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مبارزه بﺮای حفظ
محيط زيست و وظيفه
کمونيستها
اخيرا با صحنهسازيهائی که در مورد
حفظ محيط زيست بهعمل آمده ،ميليونها
جوان و دانشآموز به خيابانها سرازير
شده و خواهان اقدامات اساسی از
دوﻟتهايشان در اين زمينهاند تا از
آﻟودگی کره زمين جلوگيری شود.
صرفنظر از نقش پرسشبرانگيزی که
به خانم گرتا تونبرگ سوئدی با نيات
حساب شده میدهند که يکشبه ره صد
ساﻟه پيموده و به عنوان عامل فشار
اروپائی بر ضد سياست ضد محيط
زيستی ترامپ بدل گرديده است ،روشن
است که بايد بر اساس واقعيات موجود
به اتخاذ موضع در اين زمينه پرداخت.
جنبش سبز از نظر طبقاتی ريشه در
طبقه متوسط و يا قشر باﻻی خرده
بورژوازی مرفه دارد و به همين جهت
نيز در همه کشورها تنها توانسته است
همين طبقات را بسيج کند .در شعارهای
آنها خواست حمايت از کارگران که در
اثر تغييرات اساسی در توﻟيد ،کار خود
را از دست میدهند و ميليونها نفر
خانواده آنها صدمه میبينند ،ديده نمی-
شود .اين جنبش میخواهد حل مسئله
آﻟودگی محيط زيست را بدون توجه به
ابعاد اجتماعی آن بطور مجرد حل کند.
در اين زمينه کنسرنهای بزرگی که در
ساﻟهای اخير در عرصه "توﻟيدات
سبز" پای به عرصه وجود گذاردهاند و
آينده را از آن خود میبينند ،به شدت
فعال بوده و ازاين جنبشها حمايت مادی
و معنوی و تبليغاتی میکنند .اين
جنبشها با  ...ادامه در صفحه ٢
 ...ادامه در صفحه ٢

کمونيستها ميهنﭘﺮﺳتاند و عمال امپﺮياليسم با نقاب
"انتﺮناﺳيوناليسم" مزدوران جنگ روانی امپﺮياليستها
حزب کار ايران)توفان( بارها از ميهنپرستی کمونيستها دفاع کرده و سعی وافر نموده معنای آنرا
برای مردم ايران توضيح دهد .توضيحات حزب ما تنها برای درک مردم ايران از مواضع حزب
ما نيست ،بلکه ما در عين حال کوشيدهايم از نظر تئوريک برای جوانان عﻼقمند به مارکسيسم
صف کمونيستها ،جبهه کاذبی
ﻟنينيسم اين مقوﻟه مهم کمونيستی را توضيح دهيم .وﻟی در مقابل اين
ِ
با نظر مساعد بيگانگان در ميان اپوزيسيون چپنمای ايرانی پيدا شده که کمونيستها را فاقد وطن
قلمداد کرده و آنها را برحذر میدارد در مقابل تجاوز بيگانه به کشورشان به دفاع از ميهنشان
بپردازند .اين عده که با بيان محتاطانه حداقل گمراهاند ،آثار کمونيستی را جعل میکنند و عمﻼ
محيطی از خيانت و تسليم طلبی در مقابل امپرياﻟيسم در سراسر جهان ايجاد مینمايند .اين سياست
ضدميهنی بخش تکميلی سياست توسعهطلبی و جهانی شدن سرمايه امپرياﻟيستی است که به
شکستن مرزهای جغرافيائی و گمرکی تحت نام سياست نئوﻟيبراﻟی اقتصادی نوين پرداخته و
انترناسيوناﻟيسم سرمايهداری امپرياﻟيستی خويش را با سياست ضدميهنی عواملش در کشورهای
معين تکميل میکند .در کشوری که مشتی چپنما به ميدان آيند و مردم را تشويق کنند که در مقابل
حضور و تهاجم سرمايههای امپرياﻟيستی مقاومت نکنند زيرا وطنپرستی جرم است ،طبيعتا اين
عده به عنوان ستون پنجم سرمايه امپرياﻟيستی از حضور بیمانع آنها در کشور حمايت میکنند.
اين عده برای اينکه شما را تسکين دهند و به خواب غفلت فروبرند برای شما ﻻﻻئی میخوانند که
مبارزه ما با اين سرمايهداران مبارزه کارگران با سرمايهداران است و ربطی به دفاع از ميهن
ندارد .آنها مبارزه کار و سرمايه را در حمايت از امپرياﻟيسم و هجوم سرمايههای بيگانه در مقابل
پرچم ميهنپرستی و مبارزه مردم برای تحقق خواستهای ملی خود قرار میدهند.
برای آنها که مارکسيسم را نفهميدهاند و يا مطاﻟعه نکردهاند اين عده به بيانيه حزب کمونيست
اشاره میکنند که در آنجا آمده است "کارگران وطن ندارند" ...ادامه در صفحه ٢

حمله ﭘهپادهای انتحاری جنبش اﺳتقﻼلطلبانه يمن به صنعت
نفت عﺮبستان ﺳعودی و نتايج راهبﺮدی آن در منطقه
روز شنبه  ١٤ماه سپتامبر  ٢٠١٩خبری در صدر گزارشها و تحليلهای رسانههای منطقه و
خارجی قرار گرفت؛ انقﻼبيون يمن در جديدترين حمله خود با  ١٠پهپاد انتحاری» ،تﺄسيسات نفتی
دوﻟتی آرامکو؛ در مناطق بقيق و ُخ َريﺺ در شرق عربستان سعودی« را هدف قراردادند و قلب
صنعت نفت اين کشور را بمباران کردند.
اين حمﻼت انقﻼبيون يمنی در همکاری کامل با نيروهای انقﻼبی درون عربستان سعودی صورت
گرفت.
»حزام اﻻسد« عضو دفتر سياسی اين جنبش اظهار داشت» :همکاری شرافتمندانه آزادگان داخل
سعودی ،نقش مهمی در موفقيت اين عمليات هوايی در عربستان داشت« .وی خاطرنشان کرد که:
»بانک اهداف يمنی در داخل عربستان روزبهروز گسترش میيابد« .وی در پايان تﺄکيد کرد:
»اين حمﻼت در روزهای آتی ادامه پيدا خواهد کرد«.
»يحيی سريع« سخنگوی نيروهای مسلح يمن نيز با صدور بيانيهای دراينباره اعﻼم کرد» :اين
عمليات يکی از بزرگترين عملياتهايی است که نيروهای ما در عمق سعودی انجام داده و پس
از رصد اطﻼعاتی دقيق و همکاری افراد شريف و آزاده در داخل عربستان سعودی صورت
گرفته است«.
پهپادهای انقﻼبيون يمن که مسئوﻟيت آنرا نيز خود به عهده گرفتند ،شاهرگهای اقتصادی عربستان
سعودی تجاوزگر را درهم دريد .اين خبر مانند بمب در غرب منتشر شد .تو گوئی اين پهپادهای
انتحاری در ﻟندن ،پاريس ،برﻟن و يا واشنگتن فرود آمدهاند.
عليرغم اينکه انقﻼبيون يمن مسئوﻟيت اين اقدام را به منزﻟه بخشی از مبارزه آنها بر ضد جنايات
عربستان سعودی به عهده گرفتهاند و اعﻼم کردهاند که بهاين مبارزه ادامه داده و هدفهای مهم
ديگری را نابود خواهند کرد ،وﻟی آمريکا با همان منطق زورگوئی و دروغگوئی معتقد است که
ايران مسئول چنين حملهای بوده است .وزير خارجه دروغگوی وزارت امور مداخله جهانی
آمريکا مدعی شده است که آمريکا دﻻيلی پيدا نکرده است که اين پهپادها از يمن آمدهاند و ﻟذا بر
اساس منطق واژگونه آنها بايد از ايران آمده باشند .عين ادعای وی چنين است» :ايران در بحبوحه
تمام درخواستهايش برای کاهشتنش ،اکنون حمله بیسابقهای را عليه اين تﺄمينکننده انرژی
جهان ]عربستان سعودی[ انجام داده است .هيﭻ مدرکی از اينکه حمﻼت از يمن انجام شده باشند،
وجود ندارد« عليرغم اين که انقﻼبيون يمن رسما مسئوﻟيت اين ...ادامه در صفحه ٣

به حزب کار ايﺮان)توفان( ،حزب طبقه کارگﺮ ايﺮان بهﭘيونديد
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مبارزه بﺮای حفظ محيط...

