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مافيائی است ،اسالمی   
 
روزنامه اعتماد در ايران در مورد باندهای مافيائی
که در قدرت قرار دارند و دارو دسته های احمدی

  .به بازی نمی گيرند مقاله جالبی نوشت نژاد را نيز
اگر تصور کنيم که احمدی نژاد برای توجيه شکست
سياستش در زمينه اقتصادی به اين ابزار توسل

زيرا وجود چنين باندهائی . جسته است در اشتباهيم
کار تنها به . در ايران واقعيت است و نه افسانه

آنجائی رسيده است که احمدی نژاد که مسئوليت
دولت را بعهده دارد نيز ناچار شده است به صدا در

وی بعنوان مسئول دولت قادر نيست در مقابل . آيد
اقتصادی شاخ و شانه بکشد و  ”خودسريهای”اين

سخنان احمدی نژاد در باره ”. کشور را اداره کند
وارد آوردن خدشه به برپائی عدالت در جامعه به

ثروت  وسيله ايجاد انحصارات اقتصادی برای
، وجود شبکه های انحصاری واردات يا اندوزی

صادرات با دور زدن گمرک در خارج از
چارچوب دولت و از همه مهم تر و خطرناکتر

می ”، اينکه اين شبکه ها به نقل از احمدی نژاد
تواند در مراجع تصميم گيری مصوباتی داشته

دولت تالش ”و در نهايت اعالم اين نکته که ” باشد
دست اينها را قطع و با اين شبکه ها می کند

، به زبان ژورناليستی خبر از مبارزه ”برخورد کند
با باندههای مافيائی می دهد که دولت برای مبارزه

  .”با آنها بايد ملت را پشت سر خود داشته باشد
يکی از ارکان قدرت و پيروزی رژيم جمهوری

ی اسالميستها. اسالمی تکيه بر لومپن پرولتاريا بود
مرداد سال  ٢٨ايران که در زمان کودتای خائنانه 

از اهميت نقش کاشانی هللا با الهام از آيت ا ١٣٣٢
، ، امير موبور، طيبرجاله ها نظير شعبان بی مخ

در سرکوب .. ..و ، پری بلندهرمضان يخی
نيروهای انقالبی و کمونيستها آگاه بودند با تکيه بر

 ،وادان، ق، با تکيه بر چاقوکشانعناصر همان
  ٢ادامه در صفحه ...،کالهبرداران

  ســال نهم  –دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٨ژوئن  - ١٣٨٧خرداد  – ٩٩شـماره 

 فقر فقرا طولعمر فقرا،  طول
  ٨٧۵ شمارهانسانی با 

  ميآزار موری که دانه کش است”
  ”که جان دارد و جان شيرين خوش است

  حکيم ابوالقاسم فردوسی         
تازه رسانه های گروهی بورژوازی از. اخبار مملو است از رستاخيز مردم بر ضد گرسنگی

تيغ سانسور مانع است. پخش اخبار گرسنگی در جهان با موذيگری خود داری می کنند
ميلياردها مردم جهان را به خطر انداخته است برشمرده شوند ولی درعواملی که زندگی

عوض از مشعل المپيک در راه چين که چهار تا آخوند بودائی مرتجع نظير خمينی و پاپ و
نظاير آنها جلوی راه آن را می گيرند و يا از سيل ميانمار که گويا ژنرالهای آنجا مانع پخش

حال ارتجاع جهانی برهبری امپرياليست آمريکا. اشته استمواد غذائی به ميان مردمند انب
را علم کند و از اين شرم ندارد که از ارسال مواد غذائی به کشور بوديسمتصميم دارد

ميانمار جلوگيری کرده و از آن بعنوان عامل فشار برای توسعه نفوذ خويش در منطقه و
تفاده نموده و مردم بيچاره ميانمار رادسيسه چينی عليه چين در چارچوب رقابتهای جهانی اس

اخبار تهوع آور رسانه های گروهی اروپا و آمريکا چندش آور است و از. به گروگان بگيرد
ازافکار ، انحراف تحميق مردم. عمق جنايتکاری بورژوازی امپرياليستی پرده بر می دارد

آنها در حاليکه. ستهاست، رواج نادانی در دستور کار امپرياليريشه های فقرپی بردن به
،می دمند بزرگترين دشمنان آزادی و دموکراسی” آزادی”و ” دموکراسی”مرتب در بوق

  .  دشمنان بشريت هستند
  فقر و ثروت

،، کامرون، مصرفيليپين سرمايه داری، در ممالک سرمايه داریکشور  ٣٣در حدود
دم پا برهنه و گرسنه طغيان کردهمر...هائيتی و ،، بورکينافاسو، موزامبيک، سنگالماريتانی

مردم بر ضد. صد نفر تنها در کامرون به جرم گرسنگی و طلب نان به قتل رسيده اند. اند
Robert Zoellickآقای روبرت سليک . گرسنگی به خيابانها ريخته اند و طلب نان می کنند

  ٣ادامه در صفحه ...کشور طغيان ٣٣رهبر بانک جهانی هشدار می دهد که در 
  

 تاريخ خاطره سه نسل” پرس پوليس”نقدی بر 
  اثر شاعرانه خانم  مرجانه ساتراپی

  
  

 

مرجانه در عين حال به نقش حزب توده ايران که به حمايت از رژيم آخوندی برخاسته بود
، در حاليکه جان مردم به لب رسيده و ترور و اختناق رشد می کند و صدایاشاره ای دارد

نقش دلداری آنها رادائی وی و زندانی سابق اپی بلند می گردد انوش اعتراض خانواده ساتر
بنظر ؟!”می گويد که آخوندها به مسجد می روند و ما قدرت را می گيريم” بعهده می گيرد

ی لنين درگفته ”و مطابق  ”، آخوندها پی کارشان می روندکارها درست می شود”وی
در مقابل اعتراضات و اظهار .”می آورد پرولتاريا قدرت را به کف” دولت و انقالب”

انقالب همين است و ما در مرحله گذار قرار”نارضائيهای خانواده ساتراپی مدعی است 
بايد صبر”ترور اوج می گيرد کشتار آغاز می شود و انوش تسلی می دهد که . ”داريم
ست که نمیافکار انوش بيان افکار توده ای رده پائين ا. ”کارها درست می شود ،داشت

، ميان واقعبينی و سياست رهبری بدنبال راه چاره وخواهند سير محتوم حوادث را بپذيرند
، در پی پاسخ به مردم اند که با تئوريهای توده ايها حاضر نيستند از رژيمتوجيه می گردند

وی با. جمهوری اسالمی که بر دريای خون کشتی خويش را می راند حمايت کنند
در تصاوير کتاب چهره. ش می کند خوشخيالی خويش را به مردم منتقل کندسرافکندگی تال

،، نااميد کننده ترمی آورد را بر زبان” همه چيز درست می شود”انوش هر بار که عبارت
تنها تجسم  صورت چنين فردی که به حرفهای خويش نيز. ، درهم کشيده تر استشرمگينتر

اش به دلداری خودش رسيده است با استادی تمام بيان مومن نيست و فرجام کار دلداری مردم
داس مرگ جمهوری اسالمی که ساير نيروهای انقالبی را درو کرده بود بدر خانه. شده است

انوش می رسد و حال نوبت انوش است تا کفاره سياست رهبری و خوشخيالی خويش را
که جان سالم از دست زندان برای وی محيط آشنائی است ولی اين بار می داند. بدهد

پشتش نيز از حمايت معنوی توده های مردم و طبقه کارگر. نمايندگان ايزد تعالی بدر نمی برد
و مردم برای حزب توده تره هم خورد. منفرد منفرد است. تنهای تنهاست. ايران خالی است

خويش رانميکنند و آنرا ساطور سالخی نظام جمهوری اسالمی می دانند که کفاره گناهان 
  ۶ادامه در صفحه ....مرداد سال ٢٨امروز روز بعد از کودتای خائنانه .پس می دهد

من خود را کمی آذری، اندکی ترکمن، مقداری”
مسلمان، تا حدی زرتشتی می دانم که اگر بخواهيم همه

 ”هستم » ايرانی« اينها را در يک کلمه بگوئيم من يک 



   
  ٢صفحه                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨٧ماه خرداد  ٩٩شماره  

  ...چاقو دسته خود
، چاله ميدونی ها که از دزديهايشان جيب برها

سهم امام می دادند و در مساجد وتکايا سينه سپر 
بعد از  می کردند و علم و کتل بپا می داشتند

پيروزی انقالب ميدانداری کردند و به ضرب 
نيروهای انقالبی را قلع و  ،دشنه و چاقو و تجاوز

عناصر کسانی نبودند که بتوان اين . قمع نمودند
يک  ”خدمات طوالنی”سر آنها را بعد از اين همه 

رژيم به اين . امروز به فردا به زير آب کرد
آدمکشان حرفه ای حتی تا به امروز نيز نياز دارد 
زيرا آتش انقالب در ايران تنها در زير خاکستر 
. است و هر لحظه ممکن است مجددا سر بکشد

نوز می جوشد و ملتهب است اين ايران انقالبی ه
است که رژيم جمهوری اسالمی هنوز نتوانسته 

، بدون آدمکشی و ايجاد بدون زور و اختناق
، زندان و شکنجه و اعدام ، بدون سرکوبارعاب

سال  ٣٠هنوز در ايران  .به عمر خود ادامه دهد
. بعد از انقالب وضعيت اضطراری حاکم است

رکوب در حضور دائمی بسيج و نيروهای س
چنين . خيابانها حاکی از حکومت نظامی است

رژيمی طبيعتا بايد رجاله های خويش را بخوراند 
بارها و بارها خوانده ايم که . و پروار نگهدارد

مسئولين باالی کميته ها را بجرم تجاوز و دزدی 
بعد از اينکه امکان کتمان آن نبوده است دستگير 

ده اين افراد پرونده ما خوانده ايم که پرون. کرده اند
قطوری از شرارت بوده که با زور اسلحه مال 
اندوزی نموده و به ناموس مردم به عنف تجاوز 

شکايت مردم از اين راهزنان هولناک به . کرده اند
نه گوش شنوائی و نه . هيچ جا نمی رسيده است

مرجعی برای رسيدگی باين راهزنی ها نبوده 
عی را که يکی همين چندی پيش سردار زار. است

از همين رجاله هاست و فرمانده انتظامی نيروهای 
از اتهامات وارده تبرئه کردند و تهديد  ،تهران بود

باين . نمودند که نبايد با آبروی مردم بازی کرد
منافی عفت ، توهين آميز و ترتيب اعمال زشت

سخن بر سر اين . عمومی اين فرمانده لوث شد
ستگاه پر وقاحتی است که اين چه نيرو و چه د

است که بخود جرات می دهد از چنين اعمال 
زننده با وقاحت کم نظير دفاع کند؟ سردار زارعی 
تنها نيست دستگاهی در پشت سر سردار زارعی 

سردار زارعی ها دراين مدت . حضور دارد
لژ ”توانسته اند دستگاه خويش و به سخنی 

 خويش را شالوده ريزند که هر کدام ”ماسيونیافر
قانون  ،اين وضعيت. هوای ديگری را داشته باشند
  .بقاء جمهوری اسالمی است

در زمان قتلهای زنجيره ای نيز وضع بهتر از اين 
در آن زمان نيز روشنفکران را برای . نبود

قتل عام می کردند و دولت ” درمان اجتماعی”
معلوم شد . ائی مبارزه با آنها را نداشتخاتمی توان

سنجانی در پشت اين قتلها بوده اند که فالحيان و رف
که از جانب ساير مراجع تقليد نيز حمايت می 

پس  .حاکم بود” خود سری”در آن زمان هم . شدند
وضع کنونی تنها مربوط به دوره احمدی نژاد 

از زمان رفسنجانی در بر اين پاشنه می . نيست
  .اين قصه سر دراز دارد. چرخيده است

ن بود که مجاز دانستند در زمان همين اصالح طلبا
. که سپاه پاسداران در پی تهيه بودجه خودش باشد

آنها با اين طرحها نظام اداری را لت و پار کردند 
و کار به جائی رسيد که سپاه پاسداران اسکله های 

و نظام اداری خويش و  ، فرودگاه خويشخويش
تعداد زندانهای . دولتی در داخل دولت داشت

مانند . جع تصميم گيری شدباندازه تعداد مرا
دوران فئودالها که هر خانی دهقانان بی زبان 
خويش را در دخمه های شخصی بر اساس هوی و 
هوسش زندانی می کرد و مجازات می نمود و به 
کسی حساب پس نمی داد امروز نيز چنين وضعی 

  . را مالها در ايران استوار ساخته اند
ه دختران همه خوانده و می دانند که دسته دست

ايرانی را برای روسپيگری به امارات متحده 
چنين کاری در زمانيکه دختران . عربی می برند

بدون اجازه پدر و شوهر حق ترک کشور را 
ولی آنچه برای من و . ندارند حيرت انگيز می آيد

شما حيرت انگيز است برای باندهای مافيايی که 
مانند  از اين راه ميلياردها دالر به جيب می زنند

آب خوردن است و به شرافت اسالمی مراجع تقليد 
در ايران . و روسای مملکت نيز بر نمی خورد

  . همه جا در بر اين پاشنه می گردد
هر روز که می گذرد شما با واقعيت جديدی آشنا 

اعتصاب کارگران کارخانه دولتی . می شويد
نيشکر هفت تپه که به آوارگی هزاران خانواده 

ن حقيقت را بر مال کرد که متصديان منجر شد اي
امور که در راس قدرت قرار دارند بی توجه به 
نياز کشور با اجازه دولت و اعتبار بانکی از 
خارج شکر وارد می کنند و صنايع ملی را نابود 

يعنی در ايران يک مافيای شکر وجود . می نمايند
، بر ضد مصالح ملی و انسانی دارد که با پول نفت

برای پر کردن جيبهای خودش بهر  و مردمی
جان انسانها برای آنها بی  .شناعتی دست می زند

  . ارزش است
سی سال بعد از انقالب در ايران هنوز امنيت 

هنوز کسی نمی تواند . اقتصادی وجود ندارد
وقتی خود . بگويد که قانون از من حمايت می کند

. دولت قانون اساسی خودش را زير پا می گذارد
قوانين موضوعه يکی بعد از ديگری به زير وقتی 

پا گذارده می شوند و اين در جامعه به ايجاد عدم 
امنيت منجر می شود و کسی نيست که به آن 
رسيدگی کند و مرجعی وجود ندارد که شما از آن 

عمال هرج و مرج اسالمی همه  ،دادخواهی کنيد
بهترين محيط  ،جا را می گيرد و اين هرج و مرج

ارباب صنايع حتی . رای رشد مافياستتغذيه ب
کارخانجات را به ورشکستگی می کشانند تا از 
فروش زمينهای آن بهره برند زيرا سودی که از 
اين راه نصيب آنها می شود از توليد کارخانه 

