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ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال هجدهم
ﺷـماره  ٢٠٥فروردين ماه ١٣٩۶ـ آپريل ٢٠١٧

خانواده رفسنجانی در
ﺷبکه مافيای قدرت مالی
نشريه آمريکائی فوربس که سر از کار
ثروﺗمندان جهان در میآورد ،در مورد
خانواده رفسنجانی مینويسد" :انقﻼب سال
 ١٣٧٩افراد خانواده رفسنجانی را ﺗبديﻞ به
اربابهای بازرگانی کرد .يک برادر،
سرپرست بزرگترين معادن مس کشور شد،
برادر ديگر کنترل راديو و ﺗلويزيون دولتی
را در دست گرفت ،برادر همسر رفسنجانی
استاندار کرمان شد و پسر عمويش اداره
امور صادرات  ۴٠٠ميليون دﻻری پسته را
عهده دار گشت ،خواهر زاده رفسنجانی و
يکی از پسران وی در وزارت نفت عهدهدار
مقامهای کليدی شدند ،پسر ديگرش
سرپرست اجرای پروژه احداث متروی
ﺗهران شد که ﺗا کنون  ٧٠٠ميليون دﻻر
هزينه آن شده است.
امروز خانواده رفسنجانی عﻼوه بر نهادهای
گوناگون و شرکتهای مهندسی نفت ايران،
کارخانه مونتاژ اﺗومبيﻞ دی وود ،و بهترين
خط هواپيمائی خصوصی ايران را در
اختيار دارند.
هيچيک از اينها با وضعيت عمومی مردم
که گفته میشود درآمد سرانه ساﻻنه آنها
 ١٨٠٠دﻻر است هماهنگی ندارد .شايعات
خيابانی که در ورای واقعيتهای مستند و
ملموس جريان دارد حکايت از آن میکند که
افراد خانواده رفسنجانی ميلياردها دﻻر به
بانکهای سوئيس و لوکزامبورگ سپردهاند و
همچنين کنترل بخش بزرگی از منطقه بازار
آزاد ايران در کنار خليج فارس را در دست
دارند و به عﻼوه مالک ﺗفريحگاههای
سواحﻞ دبی ،گوا و ﺗايلند هستند .اما بسياری
از اين انتقادها ،راهی برای اينکه چاپ شود
و منتشر گردد پيدا نمیکند...
بخشی از ثروت ...ادامه در صفحه ٣

پيش به سوی صدمين سالگرد انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر)نوامبر١٩١٧ﺗا(٢٠١٧
دوشنبه ٢٩فوريه٢٠١۶

بيانيه کنفرانس جهانی احزاب و سازمانهای
مارکسيست– لنينيسﺘی
رفيق لنين ريشۀ سرمايه و اربابان را َبرکند.
ما ،کمونيستها ،انقﻼبيون ،پرولتاريای آگاه در سراسر جهان صميمانه صدمين سالگرد
انقﻼب کبيراکتبررا جشن میگيريم.
ﺗاريخی "ده
با عزمی راسخ و يقين به آينده ،در سال ٢٠١٧به استقبال صدمين سالگرد
ِ
روزی که دنيا را ﺗکان داد" میرويم.
انقﻼب بلشويکی ،ﺗحول ﺗاريخی عصر خود بود.
پشتيبانی ملوانان کشتی "آرورا" از بلشويکها ،نويد عصر نوينی را داد .عصر
ِ
پيروزی بر کاپيتاليسم و سازندگی جامعهای عاری از استثمار و استثمارگر .با پيروزی
انقﻼب اکتبر ،پرولتاريا به قدرت رسيد ،از استثمارگران و غارﺗگران سلب مالکيت
نمود و ديکتاﺗوری پرولتاريا و نظامی جديد را بنيان نهاد .به گفتۀ لنين ..." :ولی در
روسيه دستگاه بوروکراسی را بکلی درهم شکسته و سنگ روی سنگ آن باقی
نگذاشتهاند ،ﺗمام دادرسان قديمی را بيرون ريخته و بساط پارلمان بورژوائی را
برچيدهاند -موسسه نمايندگی به مراﺗب دسترس پذيرﺗری را در اختيار کارگران و
دهقانان گذارده و شوراهای آنانرا جايگزين منصبداران نموده يا به عبارت ديگر
شوراهای آنانرا باﻻی سر منصبداران گذاشتهاند و شوراهای آنانرا انتخاب کننده
دادرسان کردهاند .همين يک واقعيت کافيست برای اينکه حکومت شوروی يعنی اين
شکﻞ ديکتاﺗوری پرولتاريا ،که يکميليون بار دمکراﺗيکﺗر از دموکراﺗيکﺗرين
جمهوری بورزوائی است ،مورد قبول ﺗمام طبقات ستمکش قرار گيرد )".انقﻼب
پرولتری و کائوﺗسکی مرﺗد(.
دولت شوروی ثابت کرد که سوسياليسم ﺗا زمانی که محکم و پابرجا بر اصول خود،
مسير کمونيسم را دنبال کند ،يک نظام اجتماعی برﺗر است.
"اکتبر سرخ" مسير ﺗاريخ جهان را ﺗغيير داد و موجب ﺗحولی بنيادين در ﺗاريخ گشت:
برون رفت از بحران سرمايهداری و گذار به سوسياليسم ،راهی غير قابﻞ بازگشت در
استراﺗژی و ﺗاکتيک انقﻼبی ،در فرهنگ و شيوهها ،در روشهای مبارزه و اشکال
سازمانی ،در ذهنيت ،فرهنگ و سنتهای مرسوم طبقه کارگر و متحدان آن در مخالفت
با امپرياليسم و سرمايهداری در راستای انقﻼب و سوسياليسم است.
...ادامه در صفحه ۴
درپی انقﻼب بلشويکها به رهبری لنين و استالين موجی از

پيام حزب کارگران تونس به کنگره پنجم حزب کار
ايران)توفان(
رفقای گرامی!
نمايندگان شرکت کننده در پنجمين کنگره حزب کار ايران)ﺗوفان(!
کنگره شما در شرايطی برگزار میشود که ديکتاﺗوری اسﻼمی حاکم بر ايران وقيحانه
به سرکوب آزادیهای جمعی و فردی ادامه داده و نيروهای انقﻼبی ،مبارز و کمونيست
را از زن و مرد مورد ﺗعقيب قرار میدهد.
در سطح منطقه ،نيروهای ارﺗجاعی آﺗش جنگ را بر افروختهاند .آنها وحشيانه مردم
را مورد ﺗعرض قرار میدهند و ﺗخم نفاق قومی و مذهبی را به نفع دولتهای ارﺗجاعی و
اربابان امپرياليست و صهيونيست خود میپاشند.
ما در حزب کارگران ﺗونس ،مقاومت قهرمانانه شما در مقابﻞ استبداد را ستايش نموده و
به آن ادای احترام میکنيم .ما مطمئن هستيم که کنگره شما گام ﺗازهای به پيش در
مبارزهﺗان برای طبقه کارگر و انقﻼب خواهد بود .ما برای شما آرزوی پيروزی در
کار کنگرهﺗان داريم و دستانتان را بگرمی میفشاريم.
زنده باد کنگره  ۵حزب کار ايران)ﺗوفان(!
زنده باد همبستگی بينالمللی بين کارگران ،مردم ،و ملتهای سرکوب شده جهان!
حزب کارگران ﺗونس
کميته مرکزی
ﺗونس  ٢٢ ،آوريﻞ ٢٠١۶

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بپيونديد
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ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

انقﻼب اکﺘبر نخسﺘين ...
از قبيﻞ بورژوازی کم و بيش ضعيف
روسيه و طبقه مﻼکين که از
"عصيانهای" دهقانان کامﻼ روحيه خود
احزاب
و
بود
باخته
را
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 اکتبر و ﺗاکتيک 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

صفحه ٢

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

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
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
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
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
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
سوسياليستی را هدف خويش قرار می-
دهد")جنبه بين المللی انقﻼب اکتبر-اثر
استالين در باره مسايﻞ لنينيسم ص
.(٢٩۵

دنيای
کبير اکﺘبر
ايران
مرگمردم
ناقوس دست
اينسﻼمی ،به
جمهوری ا
انقﻼبداری
سالگی سرمايه
 ١٠٠باد رژيم
سرنگون
سرمايه داری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريم
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صفحه ٣

