
 

 پيرامون قطع روابطه عربستان سعودی وايران 

ماهيت بحران منطقه جنگ شيعه و سنی نيست، 
تالش امپرياليسم برای گسترش مناطق نفوذش 

  است
  

اعی، همدست دولت وهابيست عربستان سعودی دولتی عميقا عقب مانده و ارتج
حکام  دست نشانده عربستان سعودی با . صهيونيسم و امپرياليسم در منطقه است

پذيرش اين خفت که نفتشان را در بازار جهانی فقط به دالر بفروشند، باعث شده تا 
همه ممالک دنيا مجبور شوند برای خريد مواد سوخت فسيلی خويش به تهيه 

فدرال "ه مقدار انبوه در گردش آنرا دالرهای بی ارزش آمريکائی بپردازند ک
ارزش دالر آمريکا . آمريکا بدون دخالت رسمی دولت آمريکا تعيين می کند" رزرو

عربستان سعودی بعد از سرنگونی . از جمله به نفت عربستان سعودی وابسته است
رژيم دمحم رضا شاه که ژاندارم منطقه بود به مقابله با انقالب ايران پرداخت، زيرا 

اس داشت تاثيرات گرمای اين انقالب همه منطقه و از جمله عربستان سعودی را هر
تحريک صدام حسين و ياری به وی برای حمله به ايران از جمله ی اين . فرا بگيرد

رژيم جمهوری اسالمی نيز از همان روز نخست منکر پرده داری . قبيل اقدامات بود
رنگونی اين رژيم وهابيستی فراخواند خانه کعبه توسط آل سعود شد و مردم را به س

که اين موضعگيری در عرف ديپلماسی از زبان مقامات رسمی اقدامی تحريک آميز 
اين کار شبيه همان اقدامات دسيسه چينانه ای است که امروز . محسوب می شد

  . عربستان سعودی، ترکيه و ناتو بر ضد دولت قانونی سوريه می کنند
ور عمده منابع تغذيه مالی همه نيروهای تروريستی و عربستان سعودی و قطر بط

رژيمهای ارتجاعی منطقه توسط اين . عقب مانده اسالمی در آسيا و آفريقا هستند
عربستان . رژيم، با رضايت خاطر امپرياليسم ناتو، مورد حمايت قرار می گيرند

ارتجاعی  سعودی يار و ياور القاعده، طالبان، داعش، بوکو حرام و ساير جريانهای
اين نطفه فساد در منطقه در تمام بمب گذاری ها و . و تروريستی در جهان است

مستقيما دست دارد و ... آدمکشی ها در پاکستان، عراق، افغانستان، سوريه، ليبی و
  ٣ ادامه در صفحه...امرامروز مورد تائيد همه آگاهان سياسی بوده و آنها ديگراين 

                                                                                                                                                                                                                

 جنايات پان ترکيستهای ترکيه بر ضد
خلق کرد در ترکيه و همدستی ناسيونال 

  رد با آنهاای کُ شونيسته
ايجاد دولت پان ترکيستی، پان اسالميستی اردوغان که در پی عثمانی بزرگ در 

. منطقه است، هرگز خواهان به رسميت شناختن حقوق خلق کرد نبوده و نيست
در ترکيه، دسيسه های " حزب دموکراتيک خلق ها"رياکاری وی در برخورد به 

سرانجام روش جنايتکارانه و تروريستی وی در بی اعتبار کردن اين حزب مترقی و 
وی در برخورد به کردها و نيروهای مترقی ترکيه و در نسل کشی کردهای ترکيه با 

جزی، سلوپی، نصيبين، کربوران و : تهاجم وحشيانه به مناطق کرد نشين ترکيه به
منطقه سور در ديار بکر با تمام قدرت نظامی و امنيتی خويش، حاکی از سياست 

نسل کشی . ی و رياکارانه وی در برخورد به حل مسئله ملی در ترکيه استراهبرد
کردها و مستحيل کردن آنها در ترکها از سياستهای سنتی پان ترکيسم در منطقه 

روش دولت پان . آنها همين کار را با ارامنه و با يونانی ها و اعراب نمودند. است
تل عام کردهای کوبانه در پان اسالميست ترکيه ادامه همان سياست ق-ترکيست

سوريه به دست داعش و مسلح کردن و بسيج ترکمنهای سوريه بر ضد نيروهای 
آنها با بسيج . انقالبی و مقاوم کرد در مقابل امپرياليسم و صهيونيسم بود و هست

عبی نيز در ايران دارند به کشتار ترکهای انقالبی و مترقی گرگهای خاکستری که شُ 
گذاری برنامه ريزی شده  ياری از رفقای حزب برادر ما را با بمبنيز مشغولند و بس

همين نمونه نشان می دهد پيروزی مبارزات خلق کرد تنها در . دولتی به قتل رساندند
  ۵ادامه در صفحه  ...   گرو همکاری و مبارزه مشترک خلقها و نيروهای انقالبی

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

  ســال شانزدهم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١۶ فوريهـ ١٣٩۴ماه   بهمن١٩١ماره ـش

 

     

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

لم ايران در سحق م"قلِب 
تفاده صلح آميز از سا

را " ته ایسانرژی ه
  درآوردند

 مذاکرات ٩۴ ماه دی ٢۶ شنبه روز در
 ضعفِ  و ليمست موضع از ايران نمايندگان
 به وين در ١+  ۵ کشورهای با قهرمانانه

 اجرائی" لوزانچای اردادقر" و يدسر نتيجه
 اقتصادی محاصره و تحريمها رفع برای. شد

 ضد قانونی، غير امر بدو همان از که ايران
 ای عده بود، تسنادر و بشری ضد انقالبی،

. کنند می کوبی پای و گرفته جشن لوح ادهس
 که اند توهم اين بر نيز خوشخيال ای عده
 شير ايران های جوی در بعد به اين از گويا

 اين چقدر ببينيد. شد خواهد جاری لسع و
 تمس ايران مردم به دسفا و رکوبگرس رژيم
 خفت به شدن ليمست ای عده که داشته روا

 در و کنند می تلقی ايران پيروزی را بيگانه
 ايران ناجی ،"طلب اصالح" روحانی نسح
 اورانيوم ازیس غنی. کنند می تجوسج را

 امتم در و  بوده ايران مردم لمسم حق
 ترشسگ منع پيمان و جهانی پيمانهای

 ت،سا شده درج نيز ای تهسه الحهایس
 با جهانی، مسصهيوني و مسامپريالي اينکه

 و اعتبار که اند، کرده تحميل ايران به قلدری
 اشاره به تنها حق، اين کردن اجرائی

 تيمسه ما اين و ت،سا عملی" جهان اربابان"
 رينايس و شما برای آنرا حدود و حد که

 ايران انصراف گويای خود کنيم، می تعيين
 نظريات تائيد و حق اين از برخورداری از

 ايران مردم حقوقی بی مورد در تهاسامپريالي
 حتی- ندارد حقی هيچ سپ زين ايران. تسا

 روی ياهس جهان پيمانهای در حقوق اين اگر
 تائيد به اينکه مگر -باشد شده حک فيدس

 ٢ صفحه رد ادامه...  مسامپريالي



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ ماه بهمن –١٩١شماره    

   ..."حق مسلم"قلِب 
اينکه تازه بعداز ده ها سال . آمريکا برسد

فعاليت، محاصره اقتصادی و خسارت مالی چند 
ميليارد دالری، تائيد شود که ما فقط حق داريم 
بر اساس نظريات امپرياليسم آمريکا و با آهنگ 
تالطمات مزاج وی، از اين حق استفاده کنيم، 

قی و بی قانونی و تسليم مفهوم ديگری جز بی ح
، سجده ايران "برجام"فرجاِم . خفت بار نيست

در مقابل زورگوئی امپرياليسم بوده است و نه 
آنطور که دولتمردان دروغگوی ايران جلوه می 

  ."پيروزی تاريخی مردم ايران: "دهند
آقای روحانی در تجليل از اين توافقنامه می 

از … يمامروز به نقطه عطفی دست يافت: "گويد
های  ای ايران با بهانه امروز ديگر برنامٔه هسته

ای  واهی به عنوان تهديد صلح جهانی و منطقه
ای ايران برای فناوری  نيست، بلکه برنامٔه هسته

نوين در مسير توسعٔه کشور، ثبات و امنيت 
جای آنکه تا امروز از  به … منطقه خواهد بود

ی لحاظ حقوقی، جمهوری اسالمی تحت فشارها
 ١٢شش قطعنامٔه شورای امنيت سازمان ملل و 

قطعنامه شورای ُحّکام آژانس اتمی باشد، 
ای است که اين  امروز در برابر قطعنامه

را به عنوان مصّوبٔه شورای " برجام"قطعنامه 
امنيت سازمان ملل در برابر جهانيان قرار داده 

اين گفته ها ولی با صحه گذاری های .". است
سالمی به ادعاهای امپرياليسم رژيم جمهوری ا

  .و رقصيدن به ساز آنها مغايرت دارد
بر اساس گزارش سازمان انرژی هسته ای در 
وين، دولت جمهوری سرمايه داری اسالمی 
ايران تمام شرايط تحميلی به خود را در مدت 
تعيين شده با کمال ادب و حرف شنوی انجام 

ج داده تا ديگر تهديدی برای صلح جهانی و تشن
دامنه خيانت رِژيم سرمايه . در منطقه نباشد

داری جمهوری اسالمی در تحقق پيمان 
. استعماری لوزانچای غير قابل وصف است

بلندگوهای تبليغاتی از پيروزی بزرگ ديپلماسی 
و رفع همه تحريمها سخن به ميان می آورند و 

را به نام خود " تاريخی"هر کس اين پيروزی 
اين ادعاها درست است و ولی آيا . ثبت می کند

