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بيانيه حزب ﮐار ايران)توفان( پيرامون خروج
آمريکا از توافقنامه "برﺟام"

نتايج خيانت هيات حاﮐمه
ايران به منافع ملی
ﮐﺸورما و اعتماد به
امپرياﻟيﺴم

ترامپ رئيس جمهور آمريکا همانطور که
وعده کرده بود ،توافقنامه برجام)برنامه
جامع مشترک( را با ايران به زير پا گذارد و
مجددا با دروغ؛ فحاشی و زبان گلوله و
تهديد و به صورت غيرقانونی در صدد
توجيه نظر خود برآمد .ما در گذشته اين
مسئله را طرح کرديم و اين شرايط را
پيشبينی نموديم .روشن است که توافقنامه؛
قرارداد نيﺴت و اين نخستين عوامفريبی
آمريکا در مذاکرات با تيم هستهای ايران بود
که توافقنامهای را با فشار و شتاب به
نمايندگان بیاطﻼع و بیسواد ايران تحميل
کرد .هر قراردادی بايد به تصويب
پارلمانهای کشورهای مربوطه رسيده باشد و
لذا توسط رئيس جمهور وقت قابل الغاء
نيست .اين ايران بود که به دست مشتی
خيانتکار اين توافقنامه را به تصويب مجلس
فرمايشی اسﻼمی رسانيد بدون آنکه
نمايندگان از مضمون آن اطﻼع داشته باشند
و در جامعه در مورد آن در مطبوعات و
رسانهها بحث شده باشد .هنوز هم مردم
ايران نمیدانند که در متن اين موافقتنامه چه
چيزهائی پنهان است.
با تصويب اين توافقنامه در مجلس فرمايشی
جمهوری اسﻼمی؛ همدستان امپرياليسم
آمريکا و اسرائيل در ايران جشن گرفتند و
خائنان ايرانی به مردم کشورشان وعده
کردند که تحريمها برداشته شده و وضعيت
اقتصادی درايران سامان میپذيرد .آنها حق
مسلم ايران برای ...ادامه درصفحه ٢

"معجزه" ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ مفقود موميائی رضاخان
اخيرا "معجزه"ای روی داده و جسد مفقود و موميائی رضا شاه سر بزنگاه پيدا شده
است .قبل از پيدا شدن جسد؛ نخست خود عوامل رژيم؛ نظير آقای صادق زيبا کﻼم؛ از
اقوام خونی سلسله آخوندها که مدافع سياستهای اسرائيل و آمريکا در ايران است و از
دانشجويان ارتجاعی سابق خارج از کشور محسوب میشود ،امکان يافتند بدون ترس از
تعقيب؛ شکنجه و آزار؛ در سيمای رژيم جمهوری اسﻼمی که همه چيز را سانسور و
جعل میکند ،حاضر شوند و با جعل تاريخ معاصر ايران از رضا شاه به دفاع برخيزند و
کسی در جمهوری اسﻼمی متعرض ايشان نشد و يا تﻼش نکرد دروغهای ايشان را
برمﻼ کند .خود اين صحنه سازیها و نقشی که به اين مدافع سرسخت سياست اقتصادی
نئوليبراليسم از عوامل بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول واگذار کردهاند در خور
تعمق و تامل است .اين بازيگر بيننده را بياد "شيکاگو بويز"ها شاگردان مکتب ميلتون
فريدمن آمريکائی میاندازد که از عوامل فقر و کودتا در ممالک ستمديده "دنيای سوم"
بودند و هستند .اينکه بطور "اتفاقی" جسدی پيدا شده که موميائی آن با جسد موميائی
رضا شاه در مصر شباهت دارد ،گويای مهارت باستانشناسان ايرانی انگليسیتبار در
کشف محل مخفی دفن اين جسد میباشد .به نظر میرسد که هواداران انقﻼبهای مخملی
در پی ايجاد بديلهای سياسی برای رژيم جمهوری اسﻼمی هستند و از هم اکنون به دنبال
چکمهای غرقه بخون رضا شاه رفتهاند .صحنه نخست اين نمايش به اجراء در آمده است
و حال بايد منتظر صحنههای بعدی بود که کشف میشوند.
اگر کسی بخواهد به نقش رضاخان بپردازد ،بايد وی را در متن تحوﻻت جهانی آن روز
قرار دهد و تنها در اين متن يعنی با مﻼکهای علمی ماترياليسم تاريخی به نقش وی
برخورد کند .در آن دوران امپرياليسم بريتانيا امپرياليسم متفوق در جهان بود که ايران را
با تزاريسم روسيه بين خود تقسيم کرده بودند .انقﻼب اکتبر به اسارت و مستعمره شدن
ايران پايان داد .امپريايسم انگلستان که حاضر نبود از سهم خود در ايران درگذرد ،قرار
داد  ١٩١٩که قراردادی استعماری و دنباله همان قرارداد  ١٩٠٧برای تقسيم ايران بود
را به دولت دستنشانده خويش در ايران تحميل کرد .جنبش ميرزا کوچک خان جنگلی
در گيﻼن بر ضد همين قرارداد استعماری بود و مرامنامهای منتشر نمود.
که در آن از نظام وظيفه اجباری؛ تحصيﻼت اجباری؛ تساوی حقوق اجتماعی زن و
مرد؛ استقﻼل ايران؛ تحصيﻼت جوانان در مدارج ابتدائی و عالی؛ نظام بهداشتی رايگان
و ...صحبت کرده بود .اين مرامنامه مرامنامه يک جنبش ملی دموکراتيک و انقﻼبی
برای آزادی ايران از چنگال امپرياليسم بريتانيا بود .امپرياليسم انگلستان که از پيروزی
انقﻼب اکتبر دل خونی داشت ،تﻼش میکرد با اشغال ايران و تحميل يک رژيم سراسر
ارتجاعی و آدمکش؛ از نفوذ بلشويسم در ايران جلو بگيرد .ايران کشور بزرگی محسوب
میشد که ميان روسيه و هندوستان حايل بود .امپرياليسم انگلستان که تا قبل از انقﻼب
اکتبر به پراکندگی و تفرقه ايران دامن میزد و به آن برای حفظ منافع خود نياز داشت ،و
از ايران قدرتمند و يکپارچه میهراسيد ،بعد از انقﻼب اکتبر؛ سياست مستعمراتی خويش
را در خاورميانه برای حفظ منافعش در هندوستان تغيير داد .آنها با ايجاد جنگ مذهبی
ودامنزدن به اختﻼف ميان هندو و مسلمان؛ کشور پاکستان را)از جمله بنگالدش که
بخشی از پاکستان در گذشته بود-توفان( با تجزيه هندوستان ايجاد کردند .در ايران ما
وضع طور ديگری بود .گردنکشی ايﻼت و قبايل نظير قشقائیها؛ بختياریها؛ شيخ
خزعل؛ سيميتقو و ...همه در خدمت منافع وقت امپرياليسم انگلستان بود .زيرا يک ايران
تکهپاره که جنوب نفتخيزش تحت مراقبت قشون انگلستان باشد و بدون نظارت نفت
ايران را به بهای حتی نقض قرارداد دارسی غارت کنند و دولت جنوب در ايران ايجاد
نمايد ،صد در صد منافع امپرياليسم انگلستان را تامين میکرد و متناسب با اوضاع روز
بود .انقﻼب کبير اکتبر به همه اين محاسبات موذيانه خط بطﻼن کشيد و امپرياليسم
انگلستان را سياست دگر آمد .حال حفظ منافع امپرياليسم انگلستان ايجاب میکرد که
تﻼش کند در ايران به اين پراکندگی پايان دهد و رژيمی بر سر کار آورد که به شدت
متمرکز باشد و منافع آتی و کنونی اين امپرياليسم را از خطر برهاند .آنها نظرشان به
رضاخان ميرپنج جلب شد که در سرکوب جنبش جنگل و قتل عام رهبران انقﻼبی و
کمونيست آن موفقيت به دست آورده بود .رضا خان در آن دوران به دشمنی با مرامنامه
جنبش جنگل پرداخت و بانيان آنرا نابود ساخت .حال مضحک است که پارهای مرده-
پرستان "مدرن" بيادشان آمده که رضا خان هوادار تحصيﻼت عاليه بود و نظام
دادگستری ايجاد نموده و نظام وظيفه اجباری آفريد .ولی اين .ادامه در صفحه ٣

