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پرولتاریای جهان و خلقهای ستمکش متحد شوید

ارگان مرکزی حزب کار ایران
دوره ششم  -سال بیست و دوم
مهر  ۱۴۰۱شماره ۲۷۱

مبارزه با فساد یک مبارزه
طبقاتی است که با تکیه بر
زحمتکشان عملی است
در بعد از انقالب با رون ویسی از سیاستهای
اقتصادی نئ ولیب رالی ،که نقض آشکار قانون
اساسی جمهوری اسالمی حتی بعد از
تغیی رات ضدای رانی آن است ،مافیائی در
ای ران بر سر کار آمده است که ظاه را ً کسی
را یارای مقابله با آن نیست.
این مافیای اقتصادی و پ رنفوذ ،کارخانههای
ملی و دولتی را به بهای نازل م یخرد ،آنها
را تعطیل کرده زمین کارخانه را م یفروشد،
و با تکیه بر کارت بازرگانی و مافیای اطاق
بازرگانی به وارد کردن همان جنس از خارج از
کشور م یپردازد که کارخانه تعطیل شده آن را
ت ولید م یکرد ،زی را فروش همان کاال ،که به
بهای گزاف پس از واردات به ای ران به فروش
م یرسد ،ب رای آنها سودآورتر است .این طبقه
اجتماعی در ت ولید شرکت ندارد ،ت ولیدکننده
را ورشکست م یکند ،تا بت واند با پول نفت،
که دولت با رعایت تسهیالت دراختیار آنها
م یگذارد ،کشور ای ران را به نابودی بکشاند
و یک قشر زالوصفت و ب یرحم و ضدبشر
در ای ران به وجود آورد .پول نفت تبدیل به
کاالی گ رانقیمت م یگردد که در خود ای ران
نیز م یشد آن را ت ولید کرد ولی آنوقت تاجر
گردن کلفت قادر نبود از قبل ورود این کاال
به داخل کشور ارز ترجیحی گرفته و یا صد
ب رابر آن سود ببرد.
گسترش بیکاری ،فقر عمومی ،که بخش
بزرگی از آن محصول تح ری مها نیست و
محصول سیاستهای دولت ،نفوذ مافیای
اطاق بازرگانی ،سیاست گمرکات و کاهش
تعرفههای گمرکی به سود تجار «محترم»
بازار است ،باید با تق ویت ت ولید داخلی و بر
ضد این طبقات نوخاسته عملی گردد .دولتی
که بخ واهد ت ولید داخلی را تق ویت کند ،باید
در مقابل ...ادامه در صفحه ۲

تحریمهای دههزارگانه امپریالیستهای غرب ،روند
شکست نئولیبرالیسم را شتاب بخشیده است

در نظام سرمای هداری دولتمردان و سیاستمداران اصوالً اباء دارند در مالء عام از نئ ولیب رالیسم و عملکرد
آن کالمی به زبان آورند ،اما در عمل با مق رارتزدائی ،دست سرمای ههای کالن را در خ رید مسکن،
سهام بانکها ،کمپان یها ،سرمای هگذاری با بهرههای کالن باز م یگذارند .آنها در عمل البیگر
سرمای هداراناند.
ب رای نم ونه در سالهای  ۶۰و  ۷۰میالدی ،زمانی که به علت مض ربودن مصرف دخانیات بسیاری از
مردم خ واهان وضع مقررات سختتری ب رای صنعت و مصرف دخانیات شدند ،نام سیاستمدارانی
فاش شد که از کمپان یهای دخانیات آم ریکائی و انگلیسی رشوه م یگرفتند ،تا جلوی وضع چنین
ق وانینی را بگی رند .الب یگرها تا به امروز نیز ب رای نفوذ و گسترش کنسرنها در دولتها و پارلمانها
شدیدا فعالاند.
در نظام «دموک راسی» بورژوائی سرمای هداری ،مردم نمایندگانی را که به خورد آنها م یدهند و شورای
نگهبان سرمای هداری صالحی تشان را تائید کرده است ،انتخاب م یکنند ،ولی رأی آنها در مجلس تابع
خ واست الب یهاست .این الب یها هستند که قانونگذارند و نه نمایندگان «منتخب» مردم.
نئ ولیب رالیسم در حقیقت سلطۀ سرمایه را بر منابع عظیم ثروتزا ،ب یمحابا اعمال م یکند .دستورالعمل
آنها همانا افزایش ساعات کار ،پائین نگهداشتن سطح دستمزد ،افزایش مالیات کارگ ران و کارمندان و
قشر متوسط جامعه ،کاهش حت یاالمکان خدمات اجتماعی و بیمه ،خصوص یسازی و کاهش نقش
دولت و ...است که آن را از ط ریق ش رایط تحمیلی و اجباری بانکجهانی و صندوق بی نالمللی پول
به کشورهای وامگی رنده نیز جهت کسب حداکثر سود ُح قنَه م یکنند.
به خاطر بیاوریم که در سالهای  ۷۰میالدی ،ب رای نم ونه در کشور آلمان ،به دلیل تبلیغات شدید
ضدکم ونیستی و ضدسوسیالیستی دولت آلمان خیلی زود به اعمال سیاست نئ ولیب رالی اقدام ورزید .به
برکت خصوص یسازی موسساتی نظیر راه آهن ،پست ،بیمارستانها و ...که قبال دولتی بودند ،هم راه
با مقرراتزدائی از سرمایه ،عرصههای مذکور محل تاخت و تاز سرمای هداران گشت .در ایالت ِه سن،
در مرکز آلمان فدرال ،دولت وقت بخش مالکیت و اداره فاضالب را به عهده یک شرکت آم ریکائی
گذارد که پس از سود ف راوان و افزایش بهای آب و فاضالب در ِه سن از جانب این شرکت و کشیدن
شیرهجان تأسیسات آن به طوری که این  ...ادامه در صفحه 3

خیانت باند اصالحطلبان روحانی و پیشگوئی توفان
«نش ریه توفان» ،ارگان مرکزی حزب کار ای ران در شماره  ١٩١بهمن ماه  ١٣٩۴شمسی ب رابر با فوريه ٢٠١۶
میالدی نظ ریات خ ویش را بر سر ت وافقنامه هستهای وین با آم ریکا به ص راحت اب راز داشت و وضعیت
امروز میهن ما ای ران را در همان زمان در اثر این خیانت ترسیم نمود .و امروز ما متاسفانه در مقابل این
پیشگ وئی ق رار گرفتهایم .خ واننده در این شماره تنها با مستخرجاتی از این مقاله روبرو م یشود که ب رای
درک نقطهنظ رات صحیح کفایت م یکند .حال ،خ واننده گ رامی ،مقالهای را که  8سال پیش نگاشته
شده ،مطالعه کند و با وضعیت امروز ما مقایسه نماید :مقاله تحت عن وانِ :
«قلب «حق مسلم ای ران در
استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای» را درآوردند» منتشر شد.
ِ
ضعف قهرمانانه با کشورهای
«در روز شنبه  ۲۶دیماه  ۱۳۹۴مذاک رات نمایندگان ای ران از موضع تسلیم و
 ۱ + ۵در وین به نتیجه رسید و «ق رارداد لوزانچای» اج رائی شد .ب رای رفع تح ری مها و محاصره اقتصادی
ای ران ،که از همان بدو امر غیرقان ونی ،ضدانقالبی ،ضدبشری و نادرست بود ،عدهای سادهلوح جشن
گرفته و پایک وبی م یکنند .عدهای خوشخیال نیز بر این توه ماند که گ ویا از این به بعد در جویهای
ای ران شیر و عسل جاری خ واهد شد .ببینید چقدر این رژیم سرکوبگر و فاسد به مردم ای ران ستم روا
داشته است که عدهای تسلی مشدن به خفت بیگانه را پیروزی ای ران تلقی م یکنند و در حسن روحانی
«اصالحطلب» ،ناجی ای ران را جستجو م یکنند .غن یسازی اورانیوم حق مسلم مردم ای ران بوده و در
تمام پیمانهای جهانی و پیمان منع گسترش سالحهای هستهای نیز درج شده است ،اینکه امپ ریالیسم
و صهی ونیسم جهانی ،با قلدری به ای ران تحمیل کردهاند ،که اعتبار و اج رائی کردن این حق ،تنها به
اشاره «اربابان جهان» عملی است ،و این ما هستیم که حد و حدود آن را ب رای شما و سای رین تعیین
م یکنیم ،خود گ ویای انص راف ای ران از برخورداری از این حق و تأیید نظ ریات امپ ریالیس تها در مورد
ب یحقوقی مردم ای ران است .ای ران زین پس هیچ حقی ندارد  -حتی اگر این حقوق در پیمانهای
جهان سیاه روی سفید حک شده باشد  -مگر اینکه به تأیید امپ ریالیسم آم ریکا برسد...
خانم «فدریکا موگ رینی» ( ،)Federica Mogheriniمسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ،اظهار داشت:
«از آنجا که ای ران همه تعهداتاش را اج راء کرده است ،از امروز تح ریمات مالی و چندجانبه اقتصادی
و مالی در رابطه با ب رنامه اتمی ای ران برداشته م یشود».
کسانی که سیاست تح ری مهای امپ ریالیس تها را دنبال کردهاند  ...ادامه در صفحه ۵
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اطاق بازرگانی و بانک مرکزی و بانکهای
غارتگر خصوصی ،که از ارزهای دولتی
سوءاستفاده م یکنند ،بایستد .کسانی که با نقض
و تغییر قانون اساسی زمان انقالب بانکهای
خصوصی را ،که گانگسترهای رسمی هستند،
مجاز ساخته و به جان مردم انداخته ،حال خودش
از «هیبت» این بانکها در ه راس است و قادر
نیست نسبت به آنها اسائه ادب کند.
تق ویت ت ولید داخلی ،که مسلم اً در بدو امر
محصوالتاش ت وان رقابتی نداشته و گ رانتر از
بازار جهانی تمام م یشود ،تنها با حمایت دولتی
مقدور است و ماب هالتفاوت این قیمت را دولت
باید از پول نفت ،که هزینهای است راتژیک و
منطقی است ،تأمین کند .تمام ممالک جهان
ب رای تق ویت ت ولید خود نخست به حمایت و
سیاستهای حمایتی دولت و اراده سیاسی در
این امر نیاز داشتند .این تاریخ پیشرفت همه
کشورهای سرمای هداری جهان از انگلستان،
گرفته تا ف رانسه ،آلمان و هلند بوده است و
حتی در این اواخر ما با نم ونه کره جن وبی روبرو
هستیم .آنها با اتخاذ سیاست کنترل واردات و
تق ویت صادرات ،تکیه بر اقتصاد با درهای بسته
و دستیابی به صنایع مورد نیاز ت وانستند خود
را در عرصه جهانی تق ویت کنند و تازه بعد از
گذر از این مرحله ه وادار «اقتصاد بازار جهانی» و
«آزادی تجارت» گشتند .نقش دولت در پیشرفت
جامعه تعیی نکننده است .مقرراتزدائی بانک
جهانی که شرط سرمای هگذاری و تضعیف نقش
دولت است ،دقیقا به این خاطر صورت م یگیرد
که دروازه کشورها به روی سرمای ههای غارتگر
و بدون نظارت باز شده ،کاالهای خارجی بدون
حساب و کتاب و نیازهای ضروری اقتصادی به
کشور س رازیر گردد و ت ولید داخلی را نابود نماید.
کشوری که قادر نیست ت ولید داخلی داشته
باشد ،هم واره به ممالک امپ ریالیستی وابسته
م یماند .پول بادآورده نفت ،که ثروت ملی ای ران
و متعلق به یکایک مردم این کشور است ،تنها با
مکانیسم قدرت دولتی و متاثر از بانک جهانی
و صندوق بی نالمللی پول ،خصوصی شده و
به جیب سرمای هداران وابسته داخلی و خارجی
س رازیر م یشود .آنها تنها طبقهای هستند که از
تصدق سر این خصوص یسازیها درآمد نفت
ای ران را به جیب م یزنند .سیاست خصوصی
کردن ثروت نفت و معادن در ای ران به ایجاد
طبقهای منجر شده که جناحی بسیار قدرتمند
را دربرم یگیرد .ویژگی سرمای هداری ای ران در
این است که مخارج زیرساختهای کشور و
هزینههای عمومی نه بر اساس نظام مالیاتی،
بلکه از درآمد نفت تأمین م یشود و سرمای هداران
در ای ران مالیات نم یدهند و این عدم پرداخت
مالیات ،که ب رای اداره کشور و حتی ایجاد یک
جامعه سرمای هداری مرفه ،عدالتمحور الزم است
در ای ران وجود ندارد .در ممالک اسکاندیناوی،
آلمان ،ات ریش  ،...که نظام سرمای هداری بر آنها
حاکم است ،همه کنسرنها و سرمای هداران از

