
 

  "کرد خواهد درو توفان کارد، یم باد که آنکس"
  پيرامون علل پناهندگی

در حال حاضر مسئلۀ آوارگان و پناهجويان فقير و جنگ زده، به سمت کشورهای 
ميليونی، در " اِکُسدوس"يکی از علل اساسی اين . غنی به مسئلۀ روز بدل گشته است

که  -امپرياليسمکنار دخالت ها، تحريکات، تجاوزات نظامی و جنگ  آفرينی های 
را بايد در اعمال سياست ها و روش  –توفان پيرامون آنها بسيار سخن گفته است

صندوق "و  "بانک جهانی"، "تجارت جهانیسازمان "های استعماری سه موسسه 
به مثابۀ ابزاری در خدمت نئو ليبراليسم و سرمايۀ کالن بين  –"بين المللی پول

يارانه و موانع تجاری، نظير تعرفه های گمرکی  بويژه در رابطه با مسئله –المللی
  .جستجو کرد

می دانيم که سازمان تجارت جهانی يکی از شرايط عضويت در اين سازمان را قطع 
اما . نع تجاری نظير تعرفه های گمرکی تعيين کرده استاپرداخت يارانه  و رفع مو

از يک طرف ! اين شرط گويا برای همه کشورها ی عضوالزم االجرا نمی باشد
اياالت متحده امريکا و کشورهای عضو اتحايۀ اروپا به دليل پرداخت يارانه های 

عمال قدرت رقابت را ) تعرفه های گمرکی( کالِن کشاورزی و ايجاد موانع تجاری
عقب نگاهداشته (از صادرکنندگان محصوالت کشاورزی کشورهای در حال توسعه

اجازۀ پرداخت ممالک عقب مانده که می گيرند و از طرف ديگر مخالفند  )شده
برای ممانعت  ه ايجاد تعرفه های گمرکیبو  داشته باشنديارانه به کشاورزان خود را 

اين در  از ورود کاالهای ارزان شده خارجی و حمايت از توليد داخلی دست بزنند و
عرصه هائی است که کشورهای توسعه  حالی است که کشاورزی در زمره معدود

غذای مردم اين کشورها  .ميدوارند از اين طريق به درآمد بيشتری دست يابندنيافته ا
  .در يد اختيار امپرياليستها قرار می گيرد

  :به درستی می نويسد  )Lampedusa-Plattform"(المپدوزا پالتفرم"
يکی از داليل اصلی فرار و آوارگی مردم افريقا را بايد درسياست ضد افريقايی "

برای نمونه در افريقای غربی .". اروپا عليه افريقا جستجو کرد يکا ويارانه های امر
 ٢ادامه در صفحه ...ولی با ؛ميليون نفر از کشت پنبه زندگی می کردند ٢٠قريب به 

                                   

  مارکسيسم کهنه نيست، نو است و نو آفرين
امل است، هر آنچه کهنه کت برخی از اين اصل درست که همه چيز در حال گذار و

اين  شد می ميرد و نو به جای آن می نشيند، اين نتيجه نادرست را می گيرند که بنابر
مارکسيسم لنينيسم نيز زمان خود را سپری کرده و می بايستی بجايش چيزی نو پديد 

  .آورد
  .که مارکسيسم لنينيسم خود دانش تغيير و تکامل جهان ماديست فراموش نکنيم

تغيير و دگرگونی هر آنچه  اساس قوانين عينی و ضروری آن است که پراتيکِ  و بر
چگونه می توان با . نو صورت می پذيرد و يا پديد آوردنِ  کهنه است و پديد آمدنِ 

آن علم را نفی  خودِ ) به خوان مارکسيسم(تغيير و دگرگونی ستناد به علمِ اتکاء و اِ 
  کرد؟ 

بلکه در  ؛ين کننده و نه تنها در اين زمينهقبل از شروع بحث به يک موضوع تعي
روی سخن ما در وهله اول با افراد . همه مباحث تئوريک و ايده ای اشاره می کنيم

بلکه . که چه کس مثال ماترياليست است و کدام ايدآليست. هانيست"تايس"با . نيست
ست و يا بر ماترياليسم ا. مارکسيسم است علم بر. است "ايسم"تکيه ما در اساس بر 

" ايسم"ايده ها و نظرات، بر سر آن است که کدام  سخن بر سر. ايدآليسم و الغير
و روشن است که در اين زمينه دفاع از . داده و حقيقت است انعکاسواقعيت را 

؛ يعنی برداشتی حقيقی و نه غير مارکسيستی. برداشت ما از آن است ؛مارکسيسم
ذار اين گب. ا به دست ديگران می سپرديموگرنه زبان فرومی بستيم و رشته سخن ر

را هم بگوئيم که ما بر آن نيستيم که حقيقت بيشمار است و تعدد پذير و هر کس مجاز 
مارکسيسم علم . مدعی حقانيت خود باشد و کند سرانه تفسيرد را خواست مارکسيسم 

  .بر سر يک امر واحد چندين حقيقت وجود ندارد. حقيقتبازتاب   علماست و 
اين ارتباط است که ما همه مدعيان مارکسيسم و کمونيسم را در يک ظرف نمی  در

 برخوردرا مورد انتقاد و يا " ايسم"و يا يک " مارکسيستی"ريزيم و اگر يک جريان 
  ۴ادامه در صفحه ...    هر ارتداد و يا انحراف قرار می دهيم و حتی بر آن مُ 
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  ســال شانزدهم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۵ دسامبرـ ١٣٩۴ماه   ذرآ  ١٨٩ماره ـش

 

                                                                       

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ای کشته کرا کشتی 
  ته شدی زارکشتا 

پيرامون جنگ تروريستهای داعش 
  فرانسهدولتی با تروريسم 

تروريستهای  ١٣/١١/٢٠١٥در تاريخ 
داعش که در اردوگاههای امپرياليستها 
آموزشهای نظامی الزم را ديده و در سوريه 

با حمايت " اپوزيسيون سوريه"عنوان به 
بيدريغ ناتو، ترکيه، عربستان سعودی و 
قطر به جنايت مشغول بودند، در کشوِر 
مادر به جنايات وحشيانه ای ديگری دست 
زدند که هرگز با تبهکاری ها و 
وحشيگريهای آنها نسبت به کشتار مردم 
سوريه که از حمايت تروريسم دولتی 

خوردار بود، قابل امپرياليسم فرانسه بر
نسان واقعی بايد وجدانش ا. مقايسه نمی باشند

از اين همه تبهکاری چه در سوريه و ليبی و 
چه در فرانسه جريحه دار شود و آنها را 

در قانون اساسی اين کشورهای . محکوم کند
امپرياليستی نوشته اند که حيثيت انسانی را 
نمی شود جريحه دار ساخت، ولی کشتار 

هرا مجاز است و هر چه اين کشتار آنها ظا
وسيعتر و دستجمعی تر باشد سوگواری 

امپرياليستهای . برای آن بی اهميت تراست
غرب بيش از چهار سال است که بر اين 
جنايات داعش در سوريه و عراق چشم 
فروبسته، اخبار جنايات داعش را کتمان 
کرده و دست اين تبهکاران بين المللی را در 

مليات ضد مردمی و ضد انسانی انجام اين ع
ترکيه   به کمک متحدان بيرحم و مرتجعشان

و عربستان سعودی هم در سوريه و هم در 
در اروپا، فرانسه . عراق باز گذاشته بودند

رهبری تجاوز به سوريه و دخالت آشکار در 
امور داخلی سوريه و نقض حقوق ملل را به 

  ٢صفحه در ادامه.... عهده داشت



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ماه  ذرآ – ١٨٩شماره    

  ...ای کشته کرا کشتی
تمام دسيسه های هدفمند و برنامه ريزی شده 
امپرياليسم غرب بر متن پافشاری فرانسه و در 
اين راستا ايجاد جبهه وسيعی از نيروهای 

و  ارتجاعی منطقه نظير ترکيه، عربستان سعودی
قطر در اثر مقاومت قهرمانانه مردم سوريه با 

مردم سوريه نشان . شکست مفتضحانه روبرو شد
دادند که عليرغم انتقادات محقانه خويش نسبت به 
رژيم مستبد خانواده اسد و حزب بعث حاکم، از 
استقالل ميهن خويش به دفاع برخاسته و تسويه 
حساب با طبقه حاکمه در سوريه را وظيفه خود 

ر آينده دانسته و آن را به قوای اجنبی واگذار د
اين مردم سوريه هستند که بايد حق . نمی کنند

تعيين سرنوشت خود را داشته باشند و نه 
. تروريستهای فرانسوی و اجيران بين المللی

داعش که دست پرورده امپرياليسم بوده و در 
اردوگاههای آنها آموزش نظامی ديده است، يک 

خارجی است و مردم سوريه نيز نيروی مزدور 
آنها را به همين عنوان می شناسند و از خود نمی 

به اين جهت آنها هيچگاه در سوريه پا . دانند
اين عده با سرمايه قطر و عربستان . نگرفتند

سعودی و سازماندهی سازمانهای امنيتی 
امپرياليسم غرب در بستر توسعه طلبی پان 

گسيل شده اند تا  ترکيسم اسالمی ترکيه به سوريه
در سوريه رژيمی مزدور و مطابق نقشه 

مسئوليت . خاورميانه بزرگ غرب بوجود آورند
رساندن محموالت نظامی و تدارکاتی از آذوقه، 
نوشابه، دارو، پوشاک، وسايل نقليه، مواد سوخت 
گرفته تا درمان مجروحان جنگی در 
بيمارستانهای ترکيه به عهده تروريسم دولتی 