  .   نصيبشان نمی شود
، آقای آقای مصباح يزدی مافيای حود را دارد

ی و ، آقای جنترفسنجانی مافيای خود را دارد
هيچکس از آنها . مافيای خود را دارند... کروبی و

. با حساب و کتاب و رسيدگی موافقتی ندارد
  .سراپای دستگاه حکومتی دستگاه مافيائی است

مصداقهای عمل ”: روزنامه اعتماد ادامه می دهد
مافيائی که از مبارزه آنها سخن گفته شده است در 

باره باند داخلی قاچاق سيگار و حضور 
صيتهای ظاهرالصالح در آنها با ذکر اين نکته شخ

افرادی که شايد زمانی مدعی ”از سوی وی که 
، امروز آنها را حمايت از برخی ارزش ها بودند

، تائيد سوء استفاده در ”در مقابل خود می بينيم
، سوء استفاده برخی از دستگاه مالياتی کشور

بانکها از موقعيت خود و در نظام وام دهی و 
سرمايه های کالن و منابع بانکی به عرصه  ورود

، مقاومت در بعضی مسکن برای افزايش قيمت ها
وزارتخانه ها در برابر دستورات و انتصاب ها و 
جو سازی در برابر اقدامات دولت از ديگر 

  ”.سرفصل های سخنان احمدی نژاد بود
می بينيم که آقای احمدی نژاد که خودش نيز جز 

مافيايی است نمی تواند از  يکی از اين باندهای
ابزار دولتی در اثر مقاومت رقبا به کمال مطلوب 
برای مقاصد گروه خويش استفاده کند و بايد منافع 

مافيايی که در کار . ديگران را نيز در نظر بگيرد
، همان مافيايی است احمدی نژاد سنگ می اندازد

که قبل از احمدی نژاد نفوذ داشته و احمدی نژاد 
پيدايش مافيا از زمان  .سر کار آورده است را بر

  .آقای احمدی نژاد نيست
. يک لحظه خودنمائی آقازاده ها را بياد بياوريد

فرزندان و نزديکان مالهای مفتخور تمام نبض 
اقتصادی ايران را به چنگ گرفته اند و با حمايت 
دولت از طريق اعتبارات بانکی پول نفت را باال 

نجانی در اين بود که تخم و اشتباه رفس. می کشند
ترکه های خود عيان کرد و بر سر مناصبی 
گذاشت که چشمگير بودند و اين است که امروز 
همه کاسه کوزه ها را برسر آقازاده های 
رفسنجانی می شکنند حال آنکه آنچه آخوندها کم 

ريز و درشت است که ” توله سگهای”ندارند 
عظام پس از  آيات .کسی حتی نام آنها را نمی داند

تجربه رفسنجانی ياد گرفته اند که نام خانوادگی 
، فرزندان و بستگان نژديک خود ، عروسهادامادها

را و وابستگيهای خانوادگی آنها را با يکديگر 
پنهان کنند تا مردم از وجود اين آقازاده ها با خبر 

آقازاده ها کسانی هستند که در راس اين . نشوند
ار دارند و به مصداق بعد از سازمانهای مافيای قر

مرگ من چه دريا چه سراب در پی مال اندوزی 
  . بر ضد مصالح مردم ايرانند

، تاريخ جمهوری اسالمی تاريخ دزدی و چپاول
، ، تجاوز، آدمکشی، قتل، خودسریعدم امنيت

، دزدی و تبرئه جنايتکاران و حمايت از آنها
  .راهزنی و کالهبرداری نظام يافته بوده است

زمانيکه اصالح طلبان بر سر کار بودند ما با 
بهزاد نبوی هر روز . همين بازی روبرو بوديم

نطق می کرد و رقيب در پرده را تهديد می کرد 
که اگر دست از کارهايش بر ندارد اسامی آنها را 

و يا ناله می کرد که نمی گذارند . منتشر می کند
دولت  ولی، نمی گفت آنها که نمی گذارند. کار کنيم

کار کند در کجا نشسته اند و نامشان چيست؟ نمی 
  گفت چرا دولت از مبارزه با آنها هراسناک است؟  
نشريه اعتماد با توجه به عمق و فراگيری اين 

برای چنين مبارزه ای ”: طاعون پيشنهاد می دهد
ی نژاد بايد ملت را پشت سر خود داشته دآقای احم

  ٣در صفحه  ادامه...داشتن ملت فقط از .باشد

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ...چاقو دسته خود
اين مسير ممکن است که باور کنند وی عزم  

چنين مبارزه ای دارد و برای به دست آوردن باور 
سخنان مکرر رئيس . مردم بايد عمل کرد

جمهوری در باره باندهای مافيائی و اشاره به 
مختصات آنها وقتی تاثير پذير می شود که ملت 

  .ببيندنمونه های عملگرائی او را 
پس ملت انتظار دارد آقای رئيس جمهور در اين 
زمينه نام اعالم کند گرچه اعالم نام مفسدان مشکل 

، چرا که شايد قوانين اجازه ترين بخش کار است
، ولی به نظر می رسد برای رئيس آن را ندهند

جمهوری که در مبارزه با مافيا وارد عمل شده 
رئيس . ردادوجود  ، اختياراتی در اين زمينهاست

جمهوری می تواند با تقديم يک اليحه دو فوريتی 
به مجلس برای اعالم اسامی مافيا و محاکمه آنها 
در يک دادگاه اختصاصی و ملی نخستين گام را 

، گامهای بردارد و مطمئن باشد پس از نخستين گام
  ”.محکم ملت را پشت سر خود خواهد داشت

ولی  حسن نيت نشريه اعتماد قابل تحسين است
اين . خوشخيالی آنها را نمی توان براحتی بخشيد

سخن درستی است که با مافيای در قدرت که همان 
. جمهوری اسالمی باشد بايد بر مردم تکيه کرد

ولی رهبری اين مبارزه نمی تواند در دست 
زيرا وکالی مجلسی که بايد با . احمدی نژاد باشد

ه قيد دو فوريت اليحه آقای احمدی نژاد را ب
تصويب برسانند خودشان با ياری مافيای شورای 

آنها آقای احمدی نژاد . نگهبان بر سر کار آمده اند
را که خودش با ياری مافيا بر سر کار آمده است 
استيضاح کرده و از کار خلع نموده و به جرم 
ايجاد تشويش در افکار عمومی و مشوب کردن 
ذهن مردم نسبت به نظام جمهوری اسالمی به 

هيچ چاقوئی دسته خودش . ندان خواهند انداختز
با ابزار مافيا نمی توان به جنگ مافيا . را نمی برد

اين از اين گذشته فراموش می شود که . رفت
دستگاه مافيائی صدها هزار نان خور و طفيلی بار 
آورده که مانند انگل به پول نفت چسبيده اند و می 

سرازير  خواهند اين ثروت ملی فقط در جيب آنها
اين دستگاه مافيائی بهر صورت پايگاه . شود

نيروئی . يک نيروی مادی است. اجتماعی دارد
است که به ماشين دولتی تکيه دارد و فرقش با 
مافيای ساير کشورها در بهره برداری از درآمد 

خورد کردن ماشين دولتی از طريق . نفت است
اصل را . چند نطق و تصويب اليحه مقدور نيست

اين قرار دادن که احمدی نژاد خود بی گناه بر 
است و لياقت کسب رهبری مردم را دارد و مردم 
نيز اين رهبری را می پذيرند و در عين حال به 
اين پندار واهی دچار بودن که مافيای حاکم 
کوچکترين مقاومتی نمی کند خيال خام 

  . ژورناليستی است
ای ولی اين گفته درست است که بايد مردم را بر

، بدون حضور مبارزه با مافيای قدرت بسيج کرد
ولی برای بسيج . مردم کاری از پيش نمی رود

، مردم بايد آزاديهای دموکراتيک وجود داشته باشد
بايد احزاب سياسی که ضامن استمرار کار باشند 

در غير اين صورت از بسيج  حضور داشته باشند
مردم سخن گفتن حرف مفتی بيشتر نيست و در 

مردم بايد سازمان يابند . ی کاغذ باقی می ماندرو
و متشکل شوند و نه آنکه وضع طوری باشد که با 

مبارزه به انتها برسد و مردم خانه  ،ترور رهبر
برای اين منظور تکرار می کنيم که . نشين شوند

ما به حزب و تشکل نياز داريم و اين در ماهيت 
اهم آقای احمدی نژاد نيست که اين امکان را فر

بر عکس وی تا کنون مبارزه مردم را . کند
وقتی مردم متشکل شوند . سرکوب کرده است

رهبر خويش را خود بر می گزينند و به احمدی 
رژيم مافيايی در بن بستی گير . نژادها نياز ندارند

، سوء ، کالهبرداریکرده است که می بيند فساد
، ، باند بازی، رفيق بازی، پارتی بازیاستفاده

چون خوره رژيم را از درون .. .، جنايت وشاءارت
آنها از مرگ رژيم جمهوری اسالمی . می خورد
مبارزه با مافيا يعنی سرنگونی رژيم . می هراسند

تهديدات جرج . سرمايه داری جمهوری اسالمی
بوش برای تجاوز به ايران تنها به نفع رژيم 
مافيائی جمهوری اسالمی در سرکوب مردم و 

همين . اکميت تمام می شودوحدت درونی ح
اظهارات و اعترافات احمدی نژاد نشان می دهد 
که اين رژيم از درون تا به چه حد پوشالی و 

همين باندهای مفيائی هستند که به . مجوف است
مجرد تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم به ايران بار 

با باندهای . خود را بسته و ايران را ترک می کنند
ان در مقابل امپرياليسم مقاومت مافيائی نمی تو

  . کرد
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

  ..تا نظام مافيائی در ايران برافتد
*****  

  
  ...طول عمر فقرا

افزايش بهای . طغيان گرسنگی آغاز شده است
می تواند پيشرفتهای ” :مواد غذائی به گفته ايشان

اثر کسب شده در مبارزه با گرسنگی را بی 
م رفع گرسنگی؟ ، کدا؟؟؟ کدام پيشرفتها!!! ”کند

 ”وقت”رسانه های گروهی . شوخی می فرمائيد
. ندارند به اين مسئله حياتی و پر اهميت بپردازند
. مسئله ايکه با جان و آينده بشريت مربوط است

اخبار رسانه های گروهی يا در مورد داالی المای 
ست و يا در مرتجع و يا بازيهای المپيک در چين ا

از ميليونها گرسنه که قربانی . مورد سيل ميآنمار
. نظام سرمايه داری هستند کلمه ای هم نمی گويند
. سکوت مطلق در اين دموکراسيها غالب است

زيرا مردم . مردم هر چه کمتر بدانند بهتر است
کسی از انديشمندان بورژوازی  .”خطرناکند”آگاه 

 مايه داریسرنمی گويد که اين ممالک همگی 
هستند و توانائی آنرا ندارند که نان مردمشان را 

کسی نمی گويد که فقر محصول جامعه . تهيه کنند
کسی نمی گويد جان انسانها . سرمايه داری است

در جامعه سرمايه داری ارزش ندارد و فقط سود 
کسی نمی گويد که پيدايش . است که ارزشمند است

است و وضع  فقر در ماهيت جامعه سرمايه داری
ولی واقعيت اين . دنيا را از اينهم بدتر خواهد کرد

ت ثرو. است که نان به اندازه کافی وجود دارد
نعمت به اندازه . باندازه کافی در جهان وجود دارد

کافی در جهان وجود دارد تا تمام بشريت بتواند از 

ولی . حداقل شرايط انسانی زندگی برخوردار باشد
راهش دنيای فقری آورده است اين دنيای ثروت هم

فقر می  ،ثروت. که الزمه اين دنيای ثروتست
آورد و برای اينکه ثروتمند شد و از دسترنج غير 

ثروتی  ،بدون فقر. استفاده کرد بايد فقير توليد کرد
خوشبختی يکی بر بدبختی ديگری . زاده نمی شود
طبقات حاکمه نظام اجتماعی را . استوار است

اند که توزيع ثروت ناعادالنه  طوری منظم کرده
در حالی که از جيب يکی کاسته . صورت بگيرد

  . می شود به جيب ديگری افزوده شود
  جعل و دروغ

مطبوعات دروغگوی امپرياليستی در پی جعل 
واقعياتها می نويسند که علت وضعيت جديد 
تقاضای فزاينده برای خريد مواد غذائی است و 

های گندم و برنج اين امر موجب شده است که ب
جمعيت دنيا رو به افزايش است و . افزايش پيدا کند

مهمترين عامل بنظر . اين مردم غذا می خواهند
آنها رشد چين و هند است و ارتقاء سطح زندگی 
مردم در اين ممالک و ممالک نظير موجب شده 
که مردم بيشتر بخورند و مقدار مواد غذائی در 

و افزايش تقاضا  جهان کم شده و با کاهش عرضه
. استدالل مضحکی است. بهای کاالها افزايش يابد

استدالل مضحکی است که علت گرسنگی را در 
علت گرسنگی را . نفس وجود انسانها جستجو کنيم

در اين جستجو کنيم که انسانها می خواهند بهتر 
مگر قرار بود چينيها و هنديها بدتر . زندگی کنند

چه . رای ابد زندگی کننداز اروپائی و آمريکائيها ب
کسی اين قانون فاشيستی را تدوين کرده است و 

فاشيستها فقط . بمنزله امری بديهی تبليغ می کند
می توانند گرسنگی ميلياردها مردم جهان را به 

فاشيستها فقط . گردن دو ميليارد نفر ديگر بياندازند
می توانند انسانها را با تئوری مالتوس کشيش 

رای کاهش جمعيت جنگ و آدمکشی انگليسی که ب
را توصيه می کرد بر ضد يکديگر تحريک کنند و 
دسته گلی را که نظام سرمايه داری به آب داده 

آنها در عين حال مدعی می . است ماستمالی نمايند
شوند بخشی از زمينهای زراعتی برای توليد 
گياهان انرژی زا مصرف می شود و باين ترتيب 

آمده مقدار مواد غذائی  زمينهای زير کشت کم
کاهش می يابد و يا اينکه از آنجا که برای 
کشاورزان صرف دارد گياهان انرژی زا بکارند 
آنها از توليد ساير مواد غذائی که سودش باندازه 

گياهان انرژی زا نيست خود داری می کنند   توليد
استدالل . و اين بحران گرسنگی را موجب شده اند

که تغيير اوضاع جوی چنين  ديگر آنها اين است
وضعيتی را بوجود آورده است ولی کسی نمی 

، چرا اين گويد که چرا اين تغيير اوضاع جوی
، چرا اين افزايش جمعيت توليد گياهان انرژی زا

در  در ممالک امپرياليستیبه توليد مثل  و  تشويق
وضع کشاورزان آلمانی و فرانسوی و آمريکائی 

