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پرولتاریا جهان و خلق های ستمکش متحد شوید 

ارگان مرکزی حزب کار ایران

توافن
برخورد اصولی و واقع بینانه 

به قرارداد همکاری ۲۵ 
ساله ایران و چین

قبل  چندی  که  تفاهم نامه ای  پیش نویس 
جامع  همکاری های  »برنامه  عنوان  تحت 
و  بود  شده  منتشر  چین«  و  ایران  ساله   )۲۵(
موجب بحث های فراوانی گشت، اخیراً در ۷ 
در   ۲۰۲۱ سال  مارس   ۲۷ برابر   ۱۴۰۰ فروردین 
تهران، با دیدار وزیر امور خارجه چین با وزیر 
امور خارجه ایران خطوط کلی این تفاهم نامه 
رسید  امضاء  به  ایران  با  قراردادی  صورت  به 

که جزئیات آن هنوز معلوم نیست. 
پرسش نخست این است که چرا چنین سند 
حیاتی مهمی تنها به امضاء وزیر امور خارجه 
دو کشور رسیده است و نه مقامات مهم تری 

در میان دو کشور ایران و چین.
داد،  می شود  امر  این  به  که  احتمالی،  پاسخ 
اتخاذ  در  خاصی  حسابگری  که  است  این 
طرف  دو  هر  جانب  از  راهکار  نوع  این 
مسلماً  قرارداد  این  است.  نظر  منظور  قرارداد 
موجبات نگرانی آمریکا و اروپا را فراهم کرده 
ادامه  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  برای  را  آنها  و 
ایران و یکدندگی بر سر تحریم های  تحریم 
برجامی به عقب نشینی واخواهد داشت. این 
نفع  به  هم  و  ایران  نفع  به  هم  عقب نشینی 
چین است که از تهدیدهای آمریکا در امان 
با  تجارت  راه  سر  از  موانع  برداشتن  باشند. 
زمینه  ایران  ارزی  مبادالت  آزادسازی  و  ایران 
همکاری با چین را افزایش می دهد. سیاست 
در  آمریکا  بیکران  غیرقانونی  و  زورگویانه 
قرارداد  این  کلی  مفاد  انتشار  با  ایران  مورد 
است.  و شکست خورده  رسیده  بن بست  به 
یا باید در مورد برجام عقب نشینی کند و یا 
بیفزاید  قلدرمنشی خود  و  تهدیدها  به  اینکه 
و  آمریکا  ضرر  به  صورت  دو  هر  در  که 
ممالک  سایر  و  اروپا  با  تضادهایش  تشدید 

بدل می شود.
به این جهت ارزیابی ادامه در صفحه ۲

نگرش غیر سیاسی و کینه توزانه، ابزاری برای توجیه خیانت ملی
ایران  این سند و روش دولت  به  برخورد  بیانیه ای که در همان زمان در  )توفان( در  ایران  حزب کار 
درباره آن منتشر کرد، خطوط اساسی تحلیل خویش را بیان داشت و با امضاء جدیدی که به زیر این 
برنامه گذارده شده است، در نظریات گذشته حزب ما، که از منافع میهن ما حرکت می کند و نه از 
با جمهوری سرمایه داری اسالمی و  منافع آمریکا و اسرائیل؛ تغییری ایجاد نکرده است. مخالفت ما 
خواست براندازی این رژیم برای حزب ما آن موانعی نیستند تا کور شویم و بر مصالح آتی و منافع 
ملی درازمدت ایران، که بعد از جمهوری میرنده اسالمی نیز باقی می مانند و ماندگار هستند، چشم 
را  آن  مولفه  یک  تنها  اسالمی  سرمایه داری  جمهوری  رژیم  قرارداد،  این  ماهیت  بررسی  در  بپوشیم. 
تشکیل می دهد که در تحلیل باید همه جانبه و نه یک طرفه و ذهنی مورد بررسی قرار گیرد، ولی 
ماهیت کلیّت این قرارداد، سود و زیان آن را نمی شود فقط با سرنوشت و وجود جمهوری سرمایه داری 

اسالمی، که معلوم نیست تا چه زمانی در ایران بر سر کار است، گره زد. ادامه در صفحه ۲

هیاهو از غم از دست رفتن منافع
نرسیده است. آنچه  امضاء  به  با جمهوری توده ای چین  بندهای مشخص  به صورت  قراردادی  هنوز 
به امضاء رسیده تنها یک موافقت نامه با خطوط کلی برای یک همکاری ۲۵ ساله با ایران است. نه 
بیش تر و نه کم تر. آنچه که در توافق اخیر مشهود است، این است که ایران و چین یک گام دیگر 
یک  برای  نهائی  تصمیمات  از  نشانی  کنونی  مذاکرات  و  شده اند  نزدیک تر  هم  به  همکاری  برای 
همکاری ۲۵ ساله دارد. این قرارداد باید به صورت هر قراردادی، که با هر کشوری منعقد می گردد، 
بر سر  باید  و  اجرائی شوند  و  تعیین گردیده  و  تعریف  به صورت مشخص  باشد که  نکاتی  شامل 
بند بند این قراردادهای اجرائی بحث و تبادل نظر گردد. تمام این قراردادهای مشخص بر مبنای آن 
خطوط کلی، که در تفاهم نامه بدوی از آنها یاد شده، تدوین خواهند شد. اساس آن بر مبنای سیاست 
بُرد- بُرد استوار است. توافق بر سر سیاست بُرد – بُرد، که باید مبنای قابل اعتمادی برای قرارداد باشد، 

به این مفهوم است که طرفین سود متقابل را برای خود به رسمیت می شناسند و ادامه در صفحه 5

محرمانه بودن قرارداد
منافع  اینکه  مگر  هستند،  ایران  با  قراردادی  و  سرمایه گذاری  هرگونه  مخالف  اساساً  که  مخالفان، 
امپریالیست های غرب را در نظر داشته باشد، محرمانه بودن قرارداد اخیر را بهانه می کنند و داد سخن 
می دهند که البته این اعتراض بخشاً نادرست نیست، ولی همه جانبه هم نمی باشد. نمی توان مسایلی 
را مطرح نمود که به مردم چنین القاء نماید که باید همه نکات و تبصره های قرارداد را علنی کرد و 
به بحث عموم گذارد تا اوالً آمریکا خوشحال شود و ثانیاً بحث »دموکراتیک« درباره مضمون قرارداد 
توسط همه مردم ایران آنچنان به درازا بیانجامد که جاده ابریشم هیچوقت ساخته نشود. مضحک تر از 
همه وضع »کمونیست های تازه به دوران رسیده« است که با استناد به »کارل مارکس« در مورد انتقاد به 
»دیپلماسی سرّی« و محرمانه خواهان حمایت از تبلیغات و سیاست های آمریکا در ایران هستند. چنین 
»دموکراسی« کاذبی را، که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخواهد داشت، آمریکا 

و اسرائیل و کمونیست های کاذب برای ایران توصیه می کنند. ادامه در صفحه ۴

مخالفت با حراج ایران و فروش میهن ما به غرب 
در دوران پهلوی و یا »غرب ستیزی«

تعداد قراردادهای اسارت بار ایران در زمان رژیم سرسپرده پهلوی بی شمار است. به علّت خفقان حاکم 
در ایران مطبوعات حق نداشتند در این زمینه به انتشار اخبار دست زنند. مجلس فرمایشی ایران در 
مورد این قراردادهای اسارت آور و ایران فروش سخنی نمی گفتند. دانستن مضمون این قراردادها برای 
مردم ایران حرام بود. ما به یک نمونه آن، که مربوط به ساختمان »سّد دز« در ایران در زمان شاه است، 
اشاره می کنیم تا روشن شود که اقدامات ترقی خواهانه اعلیحضرت در کشور کم آبی نظیر ایران، در 
خدمت مطامع و منافع امپریالیست های غرب و بدون نظارت و دخالت و توجه به نیازهای مردم ایران 
زیر  زمین های  به  که  می شود  روشن  کاماًل  زمانی  طرح  این  نواستعماری  »خصلت  می گرفت:  انجام 
کشت این سّد توجه شود. تمام این زمین ها در دست شرکت های امپریالیستی می باشد تا آن جائی 

که برای ما مقدور بود قسمتی از این شرکت ها را از البالی روزنامه ها بیرون کشیدیم.
چند شرکت آمریکائی با مشارکت شخصی به نام »هاشم نراقی« ۲۰ هزار هکتار

شرکت آمریکائی شل اند میچل کاستی ۱۵ هزار هکتار ادامه در صفحه ۳
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سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران به دست مردم ایران

۲

برخورد اصولی... دنباله از صفحه ۱
موکول  آینده ای  به  باید  را  قرارداد  این  از  نهائی 
کرد که همه مدارک و یا حداقل بخش مهمی از 
آنها، که برای یک تحلیل جامع مورد نیاز است، در 
اختیار ما باشد. از این گذشته، چه نامی به این سند 
بدهیم، برای برخورد ما با محتوی این سند اهمیتی 
ندارد. ولی جا دارد که به واقعیت ها نیز توجه نمود 
و به جنجال کسانی، که نه قرارداد را خوانده و از 
از  درستی  ارزیابی  نه  و  دارند  اطالعی  آن  مضمون 
می توانند  توافق  این  در  ایران  و  چین  توانائی های 
و  سر  پر  منتقداِن  برخورد  داد.  پاسخ  باشند،  داشته 
صدا به این قرارداد، که با نفرت نژادپرستانه ضدچینی 
همراه است، بیان این امر است که آنها با انعقاد هر 
ترجیح  و  مخالف اند  »زردپوست«  با چین  قراردادی 
می دهند ایران به زیر بار اسارت غرب »سفیدپوست« 
است.  رفته  اخیر  ساله  صد  در  که  همانگونه  برود، 

آنها ایران دوست نیستند، غرب گرا هستند. 
آنها غرب گرا هستند، زیرا بر جنایات غرب در از بین 
بردن محیط زیست در طی دویست سال گذشته، که 
می خواهند هزینه ترمیم اش را حتی از روسیه، چین، 
هندوستان و در آینده از ایران به بهای عقب ماندگی 
کیسه های  این  بسته اند.  چشم  بگیرند،  آنها 
اقیانوس ها  قعر  در  که  نیست  چینی ها  پالستیکی 
را می کشند و صحراهای آفریقا  نهنگ ها و آبزیان 
بوته ای  هر  به  که  طوری  به  کرده  مملو  خود  از  را 
در کشور سودان یک کیسه پالستیکی مترو، لیدل 
دست آوردهای  این  است.  چسبیده  و...  آلدی  یا  و 
غرب »بشردوست« برای غارت جهان به حساب همه 
مردمان کره زمین است. غرب با کدام اجازه آب و 
هوای کره زمین را به ضرر ساکنان کره زمین تغییر 
داده و هنوز هم می دهد؟ غرب چگونه بدون هراس 
توسط  محرمانه  را  خود  خاکروبه های  مجازات،  از 
کنسرن های خصوصی خویش در اقیانوس ها تخلیه 
می کند؟ کدام قرارداد جهانی این حقوق ویژه را به 
این چهره واقعی غرب است که  غرب داده است؟ 
غرب پرستان آن را کتمان می کنند. این غرب پرستان 
قراردادهای  انعقاد  و  ایران  به  تجاوز  و  تحریم  با 
نسبت  یا  زیرا  نیستند،  مخالف  غرب  با  اسارت بار 
نیاموخته اند، بیگانه اند، یا  به تاریخ ایران، که آن را 
از روی  تبلیغات هولیوودی آمریکا شده و  قربانیان 
جهالت سخن می رانند و یا عمال آگاه و یا در زمره  
دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه هستند که عمال 

