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ياری به سيلزدگان
ميهن ما يک وظيفه
مﻠی است
ميليونها مردم ميهن ما در اثر وقوع
سيل بﯽﺧانمان شده و به ياری ساير
هميهنان نياز دارند .در درون کشور
کميﺘههای ﺧودساﺧﺘه مردمﯽ برای
امدادرسانﯽ ايجاد شدهاند .دامنه اين
سانحه طبيعﯽ به آنجهت دارای چنين
وسعت و ﻋمﻖ است زيرا که رژيم
جمهوری اسﻼمﯽ فاقد يک مديريت
کاردان و در اين رابطه مديريت بحران
است .آنها فﻘﻂ به جيﺐ ﺧود مﯽانديشند
و نه سرنوشت مردم.
مشﺘﯽ آقازاده که فرزندان "حرامزاده"
انﻘﻼب هﺴﺘند ،بدون کاردانﯽ و کياست
ﻻزم و ﺗنها به صرف وفاداری به نظام
چپاولگر اسﻼمﯽ بر راس امورند و با
ديده ﺗحﻘير به مردم ايران نظر مﯽ-
اندازند و ﺗنها در محافل در بﺴﺘه ﺧود
زندگﯽ مﯽکنند .اين وضعيت نابﺴامان
مردم آسيﺐ ديده؛ با ﺗحريم های مردم؛
با ﺗحريم امپرياليﺴم آمريکا برضد مردم
ايران ﺗشديد شده است .اﺗحاديه فريبکار
اروپا و حاميان اروپائﯽ "برجام" که
مدﻋﯽ حمايت از ايران هﺴﺘند ،ﺗنها يک
ميليون يورو برای ﺧالﯽ نبودن ﻋريضه
جهت کمک به حﻼل احمر ايران در
نظر گرفﺘهاند که از اين يک ميليون
٣٠٠هزار يورو آنرا دولت آلمان به
صورت غذا؛ چادر؛ قايﻖ به ايران
ارسال کرده است .البﺘه از دارو ﺧبری
نيﺴت .يک ميليون يورو برای اﺗحاديه
اروپا پولﯽ است که به "گدا" مﯽدهند و
ﺗوهين به مردم … ادامه درصفحه ٢

قهر الهی يا سوء مديريت جمهوری سرمايهداری اسﻼمی
جمهوری اسﻼمی مسئوليت مستقيم تخريب محيط زيست در ايران را بهعهده دارد
ميلياردها سال طول کشيده ﺗا در کره ﺧاکﯽ ميان اجزاء ﺗشکيل دهنده آن ﺗعادلﯽ مﺴﺘﻘر شده است.
هربار اين ﺗعادل برهم ﺧورده؛ قهر طبيعت آنرا به صورت "سابﻖ" با نيروی قدرﺗمندی به ﺗوازن
در آورده است.
انﺴانها در طبيعت دﺧالت مﯽکنند و آنرا برای رفع نيازمنديهای زندگﯽ ﺧود مورد دسﺘکاری قرار
مﯽدهند .بشر اوليه بر اين اساس ﻋمل کرد و زنده ماند .ولﯽ آن دسﺘکاری محدودی که ﺗوسﻂ ﺗعداد
معدودی انﺴانها در طبيعت در گذشﺘه دور بهﻋمل مﯽآمد و يا در روند طبيعﯽ ﺗحول آن دﺧالت
مﯽکردند ،با دﺧالت بشر در قرن بيﺴت و يکم که ميلياردها انﺴان بر روی کره زمين زندگﯽ مﯽ-
کنند و بشريت به فنآوری مدرن دست يافﺘه است ،ماهيﺘا فرق کرده است .به ﻋلت وجود مبارزه
طبﻘاﺗﯽ و ﺗکامل شيوههای ﺗوليد در اقﺘصاد؛ ما امروز با پيدايش اشکال سازمان يافﺘه غارت و
چپاول روبرو هﺴﺘيم که در قالﺐ ﺗراسﺘها؛ کنﺴرنها؛ شرکﺘهای چند مليﺘﯽ و ...ظاهر مﯽشوند که
برای ﺗامين کﺴﺐ سود حداکثر به غارت کشورها و منابع طبيعﯽ آنها و نابودی محيﻂ زيﺴت دست
مﯽزنند .اين دسﺘکاری و دﺧالت ﻋميﻖ و گﺴﺘرده در ثروﺗهای طبيعﯽ بشری؛ ﺗعادل طبيعت را
برهم مﯽزند و طبيعت برای حﻔﻆ مجدد ﺗعادل ﺧود طغيان مﯽکند .سيل؛ ﺗوفان؛ ريزش کوه و
زمين؛ کمبود اکﺴيژن و افزايش گازهای گلخانهای و ...همه نمونههای از بحرانﯽ است که در
طبيعت بوجود آمده و اساسش برغارت سرمايهدارانه است.
مارکﺴيﺴت لنينيﺴﺘها همواره مانع مﯽشوند که شرکﺘهای کﻼن ﺧصوصﯽ به ثروﺗهای بشری
دسﺘبرد زنند و جنگلها؛ کوهها؛ معادن؛ آبها و ...را بطور ﺧصوصﯽ برای کﺴﺐ سود حداکثر نابود
کنند .زيرا به اين ﺗرﺗيﺐ هﺴﺘﯽ بشريت مورد ﺗهديد مشﺘﯽ سودجو و شرکﺘهای کﻼن مالﯽ قرار
مﯽگيرد که با شعار مالکيت ﺧصوصﯽ مﻘدس است ،مالکيت ﻋمومﯽ را نابود مﯽکنند .انﺴانها در
ﻋين حال آموﺧﺘهاند که مﯽ-ﺗوانند از نيرو و انرژی طبيعت با ﺗﺴلﻂ بر دانش بشری در ﺧدمت
ﺗرقﯽ و ﺗحول جامعه برﺧوردار باشند .اسﺘﻔاده از نيروهای آب رودﺧانه-ها؛ نيروی آب آبشار و يا
باد؛ اسﺘﻔاده از جذر و مد دريا برای ﺗوليد انرژی؛ سدسازی و اسﺘﻔاده بهينه از آبهای رو و زير
زمينﯽ و ...از اين قبيل است... .ادامه در صﻔحه ٢

گانگسترهای جهانی امپرياليستی به جهان و به
ايران زور میگويند
حﺘما ﺗا کنون اين دروغ بزرگ را از جانﺐ آمريکا؛ اروپا؛ اسرائيل و ﻋربﺴﺘان سعودی و مهمﺘر
از همه ايرانﯽهای جاسوس و ﺧودفروﺧﺘه شنيدهايد که ايران از اين جهت مورد ﺗحريم اقﺘصادی
قرار گرفﺘه است که ﺧواهان ساﺧﺘن بمﺐ اﺗمﯽ بوده است.
دولت جمهوری اسﻼمﯽ ﺗنها برای حﻔﻆ سلطه آﺧوندی ﺧودش با ﺧيانت به منافع ملﯽ ايران به
"برجام" ﺗن در داد و از ﺧير کﺴﺐ دانش و فنآوری هﺴﺘهای و پژوهشهای مربوطه در اين زمينه
دست برداشت و از حﻖ مﺴلم ﺧويش که دارای اﻋﺘبار جهانﯽ و ثبت شده است با ﺧﻔت و ﺧواری
صرفنظر کرد.
ما بارها گﻔﺘه و ﺗکرار مﯽکنيم وقﺘﯽ دولﺘﯽ از روی ضعف و با ﺧﻔت انگشت دست ﺧود را به کام
گرگها فرو کرد ﺗمام دسﺘش را ﺧواهند بلعيد.
آمريکا برﺧﻼف ﺗعهدات جهانﯽ از "برجام" ﺧارج شد .در حﻘيﻘت "برجام"ی ديگر وجود ندارد،
زيرا اين قرارداد يکطرفه و غير قانونﯽ باطل شده است و دولت مرﺗجع ايران مابازائﯽ برای اين
ﺧروج دريافت نکرده است .صنايع هﺴﺘهای ايران مورد مراقبت سخت و از کار افﺘاده است ،ولﯽ
آمريکا و اسرائيل به ﺧواسﺘهای مرحلهای ﺧود رسيدهاند.
اﺗحاديه اروپا در  ٣١ژانويه  ٢٠١٩و پس از  ٩ماه ﺗعلل؛ مذاکره و انﺘظار سرانجام ساز و کار
ويژه ﺗجارت با ايران را آنهم با ظرفيت محدود برای مﻘابله با ﺗحريمهای آمريکا؛ آن هم نه برای
ﺗبادل پول؛ بلکه برای ﺗامين غذا و دارو راه اندازی کرد و در حالﯽ که هنوز معلوم نيﺴت اين
»کانال ويژه مالﯽ« ﺗا چه ميزان بر ﺧريداران نﻔت ايران و مشارکت بازرگانان در ﺗجارت با اين
کشور ﺗاثير ﺧواهد گذاشت ،آلمان؛ فرانﺴه و بريﺘانيا از ﺗهران ﺧواسﺘهاند ﺗا »هر چه سريعﺗر به
ﺗمامﯽ ﺗعهدات ﺧود در چهارچوب مﻔاد افایﺗﯽاف  FATFﻋمل کند.«.
دول اروپائﯽ که مدﻋﯽ پايبندی به اين ﺗوافﻖ بودند و ﺧود ﺗاکنون به اين ﺗعهدات ﻋمل نکردهاند ،از
ايران مﯽﺧواهند:
"هر چه سريعﺗر به ﺗمامﯽ ﺗعهدات ﺧود در چهارچوب مﻔاد افایﺗﯽاف  FATFﻋمل کند"
اروپا با اين ﺗهديد به اين ﺗرﺗيﺐ ابﺘکار ﻋمل را به دست گرفﺘه و ﺧواسﺘهای ...ادامه در صفحه ٤