شرکاء بدل کند .اين سياست خصوصی-
خانواده رفسنجانی...
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
سازیهای اموال عمومی و نابودی
خانواده رفسنجانی در معرض ديد است.
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
دستآورد نفت ملی شده ايران در زمان
ياسر جوانترين پسر رفسنجانی ،مالک
=ts
ننگين ﺗرازنامه
دکتر مصدق ،از اعمال
ِ
يک مزرعه پرورش اسب مدرن به
فعاليتهای علی اکبر رفسنجانی است .اين
مساحت بيش از  ٣٠جريب در لواسان
يک اقدامی استعمارگرانه و زدن چوب
در نزديکی ﺗهران است ،جايی که هر
حراج به منابع طبيعی و ملی ايران
جريب آن  ۴ميليون دﻻر قيمت دارد .او
است .با روی کار آمدن رقيبش احمدی
که در بلژيک در رشته بازرگانی
نژاد که رسما اعﻼم کرد میخواهد
ﺗحصيﻞ کرده يک شرکت بزرگ
وزارت نفت را از چنگ "مافيای
صادرات و واردات غذای کودک ،آب
خانوادگی" پاکسازی کند ،مهدی هاشمی
معدنی و ماشين آﻻت صنعتی را اداره
رفسنجانی پسر علی اکبرخان از سِ مت
میکند."....
نشريه نيمروز مورخ  ١٩مهرماه  ١٣٨١در امضاء کنند .با رو شدن رشوهدهی ،دولت نروژ خود در وزارت نفت به عنوان مدير عامﻞ
مورد ثروت رفسنجانی نوشت" :بنياد "الزهرا" مجبور شد دو مدير ارشد اين شرکت را به اﺗهام سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور
بعد از خريد کارخانه مهرام ،کارخانه مينو ،که پرداخت رشوه به شرکتِ
ِ
پوششی مهدی هاشمی استعفاء کرد .اين آقازاده پيش از مدير عاملی
قديميترين و بزرگترين کارخانه شکﻼت سازی مجبور به استعفاء کند .ولی مهدی هاشمی سازمان بهينه سازی مصرف سوخت ،مدير
ايران است را به قيمت  ٢۴/۵ميليارد ﺗومان رفسنجانی با ﺗکيه به قدرت مافيای خانوادگی عامﻞ شرکت مهندسی و ساخت ﺗاسيسات
خريد .به اين ﺗرﺗيب ،بنياد الزهرا صاحب هنوز هم انکار میکرد که يک دزد سرگردنه دريايی ايران بود .وی در سِ مت اخيرش با
کارخانههای مهرام ،چسب رازی ،ﻻستيک دنا است .در جريان ﺗحقيق نروژيها بارها از مهدی طرح پرداخت  ٣١٠ميليون دﻻر به کارخانه
هاشمی رفسنجانی نام برده شد ،هر چند در ايران خودرو برای ﺗوقف ﺗوليد پيکان به دليﻞ
و اکن ون کارخانه مينو شد.
سود  ۶ماهه کارخانه مهرام در سال جاری  ۶داخﻞ ايران ،ﺗقريبا هيچ يک از مقامات و يا آﻻينده بودن اين اﺗومبيﻞ موافقت کرده بود .
ميليارد ﺗومان بوده است .بنيانگذاران و رسانهها به صراحت جرات آنرا نداشتند که نام آقازاده ديگر "اکبر شاه" محسن رفسنجانی
صاحبان سرمايه بنياد الزهرا به ﺗرﺗيب عبارﺗند خانواده رفسنجانی را ببرند .با اين حال دامنه رياست شرکت متروی ﺗهران را به عهده داشت
از حجت اﻻسﻼم هاشمی رفسنجانی رئيس پيگيریها و اسناد منتشر شده در نروژ به قدری که با روی کار آمدن احمدی نژاد باند جديد به
مجمع ﺗشخيص مصلحت ،آيت ﷲ احمد جنتی زياد بود که مجلس ششم در صحنه رقابتهای پاکسازی باند قديم مافيا پرداخت و مواضع
دبير شورای نگهبان و رياست عاليه شورای حاکميت ،طرح ﺗحقيق و ﺗفحص از ماجرای قبلیها را اشغال کرد .کار به اين جا ختم نمی-
ﺗبليغات اسﻼمی و آيتﷲ ﷴ يزدی عضو رشوهگيری شرکت استات اويﻞ را به ﺗصويب شود ،مهدی هاشمی رفسنجانی شريک عمده
رسانيد .در حالی که دادگاه نروژ مديران هتﻞ "دويست" در دوبی است که يکی از
شورای نگهبان و رئيس سابق قوه قضائيه.
اين هر سه ،امام جمعه موقت ﺗهران و عضو شرکت نروژی را محکوم کرد ،در ايران با لوکسﺗرين هتﻞهای دوبی میباشد .وی در عين
مجلس خبرگان رهبری نيز هستند .گفته می -فشار مافيای خانوادگی رفسنجانی ،کميسيون حال شريک عمده ويﻼهای ساحﻞ "جميره"
شود ،بعد از آستان قدس رضوی ،بنياد الزهرا ﺗحقيق ،آقای هاشمی رفسنجانی را از اﺗهامات است که از گرانترين ويﻼهای دوبی محسوب
بزرگترين "ﺗراست" اقتصادی در جمهوری مبرا دانست و اين دزد بی شرم ،طلبکار هم از میشوند .خريد اين ويﻼها همراه با کسب
اسﻼمی است .بنياد الزهرا ،همچنين با واسطه ،کار در آمد و با استفاده از مزايای آقازادگی و رواديد دائمی برای دوبی میباشد .به اين ﺗرﺗيب
با يکی از بزرگترين نوشابه سازهای آمريکا خويشاوندی خونی در ژوئيه  ٢٠٠۴اعﻼم کرد :راه فرار از دست خشم مردم ايران را نيز
بنام "سينالکو" قرارداد بست و به طور مشترک " ...با طرح شکايت در داخﻞ و خارج از ساختهاند .بهای اين ويﻼ هر کدام  ۴٧٠هزار
با جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،که بخش ايران ،کسانی را که وی را به دريافت رشوه از ِدرهم به باﻻست .اين نرخ ﺗازه مربوط به ١۴
اقتصادی آن را سازمان ﺗبليغات اسﻼمی هدايت استات اويﻞ متهم کردند ،ﺗحت پيگرد قرار سال پيش است.
میکند ،اين نوشابه را آماده عرضه به بازار خواهد داد .وی خواستار غرامت و اعاده حيثيت حال به گزارش مجله معتبر اقتصادی "بلوم
شد" .ﺗوگوئی حيثيت خريدنی است.
برگ" در باره فساد خانواده رفسنجانی مراجعه
ايران میکند".
مطبوعات نروژ در سپتامبر  ٢٠٠٣ادعا کردند "فی جﻞ" مدير عامﻞ مستعفی شرکت نفتی کنيم .در اين گزارش در کنار رشوهخواری
که مهدی هاشمی رفسنجانی آقا زاده "اکبر شاه " استات اويﻞ در نامهای که به هيات مديره خانواده رفسنجانی در عرصه نفت و ماجرای
در جريان رسوايی "استات اويﻞ") ،(Stat Oilشرکت نوشت ،ماجرای رشوه به مهدی استات اويﻞ نروژ گزارشی ﺗحقيقی ﺗوسط
رفسنجانی را چنين ﺗوصيف کرد...
موسسه "شفافيت بينالمللی" برلن چاپ شده
بزرگترين شرکت نفتی نروژ ،در مظان اﺗهام
جمهوری
رئيس
"وقتی ما بخت صحبت با پسر
است که از ايران در کنار ارمنستان ،لبنان و
دريافت رشوه قرار گرفته است .نشريه "ﺗ ِِريد
يورنال") (Trade Jurnalبولتن رسمی قبلی ايران را به دست آورديم ،از آن استقبال مالی به عنوان فاسدﺗرين کشورهای جهان نام
بازرگانی نروژ فاش ساخت که دولت نروژ به کرديم .در سال  ٢٠٠١مهدی رفسنجانی با ما برده شده است.
منظور ﺗوسعه فازهای  ۶و  ٧ميدان پارس مﻼقات کرد و گفت برای بهرهبرداری از حوزه "ری ﺗکيه" استاد دانشگاه ملی دفاع در
جنوبی که از بزرگترين مخازن گاز جهان نفتی سلمان ،ما بايد حق ورود بپردازيم .وی واشنگتن میگويد :بيست و پنج سال بعد از
محسوب میشود با شرکت ملی نفت ايران افزود که همه کمپانیهای خارجی اين پول را انقﻼبی که منجر به سقوط شاه شد ،دوازده
قراردادی داشته است و به موازات آن مجبور میپردازند .پسر رفسنجانی گفت که اين پول را خانواده مذهبی که با هم خويشاوندی دارند ١١٠
بوده قراردادی نيز با شرکت "هورﺗون میﺗوان به کمپانی خيريه بنياد نيز ميليارد دﻻر ﺗوليدات خالص ايران را اداره می-
پرداخت ).همه جا ﺗکيه از ﺗوفان است(.
کنند و بر سياستهای اقتصادی ،صنعتی و
اينوستمنت ") (Hortoninvestmentکه در
عنوان
به
سپس قرار شد که مهدی رفسنجانی
سياسی آن حکم میرانند.
يکی از جزاير کارائيب ثبت شده و صاحبش
مهدی هاشمی رفسنجانی است منعقد کند ﺗا مشاور سياسی شرکت و ﺗوسط شرکت ثروت خانواده رفسنجانی که در مزارع پسته،
ﺗضمينی برای اجرای قرارداد نخست باشد .مشاورﺗی هورﺗون در لندن که به وسيله عباس ساختمان سازی ،اﺗومبيﻞ سازی و شرکتهای
استات اويﻞ بابت راه اندازی اين قرارداد مبلغی يزدی  ٣۴ساله اداره میشود ،پول را دريافت هواپيمائی خصوصی سرمايهگذاری کردهاند،
کند" )نقﻞ از نامه مدير مستعفی شرکت(.
اکنون به بيش از ميلياردها دﻻر بالغ شده است .
بيش از  ٢٠ميليون دﻻر به عنوان رشوه به
در
"
شاه
مهدی هاشمی رفسنجانی پسر "اکبر
اين خانواده بانفوذﺗرين خانواده ايران محسوب
ايشان پرداخته است.
مهدی هاشمی ولی با بی شرمی اين اسناد را که شرکت ملی شده نفت ايران دارای نفوذ فراوان میشوند.
در مطبوعات نروژ و بعدا در دادگاه نروژ بود و به ياری پدرش در فکر آن بود ﺗا شرکت "ﺗکيه" اضافه میکند :نفوذ علی اکبر رفسنجانی
برمﻼ شده بودند ،رد کرد .استات اويﻞ که  ٨٠نفت ملی ايران را با الهام از بانک جهانی و طی دو دهه اخير از ساير مقامات بيشتر بوده
متن ﺗحق ِ
در صد سهامش متعلق به دولت نروژ است ،در صندوق بينالمللی پول ،در ِ
ق سياستهای است .محسن رفسنجانی  ۴٣ساله يکی از
دادگاه ﺗائيد کرد که به مهدی هاشمی رفسنجانی اقتصادی نئوليبرالی در ايران ،به شرکتهای فرزندان او مسئول طرح دو ميليارد دﻻری
از طريق رابطش رشوه داده است ﺗا قرارداد را نفتی خصوصی متعلق به خانواده رفسنجانی و متروی ﺗهران ...ادامه در صفحه ۴

