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اقدامات استعماری
نئوليبرالی رفسنجانی
در زمان رياست
جمهوریاش
علیاکبر هاشمیرفسنجانی نماينده آن بخش
از بورژوازی ايران بود که اقتصاد را به
تجارت آزاد تجار بازار و به سخنی
بورژوازی سنتی بازار محدود نمیکرد .وی
خواهان سرمايهگذاریهای کﻼن بود و
خودش در اين امر دست داشت و به جلو
میتاخت .به همين جهت خود را "مدرن"
جلوه میداد و در جهت اصﻼحات اقتصادی
سرمايهداری)بخوانيد استعماری-توفان( پيش
رفت .وی خود را به عنوان معمار و مجری
ايران نوين معرفی کرد و لقب "سردار
سازندگی" را از جانب ياران و با تبليغات
فراوان از آن خود ساخت .قدرت اجرايی
کشور در ابتداء منحصرا ً در دست او بود.
در دوران رياست جمهوريش بازسازی
اقتصاد ايران پس از جنﮓ با عراق ،به
عنوان اولويت اصلی دولت اعﻼم شد و
طبيعتا به علت شرايط بد اقتصادی و توجه و
عﻼقه عمومی به بهبود شرايط اقتصادی،
شعارهای اقتصادی و ادعاهای "سازندگی"
مطلوب نظر بود .او طی هشت سال رياست
جمهوری خود ،اقتصاد ايران را با نام تعديل
اقتصادی به خدمت بانک جهانی در آورد و
تﻼش کرد با نظمزدائی و خصوصیسازی
و فروش اموال عمومی مردم به سرمايه-
دران خصوصی که از خانواده خود آنها
بودند ،به سمت "آزاد سازی" و کاهش نسبی
نقش دولت در جهت منافع اقتصادی
سرمايهداران به پيش برود .وی با اين کار
حقوق کارگران ...ادامه در صفحه ۴

انقﻼب اکتبر نخستين انقﻼب سوسياليستی در
جهان
ما در امسال  ١٠٠سالگی تولد انقﻼب کبير اکتبر در روسيه قديم را جشن میگيريم.
ما پيدايش جامعه و يک جهان نوين بنام "اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی" را
جشن میگيريم.
اين انقﻼب برای نخستين بار در تاريخ ،دولتی تراز نوين بنام دولت شوروی
سوسياليستی و يک دموکراسی تراز نوين ،يعنی دموکراسی برای زحمتکشان يا
ديکتاتوری پرولتاريا را خلق کرد.
ما بر اين نظريم کودکی که در صد سال پيش به دنيا آمد عليرغم ِک َب ِر سن ،عليرغم
ضربه خوردنها و يا حتی عليرغم کودتای خروشچف و پيروزی بورژوازی بر
جامعه سوسياليستی ،آری عليرغم گسست سوسياليسم به صورت موقت ،هنوز هم تر
و تازه است و تنها بديل ممکن برای آينده بهتر را تضمين میکند .انقﻼب اکتبر هنوز
زنده است و صحنه تاريخ جهان را هرگز برای هميشه ترک نکرده است عليرغم
اينکه نفی شده است.
بسياری به درستی می پرسند علل واقعی موفقيت و قبل از هرچيز پيروزی نسبتا
سهل انقﻼب اکتبر چه بود .رفيق استالين موارد زيرين را به عنوان علل اصلی
برجسته می کند:
"نخست اينکه ،انقﻼب اکتبر با فعالترين وجهی از طرف اکثريت عظيم طبقه کارگر
روسيه پشتيبانی میشد.
دوم اينکه ،دهقانان فقير و اکثريت سربازان که تشنه صلح و زمين بودند از انقﻼب
اکتبر پشتيبانی قطعی مینمودند.
سوم اينکه ،انقﻼب اکتبر در راس خود نيروی رهبری کنندهای چون حزب آزموده
بلشويک داشت ،که نه تنها تجربه و انضباطی که طی ساليان دراز قوام يافته بود،
بلکه ارتباطهای پردامنه اين حزب با تودههای زحمتکش نيز آنرا نيرومند میساخت.
چهارم اينکه ،انقﻼب اکتبر در مقابل خود دشمنانی...
...ادامه در صفحه ٢

رفسنجانی اصﻼحطﻠب
دستان ﻋﻠیاکبر هاشمی
ِ
خون چکان بود
اﻋدامهای سال ١٣۶٧
مسلما رفسنجانی نقش مهمی در اعدامهای سال  ١٩۶٧داشته است .تنها مرجع
معترض به اين اعدامها و آنهم نه به همه آنها ،آيتﷲ منتظری بوده و کسی نيز
حاضر نشده است از شخص منتظری حمايت کند .آقای اکبر گنجی که نقش مهمی در
افشاء اين عاليجناب سرخپوش در قتلهای زنجيرهای داشت در مصاحبه با بی بی سی
مطالب قابل توجهای در اين زمينه ابراز داشته است.
وی مینويسد" :کارنامه و خاطرات او هم گزينشی است و مواردی را آگاهانه حذف
کرده و میکند.
در ارديبهشت سال جاری کارنامه و خاطرات سال  ١٣۶٧او منتشر شد .حوادث
بسيار مهمی در اين سال اتفاق افتاده است .پذيرش قطعنامه شورای امنيت و پايان
جنﮓ  ٨ساله ،حوادثی که منجر به عزل آيتﷲ منتظری از قائم مقامی رهبری شد و
قتل عام زندانيان سياسی ،برخی از آن وقايع هستند.
آقای رفسنجانی به جزئيات ،وقايع جنﮓ را گزارش کرده است .همه مورخان،
فعالين سياسی ،مدافعان حقوق بشر و خانواده ی قربانيان در انتظارند تا اطﻼعات
مهمی در باره قتل عام  ۶٧در اين اثر بيابند؛ اما نتيجه نااميدی مطلق است ،برای
اينکه به نظر میرسد اکبر هاشمی رفسنجانی اين رويداد مهم را از تاريخ پاک کرده
است .چه علل و دﻻيلی موجب اين عمل آقای رفسنجانی شده است؟
در تمام کتاب روزنوشت سال  ١٣۶٧آقای رفسنجانی فقط چند سطر اندک در باره
مجاهدين وجود دارد که به نوعی به اعدام زندانيان سياسی مربوط است.
يک هفته پس از آغاز اعدام زندانيان مجاهدين ،در روز  ١٢مرداد ،آقای رفسنجانی
می نويسد" :آقای سيد رضا زواره ای آمد و تذکراتی ...ادامه در صفحه ۴
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انقﻼب اکتبر نخستين ...
از قبيل بورژوازی کم و
بيش ضعيف روسيه و طبقه
مﻼکين که از "عصيانهای"
دهقانان کامﻼ روحيه خود
را باخته بود و احزاب
سازشکاری)حزب
منشويکها و اِساِر( ،که
طی جنﮓ ورشکستگی
آنان به حد کمال رسيده،
داشت که دفع آنان نسبتا به
آسانی ممکن بود.
پنجم اينکه ،انقﻼب اکتبر
فضای پهناور کشور جوانی
را در اختيار خود داشت که
میتوانست آزادانه در آن
مانور کرده ،برحسب
اقتضای وضع ،عقب نشينی
نمايد استراحت کند ،نيروی
خود را جمع و جور نمايد
و غيره)".مقاله انقﻼب
تاکتيک
و
اکتبر
کمونيستهای روس نقل از
کتاب اصول لنينيسم اثر
رفيق استالين ص  ١٣۶و
(١٣٧
البته در کنار اين عوامل
داخلی مثبت عامل خارجی
مهمی به عنوان جنﮓ
امپرياليستی وجود داشت
که به پرولتاريای روسيه
امکان میداد حلقه ضعيف
امپرياليسم را شکسته و با
توسل به نارضائی تودهها
از جنﮓ و خواست صلح
آنها ،جنﮓ امپرياليستی را
به جنﮓ داخلی بدل کند و
تودههای ناراضی مردم را
برای سرنگونی حکومت
تزاری و سپس حکومت
منشويکی کرنسکی بسيج
نمايد .استالين اين شرايط
مساعد خارجی را چنين
توصيف میکند:
"کيفيت اول آنکه ،انقﻼب
اکتبر در دوران مبارزه
شديد بين دو دسته ،عمده
امپرياليستی يعنی انگليس و فرانسه از
يک طرف ،آلمان و اتريش از طرف
ديگر شروع شد ،موقعی شروع شد که
اين دو دسته به مبارزه مرگبار ميان خود
مشغول بودند و نه وقت و نه وسيله آنرا
داشتند که جدا دقت خود را به مبارزه با
انقﻼب اکتبر معطوف دارند .اين کيفيت
برای انقﻼب اکتبر اهميت عظيمی
داشت ،زيرا به انقﻼب مزبور امکان داد
که از مصادمه شديد در داخله امپرياليسم