فقط در پی اسارت ایران می باشند.
قراردادی،  با هرگونه  ما  است که حزب  روشن 
حق  ببرد،  پرسش  زیر  به  را  ایران  استقالل  که 
حقوق  و  ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت 
بگذارد،  زیرپا  به  را  ایران  قانونی  بین المللی 
آنگونه که همه قراردادهای استعماری غرب با 
ایران بدون استثناء در صد سال اخیر بوده اند، 

اکیداً مخالف است.
ولی صرف نظر از این حکم کلی، به چندین مسئله 
اصولی، که شامل همه قراردادهائی خواهد شد که 
رسیده اند،  امضاء  به  اخیر  ساله  صد  در  ایران  در 
می توان و باید برخورد کرد تا سره از ناسره شناخته 
شود. باید مانع شد که ایرانیان هوادار تحریم ایران، 
تروریسم  هوادار  ایران،  به  آمریکا  تجاوز  هوادار 

نگرش غیر سیاسی... دنباله از صفحه ۱
در  رژیم  این  آینده  سال   ۲۵ در  نمی داند  کسی 
ایران بر سر کار باشد یا خیر؛ ولی این قرارداد به 

قوت خود باقی خواهد ماند. 
اتخاذ چنین سیاست و روشی یا از بی خبری ناشی 
می شود و یا از نفی این واقعیت که دشمنان ایران 
در غرب و یا در منطقه آرزو دارند ایران به فن آوری 
انزوا  به  جهان  سراسر  در  نکند،  پیدا  دست  مدرن 
ضدبشری  سیاست  اثر  در  مردم  و  شود  کشیده 
بکشند،  گرسنگی  اقتصادی  محاصره  و  تحریم 

نابود شوند. مهم اینکه در ساختمان جاده راهبردی 
ابریشم از شرق به غرب جهان، ایران اساساً نقشی 
سعودِی  عربستان  به  نقش  این  و  باشد  نداشته 

»دموکراتیک و ملی« و یا به روسیه واگذار گردد.
باید بدانیم میهن پرستی افراد را با درجه نفرت آنها 
از جمهوری سرمایه داری اسالمی رقم نمی زنند، که 
را  غرب  با  همدستی  تا  است  شده  بهانه ای  امروز 
اساس  این  بر  را  افراد  میهن پرستی  کنند.  توجیه 
انقالبی  واقع بینی  کدام  با  که  می کنند  تعیین 
ارزیابی واقع بینانه و بدون تعصب،  به یک  قادرند 
در شرایط مشخص کنونی جهان در مورد قرارداد 
کنند.  نظر  ابراز  چین،  و  ایران  کنونی  مشخص 
تجاوز  خواهان  افسارگسیخته  که  کسانی  وگرنه 
حقوق  نقض  بودند،  ایران  به  اسرائیل  و  آمریکا 
از  و  جهانی  عرصه های  تمام  در  را  ایران  مسلم 
می کردند،  تائید  هسته ای  انرژی  پیمان  در  جمله 
ایران  تحریم  عنوان  تحت  ایرانیان  نسل ُکشی  از 
حقوق  تمام  نقض  خواهان  می نمودند،  پشتیبانی 
و  بودند  بین المللی  مجامع  تمام  در  ایران  قانونی 
که  آنها  باشند.  میهن پرست  نمی توانند  هستند، 
در  می کنند، خودشان  دفاع  ایران  نقض حقوق  از 
آینده نمی توانند به حقوق سایرین احترام بگذارند. 
باشد،  کسی که اصولیت اش گروهی و گزینشی 
و  گردد  جهان شمول  ارزش های  حامی  نمی تواند 
وجود  کاسبکارانه  اصولیت  شود.  اصولیت  مدافع 
و  خلق ها  ملت ها،  کشورها،  حقوق  نقض  ندارد. 
افراد را نمی توان مبتنی بر درجه دلخوری، غضب 
و خبث طینت و یا ماهیت حکومت این کشورها 
گردانید و آن را توجیه کرد و این روش بی منطق و 

عنادآلود را پسندیده و انقالبی نامید. 
در  ایران  »بلندپروازی«  از  منتقدان  این  از  عده ای 
این  گویا  که  می گویند  سخن  هسته ای  مسئله 
امر تحریم ایران و غارت منابع و ثروت های ایران، 
تجزیه ایران و زورگوئی به ایران را توجیه می کند. 
مسلم  حق  از  دفاع  مناسبت  چه  به  نیست  معلوم 
انرژی هسته ای، آن  از  استفاده صلح آمیز  ایران در 
پیمان  امضاء  و  قراردادهای جهانی  به موجب  هم 
منع گسترش سالح های هسته ای »بلندپروازی« ایران 
کشوری،  هر  است  قرار  مگر  می شود.  محسوب 
به  متهم  کرد،  دفاع  خود  قانونی  حقوق  از  که 
»بلندپروازی« شده و طعمه کرکس آمریکا گردد! 
چقدر یک ایرانی باید احساس حقارت در مقابل 
نباشد  حاضر  حتی  که  کند  اسرائیل  و  آمریکا 
باید  چقدر  برخیزد.  دفاع  به  کشورش  حقوق  از 
فرومایه بود که تحقق خواست حقوق مسلم مردم 
ایران در مسئله هسته ای را با زبان تا به دندان مسلح 
اسرائیل با بمب های اتمی، تهدید امنیت منطقه جا 
زد و حضور پرمخاطره اسرائیل و آمریکا در منطقه 
اتمی خطرناک تر  بمب  داد. کدام  موجه جلوه  را 
بمب   ۴۰۰ یا  و  ایران  موهومی  اتمی  بمب  است؟ 
عامل  اشغال گر،  متجاوز،  اسرائیِل  واقعی  اتمی 
تشنج در منطقه و مسبب قتل عام مردم فلسطین؟ 
اعالم  آمریکایی  رسانه های   ۲۰۱۲ مه  ماه  اواخر  در 
»استاکس نت«)Stuxnet(  که  ویروس  کردند که 
و  ایران  هسته ای  تأسیسات  در  خرابکاری  برای 

نیروگاه هسته ای بوشهر ادامه در صفحه ۳

مخالفان  و  تجزیه طلبان  ایران،  در  آمریکا  دولتی 
تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی ایران، هواداران 
یاران دیروزی  ایران،  اسرائیل در  تروریسم آمریکا و 
به  ایران  برای  که  همه کسانی  و  داعش  امروزی  و 
عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد 
و با تاریخی بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت، حقوقی قایل 
نبوده و نقض همه حقوق ایران را در مجامع جهانی 
بی شرمانه  تائید  مورد  اسرائیل  و  آمریکا  دست  به 
بگیرند  به دست  میهن پرستی  پرچم  قرار می دهند، 
امپریالیسم  گماشتگی  پشت  در  را  خودشان  و 
اسالمی  جمهوری  تبهکاری های  بهانه  به  و  آمریکا 
پنهان کنند. بارها گفته ایم؛ ایران ماندنی و جمهوری 
احترام  است.  رفتنی  و  میرنده  اسالمی  سرمایه داری 
به حقوق قانونی ایران در سراسر جهان حق مسلم 
کشور ماست و ربطی به وجود و حضور جمهوری 
همه  ندارد.  شاه  یا  و  شیخ  اسالمی،  سرمایه داری 
و  احترام گذارده  این حقوق  به  موظف اند  کشورها 
آن را به رسمیت بشناسند. خیانت به مردم سرزمین 
و  خفقان  به  تکیه  و  اشاره  با  نمی شود  را  ایران 
اسالمی  سرمایه داری  جمهوری  رژیم  خودکامگی 
رژیم هائی  از  مستقل  ایران  ملی  منافع  کرد.  توجیه 
بر  یا در آینده  بوده و  بر سرکار  ایران  است که در 
سر کار خواهند آمد. حقوق یک ملت را بر اساس 
ماهیت ارتجاعی دولت ها نمی سنجند. هر کس به 
مرتجع  بلکه  نیست،  دموکرات  تنها  نه  رود  راه  این 
برحذر  آنها  از  را  بشر  ابناء  باید  که  است  سیاهی 
و  امپریالیسم  همدستان  تنها  مرتجعان  این  داشت. 

صهیونیسم در جهان هستند.
حزب کار ایران )توفان( با این درک از دموکراسی، 
مبارزه ملی، منافع ملی، قانون مداری و دفاع از خلق 
برخوردش  نوع  و  برخورد می کند  این سند  به  ایران 
ضدآسیائی تبارها،  نژادپرستان،  برخورد  نوع  با 
اخیراً  که  »میهن پرستی«  آدم خواران  و  ضدچینی ها 
دارد. حزب  فرق  ماهیتاً  جهیده اند،  بیرون  بطری  از 
کار ایران )توفان( نفرت عمیق خود و طبقه کارگر 
و  خلق ایران را از این نژادپرستان ایرانی ضد بشر، که 
تجاوز  از  و  بوده  ایران  برضد  آمریکا  تحریم  موافق 
هشدار  و  می دارد  ابراز  می کنند،  دفاع  ایران  به  وی 
می دهد که نگذاریم مبارزه ملی و دموکراتیک مردم 
امنیتی  جاسوسی،  سازمان های  دست  ملعبه  ایران 
صد  از  گیرد.  قرار  بین الملل  صهیونیسم  و  غرب 
سال تاریخ پر فراز و نشیب ایران بیاموزیم و نفرت 
خود را نسبت به استعمارگران نو و کهنه با صدای 

رسا ابراز داریم.•
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امپریالیسم آمریکا تروریست، متجاوز،  ناقض حقوق اساسی انسان ها و دشمن شماره یک بشریت است

۳

نگرش غیر سیاسی... دنباله از صفحه ۲
وقت  رئیس جمهور  »أوباما«،  دستور  به  مستقیماً 
هدف  با  و  اندازی  راه  و  ساخته  طراحی،  آمریکا 
است.  ساخته شده  ایران  هسته ای  تأسیسات  نابودی 
گرچه در همان زمان احتمال این می رفت که آمریکا 
تنها عامل سازنده نباشد، لیکن در ۷ ژوئیه سال ۲۰۱۳ 
اشپیگل  مجله  با  مصاحبه ای  در  اسنودن«  »ادوارد 
آژانس  مشترک  همکاری  با  بدافزار  این  کرد  اعالم 
طی  اسرائیل  و  آمریکا  متحده  ایاالت  ملی  امنیت 
ساخته  المپیک  بازی های  عملیات  نام  به  عملیاتی 
شده  و علیه ایران به کار رفته است. این اقدام آمریکا 
- اسرائیل یک اقدام سنت شکنانه و خطرناک برای 
بشریت است، زیرا به راحتی می تواند بدعت جدیدی 
برای خرابکاری بدون مجازات در زمان صلح بر ضد 
تأسیسات غیرنظامی و حیاتی ملت ها از این به بعد 
 ۱۶ تاریخ  در  فارسی  بی بی سی  باشد.  هر جانب  از 
عنوان  فروردین ۱۳۹۰ تحت  با ۲۷  برابر  آوریل ۲۰۱۱ 
»اختالف ایران و زیمنس بر سر حمله استاکس نت« 
نوشت: »یک مقام ایرانی خواستار پیگیری حقوقی 
علیه شرکت آلمانی زیمنس شده است که به گفته 
او در مورد حمله رایانه ای علیه تأسیسات اتمی ایران 
سازمان  رئیس  جاللی«،  »غالمرضا  است.  مسئول 
و  فنی  »مسئوالن  می گوید:  ایران  عامل  غیر  پدافند 
زیمنس،  اسکادای  افزار  نرم  به  نسبت  باید  اجرایی 
که بستر فعالیت ویروس استاکس نت را فراهم کرده 
است، پیگیری حقوقی انجام دهند«. نرم افزار اسکادا، 
شده ترین  شناخته  از  یکی  زیمنس،  ساخت شرکت 
سیستم های مدیریت صنعتی در جهان است که در 
در  جمله  از  و  پیچیده  و  بزرگ  صنعتی  تأسیسات 

