
 

شکست مبارزا ت خلق کرد ریشھ در ناتوانی 
  از دشمن داردشناخت 

رویدادھای اخیر در سوریھ پیرامون مسئلھ کردھا و ھمکاری آنھا با آمریکائی ھا، 
تجربھ ی سالھا حکومت خودمختار کرد درعراق و ھمکاری آنھا با صھیونیسم و 

اعش، اظھارات رھبر حزب دموکرات کردستان ایران در ھمدستی با امپریالیسم و د
صھیونیسم اسرائیل و دعوت از آمریکا برای حملھ بھ ایران و ھمدستی کردھای 

وی، حزب " غیر طبقاتی"ایران با منصور حکمت و پذیرش تئوریھای اسرائیلی و 
واقعی آنھا  ما را بر آن داشت کھ بھ مسئلھ خواستھای ملی خلق کرد و راه رھائی

  .نظر مجددی بیفکنیم
این ستم بھ . اینکھ در ایران بھ ملت کرد ستم وارد می شود بر کسی پوشیده نیست

طور عمده در عرصھ استفاده از امکانات آموزشی زبان مادری در مدارس بروز 
نھ در رژیم سلطنتی و نھ در رژیم جمھوری اسالمی بھ تشکیل انجمنھای . می کند

این خلقھا کھ دستآورد انقالب مشروطیت بود توجھ کردند و نھ بھ تحقق  ایالتی والیتی
بھ این جھت باید گفت کھ خلقھای ایران کامال خلقھای متساوی . آن یاری رساندند

الحقوق نیستند و از برابری یکسان برخورار نمی باشند و این طبیعتا بازتاب ستم 
یابی کرد و از کلی گوئی برای ولی مسایل را باید مشخص ارز. ملی در جامعھ است

علیرغم وجود این ستم ملی آنھم . کسب نتایج از پیش ساختھ و نادرست پرھیز نمود
بویژه در عرصھ استفاده از زبان مادری بھ صورت رسمی، نمی توان مدعی شد کھ 
آذریھا، کردھا، بلوچھا و یا ھر خلق دیگری در ایران صرفا بھ علت تعلقات ملی 

در خاک ایران بخشی از آن آذربایجان و بخش . گرد قرار می گیرندمورد ستم و پی
دیگری از آن کردستان نامیده می شود و این مربوط بھ چند سده اخیر نیست، ریشھ 

ھمھ . قدیمی تر داشتھ و در افکار عمومی و ذھنیات مردم ایران جا باز کرده است
ان مادری خود سخن گویند، افراد متعلق بھ خلقھای گوناگون ایران می توانند بھ زب

بنویسند، از امکانات رسانھ ای استفاده کنند، بھ موسیقی و ھنر خویش بپردازند و 
حتی بسیاری از دولتمردان و طبقات . ھرگز بھ این علل مورد تعقیب قرار نمی گیرند

ھستند کھ در سرکوب سایر خلقھای ایران ) ترک(حاکمھ ایران متعلق بھ خلق آذری
در ایران چھ در زمان شاه و چھ در زمان جمھوری . ت داشتھ و دارندفعاالنھ شرک

اسالمی تنھا کسانی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند و می گیرند کھ بر ضد 
رژیمھای حاکم زمان بھ مبارزه سیاسی و اجتماعی اشتغال داشتند و مبارزه آنھا 

 ٢١آذربایجان در در قتل عام مردم . خطری برای حاکمیت رژیمھا محسوب می شد
ھمھ فئودالھای بزرگ آذری از جملھ ذوالفقاری، ملک قاسمی، مراغھ ای  ١٣٢۵آذر 

کسانی کھ در پی ارزیابی مسئلھ ملی در ایران ھستند، باید این . شرکت داشتند... و
در این مقالھ قصد نیست تا از ریشھ ھای پیوندھای چند . نکتھ اساسی را درک کنند

کردند، بر یان خلقھای گوناگون ایران کھ در کنار ھم دو انقالب ھزار سالھ تاریخی م
ضد متجاوزان جنگیدند و در مبارزات ضد استعماری مردم ایران شرکت عظیم و 

  .فعال داشتند، سخن بھ میان آید
متاسفانھ بھ ویژه در میان کردھای ایرانی این تفکر ضد علمی و ناسیونال شونیستی 

گویا واژه کرد مترادف با انقالبی است و در میان خلق کُرد  قوت گرفتھ است کھ
اگر یک کُرِد سیاسی بھ زشتترین اعمال . فرد، گروه و یا طبقھ ارتجاعی وجود ندارد

تو گوئی در تاریخ . ھم دست بزند بازھم گویا چون کُرد است، قابل اغماض است
ست رژیم جمھوری ایران ساالر جاف ھا، جاش ھا، پیشمرگان کرد مسلمان کھ ھمد

. ِصرف کُرد بودن، توجیھ گر ھر خیانتی شده است. اسالمی بودند، وجود نداشتھ اند
این زدودن مرز میان دوست و دشمن و ناتوانی در ارزیابی علمی و طبقاتی در میان 

تنھا اقلیت قلیلی در . افراد و سازمانھای سیاسی کُرد ریشھ قدیمی و ناسالمی دارد
کھ کمونیست می باشند و خود را کمونیست می دانند و آن ھم بھ  میان کردھا ھستند

این مفھوم کھ کمونیست بودن را مرجح بر کُرد بودن می شمارند و بر این اساس 
متاسفانھ این ُکردھای . حتی بر ضد سایر کُردھا کھ ارتجاعی ھستند، مباره می کنند

در میان فارسھا وجود این خصیصھ نکوھیده نھ . مترقی در اقلیت بھ سر می برند
از نظر این . دارد و نھ در میان آذربایجانیھا و بیشتر دامنگیر کردھای منطقھ است

. دو خلق اخیر ھم فارِس ارتجاعی وجود دارد و ھم آذربایجانِی ارتجاعی و برعکس
  ۴ادامھ در صفحھ ...کردھا این ناسیونال شونیسم کور و عدم شناخت در میان
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ب و غارت آثار تخری
باستانی توسط ھر نیرویی 

  تبھکاری است
شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیست و  

نھمین نشست خود در ژنو با صدور 
ای رفتار وحشیانھ داعش را محکوم  قطعنامھ
  .ساخت

 ۶رای موافق،  ٢٩در این قطعنامھ کھ با 
ممتنع تصویب شد، حمالت  ١٢مخالف و 

اث فرھنگی گروه تروریستی داعش بھ میر
سوریھ و عراق و تخریب آثار باستانی آنھا 

این نمایش تبلیغاتی  .شدت محکوم کرد  را بھ
شورای حقوق بشر سازمان ملل، قبل از 
آنکھ سند محکومیت داعش باشد، سند تبرئھ 
جنایات امپریالیستھا در نابودی و دزدی 
. میراث فرھنگی خلقھا و ملتھای جھان است

ست تا ھم پای اسالم داعش دستآویزی شده ا
را بھ میان بکشند و ھم ربودن میراث 

را الپوشانی " متمدن"فرھنگی توسط دنیای 
داعش نھ دولت است، نھ از نظر .کنند

حقوقی قابل پیگرد و نھ می شود مچ کسی را 
در این زمینھ گرفت، ولی جرج بوش، 
رامزفلد، چنئی، تونی بلر کھ آثار فرھنگی و 

بین (ا در میانرودمیراث تاریخی بشریت ر
نابود کردند، نماینده ) النھرین، موساپوتانین

     .دولتھا بوده و قابل پیگرد بین المللی
کھ فرزند امپریالیسم و داعش کارنامھ 

پس از آنھا . صھیونیسم است روشن می باشد
تخلیھ آثار تاریخی از شھر باستانی 

در عراق و چوب حراج ) کالخور(» نمرود«
ین شھر را با خاک یکسان زدن بھ آنھا، ا

پیش از میالد  ١٣، شھری کھ در قرن ندنمود
در کنار رود دجلھ بنا شد و بعدھا آشوریان 
آن را پایتخت خود اعالم کردند و تمدن 
درخشان خود را در آنجا آفریدند؛ زیرا 

 ٢ ادامھ در صفحھ...عظیمی  داعش بخش
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  ...تخریب و غارت آثار باستانی
از بناھای تاریخی و میراث گرانبھای شھر تاریخی  

مص سوریھ کھ را در استان حُ ) عروس کویر(پالمیرا
قدمت دو ھزار سالھ دارد و بھ مروارید صحرا نیز 

شھری کھ بناھای آن . مشھور است، نابود ساخت
دارد؛  حکایت از سھ فرھنگ یونانی، رومی و ایرانی

زیرا داعش اشیاء عتیقھ و پیکره ھای باستانی را از 
بھ معرض حراج ... طریق دالالن سعودی و ترک و 

و خریداران این آثار عتیقھ و باستانی و  گذارده است
دستآوردھای نایاب بشریت موزه ھای بزرگ و تجار 
سرشناس امپریالیستھا ھستند کھ قابل تعقیب نبوده و 

  .یاد می شود" نیکی"ھمھ جا بھ  در" محترمشان"نام 
داعش این نیروی اھریمنی کھ خوراک فکری اش را 

ھای وھابی بھ غایت ارتجاعی عربستان  فتاوی مفتی
شیخ عبدالعزیز «، »لشیخلطیف آل ا بن عبدال«نظیر 
ھا و آثار و  کنند، نھ تنھا مجسمھ تامین می.. .و» بن باز

یا نابود میراث باستانی و ملی را بھ یغما برده و 
 ھای مفتی یوافتتأسی بھ سازند، بلکھ مغول وار با   می

اندیشند،  ھایی را کھ غیر آنھا می عربستان، انسان
گذرانند و با سر بریده آنھا  دستھ دستھ از دم تیغ می
  !کنند وحشیانھ فوتبال بازی می

اما داعش یک شبھ از آسمان نازل نشد و کارخانھ 
کناس ھم دراختیار سازی و دستگاه چاپ اس اسلحھ

نداشت، بلکھ داعش فرزند نابکار امپریالیسم و 
و تا دیروز بھ عنوان  ارتجاع منطقھ است

تروریستھای خوب سر از آستین آمریکا و ناتو در می 
  .آورد

از این رو حزب ما بر این نظر است کھ نھ تنھا 
بایست محکوم کرد و با آن بھ مبارزه  داعش را می

یھ آفرینندگان و حامیان داعش و برخاست، بلکھ بر عل
نیز منابع مالی و تسلیحاتی آنان نیز باید بھ مقابلھ 

باید ھمان . علیھ آنھا قطعنامھ صادر کردپرداخت و 
گونھ کھ شورای حقوق بشر سازمان ملل علیھ داعش 

