار می

اين تهاجم  با مداخله در . افغانستان و عراق است
سوريه و تحريم عليه کوبا، ونزوئال و ايران ادامه 

آمريکا مدتی است که سفارت خود را از تل . دارد
  .اورشليم منتقل کرده استآويو به

المللی احزاب و سازمانهای کنفرانس بين
همه اين   ICMLPO –مارکسيست لنينيست 

  ".کندحکوم میحمالت را م
ون قيد و شرط از حق همه خلقها و کنفرانس بد سپس
برای تعيين سرنوشت خود، از جمله  ی جهانملتها

، دفاع کرده و مستقلحق تأسيس كشورهای 
همبستگی خود را با همه ملل ستمديده و مبارزات 

کنفرانس در شرايط . ابراز داشت رهايی بخش آنها
ً کنونی حاکم جهانی ع مردم ونزوئال، از حق مدتا

در دفاع از حق حاکميت و تماميت كوبا  ايران،
ارضی خود، مبارزه آنها بر ضد تحريم و جنگ، 
برضد دخالتهای امپرياليسم آمريکا و همدستانش 

کنفرانس حق ملت فلسطين برای . پشتيبانی کرد
آزادی کشورش برضد صهيونيسم را مورد تائيد 

ضد قرار داد و سرکوب ارتجاع منطقه را بر

. ها محکوم کردها، کردها و کشميریفلسطينی
کنفرانس سپس به نتايج تشديد تضادهای امپرياليستی 
پرداخت و بر اين حکم تاريخ تائيد گذارد که يا 
انقالب جلوی جنگ را خواهد گرفت و يا با رشد 

کنفرانس بيان . کشدآتش میفاشيسم جنگ دنيا را به
  :داشت

-ر و سرمايه، بيناين واقعيت که تضاد بين کا"
ها ها و خلقها و بين خود امپرياليستامپرياليست
اين مفهوم است که تجاوزات بهيابد، شدت می

-يابند، و داری امپرياليستی افزايش میسرمايه
چنانچه سير اين . جنگمچنين خطر فاشيسم و ه

رويدادها تغيير نيابند مطمئناً شرايط زندگی طبقه 
  .بدترخواهد شد کارگر و مردم ستمديده

های طبقه کارگر چنانچه طبقه حاکم که خواسته
-کند نتواند بر بحران سرمايهومردم را سرکوب می

يابد غلبه بست آن تعميق میداری که فروپاشی و بن
-آنگاه برای آنها بسيار طبيعی خواهد بود که به کند،

فاشيسم که شکل شديدتر تمايالت ارتجاعی 
های آنگاه تنش.  شوندانحصارگران است متوسل 

جنگ جديد امپرياليستی امپرياليستی منجر بهشديد بين
 .شودمی

با اين حال، اين هم درست است که تمام پيامدهای 
بسيج طبقه کارگر و ملل داری منجر بهمنفی سرمايه
 .شودستمديده می

- ميليون کارگر دست به ٢٠٠در هند چندی پيش 
ما همچون سال در ايران . اعتصاب عمومی زدند

ها هزار نفری گذشته شاهد اعتصابات و بسيج ده
-در اروپا تعداد اعتصابات رو به. کارگران بوديم

افزايش است، در آمريکا ما طی دو سال گذشته 
چندين اعتصاب مشاهده کرديم که اعتصاب کارگران 

طبقه کارگر، پس از . فلزات آخرين نمونه آن است
قرار دارد که  مدت طوالنی رکود، در وضعيتی

 اين امر در اعتصابات و. زندبسيج تازه میدست به
چند در  های گوناگون، هراقدامات متعدد در اندازه

  .شودغيرمتحد، مشاهده میصورت بهسطح ملی 
ما همچنين در ماه اکتبر شاهد بروز جنبشهای 

هائی که ناشی از نتايج مردمی بسياری بوديم، جنبش
رکوب توسط نيروهای داری و سمخرب سرمايه

ها در بسياری از کشورها، اين جنبش. ارتجاعی بود
نمايش گذاشتند و هقيام را بتمايل تبديل شدن به

