
 

المپيک صحنه ای برای رقابتهای سياسی 
  غارتگران و فريب مردم

. دو ژانيرو برگزار شد المپيک سی و يکم در کشور برزيل، در شهر ريو
ويای رقابتهای سالم ورزشی در سطح در آستانه برگزاری اين المپياد با ر

بر . جهانی، جنگ تبليغاتِی سياسی زننده ای، ميان امپرياليستها در گرفت
اساس اسناد گزينشی که پژوهشگران آلمانی با سياست منفرد کردن رقيب 
روسی خويش در همه عرصه ها منتشر کردند، دستگاه فاسد ورزشی 

غرق است و سالها به صورت  روسيه در گنداب استفاده از مواد توانساز
سازمان يافته ورزشکاران روسی را در ميدانهای ورزشی با اين مواد 

به اين جهت هجوم تبليغاتی عظيمی عليه روسها و . تغذيه می کرده است
پاکيزه کردن محيط "افشاء اقدامات آنها انجام پذيرفته است، تا برای 

کورددار جهان مانع شرکت ورزشکاران روسيه که بسياری ر" ورزش
البته حمله به المپيادهای برگزار شده . هستند، در مسابقات المپيک شوند

پاکيزه نگهداشتن "در روسيه، داستان طوالنی دارد و هربار به بهانه 
سياست منفرد کردن ، روسها آماج يورش قرار می گيرند تا "محيط ورزش

  ٣مه در صفحه ادا....کامل شود روسيه در رقابت با ساير امپرياليستها
ن تکامل در جنبش اها وارث کمونيست                                                                                                                                                                                                                

  اند يستیکمون
حزب کار «: خوانيم چنين می) توفان(در گزارش پنجمين کنگره حزب کار ايران

های جنبش کمونيستی  که حزب ما وارث سنتخاطرنشان ساخت ) توفان(ايران 
سازمان  ،لنينيسم وفادار بود –ايران، حزب توده ايران تا موقعی که به مارکسيسم 

  ».ی باشدلنينيستی توفان تا به امروز م - مارکسيستی
خود  ،به عبارت ديگر ما همواره چه در عرصه تفکر و چه در عرصه عمل خويش

های  را بخش جداناپذيری از جنبش کمونيستی جهانی از آغاز آن، از ظهور چهره
های اجتماعی، سياسی  درخشان مارکس و انگلس و سپس لنين و استالين و جنبش

بلکه عمال نيز ادامه  و نه تنها می دانيم، دانيم؛ ناشی از اين تداوم و تکامل مبارزه می
نيز بدان معنی است که تمام جريانات انحرافی که در  ربااين . دهنده اين جنبش هستيم

وجود آمده و عمدتا خود را تحت لوای دفاع از منافع   درون و يا بيرون اين جنبش به
چه (ستیطبقه کارگر و زحمتکشان و با پرچم مارکسيستی، سوسياليستی، کموني

-عرضه داشته اند و با مبارزه قاطع رهبری مارکسيستی) کارگری و چه غير آن
  ۴ ادامه در صفحه ... به موزه تاريخ روانه) رهبری لنين و يا استالينتحت (لنينيستی

  ايران پيرامون مسئله ملی در  )توفان(قطعنامه کنگره پنجم حزب کارايران  
به اين معنی که همه مردم کشور . د مليتیميهن ما ايران کشوريست چن - يکم اينکه

، بلکه ملت های گوناگونی را تشکيل می دهند که مشترکا در نبوده ما از ملت واحد
تعيين چگونگی مناسبات . مرزهای واحد جغرافيائی ايران قرنها زندگی می کنند

  .ميان اين ملت ها مضمون مسئله ملی درکشورماست
ور ما نسبت به ملتهای اقليت اعمال می شود و ستم ملی که در کش  - دوم  اينکه

است، فقط زائيده در عرصه آموزشی زبان ملی  تظاهر عمده آن در اعمال فشار بر
اين ستم از دوران رژيم ارتجاعی . رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی نيست

ه پهلوی و دست نشانده امپرياليسم وجود داشته و يگانه راه برانداختن ستم ملی هموار
بر وحدت همه ملتها يا خلقهای  ايران، مبارزه متشکل و متحد همه آنها برای تکيه 

 در. سرنگون ساختن حکومت مرکزی و استقرار حکومت نوين تعريف شده است
مقياس مبارزه  دراين ستم و حل مسئله ملی فقط  شرايط کنونی تنها راه رهائی از

لفت با هرگونه دخالت خارجی عليه حکومت سرمايه داری جمهوری اسالمی و مخا
  . و تالش برای استقرار سوسياليسم است که معنا پيدا می کند

  ۶ ادامه در صفحه ...حکومتهای مرکزی در ايران همواره  - سوم اينکه
نديدبپيو، حزب طبقه کارگر ايران )توفان(به حزب کار ايران    

  همهفدســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۶ سپتامبرـ ١٣٩۵ماه   شهريور ١٩٨ماره ـش

 

     
  وفانت    ديای جهان متحد شويتارلروپ

  
  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

حضور هواپيماهای 
جنگنده روسيه در ايران، 

محاسبات تبهکارانه 
جاوزگران امپرياليسم و ت

صهيونيسم در منطقه را 
  برهم زد

مردم ايران از دادن پايگاه به دول بيگانه 
امپرياليستها سالها . تجارب خوبی ندارند

پيمان کوشيدند تا از پيمان بغداد و سپس 
هزار  ۵٠سنتو و حضور تجاوزکارانه 

ئی با مصونيت مستشاران نظامی آمريکا
کوب مردم برای سر ،در ايران قضائی

ايران، نقض استقالل ايران و تجاوز به 
در راس اين . خلقهای منطقه استفاده کنند

دست نشانده اين عامل شاه  ،خيانتها
امپرياليسم در منطقه به عنوان ژاندارم 

عليرغم  ،انقالب بهمن. منطقه قرار داشت
که به سلطه امپرياليسم در ايران شکستش 

فراری  و شاه خائن و خودکامه راخاتمه 
به جمعبندی از تجارب گذشته پرداخت داد، 

: قانون اساسی آورد ١۴۶و در اصل 
استقرار هر گونه پايگاه نظامی خارجی در "

های  کشور هر چند به عنوان استفاده
البته قانون  ".آميز باشد ممنوع است صلح

اساسی جمهوری اسالمی نکات نانوشته ای 
می دارد که بر اساس منافع اسالم تعيين 

گردد و تفسير اين نکات به عهده ولی فقيه 
است که ابزاِر حکِم حکومتی را در دست 

اين است که درگيری حقوقی در اين . دارد
. عرصه، روشنگر هيچ رويدادی نيست

  .مسئله را بايد صرفا سياسی ارزيابی کرد
مطبوعات جهان  ١٣٩۵ماه مرداد  ٣١در 

 خبر دادند که هواپيماهای جنگنده روسی از
 ٢ ادامه در صفحه...پايگاهی در غرب 



   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۵ماه  شهريور –١٩٨شماره      ،   
 ...حضور هواپيماهای جنگنده روسيه

در  به مواضع تروريستهای داعش) همدان(ايران
اين خبر مانند بمب در . سوريه حمله کرده اند

گرچه دولتمردان غربی تالش . غرب منفجر شد
کردند خونسردی خويش را حفظ کنند و اين را 
امری عادی جلوه دهند، ولی قدرت انفجار اين بمب 

. ز آن است که به شهر حلب محدود شودبيشتر ا
قدرت انفجار اين بمب همه بمبهای تروريستهای 
همدست امپرياليستها در کشورهای ناتو را، تحت 
الشعاع قرار داد و اين را همه امپرياليستهاِی 

  .  متجاوز غربی به خوبی می دانند
متعاقب اين خبر عده ای از نمايندگان مجلس از 

توضيح خواستند و برخی  حکومت وقت در ايران
اقای . آنرا مغاير قانون اساسی ايران دانستند

بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست 
 از روسی هواپيماهای پرواز": خارجی بيان کرد

 ملی امنيت عالی شورای مصوبه اساس بر همدان
 موضوع به اشاره با بروجردی عالءالدين". است

 از استفاده برای روسيه و ايران نظامی همکاری
 در که آنچه": همدان اظهار داشت هوايی پايگاه
 هواپيماهای پرواز دهد می رخ همدان نوژه پايگاه

 عالی شورای مصوبه اساس بر که است روسيه
 های همکاری چارچوب در و ملی امنيت

 .است عراق و سوريه روسيه، ايران، چهارجانبه
 یمل امنيت عالی شورای مصوبه با همکاری اين

 ندارد، اساسی قانون با مغايرتی و شود می انجام
 و شده روسی پايگاه نه همدان هوايی پايگاه که چرا

  "..است شده مستقر نوژه پايگاه در ای جنگنده نه
به سخن ديگر شورای امنيت ملی حق استفاده گذرا 
را در شرايط کنونی و يا در آينده برای ناوگان 

  . هوائی روسيه محفوظ داشته است
البته می شود بحث در مورد زمينه حقوقِی 
واگذاری پايگاه نظامی به بيگانه را حتی به 
صورت گذرا مدتها ادامه داد و در پای تفسيرهای 
گوناگون از منافع اسالم سالها ذکر گرفت، ولی اين 
درگيری های حقوقی به مشکل سياسی منطقه 
پاسخی نخواهد داد و امپرياليسم جهانی از تکه تکه 

ردن منطقه و حمايت از تبهکاران القاعده، داعش ک
و النصر و اپوزيسيون خودفروخته سوريه و يا 

مسئله استفاده .  ايران دست بر نخواهد داشت
روسيه از پايگاه نوژه را بايد در امپرياليسم کنونی 

چارچوب سياسی روز، بطور مشخص و بر اساس 
رد منافع راهبردی خلقهای منطقه از جمله ايران مو

به نظر حزب ما بحث حقوقی . ارزيابی قرار داد
در اين زمينه محلی از اعراب ندارد و بحثی گمراه 