تمام سالحهای مدرن آنها را آلمانها، . ستترکيه ا
آمريکائی ها، و فرانسوی ها تامين می کنند، 
انتقال اين تروريستهای توريست بين المللی توسط 

آنها دارای . سازمان امنيت ترکيه انجام می شود
بيش . دفتر ارتباطات و نامنويسی در ترکيه هستند

هزار مزدور خارجی را به نام  ٦٠از 
. به سوريه گسيل داشته اند" ن سوريهاپوزيسيو"

نام و مدارک شناسائی و تابعيت تک تک آنها 
به خوبی ... برای دولت ترکيه، اردن، فرانسه و

دولت آلمان صورت اسامی تمام . روشن است
مزدوران داعش را که در آلمان فربه شده و تحت 

به (حمايت دولت آلمان و تائيد رسمی مقامات آنها
راهی ترکيه ) يس پليس مونيخاعتراف رسمی رئ
نمايندگان رسمی دولت آلمان . شده اند دارا است

در همان بدو امر اعالم کردند که اعزام دسته 
جمعی اين تروريستها به سوريه را در خدمت 

 ابتکارمنافع آلمان می دانستند، زيرا در اثر اين 
. تعداد اين تروريستها در آلمان کاهش می يافت

پرياليستهاِی تروريست، يادآور اين اقداماِت ام
ايجاد سازمان تروريستی القاعده در افغانستان 

آنها مجددا . برای اخراج اشغالگران روس است
به بازی با تروريسم پرداختند و تروريستهای 

نشده بودند در " بد"را تا زمانی که " خوب"
داعش همان راهی . خدمت خويش به کار گرفتند

با حمايت . فترا می رود که القاعده ر
امپرياليستها و عربستان سعودی قدرت گرفت و 
حاال به مخالف منافع اوليه خود آنها بدل شده است 
و در قمار سياسی جهانی که در اثر مقاومت مردم 

سوريه، طرف بازنده اش را شکست دسيسه های 
امپرياليسم غرب تعيين کرده است، در منطقه 

ده و آنها را توازن مطلوب امپرياليستی برهم خور
مجبور کرده است که سياستهای تاکتيکی ديگری 

همين تغيير سياست لحظه ای، با . در پيش گيرند
اين نيت که داعش را در جهت خواستهای خويش 
مهار کرده و هدايت کنند، به تضادهائی منجر شده 

فرانسه . که فاجعه پاريس را پرورانده است
  .تقربانی سياستهای تروريستی خود شده اس

ولی امپرياليسم فرانسه قصد ندارد از تروريسم 
قتل عام مردم پاريس دستآويز . دست بردارد

است تا امپرياليسم فرانسه " به موقعی"مناسب و 
در اين دوران بحرانی، با ايجاد حکومت نظامی و 
تشديد قانونهای سرکوِب مردم نخست بکوشد بر 
بحرانها داخلی خويش و تقويت بورژوازی حاکم 
امپرياليستی دست زده و خود را برای روز قطعی 

تروريسم خارجی بهانه ای برای . جدال آماده کند
در پرتو اين . تقويت تروريسم داخلی شده است

دسيسه دانسته و يا از خدا خواسته، اوالند، نماينده 
" جرج بوش"امپرياليسم فرانسه به دنيا مانند آقای 

ه است و اعالن جنگ داد ٢٠٠١سپتامبر  ١١در 
منظور وی از اين اعالن جنگ باز بودن دستش 
در تجاوز مستقيم به سوريه است تا در پای ميز 
مذاکرات برای تعيين سرنوشت سوريه با دست 
. پرتر بتواند ادعای سهم بيشتری کند

امپرياليستهای غرب به ياری ترکيه قصد دارند 
اپوزيسيون "چهره واقعی خويش را به عنوان 

شمال " آزاد سازی"دهند و با  نشان" سوريه
سوريه "رزی با ترکيه بخش مسوريه در هم 

خلق کنند که يک پای مذاکره با حکومت " آزاد
آقای اوالند می خواهد در . قانونی سوريه است

و " جرج بوش"اين تعزيه عمومی که با تقليد از 
به راه " تونی بلر"و " رامزفلد"و " چنئی"

رياليستها برای رهبری انداخته، پشتيبانی ساير امپ
خود در امر سوريه را به دست آورد و آنها را 
. تحت فشار روانی و افکار عمومی قرار دهد

امپرياليسم فرانسه، سوريه و لبنان را منطقه نفوذ 
خود می داند و حاضر نيست به راحتی از آن 

دولت ترکيه در اين امر در کنار . دست بشويد
دسته گلی را که  فرانسه قرار دارد و می خواهد

خود به آب داده است و منجر به پيدايش ميليونها 
پناهده در منطقه شده است به گردن بشار اسد 
گذارده نقشه تجزيه سوريه را برای منافع عثمانی 

ترکيه هرگز با آرامش در . بزرگ به انجام برساند
عراق و سوريه که آنرا محور راهبردی ارتباطی 

ه می داند و ترکيه را از ايران به دريای مديتران
منافع عظيم عبور به شرق آسيا محروم می کند 

عربستان سعودی که فکر می کرد . دست بردارد
با پول و اعمال نفوذ از دسيسه هايش در سوريه 
سربلند بيرون می آيد و با اين درک کوته بينانه 
در منطقه عمل می کرد و می کند با بحران 

ار است داعش را جديدی روبرو شده است و ناچ
که همان نماينده وهابيسم فکری عربستان سعودی 

. است محکوم کند و آنرا مغاير اسالم اعالم نمايد
اين امر به تضادهای درونی عربستان سعودی 

حال آنها بايد هم با القاعده برزمند . دامن می زند
وضعيت خطرناکی که داعش در . و هم با داعش

طلبانه و ضد  جهان در اثر سياستهای توسعه

بشری امپرياليستها ايجاد کرده به عکس منافع 
خود بانيان بدل شده است و ناچارند به عربستان 
سعودی دهنه زنند و اين کشور را به خاطر 
سياستهای بنيادگرايانه خويش که موجبات تحکيم 
و توسعه چنين سازمانهای شده است مورد انتقاد 

ه با سنی سياست تبليغاتی جنگ شيع. قرار دهند
که عربستان سعودی به آن دامن می زند در ميان 
ممالک و مردم عرب هواداران چندانی نيافته 

تروريسم داعش محصول تروريسم . است
امپرياليسم است و تا امپرياليسم وجود دارد 

در . مبارزه با تروريسم به نتيجه قطعی نمی رسد
اين مقاله آهنگ آن نداريم که به ريشه های پيدايش 
اين طغيانی اشاره کنيم که در ميان جوانان بی 
دورنما و تحقير شده و سرکوب گشته و فاقد هر 
اميد و آينده در اثر بهره کشی نظام سرمايه داری 
جهانی و سياست چپاولگرانه امپرياليسم در 

ولی به هر علتی که . آفريقا، آسيا بوجود آمده است
و اين تروريسم ظهور کرده باشد به علت وسعت 

دامنه ای که دارد و انبوه مردمی که در بر می 
گيرد از آن جهت خطرناک است که در شرايط 
ضعف مبارزات کارگری و احزاب کمونيستی 
واقعی، رهبری اين نارضايتی ها به دست 
نيروهای بنيادگرا و تکفيری ها افتاده و می افتد 
که با غوطه ور بودن در تاريکی انديشه های 

آلت دست امپرياليستها بدل می  خويش، همواره به
آنها درک روشنی از مبارزه طبقاتی نداشته . شوند

و قادر نيستند دشمنان طبقاتی و مسببان اين 
وضعيت ضد انسانی جهانی را بشناسند و به 

امپرياليستها . بنيادگرائی تکفيری روی می آورند
نيز خواهان تقويت اين انديشه های سياه ترين 

هستند تا بتوانند مبارزه طبقاتی نيروهای ارتجاعی 
امروز بر سر مزار ده ها . واقعی را منحرف کنند

فرانسوی که قربانی تروريسم داعش همدست 
امپرياليسم فرانسه شده اند گل می گذارند و در 
رسانه های گروهی آن را نشان داده و تبليغ می 
کنند، ولی کسی نيست که بر سر مزار هزاران 

ری که به دست داعش به قتل قربانيان گمنام سو
رسيده اند گل بگذارد و مانع شود که مديترانه به 

بشردوستی . گورستان انسانی بدل شود
برای . امپرياليستی مشمئز کننده و رياکارانه است
) توفان(مبارزه با تروريسم که حزب کار ايران

آنرا هميشه محکوم کرده است بايد امپرياليسم و 
فقط دشمنان بشريت . ختصهيونيسم را نابود سا
 .      الهام گران تروريسم اند

  
*****  

  
  

  ...آنکس که باد ميکارد 
پرداخت کالن يارانه به کشاورزان پنبه در 
آمريکا و اروپا عمال قدرت رقابت از کشارزان 

همين امر در مورد  .پنبۀ افريقا سلب شده است
 سازمان. محصوالت غذايی نيز به چشم می خورد

  : می نويسد  Oxfamتوسعه
برای نمونه قيمت شيرخشک وارداتی از اروپا "