در بورکينا فاسو، . خود گرفتندهخصلت سياسی ب
در . سال پيش کودتای نظامی را خنثی کردند ٤مردم 

 در الجزاير،. سودان عمر البشير بزير کشيده شد
استعفا شد و بعداً فليقه مجبور بهعبدالعزيز بوت

نخست وزير حريری . نامزدی خود را کنار گذاشت
 عراق در کشورش نخست وزير. در لبنان استعفا داد

دولت خود را ، شيلی رئيس کشور داد، در ءاستعفا
برکنار کرد، در اکوادور رئيس جمهور مورنو 

را بسته رياضت اقتصادی خود  پيشنهاد شد مجبور
در هائيتی، عراق، هندوراس، گينه و . لغو نمايد

تواند نمی ،قيام زدندهدست بغيره مبارزه مردمی که 
های مردمی که طبقه تعداد خيزش. سرکوب شود

کارگر در آن شرکت وسيع دارد در حال افزايش 
  .است

قيام طبقه کارگر و مردم برعليه غارت و ستم توسط 
کردن امپرياليستها و انحصارات  تنها راه متوقف 

 ها، تنها راهجان و زندگی تودهتجاوز سرمايه به
  ۶ادامه در صفحه ...فاشيسم خطر جلوگيری از

  

 امپرياليست آمريکا در جهان، سرمنشاء همه فجايع است  آفرينیِ ايجاد ناامنی، تشنج و حادثه



   ،  

  ۶صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  اسفند ٢۴٠شماره         

   ...داری تضادهای سرمايه 
 .جنگ، و تنها راه رهايی ملی و اجتماعی استو 

تواند سوسيال رفرميسم در حال ابطال است زيرا نمی
طبقه کارگر و مردم وفادار  رشد هجنبش رو ببه
اين کامال طبيعی است که تاثير آرام بخشی . ندبما

اصالح طلبی که مضمون  آن سازش بين مبارزات 
عينا انقالبی مردمی و نيروهای ارتجاعی است، در 

  .هم شکسته شود
خواند کنفرانس ما، کارگران همه کشورها را فرا می

 :که
-تنها نسخه برای رهايی ما، همانا مبارزه با سرمايه

گونه توقعی ازهيچ جناحی از داری بدون هيچ
بورژوازی يا قدرت امپرياليستی و همچنين برچيدن 

-ما بايد به. هژمونی سرمايه و روابط استثمار است
عنوان حکمرانی بورژوازی پايان دهيم و خود را به

و تنها متکی بر  ،نيروئیغيروابسته به مسلطِ  یطبقه
  ".سازمان دهيم نيروی خود، خودمان را

نقطه حساس گذارد و تمام پس دست را بهکنفرانس س
بورژوائی، چريکی و ضدحزبی و جريانهای خرده
درستی تذکر داد باد انتقاد گرفت و بهرفرميستی را به

که طبقه کارگر برای آزادی خود به تشکل و وحدت 
بدون حزب طبقه کارگر که مستقل از . نياز دارد

دفاع  احزاب بورژوائی مستقال از منافع طبقه کارگر
. کنند امکان پيروزی مبارزه طبقالتی وجود ندارد

تراشی ضدحزبی که دشمنان حزبيت با هر بهانه
کنفرانس . ظاهر شوند، دشمنان طبقه کارگر هستند

 :بيان نمود
-يافته نباشيم نمیبهرحال، اگر ما متحد و سازمان"

حزب بنابراين، ما بايد به. چنين هدفی برسيمتوانيم به
خود را  خود پيوسته و کارگر کشور مستقل طبقه

سازماندهی کنيم، و اگر چنين حزبی موجود نباشد 
آنرا بايد بنيانگزاری کرد و مبارزه طبقاتی را مستقل 

  .از بورژوازی انجام داد
، ما نه تنها بايد در مبارزات نکات فوقبا توجه به

ابتکار عمل ما شکل  ای که خارج از پيشقدمی وتوده
- هکت کنيم، بلکه بايد رهبری آنها را بيرند شرگمی

دست گرفته، مبارزات مردم زحمتکش شهر و 
- روستا  را سازماندهی کرده، آنها را عليه سرمايه

