
 

کاکا "بياد دمحم علی قهرمان جاويدان مردم و 
  مورد نفرت امپرياليسم آمريکا" سياه

با درگذشت دمحم علی، سه بار قهرمان بی همتای بوکس جهان در رشته سنگين وزن  
تنها يک ورزشکار ، مردم جهان ١٩۶٠و يک بار قهرمان المپيک رم در سال 

مشهور و بی نظير را از دست نداده اند، مردی را از دست داده اند که حيثيت و 
وی بر قهرمانان بزرگ . افتخاراتش را در خارج از ميدان بوکس کسب کرده بود

بوکس جهان غلبه  کرد و در دنيای ورزش مشهوريت به دست آورد، ولی وی قادر 
اين مبارزه برضد . ز ميدان بوکس تسخير نمايدشد قلوب مردم جهان را در خارج ا

ستمگران و امپرياليسم متجاوز آمريکا در حمايت از خلقهای جهان بيان فرياد 
  ٣ ادامه در صفحه... اعتراض و خواست مردم جهان بود و هست که به دمحم

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

ويش را به شما عزيزان بهترين درودهای خ) توفان(پنجمين کنگره حزب کار ايران
زندانی تقديم می کند و از حقوق شما زندانيان سياسی ايران حمايت به عمل می 

حقيقت وجود زندانی سياسی در ايران، گويای مبارزه خستگی ناپذير مردم ما . آورد
اين امر در عين حال نشان می دهد که در . به خاطر تحقق حقوق انسانی آنهاست

وق دموکراتيک خبری نبوده و رژيم سرمايه داری جمهوری کشور ما ايران، از حق
اين رژيم در طی چند دهه . اسالمی، با سرکوب و خفقان به بقای خود ادامه می دهد

  .قادر نبوده است مقاومت شما را با اِعمال سرکوب، تهديد و شکنجه درهم شکند
ليه زندانيان خواهان آزادی بی قيد و شرط ک) توفان(پنجمين کنگره حزب کار ايران

  .سياسی ايران است
اين کنگره سرکوب و ايجاد خفقان نسبت به کارگران و اپوزيسيون ايران را محکوم 

 ۴ ادامه در صفحه... .می کند و از حقوق دموکراتيشان حمايت به عمل می آورد
 پيام دبير کل کميته همبستگی جهانی ضد )توفان(کنگره پنجم حزب کار ايران اسنادمستخرج از 

  امپرياليستی
  ٢٠١۶آوريل  ٣٠

   )توفان(به حزب کار ايران
  

  !رفقای عزيز 
پايان ه احتماال در اين زمان کار کنگره شما  ب. پيام شما با تاخير زياد بدستمان رسيد

ما به .  ما مطمئن هستيم که جلسات کنگره با موفقيت برگزار شده اند. رسيده است
رايط بسيار مشکل مبارزه می کنند درود می کمونيستها و انقالبيون ايران که در ش

رژيم ارتجاعی  و سرکوبگر ايران برعليه نيروهای انقالبی  که برای آزادی . فرستيم
همزمان، . مردم کشورشان مبارزه می کنند با شقاوت  و بی رحمی تمام عمل می کند

دم نيروهای خارجی امپرياليستی تحريم های اقتصادی شکننده ای بر ايران که مر
بنابراين، کمونيستها و انقالبيون و . تحميل کرده اند ،فشار آنرا بر دوش می کشند

ارجی و رژيم خمردم ايران مجبورند که بر عليه دو دشمن، قدرتهای امپرياليستی 
يدندبپيو، حزب طبقه کارگر ايران )توفان(به حزب کار ايران   ۴ادامه در صفحه  ... انقالبيون بايد بطور . استبدادی داخلی، مبارزه کنند  

  همهفدســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۶ ژوئيهـ ١٣٩۵ماه  تير  ١٩٦ماره ـش

 

     
  وفانت    ديی جهان متحد شوايتارلروپ

  
  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار 
 به کنگره پنجم حزب کار) توفان(ايران

.ايران نئوليبراليسم امپرياليسم  اوضاع جهان-بخش نخست 
 و پيآمدهای آن

 تهاجمی سياست عرصه در امپرياليستها
 هرگز که آزاد، بازار از خويش اقتصادی

 می تبليغ آنرا و رانند می سخن ندارد، وجود
 که امپرياليستی انحصارات وراند در. کنند

 بهای تعيين کاال، توليد نوع و سرمايه
 قدرت و فروش بازار اوليه، منابع کاالها،
 در همه و همه سلطه زير ممالک سياسی

 بازار به تکيه است، انحصارات دست
 چشم به پاشيدن خاک برای بيشتر" آزاد"

 و" سالم" رقابت از حمايت تا است مردم
 دوران در. داران يهسرما" آزادانه"

 رقابت" گورستان بر انحصارات امپرياليسم
 کامل نابودی برای و گيرند می جان" آزاد

پا می  بازار به ای، افسانه های سرمايه با آن
 دولت نئوليبرالی اقتصاد هجوم آماج. گذارند

 زدائی نظم سياست با خواهند می آنها. است
ز ج به کشورها اداره در را دولتها مسئوليت

 برسانند آنها را به صفر نقش سرکوبگرانه
 سلطه زير ممالک در اداری دستگاه از و

 شوند مانع که کنند ايجاد سرکوب ماشين يک
 صورت به زحمتکشان و کارگران حقوق

 برای تالشی و يافته تحقق يک حق قانونی
 سرمايه. آيد وجود به عمل در آن تحقق
گونه  هر مخالف انحصاری کالن داران
 تالش آنها. هستند کارگران برای حقوق
 کارگر را طبقه دستآوردهای تمام تا دارند

پس از کاهش  و اکتبر کبير انقالب از بعد
 سياست. ببرند بين از کارگری جنبش قدرت

 حقوق سلب مفهوم به زدائی نظم
مردم و به ويژه  همه مطالباتی و دموکراتيک
 ٢ ادامه در صفحه.... است زحمتکشان



   ٢صفحه                                                            ب کار ايران توفان ارگان مرکزی حز                               ١٣٩۵ماه  تير –١٩۶شماره      ،   
 ...نئوليبراليسِم امپرياليسم و پيامد

داران خوبی نيستند و تنها سرمايه داران به سرمايه " دولتها"تبليغات آنها اين است که 
  . بهينه از آنرا عرضه می کنندکه از حيف و ميل دارائی جلوگرفته و استفاده علت انگيزه مالکيت و کسب سود بيشتر است 

سقوط . رويدادهای زندگی مراجعه کنيمتر می شود که ما به فريب آنها زمانی روشن
نشان ... خصوصی شده نظير پست، راه آهن وخصوصی، کيفيت نازل خدمات شرکتهای بازارهای بورس، ورشکستگی همه بانکهای 
سود خصوصی خود از چه نيروی تبهکارانه دادند که سرمايه های خصوصی برای حفظ 

مردمی با قيمتهای نازل به سرمايه داران خصوصی سازی تمام اموال عمومی، ثروتهای با تبليغ سياست . غير قابل نظارتی برخوردارند
آبها، جنگلها، زمينهای مزروعی، جاده . شودانحصاری خارجی در درجه اول فروخته می 
کتهای خصوصی خدمات ايمنی قرار می شراز خدمات امنيتی، ايمنی و انتظاماتی در اختيار ها، پست، راه آهن، ناوگان هوائی، حتی بخشی 

ای و يا زير عنوان شرکتهای نظامی و امنيتی بخشی از ارتش به عنوان ارتش حرفه . گيرند
هستند عرضه می گردد و نظام وظيفه عمومی خصوصی که مزدوران، آدمکش بين المللی 

در اثر اين سياست هوا، معادن، سواحل   . خارجيان نيز می توانند سالح حمل کننددر ارتش حرفه ای خصوصی . منحل می گردد
مدارس، دانشگاهها، بهداشت و درمان، بيمه ها  درياها، جزاير، ساختمانهای بزرگ عمومی، 

به  ثروتهای توليد خودشان بيگانه هستند  و مردم ممالک مفروض در کشور . در می آيندهمه و همه به صورت مالکيت خصوصی ... و
... و جنگلها  و  شده توسط معادن و درياها نيروی پليس بومی . دسترسی نخواهند داشت 

سرمايه داران . را سرکوب خواهد کردو يا بين المللی مطالبات مردم در اين زمينه ها 
خصوصی بعد از غارت ممالک با به جای 
ترک می کنند بدون اينکه برای مردم اين گذاردِن زميِن سوخته، خاک اين کشورها را 