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

رهبری بورژوازی امپرياﻟيستی
میتوانند به حرکتهائی برضد
مماﻟکی بدل شوند که در پی
توسعه صنعتی خويش هستند و
میخواهند عقب ماندگی تاريخی
صنعتی خويش را با بهدور
انداختن يوغ استعمار جبران
نمايند .کشورهای امپرياﻟيستی
غرب که در عرض  ٢۵٠سال
اخير با تخريب محيط زيست  -متعلق به همه
بشريت و ساير مردم کشورهای جهان -به
دستآوردهای بزرگی نايل آمدهاند ،حال تﻼش
دارند از رشد ساير کشورها به بهانه خسارت
زدن آنها به محيط زيست جلوگيری کنند .به-
يکباره آﻟمان و فرانسهی قرنها صنعتی ،مظاهر
مبارزه با آﻟودگی هوا درآمدهاند و چين ،روسيه،
برزيل و هند که تازه در همين چهل سال اخير
به توسعه سريع صنايع خويش مشغوﻟند از
عوامل تخريب محيط زيست قلمداد میشوند.
میبينيم که جنبش سبز و بهويژه جنش اخير
زيستی جوانان ،ابزاری شده است تا از آن
محيط
ِ
برضد مخاﻟفان و به نفع صنايع داخلی خود بشود
استفاده کرد.
صرفنظر از نيات شوم و مخربی که امپرياﻟيستها
دارند و هرگز برای حفظ محيط زيست بـــــــــه
صورت اساسی تﻼش نخواهند کرد ،نبايد
فراموش کرد که جوانان و بسياری مردم جان به
ﻟب رسيده از روی اعتقاد ،عﻼقه برای حفظ
محيط زيست باورمندانه مبارزه میکنند .اين
وضعيت باعث شده که مهار اين جنبش از دست
طبقات حاکمه بهدر رود و نتوانند آنرا آنگونه که
تمايل دارند به جهاتی سوق دهند که صرفا
عوامفريبانه بوده و منافع سياسی آنها را همواره
تعيين کند .حتی اين وضعيت جديد بر روی خانم
گرتا تونبرگ نيز تاثير گذاره بهطوريکه در
سخنرانی تدارک ديده شده برای ايشان در
سازمان ملل متحد ،بیاختيار رشد و توسعه
نامحدود سرمايهداری را مورد انتقاد قرار می-
دهد غافل از آن که اين رشد روزافزون عامل
بقاء سرمايهداری و سازوکار موجوديت آن
است .سرمايهداری با هدف کسب سود حداکﺜر
توﻟيد میکند و برای کسب اين سود بايد مستمرا
ت گردش سرمايه و بهره-
توﻟيد کند و به سرع ِ
کشی از طبقه کارگر بيفزايد تا از بين نرود .اين
روش سرمايهداری وابسته به خلق و خوی افراد
نيست ،قانون بقاء سرمايهداری است .آنها بيش
از حد توﻟيد میکنند و بهدريا میريزند و نه تنها
ذخاير طبيعی بشريت را نابود میکند ،بلکه
محيط زيست را نيز آﻟوده و غيرقابل زيست می-
گردانند .اين است که پس از اين سخنرانی از
تبليغات "مﺜبت" به نفع وی کاسته شد و اين خطر
احساس گرديد که شعار اين جنبشها بهتدريج به
سمت درستی سير می کند تا نظام سرمايه داری
را مسئول مستقيم آﻟودگی محيط زيست بداند .به
اين نگرانی ،اظهار نظر جديد خانم تونبرگ نيز
افزوده شده که "بمبهای اتمی آمريکا را کشنده
محيط زيست" بيان داشته است بهطوريکه

شرکت تبليغاتی مسئول افکار عمومی که
برنامهريز فعاﻟيت خانم گرتا تورنبرگ است
اعتراف نموده فرمان از دستش دررفته است.
بايد در جنبشهای حفظ محيط زيست شرکت کرد
و خواست مبارزه بر ضد توسعه و رشد نامحدود
را در آن جا انداخت و رهبری آنرا در دست
گرفت .در اين مبارزه طبقاتی است که طبيعتا
منافع زحمتکشان و تامين آينده زندگی آنها در
شرايط مبارزه با آﻟودگی و حفظ محيط زيست،
در نظر گرفته خواهد شد .در اين مبارزه است
که جوانان به پارهای از اهداف خود میرسند و
آموزش میبينند که حفظ قطعی محيط زيست تنها
برگورستان نظام سرمايهداری دردوﻟتی جهانی
با برنامهای جهانی ممکن است.
****

کمونيستها ميهنﭘﺮﺳتند...
وﻟی سخنان آموزگاران مارکسيسم با درک
وطنفروشانه اين افراد از زمين تا آسمان فرق
داشته و ناظر به اين امر مهم است که همه
کارگران جهان برادرند و در يک همبستگی
جهانی و اتحاد مشترک بايد کمر بورژوازی
جهانی را وﻟی هر کدام در کشور خود بشکنند.
در اين سخنان مارکس و انگلس تکيه بر روحيه
انترناسيوناﻟيستی کارگران جهان است تا مانع
شوند که کارگران را با تجزيه به واحدهای ملی
به نام وطنپرستی در خدمت بورژوازی ستمگر
به جان هم انداخت و به اين ترتيب سلطه
بورژوازی را پايدار نگاهداشت .مارکس برای
اينکه اين نافهم ها بفهمند ،از مبارزات ملی مردم
ايرﻟند بر ضد سلطه استعمارگران بريتانيائی
حمايت میکرد عليرغم اينکه میدانست مبارزه
ملی مردم ايرﻟند برضد بريتانيا ،طبقه کارگر و
بورژوازی ايرﻟند را بر ضد بورژوازی مسلط و
ستمگر استعماری بريتانيا در مجموع در
برگرفته و آنها را در يک صف قرار میدهد.
مارکس درک میکرد مبارزه کارگران ايرﻟندی
بر ضد سلطه بورژوازی بريتانيا منجر به
تضعيف بورژوازی بريتانيا شده و نه تنها در
خدمت مبارزه کارگران بريتانيا بلکه بهنفع خود
کارگران ايرﻟند نيز هست .آزادی طبقه کارگر
ايرﻟند از مبارزه با استعمار و تسلط بريتانيا می-
گذرد .همبستگی برادرانه کارگران ايرﻟندی و
بريتانيائی در آن بود که وطنپرستی کارگران
ايرﻟندی با حمايت از وطنپرستی کارگران
ايرﻟندی توسط کارگران بريتانيائی و بر ضد
"وطنپرستی" بورژوازی بريتانيا تکميل میشد.