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ،به دست مردم ايران

،

شماره  –٢٠۵فروردين ماه ١٣٩۶

خانواده رفسنجانی...
و پسر  ٣٢ساله او ياسر رفسنجانی يک مزرعه
پرورش اسب را در لواسان اداره میکند که
هزار متر مربع آن يک ميليون دﻻر قيمت دارد.
مهدی رفسنجانی پسر  ٣۴ساله رئيس جمهوری
قبلی ايران که روابط او با شرکت نفتی نروژی
سبب حمله پليس به اين شرکت شد ،قبﻼ يکی از
روسای شرکت ملی گاز ايران بود.
ثروتهای ملی ايران سبب ﺗطميع شرکتها و
سرمايهگذاریهای خصوصی شده است .ايران
با يک ميليون و  ۶۵٠هزار کيلومتر مربع ،فقط
اندکی کوچکتر از آﻻسکا است ،با  ٩درصد
ذخيره نفتی و  ١۵درصد ذخيره گاز جهان و
اشتهای  ٧٠ميليون ايرانی به عنوان مصرف
کننده هر روز افزايش میيابد.
گ شبنامهای که ميان باندهای مافيائی
در جن ِ
رفسنجانی و احمدینژاد در اصفهان در سال
 ١٣٨۴درگرفته بود باند احمدی نژاد جزواﺗی
پخش کرد که در آن فهرستی است از پانصد
شرکت و موسسه داخلی و خارجی به عنوان
دارائیهای هاشمی و خانوادهاش وجود داشت .
در برابر نام هر يک از شرکتها ،آماری به
عنوان سرمايههاشان به ميليون دﻻر ذکر شده
بود .شرکت بهينهسازی سوخت)با ارزش
چهارصد ميليون دﻻر( ،شرکت استات اويﻞ)به
ارزش ﺗقريبی هشت ميليارد دﻻر( متعلق به
مهدی هاشمی ،فروشگاههای زنجيرهای
ريپابليک در سراسر جهان دارای چهارصد
شعبه در لندن ،نيويورک و پاريس)به ارزش
هفتصد ميليون دﻻر( و شرکت راه آهن شهری
ﺗهران)به ارزش يازده ميليارد دﻻر( متعلق به
محسن هاشمی و فروشگاه هاردوس لندن)به
ارزش حدود نه ميليارد دﻻر( به عنوان بخشی
از دارائیهای فائزه هاشمی و هتﻞ برجالعرب
دوبی)به ارزش يک ميليارد دﻻر( متعلق به
خانواده هاشمی و خانواده حاک م دوبی ،به
اضافه ساﻻنه حدود يک ميليارد دﻻر از محﻞ
فروش پسته از جمله دارائیهای خانواده
هاشمی ذکر شده است.
نشريه "بلوم برگ" در سال  ١٣٨٣نوشت:
"علی اکبر رفسنجانی امپراﺗوری مالی خود را
عﻼوه بر فرزندانش ،ﺗوسط اقوام ديگر خود نيز
اداره میکند .پسر عمويش ،احمدهاشميان مدير
عامﻞ شرکت ﺗوليد پسته رفسنجان است و اکثر
صادرات  ٧۶۴ميليون دﻻری پسته ايران
دردست وی قرار دارد.
احمد برادر بزرگتر او که اکنون بازنشسته شده
است ،مديريت مجموعه صنعتی سرچشمه،
بزرگترين معدن مس ايران را برعهده داشت .
محمود برادر ديگر رفسنجانی حاکم شهر قم بود
که واشنگتن ايران محسوب میشود .برادرزاده
او علی هاشمی  ۴٣ساله عضو کميسيون
انرژی است که بر سياستهای نفتی نظارت
دارد .برادر زن رفسنجانی ،محسن رفيقدوست
که راننده خمينی هنگام ورود به ايران بود،
سرپرستی بنياد مستضعفان ،بزرگترين سازمان
خيريه جهان را به عهده داشت.
اين بنياد که بر اساس مصادره اموال و
شرکتهای خارجيان و دوستان شاه ايجاد شده
بود ،يک سوم اقتصاد ايران را در دست داشت
و گفته میشود که هزينههای ﺗروريستهای
بينالمللی از طريق اين بنياد پرداخت میشده