به حزب ﮐار ايران)توفان( ،حزب طبقه ﮐارگر ايران بهپيونﺪيﺪ

،

شماره  ٢١٩خرداد ماه ١٣٩٧

نتايج خيانت هيئت حاﮐمه...
استفاده مسالمت آميز از انرژی هستهای و
آموزش فنآوری هستهای را به قيمت حفظ
سلطه مشتی راهزن و دزد در حکومت
فروختند و آرزو کردند که امپرياليسم
آمريکا تﻼشی برای سرنگونی آنها به
عمل نياورد .زهی خيال باطل!
طرف مذاکره با
کشورهای
هيچکدام از
ِ
ِ
ايران؛ به اين کاغذ پاره به عنوان قرارداد
نگاه نکردند .برای آنها اين ورق پاره
توافقنامهای بود که به ايران تحميل کرده
بودند .ازهمان آغاز؛ همانگونه که حزب
ما پيشگوئی کرده بود ،رئيس جمهور
آمريکا بعد از اوباما؛ قادر بود قانونا اين
توافقنامه را که به تصويب کنگره آمريکا
نرسيده است ،شخصا ملغی اعﻼم کند.
اوباما نيز بر اين حقيقت واقف بود.
نشريه توفان در شـماره ١٨٧مهر ماه
١٣٩٤ـ اکتبر  ٢٠١٥تحت عنوان "بيانيه
تحليلی حزب کار ايران)توفان( پيرامون
توافقنامه هستهای در وين" نوشت:
"امپرياليسم آمريکا به علت مشکﻼتی که
در منطقه برايش پديد آمده به کسب زمان
تنفس نياز دارد و برای ده پانزده سال آينده
برای خود زمان تنفس آفريده است و از هم
اکنون در خفا در پی دسيسههای جديد
است تا تمام تاسيسات هستهای ايران را
بهر نحو که در اختيار خواهد داشت نابود
کند .هرگز نبايد به امپرياليسم اعتماد کرد.
توافقنامه با آمريکا در مسئله هستهای
دست ايران را میبندد و به مصالح ملی ما
صدمه میزند .آمريکا به هيچ قراردادی
پايبند نيست و همه موازين و ضوابط و
پيمانهای برسميت شناخته شده جهانی را
به زير پا میگذارد به وعدههای اين
غارتگران چشم اميد بستن خوشخيالی و
تسليم خفتبار است .رژيم جمهوری اسﻼمی
در مورد اين دورنما و عواقب علمی و
فنی آتی اين توافقنامه سکوت میکند و يا
خودش واقعا بر نتايج فاجعه بار آن آگاه
نيست و يا راه خيانت ملی را آگاهانه در
پيش گرفته است.".
ترامپ در سخنرانی خويش برای خروج
از برجام با جنجال و جعليات اعﻼم کرد:
»رژيم ايران اصلیترين دولت حامی
تروريسم است .موشکهای خطرناک
صادر میکند ،روی آتش درگيری در
سرتاسر خاورميانه بنزين میريزد و از
گروههای تروريستی و شبهنظاميانی چون
حزبﷲ ،حماس ،طالبان و القاعده حمايت
میکند«.
نشريه توفان در شماره  ١٨٢ارديبهشت

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

توفان درتوييتر
Toufanhezbkar
حزب ﮐارايران)توفان(
درفيس بوک
Toufan HezbeKar

ماه  ١٣٩٤برابر مه  ٢٠١٥تحت عنوان
"انگشت را که دادی دست را هم میدهی"
در مورد سياست اوباما و اهدافی که
آمريکا دنبال میکند نوشت:
"اوباما در مصاحبه با نيويورک تايمز
برای کامل کردن اين صحنه سازیها در
خصوص نحوه برداشته شدن تحريمهای
ايران پس از توافق هستهای چنين می-
گويد" :هنوز جزئياتی باقی مانده که بايد
روی آنها کار شود .اما فکر میکنم که
چارچوب کلی از ايران میخواهد تا
گامهايی که ﻻزم است در خصوص
تأسيسات غنی سازی فردو ،سانتريفيوژها
و غيره بردارد .آن وقت ،تحريمهای
سازمان ملل تعليق میشوند .البته
تحريمهای مربوط به موضوعات اشاعه و
موشکهای بالستيک ،پابرجا میمانند .آن
زمان ،ما اين حق را برای خود محفوظ
میداريم که اگر نقض توافق صورت
گرفت ،آن تحريمها را فورا بازگردانيم.
اما اگر اينطور نشد)نقض توافق رخ نداد(،
ايران قادر خواهد بود از زير بار
تحريمها ،به جز موارد مربوط به
موضوعات اشاعه و موشکهای بالستيک
که به جای خود میمانند ،خارج شود،
البته با در نظر داشتن اين که در صورت
نقض)توافق( ،نظارت دائمی موجب
واکنش خواهد شد".
توفان در شماره  ١٩١بهمن ماه ١٣٩٤
ب
برابر فوريه  ٢٠١٦تحت عنوان " قل ِ
"حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از
انرژی هستهای" را درآوردند" در توضيح
سخنان اوباما اضافه کرد:
"آقای اوباما برای اينکه مبادا توهمی پيش
بيايد که وی در مقابل ايران عقبنشينی
کرده است ،میگويد" :بر اساس توافقنامه
هستهای که سال گذشته ما و متحدانمان و

