
 

با ) توفان(پنجمين کنگره حزب کار ايران
  موفقيت برگزار شد

با حضور ) توفان(، پنجمين کنگره حزب کار ايران١٣٩٥در سال در ماه ارديبهشت   
اين بار در اين کنگره رفقائی . هياتهای نمايندگی در شرايط مخفی برگزار شد

برای نخستين بار در اين ) توفان(حضور داشتند که بعد از وحدت با حزب کار ايران
  .می افزودند کنگره شرکت کرده و به بارآوری اين کنگره

کنگره با يک دقيقه سکوت در احترام به جانباختگان توفانی و همه شهدای راه آزادی 
  ٣ ادامه در صفحه... .و استقالل ايران و رهروان راه سوسياليسم آغاز به کار کرد

                                                                                                                                                                                                                
  پيام به کارگران ايران  )توفان(مستخرج از مصوبات کنگره پنجم حزب کار ايران

بهترين درودهای خود را برای کارگران ) توفان(پنجمين کنگره حزب کار ايران
بارز انقالبی ايران که پرچمدار مبارزات دموکراتيک و ضد نئوليبراليستی در م

  .ايران هستند، ارسال می دارد
ما می بينيم که شما . ما شاهد مبارزه روز افزون انقالبی و خستگی ناپذير شما هستيم

در زير سلطه سرکوب رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی برای کسب حقوق و 
خود، به مبارزه بدون ترس از پيگرد، زندان و شکنجه ادامه می نيل به مطالبات 

سرکوب، زندانی و شکنجه شما ) توفان(پنجمين کنگره حزب کار ايران. دهيد
  ۴ادامه در صفحه  ...                       توسطکارگران و فعاالن کارگری را 

 پالتفرم کمونيستی   )توفان(ار ايرانبه پنجمين کنگره حزب ک پيام رفقای کمونيست ايتاليا
  برای حزب کمونيست پرولتاريای ايتاليا

  رفقای گرامی،   ) توفان(به حزب کار ايران 
داريم  و  حزب کار ارسال می ۵ما درودهای گرم و برادرانه خود را به کنگره 

  . برای رفقا و هيات نمايندگان شرکت کننده آرزوی موفقيت داريم
ز مارکسيسم لنينيسم، در مقابله با رژيم  وحشی  و سرمايه داری حزب شما در دفاع ا

جمهوری اسالمی ايران، در ايستادگی در مقابل تهديدات امپرياليسم آمريکا و 
صهيونيزم اسرائيل، در دفاع قاطع از حقوق کارگران و دانشجويان و زنان ايران، 

نقالب پرولتری در در مبارزه برای سرنگونی حکومت مذهبی با دورنمای پيروزی ا
  . ايران و تاثير آن بر جهان، نمونه الهام بخشی از شهامت و استواری است

امروز در همه جهان امپرياليستی و سرمايه داری، کارگران و ستمديدگان با تهاجمی 
شرايط اقتصادی و سياسی کارگران و  توده .  ارتجاعی و سبعانه روبرو هستند

    .زحمتکش بمراتب بدتر شده است
مباره بر . همزمان، تضاد بين قدرتهای امپرياليستی و سرمايه داری تشديد می شوند

سر کسب بازار و  مواد خام و منطقه نفوذ، و بر سر تضعيف سلطه آمريکا باعث 
ايجاد خطر تجاوز امپرياليستی و جنگ، و تجديد تسليحات، نظامی گری، دخالت، و 

  .ودفشار بر مردم و کشورهای ستمديده  می ش
  ۴ ادامه در صفحه ...در اين وضعيت، خشم و نگرانی توده های ستمديده  

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

  همدهفســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۶ آوريلـ ١٣٩۵ماه   خرداد١٩۵ماره ـش

 

     
  وفانت    ديای جهان متحد شويتارلروپ

  
  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

مستخرجی از گزارش سياسی 
به ) توفان(حزب کار ايران

.کنگره پنجم حزب کار   اوضاع جهان  بخش نخست 
  تضادهای جهان ما

رشد و تکامل جوامع تاريخ بشريت تاريخ 
مبارزه . ه طبقاتی استمبارزبشری، تاريخ 

طبقات که دارای منافع متضاد گوناگون اند 
بطور عمده در عرصه سياسی صورت می 

اين مبارزات سياسی در جهان است . گيرد
که جهت تحول و سيمای سياسی کنونی 

نظر مارکسيست ه ب. جهان را ترسيم می کند
که بيانگر  ،آن تضادهائی در جهان ،لنينيستها

و شناخت نسبت به آنها وضعيت فعلی بوده 
به کمونيستها ياری می رساند تا روند 

  ׃تحوالت را بهتر بشناسند عبارتند از
تضاد ميان طبقه کارگر و بورژوازی در 

عنوان تضاد ه تمام جوامع سرمايه داری ب
  .کار و سرمايه

  .تضاد ميان خلقهای تحت ستم و امپرياليستها
اين دو تضاد، دو تضاد دورانساز کنونی 

  .ان هستندجه
در عين حال بايد از تضاد ميان ممالک 

تضاد انحصارات يعنی از امپرياليستی و 
ميان خود، برای ... کنسرنها، کارتلها و

در عرصه رقابت شدن  هبلعيدن و نه بلعيد
اين تضاد ها در مجموع . نام بردانحصاری 

چهره جهان کنونی را ترسيم و رويدادهای 
در دهه اخير  .جهان را قابل فهم می سازند

تغييری در ماهيت تضادهای جهانی داده 
  .    نشده است

به نظر حزب ما تضاد عمده در جهان تضاد 
 ٢ ادامه در صفحه... خلقهای تحت ميان 



   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  خرداد –١٩۵شماره      ،   
ستم و امپرياليسم و صهيونيسم متجاوز است که  ...اوضاع جهان

مبارزه ضد استعماری و  به اشکال گوناگون در
ضد امپرياليستی و استقالل طلبانه مردم جهان 

  . تجلی می نمايد
امپرياليستهای غرب پس از فروپاشی شوروی   وضعيت سياسی مشخص کنونی جهان

ز چنگ خروشچفی و خالص شدن موقت ا
رقابت رقيب، برای تقسيم مجدد مناطق نفوذ از 
يک سو، به تحکيم مواضِع واحد خود پرداختند و 

  .از سوی ديگر به جان هم افتادند
وجود اين تضادها شکل خويش را در گسترش 
پيمان نظامی ناتو به سمت شرق، تسلط بر 
آذربايجان، گرجستان، آسيای ميانه، تجزيه 

تجاوز به کرائين و دخالت در اويوگسالوی، 
عراق و افغانستان، ليبی و در سوريه بروز می 

آمريکای التين و بويژه آفريقا نيز به . دهد
. عرصه درگيری های امپرياليستی بدل شده اند

در حالی که دخالت امپرياليستی در آمريکای 
التين در شکل کودتا، خرابکاری، ايجاد تزلزل و 

ه جانبه تنش، محاصره اقتصادی و تقويت هم
اپوزيسيونهای خودفروخته بروز می کند، در 
آفريقا شکل اين دخالت حضور نظامی و 
سرکوب مستقيم و ايجاد درگيری های منطقه ای 

جنگهای نيابتی جای جنگهای جهانی را . است
در شرايط کنونی برای حل بحرانهای سياسی و 

  .اقتصادی در وضعيت کنونی گرفته است
در جنوب شرقی آسيا امروز امپرياليسم چين 

چين به دومين قدرت بزرگ . سربلند کرده است
اقتصادی جهان بدل شده که از مناطق نفوذ 
اقتصادی و سياسی فراوانی در آسيا، آفريقا و 

امپرياليسم چين . آمريکای التين برخوردار است
به آهستگی در سراسر جهان عمدتا نفوذ 
اقتصادی خويش را گسترش می دهد و سياست 

. اطانه ای را در اين عرصه اتخاذ کرده استمحت
تالش اين امپرياليسم پرهيز از درگيری نظامی 
در شرايط نامناسب کنونی برای وی و تقويت 