مانند و دول دست نشانده اين ممالک مراقبتهای کشورها هميشه به صورت بدهکار باقی می مردم اين . توليد کرده باشندکشورها ثروتی 
. های مردم سر موعد پرداخت شودالزم را فراهم می آورند تا اقساط بدهکاری 
بی شرمانه است، برخالف ادعاهايش استعمار ثروتهای عمومی که همان تشديد بهره کشی و نئوليبراليسم با برنامه خصوصی سازی 
استبداد، غارت، سرکوب و وابستگی را در اين دموکراسی ايجاد نمی کند، بلکه بدترين نوع 

حتی اعضاء . چيز به صورت کاال در می آيدبا اين سياست همه . جوامع به کار می گيرد
ولی در قانون اساسی برای فريب مردم ذکر يد و فروش کرد خر" دموکراتيک"و " آزادانه"بدن را می شود در بازار آزاد سرمايه داری، 

سياست خصوصی سازی، مولد قساوت و  .نمود که حيثيت انسانی خدشه بردار نيست
تشديد نابرابری ثروت است و به شکاف 

اين سياست دارای دو نقش و دو تاثير .  شودعميقتر طبقاتی و فقر عمومی مردم منجر می 
در اين سياسِت اقتصادی، . نظر اقتصادی استممالک سرمايه داری زير سلطه و يا وابسته از پيشرفته غربی و در در ممالک سرمايه داری 

سرمايه داری هرگز . سرمايه صورت می گيردتوزيع ثروت همواره بر اساس قدرت و نفوذ 
د دست به توليد نمی زند، بلکه در پی کسب سوبرای رفاه عمومی و بهبود شرايط زندگی مردم  سازوکار سامان سرمايه داری . حداکثر است
دار معينی از قدرت رقابت خود در مقابل چنين اجازه ای را اساسا نمی دهد که سرمايه 
در ممالک امپرياليستی و سرمايه داری . باشدبکاهد و به فکر زندگی و رفاه عمومی مردم دشمن اقتصاديش بخاطر دلسوزی برای مردم 

دولتهای "معروف به اردوگاه غرب، دولتهای  جای خود را به سرعت با دولتهای " رفاه
های کوچک و غير قابل رقابت باز می دست سرمايه های کالن را در بلعيدن سرمايه کارگزار بی نقاب انحصارات جايگزين کرده و 

تاز سرمايه داران کالن انحصاری بدل می بازارهای اين کشورها به محل تاخت و . گذارند
ه بهره کشی از انسانها را تشديد شود که درج سرمايه داری کالن و انحصاری .  می کنند

توافقنامه های جهانی ای می شوند که در بر بازارهای آنها خواهان نقض و ناديده گرفتن خارجی برای نفوذ در اين کشورها و چيرگی 
ت آنها در بازار به دنبال داشته و از قدرت رقابکشور خودشان موجبات افزايش بهای کاالها را 

بعد "سياست آنها به مصداق . می کاهد" آزاد" بدنبال سود " از مرگ من چه دريا چه سراب پيمانهای جهانی . فوری کالن و حداکثر هستند
زنان ، کارمندان در زمينه بيکاری، بيمه های در مورد حفظ محيط زيست، حقوق کارگران، 
به زير پا گذارده می شوند و ... و کارمندان وجتماعی، کار کودکان، حق اعتصاب کارگران ادرمانی، کمک هزينه ايام بارداری از تامين 
داران کالن است و بايد متعهد شود که برای دولت کارگزار، مسئول حفظ سود سرمايه 
ده ممالک سرمايه سرمايه داری کوچک به زائدر اين تاخت و تازها ممالک . تامين کندسرمايه انحصارِی طرف قرارداد، اين سود را 
در ممالک تحت . خويش را از دست می دهندداری بزرگ بدل می شوند و استقالل سياسی 
خصوصی سازيهاِی سازمان تجارت جهانی سرمايه های کالن و صنايع قابل رقابت هستند، سلطه و وابسته از نظر اقتصادی که فاقد 
دولت در اين . می گردد استثمار زحمتکشانتنها منجر به غارت اين ممالک و تشديد 

نظر نمی گيرد و بلکه حمايت از منافع ملی را در " منافع ملی کشور خودی"ممالک ديگر 
استعمار جهانی در اين کشورها نفوذ . گرددعامل بومی مستقيم استعمار جهانی بدل می کشور سلطه گر را وظيفه خويش می داند و به 

ه همين جهت مقاومت مردم افزايش می يابد و ب  .کرده و بيابان برهوت باقی خواهد گذارد
  . را با سرکوب پاسخ می دهنددولتهای دست نشانده اين مقاومت و اعتراضات 

. ساختاری دست زد و تسليم مکانيسم بازار شدبرای تحقق سياستهای نئوليبرالی بايد به تعديل 
. عرصه  را به گرگان سرمايه دار واگذاردت برداشته و اين دخالت در امورد اقتصاد دسبر اساس اين تئوری ورشکسته دولت بايد از 
. است که توازن اقتصادی را مستقر می سازدگويا اين خوِد بازار کور و هرج و مرج توليد 

ديگران  بوده است، با هدف فتح بازارهای ملیآزاد نبوده و هميشه تابع منافع قدرتهای جهانی که هيچوقت " بازار آزاد"نئوليبرالها با تئوری 
ديگران موعظه می کنند، ولی دروازه را برای " بازار آزاد"آنها . هجوم می آورند

کيفيت کاالهايشان عمال آزادی رقابت در بازار بندند و يا با توجه به سطح رشد صنايع و بازارهای خود را به روی کاالهای رقيب می 
يبرالها با اقتصاد هدفمند و با نئول. می سازندآزاد را به حرف پوچ و عوامفريبانه ای بدل 

طبقات کم درآمد که يک اقدام دولتی و دخالت که بايد از دادن يارانه و کمکهای مالی به آنها تبليغ می کنند . نقشه دولتی بشدت مخالفند
به مرگ "می برد، خودداری کرد تا به مصداق را از بين " آزاد"دولت در توليد است و رقابت 

فقر و نياز خود مجبور شوند به بدترين شرايط ، مردم در نهايت "شود بگير تا به تب راضی
به همين مفهوم است که به عموم مردم بايد به اقتصادی که آنها نظريه اش را تبليغ می کنند رياضت . بهره کشی خارجی تن در دهند

امکانات زندگی محرومشان کرد که حاضر قدری گرسنگی و تشنگی داد و از حداقل 
آزادی . "سرمايه دار خارجی تامين گرددبه هر کار و به هر خفتی تن در دهند تا سود ر بدترين شرايط بهره کشی ضد انسانی شوند د
امپرياليسم . بيرحمانه انسانها را به دنبال داردسرمايه امپرياليستی، آزادی بهره کشی " بازارِ 

بايد بهای . از اين نوع آزادی دفاع می کند شهروندان و توليد را که با دخالت دولت تعيين ت الزم برای مصرف بنزين و مواد سوخ
عرضه و تقاضای بازار گذارد و از دادن می شود شناور کرد و در اختيار رقابت و 
خودپرستی در مقابل فرهنگ انسانِی جمعی بايد به تبليغ روحيه فردگرائی و سودپرستی و يارانه به مواد سوخت آن خودداری ورزيد، 

جمعی قرار داد، فرد را به جنگ جمع فرستاد بايد هويت فردی را در مقابل هويت . دست زد
اين نظريه را در پوششی از تبليغات بايد انسانها را به گرگ يکديگر بدل کرد و . زدو شرط تحول اجتماعی را موفقيتهای فردی جا 

منش فردی و آرمانهای فردگرايانه " محسنات" و " ادیخداد"و " مهارتهای فردی"و 
پوشاند و تبليغ در مورد " ذاتی"استعدادهای  را به منزله امری مقدس که اسلحه " فردگرائی"

سانی را انو اجتماعی و احساس همسرنوشتی و اجتماعی است، به پيش کشيد، بايد کار جمعی ای برای مبارزه با مفاهيم ماهيتا طبقاتی 
و گزينش " آزادی فردی"تقبيح کرد و آنرا نفی  که در همه موارد " قا باال سر اجتماعیيک آ"

تحميلی و اشتباه می گيرد قلمداد تصميمات 
  ٣ادامه در صفحه ...بايد چماق. نمود

  المی، به دست مردم ايرانسری ارمايه داری جمهوسرژيم رنگون باد س
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همبستگی را در مقابل " آزادی فردی"  و مالکيت " بازار آزاد"، تقديس اجتماعی
سياست نظارت دولت با هدف برنامه ريزی در مالکيت جمعی و حتی در مقابل جمعی و خصوصی را در مقابل انحالل ارزشهای 

