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توفان
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال بيست و يکم
ﺷـماره  ٢٤١فروردين ماه  ١٣٩٩مارس٢٠٢٠

ويروس تاجدار و عمامه-
دار در ايران،
سياسیترين بيماری قرن
ويﺮوس کﺮونا )تاجدار( يک بيماری
ويﺮوسی همهگيﺮی در سﺮاسﺮ جهان
است .شيوع سﺮيع بيماری عفونی به-
تعداد زيادی از افﺮاد در يک دوره
زمانی کوتاه ،نشانه خطﺮ اين بيماری
است .نام اين بيماری از واژه ﻻتين
کﺮون بهمعنی تاج میآيد زيﺮا ويﺮوس
آن بهتاج خﺮوس شباهت دارد .اما اين
ويﺮوس از زمانيکه بهايﺮان رسيده ،به
ويﺮوس عمامهدار بدل شده است.
در اين مقاله آهنگ آن نداريم که در
مورد خطﺮات اين بيماری ،روشهای
پيشگيﺮی و يا معالجه آن بهنويسيم .اين
وظيفه را کارشناسان بهعهده میگيﺮند.
ولی حزب ما در اين مورد بهتحليل
موارد ديگﺮی که جنبه سياسی و
اجتماعی دارد اشاره میکند و شايد
به شود اين بيماری ويﺮوس تاجدار را
سياسیتﺮين بيماری قﺮن بهناميم.
در مبارزه با اين ويﺮوس نيز فورا
مﺮزبندیهای سياسی روشن شد .در
عﺮصه جهانی ممالک امپﺮيالستی
غﺮب و دشمنان امپﺮياليسم نوخاسته
چــين صفبندی کﺮدند و سيل تبليغاتی
ضدچينی تا حد نژادپﺮستانه در همه جا
دامن زده شد .اقليت چينی در همه جا
مورد تهديد و ضﺮب و جﺮح قﺮار
گﺮفت .رسانههای گﺮوهی امپﺮياليسم
غﺮب راه افتادند و با نمايش بﺮنامههای
تلويزيونی با انگيزه دروغگوئی و
شستشوی مغزی بهجای اينکه اقدامی
بﺮای مقابله با اين بيماری بهکنند و به
جان ...ادامه در صفحه ٢
نجات ِ

پرولتاريای بیوطن رويائی بيش نيست
از مارکس عليه مارکس
ما بارها اين مبحث را گشودهايم و نادرستی آن را عيان ساختهايم .بهنﻈﺮ میآيد که اشاره مجدد به-
آن بازهم ضﺮوری است .اين موجود عجيبالخلقه يعنی پﺮولتاريائی که گويا وطن ندارد ،ساخته
شدهی ذهن روشنفکﺮان خيالباف خﺮدهبورژوازی است و استناد نابهجائی بهجمله مشهور مارکس
و انگلس در کتاب "مانيفست حزب کمونيست" است .آنان میگويند" :کارگﺮان ميهن ندارند" .ولی
آنارشيستها و منحﺮفان ما آن را از متن اصلی خارج کﺮده و يا از فﺮط عجله و فﺮاموشکاری -و
شايد نيز گﺮسنگی -بقيه متن را در فﺮاموشخانه ذهن خويش – و يا معده خود – فﺮوبﺮدهاند.
مارکس و انگلس يک جمله قبل از آن چنين میگويند" :و نيز کمونيستها را سﺮزنش میکنند که
میخواهند ميهن و مليت را ملغی سازند .کارگﺮان ميهن ندارند .کسی نمیتواند از آنها چيزی را
که ندارند بگيﺮد) .تکيه از ماست( .زيﺮا پﺮولتاريا بايد قبل از هﺮ چيز سيادت سياسی را بهکﻒ
آورد و بهمقام يک طبقه ملی ارتقاء يابد".
بهخوبی روشن است که وظيفه پﺮولتاريا نهماندن در خﻼءی بیوطنی است ،بلکه در همان وطنی
که او قبﻼ دارد و بورژوازی از وی سلب مالکيت کﺮده و "مليت" را از او ربوده است ،بايد باقی
بهماند تا با مبارزه طبقاتی خويش قادر شود بهطبقه حاکمه يعنی طبقهای در سطح ملی بدل شود.
چگونه و در کجا میتواند پﺮولتاريا "سيادت سياسی را بهکﻒ آورد و بهمقام يک طبقه ملی ارتقاء
يابد".؟
بﺮای هﺮ انسانی که عقل خود را نباخته است ،قابل تصور است که در بیوطنی ،در هوا و آسمان
و يا در خﻼء نمیتوان مبارزه اجتماعی و طبقاتی نمود .آنچه در دستﺮس پﺮولتارياست همان
ارتباطات عينی او با دنيای دورو بﺮش ،يعنی روابط اجتماعی ،خانوادگی ،فﺮهنگی و سياسی
است که وی در وطن ربوده شدهاش در حداقل موجود ،داراست .غافﻼن فﺮيب خورده و
آنارشيستهای خودباخته ،افسانه درگوش پﺮولتاريا میخوانند تا شايد او را بهخواب غفلت
بياندازند .مارکس و انگلس در همان کتاب در بخش قبل مینويسند" :مبارزه پﺮولتاريا بﺮضد
بورژوازی در آغاز ،اگﺮ از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد ،از لحاظ شکل و صورت ملی
است .پﺮولتاريای هﺮکشوری طبيعتا در ابتدای امﺮ بايد کار را با ...ادامه در صفحه ٣

کشتار پناهجويان ديگر ضدبشری نيست
رجب طيب اردوغان اتحاديه اروپا را تهديد کﺮد چنانچه بهخواستهای توسعهطلبانه وی تن در
ندهند ،سيل پناهندگان و در واقع بیپناهان را بهعنوان عامل فشار سياسی بهسمت اروپا سﺮازيﺮ
میکند تا بهخواستهای خويش دستيابد .وی بهوعده خود عمل کﺮد و از جان پناهجويان مايه گذارد
و آنها را به ُمهﺮه سياست پانتﺮکيسم خود در منطقه بدل نمود .جان انسان پناهجو ،سﺮگﺮدان ،بی-
پناه ،آواره و قﺮبانی تجاوزات امپﺮياليستی و بيﺮحمی سﺮمايهداری بﺮای اين ممالک سﺮمايهداری
استعمارگﺮ دنيا کوچکتﺮين ارزشی ندارد و ملعبه دست آنان قﺮار میگيﺮد .هﺮ کس بﺮ
غارتگﺮ و
ِ
اساس منافع روز خود بهمعامله بﺮ سﺮ آن دست میزند تا بهمنافع لحﻈهای خود بﺮسد و آنوقت
ديوار فﺮاموشی را بهکهکشان میکشد .آنها از وجود اين انسانها تنها بﺮای مقاصد و نيات شوم
سياسی خود و تحقق اين منافع سوءاستفاده میکنند و زمانی که وجودشان در عﺮصه شطﺮنج
سياسی جهان فاقد ارزش شد ،مانند تفاله آنها را بهدست سﺮنوشت خويش رها کﺮده و سﺮبهنيست
مینمايند .اين آوارگان تا ديﺮوز بهعنوان "قﺮبانيان بشار اسد"" ،قﺮبانيان گاز سمی"" ،قﺮبانيان
بمبهای روسی و سوری" که بايد بهعنوان انسان مورد تﺮحم و پشتيبانی جامعه جهانی قﺮار
ساختگی آنها
بشﺮ"
گيﺮند ،در مطبوعات غﺮب مورد "حمايت" بودند و سازمانهای "حقوق ِ
ِ
بﺮايشان سينه د ّرانده و اشک تمساح میافشاندند که به هزاران دليل بايد آنها را از دست "مستبد
خونﺮيزی چون بشاراسد نجات داد" .اين انسانها تا ديﺮوز ،تا زمانيکه تاريخ مصﺮف سياسیشان
بهانتها نﺮسيده بود ،انسانهای واﻻ و پﺮ احساس محسوب میشدند که چهﺮههای گﺮيانشان،
صفحات سيمای تبليغاتی غﺮب را هﺮ شب پﺮ میکﺮد .بﺮای آنها ،داستانهای پﺮسﺮنوشت و افسانه-
های تبليغاتی بهممیبافتند و هﺮ روز و هﺮ شب بﺮای بيماران مزمن عادت کﺮده بهبﺮنامههای
دروغين تبليغاتی تلويزيونی ،اخبار مناسب روز سﺮهم میکﺮدند تا مغز انسانها بيشتﺮ از حد مجاز
نيانديشد .حال همان قﺮبانيان "بمبها و گازهای سمی" که از دست "قساوت و خونﺮيزی بشار اسد"
فﺮار کﺮده و به دامان دايههای مهﺮبانتﺮ از مادر در اروپا پناه آوردهاند ،با بمبهای تبليغاتی و
نفﺮتانگيز اسﻼمهﺮاسی و خارجیستيزی آنها روبﺮو شدهاند .آنها را آدمخوارانی جلوه میدهند که
گويا بﺮای ربودن آسايش اروپائيان ،تجاوز بهزنان آنها در مﺮزهای اروپا صﻒ کشيدهاند .اروپای
انسانهای ...ادامه در صفحه ۴
طبقاتی نژادپﺮست بهروحيه نژادپﺮستی و نفﺮت از
ِ