  يا سراپا دروغ و برای فريب مردم است؟
 Federica)"فدريکا موگرينی"خانم 

Mogherini )  مسئول روابط خارجی اتحاديه
از آنجا که ايران همه : "اروپا اظهار داشت

تعهداتش را اجراء کرده است، از امروز 
در تحريمات ملی و چندجانبه اقتصادی و مالی 

امه اتمی ايران برداشته می رابطه با برن
   .)تکيه از توفان".(شود

کسانی که سياست تحريمهای امپرياليستها را 
دنبال کرده اند می دانند که اين تحريمات شامل 

نخست تحريمات غير قانونی . سه مرحله است
شورای امنيت سازمان ملل متحد با ياری 
روسيه و چين که تنها به مسئله حق طبيعی و 

ن برای استفاده صلح آميز از انرژی مسلم ايرا
هسته ای بر می گردد، دوم تحريمات 
زورگويانه و غير قانونی کنگره آمريکا در 
مورد ايران که آنرا به همه جهان با شانتاژ و 
قلدری تحميل می کند و ربطی به سازمان ملل 
ندارد، سوم تحريمات غير قانونی و استعماری 

بوده و نه ته پياز  نه سر پياز"اتحاديه اروپا که 
و می خواهد نقش سازمان ملل متحد را " است

در جهان بازی کند و به همدستی و رقابت با 
در " موگرينی"خانم . امپرياليسم آمريکا بپردازد

سخنان خود روشن کرد که فقط آن تحريمهائی 
برداشته می شود که مربوط به برنامه هسته ای 

قوت خود ساير تحريمات به . ايران بوده است
باقی است و در آن تغييری به وجود نيآمده 

اينکه مسئوالن ايرانی از جمله آقای . است
روحانی رئيس جمهور از لغو تحريمها سخن 
می راند به روشنی برای فريب مردم و پرده 

  .پوشی خيانت رژيم حاکم، دروغ می گويد
رژيم جمهوری اسالمی ادعا می کند که توانسته 

ران را حفظ کند و تاسيسات است منافع ملی اي
   .و آب سنگين اراک را نجات دهد دواتمی فر

به نقل از منابع خبری ايران از قول وزير امور 
/ تاريخ ساز شديم : "خارجه آقای ظريف می آيد

/ ها عليه ايران پايان خواهد يافت کليه تحريم
راکتور اراک آب / سال است ١٠مدت توافق 

به معنی عادی  توافق/ ماند سنگين باقی می
و ادامه " سازی روابط با آمريکا نخواهد بود

راکتور اراک، آب سنگين باقی "می دهد 
های  ماند و با توجه به آخرين پيشرفت می

فناوری بازطراحی خواهيم کرد و در اين روند 
و خارج از  ۵+١کشورهای مختلف از اعضای 

آنها همراه با ما حضور خواهند داشت و در 
". ری کشورمان کمک خواهند کردپيشرفت فناو

آقای ظريف با ظرافت فراموش می کند اشاره 
کند نيروگاه اراک بدون آب سنگين باقی می 
ماند و ساير تاسيساتش ديگر ارزشی برای 

وی فراموش . پژوهشگری در اين زمينه ندارد
می کند اشاره کند که به قول اوباما آنها در 

ا درآوره قلب تاسيسات هسته ای ايران راراک 
اوباما در سخنرانی خويش بعد از اين توافق . اند

قبل از توافق هسته ای ايران : "اعالم کرد
نزديک بود راکتور جديدی را تکميل کند که 
می توانست پولوتونيوم برای يک بمب توليد 

امروز قلب اين راکتور بيرون آورده شده . کند
و با سيمان پر شده است تا ديگر قابل استفاده 

در اين عرصه خوب ). تاکيد از توفان(نباشد
است به سخنان اوباما توجه کنيم وی در 

بيش از يک دهه : "سخنرانی خويش برمال کرد
بود ايران برنامه هسته ای خود را پيش برده 
بود و پيش از توافقنامه، ايران حدود بيست 
هزار سانتريفوژ نصب کرده بود که می تواند 

د بمب اتمی غنی سازی اورانيوم را برای تولي
وم از اين دستگاهها را سامروز ايران دو . کند

  .برچيده است
قبل از اين توافقنامه به طور مرتب ذخيره   ...

اورانيوم غنی سازی شده خود را افزايش می 
داد که برای ساخت تا ده عدد بمب اتمی کافی 

امروز بيش از نود و هشت درصد از اين . بود
ی شده به خارج از ايران ذخيره اورانيوم غن

، اين بدان معناست که ايران منتقل شده است
ديگر ماده کافی برای حتی يک بمب را هم 

  .ندارد
قبل از توافقنامه جهان شفافيت و ديد کافی  ...

درباره برنامه هسته ای ايران نداشت، امروز 
بازرسان بين المللی در داخل ايران حضور 

و جامع ترين  ايران هدف شديدتريندارند و 
يهايی است که تا کنون برای سرژيم بازر

بازرسی از برنامه هسته ای درباره آنها 
  .مذاکره شده است

ات کليدی هسته ای ايران سيسان تاسبازر ...
را بيست و چهار ساعته و سی و شصت و پنج 

برای دهه های آينده . روز سال زير نظر دارند
ه ای بازرسان به کل زنجيره تدارکاتی هست

به عبارت ديگر . ايران دسترسی خواهند داشت
اگر ايران بخواهد فريبکاری کند و بخواهد 
مخفيانه بمب اتمی بسازد، ما مچ آنها را خواهيم 

در حالی که ايران قبال مرتب برنامه . گرفت
هسته ای خود را پيشرفت می داد، ما اکنون 
همه راههايی را که ايران می توانست سالح 

جهان اکنون که . ...  د، بسته ايماتمی بساز
دسترسی بی سابقه ای به برنامه هسته ای 

، هر زمان که ايران بخواهد گريز ايران دارد
  .هسته ای انجام دهد، ما متوجه خواهيم شد

اکنون که اقدامات ايران راستی آزمايی شده ...
 برخی تحريمهای هسته ایاست، می تواند از 
ودش که مسدود به پول خرهايی پيدا کند و 

   ".دداشته باش ، دسترسیبوده
" نرمشهای قهرمانانه"اوباما به صراحت 

جمهوری اسالمی را در ميدان دادن به ايادی و 
جاسوسان امپرياليسم در ايران رو می کند و 
برای اينکه توهمی ايجاد نشود از برنامه 

با  ی در ايرانسوسابقه جاسبی گسترده و 
ی راند و در مقابل موافقت دولت ايران سخن م

و " برخی تحريمهای هسته ای"حاضر است از 
پول  مقداراوباما به . نه تمام آن منصرف شود

، دمسدود ايران کوچکترين اشاره ای نمی کن
زيرا هدفش باال کشيدن اين پول است و رژيم 
جمهوری اسالمی نيز با اين پنهانکاری کامال 

کی اوباما در سخنرانی خود آب پا. موافق است
به روی دستهای رژيم جمهوری اسالمی می 

آمريکا و ايران اکنون يک : "ريزد و می افزايد
پرونده قديمی اختالف مالی مربوط به ادعای 
ايران برضد دولت آمريکا را حل و فصل 

براساس اين راه حل پولهای ايران از . کردند
جمله سود متناسب آن به اين کشور بازگردانده 

حال اين رقم بسيار کمتر از با اين خواهد شد 
مبلغی است که ايران پيش از اين تالش داشت 

  ."دريافت کند
آقای اوباما برای اينکه مبادا توهمی پيش بيايد 
که وی در مقابل ايران عقب نشينی کرده است 

بر اساس توافقنامه هسته ای که سال : "می گويد
گذشته ما و متحدانمان و شرکايمان با ايران 

يم، ايران به بمب اتمی دست پيدا دست يافت
منطقه، آمريکا و جهان امن تر . نخواهد کرد
اين همانطور که بارها گفته ام، . خواهد بود

توافقنامه هسته ای هرگز هدفش اين نبوده 
  ". است که همه اختالفات ما را با ايران حل کند

می دانيم که همچنان : " ... وی ادامه داد
ران و آمريکا باقی اختالفات زيادی ميان اي

  .مانده است
ما همچنان در مخالفت و مقابله با ايران، در  ...

رفتارهای بی ثبات کننده اين کشور در زمينه 
از جمله تهديد های ايران برضد های ديگر 

) فارس( اسراييل و شرکای ما در حاشيه خليج
و حمايت ايران از گروههای خشن در 

ر سرسخت وريه و يمن بسياسکشورهايی نظير 
   .هستيم

ما همچنان تحريم هايی برضد ايران به علت  ...
نقض حقوق بشر، به خاطر حمايت از 
تروريسم و به خاطر برنامه موشکهای 
بالستيک اين کشور داريم و به اجرای شديد 

به طور مثال  .اين تحريم ها ادامه خواهيم داد
آزمايش اخير موشکی ايران نقض وظايف بين 

درحال ور بود و در نتيجه آمريکا المللی اين کش
اعمال تحريم هايی بر ضد افراد و شرکت های 
فعال در پيشبرد برنامه موشکهای بالستيک 

و در اين باره همچنان هوشيار  ايران است
خواهد بود و در دفاع از امنيت خود و متحدان 

".( شرکای خود هيچ  تزلزلی نخواهيم کردو 

  ٣ادامه در صفحه ....)تاکيد در همه جا از توفان

  دست مردم ايرانالمی، به سرمايه داری جمهوری اسرژيم رنگون باد س
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   ..."حق مسلم"قلِب 
البته کار به اينجا خاتمه نمی يابد همين لغو 

اين درست . ناقص تحريمها هنوز پا درهواست
است که ايران می تواند نفت خود را به بهای 
نازل به فروش برساند، ولی از آنجا که مبادالت 
تجاری ايران هنوز در نظام مالی سويفت مجددا 

