
 

 قهر الهی يا سوء مديريت جمهوری سرمايهداری اسالمی
  عهده داردجمهوری اسالمی مسئوليت مستقيم تخريب محيط زيست در ايران را به

. است شده مستقر تعادلی آن دهنده تشکيل اجزاء ميان خاکی کره در تا کشيده طول سال ميلياردها
توازن به قدرتمندی نيروی با" سابق" صورت به آنرا طبيعت قهر خورده؛ برهم تعادل اين هربار

  . است آورده در
قرار دستکاری مورد خود زندگی نيازمنديهای رفع برای آنرا و کنندمی دخالت طبيعت در انسانها

تعداد توسط که محدودی دستکاری آن ولی. ماند زنده و کرد عمل اساس اين بر اوليه بشر. دهندمی
دخالت آن تحول طبيعی روند در يا و آمدمی عملبه دور گذشته در طبيعت در انسانها معدودی

-می زندگی زمين کره روی بر انسان ميلياردها که يکم و بيست قرن در بشر دخالت با کردند،می
مبارزه وجود علت به. است کرده فرق ماهيتا است، يافته دست مدرن فنآوری به بشريت و کنند

و غارت يافته سازمان اشکال پيدايش با امروز ما اقتصاد؛ در توليد هایشيوه تکامل و طبقاتی
که شوندمی ظاهر. ..و مليتی چند شرکتهای کنسرنها؛ تراستها؛ قالب در که هستيم روبرو چپاول
دست زيست محيط نابودی و آنها طبيعی منابع و کشورها غارت به حداکثر سود کسب تامين برای

را طبيعت تعادل بشری؛ طبيعی ثروتهای در گسترده و عميق دخالت و دستکاری اين. زنندمی
و کوه ريزش توفان؛ سيل؛. کندمی طغيان خود تعادل مجدد حفظ برای طبيعت و زندمی برهم

در که است بحرانی از هاینمونه همه... و ایگلخانه گازهای افزايش و اکسيژن کمبود زمين؛
  . است دارانهسرمايه برغارت اساسش و آمده بوجود طبيعت

بشری ثروتهای به خصوصی کالن شرکتهای که شوندمی مانع همواره لنينيستها مارکسيست
نابود حداکثر سود کسب برای خصوصی بطور را... و آبها معادن؛ ها؛کوه جنگلها؛ و زنند دستبرد

قرار مالی کالن شرکتهای و سودجو مشتی تهديد مورد بشريت هستی ترتيب اين به زيرا. کنند
در انسانها. کنندمی نابود را عمومی مالکيت است، مقدس خصوصی مالکيت شعار با که گيردمی

خدمت در بشری دانش بر تسلط با طبيعت انرژی و نيرو از توانند-می که اندآموخته حال عين
يا و آبشار آب نيروی ها؛-رودخانه آب نيروهای از استفاده. باشند برخوردار جامعه تحول و ترقی
زير و رو آبهای از بهينه استفاده و سدسازی انرژی؛ توليد برای دريا مد و جذر از استفاده باد؛

  ٢ صفحهامه در اد...  . است قبيل اين از... و زمينی

به گانگسترهای جهانی امپرياليستی به جهان و 
  گويندايران زور می

حتما تا کنون اين دروغ بزرگ را از جانب آمريکا؛ اروپا؛ اسرائيل و عربستان سعودی و مهمتر 
ايد که ايران از اين جهت مورد تحريم اقتصادی های جاسوس و خودفروخته شنيدهنیاز همه ايرا
  .است که خواهان ساختن بمب اتمی بوده است قرار گرفته

دولت جمهوری اسالمی تنها برای حفظ سلطه آخوندی خودش با خيانت به منافع ملی ايران به 
ای و پژوهشهای مربوطه در اين زمينه تن در داد و از خير کسب دانش و فنآوری هسته" برجام"

و ثبت شده است با خفت و خواری دست برداشت و از حق مسلم خويش که دارای اعتبار جهانی 
  .نظر کردصرف

کنيم وقتی دولتی از روی ضعف و با خفت انگشت دست خود را به کام ما بارها گفته و تکرار می
  .گرگها فرو کرد تمام دستش را خواهند بلعيد

ی ديگر وجود ندارد، "برجام"در حقيقت . خارج شد" برجام"آمريکا برخالف تعهدات جهانی از 
ين قرارداد يکطرفه و غير قانونی باطل شده است و دولت مرتجع ايران مابازائی برای اين زيرا ا

ای ايران مورد مراقبت سخت و از کار افتاده است، ولی صنايع هسته. خروج دريافت نکرده است
  . اندای خود رسيدهآمريکا و اسرائيل به خواستهای مرحله

ماه تعلل؛ مذاکره و انتظار سرانجام ساز و کار  ٩از و پس  ٢٠١٩ژانويه  ٣١اتحاديه اروپا در 
های آمريکا؛ آن هم نه برای  ويژه تجارت با ايران را آنهم با ظرفيت محدود برای مقابله با تحريم

تبادل پول؛ بلکه برای تامين غذا و دارو راه اندازی کرد و در حالی که هنوز معلوم نيست اين 
ر خريداران نفت ايران و مشارکت بازرگانان در تجارت با اين تا چه ميزان ب» کانال ويژه مالی«

تر به  هر چه سريع«اند تا  کشور تاثير خواهد گذاشت، آلمان؛ فرانسه و بريتانيا از تهران خواسته
  .».عمل کند FATFاف  تی ای تمامی تعهدات خود در چهارچوب مفاد اف

اند، از خود تاکنون به اين تعهدات عمل نکردهدول اروپائی که مدعی پايبندی به اين توافق بودند و 
  : خواهندايران می

  "عمل کند FATFاف  تی ای تر به تمامی تعهدات خود در چهارچوب مفاد اف هر چه سريع"
٤ ادامه در صفحه...اروپا با اين تهديد به اين ترتيب ابتکار عمل را به دست گرفته و خواستهای   

  

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

  ســال بيستم  –دوره شــــشـم  
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

 زدگانياری به سيل
ميهن ما يک وظيفه 

استملی   
ميليونها مردم ميهن ما در اثر وقوع 

خانمان شده و به ياری ساير سيل بی
در درون کشور . هميهنان نياز دارند

های خودساخته مردمی برای کميته
دامنه اين . اندرسانی ايجاد شدهامداد

سانحه طبيعی به آنجهت دارای چنين 
وسعت و عمق است زيرا که رژيم 

وری اسالمی فاقد يک مديريت جمه
کاردان و در اين رابطه مديريت بحران 

انديشند آنها فقط به جيب خود می. است
  . و نه سرنوشت مردم

 "حرامزاده"فرزندان مشتی آقازاده که 
انقالب هستند، بدون کاردانی و کياست 
الزم و تنها به صرف وفاداری به نظام 
چپاولگر اسالمی بر راس امورند و با 

- يده تحقير به مردم ايران نظر مید
اندازند و تنها در محافل در بسته خود 

اين وضعيت نابسامان . کنندزندگی می
مردم آسيب ديده؛ با تحريم های مردم؛ 
با تحريم امپرياليسم آمريکا برضد مردم 

اتحاديه فريبکار . ايران تشديد شده است
که " برجام"اروپا و حاميان اروپائی 

ز ايران هستند، تنها يک مدعی حمايت ا
ميليون يورو برای خالی نبودن عريضه 
جهت کمک به حالل احمر ايران در 

اند که از اين يک ميليون نظر گرفته
هزار يورو آنرا دولت آلمان به ٣٠٠

صورت غذا؛ چادر؛ قايق به ايران 
البته از دارو خبری . ارسال کرده است

يک ميليون يورو برای اتحاديه . نيست
و  دهندمی" گدا"است که به  ا پولیاروپ

  ٢ادامه درصفحه   …به مردم  توهين
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   ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ماه  ارديبهشت ٢٣٠شماره         

 

  ...ياری به سيل زدگان
شود در برلن؛ با اين پول می. ايران است

پاريس و يا مونيخ يک خانه به مساحت 
  . متر مربع خريد ١٣٥

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران اعالم 
با توجه به بلوکه بودن حسابهای «: کرد

هالل احمر هيچ شهروند خارجی يا ايرانی 
زده  به مردم سيلتواند کمکی  مقيم خارج نمی

اين اقدام آمريکا در آستانۀ ... ارسال کند
دهندۀ  سالگرد خروج آمريکا از برجام نشان

رويکرد ضد مردمی دولتمردان اين کشور 
و ادعاهای مسخره آنهاست  هاعليرغم شعار

ها بر ضد مردم ايران  گويند تحريم که می
معموال ... نيست و به نفع مردم ايران است

سخت و اضطراری تمام  حتی در شرايط
شوند و امکان  های بانکی مسدود نمی سيستم

ارسال کمکهای بشردوستانه و انسانی به 
مردم از طريق نهادهايی مثل صليب سرخ و 

شود اما آمريکا در  هالل احمر فراهم می
يک رويکرد ضد انسانی و ظالمانه تمام 
مسيرهای کمک رسانی به مردم سيل زده را 