صفحه ٢

شرکايمان با ايران دست يافتيم ،ايران به
بمب اتمی دست پيدا نخواهد کرد .منطقه،
آمريکا و ﺟهان امنتر خواهﺪ بود.
همانطور که بارها گفتهام ،اين توافقنامه
هﺴتهای هرگز هﺪفش اين نبوده است ﮐه
همه اختﻼفات ما را با ايران حل ﮐنﺪ".
وی ادامه داد ... " :میدانيم ﮐه همچنان
اختﻼفات زيادی ميان ايران و آمريکا باقی
مانﺪه است.
...ما همچنان در مخالفت و مقابله با
ايران ،در رفتارهای بیثبات کننده اين
کشور در زمينههای ديگر از ﺟمله تهﺪيﺪ-
های ايران برضﺪ اسراييل و ﺷرﮐای ما در
حاﺷيه خليج)فارس( و حمايت ايران از
گروههای خﺸن در ﮐﺸورهايی نظير
سوريه و يمن بﺴيار سرسخت هﺴتيم .
 ...ما همچنان تحريم هايی برضﺪ ايران به
علت نقض حقوق بﺸر ،به خاطر حمايت
از تروريﺴم و به خاطر برنامه موﺷکهای
باﻟﺴتيک اين ﮐﺸور داريم و به اﺟرای
ﺷﺪيﺪ اين تحريم ها ادامه خواهيم داد .به
طور مثال آزمايش اخير موشکی ايران
نقض وظايف بينالمللی اين کشور بود و
در نتيجه آمريکا در حال اعمال تحريمهايی
بر ضﺪ افراد و ﺷرﮐتهای فعال در پيﺸبرد
برنامه موﺷکهای باﻟﺴتيک ايران است و
در اين باره همچنان هوشيار خواهد بود و
در دفاع از امنيت خود و متحدان و
شرکای خود هيچ تزلزلی نخواهيم
کرد").تاکيد در همه جا از توفان("..
میبينيد که سخنان ترامپ جديد نيست،
ادامه سياست گذشته آمريکاست و نتايج آن
از همان روز نخست معلوم بود .اختﻼفات
امپرياليسم آمريکا با امپرياليستهای
اروپائی فقط يک امر تاکتيکی است و نبايد
دوباره فريب آنها را خورد و برايشان
حساب جداگانه باز کرد و به ناز و کرشمه
آنها دلبست .همه اين امپرياليستها با
نظريات اوباما و ترامپ موافقند ،اختﻼف
بر سر نوع تحقق سياست آنهاست .ترامپ
بر اين نظر است که با خروج از برجام و
تشديد تحريمهای اقتصادی و سياسی و...
عليه ايران با اشد مجازات برای متخلفان
و همره با پيشنهاد مذاکرات مشترک برای
توافقنامه جديد؛ به اين اهداف میرسد .وی
هوادار مذاکرات مجدد و توافقنامه نوين
است تا توافقنامه قبلی را با افزودن نکات
جديدی که مورد نظر اروپائیها نيز هست
کامل کند.
نظر امپرياﻟيﺴتهای اروپا
اروپائیها بر اين نظرند که نبايد از برجام
خارج شد ،بلکه ...ادامه درصفحه ٣
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نتايج خيانت هيئت حاﮐمه...
بايد با پذيرش ظاهری برجام فشار بر
ايران و تحريمهای جديد را افزايش داد تا
ايران در زير بار فشار خورد شود و
همان نظريات اوباما-ترامپ-اسرائيل-
عربستان سعودی را در متن موافقتنامه
جديدی بپذيرد .البته در اين عرصه
اروپائیها منافع اقتصادی خويش را نيز
در نظر دارند .تسليم آنها به فشارهای
آمريکا يعنی که زمام اختيار امور
اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک کشور
خويش را به دست آمريکا بدهند و
قانونهای خويش را به زير پا گذارده و
تابع تصميمات دولتمردان و يا کنگره
آمريکا گردانند .در اينجا يک مسئله
اساسی نيز طرح شده است که قراردادها و
توافقنامههای بينالمللی چقدر ارزش و
اعتبار دارند و آيا کشورها میتوانند به اين
تعهدات اعتماد کنند؟ اروپائیها که
امپرياليسم ضعيفتر هستند از نقض آشکار
پيمانهای بينالمللی که ممکن است در
شرايط امروز به ضرر آنها تمام شود
اظهار ناراحتی میکنند و به اين جهت به
ترامپ انتقاد مینمايند ،ولی همه میدانند
که خود اين ممالک همه قوانين برسميت
شده بينالمللی را برای پيشبرد مقاصد و
منافع خويش از جمله در مورد تجاوز به
يوگسﻼوی ،به عراق ،به افغانستان ،به
اوکرائين؛ گسترش ناتو به سمت شرق؛ به
فلسطين؛ به سوريه و ايران به زير پا
گذاردهاند .همه میدانند که همه اين ممالک
از ناقضان بزرگ حقوق بشر و ناقضان
درجه يک تعهدات جهانی يعنی اسرائيل و
عربستان سعودی دفاع میکنند و حاضر
نيستند اعمال زشت آنها را در آدمکشی؛
نسلکشی و تجاوز نظامی محکوم کنند.
همه میدانند که اين قراردادهای بينالمللی
تا موقعی که از پشتوانه زور
برخوردارند ،به اعتبار اين قدرت قهريه؛
اعتبار دارند ،وگرنه ورقپارهای هستند که
ارزش مرکب روی خود را نيز دارا
نيستند.
وقتی به سخنان امانوئل ماکرون و يا آنجﻼ
مرکل گوش میدهيد متوجه میشويد که
آنها نيز همان سخنان ترامپ را با زبان
مﻼيمتری تکرار میکنند .آنها هم مدعی
هستند که برجام کامل نيست و بايد کامل
شود .آنها مخالف الغاء آن بلکه موافق
تکميل آن هستند .روزنامه آلمانی
زوددويچه سايتونگ مورخ  ١٠/٩ماه ما
 ٢٠١٨نوشته است" :متحدان اروپائی
تﻼش کردند به لطايفالحيل ظرافتهای
قرارداد را حفظ کنند ،ولی در عين حال
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انتقادات محقانه ترامپ نسبت به برخورد
ايران با همسايگانش را در نظر
بگيرند)".تکيه از توفان(.
رهبران بريتانيا؛ فرانسه و آلمان با برنامه
ساخت موشک ايران؛ با سياست خارجی
ايران مبنی بر مخالفت با سياستهای
صهيونيستی و تجاوزکارانه اسرائيل و
حمايت از مبارزات مردم يمن؛ بحرين و
فلسطين مخالفند .آنها مخالفند که ايران به
دعوت دولت قانونی سوريه به سوريه
برود و با داعش بجنگد و از حق حاکميت
و تماميت ارضی سوريه دفاع کند .آنها نيز
مانند ترامپ به ايرانی عﻼقمندند که دست-
نشانده آنها باشد و نقش ژاندارمی
امپرياليسم را در منطقه ايفاء کند و
"امنيت" اسرائيل را تامين کرده و اين
کشور متجاوز و مصنوعی را به رسميت
بشناسد .آنها يک ﷴ رضا شاه ديگر در
ايران میخواهند که سرکوبگر جنبش
ظفار و همدست عربستان سعودی باشد.
نشريه توفان در شـماره ١٨٩آذر ماه
 ١٣٩٤برابر دسامبر  ٢٠١٥تحت عنوان
"بيانيه تحليلی حزب کار ايران)توفان(
پيرامون توافقنامه هسته ای در وين"
نوشت" :امپرياليسم آمريکا قصد داشت با
دسيسه چينی در منطقه ،تقويت و تسليح
عربستان سعودی و امارات متحده عربی،
َعلَم کردن داعش ،تجاوز به سوريه و يمن
و قتل عام مردم فلسطين در نوار غزه
توسط صهيونيسم و عمليات مشابه ،ايران
را به زانو در آورد و به مصالحه در
عرصه سياست خارجی بکشاند".
همين سياست را امپرياليسم آمريکا
هنوزاکنون ادامه میدهد .در اين سياست
تغييری پيدا نشده است .تنها تاخير به
وجود آمده و جايگاه اولويتها تغيير کرده
است.
ايران؛ عراقی ديگر
امپرياليستها و صهيونيستها بياری
اپوزيسيون جاسوس و خودفروخته ايران
مدعی شدند که ايران دارای بمب اتمی
است .ولی تا به امروز نيز موفق نشدهاند،
اين بمب اتمی را پيدا کنند .همين استدﻻل
را امپرياليستها در مورد عراق میکردند
و به دروغ مدعی بودند که دولت عراق
دارای سﻼحهای کشتار جمعی است .تونی
بلر جانی نخست وزير وقت بريتانيا حتی
مدعی شد که عراقیها میتواند در عرض
 ٤٥دقيقه لندن را با سﻼح کشتار جمعی
نابود کنند .آنها در کنار سﻼحهای کشتار
جمعی مدعی شدند که بايد موشکهای
عراق را از بين برد زيرا طول آنها چند
سانتيمتر درازتر از طول موشکهای مجاز
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است و آنوقت موشکهای عراق را به
کمک کارشناسان آمريکائی سازمان ملل
متحد نابود کردند .وقتی تمام سﻼحهای
عراق را از وی گرفتند ،تازه شرايط
مناسبی به دست آمده بود که به اين کشور
حمله کنند و تا به امروز نيز آنرا در
اشغال خويش داشته باشند .حداقل ١٥
هزار مستشار نظامی آمريکائی در عراق
حضور دارند که بر انتقال بیمانع و بدون
کنترل نفت عراق به بازارهای غرب
نظارت میکند.
امپرياليستها همين نظر را در مورد ايران
دارند .نخست با همان هو و جنجال سنتی
که از وجود سﻼحهای کشتار جمعی در
ايران خبر دارند ،شروع کردند .بعد به
تسليحات ايران و دانش فنآوری موشکی
ايران بند کردند تا آنها را از بين ببرند و
سرانجام پای متحدان ايران در منطقه از
يمن؛ عراق؛ حماس؛ حزباﷲ گرفته تا
سوريه را به ميان کشيدند و میکشند و
تﻼش میکنند اين متحدان را تضعيف و
بیضرر کنند و آنوقت با خيال راحت به
سراغ ايران بيايند .در اينجا سخن برای