تأسیسات اتمی ایران به کار گرفته می شود«.
منافع  علیه  خرابکاری ها  این  تمام  ایران  اپوزیسیون 
و  »انقالبی«  را  و خود  می گیرد  نادیده  را  ایران  ملی 
که  اپوزیسیونی  می زند.  جا  اسالمی  جمهوری  ضد 
گسترش  را  آلوده  فکر  این  و  می کند  فکر  چنین 
می دهد، بر ضد منافع ملی ایران و خلق های منطقه 
به  توجه  با  که  است  این  در  میهن پرستی  است. 
می توانیم  چگونه  ببینیم  کنونی  مشخص  واقعیات 
علی رغم وجود جمهوری منفور اسالمی و هیوالهای 
که  صهیونیسم،  و  امپریالیسم  نظیر  آدم خواری 
آب های  در  را  نفت اش  کرده،  محاصره  را  ما  ایران 
بین المللی، چون دزدان دریائی، می دزدند، اموال اش 
را در تمام کشورها و بانک های خود علی رغم وجود 
مصادره  بین المللی  هنجارهای  و  قراردادها  تمام 
تحول  و  تغییر  دورنمای  با  که  فرصتی  از  کرده اند، 
مثبت در ایران به دست آمده است، استفاده کنیم تا 

از منافع کشورمان دفاع کنیم.
نمی شود به کسانی متکی شد و استناد کرد که از 
بین المللی علیه کشورهای مستقل  تروریسم دولتی 
قرارداد  هیچ  به  متعهد  و  می کنند  حمایت  جهان 
را  گلوله  زبان  تنها  و  نبوده  جهان  در  پیمانی  و 
به آشوب کشیده و جهان را  می فهمند و منطقه را 
در خون مردم کشورها از افغانستان گرفته تا عراق، 
سوریه، یمن، فلسطین و لیبی غرق کرده اند و چشم 
طمع به ثروت ایران داشته و دارند تا ایران را مجدداً به 
دوران ننگین حکومت »محمد رضا پهلوی« کشانده 

به مظهر استعمار جمعی بدل کنند.•

مخالفت با حراج... دنباله از صفحه ۱
هزار   ۱۸ آمریکائی  شرکت های  از  دیگر  عده ای 

هکتار
شرکت آمریکائی فرانسوورله۱۰ هزار هکتار

یک شرکت یوگسالوی ۱۰ هزار هکتار
شرکت ژاپنی ۱۰ هزار هکتار

۸۳ هزار از ۱۰۰ هزار هکتار زیر کشت بنابر این دست 
شرکت های خارجی می باشد، البته این مقداری بود 
که ما توانستیم استخراج کنیم، حتما ۱۷ هزار هکتار 
دیگر  خارجی  سرمایه داران  دست  در  نیز  دیگر  
خلق  غارت  از  »گوشه ای  جزوه  از  )نقل  می باشد« 
ایران« از انتشارات کنفدراسیون جهانی محصلین و 

دانشجویان ایرانی - ۱۳۵۲ ص ۲۴(.
حال به تبلیغات شاه ایران برای غارت و حراج ایران 

در مطبوعات خارجی توجه کنید:
در روزنامه لوموند )۱۰ - ۱۱ اکتبر ۱۹۷۱ این اعالن به 
چشم می خورد(: عوامل زیرین باعث شده است که 

ایران کشور ایدآل سرمایه گذاری باشد:
»ثبات سیاسی، فراوانی و تنوع منابع طبیعی، کارگر 
مالیاتی  امتیازات  اعتباری در محل،  امکانات  ارزان، 
گمرک  معافیت  جدیدالتأسیس،  موسسات  برای 
می شود،  بنیادگذاری  که  صنایعی  مصالح  مورد  در 

بازگشت کامل سرمایه ها و بهره ها«.
در مورد این قراردادها و یا اسناد فروش و حراج ایران 
به غرب و به »دنیای آزاد«، باید گفت قراردادی در 
خبر  اساساً  یا  و  بوده  مخفی  کاماًل  یا  و  نبوده  کار 
در  خودفروخته  ایرانیان  است،  نشده  منتشر  آن 
میهن دوستان  یا مخالفت  و  اینباره سکوت کرده اند 
ستیزی«  »غرب  را  وطن فروشانه  قراردادهای  با  ایران 
غرب  میهن دوست  ایرانیان  آنکه  حال  جامی زنند. 
ستیز نیستند، دشمن غربی هستند که به ستیز ایران 
متون  و  ماهیت  از  هیچگاه  ایران  ملت  است.  آمده 
قراردادهای حراج ایران به غرب در عرض صد سال 
قراردادها  این  البالی  در  است.  نداشته  خبر  اخیر 
قراردادی با چین توده ای منعقد نشده و وجود نداشته 
و ندارد. این کوه غارت، که به ارتقاء کیفیت زندگی 
آمریکائی منجر شده است، ناشی از خیانت هیئت 
آنها  غربی  و  آمریکائی  دوستان  و  ایران  حاکمه 
می سوزانند  دل  ایران  برای  موذیانه  امروزه  که  بود 
قراردادهای  گانگسترها  این  با  مجدداً  دارند  آرزو  و 
غرب  سابقه  سوء  به  شود.  بسته  مودت«  و  »دوستی 
در ایران مراجعه کنیم که اینچنین موجبات ناراحتی 

اپوزیسیون آمریکائی را فراهم کرده است. 
قرارداد  قاجار  شاهنشاهی  سلسله  زمان  در  غربی ها 
امپریالیسم  رهبری  به  را  »گلستان«  و  »ترکمن چای« 
بریتانیا در نزاع با تزار روسیه به ایران تحمیل کردند، 
»دکتر محمد  اینکه  تا  بردند  به غارت  را  ایران  نفت 
مصدق« این نفت را ملی کرد، حساب و کتاب در 

کار آن وارد نمود.
ایرانی ها صد  امپریالیستی، که ما  تمام این ممالک 
آنها  خفت بار  و  محرمانه  قراردادهای  بار  زیر  سال 
زجر  پهلوی  منفور  سلسله  تا  قاجار  شاهان  زمان  از 
قرارداد  برخوردارند.  خاصیت ها  این  از  کشیده ایم، 
 William Knox ناکسدارسی«  »ویلیام  خفت بار 
ساله اش   ۶۰ تمدید  و   ۱۹۰۰ سال  در   ))D'Arcy
و  بریتانیا،  سرسپرده  این  قلدر«،  »رضاخان  زمان  در 

بعد  نفت  »کنسرسیوم«  خائنانه  و  اسارت بار  قرارداد 
»دکتر  رهبری  به  ایران  نفت  صنعت  ملی کردن  از 
از کودتای مشترک خائنانه  بعد  محمد مصدق« در 
از زمره  ایران، همه  بریتانیا در   - امپریالیسم آمریکا 
ترازنامه های »منصفانه« و »بشر دوستانه« این هیوالهای 

غربی هستند.
حفاری  مسجدسلیمان  در   ۱۹۰۸ مه   ۲۶ تاریخ  در 
در  رسید.  نفت  به  انگلیسی  دارسی«  ناکس  »ویلیام 
به  تأسیسی  تازه  آوریل ۱۹۰۹ وی مدیرعامل شرکت 
)درست  گردید  انگلیس«  و  ایران  نفت  »شرکت  نام 
خوانده اید انگلیس و نه چین(. این شرکت بعدها به 
»بریتیش پترولیوم« و سرانجام به بی  پی BP )که از 
آن در ایران این »دوستان ایراندوست« غربی به عنوان 
بنزین پارس - بی پی- یاد می کردند( تغییر نام پیدا 
ایران  با  که  استعماری،  قرارداد  با  شرکت  این  کرد. 
بسته بود و مردم هیچگاه از مفاد محرمانه اش با خبر 
نشدند، تنها ۱۶ در صد ادعائی از سود ساالنه نفت 
خود را به ایران واگذار می کرد. این شرکت غربی و 
غیرچینی حساب و کتابی به ایران تحویل نمی داد. 
دولت در دولت بود. ایرانی را به داخل منطقه اشغالی 
خود راه نمی داد، پلیس هندی و حکومت خودش را 
داشت. حق حاکمیت ملی ایران را زیر پا می گذارد. 
اینکه ۱۶ درصد از سود ساالنه به ایران می رسید، تنها 
این  بر اساس محاسبات مخفیانه و غیرقابل کنترل 
شرکت بدون دخالت ایران در محاسبه آن بود. این 
لوله مخفی  با یک  ایران را  انگلیسی، نفت  شرکت 
مرزی  رودخانه  زیر  از  و گذر  آبادان  از  نفت  انتقال 
می کرد،  سرقت  رسماً  و  برده  بصره  به  اروندرود 
همین کاری که امروز آمریکا با نفت عراق و سوریه 
»دکتر  حکومت  زمان  در  دزدی  این  اسناد  می کند. 
»جنتلمن«  دزدهای  این  شد.  برمال  مصدق«  محمد 
همه همدستان کودتاگران در ۲۸ مرداد بودند و همه 
آنها تابعیت غرب داشتند و چینی نبوده چشمان شان 
بادامی نبود. باید تبحر خارق العاده در جعل واقعیات 
داشت تا این عدالت خواهی ایرانی را، که مورد ستم 
»غرب ستیزی«  واژه  با  است،  گرفته  قرار  ظلم  و 
استعمارستیزی،  ایرانی،  غرب ستیزی  کرد.  الپوشانی 
که  است  طبیعی  و  است  جهانی  سارقان  با  مبارزه 
ولی  باشند.  ناراضی  آن  از  راهزنان  این  همدستان 
افتخار  خود  »غرب ستیزی«  به  میهن دوست  ایرانی 

می کند، زیرا تضمین استقالل کشورش است.
بپرسید  خودفروشان  خیل  این  از  می توانید  شما 
قرارداد اطالع  این  بندهای محرمانه  از  که کدام شان 
توسط  نفت  صنعت  شدن  ملی  از  بعد  که  داشتند 
محرمانه  قرارداد  به  مجدداً  مصدق«  محمد  »دکتر 
»کنسرسیوم« تبدیل شد که روح این عده از بندهای 
نیز  محرمانه آن خبر نداشت و ندارد و حتی امروز 
هلند  و  فرانسه  بریتانیا،  آمریکا،  به  نیستند  حاضر 
محصول  که  کنسرسیوم«،  »قرارداد  انعقاد  مورد  در 
بکنند.  ادبی  اسائه  بود،  مرداد   ۲۸ خائنانه  کودتای 
محرمانه  مواد  از  ایران فروشان  این  از  کدامیک 
دوجانبه  قرارداد  »سنتو«،  »بغداد«،  نظامی  پیمان های 
است  شده  معذب  روح شان  آمریکا  با  ایران  نظامی 
خواهان  غرب،  به  ایران  فروش  این  به  استناد  با  که 
آن باشند که باید جلوی »ایران فروشی« را گرفت. ایران 

برای آنها فروشی نیست،  ادامه در صفحه ۶
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با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر، ماهیت پرولتری حزب تغییر می کند!