نهادهای امدادرسان ...  مسدود کرده است
مثل صليب سرخ و هالل احمر در روزهای 

توانند کمکهای  اند که نمی اخير اعالم کرده
خود را به هالل احمر جمهوری اسالمی 

رسد آمريکا در  ارسال کنند و به نظر می
صدد ممانعت از ارسال کمکهای 

  .».زده است دوستانه به مردم سيل انسان
ی پته آمريکا را به در حالی که مقامات ايران

اند، حساب رسمی وزارت روی آب ريخته
-امور خارجه آمريکا در توييتر خود با بی

شرمی کامل وقوع سيل را به مردم ايران 
ما مانند هميشه «: تسليت گفت و اعالم کرد

تزوير از سراپای . ».آماده کمک هستيم
که مورد تائيد نوکران آنها و  باردآمريکا می

 .نی در شبکه مجازی استجاسوسان ايرا
بنا بر اعالم خبرگزاری فارس، رئيس 
جمهور ايران روز چهارشنبه در جمع 
شماری از وزرا و مديران دستگاههای 

  : اجرايی و نمايندگان مجلس گفت
اينکه از ورود کمکهای خارجی به ايران «

کنند و هالل احمر ما در اين  جلوگيری می
لی از تواند کمکهای ارسا شرايط سخت نمی

ديگر کشورها را دريافت کند، يک جنايت 
  . ».سابقه است بی

روز سيزدهم فروردين دمحم جواد ظريف، 
وزير امور خارجه ايران در پيامی توئيتری 

رسانی هالل  با اشاره به تاثيرپذيری کمک
زدگان از فشارهای غير قانونی  احمر به سيل

  : دولت آمريکا نوشت
که نقض سياست فشار حداکثری ترامپ «

شورای امنيت و  ٢٢٣١صريح قطعنامه 
المللی دادگستری است، در  دستور ديوان بين

کمک رسانی هالل احمر ايران به تمامی 
سابقه اخالل  مناطق آسيب ديده از سيل بی

از جمله اقالم ممنوعه، . ايجاد کرده است
اين فقط جنگ . بالگردهای امداد است

 اقتصادی نيست؛ اين تروريسم اقتصادی
 ».است

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه 
  : ايران

نهادهای امداد رسان مثل صليب سرخ و «
هالل احمر در روزهای اخير اعالم کردند 

های خود را به هالل احمر  توانند کمک نمی
رسد آمريکا در  ارسال کنند و به نظر می

های انسان  صدد ممانعت از ارسال کمک
  .».دوستانه به مردم سيل زده است

در کنار اين تحريمها مشتی سازمانهای 
ايرانی خودفروخته وجود دارند که از 

. اندتحريمها برضد مردم ايران حمايت کرده
سازمانهای مجاهدين خلق؛ همدستان رضا 

ها؛ حزب کمونيست اللهیپهلوی و شاه
کارگری و دارو دسته مريدان منصور 
حکمت در سايه روشنهای گوناگون؛ 

  .انداز اين زمره اقليتان سازمان فدائي
ارسال کمک مالی به ! هموطنان عزيز

. ايران از طرق معمولی امکان پذير نيست
از طريق امکانات ) توفان(حزب کار ايران

مورد اعتماد خويش در پی آن است که حلقه 
تحريمهای امپرياليستی را دور زده و با نفی 
نهادهای امدادرسانی دولتی جمهوری 

های امداد مردمی ما به کميتهاسالمی؛ مستقي
از شما هموطنان . در ايران ياری رساند

کنيم برای حمايت همه جانبه از تقاضا می
مردم ايران و تسکين االم آنها؛ به اين 
فراخوان ما پاسخ مثبت دهيد و به حساب 
بانکی حزب که در نشريه توفان اعالم شده 
است کمکهای خويش را واريز نمائيد و 

زدگان که اين کمکها برای سيل مشخص کنيد
ما به نام مردم ايران قبال از همه . است

حساب . کنيمايرانيان ميهندوست تشکر می
مردم ايران با حساب جمهوری اسالمی يکی 

 . نيست
****  

  
  ...قهر الهی يا سوء مديريت

توان از فنآوری مدرن و دانش بشری می
برای بهبود شرايط زندگی بشر؛ آگاهانه 

ده کرد و با دورانديشی به جبران آنچه استفا
اخت که مورد استفاده قرار گرفته است پرد

يافت تا نسلهای آتی نيز  زائی برای آناِ و مابِ 
-بتوانند ازاين مزايا برخوردار باشند و می
-توان هم تمام اين دانش و فنآوری را با بی

خيالی برای تخريب مالکيت عمومی و 
ت و برای کار گرفرف بهعرضه جهالت ِص 

اندوزی کرد و های خصوصی ثروتسرمايه
اين  .مدعی شد بعد از ما چه دريا چه سراب

سرنوشت ممالکی است که به دانش بشری 
گذارند و از کار کارشناسی ارزشی نمی

آنها تنها به سود؛ حفظ موقعيت . بَری هستند
-می... ای اجتماعی؛ فرار به کانادا ولحظه

  . انديشند
ز استقرار جمهوری اسالمی زمانيکه بعد ا

هللا ادر شهر طبس زلزله آمد، آقای آيت
منتظری اين قهر طبيعت را به حساب 

خواهد ما را آزمايش الهی گذارد که می
مانده در کنار اين تفکر عقب. امتحان کند

وضعيتی ... دزدها؛ کالشان؛ غارتگران و
ايجاد کرده است که ما امروز در ايران بال 

  . و هستيمديده با آن روبر
فهمد که برج سازی در هر عقل سليمی می

ايران و يا تصويب تراکم در ايراِن زلزله 
خيز به ويژه در تهران خطرناک است و 
بايد تا آنجا که ممکن است از اشاعه آن جلو 

خواری؛ گرفت، ولی پارتی بازی؛ رشوه
چپاول؛ سودجوئی؛ غارت اموال عمومی؛ 

- انگيزهسازی های ثروتهای ملی خصوصی
هائی را برای هستند تا چنين برنامه یايه

  .   کسب سود غارتگرانه حداکثر فراهم کنند
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل 

های استان گلستان در  از جنگل ٪٧٠کشور؛ 
ها و نهادهای صاحب نفوذ  اختيار شرکت

  :از جمله. است
  .هکتار ۴٧٠١٣: حوزه علميه گرگان

  .هکتار ١٣٠٠٠ ):سپاه(کربال  ٢۵لشکر 
  .هکتار ٨۶٩٠: موسسه پيشگامان سازندگی

  .هکتار ٩٩١: آستان قدس
رويه زدايی؛ ويالسازی بی سياست جنگل

ها؛ فروش زمينهای حاصلخيز توسط آقازاده
روستاها برای ساختمان سازی بدون برنامه 
در شهرها با قدرت اعمال نفوذ مديران 

ها رويه خيابانها و جادهاسالمی؛ تعريض بی
سازی برای تقويت صنايع اتومبيل

خصوصی به جای تقويت وسايل حمل و نقل 
-عمومی و يا اقدامات غيرقانونی همه گوشه

ای از سياستهای مخرب و غارتگرانه رژيم 
جمهوری اسالمی هستند که به هر قيمتی در 
پی حفظ تسلط خويش است و نه به فکر رفاه 

  .و آسايش مردم
نند کشوری اشغالی آنها به سرزمين ايران ما

کنند که آينده آن به آنها مربوط برخورد می
ها و اولياءشان سر بزنگاه آقازاده. نيست

کنند و از ايران را به مقصد کانادا ترک می
هم اکنون راههای فرار خويش را با گرفتن 
وکيل و بازکردن حسابهای بانکی و اعزام 
فرزندان خويش به کانادا و ممالک نظير باز 

  . اندهکرد
شناسی معتقدند که ششصد کارشناسان زمين

سدی که در ايران بعد از انقالب ساخته شده 
است، همگی بدون پژوهش و کارشناسی 

در گزارشی آمده . اندعلمی صورت گرفته
است که اين اواخر در تهران نيز دو مسير 
اصلی آب شهرآراء و شهرک کن که از 