  .داری هدايت کنيم
مبارزات  ءکنفرانس ما همچنين خواستار ارتقا

 .خلقها و ملل تحت ستم جهان است
تنها راه رهايی از غارت امپرياليستی و انحصاری، 

ناپذير عليه يک مبارزه قاطع و سازشزدن به دست
ما بايد از . انحصارات و قدرتهای امپرياليستی است

افتد نمونه مبارزاتی که در کشورهای ديگر اتفاق می
تجربه اندوزی کنيم و آنرا در کشور خود مورد 

ها هيچ دوست ديگری جز توده.  استفاده قرار دهيم
-توانيم بهن میما مردم و کارگرا. خودشان ندارند

 .پای خود بايستيم رویتنهائی 
امپرياليسم  رضدمبارزه ب ءاتحاد، سازماندهی و ارتقا

انحصارات، همان چيزی است که ما با آن نياز و 
يافته طبقه کارگر و مبارزه متحد و سازمان. داريم

 ".شکست ناپذير است ،مردم  تحت ستمديده
المللی بيست و پنجمين نشست وسيع کنفرانس بين

 –لنينيست  -های مارکسيستاحزاب و سازمان
ICMLPO  

  ٢٠١٩آلمان ، نوامبر 
***  

  ...يا» معامله قرن«
هيچ چيز جز ولی آمريکا خود را مقيد به. است 

  .داندالملل نمیتروريسم عريان و لگدمالی حقوق بين
اما امپرياليسم آمريکا اکنون نه تنها پا روی 

کنوانسيون ژنو، دادگاه  های سازمان ملل، قطعنامه
گذارد، بلکه مصوباتی را هم که  می... الهه و 

. کند خودش زير آن امضاء گذارده است، لگدمال می
شناختن  رسميتهآمريکا همين روش را در ب

عنوان پايتخت اسرائيل و انتقال المقدس به بيت
کردن دفاتر ديپلماتيک  آنجا، تعطيلسفارت خود به

رسميت شناختن هنگتن و بها در واش فلسطينی
های جوالن  حاکميت رژيم اشغالگر اسرائيل بر بلندی

 ٢۵در اين رابطه تايمز اسرائيل در . کار بستبه
-نتانياهو پس از تشکر از ترامپ به: مارس نوشت

اين تغيير روش «خاطر مواضع اخيرش گفت 
] سازی از جانب آمريکا دانستن شهرک قانونی[

تصميم با او آنرا ! ه استنمايانگر يک حقيقت ساد
دولت ترامپ در شناسائی حاکميت اسرائيل بر 

-های جوالن و انتقال سفارت اياالت متحده به بلندی
   .»اورشليم مشابه دانست

قصد حاکميت بر سرزمين فلسطينيان با اين استدالل  
سه هزار سال پيش اينجا «غايت ارتجاعی که به

نها تغيير و آ. شود توجيه می» !وطن ما بوده است
تحوالت تاريخی سه هزار سال گذشته را ناديده 

-گيرند و با حرکت از يک ايدئولوژی مذهبی به می
آنچه (شدّت ارتجاعی، ناسيوناليستی و نژادپرستی 

 کوشند حقانيتِ  می!) خوبان همه دارند تو يکجا داری
است که  واقعيت اين. خود را اثبات کنند ینداشته

خود و  برگکردن آخرين  بازی آمريکا و اسرائيل با
بستن شمشير از رو در برابر چشم جهانيان عمالً 

  . هستند» دو کشور«سپردن راه حل  مشغول به خاک
  »معامله قرن«

ترامپ پس از روی کار آمدنش از طرحی تحت 
بنابر . ميان آوردسخن به» معامله قرن«عنوان 

ساله  ٧٠اختالفات بايست به ادعای او اين طرح می
های اسرائيل پايان   يان فلسطينيان و صهيونيستم

تا  ای را دليل عدم اعالم چنين توافقنامهآنها ! بخشد
مسأله انتخابات زودرس در اسرائيل ذکر  کنون

شکست آقای نتانياهو در انتخابات اخير و . کردند می
شکست مضاعف وی در تعيين کابينه جديد، زمينه 