همه طرفها بر سر يک انتخاب
استراتژيک است .شکست در سوريه
سرآغاز نابودی ايران و نه نابودی رژيم
جمهوری اسﻼمی است.
امپرياليستها تﻼش کردند با ايجاد
سازمانهای تروريستی القاعده؛ النصر و
داعش و ساير گروههای تروريستی که
ترامپ بیشرمانه آنها را به ايران نسبت
میدهد ،حکومت قانونی بشار اسد را
سرنگون کنند و پشت دروازههای اسرائيل
را برای حمله به ايران محکم گردانند.
پ دروغگو؛ داعش همدست خودش و
ترام ِ
دوستانش را دستپرورده ايران جلوه می-
دهد و از اين همه دروغ شرم هم ندارد.
وی مدعی است که در ايران مجددا بمب
اتمی پيدا شده است.
****
"معجزه" ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ...
باستانشناسان مدرن انگليسی برای
سرکوب جنبش جنگل که اين خواستها را
در مرامنامه خويش داشت ،توضيحی
ندارند که ارائه دهند .سير رويدادهای
ايران چه در زمان رضاخان و چه در
زمان ملی کردن صنعت نفت و چه در
زمان "اصﻼحات ارضی" نواستعماری
شاه و يا در مذاکرات "گوادلوپ" برای
تامين و تضمين سرکردگی مﻼها در
انقﻼب و منحرف...ادامه درصفحه ۴
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"معجزه" ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ...
کردن مسير آن؛ نشان داد که چه مقام
مهمی امپرياليستهای بريتانيا و آمريکا در
تحوﻻت ايران و در تاثيرگذاری بر سير
تحوﻻت آن داشته و دارند .رضاخان آن
عامل جديدی بود که بايد سياست جديد
امپرياليسم بريتانيا در ايران را اجراء می-
کرد و با تمديد قرارداد دارسی و بخشيدن
نفت ايران به انگليسی ها خدمت مهمی به
اربابان خود نمود .تصور اينکه ايران بعد
از انقﻼب بهمن از دست جاسوسان
امپرياليسم و صهيونيسم خﻼصی يافته
است ،تصوری باطل و ناشی از نشناختن
ماهيت امپرياليسم و صهيونيسم اين
دشمنان بشريت است .بر اين اساس است
که ما اين نياز را احساس کرديم که نظر
خوانندگان توفان را به مقالهای جلب کنيم
که سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان
سلف حزب کار ايران)توفان( در  ٤٢سال
پيش به نگارش آورده است که بسيار
آموزنده است.
توفان شماره  ١٠٦دوره سوم خرداد
 ١٣٥٥برابر ژوئن  ١٩٧٦تحت عنوان
"تاريخ را نمی توان جعل کرد" نوشت:
"به مناسبت پنجاه سال سلطنت سلسله
ننگين پهلوی همه نويسندگانی که فکر و
قلم خود را در خدمت شاه گذاردهاند می-
کوشند از رضاخان يک عنصر "مستقل و
ملی" بسازند که گويا انگليسها او را
برسرکار نياوردهاند ،گويا مشاوران
ايرانی و انگليسی ،او را در اداره امور
راهنمائی نمیکردهاند و گويا اين افسر
قزاق که جز قلدری و زورگوئی آنهم ﻻبد
به پشتيبانی بيگانگان ،هنر ديگری ندارد،
در صحنه سياست ايران اعم از داخلی و
خارجی مستقﻼ يکه تاز ميدان است ،با
فکر خود تصميم میگيرد و با اراده خود
عمل میکند و در تمام صحنهها هم مظفر
و منصور از آب در ميآيد .اما در واقع اين
"از ما بهتران" بودند که پس از انقﻼب
اکتبر بدنبال يک حکومت متمرکز و مقتدر
رفتند و رضا خان را در ايجاد چنين
حکومتی گام به گام جلو راندند.
نويسندگان برای ارضای "خاطر ملوکانه"
میخواهند با جعل تاريخ بر اين حقيقت
پرده بکشند ،اما از ﻻبﻼی نوشتههای آنها
حقيقت آنطور تجلی میکند که هست و نه
آنطور که آنها میخواهند بنمايانند.
پيش از کودتای سوم اسفند ١٢٩٩
بريتانيای کبير با پيروی از سياست
تضعيف دولت مرکزی ايران شيخ خزعل
عامل خود را به فرمانروائی خوزستان
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منصوب کرده بود .شيخ خزعل که دولتی
در دولت ايران تشکيل داده بود از دولت
مرکزی تبعيت نمیکرد ،ماليات نمی-
پرداخت ،در مواقع ﻻزم با ارتش مزدور
خود علم طغيان بر میافراشت ،قبائل
مجاور خود را عليه دولت مرکزی
تحريک میکرد و در همه اين کارها از
حمايت امپرياليسم انگلستان برخوردار
بود .اما پس از آنکه انگلستان را سياستی
دگر آمد و ﻻزم شد دولت مرکزی مقتدری
برای تامين کامل منافع انگلستان در
سراسر ايران ،جلوگيری از توسعه انقﻼب
در ايران بوجود آيد ،قدرتهای محلی و از
آنجمله شيخ خزعل میبايست قربانی
مرکزيت شوند و چنين هم شد .روزنامه
کيهان مورخ  ١٨ارديبهشت ١٣٥٥
داستان "جنگ" رضاخان با خزعل را
بخاطر "تصرف" خوزستان چنين می-
آورد:
"مبارزه شيخ خزعل با دولت مرکزی)به
نخست وزيری رضاخان-توفان( ابعاد
گستردهای پيدا میکرد .خزعل که "سردار
اقدس" نيز ناميده میشد قدرت زيادی در
جنوب غربی ايران خوزستان بهمزده
بود ...با دولت مرکزی خصومت می-
ورزيد و از پرداختن ماليات خودداری
میکرد .پس از آغاز بهرهبرداری از
حوزههای نفتی شيخ خزعل مناسبات
ويژهای با دولت انگلستان برقرار کرد؛
دولت انگلستان که برای حفظ امنيت در
منطقه به او متکی بود ،رسما قول داده بود
که اگر دولت ايران آزادی عمل شيخ
خزعل را مورد تهديد قرار دهد بياری او
خواهد شتافت .شيخ خزعل با اطمينان از
اين پشتيبانی نه تنها از ادامه روش
خودمختاری و حفظ ثروت بيکران خود
در موقعيت نيرومندتری قرارگرفته بود،
بلکه مطمئن بود که خواهد توانست با هر
عامل تهديد کنندهای به مقابله برخيزد .او
از اين گذشته قبائل قشقائی و بختياری را
وادار کرد تا با نقشههائی که برای خلع
سﻼح آنها طرحريزی شده بود مخالفت
کنند و همچنان برای جلوگيری از نفوذ
نيروهای ايرانی به منطقه خليج فارس به
افراد خود متکی باشند".
"رضاخان تهران را ترک کرد ،از راه
اصفهان ،شيراز و بوشهر راهی جنوب
شد با اين هدف که به قول خودش يا
خزعل را از ميان بردارد و يا خود در
ويرانههای شوش مدفون شود".
"رضاخان به بوﺷهر رسيﺪ ،خزعل ﮐه
اعتماد خود را نﺴبت به پيروزیاش از
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دست داده بود به ارسال پيامهای تﺴليم و
فرمانبرداری پرداخت""...چنﺪ روز بعﺪ
رضاخان با ديﺪن خزعل موافقت ﮐرد و او
هنگام ورود به اتاق پذيرائی خانه
خودش ،در برابر رضاخان زانو زد و
پايش را بوسيﺪ" و غائله خزعل بهمين
سادگی خاتمه يافت)تکيهها همه از ما
است-توفان(.
میبينيد که شيخ خزعل که "دولت
انگلستان برای حفظ امنيت در
منطقه)بخوانيد حفظ حوزههای نفتی-
توفان( به او متکی بود" ،شيخ خزعل که
"قدرت زيادی در جنوب غربی ايران در
خوزستان بهم زده بود" و "دولت انگلستان
رسما قول داده بود که اگر دولت ايران
آزادی عمل شيخ را مورد تهديد قرار دهد
به ياری او خواهد شتافت" و در نتيجه
شيخ خزعل "با اطمينان از اين پشتيبانی نه
تنها از نظر ادامه روش خودمختاری و
حفظ ثروتهای بيکران خود در موقعيت
نيرومندی قرار گرفته بود ،بلکه مطمئن
بود که خواهد توانست با هر عامل تهديدی
کننده به مقابله برخيزد" -همين شيخ
خزعل بيکباره "اعتماد خود را نسبت به
پيروزی از دست" میدهد و به "ارسال
پيامهای تسليم و فرمانبرداری" میپردازد
و سرانجام هم وقتی رضاخان در خانه
خو ِد او به او اجازه مﻼقات میدهد "هنگام
ورود به اتاق پذيرائی خانه خودش در
برابر رضاخان زانو" میزند و پايش را
میبوسد و اينها همه بدون شليک يک تير
تفنگ جامه عمل میپوشد.
چه شد که شيخ خزعل با آن همه قدرت و
برخورداری کامل از حمايت انگلستان
يکباره از مقابله با رضاخان صرفنظر
کرد؟ چه شد که انگلستان بيکبار تمام
منطقه حوزههای نفتی خوزستان را بدون
دغدغه خاطر به رضاخان سپرد؟ نويسنده
در اين باره سخنی نمیگويد .آيا هيبت
هولانگيز رضاخان و فحشهای
چارواداری او کافی بود برای آنکه
خزعل و بريتانيای کبير را ،که ابرقدرت
زمان خود بود آنچنان مرعوب سازد که
دستهای خود را به عﻼمت تسليم باﻻ برند؟
همه کس میتواند علت تغيير ناگهانی
رفتار خزعل را دريابد ،دريابد که تسليم
خزعل با اشاره "ارباب" صورت گرفت و
انگلستان صيانت منطقه را به دست کسی
سپرد که خود به قدرت رسانده بود و به او
اطمينان داشت.
البته مقصود نويسنده کيهان اين نيست که
رضاخان را ...ادامه درصفحه ۵