ت کرد به دليل ساخ اطراف شهر عبور می
- اين بی. بناهای متعدد مسدود شده است

برنامگی در سياست شهرسازی و 
خورند زيرا نيروهايی چشم میشهرداری به

انديشند و بر مسند کارند که به جيب خود می
اين عده بر . نه به منافع مردم ايران

سرکارند زيرا با رياکاری وفاداری خويش 
اند و نه اينکه از را به رژيم ثابت کرده

به نقل از خمينی . ورد علمی مطلعندام
  ٣ادامه درصفحه   …علم
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  ...قهر الهی يا سوء مديريت
اقتصاد مال خر است و اين رهنمود برای 

  .آنها حجت است
در گزارش ديگری که اين روزها منتشر 

  :شده است آمده است
يکی از علل ويرانگری اخير زمين "

منظور از زمين خواری، . خواری است
ب اموال دولتی، منابع ملی تصرف و تصاح

و منابع طبيعی مانند جنگلها و سواحل و 
افزون بر آن، به مواردی . ها است رودخانه

اراضی   از اعمال نفوذ برای تغيير کاربری
خانه و ويال . گويند خواری می هم زمين

صنعتی،  های کشاورزی و ساختن در زمين
های  سوءاستفاده در تغيير کاربری زمين

نهادهای دولتی، تغيير کاربری متعلق به 
باغها برای ايجاد دستگاههای ساختمانی 

. باشد گرانقيمت، همه جزو زمين خواری می
بايد توجه داشت که تصرف زمين نيازمند 

بنابراين . اطالعات الزم و استراتژيک است
های  شبکه» رانت اطالعاتی«استفاده از 

نفوذی به عنوان يک راه اجرای 
قصد تملک . است خواری مطرح زمين

زمينی که با اجرای يک طرح دولتی 
افزايش قيمت خواهد داشت نيز زمين 
خواری يا نوعی سوداگری و بورس بازی 
زمين تلقی ميشود زيرا در چنين شرايط، 

اطالع است و جامعه از طرح دولت بی
- محافل پنهانکار وارد عمل توطئه آميز می

  .".زنندشوند و به سودجوئی کالن دست می
دکتر نامدار بقائی يزدی، استاد 

  : گويدفنآوری مقيم بريتانيا می زيست
دليل جاری شدن سيل در شهرهای ايران و «

شدت خسارات وارده به مردم تا حد زيادی 
های کنترلی  به سوء مديريت و نبود سيستم

مناسب و به کارگيری صحيح امکانات برای 
  .».جلوگيری از وقوع سيل مربوط است

در  مسئوالن مديريت بحرانری گي غافل
هايی در حالی به امری  مواجهه با چنين پديده

عادی بدل شده که کارشناسان مدام در مورد 
های  گيری بسياری از اقدامات و تصميم

در تمام . اندداده غيرتخصصی هشدار می
دنيا برای مقابله با قهر طبيعت نه تنها از 
تجارب گذشته و تجارب ساير کشورها 

گردد، بلکه سناريوهای گوناگونی اده میاستف
کنند تا در صورت وقوع را نيز اجراء می

سوزی؛ زلزله و غيره آمادگی سيل؛ آتش
کامل برای مقابله با اين وضعيت را داشته 

-به همين جهت وقتی جنگلها آتش می. باشند
شوند آتش را گيرند به سرعت موفق می

در  .مهار کنند تا کمترين خسارت را برساند
زمينه سيل و زلزله نيز وضع به همين 

در ايران مديريت بحران . منوال است
زيرا کوچکترين  خودش در بحران است

ای در اين زمينه ها ندارد و با نظامی برنامه
که بر ايران حاکم است تا حساب و کتابی در 

  .کار نباشد، اين وضع تغيير نخواهد کرد
  : ايدآفزآقای بقائی يزدی در عين حال می

بری در  اندازی پانزده کارخانه چوب راه"
زدايی  های جنگل از نشانه... استان گلستان 

  . است" و تخريب طبيعت و عامل وقوع سيل
روشن است که بريدن درختها راه عبور 

کند و از انشعاب آن سيالب را باز می
گرداند و اين صرفنظر از ممانعت می

بل بری غيرقامعايب ديگری است که چوب
بريدن جنگلها را . کنترل برای ميهن ما دارد

بايد با کاشتن درخت و برنامه ريزی در اين 
اگر شرکتها را به حال . زمينه جبران کرد

خود بگذاريم آنها جز زمين سوخته چيزی 
  .باقی نخواهند گذارد

اين استاد دانشگاه به مثال جالبی اشاره کرده 
ت است که بازگوئی آن برای يادآوری اهمي

زند  سد گتوند استان فارس را مثال می. دارد
جمهوری محمود  که در دوران رياست

نژاد و در نزديکی کوه نمک ساخته  احمدی
شد، ولی در اثر جمع شدن آب پشت 

ای  درياچه؛ کوه نمک ريزش کرد و حفره
در زمين به وجود آورد که کارايی سد را از 
بين برد و آبی هم که پشت سد بود به نمک 

  . وده و شور شدآل
اند و ها که اکثرا غيراصولیانجام اين پروژه

ها اجراء توسط مديران سودجو و آقازاده
 شوند، صرفا برای دريافت پورسانتمی

است که اين ) توفان- منظور رشوه است(
  .کنندرا طرح ريزی می ها پروژهنوع 

بر اساس اسنادی که منتشر شده است و 
ر دسترس ويدئوی آن در شبکه مجازی د

است رژيم جمهوری اسالمی خاک ايران را 
اين . فروشدبه امارات متحده عربی می

سياست سياست دوران پادشاهان قاجار است 
آب "که دريای خزر را به علت داشتن 

با همين منطق . دانستندارزش میبی" شور
توان ايران را نيز می" متعفن"نفت و گاز 

  . به بيگانگان بخشيد
بشارتی عضو هيئت علمی آقای حسين 

موسسه تحقيقات خاک و آب خبر داده است 
که از چند سال پيش قاچاق خاک ايران 
شروع شده و طی آن يک سری افراد 

 حاصلخيزهای مختلف خاک  سودجو با بهانه
آوری و به کشورهای حوزه  کشور را جمع

کنند تا صرف ساخت  خليج فارس صادر می
برخی  اين عمل در. جزاير مصنوعی شود

موارد به بهانه صادرات محصوالت گلدانی 
  . گيرد يا در پوشش سيمان نيز انجام می

صدور خاک ايران به امارات تنها خسارت 
آورد، بلکه دارای نتايج اقتصادی به بار نمی

اين . و عواقب راهبردی در منطقه است
سياست باعث تقويت صنعت توريسم در اين 

ارس به ممالک و تصاحب بخشی از خليج ف
گردد و با جلوگيری از ضرر ايران می

گردش آب در خليج فارس به صورت 
تاريخا طبيعی؛ تغييرات اقليمی در ايران را 

صدها هزار ايرانی . گرددموجب می
جانباخته با صدام حسين جنگيدند تا آنها به 

همان  آخوندهاخاک ايران دست نيابند، ولی 

خاک را برای تامين منافع خصوصی 
  . اندبه حراج گذارده خويش

سال پيش برخی  ۶يعنی  ١٣٩٢در سال 
نمايندگان مجلس از صادرات خاک 

های بوشهر و هرمزگان به  حاصلخيز استان
. کشورهای حوزه خليج فارس خبر دادند

ولی مسئوالن دزد و خاندان الريجانی که 
مقامهای کليدی را در دست دارند به جای 

امکان «بررسی و پيگيری مسئله گفتند 
  .»قاچاق خاک کشاورزی وجود ندارد

صحبت از مقداِر خاِک کمی نيست که قاچاق 
- شود، آنچه که در روز روشن دزدی میمی

های عظيم گردد سازمانيافته بوده و سرمايه
قاچاق خاک ايران با . اندپشت آن خوابيده

شود که  چرخی انجام می١٨های  تريلی
در  ایمرتب خاک را پر کرده به اسکله

رسانند که توسط کشتيهای خليج فارس می
ناظر اين . شوندعظيم به امارات صادر می

گويد مسئله که فيلمی نيز تهيه کرده است می
بدون چشم هم قابل رديابی : "اين عمليات

اما معلوم ! است؛ بس که سر و صدا دارند
نيست که چرا اين هيبت و اين سر و صدا را 

روشن !". شنوند میآنهايی که بايد بشنوند، ن
زيرا . است که چرا اين وضعيت وجود دارد

پليس راه و مرزبانان دريائی؛ گمرکی و 
سپاه پاسداران و مقامات دولتی و روحانيت 
همه با هم در اين دزدی دست دارند و 

  .سرشان در يک توبره است
ببريد به گفته برای اينکه به ابعاد فاجعه پی

  : کنيمکارشناسان استناد می
شناسی  کارشناسان محيط زيست و زمين"