استفاده نموده نيرو و تشکيﻼت خود را
مستحکم سازد.
کيفيت دوم آنکه ،انقﻼب اکتبر در اثنای
جنﮓ جهانگير شروع شد ،يعنی
هنگاميکه تودههای زحمتکش از جنﮓ
بستوه آمده و تشنه صلح بودند ،و تمام
اين واقعيات به حکم منطق ،زحمتکشان
را به سوی يگانه طريق خﻼصی از
جنﮓ يعنی به سوی انقﻼب پرولتاريا
میکشانيد .اين کيفيت برای انقﻼب اکتبر
دارای جديترين اهميتها بود ،زيرا

وسيله نيرومند صلح را در اختيار وی
گذاشته و امکان توام ساختن تحول
شوروی و خاتمه جنﮓ منفور را آسان
نمود و به همين مناسبت ،هم در بين
کارگران غرب و هم در بين ملل
ستمکش شرق نسبت به اين انقﻼب توليد
عﻼقه و تمايل نمود.
کيفيت سوم آنکه ،جنبش کارگری
مقتدری در اروپا وجود داشت و بحران
انقﻼبی که جنﮓ طوﻻنی جهانگير در
شرق و غرب ...ادامه در صفحه ٣

 ١٠٠سالگی انقﻼب کبير اکتبر اين ناقوس مرگ دنيای
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ،به دست مردم ايران
سرمايه داری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريم

،

شماره  –٢٠۴اسفند ماه ١٣٩۵

انقﻼب اکتبر نخستين ...
آنرا توليد کرد در حال رسيدن بود .اين
کيفيت برای انقﻼب در روسيه اهميت
گرانبهائی داشت زيرا اين کيفيت در راه
مبارزه عليه امپرياليسم جهانی در خارج
از روسيه متحدين وفاداری برای وی

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

ناپذير گرفته میشود :که سوسياليسم
نمیتواند همزمان در همه ممالک به
پيروزی برسد."..
اگر چه اين انقﻼب پيروزمند در روسيه
کهن در سال  ١٩١٧در يک کشور انجام
گرفت ،ليکن دارای اهميت بين المللی و

صفحه ٣

فرد از فرد ديگر ،نابودی همه و هرگونه
دستجات استثمار کننده ،استقرار
ديکتاتوری پرولتاريا ،برقراری حاکميت
طبقهايکه از تمام طبقات ستمکش ديگری
که تا کنون وجود داشتهاند انقﻼبیتر
است و تشکيل جامعه نوين بدون طبقات

جنبش سوسيال دموکراسی و انقﻼب کبير اکتبر سرآغاز ﭘيدايش افکار کمونيستی در ايران و آزادی و استقﻼل ايران از يوغ
تﻼشهای امپرياليسم انگﻠستان و روسيه در ايران بود .جنبش کمونيستی ايران ضامن استقﻼل ،آزادی و دموکراسی در ايران
بوده و خواهد بود و بايد اين ميراث ﻋظيم را جشن گرفت و در آستانه  ١٠٠سالگی انقﻼب اکتبر از اين مبارزه و فداکاری
تجﻠيل کرد .حزب ما به همه مبارزان راه آزادی و استقﻼل ايران ،به مبارزان راه آزادی طبقه کارگر تجﻠيل از اين فعاليت را
مديون است و تﻼش می کند با بسيج کمونيستهای ايرانی از اين مبارزه و مبارزان ،راه آنها را زنده نگهدارد .مﻠتی که تاريخ
خود را فراموش کرده و يا تحريف آنرا بپذيرد هرگز روی سعادت و خوشبختی را نخواهد ديد.