است و اين نظام زير سلطه ادغام نشده 
آمريکاست، معلوم نيست ايران بتواند بهای 
فروش نفت را از طريق مبادالت مالی جهانی 

پس فقط امکان تجارت پاياپا برای . دريافت کند
همين اهرم ساده فشار بر ايران . ايران می ماند

مانع از آن خواهد شد که ايران پولهای مسدود 
رف آمريکا باال خود را که بخش مهم آن از ط

کشيده می شود، دريافت نمايد و با آن به خريد 
از آنجا که همه . صنايع مورد نياز خود بپردازد

تحريمها برداشته نشده و ايران هنوز مورد 
تهديد امپرياليسم آمريکاست، اين امپرياليسم 
قادر است با تحريمهای اختراعی مجدد و 

ا ادعاهای واهی و غير قانونی از ورود و ي
مبادالت تجاری بسياری کاالها و يا تجارت 

همين اقدامات . ايران با جهان جلوگيری کند
آمريکا که نام بسياری شرکتها و افراد حقيقی و 
حقوقی در ايران را در روی فهرست اسامی 
تروريستها قرار داده و تجارت با آنها را ممنوع 
کرده است، مانع از آن است که شرکتهای 

ران وارد تجارت و مناسبات اروپائی با اي
اقتصادی عادی شوند، زيرا اين خطر برای آنها 
وجود دارد که در آمريکا تحت تعقيب قضائی 
قرار گرفته و خود شامل تحريمات آمريکائی 

امپرياليسم آمريکا محيطی از تشنج، . شوند
فقدان امنيت، سوء ظن به دور ايران ايجاد کرده 

ی با ايران سر است که به راحتی هيچ معامله ا
از اين گذشته نمايندگان کنگره . نمی گيرد

آمريکا که در اکثريت خويش جمهوريخواه و 
زير نفوذ البی های صهيونيسم بين الملل هستند، 
اعالم کرده اند همين توافقات جزئی به نفع 
آمريکا را نيز به رسميت نمی شناسند و چنانچه 

می  بر سر کار آيند همه اين توافقات را بدور
اين سياست رياکارانه فقط برای ايجاد . اندازند

تزلزل، نابودی زمينه امنيت سرمايه گذاری و 
ايجاد بالتکليفی در سرمايه گذاران غير 

  .آمريکائی در ايران است
، سناتور جمهوری خواه ايالت "مارک کرک"

، سناتور دمکرات ايالت "جو مانچين"ايلينويز، 
ر بيانيه ای اعالم ويرجينيا و سه سناتور ديگر د

کرده اند به مؤسسات مالی در سراسر جهان 
هشدار داده شده که از تبديل ارزهای خارجی 
به نيابت از بانک های ايرانی قرار گرفته در 

با خطر قطع "ليست سياه خودداری کنند و يا 
ارتباط با بازار مالی اياالت متحده روبه رو 

  ."شوند
ب ايران با تمام قرار داد لوزانچای از جان

اجراء شده و به نابودی " نرمش قهرمانانه"
فنآوری هسته ای در ايران منجر شده است، 

. ولی اجرای تعهدات آمريکا پا در هواست
کنگره بعدی در آمريکا و يا رياست جمهور 

می تواند بدون توجه به  ٢٠١٧جديدی در سال 
تاثير بی اعتباری و حيثيت تصميمات مسئوالن 

همه چيز را زير پا بگذارد و به  قبلی آمريکا،
تعهداتش با دروغگوئی و تبليغات پای بند 

آمريکا می تواند به طور خودکار . نگردد
تحريمهای خويش را بر ضد ايران مجددا فعال 

در حاليکه . کند و از صورت منجمد در آورد

همه دنيا از اين روش رياکارانه آمريکا که 
ر تنش ايجا محيطی شکننده، مملو از تزلزل و پ

می کند آقا حسن روحانی برای تسکين مردم 
در آمريکا هر دولتی بعداً سر کار : "می گويد

بيايد تعهدی که دولت آمريکا داده تعهد دولت آن 
کشور است و ربطی به آمدن اين دولت و آن 

درست است : "و اضافه می کند." دولت ندارد
ها و تندروهای داخل آمريکا  که صهيونيست

کنند، اما دنيا به اين  اين حرکت تالش میعليه 
نتيجه رسيده که راه تحريم راه صحيحی نيست 

آيا ). تکيه از توفان"(باخت است- و راه باخت
می شود تا به اين حد به امپرياليسم دروغگو و 
مکار آمريکا که يک روده راست برای راست 
آزمائی ندارد اعتماد نمود؟ اگر امپرياليسم 

اتش وقعی نگذارد ملت ايران آمريکا به تعهد
بايد از چه کسی حساب پس بگيرند؟ تکليف 
بتون های درون مخاذن تاسيسات آب سنگين 

  اراک چه می شود؟
رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی به اين 
خفت از آن جهت تن در داده است که در درجه 

. اول حفظ و بقاء خودش برايش مطرح است
شدن به امپرياليسم به آنها تالش دارند با تسليم 

بحرانهای اقتصادی خويش که ناشی از گنديدگی 
آنها . رژيم سراپا فساد اسالمی است غلبه کنند

به پولهای مسدود شده ايران و رفع محاصره 
نقدينگی در بازار که .  اقتصادی نياز دارند

ناشی از چاپ بی رويه اسکناس است به فقر 
به مرز  گسترده ای دامن زده است و جامعه را

زمينه برای هر . انفجار سوق داده و می دهد
انفجار و تفرقه و خرابکاری و سوء استفاده 

رژيم جمهوری . دشمنان فراهم می گردد
اسالمی از سرنوشت معمر قذافی نيآموخته که 
عليرغم اينکه تسليم شده، تمام اطالعات هسته 
ای و ارتباطاتش را در اختيار آمريکا قرار داد 

هسته ای خويش را نابود کرد، توسط و صنايع 
ناتو سرنگون گشته و توسط مزدوران آمريکا 
با راهنمائی ماهواره های آمريکائی با چاقو به 

رژيم جمهوری اسالمی بر اين . قتل رسيد
تجربه چشم بسته است که رژيم صدام حسين 
بعد از تسليم و قبول خواستهای آمريکا، بعد از 

های تسليحاتی نابويد موشکهايش در انبار
عراق، توسط قوای آمريکا سرنگون گشته و به 

وعده های آمريکا بوی . طناب دار آويخته شد
مرگ می دهد و به ضرر منافع ملی ايران 

شايد شعبده بازی رژيم جمهوری اسالمی . است
برای انتخاب مجدد اطالح طلبان در مجلس 
شورای اسالمی و شرکت مردم در انتخابات 

شد، ولی تجربه نشان داده است که قالبی مفيد با
واقعيت تحريمها در اساسی ترين مسايل مانند 
شمشير داموکلس بر باالی سر ايران نوسان می 
کند و حل نشده باقی مانده و قرار هم نيست حل 

تنها وضعيت جديدی که پديد آمده تالش . شود
سرمايه گذاران اروپائی برای دستيابی به 

رفع تحريم است و بازارهای ايران بعد از 
چنانچه اين داستان رفع تحريم با خطرات 
فراوان برای آنها روبرو باشد و آنها را در 
برزخ سياسی اقتصادی نگهدارد، تضاد ميان 
آنها و آمريکائی ها به ويژه تضاد آلمانها با 

دولت فرانسه در . آمريکائی ها افزايش می يابد
ا آستان سفر روحانی به پاريس حمايت خودش ر

از تحريمهای آمريکا اعالم داشته تا از ايران 
آقای روحانی به جای . امتيازات بيشتری بگيرد

اينکه حقايق را به مردم بگويد و نشان دهد که 

اين توافقات چقدر شکستنی و باسمه ای است، 
آرزوها و روياهای خود را به زبان آورد و 

های  عدم قطعيت  ها، با رفع تحريم: "گفت
های ناشی از آن  صاد ايران و هزينهخارجی اقت
منابع ارزی کشور به جهت رفع . يابد کاهش می

محدوديت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود 
های مبادالت  يابد، از هزينه شده افزايش می

شود و امکان  مالی و تجاری خارجی کاسته می
المللی،  استفاده از خدمات نظام بانکی بين

ی خارجی، جذب سرمايه مندی از منابع مال بهره
گذاری مستقيم خارجی، دسترسی به 

های نوين و توسعه صادرات غير نفتی  فناوری
ما طی اين مذاکرات توانستيم ... شود فراهم می

های بزرگ را وادار کنيم تا حقوق  قدرت
پروژه . ای ما را به رسميت بشناسند هسته

ايرانهراسی را با شکست مواجه کنيم، چهره 
از ما در جهان ايجاد کرده بودند مخدوشی که 

را بازسازی کنيم و نشان دهيم که دولت و مردم 
ايران منطقی، صلح دوست و در دفاع از حقوق 

  .".خود مقتدر خواهند بود
رژيمی که به مردمش دروغ می گويد و هنوز 
عواقب اين تسليم طلبی خويش را می پوشاند و 
مجلس فرمايشی اش جرات ندارد زبان به 

ر نظر بگشايد، رژيمی که از مردمش اظها
چنين می ترسد، ناچار است روزانه بيشتر به 
آغوش امپرياليستها رفته منافع ملی ايران را بر 

امپرياليستهای مارخورده افعی شده که . باد دهد
ناظر بر اين دروغگوئی ها هستند، داليل آنرا 
بهتر از خود رژيم دانسته و درک می کنند که 

صال خويش غوطه ورند و مانند آنها در استي
کرکسها برای تجاوز به حريم سياسی، اقتصادی 

اين موضعگيری های . ايران کمين گرفته اند
آمريکا نشان می دهد که آنها از اهداف خود در 
خاورميانه و تصميماتشان در مورد ايران باز 

 .نايستاده اند
  

*****  
  
  