به کشورهای افريقايی؛ حتی ارزان تر از شير 
زيرا اَبَر شرکتهايی . تازه در اين قاره می باشد

  ٣ادامه در صفحه...نظير شرکت لَبنی 
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  ...آنکس که باد ميکارد  
يارانه می گيرند و Compina) "(کامپينا"

داران افريقايی با  درنتيجه محصوالت دام
 .محصوالت اروپا و امريکا قابل رقابت نمی باشد

سرمايه داران نئوليبرال که دخالت دولت در امر 
توليد را مورد نکوهش قرار می دهند در اين 
عرصه استعماری از دول خودی می خواهند به 
کشاورزان برای تقويت توان رقابت يارانه عطا 

خدمت منافع دولت خوب است اگر در . فرمايد
امپرياليسم باشد و دولت بد است اگر بخواهد 
جلوی منافع استعماری را بگيرد و به توليد ملی 

  .توجه کند
از اين رو امريکا و اتحاديه اروپا با انتقاد روز 
افزون کشورهای در حال توسعه روبرو بوده و 

آنها خواهان قطع فوری پرداخت يارانه به . هستند
درعين حال . ی باشندشرکت های کشاورزی م

بسياری از کارشناسان بين المللی معتقدند که 
. موانع تجاری در کشورهای غنی بايد لغو شود

عقب (حذف موانع در کشورهای در حال توسعه
از يک طرف و پرداخت يارانه ) نگاه داشته شده

کشورهای امپرياليستی به بخش کشاورزِی خود 
شاورزی ای جز نابودی ک از جانب ديگر؛ نتيجه

و نيز رشد سرسام آور بيکاری در اين کشورها 
لذا اين کشورها بدرستی بر اين . به بار نمی آورد

تجارت جهانی، بانک : نظرند که سه سازمان
جهانی و صندوق بين المللی پول ابزاری جهت 
اعمال سياست های نئوليبرالی و نواستعماری 

  .سرمايۀ کالن مالی جهانی به شمار می آيند
ينجا بد نيست بصورت جنبی به اين نکته در ا

اشاره کنيم که بر سردِر بانک جهانی در واشنگتن 
  : اين شعار رياکارنه نقش بسته است که

اين "!! آرزوی ما جهانی فارغ از فقر است "
شعار رد گم کن با نيت کتمان واقعيت حک شده 
است؛ واقعيت آن است که عملکرد اين بانک 

  :نماياندخالف آن را به ما می 
کل وامهای  ٤/١(ميليارد دالر ٩اين بانک ساالنه 

آی اِف "به موسسۀ اعتباری ) پرداختی
 International Feinance)"سی

Corporation) اين مؤسسه . می پردازد
اعتباری نيز يا به بانکها وام می دهد، يا سهام 

آی "برای نمونه . مؤسسات و شرکت را می خرد
ميليون دالر  ١٠٠لغ مب ٢٠٠٨در سال " اِف سی

 Indian Infrastrucktur)در صندوق مالی
Fond) اين صندوق نيز . سرمايه گذاری کرد

هکتار زمين روستائيان را به ثََمِن بُخس و  ٥٠٠
پاسخ اعتراض روستائيان . به زور تصاحب کرد

 ١٣٠٠به اين ترتيب . را نيز پليس با  گلوله داد
د را از نفر زندگی خو ٥٠٠٠خانوار، قريب به 

  .دست دادند
از سال " اگسون کاپيتال"يک شرکت ويتنامی بنام 

ميليارد دالر اعتبار از بانک  ٢٧تا کنون  ٢٠٠٧
اين شرکت در کشورهای . جهانی گرفته است
هکتار زمين زراعی  ٥٠٫٠٠٠الئوس و کامبوج 

را که روستائيان به صورت سنتی روی آن کار 
ر و می کردند، تصاحب کرد و روی آن نيشک

نتيجه آنکه تنها در  .نخل روغنی کشت می کند
جمعيت با فقر  ١٥٠٫٠٠٠روستا با ١٨کامبوج 

طبق آمار و ارقام ... دست و پنجه نرم می کنند و 
موجود در اثر فعاليت های اينچنينِی بانک جهانی 

ميليون روستائی در جهان از زمين  ٣٫٥تا کنون 
ی بينيم م .و در نتيجه از هستی خود ساقط شده اند

 ر ِ هانی چگونه شعار فريبکارانۀ سردکه بانک ج
  ؟!!خود را عملی می سازد

  :حال بپردازيم به عملکرد سازمان تجارت جهانی
گرچه تصميمات کلی سازمان تجارت جهانی بر "

بنا نهاده شده " اتفاق آراء"اساس و قاعدۀ کلی 
است، ولی رهبری اين سازمان و نيز بانک 

المللی پول عمال در دست جهانی و صندوق بين 
کشورهای قدرتمند صنعتی آمريکا و اروپا قرار 

بدون توافق آنها تصميمی اتخاذ نمی شود به . دارد
قسمی که روش خصمانۀ آنها اين سازمان را 

زود دويچه ."(شديداً تحت فشار قرار داده است
  ).٢٠١٠ِمه  ١٩تسايتونگ 

از اين رو در سازمان تجارت جهانی سالهاست 
دو مسئلۀ قطع يارانه و رفع موانع تجاری  که

زيرا آمريکا و اتحاديه . مورد مشاجره می باشد
اروپا، عليرغم تعيين تکليف برای سايرکشورهاِی 
عضو اين سازمان؛ خود بيشترين رقم را به 

و درعين حال با . کشاورزان يارانه می دهند
تعيين تعرفه های گمرکی جلوی ورود کاالهای 

که عده ای هم هستند . ی گيرندکشاورزی را م
چشم بر اين واقعيت غارتگرانه ی سياست 

حقانيت "امپرياليستی می بندند و اين رياکاری را 
ما در . سرمايه داری تبليغ می کنند" نظام مرفه

زير می کوشيم که به نمونه های متعدد اين 
  .سياست ضد بشری امپرياليسم اشاره کنيم

می  ٢٠١٤مه  ٨يخ به تار) Zeit(روزنامه تسايت
 ٥٨صندوق اتحايه اروپا ساالنه مجموعأ : "نويسد

ميليارد يورو به کشاورزان يارانه پرداخت می 
بر اين رقم بايد يارانه : "و سپس می افزايد" کند

های ميلياردی تک تک کشورهای عضو اتحاديۀ 
سازمان "". اروپا به کشاورزان خود را نيز افزود

 Deutsche) "جهانآلمانی کمک به گرسنگی در 
Welthungerhilfe)کشورهای ": می نويسد

ميليارد  ٣٥٠صنعتی جهان رويهمرفته ساالنه 
تنها . دالر به کشاورزان خود يارانه می پردازند

      ميالدی،  ٢٠٠٠کشاورزان آلمان در سال 
) شش ميليارد و دويست هزار يورو(يورو٦٫٢

  ".يارانه دريافت داشته اند
ميليارد  ٥٨درصد از  ٨٠ت که الزم به ذکر اس

يورويی که صندوق اروپا به صورت يارانه به 
درصد  ٣٠کشاورزان می پردازد، تنها به کيسۀ 

از شرکت های کشاورزی بزرگ سرازير می 
اين شرکت ها از يک طرف شديداً مکانيزه . شود

هستند و در نتيجه تعداد کمی کارگر کشاورز را 
يگر با بکار بست به کار می گمارند و از جانب د

حجم زياد کود شيميائی مصوالت با کيفت پائين 
  .توليد می کنند

طبيعی است که کشورهای صنعتی که با پرداخت 
يارانه؛ توليد کالن دارند و در عين حال با وضع 
تعرفۀ گمرکی جلوی ورود اين نوع کاالها را از 
کشورهای در حال توسعه می گيرند، وقيحانه 

موانع و تعرفه های گمرکی در خواستار برداشتن 
تا از اين طريق بازار . ساير کشورها باشند

به همين . صادرات غذا را در دست خود نگهدارند
دليل کشورهای صنعتی اروپا در حال حاضر با 
پرداختن يارانه وسيع بزرگترين صادر کنندۀ غلّۀ، 
گوشت و مواد لبنی در جهان به شمار می آيند و 

والت فوق تاثير به سزايی در تعيين قيمت محص
  .دارند

همانگونه که درباال اشاره رفت، بخش عمدۀ 
يارانه ها چه در اروپا و چه در امريکا به شرکت 
های چند مليتی تعلق می گيرد که محصوالتی با 
سطح کيفيت و سالمت پائين توليد می کنند و به 
علت حجم زياد توليد در تعيين قيمت محصوالت 

بنابراين کشاورزان خرده . ارندتاثير عمده ای د
چه در کشورهای پيشرفته و چه در حال  -پا

نه تنها از پيوستن کشورشان به بازار  –توسعه
جهانی سودی نخواهند برد، بلکه زيان هم می 

سود اصلی به کيسۀ شرکت های چند مليتی . بينند
نقشۀ اخير امپرياليسم برای . سرازير می شود

را بايد  (TTIP)در اروپاايجاد منطقه آزاد تجاری 
مؤسسۀ کشاورزی و . در اين رابطه توضيح داد

تغذيۀ فدرال در بُن اعالم کرده است که کنسرن 
 ٢٠١٠در سال (Baywa Konzern) "بايوا"

ميليون يورو از اتحاديه اروپا ١٣٫٤ميالدی، 
 ١٫٥اين رقم معادل. دريافت کرده است يارانه