خرد و کالن مالیات م یدهند .اداره دارائی به
سرمای هداران نیز ب رای اخذ مالیات رحم نم یکند
و عل یرغم وجود نقطهضع فها در ف رار مالیاتی
اخذ مالیات بخش مهمی از ناموس سرمای هداری
ب رای حفظ کلیت نظام سرمای هداری است.
مالیات یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خ راج
است که توسط دولت و معموال وزارتخانه دارائی
به منظور تأمین هزینههای گ وناگون عمومی یا
هزینههای دولت ،به مردم تحمیل م یشود .عدم
موفقیت در پرداخت ،ف رار یا مقاومت در ب رابر
پرداخت مالیات ،م یت واند طبق قانون مجازات
در پی داشته باشد .کسب مالیات ب رای تامین
مخارج دولت به ج وامع باستانی بعد از پیدایش
دولت برم یگردد و ربطی الزاما به جامعه
سرمای هداری ندارد .دولت که خودش ثروتی ندارد
تا آن را هزینه عمومی کند .ب رای این منظور ب رای
حفظ دولت و جامعه از قدیم مالیات م یگرفتند
و این مالیات جنسی و یا پ ولی هم واره با اجبار
هم راه بوده است.
در ای ران متاسفانه در فرهنگ عمومی حاکم،
آن هم به علت درآمد نفت و فساد دستگاههای
حاکم چه در رژیم گذشته و چه در حال ،اقدام به
ف رار مالیاتی ُح سن و زرنگی محسوب م یگردد
و نه ضرر به منافع ملی .به جز کارمندان و
کارگ ران سایر طبقات و اقشار اجتماعی ،که به
ویژه کار آزاد م یکنند ،مالیات نم یدهند و به
پاس درآمد نفت ،که ثروت عمومی و نه ثروت
خصوصی آنهاست از تمام امکانات جامعه و
پول مالیاتدهندگان ب رای خودشان سوء استفاده
م ینمایند .خ واهان جادهسازی ،بیمارستانسازی،
ایجاد مدارس دولتی ،سدسازی ،کشیدن راهآهن،
آسفالت خیابانها ،تامین بهداشت ،درختکاری،
زبالهزدائی ،ایجاد فاضلآب ،آبرسانی و ..هستند
بدون این که موی سر خود را بخارانند.
در ای ران یک نظام مالیاتی ب رای رسیدگی به
درآمدها و مخارج کشور وجود ندارد تا مردم
بدانند که در چه سطحی از رفاه و ریخت و
پاش باید زندگی کنند .سیاست مسلط بر
افکار به مصداق «هر آن کس که دندان دهد
نان دهد» عدم اندیشیدن به این موضوع است.
این تفکر بر تمام رژی مهای گذشته ای ران حاکم
بوده است .هر دولتی در ای ران چه این دولت و
چه دولت آینده باید به این وضع خاتمه دهد
و این بیماری مهلک را درمان کند .طبیعتاً
تمام تجار «محترم» ،مافیای اطاق بازرگانی،
بانکهای خصوصی ،ائمه اطهار ،آستان قدس
رضوی ،سه مب ران امام ،دریافتکنندگان خمس
و ذکات ،پزشکان پردرآمد ،مافیای مسکن ،آب،
غله و ...با اخذ مالیات مخالفاند و م یخ واهند
مفتخوری کنند .آنها ب رای پوششدادن به دزدی
خود فورا ً پیشهوران ،کسبه جزء ،دستفروشان
خردهبورژازی فقیر و کسانی را که با درآمد کم
با سختی زندگی م یکنند ،تح ریک کرده و به
جلو م یاندازند .حکومت ای ران حتی سیاست
روشنی ب رای اخذ مالیات ندارد و مشکالت خود
را با هزینه نفت جب ران م یکند و نه ت ولید داخلی.

این شیوه اداره کشور مفتخوری ،طلبکاری و
فرهنگ فساد و تنبلی را رواج م یدهد و ع واقب
اجتماعی به دنبال دارد و برضد منافع ملی ای ران
حتی برضد منافع واقعبینانه ف راریان مالیاتی
هستند .از زیر کار در رفتن و یا اظهاراتی نظیر
«کار مال خر» است محصول چنین شیوه اداره
کشور است؛ توجیه ف رار مالیاتی و کاله گذاردن
سر ملت است .این وضعیت یعنی استفاده ب یرویه
از پول نفت و بر باد دادن این ثروت ملی ،اتخاذ
سیاست درهای باز ،عدم حمایت دولت از ت ولید
داخلی و ک وتاه کردن دست دولت در نظارت بر
ت ولید ،خصوص یسازیها ،فقدان نظام مالیاتی،
همه با هم و دست در دست هم طبقهای را به
وجود آورده است که از قدرت مافیائی کالنی
در ای ران برخودار است .این سرمای هداری مافیائی
بر اساس قدرت نفوذ ،رانت و غارت ثروتهای
عمومی است وار است.
با این سرمای هداری با منطق و نصیحت نم یشود
روبرو شد .این سرمای هداری ب یرحم و خ ونخ وار و
ب یوجدان است که ای ران را به این روزی کشانده
است که ما هر روز شاهد آن هستیم .این
سرمای هداری دشمن ای ران است .این سرمای هداری
به مفتخوری و دزدی ثروت عمومی و عدم
پرداخت مالیات عادت کرده است و لذا باید آن
را سرکوب کرد .ولی سرکوب این سرمای هداری
کار سادهای نیست .زی را این عده که در دولت
در طی  ۴۰سال مقامات مهم اداری ،اقتصادی،
نظامی و دینی را در اختیار داشتهاند و ه وای
همدیگر را دارند ،به تدریج انگلهای آگاه و
ناآگاهی به دور خود ایجاد کردهاند که از ق ِبَل
آنها ارتزاق م یکنند .از این باند مافیائی میلیونها
نفر بهره م یب رند و گرچه در مقابل  ۸۵میلیون
ای رانی تعداد زیادی نیستند و همیشه اقلیت
ناچیزی را تشکیل م یدهند ،ولی دولتها باید از
نظر تاکتیکی و میدانی آنها را به حساب آورند
و نوع سیاست خود را در برخورد با این طبقه یا
طبقات بر اساس نفوذ و نیروی آنها با ب رنامهریزی
هوشمندانه درازمدت ،از راههای جبری و یا
غیرجبری تعیین کنند.
مشکلی که در جمهوری اسالمی ای ران پیدا شده
است ،با طبقه نوخاسته غارتگر آقازادهها و
خان واده پ رنفوذ آنهاست که در طی این  ۴۰سال
شکل گرفته و مطبوعات را ب رای ساختن افکار
عمومی در دست دارند .آنها در دانشگاههای
ای ران نفوذ کرده و پارهای موعظهگ ران ،اساتید
دانشگاهها را ب رای توجیه غارت خود به نانخور
خ ویش بدل کردهاند .فضای رسانهای داخل و
خارج کشور در دست آنهاست.
این عده سرمای هدار معم ولی نیستند ،مافیائی
هستند و خودشان را مالک ای ران دانسته و حتی
ثروتهای خ ویش را ب رای روز مبادا به خارج
منتقل کردهاند .در یک کالم مبارزه ب رای رفع
مشکالت اقتصادی ای ران ،مبارزه ب رای بهبود
ش رایط زندگی مردم ،مبارزه ب رای آینده ای ران
و نس لهای بعدی تا کشور مرفه در پیش روی
داشته باشند ... ،ادامه در صفحه 3
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تنها با سرکوب این مافیای طبقاتی مقدور است.
ب رای سرکوب این طبقه باید به طبقات فرودست
و سرکوب شده اجتماع تکیه کرد .باید آنها را با
دادن آگاهی به خیابان کشید و قدرت عظیم
توده مردم را به عن وان ضامن پیروزی در این
نبرد در مقابل این مافیا ق رار داد .استق رار نظام
مالیاتی جدید یک مبارزه طبقاتی است و تنها
با پشتیبانی مردم عملی است .این اقدامات از
نظر ماهوی در کادر نظام سرمای هداری نیز قابل
انجام است و به سوسیالیسم نیز ربطی ندارد و
همانطور که گفتیم در بسیاری ممالک اروپائی
استق رار این نظام مالیاتی به خ وبی عمل م یکند.
سرمای هداری مافیائی ای ران از زیر بار حساب و
کتاب ف رار م یکند و باید با بسیج طبقاتی این
مقاومت ارتجاعی را دره مکوفت .چون رسیدگی
مالیاتی نیست .اساسا معلوم نیست چه کسی
چه مقدار از ثروت اجتماعی را از آن خود
کرده است و منبع ثروت سرشار وی کجاست؟
دولت کن ونی ای ران اگر ارادهای داشته باشد که
با فساد مبارزه کند و جامع های عدالتمحور
به وجود آورد و از انفجار اجتماعی جلوگیرد،
راهی ندارد جز این که به این روش سارقانه
در کشور خاتمه دهد و باید بر محم لهائی
تکیه کند که قادر به تغییر این وضع هستند.
دامنزدن به مبارزه طبقاتی و بسیج مردم ب رای
استق رار یک نظام عادالنه مالیاتی ،محاسبه
فقر و ثروت ،دامن زدن به مبارزه طبقاتی
ب رای تق ویت ت ولید ملی ،الزاما سوسیالیستی
نیست ولی هر نیروی سوسیالیست ،هر نیروی
دموک رات ،هر انساندوست و ای راندوست و هر
انسان با وجدان ،که نخ واهد مفتخوری و
دزدی کند ،باید خ واهان این تحوالت باشد.
مبارزه با سیاستهای غارتگ رانه ،نئ ولیب رالی،
ک وتاه کردن دست بانک جهانی و صندوق
بی نالمللی پول ،بازگشت به اصل  ۴۴قانون
اساسی ،استق رار یک نظام مالیاتی شفاف،
تق ویت ت ولید داخلی و ملی ،آن حداقلی است
که م یشود از دولتهای حاکم انتظار داشت.
این خ واستها به تغییر رژیم و س رنگ ونی رژیم
جمهوری اسالمی سرمای هداری حتی به دست
مردم ای ران نیز ربطی ندارد ،خ واستی عمومی و
به نفع ای ران ،نسل آینده ،حفظ ثروتهای ملی
و آینده ای ران است.مبارزه ب رای قطع دست دزدان
و ای رانفروشان الزاما یک مبارزه کم ونیستی
نیست ،ولی هر کم ونیستی باید از این خ واست
دموک راتیک عمومی مردم ای ران ،که دورنمای
یک جامعه نسبتاً مرفه ،تقلیل شکاف عظیم
طبقاتی کن ونی و عدالتمحور را دارد ،حمایت
کند .استق رار سوسیالیسم و جامع های ،که
عدالت سیاسی را به عدالت اقتصادی پی وند زده
است و ب رای آن مبارزه م یکند ،بر ستونهای
ج وامع فقیر پا نم یگیرد .سوسیالیسم علم
است و باید آن را آموخت و به کارب ُرد .دوران
تئوری بی تئوری و شلیک تفنگ س رپر گذشته
است* .