امپرياﻟيﺴم آمريکا تروريﺴت ،ﺟاسوس ،ناقض حقوق اساسی انﺴانها و
دﺷمن ﺷماره يک بﺸريت است
ِ

،
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"معجزه" ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ...
به انگلستان بچسباند ولی نوشته اين
نويسنده نتيجه منطقی ديگری به دست
نمیدهد و اين يک حقيقت تاريخی است".
امروز نيز بعد از فروپاشی شوروی؛
امپرياليسم غرب سياست تفرقه و ايجاد
جنگ داخلی و تجزيه کشورها را در مد
نظر دارد .ايجاد آشوب و کنترل تنها
بخشهائی که از نظر اقتصادی منافع
امپرياليسم را تامين میکند ،در دستور
کارش است .تمام مناطق عراق فاقد امنيت
است ولی غارت نفت عراق زير نظر
عوامل آمريکا به بهترين وجهی ادامه
دارد .تمامی کشور ليبی در آشوب است
ولی غارت نفت ليبی به راحتی ادامه دارد.
اين تجارب تاريخی بايد به ما نشان دهد که
امکان تحليل واقعبينانه بدون توجه به نقش
امپرياليسم و صهيونيسم در جهان ممکن
نيست و نبايد رويدادهای جهانی را به
صورت منفرد و مجزا در نظر گرفت.
****
تجاوز به خاطر سود ...
است و بايد با بمباران هوائی پاسخ او را
داد« .اما پس از دو روز ،فاش شد که بمب
شيميائی را داعش از مرز ترکيه وارد
سوريه کرده و آن را عليه مردم بیدفاع به
کار بسته است .اوباما ،نه تنها جرأت
نکرد ،سوريه را بمباران کند ،حتی در
رابطه با بیپايهبودن اين اتهام سکوت
اختيار کرد و به نوعی خفقان گرفت!
امروز که دولت قانونی سوريه در اتحاد با
روسيه و ايران قادر گشته است داعش،
اين نيروی اهريمنی دستپرورده
عربستان ،ترکيه ،امپرياليسم غرب و
اسرائيل را شکست دهد و بخش اعظم
کشور را از وجود اين جانيان پاک
سازد)و اين آن خاری است که در چشم
ارتجاع عرب و حاميان امپرياليستیشان
میخلد( ،امپرياليسم مجدداً از انبان توطئه
و نيرنگ خود افسانه کاربرد بمب شيميائي
توسط ارتش سوريه را بيرون کشيد ،تا
تجاوز نظامی خود به اين کشور را از
يکسو جهت تضعيف رژيم قانونی بشار
اسد توجيه کند و از سوی ديگر به ايران و
روسيه چنگ و دندان نشان دهد .اين اولين
بار نيست که امپرياليسم برای حفظ و
گسترش سود و سلطه با ابداع دروغ زمينه
را برای به راه انداختن جنگهای خونين
و خانمانبرانداز آماده میسازد.
جنگها و تجاوزات يک قرن گذشته
جملگی با دروغها و جنجالهای تبليغاتی
آغاز گشتهاند .جنگ جهانی اول که ١٧
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صفحه ۵