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

،

شماره  ٢۴١فﺮوردين ماه ١٣٩٩

ويروس تاجدار و عمامهدار...
مﺮدم کشورشان بهپﺮدازند هجوم تبليغاتی
نسبت بهچين و کاﻻهای چينی و پشتکار و
زرنگی چينی را آغاز نمودند .آنها که از
موفقيتهای چين در مهار اين بيماری نه
تنها بهحيﺮت بلکه بهوحشت افتاده بودند،
"آخوندهای" کﺮاواتی خود را در نمازهای
تمام هفته خود ،راه انداختند تا از استبداد
چينیها سخن بهگويند که موفقيت کشور
چين در مبارزه با اين بيماری ناشی از
نقض حقوق انسانها ،اعمال زور و
ديکتاتوری و پنهان کﺮدن آمار بيماران و
درگذشتگان از بيماری است .اين تبليغات
امپﺮياليسم غﺮب سﺮپوشی بﺮ سهلانگاری
دستگاههای ناکارآمد و عدمآمادگی نﻈام
بهداشتی آنها بﺮای مقابله با يک بيماری
همهگيﺮ جهانی بود .آنها فورا چينیها را
"مار خور"" ،خفاشخور" معﺮفی کﺮدند
که گويا بهعلت "جانور خواری" و لوليدن
در کثافت موجب توليد اين بيماری شده و
جهان را بهخطﺮ انداختهاند توگوئی بيماری
جنون گاوی و يا انفلوآنزا از غﺮب نيآمده
است .تبليغات غﺮب بيماریهای ويﺮوسی
شﺮ و خيﺮ" بدل کﺮدند .آنها
را نيز به " ّ
فيلمهای تبليغاتی تهوعآور ضد چينی و
استعماری نشان میدادند که ظاهﺮا با
دروبينهای مخفی از درون بيمارستانهای
چين گﺮفته بودند که نشان میدادند چگونه
بيماران چينی روی زمين دراز کشيده،
فﺮياد میزنند و کسی نيست به وضعيت
آنها رسيدگی کند .آنها نشان میدادند که در
چين بﺮای خوردن ماهی چاقو نيست و
چينیها ماهی بزرگی را روی زمين
انداختهاند ،مانند عصﺮ حجﺮ با سنگ،
ماهی را تکه تکه میکنند و میخورند .با
تبليغات رسانههای دروغپﺮداز و نژاد
ت غﺮبی ،منشاء بيماری روشن شده
پﺮس ِ
بود .وقتی ناچار شدند از ساختن بيمارستان
چند هزار نفﺮه در چين بهمدت ده روز
صحبت کنند و يا ناچار گشتند روشهای
مبارزه با بيماری و سازماندهی مﺮاکز
قﺮنطينه و حمايت از مﺮدم و توجه به-
بهداشت عمومی را نشان دهند ،دهان
دروغگويان بسته شد .آنها حتی به آن
علَم
جوانک جاسوسی که در هنگکنگ َ
کﺮده بودند و وی را بهاروپا آوردند تا از
بقاء استعمار انگلستان در هنگکنگ دفاع
چين
کند متوسل شدند ،تا مدعی شوند
ِ
مادر ،کوچکتﺮين کمک درمانی و داروئی
بههنگ کنگ نمیکند و وی يعنی اين
جوانک جاسوس مجبور شده کمکهای
درمانی "بشﺮدوستان" غﺮبی را بهپذيﺮد و
وسايل درمانی از آنها دريافت کند .پﺮده-
های تلويزيون از اين بستهها پﺮشده بود و
خطﺮ ريزش آن بهدرون اطاقها وجود
داشت .هوچی بازی در اوج خودش بود.
دليل اين امﺮ روشن است .نه تنها غﺮب
چين را رقيب اقتصادی قدرتمند خويش

توفان ارگان مﺮکزی حزب کار ايﺮان

میبيند بلکه از قدرت سياسی و توانائی-
های بيش از يک ميليارد انسان فعال در
هﺮاس است .نﻈام سﺮمايهداری قدرتمند
دولتی چين بهصورت متمﺮکز در مقابل
نئوليبﺮالی
سﺮمايهداری
سياستهای
امپﺮياليسم غﺮب قﺮار گﺮفته است که
ناکارآمدی خود را در مقابله با بحﺮان
کنونی بهبهتﺮين وجهی بهنمايش گذارده
است .نخست اينکه تبليغات فﺮهنگ
فﺮدگﺮائی و اندوويدوآليستی و به-
خودانديشی وضعيتی در اروپا بهوجود
آورده که هﺮ کس بهفکﺮ خويش است و
بﺮای خﺮيد آذوقه و وسايل ضدعفونی به
فﺮوشگاهها هجوم آورده و موجب کمبود
ارزاق عمومی و بهداشتی شده است.
روحيه همبستگی ملی بﺮای مقابله با
بحﺮان بهجنگ تن بهتن که فﺮهنگ دنيای
کثيﻒ امپﺮياليسم است بدل شده است .در
کنار آن سياست اقتصادی نئوليبﺮالی بهآنجا
منجﺮ شده است که بﺮای صﺮفهجوئی در
هزينه انبارداری نهمواد غذائی و نهداروئی
انبار نشده است و بعد از توليد فورا به
بخش توزيع منتقل شده و هزينه انبار داری
حذف میشود و حاﻻ اين شيوه ايجاد سود
حداکثﺮ بﺮای رقابت بهتﺮ به فاجعهای در
تامين مواد بهداشتی و غذائی مﺮدم بدل
شده است .مواد بهداشتی را در بيمارستانها
میدزدند بهطوريکه پليس ناچار شده بﺮای
تعقيب دزدان بهميدان آيد .ماسک و
لباسهای ضد ميکﺮوب بهاندازه کافی در
بازار نيست .دارو بهاندازه کافی در بازار
نيست زيﺮا بﺮای ارزان تمام شدن بهای
دارو آنها را در چين و هند توليد میکنند و
با خوابيدن چﺮخهای توليد در چين کمبود
داروهای حياتی در بازارهای اروپا بهچشم
میخورد و اين وضعيت محصول سياست
اقتصادی نئوليبﺮالی است که سﺮمايهداری
غﺮب بﺮای کتمان اين واقعيات جهات
حمله خويش را بﺮ روی دولت چين
متمﺮکز کﺮده است .خطﺮی که دنيا را از
نﻈﺮ واگيﺮی اين ويﺮوس تاجدار تهديد
میکند در چين نيست در آمﺮيکاست که با
نابودی بيمهی درمانی
سياست نئوليبﺮالی و
ِ
بﺮای مﺮدم آمﺮيکا ،ميليون ها شهﺮوند اين
کشوراز نﻈﺮ مالی توانائی آنﺮا ندارند که
مخارج حقالزحمه پزشک و آزمايشهای
ﻻزم پزشکی را بهپﺮدازند .آنها اساسا به
پزشک و بيمارستان در زمان بيماری
مﺮاجعه نمیکنند و لذا آمار قابل استنادی
نيز در دست نيست و کسی از تعداد
بيماران و مﺮگ وميﺮ در آمﺮيکا خبﺮ
ندارد .همهگيﺮی اين بيماری در آمﺮيکا که
با دروغگوئی و پنهانکاری و کنتﺮل
معاون تﺮامپ و دو نفﺮ آدم غيﺮخبﺮه و
بیاطﻼع ديگﺮ آغاز شده است ،بمبی را
در نﻈام درمانی آمﺮيکا منفجﺮ خواهد کﺮد
که بﺮای مﺮدم آمﺮيکا فاجعه بهبار می-
آورد .در کشوری که معيار همه چيز و

صفحه ٢

همه ارزشها پول است حيات انسانها به
وضع جيب آنها ربط پيدا میکند.
امپﺮياليسم غﺮب از ويﺮوس تاجدار
ابزاری ساخته است تا مغز انسانها را
ويﺮوسی کند و ويﺮوس توحش سﺮمايه-
داری را پنهان نمايد .هﺮانسانی که جان
بهدهد بايد آنﺮا بهحساب سﺮمايهداری و
سياست اقتصادی نئوليبﺮالی و ضد بشﺮی
آنها گذارد.
در ايﺮان نيز وضع بهتﺮ نيست .هجوم
ويﺮوس تاجدار با هجوم ويﺮوس عمامهدار
روبﺮو شد .آخوندها نخست بهطور کلی
منکﺮ وجود اين ويﺮوس در ايﺮان شدند و
سپس تﻼش کﺮدند بنا بﺮ مصالح سياسی
روز که به حضور مﺮدم در صحنه نياز
داشتند و يا به پول زوار قبﺮ معصومه و
حﺮم امام رضا و سايﺮ ائمه اطهار نياز
دارند ،نام قﺮنطينه را نيز بﺮزبان نيآوردند
مشتی آخوند خﺮافاتی و ضد علم بهمﺮدم
توصيه کﺮدند که تقاضای شفا از امامان
بکنند و دعاهای مخصوصی را بﺮزبان
جاری ساخته و زمزمه کنند .مﺮتجعتﺮين
آنها بهاحاديث متوسل شدند تا اهميت
"کيفيت" "آنتی بيوتيکی ويﺮوسی" دعاهای
مذهبی را بهرخ مﺮدم در درمان بيماری
بکشند .سيمای رسمی جمهوری اسﻼمی
بهوضع شﺮمآوری اين خﺮافات قﺮون
وسطی ی و جعلياتی را که مﺮدم در کوچه
و بازار به سخﺮه گﺮفته اند ،بهعنوان
آخﺮين کﻼم علم بيان میداشت .ولی گﺮز
سخت واقعيت آنچنان بﺮسﺮ عمامه اين
مﺮتجعان کوفت که ناچار شدند همه اماکن
مقدس و مقابﺮ آنها را با الکل زکﺮيای
رازی ضدعفونی کنند .آخوندهای مکتبی و
بیسواد نشان دادند که از آنها فقط وفاداری
بهنﻈام بﺮمیآيد و نه ممارست و کياست
در مديﺮيت بحﺮان .آنها در فساد و دزدی
مديﺮان ارشدی هستند ولی در زمانی که
بيماری همهگيﺮ در جامعه ايﺮان آمده است
بايد آنها را نيز ضدعفونی کﺮد تا ايﺮان از
خطﺮ آلودگی نجات پيدا کند .هﺮ ايﺮانی که
جان بهبازد مسئوليتش بهعهده مديﺮيت
بحﺮان در جمهوری اسﻼمی و تقليد از
سياست بزرگ غارتگﺮانه نئوليبﺮالی
امپﺮياليستی در ايﺮان است.
در کنار اين وضعيت ايﺮانيان خودفﺮوخته
کثيفتﺮين نقش را بازی میکنند .آنها از
اينکه در ايﺮان ويﺮوس تاجدار آمده است
مسﺮورند و خوشحالی میکنند و کثيفتﺮين
دروغها و شايعات را در فضای مجازی
پخش مینمايند تا شايد بتوانند وضع را
بدتﺮ از اين که هست بدل کنند .آنها از هيچ
روش جنايتکارانه و خائنانهای که
تصورش بﺮای هموطنان ما مقدور نيست
ابا ندارند .دشمنی اين خودفﺮوختهها که
هنوز هم هوادار تحﺮيم ايﺮان هستند و
آرزو میکنند تا داروئی بهايﺮان نﺮسد ،تا
بهحدی است که ...ادامه در صفحه ٣
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ويروس تاجدار و عمامهدار...
آرزوی ويﺮانی و نابودی ايﺮان و ايﺮانی
را دارند ،تا آخوندها نيز نابود شده و
آمﺮيکائیها و نتانياهو در ايﺮان بﺮ سﺮکار
آيند .آنها نقش قاطع امپﺮياليسم آمﺮيکا را
در تﺮوريسم دولتی و تﺮور مقامات
ايﺮانی ،در جلوگيﺮی از رسيدن دارو و
غذا بهايﺮان ،با هوچیگﺮی نفی میکنند و
بﺮای مانور اخيﺮ تﺮامپ که میخواست
موذيانه ارسال بسته هدايای ناچيز
آمﺮيکائی ،شامل مواد غذائی و داروئی به-
ايﺮان را بهعنوان کمکهای عاجل انسانی
با تبليغات فﺮاوان جابزند ،با فﺮومايگی
کﻒ میزنند .در حاليکه تحﺮيمها هنوز
بﺮضد مﺮدم ايﺮان پا بﺮجاست و آمﺮيکا
مانع میشود حتی سازمان ملل در اين
دوره بحﺮانی به ايﺮان کمکهای داروئی و
انسانی بﺮساند .خوشبختانه حکومت ايﺮان
اين رياکاری امپﺮياليسم آمﺮيکا را که ٨٠
ميليون را بهمﺮگ محکوم کﺮده و می-
خواهد به چند هزار نفﺮ لقمه ناچيزی دهد
تا چهﺮه کثيﻒ جنايتکارش پوشيده بماند
بﺮمﻼ کﺮد .همه ايﺮانيان مزدور و
خودفﺮوختهای که از بﺮوز و شيوع اين
بيماری در ايﺮان خوشحالند و به جعل
اخبار و اکاذيب و ايجاد تشنج ،تزلزل و
ناآرامی مشغولند در جبهه اين
جنايتکارانند .شاهاللهی و مجاهد دو نيﺮوی
متحد و مﺮتجع اين ويﺮوس تاجدار در
ايﺮانند.