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
است .اين بنياد هم اکنون  ١٢ميليارد دﻻر
سرمايه دارد.
خانواده رفسنجانی يک غول مافيائی مالی در
ايران است .اين خانواده برای غارت ايران
دست اقتصاددانان هوادار نئوليبراليسم
استعماری را در ايران باز گذارد ﺗا جاده غارت
ايران ﺗوسط بانک جهانی ،صندوق بينالمللی
پول و سازمان ﺗجارت جهانی را هموار کنند .
نئوليبرالی استعماری
انديشمندان
ای
دارودستهه ِ
ِ
ِ
در ايران نظير زيباکﻼمها که از مريدان و
مبلغان سياستهای رفسنجانی بودند و هستند
مورد حمايت هاشمی رفسنجانی بودند که
هوادار اسارت ايراناند .رفسنجانی با اجرای
سياستهای امپرياليستی در ايران موجی
"اصﻼحطلب" مشکوک زائيد که حاضر نيستند
در مقابﻞ امر و نهی امپرياليسم به ايران
ايستادگی کنند .زيرا اين ايستادگی به سياستهای
نئوليبرالی که سياست درهای باز برای فرار
ثروﺗهای مردم ايران است صدمه میزند و مانع
میشود که ايران به حلقه ممالک نيمه مستعمره
بدل شود .مرگ رفسنجانی ضربه سختی به
کسانی بود که میخواهند با امپرياليسم مصالحه
کنند و جبهه ياران وی را ﺗضعيف کرد .البته
هنوز مشتی فريب خورده و نادان سياسی هستند
که با شعارهای انحرافی به حمايت از اين
"اصﻼح طلب آزاديخواه" برخاستند و ﺗمام
ﺗجربه و واقعيات ﺗاريخ ايران را به مزبله
ﺗاريخ افکندند .با ﺗوسﻞ به دامان رفسنجانی و
باند وی نه دموکراسی به ايران میآيد و نه
آزادی .دموکراسی و آزادی ﺗنها برگور
رفسنجانیها قابﻞ بناست.

*****
بيانيه كنفرانس جهاني احزاب ...
انقﻼبات پرولتری در کشورهای امپرياليستی و
سرمايهداری بوجود آمده و در کشورهای
وابسته و مستعمره منجر به انقﻼبات
دموکراﺗيک مردم ﺗحت رهبری پرولتاريا و
زير پرچم انترناسيوناليسم در کشورهای وابسته
و مستعمره منجر گشت.
پيروزی انقﻼب اکتبر منتج به شکﻞگيری
احزاب کمونيستی جهانی و ايجاد انترناسيونال
کردن
کمونيستی با هدف از نو سازماندهی
ِ
پرولتاريا در دنيا و ﺗدارک و رهبری انقﻼب
جهانی ،گشت.
لنين و اسﺘالين  -رهبران انقﻼب سوسياليسﺘی
با استقرار اﺗحاد جماهير شوروی و ايجاد
سوسياليسم ،طبقه کارگر ،دهقانان ،زنان و
خلقها به پيشرفتهای ارزشمندی در زمينه-
های مادی و فرهنگی دست يافتند .در پی
صنعتی شدن سوسياليستی و برنامۀ اقتصادی
سوسياليستی ،مالکيت عمومی بر ابزارهای
ﺗوليد در روستاها ،کارگران به رفاه بيشتری
دست يافتند .برنامۀ اقتصادی سوسياليستی نقطۀ
پايانی برمناسبات ﺗوليد کاپيتاليستی و هرج و
مرج ميراث حاکم نظام کهنه نهاد.
ِ
طبقۀ کارگر به لحاظ فنی و ايدئولوژی طبقۀ
مترقی گشت .بيکاری از ميان رفت .در پی

صفحه ۴
برقراری سوسياليسم برابری زن و مرد نيز
پيشرفت کرده و زنان در مديريت و هدايت
کشور سهيم گشتند.
حمﻼت غضبناک امپرياليستها با ارادۀ آهنين
کارگران و خلقها که ديگر نمیخواستند برده
باشند ،خنثی شد.
آنها دربرابر قدرت سياسی و وحدت دولتهای
سوسياليستی شکست خوردند.
قانون اساسی سوسياليستی سال ١٩٣۶و
پيروزی بر درنده خويان فاشيست – نازی،
بسياری از کشورها را بسوی خود جلب نمود و
سرانجام به آزادی بسياری از کشورها و
استقرار نظام دموکراﺗيک خلقی انجاميد ،که از
دستاوردهای بزرگ خلقهای جهان بود.
انقﻼب سوسياليستی اکتبر ﺗا به امروز يکی از
رويدادهای ﺗاريخی بسيار پر اهميت همراه با
درسهای پرارزش زيادی برای مبارزات
ستم جهان بشمار می-
پرولتری و خلقهای ﺗحت ِ
رود.
انقﻼب سوسياليستی اکتبر به عنوان يک رويداد
ﺗاريخی عصر خود ،امروز از اهميت زيادی
بهرهمند میباشد.
انقﻼب کبير شوروی گواهی است بر آن که
انقﻼب ﺗنها آرزوی خلق نيست ،بلکه امری
است ممکن و ضروری ﺗا بر حکومت
بورژوازی چيره گشته و جامعهای نوين که در
آن " آنهايی که امروز هيچ محسوب میشوند،
همه چيز گردند" و دنيا را ﺗغيير بُنيانی دهند.
سالها پس از اين رويداد بزرگ ،ﺗضادهای
اساسی و نارسايیهای سرمايه داری وخيم ﺗر
گشت ،و اين درحالی است که نيروهای انقﻼبی
طبقۀ کارگر و خلق ها در سطح جهانی ُرشدِ
عينی نمودهاند.
ب اکثريت
با ﺗوجه به غارت ،استثمار و سرکو ِ
جامعه ،فقر و گسترش نابرابری ،جنگهای
غارتگرانه و چپاولگرانۀ امپرياليستی ،جنگ
های استثمارگرانه عدهای صاحبان سرمايه که
انگﻞ وار به غارت مشغول هستند ﺗا بيش از
پيش بر ميزان سرمايهشان افزوده شود ،نابودی
ﺗاراج از نوع
دسترنج و دستآوردهای کارگران،
ِ
نابودی محيط زيست ﺗوسط سامانه
استعمارنو،
ِ
ب
سرمايه داری...،موا رد نامبرده ،ايدۀ انقﻼ ِ
پرولتری را امری کامﻼ جايز و حائز اهميتﺗر
میکند.
دﻻيﻞ ضرورت انقﻼب امروز وزين ﺗر از
هميشه و شرايط مادی آن پيشرفتهﺗر از هر
زمان میباشند .گذار به يک نظام اجتماعی
جديد و بهتر ،ضرورﺗی ﻻزم و مبرم برای
طبقات استثمار و سرکوب شده ﺗوسط سرمايه-
داری است" .مشکﻞ آشکاری" که ﺗنها پيکار
مشترک ﺗودههای زحمتکشان و ستمديدگان ،
"پاسخ" آنرا خواهد داد.
شکست و فروپاشی شوروی و ديگر کشورهای
سوسياليستی ضربۀ بزرگی بود .سوسياليسم ،در
مرحلهای ،شکستی را متحمﻞ شد .اما شکستی
که نه دستآوردهايش را و نه ﺗﻼش برای رسيدن
به آن را بیارزش میکند .در حقيقت نه انقﻼب
اکتبر و نه سوسياليسم پرولتری ،بلکه خيانتِ
رويزونيسم و اپورﺗونيسم به منافع و آرمان های
طبقۀ کارگر موجب شکست شوروی گشت.
با وجود ﺗبليغات ضد کمونيستی بیامان،
استثمار سرمايهداری ...ادامه در صفحه ۵