ن بهره مند می شوند که از سودهای کال... و
تغييری ايجاد نکرده است؟ خطر طغيان گرسنگی 

، پاکستان را نيز تحريک می ، افغانستاناندونزی
کند و تمام اينها در شرايط نبود حزب کمونيست 

زمينه رشد جريانهای اسالمی را فراهم  ،قدرتمند
  ۴ادامه در صفحه ...می آورد و اين يکی

بارزه ضد امپرياليستی استمبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی م
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  ...طول عمر فقرا
زيرا آنها . ممالک امپرياليستی است از نگرانيهای 

با همين نگرانی به شمال آفريقا نگاه می کنند که 
  . چگونه قدرت نيروهای اسالمی افزايش می يابد

  علت گرسنگی
بايد پرسيد از کی تا بحال افزايش انسانها بايد به 

انسان تنها پديده زنده ای در . فقر منجر شود
از نياز  طبيعت است که می تواند همواره بيش

هيچ . خود توليد کند و توليد خود را پس انداز نمايد
برعکس انسان  ،انسانی سربار جامعه نيست
آنچه فقر توليد می . سرچشمه و مبنای ثروت است

مناسبات غيرعادالنه نظام  ،کند وجود انسان نيست
سرمايه داری است که مبنای فقر و فالکت و 

ر مالکيت خصوصی ب. بدبختی در جهان است
وسايل توليد است که مادر همه عيوب به حساب 

  .      می آيد
علت فقر و گرسنگی را نبايد در شبه استدالالت 

اساس گرسنگی در . مطبوعات غرب جستجو کرد
نظام جامعه طبقاتی و در مناسبات توليد سرمايه 

هرج و . و اين تازه آغاز کار است. داری است
عی مرج توليد سرمايه داری و نقش ارتجا

انحصارها در جهان و دولی که از اين انحصارها 
حمايت می کنند کار را بجائی رسانده است که 
توزيع ناعادالنه در جهان صورت گرفته و با 
بندهای اقتصادی و فشارهای سياسی ممالک را 
گرفتار دام غارت اين انحصارهای غارتگر می 
کنند که از خون مردم اين ممالک تغذيه به عمل 

توليد محصوالت غذائی بقدری زياد . ندمی آور
است که برای تثبيت بهای کاالها ناچارند آنها را 

پس اين کمبود توليد و يا ناتوانی در . بدريا بريزند
 ،امر افزايش توليد نيست که موجب گرسنگی است

اين سياست غارت اقليتی منفعت پرست و سرمايه 
ب دار از اکثريتی فاقد وسايل توليد است که موج

  . فقر می شود
اگر به رقابت ميان آمريکا و اروپا بر سر يارانه 
های کشاورزی نگاه کنيد تا حدودی اين وضعيت 

ممالکی که عضو سازمان . روشن می شود
تجارت جهانی هستند بايد از دادن يارانه به صنايع 
خويش خودداری کنند تا ميدان رقابت برای 

. ز باشدسرمايه داران در يک بازار ليبرالی با
يارانه های دولتی کار رقابت ميان سرمايه داران 
را به بن می کشاند و هيچ سرمايه داری حاضر 

در اين . نيست خودش را با دولتی در بياندازد
عرصه اروپا و آمريکا يکديگر را متهم می کنند 
که طرفين با توزيع يارانه ها به دهقانان خودی 

ا از بين می امکان رقابت ميان اروپا و آمريکا ر
برند و مانع توسعه صنايع و بهبود آن در اين 

اروپائی ها می خواهند با . زمينه ها می شوند
صنايع غذائی خويش در بازار آمريکا نفوذ کنند و 

ولی اين کار با وجود اقدامات دولت . بالعکس
آمريکا که فارمرهای آمريکائی را از نظر مالی 

ای اروپائی تقويت می کند مقدور نيست و شرکته
از همين . توانائی رقابت با آمريکائيها را ندارند

روش خود اروپائيها برای جلوگيری از نفوذ 
ولی در اثر اين . آمريکائيها سود می جويند

محصوالت کشاورزی در اروپا و  ،اقدامات دولتی

آمريکا در حاليکه بشدت صنعتی شده است به 
به اين محصوالت . بهای ارزان توليد می گردد

پاس سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی به 
و بهتر ” دنيای سوم”ممالک در حال توسعه و يا 

بگوئيم ممالک تحت سلطه سرازير می شود و با 
محصوالت بومی اين کشورها به رقابت بر می 

جالب اين است که سازمان تجارت جهانی . خيزد
از اين ممالک می خواهد که از دادن يارانه به 

خود داری کنند و نظام يارانه  ،ن خودکشاورزا
دهی را برچينند ولی همين سازمان جهانی به 
. امپرياليستها که می رسد زبان در قفا می کشد

دولتهای دست نشانده و آنهائيکه وارد سازمان 
تجارت جهانی شده اند و دست سرمايه گذاری آزاد 

بدون  ،امپرياليستی را در کشورشان باز کرده اند
مرکی اجازه می دهند محصوالت موانع گ

. کشاورزی آنها به بازارهای داخلی سرازير شود
محصوالت داخلی اين ممالک که با سرمايه 

، و عقب ماندگی صنعتی به بهای گذاری کم
با گرانتری توليد می شوند قدرت رقابت 

نداشته و دهقانان به محصوالت مشابه خارجی را 
تجاری بورژوازی  .ورشکستگی کشيده می شوند

وابسته نيز مهر تائيد بر اين سياست خانمانسوز 
وقتی دهقانان در اثر رقابت با سرمايه . می زند

های کالن از ميدان بدر شدند انحصار مواد غذائی 
در دست ... حبوبات و ،،جو، گندم نظير برنج

انحصارهای امپرياليستی و شرکتهای فرا مليتی 
ای ارزاق قرار می گيرند که خودشان به تعيين به

به ابزاری برای  ،نان به عامل فشار. می پردازند
نانی که تا . استعمار و گرسنگی دادن بدل می شود

ديروز بايد شکم گرسنه را سير می کرد حال نقش 
  .گرسنگی دادن را بعهده گرفته است

نماينده پنبه  Francois Traoreفرانکو ترائور 
ک در کاران آفريقا در کنفرانس کانکون در مکزي

      : که مربوط به تجارت جهانی بود گفت ٢٠٠٣سال 
و منظورش از شما  ”شما دهقانان ما را می کشيد”

به مصداق . ممالک ثروتمند آمريکا و اروپا بودند
چوب را که برداری گربه دزده در ميره نماينده 
. آمريکا در مقام پاسخ بر آمد و به وی حمله کرد

ها مزارع پنبه خويش آمريکائی ها مانند اروپائی 
را تحت پوشش يارانه های دولتی قرار داده و 

، بنين و ، مالیدهقانان افريقائی نظير بورکينافاسو
سنگال هرگز نمی توانند با قيمتهای آنها و با 
محصوالت آنها رقابت کنند و در نتيجه به فالکت 

با توجه باينکه پنبه . و خانه خرابی دچار می شوند
فروش می شود تغييرات ارزی  با دالر خريد و

برای آنها که پولشان به يورو متصل است فاجعه 
  .   آميز خواهد بود

دبيرکل سازمان جهانی  Jacques Dioufژاک ديفو 
چه کسانی از اين ”تغذيه در مقابل اين پرسش که 

مثال سوپرمارکتها و ”: گفت” جريان سود می برند
 .فروشندشرکتهای تجاری که کاالها را گرانتر می 
اينها قابل  ،حتی سوداگران در بورس های زمانی

و زارعين در ممالک ثروتمند . کنترل هم نيستند
که در تحت شرايط مناسب توليد می کنند و يارانه 

زود دويچه (”های دولتی دريافت می نمايند
  ).تکيه از توفان().٢۵/۵/٢٠٠٨سايتونگ 

  اما کار اين سوداگران بورس چيست؟
ا از زارعين با بهای نازل و انحصاری آنها کاال ر

با کنترل شرکتهای توزيع می خرند و به 
نه گندم کار . خريداران به بهای گران می فروشند

ارزانفروش در آمدی دارد و نه نانوای 
واسطه ها که در بازارهای بورس . ”گرانفروش”

نشسته اند و کنترل زمانی ورود کاال را به بازار 
ی کالن به قيمت مرگ و در دست دارند سودها

آنها کاال را . مير ميليونها انسان به کف می آورند
تا زمانی انبار و احتکار می کنند که پرسود شود و 
در زمان تحويلش اخالل می کنند که بهای آنها در 

آنوقت می . بورس باال رود و سرسام آور گردد
فروشند و سودهای کالن می برند و سرها را بر 

لنين می گفت بايد اين جانيان را فورا  .باد می دهند
تيرباران کرد و سرمايه داری می گويد اين عين 
احترام به حقوق افراد و نظام است که از 
. استعدادها و سرمايه شخصی خويش دفاع می کنند

پاره ای حتی از اين بورس بازان به دفاع 
منتقدين توجه ندارند که ” :برخاسته و می گويند

کار آنها . سرمايه خود ريسک می کننداين افراد با 
مانند قمار است و ممکن است سرمايه خود را از 

آنها برای اين . ”دست بدهند و آس و پاس شوند
تو . جنايتکاران زمينه همدردی توليد می کنند

  .گوئی قمار بر سر جان مردم مجاز است
، Misereorسازمانهای توسعه سياسی ميزرئور

، کارمشترک  Germanwatch گرمان واچ
از اتحاديه اروپا  AbL) آ ب ل(کشاورزی دهقانی

درخواست کردند که سياست کشاورزی صادراتی 
: آنها در اسناد خود نوشتند. خويش را تغيير دهد

سياست کشاورزی اتحاديه اروپا موجب شده که ”
. به کشاورزی بی توجهی شود ممالک فقيردر 

يارانه  رقابت با کاالهای صادراتی ارزانقيمت و”
امکانات فروش  ،ای از ممالک اتحاديه اروپا

دهقانان کوچک را در بازارهای خودشان از آنها 
  .”سلب می کند

در  Seehoferوزير کشاورزی آلمان آقای زهوفر 
مقابله با وزير مربوط به امور کمک برای توسعه 
که در انتقاد به اين وضعيت به دادن يارانه به 

می کند مدعی است که کشاورزان خودشان اشاره 
اين وضعيت ناشی از سياست کشاورزی ما نيست 
ناشی از سياست نادرست کمکهای توسعه در اين 

-Wieczorekخانم ويچورک سويل . ممالک است
Zeul  باعصبانيت به نقش جهانی شدن سرمايه و

اينکه دهقانان اروپائی با قيمتهای نازل کاالهای 
د کشاورزی خود موجب ورشکستگی اقتصا

کشاورزی در جهان غير امپرياليستی شده اند 
اشاره می کند و بخشی از بار گناه اين وضعيت را 

وی می گويد که يارانه های دولتی . متقبل می شود
رقابت ”به کاالهای کشاورزی صادراتی در اروپا 

نامنصفانه ای را به دهقانان خرد در ممالک در 
 ١٨ اشپيگل شماره(”حال توسعه تحميل کرده اند

   ).٢٨/۴/٢٠٠٨مورخ 
در همين نشريه به نقش ليبراليزه کردن بازار و 
جهانی شدن سرمايه در اين فاجعه بطور ضمنی 
اشاره می شود ولی به سرعت از کنار آن می 

  ۵ادامه در صفحه ...در حاليکه در. گذرند

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  



   
  ۵صفحه                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨٧ماه خرداد  ٩٩شماره  

  ...طول عمر فقرا
يک بازار عمومی جهانی که کنترل دولتها بر آن  

ی حداکثر سود را کسب می کند که نيست سرمايه ا
بهتر توانسته باشد ارزانترين کاال را به بازار 
بريزد و با ورشکسته کردن رقبا زمينه سود 

در . سرشار خويش را در سالهای بعد فراهم آورد
سالهای بعد کنسرنها با قيمتهای انحصاری به 
بازار می آيند و مردم جهان را گرسنگی می دهند 

اين خصلت . روگان  می گيرندو آنها را به گ
 ، ليبراليزه شدن بازارواقعی جهانی شدن سرمايه

به نفع سرمايه های بزرگ و غارتگر و ممالک 
  .بزرگ و قدرتمند امپرياليستی است

آقای زهوفر نظرش اين است که ما همين سياست 
سياست پيشنهادی ايشان همان . را ادامه می دهيم

به مردم  سياست غارت جهان و گرسنگی دادن
وی برای تسکين افکار عمومی اشاره . جهان است

می کند که بهر صورت اين يارانه ها در سال 
ليکن اين ادعای آقای . قطع می شوند ٢٠١٣

: نشريه اشپيگل می نويسد. زهوفر درست نيست
البته اتحاديه اروپا در مذاکرات با سازمان ”

پيرامون قواعد نوين در تجارت تجارت جهانی 
کاالهای  داده است که هائیپيشنهاد جهانی

 ،کشاورزی صادراتی يارانه ای را از بين ببرد
ليکن مشروط بر اينکه آمريکائيها هم به عمل 

ما  .”البته نتايجش معلوم نيست. مشابه دست زنند
می دانيم که اين موش وگربه بازی اکنون 
سالهاست بين اروپا و آمريکا برای فريب ممالک 

ود دارد و در تمام کنفرانسها در حال توسعه وج
اروپا و آمريکا در اين . نيز به آن استناد شده است

رقابت که به قيمت گرسنگی دادن به ميلياردها 
، انحصار تبشر تمام می شود در پی کسب برترّي
آنها هرگز  .مواد غذائی و رقابت بين خود هستند

دلشان برای مردم جهان نسوخته است و اين بازی 
ا ادامه می دهند تا کار تقسيم سهام و غنايم را تا آنج

به پايان برسد و معلوم شود کدام امپرياليست مجاز 
  . است کدام کاال را به کجا صادر نمايد

در مقابل اين استدالالت روشن و منطقی تبليغات 
پا برهنه از راه می رسند و می  ،چی های کنسرنها

سياست کشاورزی اروپا موجب ”  :گويند
ممالک فاقد تغذيه کافی . در جهان نيستگرسنگی 

تقريبا همه رژيمهای خودکامه دارند که فاقد سامان 
علل  ،اينها”. حقوقی اند و بی اندازه فاسدند

، نياز و فالکت در جهان هستند و نه گرسنگی
ليکن واقعيات عکس . ””سياست اقتصادی اروپا

اين دروغها را که گوش ما به آنها عادت کرده 
تازه همين رژيمهای خودکامه . می کنداست بيان 

آقايان . همدستان همين ممالک امپرياليستی هستند
، ، سنگال، کامرونيادشان رفته است که در مصر

اتفاقا . طغيان گرسنگی صورت گرفت.. .فيليپين و
در همان ممالکی ک بهترين متحدين امپرياليستها 