دھد، علیھ امپریالیسم و ارتجاع منطقھ  قطعنامھ می
  .د بکندکھ نمی کند و نمی خواھ نیز چنین عمل کند

طومار جنایات جنگی و حمالت وحشیانھ امپریالیسم 
بھ ویژه امپریالیسم امریکا طوالنی است و پرداختن 

اما از آنجا . بھ آن از حوصلھ این نوشتھ خارج است
کھ علت صدور قطعنامھ شورای حقوق بشر سازمان 
ملل نابودی و سرقت اشیاء عتیقھ و میراث باستانی و 

ین است، بھ جاست کھ شمھ ای فرھنگی در بین النھر
از طومار سرقت و نابودی میراث ھای فرھنگی و 
ھنری و تاریخی جھان را کھ بھ دست ایادی 

  .امپریالیسم نابود گشتھ و یا ربوده شده اند، برشمریم
کھ باستان شناسان کشورھای غربی ھمین  ١٩از قرن 

را کھ بقایایش زیر چکمھ ھای داعش » نمرود«شھر 
کشف کردند، بسیاری از اشیاء و آثار  نابود گشت،

مشھور باقی مانده این تمدن عظیم و غنی را بھ 
مجسمھ بزرگ و مشھور . ھای خود انتقال دادند موزه

کھ در موزه لندن بھ معرض نمایش » گاوھای بالدار«
  .گذارده شده است، نمونھ بارز این مدعا است

میراث باستانی و فرھنگی عراق در حملھ مغول وار 
بھ این  ٢٠٠۴و  ٢٠٠٣ئتالف در  آمریکا و نیروھای أ 

کشور خسارات جبران ناپذیری دید و تعداد کثیری از 
  .ھا ربوده شدند این آثار نیز از موزه

  تر اشیاء عتیقھ را بھ آمریکائیان برای این کھ راحت
ربایند، ابتدا بھ دفاتر زیرزمینی موزه بغداد رفتھ و 

بھ عالوه . نی را نابود کردنداسناد مربوط بھ آثار باستا

و ھمچنین   اشیائی کھ در موزه ھای کوچکتر بودند
ھا یافتھ بودند، نیز در ھیچ  شناسان در حفاری باستان

 .کجا ثبت نشده بودند
در بین النھرین، این گھواره تمدن کھ در آن اقوام 

بھائی وجود ناند، آثار تاریخی گرا زیستھ گوناگونی
اما . رندشت ھزار سال قدمت داکھ بیش از ھ ندداشت

موزه . امروز چیز زیادی از آن ھا بھ جا نمانده است
ملی بغداد کھ پس از سقوط رژیم بعثی عراق در سال 

تخریب و با نقشھ و بھ شیوه سازماندھی شده،  ٢٠٠٣
مرکز مھم نگاھداری آثار  ۵غارت گشت، یکی از 

شی ھای با ارز گنجینھ. آمد شمار می  تاریخی جھان بھ
النھرین را بھ نمایش  سال تمدن بین ۵۵٠٠کھ قدمت 

گذارد و بیانگر تمدن ھای بابل، آشور و خلفای  می
کھ روی » شیر نیمرود«گلدان سامری . عباسی بود

سال قبل از  ٨۵٠عاج فیل حکاکی شده قدمتش بھ 
استاد » ُپل زیمنسکی« .رسد میالد مسیح می

ستون در نزدیک در دانشگاه بو شناسی خاور باستان
: رابطھ با تخریب و غارت موزه بغداد معتقد است کھ

ما وحشیانھ رفتار کرده ایم، ما نظم و قانون را درھم «
شکستیم، تماشا کردیم کھ چگونھ اوباش میراث 

ھزار  ١۵قریب بھ  .».برند فرھنگی را بھ غارت می
اشیاء عتیقھ از موزه بغداد بھ غارت رفت کھ یا در 

جموعھ داران فروختھ شد، کھ خارج از عراق بھ م
خود امروز بھ آن اعتراف دارند، ولی حاضر بھ 

! اند استرداد آنھا نیستند، زیرا کھ معتقدند آنھا را خریده
ھای کشورھای غربی بھ نمایش  و یا در موزه

قطعھ از این اشیاء در کشورھای  ١۶٠٠. اند درآمده
قطعھ در  ۶٠٠قطعھ در ایتالیا و  ٣٠٠ھم مرز، 

ناگفتھ نماند کھ در جریان جنگ . اند ا دیده شدهآمریک
بربرمنشانھ امریکا و متحدینش علیھ کشور عراق 
مجموعھ کتابخانھ ملی و آرشیوھای موجود در بغداد 

در سال . سوخت و ساختمان آن تقریبا نابود گشت
در آستانھ سال نوی ایرانیان کھ ھنوز داعشی  ٢٠٠٣

اعش بعدی وجود تنھا پدرخوانده ھای د. در کار نبود
  .داشتند

پیمانانش ھنگام تاخت  سوال اینجاست کھ پنتاگون و ھم
در  ١٩۵۴المللی سال  نامھ بین و تاز بھ عراق از توافق

رابطھ با حمایت از بناھا و آثار باستانی و فرھنگی در 
ھای مسلحانھ و نیز پروتکل الحاقی آن مبنی  درگیری

ت علیھ مکان حمالاال بر جلوگیری و یا کاھش حتی
آنھا و نیز عدم استفاده از آنھا بھ مثابھ پایگاه نظامی 

بدون شک منفی  پرسشاطالع بودند؟ پاسخ بھ این  بی
و نمونھ زیر گواه بر این است کھ امپریالیسم . است

  آن را زیرپا نامھ فوق، امریکا علیرغم آگاھی بھ توافق
گذارد و بار دیگر نشان داد کھ آنھا اصوال برای 

  .المللی پشیزی ارزش قائل نیستند ھای بین مھعھدنا
مریکا در آغاز جنگ شھر باستانی بابل را بھ آارتش 

تصرف خود درآورد و بالفاصلھ آنجا را بھ پایگاه 
نظامی خود تبدیل نمود و صدمات جبران ناپذیری بھ 

شمار   گانھ جھان بھ ٧این شھر کھ یکی از عجایب 
  .آید، واردآورد می

رئیس بخش خاور » جان کرتیس« در گزارش دکتر
آنھا بھ دروازه «: نزدیک موزه لندن ذکر شده است

ترین بناھای دوران  کھ یکی از معروف» ایشتار«
، ...باستان است، صدمات فراوان وارد آوردند

روھای آجری را کھ  خودروھای ارتش امریکا، پیاده
اجرای . سال قدمت داشتند، خرد کردند ٢۶٠٠
 ،خندق در آنجا ١٢از جملھ حفر  ھای نظامی، پروژه

ھای آینده باستان شناسان غیر  منطقھ را برای نسل
مناطق تاریخی مشھور . قابل استفاده ساختھ است

. آسیب دیده اند بابل نظیر برج بابل و باغ ھای معلق
بھ . ھای خط سومری اثری باقی نمانده است از لوح

. ای مبدل گشتھ است طور کلی شھر بابل بھ ویرانھ
سال قدمت  ١٠٠٠متر ارتفاع و  ۵٢با » ملویھ«برج 

ھای نیروھای شورشی با نیروھای  در درگیری
آمریکائیان از این . ائتالف دچار خسران فراوان گشت

کردند، کھ در  برج بھ عنوان برج مراقبت استفاده می
شھر از  ١۵٠قریب بھ . اثر حملھ شورشیان منھدم شد

شان بھ شش ھزار بقایای تمدن سومری ھا کھ قدمت
گردد منھدم و تبدیل بھ تلی از خرده  سال قبل باز می

جان «دکتر  . ».سفال و آجر ھای شکستھ  شده اند
در عین حال در گزارش خود بھ این نکتھ » کرتیس

برخی از «تکان دھنده نیز اشاره کرده است کھ 
مناطق باستانی جھت فرود آمدن ھلیکوپتر و پارکینگ 

  .»مسطح شده اند خودروھای سنگین ،
از ) Dr. John Curtis"(جان کورتیس"آقای دکتر 

 ۴جانب موزه بریتانیا در برنامھ خبری کانال 
تلویزیون بریتانیا اعالم داشت کھ در میان آثار ھنری 

وجود ) Warka"(وارکا"بھ سرقت رفتھ گلدان مقدس 
ھزار سال  ۵داشتھ است و ھمچنین ظرفی بھ قدمت 

پایھ ھای مجسمھ . دا شده بودپی" اور"کھ در شھر 
بھ . اکادی و یک مجسمھ آسوری نیز دزدیده شده اند

مونالیزا "مثل این است کھ " کورتیس"نقل از آقای 
 Dr. Doney"(دانی جرج"دکتر  ".دزدیده شده باشد

George ( رئیس موزه بغداد در مورد مھاجمان
من : "سازمان داده شده بھ آن موزه اظھار داشت

ا مردمی بودند کھ می دانستند چھ می معتقدم آنھ
ستون (آنھا نسخھ ھای بدلی ابلیسک سیاه. خواھند

را کنار ) توفان- سنگی ھرمی شکل سیاه رنگ
. این بدان مفھوم است کھ آنھا کارشناس بودند. گذاشتند

  ."بھ اشیاء بدلی دست نزدند
» عبدالعزیز حمید«یونسکو  ٢٠٠۵در اجالس سال 

ھایی  ی عراق بھ خاطر آسیبرئیس ھیئت آثار باستان
کھ از سوی نیروھای ائتالف بھ میراث باستانی و 
فرھنگی کشورش وارد شده اند، خواستار پرداخت 

پرداخت نشد، بلکھ  اما نھ تنھا غرامتی . غرامت شد
ھر روز آثار باستانی بیشتری از این کشور در 

  .مرزھایش معاملھ شدند
ھ ای کھ با مدیر بخش خاورمیانھ موزه لندن در جلس

حضور کارشناسان دنیا بھ منظور بررسی شیوه 
مرمت میراث تاریخی و باستانی عراق تشکیل شده 

غارت و تخریب میراث فرھنگی و «: بود، بیان داشت
ترین  اشیاء عتیقھ عراق در جریان جنگ، عظیم

ای است کھ از زمان جنگ دوم جھانی تاکنون  فاجعھ
خی یک کشور در رابطھ با میراث فرھنگی و تاری

  ».رخ داده است
این کھ امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل، 
داعش، این فرآورده امپریالیسم و ارتجاع منطقھ را بھ 
خاطر اعمال ضد انسانی و ضد فرھنگی اش محکوم 

دسیسھ جدیدی است کھ تحت عنوان آن می کند،  می
خواھند دول سیاسی مخالف خویش را بھ بھانھ جنایت 