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
تحری مهای دههزارگانه ...دنباله از صفحه ۱

تأسیسات فرسوده شده و به علت عدم رسیدگی
و نگهداری از این تأسیسات از کار افتادند؛ این
شرکت «ورشکسته» شد و دولت مجبور شد
از پول مالیات مردم این شرکت «ورشکسته» را
مجددا ً صاحب شود .یعنی خصوص یسازی فقط
ب رای پ ُرکردن جیب سرمای هداران است و آنجا که
سقف غارت به حد کمال م یرسد و کارخانه
از کار م یافتد ،هزینهها تعمی رات ،نوسازی و به
کارگیری مجدد به گردن مردم م یافتد.
افزایش نقش دولت در رشت ههای کلیدی،
شکست نئولیبرالیسم است

زمانی که بانکها در اثر اقتصاد قمارخانهای
و پرداخت وامهای ب یبازگشت دچار بح ران
مالی م یش وند ،نظیر بانکهائی که در سال
 ۲۰۰۸در ایاالت متحده آم ریکا  -سرزمین
آرزوئی ای رانفروشان  -در اثر ورشکستگی
بانک «ب رادران لِه َمن» ()Lehmann Brother
در آم ریکا ،که بزرگت رین زنجیره ورشکستگی
بانکها را (حدود  ۱۰۰بانک) در س راسر جهان
به دنبال داشت ،دولتهای نظامهای سرمای هداری
آم ریکا و اروپا ،از جمله آلمان ،گرچه که بر
مبنای دستورالعم لهای ساختگی و طبقاتی
نئ ولیب رالی باید ظاه را ً مخالف دخالت دولت در
اقتصاد م یبودند ،با پول مالیات مردم به نجات
بانکهای کالهبردار شتافتند .ب رای نم ونه همان
زمان دولت آلمان بانک بزرگ آلمانی «هیپو
ریئل استیت» ( )Hypo Real Estateواقع در
م ونیخ را ،که در زمرۀ ورشکستگان بود ،دولتی
ساخت و نجات داد تا بعدا ً مجددا ً خصوصی
کنند .استدالل امپ ریالیسم آلمان ،که رسانههای
مغزش وئی آنها به کار افتاده بودند ،این بود که
این شرکتها ب رای حفظ نظام جنبه حیاتی دارند
و آن را «سیستم رل وانت» ()systemrelevant
نامیدند .ب رای امپ ریالیسم جان انسانها ،زندگی
میلیونها آلمانی ،که هستی خود را از دست
دادند« ،سیستم رل وانت» نبود ،زی را ارزش جان
اف راد تنها در رابطه با ت ولید سود حداکثر ب رای
کنسرنها قابل تع ریف است.
نم ونۀ دیگر دولت ف رانسه است که بزرگت رین
کنسرن ت ولیدکننده برق کشور «ا.د.اف» (EDF-
 )Elektricite‘ de Franceرا که خود اکث ریت
سهاماش را نیز دراختیار داشت ،به علت ۴۲
میلیارد یورو بدهی ،که این کنسرن ب هبارآورده
و در معرض ورشکستگی ق رار گرفته بود،
صددرصد دولتی کرد .باید افزود که این اقدام
دولت ف رانسه یک تصمیم راهبردی به شمار
م یرود .دولت ف رانسه در نظر دارد در درازمدت
 ۵۵میلیارد یورو در ساختمان نیروگاههای دیگر
و نیز در عرصۀ انرژی پایدار در غالب این
کنسرن دولتی سرمای هگذاری کند .هم اکنون
دولت ف رانسه ب رای قیمت انرژی حتی سقف
تعیین کرده است ،اقدامی که نه تنها «ا.د.اف»
( )EDFبلکه «ت وتال» ( )Totalنیز موظف به
اج رای آن هستند.
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کنسرن عظیم ت ولید برق «واتنفال» (،)Wattenfal
که متعلق به دولت س وئد هست ،نم ونۀ دیگر
شکست خصوص یسازی نئ ولیب رالی به شمار
م یرود .از سوی دیگر نئ ولیب رالیسم هنجارهای
اجتماعی را آنچنان به مریخته است که
«دموک راسی»ای که بورژوازی امپ ریالیستی از آن
پرچم ساخته ،با آن فخر م یفروشد و به جنگ
«اتوک راتها» م یرود ،ف رتوت و نزار گشته است.
«ک ریس هجز» ( )Chris Hedgesگزارشگر و
دگ راندیش ام ریکایی م یگ وید:
«جنب شهای فاشیست پایگاه خود را نه از میان
فعاالن سیاسی ،بلکه در میان نافعاالن سیاسی
م یسازند .منظور بازندههائی هستند که اغلب
به درستی ،احساس م یکنند در تشکیالت
سیاسی صدایشان شنیده نم یشود ،یا نقشی
ندارند» .لذا این جماعت به سوی شعارهای
ع وامف ریبانه و تح ریکآمیز کشیده م یش وند.
همانگ ونه که به دنبال «ت رامپ»« ،ب ولس ونارو» و
سایر هم مسلکانشان کشیده شدند.
خود بورژوازی مالی ب رای سرکوب جنبش
کارگری و استفاده از نارضائی عمومی ،که به
صورت جنب شهای بزرگ خردهبورژوازی بروز
م یکنند ،دستب هکار شده و اشکال گ وناگون
اعت راضات فاشیستی ،ضدخارجی ،مل یگ رائی
ب رتریج ویانه ،یهودیستی زانه ،اسالمستی زانه و
نظایر آن را به وجود م یآورد .پشت وانه نازیها در
بح ران سرمای هداری در سالهای سی قرن گذشته
همین بسیج خردهبورژوازی ناراضی و طغیانگر
بود که پایه عملیات ض ربتی آنها واقع شدند.
در حالی که هدف نجات سرمای هداران کالن
و منافع طبقات حاکمه امپ ریالیسم آلمان بود.
این خطر به ویژه در زمان ضعف جنب شهای
کارگری ،فقدان و یا ضعف تشکلهای
سندیکائی کارگری ،ضعف احزاب طبقه کارگر
به شدت افزایش م ییابد.
از سوی دیگر رشد اقتصادی و مصرفگ رائی،
که از زمان اقتصاد کینزی آغاز شد و در دوران
نئ ولیب رالیسم شدت یافت ،بح ران محی طزیست
را به هم راه آورد و روز به روز شدت و حدت
بخشید .در واقع تبلیغات ب یوقفه سرمای هداری
جهت تش ویق مردم به مصرفگ رائی و در نتیجه
ارتقاء رشد اقتصادی و کسب سود حداکثر
باعث و بانی وی رانی محیط زیست به شمار
م یآید.
جنگ اوکراین شکست نئولیبرالیسم را شتاب
م یبخشد

با آغاز جنگ اوک راین و تح ری مهای  ۱۰هزارگانۀ
امپ ریالیسم شعار بورژوازی امپ ریالیستی در رابطه
با محیط زیست  ۱۸۰درجه تغییر جهت داد.
امروز شعار آنها «اول جنگ ،بعد محی طزیست»
شده است.
گاز روسیه را که ق رار بود در نورد است ریم ۲
با  ۱۲۳۲کیلومتر ل وله به آلمان برسد ،قطع
کردند تا به اصطالح خودشان «روسیه را به زانو
درآورند»!  ...ادامه در صفحه ۴