تهيه نمود )".در همانجا صفحات  ١٣۵و
.(١٣۶
يکی از دستآوردهای سترگ تئوری
لنينی انقﻼب سوسياليستی اين کشف
داهيانه است که پيروزی سوسياليسم نه
الزاما به صورت انقﻼب جهانی و
همزمان در چندين کشور بلکه اين
انقﻼب "اساسا در يک کشور هم مقدور
است" .لنين در اين زمينه درجلد  ٢٢ص
 ٢٠٩چاپ آلمانی می نويسد" :تکامل
سرمايهداری عميقا به صورت ناموزون
در ممالک گوناگون انجام میگيرد .طور
ديگری هم نمیتواند در توليد کاﻻئی
باشد .از اين حکم ،اين نتيجه اجتناب

تاثيرات جهانی بود .به اين انقﻼب بايد به
مثابه سرآغاز راه گذار بشريت از
سرمايهداری به سوسياليسم نظر انداخت.
استالين در اثر داهيانهاش "در باره
مسايل لنينيسم" نوشت" :معموﻻ انقﻼب-
های گذشته به اين ترتيب پايان میيافتند
که دستهای از استثمار کنندگان به جای
دسته ديگری از استثمارکنندگان باقی
میماند ... ،انقﻼب اکتبر از نقطه نظر
اصولی با اين انقﻼبها فرق دارد .اين
انقﻼب هدف خويش را تعويض يک
شکل استثمار و تعويض يک دسته
استثمار کننده با دسته ديگر استثمار کننده
قرار نداده ،بلکه نابودی هرگونه استثمار

سوسياليستی را هدف خويش قرار می-
دهد")جنبه بين المللی انقﻼب اکتبر-اثر
استالين در باره مسايل لنينيسم ص
.(٢٩۵
به همين علت انقﻼب اکتبر و ماﻻ لنينيسم
خصوصيت جهانی دارند .لنين گفت" :هم
اکنون سوسياليسم از تمام پنجرههای
سرمايهداری مدرن به ما نگاه میکند .در
هر اقدام بزرگی که بر اساس اين سرمايه
داری جوان گامی به پيش محسوب می-
شود ،سوسياليسم بﻼواسطه در عمل،
خويش را نمايان میسازد")لنين جلد ٢۵
ص  ٣٧٠به زبان آلمانی(.
انقﻼب اکتبر ...ادامه در صفحه ۴

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ،به دست مردم ايران
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سياست ايران ايجاد شود و او به
انقﻼب اکتبر نخستين ...
از فيسبوک توفان انگﻠيسی ديدن کنيد!
عنوان مهمترين چهره عملگرا که
را
تاريخ
اساسی عمل کرد و زباله
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
قوه مجريه را در اختيار دارد،
از
را
توليد
روبيد .انقﻼب وسايل
=ts
شناخته میشود" .آقای قوچانی
بورژوازی ،مﻼکان و کارخانهها،
اشاره می کند که اشاره تحليلگر "
کارگاهها ،زمين و خاک ،راهآهن
به انتخابات مجلس چهارم در
و بانکها را به مالکيت خلق در
ايران بود که ائتﻼف محافظه-
آورد.
کاران-عملگرايان ،جناح چپ را
انقﻼب اکتبر با قدرت جنبش
در اقليت قرار داد .شائول بخاش
انقﻼبی کارگران را در سراسر
استاد يهودی تاريخ در امريکا در
جهان به پيش راند .انقﻼب اکتبر
باره همين موضوع نوشته است:
چون مشعلی نه تنها برای
مبارزات آزاديبخش پرولتاريا و افزايش قابل توجهی يافت ،ولی همزمان" ،آقای هاشمیرفسنجانی در دوران
متحدانش)بويژه دهقانان فقير( ،بلکه نرخ تورم نيز به ميزانی باﻻ رفت که تا رياست جمهوری توانست عملگرائی را
همچنين برای جنبشهای آزاديبخش ملی و آن زمان ،در جمهوری اسﻼمی ايران در دستور کار خود قرار دهد و بدين
مبارزه ضد امپرياليستی خلقهای تحت سابقه نداشت .وی دست سپاه پاسداران را ترتيب بر مقاومت جناح تندرو در گروه
ستم در سراسر جهان موثر بود .جهان ما خودسرانه در امور اقتصادی باز گذاشت حاکم غلبه کند و شخصيتهای برجسته آن
از آن تاريخ ديگر دنيای قبل نيست .و به اين ترتيب با الهام از سياست را از مجلس حذف نمايد"" .رفسنجانی و
نئوليبراليسم
ِ
ِ
اقتصادی بانک جهانی ،يارانش نماينده بورژوازی کﻼن در
توسط و در اثر نفوذ اين انقﻼب مرحله
آن
مخارج
از
و
کرده
کوچک
نوينی ،يک مرحله لنينی در جنبش دولت را
ايران هستند که خواهان همکاری با
کارگری جهانی بوجود آمد .در سراسر با دادن مسئوليت تامين بودجه و مخارج سرمايههای امپرياليستی میباشند .وی به
جهان احزاب کمونيستی پديد آمدند و آنها خود به دستگاههای وابسته به دولت از عنوان مهره بانک جهانی و صندوق
با پيدايش انترناسيونال کمونيستی به جمله پاسداران بکاهد .در عين حال با بينالمللی پول در ايران عمل کرد و
بزرگترين وزنه به خاطر تحت تاثير ايجاد اين دستگاه مافيائی نفوذ خود را در اقتصاد ضد ملی به وجود آورد که مفهوم
قرار دادن و تغييرات ،تقريبا در کليه ميان آنها و در دولت موازی افزايش ديگری جز خيانت ملی به آن نمیتوان
عرصههای اجتماعی ،بدل شدند .دهد .اين روش سياست رفسنجانی گفت .تﻼش برای خصوصی کردن
مارکسيسم لنينيسم در سراسر جهان هيوﻻی نظامی-سياسی-اقتصادیای آفريد صنايع نفت ملی شده ايران در زمان
که تا به امروز نيز بﻼی جان مردم دکتر مصدق از زمان رفسنجانی شروع
گسترش يافت.
مائو تسه دون در کتابش درباره ايران و حتی خود خانواده مافيائی شد .امروز که نتايج فاجعه سياستهای
ديکتاتوری دمکراتيک خلق نوشت :رفسنجانی شده است .رانت خواری ،اقتصادی نئوليبرالی برمﻼ شده است به
"شليک توپهای انقﻼب اکتبر مارکسيسم پارتیبازی ،ضبط اموال عمومی مردم ،طوريکه از اين بﻼ امپرياليسم آمريکا در
لنينيسم را برای ما به ارمغان آورد .ايجاد بنيادهای دزدی و ارتشاء نظير رقابت با ساير امپرياليستها در امان
انقﻼب اکتبر به عناصر مترقی جهان و بنياد مستضعفان و پروراندن رفيق نمانده است هنوز پيروان اين شيخ
چين با پذيرش جهانبينی پرولتاريائی دوستها،زنجانیها همگی از کارنامه خشونتطلب و تروريست ،در پی
برای تعيين سرنوشت کشور خويش و شوم دوران نفوذ رفسنجانی بر میآيد .استقرار تروريسم بانک جهانی،
برای بررسی مجدد مشکﻼت مخصوص وی بازار بورس را راه انداخت ،صندوقبينالملل پول و سازمان تجارت
به خود ياری رساند تا به راه روسها بازرگانی خارجی را آزاد کرد و به ِ
پدر جهانی در ايران هستند تا به تدريج ايران
.
روان شوند -چنين بود نتيجهگيری از آن خصوصیسازی در ايران معروف شد را مجددا به يک نيمه مستعمره کامل بدل
انقﻼب).".چاپ فارسی در قياس با آلمانی آقای ﷴ قوچانی يکی از منتقدان سابق و کنند .رفسنجانی در عين حال نماينده و
ياران بعدی رفسنجانی در ارديبهشت مدافع سياسی اقتصاد نئوليبرالی بود که
صفحات  ۶و (٧
راه نيل به سوسياليسم که لنين به ما نشان سال  ١٣٨٢به نقل از نيمروز شماره نتايج تروريستی اين سياست اقتصادی را
داد ،تنها میتواند توسط يک حزب  ٧٣١مورخ  ۵ارديبهشت  ١٣٨٢نوشت :در نپرداختن حقوق کارگران شاهديم.
کمونيست متحد و قدرتمند و با استقرار "بدين ترتيب آمريکا پس از مدتی با مرگ وی ضربهای به اين جبهه است و
ديکتاتوری پرولتاريا با موفقيت تا پايان وجود قطع روابط سياسی به اولين وظيفه ما در آن است که بکوشيم تا
شريک تجاری ايران تبديل شد و توجه نئوليبراليسم امپرياليستی را با بانی آن در
اجرا شود.
به برنامههای صندوق بينالمللی پول و ايران در يک گور قرار دهيم تا تنها
*****
بانک جهانی در دستور کار دولت ايران نباشند.
قرار گرفت .تعديل اقتصادی عليه
اقدامات استعماری ...
سوبسيدهای)يارانههائی که زمان آقای
*****
را برای بهرهوری بهتر و استثمار شديدتر احمدی نژاد حذف شد-توفان( اجتماعی
زيرپا گذاشت و تا به امروز نيز هر به پاخاست همچنان که چپها عليه
دولتی که بر سر کار میآيد يک گام سياستهای ليبرالی دولت جديد دستان ﻋﻠی اکبر ...
سمپوزيوم مهار در باره منافقين داد ".معلوم نيست
بزرگتر از گذشته در نابودی برخاستند" .در
دستآوردهای انقﻼب بهمن برمیدارد تا دوجانبه) ٢۴فوريه ١٩٩۴در واشنگتن( تذکرات چه بوده است؟ اعدام بيشتر؟ يا
از کارگران با الهام صندوقبينالمللی گراهام فولر ديپلمات ارشد آمريکائی اين اعتراض به اعدامها؟ شش روز بعد ،در
پول بردههای مدرن سرمايهداری بسازد .تحليل را تائيد کرد .او گفت" :رفسنجانی روز  ١٨مرداد  ،١٣۶٧مﻼقاتی با اکبر
شر تندروها خﻼصی يابد تا هاشمی رفسنجانی صورت میگيرد که
در اين دوره ،رشد اقتصادی ايران و توانست از ّ
مبادﻻت اقتصادی با جامعه بينالمللی جو سياسی بهتری برای تغيير در قطعا ً مربوط به قتل عام زندانيان سياسی
در آن هفتههاست... .ادامه در صفحه ۵