*****
پرلتاريای بیوطن رويائی بيش...
بورژوازی کشور خود يکسﺮه نمايد ".آيا
میتوان از اين روشنتﺮ تحﺮيﻒ اين
حضﺮات را نشان داد که بهعيان با سﻼح
مارکس بهجنگ خود مارکس میروند تا
شايد بﺮ چهﺮه بیآبﺮوی خود نقابی
دروغين از مارکسيسم بياويزند؟ )نقل قول-
ها همگی از کتاب "مانيفست حزب
کمونيست" اثﺮ کارل مارکس و فﺮيدريش
انگلس – اداره نشﺮيات زبانهای خارجی
پکن  ١٩٧٢آورده شده است(.
در سالهای قبل از جنگ اول بينالمللی،
مسئله جنگ و چگونگی بﺮخورد بهآن ،به-
ويژه در ارتباط با "دفاع از ميهن" و يا
"بیوطنی پﺮولتاريا" يا بهعبارت ديگﺮ
جنگ مﺮتجعين با هم و يا مسئله ميهن-
پﺮستی )پاتﺮيوتيسم  (Patriotismusبين
جناحهای گوناگون سوسيالدموکﺮاسی
اروپا )عمدتا آلمان و کمی هم فﺮانسه(
مطﺮح بود و بهمﺮور زمان حاد گشت.
گﺮوهی از رهبﺮان سوسيالدموکﺮاسی
آلمان و بهويژه گئورگ فن فلمارس
) (Georg von Vollmarsتحت استدﻻل
بهظاهﺮ چپ مبنی بﺮآن که جنگ نتيجه
ضﺮوری و اجتناب ناپذيﺮ تکامل سﺮمايه-

توفان ارگان مﺮکزی حزب کار ايﺮان

داری است ،بﺮآن بودند ،چنانچه جنگی
شﺮوع شد وظيفه اساسی سوسيال-
دموکﺮاتها منوط میگﺮدد بهدفاع از
ميهن) .توجه داشته باشيم که در همه اين
بحثها مسئله بﺮ سﺮ جنگهای بين
امپﺮياليستها و سﺮمايهداران است و نه-
جنگ و حمله امپﺮياليستی بﺮعليه
کشورهای ضعيﻒ و يا وابسته و نيمه-
وابسته( .چﺮا دفاع از ميهن؟ چون بدون
ميهن بﺮای طبقه کارگﺮ همه چيز از دست
رفته است .در اينجا پﺮولتاريا موظﻒ است
که از ميهن بورژوازی دفاع کند و مبارزه
طبقاتی را فدای منافع بورژوازی خودی
سازد.
گﺮوه اندک ديگﺮی از نﻈﺮات گوستاو
هارورز ) (Gustav Harversفﺮانسوی
که از مبلغين بهنام ضد نﻈامیگﺮی
) (Antimilitarismusبود ،دفاع می-
کﺮدند .آنان بﺮآن بودند ،از آن جا که هﺮ
جنگی منافع بخشی از سﺮمايهداران را
بﺮآورد میکند و دعوا و جنگ بين
خودشان است ،بنابﺮاين پﺮولتاريا بهويژه
از آن جا که فاقد ميهن است بايد بﺮعليه هﺮ
نوع جنگی ،در هﺮ حال و زمانی مبارزه
کند .بدينسان آنان طوری وانمود میکﺮدند
که توگوئی سﺮنوشت کشوری که پﺮولتاريا
بههﺮحال قبﻼ در آن زندگی کﺮده و با آن
پيوندی عميق دارد )شايد عميقتﺮ از
بورژوازی حاکم( بﺮای او بیتفاوت است.
شوم
بد نيست اشاره کوتاهی بهسﺮنوشت
ِ
هارورز آنارشيست بيفکنيم که چگونه پس
از جنگ اول بهيک ناسيوناليست ناب و
دوآتشه مبدل گشت.
لنين در جزوه نﻈامیگﺮی ستيزهجو و
تاکتيک ضدجنگی سوسيالدموکﺮاسی
) Der streitbare Militarismus und
die antimilitaristische Taktik der
) (Sozialdemokratieچاپ – ١٩٧۴
جلد  -١۵بنگاه نشﺮياتی ديتس  Dietzدر
صفحات  ١٨٨تا  (١٩١بهاين مسئله و دو
انحﺮاف در جنبش سوسيالدموکﺮاسی
آلمان اشاره میکند .اين دو بيماری از يک
سو دفاع بیچون چﺮا از وطن در زمان
جنگ و از سوی ديگﺮ پاسيويسم و تبليغ
بیوطنیاند ،هم چنانکه در باﻻ اشاره
رفت .لنين پس از اشاره بهجمله مشهور
مارکس مبنی بﺮ "طبقه کارگﺮ ميهن
ندارد ".مینويسد" :ولی از آن )يعنی اين
جمله باﻻ -توفان( چنين نتيجهای نمیتوان
گﺮفت که شﺮايط سياسی ،اجتماعی و
فﺮهنگی محيط مبارزاتی او )يعنی طبقه
کارگﺮ – توفان( بهحساب نمیآيند و نتيجتا
سﺮنوشت کشورش بﺮای او بیتفاوت
است .البته اين سﺮنوشت بﺮای او تنها از
نقطه نﻈﺮ مبارزه طبقاتی وی اهميت دارد
و نه از پاتﺮيوتيسمی که ناشيانه و بیجا از
دهان سوسيالدموکﺮاسی بﺮون آمده است".

صفحه ٣

تاکيد لنين در اين جزوه نهتنها افشای دو
انحﺮاف باﻻ )يعنی شونيسم و ناسيونال
بورژوازی از يک سو و از سوی ديگﺮ
تبليغ بیوطنی و با هﺮجنگی يکسان
بﺮخورد نمودن( میباشد ،بلکه اصﺮار و
ابﺮام بﺮ استقﻼل عمل طبقه کارگﺮ و حزب
او در تصميم مشخص از شﺮايط مشخص
است .او زمان ورود و يا عدم ورود به-
جنگ را بهعهده بورژوازی نمیسپارد.
چه آن را بﺮای آينده مبارزاتی طبقه کارگﺮ
مﺮگبار میشناسد .وی چنين ادامه میدهد:
"دعوا بﺮ سﺮ آن است که آيا پﺮولتاريا را
بايد بهمصوبهای وابسته ساخت که هﺮ
جنگی را با مقاومت جواب دهد .اين
مضمون اشاره شده قبلی
پﺮسش را در
ِ
نﻈﺮ هاروس مبنی بﺮ بیوطنی
)منﻈور
ِ
است( پاسخ دادن و تصميم گﺮفتن ،بدان
معنی است که امکان زمان مبارزه
سﺮنوشت ساز را از دست او گﺮفت و به-
عهده مخالﻒ او گذاشت".
بهاين تﺮتيب روشن است که لنين بﺮای
پﺮولتاريای هﺮ کشوری وظيفهای بس
سنگين قايل است و آن عبارت از جدی
گﺮفتن مبارزه طبقاتی و سﺮنوشت کشور و
در اين ارتباط استقﻼل عمل بﺮای تشخيص
زمان حمله و يا عقب نشينی است .بهدشمن
نبايد فﺮصت آن را داد که او محل و زمان
حمله را تعيين کند .طبقه کارگﺮ ميهن
سوسياليستی خود را بهدست خويش و بَﺮ
گور ميهن بورژوازی بﺮپا میسازد.
حال اين سخنان نغز در شﺮايط مشخص
کشور ما چه مفهومی خواهد داشت .ايﺮان
کشوری است که يوغ امپﺮياليسم آمﺮيکا را
در انقﻼب بهمن  ١٣۵٧بهدور افکند و
آمﺮيکا را همﺮاه مستشاران نﻈامی و
پايگاهايش از ايﺮان بيﺮون ريخت .ايﺮان
پيمان نﻈامی سنتو را منحل ساخت و
ضﺮبه بزرگی به کمﺮبند راهبﺮدی
امپﺮياليسم آمﺮيکا بهدور شوروی وارد
آورد .ايﺮان در منطقهای پﺮچم استقﻼل
بﺮافﺮاشت که در زمان جيمی کارتﺮ رئيس
جمهور وقت آمﺮيکا بهمنزله حﺮيم امنيتی
و منطقه حياتی آمﺮيکا توصيﻒ گﺮديد .به-
اين جهت امپﺮياليسم آمﺮيکا هﺮگز
استقﻼل ،حق حاکميت ملی و تماميت
ارضی ايﺮان را بﺮنخواهد تابيد .اين قدرت
جهانی هم اکنون با سياست هجومی بسط
سياست نئوليبﺮاليسم اقتصادی مﺮزهای
ملی و جغﺮافيائی ممالک را در هم می-
نوردد و آنها را به مستعمﺮه خود بدل کﺮده
و دولت اين کشورها را به کارگزار و
گماشته خويش مبدل میسازد تا تمام
شﺮايط ﻻزم بﺮای غارت و بهﺮهکشی
درايﺮان و خﺮوج سودهای سﺮسام آور آن
بهصورت آزاد فﺮاهم گﺮدد .اين روند در
ايﺮان ناتمام مانده و دستخوش آشفتگی
است .آمﺮيکا تﻼش ..ادامه در صفحه ۴