ت انتخاباتی آقای ای را برای افزايش بخمانور تازه
داماد ( »کوشنر«نتانياهو با پادرميانی آقای 

-برای انتخابات بعدی فراهم می) صهيونيست ترامپ
ميان را به »معامله قرن«آورد و لزوم اعالم طرح 

و »  کوشنر«آهنگی با  هماين معنا که در کشيد، بهمی
دولت آمريکا، حقوق حقه فلسطينيان را بيش از هر 

و حق حاکميت دولت بگذارند ر پا زيديگر زمان 
که نبود  جهت بی. محاق برندمستقل فلسطينی را به

راه حل دو کشور برای «معتقد است که » کوشنر«
شان از اين  يک معنا نيست و هر کدامدو طرف به

همين دليل به! تصورات متفاوتی دارند» دو کشور«
نيز دولت کنونی آمريکا تصميم گرفته است از اين 

بيان ساده او در لفافه اقرار ؟ به!»ات استفاده نکندادبي
خاک سپرده شده به» دو کشور«کند که راه حل  می

جهت نيست که دولت ترامپ در اين رابطه  بی. است
معنای يک ساختار کجا از کشور فلسطين به در هيچ

. کند سياسی مستقل با حق حاکميت ياد نکرده و نمی
- هر طرحی که به« معتقد است که» نتانياهو«حتی 

او . »خواهد رفت باشد، زير بار آن نه نفع اسرائيل نه
با صراحت بيان داشته است که در هيچ طرحی 

نشين،  های يهودی پذيرد که شهرک حاضر نيست به
اند، تخليه  که در مناطق اشغالی فلسطينی بنا شده

رغم اين هنوز از شيپور تبليغاتی دولت  علی. شوند
مواضع » معامله قرن«ه در طرح شنويم ک ترامپ می

های  راستی دست! شده است دو طرف در نظر گرفته
 -اسرائيل اما پرده از اين تزوير و ريای امپرياليستی 

دليل به«گويند  ند زمانی که میردا صهيونيستی برمی
حفظ امنيت اسرائيل اين کشور در هر حال بايد اين 

ی های فلسطين حق را داشته باشد که در سرزمين
آيا در . »ها را بازداشت و محاکمه کند» تروريست«

ها  توان از حق حاکميت فلسطينی چنين حالتی می
» قانون کاپيتوالسيون«سخن گفت؟ يا اينکه بايد از 

» معامله قرن«ه چترتيب گر بدين .ميان آوردسخن به
پرطمطراق » طرح صلحی«پُرکن و  عنوانی دهن

چيز ديگری  هيچآيد، ولی محتوای آن  نظر میبه
رسميت بهنيست جز اجرای واقعی قرارداد اسلو، 

های جوالن،  شناختن حاکميت اسرائيل بر بلندی
اورشليم و قانونی دانستن انتقال سفارت آمريکا به

 ،اين طرح. سازی اسرائيل در کرانه باختری شهرک
زدن  طرحی نه در خدمت صلح که در خدمت دامن

 ی و ويرانیآتش خصومت و خشونت و خونريزبه
سازی  مادام که سياست شهرک. باشدمی

ها در مناطق اشغالی فلسطينی، که هم  صهيونيست
-هزار شهروند اسرائيلی در آن ۶٠٠اکنون قريب به 

ها  ها سکونت دارند، ادامه يابد و در مقابل ميليون
-هب –فلسطينی کماکان بدون کشور در سراسر دنيا 

در بر همين پاشنه  مانند،هآواره ب - ويژه در لبنان 
 ایو هيچ راه حل و ابتکار صوری. خواهد چرخيد

  .جائی نخواهد بُردراه به
  موج مخالفهای جهانی با مواضع ترامپ

در قبال اسرائيل خشم » ترامپ«سياست يکجانبه  
-مردم جهان را برافروخته و عمالً باعث به

انزواکشيدن هر چه بيشتر اسرائيل، دولت اياالت 
  . کا و شخص او گشته استمتحده آمري
شماری از کشورها از جمله روسيه و  تعداد بی