امپریالیسم آمریکا تروریست ،متجاوز،تشنجآفرین ،ناقض حقوق اساسی انسانها و دشمن شماره یک بشریت است.
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ولی خودشان به زانو درآمدند.
به همین دلیل اکنون زیر تمام اق والی که به مردم
در رابطه با محیط زیست داده بودند ،زدند.
ق رار بود تا سال  ۲۰۴۵عنصر ک ربُن از آب و
ه وا به دور بماند .به همین دلیل ابتدا سوخت
ذغالسنگ را ممنوع اعالم کردند .دولت قبلی
آلمان حتی تص ویب کرد که کلیه نیروگاههای
اتمی این کشور تا سال  ۲۰۳۰از گردونه تأمین
انرژی ب رای همیشه خارج ش وند .اما امروز
ق رار است که هم ذغال سنگ وارد گردد و
نه سوخت شود و هم راکتورهای اتمی ادامۀ
حیات دهند! اکنون با تح ریم روسیه و قطع
نورداست ریم  -۲تحت فشار زائدالوصف آم ریکا،
که م یخ واهد گاز مایع (سیستم ف رِکینگ) خود
را به قیمت گزاف به آنها بفروشد ،قیمت گاز
در این کشور سر به فلک کشیده است .قطع
نورد است ریم  ۲و تح ری مهای ب یبند و بار روسیه
نه تنها سرمای هداران را بر آن داشت تا قیمت
حاملهای انرژی نظیر برق را تا  ۱۰ب رابر و گاز
را تا  ۴ب رابر افزایش دهند ،نه تنها تورم به مرز
 ۱۰درصد رسید ،نه تنها قیمت م واد غذائی تا
 ۳۰درصد گ رانتر شدند ،بلکه به طور کلی
به اقتصاد آلمان در بسیاری از رشتهها لطمه
ب یسابقهای وارد ساخت .در همین رابطه نش ریه
«گاردین» نوشت:
«تح ری مهای ضدروسی مانند «بوم رنگ» به خود
کشورهای غ ربی ض ربه زد و باعث هزینۀ باالی
انرژی ،مارپیچ تورم و اختالل در زنجیرۀ تامین
جهانی شد .آغازکنندگان تح ری مها اکنون با
قصاص خودساخته دستب هگ ریباناند».
همانگ ونه که قبال اشاره رفت ،ه ماکنون در اثر
تح ری مهای غرب علیه روسیه و قطع نورد است ریم
 ۲و کاهش  ۶۰در صدی نورد است ریم  ،۱نه تنها
قیمت گاز از طرف فروشندگان آلمانی سر به
فلک کشیده و هر خان واده ب رای ایجاد گرمایش
باید صدها یورو در سال بی شتر هزینه کند ،بلکه
دولت آلمان نیز به خاطر جب ران به اصطالح زیانی
که شرکتهای توزیع کننده گاز ،در رأساش
«ی ونیپر» ( )UniPerمتحمل م یش وند(!!) تصمیم
گرفته است از اول ماه اکتبر  ۲۰۲۲قیمت نهائی
گاز ب رای مصرفکنندگان را  ۲/۴سنت (یورو)
در هر کیلو وات/ساعت افزایش دهد ،امری
که ب رای هر خان واده آلمانی ساالنه صدها یورو
هزینۀ مضاعف ب رای گرمایش م یت راشد و مردم
را به زبان سادهتر به نفع سرمای هداران سر کیسه
م یکند .این در حالی است که کنسرنهای
انرژی در س راسر جهان میلیاردها دالر سود برده
و در دوران بح رانی بر ثروت خود افزودهاند .طبق
محاسبه انجام شده ،مشار ِ
کت فوقالذک ِر مردم
( ۲/۴سنت در هر کیلو وات/ساعت) جمع اً ۳۴
میلیارد یورو نصیب دولت خ واهد کرد و دولت
نیز اعالم کرده است که کل این مبلغ را یکجا
به کنسرنهای گاز تقدیم خ واهد نمود! دولت
نمایندۀ سرمای هداری آلمان با این اقدام وقیحانه
و نفرتانگیز خود نه تنها از سود مازاد سرشاری

که شرکتها به خاطر گ ران کردن حاملهای
انرژی به جیب زدهاند ،مالیات دریافت نم یکند،
بلکه درآمد  ۳۴میلیاردی فوقالذکر را دو دستی
تقدیم آنها م یکند ،چون گ ویا زیان دیدهاند!!!
آیا از دولت نمایندۀ سرمای هداری انتظار دیگری
م یرود؟! آیا این عملکرد دولت آلمان نشان بارز
شکست «عدم دخالت دولت در بازار» ،که یکی
از اصول پای های نئ ولیب رالیسم به شمار م یآید،
نیست؟ حتما چنین است و نئ ولیب رالها نیز آن را
ب رای ف ریب کشورها و مردم ساختهاند .دولت
این نظامها نماینده سرمای هداری و طبقه حاکمه
است و آنها فقط ب رای نجات سرمای هداری تالش
خ واهند کرد .تبلیغ نئ ولیب رالیسم ب رای ای ران
تا دژ ای ران را از درون فتح کنند و مخالفت با
نئ ولیب رالیسم در آم ریکا تا مانع ش وند سرمای ههای
چینی و آلمانی به درون آم ریکا رخنه کنند.
شعار آنها این است «مرگ خوب است فقط
ب رای همسایه».
همین شرکتهای گاز ،که به اصطالح به دلیل
کمبود گاز یارانه میلیاردی ،از پول مردم به
جیب م یزنند ،یک میلیارد متر مکعب گاز
وارداتی از روسیه را با کسب یک میلیارد یورو
سود به لهستان فروختند .در واقع نئ ولیب رالیسم،
که ابتدا بردگی زحمتکشان را به ابزاری ب رای
کسب حداکثر سود قدرت تبدیل کرده بود ،از
بعد از  ۲۰۰۸روز به روز بی شتر دچار شکست
شده است.
از سوی دیگر شکست نئ ولیب رالیسم خود را در
سیاست پ ولی ضدمردمی نیز به وضوح نشان داد.
سیاستی که از س وئی به افزایش ثروت معدودی
از اب رثروتمندان و از سوی دیگر به گسترش فقر
و افزایش خیل عظیمی از انسانها ،که به زیر
خط فقر م یغلطند ،انجامید.
هر روز ،حتی در کشورهای صنعتی اروپا چون
آلمان ،انگلستان ،ف رانسه ،ایتالیا و آم ریکا فاصله
میان اف راد با امتیازهای بی حد و حصر و اف رادی
با کاست یهای ب یشمار ،میان تجمل و فقر و
بدبختی ،ناهمگ ونی و ناب رابریهای اجتماعی
بیداد م یکند .هر روز بر تعداد اف راد زیر خط
فقر افزوده م یگردد .در سال  - ۲۰۲۱قبل از
انفجار قیم تها  -در آلمان  ۱۶/۶درصد مردم
زیر خط فقر ب هس رم یب ُردند که  ۳۰۰هزار نفر
بیش از سال  ۲۰۲۰بود .هم کنون در آلمان
این سومین کشور ثروتمند دنیا  ۱۳/۶میلیون
نفر زیر خط فقر ب هس رم یب رند .در آم ریکا ۴۴
میلیون ،هر روز بر تعداد زبالهگردها و کارتن
خ وابها افزوده م یگردد .هر روز صفوف توزیع
غذای رایگان طوالن یتر م یگردد .در بعضی از
این کشورها نظیر ایتالیا حتی در آمد شاغلین
کفاف مخارج آنها ر ا نم یدهد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته خان واده اروپا
نظیر اط ریش ،دانمارک ،س وئد ،فنالند ،قبرس و
ایتالیا ،قانون حداقل دستمزد وجود خارجی ندارد
و کارفرمایان کارگ ران را بر مبنای قانون جنگل
نئ ولیب رالی وحشیانه استثمار م یکنند .در اوک راین
«دموک راتیک»!! که ناتو قصد نجات آن را دارد!

از بعد از کودتای  ،۲۰۱۴که نفوذ سرمای هداران
و کارخانهداران غ ربی به آنجا افزایش یافت،
کارگ ران را با  ۲/۵یورو در ساعت به بیگاری
م یکشند .مردم و سازمانهای اجتماعی بر سر
دولت آلمان ف ریاد م یزنند که جلوی افزایش
ب یرویه و سرسامآور قیمت برق و گاز را بگی رید
و سقف قیم تها را تعیین و تثبیت کنید ،ولی
کو گوش شن وا؟ به این ت رتیب دود بح ران تنها به
چشم مردم م یرود .هزینههای سنگین از یکسو
شرکتها و کنسرنها را ف رب هتر و از سوی دیگر
مردم را فقی رتر م یکند .به یک کالم دولت
سرمای هداری «سود را خصوصی و زیان را عمومی
(اجتماعی) م یکند» .مردم از دولت م یخ واهند
که عرصههای اقتصادی کلیدی نظیر انرژی (گاز
و نفت و برق) ،مسکن ،وسائل نقلیه عمومی
دور و نزدیک ،پست ،بهداشت و آموزش را از
چنگال ب یرحم و مروت سرمای هداران خصوصی
خارج و آنها را دولتی کند .البته دولت باید با
تعیین سقف قیم تها به فکر مردم باشد و نه
اینکه موسسات را همانند راهآهن به اصطالح
دولتی آلمان ،سهاماش را به سرمای هداران بفروشد
و آنها را از در عقب وارد این کنسرن کند.
تج ربۀ بح ران خودساخته کن ونی نشان م یدهد
که چگ ونه مردم در چنگال کنسرنهای گاز
و برق و مسکن و ...و ولع سیریناپذیر آنها در
کسب حداکثر سود گرفتار آمدهاند.
در جامع های که قالدۀ سرمایه رهاست و
عرصههای م واد غذائی ،انرژی ،مسکن و حتی
آب جوالنگاه اوست ،عمال امنیت را از مردم
سلب و حقوق بشر را پایمال م یکنند.
دور نیست زمانی که شورشهای خیابانی به
یک جنبش عظیم ضدسرمای هداری و دولت
نمایندۀ آن تبدیل شود .جالب آنکه رسانههای
خبری و تبلیغاتی آلمان از هم اکنون جنبش
آتی معترضان را به عن وان «ستون پنجم پ وتین»
جار م یزنند تا زمینه قتلعام آنها را ف راهم آورند.
مک کارتیسم در آلمان

دادگستری آلمان ،از آنجا که مبارزات
ضدجنگ ،ضدتورم و گ رانی  -به ویژه انرژی
 در حال اوجگیری است ،در نظر دارد قانونویژهای تص ویب کند تا بت واند با استناد به آن،
این نوع تظاه رات را به علت «مخالفت با قانون»
ممنوع اعالم کند و آن را با تبلیغات به نفع
روسیه و فعالی تهای جاسوسی به نفع روسیه
م رتبط سازد .به همین دلیل از هم اکنون
«پلیس ضد امنیت» آلمان ندا سرداده است که
«روسیه با تبلیغات ساختگی و دروغین دربارۀ
کمبود انرژی و م واد غذائی م یخ واهد با به
خدمتگرفتن نیروهای اف راطی ،مردم را علیه
حکومت بشوراند و عم ً
ال میان مردم و حکومت
شکاف بیاندازد»!
در واقع حکومت امپ ریالیستی آلمان قصد دارد
مخالفین جنگ و معترضین اجتماعی تورم
افسارگسیخته و گ رانی را به جرم «تبلیغ به نفع
روسیه و  ...ادامه در صفحه ۵

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!