بايد تبليغ . امر اقتصاد سرمايه داری قرار داد بازار، محرک اقتصاد " دست نامرئی"کرد که 
ندی آزادانه و آنچه به آن نياز است، آزم. نيستنيروی دولت، اجتماع و نظارت آنها نيازی بوده و توازن جهان را سامان می دهد و به 
  .است" مفيد"برای همه جامعه قدرت طلبی بی حد و مرز فردی است که 
مارگارت . امپراتوری امپرياليستی شوروی بودسوسيال دموکراسی قبل از فروپاشی نئوليبراليسم دشمن دولتهای رفاه و الگوی 
: فتسرسخت اقتصاد نئوليبرالی بود می گتاچر نخست وزير اسبق بريتانيا که مدافع 

  ".آنهاتجمع مردان و زنان منفرد است و البته خانواده جامعه . چيزی به عنوان جماعت وجود ندارد"
دخالت دولت، جهت عقالئی و بهينه سازِی نئوليبراليسم، تجارب و آموزه های مبتنی بر 
البته نبايد فراموش . اقتصادی اجتماع جا می زدروند اقتصاد سرمايه داری را، سد پويايی 

دولت و نيروی متمرکز و سرکوبگر برای آنها به . گويند با نيات باطنی آنها مغاير استد که آنچه نئوليبرالها به صورت زبانی می کر
در هيچ کشور جهان که اين . داشته و دارندحفظ منافع اساسی و هستی خويش هميشه نياز 
همين نئوليبرالها که . با خالف آن مواجهيدگر دولتی نيستيد و دقيقا ارتش و قوای سرکوبنوليبرالها دست باال را دارند، شما شاهد حذف 

هستند، آنجا که به دخالت دولت نياز باشد تا " برنامه ريزی دولتی"و " ضد دخالت دولت"
لی در زمان بحران ما. رنگ عوض می کنندفورا مدافع حضور و نظارت دولت می شوند و منافع اقتصادی و طبقاتی آنها را حفظ کند، 
دامان دولتهای خودی برای نجات خويش شدند جهانی و ورشکستگِی بانکها، آنها دست به 
 .سامان سرمايه داری مالی را موقتا نجات دادندبدون رضايت آنها به صورت ديکتاتورمنشانه و اين دولتها بودند که راهزنانه از کيسه مردم 
  .ی مردم آزاد استالالئی برانظريه تکفير دخالت دولت در امور اقتصاد، 

  *****  
  

 ...بياد دمحمعلی
در . علی محبوبيت داد و نامش را جاودانی نمود

مورد وی گفتند که دمحم علی وقتی به اوج ترقی 
و محبوبيت رسيد و بر کرسی افتخار جلوس 
کرد، احترام همه انسانهائی را که از پائين به 
وی می نگريستند و برايش هلهله می کردند 

. با تحقير از باال به آنها نگاه نکردنگهداشت و 
  . وی دوست انسانها باقی ماند

کميته جهانی المپيک مجبور شد وی را که از 

محبوبيت فوق العاده بر خوردار بود و هست در 
در آستانه قرن بيست يکم به عنوان  ١٩٩٩سال 

  .  ورزشکار قرن برگزيند
دمحم علی فرزند دوران مک کارتيسم، دوران 

امپرياليسم برای توسعه طلبی به کره،  تجاوزات
به ويتنام، به کامبوج، به الئوس، کودتای های 
جنايتکارانه در ايران، اندونزی، عراق، 

  ...گواتماال و
وی فرزند دوران مبارزه مردم الجزاير، کنگو، 
ايران، مصر، فلسطين، ظفار، ويتنام بر ضد 

  .ارتجاع و امپرياليسم بود
مبارزه سياهان مسلمان،  دمحم علی فرزند دوران

محصول مبارزه سياهان راديکال و 
ورزشکاران بنام آمريکا به نام ببرهای سياه، و 
نتيجه جنبش مدنی و ضد نژادپرستی و ضد 

  .کوکلوس کالن حاکم در آمريکا بود
تحت تاثير جنبش مسلمانان  ١٩۶۴دمحم علی در 

آمريکا به رهبری مالکوم ايکس که از رهبران 
آمريکا و در مبارزه سياسی راديکال مسلمانان 

بود و برای حقوق مدنی سياهپوستان مبارزه می 
" ملت مسلمان"کرد، مسلمان گرديد و به جنبش 

وی اعالم کرد که از اين به بعد نام من . پيوست
دمحم و نام خانوادگی من علی است، زيرا که نام 

، نامی است که برده "کاسيوس کلی"سنتی من 
. ست به روی من گذارده اندداران سفيد پو

مالکوم ايکس رهبر اين جنبش راديکال را بعدا 
  . ترور کردند

ايده اين تغيير نام را دمحم علی از مالکوم ايکس 
که ) به معمای کوچک(ليتلمالکوم . گرفته بود

شده تازه مسلمان در زندان به سر می برد و 
با وی . از زندان آزاد شد ١٩۵٢در سال بود 

 "ايکس"به  "ليتل"خانوادگی اش از  تغيير نام
با اين لقب برده نخستين مخالفت مدنی خود را 

کوچک با هدف " ليتل"داران که نياکان وی را 
از اين به  .بروز دادتحقير خطاب می کردند، 

بعد مالکوم ديگر کوچک و حقير نبود 
می  مالکوم. بود) مجهول، بی هويت"(ايکس"

ها  کانش سدهگفت که نام خانوادگی اصلی نيا
پيش هنگامی که نخستين سياهان از آفريقا برای 
بردگی به آمريکا آورده شده بودند، از آنها 

به معنای ("ليتل"گرفته شده و نام خانوادگی 
نامی تحقيرآميز بوده که ) و حقير کوچک

احتماال يکی از ارباباِن نياکانش برای آنها 
با انتخاب نام خانوادگی وی  .برگزيده بود

که  نشان دهدبه همگان  هدمی خوا" (X)يکسا"
هويت سياهان آمريکا توسط سفيدپوستان 

 انجامعه سياهپوست اکنونشده و " ربوده"
بايد برای احيای دوباره غرور از دست  آمريکا

  .رفته اش متحد و يکپارچه شود
از رفتن به جنگ  ١٩۶٧دمحم علی در 

. تادتجاوزکارانه ويتنام امتناع کرد و به زندان اف
من هرگز مخالف ويت ُکنگ نيستم "وی گفت 

کاکا "زيرا هيچ ويت کنگی تا به حال به من    ."نگفته است" سياه
وی در رد جنگ ويتنام بارها سخنرانی کرد و 
اين در زمانی بود که طبقه حاکمه آمريکا و 
رهبران دروغگوی آن مدعی بودند دخالت آنها 

و " اددنيای آز"در جنگ ويتنام برای دفاع از 
وی بر . است" دموکراسی و آزادی"حمايت از 

اين همه دروغ و دغلکاری که همه مطبوعات 
آنرا تبليغ می کردند، قلم بطالن " جهان آزاد"

کشيد و مورد نفرت نژادپرستان و طبقه حاکمه 
هزار  ١٠من "وی گفت . آمريکا قرار گرفت

مايل به دور دست نمی روم تا بر سر مردمان 
رنگ پوستشان برنزه است بمب و بی گناهی که 

  ". آنها کاری بر ضد من نکرده اند. گلوله بريزم
وی اين سخنان را به درستی و از صميم قلب 

قهرمان  ١٩۶٠وقتی وی در سال . بيان می کرد
بوکس المپيک در رم شد و برای آمريکا يک 
مدال طال در اين رشته به دست آورد، به 

ر شهر آمريکا برگشت و برای صرف غذا د
محل تولدش لوئيزوييل به يک رستوران رفت، 
سفيد پوستان نژادپرست حاضر نشدند در کشور 

آمريکا به وی که يک سياه بود " دمکراتيک"
وی جسورانه برخاست و مدال . غذا بدهند

طاليش را که برای آمريکا کسب کرده بود به 
  . رودخانه اوهايو پرتاب کرد

بسياری در  روشن است که دمحم علی هم مانند
دنيای سرمايه داری طالب شهرت، ثروت و 
معروفيت بود، ولی به چه بهائی؟ به بهای 
حقارت؟ به بهای نوکری امپرياليسم؟ به بهای 
پذيرش بردگی؟ به بهای تائيد نژادپرستی و 

  تئوری انسانهای برتر؟
وی هرگز هويت خويش را فراموش نکرد و به 

وی  وقتی از. منشاء خود افتخار می کرد
نظرش را در باره بازی بوکس پرسيدند بيان 

بوکس بازی به معنی اين است که "کرد 
وی می دانست که . "همديگر را کتک می زنندسفيدان به تماشای دو نفر سياه نشسته اند که 
می شود از بوکس بازی پولدار و محبوب شد، 