۴

محرمانه بودن... دنباله از صفحه ۱
نقد بر محرمانه بودن قرارداد به معنای عدم انعقاد 
قرارداد بطور کلی با چین نیست. مشکل این ایرانیان 
»عقل کل«، که ما به ماهیت آنها اشاره کردیم و در 
ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت، اساساً نه تنها دشمنی 
با هرگونه انعقاد قرارداد، بلکه دشمنی با قراردادهای 
ضد آمریکائی و اسرائیلی است. آنها هوادار »دنیای 
بر گور  آزاد« هستند که در رأس اش آمریکاست و 
کامبوجی،  ویتنامی،  ُکره ای،  چینی،  میلیون ها 
سوری،  عراقی،  ایرانی،  افغانستانی،  اندونزی یائی، 
لبنانی، فلسطینی، یمنی، مصری، لیبیائی، کنگوئی 
و... بنا شده است. »دنیای آزاد« این اپوزیسیون ایرانی، 
ایران  مصالح  »چانکایچک «هاست،  هوادار  که 
نیست، اسارت ایران است، زیرا تمام تاریخ و تجربه 
خلق های ایران و جهان را در مورد این »دنیای آزاد« 
نابودی  به  را  ایران  که  غرب،  غارتگر  امپریالیسم  و 
کشانده بود، آگاهانه نفی می کند. اطالعاتی که در 
این زمینه به علّت محرمانه بودن قرارداد به نظر افکار 
اساس  بر  و  ناکافی  اطالعات  عمومی رسیده است، 
جهان  خبرگزاری های  حتی  است.  گمان  و  حدس 
کنند  منتشر  زمینه  این  در  اسنادی  نتوانسته اند  نیز 
حتی  که  خبرگزاری ها،  این  باشد.  استناد  قابل  که 
حمایت آشکار و پنهان سازمان های جاسوسی غرب 
سازمان ها  این  اطالعاتی  منبع  و  می کشند  یدک  را 
به  حالت  بهترین  در  آنهاست،  تبلیغاتی  خوراک 
استناد  آفریقائی  ممالک  با  چین  مشابه  قراردادهای 
می کنند که تازه در مورد آنها نیز به علت محرمانه 
بودنشان اطالعات کافی در دست ندارند تا در اختیار 
این  بر  قرار دهند. عالوه  افکار عمومی مردم جهان 
ماهیت  به  توجه  با  نیز  »اطالعاتی«  و  ادعاها  چنین 
که  نیست  معلوم  آنها  عوام فریبانه  و  دروغ گویانه 
صحیح و قابل استناد باشند. ولی در میان اپوزیسیون 
بررسی  و  تحقیق  واژه های  که  ایران،  خودفروخته 
سرسپرده  مشتی  هستند،  بیگانه ای  کلمات  علمی 
که  مشغول اند  یقه درانی  به  اسرائیلی   - آمریکائی 
با  »استعماری«  قراردادهای  این  زوایای  تمام  از  گویا 
با تبلیغات دروغ و هوچی بازی نژادپرستانه  خبرند و 
از  که  را  میهن پرستی  ایرانیان  می کنند  تالش 
اسالمی  جمهوری  رژیم  فساد  بی قانونی،  تبهکاری، 
آنها  و  داده  فریب  است،  رسیده  لب  به  جان شان 
و  چین  با  ایران  همکاری  بر ضد  کرده  به صف  را 
روسیه و در آینده شاید با هندوستان بشورانند، تا راه 
ورود غارتگران جهانی، مانند زمان شاه، به ایران باز 
استعمار جمعی  به مظهر  ما مجدداً  گردد و کشور 
بدون  یا  و  با  که  گردد  بدل  غرب  امپریالیست های 
به خاطر  ما  ایران را غارت می کردند. حزب  قرارداد 
قراردادهای محرمانه  نمی آورد که غرب »دموکرات« 
آفریقائی  ممالک  با  جمله  از  خویش  استعماری  و 
را بدون کم و کاست منتشر کرده باشد. هم اکنون 
با  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر  چین  دولت 
بیش از ۵۰ کشور جهان »مشارکت جامع« نظیر سند 
»مشارکت  یا  و  راهبردی«،  »مشارکت  سند  ایران،  با 
امضاء  سند  است.  کرده  منعقد  جامع«  استراتژیک 
شده با ایران نازل ترین سطح اسناد منعقد شده است. 
استرالیا،  کانادا،  آمریکا،  نام  کشورها  این  میان  در 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا، اتحادیه اروپا، 

جنوبی،  آفریقای  الجزایر،  ترکیه،  هند،  لهستان، 
با ده ها  اتحادیه آفریقا، یونان و سریالنکا و... همراه 
کشور دیگر به چشم می خورند. آیا مضحک نیست 
که ما مدعی شویم کشور چین سر همه این کشورها 
گذارده  کاله  خویش  سحرآمیز  قراردادهای  با  را 
قراردادهای  آنها  همه  با  شویم  مدعی  یا  و  است؟ 
عادالنه بسته و تنها با ایران قرارداد استعماری منعقد 

نموده و سر ما را کاله گذارده است؟ 
عملکرد  جهانی  بانک  بررسی های  مطابق 
سرمایه گذاری خارجی چین در کشورهای در حال 
توسعه و کم توسعه در مجموع مثبت بوده و توانسته 
یاری  میزبان  کشورهای  اقتصادی  توسعه  به  است 
خود  که  است  جهانی  بانک  اعتراف  این  رساند. 
به  غرب  جهانی  امپریالیسم  نفوذ  ابزارهای  از  یکی 
شمار می آید و نمی توان مدعی شد در مورد چین 
می داند  آگاه  بشریت  دارد.  راست گوئی  به  تعصب 
که استعمار غرب، آفریقا و ممالک »دنیای سوم« را 
با  اساساً  آنها  است.  کشانده  فالکت  و  فقر  قعر  به 
نمی بستند، سربازان خویش  قراردادی  فقیر  ممالک 
را  ممالک  این  ثروت های  تا  می داشتند  گسیل  را 
بربایند و از آنها برده بگیرند. کجا بودند این منتقدان 
آفریقا  غربی  استعمارگران  که  زمانی  اسالف شان  و 
چنین  این  حاال  که  می برند  و  می بُردند  یغما  به  را 
ثروت های  »غارت  و  آفریقا  در  چین  حضور  برای 
ممالک  تمام  می ریزند؟  تمساح  اشک  آفریقائی«ها 
از  کرده اند،  امضاء  قرارداد  چین  با  که  آفریقائی، 
این  و  می گویند  سخن  خود  پیشرفت  و  توسعه 
غربی  و  اروپائی  استعمارگران  رخ  به  را  پیشرفت ها 
می کشند. آیا این کشور چین بود که الجزایر را به 
خاک خون کشید و »پاتریس لومومبا« را در کنگو 
اپوزیسیون دست  آنوقت  اسید حل کرد؟  در ظرف 
ایران طوری سخن می گوید  راستی و دست »چپی« 
طویل المدت  قرارداد  یک  تنها  جهان  در  گویا  که 
ما  کشور  غارت  برای  ایران  با  هم  آن  و  شده  بسته 
بوده است. بر این همه تحریف و هوچی بازی و نفی 
واقعیات و ارزیابی »منصفانه« چه نامی جز ریا، دروغ 
و تزویر می توان نهاد؟ فراموش نکنیم که در قبل از 
انقالب ایران، شاه بود که تصمیمات اش قرارداد بود 
و از متن آنها کسی خبر نداشت. انقالب ایران به این 
وضعیت نابسامان و ایران فروشانه خاتمه داد و ۵۰ هزار 
قضائی  مصونیت  با حق  آمریکائی  نظامی  مستشار 
سمع شان  استراق  دستگاه  با  همراه  )کاپیتوالسیون( 
نه ۵  را - درست خوانده اید  )شنود( در مرز شوروی 
هزار نفر مأموران حفاظتی، بلکه ۵۰ هزار نفر نظامی 
آمریکائی با حق مصونیت قضائی - همراه با شبکه 
جاسوسان موساد و سیا و سازمان های امنیتی ممالک 
فعال  ایران  آزادی خواهان  سرکوب  در  که  غربی، 
قیام  آیا  ریخت.  بیرون  همیشه  برای  ایران  از  بودند، 
مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بر ضد کاپیتوالسیون شاه را 
فراموش کرده اید؟ آیا خوانندگان میهن پرست ایرانِی 
عالقمند به سرنوشت کشورشان؛ به خاطر می آورند 
که این عده مخالفان بستن قرارداد با چین، به قرارداد 
در  ولی  کرد،  خدشه دار  را  ایران  منافع  که  »برجام« 
آنها  باشند؟  گرفته  ایرادی  بود،  غرب  منافع  خدمت 
با هر نوع قراردادی که ایران در اثر ضعف خود، با 
غرب ببندد و به آن ها امتیاز بدهد و منافع و مصالح 

از  تارانده  غارتگران  این  منافع  پای  در  را  ایران  ملی 
ایران، قربانی کند، موافق اند.

چینی ها برای ممانعت از خرابکاری غرب و رقابت در 
بازارهای جهانی، آنطور که بیان کرده اند بر محرمانه 
بودن این قراردادها تأکید می ورزند. ناگفته نماند که 
همه ممالک جهان به ویژه جهان امپریالیستی و در 
قراردادهای  تمام  اسرائیل  و  اروپا  آمریکا،  رأس شان 
تبصره های  با  یا  و  می بندند  محرمانه  یا  را  خود 
محرمانه همراه می کنند، به طوری که یا در پارلمان 
آنها مطرح نمی گردد و یا در کمیسیون های متعدد 
این  از  بخش هائی  می گردند.  »مفقود«  اعتماد  مورد 
بندهای محرمانه تنها در کمیسیون های ویژه امنیت 
در  می گیرند.  قرار  نظر  اظهار  و  بحث  مورد  ملی 
حاکمه  طبقه  برای  که  قراردادهائی  آن  حقیقت 
این کشورها جنبه حیاتی دارد؛ هرگز وابسته به رأی 
حق  از  مردم«  »نمایندگان  و  نمی گردد  پارلمان ها 
از  یا حسابگرانه  و  کرده  اظهارنظر خود صرف نظر 
اسامی  فهرست  در  قرارگرفتن  برای  مُضّر  نظر  ابراز 
به خاطر  پرهیز می کنند.  بعدی  انتخابات  نامزدهای 
نظایر  و  آمریکا  و  بریتانیا  نظیر  ممالکی  که  آوریم 
آنها چند ده سال بعد از اقدامات محرمانه و از باالی 
سر پارلمان های این کشورها به انتشار اسناد محرمانه 
خویش برای استفاده تاریخ نویسان و... دست می زنند. 
اعتراف  اسناد  این  بودن  محرمانه   به  حتی  آنها 
می کنند. و ما از ایرانیان مخالف می پرسیم؛ در کدام 
مورد  در  هلند  یا  و  فرانسه  آمریکا،  بریتانیا،  پارلمان 
کودتای خائنانه و ضد ملی ۲۸ مرداد بحث شده و 
نمایندگان آن به اتخاذ تصمیم دموکراتیک مبادرت 
کرده اند؟ در این زمینه می توان نمونه های فراوان برای 
نوکرصفتی  یا  و  فراموشی  بیماری  به  که  کسانی، 
دچار شده اند، نقل کرد. باز هم فراموش نکنیم که 
 ۱۰۰ حدود  حجمی  دارای  قراردادها  این  از  بسیاری 
زبان ویژه  با  بیش ترند که  یا حتی  و  تا ۲۰۰ صفحه 
اصلی  متن  و  نوشته شده اند  و حقوقی  دیپلماتیک 
آنها به زبان انگلیسی است، که باید با حفظ اصالت 
مطالعه  و  برگردانیده  ملی کشورها  زبان  به  مضمون 
شود. »نمایندگان مردم« نه وقت مطالعه آنرا در عمل 
با کار  بتواند حتی  دارند و نه کارشناسی الزم را، تا 
شبانه روزی و بحث های کافی به جزئیات این مسایل 
اپوزیسیون  از  برای آن بخش  این واقعیات  بپردازند. 
اگر  ایران، که در ممالک غرب زندگی کرده اند - 
کمی خود را با سیاست درگیر نموده باشند - ، مثل 
روز روشن است. هر روزی که می گذرد این نمایش 
این  رسمی  روزنامه های  که  شاهدند  و  می بینند  را 
بودن  حیاتی  به  که  قراردادهائی،  مورد  در  ممالک 
آنها اعتقاد دارند، از باز کردن دل و روده قراردادها از 
این  زیرا  »دشمن همسایه« خودداری می کنند،  ترس 
خویش  وظایف  به  دست پرورده  و  آزاد«  »مطبوعات 
را  آنها  خبرنگاری؛  آموزِش  مدارِس  در  و  واقف اند 
اقتصادی  چماق  سایه  در  به زیری  سر  به  خوبی  به 
پرورانده اند. چنانچه کسانی در خارج از کادر منافع 
نظام، مقاالت افشاگرانه رقم زنند، یا با سونامی اتهام 
و توزیع اکاذیب و ایجاد فضای مسموم تحت الشعاع 
مجازی  شبکه  از  یا  می گیرند،  قرار  جعلی  اخبار 
مالیاتی،  رویدادهای  اثر  در  یا  و  می گردند  حذف 