فروش  .سود خالص اين شرکت می باشدبرابر 
 ٧٫٩ميالدی معادل  ٢٠١٠اين کنسرن در سال 

ميليون آن سود  ٦٦٫٨ميليارد يورو بوده که 
درصد از درآمد  ٢٢هنوز. خالص می باشد

از طريق يارانه تأمين می  OECD کشورهای
برای مثال در اين کشورها در سال . شود

ميليارد يورو يارانه پرداخت  ١٨٠ميالدی، ٢٠٠٩
اورزان آفريقايی و يا از اين رو کش. شده است

آسيايی به دليل باال بودن مخارج توليد که از عدم 
دريافت يارانه ناشی می شود، امکان رقابت با 
محصوالت ارزان اروپا، به دليل دريافت يارانه 
های کالن، را نداشته و به ناچار دست از حرفۀ 

طبيعی است که با واردات . کشاورزی می شويند
کشاورزی و دامداری  حجيم محصوالت غذايی،

به اين نکته . در اين کشورها رو به نابودی هستند
نيز بايد اشاره کنيم که کشورهای اروپايی عالوه 
براين صيد کالن ماهی در سواحل کشورهای 
آفريقا ماهيگيران اين منطقه را نيز بطور کلی از 
هستی ساقط ساخته و فقر را گسترش بازهم 

به عمق درۀ فقر و در نتيجه . بيشتری داده اند
ثروت ميان کشورهای غنی و فقير روز به روز 

کشاورزانی که به ناچار حرفه . افزوده می گردد
کشاورزی را رها ساخته اند يا به کار روز 

روی می آورند و يا به  –با مزد ناچيز–مزدی
علت بی کاری با فقر و گرسنگی دست و پنجه 

ن به طبيعی است که اين روستائيا. نرم می کنند
اميد رهايی از گرسنگی و مرگ به آوارگی روی 

بيماری و حتی مرگ را به جان آوردند و خطر 
خرند و خود را به معنی واقعی کلمه به آب و ب

يکی  .ورندآ آتش زنند و به کشورهای غنی هجوم 
از فعاالن سياسی آفريقائی می گفت ما به همان 

ه جاهائی می رويم که غذاهای ما را به آنجا برد
  .ما از غذای خودمان تناول می کنيم. اند

  ۴ادامه در صفحه...ميليون آواره ای  ٦عالوه بر 
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 ...آنکس که باد ميکارد 
که به کشورهای ايران، عراق، اردن، لبنان و 
ترکيه پناه آورده و در سخت تری شرايط زندگی 

و  ٦٢٥٠٠٠, ميالدی٢٠١٤می کنند، تنها درسال 
به يک ميليون به ميالدی قريب  ٢٠١٥ در سال

ميالدی  ٢٠٠٠از سال . اروپا پناه جسته اند
دريای مديترانه جان  نفر در ٢٩٠٠٠حدود 

فقط در نيمه اول سال . را ازدست داده اند خود
البته هر . نفر در درياجان باخته اند ٢٥٠٠جاری 

چند سال يکبار بحث شديدی به علت عدم رعايت 
شرايط سازمان تجارت جهانی از جانب 

شورهای غنی در اين سازمان در می گيرد، که ک
جرايد غربی در . ثمرۀ چندانی به بار نمی آورد

اعالم کردند که مشکل يارانه در  ٢٠١٠بهار سال 
سازمان تجارت جهانی حل شده و اين اختالف 

کشورهای صنعتی " .نظر کنار گذارده شده است
در جلسۀ سازمان تجارت جهانی که در ژنو 

دادند که پرداخت يارانه به  تشکيل شد، قول
زود "به نقل از . کشاورزان خود را قطع کنند

 ٢٠١٠ماه مه ١٩"(بتاريخ      دويچه سايتونگ
Süddeutsche Zeitung .(  اما واقعيت اينست

که اين تصميم هرگز عملی نشد، مثالً آمريکا و 
 ٌ ميليارد دالر به کشاورزان، از  ٣٠٠اروپا جمعا

تنها آلمان . يارانه می دهند غلّه گرفته تا پنبه،
 ٢٠٢٠تا  ٢٠١٤تصميم گرفته است که از سال 

ميليارد يورو به کشاورزان  ٦١٢ميالدی ساالنه 
مؤسسۀ (نقل از ترانس پارنسی. يارانه بپردازد

اعطای يارانه به مؤسسات عظيم ). شفاف سازی
. کشاورزی پنبه؛ مثال بارزی در اين زمينه است

در آفريقای غربی به بعضی از کشورهای فقير 
کشاورزاِن . صورت سنتی صادر کنندۀ پنبه بودند

تا  ٢٠٠١پنبه ی اين کشورها؛ تنها بين سالهای 
  .ميليون دالر زيان ديده اند ٣٠٠ميالدی،  ٢٠٠٢

امپرياليستها با سازوکار دالر و يورو، با ابزار 
استعماری بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، 

و يا اخيرا مناطق آزاد  سازمان تجارت جهانی
تجاری روز به روز بيشتر دسترنج مردم جهان 
را دزديده و تکه هائی از آنها را پيش مردم کشور 
خودشان پخش کرده تا نارضائی ناشی از شکاف 
طبقاتی را کاهش دهند؛ ولی هر روز شکاف ميان 
فقر و ثروت ميان کشورهای تحت سلطه و 

کشورها ميان  امپرياليستها و در درون خود اين
سرمايه . طبقات زحمتکش و اغنيا بيشتر می شود

داری امپرياليستی با سياستهای غارتگرانه 
نئوليبرالی خويش قادر نيست بر اين مشکل غلبه 

  . کند
ممالک امپرياليستی از استراليا   هجوم پناهده به

آمريکا محصول نظام غارتگر  گرفته تا اروپا و
و بی وجدانی و  آدمخواری. سرمايه داری است

استتار و دروغگوئی و رياکاری در بطن ماهيت 
آنها اين سياست را تا . امپرياليستها وجود دارد

کنون اعمال می کردند و مطبوعات آنها بر 
رويشان با ياری انديشمندان تئوريک آنها 
. سرپوشهای نژادی و توجيه گرانه می گذاردند

رسيده  ولی اکنون هجوم ميليونی پناهنده به جائی
حال . است که سرپوش گذاری بر آن ممکن نيست

  بايد کشتار ميليونی آنها را در آينده نزديک کتمان
همه اين تبهکاری ها از ماهيت سرمايه . کنند 

داری بر می خيزد زيرا مالکيت خصوصی بر 
وسايل توليد را مقدس می دارد و آرمانگرائی 
خصوصی و به فکر خويش بودن و فرد گرائی را 

ه جای انساندوستی و همنوع دوستی و توجه به ب
جوامع به سوی . مردم و جماعت را تبليغ می کند

انفجار پيش می روند و تنها احزاب کمونيستی 
واقعی، احزاب انقالبی و ضد رويزيونيستی 
هستند که می توانند مبارزه توده ها را رهبری 
کرده و از ميان اين راه های پر سنگالخ و 

گين دشمنان بی رحم طبقاتی به سر تيرهای زهرآ
حزب کار . منزل مقصود و به سوسياليسم برسانند

يفه تاريخی را به در ايران اين وظ) توفان(ايران
حزب ما مجددا در مورد علل  .عهده گرفته است

پناهندگی و سياستهای امپرياليستی در اين زمينه 
  . سخن خواهد گفت

  
*****  

  
  ...مارکسيست کهنه نيست

بر آن نيستيم همه  يم، طبيعی است کهمی زن
آن جريان و يا حزب آگاهانه " ايسم"طرفداران آن 

  .مرتد هستند
از سوی ديگر اگر چه تکيه ما در وهله اول، 
اساسا با ايده ها و نظريات و يا تئوری هاست، باز 

ها را "ايست"اين بدان معنی نيست که افراد و 
برد آن ناديده گيريم و نقشی برای آنان در پيش

در اين جاست . نظريات و تئوری ها قائل نگرديم
که ما ناچاريم گه گاهی بر افراد منحرف، بر 
مرتدان و آنان که نقش حساس در ارتداد و 
انحراف دارند تکيه کرده و آنان را نيز با 

شايد اين توضيح . صراحت مورد حمله قرار دهيم
مختصر توانسته باشد آن بخش از خوانندگان 

شريات توفان را که گه گاهی به لحن تند عزيز ن
  .ما ايراد می گيرند قانع کرده باشد

  .حال بر گرديم به اصل مبحث
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی پس از انقالب 
اکتبر و بر اساس تعاليم مارکسيسم لنينيسم و بويژه 
سياستهای داهيانه لنين و ادامه دهنده راهش رفيق 

اين جمهوری . د پيدا نموداستالين شکل يافت و رش
نه تنها برای همه زحمتکشان جهان، بلکه برای 
بخش عظيم از روشنفکران، هنرمندان و توده 
های جهان؛ نمونه پيدايش جهانی نوين و مورد 

بدون رهبری حزب کمونيست . پشتيبانی آنان بود
آن زمان از  و مبارزه با تمام جريانات انحرافی ِ 

م راست و چپ و جمله تروتسکيسم، منشويس
اپورتونيستهای ديگر نه از سوسياليسم خبری می 
بود و نه از موفقيتهای عظيم اقتصادی، اجتماعی 

کودتای خروشچف به مثابه . و سياسی شوروی
پيروزی مبارزه طبقاتی در شوروی به سود 
بورژوازی و بروکراتهای حزب در دولت؛ به اين 