  .کننده است
امپرياليسم آمريکا در پی طرح استقرار خاورميانه 
بزرگ و برهم زدن جغرافيای سياسی منطقه با 

امپرياليسم آمريکا با . ياری صهيونيسم است
ئی از خون ايجاد همدستی يارانش در منطقه دريا

کرده، ممالک را برهم ريخته، ميليونها نفر را به 
قتل رسانده و ميليون ها نفر را آواره کرده است و 
هنوز نيز به سياستهای جنگ طلبانه و آدمکشانه 
خويش در افغانستان، عراق، ليبی، سوريه، يمن 

ادامه می دهد و از تبهکاران داعش و ... و
برای نابودی سوريه،  نيروهای تجزيه طلب سوريه

با تمام قوا به اشکال گوناگون در عرصه های 
نظامی، حقوقی، تبليغاتی، مالی، و اخيرا 

امپرياليستها . حمايت می کند... و" انساندوستانه"
سال آزگار، تمام اسلحه،  ۵به رهبری آمريکا 

وسايل نقل و انتقال، اطالعات ماهواره ای، خدمات 
شکی داعش را با تدارکاتی و بهداشتی و پز

همدستی ناتو، ترکيه، عربستان سعودی، کويت، 
قطر و همه دارو دسته های ارتجاعی امارات 

متحده عربی تامين کردند، ولی درمقابل مقاومت 
ملتهای عراق، افغانستان، سوريه، لبنان و يمن 

سياست امپرياليسم تقويت . کاری از پيش نبرده اند
ی و نقض آشکار تروريسم، نقض حقوِق دولتهای مل

اين سياست، سياست خون و آتش . حقوق بشر است
است و بايد اين خونخواری و تبهکاری را متوقف 
نمود، در غير اين صورت آتِش بی خانمانی و 
تخريب و فقدان امنيت دامن تمام منطقه را می 

تالشهای ارتش دست پرورده داعش برای . گيرد
يه، خرابکاری در ايران از طريق مرزهای ترک

عراق و پاکستان و حمايت حاميان آنها، تا کنون با 
  .  شکست کامل روبرو بوده است

 آمريکا که از حضور هواپيماهای جنگنده روسی
شگفت زده و خشمگين شده بود، طبق معمول به 
دروغ مدعی شد که اين اقدام مغاير قطعنامه 

نشريه روسی . شورای امنيت سازمان ملل است
آقای جان کری وزير امور  در تمسخرِ  اسپوتنيک

 طرف همچنين": آمريکا نوشت خوب است
 شورای قطعنامه از بيشتری آگاهی آمريکايی

 شورای اجازه دريافت آن در که کند کسب امنيت
 يا تحويل فروش، برای متحد ملل سازمان امنيت

 مورد ايران برای جنگی هواپيماهای از استفاده
به نقل از  اين نشريه. "است گرفته قرار اشاره

 نمايندگان به ضمنا": گفت سخنان کوناشنکوف
 می توصيه ديگر بار) آمريکا(خارجه امور وزارت

 برای و بزنند جغرافيا عالمت نقشه در مداد با کنم
. است مستقل کشوری سوريه که کنند مشخص خود
 و يا امنيت شورای قطعنامه نبود به همچنين وی

ريه توسط سو بمباران اجازه دولت سوريه برای
   "..کرد اشاره آمريکا

هواپيماهای امپرياليسم آمريکا نه تنها بدون اجازه 
دولت رسمی بشار اسد به بمباران در مناطق شمال 
سوريه بر ضد مخالفان آمريکا مشغول است، حتی 
مستشار و نيروی زمينی نيز برخالف منشور ملل 
متحد برای تالشی و تجزيه سوريه در بعد از 

و برای حمايت از اسرائيل، وارد شکست داعش 
خاک سوريه کرده است و به خرابکاری اشتغال 

ارتش آمريکا که تا ديروز با حمايت از . دارد
داعش به قتل عام کردهای شمال سوريه مشغول 

را " حاميان خلق کرد سوريه"بود، بيکباره نقاب 
به چهره زده است تا همان سياست سابق را با 

جالب اين است که کردهای . داشکال جديد اجراء کن
سوريه که در کنار ارتش ملی سوريه بر ضد 
امپرياليسم، عثمانی بزرگ و پان اسالميسم می 
جنگيدند، بيکباره فريب امپرياليسم آمريکا را 
خورده و به همدست آنها بدل شده و با خوشخيالی 
در انتظار دريافت حق تعيين سرنوشت خويش از 

ضد تماميت ارضی و حق دست اوباما هستند و بر 
حاکميت ملی سوريه به عنوان چماق بزرگ 

. امپرياليسم در شمال سوريه عمل می کنند
ناسيونال شونيسم فقط نابينائی و نفرت ملی توليد 

  . می کند و مانند خنجری از پشت است
اين روشن است که امپرياليسم آمريکا از وضعيت 

. جديد سياسی در منطقه به شدت خشمگين باشد
: تايمز با دغدغه خاطر نوشت نشريه نيويورک

 خطرناک ايران در روس های افکن بمب استقرار"
. نيويورک تايمر حقيقت را می گويد". !است

استقرار اين بمب افکنها هم برای آمريکا، هم برای 
اسرائيل، هم برای عربستان سعودی و هم برای 
داعش و هم برای همه متحدان جديد آمريکا در 

آنها بايد از اين امکان جديد . ه خطرناک استمنطق
همين . بالقوه بهراسند و حساب کار خويش را بکنند

 باورند اين بر تحليلگران" :نشريه اضافه می کند
 نفوذ همدان، در روسيه های جنگنده استقرار که

 داد خواهد گسترش را خاورميانه در مسکو سياسی
 را هرانت و مسکو ميان منافع فزاينده همگرايی و

  ."بخشيد خواهد سرعت
اهميت اين همکاری گذرای نظامی ايران و روسيه 
در پروازهای جنگنده های روسی از پايگاه نوژه، 
برای آزادی سوريه، برای نابودی داعش که می 
خواستند، آنها را به ايران صادر کنند، نيست، بلکه 
در اين است که توازن قوای سياسی و نظامی را 

صورت راهبردی و ريشه ای برهم  در منطقه به
می زند و يک سياست راهبردی تعيين کننده در 

اين همکاری برخی تابوها را شکسته . منطقه است
. و زمينه توافقات نظامی بعدی را فراهم می آورد

ديگر صهيونيستهای اسرائيل نمی توانند به راحتی 
ايران را به حمالت تجاوزکارانه تهديد کنند، ديگر 

جمهور آمريکا نمی توانند با خودپرستی و روسای 
: غرور امپرياليستی بدون پرده پوشی مدعی شوند

يا نوکر و دست نشانده ما و يا دستور حمله به 
ايران دوباره در کشو و يا روی ميز آنها قرار 
دارد، ديگر عربستان سعودی نمی تواند با اشاره 
آمريکا و توافق صهيونيسم و همدستی با اسرائيل 

دعی شود که می خواهد سِر مار ايران را بکوبد م
و ايران را با خريد مبالغ عظيم تسليحات نظامی از 
امپرياليستها و رقابت در عرصه توليد اضافی 

اين تاکتيک حسابگرانه روسيه و . نفت، نابود سازد
ايران چه گذرا و چه دائمی تمام محاسبات سياسی 

 مپرياليسم ا ايران دوست. منطقه را برهم زده است
روسيه نيست و هيچوقت نبوده است، ترکيه ی 
مشکوک و نامطمئن نيز هيچگاه دوست روسيه 
نبوده است، ولی سياستهای تجاوزکارانه امپرياليسم 

، کار را "يا نوکر ما و يا جنگ با شما"با منطِق 
در منطقه و حتی اوکرائين به جائی رسانده است 

ان و ترکيه، روسيه، اير" اتحاد بزرگ"که زمزمه 
پوتين به . در فضای ذهنی عمومی، در راه است

رهبری امپرياليسم ضعيف روس از واقعبينی و 
نرمش سياسی وافری برای ارزيابی از اوضاع 

امپرياليسم آمريکا که . جهان برخوردار است
تصور می کرد با قلدری می تواند همه خلقهای 
منطقه را به اسارت خود در آورد، حال در 

بی که متحدانش از جمله ترکيه و عربستان منجال
سعودی در منطقه ايجاد کرده اند، دست و پا می 
زند و نمی داند خودش را چگونه از يمن و سوريه 

عربستان سعودی با کشتار مردم يمن . بيرون بکشد
از شيعه گرفته تا سنی کار را به جائی رسانده است 
 که در اين قمار سياسی، هستی آل سعود را به

خطر انداخته و به قمار بزرگی از روی سفاهت و 
خودپسندی سياسی و رويای سرکردگی در منطقه 

آنها نه تنها در سوريه شکست . دست زده است
خورده اند، نه تنها در يمن شکست خواهند خورد، 
نه تنها روسيه را بر ضد خود تحريک کرده اند، نه 

نزد  تنها با نزديکی با اسرائيل آبروی خويش را در
خلقهای عرب از بين برده اند، حتی متحدان خويش 
نظير ترکيه و بسياری ممالک اروپا را نيز از 

با زور دالرهای نفتی نمی شود . دست داده اند
ارتشهای اجير و استعماری و سرکوبگر به يمن 

  .فرستاد و اوضاع منطقه را مشوب کرد
هم اکنون موشکهای روسی نوع اسکاد شهرهای  

يمن عربستان سعودی را هدف خود قرار هم مرز 
داده است و به برتری هوائی عربستان و متحدانش 

عربستان بايد آماده جنگ زمينی بر . خاتمه می دهد
ضد پارتيرانهای با تجربه و جنگجوی يمن شود که 
سالها بر ضد قوای خارجی مبارزه کرده و در اين 