      .هستند
ورد پس روشن است که اراجيف ممالک غنی در م

آنها با . حقوق بشر تا به چه حد بی پايه است
، آسيائی بندهای اقتصادی ميليونها دهقان آفريقائی

و آمريکای التينی را به مرگ محکوم کرده اند و 
برای شما از قطعنامه های ترش و شيرين و بی و 

امروز نتايج اين . خاصيت سخن می رانند
سياستهای ضد بشری سرمايه داری در مقابل 

. ست که بهيچوجه نمی شود آنها را کتمان کردما
گرسنگی محصول سياست غارتگرانه امپرياليستها 

  .در جهان است
با پيشرفت علوم ، در کنار اين ابزار فشار نامبرده

و پرورش و توليد دانه های دستکاری شده ژنتيکی 
انحصارات در موقعيتی قرار  ،در کشاورزی

افزايش و يا کاهش گرفته اند که می توانند توليد را 
، بذرهای يک بار مصرف توليد کنند که دهند

از  مجددادهقانان مجبور شوند که در سال بعد 
با  .بذرهای خويش را خريداری کنند همان منابع

کمک علوم می توانند ترتيب کار را طوری دهند 
که اين بذرها فقط در مقابل پاره ای از آفات 

ات خودشان يعنی انحصار. مصونيت داشته باشند
می برند و می دوزند و دهان و شکم مردم را در 

  .دست گرفته اند
  ابزار اعمال سياستهای استعماری

سازمان تجارت جهانی و صندوق بين المللی پول 
از آن گونه سازمانهائی بودند که در عرصه 
جهانی سياست خويش را بر اين گذاشته بودند که 

  ممالک 
رده و وعده می داند جهان را وارد اين تشکيالت ک

صدها . که مشکل گرسنگی را در جهان حل کنند
بار است که در کنفرانسهای اين مجامع برنامه 
های زيبای مبارزه با گرسنگی تدوين شده که 
بجائی نرسيده است زيرا اين سازمانها برای از 

، پديد آمده اند که بين بردن گرسنگی پديد نيآمده اند
آنها پيشنهاد می داند . نندرت کادنيا را کنترل و غ

که ممالک بايد از کشت و زرع محلی دست 
مثال . بردارند و تنها برای بازار جهانی توليد کنند

فروش دارد بايد ” کيوی”اگر در بازار جهانی 
و ” مارچوبه”و يا ” کيوی”زمينها را برای توليد 

آنها می خواستند  .برد به زير کشتنظاير آنها 
ی در دست شرکتهای معينی انحصار مواد غذائ

باقی بماند و دهقانان ممالک در حال توسعه از 
که گرانتر تمام می شود ” تصادیغير اق”توليد 

دست بردارند و واردات همان جنس را به بهای 
ارزانتر به کشورشان بپذيرند ولی در عوض 
خودشان به عنوان کارگر ساده ارزان مزد به 

ه گذاران خارجی شهرها آمده و در کارخانه سرماي
اين . که در اين ممالک تاسيس کرده اند کار کنند

کارخانجات و به پاس همکاری با سازمان تجارت 
جهانی توانسته اند به توليد ارزانقيمت محصولی 
در اين ممالک بپردازند که در کشور خودشان 
برای توليد مشابه بايد چند برابر آن را پرداخت 

ی اين دو سازمان جهانی با اين ترتيب با يار. کنند
و بانک جهانی که در زمينه های مورد عالقه 

نه تنها ، سرمايه داران اعتبار بانکی می دهد
کشاورزی اين ممالک در اختيار امپرياليستها و 
سرمايه داری انحصاری قرار می گيرد بلکه 
صنايع غير کشاورزی نيز وابسته به سرمايه های 

انقيمت کارگران کالن خارجی است که با مزد ارز
بومی سودهای سرشار نصيب سرمايه داران می 

آنها همين کار را به مالکين استعمارگر سفيد . کند
پوست زيمباوه پيشنهاد دادند و مردم زيمباوه را به 

اگر اقدامات به موقع روبرت . گرسنگی کشاندند
موگابه به اين افسار گسيختگی کنسرنها مهار نمی 

  .دم زيمباوه چگونه بودزد معلوم نبود وضع مر
ممالک شمال آفريقا حقوق دريائی خويش را برای 
صيد ماهی از آنجا که فاقد کارخانه های صنعتی و 
پيشرفته توليد کنسرو بودند با توصيه اين مراجع 
جهانی به ممالک پيشرفته که دارای صنايع 
پيشرفته صيد ماهی بودند فروختند و حال خودشان 

. لی و يا دانمارکی تغذيه کنندبايد از کنسرو پرتقا
اين توصيه بانک جهانی و صندوق بين الملی پول 
در کنگو هم فاجعه ببار آورد بطوريکه مجبور 
شدند از ادامه قطع درختان جنگلهای کنگو که 
برای حفظ محيط زيست ارزش حياتی دارند خود 
داری کنند و از خودشان در اين مورد انتقاد 

  .نمايند
  تجربه زنده

مورخ  ١٧ريه اشپيگل در شماره نش
در تائيد سياست دستکاری کردن  ٢٠٠٨/٢١/٠۴

در بذرها از طريق دانش ژنتيک ادعا می کند که 
حال . از اين طريق می توان به گرسنگی پايان داد

آنکه بايد ديد دانش در خدمت کدام طبقه اجتماعی 
برای کنسرنها هدف از تحقيقات . قرار می گيرد

آنها  .، کسب سود حداکثر استترفع گرسنگی نيس
پژوهش می کنند تا ببينند از کدام طريق بهتر می 
. توانند تسلط خود را بر بازار و قيمتها تحميل کنند

 Bio-technikکنسرن  بيوتکنيک مونزاتو 
Monsato ظاهرا . در آمريکای جنوبی فعال است

بنا بر اشپيگل اين شرکت با موفقيت گياهای سويا 
ديلی ”ه عمل آورده که در مقابل سم را در آنجا ب

بر اساس ادعای اين . مصونيت يافته اند ”فسات
شرکت کافيست دهقانان سويا بکارند و از سم 

استفاده نمايند که همه آفات را می ” ديلی فسات”
همين ادعا   .کشد و به گياه سويا صدمه نمی زند

و . را کنسرن مزبور در مورد دانه های پنبه دارد
يتهای خويش در هندوستان گزارش می از موفق

ظاهرا با استفاده از سموم دفع آفات اين . دهد
آقای تری ”شرکت جهانی بر اساس اطالعاتی که 

 FAOاز سازمان جهانی تغذيه  Terri Raney رانی
دهقانان هندی توانسته اند يک سوم به  ،می دهد

آنها بطور متوسط . محصوالت خويش اضافه کنند
. برای مواد دفع آفات می پردازنددرصد کمتر  ۴١

در صد  ٧٠با وجود افزايش بهای بذر سود آنها 
  ).٢١/٠۴/٢٠٠٨اشپيگل (”افزايش پيدا کرده است

وقتی کسی دروغ بر صفحه کاغذ بنويسد کاغذ 
وقتی کنسرنهای جهانی . صبور آنرا می پذيرد

خبرنگاران و نشرياتی را که افکار عمومی می 
که مردم را به  روشن است ،سازند بخرند

شستشوی مغزی دچار کرده و از درک ريشه های 
زيرا دانستن . گرسنگی در جهان منحرف می کنند

توانستن است و کسی که نمی داند نمی تواند اين 
در عرصه آگاهی بخشيدن اين . نظام را تغيير دهد

برای اينکه با . انديشمندان در پی تحميق مردمند
با ما سفری به  واقعيتها آشنا شويد خوب است

هندوستان بکنيد به همان جائيکه سود دهقانانش 
به همانجائيکه . در صد افزايش پيدا کرده است ٧٠

  ۶ادامه در صفحه ...ظاهرا کنسرن دفع آفات

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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تجاوزگران استعمارگر بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند

  ...طول عمر فقرا
 .       توانسته اند بهترين ترازنامه را ارائه دهد 

بنگاههای کفن و دفن کارشان سکه است زيرا فقرا 
نشريه . را دار می زنند و يا می کشندخود 

در  ٢٠٠۶نوامبر  ۴/۵زوددويچه سايتونگ در 
دهقان از  ١٠۵۴بيش از ”: باره هندوستان نوشت

. اواسط سال قبل در اين منطقه خود را کشته اند
خود  غرق کرده اندخود را ، خود را بدار زده اند

را مسموم کرده اند تا از دست بدهکاريها و بی 
 ١٢۴، در ماه اوت ١١١. ا راحت شوندچاره گيه

در هر شش ساعت . در اکتبر ١١٢، در سپتامبر
 .، و اين امر از ماهها ادامه دارديک خود کشی

ولی  .”خودکشی دستجمعی بعنوان اعتراض
کنسرنها سودهای سرشار خويش را می برند و 
بقول نويسنده برای شهرنشينان بمبئی که در 

فرقی نمی کند که در  سالنهای نمايش مد نشسته اند
دنيای طبقاتی دنيای . زير پای آنها چه می گذرد

  .  بيرحمی است
وقتی کنسرنها به هندوستان آمدند به دهقانان وعده 
دادند که اگر دانه های دستکاری شده ژنتيکی را 
برای کاشت پنبه بعنوان بذر استفاده کنند محصول 

دولت و مراجع فاسد . آنها چند برابر می شود
مگی به عنوان مشاوران اين شرکتها بر ضد ه

وقتی پنبه ها به . دهقانان هندی عمل می کردند
عمل آمد و مزارع از اين دانه سفيد رنگ الماس 
به خود گرفت معلوم شد که برای حفظ اين 

که هر بار دهقان هندی بايد  بذرهای يکبار مصرف
آنرا از نو بخرد بايد از کودهای شيميائی و سموم 

فات استفاده کرد که آنها را نيز کنسرن دفع آ
مربوطه تحويل می داد و هر سال بهای آنرا 

چند سالی گذشت که دهقان هندی . افزايش می داد
اگر . کامال به کنسرنهای آمريکائی وابسته شد

کنسرنها بذرهای يک بار مصرف را نمی 
فروختند دهقان هندی قادر نبود به توليد پنبه 

های بذر را سرسام آور اگر ب. مبادرت ورزد
هندی ناچار بود از اين  ، دهقانافزايش می دادند

شرکتها برای خريد بذر وام بگيرد و به شرکتها و 
. بانکها قبل از عمل آوردن محصول وابسته شود

دهقانان در عمل تنها کار می کردند تا وامهای 
برده داری مدرن سرمايه . خويش را پرداخت کنند
ليونها انسان را به بند کشيد و داری دموکراتيک مي

آنها را بدون استفاده از شالق وابسته به کنسرنها 
هر سال بايد از سموم جديد استفاده می شد . کرد

زيرا سموم کهنه کارآئی الزم را نداشت ولی اين 
سموم جديد برای دفع آفات گرانتر از سال قبل 

اين روند شيره جان مردم را مکيدن و آنها را . بود
در . روز سياه نشاندن ادامه داشت و ادامه دارد به

حاليکه کنسرنهای مواد غذائی و کشاورزی در 
هندوستان و ساير نقاط جهان خفاشگونه از اين 

ايجاد وابستگی استفاده می  سياست راهبردِی
 ۴هزار زارعين پنبه  ٢۵در داخل آمريکا  ،کردند

ميليارد دالر يارانه از دولت آمريکا دريافت می 
باين ترتيب بهای تمام شده برای زارعين . کنند

آمريکائی بسيار پائين است و می توانند با پنبه 
در . هندوستان و ساير نقاط جهان رقابت کنند

بازار جهانی بهای پنبه سقوط می کند و دهقانان 

ممالک در حال توسعه و يا عقب مانده و يا عقب 
وند نگاهداشته شده و يا زير سلطه ورشکسته می ش

و زندگی آنها زندگی توام با فقر است و با فقر 
در اينترنت نام هزاران . ازدواج کرده اند تا بميرند

هزار انسانی که از اين طريق به قتل رسيده اند 
منتشر شده است ولی در کدام کشور زير سلطه 
امکان مراجعه به اينترنت وجود دارد و تازه اگر 

ميان اين حجم ممکن باشد چه کسی می توانند در 
عظيم اطالعات صورت اسامی کشته شدگان اين 

  ...کنسرنها را پيدا کند و
کنسرنهای مواد غذائی با اين روش انحصار مواد 

علم . غذائی جهان را در دست می گيرند
بيولوژيک و ژنتيک در خدمت آدمکشی و 
استعمار و استثمار بيشتر انسانها بکار گرفته می 

تجاع قرار می گيرد و شود و علم در خدمت ار
گور مردم را  ،بجای آنکه به رفاه مردم کمک کند

اين همه از نتايج نظام بيرحم و ضد . می کند
  .انسانی سرمايه داری است
فقط بذرهای آمريکائی : دهقان هندی می گويد

بذر سنتی از بين . گرانقيمت در بازار وجود دارد
- بذر دستکاری شده ژنتيکی کنسرن. رفته است

تنها  Bio-technik Monsatoوتکنيک مونزاتو بي
در . يافت می شود” آزاد”بذری است که در بازار 
. وجود دارد ” Btب ت” - تمام اين منطقه تنها بذر

قرن گذشته به جان زارعين  ٨٠اين بال از سالهای 
اين نسل سوم دهقانان هندی است که . هندی افتاد

می در دريائی از سموم ضد آفات نباتی زندگی 
زيرا هر بار بايد با سم جديدی آفاتهائی را که . کنند

ديگر مصونيت پيدا کرده بودند از بين می بردند و 
تمام زمينهای زراعتی به سرعت آلوده  شده و 
. سموم آن به بدن حيوان و انسان وارد می شود

کنسرنها ولی جيبهای خويش را از سود پر می 
اين کارزار کنند و برايشان بی تفاوت است که در 

آدمکشی تنها زمينهای سوخته از خود باقی گذارده 
صورت اسامی کسانيکه خود  ٢٠٠٣تا سال . اند

نفر در سراسر هندوستان  ١٧٠١٧را کشته اند به 
کيشور تيواری گزارشگر مترق هندی می . رسيد

، سون رفتم- گويد وقتی تاريک شد به ده مارگون
يکه هنگام”: انشوبه سوی کلبه سورش سردار 

سردار شوان به سمت جوی پشت خانه اش رفت و 
 ،سر کشيد “Pestizid“يک ليوان از سم پستيسيد 

، تمام بدنش را درهم شکست. سپتامبر بود ١۵
بعد از ظهر بود زنش در  ۵ساعت  .رعشه گرفت

. مقابل وی ايستاده بود و به وی نگاه می کرد
ليکن . ”همسايگان وی را به بيمارستان رساندند

سردار شوان وقتی به بيمارستان رسيد  سورش
در حاليکه ميليونها دهقان  ،ديگر راحت شده بود