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک ﻋراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی قيد و شرط
ِ
ترک کنند .صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل مﻠت فﻠسطين است

،
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دستان ﻋﻠی اکبر ...
او مینويسد" :آقای علی شوشتری
معاون قضايی و جانشين مسئول سازمان
زندانها آمد و راجع به زندانیها و
مخصوصا ً گروهکها و مسائل اخير آنها
در رابطه با شرارتهای منافقين،
اطﻼعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار
زندانی گروهکی ،يک سوم بر سر
موضع هستند و يک سوم تائب و يک
سوم منفصل".
 ...طی مرداد و شهريور حدود چهار
هزار زندانی سياسی -اکثرا ً از مجاهدين-
با حکم آيتﷲ خمينی قتل عام شدند .پس
از پايان اين قتل عام ،در روز پنجم
مهرماه سال  ،١٣۶٧آيتﷲ خمينی
مجازات زندانيان سياسی زنده مانده را
به مجمع تشخيص مصلت نظام واگذار
میکند.
آقای رفسنجانی مینويسد" :به جلسه
مجمع تشخيص مصلحت رفتم .در مورد
مجازات ضد انقﻼب مذاکره شد .امام
تصميم را به مجمع محول کردهاند .قرار
شد مطابق معمول قبل از حوادث اخير
عمل شود .وزارت اطﻼعات چنين
نظری داشت و قضات اوين ،نظر
تندتری داشتند".
تنها اطﻼع جديدی که در کتاب خاطرات
اکبر هاشمی رفسنجانی در باره قتل عام
سال  ۶٧وجود دارد ،موضوع واگذاری
تصميم گيری در باره مجازات باقی مانده
زندانيان به مجمع است.
در آن زمان اعضای مجمع به قرار زير
بود :علی خامنهاى ،اکبرهاشمى
رفسنجانی ،موسوی اردبيلى ،توسلى،
موسوى خوئينىها ،احمد خمينی،
ميرحسين موسوى و فقهای شورای
نگهبان".
به اين ترتيب کسی امروز نمیتواند از
زير بار سنگين جناياتی که مرتکب شده
است حتی با نقاب "اصﻼحطلب" فرار
کند .روحانيت حاکم تنها برای حفظ
قدرت سياسی و زهرچشم گرفتن از
مخالفان که عدهای بر آن بودند با پايان
جنﮓ پايان جمهوری اسﻼمی فرامی-
رسد ،به اين قتل و کشتار دست زدند و
خاطره کشتار گروه جزنی را که پس از
محاکمه و صدور حکم دادستان نظامی
با صحنه سازی "در حين فرار کشته"
شدند زنده کردند .اگر شاه به دنبال يک
جنايات
برای
"قانونی"
پوشش
غيرقانونی خود میگشت ،رژيم
جمهوری اسﻼمی حتی اين پرده پوشی
را ﻻزم ندانست و برعکس میخواست
نشان دهد که تا به چه حد از نيروی
قساوت قلب برخورد است و برای حفظ
قدرت سياسی از هيچ اقدامی رويگردان
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صفحه ۵