نمی کرد که ماهيت بوکس  ولی هرگز فراموش
ميدان بوکس جان  بازی چيست و می شود در

وی می دانست که بوکس يک . داد و پيروز نشد
قمار است و آنهم برای حفظ بقاء سياهپوستان 

من برای هر ضربه ای که : "وی می گفت. فقير
خورده ام ميليونها دالر به کف آورده ام، اما 
می دانيد چند نفر سياه را کشته اند و پشيزی 

هايش را " زبان درازی"د بهای اين دمحم علی باي  ".به دست نيآورده اند؟
آمريکا که همه سفيدان طبقه " دنيای آزاد"در 

حاکمه از حق آزادی بيان برخوردارند می 
طبقه حاکمه آمريکا تصميم گرفت وی . پرداخت

را به علت صلح جوئی و انساندوستی به زندان 
  .بياندازد

" دموکراسی"دمحم علی هميشه مورد نفرت 
ن جهت در اوج محبوبيت و به همي. آمريکا بود

موفقيت، وی را مجبور کردند که به خدمت 
برای . و به ويتنام اعزام شود  سربازی رفته

امپرياليسم آمريکا جنازه دمحم علی بيشتر جنبه 
وی هرگز حاضر . تبليغاتی داشت تا زنده وی

امپرياليسم . نشد بار اين خفت آدمکشی را بپذيرد
ود فورا عنوانهای آمريکا که منتظر اين اتفاق ب

      قهرمانی جهان را از
  ۴ادامه در صفحه ...                              

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن   شماره يک بشريت است
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البته . وی گرفت و آنها را بی اعتبار اعالم کرد 
اين بی اعتباری شامل دمحم علی نبود، اين بی 
اعتباری شامل دستگاه ورزشی و تبليغاتی و 

دمحم علی . ا بودمناسبات بهره کشانه آمريک
قهرمان جهان ماند و هيچ قهرمانی نمی توانست 
بدون مصاف با دمحم علی مدعی مقام نخست در 

اين . ورزش بوکس سنگين وزن در جهان باشد
بی اعتباری دامن امپرياليسم را گرفت که 
مدالهايش را سياسی و برای به برده کشيدن 

ولی . افراد و فريب افکار عمومی تقسيم می کند
امپرياليسم آمريکا هرگز قادر نشد مدالی را که 

وی در . مردم جهان به دمحم علی دادند پس بگيرد
جهان بر سکوی افتخار اعتماد مردم ايستاده بود 

  . و ايستاده باقی ماند
پليس آمريکا به همين علت دمحم علی را 

اش هم از او  بازداشت کرد و عناوين قهرمانی
 "فرار از خدمت"هام دمحم علی که به ات. سلب شد

مبارزه گناهکار شناخته شده بود، چند سالی از 
، دستگاه قضائی بوکس دور ماند در ميدانهای

آمريکا برای خرد کردن و نابودی و واداشتن 
وی به تسليم، امتيازنامه بوکس بازی وی را 
سلب کرد تا در هيچ جای آمريکا حتی نتواند 

عال بوکس بازی کند و برای تامين معاشش ف
گذرنامه وی را ضبط کردند تا نتواند با . باشد

سفر به خارج از آمريکا در ساير ممالک جهان 
که نياز به اعتبارنامه بوکس بازی آمريکا را 
ندارند، برای تامين زندگيش و مقابله با مدعيان 

ولی دمحم علی . قهرمانی بوکس در جهان برزمد
تسليم نشد و جنگيد و دستگاه قضائی طبقاتی 
آمريکا را با حمايت افکار عمومی مردم جهان 

جنايات آمريکا در ويتنام . به تسليم واداشت
بقدری وحشيانه و سبعانه بود که جز نفرت و 

نيآورد و سرانجام  ببار ننگ چيزی برای آنها
آنوقت مسخره بود که دمحم . ناچار به تسليم شدند

علی را به علت پيشگوئی درستش مجازات 
. ی شد افکار عمومی را فريب دادديگر نم. کنند

تا اين که چند سال اين محروميت ادامه داشت 
باالخره اعتراض او به حکم قاضی، در آغاز 

ميالدی به دادگاه عالی آمريکا ارجاع  ٧٠دهه 
ترين مرجع  داده شد و اين دادگاه که عالی

قضايی در آمريکاست، محکوميت دمحم علی را 
در مدت سه سالی  که با وجود اينوی  .لغو کرد

در ميدانهای مشت  که اجازه مشت زنی نداشت
زنی حضور نداشت، ولی در ميدانهای مبارزه 
اجتماعی حضور فعال داشت و چون به 

کرده بود، ديوان " عادت"گرسنگی و فشار 
داوری طبقاتی آمريکا قادر نشد اراده اش را 

يا به داليل  محبوبيتمن به خاطر ": بشکند
من می جنگم که به . می کنمشخصی مبارزه ن

برادرانم که در آمريکا روی زمين خوابيده اند، 
روحيه بدهم، سياهانی که با کمک های دولتی 
زنده اند، سياهانی که چيزی برای خوردن 
ندارند، سياهانی که چيزی از خود نمی دانند و 

  ".سياهانی که آينده ای ندارند
زيد؟ آيا شما می خواهيد مرا به زندان بياندا"

سال است که در  ۴٠٠خوب می دانم، ما 
سال بيشتری  ۵تا  ۴من با کمال ميل . زندانيم

هزار  ١٠را نيز در آنجا خواهم ماند، ولی من 
مايل پرواز نخواهم کرد تا آدم بکشم و در 

اگر بايد بميرم .  کشتن مردم بيچاره کمک کنم
ترجيح می دهم، اينجا در مبارزه عليه شما 

شمنان من نيستند، نه چپنی ها، آنها د! بميرم
ليکن شما وقی من . نه ويت کنگ، نه ژاپنی ها

. طلب آزادی و صلح می کنم، مخالف من هستيد
شما ليکن مخالف من هستيد زمانی که من 

حال من بايد . طالب عدالت و تساوی هستم
برای شما بجنگم؟ به چه دليل؟ شما حتی در 

کنيد؟  آمريکا نيز برای حقوق من مبارزه نمی
حال از من می خواهيد که برای شما بجنگم؟ 

دمحم علی مبارزی بود که تنها در ميدان بوکس   !"هرگز
وی در خارج از اين ميدان نيز . نمی جنگيد

برای حقوق مردم و رفع ستم نژادی و ملی 
چنين انسانی را با اين روحيه . مبارزه می کرد

 .و درک هرگز نمی شود شکست
که ناچار شده بود در مقابل طبقه حاکم آمريکا 

جنبش مدنی سياهان عقب نشينی کند و حتی با 
کشتن مارتين لوتر کينگ نيز موفق نشده بود 
اين جنبش را سرکوب نمايد روش سياسی 

آنها تصميم گرفتند که از . خويش را تغيير داد
" تنديس بی ضرر"دمحم علی به قول لنين يک 

افکارش بسازند و مجسمه وی را تقديس کنند و 
وال -بخوانيد(کاخ سفيد. را به دور بريزند

وقتی ديگر راهی  ٢٠٠۵در سال  )استريت
برايش نمانده بود و می خواست اوبامای 

را رئيس جمهور کند، برای تکميل " کاکاسياه"
باالترين مدال افتخار را به او عوامفريبی، 

انگار که کاخ سفيد ربطی به همه . کرد ءاهدا
  .م امپرياليستی آمريکا نداردسياهکاری های نظا

پس از درگذشت وی نيز اين عوامفريبی و 
سياهکاری و اين بار به دست سياهانی که در 
طبقه حاکمه آمريکا جا باز کرده اند، ادامه داده 

از وی به علت شاهکار ورزشی اش که . شد
است، تجليل کردند، به " محاالت"تکرار آن از 

می لرزيد ولی دست يک بيمار پارکينسونی که 
استوار باقی مانده بود، مشعل آتش افروزی 
المپيک را دادند تا اثرش را خنثی کنند، ولی 
هرگز قادر نيستند تاثيرات آتشی را که وی 
برافروخت و ضربه هولناکی که وی در داخل 
و خارج ميدان بوکس به نژادپرستی و تحقير 
انسانها و دشمنی با دوستی خلقها وارد آورد 

دمحم علی دين اسالم . کنند و از بين ببرند خاموش
اين . را پذيرفت و تا آخر نيز مسلمان باقی ماند

امر نه از آن جهت دارای اهميت است که دين 
اسالم و يا هر دين ديگری برحق است، بلکه از 
اين جهت اهميت دارد که وی در زمانی به 
مبارزه بر ضد نژادپرستان و نيروهای سياه 