سال زمان نياز است تا يک  ۶٠٠گويند  می
دوستداران اين . متر خاک توليد شود سانتی

آب و خاک نيز شايد بگويند برای پاسداشت 
متر خاک اين سرزمين، خون  هر يک سانتی

عزيزترين فرزندانش بدان آميخته شده 
  ).تکيه از توفان!".(است

ه در ايران بحران ايجاد اين وضعيت است ک
کند و مقامات و مسئوالن قادر نيستند با می

ما با بحراِن مديريِت . آنها مبارزه کنند
بحران در ايران روبرو نيستيم با نظامی در 

-ايران روبرو هستيم که خودش بحران
ای که در مسئوليت ابعاد وسيع فاجعه. زاست

شود به قهر ايران بوجود آمده است را نمی
" غضب الهی"يعت مربوط کرد و يا آنرا طب

مسئوليت مستقيم اين وضع به عهده . دانست
اسالمی  سرمايداری مسئوالن جمهوری

اندوزی خود است که فقط به فساد و مال
  .انديشند و کعبه آمالشان کشور کاناداستمی

تر از همه گفتار نتانياهو است که مضحک
بيکباره دلش برای سيل زدگان ايران به 

وزش افتاده و مايل است برای رفع س
اين ادعا را . مشکالت به ايران کمک کند

دهد که آب را بر روی قاتلی انجام می
ها بسته و ميليونها مردم فلسطين را فلسطينی

و سرزمينشان را اشغال نموده کشته و آواره 
  ٤ادامه درصفحه   …اين. کرده است

 و  امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...قهر الهی يا سوء مديريت
کند که نقش اساسی در یادعا را کسی م 

تحريمهای اقتصادی ايران داشته و نفس 
زا و ضد بشری وجودش در منطقه بحران

قصد  کند کهاين ادعا را کسی می. است
به ايران حمله کند و  ٢٠١٢داشت در سال 

کشور ما را با ياری آمريکا با خاک يکسان 
دلسوزی نتانياهوها برای ايران . نمايد

فاقا ما به ايرانی ات. دلسوزی گرگ است
نيازی داريم که در راس آن حکومتی 
انقالبی باشد که بر اين فجايع و بحرانها 
نقطه پايانی بگذارد و منطقه را از وجود 

  . ناپاک نتانياهوها پاک کند
****  

  
  ...ترهای جهانیسگانگ

کند که چکار خويش را به ايران ديکته می
 تحقيری از اين باالتر. بکند و چکار نکند

دولتی که به مردمش متکی . وجود ندارد
  .نباشد هميشه مورد تحقير و توهين است

با اين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
گرفت تا بررسی پيوستن جلسه خود تصميم 

المللی را سال  ايران به اين کنوانسيون بين
اين . در دستور کار خود قرار دهد ١٣٩٨

م در حالی است که اخيرا گروه ويژه اقدا
مالی به ايران فرصتی چهار ماهه داده تا 
قوانين مقابله با پولشويی و تامين مالی 

  .تروريسم را تصويب کند
نشان " متعهد"اروپا که خود را به قرارداد 

دهد، اين نقش را تنها برای بازی دادن می
تمام . کندايران و مهار کشور ما بازی می

تالش آنها اين است که نگذارند ايران به 
آنها به . ای دست پيدا کندفنـآوری هسته

دهند که مخالف تحريمها ايران دلداری می
خواهند اخالل در انتقال ارز هستند و می

ناشی از فروش نفت برای خريد کاال را که 
اين . کنند، دور بزنندها کنترل میآمريکائی

خواهند سازمانی آنها می. دروغ محض است
ايجاد کنند که برای کنترل و مهار ايران 

. خودشان ارباب آن باشند و نه آمريکا
ها بعد از نخستين هنر آنها اين بوده که ماه

اند که داده" مژده"تهديد آمريکا؛ به ايران 
ها ايران قادر است با دور زدن حلقه تحريم

غذا و دارو به کشورش وارد کند و بايد آنها 
ی يک. را از آلمان؛ فرانسه و يا بريتانيا بخرد

درستی اشاره کرد که از مقامات ايرانی به
هم جز کاالهای " غذا و دارو"مگر اساسا 

تحريمی بوده است که حال ما بايد آنها را از 
 اينستکس "(کانال ويژه مالی"طريق 

INSTEX (بخريم .  
محسن رضايی دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نيز اعالم کرد که هر چه 

» ترسازنده«رفتار گروه ويژه اقدام مالی 
تواند بر تصميم گيری مجمع تاثير  باشد می

 .بگذارد
رفتار «: وی در ادامه اين تذکر افزود

ها هم بر تصميم گيری اعضاء  اروپايی
کال ما از رفتار . گذارد مجمع اثر می

ها راضی نيستيم، در برجام تعهدات  اروپايی
مهمی از جمله خريد و فروش نفت و تاسيس 

دارد که بايد به آن ها  شعبات بانکی وجود
به هر حال رفتار اروپايی ها در . پرداخت

نظرات اعضای مجمع می تواند اثر گذار 
آيد که از اين اظهار نظر برمی. »باشد

ها به تعهدات خويش اساسا عمل اروپائی
کنند و فقط نيات شوم خود را به ايران نمی

 .نمايندبا زور تبليغات تحميل می
مورخ  ۴٩شماره (آلماننشريه اشپيگل در 

نويسد که شرکت تلفن می) ٠١/١٢/٢٠١٨
به موسسه (Telekom)  "تِلکوم"آلمان 

بانک ملی ايران در هامبورگ خبر داده 
است که تلفن و ارتباط شبکه مجازی وی را 

بانک ملی ايران در آلمان . کندفورا قطع می
دارای امتياز فعاليت از جانب مقامات 

طع تلفن و ارتباط با ق. مسئول آلمانی است
شبکه مجازی؛ مرگ يک موسسه مالی 

دادگاه هامبورگ اين اقدام شرکت . است
را نادرست دانسته و از انجام آن " تِلکوم"

نويسد اين نشريه می. فعال جلو گرفته است
ها موسسه مالی و شرکتهای تنها در آلمان ده

ايرانی از جمله بانک تجارتی ايران و اروپا 
ه با تهديد قطع تلفن و اينترنت از و بانک سپا

اين . اندروبرو شده" تِلکوم"جانب موسسه 
شرکت آلمانی مدعی شده است که تهديد به 
قطع ارتباطات ناشی از اين بوده است که 

ترسيده آنها قادر به پرداخت قبض تلفن می
اند وقتی اين شرکتها حتی حاضر شده. نباشند

د بازهم مخارج ساالنه را از پيش بپردازن
. از سياستش دست برنداشته است" تِلکوم"

بيشتر از " تِلکوم"به قول نشريه شرکت 
ترسد تا عدم پرداخت قبض فشار آمريکا می

  .تلفن
دولت آلمان که حاضر نيست جلوی منافع 
شرکتهای آلمانی را برای حفظ تعهدات 

خواهد جهانی خود بگيرد چگونه می
ی سياسی تحريمها را دور بزند؟ اين يک باز

درازا کشاندن مسئله است تا نقض و به
قرارداد آنها از افکار عمومی پنهان بماند و 

  .منافع ايران در طی زمان پايمال گردد
سه کشور اروپايی که هنوز به تعهدات 

اند در صحبتهای خود خويش عمل نکرده
هايشان برای  کنند که تالش مجددا تأکيد می

به وط من" برجام"حفظ مفاد اقتصادی 
ايران در زمينه  اجرای کامل تعهدات

ای و از جمله همکاری کامل و به  هسته
المللی انرژی  موقع اين کشور با آژانس بين

 .اتمی است
آنها با هر بيانی تفسير جديدی از وظايف 

دهند از می) تکس اينس"(کانال ويژه مالی"
- جمله اينکه گويا استفاده از اين ابزار درجه

و هدفش در درجه اول تنظيم  بندی شده بوده
اين است که در ابتدا با تمرکز . الويتهاست
 –برای مردم ايران  تر حياتیهای  بر بخش

از  - مانند دارو، لوازم پزشکی و مواد غذايی
مبادالت مشروع اروپا با ايران حمايت 

کنند و برای بخشهای کمتر حياتی شتابی  می
در کار نيست و مردم ايران بايد سماق 

اين ترتيب کاالهائی که تحريمشان به. کندبم
الملل مجاز نيستند از جمله بيناز نظر حقوق

ها نيز آنها را به دارو و غذا و حتی اروپائی
کنند، بخشی عنوان بخشهای حياتی ابراز می

ها تلقی شده و اروپائی مشروعاز اقدامات 
در . هم از تجارت با آن ابائی ندارند

در مونيخ خانم مرکل  کنفرانس امنيت امسال
رئيس دولت آلمان به صراحت ديپلماتيک 

: مطالبی با اين مضمون را بيان کرد که
منافع ما بيشتر در آن است که ايران را 
برخالف سياست آمريکا به آن سمت هول 
ندهيم که مجددا در پی استفاده از انرژی 