مافیائی، سوانح غیرقابل  ادامه در صفحه ۶
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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هیاهوی از غم... دنباله از صفحه ۱
قرارداد را طوری تدوین و تنظیم می کنند که خواست 
این  باشد.  قبول  قابل  طرفین  برای  قرارداد  مفیدبودن 
اساس و روح قرارداد است. اینکه ایران در عمل بتواند 
و  مردم  ملی  عالیق  به  تکیه  کارشناسی،  اقدامات  با 
موفق  مذاکرات  این  در  ما  میهن  به  خدمت  روحیه 
نکند،  یا  و  کند  کسب  بیش تری  امتیازات  و  شود 
از  را  هدفی  چه  که  حاکمیت،  روش  به  بازمی گردد 
دنبال  قرارداد  این  طریق  از  چین  کشور  به  نزدیکی 
جنبه  و  بحث  کردن  مبتذل  این  ما  نظر  به  می کند. 
این  بخواهیم  چنانچه  است،  دادن  آن  به  تهدیدآمیز 
حد  تا  کشور  دو  تاریخ  در  را  مهم  و  راهبردی  اقدام 
تالش جمهوری اسالمی برای بقای خود و جمهوری 
البته  دهیم.  تقلیل  ایران  اسارت  برای  چین  توده ای 
باید  و  ایران مهم است  نقش حاکمیت  میان  این  در 
با سیاست  زیر ذره بین داوری مردم قرار گیرد که آیا 
روشن و داشتن دورنمای راهبردی، و شناخت به اینکه 
این خواست  برای تحصیل  چه می خواهد و چگونه 
عمل می نماید، با تحقیق و تعمق، آمادگی، مطالعه، 
دانشمندان  و  کارشناسان  از  استفاده  همه جانبه نگری، 
مذاکرات  این  در  دوراندیشی  و  عرصه ها  کلیه  در 
زمام  اینکه  یا  و  شود  چینی  طرف  با  گفتگو  وارد 
ایرانیان  خود را در اختیار طرف چینی قرار می دهد. 
ایران  ترقی  و  پیشرفت  خواهان  که  میهن دوست، 
دشمنان  با  قرارداد  این  به  برخوردشان  نوع  هستند، 
ایران، که نقاب وطن پرستی به چهره زده، ولی تا مغز 
ایرانی  دارد.  تفاوت  هستند،  بیگانه  نوکر  استخوان 
بر  می کند  تالش  کیاست  و  منطق  با  وطن دوست 
را  قبولی  قابل  کلی  خطوط  که  قرارداد،  این  اساس 
طرح کرده است، بیش ترین سود را از آن کسب کند 
با توجه  پیشنهاد می کنند  از حمایتی که چینی ها  و 
شود.  صاحب  را  مزیت ها  بیش ترین  ایران  منافع  به 
از  تمام جهان  در  و  همه کشورها  برای  سیاست  این 
مشخص  طور  به  اینکه  برخوردارند.  یکسانی  اعتبار 
حد  چه  تا  اسالمی  سرمایه داری  جمهوری  رژیم 
از  ممکن  حد  تا  بتواند  تا  دارد  شایستگی  و  توانائی 
این پیشنهادات به نفع مردم ایران استفاده کند، مسئله 
جداگانه  بحث  به  آن  سر  بر  باید  که  است  دیگری 
تا به مطالبی  بهانه ای کرد  دست زد و نه آنکه آن را 
خارجی  وجود  اساساً  که  کرد  استناد  توافقنامه  در 
برخورد  بدون  شایعه  پخش  و  دروغ گوئی  با  ندارند. 
علمی و مشخص، خدمتی به مصالح ایران نمی شود 
کرد، بلکه تأیید نادانی و یا افتخار به نوکری آمریکا 
و اسرائیل و دشمنی آنها با ایران است. این »ایرانی«ها، 
ما  که  گوناگون،  تاریخی  علل  به  را  ایران  حاکمیت 
می دهند  قرار  هجوم  مورد  پرداخت،  خواهیم  آن  به 
ایران  حقوق  از  نمی تواند  چین  مقابل  در  گویا  که 
منافع و مصالح  به ضرر  با چین  دفاع کند و مذاکره 
این  شایستگی  و  هرگونه صالحیت  آنها  است.  ایران 
رژیم برای مذاکره با طرف چینی را نفی می کنند. با 
منطق این گروه معلوم نیست که چرا این حاکمیت 
بی عرضه و فاقد صالحیت و فاقد شایستگی، از این 
با  تا  است  برخوردار  عالی  خصوصیت  و  صالحیت 
ایران  خورده  سوگند  دشمنان  که  اسرائیل،  و  آمریکا 
برای  سودآور  و  مناسب  قراردادهای  انعقاد  به  هستند 
روشن  ما  حزب  برای  منطق  این  شود؟  موفق  ایران 

 - آمریکائی  نمایندگان  که  پذیرفت  باید  یا  نیست. 
اسرائیلی طرف گفتگوی احتمالی با ایران، از بالهت 
سرمایه داری  جمهوری  فریب  و  برخوردارند  عمیق 
برای  که  پذیرفت  باید  یا  و  می خورند  را  اسالمی 
افراد سرسپرده، منافع و سرنوشت ایران به بهانه وجود 
جمهوری اسالمی اساساً مطرح نیست. آنها با هرگونه 
تا  ایران،  با  قرارداد  انعقاد  هرگونه  با  و  سرمایه گذاری 
حتی  است،  کار  سر  بر  کنونی  حکومت  که  زمانی 
صد  ناکرده«  »خدا  نکبت بار  حکومت  این  عمر  اگر 
آنها  زعم  به  ایران  مخالف اند.  بکشد،  طول  هم  سال 
حق ندارد به انعقاد قرارداد بپردازد و یا حتی نفتش را 
بفروشد، زیرا با منطق کاذب این عده، پولش به جیب 
این عده گویا  برای  منفور اسالمی می رود.  جمهوری 
فقط پولی که به کیسه اسرائیل و آمریکا برود حالل 
قعر عصر  به  ایران  است  آن ها گرامی تر  برای  است. 
حجر برود و مردم اش علف بخورند تا اینکه احساسات 
این  نشود.  جریحه دار  اسرائیل  و  غرب  »بشردوستانه« 
عده با انعقاد هر نوع قرارداد با چین مخالف اند و آن 
وقت معلوم می شود که نیت دروغ گوئی و یا ماهیت 
انتقاد آنها از قرارداد مشترک با چین اساساً خود نفس 
آنها  واقع بینانه مضمون آن.  مطالعه  نه  و  بوده  قرارداد 
تنها به صرف وجود رژیم جمهوری اسالمی در ایران 
مخالف  قرارداد،  تعیین کننده  طرف  یک  عنوان  به 
آن قرارداد هستند. آنها ظاهراً بر این نظرند تا موقعی 
مسند  بر  ایران  در  اسالمی  که جمهوری سرمایه داری 
حکومت نشسته است، ایران حق انعقاد هیچ قراردادی 
یاوه گوئی و  به  منطق  این  است که  طبیعی  ندارد.  را 
و  آنها  به  برخورد  در  رژیم  این  مخالفاِن  دهان  بستن 
اتخاذ سیاست روز برای ادامه فعالیت خود می انجامد. 
و  مسئول  ایرانی  عنوان  به  ما  نیست که  آیا خنده دار 
ما  به سرنوشت کشورمان مدعی شویم که  عالقه مند 
تا زمانی که در ایران طبقه کارگر بر سر کار نیامده 
و حکومت کمونیستی مستقر نکرده است، با انعقاد 
این کمونیست های  به  باید  قراردادی مخالفیم؟!!.  هر 
ایران گفت  به  آمریکائی و هواداران تحریم و تجاوز 
و  آیند  کار  سر  بر  زحمتکشان  ایران  در  اگر  که 
شود،  کمونیستی  و  انقالبی  ایران  وقت  حکومت 
و  شدید تر  اقتصادی  محاصره  در  ایران  تازه  آنوقت 
کشوری  هیچ  و  گرفت  خواهد  قرار  شدیدتر  تحریم 
حاضر نیست با ایران قرارداد عادالنه و انقالبی امضاء 
کند. آیا نمونه شوروی سوسیالیستی، کوبا، جمهوری 
فراموش  و...  نیکاراگوئه  ونزوئال،  کره،  دموکراتیک 
باشد  باید مغزها کوچک و محدود  کرده اید؟ چقدر 
تا بتواند به این نتایج پوچ نایل شود که سرنوشت هر 
قراردادی را در ایران به سرنوشت حکومت کمونیستی 
آینده گره زند. تروتسکی هم از این اظهار فضل های 
فضل های  اظهار  این  ولی  است.  نکرده  خنده آور 
»کمونیستی« برای فریب مردم ایران به خاطر تمکین 
از آمریکا و اسرائیل تبلیغ می شود و ربطی به انقالبی، 
چپ و یا کمونیسم ندارد.ولی حتی این فرضیه حزب 
این  زیرا  باشد،  اندازه کافی گویا  به  نمی تواند  نیز  ما 
»برجام«  قرارداد  وقتی  »انقالبیون«  و  »میهن پرستان« 
اقتصادی  نمایندگان  هیئت های  سیل  و  شد  امضاء 
فرانسه  از جمله، آلمان،  اروپا  دولت ها و کنسرن های 
و ایتالیا به ایران جاری گشتند و قراردادهای محرمانه 
اپوزیسیون  این  صدای  بستند،  ایران  با  آبی  و  نان  پُر 