هندی هنوز در زنجير اسارت کنسرنها قرار دارند 
 ٣۵وی در هنگام مرگ . و راه نجات را نمی يابند

شوان شماره ”: کيشور تيواری افزود. سال داشت
کنسرنها زمينهای . آری بهمين سادگی .”بود ٨٧۵
ا بابت اقراضش ضبط کردند و زن و بچه وی ر

اش اکنون بعنوان کارگران روزمزد با دريافت 
. سنت در روی مزارع ديگران کار می کنند ۴۴

آيا گزارش . تا کی باشد که نوبت آنها شود
خودکشی سورش سردار شوان را در رسانه های 

گروهی حقوق بشری غرب ديده ايد؟ آيا در 
ای جهانی و يا گزارشهای حقوق بشر سازمانه

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل چيزی از اين 
  .جنايتها شنيده ايد

بود ولی مقتولين کامرونی و  ٨٧۵شوان شماره 
فرداست که . مصری و ايرانی شماره هم ندارند

، تا اگر به تسلط امپرياليستها خاتمه داده نشود
، تا سوسياليسم جامعه طبقاتی از ميان برده نشود

م نگردد بر تعداد اين شماره ها بر جهان حاک
خوب است که اين شماره ها را . افزوده می گردد

راه . به گردن نظام سرمايه داری بياندازيم
  . پيروزی پذيرش لنينيسم است

  
*****  

  
  "...پرزپوليس"نقدی بر 

مرجانه تنها مالقاتی قبل از اعدام وی . نيست 
وی به مرجانه می گويد که مطمئن باشد که . است

سرانجام پرولتاريا پيروز می شود و با اميد به 
وی ديگر نمی تواند شاهد . آينده جان می دهد

روشن خيانت رويزيونيستها به اتحاد شوروی 
سوسياليستی لنينی استالينی باشد و فرو پاشی 

يادگار اين ديدار . محتوم آنرا با چشم خويش ببيند
. قوی دومی است که انوش به مرجانه می دهد

در زندان رژيم جمهوری  که اين بار آنرا قوئی
. اسالمی ساخته است و مظهر اميد به آينده است

قوی سوم را مردم ايران در آبهای آزادی و 
  .شکوفان فردای ايران رها خواهند ساخت

مرجانه از ناآگاهی خويش زجر می کشد و بعد از 
انقالب به مطالعه روی می آورد امری که قبل از 

انسور شديد و جلوگيری از روشن انقالب بعلت س
بعد از . شدن افکار مردم توسط کتاب مقدور نبود

انقالب دريائی از معلومات و اطالعات از زمين و 
هوا می جوشيد و مردم نيز با حرص و ولع آنها را 

جنبش عمومی مطالعه يک . مطالعه می کردند
مرجانه نيز بر اين . دست آورد بزرگ انقالب بود

و گام به گام به ايده انسانی  موج سوار شد
مگر نه اينکه . مارکسيسم لنينيسم نزديک شد

دائی مهاجر وی به ) انوشيروان ابراهيمی(انوش
شوروی بعد از پيروزی ضد انقالب در آذربايجان 

مارکسيست لنينيستی بود که در  ،١٣٢۵در سال 
برای وی مهم بود بداند . زندان شاه بسر می برد

سم چيست که انسانها حاضرند که مارکسيسم لنيني
، برای دست يابی به آن رنج برای آموزش وی

   .تبعيد و زندان و شکنجه و اعدام را بر خود بخرند
مرجانه برای ادامه تحصيل به خارج می آيد ولی 
در محيطی قرار می گيرد که برای وی تنها 

وی يک . شکست و سرخوردگی بدنبال ميآورد
م اجتماعی از سرو گردن از لحاظ درک و فه

همسن و سالهای اروپائی خويش که محصوالت 
وی فرزند انقالب . ضد انقالب حاکمند بلندتر است

است و انقالب در تمام تار و پود وجود وی 
از انقالب ايران . تاثيرات عميقش را گذارده است

. نسلی برخاسته که آينده ايران را رقم می زند
، خالی انقالب شکوهمند بهمن يک قيام خشک و

  ٧ادامه در صفحه ...يک عمل مسلحانه چهار
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  "...پرزپوليس"نقدی بر 
 يک کودتاتا و نصفی روشنفکر مسلح  

، جامعه ايران را برهم زده نبوده است
انقالب  .و زير و رو کرده است

شکوهمند بهمن فاجعه برای ضد 
انقالب مغلوب و مرحله ای بزرگ از 
تحول رو به پيش جامعه ايران است که 
از انقالب مشروطيت آغاز شده و 

مرجانه . هنوز به پايان نرسيده است
محصول جامعه ای است که هنوز می 

با نژادپرستی . جوشد و می خروشد
اروپائی که نژادپرستی خفته و 
محصول سالها تبليغات طبقه حاکمه 

برای وی  ”تمدن”. است آشنا می شود
وقتی در درگيری با . مفهوم ديگری بدست می دهد

اتريشی ها فرياد می زند خفه شين من افتخار می 
کنم که ايرانی هستم انسان بياد موجودات حقيری 
در اروپا می افتد که زير نقاب چپ پنهان شده و بر 

، هويت ملی و ميهن پرستی ضد ايرانی بودن
برای نخستين بار بعد از يکسال ” .تبليغات می کنند

هميدم که من منظور مادر بزرگم را ف. مغرور بودم
مسئله من بايد اول بدانم کی هستم تا بعدا : می گفت

   ”.جذب و ادغام من مطرح باشد
مرجانه اروپا را با کوله باری از تجربه تلخ ترک 
می کند و به ايران بر می گردد تا بار ديگر با 
. کيفيتی بهتر راهی اروپا و اين بار فرانسه شود

جنگ اول  تجاوز امپرياليسم آمريکا به عراق بنام
در ايران عده ای از اينکه . خليج آغاز شده است

جرج بوش پدر به صدام حسين گوشمالی می دهد 
احساس مسرت می کنند و احساسات انتقامجويانه 

ولی مرجانه که مسايل . خويش را تسلی می دهند
من شخصا از ”: را عميقانه تر می بيند می گويد

. ندارم و به کويت هم عالقه ای صدام نفرت دارم
اما بيش از همه تحقيرم شامل حال کسانی می شود 

جا ” ناجی”که اين چنين طعنه آميزند و خود را 
پدر  .”می زنند حال آنکه مسئله شان نفت است

مرجانه ابراهيم ساتراپی در اشاره به عراق و 
بدتر از همه اين ”: کويت و افغانستان می گويد

  .پذيرداست که دخالت بنام حقوق بشر صورت می 
  .”حقوق بشر؟ کدام بشر؟

قرن گذشته بيان شده  ٩٠اين سخنان که در دهه 
است هنوز نيز در آستانه تجاوز امپرياليسم و 

هيچ ايرانی ميهن . صهيونيسم به ايران فعليت دارد
پرستی نمی تواند از دفاع از ميهنش در مقابل 

برای غارت ” ناجی”تجاوز امپرياليستها که بنام 
و در  پوشدعی کشورمان می آيند چشم بمنابع طبي

پارکابی امپرياليستها و صهيونيستها برای تبديل 
جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی وارد ايران 

نظريه خانواده مرجانه ساتراپی بيان  .شود
و آن خود . احساسات عمومی مردم ايران است

فروختگان انقالبی نمای تروتسکيست در اروپا و 
رو نظريه ارتجاعی منصور دارو دسته های پي

حکمت که می خواهند در صورت تجاوز 
امپرياليستها نقش ستون پنجم را ايفاء کنند به قول 
ابی ساتراپی به همان سرنوشت مجاهدين خلق که 
از عراق برای فتح تهران آمده بودند دچار می 

مردم ايران هرگز نتوانستند مجاهدين را . شوند
همکاری آنها با . شندبرای همکاريشان با عراق ببخ

امپرياليستهای آمريکائی 
در حقيقت عين جاسوسی 

    .    و خود فروختگی است
در اثر خانم ساتراپی بغير 
از نقاط ضعف جزئی که 
وجود دارد و بطور 
طبيعی بخشی از هر اثر 
جالب و ارزنده و خواندنی 
می باشد نکاتی نيز بيان 
شده که در انطباق با 
ن واقعيات جامعه ايرا

  .نيست
خانم ساتراپی به محيط بورژوائی فرانسه قدم 

، ارتباط وی با طبقه زحمتکش جامعه گذارده است
، مادر بزرگ وی در کنارش نيست و از قطع است

پندهای سياسی خانواده و دوستانشان نمی تواند بحد 
محيطی که وی در آن زندگی . کافی بهره مند شود

قدرت . می کند بشدت آلوده و بورژوائی است
بسيار می خواهد تا در مقابل وسوسه های طبقات 
ارتجاعی مقاومت کرد و تسليم ايدئولوژی 

وی برای مصاف در عرصه . ارتجاعی آنها نشد
سينه وی . مبارزه ايدئولوژيک ساخته نشده است

در قبال نيزه تيز ايدئولوژی منحط بورژوازی 
بورژواها خواهان آنند که از وی . عريان است

بی ضرری بسازند و به وی تلقين کنند که  قهرمان
دوران وی بسر رسيده است خوب است که از 
زندگی خويش لذت ببرد و به کار ديگران کار 

در حاليکه قدرت ترقی مرجانه در . نداشته باشد
، به توده ها و ، به انقالب بودتوجه وی به مردم بود

حال بايد اين برائی مرجانه کند . تجليل از آنها بود
شود و به موجود بی خطری برای جامعه 

بورژوازی فرانسه و بطور کلی برای 
اين مقاومت . سرمايه داری بدل گردد

سختر از مقاومت در مقابل استبداد رژيم 
خطر سقوط اگر با . شاه و شيخ تواما است

آگاهی طبقاتی و فعاليت حزبی و متشکل 
  .توام نشود ناگزير است

از کتاب  بی جهت نيست که شما در جائی
مرجانه وقتی وی از انقالبيون مشهور 
سخن می راند با نام چه گوارا و 

حال آنکه . ؟ روبرو می شويد!تروتسکی
، تروتسکی روشنفکری خرده بورژوا

، خودخواه و ضد بلشويک بود و مذبذب
سرانجام نيز به انقالب سوسياليستی خيانت 

جريان ضد  تروتسکيسم خود يک. کرد
تروتسکی انقالبی . انقالبی در سراسر جهان است

اين آلودگی در اثر خانم . نبود ضد انقالبی بود
، خانواده و ساتراپی محصول توصيه مادر بزرگ

در ايران تروتسکی  .نيستدر ايران دائی وی 
هرگز پا نگرفت و انقالبيون ايران تروتسکی را 

پس . ناسندبعنوان ضد انقالبی می شناختند و می ش
آنها نمی توانستند اين آلودگی را در تفکر مرجانه 
که هنوز در سنين کودکی بود و تقليد از انقالبيون 

سجده به چه گوارا قابل . می کرد وارد کرده باشند

زيرا . فهم است و با حقيقت بيشتر خوانائی دارد
سال پيش در ايران و جهان  ۴٩انقالب کوبا در 

ولی تروتسکی محصول . دنقش پراهميتی بازی کر
، محصول دسيسه دستبرد تروتسکيستها فرانسوی

بورژوازی فرانسه است که در آثار ايشان آنهم در 
جنبش فرانسه افزوده شده است و با تاريخ واقعی 

کسی که از تاثير . ايران قرابت نداردکمونيستی 
انقالبيون بر جوانان و کودکان ايرانی سخن می 

. تروتسکی خائن را شنيده باشدراند نمی تواند نام 
، ، لنين، فيدل کاسترو، مائودر ايران چه گوارا

، ، عبدالناصرسوکارنو ، احمد، هوشی ميناستالين
و نظاير آنها معروف  ، پاتريس لومومبابن بال
تروتسکی لکه متعفن ناجوری است که . بودند

ايدئولوگهای فرانسوی در اثر بی توجهی به اين 
اين قسمت با تاريخ واقعی ايران  .کتاب افزوده اند

  .قرابتی ندارد
نکته ديگر که خانم مرجانه ساتراپی با الهام از 
مادر بزرگش به آن استناد می کند اين مفهوم است 

ما نبايد فراموش کنيم ولی بايد بتوانيم ”که 
  .”ببخشيم

اينکه . حزب ما با اين نظريه نادرست موافق نيست
راپی حقيقتا چنين مادر بزرگ خانم مرجانه سات

مفهمومی را بيان داشته است برای ما با ناباوری 
چون چنين عبارتی از يک زن سياسی . توام است

بيشتر بنظر می آيد . و با تجربه بعيد بنظر می رسد
که اين جمله نيز از سلسله همان تبليغاتی است که 
تفکر جامعه بورژوازی فرانسه بعدا در داخل کتاب 

  .وارد کرده است
طبقات . اين عبارت  عبارت کامال طبقاتی است

ارتجاعی و جنايتکار پس از اينکه به قدرت می 
مخالفين راحت   ”شّر”رسند و سر خويش را از 

می کنند بياد آن می افتند که جنايات خويش را با 
. و گمراه کننده بپوشانند ”انساندوستانه”افکار 

نخستين بار اين کار را 
اين . ردپادشاهی اسپانيا ک

پادشاهی يک قدرت غاصب 
است که مردم اسپانيا در يک 
انتخابات دموکراتيک سلطنت 
اسپانيا را طرد کرده و اعالم 

ارتجاع . جمهوری نمودند
جهانی بياری فاشيستهای 

، نازيهای آلمانی و ايتاليائی
ژنرال فرانکوی فاالنژيست 
همراه با سربازان مراکشی 
بياری همه امپرياليستها جنبش 
دموکراتيک و انقالبی 
جمهوريخواهان را در اسپانيا 
به خاک و خون کشيدند و ده ها هزار نفر از آنها 
را قتل عام کردند و بياری امپرياليسم آمريکا پس 
از سرکوب بيرحمانه کمونيستها و خيانت 

پادشاه کنونی اسپانيا را از رحم رويزيونيستها 
انيا فرانکو بدر آورده بر تخت سلطنت مجدد اسپ

تنها اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی . نشاندند
بود که با هنگهای بين المللی انترناسيونال بياری 
مبارزان اسپانيائی آمد و عليرغم اخاللی که 

  ٨ادامه در صفحه ...امپرياليستها در رساندن

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است  آزاد بايد گردند  ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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  "...پرزپوليس"نقدی بر 
اسلحه به جمهوری خواهان می کردند به آنها  

، جهانی دوم يک از جنگ پس. ياری رسانيد
امپرياليستها ژنرال فرانکوی فاالنژيست و همدست 
هيتلر و موسولينی را عليرغم توافق با اتحاد 
جماهير شوروی سوسياليستی که بايد همدستان 

