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ماشین تروریسم دولتی
آمریکا  -اسرائیل با
هلهله شادی اپوزیسیون
خودفروخته ایران همراه شد
خبرگزاریها خبر دادند که «محسن
فخریزاده» ،فی زیکدان هستهای ،رئیس
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ای ران،
در  ۲۷ن وامبر  ۲۰۲۰ترور شد .این نخستین
تروری نیست که توسط ع وامل صهی ونیسم
و امپ ریالیسم و در رأسشان آم ریکا در ای ران
صورت م یگیرد .تعداد اف رادی ،که دولت
جمهوری اسالمی رسم اً به ترور آنها اعت راف
کرده است ،عبارتند از :در سال « ۲۰۰۷اردشیر
حس نپور» ،پرفسور دانشگاه شی راز؛ در
ژان ویه « ۲۰۱۰پرفسور مسعود عل یمحمدی»،
فی زیکدان هستهای؛ در  ۲۹ن وامبر « ۲۰۱۰مجید
شه ریاری» مشهورت رین فی زیکدان هستهای
ای ران؛ در  ۱۲آبان  ۱۳۹۰ب رابر با  ۱۲ن وامبر
« ۲۰۱۱حسن ته رانی مقدم» ،بنیانگذار ب رنامه
موشکی ای ران ،در  ۱۱ژان ویه « ۲۰۱۲مصطفی
احمدی روشن» ،کارمند مرکز غن یسازی
اورانیوم در نطنز و یا در تاریخ  ۱۳دی ۱۳۹۸
«سردار قاسم سلیمانی».
نوع ترور و تدارکاتی که از مدتها قبل
ب رای انجام آن صورت گرفته و تکنی کهای
پیشرفتهای که در آن ب هکاررفتهاند ،نشان
م یدهد در پشت این ترور دست دولتهای
خارجی در کار است .همان دولتهائی
که دست غرقه به خونشان در ترور سایر
دانشمندان ای ران ،که سرمای ههای ملی ای ران
هستند ،آلوده است.
این اقدام یک اقدام جهانی تروریستی و
بخشی از تروریسم صهی ونیسم و امپ ریالیسم
است که به این نوع ترور و آدمکشی دولتی،
لقب «تروریسم خوب» دادهاند .تروریسم
«خوب» تروریسمی است که مورد تأیید
«ت رامپ» و «نتانیاهو» و سایر رهب ران این دو
کشور و همدستانشان باشد .طبیعتاً جهانی
که ادامه در صفحه ۲

در ماوراء قفقاز چه میگذرد؟()۳
 -۲جمهوری ارمنستان
جمهوری ارمنستان نیز بعد از فروپاشی شوروی پرچم استقالل خ ویش را ب راف راشت و با حمایت از
اعالم «استقالل» منطقه خودمختار قرهباغ در داخل خاک آذربایجان ،که در  ۲۰فوریه  ۱۹۸۸صورت
پذیرفت ،خ واست از آب گلآلود ماهی گرفته و بخشی از خاک آذربایجان را اشغال کند و به رویای
«ارمنستان بزرگ» از بحر خزر تا دریای سیاه تحقق بخشد .این اقدام تح ریکآمیز دو قطب متعفن
ناسی ونال ش ونیسم ترک و ارمنی در منطقه را برخالف مصالح خلقهای منطقه میدان داد و به جان
هم انداخت و متأسفانه کابوس «مساواتیست»ها و «داشناک»ها ،کابوس ژن رال انگلیسی «دنسترویل»،
( )Dunstervilleو اردوی اسالم «انورپاشا» ،وزیر جنگ عثمانی ،مجددا ً زنده شد .ضعف نظامی
آذربایجان و حمایت ضمنی روسها از ارمنستان در راستای سیاست استعماری خودشان ،شکست
آذربایجان را به دنبال داشت و آتشبسی ،که با ارمنستان شد ،بخش بزرگی از خاک آذربایجان را در
اختیار مل یگ رایان ارمنستان ق رار داد که کوچکت رین اقدامی ب رای حل مرض یالطرفین قرهباغ ننمود
و با ادامه سیاستهای ناسی ونال  -ش ونیستی و «داشناکی» ارمنی بر بح ران قرهباغ تا به امروز دامن زده
است .روسیه و «گروه مینسک» متشکل از روسیه ،ف رانسه و آم ریکا نیز به همین رویه عمل کردند ،زی را
قدرتمندان اقتصادی و سیاسی ارمنی ،که در آم ریکا و ف رانسه نفوذ ف راوانی دارند ،حفظ وضعیت فعلی
را به نفع ارمنستان ارزیابی م یکردند.