جمهوری  به  انتقاد  پرچم  و  نیامد  در  خودفروخته 
اسالمی را برنیافراشتند و حتی به رقاصی و پایکوبی 
مشغول بود. آنها وقتی ناراحت شدند که شاهد گشتند 
فرانسه  امپریالیسم  منافع  از  »توتال«  فرانسوی  شرکت 
چشم پوشید و ایران را ترک نموده و به زیر قراردادش 
امپریالیسم غرب  منافع  بیش تر  قراردادها  آن  زیرا  زد. 
این  که  هم  زمانی  را.  ایران  تا  می کردند  تأمین  را 
به دستور  و  امضاهای خود زده  زیر  به  امپریالیست ها 
خود  قراردادهای  اجرای  از  آمریکا،  سرکرده شان، 
دست  خودفروخته  اپوزیسیون  این  باز  زدند،  سرباز 
اعتراضی  نمایشات  به  آنها  برضد  و  نزد  اعتراض  به 
آلت  و  تهی مغز  اپوزیسیون  این  شعار  نشد.  متوسل 
باید  را  ایران  که  است  این  ایران  در  امپریالیسم  فعل 
از همه سازمان های جهانی بیرون کرد، ورزش ایران را 
تحریم نمود و تحریم اقتصادی و سیاسی آمریکا را با 
تکمیل  آنها  پیشنهادی  تحریم های  از  شدیدتری  نوع 
کرد، تا اتهامی برای نقض موازین بین المللی به دامن 
نام  به  چیز  همه  و  نچسبد  آنها  محبوب  آمریکای 
اپوزیسیون ایران تمام شود. آنها هوادار رژیمی در ایران 
هستند که فقط با آمریکا و اسرائیل قرارداد محرمانه 
و اسارت آور ببندد. مانند تمام قراردادهای محرمانه ای 
دنیا  غالب کشورهای  بود.  بسته  آنها  با  شاه  رژیم  که 
نیستند و  ایران قدرتمند  منطقه خواهان  به ویژه در  و 
همه این ممالک برای منافع خود فعالیت می کنند و 
فرقی میان چین و آمریکا نیست.  این نظر ماهیتاً  از 
فقط  و  نسوخته است  ایران  برای  هیچ کشوری دلش 
دلش برای منافع خودش می سوزد، از جمله کشورهای 
اسرائیل،  و  صنعتی  اروپای  آمریکا،  نظیر  جنایتکاری 
این واقعیات را  استعماری آنها  تاریِخ  که تمام تجربه 
به نمایش گذارده است.  نیستند،  برای آنها، که کور 
اینکه مطبوعات و بلندگوهای آنها فریاد ازدست رفتن 
ایران را سر داده اند و مُشتی دشمنان ایران و برخی افراد 
ناآگاه را نیز به جلوی گاری تبلیغاتی خود بسته اند، 
حفظ  برای  نگرانی  یا  و  آنها  بشردوستی  از  ناشی 
استقالل ایران، تقویت صنایع داخلی ایران، قدرتمندی 
ایران، که مقام شایسته خود را در منطقه داشته باشد، 
برای  که  است  بختی  بابت  از  آنها  نگرانی  نیست. 
سیاست های  علت  به  شاه  زمان  مانند  ایران  غارت 
مردم  حقوق  نقض  و  قلدری  و  تحریمی  جنایتکارانه 
ایران  انقالب  آنها  داده اند.  دست  از  جهان  در  ایران 
را  ایران  آزادی  و  استقالل  و دشمن  نوکر  شاه  که  را، 
ایرانی  به  و  نمی شناسند  رسمیت  به  کرد،  سرنگون 
عالقمندند که مظهر استعمار جمعی باشد و بتوانند 
منابع کانی آن را بدون نظارت و آمار و حتی قرارداد، 
کیسه کیسه از ایران مخفیانه بدزدند و ببرند و مردم 
اورانیوم  منابع  دارای  که کشورشان  ندانند  حتی  ایران 
ایرانی  و  می خواهند  شاه  مجدداً  ایران  در  آنها  است. 
و  باشد  امپریالیست ها  جمعی  استعمار  مظهر  که 
نقض  با  اعدام  و  شکنجه  زندان،  سرکوب،  کنار  در 
حقوق بشر و اعمال حکومت مطلقه منافع امپریالیسم 
آنوقت  کند.  تأمین  حجاب  بدون  یا  و  حجاب  با  را 
این  است.  »متجدد«  و  »ملی«  غرب  نظر  از  رژیم  این 
با  که  است  صهیونیسم  و  امپریالیسم  نگرانی  مبانی 
از  برای  و  آمده اند  میدان  به  عربده ِکشی  و  تبلیغات 
دست رفتن منافع خود اشک می ریزند و شیون و زاری 

راه می اندازند.•
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محرمانه بودن... دنباله از صفحه ۴
و  می گردند.  حذف  مبارزه  صحنه  از  پیش بینی   
گروه های  دست  به  سرنوشت شان  و  کار  سرانجام 
تروریستی می افتد که آنها و یا خانواده آنها را ترور 
یک  ملی  منافع  ما  نظر  به  که  است  این  می کنند. 
یا  و  انتخابی  نمایندگان  تصمیم  به  فقط  را  کشور 
»انتخابی« نمی شود موکول کرد و آن را تعیین کننده 
ابراز نظر قطعی قرار داد. مسئله  برای  تنها معیار  و 
و  نسبی  صورت  به  باید  را  قراردادها  محرمانه بودن 
نیز روشن  ما  برای  تحلیل مشخص طرح کرد، زیرا 
و  ایران  قرارداد  مفاد  اطالع دهی  به  نیازی  که  است 
چین به آمریکا و اسرائیل نیست و هر کشوری باید 
یا  مفید بودن  حقانیت،  مورد  در  کند.  پرهیز  آن  از 
مقتضی بودن یک قرارداد، آن هم در شرایط کنونی 
و  داد  قرار  نظر  مد  را  متعددی  مسایل  باید  جهان، 
پرداخت.  طبقاتی  و  عینی  اظهارنظر  به  همه جانبه 
مورد  در  قضاوت  برای  خوبی  معیار  هوچی بازی 
منافع ملی ایران نیست. برای پرداختن به مضمون و 
کیفیت قرارداد کنونی، که به امضاء رسیده است، 
درون کشور  شرایط  هم  و  جهانی  شرایط  هم  باید 
محرمانه بودن  تنها  نه  و  گیرند  قرار  بررسی  مورد 
می ماند،  باقی  آنچه  این صورت  غیر  در  قراردادها. 
تحریک  و  تشنج آفرینی  دروغ گوئی،  هوچی گری، 
و  نژادپرستانه  و  شونیستی   - ناسیونال  احساسات 
حتی آدم خوارانه ضد چینی توسط دشمنان بی نقاب 

ایران است. •

مخالفت با حراج... دنباله از صفحه ۳
است؛  این  واقعیت  شود.  فروخته  غرب  به  اینکه  مگر 
ایران تاکنون قرارداد چشم گیر و راهبردی با چین امضاء 
نکرده است، ولی همه قراردادهایش با غرب استعماری 
»ایران فروشی«،  این  به  است.  بوده  ایران  فروش  برای  و 
از  پاره ای  و  ندارند  اعتراضی  کاذب  وطن پرستان  این 
باید  اگر  سابق اند.  وضع  به  برگشتن  طالب  حتی  آنها 
در  تیزی  باید شامه  اگر  به جای آورد،  احتیاطی  شرط 
قلب  تپش های  به  باید  اگر  داشت،  غارت گری  مورد 
ایرانی میهن پرست گوش فرا داد، آنوقت باید از انعقاد 
قرارداد با غرب به هراس افتاد و تجربه صدساله اخیر را 
به خدمت گرفت. پس می بینیم که این چین ستیزی 
عمومی  سیاست  به  ندارد  ایران  با  قرارداد  به  ربطی 
ایرانیانی  خودفروشی  به  دارد.  ربط  آمریکا  امپریالیسم 
ربط دارد که خواهان انعقاد قراردادهای استعماری تنها 

با غرب هستند.• 

حکومت »جو بایدن«... دنباله از صفحه ۸
نه  و  آسیائی تباران  که  طوری  به  کرده  ایجاد 
هجوم  مورد  اروپا  و  آمریکا  در  چینی  اتباع  تنها 
مزدوران سفارشی و یا نژادپرستان »سفیدپوست« قرار 
ضدچینی  و  ضدانسانی  سیاست  همین  گرفته اند. 
رواج  خود  ایرانی  جاسوسان  جوجه  پاره ای  میان  را 
داده اند که از ایرانیان می خواهد در ایران به چینی ها 
حمله کرده و آنها را به قتل برسانند. این جاسوسان 
اعتراضی  نمایشات  برای  که  خودفروخته،  و  ایرانی 
ممالک  پاره ای  در  چین  نمایندگی  مراکز  جلوی 
امنیتی آنها  غرب با خواست آمریکا و سازمان های 
ایران در  از کشتار مردم  بسیج شده اند، وجدان شان 
نیست.  معذب  آمریکا  توسط  جنگ  و  تحریم  اثر 
وجدان های این بی وجدان ها شاخک های ضدچینی 
و  کشورشان  مردم  کشتن  و  ایران  تحریم  به  دارند. 
ایران  یا دادن گاز سمی خردل در جنگ تحمیلی 
هزار  ده ها  نابودی  برای  متجاوز  طرف  به  عراق  و 
هموطن ما از طرف آمریکا و غرب مشکلی ندارند. 
وجدان های این بی وجدان ها طبقاتی است. به خاطر 
آوریم که »دونالد ترامپ« بر ضد مسلمانان توئیت 
می نوشت، آنها را از ایاالت متحده آمریکا اخراج کرد 
و یا از ورودشان به آن کشور جلو گرفت. یکی از 
عرصه های فعالیت ترامپ و همدستان اش در سوئد، 
هلند، دانمارک، سوئیس، فرانسه، استرالیا و... مبارزه 
علیه اسالم و حمایت از اسالم ستیزان بود. توهین به 
بود  ابدو« کرده  را »شارلی  مقدسات مسلمانان همه 
و این دشنام ها، توهین و تحقیرها را به جای آزادی 
عقیده جا می زدند و می زنند. سیاست اسالم ستیزی 