  ...ماهيت بحران منطقه
  . کنند نمی توانند آنرا کتمان

عربستان سعودی سران کشورها را با پول می 
در امور داخلی يمن . خرد، به آنها رشوه می دهد

دخالت کرده و در آنجا ارتشش را پياده نموده است 
و به قتل عام مردم يمن دست می زند و کسی در 

به . جهاِن خودی ها، زبان به اعتراض نمی گشايد
ر ضد مردم دولت سودان پول داده تا ارتشش را ب

برای سرکوب مردم بحرين تانکهای . يمن اعزام کند
خويش را به اين کشور گسيل داشته است و 

بعد . اعتراضات مردم را سرکوب کرده و می کند
از توافقات هسته ای ايران با آمريکا که مورد 
موافقت اسرائيل و عربستان سعودی نبود، اين 

ز کشور عنان اختيار سياست خارجی خويش را ا
دست داده و با روشهای هيستريک و عصبی در 
منطقه به گرد و خاک و اقدامات نسنجيده و 

اقداماتی که عواقب . ماجراجويانه متوسل شده است
بسيار وخيمی برای منطقه و رژيم آل سعود خواهد 

سياست کاهش بهای نفت که به عنوان وسيله . داشت
ای در دست حکام اين کشور بود تا مخالفان از 

در تحت فشار ... مله ايران، روسيه، ونزوئال وج
اقتصادی قرار دهد، حال گريبان خود اين کشور را 

 ۴ادامه در صفحه ....با توجه به ولخرجيهايش

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن   شماره يک بشريت است
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  ..ماهيت بحران منطقه
در حمايت از تروريسم جهانی گرفته و برايش  

تشنجهای رژيم . مشکالت اقتصادی ايجاد کرده است
  ت و از رشد و شدتآل سعود تشنجهای مرگ اس

ضادهای درونی و بيرونی اين رژيم حکايت می ت
اروپائی نيز که صابون اين  یحتی امپرياليستها. کند

ماجراجوئی ها با هجوم پناهندگان به اروپا به تنشان 
خورده است حاضر نيستند زبان انتقاد خويش را 

رژيم عربستان سعودی . نسبت به آنها ببندند
در سوريه و دوست و ياور  بزرگترين حامی داعش

هر دو اين کشورها ايران . اردوغان در ترکيه است
را دشمن خويش می دانند و برای تامين منافع 
اقتصادی و سياسی خويش در منطقه از هيچ جنايتی 

رياکاری و دروغگوئی از . رويگردان نيستند
سراپای اين دو رژيم می بارد يکی به قتل عام 

مشغول است و شهرهای کردهای انقالبی ترکيه 
کرد نشين را با خاک يکسان می کند و ديگری 
همزمان و با همآهنگی شمشير شيعه کشی از آستين 

. بدر آورده و به جنگ شيعه و سنی دامن می زند
البته اين سياست ايجاد نفرت در ميان سنی ها بر 
ضد شيعيان که يک تاکتيک موذيانه و برای رد گم 

مردم سنی مذهب موثر  کردن است در ميان توده
در اين کارزار تبليغاتِی شيعه کشی، تنها . نبوده است

پاره ای حکومتهای سنی، آنهم بيشتر به علت چشم 
داشت به کمکهای مالی عربستان سعودی شريک 

مردم اين کشورها در اين برادر کشی شرکت . اند
  . نمی کنند

به يک نکته بايد توجه داشت و آن اينکه ماهيت 
که در منطقه در گرفته است مبارزه با قطع نزاعی 

نفوذ امپرياليسم آمريکا و امپرياليستهای سنتی در 
اين مبارزه مبارزه خلقهای منطقه بر . منطقه است

عربستان . ضد امپرياليسم و صهيونيسم می باشد
سعودی و امارات متحده عربی، قطر، کويت و 
ممالک نظير، مورد نفرت خلقهای عرب هستند و 

تحريکات و . آنها به شمارش افتاده است عمر
تبليغات ضد شيعه که راه انداخته اند، سياست 

شکست . منحرف کردن مبارزه خلقهای منطقه است
سياست عربستان سعودی و ترکيه در سوريه که 
نقطه عطف آن شرکت نيروی هوائی روسيه در 
مبارزه با تروريسم بود و ماال تضعيف سازمانهای 

مله داعش را بدنبال داشت، تمام تروريستی از ج
-عربستان سعودی- سياست راهبردی محوِر ترکيه

قطر را برهم زده است و دسيسه همآهنگی دائمی 
. اتحاديه عرب را در آينده به گور سپرده است

عربستان سعودی و ترکيه با شکست سياستهای 
ماجراجويانه و ارتجاعی خويش در پی برهم زدن 

امه ياری به نيروهای توافقات در منطقه و اد
تروريستی و شايد حتی دخالت نظامی در سوريه و 
اشغال بخشی از سرزمين اين کشور به عنوان 

شيعه کشی عربستان سعودی . هستند" سوريه آزاد"
  .بازتاب اين شکست و تشنجی ناشی از ضعف است

کمونيستها و همه آزاديخواهان و دموکراتها بايد  
طقه و بويژه خلق های از برادری ميان خلقهای من

ايران و ترک و عرب در منطقه به دفاع برخيزند و 
همبستگی مبارزه ضد امپرياليستی و ضد 
صهيونيستی خويش را تقويت کنند و مانع شوند که 
به بهانه جنگ شيعه و سنی مسير مبارزه آنها 

هم امپرياليسم و هم صهيونيسم به اين  .منحرف گردد
زنند تا يک جنگ  تبليغات و دروغها دامن می

در ميان . خانگی و نسل کشی در منطقه ايجاد کنند
اپوزيسيون خود فروخته ايرانی نيز شما با 
تحريکات ضد عرب و ترک و حتی ضد فارس 

اين ايجاد نفرت ملی بخشی از . روبرو هستيد
سياست راهبردی صهيونيسم در منطقه است تا به 

از ويژه ايران را بر ضد اعراب تحريک کرده و 
اين ايران . آب گل آلود برای خود ماهی بگيرد

پرستان آريائی  و ضد عرب همدستان اسرائيل در 
در کنار آنها بخشی ديگر از . منطقه هستند

اپوزيسيون خود فروخته قرار دارند که مبارزه 
سياسی و طبقاتی را به جنگ صليبی و دينی بدل 

دشمن تراشی با اسالم  و ايجاد اسالم . می کنند
راسی با الهام از تئوری های منصور حکمِت ه

صهيونيست، دقيقا مکمل همين سياست اسرائيل و 
عربستان سعودی و پان ترکيسم عثمانی بزرگ 

حزب کمونيست کارگری "اردوغان است که 
و همه مريدان منصور حکمت به آن دامن " ايران

  .می زنند
اما رژيم جمهوری اسالمی به ويژه در اوايل انقالب 

سخنان متناقض در مورد حقانيت شيعه نسبت به با 
سنی و تالش برای درج آن در قانون اساسی که پس 

اين . گرفته شد به اين نوع تبليغات ميدان داده است
رژيم با نفوذ در عراق به جای ايجاد روحيه 
همبستگی ميان مردم با اديان گوناگون و خنثی 
کردن تبليغات حاميان عربستان سعودی، و طرد 
حضور سربازان ممالک اشغالگر، خود با همان 
منطق صدام حسين که شيعيان را مورد تضييق 

سياست کاهش تحريک . قرار می داد، رفتار می کند
آميز از نفوذ سنی ها در قدرت سياسی حتی سنی 
هائی که مخالف صدام حسين بودند، ميدان را برای 
تحريکات امپرياليستها باز می گذارد و ما را با 

اجعه ای روبرو می سازد که امروز با آن روبرو ف
البته اين يک واقعيت است که در ايران نه . هستيم

در زمان شاه و نه در زمان جمهوری اسالمی 
هيچکس را مورد تعقيب قرار نداده اند تا زمانی که 
به مخالفت آنها با سراپای رژيم خودشان مطمئن 

را بودن در ايران کسی را به بهانه دا. نبوده اند
مذهب سنی، مسيحی، زرتشتی، و يا تعلقات ملی و 
قومی مورد پيگرد قرار نداده اند ولی هرکس را که 
بر ضد رژيم جمهوری اسالمی در هر سطحی 
مبارزه کرده است بيرحمانه مورد پيگرد و تعقيب 

اينطور نيست که در ايران مذهب، . قرار داده اند
جنسيت و يا مليت خاصی از همه حقوق 

موکراتيک برخوردار بوده و ديگران فاقد آن د
بسياری از جان باختگان مردم ميهن ما . هستند

سياسيونی بوده اند که سنتا جز شيعيان به حساب می 
در رژيم جمهوری اسالمی اساس حفظ سلطه . آمدند

اين رژيم است و مخالفان و سرکوبها را بر اين 
  . اساس محک می زنند

ران خارجی به سوريه که همين تجربه تجاوز مزدو
اکثريت مردم و حزب بعث حاکم نيز سنی مذهبند و 
يا حمايت از لبنان که حکومتش ترکيبی از اديان و 
نيروهای سياسی گوناگون است، چه از جانب ايران 
و چه از جانب عربستان سعودی نشان می دهد که 
نزاعی که در منطقه در گرفته است ماهيتا دعوای 

نه کشور عمان سنی مذهب و . تشيعه و سنی نيس
نه ممالک آسيای ميانه سنی مذهب حاضر شده اند 
از عربستان سعودی پيروی کنند و نه سنی های 

حال آنکه آذربايجان شيعه مذهب در . ساکن ايران
قفقاز همدست ترکيه و اسرائيل و عربستان سعودی 

ماهيت نزاع کنونی يک نزاع سياسی برای . است
ليسم در منطقه است که به ميدان سلطه جوئی امپريا

حضور لبنان، . بی رقيب و بدون درد سر نياز دارد
سوريه و ايران با سياستهائی که در عرصه خارجی 
دارند باب ميل امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه 