نزديکی سياسی و . عرصه تجربه دارند
يران و روسيه و استفاده روسيه از استراتژيک ا

  ٣ادامه در صفحه ...در  پايگاههای هوائی ايران

  المی، به دست مردم ايرانسرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س
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نظامی بيشتری است و اين تمام محاسبات 
در حمله به ايران و نقض استقالل  غرب امپرياليسم

ياليستها هر چقدر امپر. ايران را برهم می زند
داعش و اپوزيسيون ايرانی تريبونال لندن را که 
متحد عربستان سعودی و دادگاه کيفری الهه 
هستند، تقويت کنند، قادر نخواهند بود، عليرغم 
وجود رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی، مردم 
ايران را به همکاری با داعش و خيانتکاران ضد 

سرنوشت  .وطن برای نابودی ايران وا دارند
فالکت آور مجاهدين خودفروخته و ضد خلق در 

برخورد به مسئله استفاده از . مقابل ماست
پايگاههای نظامی ايران، به صورت گذرا، توسط 

روسيه را، بايد در متن واکنش حتی امپرياليسم 
طبيعی ايران نسبت به تهديدات بيکران آمريکا، 

ه تبليغات رياکارانه و دروغگوئی ها، ُخلف وعد
های آنها و ادامه تهديدات اين کشور ديد که ديگر 
برای خودش چاره ای نمی بيند تا از استقالل و 
تماميت ارضی کشور در مقابل تبهکاران متجاوز 

تمام تالش دولتهای قبلی . جهانی، به دفاع برخيزد
و فعلی، به ويژه روحانی برای نزديکی به آمريکا 

تهديد و تجاوز با شکست کامل روبرو شد و آنها از 
پيدايش . و دروغ در منطقه دست برنداشتند

وضعيت جديد در منطقه به نفع ممالک منطقه، به 
نفع ايران، سوريه، لبنان، عراق، يمن و حتی ترکيه 
خواهد بود، تا از پان ترکيسم، پان عثمانيسم و پان 

. اسالميسم و حمايت از داعش دست بردارد
ر حال مناسبات سياسی کشورهای منطقه د

امارات متحده عربی و  .دگرگونی جدی ميباشد
عربستان و متحدان آنان به سمت تالشی پيش می 
روند و ناچارند موقتا از تحريکات عليه ايران 

مردم يمن از حالت دفاعی به مرحله . دست بردارند
يورش روی می آورند و تخت و تاج آل سعود 

منطقه آبستن حوادث فراوان . متزلزل می شود
ت، ولی اين تحوالت فعال در جهت مثبت به نفع اس

استقالل، تماميت ارضی و امنيت منطقه پيش می 
تصميم دولت چين برای حمايت از دولت . رود

مشروع و قانونی سوريه و مبارزه با داعِش 
آمريکائی و همدستانشان، اقدامی در جهت صلح و 

اين همکاری که . حمايت از منشور ملل متحد است
دولت کنونی و مشروع سوريه، صورت  با توافق

می گيرد، هم از نظر سياسی و هم از نظر نظامی 
) توفان(حزب کارايران. دارای اهميت فراوان است

در چارچوب مصوبات کنگره پنجم خويش که 
تضعيف امپرياليسم متجاوز ناتو را در شرايط 
مشخص کنونی به نفع صلح و آسايش مردم جهان 

حقوق ملل، حق حاکميت ملی ارزيابی می کند و از 
و تماميت ارضی آنها در مقابل تجاوز آمريکا که با 
دروغپردازی و رياکاری همراه است، حمايت می 
نمايد، اين سياست را بطور عينی مفيد و به ضرر 

 .  در جهان می داندامپرياليسم مسلط و تجاوزکار 
*****  

مال رنگ سياسی اين دستآويزها، زمانی کا ...ای برای المپيک صحنه 
سياسی آنرا، " بيرنگی"دارد و زمانی نيز 

در عرصه اين . رنگ ورزشی می زنند
ورزشی، آمريکا، - تبليغاتی- کارزار سياسی

انگليس و آلمان بر ديگران سبقت می 
در رويداد اخير فشار به مقامات . گيرند

ندازه ای بود که اتخاذ  ورزشی جهانی به ا
يا از تصميم قطعی يا به تاخير می اف تاد 

ده می شد . مرجعی به مرجع ديگر پاس دا

ا مقامات مربوطه را وادار  هدف اين بود ت
کنند، به هر قيمت از ورود ورزشکاران 
ابتهای ورزشی جهان  دانهای رق روسيه به مي
ا ورزشکاران خودی  جلوگيری کنند ت

مايند اين . مدالهای طالی المپيک را درو ن
زِش شيوه کثيف مدعيان دموکراسی و ور

ده نامشروع  فا م، کثيفتر از است سال
ورزشکاران روسی با ياری حمايت دولتی 

مشتی دزد با فرياد . از مواد توانساز است
ند تا دزدی  دزد را بگير به ميدان آمده ا

  . های خويش را بپوشانند
رئيس دانشگاه، همراه با استادان بخش 
پزشکی مربوط به امور ورزشی از 

قاتی که توسط مسئو الن دانشگاهی در تحقي
امور مربوط به کشف و اختراع داروهای 
توانبخش و دستکاری شده انجام می شده 

يک دانشگاه . است، کامال با خبر بوده اند
دولتی که بودجه آنرا دولت پرداخت می 
کند، تمام هم و غم خود را بر اين قرار داده 
اده از  با تقلب و فريبکاری و استف است که 

ی کسب مزايای حرص انفرادی برا
اقتصادی و خودنمائی ورزشکاران، جوايز 
ابتهای ورزشی  های المپيک و رق و مدال
جهان را نصيب ورزشکاران کشور خاصی 
کند، تا اين کشور بتواند در جهان به 
ورزشکاران خويش ببالد، به دنيا فخر 
بفروشد، از نفوذ سياسی و معنوی 
برخوردار شود و دکان دو نبش در چهار 

رقابتهای جهانی و نژادی و سياسی  راههای
  .و اقتصادی بگشايد

کلينيکی جداگانه  به پيشنهاد مقامات ذينفع، 
برای اين منظور ساخته می شود که مخارج 

ميليون يورو در سال  ١٠ساختمان آن 
درصد اين  ۶٠مبلغ . بوده است ١٩٧٠

در صد  ۴٠مخارج را دولت مرکزی و 
التی و شهردا مانده را دولت اي ری منطقه باقي

  . ای تقبل کرده اند
مسئوالن پزشکِی بخِش ورزشی، توسط 
داروهای توانبخش خويش، تيم فوتبال 
را با داروهای توانساز به صورت  جهانی 
با پشتکار و دونده هاِی خستگی  هرکولهاِی 
ناپذيِر صحنه های فوتبال در آورده، و آنها 
را از يک پيروزی به پيروزی ديگر 

ند قتی سرانجام پرونده اين و. رهنمون شده ا
قلبات در يک دانشگاه رسمی دولتی بر مال  ت
شد، دانشگاهی که با جان ورزشکاران 
بازی می کرده است، يکی از مطلعان بيان 

 :کرد
داد که موارد "  ينجا نشان  تجربه به من در ا

اده از دوپينگ به صورت عالی  استف
سازماندهی شده اند و  سازماندهِی 

مطلق، با موفقيت پيشرفته  برقرارِی سکوتِ 
  ".است

کنسرنها وشرکتهای بزرگ از اين 
تبليغات  ورزشکاراِن ساختگی، برای 
محصوالت خويش استفاده می کردند و می 
نها  ا توصيه های آ کنند و مردم جهان را ب
فاده از کاالها و يا تغذيه مواد  در است

به . خوراکی فريب می داده اند و می دهند
سيله شستشوی مغزی اين ترتيب ورزش و

  . قرار می گيرد
باه نکنيد، ما در اينجا با حمايت دستگاه  اشت
دولتی روسيه و پوتين برای اين تقلب 

روبرو نيستيم؛ ما از تقلب دولت فدرال 
انيت نظام اقتصادی  آلمان برای بيان حق
با آلمان دموکراتيک در  آلمان در رقابت 
گذشته و ادامه اين سياست تا حال صحبت 

  .کنيممی 
: نشريه همشهری آنالين تحت عنوان

افته سازمان کمک افشای"  به آلمان دولت ي
 :نوشت١۴/٠۵/١٣٩٢در تاريخ " دوپينگ

 دهد می نشان مطالعاتی بررسی يک نتايج"
افته سازمان طور به ها سال آلمان دولت که  ي
 از و تحقيق) دوپينگ(نيروزا مواد مورد در
فاده مواد اين  در مواد اين. است کرده است

 جمله از ورزشی، گوناگون های رشته
اده فوتبال ف  . اند شده است

 آلمانی نامه هفته سايت وب گزارش موجب به
 ١٢/اوت ٣(شنبه روز در" تسايت دی"

 مطالعاتی بررسی طبق ،)١٣٩٢مرداد 
 دولت آلمان، هومبولت دانشگاه منتشرنشده

 تنها نه سرد جنگ های سال طی کشور اين
 انجام دوپينگی مواد روی بر هايی پژوهش

ده مواد اين از بلکه داده،  کرده نيز استفا
  .است
لمانی روزنامه از نقل به سايت وب اين  آ

 گزارش در است، نوشته" دويچه زود"
 ابعاد و جزئيات دانشگاه اين ای  صفحه ٨٠٠

 و دوپينگ مورد در شده انجام ی ها پژوهش
 .است شده روشن آن کاربرد

 های سال از کم دست گزارش، اين بر بنا
 در ورزشکاران بعد به ميالدی ١٩٧٠ دهه

افته سازمان صورت به آلمان  منظم و ي
ند شده دوپينگ   "..ا

حال اين دولت آلمان که تا خرخره در 
کثافت دوپينگ غرق است، دادستان کل 
برای ادعانامه عليه سوء استفاده های دولت 