به طول انجاميد که به
از فيﺴبوک توفان انگليﺴی ديﺪن ﮐنيﺪ!
 https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=tsکشته شدن  ۵٠٠غير
نظامی و خرابی پلها،
کارخانهها ،بسياری
ساختمانهای
از
مسکونی و اداری،
و
سربازخانهها
تأسيسات نظامی منجر
گشت .ع ّلت واقعی
تجاوز به يوگسﻼوی
ميليون کشته و  ٢٠ميليون زخمی بهجای
گذارد ،از پی دهها سال درگيری و اين بود که ميلوسوويچ حاضر نبود يوغ
منازعات ميان قدرتهای استعماری ،نوکری غرب را به گردن اندازد.
باﻻخره بعد از بهانه قراردادن حادثه ترور آن اهريمنانی که خود خالق طالبان بودند،
آرشدوک فرانتس«  Franz Ferdinandبه بهانه مبارزه با تروريسم ،پس از حادثه
»
ِ
دوم ،وليعهد امپراتوری هابسبورگ و  ١١سپتامبر  ٢٠٠١به افغانستان تجاوز
همسرش  Sophie Herzogin vonکردند که امروز پس گذشت  ١٧سال
 Hohenbergدر  ٢٨ژوئيه  ،١٩١۴هنوزاين کشور رنگ صلح و آرامش بخود
اطريش – مجارستان به صربستان اعﻼن نديده است.
تجاوز به عراق نيز با ادعای دروغين
جنگ داد.
جنگ دوم جهانی که بيش از  ٧٠ميليون سﻼح شيميائي صدام – که هيچگاه يافت
کشته ،که تنها در يک مورد بيش از صد نشد – انجام گرفت ،که به بهای جان ١/۵
هزار نفر در اثر بمب اتمی آمريکا در ميليون انسان تمام شد و اين کشور نيز
ژاپن جان خود را از دست دادند ،و هنوز روی آرامش به خود نديده است.
ميليونها زخمی به جای گذارد ،با حمله قذافی ،در پی بحران مالی جهانی در سال
آلمان نازی به نيمه غربی لهستان با بهانه  ،٢٠٠٨پولهای خود را از بانکهای
آزادسازی ميليونها آلمانی در اين کشور غرب بهويژه از فرانسه خارج و به چين
و بازپسگيری مناطق از دسترفته در انتقال داد ،و اعﻼم کرد که در معامﻼت
جنگ جهانی اول آغاز گشت ،که نفتی ،نفت را فقط در قبال طﻼ به غرب
بﻼفاصله انگلستان و فرانسه در پاسخ به خواهد فروخت! که باعث شد تا قذافی
حمله آلمان به لهستان ،به آن کشور اعﻼن مورد غضب غرب قرارگيرد .به يکباره
مسأله
امپرياليستی
جنگ دادند .اما فراموش نکنيم که يکی از رسانههای
اهداف عمده آلمان پس از پيروزی انقﻼب »ديکتاتوری«» ،حقوق بشر« و
اکتبر ،تجاوز به اتحاد جماهير شوروی و »دموکراسی« را در ليبی در بوق و کرنا
درهمشکستن جمهوری شوراها بود ،که دميدند و با تحريکات از پيش سازمان داده
انگلستان و آمريکا ابتدا به کمک آلمان شده ،وضعيت جنگی در ليبی بوجود
شتافتند و او را در اين جهت تسليح کردند .آوردند که منجر شد به واکنش امپرياليست
جنگ کره که بيش از  ۴ميليون نفر) ٢،۵های غربی به سرکردگی آمريکا که با
ميليون غير نظامی و  ١،۶ميليون نظامی( اعﻼم »منطقه پرواز ممنوع« در عرض
قربانی گرفت و نيز جنگهای ويتنام ،يک هفته با هواپيماهای جنگنده ناتو ،ليبی
کامبوج و ﻻئوس که  ١۶سال به طول را با خاک يکسان کردند و جان  ۵٠هزار
انجاميدند و  ۴ميليون نفر جان خود را از غيرنظامی را گرفتند.
دست دادند ،به منظور جلوگيری از امروز نيز همانند گذشته يکبار ديگر
گسترش کمونيسم و اشاعه و ادامه تأثير غرب با توسل به حربه دروغ از طريق
سلسله انقﻼبات کمونيستی براه انداخته رسانههای وابسته به خود کوشش کرد تا
شدند .آمريکا اما اين جنگ هولناک را با اذهان عمومی را با اخبار نادرست و
بهانه دروغين »حمله قايقهای انفجاری به گزارشات ساختگی آماده سازد و مسأله
کشتیهای آمريکائی« آغاز کرد و به استفاده از بمب شيميائي عليه غيرنظاميان
ويتنام لشکر کشيد و آن همه فاجعه به را توسط ارتش سوريه در دوما)غوطه
شرقی( بهانه قراردهد .اينبار نيز ژاندارم
بارآورد ،که هنوز آثارش باقيست.
حمله تجاوزکارانه ناتو به يوگسﻼوی در بينالمللی رژيم اسد را به عبور از خط
سال  ١٩٩٩نيز به بهانه »نقض حقوق قرمز متهم کرد و با همپيمانان استعمارگر
بشر در کوزوو« انجام گرفت و  ٧۶روز خود ،غوطه شرقی...ادامه درصفحه ۶

زگران استعمارگر ،بايﺪ خاک عراق ،افغانﺴتان ،ﻟيبی ،سوريه و يمن را بی قيﺪ و ﺷرط
تجاو
ِ
ترک ﮐننﺪ .صهيونيﺴم دﺷمن بﺸريت و قاتل ملت فلﺴطين است
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تجاوز به خاطر سود ...
را مور حمله موشکی قرار داد .اما ،با
ضربالمثل ايتاليائي گفته باشيم» ،پای
دروغ کوتاه است«.
رابرت فيسک  ،Robert Fiskخبرنگار
The
معروف روزنامه اينديپندنت
 Independentپس از جنجال تبليغاتی
غرب مبنی بر استفاده از بمب شيميائی،
توسط رژيم اسد و نشان دادن کودکانی که
شيميايی شدهاند ،پرده از راز دروغهای
رسانههای غربی برداشت .او به
بيمارستانی که گزارشهای جعلی منعکس
شده در رسانههای جهانی در آن
فيلمبرداری شده بود ،رفت و با رئيس آن
بيمارستان مصاحبه کرد .او گفت که بمب
شيميائی در کار نبوده است و
»مصدومينی« که ادعا شده بود» ،شيميائی
شدهاند« در واقع دستگاه تنفسشان در اثر
گرد و غبار بمبهای غيرشيميائی دچار
اختﻼل شده بوده است.
خانم گاک) (Gakخبرنگار برنامه ٢
تلويزيون  ZDFآلمان ، ،که از اردوگاه
آوارهگان سوری ،با گنجايش  ٢٠هزار
آواره ،که بسياری از آنها از غوطه شرقی
و دوما هستند ،ديدن کرد ،در گزارش خود
به گفته آوارهگان استناد میکند ،که بنابر
آن اسد از بمب شيميائی استفاده نکرده
است .او در عين حال از بيمارستانی که
قبﻼً »کﻼه سفيد«ها ويديوئي از »درمان«
آسيبديدگان »حمله شيميائی« اسد در هفتم
آوريل  ٢٠١٧تهيه کرده و پخش کرده
بودند ،ديدن میکند .در اين گزارش نيز
آمده است که بنابر گفته پزشکان اين
بيمارستان کسانی که به عنوان قربانی
حمله شيميائی به اين بيمارستان مراجعه
کردند ،هيچگونه آثار و عﻼئمی از گاز
سمی در بدن آنها مشاهده نشده است .خانم
گاک در عين حال از زبان آوارگان می
آورد که تروريستهای داعش در دوما و
غوطه شرقی بالنهائی از گاز سمی در
نقاط مختلف تعبيه کرده بودند ،تا در
صورت حمله هوائی ارتش سوريه منفجر
شوند و مردم را مسموم سازند.
يک خبرنگار مستقل کانادائی به نام Eva
 Bartlettمعتقد است که »دستور کار
غربیها تغيير دولت سوريه است و از
همينرو آنها واقعيات را از رسانهها پخش
نمیکنند« Eva Bartlett .که قريب به ۵
سال است برای تهيه گزارش به سوريه در
رفت و آمد است ،در يک کنفرانس خبری،
در پاسخ به سوال يک خبرنگار نروژی،
پرده از دروغپراکنیهای رسانههای حاکم
در غرب برمیدارد .آفنپوس خبرنگار
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نروژي از او میپرسد» :چرا خبرنگاران
غربی را به دروغپراکنی متهم میکنيد؟ ما
چه نفعی در اين کار داريم؟« او در پاسخ
میگويد که »گزارشگران غربی به
گزارشات »کﻼه سفيد«ها استناد میکنند.
اين سازمان مستقر در بريتانيا است .گروه
»کﻼه سفيد«ها را يک افسر انگليسی در
سال  ٢٠١٣تشکيل داد .آنها از آمريکا،
بريتانيا ،اروپا و کشورهای ديگر تاکنون
 ١٠٠ميليون دﻻر پول دريافت کردهاند«.
او همچنين میافزايد» » :کﻼه سفيد«ها
مدعی نجات غيرنظاميان در شرق
»حلب« و »ادلب« هستند ولی در اين
مناطق کسی اثری از آنها نديده است«!
نمونه ديگر اينکه »کﻼه سفيد«ها دختر
بچهای را در يک گزارش ويدئوئي نشان
میدهند ،که مشغول نجات او هستند .ماه
بعد در گزارش ديگری ،از منطقه
ديگری ،همان دختر بچه را نشان میدهند
که در حال نجات جان او هستند! میتوان
به جرأت گفت که گزارش »کﻼه سفيد«ها
فاقد اعتبار است ،زيرا که آنها اساسا ً در
منطقه حضور ندارند.
اما چنين به نظر میرسد که اين دروغ و
جنجالآفرينیها و حمﻼت موشکی »تنبيه
کننده« از موضع ضعف و استيصال
است ،زيرا موقعيت بشار اسد در سوريه
تا آن حد تثبيت است که رژيمهای ترکيه و
عربستان ،که با پشتيبانی از داعش تاکنون
خواستار سقوط رژيم اسد بودند)آن هم به
خاطر نزاع بر سر انتقال گاز از طريق
لبنان ،سوريه و ترکيه به اروپا که اسد با
آن از در مخالفت درآمده بود( ،اکنون به
ناچار از موضع خود عقب نشستهاند .بعيد
به نظر میرسد که حمله موشکی اخير به
سوريه ،توسط آمريکا ،فرانسه و انگلستان
که بايد زمينهساز سرنگونی رژيم قانونی
بشار اسد میبود ،به نتيجه برسد .در اين
رابطه هفتهنامه اکسپرس در مقالهای
پيرامون حمله موشکی اين سه کشور به
سوريه مینويسد» :پيروزی نيروهای
نظامی روسيه ،ايران و سوريه بيش از
هر زمان ديگر حتمی و اجتنابناپذير به
نظر میرسد .اکنون بيش از اندازه برای
توسل به هر اقدامی به منظور تغيير
توازن قوا در سوريه و جلوگيری از
پيشروی نيروهای بشار اسد به سوی
پيروزی دير شده است« .اين هفتهنامه
حمﻼت هوائی اخير غرب به دوما را
نمايشی توصيف کرده است .اين حمله در
واقع چنگ و دندان نشاندادن به روسيه،
ايران و حتی چين است.