صفحه ٢

کسی که اين رابطه دياﻟکتيکی را نفهمد از
مارکسيسم هيﭻ چيز نفهميده است.
ﻟنين به ويژه در دروان پيدايش امپرياﻟيسم که
منجر به آن شده بود که اقليتی از ملتهای جهان
اکﺜريت ملتهای جهان را غارت کنند و ستم ملی
جهانگير شده بود ،به اين مسئله ملی برخوردی
مارکسيستی دارد .ﻟنين در زمان جنگ نخست
جهانی به انتقاد از سوسيال دموکراتهای
انترناسيونال دوم پرداخت که به بهانه "دفاع از
ميهن" بودجههای نظامی امپرياﻟيستی را برای
جنگ و کشتار تصويب کردند و از کارگران
خواستند در جنگ امپرياﻟيستی برای غارت
جهان و به اسارت کشيدن ساير ملل بر ضد
کارگران کشور همسايه شرکت کنند و همديگر
را به قتل برسانند .طبيعتا ﻟنين حق داشت که
نفرت خود را از اين نوع "ميهنپرستی"
امپرياﻟيستی که با نيت غارت جهان و تقويت
بورژوازی خودی انجام میشد اعﻼم کند.
کمونيستها همواره با ايجاد نفرت ملی و تشويق
به کشتار برادران کارگر خود مخاﻟفت کردهاند.
ﻟنين در اينجا بيان میکرد که جنگ ميان
امپرياﻟيستها برای غارت جهان و به بردگی
کشيدن ملل به کارگران دو کشور ربطی ندارد و
آنها بايد در کشورهای خود بورژوازی خويش
را سرنگون کنند و جنگ امپرياﻟيستی را به
انقﻼب اجتماعی بدل نمايند و سوسياﻟيسم را
مستقر سازند .وﻟی ﻟنين که مارکسيست بود و اين
علم را خوانده و فهميده بود ،توضيح میداد که
خلقهای جهان و از جمله طبقه کارگر اين خلقها
در کشورهای مشخﺺ بايد برای منافع ملی
کشور خودشان مبارزه کرده و مانع شوند که
امپرياﻟيستها کشورشان را غارت کنند .در دوران
ﻟنين بود که شعار پروﻟتاريای جهان متحد شويد
به شعار پروﻟتاريای جهان و خلقهای ستمکش
متحد شويد تکامل يافت و مفهوم آن اين بود که
در دوران امپرياﻟيسم همبستگی بيناﻟمللی به
مفهوم اتحاد کارگران ملتهای ستمگر و ستمکش
با يکديگر است .کارگران مماﻟکی که مورد ستم
امپرياﻟيسم هستند حق دارند برای دفاع از
ميهنشان در مقابل امپرياﻟيسم بپاخيزند و انتظار
داشته باشند که پروﻟتاريای مماﻟک ستمگر از
مبارزات ملی ملل ستمکش بر ضد
"ميهنپرستی")بخوانيد ملیگرائی و ناسيوناﻟيسم-
توفان( ملت ستمگر حمايت کنند .تمام تاريخ بعد
از جنگ اول جهانی و بويژه جنگ دوم جهانی
مملو از مبارزه خلقهای تحت ستم و بخشا به
رهبری کمونيستهای ميهنپرست بر ضد استعمار
و امپرياﻟيسم است .مبارزه خلقهای چين ،کره،
ويتنام و يا اندونزی ،اﻟجزاير ،سودان  ...بهترين
نمونههای آن هستند .فقط نابينايان سياسی و
متقلبان میتوانند اين حقايق را انکار کنند .در
بسياری از اين کشورها کمونيستها توانستند با
کسب رهبری جنبش آزاديبخش ملی ،از ميهنشان
در مقابل امپرياﻟيسم دفاع کنند و نشان دهند که
آنها در دوران صعود امپرياﻟيسم؛ رساﻟت مبارزه
ملی را به عهده گرفتهاند .اساسا پديده امپرياﻟيسم
ضد خود يعنی جنبشهای آزاديبخش ملی را به
وجود میآورد و اين...ادامه در صفحه ٣
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کمونيستها ميهنﭘﺮﺳتند...
دوران با دروان جنگ ميان مماﻟک بورژوازی
غيرامپرياﻟيستی با يکديگر تفاوت اساسی دارد.
در دوران امپرياﻟيسم ،تضاد مهمی به ساير
تضادهای جهان افزوده گرديده که بيانگر مبارزه
ملتها برضد امپرياﻟيسم برای آزادی ملی و
استقﻼل است .چپ روها و يا مزدوران که اين
اصول مارکسيستی را نفهميدهاند و يا خود را به
نادانی میزنند ،تاريخ را ايستا ديده و گذار
دورانها را درک نکردهاند .هستند
تروتسکيستهائی که به پديده امپرياﻟيسم اعتقادی
ندارند برای آنها همه چيز تضاد کار و سرمايه
است و به همين دﻟيل نيز هميشه درکنار سرمايه
امپرياﻟيستی قرار دارند ،وﻟی جای شگفتی از
کسانی است که از امپرياﻟيسم سخن میگويند،
واقعيت اين پديده را پذيرفتهاند وﻟی نتايج مترتب
بر آن را به پشت گوش میاندازند .آنها قادر
نيستند بهفهمند که انقﻼب بهمن ١٣۵٧دست
امپرياﻟيستها را از ايران کوتاه کرد و اين انقﻼب
به هدف ملی خود دست يافت و توانست استقﻼل
ايران را تامين نمايد .برای اين کوتهبينان که
نمیتوانند به علت فقر علمیشان مسايل را درک
کنند ،همه رخدادهای ايران و منطقه و حتی
جهان محصول زد و بند امپرياﻟيستها بوده و
مردم اين کشورها نقشی در آن نداشتهاند .برای
آنها نقش مردم در ساختن تاريخ حرف مفت است
و تاريخ را مشتی زد و بندچی میسازند.
ما کمونيستها به ميهنپرستی کمونيستی اعتقاد
داريم و اين بدان مفهوم است که کارگران در
عين تضادی که با کارفرمايان دارند به علت
اينکه از جانب سلطه امپرياﻟيسم تهديد شده و يا
سرکوب میشوند در مقابل اين تهاجم ايستادگی
کرده و از سرزمين و ماوآ و مسکن خود به دفاع
برمیخيزند.
عشق به ماوآ ،عشق به سرزمين ابا اجدادی ،يک
پديده اجتماعی تاريخی در درون مردم است که
در وابستگی به پيدايش و انکشاف سرزمين
پدری به منزﻟه محيط سياسی ،فرهنگی و
معين زندگی و مبارزه مردم ،تکامل
اجتماعی
ِ
میيابد .ﻟنين در اين زمينه نوشته است:
"ميهنپرستی يکی از عميقترين احساساتی است
که در طی صدها و هزاران سال موجوديت
مجزای سرزمينهای پدری گوناگون ريشه دوانده
است" )کليات ﻟنين جلد بيست و هشت صفحه
 ١٨٢به زبان آﻟمانی(.
ميهنپرستی دارای مضمون طبقاتی است و در
جامعه طبقاتی همواره دارای خصلت طبقاتی
است .حاملين واقعی ميهنپرستی در تمام اعصار
تودههای مردم هستند .آنها عميقا به سرنوشت
سرزمين پدری عﻼقمندند.
در حاﻟيکه ميهنپرستی بهطور ارگانيک با احترام
به ساير خلقها و دستآوردهايشان همبسته است،
با ناسيوناﻟيسم بورژوازی در تضاد قرار دارد.
ناسيوناﻟيسم بورژوازی که همان ملیگرائی باشد
بهطور ارگانيک با کسموپليتنيسم يعنی مفهوم
جهان وطنی ربط دارد که ملت خودی را از
ساير ملل برتر دانسته و میخواهد جهان را به
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وطن بورژوازی بدل کرده ،مرزها را بزدايد و
مبارزه طبقاتی پروﻟتاريا را سرکوب کند .بی-
وطنان و يا وطن فروشان کسانی هستند که از
نظر تئوريک عقد مودت با جهانوطنیها بسته-
اند و آمادهاند وطن خويش را در حلق اين
عفريتهای کسموپليتن با نقاب حمايت از
"انترناسيوناﻟيسم" فرو کنند .وطنفروشان که
کوچکترين احساسی  -چه بهرسد بهاحساس
عميق – نسبت بهسرزمين اجدادی و مردمی که
با آنها در يک محيط تاريخی ،فرهنگی،
اجتماعی زندگی کردهاند ،ندارند ،با شعار
"مرگ بر ميهنپرستی" و زنده باد
"انترناسيوناﻟيسم-کسموپليتنيسم" که آنرا "مترقی
و مدرن" جا میزنند در قرن بيستم ،ستون پنجم
سياستهای جهانوطنانه امپرياﻟيسم و سياست
جهان وطنی شدن سرمايهداری جهانی هستند.
امپرياﻟيستها هميشه همه جهان را از آن خود و
وطن خود دانستهاند .اين خودفروختگان بیوطن
که تضاد خلقها با امپرياﻟيسم را نفی میکنند و به
جز سرمايهداری پديدهای به نام امپرياﻟيسم را به
رسميت نمیشناسند ،طبيعتا در مقابل غارت و
چپاول امپرياﻟيستی خلع سﻼح بوده و ناچارند به
اردوگاه جهانوطنان بخزند و در اشغال کشور
ديگران سهيم باشند .آنها مقاومت در مقابل
اشغال و تجاوز را "غيرمدرن" و "ارتجاعی"
جا میزنند و برای فريب تودههای خلق و طبقه
کارگر؛ ميهنپرستی و عشق به سرزمين
ابااجدادی و آينده آنرا مذموم دانسته و اﻟقاء می-
کنند که گويا برای کارگران ايران فرقی نمیکند
جزئی از ايران باشند يا بخشی از آمريکا و آنهم
با اين منطق واژگونه که وطن ايرانی با وطن
آمريکائی برای کارگران ايرانی تفاوتی ندارد .به
نظر آنها چون سرمايهدار آمريکائی و سرمايه-
دار ايرانی هر دو استﺜمارگرند مهم نيست اگر
آمريکا ايران را اشغال کند و آنرا بخشی از
منطقه نفوذ خود اعﻼم نمايد .برای آنها مقوﻟهای
بنام استعمار ،سلطهگری ،استيﻼجوئی ،توسعه-
طلبی امپرياﻟيستی وجود ندارد .آنها حتی تاريخ

صفحه ٣

استعمار را نفی میکنند تا سلطه آمريکا را
توجيه کنند.
کمونيستها وﻟی میدانند که انگيزه ميهنپرستی با
ريشههای عميق اجتماعی و تاريخی که دارد،
سﻼح برنده و کارآئی در مبارزه طبقاتی است.
آنها میدانند که اين بورژوازی است که وطن
ندارد و حاضر است در مواقع سخت به کانادا و
آمريکا فرار کند و يا با سرقت اموال عمومی در
پاريس و ﻟندن زندگی نمايد .کارگران ايرانی که
از دستآوردها و سرزمين مادری خويش دفاع
خواهند کرد راهی ندارند جز اينکه در اين واحد
جغرافيانی بمانند و مبارزه خويش را برای حفظ
محدوده زندگی خود ادامه دهند .در اين مبارزه
است که بههمبستگی بيناﻟمللی نياز دارند و با
ساير خلقها و کارگران اين مماﻟک برادرند.
همبستگی بيناﻟمللی ميان کارگرانی ايجاد می-
شود که هرکدام جداگانه در سرزمينهای گوناگون
و در سراسر کره خاکی زندگی میکنند .اين
کارگران در يک کشور واحد با همه شرايط
واحد حضور ندارند و زندگی نمیکنند .کسانی
که اين واقعيتها را نفی مینمايند دشمنان طبقه
کارگر و در ايران کنونی همدستان امپرياﻟيسم و
صهيونيسم هستند و میخواهند در مقابل خطر
تجاوز امپرياﻟيسم و صهيونيسم به ايران طبقه
کارگر و نيروهای انقﻼبی را از نظر
ايدئوﻟوژيک و سياسی خلع سﻼح کنند .آنها
سربازان امپرياﻟيسم در جبهه جنگ روانی هستند
که جيره خود را از امپرياﻟيستها میگيرند .اين
کمونيستهايند که پيگيرترين وطنپرستان هستند و
راهی ندارند جز اينکه برای نيل به حکومت
پروﻟتری جهانی ،وطن مشخﺺ و معين خود را
آزاد کنند .جنگ ميهنی در عصر کنونی حضور
امپرياﻟيسم در جهان يک جنگ طبقاتی و
ضدامپرياﻟيستی برای رهائی ملی و طبقاتی
است .اين جنگ مدرن و مترقی است و بايد از
آن در مقابل وطنفروشان خودفروخته دفاع کرد.
****

حمله ﭘهپادهای انتحاری ...
حمﻼت را بهعهده گرفتهاند که ما در باﻻ به آن
اشاره کرديم .پمپئو وزير دخاﻟت خارجی
آمريکا ،موذيانه ايران را مسئول اين حمله
معرفی میکند با علم به اينکه مسئول همان
مجری نيست.
حتی بر اساس گزارش برخی رسانهها ،اين نه
نخستين حمله بلکه سومين حمله به تﺄسيسات نفتی
شرکت آرامکو در کمتر از  ۶ماه گذشته است.
نخستين حمله اواسط ماه مه انجام شد که در آن،
سه خط ﻟوﻟه پمپاژ نفت شرق به غرب با  ٧پهپاد
هدف قرار گرفت .حمله دوم به ميدان نفتی
اﻟشيبه صورت گرفت که حدود نيم ميليون بشکه
نفت در روز توﻟيد میکند .عﻼوه بر آنها ،حمله
روز شنبه است که تاکنون در جايگاه سوم و
مهمترين حمله قرار دارد.
بعد از اتهامات واهی وزير امور مداخله آمريکا
آقای »هوا چون بينگ« سخنگوی وزارت
خارجه چين روز ...ادامه در صفحه ۴