شماره  ۲۷۱مهر ۱۴۰۱
تحری مهای دههزارگانه ...دنباله از صفحه ۴

جاسوسی ب رای آنها» سرکوب کند .وزرای
خارجه ،دفاع ،کشور و دادگستری آلمان در
نظر دارند که در صورت خیزش خلق آلمان
حتی گردانهای ارتش را جهت سرکوب آنها
به خیابانها گسیل دارند .در واقع قان ونی شبیه
قانون دوران «مک کارتی» در آم ریکا در آلمان
در شرف تک وین است.
اما امروز به منظور عادالنه کردن قیم تها و
سب کترکردن باری که بر دوش اکث ریت جامعه
سنگینی م یکند و به منظور پایانبخشیدن به
سلطۀ سرمایه در صنایع و موسسات کلیدی
م ربوط به مایحتاج عمومی ،بحث اجتماعی
کردن (دولتی کردن) به طور جدی از جانب
اف راد و سازمانهای اجتماعی وسیع اً مطرح شده
است.
اقداماتی که بعضاً دولت ف رانسه به آن گردن
نهاده است ،اما اساساً در ج وامع سرمای هداری،
دولتی کردن این یا آن بخش از صنایع داروئی
مُ سکنی است که مشکل این ج وامع را هرگز
حل نخ واهد کرد.
ب رای نم ونه در سالهای  ۸۰میالدی دولت
«میت ران» در ف رانسه  ۵کنسرن بزرگ و  ۴۰بانک
و موسسۀ اعتباری بزرگ را دولتی کرد .اما
سرمای هداران راههائی یافتند تا عملکرد دولت
را خنثی سازند .به این ت رتیب دولت «میت ران»
در نیمۀ راه متوقف شد .زی را که ادارۀ موسسات
مذکور در دست بوروک راتها و تکنوک راتهای
وابسته به سرمایه باقی ماند .عین همین اخی را ً
در شرکت مسکن شهر ب رلین ،که از طرف
دولت اداره م یشد ،اتفاق افتاد .نم ونۀ دیگر
همان کنسرن ت ولید برق «دولتی» «واتنفال»
( )Wattenfalس وئد است که فرق چندانی
با مث ً
ال کنسرن خصوصی ت ولید برق «اِر.و.اِ»
( )RWEآلمان ندارد .همین امر در مورد راهآهن
آلمان نیز صادق است ،زی را که آنها نیز به نوعی
آلت دست قدرت سرمایه ق رار گرفتهاند.
یا باید در راه کسب حداکثر سود گام برداشت
و یا در راه خدمت به اکث ریت جامعه .اجتماعی
کردن ت ولید و مالکیت اجتماعی به معنی
واقعی کلمه تنها در یک انقالب سوسیالیستی
قابل حصول است و نه در دولتی کردن نی مبند
برخی از موسسات ج وامع سرمای هداری.
حیرتآور اینکه امروز سردمداران جمهوری
اسالمی ،از اص ولگ را گرفته تا اصالحطلب،
عل یرغم وضعیت اسفناک اقتصادی حاکم
بر ای ران ،که بخش اعظم آن ناشی از پیمودن
همین بی راهۀ نئ ولیب رالیسم است ،عل یرغم
تجارب تلخ بسیاری از کشورهای دیگر ،که به
دنبال نئ ولیب رالیسم رواناند؛ عل یرغم شکست
مفتضحانه حتی کشورهای عرضهکننده این
کژراه تاریخی ،هنوز مص رانه دستورالعم لهای
صندوق بی نالمللی پول ،بانک جهانی و
تجارت جهانی را حتی شدّاد و ّ
غاّلظتر از
گذشته ب هکارم یبندند .دولت «عدالتخ واه»
رئیسی به نمایندگی از جانب سرمای هداری

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

تجاری در اطاق بازرگانی با انجام طرح «ج راحی
اقتصادی» ،که منجر به افزایش قیم تها شد،
بیش از گذشته خ واهان خصوص یسازی و در
نتیجه گسترش دزدی ،رانت و فساد در اقتصاد
بیمار ای ران گشته است .او هنوز به دنبال چاپ
اسکناس ،افزایش واردات ،و در نتیجه افزایش
تورم ،بیکاری ،ناب رابری و فقر است .این ناب رابری
حتی در رابطه با تورم نیز خود را نشان م یدهد.
در مرداد ماه سال جاری تورم ماهانه ب رابر ۴۱/۵
در صد (بطور متوسط) بوده است .اما دهک اول
جامعه ( فقی رت رین) با  ۴۶/۴درصد تورم و دهک
دهم (ثروتمندان) با  ۳۹/۵در صد تورم م واجه
بودهاند .در نتیجه بیکاری ،فقر ،بزهکاری ،دزدی،
اعتیاد ،فحشا ،ذبالهگردی و ...روبه افزایش است.
در بعضی از زندانها تعداد زندانیان آنقدر زیاد
است که بسیاری از آنها مجبورند روی زمین
لخت بخ وابند .پیروی از سیاست نئ ولیب رالی
نم یت واند نتایج بهتری ب هبارآورد* .

خیانت باند ...دنباله از صفحه ۱

م یدانند که این تح ریمات شامل سه مرحله

است .نخست تح ریمات غیرقان ونی شورای امنیت
سازمان ملل متحد با یاری روسیه و چین ،که تنها
به مسئله حق طبیعی و مسلم ای ران ب رای استفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای برم یگردد ،دوم
تح ریمات زورگ ویانه و غیرقان ونی کنگره آم ریکا در
مورد ای ران ،که آن را به همه جهان با شانتاژ و قلدری
تحمیل م یکند و ربطی به سازمان ملل ندارد ،سوم
تح ریمات غیرقان ونی و استعماری اتحادیه اروپا ،که
«نه سر پیاز بوده و نه ته پیاز است» و م یخ واهد
نقش سازمان ملل متحد را در جهان بازی کند و
به همدستی و رقابت با امپ ریالیسم آم ریکا بپردازد.
خانم «موگ رینی» در سخنان خود روشن کرد که فقط
آن تح ری مهائی برداشته م یشود که م ربوط به ب رنامه
هستهای ای ران بوده است .سایر تح ریمات به قوت
خود باقی است و در آن تغییری به وجود نیامده
است .اینکه مسئوالن ای رانی از جمله «روحانی»،
رئیس جمهور ،از لغو تح ری مها سخن م یراند به
روشنی ب رای ف ریب مردم و پردهپوشی خیانت رژیم
حاکم ،دروغ م یگ وید.
رژیم جمهوری اسالمی ادعا م یکند که ت وانسته
است منافع ملی ای ران را حفظ کند و تاسیسات
اتمی فردو و آب سنگین اراک را نجات دهد.
به نقل از منابع خبری ای ران از قول وزیر امور خارجه
«ظ ریف» م یآید« :تاریخساز شدیم  /کلیه تح ری مها
علیه ای ران پایان خ واهد یافت  /مدت ت وافق  10سال
است  /راکتور اراک آب سنگین باقی م یماند /
ت وافق به معنی عادیسازی روابط با آم ریکا نخ واهد
بود» و ادامه م یدهد «راکتور اراک ،آب سنگین باقی
م یماند و با توجه به آخ رین پیشرفتهای فناوری
بازط راحی خ واهیم کرد و در این روند کشورهای
مختلف از اعضای  5+1و خارج از آنها هم راه با
ما حضور خ واهند داشت و در پیشرفت فناوری
کشورمان کمک خ واهند کرد»« .ظ ریف» با ظ رافت