صفحه ۶

طبق گزارشی که در مجله اشپيگل درج
شده است ،گرچه خانم مرکل ،صدراعظم
آلمان ،حمله موشکی اخير آمريکا ،انگليس
و فرانسه به سوريه را »موفقيتآميز و
متناسب« ارزيابی کرد و در اين رابطه
»ارتش سوريه را مقصر« شناخت ،اما
بنابر مشاور حقوقی نمايندگان مجلس آلمان
و تعداد زيادی از وکﻼی مجلس ،اين حمله
موشکی را ،همانند حمله سال گذشته
آمريکا به سوريه ،مغاير با حقوق ملل و
غيرقابل دفاع میدانند .مضافا ً اينکه
استفاده رژيم اسد از بمب شيميائی نه
تحقيق شده است و نه اثبات و نه اينکه
سازمان ملل در اين زمينه تصميمی قانونی
اتخاذ کرده است .از اينرو آنها اين حمله
موشکی آمريکا ،فرانسه ،انگليس را نقض
قوانين بينالمللی میدانند و ترديد دارند که
واقعا ً حمله شيميائی صورت گرفته باشد.
آنها بر اين باورند که اين عمل خودسرانه
و تکروانه کشورهای سهگانه ،بيشترين
لطمه را به حقوق بينالملل وارد میآورد.
آنها در عين حال از ميليتاريزهشدن
سياست خارجی کشورهای سهگانه سخت
انتقاد میکنند.
اين گزارش در واقع سيلی محکمی به
»معلمين اخﻼق«)آمريکا و متحدين
اروپائیاش( زد  ،که نه تنها عملشان غير
اخﻼقی است ،بلکه خود ناقض قوانين بين
المللی هستند.
****
تجليل از خﺪمات مارﮐس...
با آثار جاودانه که از خود به جای گذاشت
تحوﻻت عظيم وعميقی در زمينههای
فلسفی ،سياسی ،علوم اجتماعی و اقتصاد
بوجود آورده ،صدها ميليون انسان را از
جهل و خرافات بيرون آورد و دنيای نويی
را برای آنها ترسيم کند.
با پيدايش نظريههای اوليه سوسيالستی در
انگلستان و پس از آن فرانسه که بر اثر
صنعتی شدن اين کشورها بوجود آمده بودند
و مارکس آنها را "سوسياليسم تخيلی" می-
ناميد ،مرحلۀ جديدی پديد آمد که در محور
اصلی آن تفکر فلسفۀ آلمانی قرار داشت.
با تحول از "سوسياليسم تخيلی" به
"سوسياليسم علمی" کارل مارکس توانست
نام و مهر خود را بر تمام پيکرۀ
سوسياليسمی بزند که جهان را بعدها به
متحول کرد .مارکس با تحليل
طور جدّی
ّ
درست از سوسياليسم تخيلی کسانی مانند
فوريه و اون و امثالهم و مبارزه با آن به
سوسياليسم علمی رسيد .و به...ادامه
درصفحه ٧

چاره رنجبران وحﺪت و تﺸکيﻼت است

،

شماره  ٢١٩خرداد ماه ١٣٩٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

تجليل از خﺪمات مارﮐس...
اين ترتيب همراه با نگارش بيانيه
حزب کمونيست که در آن از مبارزه
طبقاتی انسانها به عنوان عامل تعيين
کننده در تاريخ بشری سخن میراند،
تاريخ از صورت بيان رويدادهای
اتفاقی و بازتاب خلق و خوی
سياستمداران و رهبران به صورت علم
در آمد و سير تحول آن در مسير
پيشرفت؛ قابل پيشگوئی شد .برای
نخستين بار تاريخ علم شد.
در اوت سال  ١٨۴۴کارل مارکس با
فريدريش انگلس آلمانی در پاريس آشنا
گرديد ،که اين ديدار مارکس و انگلس
يکی از مهمترين اتفاقاتی است که
تاثيرات آن در حوزۀ فکر و انديشه در
اواسط قرن نوزدهم؛ انقﻼبی ايجاد
کرد .انگلس با انتقال آگاهیهای خود به
مارکس همرزم آيندهاش؛ از شرايط
زندگی اسفبار طبقه کارگر انگلستان)انگلس
در کارخانۀ پارچه بافی پدرش در منچستر
انگلستان از سال  ١٨۴٢تا  ١٨۴۴مشغول
به کار بود( که در عرصه عمل تجربه و
لمس کرده بود ،پيش زمينههائی برای
پژوهشهای گسترده وی و تفکرات قدرتمند
ذهنی او ايجاد کرد .مارکس که يک نابغه
بود و از آنجائی که در رشتۀ حقوق فلسفه
و تاريخ از دانشگاه برلن فارغ التحصيل
شده و در رشتۀ فلسفه از دانشگاه "ينا" به
درجۀ دکترا نائل شده بود ،توانست به
سرعت در همين رشته تحقيقات خود را
تحول و
ادامه دهد و فلسفۀ آلمان را دچار ّ
دگرگونی سازد .مارکس و انگلس کار
مشترک خودرا تحت کتابی بهنام "خانوادۀ
مقدس" آغاز کرده و مبارزه با عقايد فلسفی
آلمان را شروع کردند ،که سهم بهسزائی
در تکامل تئوریهای آيندۀشان داشت .آنان
معايب و نواقص اين فلسفه را برطرف و