امپرياليسم آمريکا تروريست ،متجاوز ،ناقض حقوق اساسی انسانها و حق
دﺷمن ﺷماره يک بشريت است
حاکميت ملی کشورها و
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پرلتاريای بیوطن رويائی بيش...
دارد با دسيسه ،تحﺮيم ،جنگ ،تﺮوريسم
دولتی ،جنگ روانی ،جاسوسی و ...به
دوران طﻼئی سابق بازگﺮدد .اينکه رژيم
جمهوری اسﻼمی و يا جناحهائی از آنها
بهچه واکنشی اقدام میکنند بﺮای ما جنبه
درجه دوم دارد .بﺮای ما کمونيستهای
ايﺮانی مقاومت در مقابل سياست
امپﺮياليسم افسارگسيخته که بﺮای نابودی
ميهنمان و قلدری و زورگوئی و نقض همه
حقوق بﺮسميت شناخته شده جهانی در
مورد کشور ما خيز بﺮداشته است اهميت
دارد .مبارزه ضدامپﺮياليستی در دفاع از
حقوق قانونی ايﺮان ،از حق حاکميت و
تماميت ارضی ايﺮان مبارزهای بﺮای
کسب قدرت سياسی در مبارزه ملی و
آزادی پﺮولتاريا در مبارزه ضدسﺮمايه-
داری است .اين دو سطح مبارزه را نمی-
شود در شﺮايط کشور ما از هم جدا نمود.
مبارزه ميهنپﺮستانه مکمل مبارزه
انتﺮناسيوناليستی ماست و اقدامی روشن
است تا صفوف دوست از دشمن و بهويژه
دشمنانی که نقاب "چپ" بهچهﺮه زدهاند و
زمينه تجاوز آمﺮيکا به ايﺮان را فﺮاهم
میکنند متمايز شود.

*****
کشتار پناهجويان ديگر...
ديگﺮ دامن میزند تا قتل عام مهاجﺮان را
توجيه کند و موجه جلوه دهد و در عين
حال نيﺮوهای متﺮقی درون کشورش را
منفﺮد سازد .در مﺮز اروپا همه وجدانهای
بشﺮی و فﺮيادهای اعتﺮاض را مزورانه
بهطور دستجمعی بدون سﺮوصدا بهخاک
سپﺮدند و بﺮ روی سنگ مزارشان دستهگل
فﺮاموشی و تاسﻒ گذاردند .اين صدا در
فضا پخش است :چشمشان کور ،می-
خواستند فﺮيب ما را نخورند که از آنها به-
عنوان ابزار تبليغاتی خودمان استفاده
کﺮديم و حال ديگﺮ بهوجودشان نيازی
نداريم .وجود آنها تا لحﻈهايکه بﺮای
سياست ما سودآورد بود ،دارای ارزش بود
و حال در دوران چﺮخش سياست ما ديگﺮ
فاقد ارزش است .حقوق بشﺮ ما
کاسبکارانه و گزينشی است.
بﺮای امپﺮياليسم اروپا و ناتو سوءاستفاده
از جان انسانها در سوريه ،در اين بی-
دورنمائی بهپايان رسيده ،ديگﺮ ارزش
گذشتهی بادرونما را ندارد و حال بايد
سياست ديگﺮی اتخاذ کند ،ولی تخيﻼت
رجب طيب اردوغان که تخيﻼت پُﺮدورنما
در سﺮ میپﺮوراند بهاينجا پايان نپذيﺮفته
است .وی بﺮای تحقق مقاصد ناسيونال
شونيستی ،پانتﺮکيستی و عثمانيستی خود
بهاستمﺮار سياست قديم امپﺮياليسم ناتو در
سوريه نياز دارد .بﺮای وی ارتش داعش
هنوز متحد "انقﻼبی" و اپوزيسيون سوريه
محسوب میشود و بايد از آنان بهعنوان
"شورشيان معتدل" نامبﺮد و نه يک نيﺮوی
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تﺮوريست .اردوغان هنوز نفهميده است که
بند را آب داده و بخت پيﺮوزیاش بهپايان
رسيده است .اين است که هنوز بهابزار
سوءاستفاده ازجان انسانها وفادار مانده
است و آنها را بﺮای نيات شوم خود به-
بازی میگيﺮد و حتی در اين راه تا بهانجا
پيش میرود که دوروئی امپﺮياليسم ناتو و
"دوستداران حقوق بشﺮ" در اروپا را به-
چالش میکشد و عمﻼ افشاء میکند .زيﺮا
نمیتواند بهپذيﺮد که سود تبليغاتی
"بشﺮدوستی" تنها شامل اروپائيان شود
ولی بار تحمل رسيدگی به وضعيت
پناهندگان بﺮ دوش رجب طيب اردوغان
سنگينی کند .وی میبيند که متحدانش حتی
وی را در حمايت از حل بحﺮان پناهندگی
در تﺮکيه تنها گذاردهاند ،سﺮش شيﺮه
ماليدهاند و مخارج اين مهاجﺮت و فاجعه
انسانی را تنها بهدوش تﺮکيه گذاردهاند و
فﺮار را بﺮ قﺮار تﺮجيح دادهاند .اقدام اخيﺮ
رجب طيب اردوغان انتقام از اروپا نيز
هست .وی حاضﺮ نيست که تنها قﺮبانی
اين فاجعه انسانی در سوريه باشد .اروپا
نيز بايد چهﺮه واقعی خود را نمايان سازد.
اروپای شمشيﺮبه دست و نه گل بهگﺮدن.
نشﺮيه تاگس اشپيگل در تاريخ
٢٠٢٠/٠٣/٠٣در آلمان مینويسد:
"پس از اينکه رئيس جمهور تﺮکيه در آخﺮ
هفته مﺮزهای اتحاديه اروپا را بﺮای عبور
گشود ،بﺮ اساس آمار سازمان ملل در مﺮز
يونان – تﺮکيه در سﺮمای شديد  ١٣هزار
نفﺮ تجمع کﺮدند .تکان دهنده است که ببينيم
که چگونه پناهجويان بهطور هدفمند مورد
حمله قﺮار میگيﺮند و چگونه پليس يونان
تﻼش دارد قايقهای آنها را غﺮق کند".
همين نشﺮيه از قول نماينده پارلمان اروپا
مینويسد:
"يونان به حمايت نياز دارد" .ليکن گزينش
کنونی يونان تقاضای کمک مناسبی
نيست" .اين عمل ضد کﺮامت انسانی بوده
و با پناهجويان مانند دشمنان خارجی رفتار
میشود.".
در جزيﺮه لسبوس در يونان فاشيستها با
چماق مسلح شده و به ضﺮب و جﺮح پناه-
جويان مشغولند و پليس اروپا بهدستور
هيات حاکمه خودشان نيز با آنها همکاری
و در سطح اروپا همخوانی میکند.
آنهابﺮخﻼف قوانين اساسی ممالک اروپائی
حق پناهندگی را بهدستور دولتهای خود
باطل اعﻼم کﺮدهاند و قانون اساسی خود
را بهزيﺮ پاگذاردهاند و از اين همه
رياکاری جمعی و فقدان اصوليت نيز شﺮم
هم ندارند و رسانههای گﺮوهی
"بشﺮدوست"شان زبان بهاعتﺮاض نمی-
گشايند .آنها میخواهند با قتل عام و
تاراندن پناهجويان بهتﺮکيه اروپا را از
"لوث وجود آنها پاک کنند" .هجوم اخيﺮ
پناهجويان به مﺮزهای يونان و تﺮکيه و
ايجاد جوعمدی و هدفمند وحشت در اروپا
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و تﺮس از تسلط خارجيان بﺮ اروپا،
فضائی را خلق کﺮده که میتوان تحت
تاثيﺮ آن گﺮوههای فاشيستی را بﺮای
آدمکشی بسيج کﺮد و بههمﺮاه پليس،
ارتش ،بسيج چماقداران و رسانههای
گﺮوهی تبليغاتی غﺮب" ،مشکل" پناهندگی
در جزايﺮ يونان ،ايتاليا و تﺮکيه را بﺮای
هميشه حل کﺮد .جنگ بﺮ ضد پناهجويان
که در جزيﺮه لسبوس يونان بهبيماری
کﺮونا نيز مبتﻼ شده و در وضعيت
غيﺮبهداشتی و غيﺮانسانی بهسﺮ میبﺮند،
مطبوعات،
و
است
شده
آغاز
سياستمداران ،جملگی در رنگهای
گوناگون کنار فاشيستها قﺮار گﺮفتهاند.
روحيه اسﻼم ستيزی و ضديت با خارجيان
در افکار عمومی مﺮدم اروپا نيز بهکمک
اين وضعيت میآيد .وجدان هيچ دولتمﺮدی
در اروپا پاکيزه نيست .پﺮدههای رياکاری
بهزيﺮ میافتد و چهﺮه مخوف منافع فﺮدی
و خودآسائی غالب مﺮدم تحميق شده و
دستپﺮورده در اروپا در روشنائی
خورشيد حقيقت بﺮمﻼ میشود .ديگﺮ در
پشت عبارات زيبا سنگﺮ گﺮفتن ،از حقوق
بشﺮ دم زدن ،استبداد ديگﺮان ،بیفﺮهنگی
و توحش خارجيان را بهانه کﺮدنُ ،کميتش
لنگ شده است و کاربﺮدی ندارد .ديگﺮ
تکﺮار اين عبارات تکﺮاری وجدان آزرده
سﺮاينده آنها را نيﺮ تسکين نمیدهد .تا
زمانی که مخالفان سازمان نيابند ،به-
خيابانها سﺮازيﺮ نشوند و بهاعتﺮاض عليه
اين توحش بﺮبﺮمنشانه دست نزنند ،فضای
نژادپﺮستانه را تغييﺮ نخواهند داد .آنها در
نهان خود پذيﺮفتهاند که حضور پناهجويان
رفاه زندگی آنها را تهديد کﺮده و امنيت
آنها را بهخطﺮ میاندازد .اين است که آنچه
را که بﺮزبان نمیآورند پليس و سﺮبازان
اروپای متحد بﺮ ضد دشمن خارجی در
جزايﺮ لسبوس و مﺮزهای دريائی و زمينی
منجﺮ به تﺮکيه و ليبی با گلوله انجام می-
دهند .کودکان هدف گلوله قﺮار میگيﺮند و
يا در دريا غﺮق میشوند و جهان ناظﺮ اين
بﺮبﺮيت نژادپﺮستانه ناتو است و لب نمی-
گشايد .ماهيت بشﺮدوستی طبقاتی از همه
جا نمايان است.
نماينده حزب دموکﺮات مسيحيان در اروپا
آقای وبﺮ اهل آلمان که در چند ساعت پيش
بﺮای اجﺮای حقوق بشﺮ در سوريه و
تﺮکيه يقه میدرانيد و از تجاوز به سوريه
و سايﺮ نقاط جهان حمايت میکﺮد تا همه
جا "حقوق بشﺮ" مستقﺮ شود ،وقتی که
ديگﺮ رياکاری ممکن نبود به صﺮاحت
بيان داشت که پناهجويان خودشان میدانند
که اگﺮ بهخواهند از مﺮز عبور کنند با
گلوله روبﺮو میشوند ،آنها با علم بهاين
خطﺮ بﺮای عبور از مﺮزها هجوم آورده-
اند .اين است که گويا تقصيﺮ خود آنهاست
که سينههايشان را جلوی گلوله میگيﺮند.
وقتی تضادها ...ادامه در صفحه ۵
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کشتار پناهجويان ديگر...
تشديد میشود و امکان استفاده از نقابهای
"بشﺮدوستانه" منتفی است ،چهﺮههای
خونآشام ظاهﺮ میشوند و جای خندههای
"بشﺮدوستانه" را دندانهای خونﺮيز می-
گيﺮد .علل مهاجﺮت و پناهندگی ،تجاوز به
حق حاکميت ملی کشورها و تماميت
ارضی کشورهاست .دست تمام اين
متجاوزان و ياران منطقهای و ايﺮانی آنها
در خون اين پناهندگان رنگين شده است.
ياران ديﺮوز داعش تحت نام اپوزيسيون
سوريه نمیتوانند جانماز آب بکشند.