نازها را از کار بر 
کنار نموده مجازات 

برای ، نمود
سرکوب نهضت 
دموکراتيک اسپانيا 
بر سر کار نگاه 

را  داشتند تا تاريخ
مطابق ميل خود 

امروز در . بنويسند
اثر فشار افکار 
عمومی در جهان و 
مبارزه مردم اسپانيا 
ديگر امکان ندارد 
گورهای چند هزار 
نفری دسته جمعی 
را در اسپانيا کتمان 

هنوز فرزندان . کرد
اين نسل قهرمان 
زنده است و برای 
حفظ سنت جمهوری 
خواهان مبارزه می 

امپرياليستها . کند
ی توانستند به نم

صورت مسخره از 
گورهای دسته جمعی و موهومی شوروی در زمان 

ولی برگورهای واقعی دسته  ،استالين صحبت کنند
تئوری نبايد ”اين بود که . جمعی اسپانيا چشم ببندد

را آفريدند و همين  ”فراموش کرد ولی بايد بخشيد
تئوری پوچ و مسخره را مدعی بی تاج و تخت 

نيز به عاريه گرفت و از  پادشاهی ايران
و بخشودگی و نظاير آن  ”کميسيون حقيقت ياب”

تو گوئی حقيقتی وجود ندارد و يا . داد سخن داد
حقايقی که منتشر شده است کذب محض است و 
بايد حقايقی منطبق بر رضای خاطر حاکمين گذشته 

تو گوئی تازه محققين بايد در پی . سر همبندی کرد
و گوئی انقالب شکوهمند ت. کسب حقايق برآيند

بهمن که وقوف بر اين حقايق يکی از ستونهای 
، نه انقالب پيشرفت آن بود

بلکه فاجعه بوده است و 
بر اساس توهمات و 

، بر اساس کذبها
نادانستنيها و غير حقايق 

تفو بر . شکل گرفته است
  .  تو چرخ گردان تفو

پادشاهی اسپانيا محکم در 
صدايش از جای گرم قدرت سياسی نشسته است و 

 توپ و ، قدرت سياسی اش از لولهبيرون می آيد
وی برای متزلزل کردن جبهه . تفنگ در آمده است

مخالفينش اين تئوری بی مايه را که بايد جنبه کرخ 
وی به مخالفين می . کننده داشته باشد پخش می کند

بار  ”نتوفقدان خش”و ” عفو”گويد که بايد با تفکر 
در عفو لذتی ”پذيرفت که ! وار آمد و بايد علی

  ”مالئک”ولی همين  .”است که در انتقام نيست
بيرحمانه تا نفس داشتند و ضرورتش را احساس 
می کردند همه مخالفين خويش و بويژه کمونيستها 

آنها به پير و جوان رحم . را از دم تيغ گذراندند

نکردند و مفهوم مبارزه طبقاتی را به خوشخياالن 
حال که قدرت را به پاس بيرحمی . ندآموزش داد

، ، انسانيتوشقاوت خويش گرفته اند بر ساده دلی
خوش قلبی کمونيستها تکيه می کنند و از آنها می 

فراموش  ،خواهند که برای خالی نبودن عريضه
نکنند و خاطره های خويش را با خود به گور برند 

دست از کسب قدرت سياسی  ولی باال غيرتًا
در آن صورت آنها مجددا از کمونيستها بردارند که 

کشتار خواهند کرد و گورستانهای بسياری را آباد 
برای کسانيکه در قدرت نشسته اند . می نمايند

. خواندن اين اوراد الالئی برای دشمن طبقاتی است
بورژواها و طبقات ارتجاعی هر وقت از قدرت 
برکنار شده اند هرگز نبخشيده اند و آنقدر خيانت و 

توطئه کرده اند تا بار ديگر قدرت را به چنگ 
، به ، به کوبا نگاه کنيدبه شوروی نگاه کنيد. آورند

اروپای شرقی و چين و حتی ونزوئال نگاه کنيد تا 
اين است که بيان . حقايق برای شما روشن شود

برای مبارزه در عرصه  چنين عباراتی تنها

ايدئولوژيک و عقيم کردن طرف مقابل ساخته و 
آنها می خواهند که کسی . پرداخته می شود

فراموش نکند تا بميرد و حقايق بطور طبيعی 
پس سخن بر سر فراموشی است و . فراموش شود

پند و اندرز به عدم فراموشی . نه عدم فراموشی
عين فراخوانی . عين فراخواندن به فراموشی است

باين است که بايد کينه به دشمن را 
ک دوست فراموش کنی و از وی ي

ولی بروشنی . تحويل نسل بعدی دهی
گفته نمی شود که چه چيز را نبايد 
فراموش کنی؟ آنچه بايد فراموش شود 

پرسش اين است که آيا نبايد . چيست؟
بر سر اينکه چه چيز بايد فراموش 
شود و يا نشود از قبل توافق کرد؟ بر 
سر اين مضمون طرفهای درگير نظر 

يرا تاريخ ز. واحد نداشته و  ندارند
زيرا . تاريخ مبارزه طبقات است

تضادهای استثمارگران با 
استثمارشوندگان تضادهای آشتی 

ما تکرار می کنيم تضادهای . ناپذيرند
  . آشتی ناپذيرند

، کودتای رژيم سرنگون شده ايران
مرداد را قيام مردم ايران ٢٨خائنانه 
انقالب شکوهمند بهمن را  .می داند

ری امپرياليسم ، نوکفاجعه می داند
آمريکا را فضيلت به حساب می آورد 
و از تجاوز امپرياليستها و 
 .صهيونيستها به ايران دفاع می کند

حال کداميک از اين نکات را بايد 
فراموش کرد و يا فراموش نکرد و 
زير سبيلی در کرد؟ مگر تاريخ را می شود 
فراموش کرد؟ مگر می شود کمونيستها تاريخ خود 

د و نگارش آنرا به عده مرتجعين و را ننويسن
عفريته ها بگذارند که هرگز در زندگيشان 
فراموش نمی کنند و در کمين کشتار بعدی نشسته 

پس چگونه بايد از تاريخ آموخت؟ اگر . اند
فراموش نکردن نتايج عملی نداشته باشد به چه درد 

   .استو، باد همی خورد
ين هنوز که اسرائيليها و آمريکائيها و ساير مرتجع

، گروه ها و ، شخصيتهاهنوز است بدنبال افراد
که روز روزگاری به  ممالکی هستندو  سازمانها 

آنها ضربه زده اند و آنها می خواهند از اين عده 
آنها هنوز انقالب کوبا را نپذيرفته اند . انتقام بگيرند

و مرتبا برضد آن خالف همه موازين 
ی شود جهانی اخالل می کنند؟ چگونه م

در اين عرصه دعای فراموشی خواند؟ 
حزب ما هرگز چيزی را فراموش نمی 

پس چگونه بايد از تاريخ آموخت؟ ، کند
حقيقت . فراموش کرد بايدنتاريخ را 

تاريخی را بايد نوشت و جنايتکاران را 
هرگز نبايد قبل از کسب . افشاء کرد

قدرت سياسی در اراده انقالبی و مصمم انقالبيون 
جنگ طبقاتی که در گرفته است . ارد ساختخلل و

، در در ويتنام دو ميليون. بسيار بيرحمانه است
هزار کشته  ۶٠٠الجزاير يک ميليون و در عراق 

  ٩ادامه در صفحه ...ما از. بجای گذارده است

  آزاد بايد گردند  ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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  ان وحدت و تشـــکيالت استچاره رنجبــــر

   "...پرزپوليس"نقدی بر 
بر  .فلسطين و ساير ممالک جهان سخن نمی رانيم 

بشريت حق . م بستاين همه جنايات نمی شود چش
ندارد جنايات نازيها و امپرياليستها را فراموش 

مردم جهان حق ندارند ظلمی را که به ملت . کند
فلسطين توسط نازيهای اسرائيلی می شود فراموش 

  .کنند
طبيعتا پس از کسب قدرت سياسی وضع فرق 

تاريخ بهمان صورتی که وقوع يافته . خواهد کرد
تا . يخ را فراموش نکندنگاشته می شود تا کسی تار

تا معلوم . معلوم شود چه چيز را نبايد فراموش کرد
. شود مسئوليت اين جنايتها با چه کسی بوده است

بايد مسئوليتهای تاريخی را نيز روش کرد تا از آن 
تجربه گرفت و نه آنکه با فراموشی آنرا به بايگانی 

با پيشنهاد يک طرفه  حزب ما. تاريخ سپرد
پيشنهاد بايد منصفانه . موافق نيست” فراموشی”

آنها که جنايتکارند و به ماهيت رفتار حيوانی . باشد
خويش پی برده اند خوب است از قدرت سياسی 
دست بکشند و آنرا به طرف مقابل تحويل دهند 
آنوقت است که می شود در مورد عفو صحبت 

در غير اين صورت اين جمالت عبارات پوچ . کرد
تنها در اين شرايط هست که  .و ميان تهی است

حقايق روشن شده چهره . شفافيت حکومت می کند
دشمنان آشکار است و مردم آنها را می شناسند و 
احتمال ضررشان به حداقل رسيده است تنها در 

اگر امر . چنين شرايط بايد در اين مورد بحث کرد
بخششی هم در کار باشد اين بخشش بايد از موضع 

ينکه چک بی محل بوده و از قدرت باشد و نه ا
موضع ضعف صورت گيرد و ما بقدرت نرسيده 

پس چرا . همه چيز را بخشيده و پيش کش کنيم
  مبارزه می کنيم؟

حزب ما سوگند ياد می کند که اگر قدرت سياسی 
را به کف گرفت از همه مرتجعين بخواهد که 

، اراده توده ، بر ضد ما دسيسه نکنندفراموش کنند”
، در مقابل را برسميت بشناسند های زحمتکش

” ، تسليم شوندپيشروی محتوم تاريخ مقاومت نکنند
در غير اين صورت با مشت گره کرده پرولتاريا 
روبرو می شوند که صدای آنها را خفه خواهد 

   .کرد
بحث که به اين جا برسد خواهيم ديد که ارتجاع اين 
حرفهای بی بو خاصيت را برای فريب توده های 

عفو در شرايط اسپانيا يعنی ادامه . ی زندمردم م
، عفو در فلسطين يعنی ادامه سلطنت بوربونها
، عفو در عراق يعنی ادامه اشغال اشغال فلسطين

ها يعنی تائيد جنايت  ، عفو در مورد پهلویعراق
آنها و عدم رسيدگی به غارت آنها و تشويق 

  .حکومت مجدد آنها
ت ناپخته اين است که حزب ما هرگز با اين جمال

که فرجامش بنفع ارتجاع و امپرياليسم است موافق 
اين جمالت با تمام مضمون مبارزه جويانه . نيست

اين عبارت . و پر اميد کتاب در تناقض است
، توجيه بازگشت محصول خستگی از مبارزه

ولی ارتجاع . آبرومندانه از جبهه نبرد طبقاتی است
ها تنها آن. فرار از جبهه را بر کسی نمی بخشد

منتظر فرصت مناسب می نشينند تا دور بعدی 
عليرغم اين نکات ــ   .تصفيه ها را آغاز کنند

ضعف اثر جالب خانم مرجانه ساتراپی بويژه در 
شرايط تحريکات صهيونيستها و امپرياليستها عليه 

و موجب مسرت  ، آموزندهايران بسيار خواندنی
   .هر ايرانی ميهن پرست است

  
*****  

  ...دوراهیبرسر
طبقاتی و طبيعتا مبارزه ايدئولوژيک وجود دارد 

اين امر . همواره خواهد بود و بايد بدان دامن زد
زيرا در اين . يک عرصه مهم پيکار طبقاتی است

عرصه است که کمونيستها می فهمند که چه می 
، به کدام سمت می روند و دسيسه های خواهند

های آنها و دشمنان طبقاتی کدام است و با چه دام
در اينجاست که کمونيستها  .چگونه بايد مبارزه کنند

در اينجاست که . بايد قاطعانه برخورد کنند
کمونيستها بايد نشان دهند که از سرشت ويژه اند و 
از مصالح خاص برش يافته اند و نمی توانند با 

، با روحيه ليبرالی به ، با کاسبکاریرياکاری
ه آنها در قبال جان ، زيرا کمسايل برخورد کنند

مردم و سرنوشت طبقه کارگر احساس مسئوليت 
  .می کنند و نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت بمانند

کمونيستهائی هستند که عليرغم دانائی به اين 
مسايل هنوز در برخورد های خويش کمونيستی 

را رعايت ” احتياط”هميشه جانب . نمی کنند رفتار
می دهند و يا عمل  ، هميشه طوری نظرمی کنند

های ساير رفقا جريحه دار  ”عاطفه”می کنند که 
بر باالی مصالح  ”دوستی”نشود و يا پيوندهای 

آنها از مبارزه ترس . مبارزه طبقاتی قرار گيرد
مرگ يکبار ”دارند و نمی فهمند که اعمال سياست 

درمانبخش بوده و پس از آن است  ”و شيون يکبار
پاکيزه ای را از  که می شود براحتی زندگی

  .سرگذراند و مارکسيسم لنينيسم را پياده کرد
همين مسئله تجاوز استعمارگران را به عراق در 

حزب توده ايران و حزب توده عراق . نظر بگيريد
که هر دو رويزيونيستی هستند عمال از تجاوز 

فشار . استعمارگران به عراق حمايت می کنند
نيروهای انقالبی احزاب برادرشان به آنها و فشار 

در ميان عراقيها و ايرانيها طبيعتا اين دو جريان 
منحرف را به تناقض گوئی و دو دوده بازی دچار 

حزب توده ايران با رياکاری بجای . ساخته است
بيان روشن نظريات خويش و مبارزه برای پيشبرد 
اين نظريات مرتبا به نظريات حزب کمونيست 

ران منحرف و بی عراق توسل می جويد و يا رهب
اعتباری را در ميان فلسطينيها پيدا می کند که 
سخنان بی سر وته و بی مايه ای به ميان می کشند 
. و حزب توده ايران از زبان آنها سخن می گويد

اين روش راه را برای فرار و دو دوزه بازی باز 
می گذارد و مانع می شود که کسی بتواند مچ آنها 

اين روش يک روش . را سر بزنگاه بگيرد
البته فرض کنيم که يک جريان . اپورتونيستی است

سياسی در اين شکل مبارزه به درجه استادی اعظم 
رسيده باشد ولی در مورد نقش اجتماعی و رهبری 
  مبارزه مردم چه فکر کرده است؟ مگر با دو دوزه

بازی و رياکاری می شود در مبارزه اجتماعی 
ب کرد؟ کسی که مبارزه مردم را کس سرکردگی

نتواند رهنمود روشن دهد هرگز نمی تواند مردم را 

کسی که با . به شاهراه پيروزی هدايت کند
رياکاری مردم را به گمراهی می کشد جنايتکار و 
شارالتان سياسی است و اساسا در مخيله اش نيز 
نمی گنجد که مبارزه مردم را برای کسب قدرت 