بھ پای میز محاکمھ ی دادگاه کیفری  علیھ بشریت
الھھ بکشند و در این راه از انزجار مردم از اقدامات 

 پرسشاما . داعش بھترین وسیلھ را ساختھ اند
اینجاست کھ کجا بودند این شورا و این سازمان 

  ٣ادامھ در صفحھ ..    نیروھای ھنگامی کھ 

  ایرانالمی، بھ دست مردم سرمایھ داری جمھوری اسرژیم رنگون باد س



   ،  

   ٣صفحھ                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                                ١٣٩۵ماه مھر –١٩٩شماره    

  ...تخریب و غارت آثار باستانی
ا مغول وار با تجاوز ائتالف بھ سرکردگی امریک

اش  مردم و میراث  تاریخی ،نظامی بھ عراق کشور
رفت بھ نابودی  اشاره کھ در باالھمانگونھ را، 

چرا این سازمان، جنایتکاران جنگی  کشاندند؟
آمریکائی و گروه ائتالف را محاکمھ نمی کند و بر 

  .ضدشان قطعنامھ صادر نمی نماید
تیقھ و آآثار گویند کھ داعش با فروش اشیاء ع می

باستانی غارت شده، ھزینھ ھای نظامی خود را تامین 
اما این تنھا بخشی از واقعیت است، آن ھم . کند می

منبع اصلی درآمد این بھ اصطالح . بخش کوچک آن
حکومت اسالمی عراق و شام از یک سو کمک ھای 

 ،مالی بی شائبھ  سران مرتجع عربستان سعودی
درآمد فروش نفتی کھ   و  از سوی دیگر، کویت قطر

شود  از میدان ھای نفتی عراق و سوریھ استخراج می
یکی . باشد می رود، و از طریق ترکیھ بھ فروش می

از خریداران ارزان این نفت دزدی دولت تروریست 
ما نھ از ارقام نجومی کھ کشورھای . فرانسھ است

 اختیار آنھا قرار می مرتجع عربستان و قطر در
قیقی داریم و نھ از تعداد تسلیحاتی کھ دھند، اطالع د

 ھای داعش می روزانھ از ترکیھ بھ دست تروریست
رسد، اما مطابق اخبار و اسناد معتبر، داعش روزانھ 

ھزار بشکھ  ٣٠ھزار بشکھ نفت از سوریھ و  ۵٠
برد و از طریق ترکیھ آن  نفت از عراق بھ سرقت می

ھای  ئیالبتھ باید سرقت دارا. رساند را بھ فروش می
تمام  .بانکی این دو کشور را نیز بر آنھا افزود

می کند، تمام تسلیحات داعش را امپریالیسم تامین 
نیازھای تدارکاتی آنھا را امپریالیسم و ھمدستانش در 

تمام کمکھای مالی داعش را از . منطقھ تامین می کنند
طریق حوالھ ھای بانکی ارسال می کنند کھ قابل 

  .کنترل ھستند
بھ بینیم کھ آیا این تنھا داعش است کھ عتیقھ جات  اما

  و آثار باستانی و ملی را بھ صورت قاچاق میفروشد؟
ساالنھ میلیاردھا دالر عتیقھ جات در جھان غرب بھ 

   .رسند فروش می
آرتھ "مستخرج از فرستنده تلویزیون  :چند نمونھ

arte " کھ جنگ  ١٨۶٠فرانسھ و انگلستان در سالھای
بھای  چین پایان یافت بسیاری از آثار گرانتریاک در 

دو . ملی و باستانی این کشور را بھ غارت بردند
بھای خرگوش و موشی  نمونھ آن، دو سر برنز گران

در » شھر ممنوعھ«است کھ از قصر تابستانی 
چندی پیش این دو اثر . اند ھای پکن ربوده شده نزدیکی

دار  یھسرما» پیر برژه«ھای عتیقھ جات  در مجموعھ
مسئولین چینی برای . معروف فرانسوی مشاھده شدند

» پیر برژه«ولی . بازپس گرفتن آنھا اقدام کردند
کند کھ اگر حکومت چین  مزورانھ اعالم می

دموکراسی را بھ جامعھ بازگرداند، او حاضر است 
  .دھد کھ این دو اثر با ارزش را بھ این کشور بازپس

و اعضای یونسک ١٩٧٠قرارداد فرھنگی سال 
سازد کھ آثار باستانی و  سازمان ملل را موظف می

ای را کھ غیرقانونی و بھ صورت قاچاق  اشیاء عتیقھ
بایست بھ کشور مبداء رجعت  معاملھ شده باشند، می

» گتی«مسئول عتیقھ جات موزه » مارین ترو«. داد
نیویرک در ایتالیا بھ خاطر معاملھ قاچاق اشیاء عتیقھ 

او . گیرد مقابل دادگاه قرار می شود و دستگیر می
، کھ یکی از بزرگترین » جکومومدیچی«مشتری 
ھ بھای آثار باستانی و عتیقھ جات ایتالیایی بھ  قاچاقچی

در نیویرک » گتی«بود و برای موزه آید می شمار
بھ طور عمده » جکومو مدیچی«. کرد خرید می

فروشنده عتیقھ جات قاچاق و آثار باستانی حفاری شده 
طبق اطالعاتی کھ . است» بمبیی«شمال رم و از 

 ۴٠اداره باستان شناسی ایتالیا منتشر کرده است ، در
میلیون قطعھ از آثار  ١،۵سال گذشتھ قریب بھ 

تاریخی ایتالیا بھ صورت قاچاق در دنیا بھ فروش 
  .اند رفتھ

در شھر » پرگامون«ھنگامی کھ از رئیس موزه 
ین موزه از کجا و پرسند کھ اشیاء عتیقھ ا برلین می

چگونھ بھ این موزه آمده اند؟ در جواب می گوید کھ 
ھزار اثر باستانی و تاریخی و  ۵٠٠ما قریب بھ 

فرھنگی در این موزه داریم و مشکل بتوانیم 
واقعیت اما !! اطالعاتی در این زمینھ بھ شما بدھیم

این است کھ اکثر اشیاء و آثار عتیقھ و باستانی یا بھ 
اند و یا در قبا ل رشوه بھ  معاملھ شده صورت قاچاق

کفایت و دزد کشورھای ماخذ  مسئولین و سران بی
برای . تصاحب گشتھ و یا خیلی ساده ربوده شده اند

نمونھ از ترکیھ ھزاران قطعھ ربوده شده اند کھ در 
بھ نمایش گذارده ... موزه ھای لندن، پاریس، برلن و 

  . شده اند
کھ مردم بھ فکر نجات  در جنگ جھانی اول ھنگامی

» توماس ادوارد لورنس« جان و مال خود بودند،
، این جاسوس »لورنس عربستان«معروف بھ 

انگلیسی، ھزاران شیئی و اثر باستانی را از ترکیھ 
ھای کشورھای غربی بھ نمایش  دزدید کھ یا در موزه

درآمدند و یا در مجموعھ عتیقھ ثروتمندان جای 
سال امضای (١٩٧٠ زقبل ا گرچھ ھمھ آنھا. گرفتند

ربوده شده اند و کشورھای ) قرارداد فرھنگی یونسکو
زنند،  امپریالیستی غرب از استرداد آنھا سرباز می
گیری  ولی مسئولین ترکیھ سالھاست کھ برای بازپس

با این کھ مسئولین . اند ای نموده آنھا اقدامات عدیده
انی اند مقداری از این میراث باست ترکیھ موفق شده

خود را پس بگیرند، ولی ھنوز ھزاران اثر در 
  .کنند ھای غرب خودنمایی می موزه

کھ آمریکا مشغول تاخت و تاز و  ١٩٧٠در سالھای 
قلع و قمع در کشورھای آسیای جنوب شرقی بود، بھ 
ویژه از کامبوج بسیاری از آثار تاریخی و عتیقھ 

 ھایشان بھا را بھ غارت برد کھ ھنوز در موزه گران
و این کار آمریکا  دارند در معرض نمایش قرار

  .جنایت علیھ بشریت در کامبوج بھ حساب نمی آید
علی االصول برای ردیابی آثار غارت شده دست 

ھا، ھم  زیرا ھم فروشنده. رسد کسی بھ جایی نمی
کنند و  داران جملگی سکوت می ھا و ھم مجموعھ موزه

سالھ می از آن گذشتھ پلیس ھم چشم بر روی این م
بھ این ترتیب ھیچ کس نمی خواھد بداند کھ ماخذ . بندد

عالوه بر ! اشیاء عتیقھ کجاست و آن را ردیابی کند
این موسسات و دفاتری در اروپا تاسیس شده اند کھ 
در قبال پول برای اشیاء عتیقھ مسروقھ گواھی کاذب 

کرد قاچاقچیان  کنند و بھ این ترتیب بھ عمل صادر می
در عین حال بسیاری از اشیاء . ی بخشندمشروعیت م

ھای مختلف دنیا حتی بدون سند و  قاچاق در حراجی
راه سوم نیز فروش . رسند مدرک قانونی بھ فروش می

است کھ امروز بسیار  شبکھ مجازی آنھا از طریق
  .متداول گشتھ است

تحت نام  ١٩٩۵در کنوانسیونی کھ ژوئن سال 
cultural property convention 

UNIDROIT)(  بھ امضاء رسید، ذکر شده است کھ
اشیاء عتیقھ باید سند قانونی داشتھ باشند، در غیر 

اما . شود اینصورت تجارت با آنھا جرم محسوب می
یکم . کند این عھدنامھ بھ دو دلیل درد کسی را دوا نمی

کشور امضاء  ٣٧این کھ زیر این کنوانسیون را تنھا 
ی کھ ده ھا سال پیش ربوده دوم این کھ اشیائ. کرده اند

الزم بھ یادآوری .گردند شده اند شامل مرور زمان می
است کھ ھیچ کدام از کشورھایی کھ در غارت آثار 
تاریخی ید طوالیی داشتھ و این اشیاء بھ طور عمده 

شود، زیر کنوانسیون مذکور  در کشور آنھا معاملھ می
  .اندھمین کشورھا یاران داعش . !را امضاء نکرده اند

امروز بسیاری از بنادر آزاد دنیا مرکز خرید و 
ھیچ مرجعی کنترلی . فروش اشیاءعتیقھ قاچاق ھستند

بر روی ورود و خروج اشیاء را در این مراکز 
بھشت (این اشیاء بدون مالیات و گمرک. ندارد

ترین این بنادر،  معروف. رسند بھ فروش می) مالیاتی
و » علی اْبوتان«ر بندر آزاد ژنو است کھ افرادی نظی