نه غزه، نه "به همين جهت نيز آنها با شعار . نيست
دند به ميدان آم" سوريه، نه لبنان، بعدش نوبت ايران

و به تدريج همين سياست را به کار گرفته و می 
  .گيرند و به پيش می برند

را در ... حزب ما سرکوب هر اقليت ملی، مذهبی و
هر دو کشور محکوم کرده و خواهان تحقق حقوق 

حزب ما . دموکراتيک مردم هر دو کشورمی باشد
تجاوز به بحرين و قتل عام مردم يمن توسط 

حزب ما . ا محکوم می کندعربستان سعودی را قوي
حمايت از داعش و دخالت بی شرمانه ترکيه، 
عربستان سعودی و ناتو را در امور داخلی سوريه 
و قتل عام اين مردم را محکوم می کند و بهانه نقض 

از آن وسيله ای برای  حقوق بشر در سوريه را تا
. نقض حقوق ملل بسازند رياکارانه ارزيابی می کند

وريه بايد بدست خود مردم سوريه سرنوشت مردم س
تعيين شود و اين امر در يک انتخابات آزاد با حق 
شرکت بشار اسد دولت قانونی و مشروع سوريه 

هر حيله ديگری به بهانه مستبد . امکان پذير است
بودن بشار اسد، نقض حقوق بشر در سوريه به 
معنی همدستی با داعش و عربستان سعودی، پان 

  .صهيونيسم و امپرياليسم است ترکيسم عثمانی،
نکته ديگر در مورد سخنرانی ولی فقيه در ايران 

وی به جای تکيه بر برادری سنيان و شيعيان . است
در جهان اسالم و تکيه بر برداری و همسرنوشتی 
مشترک آنها بر ضد صهيونيسم و امپرياليسم و 
افشاء سياستها خرابکارانه و دشمنانه عربستان 

ستهای مترقی خلق عرب، بی توجه سعودی با خوا
به تحليل از حرکت عربستان سعودی که از موضع 
ضعف انجام می شود، با همان ورقی به بازی آمده 

تهديد . است که آل سعود با آن بازی می کند
بترسد، " انتقام خدا"عربستان سعودی که بايد از 

تنها به معنی اقدامات تالفی جويانه و تروريستی 
ب ايران است که به اين دور شيطانیِ  بعدی از جان

عربستان . انحرافی در مبارزه امکان بقاء می دهد
سعودی که در اين زمينه از امکانات مالی و 
تبليغاتی و همدستی صهيونيسم و امپرياليسم 

. برخوردار است مسلما دست باال را خواهد داشت
اين سياست رژيم جمهوری اسالمی عمال در خدمت 

اليسم در منطقه و به ضرر دوستی اهداف امپري
خلقهای منطقه تمام می شود و به انفراد ايران منجر 

امپرياليسم، صهيونيسم، پان ترکيسم و . خواهد شد
وهابيسم عربستان هجوم گسترده ای را عليه ايران 
آغاز کرده اند و خنثی کردن اين هجوم تنها با تکيه 

آزادی به مردم ايران با به رسميت شناختن حقوق و 
های طبيعی آنها و ايجاد يک جبهه وسيع همبستگی 
جهانی ممکن است وگرنه درجه مقاومت کشور 
ايران بی نهايت نيست و صدمه جبران ناپذيرمی 

آنهم در شرايطی که ما شاهديم فقط زور است . بيند
که حرف اول را می زند و قدرتمندان هيچ حق و 

اتخاذ  .قانونی را در جهان به رسميت نمی شناسند
سياست عصبی، تهديد آميز و تالفيجويانه همان 

. خواستی است که دشمنان ايران به دنبالش هستند
بايد از همبستگی همه مسلمانان، مسيحيان، يهوديان 

عليه امپرياليسم و و ضد امپرياليستی برمترقی ... و
صهيونيسم صرفنظر از تعلقات ملی آنها حمايت 

له اغفال و انحراف کرد و مانع شد که دين را وسي
  .در مبارزه انقالبی و طبقاتی نمايند

 یتعيينخود مبارزه ملی برای حق 
تنها سرنوشت در دوران امپرياليسم 

جز الينفک مبارزه ضد می تواند 
  .و ضد صهيونيستی باشد امپرياليستی 

انقالب کبير اکتبر  ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و 
 تولد دنيای نوين بود
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  ..جنايات پان ترکيستهای
منطقه برای آزادی منطقه از زير سيطره 

م و بورژوازی مرتجع حاکم امپرياليسم، صهيونيس
  . است

اينکه اردوغان امروز به طور زبانی مجبور شده 
است از حقوق کردها سخن براند و يا تکلم به زبان 

ترکهای "مادری را به رسميت بشناسد و کردها را 
خطاب نکند، از يک سو محصول مبارزه " کوهی

به رهبری حزب  خستگی ناپذير خلق کرد در ترکيه
نيروهای مترقی ترکيه از حمايت  و" کا.کا.پ"

آنهاست و از جانب ديگر نتيجه فشار بين المللی و 
به ويژه فشار اتحاديه اروپا به ترکيه است که يکی 
از شرايط پيوستن به اتحاديه اروپا را از جمله به 
رسميت شناختن پاره ای از حقوق دموکراتيک 

روشن است که . کردها در ترکيه بيان کرده است
مايل نيست بعد از پيوستن نامحتمل ترکيه به  اروپا

  .اروپا در گير مسايل داخلی ترکيه شود
دولت اردوغان که سياست ناسيونال شونيسم ترک 
را در منطقه و از جمله در ايران توسط گرگهای 
خاکستری و عمال ايرانی اش و در قفقاز و آسيای 
ميانه و در سوريه با تمام قوا پيش می برد، حاضر 

ت حقوق مردم کرد را در ترکيه به رسميت نيس
دولت ترکيه با تمام همسايگان خود سر . بشناسد

جنگ داشته و ادعاهای ارضی دارد و حاکميت ملی 
و تماميت ارضی سوريه را نيز به رسميت نمی 

بخشی از قبرس هنوز در اشغال پان . شناسد
چنين حکومتی که با . ترکيستهای ترکيه است

عودی، ناتو و قطر حاضر شده همدستی عربستان س
است در امور داخلی سوريه دخالت کرده و 
تروريسم بين الملل را برای مقاصد شوم خود در 
ترکيه ميزبانی کند و ميليونها نفر را به قتل برساند 

. و يا آواره کند، نمی تواند دوست خلق کرد باشد
مشکل پان ترکيستها فقط سرکوب ارامنه، علوی ها، 

، سرکوب اعراب و ضميمه کردن کردها نيست
کشور آنها به ترکيه نيز به اشتهای سيری ناپذير آنها 

اين است که مبارزه مردم . ياری می رساند
کردستان ترکيه نمی تواند جدا از مبارزه نيروهای 
انقالبی و مترقی در منطقه برای به رسميت شناختن 
حقوق ملتها و از جمله مردم سوريه که دارای 

نونی بشار اسد هستند و اين حکومت حکومت قا
نمی شود از حق . مورد تائيد آنهاست صورت پذيرد

ملت کرد در تعيين سرنوشت خود دفاع کرد، ولی 
مخالف حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين و يا 

  .سوريه بدون دخالت بيگانگان بود
يکی از انحرافات اساسی حرکتهای ملِی کرد در 

بسياری . قه استمنطقه همدستی با ارتجاع منط
کردهای ارتجاعی در منطقه و از جمله در ايران، 
مبارزه ملی خلق کرد برای حق تعيين سرنوشت را 
نه در رابطه با مبارزات ملی و ضد استعماری و 
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی در دوران 
امپرياليسم و در متن مبارزه عمومی خلقهای 

ند، بلکه کشورهائی که ساکن آن هستند می دان
امپرياليسم و صهيونيسم و ارتجاع منطقه را به 
نوبت متحدان خويش به حساب آورده و به اين 
ترتيب هر بار قربانی دسيسه های ارتجاع منطقه 
بوده و اعتماد خلقهای منطقه را از خود سلب می 

مال مصطفی بارزانی بر ضد خلقهای منطقه . کنند
با شاه ايران با صهيونيسم، " آزادی خلق کرد"برای 

و امپرياليسم همکاری می کرد و سرنوشت غم 
انگيز وی که توسط ساواک شاه بی اعتبار شد در 

وی در زمانی که کمونيستهای عراق . مقابل ماست
را سر می بريدند به وعده های رژيم عراق در 
رابطه با پذيرش حق تعيين سرنوشت خلق کرد تن 

ائی عراق در داد و از مبارزه بر ضد حکومت کودت
کشتار دست برداشت و دست آنها را در 

کردستان عراق . باز گذارد کمونيستهای غير ُکرد
همواره به عنوان پايگاه مهم اسرائيل بر ضد 
خلقهای عرب در منطقه انجام وظيفه کرده و می 

کردستان عراق در تجاوز جنايتکارانه جرج . کند
 بوش و تونی بلر و متحدانش به کشور مستقل عراق

با امپرياليسم جهانی با توهم کسب حقوق خلق ُکرد، 
همدستی کرد و سرکوب خلق عرب را جشن گرفت 

غير انسانی که ُکردها را به عرب ها  با اين منطق
آنها می خواستند و می خواهند فقط گليم خود . چکار

را جداگانه از آب بيرون بکشند، حتی اگر اين اقدام 
کوته بينانه به بهای نابودی ساير خلقهای منطقه بدل 

آقای بارزانی در کردستان عراق در همدستی . شود
ناتو راه  با دولت ترکيه و اسرائيل و نيروهای

پيروزی داعش را برای تهاجم به بغداد باز گذارد تا 
آنها بتوانند با تصاحب چاههای نفت و فروش نفت 
عراق از طريق ترکيه به اروپا از منابع مالی 
جداگانه ای به جز کمکهای مالی عربستان سعودی 