ه می داد، که جنبش ضد ملتهای ارتجاعی ادام
مسلمان و مسلمانان، با مسلمان کشی و 
تحريکات ضد اسالمی توسط سازمانهای 
جاسوسی امپرياليستی و صهيونيستی ميدان پيدا 

کرده است، تا ممالک مسلمان را به زير سلطه 
امپرياليستها در آورند و بر سر اين اقدامهای 

بارزه بگذارند و م" تمدن"تجاوزکارانه تاج 
سياسی يعنی  ژيگولوهایبيرحمانه طبقاتی را با 

. جايگزين گردانند" سنت و تمدن"مبارزه ميان 
دمحم علی هرگز تسليم اين عوامفريبان 

و مسلمان ماند  وی مسلمان شد. خودفروخته نشد
برای اينکه آنرا وسيله مبارزه عليه امپرياليسم و 

برخورد وی به مذهب . نژادپرستی قرار داد
وی داعش را با . ا با مضمون سياسی بودصرف

. حماس يکی نمی کرد و در سطح باقی نمی ماند
همدستان امپرياليستها و نژادپرستان وی را 
ارتجاعی جا می زنند، زيرا وی مسلمان شده و 

.  بوده است" اسالم سياسی"مانده است و هوادار 
اين عده در همه جهان سخنگويان صهيونيسم 

  *****  . هستند
  
بين اين دو نيرو برخورد  صحيح  به تضاد ...يام دبير کلپ

ما اطمينان داريم که کنگره شما  بر . کنند
روی صف آرائی نيروهای در صحنه  
بحث کرده و خط صحيح تاکتيکی و 
راهبردی برای پيشروی بسوی انقالب و 

به . رهائی مردم ايران را ترسيم نموده است
روحيه  همراه همه آزاديخواهان جهان، با 

انترناسيوناليسم پرولتری، تشکيالت ما و 
مردم هندوستان همبستگی خود را با 

  . مبارزات رفقای ايرانی اعالم می دارد
  !زنده باد انقالب

  !نده باد انترناسيوناليسم پرولتریز
  !زنده باد اتحاد بين مردم هندوستان و ايران

دبيرکل کميته همبستگی  - مونيک موخرجی 
  ياليستی جهانی ضد امپر

معاون رئيس فوروم سراسری 
  ضدامپرياليستی هندوستان 
*****  

  
 ...  WBبانک جهانی

 جهانی بانک به گذشته وامهای بهره پرداخت
 به را ای غارتگرانه شرايط کنند، می مراجعه

 خود کشور دروازه و در تا کند می تحميل آنها
 خارجی غارتگر های سرمايه روی بر را

. دهند در تن جهانی بانک اوامر به و بگشايند
 غارت اقتصادی اهرمهای از يکی جهانی بانک

 امپرياليسم بويژه و جهانی امپرياليسم قدرت و
  .آمريکاست

 و است جهانی کنسرنهای مامور جهانی بانک
 که بدهکار ممالک در که است اين هدفش
 با  دادن وام با نخست هستند، بانک اين قربانی

 زيرساختی صنايع بنای به کالن، های بهره
 تامين برای را الزم های زمينه تمام و پرداخته

 صنايع اين به که خارجی گذاران سرمايه سود
  ۵ادامه در صفحه ... دارند، نياز زيرساختی

انقالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و 
  تولد دنيای نوين بود
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 ...  WBبانک جهانی

 در گذاری سرمايه با بتوانند آنها تا آورد؛ فراهم
 از آنها، خود برای سودآور های عرصه

 هزينه که کشورها اين اقتصادی زيرساختهای
 پردازند، می بدهکار کشورهای اين خود را اش

 بنادر، ساختمان جمله از. کنند برداری بهره
 ماشين ورود برای تنها ها جاده يا و ها فرودگاه

 با شده توليد کاالهای صدور و صنعتی آالت
 رقابت برای جهانی بازارهای به ارزان دستمزد

 در کاالها اين يدتول. کنسرنهاست بهتر و بيشتر
 محيط و بهداشتی شرايط ترين ناامن و بدترين
 را کاال ارزانی موجبات که ايمنی و زيستی
 جهانی بانک. پذيرد می انجام آورد، می فراهم

 کمک برای نه را شرايط اين که دارد ماموريت
 به کمک برای بلکه کشورها، اين مردمان به

 امپرياليستی کشورهای که خود سهامداران
 کشورهای به جهانی بانک عقب درِ  از و هستند

 بانک. آورد فراهم شوند، می وارد نيازمند
 گزيده" تا آمده چراغ با که است دزدی جهانی

 زندگی تنها نه جهانی بانک". کاال برد تر
 را خود هجوم مورد مناطق ساکن مردمان
 را آنها زمينهای است، سهل کند، می ويران
 قتل به مقاومتشان برای را آنها کرده، غصب
 نمی که هرآنچه. نمايد می مار و تار و رسانده

 غرب در غرب، مردمِ  مقاومتِ  اثر در شود
 عمومی سالمت برای توليدش چون کرد توليد

 مدعی ممالک در بانک اين است، خطرناک
 و عمومی ناآگاهی از استفاده با آنها به کمک
 به خود و کرده توليد حکومتی، خواری رشوه
 ترتيب اين به. کند می صادر جهان و ااروپ

 جهانی بستانکار بزرگترين به که جهانی بانک
 استعماری اهرمهای از يکی با است شده بدل

  .است امپرياليستی
 ملزم وجود با جهانی بانک که نماند گفته نا

 اقتصادی و سياسی طرفی بی رعايت به بودن
 شده درج کاغذ صبورِ  ی صفحه روی بر که

 آماجِ  کشورهایِ  سياسی امور در عمال است،
 اين. نمايد می شريرانه و آشکار مداخله تهاجمش

 سياسی اهداف خدمت در واقع در بانک
 اعالم آنها به و است خويش کالن داران سهام

 خود که آمريکا امپرياليسم. است کرده وفاداری
 حق از است، جهانی بانک دار  سهام بزرگترين

 کشورهايی به امو پرداخت عدم جهت خود رأی
 و است تعارض در ها آن با سياسی نظر از که

 استفاده خود طرفداران به وام اعطای همچنين
 خودش دسته چاقو که اند گفته قديم از. نمايد می
  *****  .برد نمی را
  

 ...ثروت بر شانه های فقر
 .حجم خود می افزايد

يکی از عواقب مخرب جهانی شدن سرمايه 
دستمزدها به حداقل عبارت است از تنزل 

به ديگر سخن سرمايه اگر قادر نباشد . ممکن
دستمزدها را در همه زمينه ها در کشور مادر 

شود که  به کشورهايی سرازير می ،تقليل دهد
رهبران سياسی فاسد و خودفروش آنها چنين 

امکانی را حتی با زور سر نيزه در اختيار آنها 
ی نظير از جمله کشورهای آسيائ. دهند قرار می

کشورهای افريقائی ... بنگالدش و سريالنکا و 
يا در آمريکای التين .. نظير سنگال و مالی و 

 ...نظير گواتماال و کستاريکا و 
در آفريقا تعداد  ٢٠٠۵تا  ١٩٨٧از سال 

زير يک دالر در (انسانهائی که در فقر کامل
ميليون افزايش نشان  ٧٨برند  به سر می) روز
ميليون در  ۴٨آسيا در جنوب . دهد می

ميليون و در  ٢١کشورهای بلوک شرق 
ميليون افزايش يافته  ١٨ به  آمريکای التين

 .است
سازمان  از طرفی درآمد سرانه کشورهای
 OECD(توسعه و همکاری اقتصادی

  Organisation for Economicيا 
Cooperation and Development ( در

هزار دالر بوده است در  ٢١٩همين مدت 
صورتی که در کشورهای فقير درآمد سرانه 
فقط يک درصد از رقم فوق را دربرداشته 

نسبت رفاه در کشورهای غنی و فقير نه . است
 .تنها قابل قياس نيست بلکه شرم آور است

دانيم که کشورهای فقير اغلب به خاطر  می  ؟علت در کجاست
داشتن مواد خام گونه گون و يا حاصل خيز 

زراعی شان و نيز بازار بودن زمين های 
از گذشته لقمه چربی برای استعمار  ،فروش آنها

اينگونه کشورها به . کهنه و نو بوده و هستند
تحميلی  علت بافت اقتصادی و سياسی

اغلب دارای حکومت های  ،غنیکشورهای 
ديکتاتوری اند که منهای چند حکومت نظير 
سوريه، عراق و ليبی سابق و ايران اکثرا به 