ن مرحله از تکامل سوسياليسم در شوروی پايا
بخشيد و شوروی به دام حاکميت بورژوازی،  به 

  .راه سرمايه داری و امپرياليسم گام نهاد
بزرگترين اختالف موجود بين مارکسيست 

های ايران که دارای "چپ"لنينيستها و مرتدان 

احزاب و سازمانهای بی شماری نيز می باشند در 
ارزيابی تغيير و تحول و ماهيت جمهوری 

اساسی اکثر آنان در اين امر  استدالل. شوراهاست
خالصه می شود که به قدرت رسيدن خروشچف 
را نه پايان يک مرحله، بلکه ادامه محتوم سياست 

تکيه آنان نيز عمدتا . استالين و حتی لنين می دانند
بر اين تئوری مبتذل و ضد ديالکتيک است که 
خروشچف نمی توانسته به يک بار ظاهر شده و 

، بلکه منطقا می بايستی از قدرت را بدست آورد
. بوده باشد" خراب"قبل نيز جريان در شوروی 

در اين امر که ظهور خروشچف تصادفی نبوده، 
ريشه خود را در قبل و در درون مبارزه طبقاتی 
درونی شوروی داشته است ترديدی نيست و ما 
نيز بارها و حتی از همان آغاز بروز رويزيونيسم 

. دان اشاره کرده ايمدر جنبش کارگری بارها ب
اشتباه اين منحرفان که بعضا نيز ناآگاهانه است؛ 
ولی به هر تقدير دنبال وسوسه های بورژوازی 
روانه اند، در اين نکته نهفته است که آنان تغيير و 

برای آنان آنچه اکنون در . تکامل را نمی بيند
برابر ماست و وجود دارد؛ هميشه همين طور 

برای . وجود داشته است بوده و به همين سان
های ناآگاه ولی گمراه که دچار تفکر "چپ"

متافيزيکی و منجمدند، غير قابل تصور است که 
هائی از قبيل خروشچف نيز همانند هر  بروکرات

پديده جهان مادی در حال تغيير و رشداند و اگر 
زمانی اندک و کم تاثير بودن و يا اساسا 

و اين درست به  -منحرفينی اين چنان نبوده اند،
علت وجود سياست مبارزه طبقاتی استالين و 

می  -سرکوب بورژوازی و اين گروه بوده است
مثال پس از (توانند در شرايط نامساعد ديگری

همانند ميکروب در بدن ) درگذشت رفيق استالين
انسان، در جامعه سوسياليستی شوروی نيز امکان 
 رشد بيابند؛ رشد کنند؛ و مبارزه طبقاتی،

ديکتاتوری پرولتاريا و دولت سوسياليستی را 
  .کما آنکه چنين نيز شد. مورد سئوال قرار دهند

به هر تقدير تغيير ماهيت سوسياليستی شوروی 
بدون ترديد پايان دوران درخشان سوسياليستی در 

پايان يک پديده مشخص که با . شوروی بود
آغاز گشت و با تسخير قدرت  ١٩١٧انقالب اکتبر 

سوسياليستی از سوی خروشچف و دارو دولت 
به  ٥٠دسته مرتد و خائنش در طی اواخر سالهای 

آيا روشن نيست که ما در اين . يافت  مرور پايان
جا نه با پايان مارکسيسم و يا سوسياليسم بطور 
کلی، بلکه با اختتام يک تجربه مبارزه طبقاتی و 
يک  دوره از مارکسيسم در يک کشور مشخص 

م؟ در اين جا آنچه نابود شده و سپری روبرو هستي
گشته است مارکسيسم نيست؛ سوسياليسم نيست، 
بلکه کشور سوسياليستی تحت رهبری حزبی 

 ٤٠کمونيستی است که متاسفانه پس از قريب 
تغيير سال موفقيت و با تاريخی درخشان با 

شکسِت يک . ماهيت حزب و دولت شکست خورد
ا سياسی در آزمايش در هر زمينه اجتماعی و ي

هر فعاليت انسانی، تنها به مفهوم شکست آن 
آزمايش مشخص است و نه کل تئوری و نظرات 
و فرضيات علمی که در پشت آن آزمايش نهفته 

از شکستها بايد آموخت و مايه ای برای . است
  ۵ادامه در صفحه...پيروزی و مصاف بعد

انقالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و 
 تولد دنيای نوين بود

 



   ،  
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   ... مارکسيست کهنه نيست
 توجيهی می توان چگونه و با چه. به دست آورد 

را " خاص"علت يک تجربه، يک مصاف، يک 
به جای شکسِت همِه آموخته ها، همِه مصاف ها و 

  . به خورد مردم داد" ايسم"شکست عام، شکست 
به جای " نو"همه آنان که به دنبال چيزی 

مارکسيسم اند و يا توصيه آن را به مردم می 
ه کنند، خود در زندگی واقعی خويش محتمال تجرب

تجربه . ای سوای آن دستورالعمل خويش داشته اند
آنکه، برای دستيابی به هدف بايد شکيبائی داشت، 
تداوم به خرج داد و به سوی خواسته خويش 
مجدانه روان شد و نه آن که هدفی نو برگزيد و به 

  .راهی ديگر روان گشت
هر آن کس که به سوسياليسم و مارکسيسم اعتقاد 

ای آن تکيه می کند، می داند داشته و بر آموزه ه
که مارکسيسم به مثابه يک علم جهانشمول که 
شامل طبيعت، جامعه و تاريخ است و بيانگر 
قوانين تکاملی عينی و ضروری جهان می باشد، 

مقوله . همانند هر علِم ديگر جوشان و زنده است
تنها در چارچوب خود اين علم است که " نو"

ی ها با شرايط نوين، معنای نو، يعنی انطباق تئور
بدور انداختن تئوری ها و اصول کهنه و جانشينی 
آنها با تئوری های پيشرفته و نو و در يک کالم 

برخی ها . تکامل از کهنه به نو معنی پيدا می کند
در مارکسيسم، تغيير آن و چيزی " نوآوری"از 

  .ديگر را نيت می کنند
به  برخی از مدافعان نوآوری در مارکسيسم ما را
و . دگماتيسم و عدم انعطاف متهم می سازند

چنانچه از آنان بپرسيم چرا و در کجا اين 
عوارض را در ما سراغ گرفته ايد و يا به کلی 
بافی هميشگی روی می آورند و يا ما را متهم می 
کنند که هنوز به اصول و تئوريهای اساسی 

از آن جمله (مارکسيسم لنينيسم و سوسياليسم
پرولتاريا و نقش حزب و دولت ديکتاتوری 

محکم چسبيده ايم و حاضر ) سوسياليستی و غيره
نيستيم در اين اصول نوآوری کرده و تجديد نظر 

به نظر اين عده که در ميان آنان محتمال . نمائيم
کمونيستهای وفاداری نيز يافت می شوند؛ مشکل 
اساسی تفرقه و پراکندگی جنبش کمونيستی نه 

نحراف شوروی و جنبش خيانت خروشچف و ا
کمونيستی جهانی از راه کمونيستی و زنده گشتن 
همه منحرفان و مرتدان کهنه شناخته شده جنبش و 

می باشد، بلکه " نو"سر برآوردن آنان تحت لوای 
در آن نهفته است که گويا اين جنبش کهنه و 

وظيفه . پوسيده شده و نفس اش بند آمده است
رای جنبش کمونيستها گشودن راِه نفس ب

کمونيستی است و اين راه نه تکيه بر مارکسيسم، 
" هوای تازه"و يافتن " نوآوری"بلکه کوشش در 

باالخره ما حق داريم از اين معترضان . می باشد
جنبش کمونيستی بپرسيم باالخره " هواخواهان"و 

پس از سالها و ده ها سال کوشِش شما؛ چه هوای 
ر کجا؛ نوآوری تازه ای به ارمغان آورده ايد و د

  پديد آمده است؟
مارکسيسم لنينيسم تنها آلترناتيو نو در جهان 

سال  ١٧٠مارکس و انگلس قريب . کنونی است
پيش گردشی نوين و انقالبی در فلسفه، اقتصاد، 

ادامه . سياست و مبارزات اجتماعی را آغازيدند

 س مائوــدهندگان اين راه يعنی لنين، استالين و سپ
  کمونيست چين همگی نوآورانی در رهبری حزب

نمی توان مارکسيسم را به . مارکسيست بودند 
مثابه علم اجتماعی چراغ راهنمای خويش قرار 

و راه های تازه اين علم را " نو"داد و برای يافتن 
به دور انداخت و به دنبال ابتذاالت فلسفی و 

مبارزه طبقاتی . تئوريک بورژوازی روان گشت
ارگر و زحمتکشان و کليه برای رهائی طبقه ک

بشريت از مصائب سرمايه داری و امپرياليسم 
تنها می تواند در چارچوب مارکسيسم لنينيسم 

همين علم مارکسيسم صورت پذيرد و درست 
" نوئی"است که نوآور است و سوای آن، هر 

کهنه پاره های عوامفريبانه سرمايه داری و 
  .بورژوازی اند و نه بيش

  *****  
  

  ...تحليلی حزب کار بيانيه
جمهوری اسالمی "عيد فطر تصريح کرد که 

و ." نخواهد شد خواهی دشمن هرگز تسليم زياده
منظورش از زياده خواهی همان پيشنهاداتی بود 
که آمريکا در کنفرانس لوزان طرح کرده بود و 