نيست .رفسنجانی دستش تا مرفق به اين وی را از آماج حمله کنار گذاشتند .در
خون بیگناهان و اسرای در زندان اسناد بازجويی سعيد امامی آمده است:
»من از آغاز انقﻼب تا به امروز سرباز
آغشته است.
گوش به فرمان نظام مقدس اسﻼمی و
مقام وﻻيت بوده و هستم ،هيچگاه بدون
قتﻠهای زنجيرهای ١٣٧٧
علی اکبر هاشمی رفسنجانی همراه با کسب اجازه و يا بدون دستورات مقامات
وزير اطﻼعاتش علی فﻼحيان که در دو عالی نظام کاری انجام ندادهام .حکم
دروه وزير اطﻼعات دولتش بود ،برای اعدام داريوش فروهر و پروانه
تحکيم مواضع قدرت سياسی جمهوری اسکندری را به روال معمول هميشگی
اسﻼمی به "قتلهای درمانی" دست زدند .علی فﻼحيان به من داد.«.
در دوران وی تعداد زيادی از در همان دوران نام بسياری آيتﷲها که
روشنفکران و سياستمداران را که فتوی قتل اين افراد را داده بودند طرح
معروفترينشان ،ﷴ مختاری ،ﷴ جعفر شد .آيتﷲ مصباح يزدی مشهور به
پوينده ،داريوش فروهر و پروانه تمساح يکی از آنها بود .آيتﷲ بهجت،
اسکندری بودند در داخل ايران ترور آموزگا ِر مصباح يزدی نيز از مروجان
کردند .مطلعان صورت اسامی اين خشونت و از کسانی بود که در اين
قربانيان را به بيش از دويست نفر می -فتوادهی شرکت داشت.
رسانند .در خارج از کشور گروه ترور در ماه آذر سال  ١٣٧٩ميﻼدی ،اکبر
رفسنجانی-وﻻيتی-فﻼحيان رفيق ما حميد گنجی روزنامهنگار طرفدار اصﻼحات،
رضا چيتگر)بهمنی( عضو رهبری که در کتاب خود به نام "عالیجناب
حزب کارايران)توفان( را ترور کردند .سرخپوش و عالیجنابان خاکستری" ،به
آنها در قتل دکتر قاسملو دست داشته و افشاگری درباره عوامل پشت پرده
رويداد دسيسه ميکونوس و قتل قتلهای زنجيرهای پرداخت ،وی در
شرفکندی را سازمان دادند .دادگاه دادگاهی که برای محاکمه او تشکيل شد
ميکونوس در آلمان اين افراد را قاتل علنا ً علی فﻼحيان ،وزير اطﻼعات سابق
معرفی کرد و حکم جلب آنها را صادر ايران را شاهکليد قتلهای زنجيرهای و
کرد .اکبر گنجی و عمادالدين باقی دو مصباح يزدی را محرک و صادرکننده
نويسنده و پژوهشگر ايرانی نقش علی فتوای قتلها يا به اصطﻼح" ،مراد
اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان عاليجنابان خاکستری" خواند .علی اکبر
عاليجناب سرخپوش در مطبوعات ايران هاشمی رفسنجانی "اصﻼحطلب" مهره
برمﻼ کردند و مورد غضب دارو دسته مهمی در اين گروه غيبی مروجان
رفسنجانی قرار گرفتند .رفسنجانی با خشونت و ترور بود .مرگ وی پايان
همکاری فﻼحيان و عامل اجرای قتلهای ترور نيست ولی ضربهای به انديشه-
زنجيرهای آقای سعيد امامی که وی را با پروران تروريسم دينی است.
خوراندن واجبی در زندان کشتند ،در قتل
احمد خمينی پسر آيتﷲ خمينی دست
*****
داشتند .کار افتضاح اين قتلها به رهبری
رفسنجانی به جائی رسيد که حتی مورد صيهونيسم يعنی تروريسم ...
اعتراض ﷴ خاتمی قرار گرفت و نگهداشته و به قتل و غارت اين مردم
سرانجام با توافق بر سر اين فرمول که مشغول است و نه تنها با ايجاد چند جنﮓ
چنين قتلهائی کار عناصر خودسر در در منطقه به توسعه ارضی خويش
وزارت اطﻼعات بوده است ،به بحث پرداخته ،بلکه مردم فلسطين را به تدريج
خاتمه دادند و بر سرش سرپوش کشيدند به مرگ محکوم کرده و روزانه آنها را
و کسانی را که در کشف حقيقت به قتل می رساند .فقط احکام نژادپرستانه
سرسختانه پيگيری مینمودند تحت فشار و ضد بشری در مورد مردم فلسطين
و پيگرد قانونی قراردادند تا صدايشان اجراء می شود.
در نيآيد .در آن زمان فضای ضد قتلهای اسرائيل به عنوان يک نيروی نژادپرست
زنجيرهای گسترده بود ،به طوريکه و اشغالگر هر روز به توسعه مناطق
نظراتی مبنی بر اين ابراز شد که اشغالی می افزايد و دنيا را در مقابل
فﻼحيان را به دادگاه بکشند و محاکمه اعمال انجام شده قرار می دهد .اسرائيل
کنند .وی به مشهد نزد روحانی متنفذی که يک دولت صهيونيستی بر راس
به نام طبسی فرار کرد و اعﻼم نمود که امورش قرار دارد ،برای توسعه و حفظ
من وزير آقای رفسنجانی بودهام و همه مناطق اشغالی و پاک کردن آنها از
تصميات زير نظر ايشان بوده است .و وجود مردم فلسطين از هيچ جنايتی
وی حرفهای زيادی دارد که میتواند در رويگردان نيست .آنها از بمب خوشه ای
اين زمينه در صورت نياز بزند .اين و بمب فسفری ...ادامه در صفحه ۶
تهديد فﻼحيان کارگر افتاد و به تدريج

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

،
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صهيونيستها

فقط

مسلمانان

صيهونيسم يعنی تروريسم ...