رهای امپرياليستی، بويژه وسياست های کشساز 
 .آمريکا می رقصند

 ديکتاتوریزير سلطه،  یحکومتهاگرچه اين 
م اين غکنند، علير مطلق را در کشور اعمال می

 .گيرند مورد پشتيبانی امپرياليست ها قرار می
مشتی دزد و غارتگر در راس اين حکومت ها 
به عوض بکاربست سرمايه های ملی، که از 

دست می آورند ه فروش منابع زيرزمينی ب لِ بَ قِ 
در زمينه های توليد، رشد زيربنا، بهداشت، 

آن را غارت کرده و در راه اميال ... آموزش و 
 .پليد شخصی خود به کار می بندند

بسياری از اين حکومت ها با اجرای فرامين 
اربابان نئوليبرالشان اقدام به خصوصی سازی 

 ،ا افزايش مالياتموسسات دولتی نموده و ب
کاهش دستمزدها از ميان برداشتن تعرفه های 
گمرکی برای واردات از کشورهای 
امپرياليستی و ايجاد زمينه و امکانات مناسب 
برای سرمايه گذاران خارجی نظير تقليل 

اختيار  در... و  ماليات، گذاردن زمين مجانی
کشور را محل تاخت و تاز غارتگران بين  ،آنها

ای جز گسترش  سازند که نتيجه یالمللی م
بيکاری فقر و گرسنگی در ميان مردم به بار 

 .نمی آورد
افزايش نابرابری های اجتماعی در جهان که 
زاييده سياست های استعمار کهنه و نو است، نه 

بلکه  ،تنها عرق شرم بر پيشانی آنها نمی نشاند

در گزارش  ،اين ابزار نئوليبرالها ،بانک جهانی
: دارد که اعالم می ٢٠٠٠صادی سال رشد اقت

به افزايش نابرابری نبايد به صورت منفی "
ننده اين است که بتوان از کتعيين . نگريست

کاهيد  که نه تنها نمی(تعداد افراد فقير کاست
نه اينکه . )توفان-ه بر آن می افزاييدتبلکه پيوس

زيرا . عليه نابرابری اقتصادی مبارزه شود
شود که انسان ها  باعث می وجود اين نابرابری

در کشورهای گونا گون برای بهبود وضع خود 
بايد از اين "!! بيشتر جديت و کوشش کنند

يا اعمال سياست های آ: دورويان فريبکار پرسيد
مخرب و جابرانه نئوليبرالی از طريق عوامل 
تحت فرمان شما و سرمايه جابر بين المللی 

هت ج" جديت"و " کوشش"برای کسی امکان 
بهبود وضع خويش باقی می گذارد؟ يا اين که 
هر روز  بيش از روز قبل جهان را دو قطبی 

به موازات دو قطبی شدن درآمدها  .سازند می
توليد ناخالص ملی نيز هر روز  ،در جهان

بخش  ب،در يک قط .شود بيشتر دو قطبی می
سرانه رار دارد که توليد ناخالص اعظم جهان ق

است و در قطب ديگر دالر  ١۵٠٠ملی شان 
در قطب . رسد هزار دالر می ١٢٩اين رقم به 

فريقايی، آسيائی و آمريکای آفقير کشورهای 
التين قرار دارند و در بخش غنی 

امروز قطبی شدن درآمدها . OECDکشورهای
و افزايش نابرابری ها مشخصه بارز جوامع 

شرايط ادامه اين وضع بدون شک  .جهانی اند
سيستم سرمايه داری ی بحرانی و تضادها

هرچه جهانی شدن  .دهد رشد میرا جهانی 
وحشيانه تر و ) گلوباليزاسيون( سرمايه

کند، به همان نسبت نيز  بيرحمانه تر عمل می
بر مخالفت و مقاومت مردم جهان بويژه اقشار 

جنبش های ضد . گردد فقير با آن افزوده می
نئوليبرالی در يونان، اسپانيا، ونزوئال، 

نمونه های آغازين اين ... و  نتين، سنگالآرژا
شعار آنها برابری  .يندآجنبش وسيع بشمار می 

زيرا که . اجتماعی در اقتصاد جهانی است
١امروز در جهان  ميليارد انسان در فقر  ٢

الزم به تذکر است که فقر  .برند کامل به سر می
شود که روزانه حداکثر  کامل شامل کسانی می

) ه به قدرت خريد محلیبا توج(يک دالر 
امروز نيمی از جمعيت قريب . دراختيار دارند

 کشور در جهان در فقر کامل به سر می ۴٠به 
 ٣٧٠بانک جهانی مرز فقر مفرط را  .برند

. دالر برای هر نفر در سال تعيين کرده است
برند  بنابر اين افرادی در فقر مفرط به سر می

يار که روزانه يک دالر و حتی کمتر دراخت
پيامد اين فقر چيزی نيست جز گرسنگی، . دارند

 کمبود حاد مواد غذايی مورد نياز بدن، کمبود
آب آشاميدنی و در نتيجه گسترش بيماری های 

، عدم برخورداری از )اپيدمی(واگيردار
بهداشت و سالمتی و در نتيجه پايين آمدن فاحش 
حد متوسط عمر افراد، مرگ و مير کودکان و 

دان امکان تحصيل و کار، عدم نوزادان، فق
امکان بهره برداری از يک سرپناه، رواج 
کارتن خوابی در شهرها، ژنده پوشی، 

 ۶ادامه در صفحه ...گسترش

. رک کنندتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شرط ت
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است
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 ...ثروت بر شانه های فقر
 ...موج آوارگی و  
روز  نامبرده ادی که در شرايط غير انسانی راف

رسانند برخالف وانمود ساختن  را به شام می
غربی تنها در مناطق جنگ زده و رسانه های 

يا حاشيه نشينان شهرهای بزرگ که از زباله و 
کنند و يا کارتن خواب های  با زباله زندگی می

شهری و يا انسانهائی که در اثر فاجعه های 
بلکه  ،ندشبا طبيعی از هستی ساقط  شده اند نمی

سيا و آمريکای ، آفريقاآاکثر آنها در روستاهای 
 .ندگی محقرانه هستندالتين مشغول ز

يا غير از اين است که زمين های مزروعی را آ ؟علت را بايد در کجا جستجو کرد
شرکت های کشاورزی بزرگ داخلی و به طور 
عمده خارجی تصاحب کرده و تنها محصوالتی 

يب صرا که حداکثر سود را در بازار جهانی ن
کنند؟ نمونه های  آنها سازد در آنها کشت می

فريقا و آ ،اين شرکت ها در آسياوافری از 
آمريکای التين در روستاهايی که فقر مطلق در 

کند، علنا مشغول غارت و چپاول  آنها بيداد می
 .اند

عمده ساکنين اين روستاها در اثر تقسيم 
امکان درآمد خود را از دست  ،ناعادالنه زمين

و عمال هيچگونه امکان فعاليت در  داده اند
زيرا به . تصادی را ندارندساير زمينه های اق

علت عدم برخورداری از اعتبار الزم بانک ها 
عالوه بر اين . هيچگونه وامی به آنها نمی دهند

وجود شرايط فئودالی حاکم در کشاورزی در 
برخی از کشورهای آمريکای التين و يا وجود 

در هند و برخی کشورهای ديگر دليل " کاست"
در قرن  مضاعفی برای گسترش و تحکيم فقر

 .بيست و يکم بشمار می آيد
يکی ديگر از علل فقر بورس بازی سرمايه 
داران هار با مواد غذايی به ويژه غالت و ذرت 
است که باعث رشد سرسام آور قيمت آنها در 

گردد که حزب ما در گذشته در  جهان می
. مقاالتی به اين مساله اشاره کرده است

 -پامريکا واتحاديه اروآ -کشورهای غنی
برخالف ادعاهای پرطمطراق دستگاه های 
تبليغاتی شان نه تنها دوای درد فقر مزمن در 

بلکه برعکس با  ،کشورهای فقير نيستند
جلوی  ،عرفه های گمرکیتاقداماتی نظير وضع 

تنها  اکه قاعدت - را کاالهای اين کشورها ورود
به کشور خود  -باشد ها می کاالی صادراتی آن

ابل مواد غذايی را که با يارانه در مق.  گيرند می
را به  کرده اندهای دولتی در کشور خود توليد 

از آنجا که . کنند اين کشورها صادر می
محصوالت کشورهای فقير که بدون يارانه 
توليد شده اند، قدرت رقابت با محصوالت 
وارداتی را ندارند، توليدکنندگان به ورطه 

ان و ورشکستگی سقوط کرده و به خيل بيکار
تاثير سوء فقر تنها در روستا  .پيوندند فقرا می

بلکه به علت مهاجرت روستائيان  ،ها نمی ماند
به شهرها روزبروز بر تعداد بيکاران و 

گردد و فقر و  در شهرها افزوده می بيخانمانها
 .گرسنگی و فساد و فحشاء گسترش می يابد