*****
نقض حقوق ملل...
سوريه و گستﺮش دامنه نفوذش بهشمال
آفﺮيقا و مشخصا در کشور ليبی با ياری
آقای سﺮاج تﺮکتبار که نماينده دولت وفاق
ملی ليبی در تﺮيپولی است ،بهقدرت مهمی
بدل گﺮدد .تﺮکيه در اين زمينه از حمايت
مالی متحد پﺮوپاقﺮصش کشور قطﺮ نيز
بﺮخوردار بود در حاليکه سايﺮين از وی
روبﺮتافتهاند .تونسیها رسما از اتحاد
جبهه اخوانالمسلمين خارج شدند و مسئله
ملی تونس را باﻻتﺮ از مسئله اسﻼمی در
کنگﺮه احزاب اخوانالمسلمين در تﺮکيه
دانستند .دولت ُمﺮسی متحد ديگﺮ تﺮکيه در
مصﺮ سﺮنگون گﺮديد و عﺮبستان سعودی
و امارات متحده عﺮبی با پﺮچم وهابيسم در
مقابل روياهای عثمانی بزرگ و خليفه-
گﺮی تﺮکيه بزرگ ايستادگی نمودند.
تجاوز تﺮکيه بهياری ناتو بهصورت
غيﺮقانونی و با نقض حق حاکميت ملی -
سوريه بﺮای سﺮنگونی دولت قانونی و
مشﺮوع بشار اسد در سوريه ،در متن
سياست توسعه نفوذ تﺮکيه ،علم کﺮدن آن
در مقابل ايﺮان و عﺮبستان سعودی و
روسيه انجام میگﺮفت .سياستی که با نﻈﺮ
مثلث طيب اردوغان ،داود اوغلو و عبدﷲ
ُگل سازماندهی شده بود .رجب طيب
اردوغان که توسن تﺮکيه عثمانی و تسلط
پانتﺮکيسم و ناسيونال شونيسم تﺮک َب َﺮش
داشته بود ،تجاوز بهسوريه را حق طبيعی
خود دانسته و با تکيه بهتوافقات استعماری
بعد از جنگ نخست جهانی که بهتجزيه
عثمانی بزرگ منتهی شد ،فعﻼ مناطقی از
شمال سوريه را بخشی از خاک خود تلقی
میکند و تﻼش دارد ادلب و حلب را به-
خاک تﺮکيه ضميمه کند.
تسخيﺮ سوريه ،تجزيه آن و منضم کﺮدن
بخش بزرگی از آن بهتﺮکيه ،ممانعت از
عبور لوله انتقال گاز از ايﺮان بهمديتﺮانه
از طﺮيق عﺮاق و سوريه ،با تخيﻼت و
روياهای ارتجاعی رجب طيب اردوغان و
سياستهای راهبﺮدی ناتو در چنگ انداختن
بهمخاذن و مسيﺮ انتقال گاز از طﺮيق
تﺮکيه بهاروپا و کاهش نفوذ ايﺮان و
روسيه در منطقه همخوانی داشت .اين
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سياست بايد با کنار گذاردن ايﺮان ،کوتاه
کﺮدن دست روسيه و تجزيه و نابودی
سوريه و لبنان بهعنوان قطع ابزارهای
اعمال قدرت سياسی توسط ايﺮان در
منطقه عملی میشد.
ناتو بﺮای سﺮنگونی حکومت قانونی
سوريه" ،شورای ملی سوريه" را مﺮکب
از مشتی اپوزيسيون خودفﺮوخته سوری
بهياری تﺮکيه ،فﺮانسه ،امارت متحده
عﺮبی ،قطﺮ ،عﺮبستان سعودی و حمايت
آمﺮيکا ،انگلستان و آلمان در شهﺮ ادنا
تشکيل داد .اين اپوزيسيون نخست تحت نام
"ارتش آزاد سوريه" و سپس تحت نام
واقعی خود القاعده و داعش که با نامهای
گوناگون از جمله ارتش النصﺮ ،و جيش
تﺮکستان ،احﺮار الشام و ...فعاليت می-
کﺮدند ،اظهار وجود کﺮدند .شکست
تﺮوريستها و نيﺮوهای ناتو در سوريه به-
آنجا منجﺮ شد که تﺮوريستهای صادراتی
جهانی که اکثﺮا غيﺮسوری بودند با مبارزه
ارتش ملی سوريه ،حاميان ايﺮانی و لبنانی
و ارتش روسيه بهاستان ادلب کوچ داده
شوند تا سايﺮ مﺮدم سوريه بهتوانند بهکار
بازسازی پﺮداخته و از دست تﺮوريسم
بﺮبﺮمنشانه داعش نفس راحتی بکشند .هم-
اکنون استان ادلب بهدليل تجمع گﺮوههای
مﺮتجع اسﻼمی مﺮکب از فيلق الشام،
احﺮار الشام ،ارتش النصﺮ ،ارتش نخبه،
گﺮوه پياده نﻈام اول و دوم ،گﺮوه تﺮكمانيه
ساحلی اول و دوم ،الحﺮ الويه صقور،
ارتش اﻻحﺮار ،نورالدين زنﻜی ٢٣،تيپ
الحﺮية و گﺮوه ،موسوم بهشهدای اسﻼم
داريا الشام و تجمع دمشق از جمله گﺮوه-
های تﺮوريستی گﺮد آمدهاند که تعداد اين
عده هم اکنون به صد هزار نفﺮ میرسد.
آنها تحت حمايت دولت تﺮکيه و دول ناتو
قﺮار دارند و بهبزرگتﺮين کانون نيﺮوهای
تﺮوريستی در جهان بدل شدهاند .همه اين
گﺮوههای تﺮوريستی از جانب سازمان
ملل متحد و حتی خود دول ناتو بهعنوان
تﺮوريست معﺮفی گشته و بايد پاکسازی
شوند ،حال آنکه اروپای "متمدن" و اسﻼم-
ستيز از آنها بهعنوان "شورشيان معتدل"
سخن میراند و از آنها در استان ادلب به-
عنوان "مﺮدم غيﺮنﻈامی" حمايت میکند.
حمايت اروپا از تﺮوريستهای آدمخوار در
استان ادلب با هدف اعمال نفوذ سياسی در
استخوان ﻻی زخم،
منطقه ،نگهداشتن
سﺮگﺮم کﺮدن روسيه و تضعيﻒ ايﺮان در
منطقه و اخﻼل در توانائی دفاع از حق
حاکميت ملی و استقﻼل ايﺮان ،دادن امکان
تنفس به اسﺮائيل ،فﺮوش اسلحه با پول
قطﺮ به تﺮوريستها و تﺮکيه و ..صورت
میگيﺮد.
تجاوز بهکشور مستقل سوريه بﺮای تغييﺮ
رژيمش که مغايﺮ همه موازين بهرسميت
شناخته شده جهانی است در درجه اول با
مقاومت مﺮدم سوريه و سپس حزبﷲ
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لبنان و دولت ايﺮان ،با شﺮکت سپاه قدس
بهرهبﺮی سﺮدار قاسم سليمانی روبﺮو
شد -،امﺮی که کينه همه عمال امپﺮياليسم
و صهيونيسم را بﺮانگيخته است  -و سپس
حضور نﻈامی روسيه که نبض زمان را
درک کﺮده بود و منافع خود را در منطقه
در خطﺮ میديديد ،کامل گﺮديد در عمل با
شکست مفتضحانه روبﺮو شد .دولت قطﺮ
اعتﺮاف کﺮد که تا بهامﺮوز چهارده
ميليارد دﻻر بﺮای سﺮنگونی دولت قانونی
بشار اسد هزينه شده است که نتيجه آن
شکست سياست ناتو و همدستان منطقهای
آنها در خاورميانه بوده است .از سوريه
کشوری ويﺮان بهجا مانده که محصول
تجاوز جنايتکارانه امپﺮياليسم ناتو است که
میخواهد سلطه خويش رادر منطقه مستقﺮ
کند.
پيمان تجاوزکارانه ناتو ،دهها هزار عﺮب
و مسلمان داعشی را بﺮای نابودی سوريه
و سپس لبنان و فلسطين و سﺮانجام ايﺮان
گسيل داشت که بعد از تخﺮيب سوريه و
لبنان و نجات راهبﺮدی اسﺮائيل راهی
ايﺮان شوند و منطقه را مطابق ميل آمﺮيکا
و اسﺮائيل شکل دهند .اين ماجﺮاجوئی ناتو
نه تنها سوريه را نابود نکﺮد ،بهتضعيﻒ
تﺮکيه و تقويت ايﺮان منجﺮ شد و هم اکنون
وجود لشکﺮ تﺮوريستها در سوريه که
پسمانده سياستهای ناتو است بهمعضل
بزرگی مانند گذشته بهعنوان ريشههای
هجوم مهاجﺮين بهسمت اروپا بدل شده
است و بﺮای اردوغان شکست خورده در
جنگ نيز ابزاری بﺮای اعمال نفوذ و فشار
سياستش بهاروپائيان فﺮاهم آورده است.
شکست سياست ناتو در سوريه ،تضاد
تﺮکيه با ُکﺮدها را که متحدان طبيعی
اسﺮائيل و امپﺮياليسم در منطقه بودند و
هستند ،تشديد کﺮده است و بايد کارتهای
سياست را در منطقه مجدد بُﺮ زد.
بﺮای پايان دادن بهاين وضعيت توافقنامه-
ای در شهﺮهای آستانه و سوچی ميان
روسيه و تﺮکيه بهامضاء رسيد که به-
موجب آن بايد همه اين تﺮوريستها در
استان ادلب از سﺮاسﺮ سوريه تجمع می-
کﺮدند و دولت تﺮکيه موظﻒ بود آنها را
خلع سﻼح نموده و امنيت جاده "ام  "۵و
"ام  "۴را که شهﺮ دمشق را بهشهﺮ حلب
که مورد ادعای تﺮکيه است وصل مینمايد
تامين نمايد .حفظ امنيت اين دو جاده
سﺮاسﺮی در سوريه که نقش راهبﺮدی
بﺮای دولت قانونی سوريه دارد ،تسلط
دولت سوريه را بهحلب تامين میکند و بﺮ
روياهای ناسيونال شونيستی خليفهگﺮی
اردوغان نقطه پايانی میگذارد .دولت
اردوغان که با قلدری و گﺮدنکلفتی خاک
کشور سوريه را بﺮخﻼف قانون جهانی
حقوق ملل اشغال کﺮده و تﺮک نمیکند،
بعد از توافقنامه سوچی تﻼش کﺮده که
...ادامه در صفحه ۶
تﺮوريستهای
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نقض حقوق ملل...
بﺮبﺮمنش را در استان ادلب مسلح کند .اين
تﺮوريستها نه تنها سﻼحهای سبک ،بلکه
از اردوغان تانک و خودرو و نيز سايﺮ
امکانات تدارکاتی دريافت داشته و حتی
کار بهجائی رسيده است که سﺮبازان
رسمی ارتش تﺮکيه خود را بهلباس
تﺮوريستها در آورده و در ميان آنها به-
جنگ با نيﺮوهای ارتش ملی سوريه
پﺮداخته و تمام توافقات با دولت روسيه را
نقض کﺮدهاند .بمباران اين تﺮوريستها و
دادن اخطار بهاردوغان که بايد به وعده-
های خود وفادار بوده و بهآنها عمل کند،
بﺮای تﺮکيه بسيار گﺮان تمام شده است.
تﺮکيه قصد ندارد با زبان خوش خاک
سوريه را که آنﺮا بخشی از خاک خود جا
میزند تﺮک کند و اميدوار است در اين
عﺮصه از ياری همپيمانان ناتوی خود
بﺮخوردار باشد .ولی ناتو حاضﺮ نيست
حداقل رسما و آشکارا بهحمايت از
اردوغان بپﺮدازد ،ولی اين حمايت را به-
طور غيﺮرسمی ادامه میدهد تا بحﺮان
منطقه داغ بهماند .اردوغان بﺮای کسب
حمايت مالی و نﻈامی بيشتﺮ از مسئله
پناهندگان و مهاجﺮان بﺮای فشار بهاروپا
استفاده میکند که بازی ضدانسانی و
خطﺮناکی است .تﺮکيه میخواهد با استفاده
از تضاد اروپا با روسيه و اختﻼف
اسﺮائيل با ايﺮان و سوريه و لبنان طوری
نقش بازی کند که نفوذ تﺮکيه در منطقه
تامين شود و بخشی از خاک سوريه به-
تﺮکيه منضم شود .اين مجموعه وضعيت
انفجاری در استان ادلب ايجاد کﺮده است
که مملو از تﺮوريستهای وحشی است.
دولت تﺮکيه بخشی از اين تﺮوريستها را
به ليبی انتقال داده است ولی هنوز مشکل
حضور آنها در سوريه حل نشده است.
پيﺮوزی ارتش ملی سوريه ،تﺮکيه و ناتو
را در مقابل وضعيت جديدی قﺮار داده که
با صد هزار تﺮوريست وحشی که دست-
پﺮورده خود آنها بودهاند و بايد خاک
سوريه را تﺮک کنند چه بايد بکنند .بهنﻈﺮ
نمیرسد تﺮکيه بعد ازاين شکست از
تحﺮيکات و روياهای مسخﺮه خود دست
بﺮدارد .تحﺮيکات ارودغان و پانتﺮکيستها
در منطقه تا شکست کامل آنها ادامه خواهد
داشت .بحﺮان ادلب که مسلما سﺮانجام به-
نفع خلق سوريه بهکوری چشم ارتجاع
جهانی و ايﺮانيان خودفﺮوخته تمام خواهد
شد ،دنيای امپﺮيالسم را با مشکﻼت جديدی
روبﺮو میکند که با خودش تشنج و تزلزل
در آسيا ،آفﺮيقا بهوجود خواهد آورد .کسی
که باد میکارد حاﻻ بايد توفان درو کند و
تا خﺮخﺮه در گنداب تﺮوريسم فﺮو رود.
*****