تبليغات

برای اهداف ضد بشری خويش استفاده
می کنند و هم اکنون سياست اشغالگری
خويش را با محاصره نوار غزه و
ساختن آبادی نشينهای يهودی در ساحل
غربی ادامه می دهند .اقدامات
تجاوزکارانه آنها بر ضد مناطق اشغالی
و قتل عام مردم غزه و محاصره اين
سرزمين يک جنايت جنگی است ،ولی
امپرياليسم آمريکا مانع می شود که
جامعه ملل و اعضای مترقی آن
تبهکاری های صهيونيسم و امپرياليسم
را محکوم کند.
جهانی انحصاری و پرتيراژ
رسانه های
ِ
صهيونيستی به شستشوی مغزی مردم
جهان مشغولند و با ايجاد رعب ،تهديد،
ترور و تطميع و تبليغات سرسام آور به
خاطر اين موقعيت خاصی که در
شستشوی مغزی و ايجاد افکار عمومی با
ياری حکومتهای ممالک امپرياليستی
ايجاد کرده اند نقش مهمی در سياست
جهانی بازی می کنند .اين رژيم يک
رژيم اشغالگر و تبهکار است و نه تنها
غاصب و مهاجم است ،بلکه عامل
جنﮓ و خطر مهمی برای صلح جهانی
سرپل امپرياليسم
است .اين رژيم
آمريکا در منطقه و دشمن خلقهای منطقه
است .اين رژيم در منطقه به تفرقه و
خرابکاری مشغول است و ملتهای منطقه
را به جان هم می اندازد .حزب ما از
مبارزات آزاديبخش مردم فلسطين برای
پايان دادن به تبهکاری های صهيونيسم،
نابودی صهيونيسم و آزادی سرزمينهای
اشغال شده فلسطين حمايت می کند .اين
مردم فلسطين هستند که بايد در مورد
سرنوشت خويش آزادانه تصميم بگيرند.
اسرائيل اتمی صهيونيستی ثابت کرده
است که خواهان صلح نيست ،بلکه
خواهان نسل کشی فلسطينی هاست.
ادعاهای صلح خواهی صهيونيستها،
پيشنهاد پذيرش اشغال و نابودی مردم
فلسطين است .با اشغالگر هرگز نمی
توان صلح کرد .نخست بايد اشغالگر را
از خاک کشور خود بيرون راند .پيشنهاد
صلح صهيونيسم پيشنهاد تسليم و پذيرش
حفظ وضع موجود بوده و هرگز نبايد
فريب آن را خورد .توافق صلح واقعی
در قاموس جنبش رهائی بخش فلسطين
توافقی بر شالوده فلسطينی آزاد و مستقل
و کشوری قابل بقاء در تمام زمينه
مردم تارانده شده فلسطينی بايد
هاست.
ِ
بتوانند به سرزمين مادری خويش باز
گردند .
اسرائيل صهيونيستی يک غده سرطانی،
اتمی ،نژادپرست و خطرناک برای همه
منطقه است .آزادی منطقه با وجود
صهيونيسم اسرائيل ممکن نيست.
فراموش نکنيم که ملت فلسطين برخﻼف

نيستند ،يهوديان فلسطينی و مسيحيان
فلسطينی نيز اجزاء ملت فلسطين را
تشکيل می دهند.
صهيونيسم در منطقه با نفوذ در ميان
اکراد عراقی و ايرانی در پی ايجاد
کردستان بزرگ ارتجاعی و متحد
صهيونيسم در منطقه است .حرکت
تجزيه طلبانه اکراد ناسيونال شونيسم در
منطقه در خدمت منافع امپرياليسم جهانی
است و ربطی به حق تعيين سرنوشت
خلقها به دست خويش ندارد .حزب ما
بارها اين همکاری ها را افشاء کرده و
حاضر نيست با سياست اپورتونيستی به
ناسيونال شونيستها ُکرد که دست دراز
شده صهيونيسم در منطقه هستند باج دهد.
مبارزه با صهيونيسم بايد با مبارزه عليه
تجزيه طلبان ناسيونال شونيسم که پايگاه
امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه هستند
پيوند بخورد.
صهيونيستهای اسرائيلی می خواهند
مبارزه با صهيونيسم جنايتکار و نژاد
پرست را "يهودی ستيزی" جلوه دهند و
به اين ترتيب جلوی دهان منتقدان را
ببندند .حزب ما بايد اين رياکاری
صهيونيسم بين الملل را برمﻼ کند و خط
تمايز روشنی ميان صهيونيسم ،و
اعتقادات دينی يهودی بکشد .مسلما
يهودييانی که از موجوديت اسرائيل
صهيونيستی دفاع می کنند ،صهيونيسم و
نژادپرست هستند .حمايت از صهيونيسم
اسرائيل در ميان پاره ای از ايرانيان نيز
موجود است که در واقع همدستان
اسرائيل در منطقه محسوب می شوند و
دشمنان مردم ايران و منطقه به حساب
می آيند.
اسرائيل دشمن استقﻼل و تماميت ارضی
ايران است و به جنبشهای تجزيه طلبانه،
سلطنت طلبانه و بخشی از "اپوزيسيون
چپ ايران" که اسرائيل را کشور
"دموکراتيک" می خواند و می خواهد
در ايران "سوسياليسم کيبوتصی" مستقر

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

صفحه ۶

کند)حزب کمونيست کارگری ايران( از
هر نظر ياری می رساند تا بخشهائی از
ايران جدا شوند .اسرائيل سﮓ پاسبان
امپرياليسم آمريکا در منطقه است.
امپرياليستها به تمام جنايات صهيونيستها
صحه می گذارند و بر روی اعمال
ننگينش ماله می کشند و در مراجع
جهانی عليرغم ادعاهای کاذب حمايت از
حقوق بشر مانع از آن هستند که اسرائيل
به عنوان ناقض حقوق بشر و جنايتکار
جنگی محکوم شود .منافع ملی ايران در
شکست اين منبع تشنج و دسيسه در
منطقه و تحقق آمال مردم فلسطين است.
اسرائيل دست دراز شده بانکهای بزرگ
آمريکائی و کنسرنهای نفتی-تسليحاتی
است که در منطقه با دست قوای نظامی
امپرياليستی تعبيه شده است .اين غده
سرطانی به توسعه مناطق نفوذ سياسی و
اقتصادی خويش در آفريقای سياه و آسيا
پرداخته و حتی بخشی از ممالک
آفريقائی را عمﻼ اشغال کرده است .اين
کشور با غارت سرزمينها و منابع آب
فلسطينی ها ،به يک کشور صادر کننده
مواد غذائی به اروپا بدل شده است.
اسرائيل در پی نسل کشی فلسطينی ها و
توسعه نفوذ خود در ميان اکراد تجزيه
طلب و دست اندازی به خاورميانه است.
همدستی صهيونيسم و عربستان سعودی
و امارات متحده عربی در شرايط کنونی
منطقه در نتيجه دخالتهای بی شرمانه در
سرنوشت مردم سوريه ،به بهترين وجه
نشان می دهد که نزاع بين اين دو دسته-
ی ارتجاع منطقه ،مبارزه دينی ميان
اسﻼم و يهوديت نيست ،مبارزه ارتجاع
منطقه است که با احساس خطر برای
خود ،همه نقابهای خويش را بدور افکنده
است .عربستان سعودی رهبر ممالک
اسﻼمی در کنار صهيونيسم برای مبارزه
با سوريه ،عراق ،لبنان ،افغانستان و
ايران قرار گرفته است.
حزب کار ايران)توفان( از مبارزه
سياسی ملت فلسطين برای رهائی ملی
صرفنظر از ايدئولوژی آنها حمايت می
کند و اين مبارزه رهائی بخش را حق
مشروع آنها می داند .حزب کار
ايران)توفان( قرارداد اسارت آور اسلو
را هميشه ارتجاعی دانسته و الغاء آن را
کرده است.