ای برآيد، بلکه بهتر است سرش را هسته
هائی از سفره خود گرم کنيم و تکه پاره

پيششان پرتاب نمائيم تا وقت کشی شود و ما 
. خواهدبه همان نتايجی برسيم که آمريکا می

وی از دو تاکتيک برای نيل به يک هدف 
- ها را بیصحبت کرد و تاکتيک اروپائی

فهمتر خطرتر و موثرتر و برای عموم قابل
  .ناميد

ای که اروپا برضد ايران و اين است دسيسه
. طلبان خوشخيال چيده استيژه اصالحوبه

-با اين دسيسه جديد تنها با تکيه بر مردم می
طبقه کارگر ايران . شود مبارزه کرد

نيرومندترين مولفه در دفاع از استقالل 
ها بايد فعاليت احزاب و اتحاديه. ايران است

مستقل کارگری را آزاد اعالم کرد و با 
شمنان بسيج مردم و کسب اعتماد آنها با د

در درون دستگاه . ايران به مقابله برخاست
حاکمه ايران راهزناِن با ريش و بی ريش؛ 

يقه که همگی مهر داغ را کرواتی و يا بی
اند، منافعشان در های خويش زدهبرپيشانی

آن است که هرج و مرج حاکم باشد تا راه 
. دزدی و فرار به کانادا هموار گردد

همدستی با  ها در اين عرصه درآقازاده
ريشه همه اين . امپرياليستها فعالند

ها را بايد با دخالت مردم در نابسامانی
  .سرنوشتشان خشک نمود

****  
  

  "...بلنديهای جوالن"انضمام 
چندمين بار به خاک کشور مستقل سوريه 
تجاوز کرد و در نزديکی شهر حلب اهداف 

  . مورد نظر خود را بمباران نمود
يونيستها در سازمان ملل شرم صهنمانيده بی

بلنديهای "با وقوف به اين امر که انضمام 
به اسرائيل اشغالگر؛ غيرقانونی و " جوالن
های سازمان ملل متحد در قطعنامه مغايرِ 

اين زمينه است، در طی سخنانی در تائيد 
  : نظريات آمريکا درخواست کرد

ساير اعضای شورای امنيت به آمريکا "
  ٥درصفحه   ادامه …. تاسی کنند

با تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب 
 کندتغيير می
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  "...بلنديهای جوالن"انضمام 
واشنگتن کار ديگری نکرده جز اينکه 

سال قبل را به رسميت شناخته  ۵٢واقعيت 
کسی که حق اسرائيل را در دفاع از . است

شناسد حال فرصت دارد خود برسميت می
آنرا ثابت کند و نشان دهد که اين بيانيه 

  .".ارزش دارد
های سازمان هاقدام ترامپ در نقض قطعنام

احترامی به افکار عمومی ملل متحد و بی
مردم جهان به نحوی نيز انتقام از شکست 

. مفتضحانه آمريکا در سوريه است
امپرياليسم آمريکا موفق نشد به ياری داعش 
و کردهای ناسيونال شونيست عراق و 
سوريه به مقاصد شومی که در منطقه در 

داعش شکست خورد؛ . سر داشت برسد
اعتبار گشت، ترکيه بستان سعودی بیعر

برضد آمريکا واکنش نشان داد و دولت 
مشروع و قانونی بشار اسد برسرکار ماند و 

اين . از نفوذ ايران در منطقه نيز کاسته نشد
فشاِر شکست؛ ترامپ را به چنين واکنشی 
واداشت که اگر نه تمام سوريه بلکه بخش 

از مهم استراتژيک آن را به اسرائيلی ها 
  .  کيسه خليفه ببخشد

نماينده روسيه با اشاره به حقوق ملل به 
- آمريکا گوشزد کرد که اين اقدامات به بی

حتی نمايندگان . زندثباتی در منطقه دامن می
اتحاديه اروپا نظير بلژيک؛ آلمان؛ فرانسه؛ 
بريتانيا و لهستان نيز هشدار دادند که اين 

غال؛ رسميت شناختن بخش اشاقدام يعنی به
عواقب ناگواری در منطقه به دنبال خواهد 

منظور آنها روشن است زيرا به اين . داشت
تواند مناطق ترتيب فردا دولت آمريکا می

اشغالی سواحل غربی اردن را نيز به عنوان 
بخشی از سرزمين اسرائيل به رسميت 
بشناسد و به روند عوامفريبانه صلح برای 

  .  هميشه خاتمه دهد
وريه آقای الجعفری در شورای نماينده س

امنيت؛ بيانيه غيرقانونی آمريکا را از نظر 
. ارزش و مردود دانستحقوقی  اخالقی بی

کند تاريخ و وی بيان کرد واشنگتن تالش می
. جغرافيا و وجدان بشريت را دستکاری کند

چنانچه اين اشغال بدون واکنش پذيرفته شود 
نظامی  ماند و آنهم راه حلتنها يک راه می

  . است
همين سخنان را نشريه المنار لبنانی از قول 

بيان کردکه بخشی از هللا حسن نصرا
  : کشورش هنوز در اشغال اسرائيل است

چنانچه سازمان ملل قادر نباشد از حقوق "
-ملل دفاع کند فقط راه مقاومت باقی می

  ".ماند
وقتی ما از : "ما در جای خود آورديم
کنيم صحبت میاردوگاه امپرياليسم غرب 

بايد جای خاصی برای صهيونيسم اسرائيل 
اين دستگاه جهانی . در نظر بگيريم

صهيونيسم که توسط موسسه مشهور البی 
) AIPAC(آيپک "يهوديان در آمريکا بنام 

 اسرائيل کميته روابط عمومی آمريکا
)American Israel Public Affairs 

Committee  ( که
از سرمايه داران 

کيل يهودی تش
گرديده، با کمکهای 
مالی خويش به يک 
عامل مهم دخالت در 
نتايج انتخابات آمريکا 

آنها با . بدل شده است
خريدن نمايندگان 
کنگره آمريکا و يا 
اعزام نمايندگان 

مستقيم خود به کنگره آمريکا نقش بسيار 
مهمی در انتخاب رئيس جمهور و تدوين 

. سياستهای خارجی آمريکا بازی می کنند
اين نهاد صهيونيستِی آمريکائی؛ متحد 
اسرائيل است، کشوری که سرزمين مردم 

سال در اشغال خود  ۶٠فلسطين را بيش از 
نگهداشته و به قتل و غارت اين مردم 
مشغول است و نه تنها با ايجاد چند جنگ در 
منطقه به توسعه ارضی خويش پرداخته، 
بلکه مردم فلسطين را به تدريج به مرگ 

- کرده و روزانه آنها را به قتل میمحکوم 
فقط احکام نژادپرستانه و ضد بشری . رساند

  .شوددر مورد مردم فلسطين اجراء می
اسرائيل به عنوان يک نيروی نژادپرست و 
اشغالگر هر روز به توسعه مناطق اشغالی 
می افزايد و دنيا را در مقابل اعمال انجام 

  ".دهدشده قرار می
ترامپ در نقض حقوق  در مورد اقدام آقای

ملل نه تنها شکست در سوريه نقش بازی 
های صهيونيست نيز کرده است، بلکه البی

. اندعامل مهمی در اين تصميمگيری بوده
داماد شخص ترامپ حتی در توسعه 

های يهودی منافع مالی ساختمانی شهرک
داشته و خودش از يهوديان 

) توفان-اللهیبخوانيد حزب(اصولگرا
غول شرکت معامالت . ت استصهيونيس

ملکی  و کازينوی آمريکا شرکت شلدون 
بر اساس  Sheldon Adelsonآدلسون 

ميليارد دالر  ٣٧آمار فوربس ثروتی معادل 
دارد که در انتخابات آمريکا برای انتخاب 

اين . ميليون دالر بخشيده است ١٠٠ترامپ 
شرکت فقط  نقش قاطعی در تعيين رئيس 

دارد، بلکه در اسرائيل جمهور در آمريکا ن
وی برای ياری . کندهم نقش قطعی بازی می

رساندن به نتانياهو به روشهای دور زدن 
قوانين متوسل شده و با تاسيس شرکتهای 
ساختگی برای انتخاب نتانياهو بذل و 

  . نمايدبخشش می
يک خبرنگار اسرائيلی نظريه اين آقای همه 
کاره و ثروتمند را چنين توصيف کرده 

  : است
... اسرائيل در محاصره دشمنان قرار دارد"