بخوانيد پوتين و نه يلتسين و (روسيه
انسان از اين . شده است) توفان- گورباچف

همه رياکاری، به حالت تهوع دچار می 
شود و از اين همه دودوزه بازی و صحنه 

  .سازی در شگفت می ماند
آرمسترانگ سلطان دوچرخه سواری 
آمريکائی در جهان، تمام عنوانهای 
قهرمانی خويش را از طريق استفاده از 

همه بر . داروهای غير مجاز به دست آورد
ن حقيقت واقف بودند، ولی از ترس اي

. فشارهای دولت آمريکا سخنی نمی گفتند
اين آقای قهرمان که سالها از ميليونها دالر 
تقلبی  تبليغاتی و معنوی اين عنوان  يای  مزا
اده می کرد، سرانجام بعد از روشدن  استف
اده  دستش در اثر فشارهای جهانی، به استف
غير مجاز و فريبکاری خويش اعتراف 

اعترافی که برای وی کوچکترين . کرد
زيرا نه وی را به زندان . ضرری نداشت

ندازند، نه مزايای اقتصادی و ثروت  می ا
افته  افسانه ای را که از راه تقلب سازماني
سياسی نصيب وی شده است، از وی 

ده به نفر دوم اين مسابقات ان در - بازست
کنون از نظر  - صورت زنده بودن که ا

م اول ولی بدون نام نشان حقوقی نفر گمنا
شده است، می دهند و نه امکانات فراوان و 
مشهوريتی را که وی در اثر اين نفوِذ ناشی 
از پيروزی، در طی سالهای گذشته به کف 
آورده و از آن استفاده کرده است، می 

 ۴ادامه در صفحه .... . توانند پس بگيرند
 و   اسی انسانهاامپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اس

 دشمِن شماره يک بشريت است
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اين . صادق است" هرکول شده"
ز آنها ارزشهای دنيای "هرکول" ها که ا

بايد برای  مپرياليستی می سازند،  ورزش ا
جوانان اين ممالک سرمشق های نمونه 

ها فقط روسی و چينی "هرکول"اين . باشند
اتو"نيستند،  . نيز می باشند" عضو پيمان ن

دولت آمريکا اين محدوديت را برای 
ده دوپينگ ايجاد  ماموران فا نظارت بر است

کرده است که آنها حق ندارند ورزشکاران 
آمريکائی را بدون اطالع قبلی آزمايش 

ماه . کنند بايد از سه  برای انجام آزمايش 
قبل، تاريخ آزمايش را به آنها اطالع دهند 
تا آنها خود را برای آزمايش دوپينگ آماده 

ته گرچه اين محدوديت همه دانس. گردانند
اده دوپينگ از طرف  ف که سرپوشی بر است
يد،  ورزشکاران آمريکائی  به شمار می آ
وليرسانه های غربی جرات ندارند بر ضد 

زيرا همه اين دستگاههای . آن اعتراض کنند
عريض و طويل المپيک از فشار و تهديد 

آمريکا با گردن کلفتی و . آمريکا می ترسند
د از دستکارِی تواِن ورزشکاران، يکی بع

مپيک را درو می کند . ديگری مدالهای ال
برخی از قهرمانان آمريکائی در رشته دو و 
ميدانی به آنچنان رکوردهای جهشی و غير 
قابل تصوری دست پيدا می کنند که فقط 
موجبات پوزخند ورزشکاران سالم را فراهم 

اين است سرنوشِت شوِم نقِش . می آورند
ف ي مپرياليسم در ورزش و محيط کث ی که ا

ايجاد کرده اند و مانع می شوند تا ممالک 
با امکانات و نفوذ کم  وابسته و ضعيف 
خويش به رتبه های بزرگ ورزش دست 

  .پيدا کنند
حمالتی که امروز به روسيه انجام می 
گيرد، نه به خاطر دوپينگ است، که همه 
ممالک امپرياليستی و صهيونيستی از آن 

اده می کنند، بلکه  ابتها و  به خاطراستف رق
انی های جهانی و تالش برای منفرد کردن  تب

مپرياليسم ضعيف است امپرياليستهای . اين ا
غرب که روسيه را به بازی نمی گرفتند، 
ئين، در  حال ناچارند در سوريه و اوکرا
ايران و خاور ميانه و در آمريکای التين 
وی را به حساب آورند و سهم وی را 

ها. منظور دارند ی توسعه شکست سياست
اتو به ويژه آلمان در اوکرائين و  انه ن طلب
ترکيه و سوريه واکنشی ايجاد کرده است که 
با بيرون  روسيه را در عرصه ورزشی 

دوپينگی به " زيرپوشهای کثيف"کشيدن 
بد و حداقل در اين عرصه  مصاف به طل

 .پيروز شود
ورزش همواره يک عرصه سياسی مبارزه 

بتهای امپريالي قاتی و رقا ستی بوده و باقی طب
اد يازدهم . خواهد ماند لمپي امپرياليستها در ا

مپياد صلح"در برلن که آنرا  ل می " ا
ر پرداختند دند، به حمايت از هيتل امي . ن

ائی و فرانسوی و متحدان  الي ايت ورزشکاران 
ابل هيتلر رژه  هيتلر با سالمهای نازی از مق
تا نقاب صلح به چهره اين جنايتکار  رفتند، 

نند و وی را تطهير کرده و مردم بشری بز
توماس مان نويسنده . جهان را فريب دهند

انيه ای از بزرگ انساندوست بي ، در طی 

روسای همه ممالک شرکت کننده خواست، 
مپياد جنگ افروزانه و ضد بشر  ال در اين 
شرکت نکنند که آغاز فاجعه برای بشريت 

تنها اتحاد جماهير شوروی . است
مپياد سوسياليستی به رهبر الين اين ال ی است

نه را که زير نقاب  صلح "جنگ افروزا
برای فريب مردم و با صحنه سازی " طلبی

تبليغات  ها و با  و همدستی ساير امپرياليست
ضد بلشويسم برای آماده کردن تجاوز به 
شوروی صورت می گرفت، تحريم کردند و 

رياکارانی که امروز . در آن شرکت ننمودند
نال ند در آن روز سرمست از دوپينگ می 

با  باده پيروزی هيتلر در جنگ آتی 
اليسم بودند برای هيتلر آرزوی  سوسي

  .  موفقيت داشتند
ابتهای  کارگران در گذشته ميان خويش رق
قانه برگزار می کردند تا روح دوستی و  رفي
قها و زحمتکشان را تبليغ  صميميت ميان خل
يِز رقابتهای  اتِی متما ق نموده و ماهيت طب

ستانه و دشمنانه و کينه توزانه را از هم دو
برای کارگران و کمونيستها . تفکيک کنند

نه و در خدمت  يقا بايد رف رقابتهای ورزشی 
نه کينه توزی ملی  دوستی ميان مردم و 
يانه کور باشد و منبعی برای نفرت و  يدگرا باشگاههای ورزشی  .جنگ ايجاد نما

در  ١٩٢۵کارگران جهان در سال  
در وين، در  ١٩٣١ت، و در سال فرانکفور

ونا به عنوان  ١٩٣۶سال ياد "در بارسل مپ ل ا
با آغاز جنگ داخلی با هجوم " خلق که 

سلطنت طلبان خون آشام، خاتمه يافت و در 
با پرچم  ١٩٣٧ ند  نتورپن در هل ضد "در آ

مپيادهای  "دموکراسیجنگ و ديکتاتوری برای کار، آزادی و  ل به ميدان آمدند و ا
. ا و کارگران را برپا کردنددوستی خلقه

بيش از نيم ميليون نفر مردم جهان بر اين 
برای نخستين بار . بازيها نظارت می کردند

کارگران در بخش جشن فرهنگی با شرکت 
چند هزار نفر، نمايش هنرِی پيدايش نظام 
سرمايه داری، استثمار کارگران، پيدايش 
ابودی نظام سرمايه داری  اليسم و ن سوسي

ياد وين برگزار کردند را، در مپ ل المپيک . ا
نيا که در خدمت تاريخ چين و  چين و بريتا
ا بدون جنبه مبارزه طبقاتی آن بود،  ني بريتا
انه ای از نمايش مبارزه  نسخه برداری ناشي
ياد کارگری در  لمپ قاتی کارگران در ا طب

ياد . شهر وين به حساب می آمد لمپ ا
 کارگران در هلسينکی به خاطر جنايتکاری

بورژوازی که رقابت را به عرصه های 
با  نيد و جنگ جهای دوم را  تسليحاتی کشا
دوپينگِ لير و دالر  آغاز کرد، نتوانست 
برگزار شود و بعد از جنگ نيز پيروزی 
اليسم در بخش بزرگی از جهان به  سوسي
مپيادهای  ل رهبری رفيق استالين، پرچم ا
کارگری را با حکومتهای کارگری به دست 

ها به شکست گرفت ک ه با خيانت رويزيونيست
  .انجاميد

لمپياد برزيل به جای تکيه بر  امروز در ا
سنت مبارزه کارگران، نمايش 

تيم پناهندگان را با مقاصد " بشردوستانه"
ند م کرده ا َ ل آنها به علل . شوم سياسی عَ

پيدايش پناهندگی که ناشی از جنگ، 
تروريسم، امپرياليسم و صهيونيسم است 

ارند، ولی برای عوامفريبی، عده کاری ند
نها می توانند در عرصه  ای را که از آ
بليغاتی کنند، به عنوان  ده ت فا جهانی سوء است
تبليغات  اهنده به راه می اندازند، تا  پن
سياسی نموده و حتی ميليونها دالر برای 

در . قهرمان سازی پناهنده ها خرج می کنند
نی ميان اين پناهندگان حتی يک نفر فلسطي

که طوالنی ترين تاريخ پناهندگی را به 
دوش خود می کشد، و قربانی صهيونيسم 
لملل است وجود ندارد، ولی در عوض  بين ا
از پناهندگان سوری سخن می گويند که در 
مايندگان ورزشی حکومت مشروع  ابل ن مق
سوريه در رقابتهای ورزشی شرکت می 