امپﺮياليسم آمﺮيکا تﺮوريست ،متجاوز ،جاﺳوس ،زورگو ،حيلهگﺮ،
دﺷمن ﺷماره يک بشﺮيت اﺳت
ناقض حقوق اﺳاﺳی انسانها و
ِ
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حمله ﭘهپادهای انتحاری ...
دوشنبه از اتهامزنیهای بیسند آمريکايیها به
ايران انتقاد کرد و گفت» :بدون مدرک نمیتوان
هيﭻ کشوری را مسئول اين عمليات دانست و
سرزنش کسی به دﻟيل حمله به تﺄسيسات نفتی
عربستان بدون در دست داشتن مدارک قطعی
بیمسئوﻟيتی است«.
در همين حال وزارت خارجه انگليس در
بيانيهای اعﻼم کرد» :قبل از هرگونه واکنشی در
مورد اين حادثه بايد حقايق کامل در مورد
مسئول اين عمليات مشخﺺ شود« .وﻟی آمريکا
را با حقيقت چکار.
اين رخدادها وﻟی نتايج بسيار ژرفی در منطقه
بهبار میآورد که توجه به آنها ضروری است.
قدرت نظامی ايران و ياران ايران در ﻟبنان،
سوريه ،فلسطين ،عراق و يمن نشان داد که اين
عوامل تا چه حد از نظر راهبردی برای ممانعت
از جنگ و زدن ضربات متقابل دارای اهميت
حياتی است .شعار های ضد روسيه،چين،
سوريه ،فلسطين و ﻟبنان ،تبليغات اسرائيلی
هاست تا ايران را به انزوا در منطقه بکشاند و
راه تجاوز به ايران را تسهيل کند .کسانی که
آگاهانه و يا ناآگاهانه اين تبليغات را تکرار می
کنند عمﻼ آب به آسياب جنگ و تجاوز به ايران
میريزند .اينکه رژيم جمهوری اسﻼمی اقشار و
طبقات مختلف – از کارگر تا معلم و فعاﻟين
سياسی خبرنگار و...را سرکوب میکند و به
زندان میاندازد ،اينکه زنان ايران تحت ستم
مضاعف قرار دارند ،اينکه رژيم ايران سراپا
فاسد بوده و راهزنان و آقازادهها؛ بيگانه نسبت
به مردم ايران ،به غارت مشغوﻟند و اين امر در
برابر فقر عمومی دردناک بوده و موجبات خشم
برحق مردم را فراهم می آورد بايد به سختی
مورد انتقاد و افشاءگری و مبارزه قرار گيرد،
وﻟی هيچکدام از اين رخدادها نبايد موجب
خواست نابودی ايران گردد .ايران جمهوری
اسﻼمی نيست و از اين رو که پاسداری از
تماميت ارضی و بقاء ايران وظيفه هر ايرانی
است و تنها در اين متن است که می شود با اين
رژيم مبارزه کرد.
مقاومت نظامی ايران و يارانش در منطقه نشان
داد که دشمنان ايران قدرت نظامی ايران را
نادرست تخمين زده بودند و حال به اين نتيجه
رسيده اند که تجاوز به ايران امری نيست که
يکشبه تمام شود .ايران خود را برای تجاوز
دشمن از ساﻟها پيش آماده کرده و ضربات سختی
را به آنها وارد میکند .اين مقاومت ايران در
مقابل تجاوز و ادامه حمايت از جنبشهای منطقه
موجبات تقويت نيروهای ضدآمريکائی و
اسرائيلی را در منطقه فراهم کرده و در اين
جنگ روانی ايران پيروز شده است .اين امر
باعث شده کسانی که تا ديروز زير چتر حمايت
وهابيستها و ترامپ رجز میخواندند امروز
سراسيمه شوند .بیخود نيست که خليفه بحرين
فورا برای پايبوسی به زيارت امام ترامپ رفته
است.
خليفه بحرين بعد از حمﻼت يمنیها به تاسيسات،
تصفيه خانههای صنعت نفت عربستان سعودی،
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فورا به آمريکا رفت زيرا اين پرسش از نظر
نظامی مطرح است که چگونه اين پهپادهای
انتحاری توانستهاند بدور از چشمان رادارهای
آمريکائی  ١٠٠٠کيلومتر به صورت دستجمعی
پرواز کنند و ديده نشوند .به اين ترتيب
پايگاههای نظامی آمريکا در بحرين و قطر و
همه فرودگاههای آنها در معرض خطر قرار
داشته و میتوانند آماج اقدامات تﻼفیجويانه
قرار گيرند .تمام تسليحات گرانقيمت و مدرن
فنی آمريکائی فاقد ارزش کاربری در چنين
جنگ "پارتيزانی" و نامتقارن است .از اين
گذشته آمريکا هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی چه
در خليج فارس و چه در منطقه برای اين
راهکارهای ايران که شيوه نوينی در جنگهای
مقاومت است پيدا کند.
در يمن فقط حوثیها بر ضد تجاوز عربستان و
موتلفان آنها نمیجنگند ،اين خلق يمن است که بر
ضد تجاوز میجنگد .اين جنگ جنگ شيعه و
سنی نيست و اين دروغی است که امپرياﻟيسم و
صهيونيسم شايع میسازند .اين جنگ جنگی
آزاديبخش از طرف خلق يمن بر ضد
تجاوزکاران است و در اين جبهه سنیهای يمن
و ياران سابق صاﻟح رئيس جمهور سابق نيز
شرکت دارند .کشور يمن میخواهد نشان دهد
مستعمره و شاهزاده نشين عربستان سعودی
نيست تا کميسيون مربوط به يمن در رياض
سرنوشت آنها را تعيين کند .بسياری از متحدان
ايران که برای آزادی خويش مبارزه میکنند
سنی بوده و مورد نفرت طبقات حاکمه مماﻟک
عربی "سنی" هستند .از جمله فلسطينیها و يا
اکﺜريت مردم کشور سوريه .مردم تونس،
مراکش ،مصر و بسياری مماﻟک عربی و حتی
ترکيه و آسيای ميانه در کنار مردم ايران قرار
دارند .ما در اين زمينه به مردم مماﻟک غربی
که آنها نيز در کنار مردم ايران هستند تکيه نمی-
کنيم .برای آنها سرکوب مردم ايران توسط رژيم
جمهوری اسﻼمی نقش درجه دوم را بازی می
کند ،زيرا خودشان نيز در زير سلطه سرکوب
حکومتهای فاسد و مرتجع خود به سر میبرند
وﻟی میبينند که در منطقه تنها يک کشور است
که از منافع مردم فلسطين دفاع کرده و در مقابل
امپرياﻟيسم و صهيونيسم که بانيان تشنج و
سرکوب در جهان و منطقه هستند مقاومت می
کند .و اين امر اميد مبارزات ساﻟهای  ٦٠ميﻼدی
را در دل آنها زنده میکند.
حال سياست قلدری امپرياﻟيسم و متحدانش در
منطقه اگر نه به انتها ،به بشدت تضعيف شده
است .سرنگونی پهپاد گرانقيمت و مملو از فن
آوری نوين آمريکائی توسط قوای نظامی ايران،
مقاومت در مقابل راهزنی دريائی بريتانيا و
آمريکا ،نابودی تصفيهخانههای نفت عربستان
سعودی ،عدم عقبنشينی در مقابل خروج
آمريکا از برجام و تهديدات بیشرمانه آنها ثابت
میکند در مقابل تحريم و تهديد امپرياﻟيسم ،نبايد
تسليم شد بلکه بايد مقاومت کرد .کسی که
انگشتش را به امپرياﻟيسم بدهد دستش را خواهد
داد .اين مقاومت ايران نشان داد که مسئله تجاوز
به ايران ديگر يک درگيری محدود منطقه خليج
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فارس باقی نمیماند ،بلکه اين درگيری در تمام
منطقه اگر نه در جهان احساس خواهد شد .در
فردای تجاوز به ايران از اسرائيل چيزی باقی
نخواهد ماند .امارات متحده عربی که زندگيش
به موئی بند است و موجوديتش به ﻟطف ايران
وابسته است ،حکومت بحرين و قطر در منطقه
از بين می روند .عربستان سعودی نفسهای آخر
را خواهد کشيد و اين سناريو برای امپرياﻟيسم
در منطقه وحشتناک است .شکست آمريکا در
خليج فارس و منطقه همراه با شکست آنها در
دريای چين به تسلط آنها در اقيانوس آرام و هند
به يکه تازی آنها در باب اﻟمندب و دريای سرخ
خاتمه میدهد .عواقب جنگ يمن را بايد از اين
زاويه نيز بررسی کرد.
يکی ديگر از تبليغات رسانههای کشورهای جاه
طلب ،طلبکار و نژادپرست آمريکا و اروپا و
متحدان غربی آنها اين است که میخواهند به
ايران پاسخ "مناسب" بدهند و برای اين منظور
بايد کارشناسان جهان تحقيق کنند که پهپادهای
يمنی چگونه موفق به اين پيروزی شده و از کدام
سمت آمده و در کجا ساخته شدهاند .آنها تبليﻎ می
کنند که تنها ايران توانائی ساختن اين نوع پهپاد
را داشته و اين کارشناسان ايرانی هستند که اين
پهپادها را برای انجام ماموريتشان هدايت کرده-
اند و از اين توضيحات نتيجه میگيرند که مقصر
اصلی در اينجا ايران است و بايد مجازات شود.
بیشرمی امپرياﻟيستها در اين است که چنين
جلوه میدهند که گويا دريافت پهپاد ايرانی توسط
انقﻼبيون يمن و يا حتی خريد آنها از ايران
توسط آنها گناه غير قابل بخشش است وﻟی اگر
عربستان سعودی بر ضد ايران و يمن از
بريتانيا ،فرانسه ،آﻟمان و آمريکا اسلحه بخرد و
کارشناسان آنها را برای اداره اين همه تسليحات
نظامی استخدام نمايد و به آنها پايگاههای نظامی
بدهد که ده ها هزار آمريکائی را در عربستان،
امارت ،بحرين ،قطر و جنوب عراق نگاه دارند،
آنوقت اين يک امری طبيعی و حق اين گردن
کلفتهاست .کارشناسان سازمان ملل بايد جمع
شوند تا در بررسی خود مسير حرکت پهپادهای
انتحاری را معين کنند وﻟی حق ندارند مسير
بمباران هواپيماهای جنگی عربستان را که از
غرب گرفتهاند تعيين نمايند .بمباران يمن و
کشتار مردم اين کشور را طبيعی و حق
عربستان سعودی میدانند ،وﻟی مقاومت مردم
يمن و اقدامات تﻼفيجويانه آنها خارج از هنجار
جهانی بوده و بايد مجازات شود .اين منطق
ارتجاعی حق مقاومت در مقابل تجاوز را از
ملتها و دوﻟتها سلب میکند .رئيس پنتاگون اعﻼم
کرد تيمی از نهادهای مختلف آمريکا در
همکاری با کشورهای متحد در حال بررسی
چگونگی »رويارويی با اين حمله بیسابقه و
دفاع از نظم مبتنی بر قوانين بيناﻟملل که ايران
در حال ضربه زدن به آن است« هستند .نخست
اينکه عربستان سعودی در جنگی جنايتکارانه و
تجاوزگرانه برضد کشور يمن قرار دارد و دهها
هزار نفر مردم اين کشور را به قتل رسانده و
صنايع زيربنائی و شرايط هستی مردم اين کشور
را نابود کرده ...ادامه در صفحه ۵
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حمله ﭘهپادهای انتحاری ...
است .انقﻼبيون يمن حق دارند پاسخی کوبنده به
اين متجاوزان بدهند و اين عين احترام به نظم
جهانی و تنبيه متجاوز است .سخنگوی پنتاگون
برای کتمان جنايات عربستان سعودی تجاوزگر،
پای ايران را به ميان میکشد حال آنکه ايران
نيز حق دارد به هر کس مناسب تشخيﺺ داد
تسليحات ايرانی بفروشد و يا وی را در تامين
استقﻼل کشورش ياری رساند .اين امر عين
احترام به منشور سازمان ملل متحد در دفاع از
حق حاکميت و تماميت ارضی کشورهاست .از
جمله دوﻟی بايد تنبيه شوند که قراردادها و
موازين جهانی را به زير پا میگذارند .اين دول
همان مﺜلث آمريکا-اسرائيل و عربستان سعودی
هستند .دول امپرياﻟيستی بمباران صنايع نفتی
عربستان را محکوم کردند و به اين ترتيب حق
دفاع از خود مردم يمن را محکوم نمودند .به
نظر آنها حق با تجاوزگر است و مورد تجاوز،
نبايد از ميهنش دفاع کرده و به تجاوزگر پاسخ
مناسب بدهد .با هيﭻ هوچيگری نمیشود
واقعيات جهان را دگرگون جلوه داد .اين امر
مقاومت ايجاد میکند و ما نتايج آنرا در جهان
میبينيم.
اضافه کنيم که نابودی تصفيه و تلمبههای نفتی
عربستان سعودی به دست انقﻼبيون يمنی به
افزايش بهای نفت در جهان منجر شده است .اين
افزايش بهای نفت بر گرانی اجناس مماﻟک
صنعتی بهويژه غرب تاثير گذارده و به رکود
اقتصادی آنها میانجامد .بهاين جهت در
بازارهای بورس زنگهای خطر به صدا در آمده-
اند .آمريکا برای کنترل بازارها حاضر شده به
منابع ذخيره نفتی خود که تنها کفاف بيست روز
را میدهد متوسل شود و اروپا گويا برای سه ماه
ذخيره نفتی دارد که حاضر است در صورت
ادامه بحران از اين ذخاير برای تﺜبيت بازار
حسابگريهای بی-
بورس استفاده نمايد .وﻟی اين
ِ
دورنما و دلراضیکن تنها زمانی با موفقيت
روبروست که ايران مقاومت نکرده و هر چه
زودتر تسليم شود .زيرا اگر ايران مقاومت کند
که چنين بهنظر میرسد ،آنوقت مسئله بحران و
جنگ در خليج فارس امری نيست که در عرض
يک هفته تمام شود ،بلکه ماهها و شايد ساﻟها
طول بکشد و ﻟذا تمام ذخاير نفتی غرب و
دﻟداریهايش به مفت نمیارزند .آنها در ارزيابی
خويش در زمينه توانائی و ظرفيت نظامی ايران
به شدت دچار اشتباه بودهاند و حال با وضعيتی
روبرو شدهاند که خطر جنگ را میتواند جهانی
کند .اين وضعيت شکست مفتضحانه سياست
آمريکا را که از برجام خارج شد و تﻼش کرد
سياستهای نتانياهو خواسته را تحميل
به ايران
ِ
کند ،نشان میدهد .خروج قلدرمنشانه از برجام و
نقض روشن تعهدات بيناﻟمللی که "راستی-
آزمائی" آمريکای حيلهگر و دروغگو را عيان
کرده ،موجبات بیاعتباری جهانی آنها را فراهم
آورده است .حال اين سياست نتايجی به بار -
آورده که در عرصه جهانی به انزوای آمريکا و
متحدانش منجر شده است.
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ضربه به عربستان سعودی مظهر سياه ارتجاع
جهانی و ياور داعش و جهاديستهای وحشی
موجب مسرت همه نيروهای دموکرات ،انقﻼبی
و کمونيستهای واقعی است .اين روز روز عزای
ايرانيان خودفروخته است که يکی از حاميان
خرپول خود را از دست میدهند.
****