جمهوری ارمنستان در آغاز پیدایش خود مناسبات خ وبی با جمهوری اسالمی ای ران ،که مناسبات
شکرآبی با آذربایجان داشت ،برق رار کرد ،زی را آنها تنها از ط ریق گرجستان و به ویژه ای ران به دریای آزاد
م ربوط بودند و بسیاری کاالهای مورد نیازشان را از ط ریق ای ران دریافت م یداشتند .ولی این نزدیکی با
ای ران باب طبع امپ ریالیسم آم ریکا و صهی ونیسم اس رائیل نبود.
دول امپ ریالیستی از جمله آم ریکا و ف رانسه در رقابت با روسیه و در دشمنی با نفوذ ای ران در ارمنستان به
یک خطای راهبردی دچار آمدند و تالش کردند با دخالت در امور داخلی ارمنستان و به چنگآوردن
این خوراکی ،که محصول فروپاشی شوروی امپ ریالیستی بود ،جا پای محکمی در منطقه قفقاز و در
جبهه جن وبی روسیه و شمالی ای ران ب رای خ ویش باز کنند .آنها با این روش در جمهوری آذربایجان
جای پای محکمی برق رار کردند به طوری که صهی ونیس تهای اس رائیلی در این کشور پایگاه نظامی
و جاسوسی مستقر داشتند که در ترور دانشمندان اتمی ای ران در گذشته نقش کثیفی بازی کردند.
ولی آنچه در مورد آذربایجان با موفقیت روبرو شد ،ادامه در صفحه ۳

نفرت ملی سالح امپریالیسم و صهیونیسم برای تجزیه ممالک
«نفرت» در نهاد اف راد نیست ،نفرت زائیده مناسبات بهرهکشانه طبقاتی است که گروهی را ب رای منافع
غارتگ رانه بر ضد گروه دیگر تح ریک م یکند و چون باید ماهیت طبقاتی این نفرت را پنهان کند،
ناچار است که لباس دیگری ب رای فهم عقبماندهت رین ق ربانیان خ ویش بر تن بیاراید .اگر یک کودک
آذریتبار در یک خان واده پانای رانیست فارستبار رشد کند ،همانقدر نژادپرست است که یک نوزاد
فارستبار در جنگل «گرگهای خاکستری» آذریتبار پرورش یابد .این محیط است که افکار آنها را
م یسازد .نفرت در ژن و سلول آنها نیست در ش رایط محیط آنهاست .این محیط اجتماعی را مناسبات
پی شیافته طبقاتی م یسازد و تا زمانی که دلیلی ب رای پیدایش نفرت در جامعه وجود دارد ،این نفرت
م یت واند مورد ُح سن و یا سوء نیت طبقات واقع شود.