وی مشخصا . مورد قبول ايران قرار نگرفت
ه چه اين متن تصويب بشود و چ" :براز داشتا

نشود، ما از حمايت دوستانمان در منطقه دست 
از ملت مظلوم فلسطين، از ملت : نخواهيم کشيد

مظلوم يمن، از ملت و دولت سوريه، از ملت و 
دولت عراق، از مردم مظلوم بحرين، از مجاهدان 
صادق مقاومت در لبنان و فلسطين؛ همواره مورد 

 ”.حمايت ما خواهند بود
داشت با دسيسه چينی در  امپرياليسم آمريکا قصد

منطقه، تقويت و تسليح عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی، علم کردن داعش، تجاوز 
به سوريه و يمن و قتل عام مردم فلسطين در نوار 
غزه توسط صهيونيسم و عمليات مشابه، ايران را 
به زانو در آورد و به مصالحه در عرصه سياست 

وزان نيز اين در کنفرانس ل. خارجی بکشاند
خواسته ها را به ايران تحميل کرد و می خواست 
تائيد و يا رد توافقنامه لوزانچای را منوط به تسليم 

اين خواست قلدرمنشانه . بالشرط ايران کند
امپرياليسم آمريکا نه مورد حمايت روسيه و چين 
بود و نه اروپائی ها که آرزوی برداشتن تحريمها 

بودند؛ آنها می خواستند با را داشتند با آن موافق 
ِن ثروتمند برقراری روابط گسترده تجاری با ايرا

بر بحرانهای داخلی خود  که از جمله ناشی از 
دخالت در امور داخلی اوکرائين و يا تضعيف 

اروپائی ها با ادامه اين . يونان بود، غلبه کنند
وضعيت آنهم در شرايطی که ايران در زمينه 

از اين . هسته ای تسليم شده بود، موافق نبودند
يم بشار گذشته سياست آمريکا برای سرنگونی رژ

اسد با شکست فاحش روبرو شده بود که بحران 
آن دامن عربستان سعودی و ترکيه و اردن و 
تونس و ليبی و مصر و بسياری ممالک عربی 
منطقه را گرفته بود و هنوز هم ادامه دارد و 

کسانی که با . عواقب آن بر کسی معلوم نيست
تروريسم مماشات می کردند، خود به دام 

تروريستهای اعزامی به سوريه . ندتروريسم افتاد
  حاال به انگلستان، فرانسه و آلمان باز می گشتند و 

ادامه اين . آماده عمليات تروريستی بودند
وضعيت، خطرات فراوانی در منطقه فراهم می 
آورد و امری که در آغاز خويش به ضرر ايران 
و کاهش نفوذ آن در منطقه بود در تداوم خود به 

. عنوان عامل تثبيت منطقه بدل شد قدرت ايران به
اين ايران نبود که سقوط می کرد، اين عربستان 
سعودی بود که به رعشه مرگ چه در درون و 
چه در برون دچار شده است و اين امر ساير 

امارات . ممالک عربی را از وی دور می کرد
متحده عربی، قطر و عمان بتدريج راه همکاری 

ش گرفتند و اين ضربه و توجه به ايران را در پي
بزرگی به آمريکا و عربستان سعودی در منطقه 

خامنه ای با توجه به اين امر در نطق خويش . بود
در باره قرارداد لوزان به صراحت بيان کرد که 
ايران اجازه بازرسی از تاسيسات نظامی خود را 
نمی دهد و حاضر نيست بجز برنامه هسته ای در 

يکا به مذاکره و توافق مورد مسايل ديگر با آمر
برسد و منظورش به طور روشن مسئله 

همان طور كه : "وی بيان کرد. خاورميانه بود
بارها تكرار كرديم، ما با آمريكا در مورد مسائل 
گوناگون جهانى و منطقه اى مذاكره اى نداريم؛ 
در مورد مسائل دوجانبه مذاكره اى نداريم؛ گاهى 

ورد هسته اى، در موارد استثنائى مثل اين م
  ".براساس مصلحت، مذاكره كرده ايم

استنکاف ايران از پذيرش خواست آمريکا با فشار 
روسيه و چين و ساير ممالک اروپائی بويژه 

بازگشت تروريستها به . آلمان نيز همراه بود
کشورهای اروپائی، هجوم سيل پناهندگان ناشی 
از بحرانهای خاور ميانه به اروپا وضعيت 

ر منطقه را به اروپا منتقل می کرد و بحرانی د
روسيه به صراحت بيان کرد که مسايل . می کند

خاورميانه بايد با شرکت فعال روسيه حل و فصل 
وزير خارجه روسيه اظهار داشت همانگونه . شود

که در اثر همکاری روسيه و آمريکا بحران هسته 
ای در ايران به رضايت طرفين حل شد، همين 

در مورد سوريه در نظر گرفته روش نيز بايد 
تمام تالشهای آمريکا بدون حضور فعال . شود

روسيه و ايران تا مسايل منطقه را به نفع اسرائيل 
. حل کند با شکست روشن و فاحش روبرو شد

متحدان آمريکا يک بيک از پای در آمدند و 
اسرائيل نيز از اينکه آمريکا نتوانسته از فشار 

منطقه بکاهد بشدت  ايران و نفوذ ايران در
خشمگين شد و در کار تصويب توافقنامه وين در 

خشم عربستان . کنگره آمريکا اخالل می کند
سعودی و اسرائيل را تنها از اين طريق می توان 

باراک اوباما رئيس جمهور اياالت . توضيح داد
متحده آمريکا در توجيه شکست سياست خود در 

يران فورا اين قبوالندن حفظ امنيت اسرائيل به ا
آيا اين پيمان تمامی : "استدالل را ساخت که

بر عليه همسايگانش در جهان را  ايرانتهديدات 
آيا بيش از هرچيز تضمين . برطرف می کند؟ خير

. سته ای نرسد؟ آریمی کند که ايران به سالح ه
.". مهمترين هدف ما هم از ابتدا همين بوده است

ولی روشن است که مهمترين هدف بدوی آمريکا 
اين نتيجه ای بود که . اين نبود که اظهار می دارد

آمريکا با . در مذاکرات طوالنی وين بدست آمد
  ۶ادامه در صفحه...توجه به وضعيت 
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 توفان درتوييتر

Toufanhezbkar 
  )توفان(حزب کارايران

  درفيس بوک
Toufan HezbeKar  

  

  ...بيانيه تحليلی حزب کار
رای دلداری متحدان خويش و اسرائيل جديد و ب

منطقه و برای تقويت روحيه آنها، جان کری   در
امور خارجه خود را به ديدار عادل جبير  وزير

 ٢٠١۵ژوئيه  ١۶همتای سعودی وی در تاريخ 
ما : "وی به همتای سعودی خود گفت. اعزام کرد

آمده برای  اميدواريم ايران از توافق به دست
صادی کشور و وضعيت مردم ارتقای وضعيت اقت

ايران و نه برای ماجراجويی در منطقه بهره 
وزير  متعاقب آن ديويد کامرون، نخست .". ببرد

ای با شبکه خبری  بريتانيا نيز در مصاحبه
ای  تصريح کرد که امضای توافق هسته" العربيه"

معنای اتحاد با جمهوری اسالمی "با ايران به 
  .". نيست

طق خويش با اشاره به ايران باراک اوباما در ن
ما تاريخ دشواری بين خود داريم : "بيان کرده بود

و تا زمانی که ايران به حمايت از تروريسم و 
عواملی که خاورميانه را بی ثبات می کنند، ادامه 
دهد و دوستان و متحدان آمريکا نظير اسرائيل را 
تهديد کند، نگرانی های ما درباره رفتار ايران به 

ما . بنابراين اشتباه نکنيد. خود باقی می ماندقوت 
در مقابله با اين اقدامات هوشيار باقی می مانيم و 

پوشيده نيست که . در کنار متحدان خود هستيم
نخست وزير اسرائيل و من درباره حرکت آمريکا 
به سمت جلو برای راه حل مسالمت آميز در باره 

 اگر در حقيقت. موضوع ايران توافق نداريم
نخست وزير نتانياهو بدنبال موثرترين راه برای 
اطمينان از دست نيافتن ايران به سالح هسته ای 

من معتقدم . است، اين بهترين گزينه است
کارشناسان هسته ای ما می توانند اين مسئله را 

مهمتر اين که من امروز با نخست . تاييد کنند
صحبت کردم تا بگويم حمايت ما ) اسرائيل(وزير

امنيت اسرائيل و نگرانی های ما درباره  از
سياست های بی ثبات کننده ايران و تهديد عليه 

  ."اسرائيل روشن است
من به همين جهت به تيم امنيتی خود : "وی گفت

دستور دادم با دولت جديد اسرائيل در هفته ها و 
ماههای آينده درباره نحوه تقويت همکاری امنيتی 

م و تعهد راسخ خود را ما با اسرائيل رايزنی کني
  .".به دفاع از اسرائيل نشان دهيم

من امروز همچنين : "رئيس جمهور آمريکا گفت
با پادشاه عربستان سعودی گفتگو کردم تا بار 
ديگر بر تعهد ما به امنيت شرکای ما در 