. قوای خويش به ويژه از نظر نظامی می باشد
امپرياليسم چين تمايلی به اتحاد نظامی با روسيه 

اين امپرياليسم با حسابگری . نشان نداده است
کند که هنوز قدرت مقابله با امپرياليسم درک می 

آمريکا را از نظر نظامی در عرصه جهان ندارد 
و به اين جهت از شاخ و شانه کشيدن غير 

  . ضروری دوری می جويد
امروز يکی از مراکز تراکم تضادهای جهانی 
در اقيانوس آرام است که امپرياليسم آمريکا آنرا 

اکنون  منطقه نفوذ خود توصيف کرده و از هم
رقابت سختی را با سوسيال امپرياليسم چين که 

به فريب مردم جهان " سوسياليسم"در زير نقاب 
امپرياليسم . مشغول است، آغاز کرده است

آمريکا می کوشد در اين منطقه يارگيری کند و 
همه ممالکی را که از قدرتمند شدن چين واهمه 
دارند به دور خويش جمع کرده و جبهه متمرکز 

تشکلی در مقابل هجوم سياسی و نظامی چين و م
. در منطقه شرق و جنوب شرقی آسيا ايجاد نمايد

در اين عرصه امپرياليسم آمريکا به متحدان 
قديمی خويش نظير فيليپين، اندونزی، استراليا، 
کره جنوبی، جزيره تايوان و ژاپن تکيه کرده و 
تالش دارد ممالک هندوچين، ميانمار را برای 

چين و نظارت بر آبراه های راهبردی محاصره 
جهان در دريای جنوبی چين به سمت خود جلب 

نظارت بر اين آبراه ها که شريانهای صدور . کند
کاال و غارت مواد خام و تامين کننده منابع تغذيه 
امپرياليستها هستند برای حفظ اقتدار و 

در مقابل آن دولت . سرکردگی در جهان مهم اند
احيای جاده ابريشم از طريق  چين به احداث و

ساختن خط راه آهن پرداخته که ممالک آسيای 
ميانه را با ايران و از طريق ايران به اروپا 

يکی از سريعترين قطارهای . متصل می کند
احداث اين خط . جهان در اين خط به کار می افتد

ارتباطی با کشور چين، يک اقدام راهبردی در 
چين با ايران و رابطه ی سياسی و اقتصادی 

اتصال اين خط از طريق عراق و . اروپاست
سوريه به اروپا به انزوای کامل ترکيه متحد 
امپرياليسم آمريکا منجر می شود و ارزش 
راهبردی سياسی و اقتصادی اين کشور را 

  . کاهش می دهد
در بستر اين سياست است که امپرياليسم ژاپن که 

ق حتی بر اساس قانون اساسی موجودش ح
تسليح و بنای يک قدرت نظامی تجاوزکارانه را 
ندارد، با تائيد و فشار امپرياليسم آمريکا، برای 
مقابله با چين با تبليغات ناسيونال شونيستی و 
تکيه به سنتهای برتری جوئی ملی دوران 
فاشيستی خويش در جنگ جهانی دوم، تا دندان 
مسلح می شود و در مقابل توسعه طلبی چين از 

تقويت . ق نفوذ خويش به دفاع بر می خيزدمناط
امپرياليسم ژاپن خاطره دوران استعمار وحشيانه 
اين امپرياليسم را در شرق آسيا مجددا زنده می 
کند و حتی کره جنوبی را محتاط می نمايد، زيرا 
مردم کره صدمات فراوان از تسلط فاشيستهای 

کره . ژاپنی در دوران تسلط استعمار کره کشيدند
وبی متحد امپرياليسم غرب در شرق آسياست، جن

ولی در عين حال از تسليح ژاپن و توسعه طلبی 
در همين راستاست که . آن واهمه دارد

امپرياليستها در سياست کره شمالی برای انعقاد 
صلح با آمريکا و تالش برای وحدت دو کره 
سنگ اندازی می کنند، زيرا اين وحدت متناسب 

ن و روسيه در شرق آسيا با سياست محاصره چي
تالشهای امپرياليسم غرب به رهبری . نمی باشد

آمريکا در شرق را بايد به آينده نگری امپرياليسم 
آمريکا که از قدرتمندی چين هراس دارد مربوط 

  . دانست
امپرياليسم چين ولی از هم اکنون در امور داخلی 
کشورها دخالت می کند و حق حاکميت ملی 

تيک کره را در مماشات با جمهوری دموکرا
امپرياليسم آمريکا، به زير پرسش می کشد و 

کره شمالی به هيچ وجه نبايد : "مدعی می گردد
  ".با اسلحه اتمی مسلح گردد

رويزيونيستهای روسی که با فريب مردم و 
همزيستی مسالمت  مشارکت در غارت جهان،

آميز با امپرياليسم آمريکا را تبليغ می کردند و به 
انی و رقابت با اين امپرياليسم در جهان تب

مشغول بودند و می خواستند دنيا را بين خود 
تقسيم کنند، از واقعيات رويدادهای جهان کنونی 
و نقش استيالگرانه امپرياليسم آمريکا، واهمه 
کرده،  به باخت خويش پی برده و متوجه شدند 
که اهداف راهبردی امپرياليسم آمريکا در عين 

يف روسيه، رقيب قديمی قدرتمند خود، حال تضع
تسلط بر آن، بلعيدن بازارها و مناطق نفوذ وی و 
سرانجام تجزيه و تکه تکه کردن روسيه بزرگ 

  . است
تغيير سياست راهبردی روسيه امپرياليستی در 
مقابل آمريکا و ايستادگی والديمير پوتين رئيس 
جمهور کنونی روسيه، در زير پرچم ناسيوناليسم 

و کليسای ارتدکس، در مقابل تهاجمات  روس
ديپلماتيک، سياسی و نظامی و اقتصادی 
امپرياليسم غرب از همين واقعيت نشات می 

در اين راستا روسيه قصد دارد که در . گيرد
صورت امکان امپرياليسم آلمان را با خود متحد 
ساخته و يا حداقل بی طرف نگهدارد، ولی در 

تشديد . وفق نبوده استاين زمينه تا کنون کامال م
تضاد ميان امپرياليسم روس و اروپا و دامن زدن 
به آن از تاکتيکهائی است که آمريکا در اروپا 

هدف اين تاکتيک ها از يکسو . بازی می کند
تضعيف قدرت تعيين کننده اروپا و بويژه آلمان و 
از سوی ديگر جلوگيری از قدرتيابی مجدد 

سم آمريکا به روسيه و تثبيت قدرت امپريالي
دولت ترکيه . عنوان ابرقدرت بی رقيب می باشد

همراه با پاره ای از ممالک اروپای شرقی و 
غربی نظير دانمارک و هلند، نقش موثری در 
اين گسترش نفوذ امپرياليسم آمريکا در اروپا 

  .دارا می باشند
اين زورگوئی امپرياليسم آمريکا که اروپا را با 

اهد می کشاند موجب زور به هر طرف که بخو
شده، در اروپا محافلی از هواداران همکاری با 
روسيه و کنار آمدن با وی برای حفظ صلح در 
جهان و به طريق اولی در اروپا،  پديد آيند که از 

آنها در . قدرت قابل توجهی نيز برخوردارند
ارزيابيهای سياسی خويش با توجه به مصالح 

خواهان صلح و امپرياليستی کشور خود که فعال 
امنيت هستند، امپرياليسم روسيه را بخشی از 
عوامل تثبيت سياست صلح در اروپا و حفظ 
امنيت کنونی بررسی کرده و خواهان همکاری 
با امپرياليسم روسيه هستند، زيرا اين سياست را 

به . برای حفظ توازن با آمريکا مناسب می دانند
ی نظر آنها اروپا بايد تمام آسيبهای جانب

سياستهای نادرست و تجاوزکارانه آمريکا در 
 آفريقا و خاور ميانه و دخالتهای ناروايش در