صفحه ٧

هگلیها که فلسفهای آسمانی بود و
اعتقادشان بر اين قرار داشت که تاريخ و
پيشرفت بشر برروی زمين ،تحت هدايت
نيروئی خارج از ذهن ما و به دست او
توفان درتوييتر
يعنی خداوند)روح مطلق( میباشد ،به زير
Toufanhezbkar
کشيده و آنرا زمينی و عقﻼنی کنند .آنان
حزب ﮐارايران)توفان(
درفيس بوک
توانستند فلسفۀ آلمان را از آسمان و از
Toufan
HezbeKar
درون ابرهای سياه ،بهروی زمين آورند ،و
فلسفه مارکسيست را به عنوان يک علم به
جهانيان بشناسانند و از اين طريق ميليونها
نفر از جمعيت جهان را با افکاری جديد؛
روشن وعلمی مسلح سازند.
فلسفۀ مارکسيسم به انسانها میآموزد که
صب و همه
به مسائل اطراف خود بدون تع ّ
جانبه بهنگرند ،هيچگاه شعور خود را
يکسويه و به يک جهت خاص محدود
نسازند ،تا بهتوان حقيقت را نمايانتر به-
دست آورد .مارکسيسم پوياست و در
حرکت و همين پويائی است که آنرا زنده
آنرا تکامل بخشيدند.
نگه داشته است.
تحول فلﺴفۀ آﻟمان:
****
فﻼسفه و صاحبان عقل و انديشۀ آلمان که
تحت تأثير فيلسوفانی نظيرهگل ايدهآليست
و لودويگ فويرباخ ماترياليست قرار
داشتند ،سالها به خاطر شرايط اجتماعی ،از ياری ماﻟی ﺷما سپاسگزاريم
سياسی و اقتصادی حاکم ،نتوانسته بودند رفيق بینام  ۵٠يورو
مانند فﻼسفۀ فرانسه و انگلستان به دست -از المان  ۵٠يورو
آوردهای نويی دست يابند .ا ّما پس از آنکه مونيخ  ١٠٠يورو
مارکس و انگلس تحقيقات و کار خود را
تحولی در آن
آغاز کردند ،توانستند آنچنان ّ
به توفان در تلگرام خوش آمﺪيﺪ
بوجود آورند که بعدها ،دنيا را نيز دچار
تحولی عظيم کرد .مارکس و انگلس
ّ
توانستند با کار مداوم نظريههای ايده-
آليستی را مورد انتقاد قرار داده و فلسفۀ
آلمان را که برپايۀ مفاهيمی عام مانند
"ارادۀ مطلق"" ،روح جهانی"" ،ارادۀ
کمال مطلوب"" ،عقل مقدس" و نظريههای
مشابه ديگر قرار داشت از طريق تجزيه و
تحليل ،مبارزه و باطل نشان دادن نظريات

مقاﻻت توفان اﻟکترونيکی ﺷماره  ١٤٣خرداد ماه  ١٣٩٧را در تارنمای توفان مطاﻟعه نمائيﺪ
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تجاوز به خاطر سود و
سلطه
سالهاست که امپرياليستهای غرب و در
رأس آن امپرياليسم آمريکا تجاوزات و
جنايات جنگی را ،که در حقيقت در خدمت
اهداف سودجويانه و توسعهطلبانه آنها قرار
دارند ،به بهانه واهی اقدامات »بشردوستانه«
سازمان میدهند .امپرياليستها از طريق به
انحصاردرآوردن رسانههای گروهی و به
خدمتگرفتن آنها ،افکار عمومی جهان را با
دروغ بمباران میکنند ،تا حقيقت در پس پرده
مستور بماند؛ تا بتوانند با فراغ بال همچنان به
لشکرکشی ،کشتار ،خرابی ،آواره نمودن و
بیخانمانکردن ميليونها انسان ادامه دهند و
بدتر از همه اين جنايات را در چشم جهانيان
موجه جلوه دهند .از آن جمله است حمله
موشکی اخير به شرق سوريه توسط متحدين
سهگانه امپرياليسم ،آمريکا ،انگلستان و
فرانسه.
چند سال پيش اوباما ،رئيس جمهور اسبق
آمريکا ،ادعا کرد که بشار اسد با بهکاربردن
بمب شيميائی عليه مردم سوريه »از خط
قرمز عبور کرده...ادامه در صفحه ۵
نشانی پست الکترونيکی

کارل مارکس ـ تزهائی در مورد فويرباخ
از کارل مارکس تقريبا همه تجليل میکنند ،زيرا وی يک دانشمند بزرگ بشريت است و
بيش از هر متفکر ديگری تاريخ قرن  ١٩و  ٢٠را رقم زده است .ولی هر کس از کارل
مارکس تمجيد کرد الزاما با انديشههای مارکس موافق نيست .امروز حتی دشمنان
سوگند خورده مارکسيسم نيز برای مبارزه با نظريات مارکس به رنگ مارکسيسم در
میآيند تا مارکسيسم را از درون تهی کنند و دژ را از درون فتح نمايند .سيلی از
مزدوران به راه افتادهاند تا در باره "نادرستیها" و پيشگوئیهای "ناموفق" مارکس داد
سخن دهند .اين مزدوران روشنفکر را جلو میاندازند ،و کرسی خطابه به آنها میدهند،
وآنها را آرايش میکنند ،تا آنان را به پشت صفحات تلويزيون و ميدانهای تبليغاتی
بکشانند که اين "انديشمندان" از نظر "علمی" مرگ مارکسيسم را اعﻼم کنند و بذر ياس
بپاشند .اين واکنش ستمگران نسبت به نظريات رهائیبخش مارکسيسم خود گويای نفوذ
و قدرت معنوی نظريات مارکسيستی در جنبش کارگری است.
دشمنان مارکسيسم به انقﻼب اجتماعی و مبارزه طبقاتی اعتقادی ندارند .آنها مفاهيم
اجتماعی نظير دموکراسی ،آزادی ،حقوق بشر ،عدالت اجتماعی و ...از مفهوم طبقاتی
آن جدا ساخته و از آنها واژههای بیبو و خاصيتی برای بورژوازی میسازند .افسانه
"آزادیهای بی قيد و شرط" از اين مقوﻻت است .دشمنان مارکسيسم به ديکتاتوری
پرولتاريا و انقﻼب قهرآميز پرولتری اعتقادی ندارند و تﻼش دارند از مارکسيسم
موجودی بیاثر و بی"خطر" بسازند .آنها از شبحی که اروپا را فرا گرفته است واهمه
دارند و همه ابزار؛ از زندان؛ شکنجه و اعدام گرفته تا شستشوی مغزی را برای نابودی
مارکسيسم به کف میگيرند .دشمنان مارکسيسم که مارکسيستهای "نوين" شدهاند ضد
تکامل مارکسيسم به لنينيسم هستند .آنها در اينجا به پويائی مارکسيسم و استنتاجات
مبارزه طبقاتی اعتقادی ندارند و به شدت با لنينيسم که مظهر مجسم مارکسيسم در
شرايط وجود امپرياليسم است به مقابله برمیخيزند .جريانهای اسرائيلی نظير حزب
کمونيست کارگری و همه پيروان منصور حکمت به تحول سرمايهداری به امپرياليسم
اعتقادی نداشته و آموزش مارکسيسم را واژگونه ارائه داده و آن را تا همان پيدايش و
پيشرفت سرمايهداری محدود دانسته و برای انحراف جنبش و دشمنی با کمونيسم نسخه-
های اکونوميستی و نئوليبرالی مینويسند .همه اين عوامل کمونيستها را فرا میخوانند تا
بر ضد "مارکسيستهای" ضد کمونيست بسيج شوند و در  ٢٠٠سالگی تولد مارکس اين
دشمنان کمونيست را افشاء نمايند .ما سالهاست که در اين راه گام گذاردهايم.
ﮐارل مارﮐس در روز  ۵ماه مه  ١٨١٨در شهر تریير  Trierاستان راين لندفالز آلمان
بدنيا آمد ودر  ١۴مارس  ١٨٨٣در اثر سکتۀ مغزی ،زمانی که در حال نوشتن جلد سوم
کتاب "سرمايه" بود چشم ازجهان فروبست و جسدش در گورستان "های گيت" لندن به
خاک سپرده شد.
او که يکی از فيلسوفان به نام عصر خود بود ،توانست...ادامه در صفحه ۶
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