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ف راموش م یکند اشاره کند نیروگاه اراک بدون آب
سنگین باقی م یماند و سایر تاسیساتاش دیگر
ارزشی ب رای پژوهشگری در این زمینه ندارد .وی
ف راموش م یکند اشاره کند که به قول »اوباما» آنها
در اراک قلب تاسیسات هستهای ای ران را درآورهاند.
اوباما در سخن رانی خ ویش بعد از این ت وافق اعالم
کرد« :قبل از ت وافق هستهای ای ران نزدیک بود راکتور
جدیدی را تکمیل کند که م یت وانست پ ول وت ونیوم
ب رای یک بمب ت ولید کند .امروز قلب این راکتور
بیرون آورده شده و با سیمان پر شده است تا دیگر
قابل استفاده نباشد (تاکید از توفان) .در این عرصه
خوب است به سخنان «اوباما» توجه کنیم؛ وی در
سخن رانی خ ویش برمال کرد« :بیش از یک دهه بود
ای ران ب رنامه هستهای خود را پیش برده بود و پیش از
ت وافقنامه ،ای ران حدود بیست هزار سانت ریفوژ نصب
کرده بود که م یت واند اورانیوم را ب رای ت ولید بمب
اتمی غن یسازی کند .امروز ای ران دو سوم از این
دستگاهها را برچیده است.
 ...قبل از این ت وافقنامه به طور م رتب ذخیره اورانیوم
غن یسازیشده خود را افزایش م یداد که ب رای
ساخت تا ده عدد بمب اتمی کافی بود .امروز
بیش از نود و هشت درصد از این ذخیره اورانیوم
غن یشده به خارج از ای ران منتقل شده است ،این
بدان معناست که ای ران دیگر ماده کافی ب رای حتی
یک بمب را هم ندارد.
 ...قبل از ت وافقنامه جهان شفافیت و دید کافی
درباره ب رنامه هستهای ای ران نداشت ،امروز بازرسان
بی نالمللی در داخل ای ران حضور دارند و ای ران
هدف شدیدت رین و جامعت رین رژیم بازرس یهایی
است که تاکنون ب رای بازرسی از ب رنامه هستهای
درباره آنها مذاکره شده است.
 ...بازرسان تاسیسات کلیدی هستهای ای ران را بیست
و چهار ساعته و سی صد و شصت و پنج روز سال
زیر نظر دارند .ب رای دهههای آینده بازرسان به کل
زنجیره تدارکاتی هستهای ای ران دسترسی خ واهند
داشت .به عبارت دیگر اگر ای ران بخ واهد ف ریبکاری
کند و بخ واهد مخفیانه بمب اتمی بسازد ،ما مچ
آنها را خ واهیم گرفت .در حالی که ای ران قبال
م رتب ب رنامه هستهای خود را پیشرفت م یداد ،ما
اکنون همه راههایی را که ای ران م یت وانست سالح
اتمی بسازد ،بستهایم... .اکنون که جهان دسترسی
ب یسابقهای به ب رنامه هستهای ای ران دارد ،هر زمان که
ای ران بخ واهد گ ریز هستهای انجام دهد ،ما متوجه
خ واهیم شد.
 ...اکنون که اقدامات ای ران راست یآزمایی شده است،
م یت واند از برخی تح ری مهای هستهای رهایی پیدا
کند و به پول خودش که مسدود بوده ،دسترسی
داشته باشد».
اوباما به ص راحت «نرمشهای قهرمانانه» جمهوری
اسالمی را در میدان دادن به ایادی و جاسوسان
امپ ریالیسم در ای ران رو م یکند و ب رای این که توهمی
ایجاد نشود از ب رنامه گسترده و ب یسابقه جاسوسی
در ای ران با م وافقت دولت ای ران سخن م یراند و در
مقابل حاضر است از »برخی تح ری مهای هستهای«
و نه تمام آن منصرف شود .اوباما به مقدار پول
مسدود ای ران  ...ادامه در صفحه ۶
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کوچکت رین اشارهای نم یکند ،زی را هدفاش
باالکشیدن این پول است و رژیم جمهوری اسالمی
نیز با این پنهانکاری کامال م وافق است« .اوباما» در
سخن رانی خود آب پاکی به روی دستهای رژیم
جمهوری اسالمی م یریزد و م یافزاید« :آم ریکا و
ای ران اکنون یک پرونده قدیمی اختالف مالی م ربوط
به ادعای ای ران بر ضد دولت آم ریکا را حل و فصل
کردند .ب راساس این راه حل پولهای ای ران از جمله
سود متناسب آن به این کشور بازگردانده خ واهد شد
با این حال این رقم بسیار کمتر از مبلغی است که
ای ران پیش از این تالش داشت دریافت کند.
«اوباما» ب رای اینکه مبادا توهمی پیش بیاید که وی
در مقابل ای ران عقبنشینی کرده است ،م یگ وید:
«بر اساس ت وافقنامه هستهای ،که سال گذشته ما و
متحدانمان و شرکایمان با ای ران دست یافتیم ،ای ران
به بمب اتمی دست پیدا نخ واهد کرد .منطقه،
آم ریکا و جهان امنتر خ واهد بود .همانطور که
بارها گفتهام ،این ت وافقنامه هستهای هرگز هدفاش
این نبوده است که همه اختالفات ما را با ای ران
حل کند ».وی ادامه داد ... « :م یدانیم که همچنان
اختالفات زیادی میان ای ران و آم ریکا باقی مانده
است ... .ما همچنان در مخالفت و مقابله با ای ران،
در رفتارهای ب یثباتکننده این کشور در زمینههای
دیگر از جمله تهدیدهای ای ران بر ضد اس رائیل و
شرکای ما در حاشیه خلیج (فارس) و حمایت ای ران
از گروههای خشن در کشورهایی نظیر سوریه و یمن
بسیار سرسخت هستیم ... .ما همچنان تح ری مهایی
برضد ای ران به علت نقض حقوق بشر ،به خاطر
حمایت از تروریسم و به خاطر ب رنامه موشکهای
بالستیک این کشور داریم و به اج رای شدید این
تح ری مها ادامه خ واهیم داد .به طور مثال آزمایش
اخیر موشکی ای ران نقض وظایف بی نالمللی
این کشور بود و در نتیجه آم ریکا در حال اعمال
تح ری مهایی بر ضد اف راد و شرکتهای فعال در
پیشبرد ب رنامه موشکهای بالستیک ای ران است و
در اینباره همچنان هوشیار خ واهد بود و در دفاع از
امنیت خود و متحدان و شرکای خود هیچ تزلزلی
نخ واهیم کرد»( .تاکید در همه مقاله از توفان) .البته
کار به اینجا خاتمه نم ییابد ،همین لغو ناقص
تح ری مها هنوز پا دره واست .این درست است که
ای ران م یت واند نفت خود را به بهای نازل به فروش
برساند ،ولی از آنجا که مبادالت تجاری ای ران هنوز
در نظام مالی س ویفت مجددا ادغام نشده است و این
نظام زیر سلطه آم ریکاست ،معلوم نیست ای ران بت واند
بهای فروش نفت را از ط ریق مبادالت مالی جهانی
دریافت کند .پس فقط امکان تجارت پایاپا ب رای
ای ران م یماند .همین اهرم ساده فشار بر ای ران مانع
از آن خ واهد شد که ای ران پولهای مسدود خود
را که بخش مهم آن از طرف آم ریکا باال کشیده
م یشود ،دریافت نماید و با آن به خ رید صنایع
مورد نیاز خود بپردازد .از آنجا که همه تح ری مها
برداشته نشده و ای ران هنوز مورد تهدید امپ ریالیسم
آم ریکاست ،این امپ ریالیسم قادر است با تح ری مهای
اخت راعی مجدد و ادعاهای واهی و غیرقان ونی از ورود
و یا مبادالت تجاری بسیاری از کاالها و یا تجارت
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ای ران با جهان جلوگیری کند .همین اقدامات آم ریکا
که نام بسیاری شرکتها و اف راد حقیقی و حقوقی
در ای ران را در روی فهرست اسامی تروریس تها ق رار
داده و تجارت با آنها را ممنوع کرده است ،مانع از
آن است که شرکتهای اروپائی با ای ران وارد تجارت
و مناسبات اقتصادی عادی ش وند ،زی را این خطر ب رای
آنها وجود دارد که در آم ریکا تحت تعقیب قضائی
ق رار گرفته و خود شامل تح ریمات آم ریکائی ش وند.
امپ ریالیسم آم ریکا محیطی از تشنج ،فقدان امنیت،
سوء ظن به دور ای ران ایجاد کرده است که به راحتی
هیچ معاملهای با ای ران سر نم یگیرد .از این گذشته
نمایندگان کنگره آم ریکا ،که در اکث ریت خ ویش
جمهوریخ واه و زیر نفوذ الب یهای صهی ونیسم
بی نالملل هستند ،اعالم کردهاند همین ت وافقات
جزئی به نفع آم ریکا را نیز به رسمیت نم یشناسند
و چنانچه بر سر کار آیند همه این ت وافقات را به
دور م یاندازند .این سیاست ریاکارانه فقط ب رای
ایجاد تزلزل ،نابودی زمینه امنیت سرمای هگذاری و
ایجاد بالتکلیفی در سرمای هگذاران غیرآم ریکائی
در ای ران است« .مارک کرک» ،سناتور جمهوریخ واه
ایالت ایلین ویز« ،جو مانچین» ،سناتور دمک رات ایالت
ویرجینیا و سه سناتور دیگر در بیانی های اعالم
کردهاند که به مؤسسات مالی در س راسر جهان
هشدار داده شده که از تبدیل ارزهای خارجی به
نیابت از بانکهای ای رانی ق رار گرفته در لیست سیاه
خودداری کنند و یا «با خطر قطع ارتباط با بازار مالی
ایاالت متحده روبه رو ش وند» .تمام ق رارداد لوزانچای
از جانب ای ران با «نرمش قهرمانانه» اج راء شده و به
نابودی فنآوری هستهای در ای ران منجر شده است،
ولی اج رای تعهدات آم ریکا پا در ه واست .کنگره
بعدی در آم ریکا و یا ریاست جمهور جدیدی در
سال  2017م یت واند بدون توجه به تاثیر ب یاعتباری
و حیثیت تصمیمات مسئوالن قبلی آم ریکا ،همه
چیز را زیر پا بگذارد و به تعهداتاش با دروغگ وئی
و تبلیغات پایبند نگردد .آم ریکا م یت واند به طور
خودکار تح ری مهای خ ویش را بر ضد ای ران مجددا
فعال کند و از صورت منجمد درآورد .در حالی
که همه دنیا از این روش ریاکارانه آم ریکا ،که
محیطی شکننده ،مملو از تزلزل و پ رتنش ایجاد
م یکند ،آگاه است« ،حسن روحانی» ب رای تسکین
مردم م یگ وید« :در آم ریکا هر دولتی بعدا ً سر کار
بیاید ،تعهدی که دولت آم ریکا داده ،تعهد دولت
آن کشور است و ربطی به آمدن این دولت و آن
دولت ندارد» .و اضافه م یکند« :درست است که
صهی ونیس تها و تندروهای داخل آم ریکا علیه این
حرکت تالش م یکنند ،اما دنیا به این نتیجه رسیده
که راه تح ریم راه صحیحی نیست و راه باخت-
باخت است» (تکیه از توفان) .آیا م یشود تا به این
حد به امپ ریالیسم دروغگو و مکار آم ریکا ،که یک
روده راست ب رای راست یآزمائی در شکم ندارد ،اعتماد
نمود؟ اگر امپ ریالیسم آم ریکا به تعهداتش وقعی
نگذارد ،ملت ای ران باید از چه کسی حساب پس
بگیرد؟ تکلیف بتونهای درون مخازن تاسیسات
آب سنگین اراک چه م یشود؟
رژیم سرمای هداری جمهوری اسالمی به این خفت از
آن جهت تن در داده است چون در درجه اول حفظ
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و بقاء خودش ب رایش مطرح است .آنها تالش دارند
با تسلیم شدن به امپ ریالیسم به بح رانهای اقتصادی
خ ویش ،که ناشی از گندیدگی رژیم س راپا فساد
اسالمی است ،غلبه کنند.»....
این بخشی از افشاءگری «توفان» بود .حال باید باند
روحانی  -ظ ریف را محاکمه و مجازات نمود .ولی
چه کسی این وظیفه را به جز خلق ای ران به عهده
م یگیرد؟ *
مرگ گورباچف ...دنباله از صفحه ۸
چ را شوروی سوسیالیستی ت وانست به رهبری
استالین با تجاوز جهانی نازیها ،که مرکب از ارتش
آلمان ،ایتالیا ،بلغارستان؛ رومانی ،مجارستان ،آلبانی،
ات ریش ،ژاپن و ...در جنگ جهانی دوم بود و در وضعیت
بد اقتصادی ق رار داشت ،مقاومت کرده و پیروز شود ،ولی
رویزی ونیس تها نت وانستند؟ مگر ف رانسه ،پ رتغال ،اسپانیا و
امپ ریالیسم آنگلوساکسون به حمایت ضمنی از نازیها
ب رای فروپاشاندن شوروی در آغاز تجاوز نازیها دست
نزده بودند تا کار شوروی را در استالینگ راد تمام کنند؟
پس چه دالیلی وجود دارند که موفق نگردیدند؟ آیا در
آن زمان وضع اقتصادی شوروی و یا وضعیت نظامی
وی بهتر از دنیای امپ ریالیسم بود؟ تا کی م یخ واهیم
به این افسانهپردازیهای رویزی ونیستی ادامه دهیم و گور
سوسیالیسم را بکنیم.
این تئوریها سرچشمه یأس و ایجاد ب یدورنمائی ب رای
سوسیالیسم است .در زمان لنین و استالین طبقه کارگر
و خلق شوروی توسط حزب طبقه کارگر به رهبری لنین
و استالین رهبری م یشدند که به دانش مارکسیسم -
لنینیسم مسلح بود و انسانها با تمام وجود خ ویش ب رای
دنیای بهتر و ب رای رهائی بش ریت مبارزه م یکردند .عشق
به سوسیالیسم ،که دستآوردهای بزرگی در شوروی
داشت ،جهان را به لرزه درآورده بود .در تحت رهبری
با کفایت حزب و رفیق استالین در شوروی به کوری
چشم دشمنان و دروغهای آنها ،ساختمان سوسیالیسم در
ش رایط محاصره امپ ریالیسم و خ رابکاری دشمنان داخلی،
که از روی یأس و سرخوردگی تسلیم سرمای هداری شده
بودند ،قدرتمندانه بهپی شم یرفت و این تغیی رات به قدری
عمیق بود که حتی تتم های از آن تا ورود «مک دونالد» و
«پیتزا هات» به مسکو باقی مانده بود .شوروی با فشار از
برون ازه مفرونپاشید ،با تسخیر از درون دژ سوسیالیسم بر
اساس همان قانون مات ریالیسم دیالکتیک دره مشکست.
دشمن طبقاتی با ایدئ ولوژی بورژوائی خ ویش به درون
حزب رسوخ کرد و رویزی ونیسم را به جای سوسیالیسم
نشانید .رویزی ونیسم بر مغزها حاکم شد و ماهی از سر
گندید .دروغپردازی «خروشچف» در مورد رفیق استالین
و برهم زدن اقتصاد سوسیالیستی با مص وبات کنگره
بیست و دوم اتحاد شوروی ،بنیاد و انگیزه مبارزاتی مردم
شوروی را دره مریخت .نادر کسانی بودند که متوجه
شدند حمله به استالین ،حمله به سوسیالیسم است و
باید در مقابل این یورش ایستادگی کرد .بعد از یورش
ایدئ ولوژیک و تصفی ههای حزبی و کودتا در درون حزب
رهبری سوسیالیستی مجوف گشت و مورد احت رام مردم
نبود .فساد و رشوهخ واری جای سوسیالیسم را گرفت.
دزدان ام وال مردم اعاده حیثیت و از زندانها رها شده و
مجددا قدرت گرفتند .در کشوری که رهبرش استالین
حاضر نشد  ...ادامه در صفحه ۷
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شماره  ۲۷۱مهر ۱۴۰۱
مرگ گورباچف ...دنباله از صفحه ۶
فرزند اسیر خودش را با آزادی یک ژن رال آلمانی تاخت
زند و اعالم کرد فقط س رباز در مقابل س رباز معاوضه
م یشود ،خ ویشاوندان و فرزندان «خروشچف»« ،برژنف»
«گورباچف» و «یلتسین» به مظاهر رانتخ واری بدل شدند
و حتی تابعیت آم ریکا را پذیرفتند.
«خروشچف» به حمایت از یوگسالووی پرداخت« ،تیتو»
را سوسیالیست خ واند ،ضداستالین یها مجسم ههای
استالین را در پ راگ و بوداپست پائین کشیدند و
ضدانقالب مجارستان س ربرآورد .از آن تاریخ بود که
افکار دره مشکست و از قهرمان بزرگ جنگهای
میهنی ضدفاشیستی ،از انسان دالوری نظیر «دیمیتری
پ ولیاکوف» ،که قهرمان جنگ ،دارنده مدالهای ف راوان
قهرمانی و از ستایشگ ران رفیق استالین بود ،یک
جاسوس ساخته شد که نزدیک به  ۲۵سال داوطلبانه
بدون کوچکت رین انتظار مالی به خدمت دشمن و
سازمان «سیا» درآمد تا «اشتباهاتاش» را جب ران و از
«ف ریبخوردگی»اش انتقام بگیرد .رویزی ونیسم بود که
مادر همه این انح رافات گشت.
«گورباچف» حتی اجازه داد فروشگاههای غذایی
زنجیرهای آم ریکائی «مکدونالد» در شوروی افتتاح
شود« .مکدونالد» با تص ویر «گورباچف» افتتاح شد و
روزنامههای آم ریکایی نوشتند« :نوشاب هی کوکاکوال و
همبرگ ِر مک دونالد آم ریکایی هیمنه داس و چکش
شوروی را شکست» .در سال  ۱۹۹۷مردم جهان شاهد
بودند که «گورباچف» و نوهاش در ازای دریافت یک
میلیون دالر مُ بلغ پیتزای زنجیرهای «هات» شدند و این
در حالی بود که مردم فقیر شوروی آه در بساط نداشتند.
رفیق استالین وقتی درگذشت آهی در بساط نداشت و
حتی در محل کارش در اتاقی در کرملین ،که متعلق به
دولت شوروی بود با دنیا وداع کرد ،ولی «گورباچف» با
«اصالحات» و «شفافیت» به نماد تبلیغاتی «ل وئی ویتون»
( )Louis Vuittonکنسرن زیورآالت ،لباس زیر بان وان،
کیف و ل وازم جانبی بدل شد.
ناگفته نماند که ابتدا «رفیق احمد قاسمی و سپس «رفیق
دکتر غالمحسین فروتن» از رهب ران برجسته حزب توده
ای ران در مقابل اتهامات «خروشچف» ایستادند و به دستور
و دخالت مستقیم جاسوسان شوروی در حزب توده
ای ران در پلنوم یازدهم حزب توده رفقا «احمد قاسمی»،
«غالمحسین فروتن» و «عباس سغائی» اخ راج شدند.
حزب رویزی ونیست توده ای ران و همه رویزی ونیس تهای
رنگانگ چ ریک و غیره چ ریک معتقد به «شوروی
سوسیالیستی» تا روز آخر از «رفیق» گورباچف و
«دستآوردهایش» حمایت م یکردند تا خیانت
رویزی ونیسم و اشتباهات جب رانناپذیر خود در جنبش
ملی و طبقاتی ای ران و جهان را بپوشانند« .گورباچف» مُ رد
ولی رویزی ونیسم هنوز زنده است و باید با آن مبارزه نمود
تا مجددا فاجعهای در جنبش کم ونیستی ببار نیاورد* .