کالهی هم به  طمَ و قطر بهرهمند شده و از اين َن
زانی نفت عراق را می هم اکنون بار. ترکيه برسد

دزدد و چون راه به دريا ندارد با بهای نازل به 
ترکيه می فروشد و برای خودش حساب جداگانه ای 
از مردم عراق گشوده است و راه بی سرانجامی را 

کردستان . طی می کند که پايانی غم انگيز دارد
عراق که پايگاه کردهای ايرانی نيز است و به آنها 

می دهد و حق سکوتشان را تامين  امکانات فراوان
می کند، با ارتش ترکيه برای سرکوب مردم کرد در 

دولت ترکيه قبل از قتل . ترکيه همدستی می نمايد
عام مردم مناطق کردنشين در ترکيه، ارتش خويش 
را با توافق بارزانی وارد کردستان عراق کرد تا از 
همه طرف کردهای انقالبی ترکيه را مورد تهاجم و 

کردستان عراق که پايگاه . سرکوب قرار دهد
ارتجاع در منطقه، همدست امپرياليسم، صهيونيسم 
و داعش و پان ترکيستهاست به صورت غير قانونی 
و بدون اجازه دولت مرکزی عراق به ارتش ترکيه 
اجازه داد که وارد خاک عراق شود و کوچکترين 
مقاومتی در مقابل اين ارتش آدمکش که برای 

دولت . کردهای ترکيه آمده بودند، انجام نداد کشتار
متجاوز ترکيه نيز برای توجيه اين تجاوز از نظر 

اجازه منطقه خودمختار "حقوق بين الملل، به 
برای ورود به عراق اشاره می " کردستان عراق

کرد که هرگز مورد نفی مسئوالن کردستان خود 
وقتی دولت مرکزی . مختار عراق قرار نگرفت

ه تجاوز ترکيه به تماميت ارضی اش عراق ب
اعتراض کرد و تهديد نمود که با ارتش عراق به 
مقابله برخواهد خاست، آقای داود اوغلو نخست 
وزير ترکيه و وزير سابق امور خارجه ترکيه با بی 

شما اگر زورتان می رسيد : شرمی ابراز داشت
فقط تهديد دولت . ؟؟ !!داعش را بيرون می کرديد

ائه مسئله به شورای امنيت سازمان ملل، عراق و ار
. منجر به آن شد که ترکيه خاک عراق را ترک کند

در تمام اين دوران کردهای ضد انقالبی کردستان 
عراق با دولت ترکيه همدستی می کردند با همان 
الهام از سياست سنتی استفاده از همه امکانات لحظه 

تجاعی ای و کوته بينانه و ناسيونال شونيستی و ار
که به شکست مدام مبارزه مردم کرد منجر شده 

طبيعتا اگر مردم منطقه، پيدايش کردستان را . است
اسرائيل دوم در منطقه ببينند و کردها نيز به بهانه 

به همدستی با دشمنان مردم " حق تعيين سرنوشت"
منطقه بپردازند و به پايگاه استعمار و تجاوز در 

عتمادی همه خلقهای منطقه بدل شوند، مورد بی ا
منطقه خواهند بود و تصور واهی خواهند داشت که 

خلقهای منطقه و کردهای مترقی و انقالبی به چنين 
که ناقض حقوق همه خلقهای منطقه و " حق ملتی"

فقط حق . در دشمنی با آنهاست تن در خواهند داد
مللی قابل دفاع است که ماهيت انقالبی ضد 

ستی داشته و در خدمت صهيونيستی و ضد امپريالي
  .دوستی و برادری همه خلقهای منطقه باشد

پاره ای کردهای ايرانی در زمان تهديدات 
امپرياليسم و صهيونيسم برای حمله به ايران و حتی 
در زمان تجاوز صدام حسين به ايران حاضر نشدند 
به دفاع از مرزهای ايران بپردازند و اين دسيسه 

پاره ای حتی خواهان . دامپرياليستی را محکوم کنن
تجاوز امپرياليسم آمريکا به ايران با الهام از نمونه 

بعدها . کردهای ايران شدند" آزادی"عراق به بهانه 
آنها در زمان تهديدهای جدی امپرياليستها و 
صهيونيسم جهانی برای حمله به ايران، که در سال 

به اوج خود رسيده بود، به بهانه ارتجاعی و  ٢٠١٢
تکار بودن رژيم جمهوری اسالمی، عمال و جناي

متاسفانه با تبليغات امپرياليستها هم آوا شدند و راه 
" انقالبی"همکاری با آنها را در زير نقاب سياسِت 

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی در جبهه های "
در پيش گرفتند و " ضد جنگ و تجاوز به ايران

ز خواهان جبهه موهومی سوم گرديدند که هيچ چي
ديگری جز همدستی با امپرياليسم و صهيونيسم در 

اينکه اين سياست ارتجاعی و . منطقه نيست و نبود
نادرست تا به چه حد از روی نادانی سياسی و 
تحليل نادرست صورت گرفت، برای حزب ما 
روشن نيست، ولی اين عدم آگاهی، طبيعتا تاثيری 

سم در نتيجه عملی آن سياست که همدستی با امپريالي
برای نقض حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران 

ما با اين سياست جنايتکارانه . است، ندارد
امپرياليستها در سوريه روبرو هستيم که منجر به آن 
شد تا اپوزيسيون سالم سوريه فورا مسير خويش را 

سوريه و " آزاد"از داعشی ها و النصرها و ارتش 
اهان کسانی که خو. ساير تروريستها جدا ساخت

خود " حقوق حقه"سوريه ای شدن ايران باشند تا به 
برسند، دشمنان مردم ايرانند و اين امر ربطی به 

اين سياست مبارزه ای بر ضد . حقوق ملل ندارد
 ١۶جای تاسف در اين است که . حقوق ملتهاست

سازمان ايرانی اپوزيسيون اعالميه مشترکی صادر 
ارتش ترکيه کرده اند که در آن به درستی جنايات 

را محکوم کرده از حقوق مردم کرد در ترکيه دفاع 
کرده اند، ولی در مورد همدستی جمع بزرگی از 
اکراد عراقی و ايرانی با مسعود بارزانی، داعش، 

با باج دادن . دولت ترکيه و اسرائيل سکوت کرده اند
نمی توان يک سياست راهبردی مترقی در مسئله 

. در منطقه به پيش بردملی را چه در ايران و چه 
اين . ُکردها به ِصرف ُکرد بودن انقالبی نيستند

درک، يک درک ارتجاعی و ناسيونال شونيستی 
ُکردها مانند هر ملت ديگری در ايران و در . است

منطقه ترکيبی از نيروها، افراد و نظريات ارتجاعی 
نيروهای انقالبی ايران اگر . و انقالبی و مترقی اند

ليت کوچکی داشته باشند، بايد از هم احساس مسئو
اکنون جايگاه دوستان و دشمنان انقالب ايران را 

کوته بينی سياسی و باج دادن به اميد . روشن کنند
کسب امتيازات واهی از مسعود بارزانی و يا پايگاه 
کردستان عراق، فقط به ضرر خلقهای منطقه است 

  .و منبعی برای توسعه بی اعتمادی
سرکوب خلق ُکرد را در ) توفان(انحزب کار اير

تمام کشورهائی که ُکردها ساکن آن هستند، محکوم 
حزب ما بر آن است که خلق ُکرد بايد با . می کند

ساير خلقها در ممالکی که ساکن آن است، مبارزه 
مشترک ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی و 

 ۶ادامه در صفحه ....دموکراتيکی را سازمان 

. تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شرط ترک کنند
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   ۶صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ ماه بهمن –١٩١شماره    

  ..رکيستهایجنايات پان ت
مبارزه برای حقوق . داده و به پيش ببرد

دموکراتيک فقط در متن اين مبارزه عمومی 
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی مقدور 
است وگرنه اين مبارزه در دوران امپرياليسم 
که جهان به مناطق تحت نفوذ آنها تقسيم شده 
است، معنای ديگری ندارد، جز اينکه متحد 

وگاه ضد انقالب جهانی خودش را در ارد
اين مبارزه نمی تواند بر ضد . جستجو کند

خلقهای ساير ممالک و در همدستی با تعويض 
. مرتب و نوبتی متحد ارتجاعی در منطقه باشد

حزب ما هرگز با چنين درکی از حقوق ملل که 
تائيد اسارت و دامن زدن به نفرت ملی و 
همدستی با ارتجاع منطقه و جهانی است، 

ق نخواهد بود و آنرا به نفع هيچيک از مواف
از اين گذشته حزب ما . خلقهای منطقه نمی داند

هوادار آن است که در اين روابط، روشنی 
 ناز باج دادن و واهمه داشت. وجود داشته باشد

از بيان حقايق بايد پرهيز شود وگرنه اين 
ناروشنی و باج دهی و پرده پوشی ها و عدم 

قالبی و همدست افشاء ُکردهای ضد ان
امپرياليسم، به نفع اپورتونيسم، ناسيونال 
شونيسم و ارتجاع منطقه تمام می شود و جنبش 
ملی ُکرد را به انزوای کامل می کشاند که 
کمکی به مبارزه مشترک دموکراتيک و ضد 

  .     امپرياليستی در ايران و منطقه نخواهد کرد
*****  

  ...بيانيه تحليلی حزب
رمايه های نئوليبرالی قرار را در چنگال س

داده و قوانين آن را به بازار ايران تحميل 
هم اکنون فروش بنادر وجزاير يونان . کنند