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

،
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بيانيه كنفرانس جهاني احزاب ...
و بربريت امپرياليسم که ﺗنها فقر و
بدبختی،غارﺗگری و جنگها را میآفريند،
حياﺗش رو به زوال است.
بيداری سياسی طبقۀ
اکنون ما در عصر
ِ
کارگر ،خلقها و جوانانی ،که ديگر فشار و
يوغ ﺗحميلی سرمايهداری و امپرياليسم را
برنمیﺗابند ،هستيم .آنها در مسير مبارزه با
بحرانها ،استثمار ،نابرابری ،فقر ،ارباب
منشی ،دخالت و ﺗهاجم امپرياليسم گام بر می-
دارند.
در راستای رشد آگاهی ﺗوده ،مشخص میگردد
که اين روند نمیﺗواند ادامه يابد .در سرمايه-
داری آزادی وجود ندارد و نياز مبرمی به
اقتصادی ،
های
ِ
ﺗغييری بنيادی بر ويرانه ِ
زيستی موجود ،می-
اخﻼقی و محيط
اجتماعی،
ِ
ِ
ِ
باشد و میبايستی نقطۀ پايانی برجناياﺗی که
هزينۀ آن رنج انسانها است ،نهاد .نقطۀ پايانی
بر سلطۀ انحصارات سرمايهداری که در
ساختارش ﺗنها ﺗسليم و اطاعت برای "حداکثر
سود بُردن!" را میشناسد.
نقطۀ آغازين اين ﺗغيير بنيادين ،کسب قدرت
سياسی ﺗوسط پيشروﺗرين طبقۀ جامعه ،ﺗوسط
نيروی پيشگام در سياست ،عمﻞ ،فکر و
اخﻼق ،ﺗوسط پرولتاريای مدرن میباشد .با
ﺗوجه به نظريههای رويزيونيستی ،رفرميستی و
اپورﺗونيستی که دردناک ﺗرين شکست طبقۀ
کارگر را موجب گشتند ،ضرورت انقﻼب
پرولتری ،امروز بيش از هر زمان به عنوان
ﺗنها راه حﻞ و گزينۀ نهايی عليه استثمار و
سرکوب خلقها احساس میشود.
ق کنونی سرمايهداری در
بحران طوﻻنی و عمي ِ
سطح جهانی و رشد دامنۀ اين بحرانها در
آينده ،ثابت میکنند که سرمايداری مانعی
بزرگ در راه پيشرفت نيروهای مولدۀ جامعه
است و ﺗنها راه برای برون رفت از اين مانع،
انقﻼب است.
پرسش مبرمی که امروز طرح میشود آن است
که کدام گزينه انتخاب میشود؟ ديکتاﺗوری
انحصارات مالی و يا ديکتاﺗوری پرولتاريا؟
انقﻼب پيروزمندانۀ اکتبر نشان داد ،که طبقۀ
کارگر ﺗوانايی بدست گرفتن قدرت و رهبری
جامعه را بدون بورژوازی دارد .انقﻼب اکتبر
نشان داد که کمونيستها نقش ﺗعيين کنندهای را
میﺗوانند و میبايستی برعهده گيرند.
انقﻼب اکتبر به ما میآموزد که کمونيستها،
پرولتاريای آگاه و جوانان انقﻼبی ،میبايست
جوهرۀ اين انقﻼب را به عنوان آموزهها ،ﺗوش ۀ
ادامۀ مبارزات خود سازند .در مبارزات خــــود
با اپورﺗونيسم)فرصت طلبی( مرزبندی کرده،
از آن پرهيز جويند و پرولتاريای جهان را زير
پرچم مارکسيسم–لنينيسم متحد سازند.
اجازه دهيد صدمين سالگرد انقﻼب سرخ اکتبر
را در هر کشوری که هستيم ،متحد،مصمم و
رزم جويانه جشن بگيريم .از انقﻼب کبير اکتبر
فناناپذير عصر
بعنوان نماد رخدا ِد جاودانه و
ِ
معاصر ﺗجليﻞ به عمﻞ آوريم  .فرصت را مغتنم
جهانی
شمرده ،اهميت و جايگاه غيرقابﻞ انکار
ِ
ب پرولتری را برای ﺗغيير اساسی و بنيادی
انقﻼ ِ
جهان برجسته سازيم.
بيائيد در هر کجای جهان که هستيم آنگونه که
شايسته است صدمين سالگر ِد انقﻼب
سوسياليستی اکتبر را درسال  ٢٠١٧جشن
بگيريم و آن را پاس بداريم .در هرنقطۀ دنيا که

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
هستيم کارگران و کمونيستها و نيروهای
مبارز را با برگزاری مراسم سالگرد ،دعوت
به سمينارها ،ﺗجمعات و هر حرکت ﻻزم ديگر
سازماندهی کنيم و لزوم ضرورتِ کمونيسم،
بعنوان ﺗنها نيروی مقاوم و پايدار که ﺗوان متحد
ساختن نيروهای انقﻼبی و رهبری انقﻼب
سوسياليستی در جهان دارد ،را خاطرنشان
سازيم.
ما از همۀ فعالين سياسی سوسياليست ،اﺗحاديهها
و سنديکاها ،جوانان  ،زنان ،دهقانان ،سازمان-
ها و احزاب بومی و منطقهای کشورهای جهان
که بر سر اصول و مبانی اساسی ﺗوافق نظر
دارند ،دعوت میکنيم که به ما بپوندند ﺗا همگام
مشترک جهانی کمونيستها و
رزم
با هم،
ِ
ِ
های کارگری جهانی را با ﺗوانايی و
جنبش ِ
قدرﺗی بيشتر ،بازسازی و به پيش بريم.
اجازه دهيد ،يکصد سال پس از پيروزی
"حماسۀ ﺗ ُندَر آسای" شوروی به رهبری
بلشويکها ،بار ديگر باورمان و آرمانمان را،
که انقﻼب و سوسياليسم ﺗنها جايگزين و بديﻞ
مطمئن در برابر بربريت امپرياليسم است ،را
بيان داريم.
زنده باد انقﻼب کبيرسوسياليستی اکتبر!
زنده باد مارکسيسم – لنينيسم!
زنده باد پرولتايای جهان!
کيتو -اکتبر٢٠١۵
کنفرانس بينالمللی احزاب و سازمانهای
مارکسيست – لنينيست
)(IKMLPO
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توفان درتوييﺘر
Toufanhezbkar
حزب کارايران)توفان(
درفيس بوک
Toufan HezbeKar

سياست اقﺘصادي امپرياليسم ﺷرق...
حلزونی خويش ادامه می دهند .آنها هنوز
نتوانستهاند با رويزيونيسم ﺗسويه حساب کرده و
به شاهراه حقيقت بازگردند.
سياست ﺗوسعه طلبی ناﺗو به سمت شرق و
بلعيدن ﺗک ﺗک اين کشورها و محاصره روسيه
ی ﺗضعيف شده ،نشان می داد و می دهد که
برخﻼف ﺗبليغات کسانی که از دانش مبارزه
طبقاﺗی دست شسته اند ،هدف امپرياليسم غرب
نابودی "سوسياليسم واقعا موجود")بخوانيد
رويزيونيسم حاکم و سرمايه داری دولتی( و
ايجاد "صلح پايدار" نبود ،بلکه ﺗجزيه
فدراسيون روسيه ،دست يابی به مواد اوليه و