*****
سانسور و اختناق ...
نخست با اخبار واقعی و افشاء دروغهای
امپرياليسم غرب با دامنه اطﻼعاتی که
داشت جای پای خويش را باز کرد به
طوريکه برنامههای "روسيه امروز"
يکی از پربينندهترين ،پرشنوندهترين و
پرخوانندهترين ...ادامه در صفحه ٧
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سانسور و اختناق ...
برنامههای جهان شد و اين هراس
رسانههای امپرياليستی و انحصاری
غربی را که با انحصار پخش دروغ
جوﻻن میدادند ،برانگيخت .حال بايد گام
سوم در اين عرصه برداشته میشد و
نقابها به دور انداخته میگرديد .ديگر
راهی نبود جز اينکه در کنار جعل اخبار
و توزيع وسيع اکاذيب به سانسور نيز
دست بزنند و آنرا سازماندهی کنند .در
آمريکا حتی شرکتهای خصوصی برای
انجام اين خدمات ايجاد شده و با پول
گرفتن از دولتها و شرکتهای بزرگ
خصوصی سرمايهداری سفارشات معينی
را بر اساس پيمانهای سری به انجام می-
رساند .برای ممالک امپرياليستی تنها اين
مطرح نيست که نيروهای انقﻼبی را
سرکوب کرده و افکار آنها را مشوب
نمايند ،بلکه اين امر نيز در دستور
کارشان قرار دارد که در ميان خودشان
نيز بر اساس تضاد منافع حداکثر امکان
سود تبليغاتی را به دست آورند .برای
امپرياليستها دروغگوئی و جعل سند در
مورد يکديگر نيز رايج شده است اين
است که همه اين ممالک ناچارا و
رياکارانه پرچم مبارزه عليه "دروغ و
جعليات" را که خودشان بانی و مسبب
آن بودهاند برافراشته و در تبليغات خود
مدعیاند که میخواهند با وضع قوانين و
سازمانهای معين کارشناسی و استفاده از
قوه قضائيه و مجريه محيط شبکه

صفحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

مجازی را "سالم" کنند .آنها در اين بوق
تبليغاتی میدمند که بايد جلوی
"تروريسم"" ،پورنوگرافی"" ،تصاوير
مشمئزکننده"" ،تبليغات خشونت و
ت
نفرت" و ...را گرفت .اين
جﻼدان مس ِ
ِ
سانسور با اين تيغ بی قانونی به جان
افکار آزاد مردم افتاده و هر مخالفی را
به عنوان "تروريست" و "خشونت
طلب" و ...از شبکه مجازی با امکانات
وسيع فنی که دارند اخراج میکنند .حتی
فيس بوک از نصب صفحه "روسيه
امروز" خوداری می کند .تمام اين
جنجالی که بر سر فيس بوک ايجاد کرده-
اند برای آن است که مخالفان خويش را
حذف کنند و اين حذف بر اساس
ضوابطی صورت بگيرد که حداقل
مهمترين امپرياليستها با آن موافق باشند.
امپرياليسم آلمان و اروپا از اينکه
آمريکائیها با معيارهای خود دست به
سانسور زدهاند مخالفند ،زيرا اين شتری
در خانه آنها نيز خوابيده و در
است که ِ
آينده نيز بيشتر خواهد خوابيد .آنهم نه
يک شتر بلکه صد شتر .امپرياليستهای
اروپائی با سانسوری موافقند که امکان
رقابت اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی آنها
را محدود نکند .آنها در پی آن هستند که
در ممالک خويش شبکههائی نظير فيس-
بوک را محدود کرده و به زير نظارت
خود در آورند .اين است که اخيرا با
حذف صفحاتی که به صورت خودسرانه
در فيس بوک صورت میگيرد و دامن

آنها را نيز خواهد گرفت مخالفند .تا
کنون حداقل  ١٠٩٣تفسير پاک شده است
و اين بجز آن صفحاتی هستند که فيس-
بوک آنها را پاک کرده و دست
کاربرانشان به جائی برای دادخواهی
نمیرسد .امپرياليستهای اروپائی از اينکه
آمريکائیها دستگاهی به نام فيسبوک را
در دست دارند تا همه اطﻼعات و نوع
شستشوی مغزی از مجرای آنها بگذرد
سخت خشمگينند و راه چارهای هم ندارند
جز اينکه برای اين موسسه تنها موانع
ايجاد کنند و سعی نمايند وی را رام
سازند .فيسبوک به سکوئی برای فريب
و جيرهبندی اخبار و توزيع اخبار مجاز
تبديل میشود .تنها اخباری از نظر
امپرياليسم حقيقت است که منافع آنها را
تائيد کند.
*****

به توفان در تﻠگرام خوش آمديد

)مقاﻻت توفان الکترونيکی شماره ١٢٨اسفند ماه ١٣٩۵منتشر شد
آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد(
گل بود به سبزه نيز آراسته شد!!!!)ريزگردها و زحمتکشان خوزستانی(  -قهر از »قهر«  -نقدی بر شيفتگان »گفتمان
سياسی« و طرح "آشتی مﻠی" -مبارزات طبقه کارگر ﻋﻠيه سياستهای نئوليبراليستی و تغييرات ارتجاﻋی قانون کار-
اﻋتراض واﻋتصاب کارگران برای حقوق معوقه و ﻋﻠيه دستمزد ناﻋادﻻنه خاموش شدنی نيست
نامه به احزاب برادر وسازمانهای انقﻼبی وترقيخواه!  -رژيم جمهوری اسﻼمی ايران را برای تﻼش به بازگرداندن رضا
شهابی به زندان محکوم کنيد! -روسيه سرمايه داری است يا امپرياليستی؟) - (٢به استقبال جشن  ١٠٠سالگی انقﻼب اکتبر
برويم -گزارشی از ايران)بخش دوم("-سرکوب اﻋتراضات مردم ،تجارت و دﻻلی ،اختﻼس و دزدی و گسترش فقر و
خرافات" -آسيای وحشی و غرب متمدن بخش سوم -سخنانی از دکتر ناصر زرافشان در مورد اوضاع ايران و منطقه-
سخنرانی رفيﻖ فرزاد رادمهر در تﻠگرام به مناسبت سی و هشتيمن سالروز انقﻼب بهمن) -(١گشت و گذاری در فيسبوک و
تﻠگرام ،ﭘاسخ به چند ﭘرسش