کم ونیس تها ،نه از تعلق قومی ،بلکه از مناسبات طبقاتی و از جمله مناسبات طبقاتی سرمای هداری
نفرت دارند ،از ستمگ ران جهانی ،از امپ ریالیسم و صهی ونیسم و طبقات ارتجاعی حاکمه نفرت
دارند .خلقهای جهان از تجاوز و تحقیر نفرت دارند و بر ضد تجاوزگ ران ،استعمارگ ران ،اشغالگ ران
مبارزه م یکنند .این نفرت به حق است و باید آن را تق ویت نمود .اینکه مردم فلسطین در حد خود
مسلح م یش وند ،تا ق وای اشغالگر نژادپرست صهی ونیسم را از سرزمین خود اخ راج کنند ،مح قاند و
نفرت ضد صهی ونیستی آنها باید مورد تأیید و تق ویت ق رار بگیرد .این نف رتی که کم ونیس تها از آن
سخن م یگ ویند ،نفرت طبقاتی است ،نفرت نسبت به باالئ یها علیه اکث ریت پائین یهاست .ولی
کم ونیس تها مملو از مه ربانی و دوستی هستند و این احساسات بشردوستانه خ ویش را نسبت به
ستمدیدگان ،پابرهنگان ،ق ربانیان غارتگری و ...بیان م یکنند .این نفرت و این مه ربانی الزم و ملزوم
یکدیگ رند .نفرت نسبت به اقلیتی ست مگر و مه ربانی و عالقه نسبت به اکث ریتی ست مدیده.
در میان کم ونیس تها نفرت و مه ربانی ماهیت طبقاتی دارند و نه قومی .یک ت ُرکُ ،ک رد ،فارس ،عرب
و یا ارمنی ست مگر و غارتگر همانقدر باید مورد نفرت باشد ،که یک ت ُرکُ ،ک رد ،فارس ،عرب و
ارمنی ست مکش باید مورد مه ربانی و حمایت ق رار گیرد .قومیت در این مبارزه نقش تعیی نکننده ندارد.
یزند .رفقای ما به زبانهای گ وناگون نفرت
این مبارزه طبقاتی است که ماهیت روند مبارزه ما را رقم م 
مشترک را بیان م یکنند.
ُ
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شماره  250دیماه ۱۳۹۹
ماشین تروریسم ...دنباله از صفحه ۱
بر اساس سیاست «تروریسم خوب»« ،آدمکشی
خوب»« ،انتقامگیری خوب»« ،بمباران خوب»،
«قتلعام خوب»« ،نس ل ُکشی خوب» و ...ب رپا
شود ،جهان جنگل ،جهان وحوش و هرج و
مرج است و خو ِد بنیانگذاران آن نیز از این نوع
«تروریسم خوب» ،که بش ریت س رانجام از دستش
رها خ واهد شد ،در امان نم یمانند.
این تروریسم نقض حاکمیت ملی کشورها و
عم ً
ال نقض تمامیت ارضی آنهاست ،صرفنظر
از اینکه ماهیت حاکمان آن چه باشد .حق را بر
اساس ایدئ ولوژی تقسیم نم یکنند ،مگر اینکه
ضد دموک راتها و فاشیس تها زمام امور دنیا را
در دست داشته باشند.
دولت اس رائیل با توسل به همین تروریسم و
راهزنی بود که ب راساس گزارش مطبوعات آلمان،
خرواری اسناد م ربوط به فعالی تهای هستهای
ای ران را بار کامیون کرد و از ط ریق پایگاههای
جاسوسی و نظامی صهی ونیسم اس رائیل در
جمهوری مستقل آذربایجان به اس رائیل رساند.
آنیس کاالمار ،گزارشگر حقوق بشر سازمان
ملل اظهار داشت« :اما به یاد داشته باشیم،
یک قتل هدفمند ف راسرزمینی خارج از منطقه
درگیریهای نظامی نقض ق وانین بی نالمللی
حقوق بشر است که محرومکردن عامدانه یک
انسان از حق زندگی را منع م یکند ،و همچنین
نقض منشور ملل متحد است که استفاده از زور
در زمان صلح را در ف راسرزمین منع م یکند».