 ٣ادامه در صفحه ... آمريکای التين

  المی، به دست مردم ايرانسرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س



   ٣صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  خرداد –١٩۵شماره      ،   
را تحمل کند و اين امر موجوديت اتحاديه اروپا  ...اوضاع جهان

  . را به خطر می اندازد
امپرياليسم چين و امپرياليسم روس در پی آن 

شترکی متحدا به مصاف هستند تا در جبهه م
امپرياليسم قدرتمند آمريکا بروند و در تمام 
عرصه ها بديل قابل اتکائی چه از نظر 

در . اقتصادی، مالی، پولی و سياسی ايجاد نمايند
اين چارچوب هست که ما می توانيم سياستهای 
اين دو امپرياليسم را در ايجاد اتحاديه ها و 

های جهانی بانکها، مبادالت تجاری و همکاری 
و يارگيری در ميان ممالکی که استقاللشان از 
جانب امپرياليسم آمريکا تهديد می شود درک 

  .کنيم
ابزارهای استعماری سياست اقتصادی 

امپرياليسم غرب و در راسش آمريکا با سياست   امپرياليسم غرب و جبهه اش
نظم نوين جهانی در پی آن است که سلطه 

اقصی نقاط جهان  سرمايه امپرياليستی را به
بکشاند و با تار و پود سرمايه گذاری های 
خويش در عرصه های سودآور به نظارت بر 

در عرصه سياسی، سياست آنها . جهان بپردازد
سياست عمليات بازدارنده می باشد و اين بدان 
مفهوم است که امپرياليسم آمريکا خود را محق 

با می داند جلوی هر رقيب احتمالی در آينده را 
استفاده از ابزار نظامی و سالح قهر بگيرد تا 
مبادا رشد رقيب برای وی در آينده مشکالتی 
فراهم کند که درگيری محتوم آنها به ضرر 

اين سياست . امپرياليسم آمريکا تمام شود
پيشگيرنده نظامی بخشی مهم در سياست 

. است ٢١راهبردی امپرياليسم آمريکا در قرن 
ير از تهديدات نظامی با اين امپرياليسم به غ

، در عرصه سياست تهاجمِی "پيشگيرانه"ماهيت 
اقتصادی به سالح تحميل اقتصاد نئوليبراليسم 

امپرياليسم غرب اين سياست . توسل جسته است
را در همه جا با هجوم اقتصادی و سياسی و 

انگيزه اساسی اين . حتی نظامی اعمال می کند
شريت به تحوالت به زير سلطه کشيدن همه ب

عنوان بردگان مدرن هستند که بايد برای 
شرکتهای فرامليتی و يا کنسرنهای آمريکائی و 

امپرياليسم غرب برای پيشبرد . اروپائی کار کنند
اين سياست، جهانی سازی ابزارهای استيالی 

اين . خويش را خلق کرده و به کار می گيرد
بانک جهانی، : ابزارهای استعماری عبارتند از

ق بين المللی پول، سازمان تجارت جهانی، صندو
ايجاد و  بکارگيری مناطق آزاد تجاری همراه با 

بيکاره کردن دولتها و . تحميل شرايط به کشورها
تبديلشان به کارگزاران دول امپرياليستی و 
کنسرنهای بزرگ جهانی که جای دولتهای رفاه 
در اروپا و جهان را می گيرند بخش مهمی از 

وضعيت . ادی نئوليبرالی آنها استسياست اقتص
 طوری می شود که همه دنيا به عنوان بردگان

مدرن برای امپرياليستها و شرکتهای آنها کار  
اين است دورنمای سياستهای اقتصادی . می کنند

به اين ترتيب است که می . نئوليبرالی امپرياليسم
توان به جرات گفت ما با پديد آمدن يک نوع 

  .ر در جهان روبرو هستيممدرن از استعما
. 

*****  
  

خاطر نشان ساخت ) توفان(حزب کار ايران ... پنجمين کنگره  حزب کار 
که حزب ما وارث سنتهای جنبش 
کمونيستی ايران از آغاز فعاليت حزب 
کمونيست ايران، حزب توده ايران تا 

م لنينيسم وفادار بود، سموقعی که به مارکسي
توفان تا به سازمان مارکسيستی لنينيستی 

امروز می باشد و اين حزب ماست که در 
آشفته فکری کنونِی رايج ميان فعاالن 
کارگری و روشنفکرِی مدعی اعتقاد به 
سوسياليسم، پرچم مارکسيسم لنينيسم را به 
دوش می کشد و از دستآوردهای عظيم 
سوسياليسم در شوروی دوران لنين و 

کنگره . استالين به حمايت بر می خيزد
ب ما با اين روحيه و عشق عميق نسبت حز

به سوسياليسم و رهروان راه آن، کار 
در همين رابطه . خويش را آغاز نمود

حزب ما الزم دانست از مبارزه کمونيستی 
و جسورانه رفيق نيما کوهبنايی در ايران 
تجليل کند و از درگذشت زودرس و غير 
قابل انتظار وی ابراز تاسف نمايد و آنرا 

ی برای جنبش کمونيستی ايران ضايعه ا
حضور اين رفيق جوان با . ارزيابی نمايد

دانش کمونيستی و اعتقاد عميق به 
مارکسيسم لنينيسم در ميان نسل جواِن بعد 
از انقالب ارزش ويژه ای داشت که با 
. تاسف مانند غنچه ناشگفته ای پژمرد

مسلما جنبش کمونيستی مارکسيستی 
سور و معتقد لنينيستی ايران فرزندان ج

خويش را مجددا به بار می آورد و به 
  .جنبش کمونيستی تقديم می کند

به دانش مبارزه ) توفان(حزب کار ايران
طبقاتی اعتماد عميق دارد و به همين جهت 

تئوری های بورژوائی "هرگز به افسانه ی 
دل نمی بندد و " آزادی های بی قيد و شرط

تِی به دموکراسی بورژوازِی تروريسم دول
دول ممالک امپرياليستی، ذره ای اعتماد 

به اين جهت کنگره در شرايط مخفی . ندارد
و با تمام  الزامات يک مبارزه مخفی، با 

  . تدارک يکساله برگزار گرديد
سالن کنگره با پرچم حزب کار ايران 

همراه با تصاويری از رهبران ) توفان(
مارکس، : بالمنازع جنبش کمونيستی

، استالين  و دو تصوير از انگلس، لنين

سازمان مارکسيستی لنينيستی "بنيانگذاران 
رفقا احمد قاسمی و دکتر " توفان

غالمحسين فروتن، دو تن از رهبران حزب 
توده ايران که در مبارزه با رويزيونيسم، 
پرچم مبارزه با دشمنان کمونيسم را 
برافراشتند و تمام تحوالت تکامل شوروی 

به امروز پيشگوئی  رويزيونيستی را تا
  . کردند، مزين شده بود

هيات مرکزی حزب کار ايران در سالهای 
گذشته شاهد شتاب در تحوالت و 
رويدادهای ايران و جهان بود و می بايست 
اشکال مناسبی را برای ايجاد وحدت انديشه 
و عمل در تمام صفوف حزب پيدا نموده و 
با توجه به حجم کار و سرعت اين تحوالت 

ابتکارات جديد، راه های عملی برای با 
. اِعمال رهبری کمونيستی حزبی پيدا نمايد

در اين راستا قبل از برگزاری کنگره 
چندين سمينار و نشست وسيع پلنوم کميته 
مرکزی برگزار شد که در اين نشستها نه 
تنها اوضاع  و رويدادهای ايران و جهان 
به بحث گذارده شد، بلکه طرح ها و 

ت هيات مرکزی برای آينده و پيشنهادا
تبادل نظر با رفقای حزبی مطرح می 

در همين برخوردهای رفيقانه و . گرديد
حزبی معلوم می شد در چه زمينه هائی، 
عدم وحدت نظر وجود دارد و نياز به 
بحثهای تئوريک و پژوهشی در اين 