آغاز شده است که بهای فروش ارزانقيمتش 
را به عنوان باز پرداخت قروض به جيب 

. بانکهای آلمانی و فرانسوی می ريزند
حذف يارانه ها، حذف خدمات عمومی 

عت از شرکت دولت در توليد دولتی و ممان
و اداره کشور و توجه به حداقل رفاه 

. عمومی همه و همه در دستور کار است
احمدی نژاد آنرا -اتحاد مشترک رفسنجانی

حق اعتصاب و افزايش . مقدور کرده است
دولت ايران . دستمزد ناديده گرفته می شود

بايد سرکوب کارگران را برای حفظ سود 
. ان خارجی تضمين کندحداکثر سرمايه دار

موريانه سرمايه گذاری های خارجی تمام 
شالوده اقتصادی ايران را بر هم خواهد 

موج خصوصی سازی ها شروع . ريخت
می شود و اموال عمومی به حراج گذارده 
می گردد، نفت، معادن مس و مواد اوليه، 

جاده سازی، نيروگاه اتمی،  ،بگاز، آ
ال درياها همه وهمه به امو سواحل

خصوصی بدل می شوند و به حلقوم ايرانی 
های همدست امپرياليسم و شرکتهای 

قوانين . امپرياليستی ريخته می گردند
سازمان تجارت جهانی، صندوق بين المللی 

پول و بانک جهانی را به کشور ثروتمند 
  که آماده       ايران با ميليارها دالر پول نقد

اتی، رونق اقتصادی و خريدهای مهم تسليح
تاسيسات صنعتی، شيميائی، وسايل ترابری 

... و هواپيماهای مسافربری و باربری و
بازاری برای غارت . است تحميل می کنند

به پهنای ايران گشوده شده است و دولتهای 
قبلی از رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد و 
روحانی سياست تعديل اقتصادی و رياضت 

يط را عمومی را اجراء کرده و همه شرا
   .برای بهره کشی بهتر فراهم کرده اند

ايران در آستانه يک تحول سريع قرار می 
گيرد و امپرياليستها از طريق بندهای 
اقتصادی و سياستهای نواستعماری به 

توليدات . خواستهای خود خواهند رسيد
ضعيف و نابسامان داخلی به نابودی کشانده 

ايجاد محيط الزم برای نيروی . می شوند
کار ارزان، زمينه رقابت امپرياليستی را 
در تقسيم کار و تامين حداکثر سود در 

ترکيب . سطح جهانی فراهم می آورد
کنونی هيات حاکمه در هم می ريزد، 
بخشی از سرمايه داران داخلی به دامان 
امپرياليسم سقوط خواهند کرد و بخشی با 
نابودی توليد داخلی و عدم توانائی رقابت با 

ه های کالن خارجی به ورشکستگی سرماي
در اين شرايط دولت بر . کشانده می شوند

مسند قدرت بايد به سرکوب کارگران و 
زحمتکشان بپردازد تا آنها را مهار کند تا 
شرايط بهتر استثمار برای سرمايه گذاری 

آرايش طبقاتی در . خارجی فراهم گردد
تحوالت . ايران دچار تحول جديد می گردد

ن در مسيری است که هم جنبش آتی ايرا
ضد امپرياليستی را تقويت می کند و هم 
جنبش کارگری را و در دوران کنونی تنها 
حزب طبقه کارگر به منزله نماينده طبقه 
کارگر رسالت رهبری و رهائی طبقه 
کارگر و دفاع از استقالل، تماميت ارضی 

 .ايران و استقرار سوسياليسم را دارد
*****  

  
  ..انه وتابعيت دوگ

ناشايستگی "عملی ديگری کرد که اصل 
را در فرانسه که در زمان جنگ " ملی

جهانی دوم در مورد همدستان هيتلر جاری 
می شد، دوباره برقرار کنيم و محکومان را 
مانند سابق از تمام حقوق مدنی در فرانسه 

از اين گذشته تصويب اين . محروم نمائيم
جلس اليحه ی دولت به سه پنجم آراء م

نمايندگان نياز دارد که کسب آن به راحتی 
 .ممکن نيست

اين پيشنهاد دولت فرانسه در آلمان هم 
مطرح شد و آقای بوسباخ مسئول کميسيون 
مجلس در امور داخلی آلمان از حزب 

دموکرات مسيحی طراح آن بود که مجبور 
شدند به علت سوء سابقه دولت آلمان آنرا 

رانسه و آلمان در کنار ف. مسکوت بگذارند
مجلس سنای استراليا قانونی را تصويب 
کرد که براساس آن تابعيت دوگانه 
شهروندان اين کشور که مظنون به حضور 

های تروريستی باشند، لغو  در فعاليت
 .شود می

آذر  ١٢سنای استراليا روز پنج شنبه 
با تصويب اين قانون به دولت اجازه  ١٣٩٤

ستی را که از داد تا تابعيت مظنونان تروري
مليت استراليايی و يک تابعيت ديگر 
برخوردار هستند، حتی بدون دليل محکم، 

 .لغو کند
ستان کل استراليا در دجورج برانديس دا

: جلسه رای گيری درباره اين قانون گفت
اين قانون به ساختار ضد تروريسم "

 ".بخشد  استراليا قدرت می
 وی با اشاره به اينکه اين طرح احتماال

تواند در ديوان عالی نيز رای بياورد،  می
اين طرح آن قدر قوی است که : "گفت
". توان آن را به يک قانون تبديل کرد می

البته اين شتاب در پس گرفتن تابعيت 
دوگانه تروريستها از زمانی مسئله روز شد 
که تروريستهای داعش ممالک مادر و 
تروريستهای دولتی امپرياليستی را مورد 

قبل از آن يا مورد مهر و . قرار دادند حمله
محبت اين ممالک بودند و يا اينکه با آنها 
برخوردهای قاطع که مانع فعاليتهای 
تروريستی آنها در سوريه و عراق شود، 

بر اساس اسناد خود دولت استراليا . نمی شد
تبعه استراليايی تاکنون به  ١٢٠بيش از 

صورت گروه های تروريستی، به داعش 
اند و براساس  عراق و سوريه ملحق شده در

تحقيق دولت استراليا بيش از نيمی از اين 
و به گفته دولت  .افراد تابعيتی دوگانه دارند

نفر از  ١٥٠استراليا، همچنين بيش از 
های تکفيری  اتباع اين کشور از تروريست

اين اسناد غير قابل . کنند حمايت مالی می
نون استراليا را انکار مسببی نبوده اند تا قا

تروريستها، خوب . تا اين تاريخ تغيير دهند
و بد دارند و تابعيتها نيز بر اساس کيفيِت 

  .تقسيم می شوند" اصالتشان"
بحث مربوط به پس گرفتن تابعيت دوگانه 
در فرانسه به علت سه ميليون انسانی که 
تابعيت دوگانه داشته و مسلمانند کار ساده 

پس از بحثهای ای نيست به همين جهت 
درونی آقای اوالند ابراز داشت که پاتريک 

جامعه شناسی که چند روز پيش با  ويل، 
وی گفتگو کرده است نيز بر اين باور است 

اصل برابری را از ميان "که اين تصميم 
آقای اوالند فراموش کرده است . "می برد

 ٧ادامه در صفحه ....که در مورد شکايت

 حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا



   ،  

   ٧صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۴ ماه بهمن –١٩١شماره    

  ..تابعيت دوگانه و
اکشی تبعه فرانسه شورای قانون مر 

اساسی فرانسه اين استدالل کنونی آقای 
اوالند را رد کرده و پس گرفتن تابعيت 
فرانسوی را قانونی و مناسب دانسته و 
ناقض اصل تساوی حقوق ميان فرانسوی 

  .ها ندانسته است
در تمام اين بحث ها چه در فرانسه و چه 

ريکا در آلمان و چه در استراليا و حتی آم
که از افراد دارای تابعيت دوگانه در 
صورت سفر به کشوِر مبنا، بايد تقاضای 
رواديد به آمريکا را بکنند، ما با درک و يا 
روشی نژادپرستانه در برخورد به اتباع 

در مورد مصوبه . يک کشور روبرو هستيم
خالصه : "کنگره آمريکا چنين آمده است

 مصوب مجلس ١٥٨طرح موسوم به اچ آر 
شدن بايد  نمايندگان آمريکا که برای قانونی 

جمهوری  تصويب سنا و امضای رئيس  به 
آمريکا نيز برسد، اين است که ازين پس 
عالوه بر ايرانيانی که برای سفر به آمريکا 
بايد رواديد بگيرند، تمامی ايرانيانی که 

کشوری هستند  ٣٨دارای تابعيت دوگانه 
لغو "رداِد که اين کشورها با آمريکا قرا

" (Waiving Program)متقابِل رواديد 
دارند، نيز ناگزيرند برای ورود به آمريکا، 
تقاضای رواديد کنند؛ مشروط بر اينکه در 
پنج سال اخير به ايران، سوريه، عراق و يا 

اين طرح همچنين . سودان سفر کرده باشند
اتباع عراق، سوريه و سودان را نيز شامل 

ايشان، از ديد ه شده است که دولت

خارجه آمريکا، حامی تروريسم  وزارت 
  ."اند ناميده شده 

صرفنظر از اينکه سرانجام، اين کشورهای 
امپرياليستی چه نوعِ خاصی از اين 
تبعيضهای نژادپرستانه را ابداع می کنند، 
روشن است که در قاموس و تفکر اين 
دولتمردان و انديشمندان آنها، اصل تابعيت 

هوم امنيت فردی و يک ارزش هنوز به مف
غير قابل تغيير محسوب نمی شود و تابع 

با . مصالح سياسی عمومی اين کشورهاست
درک آنها يک آمريکائی و استراليائی 
زمانی آمريکائی و استراليائی است که 

آنگلوساکسونی " اصالت"اساسا از 
برخوردار باشد و يا آن تابعيتی در آلمان 

ب امنيت فردی خدشه ناپذير بوده و موج
افراد است که از نژاد ژرمن نشات گرفته 

آنچه را که امپرياليستها با ياری . باشد
قانونها و حقوق "انديشمندان خويش به نام 

به شما می فروشند ارزش خوردن " مدنی
از امروز به . يک آب هويج را هم ندارد

فردا می توانند با توافِق بين خودشان، همه 
قوق های به رسميت ارزشهای ادعائی و ح

شناخته شده را با يک اتهام تروريستی 
ملغی کنند، بويژه اينکه هر انقالبی ضد 
امپرياليست و ضد صهيونيست برای آنها 