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

،

شماره  ٢٣٠ارديبهشت ماه ١٣٩٨

ياری به سيل زدگان...
ايران است .با اين پول مﯽشود در برلن؛
پاريس و يا مونيخ يک ﺧانه به مﺴاحت
 ١٣٥مﺘر مربع ﺧريد.
سخنگوی وزارت امور ﺧارجه ايران اﻋﻼم
کرد» :با ﺗوجه به بلوکه بودن حﺴابهای
هﻼل احمر هيچ شهروند ﺧارجﯽ يا ايرانﯽ
مﻘيم ﺧارج نمﯽﺗواند کمکﯽ به مردم سيلزده
ارسال کند ...اين اقدام آمريکا در آسﺘانۀ
سالگرد ﺧروج آمريکا از برجام نشاندهندۀ
رويکرد ضد مردمﯽ دولﺘمردان اين کشور
ﻋليرغم شعارها و ادﻋاهای مﺴخره آنهاست
که مﯽگويند ﺗحريمها بر ضد مردم ايران
نيﺴت و به نﻔع مردم ايران است ...معموﻻ
حﺘﯽ در شرايﻂ سخت و اضطراری ﺗمام
سيﺴﺘمهای بانکﯽ مﺴدود نمﯽشوند و امکان
ارسال کمکهای بشردوسﺘانه و انﺴانﯽ به
مردم از طريﻖ نهادهايﯽ مثل صليﺐ سرخ و
هﻼل احمر فراهم مﯽشود اما آمريکا در
يک رويکرد ضد انﺴانﯽ و ظالمانه ﺗمام
مﺴيرهای کمک رسانﯽ به مردم سيل زده را
مﺴدود کرده است ...نهادهای امدادرسان
مثل صليﺐ سرخ و هﻼل احمر در روزهای
اﺧير اﻋﻼم کردهاند که نمﯽﺗوانند کمکهای
ﺧود را به هﻼل احمر جمهوری اسﻼمﯽ
ارسال کنند و به نظر مﯽرسد آمريکا در
صدد ممانعت از ارسال کمکهای
انﺴاندوسﺘانه به مردم سيلزده است.«.
در حالﯽ که مﻘامات ايرانﯽ پﺘه آمريکا را به
روی آب ريخﺘهاند ،حﺴاب رسمﯽ وزارت
امور ﺧارجه آمريکا در ﺗوييﺘر ﺧود با بﯽ-
شرمﯽ کامل وقوع سيل را به مردم ايران
ﺗﺴليت گﻔت و اﻋﻼم کرد» :ما مانند هميشه
آماده کمک هﺴﺘيم .«.ﺗزوير از سراپای
آمريکا مﯽبارد که مورد ﺗائيد نوکران آنها و
جاسوسان ايرانﯽ در شبکه مجازی است.
بنا بر اﻋﻼم ﺧبرگزاری فارس ،رئيس
جمهور ايران روز چهارشنبه در جمع
شماری از وزرا و مديران دسﺘگاههای
اجرايﯽ و نمايندگان مجلس گﻔت:
»اينکه از ورود کمکهای ﺧارجﯽ به ايران
جلوگيری مﯽکنند و هﻼل احمر ما در اين
شرايﻂ سخت نمﯽﺗواند کمکهای ارسالﯽ از
ديگر کشورها را دريافت کند ،يک جنايت
بﯽسابﻘه است.«.
روز سيزدهم فروردين ﷴ جواد ظريف،
وزير امور ﺧارجه ايران در پيامﯽ ﺗوئيﺘری
با اشاره به ﺗاثيرپذيری کمکرسانﯽ هﻼل
احمر به سيلزدگان از فشارهای غير قانونﯽ
دولت آمريکا نوشت:
»سياست فشار حداکثری ﺗرامپ که نﻘض
صريح قطعنامه  ٢٢٣١شورای امنيت و
دسﺘور ديوان بينالمللﯽ دادگﺴﺘری است ،در
کمک رسانﯽ هﻼل احمر ايران به ﺗمامﯽ
مناطﻖ آسيﺐ ديده از سيل بﯽسابﻘه اﺧﻼل
ايجاد کرده است .از جمله اقﻼم ممنوﻋه،
بالگردهای امداد است .اين فﻘﻂ جنگ

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

اقﺘصادی نيﺴت؛ اين ﺗروريﺴم اقﺘصادی
است«.
به گﻔﺘه سخنگوی وزارت امور ﺧارجه
ايران:
»نهادهای امداد رسان مثل صليﺐ سرخ و
هﻼل احمر در روزهای اﺧير اﻋﻼم کردند
نمﯽﺗوانند کمکهای ﺧود را به هﻼل احمر
ارسال کنند و به نظر مﯽرسد آمريکا در
صدد ممانعت از ارسال کمکهای انﺴان
دوسﺘانه به مردم سيل زده است.«.
در کنار اين ﺗحريمها مشﺘﯽ سازمانهای
ايرانﯽ ﺧودفروﺧﺘه وجود دارند که از
ﺗحريمها برضد مردم ايران حمايت کردهاند.
سازمانهای مجاهدين ﺧلﻖ؛ همدسﺘان رضا
پهلوی و شاهاللهﯽها؛ حزب کمونيﺴت
کارگری و دارو دسﺘه مريدان منصور
حکمت در سايه روشنهای گوناگون؛
سازمان فدائيان اقليت از اين زمرهاند.
هموطنان ﻋزيز! ارسال کمک مالﯽ به
ايران از طرق معمولﯽ امکان پذير نيﺴت.
حزب کار ايران)ﺗوفان( از طريﻖ امکانات
مورد اﻋﺘماد ﺧويش در پﯽ آن است که حلﻘه
ﺗحريمهای امپرياليﺴﺘﯽ را دور زده و با نﻔﯽ
نهادهای امدادرسانﯽ دولﺘﯽ جمهوری
اسﻼمﯽ؛ مﺴﺘﻘيما به کميﺘههای امداد مردمﯽ
در ايران ياری رساند .از شما هموطنان
ﺗﻘاضا مﯽکنيم برای حمايت همه جانبه از
مردم ايران و ﺗﺴکين اﻻم آنها؛ به اين
فراﺧوان ما پاسخ مثبت دهيد و به حﺴاب
بانکﯽ حزب که در نشريه ﺗوفان اﻋﻼم شده
است کمکهای ﺧويش را واريز نمائيد و
مشخص کنيد که اين کمکها برای سيلزدگان
است .ما به نام مردم ايران قبﻼ از همه
ايرانيان ميهندوست ﺗشکر مﯽکنيم .حﺴاب
مردم ايران با حﺴاب جمهوری اسﻼمﯽ يکﯽ
نيﺴت.

****
قهر الهی يا سوء مديريت...
مﯽﺗوان از فنآوری مدرن و دانش بشری
برای بهبود شرايﻂ زندگﯽ بشر؛ آگاهانه
اسﺘﻔاده کرد و با دورانديشﯽ به جبران آنچه
پرداﺧت که مورد اسﺘﻔاده قرار گرفﺘه است
و ما ِب ِازائﯽ برای آن يافت ﺗا نﺴلهای آﺗﯽ نيز
بﺘوانند ازاين مزايا برﺧوردار باشند و مﯽ-
ﺗوان هم ﺗمام اين دانش و فنآوری را با بﯽ-
ﺧيالﯽ برای ﺗخريﺐ مالکيت ﻋمومﯽ و
صرف بهکار گرفت و برای
ﻋرضه جهالت ِ
سرمايههای ﺧصوصﯽ ثروتاندوزی کرد و
مدﻋﯽ شد بعد از ما چه دريا چه سراب .اين
سرنوشت ممالکﯽ است که به دانش بشری
ارزشﯽ نمﯽگذارند و از کار کارشناسﯽ
بَری هﺴﺘند .آنها ﺗنها به سود؛ حﻔﻆ موقعيت
لحظهای اجﺘماﻋﯽ؛ فرار به کانادا و ...مﯽ-
انديشند.
زمانيکه بعد از اسﺘﻘرار جمهوری اسﻼمﯽ
در شهر طبس زلزله آمد ،آقای آيتاﷲ
منﺘظری اين قهر طبيعت را به حﺴاب

صﻔحه ٢

آزمايش الهﯽ گذارد که مﯽﺧواهد ما را
امﺘحان کند .اين ﺗﻔکر ﻋﻘﺐمانده در کنار
دزدها؛ کﻼشان؛ غارﺗگران و ...وضعيﺘﯽ
ايجاد کرده است که ما امروز در ايران بﻼ
ديده با آن روبرو هﺴﺘيم.
هر ﻋﻘل سليمﯽ مﯽفهمد که برج سازی در
ايران زلزله
ايران و يا ﺗصويﺐ ﺗراکم در
ِ
ﺧيز به ويژه در ﺗهران ﺧطرناک است و
بايد ﺗا آنجا که ممکن است از اشاﻋه آن جلو
گرفت ،ولﯽ پارﺗﯽ بازی؛ رشوهﺧواری؛
چپاول؛ سودجوئﯽ؛ غارت اموال ﻋمومﯽ؛
ﺧصوصﯽسازی های ثروﺗهای ملﯽ انگيزه-
هايﯽ هﺴﺘند ﺗا چنين برنامههائﯽ را برای
کﺴﺐ سود غارﺗگرانه حداکثر فراهم کنند.
بر اساس گزارش سازمان بازرسﯽ کل
کشور؛  ٧٠٪از جنگلهای اسﺘان گلﺴﺘان در
اﺧﺘيار شرکتها و نهادهای صاحﺐ نﻔوذ
است .از جمله:
حوزه ﻋلميه گرگان ۴٧٠١٣ :هکﺘار.
لشکر  ٢۵کربﻼ )سپاه( ١٣٠٠٠ :هکﺘار.
موسﺴه پيشگامان سازندگﯽ ٨۶٩٠ :هکﺘار.
آسﺘان قدس ٩٩١ :هکﺘار.
سياست جنگلزدايﯽ؛ ويﻼسازی بﯽرويه
ﺗوسﻂ آقازادهها؛ فروش زمينهای حاصلخيز
روسﺘاها برای ساﺧﺘمان سازی بدون برنامه
در شهرها با قدرت اﻋمال نﻔوذ مديران
اسﻼمﯽ؛ ﺗعريض بﯽرويه ﺧيابانها و جادهها
برای ﺗﻘويت صنايع اﺗومبيلسازی
ﺧصوصﯽ به جای ﺗﻘويت وسايل حمل و نﻘل
ﻋمومﯽ و يا اقدامات غيرقانونﯽ همه گوشه-
ای از سياسﺘهای مخرب و غارﺗگرانه رژيم
جمهوری اسﻼمﯽ هﺴﺘند که به هر قيمﺘﯽ در
پﯽ حﻔﻆ ﺗﺴلﻂ ﺧويش است و نه به فکر رفاه
و آسايش مردم.
آنها به سرزمين ايران مانند کشوری اشغالﯽ
برﺧورد مﯽکنند که آينده آن به آنها مربوط
نيﺴت .آقازادهها و اولياءشان سر بزنگاه
ايران را به مﻘصد کانادا ﺗرک مﯽکنند و از
هم اکنون راههای فرار ﺧويش را با گرفﺘن
وکيل و بازکردن حﺴابهای بانکﯽ و اﻋزام
فرزندان ﺧويش به کانادا و ممالک نظير باز
کردهاند.
کارشناسان زمينشناسﯽ معﺘﻘدند که ششصد
سدی که در ايران بعد از انﻘﻼب ساﺧﺘه شده
است ،همگﯽ بدون پژوهش و کارشناسﯽ
ﻋلمﯽ صورت گرفﺘهاند .در گزارشﯽ آمده
است که اين اواﺧر در ﺗهران نيز دو مﺴير
اصلﯽ آب شهرآراء و شهرک کن که از
اطراف شهر ﻋبور مﯽکرد به دليل ساﺧت
بناهای مﺘعدد مﺴدود شده است .اين بﯽ-
برنامگﯽ در سياست شهرسازی و
شهرداری بهچشم مﯽﺧورند زيرا نيروهايﯽ
بر مﺴند کارند که به جيﺐ ﺧود مﯽانديشند و
نه به منافع مردم ايران .اين ﻋده بر
سرکارند زيرا با رياکاری وفاداری ﺧويش
را به رژيم ثابت کردهاند و نه اينکه از
امورد ﻋلمﯽ مطلعند .به نﻘل از ﺧمينﯽ
ﻋلم… ادامه درصفحه ٣