ی انقالبی و موضعگيريهای و. سياسی رهبری کند
حسابگرانه و برای بستن دهان  ،رهائی بخش نيست

حزبی که باين روش توسل می جويد . منتقدين است
، قانقاريای اپورتونيسم و طبيعتا کمونيستی نيست

 .رويزيونيسم سراپای وجودش را فرا گرفته است
با قانقاريا نمی شود با عطوفت برخورد کرد و 

انقاريائی را بايد پای ق. رعايت حال رفقا را نمود
  .قطع کرد

به حزب کمونيست کارگری ايران نظر افکنيد با 
منصور . تجاوز آمريکا به عراق موافق است

حکمت بدستور آمريکا و اسرائيل تئوريهای مربوط 
را ” اسالم سياسی و ميليتاريسم آمريکا”به مبارزه 

که گويا مضمون مبارزه جهان کنونی را تعيين می 
 ر ویااست و دارو دسته های هوادکنند خلق کرده 

در عمل نيز بدون دو دوزه بازی از منافع 
امپرياليستها و صهيونيستها در تمام جهان و بويژه 

در تمام جبهه های . در عراق حمايت می کنند
مبارزه با مسلمانان همراه با فاشيستها و نيروهای 

و با پشت کار فعاليت می . امنيتی در حرکت اند
صميمانه همدست اسرائيل و امپرياليسم آنها . کنند

می هللا از واژه امپرياليسم مانند جن از بسم ا. هستند
خوب است که حزب توده ايران صميميت  .ترسند

در . ضد انقالبی را از اين دارو دسته ياد بگيرد
حاليکه پيروان نظريات ارتجاعی و صهيونيستی 
منصور حکمت نمايندگان واقعی استعمار نوين در 

ه هستند و رهبری را از حزب توده ايران منطق
) توفان(، در حاليکه حزب کار ايرانگرفته اند

نماينده نيروهای انقالبی و ضد امپرياليستی و ضد 
صهيونيستی در ميان ايرانيان است حزب توده 
سرگردان بدنبال پيروان منصور حکمت کورمال 
کورمال روان است و خزعبالت آنها را نشخوار 

  .می کند
اينجا سخن بر سر ماهيت و شناخت از  در

سخن بر سر درک از حقوق . امپرياليسم است
، سخن بر سر مبارزه دموکراتيک ملل و دول است

، سخن بر سر با نژادپرستی و توحش غربی است
، سخن بر ماهيت جنبش رهائيبخش در عراق است

سر انسانيت و حقوق مدنيست که امپرياليستها آنرا 
سخن بر سر گوانتانامو و  .اند از مردم سلب کرده

سخن بر سر مفهوم مبارزه با . ابوغريب است
سخن بر سر . تروريسم از زبان امپرياليسم است

قلدری و زورگوئی و تهديد خلقهای منطقه و 
. سرنوشت آنها توسط صهيونيسم جهانی است

پذيرش تجاوز امپرياليستها به عراق يعنی بازگشت 
ذاردن به استعمار يعنی صحه گ. به قرن نوزدهم

در اين نبرد . کهن و سياست نظم نوين جهانی است
تعيين کننده ای که در گرفته است نمی شود دو 

بايد بر سر يک سلسله از اصول . دوزه بازی کرد
امروز سياستی توسط امپرياليستها به . نظر داد

جهان تحميل می شود که سياست اتفاقی و هوا و 
دی ديرپا و ، يک سياست راهبرهوسی نيست
  ١٠ادامه در صفحه ...نمی شود  .جهانی است



   
  ١٠صفحه                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨٧ماه خرداد  ٩٩شماره  

 زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم

  ...برسردوراهی
هللا چشمها را بر آن بست و مدعی شد که انشاءا

کمونيستها بايد بدانند که اين شتری  .گربه است
بويژه . است که در خانه همه ممالک خواهد خوابيد

ممالک ضعيف که دارای منابع مواد اوليه و بويژه 
يد مردم را برای چنين روزی پس با. انرژی هستند

آماده کنند و بايد رهبری مبارزه مردم را از هم 
  .امروز به کف آورند

شما با مشتی ايرانيان ضد انقالبی روبرو می شويد 
که دعا می کنند که امريکائيها خاک عراق راترک 

در حاليکه در داخل هيات حاکمه آمريکا . نکنند
نها همين بحث در جريان است و بخشی از آ

خواهان ترک سربازان آمريکائی از عراق هستند 
ايرانيان ضد انقالب کاسه های داغتر از آش اند و 
می خواهند که سربازان آمريکائی و متحدين آنها و 
مزدوران خصوصی در داخل عراق باقی مانده و 

مشکل آنها مقتدی . همين وضع کنونی را حفظ کنند
و نه  صدر است و نه جرج بوش و نه ابو غريب

شکنجه گری آمريکا و غارت نفت و موزه های 
 .، کشتار مردم عراق برای آنها اهميت ندارندعراق

چشمشان کور صاحب . مسلمانان را می شود کشت
  .نفت نمی شدند

وقتی شما شعار خروج بی قيد و شرط تجاوزکاران 
را از خاک عراق طرح می کنيد آنها با موذيگری 

. ضع در می روندو دو روئی از زير اتخاذ مو
حزب ما بارها اعالم کرده است که مخالفت با اين 
شعار دفاع از فاشيسم و آدمکشی و تجاوزگری و 

کسی که مدافع اين شعار . استعمار در جهان است
. نباشد کمونيست که سهل است دموکرات هم نيست

باين جهت اين شعار بيک شعار مرکزی بدل می 
کمونيستها و ضد شود و پرچمی برای مبارزه ميان 
  .کمونيستها و يا کمونيست نماهاست

کمونيستهائی هستند که به اهميت اين تفاوتها و 
در کنار رفقا . ماهيت اين سياستها پی نبرده اند

بودن را به وقوف به واقعيتها و حقايق ترجيح می 
دهند و در عمل هم به رفيق و هم به خود و هم به 

که از سرشت  کمونيستی. خلقشان خيانت می کنند
ويژه است نمی تواند شاهد آن باشد که هر ساعت 
اصولش به زير پا گذارده می شود و وی در پی 

تشديد اين مبارزه سر انجام . جلب رضايت رفقاست
جای هر کس را در مبارزه اجتماعی معين می کند 

  .و سره را از ناسره تشخيص می دهد
آن . يا خطر تجاوز به ايران را در نظر بگيريد

کمونيست نماهائی که از تجاوز امپرياليست 
آمريکا به ايران حمايت می کردند و می خواستند 
در پا رکابی امپرياليستها به ايران حمله کننند و 

؟؟؟ همه شان !!!قدرت سياسی را در دست بگيرند
همان کسانی هستند که در جبهه قتل عام مسلمانان 

. ستاده انددر کنار صهيونيستها و امپرياليستها اي
آنها از اشغال عراق همانقدر دفاع می کنند که از 

البته برای فريب مردم و خالی نبودن . اشغال ايران
عريضه مدعی می شوند که در صورت تجاوز 
آمريکا به ايران آنها همه فن حريف اند و در تمام 

هم اکنون خطر . جبهه ها يک تنه با همه می جنگند
ت آمريکا بسيار کاهش تجاوز بالواسطه امپرياليس

يافته است و بنظر می رسد که امپرياليست آمريکا 

به ياری ممالک عربی در پی استفاده از سياست 
ظاهرا بايد آن . کردن جنگ است ”ويتناميزه”

در رهبری ” انقالبی و دو آتشه”کمونيستهای 
لشگر بی سپاهشان با در نظر گرفتن کاهش نيروی 

جمهوری اسالمی دشمن تکليف خود را با رژيم 
خبر . انتظار شما بيهوده است .يکسره کنند

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی بگوش نمی رسد 
سرنگونی رژيم ”و معلوم نيست اين قهرمانان 

در کدام سوراخ موش قايم شده ” جمهوری اسالمی
اند و با ارتش بی سپاه خود قدرت سياسی را به 

آنها به ظاهرا بايد چنين باشد که  .کف نمی گيرند
کسب قدرت سياسی با به تاخير افتادن تجاوز 
آمريکا نزديکتر شده اند چون از مجموع نيروی 
دشمن کاسته شده است و آنها برتری ننيرو کسب 

بی عملی آنها را فقط می توان با اين . کرده اند
نظريه توضيح داد که آنها می خواسته اند در پا 

آنها . له کنندرکابی امپرياليست آمريکا به ايران حم
   .، انقالبی نما بودندانقالبی نبودند و نيستند

جالب اين است که شکست اين سياست نادرست و 
همدستی با امپرياليستها و صهيونيستها و 
خرابکاری در جنبش ضد جنگ همراه با 
تروتسکيستهای خائن شرافت هيچکدام از آنها را 
 لکه دار نکرده است و غيرت هيچکدام از آنها را

آنها هنوز خود را . به جوش نيآورده است
کمونيست جا می زنند و می خواهند با زير پا 

طبيعتا اين . گذاردن همه اصول در کنار رفقا باشند
عناصر کمونيست نيستند چه برسد به اينکه از 

  . سرشت ويژه باشند
در اتحاد جماهير شوروی لنينی استالينی 

فيسم سوسياليسم ساخته شد و با بروز خروشچ
رويزيونيسم مدرن بتدريج جای خويش را باز کرد 

 .، يلتسين و پوتين رسانيدو کار را به گورباچف
يخ سه زرعی يکشبه بسته نمی ”بقول رفقای آلبانی 

فروپاشی امپراتوری رويزيونيستها از همان  .”شود
ضد . بدو تولدش در دامان خروشچف آغاز شد

کنند که کمونيستها راه افتاده اند و تبليغ می 
سرنوشت شوروی . سوسياليسم قابل تحقق نيست
اين تفکر که با اشاره . يک سرنوشت محتوم است

به جمهوری توده ای چين نظريه خويش را تائيد 
شده می يابد قيد سوسياليسم را زده و عمال رضايت 

اوضاع . می دهد که سرمايه داری جاودانی است
اين جهان همين است که هست و مردم جهان بايد 

تو گوئی سرنوشتها از قبل . سرنوشت را بپذيرند
  .تعيين شده اند

موتور کمونيستها ولی می گويند مبارزه طبقاتی 
روشن اين موتور همواره بايد . حرکت تاريخ است

باشد و نمی شود مانند دوران خروشچف آنرا از 
، مبارزه طبقاتی را بايد با هشياری. کار انداخت

تحوالت اجتماعی . ش بردآگاهی و پشتکار به پي
بدون عامل مهم اين تحوالت که انسان باشد و 
انسان آگاه سياسی باشد قابل تصور و توضيح 

نمی شود در خانه زير کرسی لم داد و  .نيست
. مدعی شد که سوسياليسم خود بخود به پيش ميرود

سوياليسم محصول مبارزه است و بايد برای تکامل 
 درون صفوف در. و تحقق آن دائما رزميد

 کمونيستها هميشه دشمنان طبقاتی رسوخ می کنند و

يا تسليم ايدئولوژی دشمن شده و بدام ارتجاع می 
اين لشگر مايوس و حتی انقالبی نما می تواند . افتند

به سوسياليسم و کمونيسم ضربات جبران ناپذير 
، مبارزه پيگير تکيه بر اصوليت انقالبی. وارد کند

خطر غلبه دشمن را به حداقل  و انقالبی و مستمر
تا طبقات در جهان وجود دارد اين  .می رساند

خطر که سوسياليسم در مقابل سرمايه داری مجبور 
هم اکنون يا در . به عقب نشينی شود مرتفع نيست

زمينه تجاوز آمريکا به عراق و يا در زمينه خطر 
تجاوز امپرياليسم به ايران و يا در مورد مسئله 

و يا در مورد مسئله فلسطين و يا  اتمی ايران
مبارزه با باصطالح تروريسم ساخته امپرياليستها و 
نظاير آنها بحث داغی ميان کمونيستها و ضد 
کمونيستها که خود کمونيست جا می زنند در گرفته 

اين مبارزه مبارزه ای ايدئولوژيک است که   .است
تجربه . خطر بروز آن هميشه وجود خواهد داشت

با رويزيونيسم نشان می دهد که کمونيستها  مبارزه
، بايد اين دملهای چرکين را ببرند و بدور افکنند

بايد نقاب از چهره اين ضد انقالبيهای بی وطن بر 
دارند و چهره آنها را برای توده های مردم روشن 
کنند و گرنه از دامن همين عناصر است که باز 

ود می يلتسين ها زاده می شوند و پوتين ها بوج
کمونيستهائی که نمی توانند تصميم قاطع  .آيند

بگيرند و بر سر دو راهی ايستاده اند نظير همان 
کسانی هستند که نمی فهميدند که خروشچف 
کمونيست نيست ضد کمونيست است و در پی آن 

اين عدم . است که پايه سوسياليسم را نابود کند
اين ، ، اين دو دليها، اين ناباوريهااتخاذ تصميم

، ايدئولوژيک فقط و فقط به سرگردانيهای تئوريک
کمونيستها بايد با  .نفع ضد کمونيستها تمام می شود

تشديد مبارزه روشنائی خلق کنند و مانع شوند که 
، عاطفه های ، رعايت حال رفقابی عملی آنها

، برهم زدن رابطه های آرام دوستی و شخصی
کند و  نظاير اين انگيزه های ليبرالی را تقويت

عاطفه هائی ارزش دارد  .مردم را به گمراهی برد
که در پرتو عشق به مردم و مبارزه برای رهائی 

آن کمونيستی از سرشت . بشريت پديد آمده باشد
ويژه است و از مصالح خاص برش يافته است که 
از اصوليت انقالبی با استواری دفاع می کند و 

ش می کند مبارزه طبقاتی را به پيش می برد و تال
  که مارکسيسم لنينيسم را همواره پاکيزه نگهدارد

  
*****  

  
  ...سياست تحميل

به مانور دريائی دست زده است در آن مانور در 
روز دوم نوامبر سال گذشته اعالم کرد که هدفش 

” آمادگی برای مقابله سريع با بحرانهای احتمالی”
هزار نيروی  ١٠در اين مانور بيش از  .است

يک صد هواپيمای جنگی آمريکا شرکت نظامی و 
آنچه بحرانهای احتمالی ناميده می شود . داشتند

مقاومت ايران در مقابل دسيسه های آمريکاست 
وگرنه وضعيتی که آمريکائيها و متحدان آنها در 
عراق و افغانستان و پاکستان ايجاد کرده اند بحران 

همه اين سياستها حاکی از . به حساب نمی آيد
  ١١ادامه در صفحه ...و ايجاد يکت تحريکا
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  ...سياست تحميل
کار به اينجا تمام نمی شود . جنگ فرسايشی است 