از اين ببعد . تروريست خطرناکی است
شمشير داموکلِس پس گرفتن تابعيت، برای 
متزلزل کردن زندگی انسانها، برای 

رزميِن استقرار آنها در برزخ زندگی و س
نااطمينانی و ترِس از آينده و سربزيری، 

بر باالی سر هر پناهنده، هر مسلمان و يا 
اصل . هر انسان مبارزی در حرکت است

تابعيت دوگانه، ديگر يک دستآوردمترقی 
اجتماعی نيست، چماق ارعاب است و به 
تابعيِت خوِب اصيل و تابعيت بِد َبدَلی تبديل 

مالک ما ايرانی ها در م. می شود
امپرياليستی دارای تابعيت موقت َبدَلی 
هستيم و بايد مواظب باشيم که دست از پا 

روشن است که اين برخورد . خطا نکنيم
تبعيض آميز و دوگانه و نژادپرستانه در 
آينده نزديک می تواند شامل همه حقوق 

. دموکراتيک و حق حيات شما نيز بشود
 هرگز. هنوز بحران نامتناهی در راه است

. به ادعاهای امپرياليستها نبايد اعتماد کرد
ماهيت همه اين حقوقها و وعده ها طبقاتی 

                  .است
                        *** 

دفاع از حق حاکميت کشورها در دوران 
امپرياليسم مبارزه ای ضد استعماری و 
ضد امپرياليستی است و ربطی به ماهيت 

به کشورها و نقض تجاوز . حاکميتها ندارد
 .حاکميت آنها يک اقدام استعماری است

 سپاسگزاری از کمکهای مالی
 يورو برای خانواده زندانيان ١٠٠کمک  

  .سياسی
  يورو از آلمان ٥٠ 
  يورو فرانسه ٥٠ 
  يورو بلژيک ٢٥ 
  يورو کانادا ٣٠ 

  منتشر شد ١٣٩٤ ماه بهمن ١١٥کی شماره مقاالت توفان الکتروني( 
 )آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

 نقش بانک ها در ايران وتبعات آن در زندگی و معيشت مردم -خامنه ای و دعوت از مخالفين نظام به شرکت درمضحکه انتخابات -کدام پيروزی، کدام جشن و شادمانی؟
 ...٢٠١٥بازخوانی سال 

  :سندی درافشای امپرياليستها                                                                        
  -  جعليات امپرياليستی وترتسکيستی  درمورد سوريه را باور نکنيم                                             

بيانيه مشترک صد ها  - درمورد سوريه) توفان(ت حزب کار ايران انعکاس بين المللی نظرا -  کارزاربين المللی درافشای تروريسم دولتی غرب
به مناسب  -  تراب حق شناس مبارز انقالبی ويار و ياور خلق فلسطين درگذشت: اطالعيه -  تن از اساتيد دانشگاهها عليه جنايت دولت اردوغان

 - کنگره هشتم حزب کمونيست کارگران فرانسهپيام به -  رفقا اندرش پرشون وهوگو تورش تنسون:درگذشت دوکمونيست رزمنده سوئدی
 درحاشيه مرگ يک زن فاسد درباری
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 وحدت، سرچشمه نيرو، و نيرو، ضامن پيروزيست



 

     

 :مستخرجی از
  بيانيه تحليلی حزب کار

پيرامون توافقنامه ) توفان(ايران
 )٧(هسته ای در وين

ون سرمايه داران و شرکتهای از هم اکن
بزرگ خارجی برای ورود به بازارهای 
ايران صف کشيده اند، هر روز دسته ای از 
آنها برای بستن قراردادهای اقتصادی به 

همين سرعت کار . ايران سرازير می شوند
نشان می دهد که تمام طرحهای مربوطه به 
تجارت با ايران و سرمايه گذاری در عرصه 

در کميسيونهای مربوطه از  های گوناگون
قبل تهيه شده بوده است و تاريخهای سفر نيز 

خود اين . از قبل تخمين زده می شده است
واقعيات عامل فشار مهمی بوده تا توافقنامه 
وين به اين گونه و با فشار سياسی و 
اقتصادی اروپا و روسيه و چين در مقابل 

ورود سرمايه های . آمريکا به تصويب برسد
جی به ايران با توافقنامه های جديد خار

آنها می آيند تا با تحميل . همراه است
قراردادهای اسارت آور نئوليبرالی نظير 

کردند، ... آنچه در يونان، پرتغال، اسپانيا و
  ۶در صفحه  ادامه...بازارهای ايران

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "رکسيست لنينيستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان ما: 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 . سناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدما را در جمع آوری اخبار، ا. 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

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

ارزش و  ابعيت دوگانه و دوگانگیِ ت
  اصالتش

بيش از   در پاريس صورت گرفت، ٢٠١٥ نوامبر ١٣ريستی که روز در عمليات ترو
خود امپرياليستها و دست اين اقدامات تروريستی داعش که پرورده . تن کشته شدند ١٣٠

تا با تحريک احساسات  ندوسيله ای شد داخود مجد ند،از جمله امپرياليسم فرانسه بود
طبقه کارگر آتی مبارزه  قابله بابرای مکی را يعمومی قوانين ارتجاعی و ضد دموکرات

پس از اين وحشتِ  .برسانندملی در فرانسه تشديد کنند و به سرعت به تصويب مجلس 
جمهور فرانسه با استناد به قوانين موجود،   يسئفرانسوا اوالند، ر ،ناشی از تروريسم

بعدا برای چند روز وضعيت اضطراری در کشور اعالم کرد و اين حکومت نظامی را 
اصل برقراری حکومت قصد دارد اعالم کرد که و  نمودتمديد ه بهانه عدِم رفعِ خطر، ب

وارد قانون اساسی فرانسه نظامی را که صرفا جنبه اضطراری دارد به صورت دائمی 
به اين ترتيب . و هر وقت خواست با استناد به قانون اساسی آن را مستقر نمايد بنمايد

در کنار اين اقدام ضد دموکراتيک که ملهم از آينده . ی استکودتا در فرانسه قانونا قانون
و تحت تاثير بحران اقتصادی و عدم مهار آن  ،تاريک برای بورژوازی فرانسه است

گرفتن تابعيت فرانسوی از   سخن از اين می رود که امکان پسصورت می گيرد، 
در يک همه  .بايد باشدشده نيز يکی ديگر از مفاد اليحه دولت فرانسه   محکوم افراطيونِ 

پرسی از ملت فرانسه که کشوری مهد انقالب کبير فرانسه و اعالميه حقوق بشر و 
با اين در اثر اين تبليغات در صد فرانسوی ها  ٨٦مبتکر جدائی دين از حکومت است، 

به اين پديده و همه پرسی  .موافق اندغير اصيل، ی هاسونسلب تابعيت تروريستهای فرا
بايد آن ايرانی هائی پاسخ دهند که مدعی بودند دموکراسی در اين کشورها دموکراتيک 

نهادينه شده است و فرانسوی ها ذاتا دموکرات به دنيا آمده و در اثر خواندن تعاريف 
  .آزادانه دموکراسی ومتون مربوطه، دموکراسی به ژنهای طبيعی آنها افزوده شده است

بعيت فرانسوی را پذيرفته بود از حق يک متولد مراکش را که تا ٢٠٠٣در سال 
برخورداری تابعيت فرانسه محروم کردند که منجر به شکايت وی به شورای قانون 

که اصل تساوی حقوق ميان متولدان فرانسوی و  ش اين بوداستدالل ،اساسی فرانسه شد
فرانسه شورای قانون اساسی . کسانی که تابعيت فرانسه را پذيرفته اند نقض شده است

اين استدالل را رد کرد و پس گرفتن تابعيت فرانسوی را قانونی و مناسب دانسته و 
  .ناقض اصل تساوی حقوق ميان فرانسوی ها ندانست

پس گرفتن تابعيت فرانسوی فقط شامل کسانی می شد که دارای تابعيت تا به امروز 
نرا کسب کرده و در طی زندگی خود در فرانسه آو در فرانسه متولد نشده  هبوددوگانه 

بر اساس پيشنهاد قانون جديد می توان تابعيت فرزندان خارجيانی که در فرانسه . بودند
بدنيا آمده اند را نيز پس گرفت و به اين ترتيب اصل محل تولد با اصل نسبت خونی 

با اين استدالل فرانسوی کسی است که خونش فرانسوی و يا بخشا . جايگزين می شود
  ؟؟؟!!فرانسوی باشد

اوالند اين پس گرفتن تابعيت فرانسوی شامل کسانی می  آقای دولت دبر اساس پيشنها
روشن است که افرادی را که دارای يک تابعيت . شود که دارای تابعيت دوگانه اند

هستند نمی شود اساسا فاقد تابعيت کرد، زيرا از نظر سياست عملی فرد بی تابعيت را 
اين فرد در هر صورت مقيم فرانسه باقی خواهد . ادنمی شود به کشور ديگری پس فرست

  .ماند
  ۶ادامه در صفحه  ...قای نيکالسرکوزی رئيس جمهور سابق فرانسه پيشنهاد آ

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

 توفان
Central Organ of the Party 

of Labour of Iran 
 

 

No. 191 Feb. 2016 

  www.toufan.org   .  صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت                 toufan@toufan.orgنشانی پست الکترونيکی      

Toufan        حساب بانکی 
Postbank Hamburg 
BLZ:  20110022 
KontoNr.: 2573372600  
Germany 

Toufan        آدرس 
Postfach 103825 
60108 Frankfurt 
Germany 