این سخنان آنیس کاالمار در نزد دارو دستههای
مشکوک و غی راصیل حقوق بشری ای ران یهای
خودفروخته اثری ندارد .حقوق بشر آنها نیز
گزینشی و ع وامف ریبانه است .دلیل آن هم اظهر
من الشمس است و آن سکوت آنهاست.
جرم این دانشمندان این است که ب رای تسلط
به دانش هستهای در ای ران تحقیق م یکنند و
آم ریکا و اس رائیل ،که خودشان مخازن بزرگی از
بمب اتمی را دارا هستند ،نم یت وانند ت وانائ یهای
هستهای سایر ملل و از جمله ای ران را تحمل
کنند .فقط نوک ران آنها با نظارت شدید آنها حق
دارند نیروگاههای هستهای داشته باشند -مانند
امارات و ع ربستان سعودی -که با سرمایه آنها
ساخته شود ولی دانشمندان آم ریکائی ،اس رائیل
و اروپائی آن را بگردانند .زبان آم ریکا و اس رائیل
زبان زور و قلدری است .آنها از حقوق بشر و
حقوق دموک راتیک دم م یزنند از محسنات
اتکاء به قان ونمداری و احت رام به قانون و حقوق
مدنی سخن م یگ ویند و از همه دنیا م یخ واهند
که به م وازین جهانی و حقوق بی نالمللی احت رام
بگذارند ،ولی خودشان ب رای این م وازین و حقوق
جهانی تره هم خورد نم یکنند .این نسخهپیچی
آنها ب رای دیگ ران است و رطبخوردگانی
هستند که منع رطب م یکنند .با توجه به
قطعنامههای دو دهه اخیر شورای امنیت و
اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه
با محکومیت تروریسم بی نالملل (قطعنامههای
 )۴۹/۶۰به نظر م یرسد که میان کشورها بر
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سر مبارزه با تروریسم ت وافق عمومی وجود
ی که امپ ریالیسم و صهی ونیسم
دارد .ولی رأی 
 که خود سرمنشاء تروریسم هستند  -به اینقطعنامهها م یدهند ،نعل وارونهزدن است.
کشتار دانشمندان و مقامات ارشد نظامی و
دیپلماتیک ای ران نقض منشور ملل متحد است.
توگ وئی موضوع این منشور به اتباع ای رانی ربطی
ندارد و ای رانیان «داخل آدم» نیستند .توگ وئی
موضوع این منشور تنها با مالک ایدئ ولوژیک
اندازهگیری م یشود .البته کشورهای جهان ،که
به خطر هرج و مرج و گردنکشی دیپلماتیک
واقفاند .برخی از صمیم قلب و برخی ب رای
حفظ ظاهر به محکومکردن این عمل دست
زدند .دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا
روز جمعه  ۴ن وامبر با صدور بیانی های ترور
یزاده» ،دانشمند هستهای ای ران را
«محسن فخر 
به شدت محکوم کرد .این در حالی است که
وزیر امورخارجه آلمان در ش رایط «پی شگی رانه»
در جهت حفظ منافع اس رائیل این عمل را
نادرست ندانست .در این بیانیه با اشاره به قتل
یزاده» و چندین غی رنظامی دیگر
«محسن فخر 
آمده است« :این یک عمل جنایتکارانه بود و در
تضاد با اصول احت رام به حقوق بشر اتحادیه اروپا
ق رار داشت»!؟
«ب رنان او جان» ( ،)John O. Brennanمدیر
پیشین سازمان اطالعات مرکزی آم ریکا (سیا)،
نیز روز جمعه در صفحه ت ویتر خود در واکنش
به ترور «محسن فخریزاده» از «اقدامی جنایی و
بسیار ب یپروا» سخن گفت .وی که در دوره دوم
ریاست جمهوری «باراک أوباما» هدایت سازمان
سیا را برعهده داشت ،نوشت« :نم یدانم که
آیا یک دولت خارجی مجوز قتل فخری زاده
را صادر کرده یا آن را انجام داده است یا خی ر.