اتحاديه اروپا، حتی نامزدهای رياست جمهوری 
و » برنی سندرز«حزب دموکرات آمريکا، 

، وزير خارجه »ايمن الصفدی«، »اليزابت وارن«
و » ترامپ«اردن و نيز سازمان ملل اين اقدام 

سازی  ش شهرکاسرائيل را در زمينه ادامه و گستر
های شورای امنيت و قوانين  مغاير با قطعنامه

  . المللی ارزيابی کردند و آنرا غيرقانونی خواندند بين
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نيز بار ديگر بر 

های  سازی موضع قديمی خود در خصوص شهرک
ها در اراضی اشغالی پای فشرده و  صهيونيست

لی ارزيابی کرده المل قوانين بين  کماکان آنرا نقض
فرانسه، ؛ کشور اروپائی ۵عالوه بر اين . است

لهستان مخالفت علنی خود بريتانيا، بلژيک، آلمان و 
را با اين موضع آمريکا اعالم کردند و آنرا مخالف 

-المللی خواندند و معتقدند که به موازين قانونی و بين
ها ميان فلسطينيان و اسرائيل دامن خواهد زد و  تنش
مای صلح پايدار را عمالً تيره و تار خواهد دورن

آنها در عين حال در بيانيه خود اضافه کردند  .ساخت
عنوان يک قدرت خواهيم که به که ما از اسرائيل می

 .سازی پايان دهد های شهرک کليه فعاليتاشغالگر به
  ٧ادامه در صفحه  ..  نيز» فدريکا موگرينی«

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ...يا» معامله قرن«
اتحايه اروپا از اسرائيل «کرد رسماً اعالم 

عنوان خواهد طبق تعهدات خود به می
) ١٩۶٧در سال (قدرتی که اين منطقه را 

اشغال کرده است، شهرک سازی را 
از سوی ديگر وزير خارجه . »متوقف کند

را در اين » ترامپ«ترکيه نيز تصميم 
خواند و » اعتبار غيرقانونی و بی«رابطه 

هيچ کشوری باالتر از « در توئيتی اشاره کرد که
وزارت خارجه روسيه نيز . »المللی نيست قوانين بين

گام ديگری در مسير «اين تصميم آمريکا را 
های حقوقی روند حل و فصل  شکستن پايه درهم

افزايد  ارزيابی کرد و می» مسائل خاورميانه
سازی اسرائيل در اراضی اشغالی وجاهت  شهرک«

مسکو «عتقد است که و در ادامه م» قانونی ندارد
سازی اسرائيل در اراضی اشغالی را  شهرک

المللی  داند که نقض آشکار قوانين بينغيرقانونی می
حل و و يکی از موانع اصلی در مسير دستيابی به

فصل اختالفات اسرائيل و فلسطين بر اساس دو 
حکومت و برقراری صلح عادالنه و پايدار 

  .»آيد خاورميانه بشمار می
مانطور که در باال اشاره رفت اسرائيل و اما ه

شان بر اين است که راه حل  ّاش تمام هم و غم حاميان
. خانه تاريخ روانه سازند فراموشرا به» دو کشور«

ها عمالً در پی تحديد مناطق مسکونی  صهيونيست
  . اند های اشغالی فلسطينيان و گسترش سرزمين

عودی و پيمانی کشورهای عربی نظير عربستان س هم
دشمن «ويژه در برابر هب(امارات با اسرائيل 

و برخورد منفعالنه برخی از ) يعنی ايران» مشترک
سياست کشورهای ديگر عربی نسبت به

» ترامپ«های مشّوق  مولفه ،سازی اسرائيل شهرک
ين تجاوز آشکار ابخشيدن به جهت مشروعيت

روی و وابستگی  دنباله. آيند شمار میهصهيونيستی ب
شورهای عربی خليج فارس از آمريکا اين کشور ک

شناختن تجاوزات جغرافيائی و  رسميتهرا در ب
تر از  سرزمين فلسطين گستاخنظامی اسرائيل به

  . هميشه کرده است
، دبير کل اتحاديه عرب اعالم کرد »احمد ابوالغيط«

که وزرای خارجه کشورهای عربی بخش اشغالی 
المللی و سه  وانين بينمطابق ق«های جوالن را  بلندی

قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، بخشی از 
تصميم «و معتقدند که » .....دانند خاک سوريه می

آمريکا در اينباره اعتبار قانونی ندارد و تماميت 
  )توفان –تکيه از (» ارضی سوريه بايد حفظ شود

رغم اين اشغالگران صهيونيست تاکنون در  علی
نشين  شهرک يهودی ٢٠٠رود اردن کرانه باختری 

هزار نفر در آن  ۶٠٠اند و جمعيتی حدود  بنا کرده
تصميم جديد ترامپ مبنی بر . اند سکونت گزيده

اضافه های اسرائيل به سازی بودن شهرک قانونی
به » آويو تل«انتقال سفارت آمريکا از 

های مالی آمريکا از  ، قطع کمک»المقدس بيت«
فلسطين، بستن دفاتر فلسطين طريق سازمان ملل به

رسميت شناختن حاکميت اسرائيل در واشنگتن، و به
جملگی حاکی از آنند که ... های جوالن  بر بلندی

آنها يک کالهبرداری و زورگوئی » معامله قرن«
آمريکا و اسرائيل قصد دارند با  تاريخی بيش نيست

. به اين تجاوزات جنبه قانونی دهند »معامله قرن«
صراحت برضد ه کشور مسلمان هستند که بهتنها س

  .ايران، ترکيه و تونس. انداين طرح نظر داده
جزئيات آن که ما در اين مقاله به »معامله قرن«

پيوسته فلسطينی از ايجاد يک کشور بهم. پردازيمنمی
که قادر باشد امکان بقاء و حق تعيين سرنوشت خود 

طرح از نظريه  اين. کندرا داشته باشد، جلوگيری می
گيرد که نژادپرستان آفريقای جنوبی الهام می

اين طرح که . حکومت آپارتايد ايجاد کرده بودند
امروز مورد اعتراض آقای محمود عباس است در 
اساس خود همان قرارداد اسلو است که در زمان 
خودش با مخالفت محقانه جبهه خلق برای آزادی 

ترقی فلسطينی فلسطين که اغلب از مسيحيان عرب م
بوده و سازمان مقاومت اسالمی حماس روبرو 

علت مضمون مبارزه ملی گرديد که اين سازمانها به
و آزاديبخش نظريات خود مورد حمايت مردم 
فلسطين قرار گرفتند و به اين ترتيب سازمان حماس 

منزله سخنگوی اکثريت مردم فلسطين در بيان به
فت با قرارداد مخال. آمال ملی اين ملت جا افتاد

استعماری و نژادپرستانه اسلو، حمايت از اسالم 
اين اقدام . نيست حمايت از حقوق ملت فلسطين است

آمريکا نشان داد که اين جبهه خلق  و سازمان حماس 
گفتند و سياست محمود عباس بودند که حقيقت را می

امروز هم . با شکست مفتضحانه روبرو شده است
رد مبارزه قهرآميز و بسيج تنها يک راه وجود دا

خلقهای فلسطين، عرب و منطقه برضد 
ملت فلسطين و . صهيونيسم و امپرياليسم

سازمانهای مقاومت آن همانگونه که جبهه 
خلق برای آزادی فلسطين طرح کرده است، 
بايد اعم از اسالمی و يا مسيحی متحد شوند 
و دشمن مشترک را صرفنظر از ايدئولوژی 

آمال ملی مردم فلسطين از خود برای تحقق 
ايرانيان . خاک خويش بيرون بريزند

صراحت با اين خودفروخته و همدست اسرائيل يا به
کنند و يا موذيانه برای تخريب مبارزه مخالفت می

دهند که مردم در مبارزه مردم فلسطين پيشنهاد می
که آنها " اسالم سياسی"فلسطين بايد نخست برضد 

دانند، متحد شوند تروريست می را مانند صهيونيستها
و پس از سرکوبی آنها در همکاری با طبقه کارگِر 

يعنی . اسرائيل، راه حل دو کشور را مطرح کنند
ادامه وضع فعلی و ايجاد تفرقه در ميان مردم 
فلسطين و منحرف کردن جهت مبارزه 