"تئوری توطئه" و واقعيت...
آتش بس کنونی که سﺮحد کﺮه شمالی با
کﺮه جنوبی است بهوجود آمد .ولی
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صفحه ۶

آزمايشگاهی استفاده میکﺮد ،زيﺮا که
خوکهای هندی نمیتوانستند نتايج دقيقی را
بهدانشمندان عﺮضه کنند که از انسانهای
زنده انتﻈار میرفت .وی اسﺮاء را در
تحت سﺮما قﺮار داده و درجه حﺮارت را
بهقدری کاهش میداد تا درجه تحمل
انسانها را در دهها درجه سﺮمای زياد زيﺮ
صفﺮ تعيين کند .وی انسانها را در تحت
فشار هوا قﺮار میداد تا مﺮز مﺮگ و
زندگی را در شﺮايط تحت فشار تخمين
زند.
بعد از جنگ "شيﺮو" بهعنوان جنايتکار جنگی
دستگيﺮ شد و وعده کﺮد که تمام اسﺮار جنايات
و نتيجه تحقيقات خويش را در اختيار ارتش
آمﺮيکا قﺮار دهد تا آنها از اين تحقيقات بﺮ ضد
کمونيستها استفاده کنند .آنها نتايج اين آزمايشات
را در  ٢٢نوامبﺮ  ١٩۵٢در ُکﺮه مورد استفاده
قﺮار دادند.
در سال  ١٩۴۶اياﻻت متحده آمﺮيکا يک قﺮار
داد سﺮی با "ايشی شيﺮو" که مسئول واحد
نﻈامی ميکﺮو بيولوژيک  ٧٣١بود امضاء
کﺮد .در ازاء همکاری وی با آمﺮيکائیها
مصونيت پيدا کﺮد و راهی آمﺮيکا شد و در
دادگاه جنايتکاران جنگی در نورنبﺮگ