يند و بر ضد بشار اسد نيد به نفع (نما بخوا
برای امپرياليستها رقاصی ) توفان- داعش

و اين شگرد جديد امپرياليستهاست . می کنند
ابل تيم مشروع هر  که يک تيم قالبی در مق
کشوری که با آن موافق نيستند سر هم بندی 
کنند و به نقض حقوق مشروع کشورها و 

. ملل حتی در عرصه ورزش بپردازند
اختراع اين تيم پناهندگان در واقع حمايت 

نها را به آتش می از  پناهنده ها نيست که آ
اها  کشند و يا نظاره گر غرق آنها در دري
هستند، بلکه ادامه همان سياست 
نه به حقوق ملتهاست که ما با  تجاوزگرا
ايج آن در عراق ، افغانستان، ليبی،  نت

اين پناهنده ها، . روبرو هستيم... سوريه و
دانسته به آلت دست سياستهای  ا ن دانسته و ي
ها بر ضد مصالح ميهن خويش  امپرياليست

برای حزب ما اين عده يک . تبديل می شوند
تيم پناهندگی ورزشی نيستند که شايد در 
هيچ رشته ورزشی نيز تخصصی نداشته 
باشند، بلکه کاروان متخصص تبليغاتی 
برای پيشبرد مقاصد سياسی امپرياليستها 

نند آن می ماند که فردا . می باشند درست ما
نلو، با  ُسا تيم "آدمهائی نظير منصور ا

مپياد ورزشی " کارگران ايران ل را برای ا
 .علم کنند

*****  
 
نقش ترمز  شدند؛ در اين تکامل جنبش کمونيستی ...کمونيستها وارثان تکامل  

کننده و در نهايت ضد کارگری و ضد مارکسيستی 
متاسفانه بروز رويزيونيسم . اند را بازی کرده

کمونيست شوروی نه تنها به  خروشچفی در حزب
های وفادار منتهی شد، بلکه  يه کمونيستفتص

امکانات وسيع بروز افکار انحرافی و نفوذ مجدد 
از (ها و خائنين به طبقه کارگر همه اپورتونيست

های اصيل و غير اصيل تا  تروتسکيست
) های جديد های رنگارنگ و اکونوميست منشويک

دولت شوروی های رهبری حزب و  را در ارگان
  .فراهم ساخت

صحنه جهانی حزب کمونيست چين تحت  رد
رهبری مائو و حزب کار آلبانی و در راس آن 

رچم مبارزه با رويزيونيسم را پ انورخوجه
های وفادار و  در عين حال کمونيست. برافراشتند

احزاب کمونيستی جهان نيز در مسير وفاداری به 
نيستی روان آل کمو های طبقه کارگر و ايده آرمان
  .گشتند

در ايران حزب توده که زمانی به حق در رأس 
امپرياليستی و در جهت احقاق حقوق مبارزات ضد 

  ۵ادامه در صفحه ...طبقه کارگر ايران و در
انقالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و 

  تولد دنيای نوين بود
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کرد، دچار  جهت سوسياليسم فعاليت می  ...کمونيستها وارثان تکامل 
رويزيونيسم گشت و به اردوگاه بورژوازی 

ز رهبری اين حزب، سغائی، سه رفيق ا. پيوست
س از پ. قاسمی و فروتن از حزب توده گسستند

فروتن سازمان رفقا قاسمی و  ،سغائی درگذشت
 نبدي. لنينيستی توفان را ايجاد کردند –مارکسيستی 

ترتيب سنت جنبش کمونيستی جهانی که زمانی 
حزب کمونيست ايران به رهبری تقی ارانی و 

ن بودند، به دست آر دا سپس حزب توده ايران پرچم
لنينيستی توفان ادامه يافت  –سازمان مارکسيستی 

ادامه اين تکامل ) توفان(و اکنون حزب کار ايران
حال هر آن کسی که خود را وابسته و . است

که خود  یبيند، هر آن کس پيوسته به اين تکامل می
بيند و هويت خويش را  را جزئی از اين تکامل می

اگرچه کوچک از اين جنبش  بخشی ؛يابد در آن می
های اين جنبش  بخشی که وارث سنت ؛جهانی است

  .است
وارث جنبش کمونيستی « عبارتزمانی که ما 

بريم، به تداوم و تکامل اين  کار می  را به» جهانی
انديشيم و هر فرد و يا  جنبش معتقديم و به آن می

گروه يا جنبشی که بار اين تکامل طوالنی و 
های اين  کشد، وارث سنت وش میتاريخی را به د

  . بيان تکامل و تداوم است ،وراثت. جنبش است
ث است که رو يا اصطالح وا واژهو درست همين 

چه واقعی و چه (گروهی از هواداران کمونيست
را برانگيخته و به انواع گوناگون ) غير واقعی

 لنينيسم و –آن عده که با مارکسيسم . معترض آنند
کمونيستی به ويژه از زمان  تاريخ تکامل جنبش

 انقالب اکتبر و رهبری لنين و يا حداقل از دوران
ساختمان سوسياليسم تحت رهبری استالين 
سرسازگاری نداشتند و جنبش کمونيستی را در 
بهترين حالت تا زمان مارکس و انگلس در 

های ذهنی خويش خالصه کرده و ثابت نگاه  ساخته
طور ذهنی  نيسم را بهتکامل و تداوم کمو ؛اند داشته

از » انحراف«منکر گشته و آن را نوعی 
اسخی پاينان اما هرگز . نمايند مارکسيسم قلمداد می

که چنانچه دوران پرافتخار  درسش ندارنپبر اين 
ساختمان سوسياليسم تحت رهبری استالين در 

س پشوروی در انطباق با مارکسيسم نبوده است، 
به آن معتقدند مارکسيسم و کمونيسمی که آنان 

کجا تکامل   درکجا تکامل يافته است؟ و اگر در هيچ
» مارکسيسم«نيافته، علت اين عدم تکامل و فرار 

  آنان از صحنه تاريخ چه بوده است؟
های  آوردها و موفقيت توان تمام دست چگونه می

شوروی سوسياليستی در زمينه اقتصادی، 
يده فرهنگی، اجتماعی، سياسی و نظامی همه را ناد

گرفت، پيروزی شوروی سوسياليستی را در جنگ 
ميهنی بر نيروی فاشيسم جهانی به فراموشی 

قلمداد » انحراف از مارکسيسم«ها را  سپرد، آن
خانه تاريخ به عبث در  ساخت و در تاريک

جستجوی چيزی ديگر، چيزی غير استالينی و غير 
لنينی، چيزی که شباهت با مارکس و انگلس 

داشته باشد، چيزی نو رفت؟ آيا اين  آنان» مهربان«
های زحمتکش مردم  ها خاک در چشم توده کوشش

  افشاندن نيست؟
حتی از برخی هواداران مارکسيسم و مخالفين 

شود که  رويزيونيسم خروشچفی نيز شنيده می
حساسيت داشته و آن را » وراثت« واژهنسبت به 

غير علمی و حتی بورژوائی و غير مارکسيستی 
شايد حساسيت آنان از يکسان . کنند د میقلمدا

گرفتن وراثت در ثروت و مال و منال جهان با 
وراثت به مفهوم حلقه تکاملی و رشد جهان مادی و 

اما در قانون جوامع . گيرد اجتماعی سرچشمه می
مندی خود  داری اين نوع وراثت نيز قانون سرمايه

را داشته و به اصل و نسب فئودالی و يا 
و به هر صورت صاحبان زر و زور  بورژوازی

گردد و قانون قضائی نيز آن را تأييد  باز می
در جوامع انسانی که مبارزات طبقاتی، . کند می

اجتماعی و ملی همواره در حال حرکت پيدايش و 
رشد و مرگ خويش هستند نيز اين مبارزات هويت 

و  دورده خويش را دارنتآدس  های به و شخصيت
کارگر دارای مبارزات صنفی و طبقه . حامل آنند

ان برای حقوق پايمال شده نز. سياسی خود است
کنند و آن را از نسلی به نسل ديگر  خود مبارزه می

اينکه گذشت زمان و تغيير شرايط کهنه . سپارند می
هر خويش را بر هر حرکت اجتماعی از به نو، مُ 

جنبش منجمله جمله جنبش جوانان و يا زنان، 
به خوان جنبش جهانی (رگرسياسی طبقه کا

ها رنگ و شکلی نو  زنند و به آن می )کمونيستی
و حتی از يک کشور به کشور ديگر  ؛دهند می

کدام   ، هيچدهای ويژه خود را دارن صفات و مميزه
وجود   در ماهيت و هويت آنان تغييری به

» ن يک جنبشاوارث«مخالفان استعمال . آورند نمی
ها بر  و و رشد پديدهپکادر واقع مخالفان تکامل، ت
  .اند اساس واحد ماهيت خويش

، اکثر مخالفان وحدت و ها  معموال اکثر اين گروه
زنان  تکامل در جنبش جهانی کمونيستی و اکثر نق

 –حتی با حسن نيت هم که باشد  –و ايرادگيران 
ادعای وراثت در تکامل جنبش کمونيستی را وسيله 

و آنان را به  ن اين تکامل نمودهاحمله به وارث
تو گوئی عدم . سازند انحصارگری متهم می

انحصار يعنی تبديل و تعويض در مارکسيسم و يا 
اختالط و التقاط همه جريانات . تکامل به ضد آن

تکامل همواره بر اساس . گوناگون در يکديگر است
ديده بر پرشد و تحول تضاد اساسی و درونی هر 

صورت ديده پاساس تکامل و رشد ماهيت آن 
مدخول کردن ترتسکيسم با مارکسيسم . پذيرد می

های غير  التقاط ايدئولوژی. يعنی حذف مارکسيسم
و يا ضد مارکسيستی در درون جنبش کمونيستی 