درگذشت یک رفیق ...دنباله از صفحه ۸

و تو گ وئی همین دیروز است که «رفیق ف ریبرز»
ما را ترک کرد و سخن گفتن درباره وی عین
جنایت است ،چین بر پیشانی انداختن و اشک
بر چشمان جاری ساختن ،با تعقیب ه ولناک روبرو
م یشود .از م راسم سوگ واری هرگز نم یت وان سخن
راند که شما را به صالبه م یکشند .دیگر زندگان در
امان نیستند ،بلکه از دسترفتگان نیز مورد تعقیب
ق رار م یگی رند .دنیای تیره و تار و عجیبی است.
رفیقی که باید یک عمر پنهانکاری م یکرد تا
از گزند شاه و شیخ در امان ماند ،بعد از فوتاش
نیز از دست این عساکر دشمن ،که به بوکشیدن
مشغولاند ،در امان نیست و کار تجلیل از وی
ممنوع است .سانسور به درون خان وادهها نیز کشیده
شده؛ دی وار موش داشته و موش گوش دارد .برگزاری
م راسم سوگ واری با تجلیل از وی حکم مرگ را دارد
و با عزیزت مشترکا به خاک سپرده م یشوی .این
خاوران دوم است.
خان وادهاش ه راس دارند ،فرزند و یا فرزندانش از
سر نهان پ ریشاناند ،زی را از آینده خود
افشاء این ّ
نگ راناند .بهت رین مص ونیت سکوت است ،لب
فروبستن است ،به روی خود نیاوردن است .از خیابان
با س رب هزیری ردشدن است .خطر در پشت هر درختی
کمین کرده است ،تا فضای مرگ را حاکم گرداند.
حزب ما رفیق گ رانقدری را از دست داده است ،رفیق
قدیمی ،دانشگاهی ،با ق ریحه ،فعال ،خوشمشرب،
فداکار ،با نگرشی علمی و تحلیلی نسبت به
رویدادهای اط رافاش ،رفیقی مشاور و نکته سنج،
مارکسیست  -لنینیستی مومن و پیگیر که تا روز
آخر به «توفان» وفادار ماند و متأسفانه نت وانست
آخ رین وظیفه خ ویش را به اتمام برساند و کارش
نیمه کاره ماند که سایر رفقا پایان آن را به عهده
گرفتند« .توفان» از قلم و تحلی لهایش محروم شد.
«رفیق ف ریبرز» رابط حزب با ق ربانیان مصائب طبیعی
بود و کم کهای حزبی را به آنها م یرسانید .این
رفیق رابط حزب با خان واده زندانیان سیاسی و
ق ربانیان رژیم جمهوری اسالمی بود و ت وانست
در این عرصه خدمات شایانی به حزب کار ای ران
(توفان) بکند .وی نه تنها به پارهای خان وادههای
جانباخته توفانی کمک کرد ،بلکه سایر
خان وادههای نیازمند جانباختگان غیر«توفانی» نیز از
محب تهای وی ب ینصیب نماندند و این در خدمت
سیاست حزب ما بود و وی به درستی و پیگیری این
سیاست حزبی را عملی نمود و حزب ما در مقابل
خان وادههای جانباختگان احساس س ربلندی م یکند.
همه رفقای ما از یک خان واده واحد هستند و در این
راه پرسنگالخ نباید کسی را تنها گذارد .این به ما و
آینده ما نیرو م یبخشد و رفقا م یدانند که سنگرشان
بعد از آنها خالی نخ واهد ماند .این سیاست انقالبی،