کنند اسرائيل که با مذاکرات صلح تالش می
را نابود کنند، چپهای اسرائيلی همه 

اند حتی آنهائی نيروهای دشمن را متحد کرده
را که در طرف راست قرار دارند و هوادار 

خواهند با کودتا از نتانياهو نيستند و می

فاجعه "(را بگيرند طريق انتخابات حکومت
در شرق نوشته آقای ميشائيل 

  ).(Michael Lüdersلودرز
اين آقای آدلسون همراه با ساير ياری 
دهندگان مالی يهودی به ترامپ به عنوان 
يک گروه قدرتمند البی يهودی نظريات خود 

  :اندرا چنين تدوين کرده
اورشليم بخش جداناپذير و پايتخت ابدی "

ايش از اردن شروع مرزه. اسرائيل است
شود و يک سرزمين قابل بقاء فلسطين می

در . تواند وجود داشته باشدهرگز نمی
تواند مناطق جداگانه بهترين حالت می

کوچک و الزاما نه قابل ارتباط بيکديگر 
وجود داشته باشند که دارای خودمختاری 

ساير بخشهای سواحل غربی . محدود باشند
وراتی و بويژه اردن؛  يودآ و ساماريای ت

نشينهای يهودی بايد به اسرائيل مناطق آبادی
  ".  خيالحقوق ملل بی. منضم شوند

مولفه ديگر در اين ارزيابی داماد يهودی 
ساله از  ٣٧اين مرد . آقای ترامپ است

جانب پدری ثروت هنگفتی از طريق 
تجارت امالک بدست آورده است از موافقان 

هودی و نشينهای يسياست توسعه آبادی
  . دوست صميمی نتانياهو در اسرائيل است

خانواده کوشنر در همدستی با صهيونيسم 
ها و موسسات اسرائيلی زير جهانی سازمان

  : را تحت حمايت مالی قرار داده است
از جمله ارکستر فيالرمونيک اسرائيل 

؛ آکادمی هنر و طراحی "دالر ٢۵٠٠"
دالر؛ يونايتد هاتزااله  ١٠٠٠"بزالل 

دالر؛ مرکز تحقيقات سرطان " ٧٠٠٠٠"
 –؛ ميرپانيم الچايل"دالر ١٠٠٠٠"اسرائيل 
" ای مدافع سربازان اسرائيلی موسسه
؛ مرکز کودکان شالوا "دالر ۴٠٠٠

ستان  معيانی يشوا ؛ بيمار"دالر ٢٠٠٠٠"
؛ مرکز پزشکی رابين "دالر ٢۵٠٠٠"
  ".دالر ٢٣٠٠٠"

آقای لودرز در کنار اشاره به منافع مالی و 
: نويسدسياسی خانواده کوشنر در کتابش می

در هر صورت استراتژی وی در مسئله "
  : خاورنزديک بسيار ساده است

اسرائيل و عربستان سعودی را عليه ايران 
دردآور فلسطين را با ياری  متحد کند؛ مسئله

رياض به نفع اسرائيل حل کند و قبل از 
هرچيز از پدر زن خود بخواهد که اورشليم 
را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت 

  ٦ادامه درصفحه   …  .".بشناسد

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

 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  "...بلنديهای جوالن"انضمام 
تقويت اسرائيل؛ ) توفان(حزب کار ايران

 تالشی سوريه و تخريب اين کشور؛
خرابکاری عليه لبنان و سرکوب ملت 
فلسطين را مجموعه سياست واحدی عليه 
ايران و تدارک زمينه فشار و تجاوز به 

حزب ما . کندايران دانسته آنرا محکوم می
برآن است که امپرياليسم آمريکا و 
صهيونيسم اسرائيل در کار تجزيه ايران 

. بينندبوده و خواب سوريه را برای ما می
هوری اسالمی نيز به جای تکيه رژيم جم

برمردم و بسيج آنها در دريای فساد و 
راه نجات . خوردخواری غوطه میرشوه

ايران سرنگونی اين رژيم با دست مردم 
ايران و برضد امپرياليسم و صهيونيسم 

  .باشدجهانی و نوکران داخلی آنها می
  

****  
  

  ...دو خط مشی
 ، که مانند لکه سياهی بر٢٠در کنگره 

دامان جنبش کمونيستی باقی خواهد ماند، 
همزمان با حمالت خائنانه خروشچف به 
استالين، اين خط مشی انقالبی جای خود را 
به خط مشی ضد انقالبی و ايده آليستی 

همزيستی «واگذاشت که مبتنی بر سه اصل 
و » گذار مسالمت آميز«، »مسالمت آميز

جان کالم اين . است» مسابقه مسالمت آميز«
توان به شرح زير خالصه  خط مشی را می

با استفاده از برتری سيستم سوسياليسم : کرد
داری و با تکيه بر مسابقه بر سيستم سرمايه

مسالمت آميز با امپرياليسم و به ويژه 
توان در فاصله زمانی  امپرياليسم آمريکا می

کوتاهی سطح زندگی مردم شوروی را به 
ز او هم باالتر پايه اياالت متحده رسانيد و ا

های مردم در سراسر جهان برد و آنگاه توده
-به حقانيت سوسياليسم و به لزوم آن پی

خواهند برد و برای استقرار آن خواهند 
اما برای نيل به اين هدف اتحاد . کوشيد

به ناچار . شوروی به صلح نيازمند است
لزوم حفظ صلح از راه همزيستی مسالمت 

. گيردقرار می آميز در درجه اول اهميت
های توانند و بايد توده احزاب کمونيست می

مردم را نه به خاطر انقالب، بلکه به خاطر 
حفظ صلح بسيج کنند، به خاطر حفظ صلح 

توان و بايد از استقالل ملی، از آزادی  می
چشم پوشيد، به سلطه امپرياليسم بر نيمی از 
سکنه جهان تن در داد، محروميت و 

شکنجه کشيد و عصيان  گرسنگی و زجر و
اين است ماهيت خط مشی همزيستی . نکرد

مسالمت آميز خروشچف که ناسيوناليسم و 
شوينيسم ملت بزرگ از سرتا پای آن می 
تراود، اين است خط مشی ايده آليستی که 

 .گيردمطلقاً واقعيت جهان را در نظر نمی
حزب کمونيست اتحاد شوروی و در رأس 

ئلی که در اختيار آن خروشچف با تمام وسا

داشت کوشيد اين خط مشی ضد انقالبی را 
به تمام احزاب کمونيستی و کارگری به 
مثابه خط مشی جنبش کمونيستی به قبوالند، 
معذالک با آنکه در ابتدا هنوز خصلت ضد 
انقالبی اين خط مشی و دامنه و اهميت نتايج 

بود مبارزه با کس معلوم نه  وخيم آن بر همه
طی اين مبارزه احزاب . رديدآن آغاز گ

لنينيسم و در درجه اول - به مارکسيسموفادار 
 حزب کار آلبانی و حزب کمونيست چين

تمام کوشش خود را برای اصالح اين خط 
در جلسات مشورتی . مشی به کار انداختند

و  ١٩۵٧احزاب کمونيستی و کارگری 
ها موفق شدند بسياری از اصول  آن ١٩۶٠

های اين جلسات به ميهانقالبی را در اعال
ولی . جای احکام ضد انقالبی به نشانند

حزب کمونيست اتحاد شوروی از خط مشی 
ضد انقالبی خود دست برنداشت و آن را به 

تر و کاملتر در برنامه خود صورت فشرده
 .منعکس ساخت

اين خط مشی از همان آغاز، پسند خاطر 
امپرياليسم و ارتجاع و به ويژه امپرياليسم 

  . مريکا افتادآ
استراتژی جهانی امپرياليسم آمريکا دو 

از يک طرف . کندهدف را دنبال می
کوشد تضاد دنيای امپرياليسم و دنيای  می

سوسياليسم را، اکنون که حل آن از طريق 
تکامل «پذير نيست، از راه  جنگ امکان
حل کند و با دگرگون ساختن » مسالمت آميز

ها را به  نماهيت کشورهای سوسياليستی، آ
» دنيای آزاد«تدريج در جرگه کشورهای 

در آورد و از طرف ديگر از هر گونه 
انقالب در کشورهای مستعمره و نيمه 

ها  مستعمره که به استقالل و آزادی آن
انجامد جلو گيرد و سلطه خود را بر  می

از اين . روی اين کشورها هم چنان حفظ کند
ت که مند اس رو امپرياليسم آمريکا عالقه

انحاد شوروی و کشورهای سوسياليستی از 
ها های انقالبی منطقه توفانکمک به جنبش

همزيستی مسالمت «سياست . احتراز جويند
اتحاد شوروی به استقبال اين دو » آميز

اتحاد شوروی با پيروی از . شتابدهدف می
اين سياست در دنبال همکاری با امپرياليسم 

اتفاق وی سلطه برای اينکه به . آمريکا است
و نفوذ خود را بر جهان به گستراند و از 
بروز انقالب در کشورهای ديگر که ممکن 
است به زيان اين همکاری تمام شود 