وجود چنين وضعی که اميد و آرزو برای 
کشورهای فقير را از مردم  زندگی بهتر در

تواند مهاجرت به  سلب کرده است نمی
امری که . کشورهای پيشرفته را سبب نگردد

امروز به معضل الينحل کشورهای غنی تبديل 
داليل فقر و فاجعه انسانی موجود . گشته است

بايست در ميراث برده داری  فريقا را میآدر 
 و نيز غارت همه) کلونياليسم(استعمار کهنه

 .جستجو کرد) نئوکلونياليسم(جانبه استعمار نو
طبيعتا حکومت های جابر فاسد و وابسته به 
بيگانه نشسته بر مسند قدرت کشورهای اين 

پر کردن جيب خود آنهم به به که جز  ،قاره
قيمت توسعه فقر و گرسنگی و بيماری، حتی به 

به چيز ديگری  کشور خود قيمت خون مردم
بوجود آوردن اين فاجعه  نيز در ،نمی انديشند

 .عظيم سهيم اند
 ۴٧به  آفريقا ارهقامروز حداکثر متوسط سن در 

سال کمتر از شرق  ٢٢سال رسيده است که 
سال کمتر از کشورهای پيشرفته  ٣١آسيا و 

بيماريهای مهلک و العالجی که به مرگ . است
گردد خود يکی از  زودرس منتهی می

به .  يندآی ترمزهای پيشرفت اقتصادی بشمار م
عنوان نمونه گرچه امروز ماالريا از بيماريهای 
عالج پذير به شمار می آيد اين بيماری در کل 

مناطق مرطوب گرمسيری ("تروپيک"فريقا آ
کشور آفريقای شمالی  ۵به غير از ( )حاره ای

 ٣ساالنه بيش از ) فريقای جنوبیآو کشور 
 ميليون نفر به ويژه کودکان را به کام مرگ می

زيرا فقر موجود ما نع از آن است که از . کشاند
و يا حتی قادر  کندشيوع اين بيماری جلوگيری 

 .باشدبه درمان آن 
Die Gesellschaft für Technische 

GTZ )Zusammenarbeit( “ آژانس
تنها " معتقد است که " همکاری مشترک فنی

از فقر موجود در جهان ناشی از جنگ و % ١٠
بقيه ناشی از % ٩٠. عی استفاجعه های طبي

بخوان سرمايه (مشکالت سيستم اقتصادی
، اولويت های غلط برخی از حکومت )داری

، بدهيهای سرسام آور اين )بخوان دزدی ها(ها
بخوان غارت بانکهای کشورهای (دولتها

، تاثيرات منفی اقتصادی و مالی )امپرياليستی
، )گلوباليزاسيون(ناشی از جهانی شدن سرمايه

د دولت ها، تغييرات جوی در اثر آلودگی فسا
به يک کالم در درجه " است.. محيط زيست و 

نظام سرمايه داری جهانی، و کل نخست زاييده 

در  در رابطه با آن، نظام سياسی فاسد حاکم
 .کشورهای فقير است

بد نيست که در رابطه با سياست مزورانه 
امپرياليست ها که قبال به آن اشاره کرديم اين 
نکته را نيز اضافه کنيم که مقدار يارانه ای که 

به کشاورزان ) مريکا واتحاديه اروپاآ(غرب
خود، که عمدتا شرکت های بزرگ کشاورزی 

برابر مقدار به اصطالح  ٧هستند، می پردازد 
ای است که آنها برای " کمک های توسعه"

ناگفته . فريقايی در نظر گرفته اندآکشورهای 
نيز اسما کمک " ی توسعهکمک ها"پيداست که 

جاده صاف "اما در عمل اين کمک ها  ،است
ه امپرياليسم در راه غارت اين کشورها ب" کن 

زيرا اين کمک ها يا صرف . شمار می آيند
د و يا همانند يخی در نشو میهزينه های نظامی 

 دست حکام جابر و وابسته به امپرياليسم آب می
 ف میآری اين کمک ها جاده را صا. گردند

کنند تا شرکت های کشاورزی بزرگ آمريکايی 
 cashو اروپايی به توليد محصوالت 

crops) توليد انبوه محصوالت کشاورزی نظير
و پنبه که صرفا برای  قهوه، کاکائو، موز

صادرات به کشورهای غنی در نظر گرفته شده 
به پردازند و از اين طريق نه تنها به غارت ) اند

استثمار وحشيانه  فريقايی وآکشورهای 
بلکه با توليد ممتد  ،زحمتکشان جامه عمل پوشند

مخاطرات جدی برای کل  ،تک محصولی
 .کشاورزی اين کشورها نيز ايجاد کنند

. بانک جهانی خود به نمونه ديگری اشاره دارد
در اثر تحقيقاتی که از طرف بانک جهانی 

يکی از داليل گسترش  ،صورت پذيرفته است
ن مساله توليد بنزين گرسنگی در جها

 .است )دانه های گياهی("بيولوژی"
در حال حاضر نزاع بين کارتل های نفتی و 

. سوپر مارکت های زنجيره ای درگرفته است
از بنزينی که از % ١٠اتحاديه اروپا به خاطر 

بنزينی که از % ٩٠شود تا با  تانول توليد میاِ 
از % ٩٥مخلوط گردد،  گردد نفت مشتق می

تانول را از ساير د نياز برای توليد اِ ذرت مور
در اين حالت طبيعی . کند کشورها وارد می

است که به همين مقدار از حجم مواد غذايی 
 .شود مورد نياز گرسنگان جهان کاسته می

توان  کيلوگرم غله می ٣٠٠برای نمونه از 
در . دوبار باک بنزين يک اتوموبيل را پر کرد

توان آذوقه  ه میصورتی که با همين مقدار غل
تمام هم و غم  .يک نفر را در سال تآمين کرد

اربابان جديد غرب که بر مزارع وسيع 
کشاورزی چنگ انداخته اند اين است که هر 
روز بر وسعت مزارع تحت نفوذ خويش 

اين اربابان با کمک حکومت های . بيافزايند
و با دست سازخود  فاسد و خود فروخته محلیِ 

رعين را از زمين های خود زا ،زور سر نيزه
 ،فقر ،رانند و عمال آنها را به کام بيگاری می

مضافا اينکه  .برند گرسنگی و مرگ فرو می
امپرياليستها با اتخاذ چنين روشی اقتصاد اين 

محصوالت و  کشورها را وابسته به توليد اين
 صادرات آن به کشور

 ٧ادامه در صفحه ...                        

 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا



   ٧صفحه                                                            ب کار ايران توفان ارگان مرکزی حز                               ١٣٩۵ماه  تير –١٩۶شماره      ،   
 ...فقربر شانه های  ثروت 

سازند که اين امر عواقب  خود می های
بس خطرناکی برای استقالل اين کشورها 

گزارشی  Oxfamاخيرا . به همراه دارد
 فرانسيسکا هومبرگ را که خانم

Franziska Humberg  پس از
پالنتاژ موز و (مزرعه  ٢٠واشکافی 

ميوه های شيرين و "تحت عنوان ) آناناس
يه کرده است را منتشر ته" حقيقت تلخ

اين گزارش که در رابطه با توليد  .ساخت
نظير موز و آناناس " تروپيک"ميوه های 

تهيه شده است به عواقب ناگوار محيط 
و اجتماعی در ) اکولوژی(تیسزي
 .کند اشاره می" اکوادور"و " کستاريکا"

معتقد است در  Franziska Humbergخانم 
و خانواده  اين کشورها زارعين و کارگران

هايشان شديدا در معرض مسموميت سموم 
شرکت هايی که برای . نباتی قرار دارند

سوپرمارکت های زنجيره ای در آلمان نظير 
LIDL, ALDI, EDEKA, REWE 

محصوالت تروپيکال در آمريکای مرکزی و 
که  Oxamyl مواد کنند از جنوبی توليد می

از طرف سازمان بهداشت جهانی بسيار سمی 
 Bromacialشده و نيز سرطان زا شناخته و 

که از طرف پارلمان اروپا کاربست آن در 
به عنوان ضد  اروپا ممنوع اعالم شده است

در اکوادور حتی از . کنند افت استفاده می
نيز  Glyphosatو  Mancozebضد افت 
معموال اين سم پاشی ها قبل  .گردد استفاده می

مزرعه و يا حتی با حضور زارعين بر روی 
در هر دو کشور ياد شده  .شود انجام می

زارعين و خانواده هايشان که در اطراف اين 
مزارع سکنی دارند از رقم باالی معلولين، 
سقط جنين، بيماريهای سرطانی، حالت تهوع، 
 سرگيجه و آلرژی های ناشناخته رنج می