مقاومت رفقای حزبی را تق ویت کرده و نشان م یدهد
که این حزب است که نیروبخش خ واهد بود و سنن
و تجارب مبارزه را منتقل م یکند .این حزب است
که نماد اراده واحد و نیروی جمع است و باید در راه
تق ویت آن اقدام کرد« .رفیق ف ریبرز» در این راه گام
نهاد و حقاً که از این مبارزه س ربلند بیرون آمد.
این ضایعه نخستین ناگ واری در درون حزب ما
نیست .رفقای متعددی در ای ران ما را ترک کردند
و ما قادر نبودیم به علت فضای خفقان و تعقیب
خان وادهها از این رفقا تجلیل کنیم و خدمات آنها را
ب رای طبقه کارگر ای ران و ب رای ه ممیهنانمان در ای ران
ب ربشماریم .این وظیفه به آیندگان موکول م یشود ،به
آیندگانی که در ای رانی آزاد ،مستقل ،دموک راتیک
به دور از غارتگ ران ثروت کشور خ واهند زیست
و یاد همه این رفقا را به عن وان فرزندان خلف خلق
ای ران به یاد خ واهند آورد .مسلما در ای ران آینده نام
واقعی «رفیق ف ریبرز» هم راه با خدماتاش ،که در نزد
ما ثبت است ،در موزه قهرمانان و جانباختگان این
ملت خ واهد درخشید و هرگز به ف راموشی سپرده
نخ واهد شد.
ما همه توفان یها با این رفقا پیمان م یبندیم که
این سنگر را حفظ کرده و راه آنها را ادامه دهیم.
درگذشت یک رفیق دردناک است ،ولی سنگری
که آنها در آن رزمیدند ،هرگز خالی نخ واهد ماند
و از بذری که آنها کاشتند ،نهالهای ف راوانی خ واهد
روئید و این موجب خشم اسارتگ ران حاکم است.
یادش گ رامی و راهش ماندگار باد
و چه خوب گفت رفیق کم ونیست ما «ب رت ولت
برشت»:
«آهای آيندگان! شما كه از دل توفانی بيرون م یجهيد
كه ما را بلعيده است.
وقتی از ضع فهای ما حرف م یزنيد
يادتان باشد
از زمانه سخت ما هم که شما از آن رهیدید ،چيزی بگوييد.
به ياد آوريد كه ما بيش از كفشهامان كشور عوض كرديم.
و نوميدانه ميدانهای جنگ طبقاتی را پشت سر گذاشتيم،
آنجا كه ستم بود و اعتراضی نبود.
اين را خوب م یدانيم:
ِ
نفرت از حقارت نيز
حتی
آدم را سنگدل میكند.
خشم بر نابرابری هم
حتی
ِ
صدا را خشن میكند.
آوخ ،ما كه خواستيم زمين را برای مهربانی مهيا كنيم
خود نتوانستيم مهربان باشيم.
اما شما وقتی به روزی رسيديد
كه انسان ياور انسان بود
درباره ما

با رأفت داوری كنيد!» *

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۹۴شهریور ۱۴۰۱
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!

توافن

مرگ گورباچف و بیآبروئی رویزیونیسم

!Workers of all Countries, unite
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درگذشت یک رفیق ،که
جاودانه خواهد درخشید

اخی را خبر دردناکی را دریافت کردیم.
رفیق ف ریبرز ،عضو هیأت مرکزی «سازمان
مارکسیستی -لنینیستی توفان» درگذشت.
رفیق کم ونیست ما «ب رت ولت برشت»
( )Bertolt Brechtدر شعر «به آیندگان» به
درستی م یگفت:
«راستی که در دوره تیره و تاری زندگی م یکنم:
امروزه فقط سخنان احمقانه ب یخط رند،

چین بر جبین نداشتن ،از ب یاحساسی خبر م یدهد،

و آن که م یخندد ،هنوز خبر هولناک را نشنیده است.
این چه زمانهی یست،

که حرف زدن از درختان عین جنایت است

وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم!

کسی که آن طرف آرام به راه خود می رود

ِ
دوستان در تنگنا ،قابل دسترس نیست».
دیگر برای

این وضع به سال  ۱۹۳۹بازم یگردد که نازیسم
در آلمان رشد م یکرد و به ساطور سرمایه
مالی بدل شده بود .کشتن کم ونیس تها،
ترور آنها در دستور کار سرمای هداری ق رار
داشت .و ما امروز در قرن بیست و یکم در
سال  ۲۰۲۲میالدی ب رابر  ۱۴۰۱شمسی به سر
م یب ریم  ...ادامه در صفحه ۷

«گورباچف» یکی از دستپروردگان «خروشچف» در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،دشمن
استالین و کم ونیسم مُ رد و هیچ انسان آزادهای بر گورش اشک ن ریخت« .والدیمیر پ وتین» ،که خود
زاده نظام گورباچفی است ،با دسته گلی بر سر جنازهاش حاضر شد و از وی تجلیل کرد .این تنها
تجلیلی بود که از وی به عمل آوردند .مردم روسیه با ک راهت از دوران این بازیگر خوش خط و خال
نام م یب رند.
بازار تحلی لهای رویزی ونیستی ،غیرعلمی ،افسانهس رائی و توجی هگ رانه در مورد نقش «گورباچف»
در فروپاشی شوروی داغ است ،زی را همه مقص ران سابق ه راس دارند در چشمان واقعیتی بنگ رند که
فرزندانی نظیر «خروشچف»« ،گورباچف»« ،یلتسین»« ،علیوف»« ،نظ ربایف»« ،گوم ولکا»« ،ن وتنی»،
«ک راچوک»« ،شوشک ویج» و صدها نفر دیگر از خود زاده است .پیدایش «گورباچف» آن طور که
عدهای وانمود م یسازند ،محصول قدرقدرتی سازمان «سیا» و «ام آی سیکس» ب ریتانیا نبود که با قدرت
دالر و شعبدهبازی در حزب کم ونیست شوروی سوسیالیستی نفوذ کرده و با ترفندهای ب ینظیر و
منحصر به فرد جیمزباندی ،اف راد را جا به جا نموده و ش ریانهای حیاتی شوروی را در دست گرفته و
یک شبه به فرمان «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» کودتا کرده و سوسیالیسم را از بین بردهاند .علت
اصلی فروپاشی شوروی قدرت خارقالعاده امپ ریالیسم آنگلوساکسون و تفکر ه ولیوودی نیست و نبود.
عده دیگری از رویزی ونیس تها ،که هنوز هم از این گذشته تلخ درس نم یگی رند ،علت اصلی فروپاشی
شوروی را محصول مسابقه تسلیحاتی و شکستن کمر اقتصاد شوروی توضیح م یدهند .این شبه
استدالالت «کم ونیستی» از آنجهت صورت م یگیرد که نظر خ واننده را از مسئله اصلی منحرف
کرده و او را از شاه راه بحث علمی به کوچه پس کوچ ههای رویزی ونیستی بکشانند تا هیچگاه
کم ونیس تهای واقعی از این گذشته پر از تج ربه آموزش پیدا نکنند و اسیر خ رافات رویزی ونیستی
باقی بماند.
یک کم ونیست معتقد از خود م یپرسد که اگر ورود جاسوس و اف راد نفوذی به درون حزب  -که
خطرش هیچگاه در طی تاریخ و در آینده نیز منتفی نیست  -کشور سوسیالیستی را فرو م یپاشاند
و یا مسابقه تسلیحاتی با امپ ریالیسم قدرتمند آم ریکا و دنیای غرب م یت واند کمر اقتصاد کشور
سوسیالیستی را بشکند و آن را فروبپاشاند ،که البته این زمینههای ذکر شده تا نابودی کامل امپ ریالیسم
بطور عینی وجود داشته و خ واهد داشت ،پس چ را باید به آینده روشن بش ریت امید داشت و ب رای
سوسیالیسم دستنیافتنی مبارزه کرد و آنهم با توجه به اینکه قدرت نظامی غرب به م راتب از سابق
بی شتر شده و عمال نفوذیاش حتی از تج ربه بی شتری برخوردارند؟ با این تحلی لهای غیرعلمی و
یاسآور ،که ریشه در فردای انقالب اکتبر داشتند و دارند ،کار «گورباچف» و «یلتسین» ساخته نیست،
کار سوسیالیسم ساخته است و هرگز امکان پیروزی تا موقعی که «خدا نخ واهد» را نخ واهد داشت .از
نظر تئوریک سقوط به منجالب اک ونومیسم و جبر اقتصادی است.
رویزی ونیس تها ب رای تب رئه رویزی ونیسم حاکم در شوروی و اشتباهات خود در گذشته روش
توجی هگ رانهای را در پیش گرفتهاند که شایسته هیچ کم ونیستی نیست ،زی را از این ط ریق تنها به مروج
یأس ،سرخوردگی ،انح رافات لیب رالی ،تروتسکیستی ،اک ونومیستی ،جهانوطنی و ...بدل م یگردند.
پرسشی که ب رای توده مردم مطرح م یشود این است چ را این ابزار امپ ریالیسم آم ریکا در مورد جمهوری
دموک راتیک خلق کره ،در مورد ک وبا ،ونزوئال ،ب ولیوی ،حتی ای ران جمهوری اسالمی که  ۴۰سال از
تح ری مهای اقتصادی ،سیاسی ،خ رابکاری و تروریسم و تهدیدهای نظامی امپ ریالیسم و صهی ونیسم رنج
م یبرد ،ب یاثر و یا کم اثر بوده است؟
چ را شوروی سوسیالیستی در زمان لنین و استالین ت وانست با تجاوز  ۱۴کشور امپ ریالیستی به اتحاد
جماهیر شوروی ،هم راه با جنگ داخلی گاردهای سفید بر ضد بلش ویکها ،در بعد از انقالب کبیر
اکتبر و جنگ اول جهانی ،مقابله کند و خم به ابرو نیاورد و  ...ادامه در صفحه ۶

سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه
«حزب کار اي ران» ،حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه
کم ونيس تهای صديق ،چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد.
نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد و اطالعات
از اي ران و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک
مالي برسانيد ،زي را ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم
جزئي باشند ،نيازمنديم .در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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Internet: www.toufan.de
Postbank Hamburg
BIC: PBNKDEFFXXX
Bank Account No.: 2573 3026 00
IBAN: DE70 2011 0022 2573 3026 00

دست امپریالیسم ،صهیونیسم و متحدانشان از ایران کوتاه باد!