، دالالن و قاچاقچیان مشھور سوئیسی »کوتالوکیس«
در سایر کشورھا نظیر . در آن رفت و آمد دارند
نیز  بنادر مشابھی وجود ...سنگاپور، لوکزامبورگ و 

  .دارند
دست اندرکاران بر این باورند کھ تنھا در بندر آزاد 

ی یعن –میلیون آثار و اشیاء عتیقھ  ١،۵ژنو بیش از 
انبار  –دو برابر تعداد موجود در موزه لور پاریس 

بھ دیگر سخن ھمان اشیائی کھ از ترکیھ، . شده است
کامبوج، ایتالیا، ایران،عراق، سوریھ و سایر کشورھا 
در گذر تاریخ ربوده شده اند، کھ بھ طور قطع اشیائی 

ھای عراق و سوریھ ربوده و بھ  کھ داعش از موزه
ت، نیز در میان آنھا خودنمایی قاچاقچیان فروختھ اس

  .کنند می
اخیرا موسسھ حفظ آثار باستانی سوریھ اعالم داشتھ 
است کھ این تنھا داعش نیست کھ بھ غارت آثار 

کھ بھ مصداق الماس خونین در افریقا، بھ (باستانی 
مشغول ) اند اشیاء خونین در سوریھ شھرت یافتھ

ھ نیز ھای مخالف دولت سوری است، بلکھ سایر گروه
اشیاء ربوده شده در خارج از  .در این غارت سھیم اند

شھر مرزی ترکیھ » پھغازیان ت«سوریھ بھ ویژه در 
  .رسند بھ فروش می

بھ ھر رو اینکھ ویرانگری و چپاول میراث فرھنگی  
این گھواره تمدن  کھ میراث  - النھرین  مایھ بین گران

قھ ھایی کھ در این منط ھزاران سال فرھنگ غنی خلق
را امپریالیسم  - را در خود حفظ نموده است  اند زیستھ

مھاجم انجام دھد یا داعش، این دست پروردگان 
جنایت پیشھ آنھا، فرقی در ماھیت تبھکارانھ ماجرا 

ولی برخورد دو گانھ نیروھا و مجامع بین . کند نمی
المللی از جملھ سازمان ملل و شورای حقوق بشرش 

قع گواھی بر سعی و کوشش بھ این سیاھکاریھا در وا
پوشی ماھیت بربرمنشانھ و  عبثی است کھ جھت پرده

  .پذیرد چپاولگرانھ امپریالیسم صورت می
داند کھ با آشکار  از این رو حزب ما وظیفھ خود می

ساختن ماھیت میلیتاریستی و غارتگرانھ امپریالیسم، 
بھ ویژه امپریالیسم آمریکا پرده ریا و تزویر را 

چھره واقعی آنھا را در معرض دید ھمگان برافکند و 
حزب ما سایر نیروھای مترقی، ضد . قرار دھد

امپریالیست و انقالبی را نیز بھ این کارزار فرامی 
  .خواند

*****  

 و   امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانھا
 دشمِن شماره یک بشریت است
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  ...شکست مبارزات خلق کرد
شناخت دشمن بھ آنجا کشیده است، کھ کردھا در 
راه کسب حقوِق برابر خویش با سایر خلقھا، در 

معینی کھ وجود دارند بھ ھمدست ھر کشور 
ارتجاع جھانی و یا ارتجاع ھمسایھ ارتجاعی آن 
کشور معین بدل شده و ھمواره بھ عنوان آلت دست 
آنھا عمل کرده و مبارزه خلق کرد را از یک 
شکست بھ شکست دیگر کشانده اند و توانائی 

  .پذیرش انتقاد را نیز ندارند
برای  پدر خلق ُکرد مال مصطفی بارزانی

مبارزه با حکومت وقت عراق با شاه ایران 
ھمکاری می کرد و ماموران ساواک و حتی 
ماموران موساد و کارشناسان نظامی ایران و 
اسرائیل در شمال عراق برضد ھمھ خلقھای 

مالمصطفی بارزانی . منطقھ وول می خوردند
اسرائیل بر ضد خلقھای افتخار می کرد کھ با 

عرب ھمکاری می کند و از آنھا پول و اسلحھ 
گرفت و حتی پیروزی در جنگ شش روزه  
اسرائیلی ھا بر ضد خلقھای عرب را بھ آنھا 

پسرش آقای مسعود بارزانی و . تبریک گفت
رھبر دیگر کردھای عراق آقای جالل طالبانی 

با جرج بوش در " کسب حقوق ملت کرد"برای 
سربازان آمریکائی برضد انسانیت، بر ضد تجاوز 

منشور ملل متحد، بر ضد تمام خلقھای منطقھ و 
جھان بھ کشور عراق، ھمکاری صمیمانھ نمودند و 
کردستان عراق را بھ پایگاه تجاوز آمریکا و 

سھ ھزار کردھای . اسرائیل در منطقھ تبدیل کردند
دست آموز آمریکا از نظر نظامی توسط آمریکائی 

کردستان عراق برای خرابکاری پیاده شدند  ھا در
تا سیاست راھبردی امپریالیسم و صھیونیسم در 

آنھا اسرائیل کوچکی در . منطقھ را تکمیل کنند
نزدیکی مرزھای ایران بھ وجود آورده اند کھ مملو 
از جاسوسان موساد و مرکز خرابکاری آنھا در 

کردھای . شرایط کنونی علیھ ایران و سوریھ است
اق در سرکوب و قتل عام مردم عراق چھ عر

بخواھند و چھ نخواھند چھ بدانند و چھ 
. ندانند و یا تجاھل کنند، دست داشتھ اند

کھ بسیار " حق خود تعیینی سرنوشت آنھا"
دریائی از خون و  رشکستنی است ب

و مسلما بدون پاسخ . دشمنی بپا شده است
ھمین تبھکاری سران قوم کھ از . نمی ماند

ن واھمھ دارند، آنھا را ابت اعمالشعاق
بیشتر بھ آغوش امپریالیسم و صھیونیسم 

حکومت کردستان عراق از ھم . می کشاند
اکنون در وحدت عراق اخالل می کند و از 

داعش آدمخوار برای عبور از مناطق بی خطر 
برای رسیدن بھ بغداد در کادر استراتژی 

مکانات امپریالیسم آمریکا بھ دفاع برخاست و ھمھ ا
برای این راه پیمائی طوالنی برای فتح بغداد را 

تو گوئی اشغال عراق توسط داعش . فراھم ساخت
بھ کردستان عراق ربطی ندارد؟ کردستان عراق 
از مقاومت در برابر داعش دست بر داشت تا راه 
عبور آنھا برای اشغال کامل عراق و فتح بغداد 

عش عربھا دا"منطق آنھا این بود کھ . ھموار باشد
این زدودن مرز ". ھستیم کرد را می کشد ما کھ

میان دوست و دشمن و ناتوانی در تحلیل مسایل 
علت کوری ناسیونال شونیستی، فاجعھ  علمی بھ

ای بھ بار آورده کھ ھنوز پایانی بر آن متصور 
رھبران کردستان عراق درک نمی کنند کھ . نیست

نند و با اتخاذ این سیاست، گور خویش را می ک
ھیچیک از خلقھای منطقھ با ایجاد کردستانی کھ 
بخواھد پایگاه ضد انقالب جھانی برای سرکوب 
خلقھای منطقھ و قتل عام آنھا شود موافق نخواھند 
بود و چنین حق تعیین سرنوشتی در دوران 

  امپریالیسم بھ مفھوم مستعمره امپریالیسم آمریکا 

  
ی، مناخم ناھید مسعود بارزان: از چپ بھ راست

معاون ) Menachen Nahik Navut(ناووت
، محمود ١٩٨٦تا  ١٩٨٤موساد در سالھای 

 Tzwi(عثمان عضو مجلس عراق، زوی زامیر
Zamir ( تا  ١٩٦٨رئیس موساد در سالھای
) Nachum Admoni(، ناخوم آدمونی١٩٧٦

یک ، ١٩٨٩تا  ١٩٨٢رئیس موساد در سالھای 
  پیشمرگھ

اسفانھ و با کردھای ایران نیز مت .شدن است
حق تعیین سرنوشت "حسابگری بورژوائی از این 

شما سازمان کردی حمایت می کنند و " در عراق
کردستان  را پیدا نمی کنید کھ ھمدستی رھبران

ھمھ . کند عراق را با جرج بوش و اسرائیل محکوم
آنھا از زیر بار این محکومیت و مبارزه با این نوع 

یینی سرنوشت و برداشت دشمنانھ از حق خود تع
. در برخورد بھ سایر ملل منطقھ، فرار می کنند

کردھای ناسیونال شونیست برای تحقق آنچھ را کھ 
خود خواستھای ملت کرد می پندارند، حاضرند 
حق سایر ملل منطقھ را با دست امپریالیسم و 
صھیونیسم نابود کنند و باعث شوند کھ کشورھای 

بھ " ردآزادی خلق ک"منطقھ صرفا بھ بھای 
روشن است کھ با . مستعمره امپریالیسم بدل شوند

این نوع حق خود تعیینی سرنوشت کھ ھمدستی با 
امپریالیسم است، نمی شود موافق بود و باید بر 
ضد آن از ھم اکنون افشاءگری کرده و قویا مبارزه 

  .نمود

آقای مصطفی ھجری رھبر حزب دمکرات 
سرائیلی کردستان ایران در مصاحبھ با نشریھ ا

ایران مقادیر زیادی : "جروزالیم پست می گوید
من فکر . دمی دھ) حماس و حزب هللا( پول بھ آنھا

عنوان دشمن ھ می کنم کھ اسرائیل باید ایران را ب
اصلی خود بداند و سعی کند کھ دشمنش را 

ی سپس مانند پدرش مال مصطفی و ".تضعیف کند
ولت بارزانی از صھیونیستھای اسرائیل کھ یک د

متجاوز و نژادپرست است و حق خود 
تعیینی سرنوشت خلق فلسطین را لگدمال 
کرده و فلسطین را بھ خون کشیده است، 

بنابراین اسرائیل باید بھ گروه : "می طلبد
" .ھای مخالف جمھوری اسالمی کمک کند

واقع با بیان این مطلب کیسھ گدائی  در او
را مقابل رژیم صھیونیستی اسرائیل می 

  .یدگشا
الزم بھ توضیح نیست کھ اسرائیل بھ این 
رھنمود آقای مصطفی ھجری نیازی ندارد 
و سالھاست کھ بھ پاره ای از سازمانھای 
اپوزیسیون ایرانی و از جملھ مریدان 

. تئوریھای منصور حکمت کمک مالی می کند
اسرائیل بھ مالمصطفی بارزانی و مسعود بارزانی 