اين . ضدامپرياليستی و ضدصهيونيستی آنها
د که از تجاوز جاسوسان همگی همان کسانی هستن

ايران دفاع کرده و خودشان در پارکابی امپرياليسم به
امپرياليسم برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی 

اين عده مبشران استعمارند نه آزادی . شوندآماده می
 ****         . ايران و منطقه

  به توفان در تلگرام خوش آمديد
  
 
  
  
 
  

 یِ دولت تروريستیِ  یتازه بدعت اين با
 روابط عرصه در که ،آمريکا امپرياليسم
 مقامات و است کرده حاکم ،ديپلماتيک

 را خويش "بنامطلو"کشورهای رسمی
 بايد دارد،برمی راه سر از جنايتکارانه

 .کردافشاءگرانه  مبارزه
 دستبه شودنمی را بشريت سرنوشت
 نوکران و هاگرگ توحش و حکومت

 .سپرد آنها بومی
 نگذارد احترام جهانی تتعهدابه که ملتی

 حقوقبه تجاوز قربانی نخستين خودش
  .شد خواهد ملتها

 امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سايت کتابخانه اينترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              سايت آرشيو نشريات توفان

 https://twitter.com/toufanhezbkar                                                             توفان در توييتر

                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                           توفان در فيسبوک
   https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts                                                                              توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

  

  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ٩٨١٣ ماهاسفند ١٦٤ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

  می شودتوفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر 

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



   ،  

  ٨صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ ماه  اسفند ٢۴٠شماره         

  

داری تضادهای سرمايه
  شوندامپرياليستی تشديد می

مبارزه طبقه کارگر و خلقهای 
  )٢(گيردتحت ستم اوج می

-کنفرانس خط روشنی با جريانهای دست
راستی هوادار امپرياليسم آمريکا کشيد که 
برهجوم و تجاوز اين دشمن بشريت با 

اين جريانها که . پوشندبازی چشم میهوچی
ل کشورشان توسط تا ديروز بر چپاو

-ديده رضايت میامپرياليسم آمريکا به
بودند، " دنيای آزاد"نگريستند و از حاميان 

حال صدايشان برضد نفوذ امپرياليستهای 
روسيه و چين در ايران، سوريه، ونزوئال، 

بلند است و در هر ... کوبا، نيکاراگوئه و
- تر بهکجا که اين امپرياليستهای ضعيف

زنند و آمريکا دست میمقاومت در مقابل 
- از حکومتهای مخالف و يا غيروابسته به

طبيعتا براساس منافع  - آمريکا و متحدانش 
خود ولی مصلحت سياست راهبردی 

ميدان کنند، بهحمايت می -جهانی خويش 
-سدست روآيند و از باد رفتن ايران بهمی

 در امورها و يا دخالت آنها ها و چينی
لک و تشديد تضادهای داخلی اينگونه مما

امپرياليستی و جنگ نيابتی در اين کشورها 
 ۵ادامه در صفحه ... گويند تاسخن می

حزب واحد طبقه کارگر " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
خودرا  نظريات و پيشنهادات. اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. 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  .مالی برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

  برداری تاريخی يا کاله» معامله قرن«
که اعالم کردند  »معامله قرن«در آستانه اعالم طرح » مايک پُمپئو«و » دونالد ترامپ« 
عمالً و ، »داند ئيل در کرانه باختری را غيرقانونی نمیسازی اسرا آمريکا ديگر شهرک«

قانونی «حد و حصر را برای اسرائيل اشغالگر صادر و آنرا وقيحانه فرمان ساخت و ساز بی
معنی ديگر سخن اين فرمان بهبه! قلمداد کردند» های تاريخی و شرايط و مبتنی بر واقعيت

  . آيد ار میشم ها برای هميشه به اشغال کامل اين سرزمين
دادن يهوديان تاکنون بنا کرده و يا قصد  هائی که دولت غاصب اسرائيل برای ُسکنی سرزمين

روزه ميان  ۶است که در جنگ  مناطق اشغالیطور عمده در بنای آن را در آينده دارد، به
، »های جوالنبلندی«نظير  –چنگ اين کشور افتاده است به ١٩۶٧اعراب و اسرائيل در سال 