اقدامی این چنینی در راستای هدایت دولتی
تروریسم ،نقض آشکار مقررات بی نالمللی است
و دولتهای بی شتری را به حمله به مقامات
خارجی تش ویق م یکند» .وزارت امورخارجه
ترکیه با انتشار بیانی های قتل «محسن فخریزاده»
را «منفور» و «جنایت» خ واند و محکوم کرد و به
دولت ای ران و خان واده وی تسلیت گفت .دبیرکل
«جبهه مبارزه خلق فلسطین» ضمن محکومیت
شدید جنایت ترور شهید «فخریزاده» ،گفت:
«این جنایت در راستای طرح مشترک آم ریکا و
رژیم صهی ونیستی اتفاق افتاد».
البته روشن است که دشمنان ای ران به خ رابکاری،
جنگ ،تح ریم ،ترور و ...دست م یزنند تا ای ران
را به دوران حکومت دست نشانده «محمدرضا
شاه» بازگردانند .و از کشور ما ای ران کشوری
نیمه مستعمره بسازند .ولی اگر همه تقصیرها
را به گردن دشمنان ای ران بیاندازیم ،آب تطهیر
برسر جمهوری اسالمی ریختهایم .جمهوری
اسالمی از دستگاههای ف راوان امنیتی برخوردار
است و هر نهادی ب رای خودش دستگاه امنیتی
دارد .این دستگاههای ع ریض و ط ویل ،که در
سرکوب مردم و معترضان و کارگ رانی که ب رای
دریافت دستمزد معوقه خود به خیابان م یآیند،

حداکث ِر سرکوب ،نقض حقوق بشر و جنایت را
بکار م یبرد ،در مقابل رخنه جاسوسان اس رائیل،
که تا مغز استخ وان رژیم رسوخ کردهاند ،نات وان
هستند .آنها پشت سرهم از اس رائیل ض ربه
م یخورند ،ولی قادر نیستند این شبکههای
جاسوسی را کشف و سرکوب نمایند .عمده
نیروی آنها ب رای نظارت و سرکوب مردم هدر
م یرود .مشکل آنها حجاب است تا حفظ جان
دانشمندان ای ران .همه آخ وندهای سرشناس در
اتوم وبی لهای ضدگل وله حرکت م یکنند ،ولی
دانشمندان ای رانی ،که مورد حمله پهپاد ،به
یاری ماه وارههای آم ریکائی  -اس رائیلی هستند،
طعمه تروریس تهای دشمناند.
روزنامه آم ریکایی «وال است ریت ژورنال» ،در
یزاده»،
مقالهای تحليلى درباه ترور «محسن فخر 
دانشمند هستهای ای ران ،نوشت« :ترور این
دانشمند ،نشاندهنده ضعف قدرت امنیتی
در داخل ای ران و سه ولت جذب جاسوسان به
نفع سروی سهای اطالعاتی خارجی است» .به
نوشته این روزنامه« :ترور فخریزاده نشان داد
که برغم اینکه رژیم ته ران غی رنظامیان دارای
تابعیت دوگانه ای رانی و خارجی را که وارد
ای ران م یشدند به جاسوسی متهم م یکند ،در
جلوگیری از نفوذ ع وامل اطالعات آم ریكا و
اس رائیل در داخل ای ران عاجز است».
در همین راستا« ،حسین عالیی» ،یکی از
فرماندهان سابق سپاه پاسداران ای ران ،به ضعف
آشکار امنیتی در داخل ای ران انتقاد کرد .او در
اظهاراتی که روز جمعه رسانههای محلی آن را
منتشر کردند ،گفت« :بیش از  ۱۰سال است
که اس رائیل در داخل ای ران عملیاتی از جمله
ترور دانشمندان را انجام م یدهد .قتل محسن
فخریزاده نشان م یدهد که ساختار عملیاتی
اس رائیل در داخل ای ران بسیار پیچیده و ب راساس
اطالعات بسیار دقیق صورت م یگیرد».