سرنگون باد رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی ،بدست مردم ايران

،
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قهر الهی يا سوء مديريت...
اقﺘصاد مال ﺧر است و اين رهنمود برای
آنها حجت است.
در گزارش ديگری که اين روزها منﺘشر
شده است آمده است:
"يکﯽ از ﻋلل ويرانگری اﺧير زمين
ﺧواری است .منظور از زمين ﺧواری،
ﺗصرف و ﺗصاحﺐ اموال دولﺘﯽ ،منابع ملﯽ
و منابع طبيعﯽ مانند جنگلها و سواحل و
رودﺧانهها است .افزون بر آن ،به مواردی
از اﻋمال نﻔوذ برای ﺗغيير کاربری اراضﯽ
هم زمينﺧواری مﯽگويند .ﺧانه و ويﻼ
ساﺧﺘن در زمينهای کشاورزی و صنعﺘﯽ،
سوءاسﺘﻔاده در ﺗغيير کاربری زمينهای
مﺘعلﻖ به نهادهای دولﺘﯽ ،ﺗغيير کاربری
باغها برای ايجاد دسﺘگاههای ساﺧﺘمانﯽ
گرانﻘيمت ،همه جزو زمين ﺧواری مﯽباشد.
بايد ﺗوجه داشت که ﺗصرف زمين نيازمند
اطﻼﻋات ﻻزم و اسﺘراﺗژيک است .بنابراين
اسﺘﻔاده از »رانت اطﻼﻋاﺗﯽ« شبکههای
نﻔوذی به ﻋنوان يک راه اجرای
زمينﺧواری مطرح است .قصد ﺗملک
زمينﯽ که با اجرای يک طرح دولﺘﯽ
افزايش قيمت ﺧواهد داشت نيز زمين
ﺧواری يا نوﻋﯽ سوداگری و بورس بازی
زمين ﺗلﻘﯽ ميشود زيرا در چنين شرايﻂ،
جامعه از طرح دولت بﯽاطﻼع است و
محافل پنهانکار وارد ﻋمل ﺗوطئه آميز مﯽ-
شوند و به سودجوئﯽ کﻼن دست مﯽزنند.".
دکﺘر نامدار بﻘائﯽ يزدی ،اسﺘاد
زيﺴتفنآوری مﻘيم بريﺘانيا مﯽگويد:
»دليل جاری شدن سيل در شهرهای ايران و
شدت ﺧﺴارات وارده به مردم ﺗا حد زيادی
به سوء مديريت و نبود سيﺴﺘمهای کنﺘرلﯽ
مناسﺐ و به کارگيری صحيح امکانات برای
جلوگيری از وقوع سيل مربوط است.«.
غافلگيری مﺴئوﻻن مديريت بحران در
مواجهه با چنين پديدههايﯽ در حالﯽ به امری
ﻋادی بدل شده که کارشناسان مدام در مورد
بﺴياری از اقدامات و ﺗصميمگيریهای
غيرﺗخصصﯽ هشدار مﯽدادهاند .در ﺗمام
دنيا برای مﻘابله با قهر طبيعت نه ﺗنها از
ﺗجارب گذشﺘه و ﺗجارب ساير کشورها
اسﺘﻔاده مﯽگردد ،بلکه سناريوهای گوناگونﯽ
را نيز اجراء مﯽکنند ﺗا در صورت وقوع
سيل؛ آﺗشسوزی؛ زلزله و غيره آمادگﯽ
کامل برای مﻘابله با اين وضعيت را داشﺘه
باشند .به همين جهت وقﺘﯽ جنگلها آﺗش مﯽ-
گيرند به سرﻋت موفﻖ مﯽشوند آﺗش را
مهار کنند ﺗا کمﺘرين ﺧﺴارت را برساند .در
زمينه سيل و زلزله نيز وضع به همين
منوال است .در ايران مديريت بحران
ﺧودش در بحران است زيرا کوچکﺘرين
برنامهای در اين زمينه ها ندارد و با نظامﯽ
که بر ايران حاکم است ﺗا حﺴاب و کﺘابﯽ در
کار نباشد ،اين وضع ﺗغيير نخواهد کرد.
آقای بﻘائﯽ يزدی در ﻋين حال مﯽآفزايد:

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

"راهاندازی پانزده کارﺧانه چوببری در
اسﺘان گلﺴﺘان  ...از نشانههای جنگلزدايﯽ
و ﺗخريﺐ طبيعت و ﻋامل وقوع سيل" است.
روشن است که بريدن درﺧﺘها راه ﻋبور
سيﻼب را باز مﯽکند و از انشعاب آن
ممانعت مﯽگرداند و اين صرفنظر از
معايﺐ ديگری است که چوببری غيرقابل
کنﺘرل برای ميهن ما دارد .بريدن جنگلها را
بايد با کاشﺘن درﺧت و برنامه ريزی در اين
زمينه جبران کرد .اگر شرکﺘها را به حال
ﺧود بگذاريم آنها جز زمين سوﺧﺘه چيزی
باقﯽ نخواهند گذارد.
اين اسﺘاد دانشگاه به مثال جالبﯽ اشاره کرده
است که بازگوئﯽ آن برای يادآوری اهميت
دارد .سد گﺘوند اسﺘان فارس را مثال مﯽزند
که در دوران رياستجمهوری محمود
احمدینژاد و در نزديکﯽ کوه نمک ساﺧﺘه
شد ،ولﯽ در اثر جمع شدن آب پشت
درياچه؛ کوه نمک ريزش کرد و حﻔرهای
در زمين به وجود آورد که کارايﯽ سد را از
بين برد و آبﯽ هم که پشت سد بود به نمک
آلوده و شور شد.
انجام اين پروژهها که اکثرا غيراصولﯽاند و
ﺗوسﻂ مديران سودجو و آقازادهها اجراء
مﯽشوند ،صرفا برای دريافت پورسانت
)منظور رشوه است-ﺗوفان( است که اين
نوع پروژه ها را طرح ريزی مﯽکنند.
بر اساس اسنادی که منﺘشر شده است و
ويدئوی آن در شبکه مجازی در دسﺘرس
است رژيم جمهوری اسﻼمﯽ ﺧاک ايران را
به امارات مﺘحده ﻋربﯽ مﯽفروشد .اين
سياست سياست دوران پادشاهان قاجار است
که دريای ﺧزر را به ﻋلت داشﺘن "آب
شور" بﯽارزش مﯽدانﺴﺘند .با همين منطﻖ
نﻔت و گاز "مﺘعﻔن" ايران را نيز مﯽﺗوان
به بيگانگان بخشيد.
آقای حﺴين بشارﺗﯽ ﻋضو هيئت ﻋلمﯽ
موسﺴه ﺗحﻘيﻘات ﺧاک و آب ﺧبر داده است
که از چند سال پيش قاچاق ﺧاک ايران
شروع شده و طﯽ آن يک سری افراد
سودجو با بهانههای مخﺘلف ﺧاک حاصلخيز
کشور را جمعآوری و به کشورهای حوزه
ﺧليج فارس صادر مﯽکنند ﺗا صرف ساﺧت
جزاير مصنوﻋﯽ شود .اين ﻋمل در برﺧﯽ
موارد به بهانه صادرات محصوﻻت گلدانﯽ
يا در پوشش سيمان نيز انجام مﯽگيرد.
صدور ﺧاک ايران به امارات ﺗنها ﺧﺴارت
اقﺘصادی به بار نمﯽآورد ،بلکه دارای نﺘايج
و ﻋواقﺐ راهبردی در منطﻘه است .اين
سياست باﻋث ﺗﻘويت صنعت ﺗوريﺴم در اين
ممالک و ﺗصاحﺐ بخشﯽ از ﺧليج فارس به
ضرر ايران مﯽگردد و با جلوگيری از
گردش آب در ﺧليج فارس به صورت
ﺗاريخا طبيعﯽ؛ ﺗغييرات اقليمﯽ در ايران را
موجﺐ مﯽگردد .صدها هزار ايرانﯽ
جانباﺧﺘه با صدام حﺴين جنگيدند ﺗا آنها به
ﺧاک ايران دست نيابند ،ولﯽ آﺧوندها همان

صﻔحه ٣

ﺧاک را برای ﺗامين منافع ﺧصوصﯽ
ﺧويش به حراج گذاردهاند.
در سال  ١٣٩٢يعنﯽ  ۶سال پيش برﺧﯽ
نمايندگان مجلس از صادرات ﺧاک
حاصلخيز اسﺘانهای بوشهر و هرمزگان به
کشورهای حوزه ﺧليج فارس ﺧبر دادند.
ولﯽ مﺴئوﻻن دزد و ﺧاندان ﻻريجانﯽ که
مﻘامهای کليدی را در دست دارند به جای
بررسﯽ و پيگيری مﺴئله گﻔﺘند »امکان
قاچاق ﺧاک کشاورزی وجود ندارد«.
ﺧاک کمﯽ نيﺴت که قاچاق
مﻘدار
صحبت از
ِ
ِ
مﯽشود ،آنچه که در روز روشن دزدی مﯽ-
گردد سازمانيافﺘه بوده و سرمايههای ﻋظيم
پشت آن ﺧوابيدهاند .قاچاق ﺧاک ايران با
ﺗريلﯽهای ١٨چرﺧﯽ انجام مﯽشود که
مرﺗﺐ ﺧاک را پر کرده به اسکلهای در
ﺧليج فارس مﯽرسانند که ﺗوسﻂ کشﺘيهای
ﻋظيم به امارات صادر مﯽشوند .ناظر اين
مﺴئله که فيلمﯽ نيز ﺗهيه کرده است مﯽگويد
اين ﻋمليات" :بدون چشم هم قابل رديابﯽ
است؛ بس که سر و صدا دارند! اما معلوم
نيﺴت که چرا اين هيبت و اين سر و صدا را
آنهايﯽ که بايد بشنوند ،نمﯽشنوند!" .روشن
است که چرا اين وضعيت وجود دارد .زيرا
پليس راه و مرزبانان دريائﯽ؛ گمرکﯽ و
سپاه پاسداران و مﻘامات دولﺘﯽ و روحانيت
همه با هم در اين دزدی دست دارند و
سرشان در يک ﺗوبره است.
برای اينکه به ابعاد فاجعه پﯽببريد به گﻔﺘه
کارشناسان اسﺘناد مﯽکنيم:
"کارشناسان محيﻂ زيﺴت و زمينشناسﯽ
مﯽگويند  ۶٠٠سال زمان نياز است ﺗا يک
سانﺘﯽمﺘر ﺧاک ﺗوليد شود .دوسﺘداران اين
آب و ﺧاک نيز شايد بگويند برای پاسداشت
هر يک سانﺘﯽمﺘر ﺧاک اين سرزمين ،ﺧون
ﻋزيزﺗرين فرزندانش بدان آميخﺘه شده
است!").ﺗکيه از ﺗوفان(.
اين وضعيت است که در ايران بحران ايجاد
مﯽکند و مﻘامات و مﺴئوﻻن قادر نيﺴﺘند با
آنها مبارزه کنند .ما با
بحران مديريتِ
ِ
بحران در ايران روبرو نيﺴﺘيم با نظامﯽ در
ايران روبرو هﺴﺘيم که ﺧودش بحران-
زاست .مﺴئوليت ابعاد وسيع فاجعهای که در
ايران بوجود آمده است را نمﯽشود به قهر
طبيعت مربوط کرد و يا آنرا "غضﺐ الهﯽ"
دانﺴت .مﺴئوليت مﺴﺘﻘيم اين وضع به ﻋهده
مﺴئوﻻن جمهوری سرمايداری اسﻼمﯽ
است که فﻘﻂ به فﺴاد و مالاندوزی ﺧود
مﯽانديشند و کعبه آمالشان کشور کاناداست.
مضحکﺗر از همه گﻔﺘار نﺘانياهو است که
بيکباره دلش برای سيل زدگان ايران به
سوزش افﺘاده و مايل است برای رفع
مشکﻼت به ايران کمک کند .اين ادﻋا را
قاﺗلﯽ انجام مﯽدهد که آب را بر روی
فلﺴطينﯽها بﺴﺘه و ميليونها مردم فلﺴطين را
کشﺘه و آواره نموده و سرزمينشان را اشغال
کرده است .اين… ادامه درصفحه ٤