بر ضد  ھم کمک مالی کرده است و امروز
حکومت قانونی و مشروع بشار اسد کھ مورد 
عالقھ آقای ھجری نیست، بھ داعش کمک مالی و 
تدارکاتی می کند تا حق خود تعیینی سرنوشت ملت 

آقای ھجری ھرگز بھ دفاع . سوریھ را لگد مال کند
از حقوق مشروع و قانونی ایران کھ در توافقنامھ 

برای  ھای جھانی مستند است نمی پردازد، بلکھ
حق خود تعیینی سرنوشت کردھای ایران 
دروغھای امپریالیسم و خواستھای آنھا را تائید می 

، ھنگامی کھ آمریکا و ٢٠٠۶وی در سال . نماید
اروپائی ھا بر سر مسئلھ اتمی بھ ایران فشار وارد 
می آوردند تا از حقوق مشروع و مسلم خود 

 برباید کھ مذاکرات : "صرفنظر کند، ھشدار داد
حمایت از حقوق بشر و دمکراسی متمرکز 

معامالت اقتصادی سال گذشتھ،  .دشون
 تثیت اقتصادی برای ایران می آورد و

". .رژیم ایران را مستحکم تر می کند
ھمین آقای ھجری در زمان تجاوز آمریکا 
بھ عراق از جرج بوش دعوت کرد کھ بھ 
ایران نیز حملھ کند و دستور تجاوز بھ 

روی میزش قرار ندھد تا ایران را فقط 
کردھای ایران نیز بتوانند بھ حقوق خود 

ایشان . مانند کردھای عراق دست پیدا کنند
با تبلیغ برای یک گروه مشکوک و امپریالیسم 

گروه او با کنگرۀ ملیت ": شاره کرد کھساختھ ا
چون آذری ھا، عربھا، بلوچھا  ھای فدرال ایران،

قوق خود ھستند، و ترکمن ھا کھ بھ دنبال احقاق ح
کردھا احساس می کنند کھ  .ھمکاری می کند

اروپا و امریکا آنھا را در حمایت از احقاق حقوق 
  ". .اقلیت ھا و دموکراسی حمایت نمی کنند

آیا می شود با اینگونھ حق تعیین سرنوشت ملل کھ 
بھ بھای اسارت سایر ملل در عصر امپریالیسم 

شود با جھالت  منجر می شود، موافقت کرد؟ آیا می
تمام و بی توجھ بھ عواقب سیاسی این شعار مدعی 

  ۵ادامھ در صفحھ ...نیروھای شد کھ کمونیستھا و 

  !از فیسبوک توفان انگلیسی دیدن کنید
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 

 
 

انقالب کبیر اکتبر  ناقوس مرگ دنیای سرمایھ داری و 
  تولد دنیای نوین بود
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  ...شکست مبارزات خلق کرد
مترقی ایران، ترکیھ، عراق و سوریھ با ایجاد 
کشور مستقلی بنام کردستان در جوار خویش 
موافقت کنند، تا آنھا مسلح شوند، قدرت بگیرند و 

عنوان دست دراز شده امپریالیسم و صھیونیسم  بھ
در دشمنی با خلقھای منطقھ عمل نمایند؟ موافقت با 
چنین تعیین حق سرنوشتی، خودکشی و پروراندن 
مار در آستین و این در درجھ نخست بھ ضرر 
خلق کرد است، زیرا بھ رویاھای وی پایانی غم 

از بعد از جنگ جھانی   حداقل. انگیز می بخشد
بھ این طرف شاھد آن ھستیم کھ این نوع درک  دوم

از سیاست حق خود تعیینی سرنوشت چھ خساراتی 
رفیق استالین بدرستی . بھ ملت کرد زده است

روشن کرد کھ مقولھ حق تعیین سرنوشت ملل در 
دوران امپریالیسم را باید در مبارزه با این 
بزرگترین ناقض حق تعیین سرنوشت ملتھا و 

فقط آن نوع حق . رگ بھ پیش بردبز استعمارگرِ 
خود تعیینی سرنوشتی از نظر کمونیستھا قابل قبول 
است کھ جنبھ مبارزه ضد امپریالیستی و ضد 

 صھیونیستی داشتھ باشد و در جھت تضعیف این
بزرگترین ناقضان آن باشد و بھ دوستی و اتفاق 
خلقھا کمک کند و نھ در تقویت سیاستھای 

در غیر این صورت . نطقھامپریالیسم در جھان و م
درک نادرست از این مقولھ منجر بھ آن می شود 
کھ ھمواره بھ آلت دست ارتجاع و امپریالیسم بدل 
شد و این را ما متاسفانھ در تاریخ زندگی خلق کرد 

اخیرا ما با مبارزه قھرمانانھ کردھای . می بینم
سوریھ برای حفظ تمامیت ارضی وحق حاکمیت 

ت با ترکیھ و داعش روبرو ملی سوریھ و مخالف
کردھای انقالبی سوریھ با مبارزه با داعش . بودیم

و ترکیھ و اربابان امپریالیست آنھا نھ تنھا موفق 
شدند از تمامیت ارضی سوریھ دفاع کنند، بلکھ 
توانستند روح مردم سوریھ را تسخیر کرده و برای 
خود احترامی عمیق در افکار مردم بھ جای 

اعتماد عمومی مردم منطقھ را آنھا . بگذارند
خریدند کھ بھای آن بی اندازه و ارزش سیاسی آن 

آیا بھتر نبود کھ با ھمین روح بھ . تاریخی است
مبارزه خویش تا آزادی کامل سوریھ و طرد پان 
ترکیستھا، صھیونیستھا، امپریالیستھا و پان 
اسالمیستھا ادامھ می داند تا اینکھ در وسط راه 

د کھ فقط گلیم خود را از آب بیرون آھنگ آن نماین
بکشند و با امپریالیسم آمریکا و نیروھای ویژه آنھا 
کھ راھی شمال سوریھ شده اند بھ ھمکاری 
پرداختھ و عاملی در تضعیف حکومت بشار اسد و 
تقویت سلطھ امپریالیسم آمریکا و نقض حقوق ملتھا 
در منطقھ شوند؟ و نام نیک خویش را سرمایھ 

ریالیسم آمریکا بھ خاطر وعده ھای تجاوز امپ
واھی آنھا سازند؟ روشن است کھ امپریالیسم 
آمریکا برای کردھای سوریھ آبروئی بھ جای 
نخواھد گذارد و از آنھا در معامالت سیاسی خویش 
با روسیھ و ترکیھ برای نقض حاکمیت و تمامیت 

مبارزه کردھای . ارضی سوریھ استفاده می کند
ق سایر اکراد قرار می گرفت سوری کھ باید سرمش

  . بھ بیراھھ غیر قابل دفاع افتاده است
باس "خبرنگار ) Narin Kobane"(ناریم کوبانھ"

ران ببھ نقل از از یکی از رھ) Bas News"(نیوز
 :کھ اظھار داشت" نیروھای دموکراتیک سوریھ"

 ٣٥ساختمان یک پایگاه نظامی آمریکائی در 
ای کیلومتری جنوب کوبانھ در روست

  . بھ اتمام رسیده است) Sibat"(سیبات"
http://bas-haber.com/…/kobanedeki-
abd-askeri-ussu-tamamland… 

بھ گزارش مستند برنامھ تلویزیونی مونیتور در 
در آلمان فدرال، در تاریخ  ARDکانال یک 

کھ در مورد سوریھ  ٢٠١٦ماه سپتامبر  ٨پنجشنبھ 
است، بھ روشنی دیده می شود کھ کماندوھای 

ھای مدافع  یگان"جنایتکار آمریکائی در لباس 
بر ضد ارتش کوبانھ در سوریھ،  کردھایِ " خلقِ 

و  می جنگندو تمامیت ارضی سوریھ  ملی سوریھ
عمال و بطور عینی بھ صورت متحد داعش در 

  . آمده اند
http://mediathek.daserste.de/Monitor/G
estern-Helden-heute-Zielscheibe-Die-
K/Video?bcastId=438224&documentI
d=37612090 

راه رفع ستم ملی از اکراد در ھمھ ممالکی کھ آنھا 
مبارزه مشترک و  در آن سکونت دارند، تنھا در

ھمکاری آنھا با سایر مردم آن کشورھا برای تحقق 
الل ملی و تمامیت آزادی، دموکراسی و حفظ استق

ارضی و مبارزه ملی و مبارزه ضد امپریالیستی و 
در چارچوب اعتماد و . صھیونیستی آنھاست ضد

احترام متقابلی کھ در متن این مبارزه انقالبی و 
مترقی ایجاد می شود، می توان بھ حقوق متقابل ھم 
احترام گذشت و آنرا بھ رسمیت شناخت و در کنار 

برداری و ھمکاری متقابل  ھم با صلح،  دوستی و
تنھا این مبارزه است کھ دورنمای موفقیت . زیست

و پیروزی و تفاھم و ھمبستگی ھمھ خلقھای منطقھ 
در غیر این صورت مردم ایران . را خواھد داشت

ھرگز بھ حکومت کردستانی در ایران نظیر 
کردستان بارزانی در عراق و یا جای دیگر تن در 

راه با کردھای انقالبی و نخواھند داد و در این 
حمایت از حق خود تعیینی . مترقی نیز ھمداستانند

سرنوشت ملتھا باید بر ضد امپریالیسم و 
صھیونیسم باشد کھ در پی ایجاد جغرافیای جدید 

حزب ما بھ ھیچ سازمانی . سیاسی در منطقھ ھستند
ھستند پاره . در این عرصھ چک سفید نخواھد داد

ن کھ بھ جای مبارزه بھ ای از اپوزیسیون ایرا
مماشات مشغولند و با نان قرض دادن و ھندوانھ 
زیر بغل و این و آن گذاردن بر این پندارند کھ 
گویا در پی تحقق حق خود تعیینی سرنوشت خلق 
کرد ھستند و پاره ای از کردھای ناسیونال 
شونیست نیز از این مجیز گوئی ھا برای تقویت 

و در دل خود می خویش سوء استفاده می کنند 
بیشتر بھ ما امتیاز سیاسی بدھید ! احمق ھا: گویند

. تا ما ھرچھ زودتر جدا شده خدمت ھمھ شما برسیم
حزب ما با این نوع حق خود تعیینی سرنوشت کھ 
نفوذ امپریالیسم و صھیونیسم را در منطقھ تقویت 
کند و سرنوشت ھمھ خلقھای منطقھ را بھ خطر 

. ر ضد آن مبارزه می کنداندازد، موافق نیست و ب
حزب ما مخالف آن است کھ تبلیغات ناسیونال 
شونیستی ملت بزرگ یا کوچک ماھیت طبقاتی 
مبارزه ملی را مخدوش کند و مرز ارتجاعی و 