باید پرسید که دلیل نفوذ این جاسوسان در ای ران
چیست؟ در درجه اول ب یاعتمادی مردم به این
رژیم است که به مجموعهای از خان وادههای
ه مخون و دره متنیده م یماند که به میهن ما
مانند کشور اشغالی برخورد کرده و در ته دل،
خود را حاکمان موقت و غاصب م یدانند که
تا م یت وانند باید از فرصت بدست آمده ب رای
غارت ایرن حداکثر استفاده را بکنند .این
راهزنان ،که ب رای غارت برسرکار هستند ،با
دریافت کسب پول بی شتر از اس رائیل ب رای هر
خیانتی خود را مهیا م یکنند .از این گذشته این
ب یاعتمادی نسبت به این رژیم و انتقاد و نفرت
مردم از آنها به جائی رسیده است که هر ض ربه
به آنها را ،متأسفانه اگر ض ربه به منافع ملی ای ران
هم باشد ،م یپذی رند .رژیم کن ونی زمینی آماده
ب رای بذر خیانت آف ریده است .روزنامه «وال
است ریتژورنال» با توجه به این واقعیت نوشت:
«افزایش فعالی تهای اطالعاتی در ای ران بیانگر
سه ولت جذب جاسوسان ب رای سروی سهای
اطالعاتی خارجی است که با افزایش تنش
داخلی به ویژه ادامه در صفحه ۵
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شماره  250دیماه ۱۳۹۹
در ماوراء قفقاز ...دنباله از صفحه ۱
در مورد ارمنستان با مشکل روبرو گردید .تمام
این محاسبات امپ ریالیس تها ،چون ذهن یگ رانه
و شتابزده انجام شده بود ،با شکست روبرو
شد و وضعیتی را ایجاد کرد که با تغییر وضع
موجود آن زمان به وضعیت فعلی منجر شد که
هم ارمنستان از دست رفت و هم نفوذ روسیه
امپ ریالیستی در قفقاز افزایش یافت.
در سال  ۱۹۹۱فدراسیون متحد شوروی
امپ ریالیستی با دست رویزی ونیس تهای حاکم
و بورژوازی نوخاسته شوروی درهم پاشید و
اعالم جدایی و استقالل جمهوریهای متحد
شروع شد و دولتهای ملی خلقهای گ وناگون
درون این اتحادیه پدید آمدند .حال این دولتها
هم ارتش خود ،وزارت جنگ خود و هم
سازمان امنیت و جاسوس یهای مستقل خود را
داشتند و بورژوازی حاکم بر این ممالک نقاب
«سوسیالیستی» را س رانجام از چهره انداخت
و روپوش ناسی ونال  -ش ونیسم را به تن کرد و
ب رای تحقق خ واستهای «ملی» خود شمشیر
را از رو بست .در سالهای اخیر در ارمنستان
با انجام انقالب مخملین با رهبری سرمای هدار
کالن آم ریکائی «جورج سوروس»George( ،
،)Sorosکه یک آم ریکائی یهودی است،
حکومت دستراستی «نیکول ُووایی پاشینیان»
« ،»Nikol Vovayi Pashinyanکه ه وادار
آم ریکاست بر سر کار آمد .زمینه رویکارآمدن
این ناسی ونالیست ارمنی  -آم ریکائی را مانند همه
انقالبات مخملی «نهادهای غیردولتی» ،ه واداران
«جامعه باز» و «خانه آزادی» و یا «دموک راسی»
آم ریکا تدارک دیده و با پنهان کردن خ ویش
در پس «دفاع از حقوق بشر» یک حکومت
ضدبشر آم ریکائی را بر سر کار آوردند.