توفان الکترونيکی شماره  ١٢٨اسفند ماه  ١٣٩۵مارس ٢٠١٧
toufan@toufan.org
سايت کتابخانه اينترنتی توفان
سايت آرشيو نشريات توفان

نشريه الکترونيکی حزب کارايران

www.toufan.org

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در توييتر
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگﻠيسی

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
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مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار
ايران)توفان( به کنگره ﭘنجم حزب کار ايران.
اوضاع جهان-بخش نخست

صهيونيسم يعنی تروريسم
و نژادﭘرستی
وقتی ما از اردوگاه امپرياليسم غرب صحبت
می کنيم بايد جای خاصی برای صهيونيسم
اسرائيل در نظر بگيريم .اين دستگاه جهانی
صهيونيسم توسط موسسه مشهور ﻻبی
يهوديان در آمريکا بنام "آيپک"(AIPAC)-
آمريکا-
عمومی
روابط
کميته
اسرائيل American Israel Public Affairs
 Committeeکه از سرمايه داران يهودی
تشکيل شده است ،با کمکهای مالی خويش به
يک عامل مهم دخالت در نتايج انتخابات
آمريکا بدل شده است .آنها با خريدن نمايندگان
کنگره آمريکا و يا اعزام نمايندگان مستقيم
خود به کنگره آمريکا نقش بسيار مهمی در
انتخاب رئيس جمهور و تدوين سياستهای
خارجی آمريکا بازی می کنند .اين نهاد
صهيونيستی آمريکائی ،متحد اسرائيل است،
ِ
کشوری که سرزمين مردم فلسطين را بيش از
 ۶٠سال در اشغال خود...دامه در صفحه ٥
نشانی پست الکترونيکی

حزب کار ايران)توفان( قبﻼ در مورد خدمات موجود در شبکه مجازی از جمله گوگل،
ياهو ،فيسبوک و نظاير آنها اظهار نظر کرده بود .امروز با گذشت زمان پيشگوئیهای
حزب ما ،صحت خود را به عرصه داوری خوانندگان ،پژوهشگران و عﻼقمندان قرار
داده است .در بدو امر تاکتيک اين شبکههای مجازی ايجاد دنيای پهناور و آزاد ،بدون
حد و مرز برای بيان آزادانه افکار و اظهار نظر بود .اين روش طبيعتا يک دام ممالک
امپرياليستی و به ويژه امپرياليسم آمريکاست تا سياست معينی را که در نظر دارد با
کسب اعتماد عمومی و تبليغاتی ،جا بياندازد .امپرياليسم آمريکا و اطاقهای فکری آنها از
طريق اين شبکهها نظريات معينی را که اکثرا گزينشی و با نيات معينی تبليغ میشوند
در پﻼتفرمهای اين شبکههای مجازی قرار میدهند .گام نخست ،اتخاذ سياست "بی-
طرفی" بود ،تا آنها بتواند تورهای خويش را در سراسر جهان بگسترانند و مردم را
اسير و وابسته به اين وضعيت غيرقابل بازگشت نمايند .آمار نشان میدهند که ١/٨
ميليارد نفر در جهان عضو فيسبوک هستند .اين تعداد در آلمان  ٢٨ميليون نفر يعنی
يک سوم جمعيت آلمان میباشند .امروز وضعی پيش آمده است که بدون دسترسی به
شبکه مجازی امکان زندگی عادی و تﻼش برای معاش ،اگر وجود نداشته باشد ،بسيار
سخت گرديده است و روز به روز هم مشکلتر میشود .اطاقهای فکری امپرياليستی اين
گام نخست کسب اعتماد را با گام بعدی کامل کردند و آن به اين ترتيب بود که کارمندان
حقوق بگير خويش را مامور میکردند به صورت مستمر و شبانه روزی در اين شبکه-
ها فعال بوده ،نظريات کاربران را بررسی کرده و "پادزهرهای" ضروری را در مقابل
آنها در شبکه مجازی قرار دهند .از منظر آنها بايد شبکههای مجازی و به ويژه فيس-
بوک به يک بلندگو و منبع الهام و افکارعمومی سازی در جهان بدل میشد .اين نزاع
افکار که کامﻼ جنبه طبقاتی دارد ،عليرغم سازماندهی مدرن ،مخارج گزافی که
امپرياليستها و انحصارات و سازمانهای جاسوسی و امنيتی و ...متقبل میشدند به نفع
آنها تمام نشد ،زيرا ميليونها انسان آزاده در اين شبکهها فعال شده و نقش خرابکارانه اين
شبکههای مشکوک و مزدور را خنثی میکردند .نمونه دروغهائی که آنها در مورد
سوريه و اوکرائين میگفتند و با مبارزه مردم عادی اين دسيسهها در فيسبوک خنثی
شدند برای خود امپرياليستها آموزنده بود .گرچه ممالک امپرياليستی بيشتر به دروغ
متوسل شدند و به پخش اطﻼعات جعلی دست زدند ولی به همان نسبت بیاعتمادی مردم
اخبار دروغ ممالک "دنيای آزاد" بيشتر شد و ماﻻ بيشتر به
نسبت به مطبوعات و
ِ
شبکههای مجازی و از جمله فيسبوک برای بيان نظريات و خنثی کردن دروغهای
امپرياليسم و صهيونيسم روی آوردند .با برمﻼ شدن نقش سازمانهای امنيتی و جاسوسی
آمريکا  NSAدر درجه اول و سپس اروپائیها دراستراق سمع ،نقض همه قوانين به
رسميت شناخته جهانی در مورد حريم خصوصی افراد ،استفاده از اين اطﻼعات برای
تحت فشار گذاردن ،سرکوب و تخريب افراد و سازمانها و ...بیاعتمادی مردم نسبت به
انحصارات رسانهای که مراکز شستشوی مغزی در ممالک "دموکرات" هستند ،بيشتر
شد و مردم بازهم بيشتر از گذشته برای کسب اخبار و اطﻼعات همه جانبه به شبکههای
مجازی روی آوردند .در جنگی که در اين شبکهها در گرفته بود ارتجاع امپرياليستی و
صهيونيستی با شکست روبرو گشت .اين وضعيت از زمانی تشديد شد که ساير ممالک
امپرياليستی نيز تﻼش کردند از اين سکوهای تبليغاتی به ياری دولتهای قدرتمندی نظير
روسيه برای منافع خويش استفاده کنند .روسيه نيز با تهاجم مهمی در کنار ممالک
امپرياليستی و صهيونيستی در شبکه مجازی فعال شد و در درجه ...ادامه در صفحه ۶
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صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت.

www.toufan.org

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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