جمهوری دموکﺮاتيک کﺮه شمالی بﺮای
بقاء خود بهای سنگينی را پﺮداخت که
ناشی از جنايات ضد بشﺮی آمﺮيکا و
جنگ بيولوژيک آنها در کﺮه شمالی بود.
حال بهيکی ازاين اسناد منتشﺮ شده در
گذشته توجه کنيد:
"جنايت ضد بشری بر ضد خلق کره در
تجاوز به کره
بعد از  ٢۵ماه ژوئيه  ١٩۵٠که نيﺮوهای
آزاديبخش ارتش جمهوری دموکﺮاتيک
ُکﺮه بﺮای آزادی خاک ُکﺮه بهنيﺮوهای
دستنشانده ژاپن و آمﺮيکا حمله کﺮدند،
تﻼشهای ارتش آمﺮيکا در "اردوگاه
دتﺮيک" ))-(Camp Detrickکارخانه
ای بﺮای ساختن مواد ميکﺮوبيولوژيک
جنگی که در فورت دتﺮيک بود -فورت
دتﺮيک تاسيسات نﻈامی بود که در سال
 ١٩۴٣توسط ارتش آمﺮيکا در کمپ
دتﺮيک ايجاد شده بود-توضيحات توفان(-
شميائی،
سﻼحهای
ساختن
بﺮای
ميکﺮوبيولوژيک و ...افزايش يافت.
فﺮانک اولسون که يک پژوهشگﺮ بﺮجسته
آمﺮيکائی بﺮای ساختن سﻼحهای ميکﺮو-
بيولوژيک بود ،در تمام اين تحقيقات دست
ها
داشت .وی از تجارب و آزمايشات نازی
محاکمه نگﺮديد .مبتکﺮ اين قﺮار داد ژنﺮال
جهانی
بﺮ روی اسﺮای جنگی در جنگ
"چارلز اندرو ويلوبی" (Charles
ژنﺮال
تجارب
دوم استفاده کﺮد .از جمله از
) Andrew Willoughbyبود .وی يک
ژاپنی "ايشی شيﺮو"(Ishii Shiro).
ژنﺮال فاشيست و در زمان جنگ کﺮه زيﺮ
ولی اين ژنﺮال ايشی شيﺮو چه فﺮدی بود.
نﻈﺮ ژنﺮال مک آرتور رئيس سازمان
پزشکنمای شيطانصفت:
ايشی شيﺮو مسئوليت کشتار  ٣٠٠هزار نفﺮ را جاسوسی فﺮماندهی عالی بﺮای قدرت
در چين و شوروی بهعهده داشت .وی بﺮ روی متفقين بود
 ٣تا  ١٠هزار اسﺮای چينی و شوروی (Supreme Commander for the
آزمايشهای ميکﺮو بيولوژيک کﺮد و در خاتمه  Allied Powers(SCAP)).وی بهنتايج
جنگ بﺮای اينکه اسناد بهدست متفقين نيفتد ،اين تحقيقات بﺮای جنگ کﺮه نياز داشت.
 ١۵٠نفﺮ اسﺮای جنگی باقی مانده را که تحت حال که با يک جنايتکار جنگی که
تاثيﺮ آزمايشات وی قﺮار داشتند ،بﺮای نابودی مصونيت آمﺮيکائی پيدا کﺮد ،آشنا شديم
رد پا و مدارک بهقتل رسانيد .وی يکی از خوب است که دوباره بهنتايج پژوهشهای
دانشمندان ژاپنی بود که بﺮ روی سﻼحهای خود آمﺮيکائیها بﺮگﺮديم.
کشتار جمعی ميکﺮوبيولوژيک و شيميائی تحت فﺮانک اولسون سﺮانجام بعد از اينکه مدتها
نﻈﺮ ارتش و سازمان جاسوسی ژاپن کار
شاهد جنايات آمﺮيکائیها و استفاده از
میکﺮد و تجارب خويش را از زمان جنگ
جهانی اول جمعآوری نموده بود .وی بمبها و گلولههای ميکﺮوبی در جنگ کﺮه
داروها و باکتﺮیها و ميکﺮوبهای خويش بﺮ ضد کﺮه شمالی و داوطلبان چينی بود،
را بﺮ روی انسانها و اسيﺮان جنگی و وجدانش تاب نياورد و نتوانست تحمل کند
مﺮدمان مناطق اشغالی آزمايش مینمود .و با ناراحتی وجدان از کار کنارهگيﺮی
"توﻻرمی" ) (Tularemiaيا "تب نمود .ولی سازمان سيا نمیتوانست کسی
خﺮگوش")" ،(Rabbit feverزخم را با اين همه اطﻼعات بهامان خدا رها
سياه")" ،(Anthraxطاعون"" ،وبا" و ...کند .از کجا معلوم که اين وجدان ناراحت
بسياری باکتﺮيهای خطﺮناک و مسﺮی در دسته گلهای بيشتﺮی بهآب ندهد و اسﺮار
ح ِد استفاده صنعتی و جنگی ،در جنايات آمﺮيکا را بﺮای افکار عمومی
آزمايشگاههای فاشيستها و نازیها آماده بﺮمﻼ نکند .وی بهدست سازمان سيا تﺮور
میشدند ،تا در جنگ جهانی دوم بﺮ ضد
شد .تمام اسناد مﺮبوط به اين جنايات
متفقين بهکار گﺮفته شوند .در آلمان دکتﺮ
"منگله") (Mengeleو در ژاپن ژنﺮال هولناک و تکاندهنده را میشود در کتاب
شوک ،آزمايشات ِس ّﺮی
"ايشی شيﺮو" مسئولت اين جنايات را به" -نام مستعار آرتی
ِ
عهده داشتند" .ايشی شيﺮو" از انسان بﺮای بﺮ روی انسانها توسط سازمان سيا"
...ادامه در صفحه ٧
آزمايشات خويش ،بهجای خوک هندی

آفرينی امپرياليست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است
ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثه
ِ
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"تئوری توطئه" و واقعيت...
)) (Deckname Artischockeاثﺮ
اگمونت .ر .کخ  Egmont R. Kochو
ميشائيل ِوش  (Michael Wechمطالعه
کﺮد - .اضافه بﺮآنچه که در نشﺮيه توفان
شماره  ١۶۶منتشﺮ شده است ،اسناد
منتشﺮه جديد در آلمان حاکی از آن است که
بعد از جنگ در اثﺮ پيگيﺮی خانواده
اولسون دولت آمﺮيکا مجبور بهاعتﺮاف به-
اين قتل شد و بهخانواده اولسون خسارت
داد و رئيس سازمان سيا ويليام ُکلبی و
رئيس جمهور وقت آمﺮيکا آقای جﺮالد
فورد رسما از جانب دولت آمﺮيکا از اين
خانواده پوزش خواست -مﺮاجعه شود به-
نشﺮيه زود دويچه تسايتونگ مورخ
شنبه/يکشنبه  ٠٢/٠١فوريه  ٢٠٢٠شماره
 ٢۶تحت عنوان "چه کسی فﺮانک اولسون
را کشت؟" -ارتش آمﺮيکا اين مواد
ميکﺮوبيولژيک را در سال  ١٩۵٠بﺮ
روی  ٢۵سﺮباز اسيﺮ کﺮهای در زمان
جنگ آزمايش کﺮد .يکروز بعد از عبور
ارتش آزاديبخش جمهوری دموکﺮاتيک
خلق کﺮه از مدار  ٣٨درجه بهسمت جنوب
کشور و آزادی سﺮاسﺮ خاک کﺮه ،با فشار
آمﺮيکا و در همان روز و در غياب نماينده
شوروی در شورای امنيت که در جلسه به-
علت اعتﺮاض بهنقض حقوق قانونی
جمهوری تودهای چين و واگذاری آن به-
جزيﺮه فﺮمز در شورای امنيت شﺮکت
نداشت ٢٢ ،کشور موافقت خود را به-
همدستی با آمﺮيکا بﺮای تجاوز بهکﺮه و
اعزام قوای نﻈامی بهنام "سازمان ملل
متحد" که بايد حافظ صلح و امنيت ممالک
باشد اعﻼم کﺮدند.
ارتش ارتجاعی آمﺮيکا و متحدانش که به-
کشتار بیامان در مناطق اشغالی خود دست
زدند و سازمانهای مﺮدمی و نهضتهای
مقاومت را سﺮکوب کﺮدند ،سﺮانجام موفق
نشدند اراده مﺮدم کﺮه را درهم بشکنند .آنها
بﺮای جلوگيﺮی از شکست خود و قتل عام
داوطلبان چينی و ارتش آزاديبخش به-
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استفاده از سﻼحهای کشتار جمعی دست
زدند .در کنار آن با ياری عمال خويش در
کﺮه جنوبی  ٢٠٠هزار نفﺮ را اعدام کﺮدند
که در بيش از  ١۶٠گورستان دستجمعی
دفن شدهاند .روزنامه آلمانی "زود دويچه
تسايتونگ" در  ۶و  ٧ماه سپتامبﺮ ٢٠٠٨
نوشت" :ماموران حکومت با رشوهدهی و
تهديد افﺮاد بهشهادتهای دروغين اعضاء
جمعيت "بُدو) (Bodo-Ligaرا که يک
سازمان چپ بود ،بهويژه در تابستان
 ١٩۵٠قبل از آغاز جنگ ُکﺮه ،قتل عام
کﺮدند" .اين شهادتها بﺮای توجيه "تصفيه
ها" و قتلهای دستجمعی کافی بود".
تعداد اين قتلها به  ٢٠٠هزار نفﺮ میرسد.
"در پارهای موارد بر اساس مدارکی که
اخيرا در آمريکا قابل بازبينی هستند،
سربازان آمريکائی نيز در اين کشتار
همکاری میکردند .تصاوير اين تيربارانها
را در واﺷنگتن پيدا کردهاند .مسلما ژنرال
مک آرتور که جنگ کره را رهبری میکرد
و پنتاگون از اين ماجرا با خبر بودند.
آمريکائیها برخی از اين تيربارانها را به-
صراحت تائيد کردهاند و اخبار مربوط به-
آنها را بهعنوان "بشدت محرمانه" دسته
بندی کردهاند.
اين کشتار جمعی تا چند سال پيش در کره
جنوبی ناﺷناخته و تابو بود )البته
مطبوعات غربی آنرا کتمان میکردند و
دروغ پخش میکردند و گرنه کشتار
وحشتناک در کره جنوبی بهدست سينگ
مان ری و ارتش آمريکا حقيقت همه
دانسته بود-توفان( فقط از زمانيکه رئيس
جمهور ليبرال "روه مو-هيون" ) Roh
 (Moo-hyunکميسيون حقيقت ياب را
در سال  ٢٠٠۵بهوجود آورد تا نه تنها
موارد تيربارانها ،بلکه موارد نقض حقوق
بشر در سه دهه اخير حکومت نظامی را
نيز بررسی کند" بﺮ مﻼ شد.
بﺮ اساس تحقيقات اين کميسيون در
گورستانهای تا کنون گشوده شده ،همه
مقتوﻻن را با شليک در مغز بهقتل رسانده-