صفحه ۵
سرزمينهای وسيع اين کشور بود .اين ﺗضاد
ميان امپرياليستها که دائمی و پايدار است ،خود
را به بهترين وجهی در نزاع ميان روسيه و
آمريکا نشان می دهد .سياست ﺗجزيه فدراسيون
روسيه به ﺗضعيف سياسی روسيه منجر شده و
نفوذ امپرياليستهای غرب را در ممالک مجاور
روسيه افزايش داده است .ما با اين وضعيت از
جمله در ممالک بالتيک ،گرجستان و آذربايجان
که همه قربانيان سياستهای نئوليبرالی اقتصادی
سرمايه داری هستند روبرو هستيم .اين ﺗوسعه
طلبی امپرياليسم غرب که بر اساس ﺗوازن جديد
نيروها صورت می گيرد ،مغاير موافقتنامه
های ميان سوسيال امپرياليسم شوروی
گورباچفی با امپرياليستهای غرب پيرامون حفظ
وضع بعد از ﺗوافق بود .ولی از چه وقت ﺗا حاﻻ
قرار بوده است که با ﺗغيير زور و ﺗوان و
قابليتهای يک طرف ،وفاداری به موافقتنامه
های روی کاغذ از اعتبار ابدی برخوردار
باشند؟
امپرياليسم غرب با اين آگاهی يوگسﻼوی را
ﺗجزيه نمود ،به ليبی دست اندازی کرد ،عراق
را به اسارت در آورد و سرانجام با سياست
ﺗهاجمی و افسار گسيخته و مغرورانه خويش در
امور داخلی کشورها دخالت کرد و فاجعه
سوريه را به بار آورد ﺗا از نفوذ امپرياليسم
ﺗضعيف شده روسيه در مولداوی ،اوکرائين و
دريای مديترانه و خاورميانه به کاهد .محاصره
اقتصادی روسيه و ﺗحقير اين کشور به عنوان
قدرت درجه دوم و ﺗحريکات مرﺗب عليه آنها
سرانجام نتوانست امپرياليسم روسيه را به زانو
در آورد .در اين مدت امپرياليسم روسيه
ﺗوانست قدرت نظامی خويش را افزايش دهد و
بر وضعيت اقتصادی و سياسی خويش غلبه
کند .امپرياليسم روسيه از موضع ضعف بارها
به امپرياليسم آمريکا و غرب پيشنهاد کرده است
که وی را در مسايﻞ جهانی به بازی بگيرند و
به اقدامات "خودسرانه" دست نيازند .آنها برای
نمونه به سازش در مورد قرارداد هسته ای
ايران اشاره می کنند و فاجعه سوريه را
محصول زورگوئی آمريکا و عدم ﺗوافق آنها با
روسيه عنوان می کنند .اين رقابت و ﺗبانی در
عرصه جهانی ادامه دارد و در داخﻞ اروپا نيز
به جبهه بندی ميان ممالک اروپائی منجر شده
است .ممالکی که زير سلطه روسيه در گذشته
قرار داشتند نظير لهستان و جمهوری های
بالتيک از متحدان دست به سينه آمريکا و
خواهان ﺗشديد ﺗضاد با روسيه و مقاومت در
مقابﻞ اين کشور هستند ،در حاليکه ممالک
غرب اروپا از جمله اﺗريش ،يونان ،و محافﻞ
قدرﺗمندی در آلمان و ايتاليا از نزديکی و
همکاری با روسيه صحبت می کنند .دوری
جغرافيائی آمريکا از اروپا موجب شده که
بيشتر ممالک غرب اروپا از اين سياست صدمه
ببيند.
در شرايط کنونی کشور روسيه ،امپرياليسم
ﺗضعيف شده است که می کوشد از زمين
برخيزد .اين امپرياليسم خواهان ﺗبانی و رقابت
با آمريکاست و در شرايط کنونی برای وی
جنبه ﺗبانی اهميت دارد ﺗا بتواند نفس ﺗازه کند .
اين امپرياليسم برای مقابله با نيروی افسار
گسيخته و ﺗهاجمی امپرياليسم غرب خود را به
امپرياليسم چين نزديک می کند ﺗا با همکاری
با اين امپرياليسم ...ادامه در صفحه ۶
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سياست اقﺘصادي امپرياليسم ﺷرق...
جديد نوخاسته بتواند در مقابﻞ قدرت عظيم
اقتصادی ،سياسی و نظامی آمريکا مقاومت
کند .خطری که اکنون صلح جهانی و حقوق
ملتها را ﺗهديد می کند از جانب روسيه و چين
نيست از جانب امپرياليستهای غرب به
رهبری امپرياليسم آمريکاست .اين وضعيت
است که بايد مبنای ﺗحليﻞ مشخص از شرايط
مشخص قرار گيرد.
امپرياليسم نوبرخاسته چين که با نقاب
سوسياليسم مانند روش خروشچف به ميدان
آمده است و سرمايه داری را در چين با نقاب
سوسياليسم مستقر ساخته و به صدور سرمايه
به جهان مشغول است ،ﺗکيه سياستهای خويش
را بر رشد اقتصادی قرار داده و محتاطانه به
پيش می رود و می خواهد در ﺗمام زمينه ها
عقب ماندگی های اقتصادی ،علمی ،نظامی و
سياسی خويش را نسبت به غرب جبران کند.
امپرياليسم چين با اساﺗيد مکتب اقتصادی نئو
ليبرالی به مشاوره نشستند و سياستهای
استثماری آنها را با نقض حقوق کارگران و
ﺗشديد درجه استثمار آنها و ميدان دادن به
مالکيتهای خصوصی متحقق گردانيدند.
سياست نئو ليبرالی اقتصاد دانان مکتب
شيکاگو پايش در سرزمين چين نيز باز شد و
هر روز گسترش بيشتری می يابد .دولتمردان
چين ﺗﻼش وافر دارند از درگيريهای رويارو
با امپرياليسم قدرﺗمندﺗر غرب خودداری کنند و
به برنامه درازمدت برای ﺗسلط سياسی خويش
دست بزنند .بروز ﺗصادمات زودرس جهانی
در شرايط مشخص کنونی به نفع امپرياليسم
چين نيست .نفوذ آنها در سراسر جهان به ويژه
در آفريقا کامﻼ مشهود است .اين امپرياليسم
نيز خواهان ﺗبانی و رقابت با آمريکاست،
زيرا در بسياری زمينه های با آنها منافع
مشترک دارد .ذخاير ارزی بيليون دﻻری چين
نوعی روابط همسرنوشتی ميان دو کشور
ايجاد کرده است .ولی نفوذ چين در آفريقا که
بر بسياری منابع اوليه با سياستهای ﺗوسعه
اقتصادی صنايع زيربنائی دست يافته است و
يا ساختمان ﺗنگه نيگاراگوئه در قاره آمريکا
که به موازات ﺗنگه پاناما ﺗوسط چين ساخته
می شود ،موجبات نگرانی امپرياليسم آمريکا
وژاپن را فراهم کرده است .سياست نوين
امپرياليسم آمريکا در ﺗسليح ژاپن ،ﺗحريکات
عليه کره شمالی ،ﺗکيه بر منافع راهبردی اين
امپرياليسم در اقيانوس آرام که آنرا برای
حريم امنيت خود مهم جلوه می دهد و خود را
بخشی از ممالک اين منطقه جا می زند برای
مقابله با چين انتخاب شده است .امپرياليسم
غرب با ﺗجاوز به عراق و ليبی ،دخالت در
امور داخلی آفريقا در نيجريه ،نيجر ،مالی،
سومالی ،سودان و  ...محاصره اقتصادی
ايران ،دست امپرياليسم شرق را از منابع نفت
و گاز آفريقا و خاورميانه کوﺗاه کرد و چين را
ﺗحت فشار قرار داد و اين امر خود موجبات
نزديکی روس و چين را ﺗسريع کرد .روسيه
مصمم است منابع سوختی چين را از طريق
نفت و گاز خويش ﺗامين کند.
چين می خواهد به مقابله با ﺗحريکات آمريکا
در جنوب شرقی آسيا بپردازد .آمريکا در
جنوب شرقی آسيا در پی ايجاد جبهه مشترکی
از ممالک استراليا ،نيوزلند ،فيليپين ،اندونزی،

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
سنگاپور ،کامبوج ،ويتنام ،ميانمار و ...است
که آنها را حتی با ﺗحت فشار قرار دادن ،انجام
کودﺗا در اين کشورها ،ﺗشديد ﺗضادها و ﺗکيه
بر اختﻼفات آنها با چين ،به مواضع خويش
بکشاند و آنها را بر ضد چين بسيج کند .چينی
ها برعکس ﺗﻼش دارند با نزديکی به کره
جنوبی ،ميانمار ،جزيره ﺗايوان ،هند و پاکستان
و ...اين دسيسه های امپرياليسم ﺗوسعه طلب و
مهاجم آمريکا را خنثی کنند .يک مبارزه
ديپلماﺗيک گسترده در اين منطقه آغاز شده
است .با ﺗوجه به اين وضعيت سياسی در
منطقه است که بايد ﺗﻼشهای چين و روسيه را
در زمينه ايجاد يک جبهه وسيع ضد ﺗجاوز و
دخالت از جانب امپرياليسم غرب به رهبری
امريکا ارزيابی کرد .اين اقدامات گرچه که در
کادر ﺗبانی و رقابت با امپرياليسم غرب
صورت می گيرند ،ولی در شرايط مشخص
کنونی که مانعی در مقابﻞ ﺗهاجم وحشيانه و
لجام گسيخته امپرياليسم آمريکا ايجاد می کنند،
مثبت اند و امکان بروز جنگ را به ﺗاخير می
اندازند و اين به نفع خلقها و ممالک جهان
است .اين امر دست ما را باز می گذارد ﺗا با
شعار صلح طلبی و ايجاد جبهه وسيعی از
صلحجويان جهان ،جبهه وسيع ضد جنگ در
سراسر جهان ايجاد کنيم و زمينه روانی
دستيازی به جنگ و ﺗجاوز را کاهش دهيم.
مبارزه برای صلح در جهان هرگز نافی
مبارزه طبقاﺗی برای کسب قدرت سياسی در
هر کشور معين نيست .ولی مبارزه با سياست
ﺗهاجمی امپرياليسم ﺗوده مردم را عليه آنها
بسيج کرده و به ممالک مستقﻞ و مترقی و يا
انقﻼبی امکان ﺗنفس و ﺗقويت خويش را می
دهد و دامنه فعاليت امپرياليستها را محدود می
نمايد .ﺗمام اين مقدمات مثبت بايد در خدمت
ايجاد شرايط مناسب در عرصه داخلی و
خارجی برای کسب قدرت سياسی از جانب
کمونيستها قرار گيرد.