تهاجم لشگﺮ جاعﻼن...
ساﻟهای اخير مطبوعات غرب در رخدادهايی
نظير :تجاوز به عراق را به بهانه دروغين
داشتن سﻼحهای کشتار جمعی ،توجيه کردند،
کودتای فاشيستها را در اوکرائين ،انقﻼب ميدان
جلوه دادند و تا توانستند اکاذيب پخش کردند .در
سوريه مجريان استعمال گازهای سمی را که
عمال خودشان بودند در پنا ِه حمايت گرفته و اين
جنايت ضد بشری را بهپای بشار اسد نوشتند.
کﻼه سفيدهای جاسوس غرب و همدستان داعش
را نيروهای امدادی جا زدند که اخبار دست اول
را در اختيار مطبوعات غرب قرار میدهند .اين
روش را در مورد ايران هم ادامه دادند و می-
دهند .امپرياﻟيسم برای اشاعه دروغ و پخش
ُرش حرفهای فيلمها،
اکاذيب از دکورسازی ،ب ِ
فيلمبرداری توسط هنرپيشگان حرفهای ،صدا
سازی ،مونتاژ ،ويديوهای تقلبی ،صحنهسازی-
های جعلی ،فتوشاپ و ...استفاده میکند و آنها را
در شبکههای مجازی اجتماعی با نامهای تقلبی
قرار میدهند .عوامل امپرياﻟيسم شرکتهای
معينی را برای اين کارها استخدام میکنند تا
سياست معينی را در مورد افراد ،سازمانها و يا
کشورهای معينی بهکار گيرند و مطاﻟب جعلی
خويش را در شبکههای مجازی قرار دهند .در
اين شبکهها جنگ بيرحمانهای در جريان است.
جبهه واحدی از صدای آمريکا ،راديو زمانه،
راديو فردا ،بی بی سی ،دويچه وﻟه ،راديو
فرانسه ،راديو اسرائيل ،ايران گلوبال ،تلويزيون
من و تو و ساير نيروهای جيرهخوار بهوجود
آمدهاند که بايد دست در دست هم اخبار معينی
پخش و يا جعل کنند .آنها سازمانهای معلوم-
اﻟحاﻟی از جمله مجاهدين خلق در آﻟبانی و يا
حزب "کمونيست" کارگری بهويژه جناح تقوائی
را بهکار گرفتهاند که در شبکههای اجتماعی با
پخش دروغ و اسﻼم ستيزی و سرپوش گذاری
بر جنايات ضدبشری توسط اسرائيل و آمريکا
موجی ضد ايرانی و ضد اسﻼمی ايجاد کرده تا
راه تسلط صهيونيسم و امپرياﻟيسم را بر ايران
هموار نمايند .مزدوران مجاهد  ٢۴ساعته برای
پخش دروغ با کمپيوترها و امکانات وسيع دنيای
مجازی که عربستان و آمريکا در اختيارشان
گذاردهاند در شبکههای اجتماعی از مرکز تيرانا
در آﻟبانی جوﻻن میدهند و اسناد و آمار تقلبی
پخش میکنند .آنها تا بهحال چندين بار خامنهای
را کشته و دوباره زنده کردهاند و سر وی را از
شبکه جاسوسی کا گ ب در آوراندهاند .آنها به
فساد دستگاه اسﻼمی و راهزنیها اشاره میکنند
وﻟی به خود راهزنها که در کانادا به سر میبرند
و ثروت مردم ايران را غارت کردهاند کاری
ندارند و برضد آنها تظاهرات اعتراضی نمی
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گذارند و از دوﻟت کانادا خواستار تعقيب اين
راهزنان نمیگردند .همه روشهای متناقض و
گوناگون آنها گوياست که هدف آنها نه اعتقاد به
مبارزه با دزدان است و نه اينکه مردم به حقايق
پی ببرند .کشورهای امپرياﻟيستی در عين حال
که همه رسانههای جمهوری اسﻼمی را در
خارج از کشور حتی برخﻼف قوانين خودشان و
ادعاهای دفاع از آزادی بيان و عقيده ممنوع
کردهاند از توسعه رسانههای دروغپرداز گروه-
های متعلق به عربستان سعودی حمايت میکنند.
جناحهای جنگ طلب برای پيشبرد مقاصدشان
نهادهای تبليغاتی و ضد ايرانی تاسيس کردهاند تا
سرپوشی برماهيت دوﻟتی آنها باشد .آسوشيتد
فرانس پرس خبر داد که شرکت توئيتر رسانه-
های دوﻟتی ايران را دو روز بعد از توقيف
کشتی انگليسی در خليج فارس مسدود کرده
است .در کنار ممنوعيت مهر ،ايرنا و کلوپ
ژورناﻟيستهای جوان ،بدور از چشم مردم مماﻟک
غربی ﻟشگری مجهز از اين "بشردوستان" و
"دموکراتها" بسيج شدهاند تا در شبکههای
اجتماعی تمام حسابهای رژيم جمهوری اسﻼمی
و حاميان آنها را مسدود کنند .اﻟبته اين اتهاماتِ
بنيادهای امپرياﻟيستی بیاساس است ،زيرا آنها
خودسرانه در شبکههای اجتماعی از جمله در
فيس بوک ،يوتوب ،توئيتر هر کس را که مخاﻟف
صهيونيسم اسرائيل و امپرياﻟيسم آمريکاست به
عنوان منابع پخش دروغ و يا همدست جمهوری
اسﻼمی مسدود مینمايند .رئيس امنيت سايبری
فيس بوک آقای "ناتهانيل گﻼيشر" (Nathaniel
) Gleicherدر  ٢١اوت سال گذشته در نشريه
اطاق خبری شرکت فيس بوک "نيوز روم"
) (Newsroomنوشت" :ما  ۶۵٢صفحه ،گروه
و حساب را بهعلت هماهنگی غيرمجاز با اصل
منبع در ايران ...مسدود کرديم"
http://www.mideastfreedomforum.or
g/index.php?id=273
و در ژانويه امسال اضافه نمود که وی صدها
"حسابهای جعلی" ديگر را بسته است.
http://www.jgberlin.org/kalender/details/internation
ale-iran-konferenz-des-mideast
گوگل ،يوتوب و توئيتر نيز به فيس بوک تاسی
جسته و هزاران حساب احتماﻟی متعلق به "شبکه
تبليغاتی" ايران را بستند .اين کار با اين هدف
صورت گرفت که از تبليغات تلويزيونهای ايران
که در شبکه مجازی حضور داشتند جلوگيری
شود .اﻟبته اين ادعاهای کاذب پشيزی ارزش
ندارند زيرا در عمل ديده شده است که شبکههای
مجازی اجتماعی که از نظر فنی در زير نفوذ
ماشينهای افکار عمومی سازی صهيونيسم و
امپرياﻟيسم قرار دارند توسط ارتش خود در
های اجتماعی ،به دنبال کسانی
ميدان نبر ِد شبکه ِ
ِ
میگردند که با سياستها و يا تبليغات آنها موافق
نيستند و يا آنها را افشاء می کنند .افشاء جنايات
اسرائيل عليه مردم فلسطين و يا حمايت از مردم
يمن و افشاء جنايات ضد بشری عربستان سعودی
و يا دروغهايی که آنها در مورد مسئله اتمی
ايران رواج...ادامه در صفحه ۶
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تهاجم لشگﺮ جاعﻼن...
میدهند و يا افشاء داعش که دست دراز شده
عربستان سعودی بوده و در همکاری با غرب و
ترکيه به جنايت در سوريه دست زدهاند ،همه و
همه بخشی از اطﻼعاتی هستند که مورد پسند اين
انحصارهای جهانی نيستند و ﻟشگر سانسور آنها
روز و شب در عرصه شبکههای مجازی به
يافتن و مسدود کردن آنها مشغوﻟند .يکی از
قربانيان اين عمليات آقای موسوی وبﻼگيست
ايرانی است که بر اساس اطﻼعات فنی و سياسی
که در اختيار دارد ،ثابت کرده است که ويديوها،
صداها ،اخباری که توسط غرب در اواخر سال
 ٢٠١٧و آغاز  ٢٠١٨پخش شده است جعلی و
دستکاری شده بوده است .آقای موسوی به علت
شفافيت در کارش از طرف خبرگزاری اﻟجزيره
و نشريه گاردين در انگلستان و بسياری
خبرنگاران جهان به عنوان منبع قابل اعتماد به-
رسميت شناخته میشود.
در پشت پرده يک شرکت امنيتی کاﻟيفرنيائی به-
نام "فايرفای" ) (FireFyeقرار دارد که در
اسناد  ٣٨صفحهای خود اعتراف کرده که چگونه
شبکه هدايت شده جمهوری اسﻼمی را درهم
شکسته است .اين حذف کردنها بر اساس
"مظنون به عمليات نفوذی ايران"
Suspected
Iranian
Influence
 Operationصورت گرفته است.
ttp://de.stopthebomb.net/petitionاunterschreiben.html#c324.
انحصارات خبری که اساسا در آمريکا قرار
داشته و زير نفوذ صهيونيسم جهانی هستند،
شرکتهای خصوصی که تعهدی نسبت به هيﭻ
يک از موازين جهانی و رعايت قانون اساسی
ندارند ،را مامور میکنند تا وظيفه کنترل افکار
عمومی و نظريات هدايت شده مشکوک را به
عهده گيرند .اين شرکتها در آﻟمان نيز از جمله
در شهر برﻟن نمايندگی دارند که وظيفه سانسور
افکار "ناخوشاآيند" را به عهده گرفتهاند .آنها
ايرانيانی از قماش فرقه مسعود رجوی و از
عمال حزب "کمونيست" کارگری منصور
حکمت و تمام بيماران فکریاش را استخدام
کردهاند ،تا در سانسور عقايد مخاﻟف صهيونيسم
و امپرياﻟيسم همدست آنها بوده به تجزيه و تحليل
آنان ياری رسانند .اخيرا دوباره ديده شده است
که اين سانسورچيان صهيونيست به راه افتادهاند
و در شبکه فيس بوک همه ايرانيانی را که
مخاﻟف نظريات اسرائيل و آمريکا هستند به
عنوان دارندگان "حسابهای جعلی" و يا "مظنون
به عمليات نفوذی ايرانی" حذف و يا مسدود می-
کنند .مبارزه با اين شيوه سانسور که انحصار
افکار را در دنيا در دست گرفته و تنها افکار
صافیشده بهخورد مردم میدهد از وظايف همه
نيروهای دموکرات و بهويژه کمونيستهاست .بايد
با يک کارزار همه جانبه در فيس بوک به نقش
جديد سانسور و "حذف رقبا" اشاره کرد و نقش
بهويژه ايرانيانی را که با اين شبکههای جاسوسی
به بهانه مبارزه با رژيم جمهوری اسﻼمی کار
میکنند،
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افشاء نمود .بعيد نيست که در آينده تارنماهای
کمونيستهای واقعی در فيس بوک تعطيل شود و
ميدان به دست "کمونيست صهيونيستها" بيفتد تا
با پول عبری و دﻻر عربی به زيست محقرانه و
مزدوری خويش ادامه دهند.
****