حزب ما . عرصه ها، احساس می شود
دموکراسی پرولتری را در شرايط مخفی 

. ه بهترين وجهی به اجراء می گذاردب
يکسال قبل از کنگره پنجم، رهبری حزب، 
رئوس مهم بحثهای کنگره را به ميان رفقا 
برد و سپس اين مسايل را تا سه ماه قبل از 
کنگره در اختيار همه رفقا برای بحث و 
اظهار نظر قطعی با تعيين مهلت زمانی 

هيات مرکزی بر اين . تصيم گيری قرار داد
نظر بود که نمايندگان بايد نسبت به همه 

گزارشهای سياسی، قطعنامه : اسناد کنگره
از قبل آمادگی داشته باشند ... ها، پيام ها و

و به اظهار نظر در مورد آنها، در قبل از 
کنگره نمی تواند وظيفه . کنگره بپردازند

اين است . سمينار حزبی را به عهده بگيرد
همه نظريات مدون  که تا قبل از کنگره بايد

شده و اسناد موافق و مخالف به کنگره 
کنگره . برای اعالم تصميم نهائی ارائه شود

فقط در مورد مسايل مورد اختالف به 
بحث، تبادل نظر و اعالم رای نهائی می 

در مورد ساير مطالبی که بر سر . پردازد
آن قبل از کنگره توافق کامل وجود داشته 

اظهار نظر می  است، فقط با رای خويش
با توسل به اين روش از حجم کار . کند

 ۴ادامه در صفحه ...کنگره کاسته 

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

 



   ۴صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  خرداد –١٩۵شماره      ،   
که  ،در اين صورت است. صورت پذيرد  ... خطراتی که مبارزه زنان را

  زندگی انسانها در کنار هم، زندگی انسانهای
متساوی الحقوق بوده و يک زندگی  

اين . دموکراتيک، آزادانه و سالم است
سالم و برابر می تواند به ايجاد همزيستی 

جامعه ای منجر شود که مملو از آزادی و 
کسب اين حقوق . دموکرسی و شکوفائی باشد

برای زنان يعنی ايجاد سالمت زندگی 
 .اجتماع، تضمين آينده جامعه پويا

ولی زنان در عين اينکه از قشر واحدی بوده 
و دارای منافع مشترکی در داشتن حقوق 

که بايد از هر نظر مساوی  مشترک هستند
حقوق مردان جامعه باشد، در جامعه طبقاتی 
زندگی می کنند و محکوم به تبعيت از قوانين 

  زنان طبقات اشراف . مبارزه طبقاتی هستند
در عين اينکه در اثر فقدان حقوق 
دموکراتيک و عدم تساوی حقوقی مورد ستم 
قرار دارند، ولی مورد بهره کشی طبقات 

خودشان بخشی از آن محسوب می  حاکمه که
شوند، قرار نمی گيرند و چه بسا خود در 
استثمار زنان طبقات فرودست شريک 

 .هستند
تاريخ اجتماع، تاريخ مبارزه طبقاتی است؛ 
اين مرز است که ماهيت مبارزه را تعيين 
کرده و جايگاه هر کس را در اين مصاف 

جنسيت، قوميت، . طبقاتی روشن می سازد
. تعيين کننده مبارزه طبقاتی نيست... ين ومليت، د

بهره کشی انسان از انسان است که بر ساير 
به همين جهت . تنوعات اجتماعی سايه می افکند

نيز عدم تساوی حقوق اجتماعی زن و مرد، 
ريشه در اختالفات طبقاتی دارد و نه در جنسيت 

 .مرد و زن
ارتجاع حاکم در همه ممالک برای کسب سود 

حفظ سلطه سياسی خويش تالش می کند  بيشتر و
. به ساير طبقات و بخش های اجتماعی ستم کند

ستم بر طبقات و بخشهای فرودست به مفهوم ستم 
زنان طبقات . بر طبقه يعنی بر مرد و زن است
نيز " محکوم"حاکم حتی به مردان و زنان طبقات 

اين است که ستم بر زنان . ستم روا می دارند
نقض حقوق زنان .  اليه استزحمتکش ستم چند 

و ممانعت از تساوی آن با حقوق مردان ماهيتا 
درنظام طبقاتی نهفته است و تنها با نابودی 
طبقات می شود زمينه مادی ستم بر زن را از 

لذا مبارزه برای رفع ستم بر نيمی از . بين برد
جامعه انسانی به آزادی طبقه کارگر و استقرار 

مام شرايط مادی و جامعه سوسياليستی که ت
فرهنگی رفع اين ستم را نيز فراهم می آورد 

 .وابسته است
به اين جهت حزب ما سرنوشت رهائی زنان را 
از ستم مضاعف به سرنوشت پيروزی انقالب 
سوسياليستی پيوند می دهد و معتقد است بدون 
پيروزی سوسياليسم هيچ تحول ريشه ای در 

رگز امکان ه. رابطه با آزادی زنان وجود ندارد
فقط . ندارد فقط نيمه ی مردانه  جامعه آزاد شود

زمانی که همه جامعه آزاد شده است، آزادی هر 

بدون . بخش از جامعه تامين و تضمين است
مردان و بدون آزادی مردان   آزادی زنان آزادی
  ...آزادی زنان مقدور

 ۵ادامه در صفحه                            
 ... کار  پنجمين کنگره حزب

شده، بحث و تبادل نظر در مورد مسايل در 
قبل از کنگره صورت پذيرفته و کنگره تنها 
در مورد گزارشهائی از هيات مرکزی 
اظهار نظر می کند که انتشار قبلی آن به 
صورت رسمی حتی در درون حزب بالمانع 
بوده است و جنبه پنهانی آن حتی بعد از 

  . کنگره نيز بايد حفظ شود
ره در تحت اين شرايط به گزارش کنگ

فعاليتهای هيات مرکزی و طرحهای 
کنگره به . پيشنهادی اين رفقا گوش فراداد

اتفاق آراء گزارش های سياسی هيات 
مرکزی را که به تدريج در ارگان حزبی 
منتشر خواهد شد و به صورت جزوه ای 
جداگانه نيز در تارنمای حزب کار 

د، به نصب خواهد گردي) توفان(ايران
تنها در مورد يک قطعنامه . تصويب رسانيد

مطروحه از جانب هيات مرکزی که در قبل 
از کنگره نيز بر سر آن به عنوان موافق و 
مخالف بحث شده بود، پس از بحثهای فراوان 
نتوانست به اتفاق آراء نايل آيد، اين قطعنامه 
با اکثريت قابل توجه نمايندگان کنگره حزبی 

  . به تصويب رسيد
پس از پايان گزارشها برای عملکرد چند 
ساله هيات مرکزی در اين مدت رای گيری 
شد و کنگره به اتفاق آراء گزارش کار اين 

. رفقا را در اين فاصله به تصويب رسانيد
کنگره سپس به بحث و تبادل نظر در مورد 
پيشنهادات رفقای سابق هيات مرکزی برای 

نيز همراه  کار آينده حزب دست زد و آنها را
. با پيشنهادات جديدی نيز به تصويب رسانيد

کنگره به انتخاب هيات مرکزی جديد دست 
زد و بعد از چند روز کار مدام و خستگی 
ناپذير با خواندن سرود انترناسيونال به کار 

   .خود پايان داد
پيام از رفقا  ١١برای کنگره حزبی بيش از 

 احزاب برادر رسيده بود که چندين پيام
رفقای احزاب برادر در کنگره قرائت گرديد 

. و مورد استقبال رفقای نماينده قرار گرفت
ساير پيامهای رفقای احزاب برادر به فارسی 
برگردانده شده و در ارگان حزب به چاپ 

 . می رسد
*****  

  .رژيم جمهوری اسالمی محکوم می کند  ...کارگران ايرانه پيام ب
رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی که 

مت منافع دشمن طبقاتی شماست در خد
سرمايه داران مانع از آن است که شما به 
حقوق حقه خود دست يافته، به ايجاد 