 .جلوگيری به عمل آورد
برای صحت اين امر به اين گفته 

وزير امور خارجه شوروی » گروميکو«
) شوروی و آمريکا(ما «: گوش فرا دهيد

چنان که ما . جهانيم نيرومندترين کشورهای
به سود صلح متحد شويم، جنگی به وقوع 

ای جنگ را آغاز  اگر ديوانه. نخواهد پيوست
کند کافی است ما با انگشت خود وی را 

اگر قراردادی ميان . تهديد کنيم تا آرام شود
رئيس دولت شوروی، خروشچف و رئيس 

جمهور آمريکا، کندی منعقد گردد، راه حلی 
المللی که سرنوشت بشريت  برای مسائل بين

با . »ها وابسته است پيدا خواهد شدبدان
صراحتی که در اين گفته به کار رفته هر 

 .گونه تفسيری زائد است
انعکاس اين خط مشی در ايران که همه 
شاهد زنده آن هستيم، عبارت است از اتحاد 
با ارتجاع سياه و در رأس آن شاه عليه خلق 

نو استعماری شاه ايران و آرايش اقدامات 
های مردم از برای منصرف ساختن توده

مبارزه با رژيم، پشتيبانی از رژيم خونين 
بهتر بگوئيم (هاکودتا برای آنکه امپرياليست

با فراغ خاطر به غارت ) امپرياليسم آمريکا
ثروت کشور ما و تاراج دسترنج خلق 

-زحمتکش آن مشغول باشد و رويزيونيست
ورهای سابقاً های شوروی و ديگر کش

 .سوسياليستی را نيز از اين نمد کالهی باشد
اکنون از طرف  همين خط مشی است که هم

های ايران در مقياس کشور رويزيونيست
» عقب نشينی«تئوری . دنبال می شود

امکان به دست آوردن آزادی و دموکراسی 
انقالبات «در کادر رژيم موجود، ستودن 

استقالل تقدم صلح بر «، تئوری »شاهانه
ملی و بنابراين اتخاذ تاکتيک راه مسالمت 

نيل به استقالل و «، تئوری »آميز انقالب
، »های اقتصادی شوروی آزادی ازراه کمک

ساختمان سوسياليسم با دست «تئوری 
و (طبقات و قشرهای غير از طبقه کارگر

و نظائر ) البد با دست طبقات حاکمه کنونی
به . استها، مظاهری از اين خط مشی اين

طور خالصه خط مشی مبتنی بر 
گذار «و » همزيستی مسالمت آميز«

، خط مشی است ضد انقالبی »مسالمت آميز
و ارتجاعی که به هيچ وجه با واقعيت 

ای که در تمام  کنونی جامعه بشری، جامعه
زوايا و گوشه های آن نيروهای انقالبی 
بپاخاسته و برای آزادی و استقالل ملی و 

اين . جنگند، سازگار نيستمیسوسياليسم 
خط مشی، مشی رويزيونيسم با امپرياليسم و 

مبارزان راه انقالب مدت . ارتجاع است
دور انداخته هاست آن را محکوم ساخته و به

 .اند
يعنی درست در پنج  ١٩۶٣ژوئن  ١۴در 

سال پيش حزب کمونيست چين خط مشی 
جنبش کمونيستی و مسائل مربوط به آن را 

ماده تحت عنوان  ٢۵شتمل بر در سندی م
پيشنهادات در باره خط مشی جنبش «

اين خط . تدوين کرد» کمونيستی جهانی
مشی به درستی مبتنی بر دو نشئه اساسی 

 :زير است
مشی عمومی جنبش جهانی کمونيستی «) ١

بايد منعکس کننده قوانين عام تکامل تاريخ 
مبارزه انقالبی پرولتاريا و . جهانی باشد

ی ممالک مختلف از مراحل مختلفی هاخلق
گذرد و دارای خصايصی است که  می

  ٧ادامه درصفحه   …مختص به خود

 ی، سوريه و يمن را بیتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليب
 .قيد و شرط ترك كنند
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  ...دو خط مشی
تواند از دائره  آنهاست، ولی اين مبارزه نمی 

. قوانين عام تکامل تاريخ جهانی خارج شود
مشی عمومی جنبش کمونيستی جهانی بايد 

ريا سمت اساسی مبارزه انقالبی را به پرولتا
 .»و به ملل کشورهای مختلف نشان دهد

تعيين خط مشی عمومی بايد بر اساس «) ٢
واقعيت موجود در جهان باشد، از تحليل 
طبقاتی تضادهای اساسی جهان کنونی ناشی 
شود و عليه استراتژی جهانی ضد انقالبی 

 .»امپرياليسم آمريکا متوجه باشد
واقعيت کنونی جهان بيش از هر موقع ديگر 

دنيای . عد به حال مبارزه انقالبی استمسا
سوسياليسم از حدود يک کشور واحد فرا 
رفته، اکنون يک رشته از کشورها را در 

- آسيا و اروپا و آمريکای التين در بر می
يابند و اين کشورها با سرعت رشد می. گيرد

رشد . گيرندهر روز نيروی بيشتری می
نيروی مادی و معنوی کشورهای 

ها عليه  و مبارزه مداوم آن سوسياليستی
امپرياليسم و ارتجاع و پشتيبانی بی قيد و 

های آزادی بخش منطقه ها از جنبش شرط آن
ها، اين کشورها را به صورت يکی از توفان

دو جريان بزرگ تاريخی عصر ما در 
آورد که جريان ديگر آن جنبش انقالبی  می

. ملی و دموکراتيک منطقه توفان هاست
رزه انقالبی عليه امپرياليسم و امواج مبا

نوکران پست و فرومايه آن سراسر منطقه 
توفان ها را فرا گرفته است و بر پيکر 
امپرياليسم و به ويژه امپرياليسم آمريکا 

 .آوردضربات مهلکی وارد می
ويتنام قهرمان در جبهه مقدم اين مبارزه و 
الهام بخش و سرمشق ديگر مبارزان انقالبی 

ورهای امپرياليستی مبارزه در کش. است
يابد، طبقه کارگر عليه انحصارها شدت می

لنينيستی که به تازگی - احزاب مارکسيستی
کنند در  در اين کشورها پديد آمده و رشد می

پيشاپيش اين مبارزه قرار گرفته و آن را 
در تاريخ هيچ گاه مبارزه . نمايندرهبری می

ه آن خلق با امپرياليسم و نوکران دست نشاند
به اندازه امروز دامنه دار نبوده است، 

های مردم گاه سطح آگاهی سياسی توده هيچ
نيروی . در سطح کنونی قرار نداشته است

امپرياليسم و ارتجاع که پس از جنگ دوم 

ها جهانی تضعيف شده، بر اثر مبارزه خلق
 .گردددستخوش تزلزل بيشتر و بيشتری می

وهای امپرياليسم آمريکا سرکرده نير
امپرياليستی و ارتجاعی گرفتار تضادهای 
بسياری است که هر روز نيروی آن را 

به اين ترتيب اوضاع و . بردبيشتر تحليل می
احوال جهان در مجموع خود به سود 
نيروهای انقالب، به سود مبارزه انقالبی 

مشی عمومی جنبش کمونيستی که از . است
طرف حزب کمونيست چين تدوين شده در 

باق با واقعيت جهان و بر اساس تحليل انط
 .طبقاتی جامعه معاصر است

اين مشی عمومی عبارت است از اتحاد 
کشورهای سوسياليستی و اتحاد پرولترهای 

جهان  یولترهاهمه کشورها، اتحاد همه پر
های اسير و محروم و بر اساس اين با خلق

اتحاد تشکيل جبهه وسيع مبارزه عليه 
ای ارتجاعی به خاطر امپرياليسم و نيروه

پيروزی کامل انقالب پرولتاريائی جهانی و 
ايجاد جهان نوين، جهانی بدون امپرياليسم، 

 .داری، بدون استثماربدون سرمايه
اين مشی عمومی عبارت است از مشی «

ايجاد جبهه واحد وسيع مبارزه عليه 
امپرياليسم و نيروهای ارتجاعی که تحت 

. کا هستندسرکردگی اياالت متحده آمري
هسته اساسی اين جبهه اردوگاه سوسياليستی 

اين مشی . و پرولتاريای جهانی است
عمومی عبارت است از مشی بسيج 

ها، افزايش نيروهای انقالبی، جسورانه توده
جلب نيروهای بينابينی و منفرد ساختن 

 .»نيروهای ارتجاعی
بر اساس اين مشی عمومی احزاب 

است لنينيست مشی و سي-مارکسيست
هنگام «نمايند و مشخص خود را تنظيم می

تنظيم مشی و سياست مشخص برای 
کشورهای خود مراعات اصل در آميختن 

لنينيسم را با پراتيک -حقيقت عام مارکسيسم
مشخص انقالب و ساختمان در کشورهای 

از اين رو . »خود از نظر دور نمی دارند
وظيفه حزب پرولتری آنست که برپايه 

لنينيسم، شرايط تاريخی -يسمتئوری مارکس
مشخص کشور خود را بررسی کند، 
استراتژی و تاکتيک صحيح و مناسبی 