ﺳياﺳت کنسﺮنهای دارويی...
منجر به آن شد که سهام اين کنسرن در
بازارهای بورس سقوط کند .حتی بزرگترين
شرکت دارويی جهان "جانسون و
جانسون  "Johnson & Johnsonدر پاسخ
به پرسش برنامﮥ تلويزيونی "مانيتور" آﻟمان
مبنی بر توﻟيد آنتیبيوتيک جديد با صراحت
اعﻼم کرد" :اين کنسرن نيز بخش تحقيق
توﻟيد آنتیبيوتيک جديد را تعطيل کرده است،
زيرا اين داروی جديد تنها زمانی تجويز می-
شود که بيمار دچار بيماری "مقاومت آنتی-
بيوتيکی" شده باشد .از آنجا که تعداد اين
بيماران زياد نيست )اين واقعيت که ٣٣
هزار نفر در سال در اثر اين بيماری از بين
میروند ،برای آنها بیاهميت است -.توفان(،
حجم کم ،توﻟيد آن صرف نمیکند".
ﻟذا با اين ِ
مﺜﻼً در مقايسه با داروهای سرطانی که هم
گران است و هم پيوسته تجويز میشوند و
سود سرشار دارند ،مقرون به صرفه نيست.
يعنی به اندازۀ کافی سود نصيب سرمايه دار
نمیگردد .از اين رو تحقيق در مورد توﻟيد
چنين دارويی تعطيل میشود .به ديگر سخن
توﻟيد بر محور سود حداکﺜر است و نه بر
مبنای نياز جامعه.
رفيق استاﻟين در اين مورد در مقاﻟﮥ "مسئلﮥ
قوانين اساسی اقتصاد سرمايهداری معاصر و
سوسياﻟيسم" میگويد" :خطوط و مطاﻟبات
عمدۀ قانون اساسی اقتصادی سرمايهداری
معاصر را میشد تقريبا به اين شکل فرموﻟه
کرد :تﺄمين حداکﺜر سود سرمايهداری از
طريق استﺜمار ،خانه خرابی و فقير شدن
اکﺜريت اهاﻟی کشور مفروض ،ازطريق
اسير ساختن و غارت منظم خلقهای ساير
کشورها ،بخصوص کشورهای عقب مانده و
باﻻخره از طريق جنگها ونظامی کردن
اقتصاد ملی که برای تﺄمين باﻻترين سودها
مورد استفاده قرار میگيرند".
ا ّما "خطوط مشخصه و مطاﻟبات قانون
اساسی اقتصادی سوسياﻟيسم را میشد تقريبا
به اين شکل فرموﻟه کرد :تﺄمين ارضاء
حداکﺜر نيازمندیهای دائم اﻟتزايد مادی و
فرهنگی همﮥ اجتماع از طريق رشد و تکامل
بدون انقطاع توﻟيد سوسياﻟيستی بر پايﮥ
تکنيک عاﻟی.
بنابراين :به جای تکامل توﻟيد با گسيختگی-
هائی از رونق به بحران و از بحران به
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رونق  -رشد بدون انقطاع توﻟيد؛ به جای
وقفههای متناوب در تکامل تکنيک که با
انهدام نيروهای توﻟيدی اجتماع مﻼزم است؛
تکامل بدون وقفﮥ توﻟيد بر پايﮥ تکنيک
عاﻟی".
امروز تعدا بيماران مبتﻼ به بيماری
"مقاومت آنتیبيوتيکی" در سراسر جهان
سال به سال افزايش میيابد .درحال حاضر
 ٣٣هزار نفر تنها در اروپا در اثر ابتﻼ به
اين بيماری ساﻻنه جان خود را از دست می
دهند و کنسرنهای داروئی با بیشرمی تمام
تماشاگر صحنهاند.
اکنون اميد بيماران به شرکتهای کوچک
توﻟيد دارو است .برای مﺜال در
"سانفرانسيسکو"  -امريکا -محققين برای
توﻟيد ايـــن "آنتیبيوتيک" اقدام به تﺄسيس
شرکتی به نام "اِپ يو ِژن" کردند ،به اين
اميد که در صورت موفقيت يکی از شرکت-
های دارويی بزرگ به سراغ آنها خواهند آمد
و در اين عرصه سرمايهگذاری خواهد کرد.
اين شرکت باﻻخره بعد از  ١۵سال کار پُر
زحمت موفق به کشف اين دارو شد .آنها
مجوز جهت توﻟيد "آنتی-
حتی موفق به کس ِ
ب ّ
بيوتيک جديد" نيز شدند .اما پس از مدت
کوتاهی آنها ناچارا ً شرکت را تعطيل و اعﻼم
ورشکستگی کردند ،زيرا هيﭻ کنسرنی
حاضر به سرمايهگذاری در اين بخش نشد.
حتی شرکت "نوارتيس" که قبﻼً آمادگی خود
را برای همکاری و احتماﻵ سرمايهگذاری
اعﻼم کرده بود ،عقب نشينی کرد .دﻟيلش
روشن است زيرا برای محاسبه اين شرکتها
تنها مخارج توﻟيد مطرح نبود بلکه ظرفيت
توﻟيدی آنها که آنرا در خدمت داروئی می-
گذارند که بازار فروش نداشته و فقط جان
انسان را نجات میدهد از سود آنها در
مقايسه با توﻟيد ساير داروها میکاهد.
طبيعی است که يک شرکت جديداﻟتﺄسيس
های بزرگ از
همکاری
بدون
ماﻟی کنسرن ِ
ِ
ِ
پس مخارج اوﻟيﮥ توﻟيد برنخواهد آمد.
جاﻟب اينجاست که در اَوان همين اعﻼم
ورشکستگی ،شرکت "نوارتيس" جلسﮥ
ساﻻنﮥ سهامداران خود را برگزار کرد و در
آن اعﻼم نمود که کنسرن در سال گذشته ١٢
ميليارد دﻻر سود داشته است! عليرغم اين،
کنسرن "نوارتيس" از سرمايهگذاری در
ِ
عرصﮥ تحقيق و توﻟيد "آنتیبيوتيک جديد"
سرباز زد و مدير عامل اين کنسرن با
صراحت اعﻼم کرد که ما تحقيق دراين
زمينه را قطع کردهايم ،زيرا طبق محاسبات
ما از سرمايهگذاری در زمينﮥ تحقيق و توﻟيد
"آنتیبيوتيک جديد" سود ﻻزم حاصل نمی-
شود .به همين ...ادامه در صفحه ٧