در . سازمانهای صنفی و مستقل موفق گرديد
چند دهه گذشته شما کارگران ايران برای 

  ايجاد سازمانهای مستقل کارگری عليرغم 

ال و استثمار شده کشورهای مختلف در اشک  ...قای کمونيست ايتاليافپيام ر
اعتصابات عمومی و کارگری و تظاهرات 
جوانان نمود، پيدا می کند، شرايطی که در 
آن احزاب و سازمانهای مارکسيست لنينيست 
برعليه اپورتونيسم و رويزيونيسم وارد عمل 
شده و  مردم را به مبارزه برای انقالب و 

  .سوسياليسم دعوت می کنند
ما می دانيم که در کشور شما هم عليرغم 

کوب شديد دولتی، کارگران و جوانان و سر
زنان و بخشهای عمومی جامعه به مبارزه 
شان برای آزادی و دمکراسی واقعی ، برای 
افزايش دستمزد، شرايط بهتر کار، و برای 
تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری ادامه 

  .می دهند
ما بطور روشن از اين مبارزات شجاعانه 

اری حمايت نموده و رژيم سرمايه د
جمهوری اسالمی را که در مقابل 
امپرياليستها زانو زده و برعليه کمونيستها و 
انقالبيون و کارگران و فعالين توده ها دست 
به سرکوب وحشيانه و شکنجه و دستگيری 

  .  خودسرانه می زند محکوم می کنيم
ما يقن داريم که طبقه کارگر و زحمتکشان و 

ب کار مردم رنجديده ايران تحت رهبری حز
ايران بپا خاسته و رژيم جمهوری اسالمی را 
بزير می کشند و  در روند يک انقالب 

 .  سوسياليستی موفق به پيش خواهند رفت
همبستگی کامل با مبارزات کارگران و مردم 
ايران  برای کسب حقوق دمکراتيک برای 
يک نظام اقتصادی و اجتماعی نوين بر 

ليد که اساس مالکيت اجتماعی بر وسائل تو
خود را وقف برآورد کردن نياز توده ها و 

  .جامعه کند
  )!توفان(زنده باد حزب کار ايران  
  ! زنده باد مارکسيسم لنينيسم

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
برای حزب کمونيست  –پالتفرم کمونيستی 

  پرولتاريای ايتاليا 
*****  

  
سرکوب شديد، فعاليت نموده و اين مبارزه را 

  .ا به امروز پيش برده ايدت
رژيم جمهوری اسالمی تالش می کند، 

  و با همبستگی کارگران را درهم شکسته
 انی و بیــــــــاستثمار شديد کارگران افغانست

حقوقی آنها، به ايجاد نفاق و دو دستگی ميان  
کارگران دامن زده و چنين وانمود کند که 
علت بيکاری کارگران ايرانی را بايد در 

ما . شتغال کارگران افغانستانی جستجو کردا
اطمينان داريم شما رفقای کارگر اين دسيسه 
های جمهوری اسالمی را با همبستگی خود 
با کل کارگران شاغل در ايران درهم خواهيد 

  .شکست
زنده باد مبارزات کارگران ايران برای کسب 

  . حقوق صنفی، دموکراتيک و سياسی خويش
*****  

ای سرمايه داری و انقالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دني
  تولد دنيای نوين بود
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کمونيستها از آنچنان سرشتی . مقدور است
برخوردارند که پس از کسب قدرت سياسی حتی 
حقوق دموکراتيک زنان طبقات حاکمه، که توسط 
نظام طبقاتی و حتی مرداِن آنها سرکوب شده 

 کمونيستها حقوق. است، را برسميت می شناسند
 .غارتگری و طبقاتی آنها را از بين خواهند برد

امپرياليسم و دشمنان بشريت از آزادی زنان می 
در هيچکدام از ممالک امپرياليستی نمی . هراسند

توانيد تساوی دستمزد زنان با مردان را در مقابل 
امپرياليسم برای . کار مساوی مشاهده کنيد

تقويت خود به کار زنان و کودکان نياز 
د و لذا نمی تواند از حقوق دار

همين حقوق . دموکراتيک آنان دفاع کند
دموکراتيک که زنان تا کنون توانسته اند 
به چنگ آورند، محصول مبارزه خود 
آنها و حمايت جنبش کمونيستی و 

زنان در پيوند . کارگری از آنها بوده است
با مردان کمونيست، دموکرات و انقالبی 

ق نايل شوند و بايد توانسته اند به اين حقو
 .اين مبارزه با همين مضمون ادامه يابد

امپرياليسم و ارتجاع برای درهم شکستن مبارزه 
زنان جهت کسب حقوق دموکراتيک خود، برای 
برهم زدن جبهه مشترک مبارزه انقالبی زنان با 
مردان تالش دارد به لطايف الحيل در اين جبهه 

مل دست با هجومهای ايدئولوژيک و توسط عوا
پرورده خويش نفوذ کرده و اين جبهه قدرتمند را 

يکی از زمينه های مبارزه . در هم بشکنند
ايدئولوژيک بورژوازی امپرياليستی، ايجاد تفرقه 
ميان زنان با مردان است، به اين عنوان که گويا 
ريشه های عدم تساوی حقوق زن و مرد، نه در 

رفتار وع بنياد نظام ستمگرانه طبقاتی، بلکه در ن
آنها موقعيت . نسبت به زنان، قرار دارد مردها

پائين اجتماعی زن در جامعه را ناشی از 
نوع اين . جلوه می دهند خشونتهای فردی مردها

برخورد دشمنانه و مرد ستيز، عمال پرده ای بر 
حقايق کشيده و داليل ستم بر زن و همينطور راه 
 حلهای آن را از چشم توده زنان تحت ستم و

آنها تالش می کنند . آزاديخواهان پنهان می دارد
معلول های اجتماعی را که نبايد به هرصورت 
نافی وجودشان شد، به عنوان علل ريشه ای 

اين . فقدان حقوق دموکراتيک در جامعه جا بزنند
. تکيه می کنند" مردساالری"است که به 

مردساالری در آنجائی که وجود دارد و عمل می 
بازتاب وجود جامعه طبقاتی و ستم کند، تنها 

برای نابودی مردساالری نيز بايد . طبقاتی است
حاکميِت در قدرت را سرنگون کرد تا راه بدون 
مانع تغييرات فرهنگی و هر تحول انسانی 

 .اجتماعی هموار گردد
بخشی از جنبش فمينيستی، از اين ريشه يابی 

د بسياری از فمينيستها عاجزن. طبقاتی عاجز است
درک کنند که بسياری از خشونتها بر زنان توسط 
بورژوازی ترويج يافته، نهادينه شده، و به 

البته همه فمينيستها . در آمده است" عرف جامعه"
تا به اين حد کم ضرر نيستند و در ناآگاهی های 
تاريخی خويش غوطه نمی خورند، فمينيستهای 

نوع ديگری هم هستند که ماموريتهای سياسی بر 
روش ديگر امپرياليستها دامن . وش می کشندد

زدن به جنبشهای فمينيستی است که صرفا 
است تا مسير مبارزه  مردستيزانهجنبشهای 

اجتماعی تغيير کند و نيمی از جامعه به تحريک 
 .عليه نيمی ديگر از جامعه برانگيخته شود

در همين راستا عمال امپرياليسم توسط 
مفهوم آزادی زن  انديشمندان دست پرورده خويش

را تا سر حد آزادی بی قيد و شرط جنسی تنزل 
داده و نمايشات برهنگی در مال عام را به عنوان 

تابو "، "عقب ماندگی"مدرنيسم و مبارزه با 

تبليغ می کنند تا در زنان فريب خورده " شکنی
القاء کنند، که گويا با نمايش اندام برهنه خود، به 

سيده اند و بايد ساير کمال آزادگی و رستگاری ر
برای آنها . زنان را نيز به اين امر ترغيب کنند

جنبش لختی ها بيان آزادی های بی قيد و شرط و 
بتدريخ در . بيان زندگی در يک جامعه آزاد است

فرهنگ اين فمينيستها، هرزگی جای آزادی 
جنسی و آزادی جنسی جای عشق را می گيرد و 

رای تساوی دريدگی به عنوان روش مبارزه ب
حقوق جا زده می شود و نوع جديدی از لومپنيسم 
پرورده می شود که در کودتاهای مدرن 
امپرياليستی، وظايف معين سياسی را به عهده 