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

،
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قهر الهی يا سوء مديريت...
ادﻋا را کﺴﯽ مﯽکند که نﻘش اساسﯽ در
ﺗحريمهای اقﺘصادی ايران داشﺘه و نﻔس
وجودش در منطﻘه بحرانزا و ضد بشری
است .اين ادﻋا را کﺴﯽ مﯽکند که قصد
داشت در سال  ٢٠١٢به ايران حمله کند و
کشور ما را با ياری آمريکا با ﺧاک يکﺴان
نمايد .دلﺴوزی نﺘانياهوها برای ايران
دلﺴوزی گرگ است .اﺗﻔاقا ما به ايرانﯽ
نيازی داريم که در راس آن حکومﺘﯽ
انﻘﻼبﯽ باشد که بر اين فجايع و بحرانها
نﻘطه پايانﯽ بگذارد و منطﻘه را از وجود
ناپاک نﺘانياهوها پاک کند.

****
گانگسترهای جهانی...
ﺧويش را به ايران ديکﺘه مﯽکند که چکار
بکند و چکار نکند .ﺗحﻘيری از اين باﻻﺗر
وجود ندارد .دولﺘﯽ که به مردمش مﺘکﯽ
نباشد هميشه مورد ﺗحﻘير و ﺗوهين است.
با اين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام در
جلسه خود تصميم گرفت ﺗا بررسﯽ پيوسﺘن
ايران به اين کنوانﺴيون بينالمللﯽ را سال
 ١٣٩٨در دسﺘور کار ﺧود قرار دهد .اين
در حالﯽ است که اﺧيرا گروه ويژه اقدام
مالﯽ به ايران فرصﺘﯽ چهار ماهه داده ﺗا
قوانين مﻘابله با پولشويﯽ و ﺗامين مالﯽ
ﺗروريﺴم را ﺗصويﺐ کند.
اروپا که ﺧود را به قرارداد "مﺘعهد" نشان
مﯽدهد ،اين نﻘش را ﺗنها برای بازی دادن
ايران و مهار کشور ما بازی مﯽکند .ﺗمام
ﺗﻼش آنها اين است که نگذارند ايران به
فنـآوری هﺴﺘهای دست پيدا کند .آنها به
ايران دلداری مﯽدهند که مخالف ﺗحريمها
هﺴﺘند و مﯽﺧواهند اﺧﻼل در انﺘﻘال ارز
ناشﯽ از فروش نﻔت برای ﺧريد کاﻻ را که
آمريکائﯽها کنﺘرل مﯽکنند ،دور بزنند .اين
دروغ محض است .آنها مﯽﺧواهند سازمانﯽ
برای کنﺘرل و مهار ايران ايجاد کنند که
ﺧودشان ارباب آن باشند و نه آمريکا.
نخﺴﺘين هنر آنها اين بوده که ماهها بعد از
ﺗهديد آمريکا؛ به ايران "مژده" دادهاند که
ايران قادر است با دور زدن حلﻘه ﺗحريمها
غذا و دارو به کشورش وارد کند و بايد آنها
را از آلمان؛ فرانﺴه و يا بريﺘانيا بخرد .يکﯽ
از مﻘامات ايرانﯽ بهدرسﺘﯽ اشاره کرد که
مگر اساسا "غذا و دارو" هم جز کاﻻهای
ﺗحريمﯽ بوده است که حال ما بايد آنها را از
طريﻖ "کانال ويژه مالﯽ")اينﺴﺘکس
 (INSTEXبخريم.
محﺴن رضايﯽ دبير مجمع ﺗشخيص
مصلحت نظام نيز اﻋﻼم کرد که هر چه
رفﺘار گروه ويژه اقدام مالﯽ »سازندهﺗر«
باشد مﯽﺗواند بر ﺗصميم گيری مجمع ﺗاثير
بگذارد.
وی در ادامه اين ﺗذکر افزود» :رفﺘار
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اروپايﯽها هم بر ﺗصميم گيری اﻋضاء
مجمع اثر مﯽگذارد .کﻼ ما از رفﺘار
اروپايﯽها راضﯽ نيﺴﺘيم ،در برجام ﺗعهدات
مهمﯽ از جمله ﺧريد و فروش نﻔت و ﺗاسيس
شعبات بانکﯽ وجود دارد که بايد به آن ها
پرداﺧت .به هر حال رفﺘار اروپايﯽ ها در
نظرات اﻋضای مجمع مﯽ ﺗواند اثر گذار
باشد« .از اين اظهار نظر برمﯽآيد که
اروپائﯽها به ﺗعهدات ﺧويش اساسا ﻋمل
نمﯽکنند و فﻘﻂ نيات شوم ﺧود را به ايران
با زور ﺗبليغات ﺗحميل مﯽنمايند.
نشريه اشپيگل در آلمان)شماره  ۴٩مورخ
 (٢٠١٨/١٢/٠١مﯽنويﺴد که شرکت ﺗلﻔن
آلمان "ﺗلِکوم") (Telekomبه موسﺴه
بانک ملﯽ ايران در هامبورگ ﺧبر داده
است که ﺗلﻔن و ارﺗباط شبکه مجازی وی را
فورا قطع مﯽکند .بانک ملﯽ ايران در آلمان
دارای امﺘياز فعاليت از جانﺐ مﻘامات
مﺴئول آلمانﯽ است .قطع ﺗلﻔن و ارﺗباط با
شبکه مجازی؛ مرگ يک موسﺴه مالﯽ
است .دادگاه هامبورگ اين اقدام شرکت
"ﺗلِکوم" را نادرست دانﺴﺘه و از انجام آن
فعﻼ جلو گرفﺘه است .اين نشريه مﯽنويﺴد
ﺗنها در آلمان دهها موسﺴه مالﯽ و شرکﺘهای
ايرانﯽ از جمله بانک ﺗجارﺗﯽ ايران و اروپا
و بانک سپاه با ﺗهديد قطع ﺗلﻔن و اينﺘرنت از
جانﺐ موسﺴه "ﺗلِکوم" روبرو شدهاند .اين
شرکت آلمانﯽ مدﻋﯽ شده است که ﺗهديد به
قطع ارﺗباطات ناشﯽ از اين بوده است که
مﯽﺗرسيده آنها قادر به پرداﺧت قبض ﺗلﻔن
نباشند .وقﺘﯽ اين شرکﺘها حﺘﯽ حاضر شدهاند
مخارج ساﻻنه را از پيش بپردازند بازهم
"ﺗلِکوم" از سياسﺘش دست برنداشﺘه است.
به قول نشريه شرکت "ﺗلِکوم" بيشﺘر از
فشار آمريکا مﯽﺗرسد ﺗا ﻋدم پرداﺧت قبض
ﺗلﻔن.
دولت آلمان که حاضر نيﺴت جلوی منافع
شرکﺘهای آلمانﯽ را برای حﻔﻆ ﺗعهدات
جهانﯽ ﺧود بگيرد چگونه مﯽﺧواهد
ﺗحريمها را دور بزند؟ اين يک بازی سياسﯽ
و بهدرازا کشاندن مﺴئله است ﺗا نﻘض
قرارداد آنها از افکار ﻋمومﯽ پنهان بماند و
منافع ايران در طﯽ زمان پايمال گردد.
سه کشور اروپايﯽ که هنوز به ﺗعهدات
ﺧويش ﻋمل نکردهاند در صحبﺘهای ﺧود
مجددا ﺗأکيد مﯽکنند که ﺗﻼشهايشان برای
حﻔﻆ مﻔاد اقﺘصادی "برجام" منوط به
اجرای کامل ﺗعهدات ايران در زمينه
هﺴﺘهای و از جمله همکاری کامل و به
موقع اين کشور با آژانس بينالمللﯽ انرژی
اﺗمﯽ است.
آنها با هر بيانﯽ ﺗﻔﺴير جديدی از وظايف
"کانال ويژه مالﯽ")اينسﺗکس( مﯽدهند از
جمله اينکه گويا اسﺘﻔاده از اين ابزار درجه-
بندی شده بوده و هدفش در درجه اول ﺗنظيم
الويﺘهاست .اين است که در ابﺘدا با ﺗمرکز
بر بخشهای حياﺗﯽﺗر برای مردم ايران –