تجاوزگﺮان اﺳتعمارگﺮ ،بايد خاك فلسطين ،عﺮاق ،افغانستان ،ليبی ،ﺳوريه و
ِ
يمن را بی قيد و ﺷﺮط تﺮك كنند.

،
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ﺳياﺳت کنسﺮنهای دارويی ...
سادگی! همين چرخش "نوارتيس" باعث شد
که سهام "نوارتيس" در بازار بورس سير
صعودی به پيمايد و به موازات آن باکتری-
های مقاوم نيز روز به روز بيشتر و بيشتر
محققين نا اميد از کنسرنها از دوﻟت-
شوند.
ِ
های اروپايی ياری میجويند تا در اين بخش
سرمايهگذاری کنند .و دوﻟتها  -اين
نمايندگان سرمايهداری و "پشتيبان حقوق
بشر"!!  -نيز از اين کار سرباز میزنند و
همانند کنسرنهای دارويی شاهد مرگ دهها
هزار نفر هستند .دﻟيلش روشن است.
مواردی پيش میآيند که دوﻟت برای نجات
سرمايهداران ،خود با توسل به ثروت
عمومی و ماﻟيات مردم به سرمايهگذاری
پرداخته زير بغل شرکتهای بزرگ را می-
گيرد و آنها را در صورت خطر
ورشکستگی از اين مهلکه نجات میدهد وﻟی
مورد فوق حتی با سرمايهگذاری رايگان
دوﻟتی برای کنسرنها توﻟيد اين دارو و
مساعدت دوﻟتی صرف ندارد .دوﻟت خود نيز
حاضر نيست با يارانه دادن به موسسات
دوﻟتی و سرمايهگذاری دوﻟتی از ماﻟيات
مردم و ثروت عمومی جان مردم را نجات
دهد .اين دخاﻟت دوﻟت در ادراه امور توﻟيد
تلقی شده و مغاير با اصل خصوصی سازی
و سياست اقتصادی نئوﻟيبراﻟيسم است.
آقای "اِشپان" وزير بهداشت آﻟمان در اين
رابطه حتی حاضر نشد با خبرنگاران
مصاحبه کند!
اما در عوض زمانی که خانم "فُن دِر ﻻين"
وزير سابق دفاع آﻟمان در سال گذشته
تقاضای  ٣٠ميليارد اضافﮥ بودجﮥ نظامی تا
سال  ٢٠٣٠را طلب کرد وی به عنوان
عضو دوﻟت با آن موافقت نمود.
نظام سرمايهداری ،سو ِد
های
ِ
برای دوﻟت ِ
سﻼمتی
سرمايهداران به مراتب مهمتر از
ِ
شهروندان است.
"توماس کرن" مدير عامل سنديکای کنسرن-
های دارويی با وقاحت تمام گفت" :برای
شرکتهای دارويی صرف نمیکند که برای
توﻟيد داروی جديد سرمايهگذاری کنند ،اين
دوﻟتها و شرکتهای بيمﮥ درمانیاند که بايد
اين وظيفه را به عهده بگيرند!!"
طبق محاسبﮥ متخصصين تا سال ٢٠۵٠
toufan@toufan.org
ﺳايت کتابﺨانه اينتﺮنتی توفان
ﺳايت آرﺷيو نشﺮيات توفان
توفان در توييتﺮ
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگليسی
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حدود  ١٠ميليون نفر در سال در اثر ابتﻼ به
"مقاومت آنتیبيوتيکی " جان خود را از
دست خواهند داد که اين رقم بيش از تلفات
بيماران مبتﻼ به سرطان در حال حاضر
است .آنوقت توﻟيد اين دارو سودآور خواهد
بود و شرکتها با ساز و دهل "حقوق بشر"
بهميدان آمده و آمادگی "بشردوستانه" خويش
را برای توﻟيد اين دارو ابراز خواهند کرد.
حرص و وﻟع سرمايه داری کليﮥ عرصه ها
را در بر می گيرد.
دررودۀ حيوانات)دام،طيورو ماهی فرق نمی
کند( مقدار زيادی ميکروب وجود دارد.
زمانی که ما مدام به اين حيوانات آنتــــی -
بيوتيک می دهيم به سادگی اين ميکروب ها
در مقابل آنتی بيوتيک مقاوم گشته و در بدن
حيوانات "مقاومت آنتی بيوتيکی" ايجــــاد
می کند.
سرمايهداری در توﻟيد انبوه دام ) گوشت
قرمز( و طيور و ماهی )گوشت سفيد( با
استفاده از آنتیبيوتيک فراوان جهت
جلوگيری از بيماری عفونی و نيز رشد
سريع دام و طيور ،باکتریها را در بدن آنها
مقاوم ساخته و از اين طريق به بدن ميليونها
انسان انتقال میدهند.
بيم آن میرود که در  ٢۵تا  ٣٠سال آينده
ِ
هيﭻ آنتیبيوتيکی در بازار يافت نشود که بر
باکتریها غلبه کند .بدترين حاﻟت اينست که
مقاومت در برابر آنتیبيوتيکها به حدّی
بيوتيک جديدی هم
برسد که ديگر هيﭻ آنتی
ِ
امکان ُمداوای بيمار را نداشته باشد .در چنين
ِ
معرض ابتﻼء به
حاﻟتی کليﮥ انسانها در
ِ
بيماریهای عفونی ﻻعﻼج خواهند بود .به
عفونتی که  ٣٠سال پيش با يک
ديگر سخن
ِ
بيوتيک ساده از بين میرفت ممکن است
آنتی
ِ
 ٣٠تا  ٣۵سال آينده برای مقابله با همان
عفونت ساده هيﭻ آنتیبيوتيکی وجود نداشته
باشد.
يکی از راههای جلوگيری از گسترش
باکتریهای مقاوم بدون ترديد کاهش اساسی
مصرف آنتیبيوتيک در پرورش انبوه دام و
طيور و ماهی است ،تا بتوان از مقاوم شدن
باکتریها در رودۀ حيوانات و در نتيجه
انتقال آن به بدن انسان جلو گرفت .آآيا
سرمايهداری طماع و حريﺺ که هدفش
دستيابی به سود سريع و حداکﺜر است ،تن