های مردم را به سوی انقالب برگزيند و توده

 .رهنمون گردد
لنينيستی توفان - سازمان مارکسيستی

براساس اين مشی عمومی و بررسی جامعه 
ايران، مشی خود را در سندی تحت عنوان 

 -فوری مارکسيست وظايف مبرم و«
اين . تعيين کرده است» های ايرانلنينيست

اتحاد : توان چنين خالصه کرد مشی را می
های دهقانی و بر طبقه کارگر ايران با توده

اساس اين اتحاد تشکيل جبهه وسيع 
دموکراتيک ملی به رهبری طبقه کارگر 
عليه حکومت ضد ملی و ضد دموکراتيک 

يه حاميان ايران به سرکردگی شاه و عل
امپرياليست آن، به خاطر استقرار حکومت 
دموکراسی نوين و پيشرفت به سوی 

 .سوسياليسم
پيروی از اين مشی فقط در صورتی ممکن 

لنينيستی طبقه  - است که حزب مارکسيستی
کارگر در صحنه ايران بوجود آيد، بدون 
چنين حزبی اين خط مشی همچنان بر روی 

رو است که  از اين. ماندکاغذ باقی می
لنينيستی توفان در  - سازمان مارکسيستی

درجه اول وظيفه مبرم و فوری احياء حزب 
طبقه کارگر ايران را در برابر خويش 
گذارده و انجام آن را وجهه همت خويش 

 ."قرار داده است
 

****  
  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد

  
  
  

  
 
 
  
  
  

  کنيمزدگان تشکر میاز ارسال کمک به سيل
  يورو ۵٠٠ريدون ف

  دالر ۵٠٠عباس از آمريکا 
  يورو ۵٠بابک از آلمان 

  يورو ١٠٠رفيقی از ايالت باواريا در آلمان 
  يورو ١٠٠٠خرم از آلمان رفيق 

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

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

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

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

  

  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ٨٩١٣ماه  ارديبهشت ١٥٤ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

  توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شود

 يک حکومت مردمی عملی است دستخواری تنها به د و رشوهمبارزه با فسا
 



   ،  

   ٨صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ماه  ارديبهشت ٢٣٠شماره         

 

 

" بلنديهای جوالن"انضمام 
 توسط صهيونيسم؛ نقض 

  شرمانه موازين جهانیبی
 جوالن بلنديهای اسرائيل صهيونيستی دولت

 کرده اشغال ١٩۶٧ سال تجاوز در که را
 اقدام اين. کرد خودش خاک ضميمه بود

 دولت آشکار حمايت با اسرائيل دولت
  . گرفت صورت آمريکا
 حضور در دوشنبه روز در ترامپ دونالد

 موجب به که کرد امضاء را فرمانی نتانياهو
 شده اشغال بخش که "جوالن بلنديهای" آن

 اسرائيل خاک عنوان به است سوريه خاک
 کيسه از ترامپ. شد شناخته رسميت به

 به را سوريه خاک از بخشی و بخشيد خليفه
 آن عاقبمت. کرد تقديم اسرائيل صهيونيسم

 اضطراری نشست خواهان سوريه دولت
 اين در که شد ملل سازمان امنيت شورای

 اشغال به نسبت آمريکا سياست شورا
 اين با همزمان. گرديد رد "جوالن بلنديهای"

-گردن اينکه برای اسرائيل دولت وضعيت
 جهانيان رخ به را خود کشیگردن و کلفتی

 بطور خويش هوائی نيروی با بکشاند
  ٤دامه در صفحه ا...    برای قانونیغير

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

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

 .مگان برسانيمهزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ه

  دو خط مشی
  مقدمه
نشريه توفان  ٩در شماره  ١٣۴۶در ارديبهشت ماه کنيد ای را که در زير مطالعه میمقاله

اهميت اين مقاله در آن است که . ن مارکسيستی لنينيستی توفان منتشر شده استارگان سازما
در آن . کندروشن میرا   ل توفان در افشاء آنها- نظريات رويزيونيستی و نقش سازمان م

تاريخ جنبش کمونيستی ايران که از سقوط شوروی گيج شده بود، هنوز مضمون نظريات 
حزب رويزيونيستی توده ايران از اين . فهميدیدانست و نمارتجاعی خروشچف را نمی

آميز و آميز؛ گذار مسالمتهمزيستی مسالمت"تزهای ضدانقالبی خروشچف شامل سه نظريه 
کرد و به اين مفاهيم ضدانقالبی و با قاطعيت ضدانقالبی دفاع می" آميزمسابقه مسالمت

را نيز " دولت تمام خلق" و" حزب تمام خلق"ارتجاعی؛ مقوالت رويزيونيستی ديگری نظير 
سراپای مجالت دنيا و نشريه نامه مردم مملو از اين نظريات ضدکمونيستی و . افزودمی

حمله به اعتبار و محبوبيت . حمايت از رويزيونيسم خروشچفی در جنبش کمونيستی بود
هايش آور خروشچف و دروغشد که با اتهامات شرماستالين آغاز اين خرابکاری محسوب می

حزب . نسبت به شخصيت استالين؛ تجاوز به سوسياليسم و نفی دستآوردهای آن آغاز گشت
رويزيونيستی توده ايران در تمام اين دوران سخنگوی خروشچف خائن و رذل در جنبش 

ل توفان رسالت افشاء رويزيونيسم در ايران را به عهده  -سازمان م. کمونيستی ايران بود
تکامل دولت بورژوائی رويزيونيستی به . مان به انجام رسانيدداشت و اين وظيفه را با اي

سوسيال امپرياليسم شوروی؛ همدست امپرياليسم آمريکا و فروپاشی اين سوسيال امپرياليسم 
در رقابت با آمريکا، سقوط حزب توده ايران را که روزی مايه " آميزمسابقه مسالمت"در 

ويزيونيسم، نزديکی با رژيم پهلوی و سپس رژيم افتخار طبقه کارگر ايران بود به منجالب ر
حزب توده ايران نوکرمآب به دنبال روسها رفت و به امر . جمهوری اسالمی به همراه آورد
هستند هنوز افراد و گروههای آرمانپرست و دوستان . نقالب در ايران خيانت نمود

-ن دوران سير میگی آسوسياليسم که هضم اين مسايل برايشان مشکل است و در سرگيجه
ولی بدون شناخت و مبارزه با روزيوينسم و تاثيراتش در دولت شوروی و ديکتاتوری . کنند

امروز مسئوليت . پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم؛ امکان ندارد اين سردرگمی پايان بپذيرد
کند از عالئق و احساسات قابل فهم ولی غيرکمونيستی دست انقالبی و کمونيستی حکم می

مقاله زير تاريخی از اين . برداريم و صفوف واحد حزب طبقه کارگر ايران را تقويت کنيم
  .مبارزه است که هنوز بعد از بيش از نيم قرن ادامه دارد

استالين بزرگ از همان نخستين سالهای پس از انقالب اکتبر بر آن بود که کار انقالب، به "
خاتمه نمی يابد، بلکه وارد مرحله جديدی می پيروزی انقالب سوسياليستی در اتحاد شوروی 

شود، مرحله انقالب در مقياس جهانی، به منظور نابودی امپرياليسم و پيروزی سوسياليسم از 
. طريق اتحاد انقالب پرولتاريائی با جنبش آزادی بخش کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره

معنی نبود که بايد بيدرنگ از راه  انقالب نبود، به اين» تازاندن«اين به هيچ وجه به معنی 
توانست باشد، زيرا  به معنی صدور انقالب هم نبود و نمی. جنگ به اين منظور نائل آمد

اما به اين . اندکی پس از جنگ جهانی اول تا مدتی انقالب در کشورها در حال فروکش بود
رند و فعاليت خود را ها بايد سياست خود را بر اين خط مشی پايه بگذا معنی بود که کمونيست

استالين تا زمانی که در راس حزب کمونيست اتحاد شوروی . بر اين اساس سازمان دهند
با امپرياليسم و ارتجاع با استحکام و . قرار داشت به اين خط مشی انقالبی وفادار ماند

انه شان عليه امپرياليسم و ارتجاع صميمبه توده های خلق در مبارزه. قاطعيت مبارزه کرد
  ۶دامه در صفحه ا....  .کمک رسانيد
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