ايان پ يعنی اپورتونيسم و رويزيونيسم، يعنی
اعتالی کمونيسم و تبديل آن به يک جريان 

حفظ هويت، اهداف و . داری بورژوازی سرمايه
ژی عمومی جنبش کمونيستی و ادامه آن استرات

اين اتهام تنها هدفی . ربطی به انحصارگری ندارد
که دارد بازکردن در و دروازه دژ مارکسيسم به 

وقتی ما . لتارياستوسوی حمله دشمن طبقاتی پر
بريم، به  کار می  وارث جنبش کمونيستی را بهواژه 

تداوم و تکامل اين جنبش معتقديم و هر جنبش يا 
کشد، وارث  فردی که بار اين تکامل را به دوش می

وراثت بيان تکامل و . های اين جنبش است سنت
  . تداوم است

جنبش جهانی کمونيستی يک حرکت طبقاتی است 
قيد  از و کليه زحمتکشان کارگربرای رهائی طبقه 

کمونيست متشکل در آن بر اساس  احزاب. استثمار
اند و با ابزار  لنينيسم شکل يافته - مارکسيسم 

سياسی، تشکيالتی و ايدئولوژی منطبق با 
چنين تجربه اندوزی از  لنينيسم و هم - مارکسيسم 

های تکاملی آن از آغاز پيدايش تاکنون وحدت  سنت
لنينيسم به  - مارکسيسم . کنند خويش را حفظ می
هنمای اين احزاب، چراغ درستی چراغ را

بدون برافراشتن . راهنمای جنبش کمونيستی است
لنينيسم، بدون برافروختن  –پرچم علمی مارکسيسم 
توان مدام در مسير تاريخی  اين چراغ راهنما نمی

رغم اعتقاد و  توان علی می. اشتدپرولتاريا گام بر
کسب علميت مارکسيسم، اينجا و آن جا اشتباه کرد، 

گاه محکم برای تداوم در مسير  وان تکيهت ولی نمی
و ادامه راه داشت و نتيجتا به زودی به راه 

وراثت در . انحراف و بورژوازی کشيده خواهد شد
امر سوسياليسم و جنبش کمونيستی يعنی داشتن 

، يعنی یگاه ايدئولوژيک و سياس چنين تکيه
شناسنامه هويت سياسی که روال حرکت گذشته، 

جنبش کمونيستی . کند را ترسيم می حال و سير آينده
  .انحصاری نيست

شناسنامه آن متعلق به هر کس است که در مسير 
به آن . ساله قراردارد ١٧٠تکاملی اين جنبش 

يابد و خود را متعلق به  متعلق است، از آن نيرو می
حال چه در حزب واحد کمونيست . داند آن می

 متشکل است، چه بنا به هر دليلی هنوز به آن
چه بنابر داليل ذهنی و يا عينی ديگر . ه استرسيدن

به طرفداری و پشتيبانی ضمنی از جنبش 
کند و در کنار آن از آن  کمونيستی کفايت می

نمايد و يا حتی هنوز نوجوان و يا  شتيبانی میپ
جنبش کمونيستی جهانی همانند . کودکی بيش نيست

ای  يک زنجير پيوسته، وابسته، همانند رودخانه
حد و پرخروشی است که در مسير خود همواره وا

ولی مدام يک حرکت  ،يابد رنگ و روئی تازه می
سازد، يک رودخانه معين و  واحد را ترسيم می

چنان  هم. مشخص و با يک نام روشن خويش است
که رودخانه در مسير خود شاهد پيوستن جويبارها 
و رودهای کوچک، خويش است، جنبش جهانی 

خويش را از پيوستن  ی يروی تازهکمونيستی نيز ن
های ديگر که به حقانيت  مبارزان، رفقا و جريان

همه خود را . نمايد اند، کسب می برده اين جنبش پی
سپرند و به اين  يابنده اين رودخانه می به امواج رشد

سان وحدت تکامل يابنده جنبش را تقويت 
روشن است که در شرايط بحرانی . سازند می

نده اين رودخانه روبرو بامواج رشد يا کنونی ما با
نيستيم و دوران عقب نشينی موقت و تشتت فکری 

. ولی اين نيز گذراست ،گذرانيم و سازمانی را می
ن به حق اين اهائی که وارث همه کمونيست

ت آن نيز سن دوران نقاه و شکااند، وارث جنبش
ن تداوم و تکامل اين جنبش و اوارث. هستند
ها و  چنان که پيروزی هم. آنند داران مسير پرچم

دوران قدرت جنبش کمونيستی از آن ماست، 
های آن نيز بخشی از جنبش  ها و ضعف شکست

کمونيستی و نهايتا بخشی از ما، از کوله بار ما 
ن تمام دوران جنبش اداران و وارث ما پرچم. هستند

و  اه ستیپن اما وارث. جهانی کمونيستی هستيم
های اين جنبش  ها و موفقيت ها، همه شکست بلندی
 .هستيم

*****  
   

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  شمن بشريت و قاتل ملت فلسطين استصهيونيسم د. ترک کنند
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ند و نه فقط از يک مليت ايران بوده ا گوناگونِ 
ريشه سرکوبگری آنها نه در تعلقات ملی . خاص

با مردم از هر قوم و مليتی بلکه در مخالفت  فراد،ا
و ضد دموکرات و وابسته به حکومتهای مستبد 

در ايران هيچکس را  .امپرياليستها بوده است
صرفا به خاطر تعلقات ملی تحت پيگرد قرار نمی 
دادند و نمی دهند، ولی هر کس را  که در مقابل 
اين حکومت صرفنظر از تعلق ملی اش زبان به 

   .اعتراض بگشايد مورد سرکوب قرار می دهند
 يران قرنهاست که درا ت هایمل – چهارم اينکه

کنار  خارجی درداخلی و کنار هم زيسته با دشمنان 
کنار هم  ميهن در پاسداری از هم جنگيده، در راه 

همه ملتهای ايران بطور عمده . قربانی داده اند
ريشه های بسيار . تاريخ ديرينه و مشترکی دارند

 . دهد نيرومندی آنها را بهم پيوند داده است و می
تاريخا از همزيستی مسالمت آميز  کشور ايران

در ترکيب ملی جامعه . چندين ملت شکل گرفت
ايران، هرگز رابطه استعمارگر و استعمار شده بين 

ميهن ما ايران هرگز . اجزاء برقرار نبوده است
تاريخا زندان ملل و محصول به اسارت کشيدن 

هم . ساير ملل توسط ملت خاصی نبوده و نيست
 از دشمن واحدی رنج می ايرانملتهای اکنون همه 
حفظ و . مبارزه اند جبهه واحدی در برند و در

تحکيم اتحاد ملتهای ايران، با مبارزه متحد عليه 
مقابل  ارتجاع جمهوری اسالمی و ايستادگی در

و استعمار جهانی  صهيونيسم  امپرياليسم و
  .مالزمه دارد

حزب ما طرفدار وحدت و  – اينکه پنجم
های ايران، طرفدار ملتحقوق تساوی 

ما با هر . استآنها وحدت دموکراتيک 
تحميل بر هر يک از ملتهای ستم و گونه 

 که باشد مخالفيم  وای ايران درهر زمينه 
به عقيده ما فقط   .کنيم عليه آن مبارزه می

تواند  است که می حقوقی تساوی کامل
مبارزه با عفريت  ملتهای ايران را در

تقرار حکومتی داخلی و خارجی، در اس
 ،آن حکومتچارچوب  مردمی  و سپس در نوين و

وجود نفی . براساس اصل داوطلبی متحد سازد
انکار موجوديت ملتها با هر انگيزه  مسئله ملی و

يکپارچگی  وحدت و ،خيرخواهانه ای که باشد
  . به ارمغان نخواهد آوردخلقهای ايران را 

به رسميت شناختن حق تعيين   –اينکه  ششم
، ايران از سرحد جدائینوشت ملتها حتا تا سر

به معنی پشتيبانی از هر حرکت جدائی هرگز 
ما ازآن حق جدائی دفاع می . نخواهد بودطلبانه 

کنيم  که به نفع  منافع طبقاتی  پرولتاريا  
ازاين روی به رسميت شناختن . وسوسياليسم باشد

به اين مفهوم نيست که مارکسيست هرگز حق  يک
يد به ُمبلغ جدائی و تجزيه ملی ای ايران بالنينيسته

کمونيستهای ايران همواره بايد مدافع . بدل شوند
وحدت طبقه کارگر ايران، حزب واحد طبقه کارگر 
ايران، جبهه واحد همه مردم ايران برای تحقق 

در دوران  .دموکراسی و حقوق اجتماعی باشند
امپرياليسم حل مسئله ملی دارای مضمون مبارزه 

تکيه . امپرياليستی و ضد استعماری می باشد ضد
بر جدائی ملی و تبليغ آن در دوران کنونی جهان به 

 در به شدت ارتجاعی ومفهوم دارا بودن يک درک 
جانب   از اين درک. استجهانی خدمت امپرياليسم 

 شود و برخی محافل  ناسيونال شونيستی تبليغ می
ق به حکومت دست نشانده خودمختار کردستان عرا

و يا جمهوری آذربايجان بارزانی مسعود  رهبری
وظيفه حزب ما تبليغ وحدت  .الهام بخش آنهاست

همبستگی طبقاتی ميان   همه ملتهای ايران و
دست  پرولتاريای اين ملتها برای آزادی  ايران از

  اتهمه طبقات استثمارگر صرف نظر از تعلق
همه کارگران پيش  .ملی آنهاست قومی، مذهبی و

ست ها، از هر ينيلن - آهنگ و همه مارکسيست
حزب واحد  سياسی طبقه  تی که باشند، بايد دريمل

 –کارگر ايران، در حزب واحد مارکسيستی 
همه کارگران از هر مليتی که . ستی گرد آيندينيلن

سازمان صنفی واحدی با رهبری  باشند بايد در
ما احزاب کمونيستی . سازمان واحدی هدايت شوند