*****
سانسور و اخﺘناق سازمانيافﺘهی...
حذفيات نظارت کامﻞ میکنند و يا به "مديريت
محتوی" مشغولند و کارمندان را آموزش می-
دهند ﺗا بتدريج انگيزه و احساسات ﻻزم و حس
ششم را برای انجام مميزی به دست آورند.
هيچکدام از اين اقداماﺗی که آنها میکنند ،جنبه
قانونی و مبنای حقوقی ندارد .اقدامات آنها
خودسرانه و غيرقانونی است .هيچکس نمی-
داند ﺗصوير عريان چگونه ﺗعريف شده است.
آيا میشود آثار زيبای هنری در مجسمهسازی
و يا نقاشی را به عنوان "اثر عريان" حذف
کرد؟ آيا میشود سربريدن را ﺗا زمانی که به
نفع داعش است و از آن استفاده ﺗبليغاﺗی برای
ايجاد هراس ،رعب و وحشت میکند و بخشی
از سياست راهبردی جنگ روانی آنهاست،
مجاز دانست و بعد از  ۶سال که شکست
سياست امپرياليستها در سوريه روشن شده و
داعش وظيفهاش را به انجام رسانده و ﺗاريخ
مصرفش در سوريه به پايان رسيده است،
ﺗصاوير جنايات داعش را که ﺗوسط ممالک
ناﺗو فربه شدهاند حذف کرد و مانع شد که

صفحه ۶
داعش افشاء شود؟ عمال فيسبوک "اﺗهام و
دروغ" را حذف میکنند .ولی روشن نيست
چه مفهمومی از نظر اين "مناديان آزادی و
دموکراسی" "اﺗهام" و يا "دروغ" است.
روشن است که افشاء جنايات امپرياليسم و
صهيوينسم از نظر ارﺗجاع جهانی "اﺗهام"
محسوب میشود و حال اين عده سانسورچی
گلوبال يک قيچی همه فن حريف پيدا کردهاند
که هرآنچه مورد پسندشان نيست سانسور
کنند.
در برلين برای  ۶٠زبان خارجی از جمله
فارسی کارمند استخدام کردهاند .اين کارمندان،
کارمندان عادی نيستند و بايد در سانسور و
آزادی فيسبوک
جنايات ضد دموکراسی و
ِ
سالم
و
وجدان
با
سهيم شوند .هيچ ايرانی
ِ
شاغﻞ در اين شرکت ،نمیﺗواند وظايفی را که
به عهده گرفته است با نياز به دريافت کار و
کسب شغﻞ ﺗوجيه کند.
در اين مرکز دو نوع گروه ايرانی
خودفروخته رخنه کردهاند .يا مستخدم
بﻼواسطفه فيسبوک هستند و ﺗوسط مسئوﻻن
استخدامی با همان شرايط بازجوئی و شيوه
ﺗفتيش عقايد استخدام شده و مورد اعتمادند و
يا گروههای سياسی خودفروخته ايرانی و حتی
عوامﻞ جمهوری اسﻼمی هستند که در اين
ﺗشکيﻼت رخنه کردهاند و با سازماندهی از
درون و بيرون در پی حذف مخالفان و
سازمانهای سياسی مترقی و انقﻼبی ايران
هستند .دارودسته حزب کمونيست کارگری و
عمال کردهای ناسيونال شونيست هوادار
صهيونيسم و ﺗجاوز به ايران از جمله اين
ايرانيان هستند .با اشاره آنها و بسيج نوچه-
هايشان ،دستگاه سانسور فيسبوک افشاءگران
اين جريانها را ﺗحت فشار میگذارد ﺗا
عکسهای لخت "انقﻼبی" رهبران فاسد و
مريدان منصور حکمت را از آلبوم ﺗصاوير
خود حذف کنند و يا از افشاء رهبران ناسيونال
شونيست کرد که با اسرائيﻞ "جيک و پيک"
دارند خودداری نمايند .آنها ﺗصاوير دختران
سوخته ويتنامی ﺗوسط بمبهای ناپالم آمريکائی
را ﺗصاوير شهوتانگيز و عريان جا میزنند.
ماموران رژيم جمهوری اسﻼمی نيز که در
اين جبهه واحد با حزب کمونيست کارگری
همکاری میکنند ،ﺗصاوير گورخوابان را در
ايران به عنوان ﺗصاوير مشمئز کننده که
موجب جريحهدار شدن وجدان انسانها می-
شود ،ﺗصاوير ناراحت کننده و ناخوشآيند
قلمداد کرده و از فيسبوک خواهان حذف آن
میشوند .اين قصه دارد سردراز پيدا میکند.
جاسوسان حزب کمونيست کارگری که در اين
کميسيون مشورﺗی برای سانسور نشستهاند ﺗا
به آن حدی پيش خواهند رفت که به جز عمال
خودشان سايرين را به ياری اسرائيﻞ و فيس-
بوک از صفحات فيسبوک با پروندهسازی
حذف کنند با اين ﺗصور واهی که گويا می-
ﺗوانند افکار صهيونيستی ،هانتيگتونی و ضد
اسﻼمی و ضد ايرانی خويش را به ﺗنهائی در
عرصه فيسبوک با دست حمايت "زاکربرگ"
بتازانند و ﺗبليغ کنند .فيسبوک در پی آن ا ست
که ﺗنها مطالبی را که در جهت حمايت از
امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم هستند ،رواج
دهد و به شستشوی مغزی دست بزند.
کارمندان فيسبوک ...ادامه در صفحه ٧

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

،

شماره  –٢٠۵فروردين ماه ١٣٩۶

سانسور و اخﺘناق سازمانيافﺘهی...
چه به صورت مستقيم و چه آنها که از طريق
شرکتهای خصوصی برای انجام وظيفه
سانسور و ﺗوزيع دروغ استخدام میشوند،
فرقی با عوامﻞ سرکوب در رژيمهای حاکم و
يا جاسوسان امنيتی آنها ندارند.
راديوی آلمانی دويچه وله)موج آلمان( در
چارچوب نزاع امپرياليستها سند زير را در
افشاء فيسبوک و نقشی که به انجام میرساند
منتشر کرده است .يک نگاه به اين گزارش و
سند نقش سانسور امپرياليستی و حمايت
صهيونيستی نشان میدهد که هرآنچه مطابق
ميﻞ صهيونيستها و امپرياليستها نيست از
صفحه فيسبوک حذف میشود .امروز
ويتنامیها هستند و فردا فلسطينیها و سپس
ايرانیها.
"انﺘقاد روزنامه نروژی از زاکربرگ ،مدير
نروژی
روزنامه
سردبير
فيسبوک
"آفﺘنپسﺘن" ،مارک زاکربرگ را به سوء

صفحه ٧

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
اسﺘفاده از قدرت مﺘهم کرده است .علت اين
اعﺘراض حذف عکسی از جنگ ويﺘنام در
يکی از مطالب اين روزنامه در فيسبوک بوده
است.
نامه اسپن اگيﻞ هانزن ،سردبير روزنامه
نروژی "آفتنپستن" ) (Aftenpostenکه در
وبسايت اين روزنامه منتشر شده است اينگونه
آغاز میشود» :مارک زاکربرگ عزيز ،من
در فيسبوک ﺗو را دنبال میکنم ولی ﺗو من را
نمیشناسی«.
او در اين نامه نگرانی خود از گستره قدرت
بزرگترين شبکه اجتماعی و سرخوردگی و
خشم از ﺗصميمات فيسبوک را ابراز کرده
است .هانزن در اين نامه مارک زاکربرگ را
"بزرگترين ناشر جهان" خوانده و معتقد است
که او از قدرت خود سوء استفاده میکند.
علت نوشتن اين نامه گزارش آنﻼينی است که
روزنامه "آفتنپستن" بر صفحه خود در
فيسبوک منتشر کرده بود .ﺗصوير اول اين
مطلب که به عکاسی جنگ پرداخته ،عکس
شناخته شده ای از جنگ ويتنام بود که کيم
فوک ،دختر بچه ای ويتنامی را در حال فرار
پس از يک حمله با ناپالم نشان میدهد.
اما ﺗمرکز فيسبوک ﺗنها بر روی برهنه بودن
دختر بچه حاضر در عکس بوده است .شبکه
اجتماعی فيسبوک در يک ايميﻞ به روزنامه
نروژی اخطار داده و از آنها خواسته بود که
عکس را حذف يا شطرنجی کنند .پس از
اعتراض عمومی نويسندگان اين روزنامه،
گردانندگان فيسبوک امکان ارسال مطلب از
حساب کاربری روزنامه در فيسبوک را
مسدود و عکس را حذف کردند.
هانزن در نامه سرگشاده خود در انتقاد از