تاکيد کنم و از رهبران ) فارس(خليج
شش کشورهای عربستان سعودی، 

عمان،  امارات متحده عربی، کويت،
قطر و بحرين که شورای همکاری 

را تشکيل می دهند، ) فارس (خليج 
دعوت کردم تا اين بهار نشستی 
درباره نحوه تقويت همکاری امنيتی 
و حل مناقشه های متعدد داشته باشيم 
که موجب مشقت بسيار و بی ثباتی 

  .".در سراسر خاورميانه شده است
در جبهه آمريکا و انگلستان به صراحت ايران را 

کشورهای حامی تروريسم قرار می دادند و می 
دهند و مدعی هستند که در اين عرصه در 

تحقق اين . سياست آنها تغييری رخ نخواهد داد
ادعا طبيعتا آمريکا را در لغو ممنوعيت غير 

قانونی ثروتهای ايران در آمريکا با مشکل روبرو 
  .خواهد ساخت

ن داشته است پيدايش وضعيت جديد آمريکا را بر آ
تا در شرايط کنونی در سياست منطقه ای خود 

آمريکا که تا ديروز روسيه را . تجديد نظر کند
قدرت درجه دوم می ناميد و به تمسخر می 
گرفت، بيکباره از همکاری های روسيه با آمريکا 
برای حل مسئله اتمی ايران اظهار امتنان نموده و 

ريه خواستار همکاری مشترک در حل مشکل سو
اين خواست جديد آمريکا نشانه . با آنان شده است

شکست آنها در حل و فصل مناقشات خاورميانه 
به نظر می . بدون دخالت روسيه و ايران است

رسد که آمريکا از اين به بعد بايد حل مسايل 
خاورميانه را نه يک تنه با تکيه بر عربستان 
سعودی و اسرائيل، بلکه در متن همکاری های 

قه ای ميان روس و آمريکا در نظر بگيرد و منط
در اين راستا امکان نظارت و مهار سياستهای 

آمريکا بايد . ايران در خاور ميانه را به کف آورد
از سياست سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی در 
آينده نزديک چشم بپوشد و تاکتيکهای خويش را 
. منطبق بر وضعيت توازن فعلی قوا تغيير دهد

وذيانه و رياکارانه تمايل به همکاری با سياست م
رژيم جمهوری اسالمی در منطقه و بطور 

" مبارزه مشترک"مشخص در عراق تحت عنوان 
عليه تروريستهای داعش، توطئه امپرياليسم 
آمريکاست که می خواهد ارتش ايران را به يک 

به . جنگ فرسايشی خطرناک در عراق بکشاند
ت منافع ملی ميهن دام اين سياست افتادن در خدم

 . ما نيست
وضعيت جديد راه فروش تسليحات ممالک 

. اروپائی و آمريکا را به خليج فارس گشوده است
دامن می زنند تا سالحهای   هراسی-ايرانآنها به 

خويش را به شيوخ عرب به فروش برسانند و در 
عين حال تبليغ می کنند که با آزاد شدن ميلياردها 

ر آمريکا اين کشور حتما به دالر ثروت ايران د
تقويت بنيه نظامی خويش دست زده و اين برای 

بورس . ممالک عربی و اسرائيل خوشآيند نيست
اسلحه در بازارهای بورس جهان به يک باره بعد 

  .از توافقات وين سرسام آور افزايش يافته است
*****  

  
 

  ...نضام مالی جهانی 
  بیوضعيت مقاومت اقتصادی در آمريکای جنو

 ALCA )Area deدر مقابل طرح آمريکايی 
Libre Comercio de las Americas(، 

 AATF«)The منطقه تجارت آزاد کل آمريکا«
Free Trade Area of the Americas (

اتحاديه جديدی از کشورهای آمريکای التين تحت 
 » ABLAاتحاديه بليواری خلقهای آمريکا ما«نام 

) ا شفق سرخ استکه معنی اسپانيائی لغت آلب(
بوجود آمده است که در آن تاکنون ونزوئال، 
اکوادور، بوليوی، کوبا، نيکاراگوئه، آنتيگوا و 
باربودا، دومينيکا، گرانادا، سنکت کيتس و نويز، 
سنکت لوسيا، سنکت وينسنت  به عضويت در 

ايران نيز اعالم آمادگی کرده است که در . آمده اند
ين اتحاديه برای تسويه ا. اين اتحاديه شرکت نمايد

 SUCREحساب تجاری نيز واحد تهاتری به نام 
انتخاب کرده است و در عين حال در نظر دارد 

  .در آينده واحد پولی جديد را جايگزين دالر کند
ميليارد دالر در حساب های  ٩٠٠هم اکنون 

بانکی سرمايه داران کالن آمريکای التين پول 
. د به کار نمی آيندخوابيده است که در چرخه تولي

 Banca(» بانک توسعه جنوب«قرار است که 
del Sud ( در روابط اقتصادی امريکای جنوبی

سرمايه اوليه اين بانک . تسهيالتی به وجود آورد
اولين پروژه . ميليارد دالر خواهد بود ٢٠

مشترکی که در برنامه گنجانده شده است، لوله 
امريکای  کشی گاز از ونزوئال به ساير کشورهای

  . التين است
هر اندازه که کشورهای بيشتری چنين معاهداتی 
را ميان خود منعقد کنند، به همان نسبت از نياز 
به دالر به عنوان ارز مبادالتی و حتی ذخيره 

بدون شک زمانی . ارزی جهان کاسته خواهد شد
فراخواهد رسيد که ديگر دالر نقش خود را به 

در سطح  مثابه ذخيره ارزی مبادالتی
و . جهان به کلی از دست خواهد داد

اين بدون شک از قدرت سياسی، مالی 
و نظامی امريکا به طور فاحش 

امپرياليسم آمريکا قادر . خواهد کاست
نخواهد بود همچون زالو از بدنه 
اقتصاد جهانی تغذيه کند؛ ديگر 

بی رويه با دالر بی  نخواهد توانست
بتدا ارزش کاال وارد کند، می بايست ا

در صورت صدور کاال به واردات کاال اقدام 
امری که با توجه به ) موازنه تجاری. (ورزد

موازنه منفی کنونی اين کشور غير ممکن به نظر 
تاکنون آمريکا می توانست روی کاغذ . می رسد

 ٧ادامه در صفحه...سبز عالمت دالر را 
  ...نضام مالی جهانی 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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ه بی ارزشی چاپ کند و آن را به مثابه ورق پار
در ازاء دريافت کاالهای صنعتی نظير نفت و 

به فروشندگان کشورهای ديگر ... اتوموبيل و 
با از ميان رفتن تدريجی نقش دالر، اين . بدهد

کاغذ بی ارزش سبز ديگر نقش خود را به مثابه 
حکمران عرصه مالی جهان از دست خواهد داد و 

طال در نقش دالر به مثابه پشتوانه ارزی همتراز 
ساير کشورهای جهان به گذشته تعلق خواهد 

اين که کدام ارز و يا نظام پولی در آينده . گرفت
جايگزين دالر خواهد شد، نمی توان به آسانی 

اما يک امر مسلم است که ارز . پيش بينی کرد
هيچ کشور ديگری نمی تواند در شرايط کنونی به 

لی تنهائی  جای دالر را به گيرد و بر نظام ما
با داده های کنونی چهار گزينه . جهان حکم براند

  :محتمل به نظر می رسد
ـ يکم اين که چندين ارز نظير يوان، روبل، دالر 
و يورو به صورت موازی عمل کنند که نتيجتا به 
پايين کشيدن دالر از سرير قدرت خواهد انجاميد 

  .که با مقاومت سرسختانه آمريکا روبرو می شود
يک ارز مشترک مبادالتی که هيچ ـ دوم ايجاد 

. کشوری در آن حق وتو و انحصار نداشته باشد
زيرا اين . که اين به سادگی قابل تصور نيست

گزينه به اين بستگی دارد که چه کشورهائی 
ابتکار اين کار را به دست خواهند گرفت، 
چگونه، از چه طريق و نهاد يا نهادهائی که می 

با . شد، اداره شودبايست مورد توافق همگان با
توجه به رقابت های شديد امپرياليستی و وجود 

ايجاد چنين ... انحصارات مالی، صنعتی، نظامی
نظامی بعيد به نظر می رسد و فقط جنبه آرزوئی 

  .دارد

ـ سوم استفاده گسترده کليه کشورها از نظام 
)SWAP( ارزی.  