ما بھ . مترقی را بر اساس تعلقات قومی تبیین نماید
این تفکرات و با ضعف و بزدلی پاره ای از 

تھ رشوه سیاسی اپوزیسیون ایرانی کھ فقط آموخ
پیروزی خلق کرد کھ تا . کنیمبدھد، مبارزه می 

کنون ھمواره با شکست روبرو بوده و از چالھ ای 
بھ چاه بعدی افتاده است در گرو بازگشت از این 

چھ در ایران، چھ در ترکیھ، . راه بی سرانجام است
باید ھمبستگی . چھ در عراق و چھ در سوریھ

خلقھای ایران و منطقھ را بر ضد دشمن عمده و 
این تنھا راه درست نیل بھ ھدف . دواحد تقویت نمو

  .است
*****  

  ....ابزارھای نفوذی استعماری
صنعتی و غذائی تعیین شده، معیارھای معینی را 
کھ خود این کشورھا از قبل برای خودشان تعیین 
کرده، آموختھ و بر آن مسلطند، و آنھا را در 
موقعیت کشورھای پیشرفتھ و غیر قابل رقابت 

خ ھمھ چیز را کامال در دست قرار می دھد، سر ن
بگیرند، و این  ضوابط خودساختھ را بھ بازارھای 
جھانی و ملل ضعیفتر تحمیل کنند و سپس با تکیھ 
بر این استانداردھای تحمیلی جھانی کھ مبنای تولیِد 
آنھا قرار گرفتھ است، از ورود کاالھای رقیب بھ 
بازارھای داخلی خویش بھ بھانھ غیر استاندارد 

و " تجارت آزاد"بگیرند و در زیر لوای جلو 
بھ تقویت بازارھای ملی " مناطق آزاد تجاری"

در این توافقنامھ ھای سّری و . خود می بپردازند
بدور از چشم مردم تصمیم می گیرند چھ چیز باید 
بھ کاال بدل شود و این کاالھا در قلمرو جغرافیائی 

نع اعضاء عضو این اتحادیھ بدون آنکھ گرفتار موا
. گمرکی گردند بھ طور وسیع توزیع می گردند

ھمین کیفیت را باید کاالھای آنھا در عرصھ جھانی 
داشتھ باشد تا با حضور انبوه خود در این بازارھا 
استانداردھائی را بھ مردم جھان تحمیل کنند کھ 

این . رقبای آنھا قادر بھ مقابلھ بھ مثل با آنھا نباشند
ابت سرمایھ ھای کالن اتحادیھ ھا از یک طرف رق

را در داخل بازار داخلی اتحادیھ افزایش داده بھ 
فربھ شدن معدودی از سرمایھ داران و 
ورشکستگی اکثریت آنھا منجر شده و مرزھای 
ملی را از بین برده و یک بازار اقتصادی تحت 
سلطھ سرمایھ داران کالن ایجاد می کند و از جانب 

را بھ رقابت با دیگر این اتحادیھ ھای اقتصادی 
سرمایھ داران غیر خودی و رقبای خود درعرصھ 

بخت قدرتھای اقتصادی . جھانی می کشانند
مثال . پیشرفتھ در این عرصھ ھا زیادتر است

آمریکا و آلمان و تا حدودی فرانسھ بخت بیشتری 
دارند تا در قالب این اتحادیھ ھا بھ بازارھای 

ولی . شوندھمدیگر دست پیدا کرده و در ھم ادغام 
ھمین اتحادیھ ھا کھ طبیعتا تضادھای درونی 
امپریالیستی را تقویت می کند بھ رقابتی بیرحمانھ 
با امپریالیستھای غیر خودی و در اینجا چین و 

کشورھائی با اقتصادھای قدرتمند روسیھ و یا حتی 
در حال ظھور نظیر ھند و برزیل و آفریقای  

 .جنوبی می پردازند
ت بر اساس موافقتنامھ، بھ صورت قصور از تعھدا

اتخاذ تدابیری خواھد بود کھ موجبات ضرر 
و یا منجر بھ ایجاد  سرمایھ گذار را فراھم آورده

موانع در راه حصول منافع سرمایھ خارجی گشتھ 
و یا از بین رفتن و یا لطمھ دیدن منافع سرمایھ 

  ۶ادامھ در صفحھ ...پیداران خارجی را در 

را بی قید و شرط  ، لیبی، سوریھ و یمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، باید خاک عراق
  صھیونیسم دشمن بشریت و قاتل ملت فلسطین است. ترک کنند
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   ....استعماریابزارھای نفوذی 
در تمام این توافقنامھ ھا کھ تامین . داشتھ باشد 

منافع سرمایھ داران کالن و امنیت سرمایھ گذاری 
آنھا در ممالک عضو مد نظر است، تعرفھ ھا و 
عوارض گمرکی حذف می شوند و سیاست تامین 
خودکفائی کھ شرط استقالل اقتصادی و سیاسی 

وری در برای دا. کشورھاست از بین می رود
موارد اختالف میان شرکتھا و کشورھا، ھیاتھای 
رسیدگی تعیین می شوند کھ ترکیبی از عمال 
سرمایھ ھای خارجی ھستند و تابع قانونھای حقوقی 

رسیدگی   ھیاتھای. کشور مورد چپاول نمی باشند
تابع قانون ممالک عضو نبوده، بلکھ از وکالی 

بھ حقوقی خصوصی کھ در این زمینھ دارای تجر
این محفل حقوقی . طوالنی ھستند تشکیل می شود

انحصارات ممالک غارتگر خصوصی زیر سلطھ 
قرار دارند کھ در باره آینده این ممالک تصمیم می 

بھ سخن دیگر . گیرند و تصمیمات آنھا حجت است
سرنوشت ھستی اقتصادی یک کشور بھ دست 

 .مشتی عمال مافیای اقتصادی امپریالیستی می افتد
ک امپریالیستی با دادن رایانھ بھ کشاورزان ممال

خود توانائی ھای آنھا را در رقابت با سایر 
کشاورزان افزایش می دھند و عمال با شکستن 
مرزھای گمرکی کشورھای ضعیف بھ یک مبادلھ 

بومی این ممالک دست می   نابرابر با کشاورزان
آنھا اقتصاد ممالک ضعیف را درھم می . زنند

اساس توافقنامھ ھای استعماری کھ شکنند و بر 
سود حداکثر را برای غارت سرمایھ در نظر می 
گیرد دست آنھا را برای چپاول این کشورھا باز 

ھر اعتصاب کارگری، افزایش نرخ . می گذارند
ارز، زلزلھ، سیل می تواند بھ عنوان موانعی برای 
حفظ منافع این کنسرنھا تعریف گشتھ و ھیاتھای 

موران استعماری ھستند، دولتھای رسیدگی کھ ما
این کشورھا را کھ بھ کارگزاران واقعی این 
سرمایھ ھا بدل شده اند، مجبور کنند از در آمد 
سایر بخشھای اقتصادی، از مالیات عمومی مردم، 

این توافقنامھ . این شرکتھا را بپردازند" خسارت"
ھای تجاری در مناطق آزاد بھ معنی آزادی غارت 

یفتر، ثروتمند تر شدن ممالک کشورھای ضع
آنھا برای فریب . امپریالیستی و کنسرنھای آنھاست

مردم فھرستی از مزایای دروغین تجارت آزاد 
جھانی کھ گویا موجب پیشرفت و رفاه عمومی می 
شود، تھیھ کرده و با تبلیغات از طریق رسانھ ھای 
خودفروختھ و روشنفکران آموزش دیده ی 

یستی بھ حلقوم مردم می اطاقھای فکری امپریال
در عمل نھ تنھا رفاھی در کار نیست، بلکھ . ریزند

عقب ماندگی این کشورھا تثبیت می گردد و 
مردمان آنھا ھمواره بردگان آماده بھ خدمت 

این وضعیت . سرمایھ ھای کالن خارجی ھستند
تضاد میان خلقھا و ممالک زیر سلطھ را با 

ل حامی آنھا سرمایھ ھای کالن امپریالیستی و دو
تشدید می کند و بھ رشد جنبشھای ملی دامن می 

 . زند
ھجوم سرمایھ ھای انحصاری امپریالیستی برای 
رقابت بھ درون بازارھای سایر رقبا با پرچم 

بورژوازی متوسط درون این " آزادی رقابت"
کشورھا را بھ خوراک انحصارات بدل کرده، 

از خود  افزایش درجھ استثمار را تشدید نموده، بھ
بیگانگی انسانھا دامن زده و بھ شکاف عمیق 

 میان فقر و ثروت منجر می شود کھ این وضعیت
طالیھ دار تشدید مبارزه طبقاتی و نبردھای آتی  

تدوین قوانین . شدید طبقاتی در این ممالک است
ضد دموکراتیک و نقض حقوق و آزادی ھای 
مردم و بویژه طبقھ کارگر در تحت ھیاھوی 

برای سرکوب آتی این " تروریسم"ه با مبارز
  .طغیانھاست

*****  

  
  ....نزاع بر سر جایگزین رھبری

منطقھ  نیدر ا شیخو تیتوانست مامور یکرج و
با  ١٣۶٣تا  ١٣۶١بھ مدت سھ سال  زیرا ن

در سال . بھ انجام برساندو موفقیت سرکوب 
در  شانیا ییقضا تیری، سال آغاز مد١٣۶۴

 تِ مَ عھده دار سِ  بیتتر نیبود و بھ ا تختیپا
از  یکی یو. دادستان انقالب تھران شد ینیجانش
قرار داشت و  ینیخم جھبود کھ مورد تو یافراد

مسئول  یرین ینعلیحس یرا ھمراه با آقا یو ینیخم
 یدر استانھا یقضائ یبھ پرونده ھا یدگیرس

 ھیلرستان، کرمانشاه و سمنان مستقل از قوه قضائ
دو نفر از امام  نیا. کرد ھیسر قوه قضائ یو از باال

 سرکوب یخواھند برا یحکم داشتند کھ ھر چھ م
  . بھ کار ببرند مردم و مجازات مخالفان 

خامنھ  یو آغاز کار آقا ینیاز درگذشت خم بعد
 سیرئ ؛یزدیهللا  تیبا حکم آ یسیرئ یآقاای، 

بھ سمت  یسالگ ٢٩در سن  ھ،یوقت قوه قضائ
تا  ١٣۶٨سال دادستان تھران منصوب شد و از 

را برعھده  تیمسئول نیبھ مدت پنج سال ا ١٣٧٣
 استیبھ ر ١٣٧٣پس از آن و از سال . داشت