و هرزگی راه می " عشق"کاروان . بگيرند
اندازند، در مشروبخواری افراط می کنند، در 
استفاده از مواد مخدر کم نمی آورند  تا چنين 

ند، که گويا به عرش آزادی و برابری القاء کن
اين تبليغات مغزشويانه، برای . رسيده اند

امپرياليستها از آن جهت اهميت دارد، که در 
سياستهای نئوليبرالی نظم زدائی، تکيه به منش 

روابط جنسی، " آزادی"فردی، آزادی فرد، 
آزادی تجارت کاال، آزادی تجاوز به حقوق ملل 

نبشهای انقالبی اجتماعی بديلی در مقابل ج... 
ايجاد کرده و روزنه اطمينانی در حرکتهای 

نه و سرکشانه اجتماعی تعبيه کنند و آنها را آزادا
. داوطلبانه بدون آگاهی طبقاتی به بيراهه بکشانند

سياست نئوليبرالی امپرياليستی بازتاب خويش را 
نيز که متکی بر خود " آزادی زن برهنه"در 

است و داوطلبانه سنت شکن است و دارد قدرت 
. خويش را به رخ مردها می کشد، پيدا می کند

امروز فمينيسم همانا نوعی تاثير سياست 
صادی نئوليبرالی امپرياليستی در ميان قشر اقت

فمينيسم مباشر و خدمتگزار وفادار . زنان است
از باال بردن . بورژوازی از آب درآمده است

زنان و حق السهم گرفتن آنها در سطوح باالی 
اين نوع فمينيسم . راندتصميمگيری ها سخن می 

جريانی ارتجاعی و خطرناک بوده و کمونيستها 

مبارزه با فمينيسم . ن حرکت مبارزه کنندبايد با اي
زن ستيزی نيست، مبارزه با دشمناِن زن نماِی 

 .زنان است
به تدريج به جای روشنگری در زمينه طبقاتی 
خشونت گری در خانواده و خشونت نسبت به 
کودکان و زنان، مرد به عنوان عامل خشونت و 
نه قربانی جامعه طبقاتی و محصول بهره کشی 

و بی امان روند توليد جامعه سرمايه کمر شکن 
و در نتيجه جنبش . داری معرفی می شود

خشونت زدائی به صورت يک جانبه و غير 
طبقاتی به پيش برده شده که در طنين باالی 
اعتراضی نسبت به آن، اساس ريشه های 
مبارزه طبقاتی و خشم آکنده درون 
کارگران به علل از خود بيگانگی و 

بی دورنمائی و ياس  استيصال و فقر و
و يا در درون مردان به عنوان نان ...  و

آوران خانواده در روند توليد اجتماعی 
 .تحت الشعاع قرار می گيرد

برای تامين ) توفان(حزب کار ايران 
حقوق دموکراتيک همه زنان صرفنظر 
از وابستگی های طبقاتی آنها مبارزه می 

کسب حقوق زنان و مبارزه برای . کند
ی اين حقوق با مردان در تمام زمينه ها يک تساو

. مبارزه اصولی بوده و تجزيه بردار نيست
بارزه ای است که بر فراز تعلقات طبقاتی م

 .قرار دارد
مبارزه برای رفع ) توفان(حزب کار ايران

ستم بر زن را مبارزه ای طبقاتی دانسته و 
تا زمانی . برای حل قطعی آن تالش می کند

طبقاتی وجود دارد زنان  که طبقات و ستم
قادر نيستند به همه حقوق خويش در کليه 

به اين جهت . زمينه های اجتماعی نايل آيند
حزب ما بر اين نظر است که جنبش توده ای 
و دموکراتيک نهضت زنان بايد با جنبش 
سياسی طبقه کارگر پيوند بخورد تا تامين آتی 

 .اين حقوق تضمين باشد
همه آن جنبشهای  )توفان(حزب کار ايران

رنگارنگ زنان را که تصور می کنند به 
صرف زن بودن از حقوق ويژه ای 
برخوردارند تا به دامان امپرياليسم و 
صهيونيسم پناه برده حقوق بشر را خودسرانه 
تفسير کرده و با مرد ستيزی مانع مبارزه 

. طبقاتی و گمراهی زنان شوند افشاء می کند
ک و ساخته بخشی از اين حرکتها مشکو

دست امپرياليستها هستند که بايد آنها را افشاء 
کرد تا مبارزه دموکراتيک زنان ايران به 

 .گمراهی نرود
از هر حرکتی که به ) توفان(حزب کار ايران

رفع ستم از زنان منجر شده و سرکوب آنها 
را حتی تقليل دهد، حمايت می کند و خود در 

وانند اين زمينه فعال است تا اين حقوق بت
بايد بر اين تکيه کرد که بدون . تامين شوند

شرکت فعال خود زنان در مبارزه، امکان 
 ۶ادامه در صفحه ... هيچ پيروزی

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

  

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



   ۶صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  خرداد –١٩۵شماره      ،   
و کسب سنگرهای مناسب از طبقه حاکمه    ... رزه زنان راخطراتی که مبا

  .ميسر نيست
 
 

*****  
  

، هرگز جنبه "حاجت به بيان است   ...و بی آبروئی" اسناد پاناما
افشاءگرانه ندارد و بيشتر به يک سياست 
گرد و خاک کردن شبيه است و حتی خود 
اين سالطين نيز منکر اين ثروتها نمی شوند، 
چون انکار و يا اعتراف به آن در سرنوشت 
سياسی آنها در اين ممالک، که مردم نقشی 

اين اسناد نتيجه . در آن ندارند، تاثيری ندارد
ست و يکم پژوهشگری و کشفيات قرن بي

نيست، بيان واقعياتی است که همه تا کنون 
می دانسته اند و انتشار آن در باره اين 
ممالک نيز نقش شگفت آوری را برای افکار 

اين . عمومی بازی نمی کرده و نمی کند
خويش را " اموال شخصی"خلفاء در واقع 

در پاناما و يا ممالک ديگر از طريق پاناما 
مورد عربستان  آنچه در. حفظ کرده اند

سعودی و قطر شگفت آور نيست و جزء 
آنها است، در " طبيعی"و  اموال خصوصی

چين " کمونيست"مورد چين و رهبران حزب 
در کشور چين . وضع ديگری خواهد داشت

حزب رويزيونيستی چين که چهارنعله راه 
پرچم مبارزه "شوروی سابق را می پيمايد، 

مفسدان را برافراشته و بسياری " با فساد
به زندانهای ) توفان-بخوانيد رقبا را(چينی را

طوالنی محکوم کرده و يا تحت پيگرد قرار 
داده است، دارای رئيس جمهوری است که 
يکی از پرچمداران اين مبارزه است و خود 
را مانند همه رويزيونيستهای رياکار و ضد 
کمونيست، کمونيست جا می زند تا کمونيسم 

چين " کمونيست"ان حزب رهبر. را بدنام کند
نمی توانند مانند ملک سلمان و يا امير قطر 

اموال "و " مالکيت خصوصی"از 
ظاهرا در . خويش صحبت کنند" خصوصی

نبايد مالکيت خصوصی بر " کمونيستی"چين 
وسايل توليد وجود داشته باشد که از آن 
ميلياردر زاده شود و آنهم ميلياردرهای دزد 

د چه روابطی در چين بايد پرسي. و جهانگشا
وجود دارد که می شود به راحتی ميلياردها 
دالر را از اين کشور دزديد و به خارج منتقل 
کرد و کسی از آن سر در نياورد؟ روشن 
است که فقط يک نظام مافيائی قادر است به 
اين راهزنی سر و سامان دهد و آنرا اداره 

 .کند
وقتی به اسنادی دزدی رهبران خائن به 

نيسم، اين ياراِن چينی خروشچف و کمو
برژنف، نگاه می کنيم موی بر بدن ما سيخ 

می شود نه از آن جهت که آنها دزدند و 
دسترنج طبقه کارگر چين را می دزدند، بلکه 
از آن جهت که آنها به مردم، به توده ها و 
آينده کشور عظيم چين اعتمادی ندارند و از 