در .  -»نوار غزه«و » کرانه باختری رود اردن«، »اورشليم شرقی«، »شبه جزيره سينا«
سکان اتباع غيرنظامی کشورهای فاتح را در مناطق صورتی که کنوانسيون چهارم ژنو اِ 

 ٣٠٠اما امروز تنها در کرانه باختری رود اردن قريب به . شده غيرقانونی دانسته است غصب
با احتساب مناطق ديگر اشغالی تعداد . کنند ل زندگی میهزار يهودی تبعه اسرائي

  . رسد هزار نفر می ۶٠٠نشينان به  شهرک
هيچ خود دانسته و به» تکليف شرعی«های فلسطينيان را جزو  ها اشغال سرزمين صهيونيست

های  نشينان استان اينکه سازمان ملل شهرک. نهند المللی گردن نمی قانون و يا قطعنامه بين
شناسند، برای دولت  رسميت نمیرا درکرانه باختری رود اردن به» يهودا«و » نشومر«

برای صهيونيسم حمايتهای غيرقانونی آمريکا و . تجاوزگر اسرائيل فاقد ارزش و اهميت است
دارای ارزش و اعتبار  »معامله قرن«المللی از جانب آنها از جمله طرح نقض اصول بين

ترامپ و داماد صهيونيستش، کشور . باشدقهر فاتحان میاست، زيرا اين طرح متکی بر 
  .اند و چوبش را خواهند خوردفلسطين را با بنگاه معامالت ملکی عوضی گرفته

های جوالن را اعالم کرد،  مارس گذشته حاکميت اسرائيل بر بلندی ٢۵پس از آنکه ترامپ در 
در دو شهر اسرائيلی  هزار واحد مسکونی ٣٠دولت اشغالگر اسرائيل طرحی مشتمل بر 

هزار اسرائيلی را در اين  ٢۵٠کيلومتر مربع تدوين کرد، تا  ١٣٠٠وسعت جديد در جوالن به
 ٢١سازی در مناطق اشغالی  شهرک ٢٠١٨حتی قبل از اين در سال . منطقه سکنی دهد

ه در تبليغات انتخاباتی خود قول ضميم» نتانياهو«بيهوده نبود که . درصد افزايش داشته است
او در اين رابطه . مردم داده بوداسرائيل را بههای کرانه باختری رود اردن به نشين يهودی

از سوی ديگر اعالم ساختن . آشکارا از بسط حاکميت اسرائيل در کرانه باختری سخن راند
درصدی دارد، که جمعاً  ۵٠هزار واحد مسکونی جديد در شرق اورشليم نشان از رشد  ٢٣

  . رساندمی ٨٢٣٧سکونی در سال جاری را به ساخت واحدهای م
ادامه اين روند ها به سازی صهيونيست خواندن شهرک کوشند با قانونی می» ترامپ«و » پُمپئو«

سازی اسرائيل نه تنها نقض  سياست جديد دولت ترامپ در قبال شهرک. مشروعيت بخشند
ساله  ۴٠م ژنو، که مغاير سياست های سازمان ملل و معاهده چهار المللی و قطعنامه قوانين بين

  .اوج سقوط خود رسانيدبه "معامله قرن"ترامپ اين سياست را با طرح  .آمريکا نيز است
دولت «، وزير امور خارجه آمريکا، در اين رابطه با صراحت اعالم داشت که »پُمپئو«

غيير های اسرائيل را ت سازی ترامپ سياست اتخاذ شده در دوره اوباما در قبال شهرک
ای  در قطعنامه ١٩٧٨بد نيست بدانيم که وزارت خارجه آمريکا در سال . »دهد می

المللی و  های اشغالی از سوی اسرائيل را در تضاد با قوانين بين سازی در سرزمين شهرک
با  ٢٠٠۴المللی الهه نيز در سال  عالوه بر اين ديوان بين. قطعنامه شورای امنيت دانست

المللی  نقض قانون بين«های اشغالی را  ی اسرائيل در سرزمينساز صدور حکمی شهرک
 ۶ادامه در صفحه ...شمار آورده به» جنايت جنگی«و ادامه ساخت آن را » دانسته
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