ممالک  همه  سیاست های  از  اخیر  دهه  چند  در 
سومالیائی،  آنچنانی  خانم های  بود.  امپریالیستی 
تا  می آوردند  صحنه  به  را  ایرانی  و  عرب  ترک، 
به  شدن  عریان  و  لخت  با  را  خود  عقیده  آزادی 
از  ضدمسلمانی  نهادهای  بگذارند،  فروش  عرصه 
جمله به دست حزب کمونیست کارگری اسرائیلی 
نظیر کلوپ »مسلمانان سابق« را با حمایت مستقیم 
راه  تواب«  و  متنبه  »مسلمانان  برای  صهیونیست ها 
بیاندازند و جهت مبارزه ضداستعماری مردم جهان 
خصوصی  و  جنسی  مجاری  به  کرده  منحرف  را 
بکشانند. به یکباره پورنوگرافی پرچم مبارزه با اسالم 
از کار درآمد. در این عرصه هر آنچه بنویسیم کم 
از کشور  ایرانی هائی که در خارج  است و حداقل 
زندگی می کنند؛ صابون این تحریکات ضداسالمی 
دوران  در  سوئیس  دولت  است.  خورده  تن شان  به 
وجود »کرونا« که اکثریت قریب به ۹۰ درصد از مردم 
ماسک پوششی »کرونا« را بر چهره حمل می کنند، 
حمل کردن نقاب، روبنده، پیچه اسالمی و نظایر آنها 
همه پرسی  یک  توسط  تحریکات  و  تبلیغات  با  را 
در  رسمی  طور  به  قانون  تصویب  و  »دموکراتیک« 
کشور سوئیس ممنوع کرد. آن هم در کشوری که 
تنها ۵۰ نفر در آن کشور حجاب و روبنده اسالمی 
سوئیس  امنیت  مسلمان  زن  نفر   ۵۰ این  آیا  دارند. 
مرکز  که  نیز،  سوئیس  یا  انداخته اند؟!  خطر  به  را 
مافیای جهان است، دارد وظیفه مقدس اسالم ستیزی 
ایفاء  اسالمی  ضد  همگانی  ارکستر  در  را  خویش 
می نماید؟ با این صحنه ها همه ایرانیان در خارج از 
کشور آشنا هستند و هر کس خالف آن را مدعی 
شود، تنها یک شارالتان سیاسی است. ولی بعد از 
روی کار آمدن »جو بایدن« برخورد به مسلمانان دارد 
شکل دیگری به خود می گیرد. وی ممنوعیت های 
»ترامپ« را برچید و یادش آمد که »پاپ اعظم« تا به 
حال به عراق به نزد »آیتهللا سیستانی« نرفته است و 
شیعه ها  و  مسلمانان  با  همکاری  برای  را  دست اش 
دراز نکرده است. »جو بایدن« به یکباره یادش آمده 
در کشور چین در ایالت خودگردان سین کیانگ یا 
تُرکستان شرقی )اویغورستان( خلقی ترک تبار وجود 
بوده و دین اش اسالم است  »اویغور«  نامش  دارد که 
به رسمیت شناخته شده، حقوق  اصوِل  برخالف  و 
بشرش مورد ستم خلق اکثریت »هان« قرار می گیرد 
بیست  از  بیش  می خواهد  چین  دولت  گویا  و 
میلیون مسلمان »اویغور« را در داخل چین مستحیل 
»انسان دوست«  غرب  و  بایدن«  »جو  وجدان  کند. 
دومی  »بگرام«  و  »ابوغریب«  »گوانتانامو«،  اینکه  از 
و  است  معذب  شدت  به  شود،  تأسیس  چین  در 
خواب رفته  به  تاکنون  نهادهای  و  دنیا  مردم  همه 
به  مسلمانان  حقوق  از  فرامی خواند،  را  بین المللی 
ویژه مسلمانانی که در سر راه جاده ابریشم مسکن 
دارند، به دفاع برخیزند. از این تاریخ است که اسالم 
»بایدن«،  فرمان  و  بازیافته  را  خود  سیاسی  اهمیت 
دور  دور،  بعد  به  این  از  موقوف  اسالم ستیزی  که 
اسالم گرائی است، به گوش می رسد. حاال باید پرچم 
حمایت از اسالم را در حمایت از قربانیان چینی ها 
در ایران و اویغورستان و آسیای میانه برافراشت. باید 
اژدهای  یا  و  کرونا«  »ویروس  عنوان  به  را  چینی ها 
زرد ُکشت. آمریکائی، که خودش حدود چهارصد 

یکی  ساله  هزار  چند  تاریخ  به  دارد،  قدمت  سال 
تحقیر  دیده  به  بشریت  تمدن های  قدیمی ترین  از 
نه  این کشور  زیرا حاکمیت وحشی  می کند،  نگاه 
برده  بوئی  از تمدن  نه  و  را می داند  مفهوم فرهنگ 
اعالم  رسماً  ترامپ«  »دونالد  نکنیم  فراموش  است. 
ایران  باستانی  آثار  همه  ایران  به  حمله  با  که  کرد 
را نابود خواهد کرد، کاری که در واقع »جرج بوش« 
در عراق انجام داده بود. این هیوال مردم مسلمان و 
غیرمسلمان منطقه را به نسل ُکشی )پوگروم( بر ضد 
جنگ  از  بخشی  این  و  می کند  تحریک  زرد  نژاد 
روانی ضدچینی امپریالیسم مهاجم غرب در رقابت 
با سوسیال امپریالیسم محتاط چین است. جو بایدن 
مجدداً زمزمه تحریم المپیک آینده در چین را سر 
همه  در  را  چین  با  جنگ  می خواهد  و  است  داده 
دوستی  نماد  باید  که  ورزشی،  زمینه  حتی  زمینه ها 
ملت ها باشد، به پیش برد و از آن تلی از نفرت و 
بسازد. حال چه کسی قدرت  خصومت ضدچینی 
و جسارت آن را دارد که آمریکا را از همه محافل 
جهانی ورزشی به خاطر برهم زدن المپیک و سرباز 
زدن از رقابت های ورزشی جهانی از المپیک بیرون 
کند و یا قهرمانان اش را تحریم نماید؟ آمریکا، که 
با  درستی  به  ورزشکارش  یک  اگر  تا  نیست  ایران 
ورزشکاران  همه  حقوق  که  اسرائیلی،  ورزشکاران 
فلسطینی را نقض کرده و کشورشان را اشغال کرده 
و از ورودشان به محافل ورزشی جلوگیری می کنند، 
تحریم  به  ورزشی اش  جامعه  تمام  ندهد،  مصاف 
دچار شود. رقابت با یک ورزشکار کشور اشغالگر 
برهم  در  رقابت  ولی  دارد،  ُجرم  فلسطینی  ضد  و 
زدن المپیک جهانی مجاز است. به این می گویند 
گردن ِکشی و قلدری و منطق امپریالیستی در جهان، 
آمریکا  بزنند.  دهنه  آن  به  باید خلق های جهان  که 
ویژه  به  و  جهان  در  جنگ افروزی  و  تشنج  مسئول 
در خاورمیانه است. آمریکا کشوری است که امنیت 
شوم  با حضور  و  است  زده  برهم  را  منطقه  و  ایران 
نکبت  منطقه  خلق های  برای  فقط  منطقه  در  خود 
با حضور  با خود می آورد. خطر جنگ و درگیری 
افزایش پیدا  نظامی و تهدیدآمیز آمریکا در منطقه 
و  بازگردد  خود  کشور  به  باید  آمریکا  است.  کرده 

جائی در منطقه ندارد. »یانکی گو هوم«•
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امپریالیسم آمریکا باید خاک عراق و منطقه خاورمیانه را ترک کند! 
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شرایط جهانی... دنباله از صفحه ۸
آنها از سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، قرارداد 
با  اقتصادی  دوجانبه  قرارداد  پاریس،  محیط زیست 
قرارداد  کانادا،  و  مکزیک  با  مشترک  قرارداد  اروپا، 
منع گسترش سالح های هسته ای، کنوانسیون حقوق 
بشر، احترام به حق حاکمیت کشورها و ده ها تعهد 
و  اعتراض  مورد  و  شده اند  خارج  دیگر  بین المللی 
صحبت  زور  زبان  با  زیرا  نیستند،  بین المللی  فشار 
پیشگیرانه،  اقدامات  با  کرده اند  تهدید  و  می کنند 
و  پیشرفت  از  می دانند،  خود  جدید  آئین  آنرا  که 
تکامل سایر کشورها، که می توانند برای آمریکا در 
آینده خطرناک شوند از هم اکنون با قلدری نظامی 
و اقتصادی جلومی گیرند. یعنی امپریالیسم آمریکا 
سراسر  در  است  آماده  کرد،  عراق  در  که  را  کاری 

جهان انجام دهد.

آن  به  نیست  توخالی  تهدید  فقط  آمریکا  سخنان 
پرتاب گلوله های  در جهان عمل کرده و می کند. 
آلوده به مواد رادیوآکتیو در یوگسالوی، افغانستان و 
عراق از درجه توحش این کشور حکایت می کند 
برای  محیط زیست  آلوده کردن  و  آدم ُکشی  با  که 
میلیاردها سال آینده تفاله های اتمی خود را از بین 
برای  تهدید  بزرگ ترین  آمریکا  امپریالیسم  ببرد. 
و  انسان ها  آسایش  و  جهانی  صلح  برای  بشریت، 
خطری جدی برای تمامیت ارضی و حق حاکمیت 
حاکمیت  این  هست.  نیز  ایران  ما  کشور  ملی 
دالر،  میلیارد    ۸۰۰ با  برابر  تقریبا  بودجه ای  متجاوز 
که بودجه ای جنگی است، به تصویب رسانده است 
امنیت  سازمان های  بودجه های  از  صرف نظر  این  و 
و فضائی و جاسوسی این کشور است. بودجه های 
سعودی،  عربستان  نظیر  دیو  این  متحدان  نظامی 
باید به حساب آورد.  اروپا، اسرائیل و... را جداگانه 
این امپریالیسم جهان را به لبه پرتگاه مرگ و نیستی 
تارانده است و نماد دنیای اسارت و چپاول به معنای 

واقعی است.

ایران رانده شده  از  امپریالیسم، که خوشبختانه  این 
و نوکر دست به سینه خود »محمد رضا شاه« را در 
منطقه از دست داده است، می خواهد به هر قیمت، 
جنبه  که  منطقه،  به  مجددا  ایران،  نابودی  حتی 
راهبردی برای مبارزه با رقبا و منافع اش دارد، بازگردد 
و از این جهت از هیچ کوششی برای تشنج آفرینی 
در منطقه و جنایاتی که در افغانستان، عراق، یمن 
این  نیست.  رویگردان  می شود،  و  شده  مرتکب 
امپریالیسم مستمراً به خاک ایران تجاوز کرده و به 
تحریک مشغول بوده و داعش دست پرورده خویش 
ایرانی  تروریستی  نیروهای  همچنین  و  سوریه  در 
و  داده  کیش  ایران  سمت  به  را  خود  دست پرورده 

می دهد.•

شامل  همکاری  این  چین  و  ایران  همکاری  ساله 
امنیتی،  ایمنی،  طرح های  اجرای  و  سرمایه گذاری 
علمی،  اقتصادی،  کشاورزی،  فرهنگی،  دفاعی، 
جهان گردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی 
سالمت  و  بهداشت  تجارت،  ارتباطات،  فناوری  و 
عرصه های  تمام  تقریباً  کالم  یک  در  می گردد. 
حیات جامعه ایران را دربرمی گیرد. در عوض ایران 
تخفیف های ویژه برای فروش نفت برای چین قائل 
درصد   ۳۲ تا  گزارش ها  پاره ای  برابر  که  می شود 
بهای  به  نسبت  نفت  بهای  سوم  یک  حدود  یعنی 
تنها  قیاس  این  البته  تعیین شده است.  پایه جهانی 
ارزش  حاوی  مخالفان  تبلیغات  و  تئوریک  نظر  از 
است؛ ولی در شرایط فعلی از نظر عملی و واقعی 
فاقد اهمیت برای ایران و مردم میهن ما خواهد بود. 
و  آمریکا  غیرقانونی  فشار  با  که  سال هاست  زیرا 
اسرائیل، ایران در عمل حق فروش نفت خود را در 
جهان نداشته بهای پرداخت شده آن در بانک های 
زیر نفوذ آمریکا مسدود و یا مصادره شده و یا اینکه 
محاسبه  امکان  و  دورنما  بدون  است  مجبور  ایران 
درازمدت  برنامه ریزی  به  قادر  اینکه  بدون  اقتصادی، 
فروش  با  باشد،  اقتصادی خود  اهداف  تدوین  برای 
نفت قاچاق با همین تخفیف ۳۲ درصد و از جمله 
نیز  را  مضاعف  این خطر  و  کند  موافقت  چین  به 
ناوگان  جانب  از  ایران  نفت کش های  که  بپذیرد 
متوقف  بین المللی  آب های  در  آمریکا  دریائی 
شده، نفت اش به نفع آمریکا تخلیه گشته و مصادره 
گردد. آیا نگرانی ایرانیانی که بر قراردادهای خائنانه 
رژیم  آخر  روز  تا  نفت«  »کنسرسیوم  و  »دارسی« 
نوکری  به  نیز  امروز  تا  و  گذاشتند  صحه  گذشته 
»دنیای آزاد« افتخار می کنند، از بابت این تخفیف 
ا. به چین مضحک نیست؟ دل آنها برای  رژیم ج. 