ﺗصميم فيسبوک نوشت» :با وجود اينکه من
سردبير بزرگترين روزنامه نروژ هستم
متوجه شدم که ﺗو )مارک زاکربرگ( امکان
ﺗصميمگيری های
در
محدوديت
ايجاد
ﺗحريريه ای من را داری«.
بر اساس قوانين فيسبوک ﺗفاوﺗی ميان عکس
ﺗاريخی جنگ و پورنوگرافی کودکان وجود
ندارد .عکس مورد بحث از جنگ ويتنام نقش
به سزايی در شکﻞگيری بحث های انتقادی
درباره عمليات ارﺗش آمريکا در جنوب شرقی
آسيا داشت.
هانزن خطاب به زاکربرگ مینويسد» :از
نظر من ،ﺗو از قدرت خود سوء استفاده
میکنی .برايم باورش سخت است که درباره
اين ﺗصميم زياد فکر کرده باشی«.
"دويچه وله"

*****
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اوضاع -بخش نخست به کنگره پنجم حزب کار ايران.
جهان

سياست اقﺘصادی امپرياليسم
ﺷرق و جبههاش
امپرياليسم روس بعد از فروپاشی ،مورد
هجوم سرمايه های مالی امپرياليستهای غرب
قرار گرفت و مدﺗها به بحران درونی دچار
بود .امپرياليستهای غرب به داخﻞ ﺗمام اقمار
ابر قدرت سوسيال امپرياليسم شوروی نفوذ
کردند و ﺗوانستند آنها را به سمت خود جلب
کنند .آنها در همين دوره سياستهای نئو
ليبرالی اقتصادی سرمايه داری "بازار آزاد"
ِ
را به روسيه و اقمار سابقش ﺗحميﻞ کردند و
دست سرمايه داران روسی و بومی اين
کشورها و متحدان خارجی آنها را در غارت
دسترنج پرولتاريای روسيه و پرولتاريای
ممالک اروپای شرقی باز گذاردند .ﺗتمه حقوق
کارگران در اين ممالک بر باد رفت و امر
خصوصیسازی ها با پشتکار به پيش برده
شد.
احزاب رويزيونيستی در اين کشورها يا منحﻞ
شدند و يا به صورت سوسيال دموکراﺗهای بی
رنگ و بو به زندگی ...دامه در صفحه ٥
نشانی پست الکترونيکی

سانسور و اخﺘناق سازمانيافﺘهی مافيائی در
ﺷبکه مجازی
ما در شماره قبﻞ ﺗوفان در مورد شيوههای مدرنی که برای سانسور و افکارعمومی
سازی به کار میبرند ،نوشتيم و حال همان برداشت را با اسناد جديدی که به دست آمده
است کامﻞ میکنيم .بر اساس اسنادی که منتشر شدهاند در شهر برلن در آلمان فدرال که
شهری جهانی بوده و در آن مليتها با زبانهای گوناگون در مرز شرق و غرب ،شمال و
جنوب زندگی میکنند ،يک شرکت خصوصی برای محلی به نام "مرکز ﺗلفن" کارمند
استخدام میکند .آنها که به استخدام درآمدهاند هنوز نام شرکت را درست نمیدانند ،زيرا
همه چيز بر اساس فرمان از باﻻ ،مخفيانه ،با بازرسی و نظارت کامﻞ صورت میگيرد.
برخی آنرا "مديريت محتوی")اختراع مفهوم جالبی برای سانسور است که محتوی را
مديريت میکند-ﺗوفان( و برخی ديگر آنرا "آشغالزدائی ديجيتالی" مینامند .اگر به
زبان قابﻞ فهم برای همه صحبت کنيم همان اجرای "آزادانه و بدون قيد و شرط"
سانسور است .وظيفه اين عده اين است که آزادانه و به صورت دموکراﺗيک و بر اساس
اصﻞ عرضه و ﺗقاضا ،سفارشات از خارج دريافت کنند و در خدمت شرکت سفارش-
دهنده به آنها ،که مشتريشان محسوب میشود ،صفحات مجازی متعلق به اين شرکت را
از ﺗبليغات و مسايﻞ نامطلوب و مضر برای اين شرکت ،مرﺗب ﺗصفيه و پاک کنند .از
جانب اين شرکت خصوصی يک کميسيونی مسئول پاکسازی ﺗارنمای معيينی می گردد
ﺗا مسايﻞ مشخص "نامربوط" و "نامطلوب" را در اين ﺗارنما حذف کند  .شرکتی که در
آلمان برای اين منظور به وجود آمده و فعاليت میکند ،ﺗحت عنوان "آرواﺗو")(Arvato
ت خدماﺗی که در واقع خدمات برای سانسور ارائه میدهد،
مشهور گشته است .اين شرک ِ
دختر انحصار رسانهای صهيونيستی "برﺗلزمن") (Bertelsmannمیباشد .اين
ت
شرک ِ
ِ
شرکت خصوصی از طرف شرکت فيسبوک مامور است که در خدمت اين شرکت،
مخالفان" ،ﺗروريستها"" ،ناراضيان"" ،خرابکارها"" ،آنارشيستها"" ،ناقضان
معيارهای عمومی اخﻼقی" و ..را بدون اينکه دستهای فيسبوک آلوده شود ،پاک کند .از
اين بدﺗر ﺗﻼش کند ﺗا در پس نامهای مستعار ،هويت واقعی اعضاء فيسبوک را پيدا کند
و احتماﻻ برايشان پرونده سازی نمايد و يا اين اطﻼعات را ،به دست از ما بهتران
برساند .اين اقدام فيسبوک که کار رسمی پليس آلمان را انجام میدهد از نظر قانون
آلمان ممنوع است ،ولی پليس آلمان و دستگاههای قضائی صدايشان در نمیآيد .در اين
شرکت ﺗا کنون بيش از صد نفر برای سانسور استخدام شدهاند .شرايط استخدام چيست و
وظايف کارمندان اين شرکت بر مبنای کدام ضوابط و قانون است ،کسی نمیداند .ﺗنها
نفس ﺗصور از فعاليت اين شرکت و سبک کارش ،اعمال پنهانکارانه و روشهای شبهه-
ِ
برانگيزاش که به دستگاهی مخوف و مافيائی شباهت میيابد ،در بيننده ايجاد رعب و
سری
وحشت میکند .اخباری که از درون اين شرکت به بيرون درز کرده است بسيار ّ
است و کارمندانش حق ندارند در مورد وظايف و کارشان در بيرون صحبت کنند .آنچه
بايد حذف شود را مقامات باﻻﺗر در اختيار کارمندان میگذارند و آنها را موظف میکنند
در فيسبوک جستجو کرده ﺗصاوير "هولناک و مشمئز کننده" و روابط جنسی با کودکان
و ﺗصاوير آلت ﺗناسلی ،سربريدن و شکنجه و ﺗصاوير عريان و اظهارات "دروغ" و
ادعاهای "کاذب"" ،ﺗوهين" و "اﺗهام" را حذف کنند .مديران سانسور ملغمهای از
راست و دروغ ،اقدامات ﺗوجيهگرانه و نيات شوم را در دسترس اين عده قرار میدهند
ﺗا به وظايف خويش عمﻞ کنند .مديران خود بر اين  ...ادامه در صفحه ۶
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صفحه ﺗوفان در شبکه جهانی اينترنت.
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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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