 نیمنصوب شد و ا شورکل ک یسازمان بازرس
  .دار بود  عھده ١٣٨٣سمت را تا سال 

 یکھ آقا میخوان یم شانیا یزندگ خچھیتار در
 ١٠، بھ مدت ١٣٩٣تا سال  ١٣٨٣از سال  یسیرئ

 ١٣٩٣بود و از سال  ھیاول قوه قضائسال معاون 
از سال  یو. دادستان کل کشور است زیتا کنون ن

بھ عنوان  یتا کنون با حکم مقام رھبر ١٣٩١
. منصوب شده است زین تیروحان ژهیدادستان کل و

از  یرا بھ خامنھ ا یسیرئ میابراھ دیس یکینزد
در  ١٣٧٠از سال یتوان درک کرد کھ و یم نجایا

بھ مدت چھارده  ،یرج فقھ خامنھ اجلسات درس خا
و دروس جھاد، قصاص و  افتیسال حضور 

 یآموخت و ھمنظر یمکاسب محرمھ را در نزد و

 شنھادیپ ١٣٧۶دوم سال  مھیدر ن یو. کرد دایپ
مبارز از جملھ  تیروحانمؤثر جامعھ  یضااع 
حضور  یبرا یزدیهللا  تیو آ یکن یمھدو هللا تیآ

 تیامعھ روحانج یمرکز یدر شورا تیو عضو
از  یکیاعضا در  یو با رأ رفتیمبارز را پذ

ً بھ عضو  یمرکز یشورا تیجلسات جامعھ، رسما
در  یسیرئ میابراھ دیس. در آمد تیجامعھ روحان

حوزه  نی، از طرف جامعھ مدرس١٣٨۵سال 
 ھیمبارز و بھ توص تیقم و جامعھ روحان ھیعلم

در  تیعضو یبرا ینخبگان استان خراسان جنوب
خود را  ،یدوره مجلس خبرگان رھبر نیرمچھا

سال پس  ٢. نامزد کرد و وارد مجلس خبرگان شد
 ندگانینما یمجلس، با رأ نیاز حضور در ا

انتخاب و  سھیرئ ئتیخبرگان بھ عنوان عضو ھ
تا اتمام دور چھارم،  گاهیجا نیدر ا شانیا تیعضو

  .شد دیمجلس خبرگان تمد ندگانینما یرأ با
و  مودهیرا در نظام پ یپلکان ترقھمھ  یسیرئ یآقا
در مشھد را بھ  یالھد علم هللا تیدختر آ یحت

و شجره نامھ خود را منتشر کرده  اریاخت یھمسر
کرده کھ نسبش بھ حضرت دمحم و خانواده قریش و 

 یتا مو المی رسد، " بیمار"شخص زین العابدین 
  .نرود شیو ترق شرفتیدرز پ

از وفاداری و  ی مملوو ادار یاسیس نھیشیپ نیا
دھد کھ  ینشان م امانت داری و اعتماد و اطمینان،

از ماموران استخواندار و وفادار و با  یکی یو
و دستش تا  است یاسالم یجمھور میوزنھ رژ

آرنج بھ خون بی گناھان مانند ھمپیمانان خویش 
آستان  تیدر سا. آغشتھ است و راه فراری ندارد

 یآقا نکھیر اب یمنتشر شد مبن یخبر یقدس رضو
 یمرزبان رانیدر جمع فرماندھان و مد یسیرئ

بر اساس اخبار . کرده اند یسراسر کشور سخنران
فرمانده کل سپاه (یسردار جعفر ،منتشر شده

از  یبھ ارائھ گزارش یدر نزد و) پاسداران
سپاه پرداختھ و آنگاه سردار  یھا تیفعال
از  یگزارش زین) فرمانده سپاه قدس(یمانیسل

نظام در  یراھبرد تیع منطقھ و موقعاوضا
 یاقدامات حاک نیا. تحوالت منطقھ ارائھ داده است

 یسیرئ میابراھ دیس یبرا یادیز تیاست کھ اھم
بر  دیبا یو نکھیا. کنند یرا پروار م یقائلند و و

 ینظارت کند، حاک رانیگزارشات ُعماِل قھر در ا
جمھوری اسالمی برای بقاء  میاز آن است کھ رژ

کھ ھنوز  یو یبرا یحساب جداگانھ ایش خو
و  دارھاید نیگشوده است و اجوان است، 

  نھیشیدر کنار کارنامھ و پ ،یسیرئ یاظھارنظرھا
در گذشتھ  یاسالم یو تداوم جمھور تیدر تثب یو

 یاصل انیدر فھرست مدعرا  یو حال، نقش و
  .کند یبرجستھ م رانیا یھیفق تینظام وال یرھبر

رفتھ است کھ  شیپ یھمان نحو وضع بھ نجایا تا
 یول. قلم زده است رانیدر ا تیجناح مسلط حاکم

توسط  یمنتظر یدمحمعل هللا تیآ یانتشار سخنران
و خارج از  رانیآن در ا عیفرزندش و بازتاب وس

 نشیاست کھ بر سر گز یدینزاع شد یایگو رانیا
احمد  میتصور کن نکھیا. است انیدر جر یرھبر

 ونیاز روحان یبخش مھم تیبدون حما ینتظرم
 یو ھمپالک یاز جملھ رفسنجان یمخالف خامنھ ا

 رامونیپدرش پ یھا یبھ انتشار سخنران شیھا
دست زده است؛ ساده  ١٩۶٧سال  عانھیکشتار فج

 ٧ادامھ در صفحھ ...   تمام. محض است یانگار

یونیسم، دیکتاتوری بورژوائی است و نھ دیکتاتوری پرولتاریاحاکمیت رویز  



   ،  

   ٧صفحھ                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                                ١٣٩۵ماه مھر –١٩٩شماره    

  ....نزاع بر سر جایگزین رھبری
 یو  در کتاب ی؛اظھار شده منتظرکنونی مطالب  

 ینبوده است، ول یا انھیمنتشر شده و امر مخفنیز 
آن؛  لمیھمراه با ف یسخنران نیپخش نوار زنده ا

مردم دارد،  یبر رو یفراوان یروان راتیمسلما تاث
را  یحتما کتاب قطور و یاریبس نکھیا ژهیبھ و

حاضرند بھ  یبرده اند، ول ادیاز  اینخوانده اند و 
با چھره و لحن ھمراه  یسخنان و قھیدق ۴٠حدود 

بسیاری از مردم  .دلسوزانھ اش گوش فرا دھند
تازه بھ دنیا آمده اند و  ١٣۶٧کشور ما در سال 

نسل جوان از آن ھمھ جنایت بی خبر است و با 
توجھ بھ دسترسی نسل جوان بھ شبکھ مجازی و 
فنآوریھای مدرن امروزی دسترسی بھ آنھا از 

 میکنن شفرامو .طریق شبکھ مجازی سھل تر است
 ھیبھ اعتراف خودش مخترع نظر یکھ منتظر

 استیساده لوح در ر خیش نیبود و ا" ھیفق تیوال"
خواست بھ  یم یخاص یمجلس خبرگان با پافشار

دوازده  عھیدامن زند و مذھب ش یو سن عھیجنگ ش
در  ،برحقو  یرا بھ عنوان مذھب رسم یامام

ھا،  یزردتش ان،یحیبھ مس ران؛یا یقانون اساس
 عتایطب نیا. بھ قبوالند رانیا یھا یسن ان،یھودی
است کھ تصور شود  یاسیس یکامل ساده لوح انیب

 کی تیشود حقان یم یبا حکم قانون اساستنھا 
حکم در  نیا. را ثابت کرد انیاد ریمذھب بر سا

و  قاتییروزانھ بھ مفھوم سرکوب و تض عملِ 
حکم کھ  نیا. بود انیاد ریسا روانیمستمر پ گردیپ

نشد و از دستور کار خارج  بیتصو ھختانخوشب
محسوب  یبھ دوران قرون وسط ینیشد، عقب نش

  .می شد
افشاءگرانھ  یبخش سخنرانانگیزه برای  نیمھمتر

از  یپرده بردار یکنون طیدر شرا یمنتظر هللا تیآ
 انیو قتل عام زندان یاسالم یجمھور میرژ اتیجنا

 یو ھنجارھا یبرخالف عرف قضائ یاسیس

افشاء  یسخنران نیبخش ا نیمھمتر ست،ین یانسان
را بھ عنوان قاتل  یاست کھ و یسیرئ میابراھ دیس

 یکند کھ عضو شورا یم یرفمع یخون آشام
 یخامنھ ا نیجانش دیبوده است و اکنون با یآدمکش

 یحسابھا ھیدر خدمت تصف یافشاءگر نیا. شود
  .باشد یم میرژ یدرون

 ١٣۶٧ مرداد ٢۴ داریدر د یهللا منتظر تیآ
از  ،ینیحکم امام خم یبا مسئوالن اجرا شیخو
) معاون وقت دادستان تھران(یسیرئ میابراھ دیس

 یسھ نفره مرتض ئتیھ یھمراه با اعضا
حاکم (یرین ینعلی، حس)دادستان وقت(یاشراق
وزارت  ندهینما(یپوردمحم ی، و مصطف)شرع

اعدام " ندرکارانا بھ عنوان دست) اطالعات
برد کھ  ینام م)" ١٣۶٧بستان تا(یاسیس انیزندان

کھ مشغول گذراندن  یآن چند ھزار تن زندان یط
نام دو نفر . احکام زندان خود بودند، کشتھ شدند

  . آمده است ینیاول در فرمان روح هللا خم
کھ در آن زمان قائم مقام رھبر  ،یمنتظر یآقا

 ١٣۶٧سال  یاعدام ھا ،جلسھ نیبود، در ا رانیا
 یو بھ حاضران ھشدار م داند یم" تیجنا"را 
 یاسالم یکھ در جمھور یتیجنا نیبزرگتر: "دھد

کند بھ دست شما  یما را محکوم م خیشده و تار
 تکارانیجزو جنا ندهیانجام شده و نام شما را در آ

یکی از این جنایتکاران سید  ".سندینو یم خیتار رد
  .ابراھیم رئیسی است

 ١٣۶٧کھ در تابستان  یکند افراد یاشاره م یو
 ھئیدر گذشتھ در خود قوه قضا یاعدام شدند، ھمگ

اعدام  یمحاکمھ شده و احکام زندان گرفتھ بودند، و
ما  نکھیا: "دیگو یداند و م یم ھیآنھا را بدون توج

را  نھایباشد ا یتازه ا تیفعال نکھیبدون ا مئیایب
ھمھ دستگاه ... است کھ نیا شیمعن میاعدام بکن