نشﺮيات حزب کار ايﺮان)توفان(

به اين خواست خواهد داد؟ پاسخ بدون ترديد
منفی است.
راه حل ديگر ،همانگونه که قبﻼً اشاره رفت،
تحقيق در مورد توﻟيد "آنتیبيوتيک جديد"
است که قادر به از بين بردن باکتریهای
مقاوم باشند .در اين عرصه بايد از روش
سوسياﻟيستی دخاﻟت دوﻟت در توﻟي ِد با برنامه
استفاده کرد که با ماهيت نظام سرمايهداری
در تضاد است .اين کارز ِار مبارزه با معتاد
کردن دام و طيور به آنتیبوتيک و تﻼش
برای نجات بيماران با کشفيات و اختراعات
جديد ،گام بزرگی در جهت حفظ محيط
زيست است که اين پديده نيز با حرص و وﻟع
نظام سرمايهداری در تناقض قرار دارد .ما
با نمونههای ديگری در جهان نيز روبرو
هستيم از جمله اينکه هنوز نخواستهاند
داروئی برای مبارزه با بيماری خطرناک
اِبوﻻ در آفريقا توﻟيد کنند زيرا تعداد مردهها
به حد نصاب کسب سود حداکﺜر نرسيده
است.
****
به توفان در تلگﺮام خوش آمديد

" ...حل مسئله ملی فقط در ارتباط با
انقﻼب ﭘﺮولتﺮی و بﺮ زمينه آن ميسﺮ
اﺳت ،راه ﭘيﺮوزی انقﻼب در غﺮب از
اتحاد انقﻼبی با جنبش نجاتبﺨش
مستعمﺮات و کشورهای وابسته بﺮضد
امپﺮياليسم میگذرد .مسئله ملی بﺨشی
اﺳت از مسئله کلی انقﻼب ﭘﺮولتﺮی،
بﺨشی اﺳت از مسئله ديکتاتوری
ﭘﺮولتاريا)".راجع به اصول لنينيسم اثﺮ
اﺳتالين ،مسئله ملی به زبان فارﺳی
انتشارات توفان -ﺳه رﺳاله از اﺳتالين
صفحات  ٣٦تا .(٣٧
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تهاجم لشگﺮ جاعﻼن
صهيونيست-امپﺮياليست در
ﺷبکههای اجتماعی
دنيای طبقاتی بر دروغ و عوامفريبی و
شستشوی مغزی استوار است زيرا اگر جز
اين بود اين نظام ضد بشری به ويژه در
دوران سرمايهداری عمری کوتاه داشت.
دروغگوئی از زمان روی کار آمدن ترامپ
در آمريکا شکل ويژهای پيدا کرده است
زيرا وی آشکارا وقتی منافعش تامين نمی-
شود مبتکر نفی واقعيت روشن است .اين
وضعيت محصول تضادهای امپرياﻟيستها و
انحصارات آنهاست و عمﻼ بحث داغی را
در مورد اينکه دروغ چيست باز کرده
است .نيروهای دستراستی پرچم مبارزه
برضد دروغگوئی را به کف گرفتهاند و
چون جای انکاری در مورد دروغگوئی
طبقات حاکمه نيست ،توانستهاند در ميان
مردم ،خود را به عنوان روشنگر و افشاء
گر جا بزنند .دروغگوئی از زمان جنگ
کره و ويتنام آغاز نشد ،بلکه سابقه قديمی-
تری دارد و از سﻼحهای نبرد در جنگ
طبقاتی است .در...ادامه در صفحه ۵
نشانی پست اﻟکترونيکی

ﺳياﺳت کنسﺮن های دارويی در قبال جان باختن بيماران
"مقاومت آنتی بيوتيکی"
توﻟيد در جوامع سرمايهداری در کليﮥ عرصهها با هدف کسب حداکﺜر سود انجام میگيرد.
در نظام سرمايهداری اين نرخ بورس کنسرنهاست که سياست توﻟيد را به آنها ديکته می-
کند .به اين ترتيب کنسرنهای دارويی نيز از اين قاعده مستﺜنی نيستند .برای نمونه هر
اندازه بيماری مهلکتر و خطرناکتر باشد و تعداد بيشتری به آن مبتﻼ باشند ،قيمت دارو
نيز به همان اندازه گرانتر میشود .چنين روندی در خصوص بيماری سرطان و داروهای
مقابله با آنها به وضوح مشاهده میگردد .در عوض کنسرنهای دارويی برای معاﻟجﮥ
بيمارانی که مبتﻼ به "مقاومت آنتی -بيوتيکی" هستند  -چون تعدادشان هنوز به حد بيماران
سرطانی نرسيده است  -تحقيق و توﻟيد آنتیبيوتيک جديدی که قادر به معاﻟجﮥ اين بيماران
باشد را يا در دستور کار قرار نمیدهند و يا حتی از دستور کار خارج کردهاند.
استفاده بيش از حد و متداوم آنتیبيوتيک ،دير يا زود انسان را دچار بيماریای به نام
"مقاومت آنتیبيوتيکی" میگرداند .در چنين حاﻟتی باکتریهای عفونی يا بيماریآفرين در
مقابل آنتیبيوتيکهای رايج مقاوم گشته و قادر به درمان فرد بيمار نخواهند شد .اکنون
وظيفﮥ شرکتهای خصوصی دارويی است که داروی جديدی توﻟيد کنند تا بتوانند بر اين
باکتریهای مقاوم غلبه کنند .به ديگر سخن امروز برای درمان بيماران مبتﻼ به "مقاومت
آنتیبيوتيکی" نياز فوری و مبرم به آنتیبيوتيکهای جديدی است .پزشکان آشکارا می-
گويند که اگر امروز اين داروی جديد توﻟيد نشود بيماریهای عفونی نظير سينهپهلو قابل
درمان نخواهند بود و اين نوع بيماران را خطر مرگ به طور جدی تهديد میکند .جراحان
حتی معتقدند ،از آنجا که امکان ابتﻼی بيمارانی که نياز به عمل جراحی دارند  -در حين
عمل جراحی  -به عفونت ناشی از باکتریهای مقاوم ،منتفی نيست ،عمل جراحی اﻟزاما به
بهبود بيمار منجر نمیشود .بايد گفت که جراحان از قبل اطمينان دارند که در چنين حاﻟتی
بخت زنده ماندن بيمار بسيار پايين است ،زيرا بدون اين دارو به هيﭻ وجه قابل درمان
نمیباشند.
دو دهﮥ پيش شرکت دارويی "باير" بزرگترين شرکت توﻟيد دارو در آﻟمان تصميم به توﻟيد
آنتیبيوتيک جديدی گرفت که بر باکتریهای مقاوم غلبه کند و امکان درمان بيماران مبتﻼ
به "مقاومت آنتی بيوتيکی" را فراهم آورد .اما سال  ٢٠٠٢شرکت "باير" وارد بازار
بورس "وال استريت" گرديد .اکنون ديگر اين نياز مردم و جامعﮥ پزشکی به داروی مورد
نياز نبود که در ضرورت توﻟيد نقشی ايفا میکرد ،بلکه اکنون اين نوسانات بازار بورس
بودند که برنامه و هدف توﻟيد را ديکته میکردند.
از آنجا که "آنتی بيوتيک جديد" جزو آن دسته از داروها به شمار نمیآيد که سود کافی
بدهد ،تحقيقات و مقدمات توﻟيد در اين زمينه به محاق رفت .به قسمی که کنسرن "باير" در
سال  ٢٠٠۵علنﺄ اعﻼم کرد که توﻟيد آنتیبيوتيک را متوقف کرده و دايرۀ توﻟيد را به
معرض فروش گذارده است .اين اقدام کنسرن نامبرده باعث شد تا سهام آن در بورس ترقی
کند زيرا سهامداران آزمند اين کنسرن در پايان سال سود بيشتری دريافت میکردند .عدهای
انسان سهامدار بهپاس مرگ عدهای انسان بيمار ثروتمند شدند و میشوند.
اين فقط کنسرن "باير" نيست که دايرۀ تحقيق پيرامون آنتیبيوتيک جديد را تعطيل کرد.
شرکتهای بزرگ دارويی يکی پس از ديگری دايرۀ تحقيق آنتیبيوتيک جديد را تعطيل
آخرين آنها شرکت " "Sanofi & Novateبود که در سال  ٢٠١٨اقدام به تعطيل
کردند.
ِ
اين بخش نمود ،زيرا قادر نبود در بازار عرضه و تقاضا و رقابت کنسرنها سود مناسب
را برای خود تامين کند .اين تقبل خسارت "انسانی"...ادامه در صفحه ۶

toufan@toufan.org

تارنمای توفان در شبکه مجازی
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ﺳﺨنی با خوانندگان :نشﺮيه ای که در دﺳت داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايﺮان اﺳت" .توفان" نشﺮيه "حزب کارايﺮان" حزب واحد طبقه کارگﺮ
ايﺮان اﺳت .اين زبان بﺮای هﺮچه رﺳاتﺮ ﺷدن به ياری همه کمونيستهای صديق ،چه از نظﺮ مادی و چه معنوی نياز دارد .نظﺮيات و ﭘيشنهادات خودرا
بﺮای ما ارﺳال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اﺳناد و اطﻼعات از ايﺮان و جهان ياری رﺳانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک
مالی بﺮﺳانيد ،زيﺮا ما تنها با اتکاء بﺮ نيﺮوی خود ﭘابﺮجائيم و به اين مساعدت ها ،هﺮ چند هم که جزيی باﺷند نيازمنديم .در توزيع اين نشﺮيه ما را
ياری رﺳانيد ،هزينه گزاف ﭘسی مانع از آن اﺳت که بتوانيم آن را بدﺳت همگان بﺮﺳانيم.
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