اساس  منافع   نه بر اساس منافع  طبقاتی  و را بر
  .زنيم  ملی محک می

حزب ما مبارزه برای تحقق خواست  -  هفتم اينکه
ملی و رفع ستمگری و تبعيضات ملی را موکول 
به حل نهائی مسئله ملی نمی کند و در چارچوب 
حتا رژيم سرمايه داری حاکم نيز برای تقويت 

نای آن مبارزه فرهنگ ملتهای مختلف، توسعه و غ
  .می کند

از هرگونه تالش و مبارزه ) توفان(حزب کارايران
ای که موجب تضعيف ستم ملی گردد، حمايت می 

حزب ما بايد بر نقاط مشترک و ارتقاء سطح . کند
فرهنگی تکيه کند و نه بر تبليغ نفرت ملی و 

  .دشمنی قومی
همچنين حزب ما تضاد اساسی و  -  اينکههشتم 
را تضاد در شرايط کنونی عه ايران عمده جامتضاد 

ميان زحمتکشان و سرمايه داران دانسته و حل 
ساير تضادهای موجود را از طريق حل مسئله 

عمده مناسبات حاکم در ايران در عرصه اقتصادی 
حزب ما برای يک . ممکن می داندو سياسی 

آگاهانه مبارزه کرده و باين  وحدت دموکراتيک و
ی که يک دسيسه جهت با اشاعه نفرت مل

. است مبارزه می کندصهيونيستی  - امپرياليستی
حزب ما برای حل مسئله ملی در ايران و منزوی 

برتری کردن ناسيونال شونيستها و افشاء چهره 
که خود را مدافع حقوق خلقهای  ،ملی آنها جوئی

ايران جا می زنند، طرح جمهوری های 
به  ٤ را در گنگرهسوسياليستی ايران در نظام آتی 

و مشترک تصويب رسانيد، که تکيه را بر مبارزه 
ما بر آنيم که رفقای . نه دشمنی ملی می گذارد

انقالبی و کمونيستی که به ملتهای معينی تعلق 
دارند، بايد در مقابل اين ناسيونال شونيستها قد علم 

خواسته  و فعاليت خويش به زبانِ  کنند و با ابتکار
حزب ما از اين طريق  .اين خلقها بدل شوند هایِ 

بهتر خواهد توانست با تقويت نيروهای کمونيست، 
انقالبی و مترقی در مقابل جريانهای مشکوک 
ناسيونال شونيستی به مقابله پردازد و مانع شود که 
آنها خود را به عنوان نمايندگان خلق تحت ستم 

  . رده و جا بزنندمعرفی کمشخصی 
رها در مورد حزب ما که نقطه نظرات خويش را با

حل مسئله ملی در ايران ابراز داشته بر اين نظر 
ی ناسيونال شونيستی، ماهيتا است که جريانها

ارتجاعی و وابسته به محافل امپرياليستی بوده و 
رشوه دادن به . شدت با آنها مبارزه کرده بايد ب

جريانهای برتری طلب ملی ناقض يک مبارزه 
ين واقعيت هم. ملی، روشن و ضد ارتجاعی است

که اين جريانهای ارتجاعی ناسيونال شونيستی 
حاضر نيستند مواضع ضد امپرياليستی اتخاذ کرده 
تجاوز امپرياليستها را به يوگسالوی، عراق، 

محکوم کنند .. و  ، ليبی، سوريهافغانستان، فلسطين
غير قانونی و جنايتکارانه و يا تحريم ايران را 

. ودن اين جريانات استبهترين نشانه آلوده ب بدانند،
بايد روشن کرد که در ايران همه مردم و 

تحت ستم مناسبات سياسی و اقتصادی  ،زحمتکشان
بروکرات  یسرمايه داری بوده و مشتی مافيا

می  مستقل از تعلقات ملی به همه ايرانيان ستم وارد
 ،گام نخست برای رفع هرگونه تبعيض و ستم. کنند

جمهوری اسالمی سرنگونی رژيم سرمايه داری 
کمرنگ  در دوران جهانی شدن سرمايه و. است

مرزهای جغرافيائی و تهاجم ارزش  جلوه دادن
سرمايه امپرياليستی و تهاجم قدرتهای متجاوز و 

 صهيونيسم حزب ما اعالم می- اشغالگر امپرياليسم
  ׃      کند که

 حق تعيين سرنوشتینيروهای حامی ما تنها از آن 
می کنيم، که عالوه بر مبارزه  پشتيبانیدر ايران 

جمهوری اسالمی، بر ضد  ارتجاعیعليه رژيم 
عليه استعمار  ،بر ضد صهيونيسم ،امپرياليسم

بر ضد هر گونه دخالت خارجی در ايران و  جهانی
  .  نيز برزمد

 پيکاردر  تضعيف وحدت همه ملتهای ايران
مشترکشان عليه رژيم سرمايه داری جمهوری 

رزه عليه  نيروهای مبادر اسالمی و 
امپرياليستی  وصهيونيستی به هر عنوان 
که باشد خيانت به منافع انقالب آتی ايران 

به ويژه در  ستم ملیادامه  :نتيجه اينکه   .است
زائيده در زمان حاضر که  عرصه فرهنگی

ضد انسانی جمهوری  حکومت ارتجاعی و
پيروزی  اسالمی است با بر افتادن آن و

طبقه کامال قطع شده و  ستیانقالب سوسيالي
کارگر مسئله ملی را که يک مسئله 

براساس وحدت  ،دمکراتيک است
به رسميت شناختن  تساوی کامل  داوطلبانه و

اين  حل خواهد کرد و جزايران  یحقوق کليه ملتها
  .نيز نخواهد بود

*****  
  

از طريق نهاد  در عرصه اقتصادی از ...ابزارهای نفوذی استعماری
و شرايط عضويت " تجارت جهانی سازمان"

در اين سازمان انجام می دهد که به 
بازدارندگِی پيشرفت اين ممالک منجر شده تا 

. نشوند در آينده رقيبی برای امپرياليسم آمريکا
همان نيروی راهزنان دريائی " تجارت آزاد"

است که از مرزهای ملی گذر کرده و 
گمرکات را در دست گرفته، هرچه کاالی 

ل است به بازار داخلی وارد نموده و هر بنج
چه کاالی با ارزش است رايگان از کشور 
خارج می کند و مقاومت مردمی را با خريدن 

. مشتی خود فروخته سرکوب می نمايد
امپرياليستها که خود با بستن مرزهای خويش 
و تقويت توليد داخلی به ياری سرمايه گذاری 

شده و  ها و حمايت های کالن دولتی تقويت
امکان رقابت در سراسر جهان را پيدا کرده 

. اند، همان راه تکامل را بر ديگران می بندند
   ٧ادامه در صفحه ...      همين امپرياليستها

 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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هستند، " آزادی تجارت"که اين چنين خواهان  ...ابزارهای نفوذی استعماری

به " تجارت آزاد"هر جا و هر موقع که در 
از کيفيت بهتر و بهای رقابت با کاالئی که 

مناسبتری از توليدات آنها برخوردار است، 
شوند فورا سدهای گمرکی را به بلندی  مواجهه

ديوار چين بدور کشور خويش می کشند تا از 
. توليدات داخلی خويش حمايت کرده باشند

آزادی تجارت يک " آزادی تجارت"الالئی 
جانبه به سود خويش و به ضرر ديگران است 

نغمه اسارت آور برای سايرين است، تا و يک 
  .آنها را به خواب استعماری فرو برند

از همان آغاز " سازمان تجارت جهانی"اين 
تأسيس اش تحت کنترل و نفوذ امپرياليسم 

انحصارات امپرياليستی . آمريکا قرار داشت
مترصدند با تحميل شرايط عضويت، نظير 

ر که مانع تجارت آزاد د" لغو قوانين ملی"
تعديل "بازارهای داخلی آنها هستند، و يا 

قبول استانداردهای "، "تعرفه های گمرکی
بی توجه ای به قوانين حفاظت "، "تعيين شده

، بازار و اقتصاد ملی ... و " از محيط زيست
آنها را هر چه بيشتر تحت سلطه خويش در 
آوردند، در واقع بسياری از کشورهای عضو 

د، تجارت و مالی اين سازمان در بخش تولي
تحت کنترل و نظارت انحصارات قرار گرفته 
اند يا می گيرند به قسمی که  استقالل سياسی 

  .آنها نيز به خطر خواهد افتاد
طوری " سازمان تجارت جهانی"های  برنامه

است که از طريق آن کشورهای امپرياليستی 
های خود را به  های شرکت توانند خواست می

سازمان به صورت  اين. کرسی بنشانند
دستگاهی در آمده است  که به کمک اين 
ساختار اداری، انحصارات بزرگ و 

توانند به صورت  های امپرياليستی می دولت

های پولی  قانونی، مبادله کاال و انتقال سرمايه
در همه کشورها را در يد اختيار خويش 
بگيرند و کشورهايی که عضويت در اين 

نظر اقتصادی در  پذيرند از سازمان را می
های تجاری، توليدی، و مالی تحت  همه زمينه

کنترل و نظارت کامل انحصارات بزرگ و 
. های سرمايه داری استعماری قرار دهند دولت

هيچ کشوری به اندازٔه اياالت متحده آمريکا در 
برای " سازمان تجارت جهانی"استفاده از 

گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنايع 
اين سازمان بدون . است اش فعال نبوده داخلی

محيط زيست، توجه به حقوق کارگران و حفظ 
ازجمله (از قدرت خود برای واداشتن کشورها

خود دولت آمريکا و به نفع کنسرنهای 
ها و لغو  نامه به فسخ ساير موافقت) فرامليتی

کند، با اين استدالل که  قوانين ملی استفاده می
انعی در مقابل مو" هايی محدوديت"چنين 