  ."غلط کرده مان ئیقضا
و با گدر گفت یمنتظر هللا تیفرزند آ ،یمنتظر احمد

پرسش کھ چرا  نیدر پاسخ بھ ا یفارس یس یب یب
 انیب شود، یاکنون منتشر م ؛یصوت لیفا نیا

 یاجتماع یھا با توجھ بھ شبکھ میدیچون د: "داشت
 تیکھ موقع میدیاکنون وجود دارد و د اش نھیزم

 لیفا نیا. منتشر شود قیحقا نیاست کھ ا یمناسب
 یبر کتاب خاطرات آقا یدییدر واقع مھر تأ

قصد  خیتار فیبا تحر یاریچون بس. است یمنتظر
 نیبکشند و ا ریاز او بھ تصو یگریداشتند چھره د

 نیا یاست بر رو یخط بطالن لیفا نیانتشار ا
  ".ھا فیتحر

اول : "در خاطرات خود نوشتھ بود یمنتظر هللا تیآ
و  نیشرع او یکھ قاض یرین یمحرم شد من آقا

معاون  یسیرئ یکھ دادستان بود و آقا یاشراق یآقا
اطالعات بود  ندهیکھ نما یپوردمحم یدادستان و آقا

را خواستم و گفتم االن محرم است حداقل در محرم 
ما : "گفت یرین یآقا د،یھا دست نگھ دار از اعدام

تا االن ھفتصد و پنجاه نفر را در تھران اعدام کرده 
 ھینفر را ھم بھ عنوان سر موضع از بق ستیدو م،یا

بعد ھر چھ  میرا ھم بکن نھایکلک ا م،یجدا کرده ا
  ."دییبفرما

حال توپ در زمین یاران رھبر است تا برای 
آقای . گزینش سید ابراھیم رئیسی توجیھی پیدا کنند

رفسنجانی رقیب خامنھ ای خودش یک جانی بی 
نظیر است کھ مسئول قتلھای زنجیره ای و 
ترورھای داخل و خارج کشور و ھمدست 

روشن . سیاستھای آمریکائی در ایران می باشد
است کھ رژیمی کھ بر اساس سرکوب مردم پدید 
آمده و دریای خون بپا داشتھ دستانی پیدا نمی کند 

تمامیت این رژیم را باید . کھ بھ خون آغشتھ نباشند
  .جایگزین کرد

*****  
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 کنیم تجلیلاز میراث انقالبی جنبش کمونیستی ایران 

  منتشر شد ١٣٩٥مھر ماه  ١٢٣ مقاالت توفان الکترونیکی شماره( 
  )آنرا در تارنمای توفان مطالعھ نمائید

؛ــ درحاشیھ فساد حکومتی؛ــ چندیاد داشت کوتاه سیاسی؛ــ !ُو عذرخواھی سعید مرتضوی" غیرعمد"وشکنجھ " غیرعمد"کشتار
نگاھی ؛ــ  ) ٢(مصاحبھ با ھوشمند حسنی ، کارگر با تجریھ وقدیمی درجنبش کارگری ایران در مورد وضعیت کنونی کارگران 

  ؛ــ دیگربھ بحثھای درونی دو سازمان چریکھای فدایی و مجاھدین م ل
 )مزدوران امپریالیسم را افشا سازیم(درمورد بمباران سوریھ توسط آمریکا  یادداشتی

 شود چگونھ ھمھ چیز لوث می، بھ مناسبت ھیجدھمین سالگرد ترور پیروز دوانی
 ودشیادی از پیروز دوانی و این بار با نام خ

 یادی ازرفیق احمد دالری
 پاسخ بھ چند پرسش.گشت وگذاری در فیسبوک



 
      

مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار 
.ایران بھ کنگره پنجم حزب کار) توفان(ایران

اوضاع جھان-بخش نخست

رھای نفوذی ابزا
  استعماری امپریالیسم

 

 توافقنامھ ھای مناطق آزاد تجاری
استفاده از توافقنامھ ھای مناطق آزاد تجاری 
یک روش جدید ممالک پیشرفتھ امپریالیستی 
است تا با انعقاد قراردادھای چند و یا دو جانبھ 
در بین خود، درجھ بھره کشی کارگران 

انونھای وخلقھای تحت ستم را افزایش داده، ق
ملی ھر کشور مشخص عضو را دور زده و 
باطل نموده و تصمیمات قوای قضائیھ و مقننھ 
آنرا بی اعتبار کرده و امکان رقابت با دستھ 

  . بندیھای رقبای خویش را افزایش دھند
با انعقاد این قرار دادھا طرفین قراردادھا 
تصمیم می گیرند کھ نخست استانداردھای 

میان خود بھ وجود آورده مورد توافقی را در 
و بر اساس این قواعد و ضوابط جدید بھ تولید 

بر اساس این . کاال بپردازند
  ۵در صفحھ  دامھ...     )نُرمھای(ھنجارھای

حزب واحد طبقھ کارگر ایران " حزب کارایران"نشریھ " توفان. "نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: ی با خوانندگانسخن
برای ما  نظریات و پیشنھادات خودرا. این زبان برای ھرچھ رساتر شدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق، چھ از نظر مادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

بھ ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
زیع این نشریھ ما را یاری رسانید، در تو. برسانید، زیرا ما تنھا با اتکاء بر نیروی خود پابرجائیم و بھ این مساعدت ھا، ھر چند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

 .ھزینھ گزاف پسی مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

نزاع بر سر جایگزین رھبری در ایران و انتشار 
 منتظریهللا  تیآنوار صوتی  

 یاسیس یرھبر ندهیاست، بحث در مورد آشده  دیتشد ھیفق یول یماریکھ ب یاز زمان
ھا کوتاه  یریمگیاز تصم یکھ دستشان تا حدود یکنون یمخالفان رھبر. داغ است رانیا

بھ دنبال  یبعد از درگذشت خامنھ ا دینظرند کھ با نیو نفوذشان کاستھ شده است، بر ا
 یا مآنھ. کنند یم نییمجلس خبرگان تع ندگانیارفت کھ آنرا نم یرھبر یشورا کی

حال نظام  نینظام باز کنند و در ع یرا در رھبر شیخو یپا یجا قیطر نیخواھند از ا
آغاز انقالب زمان روشن است کھ ھر چقدر از . سازند ریکمتر ضربھ پذدر آینده را 

 ازکھ فرزند انقالب بوده و  مینیبرگزای  یرھبر میکمتر قادر، میدورتر رو ١٣۵٧بھمن 
 یجناحِ دلواپس، حجت االسالم رفسنجان نیدر راس ا. اشدبرخوردار ب یاقتدار مقتض

بھ  ،نیدر دکان د ش،یخو یاعتقاد یپا گذاردن ھمھ اصول ریبا ز کشبھیقرار دارد کھ 
  .داده است یھلال تیخود لقب آ

 هللا تیاز جانب آ یآستان قدس رضو تیبھ تول ؛یسیرئ میابراھ دیانتصاب س بااکنون 
. است ا افتاده است و در مطبوعات بھ شدت مورد توجھبر سر زبانھ وینام  ی،خامنھ ا

منتشر شده است،  رانیکھ در مطبوعات ا یسیرئ میابراھ دیس یترق یدر پلھ ھا یریس
  . ستین یاز شگفت یخال

 ران،یا یاسالم ینظام جمھور نِ گوناگو یھا در عرصھ تیھا فعال سال یط یو
کل کشور،  یسازمان بازرس استیر ھ،ئیھمچون معاون اول قوه قضا ییھا تیمسئول

با حکم  تیروحان ژهیاز منکر، دادستان کل و یامر بھ معروف و نھ یایستاد اح ریدب
مجلس  سھیرئ ئتیدر ھ تیعضو ،یسالگ ٣٠ بایقردادستان کل کشور در سن ت ،رھبر

استان  یندگیو نما ماینظارت بر سازمان صدا و س یشورا استیر ،یخبرگان رھبر
در  یبھشت هللا تیآ. دار بوده است را عھده یجلس خبرگان رھبردر م یخراسان جنوب

 ،برآمد یاسالم میرژ یھایازمندیرفع ن یبرا یکادر ساز یدر پ کھ ھمان بدو انقالب
نفر از طالب قم  ٧٠حدود  یبرا یدوره آموزش کینظام،  یتیریمد یازھاین نیتأم یراب

 ی؛ آقاتدارک دید، کرد و دست چین داد صیتشخ تیقبول مسئول ھا را مناسبِ  کھ آن
  .بود دهیطالب برگز نیاز ا یکی یسیرئ میابراھ

 مانیبھ مسجد سل خواھانیسرکوب مبارزان و آزاد یبرا یجلب نظر بھشت یبرا یو
در مسجد سلیمان  شیخو فیبھ وظا یانقالب اسالم یاعزام شد و در ارتباط با دادسرا

 یپادگان آموزش کیدئولوژیا یاسیشاھرود شد و در مجموعھ س یسپس راھ. عمل کرد
  .دیاثبات رسان ھب زین تیمامور نیبھ نظام را در عرصھ ا شیخو یآنجا، وفادار

 ستیسالھ بود و در ب ١٨است،  در زمان انقالب تنھا  ١٣٣٩کھ متولد سال  یسیرئ یآقا
با حضور  یو. ھ استگذاشت یقضائ یتھایپا بھ عرصھ فعال ١٣۵٩در سال  یعنی یسالگ

اما ھنوز چند . آغاز کرد نھیزم نیرا در ا شیشھرستان کرج کار خو یاریداد گاهیدر جا
 ،یقدوس هللا تیحکم دادستان وقت کل انقالب، آ ادوره نگذشتھ بود، کھ ب نیاز ا یماھ

ھزاران نفر  یلیبود کھ بھ علت جنگ تحم نیانتخاب در ا نیا تیاھم. دادستان کرج شد
مملو از " یو خطرناک دهیچیپ"ده بودند و اوضاع از ھموطنان ما از خوزستان بھ کرج آم

کنترل . شده بود جادیشھر ا نیدر ا ی و رشد افکار چپاسالم یاز جمھور یتینارضا
بھ مدت دو  یو. فوق العاده داشت تیاھم میرژ یبرا یاسیو س یتیاز نظر امن طیمح نیا

 یو یتھایموفق وطبقاتی  یبھ علت کاردان. کرد یم فیسال در ھمدان بود و انجام وظا
شھر  یدادستان تیکرج، مسئول یدر امر کنترل و سرکوب مردم، ھمزمان با دادستان

  ۶ادامھ در صفحھ  ...   از یدور رغمیدادند کھ عل شانیبھ ا زیھمدان را ن
  

Workers of all countries, unite! 
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