آمریکا می سوزد و نه ایران.•
ادامه دارد

جایگاه سوسیال امپریالیسم... دنباله از صفحه ۸ 
مارگزیده  مردم  خارجی  ضد  و  ملی  احساسات  از 
که  بخشی،  همان  می کنند،  سوء استفاده  ایران 
و  موساد  سیا،  امنیتی  منابع  درآخورهای  سرش 
تبلیغات  و  یا غرب زدگی  و  بوده  سعودی  عربستان 
است،  نفوذ کرده  استخوان اش  مغز  تا  صهیونیستی 
عینی  و  خرابکاری  موقعیت  چقدر  می دهد  نشان 
است  مساعدتر  آمریکا  به دست  ایران  نابودی  برای 
تا در دست چین. خطری که ایران را بالفعل و بالقوه 
نیست،  چین  امپریالیسم  سوسیال  می کند،  تهدید 
و  غارت گری  صابون  که  آمریکاست  امپریالیسم 
با  همراه  ایران  مردم  تن  به  وی  خونریزی  و  چپاول 
مستمراً  اخیر  سال  صد  در  بریتانیائی  استعمارگران 
ایرانی های  هیاهوی  با  دیگر  و  است  خورده 
نیست.  کتمان  قابل  خیانت  تاریخ  این  خودفروش، 
حق  ارضی،  تمامیت  که  نیست  چین  کشور  این 
و  تهدید می کند  را  ایران  ملی و حقوق  حاکمیت 
ایران صحبت می  با  نژادپرستان و زورگویان  با زبان 
تبهکار  امپریالیسم  آزاد«،  »دنیای  رهبر  این  نماید، 
جهانی آمریکاست، که به خود اجازه تحقیر سایر 
ملل را می دهد. این واقعیتی است که ما در دنیای 
کنونی و در منطقه با آن روبرو هستیم و امنیت تمام 
مردم منطقه را به خطر انداخته است. این امپریالیسم 
آمریکاست که ایران را محاصره اقتصادی، سیاسی 
و نظامی کرده است و برای خرابکاری چمدان های 
پخش  خودفروخته  اپوزیسیون  میان  خارج  در  پول 
می کند. اروپای متحد نیز در کنار آمریکا علی رغم 
ایستاده  متحد  عنوان  به  آمریکا  با  تضادهایش  همه 
است. تمام ارتجاع منطقه در کنار امپریالیسم آمریکا 
قرار داشته و کشور ما را شبانه روز تهدید می کنند.

اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد و بخواهد 
اوضاع جهان و منطقه را واقع بینانه و بدون تعصب 
که  چین،  کشور  که  می شود  متوجه  کند،  بررسی 
هّم و غّم خود را محدود به افزایش قدرت اقتصادی 
در محیطی خارج از تشنج قرار داده است، خطری 
صلح  حفظ  نیست.  جهانی  صلح  برای  بالفعل 
رفع  برای  تالش  تشنج زدائی،  و  آرامش  ایجاد  و 
اختالفات کشورها در سراسر جهان و به ویژه منطقه 
عبور جاده ابریشم بخش مهمی از سیاست راهبردی 
فعلی چین است، زیرا این سیاست در لحظه کنونی 
ایران  با  به نفع منافع چین می باشد و در این زمینه 

دارای منافع و حقوق مشترک است. 
»وانگ یی«، وزیر امور خارجه چین، برای دستیابی به 
امنیت و ثبات در منطقه با یک ابتکار ۵ ماده ای وارد 
خاورمیانه شده است. چین قصد دارد ضامن ثبات و 
میانجی در تقریباً همه درگیری های خاورمیانه، حتی 
برای فراهم آوردن محل جهت گفتگوهای مستقیم 

بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در پکن باشد. 
 ۲۵ قرارداد  در  شده  منتشر  کلی  نکات  اساس  بر 
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سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نشريه اي که در دست داريد، زبان مارکسيست - لنينيست هاي ايران است. »توفان«، نشريه »حزب کار 
ايران«، حزب طبقه کارگر ايران است. اين زبان براي هرچه رساتر شدن به ياري همه کمونيست های 

صديق، چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد. 
نظريات و پيشنهادات خود را براي ما ارسال داريد. ما را در جمع آوري اخبار، اسناد و اطالعات از ايران 
و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستي حمايت کنيد. به ما کمک مالي برسانيد، زيرا 
ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم جزئي باشند، نيازمنديم. 

در توزيع اين نشريه ما را ياري رسانيد. 

دست امپریالیسم و متحدانش از ایران کوتاه باد!

توافن
No. 254 May. 2021

Workers of all Countries, unite!

Toufan

Central Organ of the Party  
of Labour of Iran

شرایط جهانی را چگونه 
باید ارزیابی کرد؟

و  قدرتمند  امپریالیسمی  آمریکا  امپریالیسم 
نظر  از  چه  جهان  امپریالیسم  قدرتمندترین 
دیپلماتیک،  سیاسی،  اقتصادی،  نظامی، 
فرهنگی و ایدئولوژیک است. این امپریالیسم 
که  خویش،  بی پشتوانه  دالرهای  قدرت  با 
می کند،  چاپ  تجدید  بی حساب  مرتب 
ثروت  انتقال  برای  را  جهان  مردم  جان  شیره 
کنترل  و  می مکد  زالووار  آمریکا  به  آنها 
در  را  جهان  ارزی  و  تجاری  مالی،  ارتباطات 
این  است.  گرفته  خویش  انحصاری  قبضه 
ابزار  با  مایشاء  فعال  عنوان  به  امپریالیسم 
حاکمیت  حق  دارد،  دست  در  که  فشاری، 
ملی و سایر حقوق همه ممالک جهان حتی 
تهدید  نیاز  صورت  در  را  خویش  متحدین 
نظامی  پایگاه   ۸۰۰ امپرالیسم  این  می کند. 
و  تجاوز  خوانده اید،  درست  تجاوز-  برای 
 - تشنج زدائی  و  صلح  حفظ  نه  و  غارت 
این  است.  کرده  ایجاد  جهان  سراسر  در 
در  تعهدی  و  قرارداد  هیچ  به  امپریالیسم 
مصلحت اش  جا  هر  و  نیست  پایبند  جهان 
اقتضاء کند، به زیر امضاء خود می زند؛ نقض 
جهانی،  رسمی  قرارداد  نقض  یگانه  »برجام« 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  تأیید  مورد  که 

متحد نیز بود، نیست، ادامه در صفحه 7

حکومت »جو بایدن«، رئیس جمهور دموکرات و جدید آمریکا
رئیس جمهور سابق  ترامپ«،  »دونالد  انتظار می کشیدند که سیاست ضدچینی و ضدایرانی  برخی 
آمریکا، بعد از خروج اش از کاخ سفید تغییر کند، زیرا ارتباطات سیاسی، اقتصادی و خانوادگی اش با 
عربستان سعودی و اسرائیل کاهش می یافت و نفوذ صهیونیسم در دستگاه رهبری آمریکا سیر نزولی 
پیدا می کرد. ولی روی کار آمدن »جو بایدن« نه تنها ادامه سیاست سابق و تشدید تضادهایش با چین 
و ایران را به دنبال داشت، حتی آن سیاست تعرضی و تشنج آفرین سابق را افزایش داده و مبارزه با چین 
و ایران را رسماً در دستور کار خود قرارداد و به این فهرست، مبارزه با روسیه و کره شمالی را نیز افزود. 
رئیس جمهور جدید آمریکا »رقابت فزاینده با چین« را چالش اصلی برشمرد که ایالت متحده آمریکا 
با آن روبروست. این نگاه در سند ۲۴ صفحه ای سیاست امنیت ملی دولت »بایدن« به این شکل بازتاب 

یافت که چین: 
»تنها رقیبی است که بطور بالقوه این قابلیت را دارد که با ترکیب نمودن قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، 
نظامی و تکنولوژی خود، یک چالش مستمر را بر سیستِم باز، آزاد و با ثبات بین المللی اعمال کند«.

»جو بایدن« تصمیم گرفت سیاست تشنج و دمیدن در شیپور جنگ را در همه جا توسعه دهد. وی 
تالش کرد و می کند که در این مبارزه اتحادیه اروپا را نیز به جانب خویش بکشد و مبارزه با چین 
را، که آن را تضاد عمده با آمریکا می داند، با مبارزه علیه روسیه تکمیل کند. تحریکات ضد روسی 
در اوکرائین مورد اعتراض روسیه قرار گرفته است که می تواند به درگیری های خطرناکی در اوکرائین 
منجر شود. »قاتل« خواندن »پوتین«، رئیس جمهور روسیه، در مورد شخصیت سیاسی در قدرت، خارج 
عربستان  در  قاتل«  ارّه  بن  »محمد  که  حالی  در  است،  آشکار  تحریک  تنها  و  بین المللی  عرف  از 
سعودی، متحد آمریکا محسوب می گردد و »بایدن« از نگاه به چهره وی وجدان اش معذب نمی شود.

»جو بایدن« با تحریکات ضدچینی جّو نژادپرستانه ای در سراسر جهان  ادامه در صفحه ۶

جایگاه سوسیال امپریالیسم چین در وضعیت 
جهان کنونی در کجاست )۱(

در جمهوری توده ای چین، بعد از انقالب کبیر اکتبر شوروی در سال ۱۹۱۷، بزرگ ترین انقالب قرن 
بیستم یعنی انقالب کبیر اکتبر چین رخ داد که دست استعمارگران غرب با سرسپردگی »چانکایچک« 
را از چین کوتاه کرد. چین قرن ها قربانی ستم و اسارت غرب »بشردوست« بود. خلق ایران به موقع 
خود به رهبری حزب توده ایران، همواره از انقالب چین و مبارزه ضداستعماری و ضدامپریالیستی آنها 
دفاع کرد. جمهوری توده ای چین در گذشته یک کشور سوسیالیستی بود، که بعد از روی کار آمدن 
رویزیونیست ها در درون حزب کمونیست چین و پذیرش تئوری ارتجاعی »سه دنیا« در داخل حزب 
کمونیست چین، نفی دیکتاتوری پرولتاریا و ... از این کشور سوسیالیستی؛ یک کشور سرمایه داری 
دولتی ساخت که امروز در تکامل خویش به کشوری سوسیال امپریالیستی مانند شوروی فروپاشیده 
سابق بدل شده است. این کشور، کشوری سوسیال امپریالیستی است و نه فقط سرمایه داری دولتی. به 
گفته لنین سوسیال -امپریالیست ها در عمل امپریالیستی رفتار می کنند ولی در حرف از سوسیالیسم 
سخن می رانند. آنها همان نقشی را بعد از روی کارآمدن رویزیونیسم در چین به عهده گرفته اند که 
اتحاد جماهیر  از روی کار آمدن رویزیونیست های خروشچفی در  بعد  امپریالیسم شوروی  سوسیال 
به  روز  به  روز  در حالی که  و  است  نوخاسته  امپریالیسم  پیش گرفت. چین یک  در  سابق  شوروی 
قدرت آن افزوده می شود و در عرصه جهانی برای منافع ملی خویش فعالیت می کند، امروزه نه از نظر 
قدرت اقتصادی به عنوان دومین قدرت و نه از نظر قدرت و نفوذ سیاسی، نظامی، فرهنگی هرگز به 
پای آمریکا نمی رسد. همین خیل جاسوسان آمریکائی در ایران، که آگاهانه و موذیانه بر ضد چین با 
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