صفحه ٧

اند .اين نوع قتل نشانه آن است که جمجمه
را نمیشود ،ساختگی کنار هم قﺮار داد و
کوهی از آن ساخت تا حکومتهای مخالﻒ
را بیاعتبار کﺮد .اين جمجمهها ،جمجمه
مﺮدهها نيستند ،جمجمه تيﺮباران شدهها
هستند .در حاليکه آقای "آهن بيون
اووک") (Ahn Byung Ookرئيس
کميسيون حقيقت ياب گشودن  ١۶٠گور
دستجمعی را ﻻزم میداند ،رئيس جمهور
بعدی کﺮه آقای "لی ميونگ باک") Lee
 (Myung Bakمخالﻒ ادامه حقيقتيابی و
شفافيت است که پﺮده از روی جنايات
حکومتهای کﺮه جنوبی و امپﺮياليستها بﺮ
میدارد) .ادامه دارد(...
*****
به توفان در تلگرام خوش آمديد

تحريم ايران از جانب امپرياليسم
آمريکا برخﻼف منشور ملل متحد ،يک
اقدام تبهکارانه ،قانونستيزانه،
ضدبشری و قلدرمنشانه است .اين
اقدام نقض حق حاکميت ملی ايران
بوده و در دوران ﺷيوع ويروس کرونا
منجر به يک فاجعه ملی میﺷود.
ايرانيان بيگانهپرست و ستون پنجم
امپرياليسم و صهيونيسم در ايران و
در خارجه از اين جنايت ضدبشری
برضد مردم ايران حمايت میکنند و
نشان میدهند که نيات ﺷوم آنها ضد
ادعاهای
ايران و ايرانی است.
ضدرژيمی آنان تنها پوﺷشی برای
خيانت ملی و طبقاتی آنهاست و در
خدمت امپرياليسم و صهيونيسم جهانی
است.

مقاﻻت توفان الکترونيکی ﺷماره  ١٦٥فروردين ماه  ١٣٩٩را در تارنمای توفان مطالعه نمائيد

توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميﻼدی منتشر می ﺷود
toufan@toufan.org
سايت کتابخانه اينترنتی توفان
سايت آرﺷيو نشريات توفان
توفان در توييتر
توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

نشريات حزب کار ايران)توفان(

www.toufan.org

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
https://twitter.com/toufanhezbkar
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند
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نقض حقوق ملل و اﺷغال
غيرقانونی کشور مستقل
سوريه ،عامل اساسی بحران
ادلب است
سياست تﺮکيه با حمايت آمﺮيکا در بهار
عﺮبی اين بود در تمام ممالک عﺮبی
احزاب هوادار اخوان المسلمين را تقويت
کﺮده تا رهبﺮی تﺮکيه که نماينده "اسﻼم
معتدل" در مقابل "اسﻼم افﺮاطی" ايﺮان-
البته آن هم تنها از نﻈﺮ تبليغاتی در بﺮابﺮ
افکارعمومی جهان بود -را بهرسميت
بشناسند و بهتﺮکيه نقش کليدی در جهان
اسﻼم بهدهند .تﻼش تﺮکيه از فعاليت و
مسافﺮتهای اردوغان بهممالک اسﻼمی از
اين جهت بود تا بهتواند اين سﺮکﺮدگی
خويش را تامين نمايد .تﺮکيه در حالی که
در دهه قبل در متن سياست ناتو تﻼش می-
کﺮد در آسيایميانه در پشت جبهه روسيه
ممالک تﺮکتبار را بهزيﺮ کنتﺮل خود در
آورده و تﺮوريستهای اسﻼمی را در قفقاز
بﺮضد روسيه تقويت کند ،حال در بعد از
کودتای شکست خورده آمﺮيکائی در
تﺮکيه ،در فکﺮ آن بود بهرويای
"امپﺮاتوری تﺮکيه" تحقق بخشد و تﻼش
کند با تسخيﺮ ...ادامه در صفحه ۵
نشانی پست الکتﺮونيکی

صفحه ٨

توفان ارگان مﺮکزی حزب کار ايﺮان

"تئوری توطئه" و واقعيت جنايات امپرياليسم آمريکا)(١
بهمجﺮد اينکه ويﺮوس کﺮونا )تاجدار( در چين رواج يافت فورا اين شايعه قدرت گﺮفت که
اين کار ،کار آمﺮيکائیهاست زيﺮا میخواستهاند رقيب اقتصادی سﺮسخت خود را با توسل
بهجنگ ميکﺮوبی از ميدان بهدر کنند .مخالفان آورندگان اين نﻈﺮيه را پيﺮوان "نﻈﺮيه توطئه"
قلمداد کﺮدند و استدﻻل نمودند که همهگيﺮی اين بيماری میتواند دامن سﺮمايهداری غﺮب و
آمﺮيکا را نيز بگيﺮد و بﺮای قوت استدﻻل خود بهسﺮنوشت ايتاليا اشاره میکﺮدند .در مقابل
مخالفان مدعی میشدند که اگﺮ آمﺮيکا موفق شده باشد پادزهﺮ اين ويﺮوس را قبﻼ توليد کﺮده
باشد نه تنها اقتصاد چين را نابود میکند ،بلکه با فﺮوش پادزهﺮ اين بيماری مشکﻼت
اقتصادی خود را نيز بﺮطﺮف خواهد کﺮد .واقعيت اين است که هيچکدام از اين ادعاها را نه
میتوان ثابت و نه میتوان رد کﺮد .گذر زمان حقايق را نشان خواهند داد .ولی ما میخواهيم
يک حقيقت تاريخی را که گذر زمان تا کنون نشان داده است و ديگﺮ قابل کتمان نيست را به-
اطﻼع مﺮدم ايﺮان بهرسانيم تا خود بهتوانند بﺮ اساس اين اطﻼعات غيﺮقابل انکار در مورد
احتماﻻت کنونی و يا آتی داور نسبتا عينی داشته باشند.
ما میخواهی ثابت کنيم که امپﺮياليسم آمﺮيکا دارای آن چنان خوی و خلق جنايتکارانهای
هست تا بﺮای پيشبﺮد مقاصد جنايتکارانه خويش بهچنين اعمال شنيعی دست يازد و حتی از
مﺮزهائی گذر کند که تصورش از قدرت تخيﻼت انسانهای عادی نيز فﺮاتﺮ میرود.
بﺮای اين منﻈور ما ناچاريم حتی پارهای از مقاﻻت گذشته توفان را که جنبه تاريخی دارند
مجددا تجديد چاپ نمائيم.
آمﺮيکا در جنگ جهانی دوم با پﺮتاب دو بمب اتمی به شهﺮهای ناکازاکی و هيﺮوشيما صدها
هزار مﺮدم غيﺮنﻈامی ژاپن را قتل عام کﺮد تا بهادعای خود ژاپنیها را در جنگ جهانی دوم
به تسليم وادارد .استدﻻل آقای تﺮومن که رئيس جمهور وقت آمﺮيکا بود بﺮای پﺮتاب اين بمبها
اين بود که با پايان جنگ جان ميليونها نفﺮ مﺮدم ديگﺮ نجات داده شده است و لذا نبايد بﺮای
کشته شدن چند صد هزار مﺮدم غيﺮنﻈامی ژاپن عزاداری کﺮد.
اين سخنان رئيس جمهور آمﺮيکا دروغ ناب بود .زيﺮا دولت ژاپن مدتها قبل بعد از اينکه
آلمانها شکست خورده بودند حاضﺮ بهتسليم شده بود و اين آمادگی خود را توسط سفيﺮ ژاپن
در مسکو به رفيق استالين اطﻼع داده بود .وزارت خارجه اتحاد جماهيﺮ شوروی فورا متفقان
از جمله آمﺮيکا و بﺮيتانيا را از اين پيشنهاد مطلع کﺮده بود تا مشتﺮکا بهاتخاذ تصميم دست به-
زنند .آمﺮيکا با پذيﺮش تصميم تسليم ژاپن مخالفت کﺮد زيﺮا در نﻈﺮ داشت با حضور خود در
دريای آرام و پﺮتاب بمب اتمی نه تنها انتقام شکستش را در بندر "پال هابﺮ" از ژاپنیها به-
اتم خود از دولت شوروی سوسياليستی بهگيﺮد ،بلکه بمب
گيﺮد نه تنها
زهﺮ چشمی هم با بمب ِ
ِ
اتمی خويش را نيز آزمايش کﺮده و جای پای خويش را در دريای آرام محکم کﺮده شوروی
را از سمت شﺮق کنتﺮل نموده و پايگاههائی بﺮای تجاوز بهشوروی سوسياليستی و چين توده-
ای در شﺮق آسيا تاسيس کند .جان صدها هزار ژاپنی و حتی سﺮبازان آمﺮيکائی که قﺮبانی
تشعشات اتمی میشدند بﺮای امپﺮياليسم آمﺮيکا ارزشی نداشت.
امپﺮياليسم آمﺮيکا سپس بهمستعمﺮه سابق ژاپن ،کشور کﺮه حمله کﺮد که ارتش آزاديبخش کﺮه
بهرهبﺮی کيم ايل سون آنﺮا آزاد کﺮده بود .آزادی کﺮه در کنار آزادی چين و همسايگی با
شوروی و چين در استﺮاتژی مﺮگ امپﺮياليسم آمﺮيکا جائی نداشت .اين بود که ارتش آمﺮيکا
بهياری ژاپنیهای شکست خورده در کﺮه آمد و بهياری ارتش آمﺮيکا و عمال استعمار ژاپن
که حاﻻ با آمﺮيکا همکاری میکﺮدند بهکشور کﺮه حمله کﺮد و نيﺮوهای ارتش آزاديبخش را
با قتل عام مﺮدم کﺮه جنوبی بهعقب راند و زمانی که پارتيزانهای چينی بهصورت داوطلبانه
بﺮای ياری به کمونيستهای کﺮهای بهکشور کﺮه وارد شدند مﺮز ...ادامه در صفحه ۶

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