و  BRICSـ چهارم اتحاديه های منطقه ای نظير 
  .ALBAيا 

پيش بينی استقرار يکی از گزينه های فوق در 
نظام ارزی مبادالت تجاری جهان کاری است بس 

ولی می توان به صراحت گفت که رقابت . دشوار
امپرياليست ها، مقاومت و مقابله کشورهای 
مستقل و در حال توسعه در مقابله با حکمرانی 
دالر، بی پشتوانه بودن خود دالر، بدهی های 

موقعيت دالر و ... ولت آمريکا و سرسام آور د
امپرياليسم آمريکا را روزبه روز ضعيف تر 
خواهد ساخت و در نتيجه نقش دالر در عرصه 
تجارت خارجی و ذخائر ارزی کمرنگ تر خواهد 

  . شد
برتری دالر که منجر به غارت جهان است رقابت 
ميان امپرياليستها را نيز تشديد می کند؛ زيرا آنها 

اير عظيم دالر که برای خريد نفت به با داشتن ذخ
آن نياز دارند؛ هميشه مورد گزند احتمالی 

همه امپرياليستها با . امپرياليسم آمريکا هستند
توجه به رقابت خويش با آمريکا  و تضادشان با 
اين امپرياليسم قدرقدرت؛ خواهان آنند که از نفوذ 
امپرياليسم آمريکا در عرصه اقتصادی در درجه 

سته شود؛ زيرا منافع همه آنها مستقيما اول کا
اين مخالفتها و اعتراضات از . مورد تهديد است

چشم امپرياليسم آمريکا پنهان نمی ماند و اين است 
که می کوشد بر نفوذ سياسی خويش، بر دخالت 
در امور داخلی کشورها و تعيين حکومتها 

رژيمهای معترض را سرنگون کند و . بيفزايد
ر کار آورد که بر مبنای دالر رژيمهائی بر س

تنها از طريق اعمال نفوذ سياسی، . تجارت کنند
کودتا، جنگ و اقداماتی از اين قبيل است که 
آمريکا می کوشد مانع شود تا برتری دالر در اين 

اين است که در بررسی . ممالک از بين برود
تحوالت سياسی جهان هرگز نبايد اين جنبه مسئله 

  .را ناديده گرفت
اينکه امپرياليسم آمريکا به عنوان امپرياليسم 
متوفق هر روز بيشتر در بحران فرو می رود و 
با مقاومت روبرو می شود، واقعيتی است و اين 
روند بدون ترديد به نفع مبارزات استقالل طلبانه، 
آزاديخواهانه و سوسياليستی خلق های جهان 

     .است
***** 

 

  از کمکهای مالی سپاسگزاری
 

 يورو ١٥٠  هامبورک آلمان ازيقی رف
  يورو ٢٠٠کمک به خانواده زندانيان سياسی 
  يورو ١٠٠کمک به خانواده زندانيان سياسی 
  يورو ١٥٠کمک به خانواده زندانيان سياسی 

  يورو ٥٠کمک به خانواده زندانيان سياسی  
  يورو ٥٠رفيق رضا 

 يورو ٥٠   .رفيق ف
 

 ارياپرولت ديکتاتوری دوران در طبقات"
 .ماند خواهند باقی و اند باقيمانده

 که شد خواهد الزم غير زمانی ديکتاتوری
 بدون طبقات .بروند بين از طبقات

 نخواهند بين از پرولتاريا ديکتاتوری
  لنين                                 "رفت

  منتشر شد ١٣٩٤ ماه ذرآ ١١٣مقاالت توفان الکترونيکی شماره ( 
 )آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

يادداشتی درمورد رياکاری غرب در پيکار عليه  --کوهبنانی،يکی ازاميدهای جنبش کمونيستی ايران ازميان ما رفت، رفيق نيما
مسئوليت جنايت فجيع  -- ،:ی آزادی فلسطين و مسئول کمپين بين المللیخالد برکات عضو جبهه خلق برا -- ،!آدمخواران داعش

تشديد سرکوب و ارعاب به منظور پيشگيری از رشد  -- ،:پاريس با امپرياليستها، استعمارگران و نيروهای ارتجاعی است
ادهای اسارتبار اقتصادی اعتراض به سرکوب و خفقان و قرارد -- اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا، --،:مبارزات توده ای

و " چپ"جنبش کارگری و سنديکائی ايران و خطر انحرافات  --درحاشيه ترورهای بربرمنشانه درفرانسه،: اطالعيه -- است،
فراخوان  فوری چند  -- ،سوسيال دمکراتها فرزندان کائوتسکی مرتد، کارگزاران امپرياليسم اند --،قسمت دوم –راست از درون 

  !طرح دولت ترکيه درحمالت نظامی به مناطق کردنشين -- ،مانی برای همبستگی ومحکوميتشخصيت سرشناس آل
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 :مستخرجی از
  بيانيه تحليلی حزب کار

يرامون توافقنامه پ) توفان(ايران
 )۵(هسته ای در وين 

  
عقب نشينی آمريکا از سياست سنتی و 

  اتخاذ روش جديد
تا کنون امپرياليسم آمريکا اين سياست را 
تعقيب می کرد که رِژم جمهوری اسالمی را 
سرنگون کرده و سرنوشت مسئله هسته ای 
ايران را با سرنوشت سياسی منطقه پيوند 

ردند که مذاکرات با آنها بارها بيان ک. زند
ايران يک بسته است و تنها به مسئله هسته 
ای محدود نمی شود و بايد امنيت اسرائيل 

. نيز در اين مذاکرات بحث و تامين شود
آنچه مربوط به امنيت اسرائيل می شد 
عبارت قابل تفسيری بود که بر زبان آمريکا 

رويدادها نشان می . هميشه جاری می گرديد
در شرايط فعلی به زير بار اين  دهد که ايران

خواسته نرفته است و عقب نشينی ايران تنها 
در زمينه صنايع هسته ای و غنی سازی 

ای، در  به همين جهت خامنه. اورانيوم است
  ۵ادامه در صفحه   ... های نماز  خطبه

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

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

 .تی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمهزينه گزاف پس

  )¢�ی�ن(¬�م LM� '©�4ª '«�0 ی�c§ '¨eJK' ¦ ��ل ¤£و¢�¡'

امپرياليستهای  .مقاومتی در مقابل دالر شکل می گيردر مقاالت قبل توضيح داديم که د
چين و روسيه در پی آنند که به برتری و تسلط دالر در جهان خاتمه دهند و يا حداقل 

  .می باشند جايگزينی روبل و يوان به جای دالرآنها در پی . آنرا تضعيف نمايند
يک راه وجود دارد و آن اينکه يک ارزش مبادله  برای تحقق اين سياست مالی تنها

جهانی به  مورد اعتماد جهانی بوجود آورد که کشورهای جهان حاضر باشند با اين پولِ 
  . مبادالت تجاری بپردازند

روسيه و چين به عنوان دو قدرت امپرياليستی و قدرتمند اقتصادی از اين توانائی های 
دالر بپردازند و نظم مالی بعد از جنگ جهانی را برهم تا به مقابله با  الزم برخوردارند

آنها با روش معامالت پاياپا و يا به رسميت شناختن ارزهای کشورهای مورد . زنند
مبنای محاسبه ارز دالر را از  ،معامله و تبادل کاال با آنها بر مبنای ارز همان کشورها

ر به عنوان مثال د. رار دادندمعامالت ميان کشورها کنار زدند و آنرا در حاشيه قدر 
سالهای اخير بسياری از کشورها با انعقاد قراردادهای دو جانبه نقش دالر را در تجارت 

مدتهاست که چين و روسيه اکثر معامالت خود را با . خارجی خود کمرنگ تر کرده اند
يره به ترکيه نيز به روسيه پيشنهاد داده که از روبل و ل. دهند روبل و يوان انجام می
بر همين مبنا اتحاديه های مالی و حتی سياسی ديگری در جهان  .جای دالر استفاده شود

  .در مقابل يکه تازی امپرياليسم آمريکا در حال رشد است
  و مقاومت اقتصادی آن BRICSبريکس  

» بريکس«پنج کشور بزرگ جهان، برزيل، روسيه، هند، چين و افريقای جنوبی که به 
از جمله اين ممالک هستند که در مقابل زورگوئی امپرياليسم آمريکا به  مشهور شده اند

مقاومت دست می زنند و نمی خواهند اقتصادشان تابع نوسانات قسما مصنوعی و 
واقع در برزيل يک  FORTALEZAدر  ٢٠١۴در ژوئن آنها ، استعمارگرانه دالر باشد

مقابله با سلطه امپرياليسم آنها در . بانک و يک صندوق ذخيره مشترک تأسيس کردند
، پايه های »بانک جهانی«و » صندوق بين المللی پول«غرب به سرکردگی آمريکا، 

)SWIFT(  بانک توسعه "جديد را بنا نهادند که سرمايه اوليه بانک مشترک آنها
امپرياليسم آمريکا از اين . ميليارد دالر است ١٠٠)New Development Bank("جديد

نگران است و تالش فراوان دارد با اعمال نفوذ سياسی در اين  تحوالت به سختی
کشورها آنها را بی ثبات کرده و حکومتهای مورد نظر خود را در اين ممالک بر سر 

حکومتهای حاکم در اين کشورها که از . کار آورد تا مجموعه بريکس را متزلزل نمايد
سرکوب مردم کشورشان به  منافع سرمايه داری خودی دفاع می کنند در عين حال از

خاطر منافع سرمايه دارانه خويش دست بر نمی دارند و در تشديد استثمار طبقات 
اداری که بيماری  دستگاههای و سرکوب فساد ،همين غارت. زحمتکش خودی فعالند

مزمن نظام سرمايه داری است زمينه های نارضائی ميان مردم را فراهم می آورد، 
و سوء استفاده از هر اعتراض عمومی و فريب مردم را؛ آن هم بطوريکه زمينه نفوذ 

در . در شرايط فقدان يک حزب قدرتمند کمونيستی مورد اعتماد مردم؛ مهيا می سازد
کنار اين اعتراض و مقاومت کشورها؛ اَشکال ديگری از مقاومت نيز وجود دارد که اين 

يکی ديگر از آنها . ی بردجنگِ گاه آشکار و گاه مخفيانه ی اقتصادی را به پيش م
فعال می  است که در آمريکای جنوبی )ALBA( »اتحاديه بليواری خلقهای آمريکا ما«

  ۶ادامه در صفحه ...       . باشد
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