 .برند
در عين حال  Franziska Humbergخانم 

ر سرکوب سنديکاهای کند که در اث اشاره می
حقوق زارعين و کارگران در  ،صنعت موز

به قسمی که . سطحی بسيار نازل قرار دارد
کفاف مخارج روزمره کارگران و خانواده 

عالوه بر اين کارگران . دهد هايشان را نمی
ازاينرو . دهيچگونه قراردادی در دست ندارن

ساعات کار آنها بسيار زياد است و 
ان باردار را خودسرانه کارفرمايان حتی زن

مضحک اينجاست که  .کنند اخراج می
فروشگاه های مواد غذايی زنجيره ای ياد شده 
در باال، محصوالت بدست آمده از مزارع سم 

پاشی شده با سموم خطرناک را 
" بايولوژی"تحت نام محصوالت 

در سوپرمارکت های آلمان البته با 
قيمتی گران تر به خورد مشتريان 

در !! . دهند جا بيخبر میاز همه 
هم از توبره "واقع اين شرکت ها 

 ."خورند و هم از آخور می
در  Franziska Humbergخانم 

 اين گزارش با صراحت ذکر می
سوپرمارکت های آلمان "کند که 
به قيمت جان انسانها و  دحق ندارن

نابودی طبيعت تنها به فکر منافع و سودهای 
امه منبع روزن" (کالن خود باشند

Tagesspiegel   ٢٠١۶/ ٣١/۵برلن( 
چنين روش و شيوه ای ! اما کو گوش شنوا

جزو ذات و جداناپذير سرمايه داری 
ترک عادت موجب " .امپرياليستی است

و اين وظيفه همه انسانهای  "مرض است
فعال در عرصه های مبارزه برای حفظ 

است که ... محيط زيست وتحقق حقوق بشر و
دهند و روشن سازند که  به اين عادت خاتمه

تحقق اين خواستهای انسانی که برای بقاء 
بشريت ضروری است تنها با نابودی نظام 

 . سرمايه داری ممکن است
 *****  
  

  منتشر شد١٣٩٥تيرماه  ١٢٠مقاالت توفان الکترونيکی شماره (
  )آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

عدالت در جمهوری سرمايه داری اسالمی يعنی شالق  /    خروج بريتانيا، زمين لرزه ای در اتحاديه اروپا
  /گزارش سياسی به کنگره پنجم حزب کارايران بخش دوم  /   ارگران و شيرينی سهم مفتخورانسهم ک

تروردرفلوريدا    /  روزشمار جنبش اجتماعی درفرانسه /   سم دولتی غرب مسبب اصلی ويرانی ليبیتروري
 محصول تروريسم دولتی

 امپرياليسم غرب است ناتو خطر جدی برای صلح جهانی  
 )ی ناتو درقلمرو سوئد ، تحريکی عليه روسيهمانور نظام(

 عضو کميته مرکزی)ايرج(يادی از رفيق بهمن نعمت الهی 
  پاسخ به چند پرسش.گشت وگذاری در فيسبوک 
 

 ژوئيه ١٣٩٥ ماه   تيرشماره     یالکترونيک توفان
٢٠١۶ 

toufan@toufan.org    کارايران حزب نشريه الکترونيکی    www.toufan.org           
 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سايت کتابخانه اينترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              ايت آرشيو نشريات توفانس

 https://twitter.com/toufanhezbkar                                                             توفان در توييتر
                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                           توفان در فيسبوک

   https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts                                                                              توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

 از ميراث انقالبی جنبش کمونيستی ايران تجليل کنيم

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

  



 
      

مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار 
 به کنگره پنجم حزب کار) توفان(ايران

.ايران ابزارهای نفوذی اوضاع جهان-بخش نخست 
  استعماری امپرياليسم

   WBبانک جهانی
 استعماری، سياست خدمت در جهانی بانک

 توليدِ  سازیِ  جهانی اصطالح به نئوليبرالی
 مالی های سرمايه نفع به داری، سرمايه

 حال در امريکا، آن رأس در و امپرياليسم
 سياستهای. است جهان های خلق چپاول

 ممالک همه به که موسسه اين اقتصادی
 از ندعبارت شود، می تحميل جهان

 و ملی مقررات حذف سازی، خصوصی
 گذاران سرمايه دست بازگذاردن برای دولتی

 آزاد تجارت و نظارت بی چپاولِ  در خارجی
 های هزينه شديد کاهش و بار و بند بی و

 دادن با جهانی بانک. دولت عمومی خدمات
 کشورها، اقتصاد در تخريب و هدفمند وام
 یم در بدهکار صورت به را کشورها اين

 وامهای درخواست با آنها که بار هر و آورد
  ۴در صفحه  ادامه...  پرداخت برای جديد

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

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

 .نع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمهزينه گزاف پستی ما

 فقرهای ثروت بر شانه 
 Global Wealth"(٢٠١۶جهان گلوبال در "در رابطه با گزارشی که تحت عنوان   

منتشر  Boston Consulting Groupبوستون کانزالتينگ گروپ "شرکت ) 2016
تحت عنوان  ٢٠١۶ژوئن  ٩در تاريخ ) Junge Welt(رده بود روزنامه يونگه ولتک
مقاله ای در صفحه نخست خود انتشار داد که در آن از جمله آمده " قهرمان ثروت"

يک درصد از مردم جهان قريب به نيمی از ثروت موجود در جهان را در " :است
بيليون دالر  ٧٨/٨ه تقريبا سرماي» کاست«اين ... دستان خود متمرکز ساخته اند
 ....."از کل ثروت موجود در جهان% ۴٧دراختيار دارد که برابر است با 

به " اقتصادی برای يک درصد"از آنجا که حزب ما در گذشته در مقاله ای تحت عنوان 
مساله تناسب ثروت در نظام سرمايه داری و جنبه هائی از چرائی انباشت سرمايه اشاره 

نوشته حاضر کوشش ما بر اين است که نشان دهيم چرا، به چه قيمت و  کرده است، در
  ۵ادامه در صفحه  ...چگونه انباشت ثروت بر شانه های فقر سوار است و پيوسته بر

 سازمانِ  تجديددرود کميته سياسی جنبش برای   )توفان(کنگره پنجم حزب کار ايران اسنادمستخرج از   
  )توفان( کنگره حزب کار ايرانپنجمين  به   )١٩١٨-١٩۵۵(حزب کمونيست يونان

  رفقای گرامی، 
نام کمونيستهای يونان، کميته سياسی جنبش برای بازسازماندهی حزب کمونيست ه ب 

گرمترين درودهای برادرانه خود را به کنگره شما ارسال کرده و ) ١٩١٨- ١٩۵۵(يونان
  .  داريم همبستگی انقالبی مان را با مبارزه حزب کار ايران اعالم می

هانی و در يک  جيک بحران عميق سرمايه داری   ميانهآن در  نشستهایکنگره شما و 
لنينيسم است که –تنها مارکسيسم. شود دوره بحرانی و بغرنج در قاره آسيا برگزار می

تواند اين  بحران جهانی سرمايه داری را بطور کامل تحليل نموده و آنرا توضيح  می
که بحرانهای سرمايه داری را با بحران مازاد توليد مشخص  تئوری مارکسيستی. دهد
  .دهد کند جوهر سرمايه داری و تضادهای آنرا توضيح می می

لنينيسم و دفاع از آموزشهای مارکس، انگلس، لنين، و  -امروز، دفاع از مارکسيسم
سال پس از پيروزی مبارزات  ٧٠بيش از . وردار استخاستالين از اهميت ويژه ای بر

کوهمند توده های وسيع تحت رهبری رفيق استالين برعليه فاشيسم نازی، ما دوباره ش
سراسر دنيا، و به اشکال گونان در  مجبورهستيم که مجددا با عروج فاشيسم در

  .کشورهای متفاوت، در بيفتيم
ما آرزوی موفقيت برای کنگره شما داريم و از مبارزات شما برای سوسياليسم حمايت 

ما برای آزادی فعالين . ا از مبارزه شما برای حقوق کارگران دفاع می نمائيمم. کنيم می
ما در مبارزه با امپرياليسم و فاشيسم به . وان شما می پيونديمخکارگری درايران به فرا

  . شويم شما ملحق می
  !للی احزاب و سازمانهای مارکسيستی لنينيستیمزنده باد کنفرانس بين ال

  !نينيسم و همبستگی پرولتاريائی بين المللیزنده باد مارکسيسم ل
 ٢٠١۶ماه مه ) ١٩١٨-١٩۵۵(کميته سياسی جنبش برای بازسازماندهی حزب کمونيست يونان
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