و می هم اکنون قدر عافيت را می دانند 
خواهند سر بزنگاه خاک چين را ترک کرده 

چنين رهبران با . ؟؟!!و به غرب فرار کنند
چنين برداشتی از سرنوشت ملت و کشور 
چين، تنها می توانند برای چين که رفيق مائو 
تسه دون آنرا از قعر تاريکی بيرون کشيد، 

 .ظلمت نامتناهی ايجاد کنند
دا و اسناد پاناما در کشور چين با سر و ص

تبليغات، بدون بخش مربوط به چين منتشر 
شده است و از آنجا که شبکه مجازی در 
چين، تحت نظر دولت است، مردم چين 
امکان دسترسی به اين غارت دسترنج 

حزب "کارگران چينی را توسط رهبران 
انتشار اين اسناد . ندارند" کمونيست چين

بدون ذکر نام چين و رهبران دزدش در اين 
حداقل از نظر مقامات چينی و کشور، 

دستگاههای تبليغاتی آنها، اعترافی به صحت 
 .اين اسناد است

تذکر يک نکته از جانب حزب کار 
الزم است و آن اينکه ميان ) توفان(ايران

که " اسناد نامرئی"تبليغاتی که در مورد 
وجود ندارند، ولی از آنها نام برده می شود و 

د و غير قابل اسنادی که واقعا وجود دارن
اسنادی به هر . انکارند، بايد تفاوت گذارد

دليل منتشر شده اند که وجودشان غير قابل 
اينکه سازمانهای جاسوسی در آن . انکارند

دست داشته اند، نيز به نظر حزب ما غير 
قابل انکارند و اينکه از اين اسناد امپرياليسم 
جهانی خودسرانه به نفع خود تفسير کرده و 

وغ سرهم بندی می کند تا نيات سياسی يا در
و اقتصادی خويش را به پيش برد، نمی توان 

در . بدون تعمق و سرسری گذر کرد
چارچوب تشديد تضادهای امپرياليستی 
راست و دروغ با هم مخلوط می شوند و 
جنگ روانی و سياسی رقبا با يکديگر در می 

همين روش را امپرياليستها در مورد . گيرد
در اين . به کار بردند" يکی ليکزو"اسناد 

اسناد پژوهش می کردند تا فقط نام ايران، 
سوريه، روسيه و چين را پيدا کنند، توگوئی 
در جهان کشوری به عنوان اسرائيل وجود 

هم اکنون نيز وضع بهتر از . نداشته و ندارد
در ميان اا ميليون سندی که . سابق نيست

، منتشر شده است، مسلما راست و دروغ
اسناد کهنه و نو، شرکتهائی برای فرار 
مالياتی و دزدی و شرکتهائی برای دور زدن 
تحريمهای آمريکا و اروپا و يا پيشگيری از 

در (تحريمهای آتی آنها به خاطر دورانديشی
اين زمينه می توان به کره شمالی اشاره 

جديدترين گزارشها درباره اسناد  -کرد

از آن هستند  حاکی" اوراق پاناما"مشهور به 
که حکومت کره شمالی از يک شرکت 
صوری که از مشتريان شرکت پانامايی 

بوده برای کمک به تامين " موساک فونسکا"
ای اين کشور  مالی برنامه تسليحات هسته

، شرکتهائی برای )توفان-استفاده کرده است
دريافت پول تسليحات و قاچاق، شرکتهائی 
برای بازی در قمارخانه بورس و 

وجود دارند، ولی فعاليت .. کالهبرداری و
همه اين شرکتها تا کنون از چشم سازمانهای 

. جاسوسی آمريکا و انگليس پنهان نبوده است
چه بسا خود آنها برای نظارت بهتر بر 
مبادالت جهانی و نقل و انتقال ثروتها، اين 
چنين شرکتهائی را به وجود آورده اند تا دنيا 

انند هر کس را که را کنترل کنند و بتو
به . خواستند تحت فشار و شانتاژ قرار دهند

انتشار بريده بريده آنها،  اين اسناد و سياستِ 
بايد با آگاهی و از اين زاويه برخورد کرد تا 
قربانی سياستهای راست و دروغ امپرياليسم 

 .و صهيونيسم نگرديد
اما اسناد در مورد چين را نمی شود با توجه 

يمه وار رويزيونيستهای به واکنش سراس
حجم اين اسناد به . چينی سرسری گرفت

قدری زياد و جزئيات آن به حدی دقيق است 
که انکار آن توسط مقامات حزب و دولت 

 .       امپرياليستی چين غير قابل کتمان است
راديو فرانسه خبر زيرا در مورد اسناد پاناما 
که مربوط به چين می شود، منتشر کرده 

 :است
نزديکان عاليترين " اسناد پاناما"بر اساس "

مقامات چين از جمله رئيس جمهوری کنونی 
، با ايجاد شرکت "شی جينپينگ"اين کشور، 

بهشت "های ساختگی ثروت های خود را در 
 ."اند های مالياتی پنهان کرده

دست کم هشت تن از اعضای قديمی و فعلی 
کميتۀ دائمی دفتر سياسی حزب کمونيست 

ارايی های خود را در همين بهشت چين د
برای نمونه، . های مالياتی پنهان کرده اند

همسر " دنگ جياگی"اسناد پاناما بر نقش 
خواهر بزرگ رئيس جمهوری کنونی چين 

 .اند ها تأکيد کرده در پنهان کردن اين دارايی
سهامدار  تنها" دنگ جياگی" ٢٠٠٩در سال 

" ويرجين"شرکت چينی در جزاير دو
های  بهشت نيا بوده که از مهمترينبريتا

با اين حال، . مالياتی به شمار می روند
، از "شی جينپينگ"رئيس جمهوری چين، 

زمان روی کار آمدنش در اواخر سال 
يکی از اهداف مهم خود را مبارزه  ٢٠١٢

با فساد در درون حزب کمونيست اين 
 .کشور و خارج از آن اعالم کرده بود

 انس بلومبرگآژ ٢٠١٢در ژوئن سال 
شی "سرمايه گذاری های خانوادۀ 

 ٧ادامه در صفحه ..."جينپينگ
 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا



   ٧صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  خرداد –١٩۵شماره      ،   
 توفان درتوييتر 

Toufanhezbkar 
  )توفان(حزب کارايران

  درفيس بوک
Toufan HezbeKar  

  

در . ميليون دالر اعالم کرده بود ٣٧۶را   ...و بی آبروئی" اسناد پاناما
ً افشاگری  حالی که رسانه های چينی وسيعا

را بررسی کرده اند، " اسناد پاناما" های 
اما، به فساد شخصيت های چينی در اين 

از ديگر . اره ای ننموده انداسناد اش
به " اسناد پاناما"شخصيت های چينی که 

لی "آنان اشاره کرده اند می توان به 
، دختر نخست وزير پيشين چين "شيائولين

 .اشاره کرد
و همسرش بنيادی را در " لی شيائولين"
و يک شرکتی را در جزاير " سوئيس"
نوۀ . بريتانيا کنترل می کردند" ويرجين"
، يکی ديگر از اعضای "نگلينجيا کي"

پيشين کميتۀ دائمی دفتر سياسی حزب 
کمونيست چين شماری از همين شرکت ها 

 ."را کنترل می کرده است
: در گزارش ديگری از ايران می آيد

سه (وزارت امور خارجه چين امروز"
های غربی  های اخير رسانه افشاگری  )شنبه

عليه سياستمداران فعلی و بازنشسته چينی 
با استناد به اسناد متعلق به شرکت حقوقی 

" بی اساس"پانامايی موساک فونسکا را 
 .خوانده و آن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری دانشجويان 
، به نقل از خبرگزاری )ايسنا(ايران