صﻔحه ۴

مانند دارو ،لوازم پزشکﯽ و مواد غذايﯽ -از
مبادﻻت مشروع اروپا با ايران حمايت
مﯽکنند و برای بخشهای کمﺘر حياﺗﯽ شﺘابﯽ
در کار نيﺴت و مردم ايران بايد سماق
بمکند .بهاين ﺗرﺗيﺐ کاﻻهائﯽ که ﺗحريمشان
از نظر حﻘوقبينالملل مجاز نيﺴﺘند از جمله
دارو و غذا و حﺘﯽ اروپائﯽها نيز آنها را به
ﻋنوان بخشهای حياﺗﯽ ابراز مﯽکنند ،بخشﯽ
از اقدامات مشروع ﺗلﻘﯽ شده و اروپائﯽها
هم از ﺗجارت با آن ابائﯽ ندارند .در
کنﻔرانس امنيت امﺴال در مونيخ ﺧانم مرکل
رئيس دولت آلمان به صراحت ديپلماﺗيک
مطالبﯽ با اين مضمون را بيان کرد که:
منافع ما بيشﺘر در آن است که ايران را
برﺧﻼف سياست آمريکا به آن سمت هول
ندهيم که مجددا در پﯽ اسﺘﻔاده از انرژی
هﺴﺘهای برآيد ،بلکه بهﺘر است سرش را
گرم کنيم و ﺗکه پارههائﯽ از سﻔره ﺧود
پيششان پرﺗاب نمائيم ﺗا وقت کشﯽ شود و ما
به همان نﺘايجﯽ برسيم که آمريکا مﯽﺧواهد.
وی از دو ﺗاکﺘيک برای نيل به يک هدف
صحبت کرد و ﺗاکﺘيک اروپائﯽها را بﯽ-
ﺧطرﺗر و موثرﺗر و برای ﻋموم قابلفهمﺘر
ناميد.
اين است دسيﺴهای که اروپا برضد ايران و
بهويژه اصﻼحطلبان ﺧوشخيال چيده است.
با اين دسيﺴه جديد ﺗنها با ﺗکيه بر مردم مﯽ-
شود مبارزه کرد .طبﻘه کارگر ايران
نيرومندﺗرين مولﻔه در دفاع از اسﺘﻘﻼل
ايران است .بايد فعاليت احزاب و اﺗحاديهها
مﺴﺘﻘل کارگری را آزاد اﻋﻼم کرد و با
بﺴيج مردم و کﺴﺐ اﻋﺘماد آنها با دشمنان
ايران به مﻘابله برﺧاست .در درون دسﺘگاه
راهزنان با ريش و بﯽ ريش؛
حاکمه ايران
ِ
کرواﺗﯽ و يا بﯽيﻘه که همگﯽ مهر داغ را
برپيشانﯽهای ﺧويش زدهاند ،منافعشان در
آن است که هرج و مرج حاکم باشد ﺗا راه
دزدی و فرار به کانادا هموار گردد.
آقازادهها در اين ﻋرصه در همدسﺘﯽ با
امپرياليﺴﺘها فعالند .ريشه همه اين
نابﺴامانﯽها را بايد با دﺧالت مردم در
سرنوشﺘشان ﺧشک نمود.

****
انضمام "بﻠنديهای جوﻻن"...
چندمين بار به ﺧاک کشور مﺴﺘﻘل سوريه
ﺗجاوز کرد و در نزديکﯽ شهر حلﺐ اهداف
مورد نظر ﺧود را بمباران نمود.
نمانيده بﯽشرم صهيونيﺴﺘها در سازمان ملل
با وقوف به اين امر که انضمام "بلنديهای
جوﻻن" به اسرائيل اشغالگر؛ غيرقانونﯽ و
مغاير قطعنامههای سازمان ملل مﺘحد در
ِ
اين زمينه است ،در طﯽ سخنانﯽ در ﺗائيد
نظريات آمريکا درﺧواست کرد:
"ساير اﻋضای شورای امنيت به آمريکا
ﺗاسﯽ کنند … .ادامه درصفحه ٥

با تسﻠط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب
تغيير میکند

،

شماره  ٢٣٠ارديبهشت ماه ١٣٩٨

انضمام "بﻠنديهای جوﻻن"...
واشنگﺘن کار ديگری نکرده جز اينکه
واقعيت  ۵٢سال قبل را به رسميت شناﺧﺘه
است .کﺴﯽ که حﻖ اسرائيل را در دفاع از
ﺧود برسميت مﯽشناسد حال فرصت دارد
آنرا ثابت کند و نشان دهد که اين بيانيه
ارزش دارد.".
اقدام ﺗرامپ در نﻘض قطعنامههای سازمان
ملل مﺘحد و بﯽاحﺘرامﯽ به افکار ﻋمومﯽ
مردم جهان به نحوی نيز انﺘﻘام از شکﺴت
مﻔﺘضحانه آمريکا در سوريه است.
امپرياليﺴم آمريکا موفﻖ نشد به ياری داﻋش
و کردهای ناسيونال شونيﺴت ﻋراق و
سوريه به مﻘاصد شومﯽ که در منطﻘه در
سر داشت برسد .داﻋش شکﺴت ﺧورد؛
ﻋربﺴﺘان سعودی بﯽاﻋﺘبار گشت ،ﺗرکيه
برضد آمريکا واکنش نشان داد و دولت
مشروع و قانونﯽ بشار اسد برسرکار ماند و
از نﻔوذ ايران در منطﻘه نيز کاسﺘه نشد .اين
فشار شکﺴت؛ ﺗرامپ را به چنين واکنشﯽ
ِ
واداشت که اگر نه ﺗمام سوريه بلکه بخش
مهم اسﺘراﺗژيک آن را به اسرائيلﯽ ها از
کيﺴه ﺧليﻔه ببخشد.
نماينده روسيه با اشاره به حﻘوق ملل به
آمريکا گوشزد کرد که اين اقدامات به بﯽ-
ثباﺗﯽ در منطﻘه دامن مﯽزند .حﺘﯽ نمايندگان
اﺗحاديه اروپا نظير بلژيک؛ آلمان؛ فرانﺴه؛
بريﺘانيا و لهﺴﺘان نيز هشدار دادند که اين
اقدام يعنﯽ بهرسميت شناﺧﺘن بخش اشغال؛
ﻋواقﺐ ناگواری در منطﻘه به دنبال ﺧواهد
داشت .منظور آنها روشن است زيرا به اين
ﺗرﺗيﺐ فردا دولت آمريکا مﯽﺗواند مناطﻖ
اشغالﯽ سواحل غربﯽ اردن را نيز به ﻋنوان
بخشﯽ از سرزمين اسرائيل به رسميت
بشناسد و به روند ﻋوامﻔريبانه صلح برای
هميشه ﺧاﺗمه دهد.
نماينده سوريه آقای الجعﻔری در شورای
امنيت؛ بيانيه غيرقانونﯽ آمريکا را از نظر
حﻘوقﯽ اﺧﻼقﯽ بﯽارزش و مردود دانﺴت.
وی بيان کرد واشنگﺘن ﺗﻼش مﯽکند ﺗاريخ و
جغرافيا و وجدان بشريت را دسﺘکاری کند.
چنانچه اين اشغال بدون واکنش پذيرفﺘه شود
ﺗنها يک راه مﯽماند و آنهم راه حل نظامﯽ
است.
همين سخنان را نشريه المنار لبنانﯽ از قول
حﺴن نصراﷲ بيان کردکه بخشﯽ از
کشورش هنوز در اشغال اسرائيل است:
"چنانچه سازمان ملل قادر نباشد از حﻘوق
ملل دفاع کند فﻘﻂ راه مﻘاومت باقﯽ مﯽ-
ماند".
ما در جای ﺧود آورديم" :وقﺘﯽ ما از
اردوگاه امپرياليﺴم غرب صحبت مﯽکنيم
بايد جای ﺧاصﯽ برای صهيونيﺴم اسرائيل
در نظر بگيريم .اين دسﺘگاه جهانﯽ
صهيونيﺴم که ﺗوسﻂ موسﺴه مشهور ﻻبﯽ
يهوديان در آمريکا بنام "آيپک )(AIPAC
کميﺘه روابﻂ ﻋمومﯽ آمريکا اسرائيل
) American Israel Public Affairs
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 (Committeeکه
از سرمايه داران
ﺗشکيل
يهودی
گرديده ،با کمکهای
مالﯽ ﺧويش به يک
ﻋامل مهم دﺧالت در
نﺘايج انﺘخابات آمريکا
بدل شده است .آنها با
نمايندگان
ﺧريدن
کنگره آمريکا و يا
نمايندگان
اﻋزام
مﺴﺘﻘيم ﺧود به کنگره آمريکا نﻘش بﺴيار
مهمﯽ در انﺘخاب رئيس جمهور و ﺗدوين
سياسﺘهای ﺧارجﯽ آمريکا بازی مﯽ کنند.
صهيونيﺴﺘﯽ آمريکائﯽ؛ مﺘحد
اين نهاد
ِ
اسرائيل است ،کشوری که سرزمين مردم
فلﺴطين را بيش از  ۶٠سال در اشغال ﺧود
نگهداشﺘه و به قﺘل و غارت اين مردم
مشغول است و نه ﺗنها با ايجاد چند جنگ در
منطﻘه به ﺗوسعه ارضﯽ ﺧويش پرداﺧﺘه،
بلکه مردم فلﺴطين را به ﺗدريج به مرگ
محکوم کرده و روزانه آنها را به قﺘل مﯽ-
رساند .فﻘﻂ احکام نژادپرسﺘانه و ضد بشری
در مورد مردم فلﺴطين اجراء مﯽشود.
اسرائيل به ﻋنوان يک نيروی نژادپرست و
اشغالگر هر روز به ﺗوسعه مناطﻖ اشغالﯽ
مﯽ افزايد و دنيا را در مﻘابل اﻋمال انجام
شده قرار مﯽدهد".
در مورد اقدام آقای ﺗرامپ در نﻘض حﻘوق
ملل نه ﺗنها شکﺴت در سوريه نﻘش بازی
کرده است ،بلکه ﻻبﯽهای صهيونيﺴت نيز
ﻋامل مهمﯽ در اين ﺗصميمگيری بودهاند.
داماد شخص ﺗرامپ حﺘﯽ در ﺗوسعه
ساﺧﺘمانﯽ شهرکهای يهودی منافع مالﯽ
يهوديان
از
ﺧودش
و
داشﺘه
حزباللهﯽ-ﺗوفان(
اصولگرا)بخوانيد
صهيونيﺴت است .غول شرکت معامﻼت
ملکﯽ و کازينوی آمريکا شرکت شلدون
آدلﺴون  Sheldon Adelsonبر اساس
آمار فوربس ثروﺗﯽ معادل  ٣٧ميليارد دﻻر
دارد که در انﺘخابات آمريکا برای انﺘخاب
ﺗرامپ  ١٠٠ميليون دﻻر بخشيده است .اين
شرکت فﻘﻂ نﻘش قاطعﯽ در ﺗعيين رئيس
جمهور در آمريکا ندارد ،بلکه در اسرائيل
هم نﻘش قطعﯽ بازی مﯽکند .وی برای ياری
رساندن به نﺘانياهو به روشهای دور زدن
قوانين مﺘوسل شده و با ﺗاسيس شرکﺘهای
ساﺧﺘگﯽ برای انﺘخاب نﺘانياهو بذل و
بخشش مﯽنمايد.
يک ﺧبرنگار اسرائيلﯽ نظريه اين آقای همه
کاره و ثروﺗمند را چنين ﺗوصيف کرده
است:
"اسرائيل در محاصره دشمنان قرار دارد...
که با مذاکرات صلح ﺗﻼش مﯽکنند اسرائيل
را نابود کنند ،چپهای اسرائيلﯽ همه
نيروهای دشمن را مﺘحد کردهاند حﺘﯽ آنهائﯽ
را که در طرف راست قرار دارند و هوادار
نﺘانياهو نيﺴﺘند و مﯽﺧواهند با کودﺗا از
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از فيسبوک توفان انگﻠيسی ديدن کنيد!
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts

طريﻖ انﺘخابات حکومت را بگيرند")فاجعه
ميشائيل
آقای
نوشﺘه
شرق
در
لودرز).(Michael Lüders
اين آقای آدلﺴون همراه با ساير ياری
دهندگان مالﯽ يهودی به ﺗرامپ به ﻋنوان
يک گروه قدرﺗمند ﻻبﯽ يهودی نظريات ﺧود
را چنين ﺗدوين کردهاند:
"اورشليم بخش جداناپذير و پايﺘخت ابدی
اسرائيل است .مرزهايش از اردن شروع
مﯽشود و يک سرزمين قابل بﻘاء فلﺴطين
هرگز نمﯽﺗواند وجود داشﺘه باشد .در
بهﺘرين حالت مﯽﺗواند مناطﻖ جداگانه
کوچک و الزاما نه قابل ارﺗباط بيکديگر
وجود داشﺘه باشند که دارای ﺧودمخﺘاری
محدود باشند .ساير بخشهای سواحل غربﯽ
اردن؛ يودآ و ساماريای ﺗوراﺗﯽ و بويژه
مناطﻖ آبادینشينهای يهودی بايد به اسرائيل
منضم شوند .حﻘوق ملل بﯽﺧيال".
مولﻔه ديگر در اين ارزيابﯽ داماد يهودی
آقای ﺗرامپ است .اين مرد  ٣٧ساله از
جانﺐ پدری ثروت هنگﻔﺘﯽ از طريﻖ
ﺗجارت امﻼک بدست آورده است از موافﻘان
سياست ﺗوسعه آبادینشينهای يهودی و
دوست صميمﯽ نﺘانياهو در اسرائيل است.
ﺧانواده کوشنر در همدسﺘﯽ با صهيونيﺴم
جهانﯽ سازمانها و موسﺴات اسرائيلﯽ زير
را ﺗحت حمايت مالﯽ قرار داده است:
از جمله ارکﺴﺘر فيﻼرمونيک اسرائيل
" ٢۵٠٠دﻻر"؛ آکادمﯽ هنر و طراحﯽ
بزالل " ١٠٠٠دﻻر؛ يونايﺘد هاﺗزاﻻه
" "٧٠٠٠٠دﻻر؛ مرکز ﺗحﻘيﻘات سرطان
اسرائيل " ١٠٠٠٠دﻻر"؛ ميرپانيم ﻻچايل–
موسﺴهای مدافع سربازان اسرائيلﯽ "
 ۴٠٠٠دﻻر"؛ مرکز کودکان شالوا
" ٢٠٠٠٠دﻻر"؛ بيمارسﺘان معيانﯽ يشوا
" ٢۵٠٠٠دﻻر"؛ مرکز پزشکﯽ رابين
" ٢٣٠٠٠دﻻر".
آقای لودرز در کنار اشاره به منافع مالﯽ و
سياسﯽ ﺧانواده کوشنر در کﺘابش مﯽنويﺴد:
"در هر صورت اسﺘراﺗژی وی در مﺴئله
ﺧاورنزديک بﺴيار ساده است:
اسرائيل و ﻋربﺴﺘان سعودی را ﻋليه ايران
مﺘحد کند؛ مﺴئله دردآور فلﺴطين را با ياری
رياض به نﻔع اسرائيل حل کند و قبل از
هرچيز از پدر زن ﺧود بخواهد که اورشليم
را به ﻋنوان پايﺘخت اسرائيل به رسميت
بشناسد.".
… ادامه درصفحه ٦

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است
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انضمام "بﻠنديهای جوﻻن"...
حزب کار ايران)ﺗوفان( ﺗﻘويت اسرائيل؛
ﺗﻼشﯽ سوريه و ﺗخريﺐ اين کشور؛
ﺧرابکاری ﻋليه لبنان و سرکوب ملت
فلﺴطين را مجموﻋه سياست واحدی ﻋليه
ايران و ﺗدارک زمينه فشار و ﺗجاوز به
ايران دانﺴﺘه آنرا محکوم مﯽکند .حزب ما
برآن است که امپرياليﺴم آمريکا و
صهيونيﺴم اسرائيل در کار ﺗجزيه ايران
بوده و ﺧواب سوريه را برای ما مﯽبينند.
رژيم جمهوری اسﻼمﯽ نيز به جای ﺗکيه
برمردم و بﺴيج آنها در دريای فﺴاد و
رشوهﺧواری غوطه مﯽﺧورد .راه نجات
ايران سرنگونﯽ اين رژيم با دست مردم
ايران و برضد امپرياليﺴم و صهيونيﺴم
جهانﯽ و نوکران داﺧلﯽ آنها مﯽباشد.

****
دو خط مشی...
در کنگره  ،٢٠که مانند لکه سياهﯽ بر
دامان جنبش کمونيﺴﺘﯽ باقﯽ ﺧواهد ماند،
همزمان با حمﻼت ﺧائنانه ﺧروشچف به
اسﺘالين ،اين ﺧﻂ مشﯽ انﻘﻼبﯽ جای ﺧود را
به ﺧﻂ مشﯽ ضد انﻘﻼبﯽ و ايده آليﺴﺘﯽ
واگذاشت که مبﺘنﯽ بر سه اصل »همزيﺴﺘﯽ
مﺴالمت آميز«» ،گذار مﺴالمت آميز« و
»مﺴابﻘه مﺴالمت آميز« است .جان کﻼم اين
ﺧﻂ مشﯽ را مﯽﺗوان به شرح زير ﺧﻼصه
کرد :با اسﺘﻔاده از برﺗری سيﺴﺘم سوسياليﺴم
بر سيﺴﺘم سرمايهداری و با ﺗکيه بر مﺴابﻘه
مﺴالمت آميز با امپرياليﺴم و به ويژه
امپرياليﺴم آمريکا مﯽﺗوان در فاصله زمانﯽ
کوﺗاهﯽ سطح زندگﯽ مردم شوروی را به
پايه اياﻻت مﺘحده رسانيد و از او هم باﻻﺗر
برد و آنگاه ﺗودههای مردم در سراسر جهان
به حﻘانيت سوسياليﺴم و به لزوم آن پﯽ-
ﺧواهند برد و برای اسﺘﻘرار آن ﺧواهند
کوشيد .اما برای نيل به اين هدف اﺗحاد
شوروی به صلح نيازمند است .به ناچار
لزوم حﻔﻆ صلح از راه همزيﺴﺘﯽ مﺴالمت
آميز در درجه اول اهميت قرار مﯽگيرد.
احزاب کمونيﺴت مﯽﺗوانند و بايد ﺗودههای
مردم را نه به ﺧاطر انﻘﻼب ،بلکه به ﺧاطر
حﻔﻆ صلح بﺴيج کنند ،به ﺧاطر حﻔﻆ صلح
مﯽﺗوان و بايد از اسﺘﻘﻼل ملﯽ ،از آزادی
چشم پوشيد ،به سلطه امپرياليﺴم بر نيمﯽ از
سکنه جهان ﺗن در داد ،محروميت و
گرسنگﯽ و زجر و شکنجه کشيد و ﻋصيان
نکرد .اين است ماهيت ﺧﻂ مشﯽ همزيﺴﺘﯽ
مﺴالمت آميز ﺧروشچف که ناسيوناليﺴم و
شوينيﺴم ملت بزرگ از سرﺗا پای آن مﯽ
ﺗراود ،اين است ﺧﻂ مشﯽ ايده آليﺴﺘﯽ که
مطلﻘا ً واقعيت جهان را در نظر نمﯽگيرد.
حزب کمونيﺴت اﺗحاد شوروی و در رأس
آن ﺧروشچف با ﺗمام وسائلﯽ که در اﺧﺘيار

ﺗوفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

داشت کوشيد اين ﺧﻂ مشﯽ ضد انﻘﻼبﯽ را
به ﺗمام احزاب کمونيﺴﺘﯽ و کارگری به
مثابه ﺧﻂ مشﯽ جنبش کمونيﺴﺘﯽ به قبوﻻند،
معذالک با آنکه در ابﺘدا هنوز ﺧصلت ضد
انﻘﻼبﯽ اين ﺧﻂ مشﯽ و دامنه و اهميت نﺘايج
وﺧيم آن بر همه کس معلوم نهبود مبارزه با
آن آغاز گرديد .طﯽ اين مبارزه احزاب
وفادار به مارکﺴيﺴم-لنينيﺴم و در درجه اول
حزب کمونيﺴت چين و حزب کار آلبانﯽ
ﺗمام کوشش ﺧود را برای اصﻼح اين ﺧﻂ
مشﯽ به کار انداﺧﺘند .در جلﺴات مشورﺗﯽ
احزاب کمونيﺴﺘﯽ و کارگری  ١٩۵٧و
 ١٩۶٠آنها موفﻖ شدند بﺴياری از اصول
انﻘﻼبﯽ را در اﻋﻼميههای اين جلﺴات به
جای احکام ضد انﻘﻼبﯽ به نشانند .ولﯽ
حزب کمونيﺴت اﺗحاد شوروی از ﺧﻂ مشﯽ
ضد انﻘﻼبﯽ ﺧود دست برنداشت و آن را به
صورت فشردهﺗر و کاملﺘر در برنامه ﺧود
منعکس ساﺧت.
اين ﺧﻂ مشﯽ از همان آغاز ،پﺴند ﺧاطر
امپرياليﺴم و ارﺗجاع و به ويژه امپرياليﺴم
آمريکا افﺘاد.
اسﺘراﺗژی جهانﯽ امپرياليﺴم آمريکا دو
هدف را دنبال مﯽکند .از يک طرف
مﯽکوشد ﺗضاد دنيای امپرياليﺴم و دنيای
سوسياليﺴم را ،اکنون که حل آن از طريﻖ
جنگ امکانپذير نيﺴت ،از راه »ﺗکامل
مﺴالمت آميز« حل کند و با دگرگون ساﺧﺘن
ماهيت کشورهای سوسياليﺴﺘﯽ ،آنها را به
ﺗدريج در جرگه کشورهای »دنيای آزاد«
در آورد و از طرف ديگر از هر گونه
انﻘﻼب در کشورهای مﺴﺘعمره و نيمه
مﺴﺘعمره که به اسﺘﻘﻼل و آزادی آنها
مﯽانجامد جلو گيرد و سلطه ﺧود را بر
روی اين کشورها هم چنان حﻔﻆ کند .از اين
رو امپرياليﺴم آمريکا ﻋﻼقهمند است که
انحاد شوروی و کشورهای سوسياليﺴﺘﯽ از
کمک به جنبشهای انﻘﻼبﯽ منطﻘه ﺗوفانها
احﺘراز جويند .سياست »همزيﺴﺘﯽ مﺴالمت
آميز« اﺗحاد شوروی به اسﺘﻘبال اين دو
هدف مﯽشﺘابد .اﺗحاد شوروی با پيروی از
اين سياست در دنبال همکاری با امپرياليﺴم
آمريکا است .برای اينکه به اﺗﻔاق وی سلطه
و نﻔوذ ﺧود را بر جهان به گﺴﺘراند و از
بروز انﻘﻼب در کشورهای ديگر که ممکن
است به زيان اين همکاری ﺗمام شود
جلوگيری به ﻋمل آورد.
برای صحت اين امر به اين گﻔﺘه
»گروميکو« وزير امور ﺧارجه شوروی
گوش فرا دهيد» :ما )شوروی و آمريکا(
نيرومندﺗرين کشورهای جهانيم .چنان که ما
به سود صلح مﺘحد شويم ،جنگﯽ به وقوع
نخواهد پيوست .اگر ديوانهای جنگ را آغاز
کند کافﯽ است ما با انگشت ﺧود وی را
ﺗهديد کنيم ﺗا آرام شود .اگر قراردادی ميان
رئيس دولت شوروی ،ﺧروشچف و رئيس
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جمهور آمريکا ،کندی منعﻘد گردد ،راه حلﯽ
برای مﺴائل بينالمللﯽ که سرنوشت بشريت
بدانها وابﺴﺘه است پيدا ﺧواهد شد« .با
صراحﺘﯽ که در اين گﻔﺘه به کار رفﺘه هر
گونه ﺗﻔﺴيری زائد است.
انعکاس اين ﺧﻂ مشﯽ در ايران که همه
شاهد زنده آن هﺴﺘيم ،ﻋبارت است از اﺗحاد
با ارﺗجاع سياه و در رأس آن شاه ﻋليه ﺧلﻖ
ايران و آرايش اقدامات نو اسﺘعماری شاه
برای منصرف ساﺧﺘن ﺗودههای مردم از
مبارزه با رژيم ،پشﺘيبانﯽ از رژيم ﺧونين
کودﺗا برای آنکه امپرياليﺴتها)بهﺘر بگوئيم
امپرياليﺴم آمريکا( با فراغ ﺧاطر به غارت
ثروت کشور ما و ﺗاراج دسﺘرنج ﺧلﻖ
زحمﺘکش آن مشغول باشد و رويزيونيﺴت-
های شوروی و ديگر کشورهای سابﻘا ً
سوسياليﺴﺘﯽ را نيز از اين نمد کﻼهﯽ باشد.
همين ﺧﻂ مشﯽ است که هماکنون از طرف
رويزيونيﺴتهای ايران در مﻘياس کشور
دنبال مﯽ شود .ﺗئوری »ﻋﻘﺐ نشينﯽ«
امکان به دست آوردن آزادی و دموکراسﯽ
در کادر رژيم موجود ،سﺘودن »انﻘﻼبات
شاهانه« ،ﺗئوری »ﺗﻘدم صلح بر اسﺘﻘﻼل
ملﯽ و بنابراين اﺗخاذ ﺗاکﺘيک راه مﺴالمت
آميز انﻘﻼب« ،ﺗئوری »نيل به اسﺘﻘﻼل و
آزادی ازراه کمکهای اقﺘصادی شوروی«،
ﺗئوری »ساﺧﺘمان سوسياليﺴم با دست
طبﻘات و قشرهای غير از طبﻘه کارگر)و
ﻻبد با دست طبﻘات حاکمه کنونﯽ( و نظائر
اينها ،مظاهری از اين ﺧﻂ مشﯽ است .به
طور ﺧﻼصه ﺧﻂ مشﯽ مبﺘنﯽ بر
»همزيﺴﺘﯽ مﺴالمت آميز« و »گذار
مﺴالمت آميز« ،ﺧﻂ مشﯽ است ضد انﻘﻼبﯽ
و ارﺗجاﻋﯽ که به هيچ وجه با واقعيت
کنونﯽ جامعه بشری ،جامعهای که در ﺗمام
زوايا و گوشه های آن نيروهای انﻘﻼبﯽ
بپاﺧاسﺘه و برای آزادی و اسﺘﻘﻼل ملﯽ و
سوسياليﺴم مﯽجنگند ،سازگار نيﺴت .اين
ﺧﻂ مشﯽ ،مشﯽ رويزيونيﺴم با امپرياليﺴم و
ارﺗجاع است .مبارزان راه انﻘﻼب مدت
هاست آن را محکوم ساﺧﺘه و بهدور انداﺧﺘه
اند.
در  ١۴ژوئن  ١٩۶٣يعنﯽ درست در پنج
سال پيش حزب کمونيﺴت چين ﺧﻂ مشﯽ
جنبش کمونيﺴﺘﯽ و مﺴائل مربوط به آن را
در سندی مشﺘمل بر  ٢۵ماده ﺗحت ﻋنوان
»پيشنهادات در باره ﺧﻂ مشﯽ جنبش
کمونيﺴﺘﯽ جهانﯽ« ﺗدوين کرد .اين ﺧﻂ
مشﯽ به درسﺘﯽ مبﺘنﯽ بر دو نشئه اساسﯽ
زير است:
» (١مشﯽ ﻋمومﯽ جنبش جهانﯽ کمونيﺴﺘﯽ
بايد منعکس کننده قوانين ﻋام ﺗکامل ﺗاريخ
جهانﯽ باشد .مبارزه انﻘﻼبﯽ پرولﺘاريا و
ﺧلﻖهای ممالک مخﺘلف از مراحل مخﺘلﻔﯽ
مﯽگذرد و دارای ﺧصايصﯽ است که
مخﺘص به ﺧود… ادامه درصفحه ٧

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاك عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی
ِ
قيد و ﺷرط ترك كنند.
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دو خط مشی...
آنهاست ،ولﯽ اين مبارزه نمﯽﺗواند از دائره
قوانين ﻋام ﺗکامل ﺗاريخ جهانﯽ ﺧارج شود.
مشﯽ ﻋمومﯽ جنبش کمونيﺴﺘﯽ جهانﯽ بايد
سمت اساسﯽ مبارزه انﻘﻼبﯽ را به پرولﺘاريا
و به ملل کشورهای مخﺘلف نشان دهد«.
» (٢ﺗعيين ﺧﻂ مشﯽ ﻋمومﯽ بايد بر اساس
واقعيت موجود در جهان باشد ،از ﺗحليل
طبﻘاﺗﯽ ﺗضادهای اساسﯽ جهان کنونﯽ ناشﯽ
شود و ﻋليه اسﺘراﺗژی جهانﯽ ضد انﻘﻼبﯽ
امپرياليﺴم آمريکا مﺘوجه باشد«.
واقعيت کنونﯽ جهان بيش از هر موقع ديگر
مﺴاﻋد به حال مبارزه انﻘﻼبﯽ است .دنيای
سوسياليﺴم از حدود يک کشور واحد فرا
رفﺘه ،اکنون يک رشﺘه از کشورها را در
آسيا و اروپا و آمريکای ﻻﺗين در بر مﯽ-
گيرد .اين کشورها با سرﻋت رشد مﯽيابند و
هر روز نيروی بيشﺘری مﯽگيرند .رشد
نيروی مادی و معنوی کشورهای
سوسياليﺴﺘﯽ و مبارزه مداوم آنها ﻋليه
امپرياليﺴم و ارﺗجاع و پشﺘيبانﯽ بﯽ قيد و
شرط آنها از جنبشهای آزادی بخش منطﻘه
ﺗوفانها ،اين کشورها را به صورت يکﯽ از
دو جريان بزرگ ﺗاريخﯽ ﻋصر ما در
مﯽآورد که جريان ديگر آن جنبش انﻘﻼبﯽ
ملﯽ و دموکراﺗيک منطﻘه ﺗوفان هاست.
امواج مبارزه انﻘﻼبﯽ ﻋليه امپرياليﺴم و
نوکران پﺴت و فرومايه آن سراسر منطﻘه
ﺗوفان ها را فرا گرفﺘه است و بر پيکر
امپرياليﺴم و به ويژه امپرياليﺴم آمريکا
ضربات مهلکﯽ وارد مﯽآورد.
ويﺘنام قهرمان در جبهه مﻘدم اين مبارزه و
الهام بخش و سرمشﻖ ديگر مبارزان انﻘﻼبﯽ
است .در کشورهای امپرياليﺴﺘﯽ مبارزه
طبﻘه کارگر ﻋليه انحصارها شدت مﯽيابد،
احزاب مارکﺴيﺴﺘﯽ-لنينيﺴﺘﯽ که به ﺗازگﯽ
در اين کشورها پديد آمده و رشد مﯽکنند در
پيشاپيش اين مبارزه قرار گرفﺘه و آن را
رهبری مﯽنمايند .در ﺗاريخ هيچ گاه مبارزه
ﺧلﻖ با امپرياليﺴم و نوکران دست نشانده آن
به اندازه امروز دامنه دار نبوده است،
هيچگاه سطح آگاهﯽ سياسﯽ ﺗودههای مردم
در سطح کنونﯽ قرار نداشﺘه است .نيروی
امپرياليﺴم و ارﺗجاع که پس از جنگ دوم
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جهانﯽ ﺗضعيف شده ،بر اثر مبارزه ﺧلﻖها
دسﺘخوش ﺗزلزل بيشﺘر و بيشﺘری مﯽگردد.
امپرياليﺴم آمريکا سرکرده نيروهای
امپرياليﺴﺘﯽ و ارﺗجاﻋﯽ گرفﺘار ﺗضادهای
بﺴياری است که هر روز نيروی آن را
بيشﺘر ﺗحليل مﯽبرد .به اين ﺗرﺗيﺐ اوضاع و
احوال جهان در مجموع ﺧود به سود
نيروهای انﻘﻼب ،به سود مبارزه انﻘﻼبﯽ
است .مشﯽ ﻋمومﯽ جنبش کمونيﺴﺘﯽ که از
طرف حزب کمونيﺴت چين ﺗدوين شده در
انطباق با واقعيت جهان و بر اساس ﺗحليل
طبﻘاﺗﯽ جامعه معاصر است.
اين مشﯽ ﻋمومﯽ ﻋبارت است از اﺗحاد
کشورهای سوسياليﺴﺘﯽ و اﺗحاد پرولﺘرهای
همه کشورها ،اﺗحاد همه پرولﺘرهای جهان
با ﺧلﻖهای اسير و محروم و بر اساس اين
اﺗحاد ﺗشکيل جبهه وسيع مبارزه ﻋليه
امپرياليﺴم و نيروهای ارﺗجاﻋﯽ به ﺧاطر
پيروزی کامل انﻘﻼب پرولﺘاريائﯽ جهانﯽ و
ايجاد جهان نوين ،جهانﯽ بدون امپرياليﺴم،
بدون سرمايهداری ،بدون اسﺘثمار.
»اين مشﯽ ﻋمومﯽ ﻋبارت است از مشﯽ
ايجاد جبهه واحد وسيع مبارزه ﻋليه
امپرياليﺴم و نيروهای ارﺗجاﻋﯽ که ﺗحت
سرکردگﯽ اياﻻت مﺘحده آمريکا هﺴﺘند.
هﺴﺘه اساسﯽ اين جبهه اردوگاه سوسياليﺴﺘﯽ
و پرولﺘاريای جهانﯽ است .اين مشﯽ
ﻋمومﯽ ﻋبارت است از مشﯽ بﺴيج
جﺴورانه ﺗودهها ،افزايش نيروهای انﻘﻼبﯽ،
جلﺐ نيروهای بينابينﯽ و منﻔرد ساﺧﺘن
نيروهای ارﺗجاﻋﯽ«.
بر اساس اين مشﯽ ﻋمومﯽ احزاب
مارکﺴيﺴت-لنينيﺴت مشﯽ و سياست
مشخص ﺧود را ﺗنظيم مﯽنمايند و »هنگام
ﺗنظيم مشﯽ و سياست مشخص برای
کشورهای ﺧود مراﻋات اصل در آميخﺘن
حﻘيﻘت ﻋام مارکﺴيﺴم-لنينيﺴم را با پراﺗيک
مشخص انﻘﻼب و ساﺧﺘمان در کشورهای
ﺧود از نظر دور نمﯽ دارند« .از اين رو
وظيﻔه حزب پرولﺘری آنﺴت که برپايه
ﺗئوری مارکﺴيﺴم-لنينيﺴم ،شرايﻂ ﺗاريخﯽ
مشخص کشور ﺧود را بررسﯽ کند،
اسﺘراﺗژی و ﺗاکﺘيک صحيح و مناسبﯽ
برگزيند و ﺗودههای مردم را به سوی انﻘﻼب