موافقنامه های  تجارت جهانی و در تناقض با
   .هستند" سازمان تجارت جهانی"آمريکا با 

روشن است که اين نهاد استعماری سکوی 
پرشی است که از طريق آن کشورهای 

های کنسرنهای  توانند خواست امپرياليستی می
مواضع . امپرياليستی را به کرسی بنشانند

ها نشان می دهد که اين سياسی و اقتصادی آن
نهاد دارای ماهيت استعماری بوده و بر ضد 
حقوق کارگران، خلقهای جهان و محيط زيست 

  .است
*****  

محق است با اين اقدام   - مشخص دولت سوريه ...اميدواری نسبت به
برای اينکه جلوی اين تصميم . موافقت کند

دولت سوريه گرفته شود، شورای امنيت 
ژوئيه قطعنامه ای را به  ١٤سازمان ملل در 

به تصويب رسانيد که در آن  ٢١٦٥شماره 

  ".نيازی نيست"ادعا شده است به اين موافقت 
دولت سوريه نگران است که همراه با 
کمکهای غذائی، محموله های ارسالی 
تسليحات، فشنگ و جنگنده های جديد به بخش 

اين امر يک بار بعد . شرقی شهر وارد شوند
فق آتش بس آخری ميان آمريکا و از آغاز توا

رويداده است و  ٢٠١٦روسيه در فوريه 
هزاران جنگنده و اسلحه از ترکيه به حلب و 

نيروهای . "به منطقه ادليب وارد شده است
و " دفاعی متشکل از غير نظاميان سوريه

، "کاله سفيدها"بهتر بگوئيم معروف به 
نامشان برای دريافت جايزه صلح مطرح 

اين گروه به عملياتی دست می . تگرديده اس
زند که تماما در منطقه کنترل ساير گروه ها 

کاله "صالح رهبر - رائد ال. قرار دارد
از شورای امنيت سازمان ملل مکررا " سفيدها

منطقه "درخواست کرده است که به ايجاد يک 
رای دهد تا از اين طريق به " پرواز ممنوعه

  . کار اين گروه کمکی شود
متحده آمريکا که بر اساس ادعای اياالت 

 ٤٠وزارت خارجه آمريکا به اين گروه 
 ميليون دالر از طريق سازمان دولتی

کمک مالی کرده است، با وجود اين ) Aid"(آيد"
صالح در ماه آپريل به آمريکا - امر، از ورود ال

بخاطر دريافت جايزه برای اقداماتش، ممانعت 
منوعيت ورود استدالل آنها در مورد م. کرده است

احتماال با گروه های "صالح  - وی اين است که ال
  .دارد" افراطی ارتباط

اين ادعا را فيلمهائی از عمليات اين گروه  تائيد می 
مثال تصاويری منتشر شده اند که در آنها . کنند

ابراز " النصر"برای جهاديستهای " کاله سفيدها"
اوت  ٢٠/٢١يونگه ولت ."(احساسات می نمايند

حال تو خود حديث مفصل به خوان از ). ٢٠١٦
     .اين ُمجمل

*****

سپتامبر  ١٣٩٥ماه  شهريور ١٢٢شماره  یالکترونيک توفان
٢٠١۶ 
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 کنيم تجليلاز ميراث انقالبی جنبش کمونيستی ايران 

  )منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد١٣٩٥مقاالت توفان الکترونيکی شماره شهريور ماه (
چند ياد داشت کوتاه درمورد اوضاع کنونی ايران -    

.مصاحبه با هوشمند حسنی ، کارگر با تجريه وقديمی درجنبش کارگری ايران در مورد وضعيت کنونی کارگران -  
 .اليسم آمريکا برای کسب حقوق دمکراتيک ، فاجعه استبه امپري ءاتکا -

  "مرداد بياموزيم ٢٨از تجربه خونين "-
  مصطفی هجری رهبر حزب دمکرات کردستان از اسرائيل تقاضای پول و حمايت سياسی کرد-بوی کباب وتعفن ناسيونال شونيسم

  اعدامهای جنايتکارانه درزندان رجايی شهر کرج را محکوم ميکنيم-
  از رفيق منصور مختاری يادی-

  پاسخ به چند پرسش. گشت وگذاری در فسيبوک -
 



 
      

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

.ايران ابزارهای نفوذی اوضاع جهان-بخش نخست 
  استعماری امپرياليسم

سازمان تجارت جهانی که از آزادی تجارت  WTOسازمان تجارت جهانی
م می زند، هدفش تسخير در جهان د

بازارهای ساير کشورهاست که در عرصه 
توليد کاال از آن توانائی های الزِم کشورهای 
پيشرفته برخوردار نبوده و قادر به رقابت 

سازمان تجارت جهانی . آزادانه با آنها نيستند
به " احترام به آزادی"قانونهائی را به عنوان 

ته ممالک غير پيشرفته و يا کمتر پيشرف
تحميل می کند که اين ممالک عمال به زير 
سلطه اقتصادی ممالک امپرياليستی رفته و 
هرگز قادر نخواهند شد صنايع ملی و داخلی 
خويش را توسعه دهند و خود را به کاروان 

اگر امپرياليسم . تحوالت جهانی برسانند
آمريکا در عرصه نظامی برای برتری 

ا می ر" عمليات بازدارنده"خويش نظريه 
   ۶ در صفحه دامه…آفريند، همين روش را 

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 . چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، . 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، . و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم

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

 اميدواری نسبت به مهلت تنفس
گزارشی  ،می خوانيد" اميدواری نسبت به مهلت تنفس"مقاله ای را که در زير با عنوان 

ارسال داشته " کارين لويکه فلد"خانم " يونگه ولت"از دمشق است که خبرنگار نشريه 
اله بدون هر تفسيری به قدری گوياست که بايد موجبات شرم همه رياکاران اين مق. است

اين مقاله نشان می دهد که امپرياليسم ناتو با چه وقاحتی درمورد . امپرياليسم قرار گيرد
سوريه دروغ می گويد، زور می گويد و جان مردم اين کشور برايش کوچکترين 

ی کرده اند تا به تحقق سياستهای تجاوزکارانه آنها جان انسانها را وسيله ا. ارزشی ندارد
کسانی که تا ديروز اين گرازهای آدمخوار داعشی . و مداخله گرانه خويش تحقق بخشند

را از سراسر جهان جمع آوری کرده و با برنامه ريزی و تسليح آنان به سوريه می 
ند، از گاز فرستادند و سر بريدن و کشتار مردم سوريه را توسط آنها پنهان می کرد

سمی در جنگ استفاده می کردند و خود قاتل هزاران کودک فلسطينی هستند، حال که 
کار اين قاتالن غربی دارد به انتها می رسد بيکباره بشر دوست از کار در آمده و از اين 

که به دست بمباران روسها و بشار اسد کشته می " مردم غير مسلح"آدمکشان در قالب 
تصاوير ساختگی و يا شايد هم واقعی که تا ديرزو ارزش . رخاسته اندشوند، به دفاع ب

انتشار نداشتند و حاال دارند منتشر می کنند تا برای جنايات خويش و کشتن هزاران 
ساله از  ۶تو گوئی جنگ . کودک ديگر سوری و لبنانی و فلسطينی توجيه بيافرينند

سکوت و يا دروغهای  نکته ديگر. زمان شکست داعش در حلب شروع شده است
غربی است که بر همه جنايات داعش و اربابان " دموکراتيک و آزاديخواه"مطبوعات 

آنها پرده ساتر می کشد، اربابانی که حتی ارگانهای سازمان ملل متحد را در دست 
  .گرفته اند تا بر ضد ملل انجام وظيفه کند

 ر سوريه، اشتافان دِ امو مسئولبعد از اينکه مامور ويژه سازمان ملل متحد "
به عنوان اعتراض به ادامه جنگ در  ،)توفان-بخوانيد عامل نقابدار داعش(ميستورا
 ،)ISSG("حامی سوريه گروه های بين المللی" عضوِ  نشست ممالکبرگزاری حلب، 
در چهارشنبه را  در ژنو ،دوستانه برای امدادهای بشر های عملياتیاز گروه مرکب 
ساعته برای شهر حلب  ۴٨ل کرد، به نظر می رسد يک آتش بس به آينده موکوگذشته 
 .سال به اين طرف بر سرش جنگيده می شود به چشم می خورد ۴که از 

سخنگوی وزرات دفاع روسيه ايگور کناشونکوف در روز پنجشنبه در مسکو اظهار 
ده که در هفته آينده می تواند شروع بشود آما" پروژه آزمايشی"داشت روسيه برای يک 

ساعته، بايد مردم شهر از نظر غذائی تامين  ۴٨در يک مهلت تنفسی انسانی . است
صنايع حياتی زيربنائی که توسط حمالت نيروهای مسلح نابود شده اند، می توانند . شوند

قبال تامين برق را که برای بکار انداختن " شورشيان ميانه رو"دو بار اين . تعمير شوند
حکومت سوريه آتش بس را پذيرفته . بوده اند، منهدم ساخته اند پمپهای آب در حلب الزم

موافقت خود را اعالم " همکاران آمريکا"کناشونکوف ابراز داشت، حال بايد . است
به اصطالح اپوزيسيون ميانه رو و ساير واحدهائی که در "و همچنين بايد اين . دارند

کمکهای . ود را اعالم کنندموافقت خ" جنگ بر ضد ارتش سوريه در حلب شرکت دارند
کمک برای بخش . غذائی مطابق نظر ِد ميستورا بايد همزمان در تمام شهر تقسيم شوند

. غربی شهر بايد از طرف حکومت سوريه که اين منطقه را کنترل می کند، حمل شود
است همانگونه که تا " شورشيان ميانه رو"کمک برای بخشی از شهر که زير کنترل 

شده، بايد از شهر قاضيان تپه در ترکيه بيايد، اين کمکها از طريق وسايل کنون انجام 
اين منطبق است با مداخله انسانی . نقليه سازمان ملل متحد از اين مرز ارسال می شوند

  ٧ادامه در صفحه  ....و در اين مورد -در يک کشور مستقل که بر اساس حقوق ملل
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