آسوشيتدپرس، هونگ لی، سخنگوی 

وزارت امور خارجه چين اظهار داشت، 
بيش از اين درباره اين گزارشها بحث 
نخواهد کرد و از پاسخ به اين که آيا 
مقامهای چينی نام برده شده در 

" اوراق پاناما"های موسوم به  افشاگری
مورد تحقيق قرار خواهند گرفت خودداری 

 .کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه چين در 
يک کنفرانس خبری از پيش برنامه ريزی 

من برای اين اتهامات بی اساس : شده گفت
 ."رمهيچ نظری ندا

انتشار اين اسناد يک نتيجه عملی ديگری 
هم دارد و آن بی آبروئی همه 
رويزيونيستها و منکران بروز رويزيونيسم 

حزب . در روسيه و چين است
رويزيونيستی توده ايران زبانش بند آمده 
است و نمی داند در کنگره بعدی اش بايد 
نمايندگان حزب رويزيونيست چين را راه 

نمايندگان خويش را به  دهد و يا اينکه
کنگره آنها اعزام دارد و پيامشان راچاپ 
کند يا اساسا به روی خودش نياورد و از 
کنار همه آنها بگذرد و همه اين کثافتها را 
زير سبيلی همانطور که تا کنون کرده 
است، در کند و گوئی هرگز اتفاقی نيفتاده 

به اين می گويند رويزيونيسم که با . است
  .خود را کمونيست جا می زند رياکاری

*****  
 

  الیماز کمکهای  سپاسگزاری
  پاند از لندن    ٥٠

  يورو آلمان نورنبرگ ١٢٠
  يورو جمشيد سوئد   ٢٠
  يورو مهری آلمان   ٥٠

  يورو فری آلمان ٤٠٠
  يورو حامد فرانسه ١٠٠
  خسرو بلژيک ١٠٠
  دالر بهرام آمريکا ٥٠٠

  منتشر شد ١٣٩٥ ماهخرداد ١١٩مقاالت توفان الکترونيکی شماره ( 
  )مائيدآنرا در تارنمای توفان مطالعه ن

پاسخ نمی ماند بربرمنشانه شالق عليه کارگران آق دره شرم آور است وبی  احکام  
 نئوليبراليسم، مظهر فقر وگرسنگی وفاشيسم-

)توفان(فرخنده باد پنجمين کنگره حزب کارايران -  امپرياليسم آمريکا و متحدين جنايتکارش مسببين اصلی فجايع کنونی درعراقند- 
مسابقه موسيقی يوروويژن دفاع از فاشيسم در قالب و تحريف تاريخ  

 فرخنده باد هفتاد ويکمين سالروز پيروزی برفاشيسم-
- کشورهای مختلف به مناسبت اول ماه مه در) توفان(گزارش از فعالين حزب کارايران  

پاسخ به چند سئوال. گذاری در فيسبوک  گشت و  

ن ماره و یک     رو ل ١٣٩٥  اه م داد ١١٩ ال  ٢٠۱۶ آ
toufan@toufan.org     ی ی رو ان ب ر ال            www.toufan.org    کارا
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خطراتی که مبارزه 
زنان را در جهان 

  تهديد می کند
زنان نيمی از جامعه را تشکيل می دهند و 
حضور آنها در تمام زوايای زندگی 

بدون . اجتماعی، واقعی و ملموس است
نی، در شرکت نيمی از يک جامعه انسا

مبارزه برای تغييرات بنيادی، نه امکان 
انقالب اجتماعی وجود دارد و نه می توان 
از يک جنبش دموکراتيک سخن به ميان 

تنها آن جامعه ای می تواند تغيير کند، . آورد
که زنان بتوانند نقش و سهم خويش را در 

 .تغيير آن ايفاء کنند
زنان يک قشر بزرگ اجتماعی را تشکيل 

د که يکی از ويژگی های مشترک می دهن
اين قشر . آنها در جنسيت زن بودنشان است

به اين معنا چه خود بداند و چه نداند، اساسا 
دارای حقوقی است که بايد به خاطر زندگی 
اجتماعی مشترک و مساوی همه انسانها از 

 نيزآن بهرمند باشد و لذا بايد برای کسب آن 
  ۴در صفحه  ادامه... جانبه ای مبارزه  همه

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . تهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيس. است

به ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . د پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديمبرسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خو

 .هزينه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

و بی آبروئی حزب " اسناد پاناما"
 چين" کمونيست"

بيکباره سيل اسنادی که به بيرون درز پيدا کرده بود، از تنگه پاناما جاری شد و اقيانوس 
در اين اسناد از دزدی . اطلس را به اقيانوس آرام وصل نمود تا آرامش دنيا را برهم زند

و امير قطر نام برده می شود، که بيشتر به شوخی شباهت دارد تا به  های پادشاه سعودی
نه عربستان سعودی و نه قطر در زمره ممالکی هستند که در آنها حساب و . افشاء گری

کشوری  سعودیعربستان . کتابی چه در قبل و چه در زمان کنونی وجود داشته است
همه ثروتهای اين کشور به . همراه است سعودیاست که حتی اسمش به نام خانواده 

عربستان سعودی و قطر، کويت و ساير امارات متحده . می رود سعودیجيب خاندان 
عربی، از جمله ممالکی هستند که سراپا فاسدند و حساب و کتابی در آنها برای 

اين . آنها در واقع فاقد دولت به مفهوم متعارف هستند. پاسخگوئی به مردم وجود ندارد
اساس خليفه گری اداره می شوند و حتی کارگرانشان را از خارج وارد می ممالک بر 

اين حکام، راهزنانی هستند که . کنند و خودشان قادر به توليد حداقل وسايل زندگی نيستند
جيبهای با ياری امپرياليسم بر مسند قدرت نشسته و ثروتهای طبيعی اين ممالک را به 

جهت آنها را به دزدی متهم  به اين. آنهاست یملک شخصکشور آنها . می ريزند شخصی
کردن و در اسناد پاناما نام آنها را به عنوان صاحبان سند و مدرِک غير قابل انکار 

  ۶ادامه در صفحه  ...                   آنچه عيان است چه" برمال کردن به مصداق
  )توفان(کنگره حزب کار ايران پنجمينپيام  )توفان(مستخرج از مصوبات کنگره پنجم حزب کار ايران

  خانواده های جانباختگان توفانی به
به شما خانواده های گرامی که عزيزانتان را در ) توفان(کنگره پنجم حزب کار ايران

راه مبارزه عليه دو رژيم شاهنشاهی و جمهوری اسالمی از دست داده ايد، گرمترين 
  .درودهای خود را ارسال می دارد

ی برگزار می شود که شرايط سرکوب و اختناق در جامعه ايران توسط کنگره ما در حال
  .رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ادامه دارد

رژيم حاکم در ايران کوشيده با توسل به سرکوب و اختناق، بقاء خويش را حفظ کند و به 
ده خاطره مبارزان کمونيسِت توفانی که برای استقرار سوسياليسم در ايران مبارزه کر

  .اند، پرده فراموشی بکشد
کنگره حزب ما ضمن گراميداشت خاطره توفانی های جانباخته و همه راهروان راه 
آزادی طبقه کارگر ايران، فردای روشنی را به مردم ايران نويد می دهد که در آن 
قاتالن رفقای ما و همه آزاديخواهانی که توسط رژيم جمهوری اسالمی به خاک افتاده 

نفس برگزاری پنجمين کنگره حزب کار . زای اعمال ننگينشان برسنداند به س
عليه رژيم ) توفان(گويای اين است که مبارزه ی حزب کار ايران) توفان(ايران

  .سرکوبگر جمهوری اسالمی ايران ادامه دارد و تعطيل بردار نيست
ا با بارديگر پيمانشان ر) توفان(شرکت کنندگان در پنجمين کنگره حزب کار ايران

رفقائی که در ميان ما نيستند تجديد می کنند و عهد می بندند تا نيل به آرمان و ايدآلهای 
توفانی های جانباخته که چيزی جز جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات يعنی 

  .سوسياليسم و کمونيسم نيست ادامه داده و يادشان را همواره زنده و گرامی بدارند
****  
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