رهنمون گردد.
ﺗوفان
مارکﺴيﺴﺘﯽ-لنينيﺴﺘﯽ
سازمان
براساس اين مشﯽ ﻋمومﯽ و بررسﯽ جامعه
ايران ،مشﯽ ﺧود را در سندی ﺗحت ﻋنوان
»وظايف مبرم و فوری مارکﺴيﺴت-
لنينيﺴتهای ايران« ﺗعيين کرده است .اين
مشﯽ را مﯽﺗوان چنين ﺧﻼصه کرد :اﺗحاد
طبﻘه کارگر ايران با ﺗودههای دهﻘانﯽ و بر
اساس اين اﺗحاد ﺗشکيل جبهه وسيع
دموکراﺗيک ملﯽ به رهبری طبﻘه کارگر
ﻋليه حکومت ضد ملﯽ و ضد دموکراﺗيک
ايران به سرکردگﯽ شاه و ﻋليه حاميان
امپرياليﺴت آن ،به ﺧاطر اسﺘﻘرار حکومت
دموکراسﯽ نوين و پيشرفت به سوی
سوسياليﺴم.
پيروی از اين مشﯽ فﻘﻂ در صورﺗﯽ ممکن
است که حزب مارکﺴيﺴﺘﯽ -لنينيﺴﺘﯽ طبﻘه
کارگر در صحنه ايران بوجود آيد ،بدون
چنين حزبﯽ اين ﺧﻂ مشﯽ همچنان بر روی
کاغذ باقﯽ مﯽماند .از اين رو است که
سازمان مارکﺴيﺴﺘﯽ -لنينيﺴﺘﯽ ﺗوفان در
درجه اول وظيﻔه مبرم و فوری احياء حزب
طبﻘه کارگر ايران را در برابر ﺧويش
گذارده و انجام آن را وجهه همت ﺧويش
قرار داده است".
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انضمام "بﻠنديهای جوﻻن"
توسط صهيونيسم؛ نقض
بیﺷرمانه موازين جهانی
دولت صهيونيﺴﺘﯽ اسرائيل بلنديهای جوﻻن
را که در ﺗجاوز سال  ١٩۶٧اشغال کرده
بود ضميمه ﺧاک ﺧودش کرد .اين اقدام
دولت اسرائيل با حمايت آشکار دولت
آمريکا صورت گرفت.
دونالد ﺗرامپ در روز دوشنبه در حضور
نﺘانياهو فرمانﯽ را امضاء کرد که به موجﺐ
آن "بلنديهای جوﻻن" که بخش اشغال شده
ﺧاک سوريه است به ﻋنوان ﺧاک اسرائيل
به رسميت شناﺧﺘه شد .ﺗرامپ از کيﺴه
ﺧليﻔه بخشيد و بخشﯽ از ﺧاک سوريه را به
صهيونيﺴم اسرائيل ﺗﻘديم کرد .مﺘعاقﺐ آن
دولت سوريه ﺧواهان نشﺴت اضطراری
شورای امنيت سازمان ملل شد که در اين
شورا سياست آمريکا نﺴبت به اشغال
"بلنديهای جوﻻن" رد گرديد .همزمان با اين
وضعيت دولت اسرائيل برای اينکه گردن-
کلﻔﺘﯽ و گردنکشﯽ ﺧود را به رخ جهانيان
بکشاند با نيروی هوائﯽ ﺧويش بطور
غيرقانونﯽ برای ...ادامه در صفحه ٤
نشانﯽ پﺴت الکﺘرونيکﯽ
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مقدمه
مﻘالهای را که در زير مطالعه مﯽکنيد در ارديبهشت ماه  ١٣۴۶در شماره  ٩نشريه ﺗوفان
ارگان سازمان مارکﺴيﺴﺘﯽ لنينيﺴﺘﯽ ﺗوفان منﺘشر شده است .اهميت اين مﻘاله در آن است که
نظريات رويزيونيﺴﺘﯽ و نﻘش سازمان م-ل ﺗوفان در افشاء آنها را روشن مﯽکند .در آن
ﺗاريخ جنبش کمونيﺴﺘﯽ ايران که از سﻘوط شوروی گيج شده بود ،هنوز مضمون نظريات
ارﺗجاﻋﯽ ﺧروشچف را نمﯽدانﺴت و نمﯽفهميد .حزب رويزيونيﺴﺘﯽ ﺗوده ايران از اين
ﺗزهای ضدانﻘﻼبﯽ ﺧروشچف شامل سه نظريه "همزيﺴﺘﯽ مﺴالمتآميز؛ گذار مﺴالمتآميز و
مﺴابﻘه مﺴالمتآميز" با قاطعيت ضدانﻘﻼبﯽ دفاع مﯽکرد و به اين مﻔاهيم ضدانﻘﻼبﯽ و
ارﺗجاﻋﯽ؛ مﻘوﻻت رويزيونيﺴﺘﯽ ديگری نظير "حزب ﺗمام ﺧلﻖ" و "دولت ﺗمام ﺧلﻖ" را نيز
مﯽافزود .سراپای مجﻼت دنيا و نشريه نامه مردم مملو از اين نظريات ضدکمونيﺴﺘﯽ و
حمايت از رويزيونيﺴم ﺧروشچﻔﯽ در جنبش کمونيﺴﺘﯽ بود .حمله به اﻋﺘبار و محبوبيت
اسﺘالين آغاز اين ﺧرابکاری محﺴوب مﯽشد که با اﺗهامات شرمآور ﺧروشچف و دروغهايش
نﺴبت به شخصيت اسﺘالين؛ ﺗجاوز به سوسياليﺴم و نﻔﯽ دسﺘآوردهای آن آغاز گشت .حزب
رويزيونيﺴﺘﯽ ﺗوده ايران در ﺗمام اين دوران سخنگوی ﺧروشچف ﺧائن و رذل در جنبش
کمونيﺴﺘﯽ ايران بود .سازمان م -ل ﺗوفان رسالت افشاء رويزيونيﺴم در ايران را به ﻋهده
داشت و اين وظيﻔه را با ايمان به انجام رسانيد .ﺗکامل دولت بورژوائﯽ رويزيونيﺴﺘﯽ به
سوسيال امپرياليﺴم شوروی؛ همدست امپرياليﺴم آمريکا و فروپاشﯽ اين سوسيال امپرياليﺴم
در "مﺴابﻘه مﺴالمتآميز" در رقابت با آمريکا ،سﻘوط حزب ﺗوده ايران را که روزی مايه
افﺘخار طبﻘه کارگر ايران بود به منجﻼب رويزيونيﺴم ،نزديکﯽ با رژيم پهلوی و سپس رژيم
جمهوری اسﻼمﯽ به همراه آورد .حزب ﺗوده ايران نوکرمآب به دنبال روسها رفت و به امر
نﻘﻼب در ايران ﺧيانت نمود .هﺴﺘند هنوز افراد و گروههای آرمانپرست و دوسﺘان
سوسياليﺴم که هضم اين مﺴايل برايشان مشکل است و در سرگيجهگﯽ آن دوران سير مﯽ-
کنند .ولﯽ بدون شناﺧت و مبارزه با روزيوينﺴم و ﺗاثيراﺗش در دولت شوروی و ديکﺘاﺗوری
پرولﺘاريا و ساﺧﺘمان سوسياليﺴم؛ امکان ندارد اين سردرگمﯽ پايان بپذيرد .امروز مﺴئوليت
انﻘﻼبﯽ و کمونيﺴﺘﯽ حکم مﯽکند از ﻋﻼئﻖ و احﺴاسات قابل فهم ولﯽ غيرکمونيﺴﺘﯽ دست
برداريم و صﻔوف واحد حزب طبﻘه کارگر ايران را ﺗﻘويت کنيم .مﻘاله زير ﺗاريخﯽ از اين
مبارزه است که هنوز بعد از بيش از نيم قرن ادامه دارد.
"اسﺘالين بزرگ از همان نخﺴﺘين سالهای پس از انﻘﻼب اکﺘبر بر آن بود که کار انﻘﻼب ،به
پيروزی انﻘﻼب سوسياليﺴﺘﯽ در اﺗحاد شوروی ﺧاﺗمه نمﯽ يابد ،بلکه وارد مرحله جديدی مﯽ
شود ،مرحله انﻘﻼب در مﻘياس جهانﯽ ،به منظور نابودی امپرياليﺴم و پيروزی سوسياليﺴم از
طريﻖ اﺗحاد انﻘﻼب پرولﺘاريائﯽ با جنبش آزادی بخش کشورهای مﺴﺘعمره و نيمه مﺴﺘعمره.
اين به هيچ وجه به معنﯽ »ﺗازاندن« انﻘﻼب نبود ،به اين معنﯽ نبود که بايد بيدرنگ از راه
جنگ به اين منظور نائل آمد .به معنﯽ صدور انﻘﻼب هم نبود و نمﯽﺗوانﺴت باشد ،زيرا
اندکﯽ پس از جنگ جهانﯽ اول ﺗا مدﺗﯽ انﻘﻼب در کشورها در حال فروکش بود .اما به اين
معنﯽ بود که کمونيﺴتها بايد سياست ﺧود را بر اين ﺧﻂ مشﯽ پايه بگذارند و فعاليت ﺧود را
بر اين اساس سازمان دهند .اسﺘالين ﺗا زمانﯽ که در راس حزب کمونيﺴت اﺗحاد شوروی
قرار داشت به اين ﺧﻂ مشﯽ انﻘﻼبﯽ وفادار ماند .با امپرياليﺴم و ارﺗجاع با اسﺘحکام و
قاطعيت مبارزه کرد .به ﺗوده های ﺧلﻖ در مبارزهشان ﻋليه امپرياليﺴم و ارﺗجاع صميمانه
....ادامه در صفحه ۶
کمک رسانيد.

toufan@toufan.org

ﺗارنمای ﺗوفان در شبکه مجازی

www.toufan.org

سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای هرچه رساتر ﺷدن به ياری همه کمونيستهای صديق ،چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما
ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک مالی
برسانيد ،زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها ،هر چند هم که جزيی باﺷند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،
هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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حکومتهای دينی هرگز حقوق انسانها را بهرسميت نمیﺷناسند