تجزيه طلبان کرد و آذری و بلوچ و عرب مرتب 
ی آمريکا و ”سيا”از طرف سازمان 

صهيونيستهای اسرائيلی و ممالک اروپائی نظير 
هلند مورد حمايت مالی و تبليغاتی قرار می گيرند 

دامن زدن ، ياست ايجاد نفرت ملی درايرانو به س
، ، تبليغ نفرت ضد فارسجنگ شيعه و سنیبه 

، فارس و عرب ، ترک و کردجنگ ترک و فارس
همدستی با آمريکا در صورت تجاوز دامن زده  و 

را تبليغ مستقيم به ايران و ايفای نقش ستون پنجم 
دفاع از تماميت  ،برای اين دارو دسته ها. می کنند
در شرايط تجاوز امپرياليستی مطرح  ايران ارضی

آنها از . نيست و در اين عرصه سکوت می کنند
آنچنان حق تعيين سرنوشتی دفاع می کنند که منافع 
. صهيونيسم و امپرياليسم را در منطقه تامين کند

مانند همان چيزی که در عراق گذشته و باصطالح 
ای اين نيروه. عليه خلقهای منطقه تامين شده است

وابسته به امپرياليسم و صهيونيسم مخالف خروج 
فوری و بی قيد و شرط امپرياليستها و تجاوزکاران 

مبارزه مردم فلسطين به دفاع از ، از از عراق اند
از مبارزه مردم لبنان از دفاع بهانه نفوذ حماس و 

طيف . طفره می روندهللا به بهانه نفوذ حزب ا
ذ رنگارنگی برای هموار کردن راه نفو

امپرياليستها و صهيونيستها در ايران فراهم شده 
است و فشار امپرياليستها برای تجزيه ايران به 
عنوان عامل فشار جديد بر رژيم ايران در حال 

. البته اين سياست جديدی نيست. افزايش است
امپرياليست آمريکا در کنار سياست تهديد به جنگ 
در کنار سياست دسيه چينی در ايران توسط 

در کنار تحريک ممالک  ،اپوزيسيون تقلبی ايران
همسايه عليه ايران که در هر صورت در تضعيف 

زارهای قدرت ب، در کنار مبارزه با اايران ذينفع اند
، در کنار در ممالک منطقهرژيم جمهوری اسالمی 

، در کنار سرکوب سوريه و امتياز دادن به وی
 سرکوب جنبش مردم لبنان و عراق و فلسطين و

برای کاستن از نفوذ ايران در منطقه ... افغانستان و
اخيرا دست به تاکتيک جديدی زده است و دارد در 
ميان کشورهای منطقه جبهه مشترکی را عليه 

اين همان سياست ويتناميزه . ايران تدارک می بيند
کردن جنگ در ويتنام بود که امپرياليست آمريکا 

ی ها را به می خواست با عقب نشينی خويش ويتنام
در اينجا نيز می خواهد با تقويت . جان هم بياندازد

، چه از نظر ممالک منطقه چه از نظر نظامی
، دادن ، مشورت نظامی، استراتژيکمالی

، تقويت ارتشهای آنها و اطالعات محرمانه به آنها
تقويت نفوذشان در ايران در ميان اقليتهای مذهبی 

يه ايران وادار اعراب را به تحريک عل.. .و ملی و
کند و از هم اکنون زمينه درگيريهای نظامی در 
منطقه را که يک جنگ فرسايشی خواهد بود فراهم 

جنگی با ايران بدون دخالت دست . آورد
مانند همان جنگی که صدام حسين در . امپرياليستها

تحت توجهات رونالد ريگان با ايران به مدت هشت 
که اعراب  اين يک جنگ نيابتی است. سال کرد

کار آمريکا را انجام دهند و دولت ايران را به زانو 
در عراق هدف آنها اين است که برای . در آورند

مقابله با نفوذ ايران ممالک عربی سنی مذهب را 
به جنگ با شيعيان بکشانند و در لبنان و فلسطين به 

و حماس هللا کمک همين ممالک عربی کار حزب ا
اخير در لبنان که با  تحريکات .را يکسره نمايند

بمب گذاری ميان شيعيان و سنيان می خواستند آنها 
را به جان هم بياندازند ناشی از همين سياست 

  .فجيعانه آنهاست
در اين عرصه دولت فرانسه نيز با آمريکا هم 
دهان شده است زيرا آنها می بينند که منافعشان در 

ر يعنی در لبنان به خط ،منطقه ی نفوذ سنتی آنها
در منطقه خليج فارس فرانسه موقعيت . افتاده است

جديد را بدرستی شناخته و می خواهد در کنار 
وجود نفوذ آمريکا و انگليس نفوذ خويش را 
گسترش دهد و به بهانه مقاومت در مقابل ايران به 
. پايگاههای نظامی در منطقه دست پيدا کند

مطبوعات خبر می دهند که فرانسه در امارت 
در اين . عربی پايگاه نظامی ايجاد می کند متحده

پرسنل نظامی فرانسوی  ۵٠٠پايگاه نظامی 
حضور دايمی خواهند دشت و اين نخستين بار 
است که امپرياليست فرانسه توانسته است به پايگاه 

نيروهای .  نظامی در اين منطقه دست پيدا کند
فرانسوی همراه با نيروهای قطر و امارات تدارک 

به . ر نظامی را در خليج فارس ديده انديک مانو
 سپر خليج”گزارش رويترز اين مانور نظامی که 

ناميده شده است با حضور هزاران سرباز ” ١
ی و قوای نظامی ممالک عربی صورت فرانسو

سخنگوی ، سرهنگ تيری فيسالبا. می گيرد
فرانسه چنين ) توفان- بخوانيد جنگ(وزارت دفاع

ه ما با امارات متحده در مانور مشترکی ک”: گفت
، نيروها بر اساس عربی و قطر انجام خواهيم داد

يک سناريو فرضی با يک دشمن در جزيره ای در 
نزديکی تنگه مقابله خواهند کرد که پايانه های نفتی 

  .”را مورد هدف قرار می دهد
طبيعتا برای مقابله با اين دسيسه ها بايد مردم ايران 

وده ای بدون امکان دادن را بسيج کرد و اين بسيج ت
رژيم . فعاليتهای دموکراتيک مقدور نيست

جمهوری اسالمی در بن بست سختی گرفتار آمده 
است و بايد بر سر منافع ملی ايران با امپرياليستها 

وظيفه . ساخت و پاخت کند تا خود را نجات دهد
نيروهای انقالبی ايران اين است که در عين افشاء 

انع اين توافق گنديده شوند و دسيسه های آمريکا م
نيروهای انقالبی ايران بويژه . به افشاء آن بپردازند

بايد توجه کنند که جريانهای ناسيونال شونيست 
. ايرانی همدستان امپرياليستها و صهيونيستها هستند

 هی بهج، بی توتبليغ نفرت ملی برای برادر کشی
و مبارزه با تجزيه  تماميت ارضی ايرانحفظ 
ن بهر دليل مسخره ايکه باشد آب به آسياب طلبا

نيروها و سازمانهای . امپرياليستها ريختن است
سياسی اقليتهای ملی بايد تکليف خويش را نسبت به 

کسانيکه از امپرياليستها . اين دسيسه ها روشن کنند
کمک دريافت می کنند دشمنان خلق ايرانند و اين 
ی هرگز به ماهيت رژيم جمهوری اسالمی ربط

با استناد به ماهيت ارتجاعی جمهوری . ندارد
اسالمی نمی شود توجيهی تراشيد و به جاسوس 

يکی از ابزار مبارزه با  .امپرياليستها بدل شد
امپرياليستها در شرايط کنونی ايران دفاع از 

تجزيه طلبان دشمنان . تماميت ارضی ايران است
  .مردم ايرانند

*****  
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بر سر دو راهی تصميم
. کمونيستها انسانهای واالئی هستند
کمونيستها انسانهای ويژه ای هستند که از

کمونيستها . مصالح خاص برش يافته اند
، وقف جامعه زندگی خويش را وقف انسانها

و برای  کمونيستها برای آينده .ندکرده ا
کمونيستها . آيندگان زنده اند و پيکار می کنند

به منافع خصوصی چشم ندارند و برای
پيکار . منافع عمومی و اشتراکی می رزمند

، کمونيستها بدون چشمداشت است
حسابگرانه نيست و برای خودشان خانه ای
 در آخرت نمی خرند تا از ترس افسانه جهنم

ت خود را به رعايت موازين اجتماعی و بهش
اين محسنات . بنمايندمجبور پيش يافته

کمونيستها به هر صورت ايجاد مسئوليت می
کند و کمونيستها بايد به اهميت اين مسئوليت

  . خويش واقف باشند
باين جهت کمونيستها بايد به مارکسيسم
، لنينيسم وفادار باشند و برای پاکيزگی آن

ل راه آينده نظر عدم به اين مشبرای اينکه مر
مبارزه داشته باشند و بدنبال نور آن بيايند

مبارزه برای پاکيزگی مارکسيسم از . کنند
افکار و تفاله ها و پس مانده های

، ، کائوتسکيستی، تروتسکيستیرويزيونيستی
، مبارزه با افکار ضد تی، مارگليستیگواريس
بايد از سرشت ... و ليبرالی و حزبی
  . يستی برخيزدکمون

مبارزه برای پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم يک
اين مبارزه . مبارزه اساسی و پر اهميت است

  ٩ادامه در صفحه ...تا زمانيکه مبارزه 
ط ط

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

به ما کمک مالی . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . ر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمرسانيد، زيرا ما تنها با اتکا ب

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

سياست تحميل يک جنگ فرسايشی به ايران
  نخست به بازگوئيهای زير توجه کنيد

، تروريست ها قادر به شکست دادن شما نخواهند بود و ما می توانيم از شما دفاعتحد شويد اگر م”
اين سخنان جرج بوش است که در هنگام سفرش به ”کنيم و صلح و امنيت شما را تضمين کنيم

  .ممالک عربی خطاب به سران ممالک منطقه بر زبان راند
سقوط رژيم صدام حسين”: بوعاتی گفترابرت گيتس وزير دفاع آمريکا در يک مصاحبه مط

اگر شخصی مثل صدام حسين در منطقه پيدا. درس عبرتی است برای دولت های همسايه عراق
و فشار خود را عليه آن حکومت بيفزايند تا راهش را کشورهای همسايه است که متحد شوند شد بر

جنگی که هيچکس. واهد شدبه اين ترتيب از خطر جنگ ديگری در منطقه جلوگيری خ. تغيير دهد
  .”نمی تواند عواقب آن چه خواهد بود

راين کروکر سفير آمريکا در عراق که برای مذاکره با فرماندهان نظامی وارد واشنگتن شده بود
مشارکتاگر کشورهای عربی منطقه از افزايش نفوذ مخرب ايران در عراق نگرانند بايد ”:گفت

حال آن که در يک سال اخير من. ی در اين کشور داشته باشندو اقتصادموثر ديپلماتيک  و حضور
اين شاهد ديدار حتی يک مقام  عاليرتبه عربی ازبغداد نبوده ام و هيچکدام از کشورهای عربی در

 .”کشور سفير ندارند
٢٠٠٨آوريل  ٢۴کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا در يک کنفرانس مطبوعاتی در 

:وی اضافه کرد .در عراق جلوگيرند” شريرانه ايران”نفوذ رهای عربی بايد از اعالم کرد که کشو
، ولی عراق پيش از همه چيز يک کشورايران همسايه عراق است و در اين کشور نفوذ دارد”

حس ملی گرائی در اين کشور بسيار قوی است و کشورهای همسايه بايد به اين امر عربی است و
جالب .وی خواستار حمايت بيشتر ممالک همسايه عراق شد) از توفان تکيه همه جا(”.کمک کنند

اين است که اين ملی گرائی ملت عراق نبايد بر ضد اشغالگران و تجاوزکاران باشد و بکار رود
خانم رايس پيشنهاد می کند که ممالک عربی به جنبه عربی. بلکه بايد جنبه ضد ايرانی داشته باشد

اين همان کاری است که. تحريک کنند ”ها سومج”آنها را بر ضد  بودن عراق تکيه کرده و
حسين عليه ايران انجام می داند و همين سياست صدام آمريکائيها در زمان روی کار بودن صدام

   .، تقويت می کردندايجاد کند” قادسيه دوم”حسين عليه ايران را که می خواست
تحريکات ديگری بگذاريم که عليه ايران می شود اگر اين نظريات مقامات آمريکائی را در کنار

جستجوگر. با يکی ديگر از جنبه های سياست راهبردی آمريکا در مورد ايران آشنا می شويم
، کشورهای عربی منطقه شاخنام تاريخی خليج فارس را به خليج عربی تبديل کرده است ”گوگل”

ابو موسی متعلق به امارات متحده، تنب کوچک و و شانه می کشند که سه جزيره تنب بزرگ
  . عربی بوده و بايد به آنها پس داده شود و رژيم ايران يک رژيم اشغالگر است

در آستانه برگزاری اجالس کشورهای شورای همکاری خليج فارس شيخ خليفه بن زائد آل نهيان
جزو بخش، تنب بزرگ و ابوموسی جزاير تنب کوچک”: رئيس امارات در دوحه قطر بيان داشت

.های جدايی ناپذير کشور ماست و از هيچ تالشی برای باز پس گيری آنها فرو گذار نخواهيم کرد
  ”.ما خواستار بازگشت اين جزاير به حاکميت ملی خود هستيم

:اظهار داشت) فارس(شاهزاده بن عبدالعزيز در جريان اجالس دو روزه شورای همکاری خليج 
مشترک اقتصادی و سياسی دارند بايستی در صورتيکه اوضاع ضای اين شورا که منافععکه ا”

در عراق رو به وخامت رفت توان انجام حرکتی جدی در دفاع و احتياط در شرايط خطرناک از
آنها اين خطر را از جانب ممالک تجاوزگر و اشغالگر نمی بينند که از هزاران. ”خود نشان دهند

بلکه، ناخوانده در منطقه اند ”مهمانان”ه اند و کيلومتر دورتر به خاک عراق تجاوز کرد
منظورشان در اينجا دولت ايران است که يک دولت منطقه و چه بخواهيم و چه نخواهيم کشور

اينکه امپرياليستها منطقه را دچار. همسايه عراق است و پيوندهای تاريخی با ملت عراق دارد
گسترش. تل رسانيده اند برای آنها اهميت نداردخطر کرده اند و صدها هزار نفر را تا بحال به ق

اين عاملی است که در سياست. نفوذ ايران و به بيانی ديگر شيعيان برای آنها خطرناک تر است
راهبردی امپرياليست آمريکا که می خواست منابع نفت منطقه را در زير سلطه نفوذ خود در آورد

  .ناخوانی دارد و نقش مزاحم را بازی می کند
  ١٠ادامه در صفحه ...امپرياليست آمريکا نيز با صدها هزار سربازان و تفنگداران دريائی خود
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