این حکومت جدید فورا ً به اتخاذ یک سیاست
ضدروسی و ضدای رانی متوسل شد و در عین
اینکه دولتمردان ه وادار روسیه را از کار برکنار
کرد و محدودیتهائی ب رای زبان روسی در
جامعه و مدارس برق رار نمود و کانالهای
سمعی  -بصری روسیه را حذف کرد و
خب رنگاران رسانههای روسی را تحت فشار ق رار
داد ،به منزله یک حکومت «مستقل» رواب طاش
را با آم ریکا و اس رائیل مانند آذربایجان گسترش
داد و بهبود بخشید .ولی ارمنستان به این سادگی
نم یت وانست از شبکه تارعنکب وتی روسیه
امپ ریالیستی خالص شود ،زی را هنوز نت وانسته
به علت بندهای عمیق وابستگی به روسیه و
تهدیدات مستمر جمهوری آذربایجان و ترکیه
خود را از نفوذ روسیه ب ینیاز کند .ارمنستان
هنوز عضو «پیمان امنیت جمعی» با مشارکت
کشورهای منطقه از جمله فدراسیون روسیه
است ،ولی ارمنستان با فشار آم ریکا و اس رائیل
روز به روز بیشتر به پایگاه آنها در جنوب روسیه
بدل شده و تمامیت ارضی و حق حاکمیت
ملی ای ران را عم ً
ال تهدید م یکرد .روسیه که
در ارمنستان پایگاه داشت و هم واره از این
خطر پانترکیسم که سایه شوماش را بر سر
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ارمنستان افکنده بود ،در جهت منافع خ ویش
سوءاستفاده م یکرد و م یکند ،وضعیت کن ونی
را به نفع خود ارزیابی کرد و نه تنها ارمنستان را
مهار نمود و مجددا ً و اینبار متکی بر رضایت
ارامنه زیر سلطه و کنترل خود در آورد ،بلکه
جای پای مهمی نیز در نتیجه پیمان صلحی،
که مضموناش هنوز کام ً
ال روشن نیست ،در
آذربایجان گشود .به همین جهت در آستانه این
ت وافق مقامات روسیه با حسابگری اعالم کردند
که «پیمان امنیت جمعی» با ارمنستان ،اشغال
سرزمین آذربایجان را در نظر ندارد ،بلکه فقط
م ربوط به منطقه قرهباغ ارمن ینشین م یشود.
به این ت رتیب به آذربایجان چ راغ سبز دادند تا
مناطقی را که ناسی ونال – ش ونیس تهای ارمنی
در ن وار قرهباغ و سرزمین اصلی ارمنستان اشغال
کرده بودند و متعلق به سرزمین آذربایجان بود،
آزاد نمایند .از این تاریخ بازگشت بخش اشغالی
سرزمین آذربایجان به دامن مادر از نظر روسها
بالمانع بود.
این مانور روسیه هم به ارمنستان تفهیم م یکرد
که پای خود را از گلیمی که روسیه ب رای آنها
تعیین نموده است ،بیرون نگذارد و به آذربایجان
نیز نشان م یداد که مرزهای جغ رافیائی منطقه
قفقاز فقط با م وافقت و مشارکت دولت روسیه
قابل تغییر است و خوب است که جمهوری
آذربایجان حد و حدود غربگ رائی خ ویش را
بداند و در منطقه ،در خدمت منافع غرب به
آزمایش سقف صبر و حوصله دولت روسیه
نپردازد که به نفعاش تمام نم یشود و نخ واهد
شد .اما در ارمنستان قبل از جنگ و در سایه
نزدیکی به آم ریکا ،جاسوسخانه بزرگ آم ریکا
افتتاح شده است .ارمنستان می زبان یکی از
بزرگت رین سفارتخانههای آم ریکا با تعداد
کارکنانی نزدیک به یک لشگر در منطقه
است .این سفارتخانه ما را به یاد سفارتخانه
آم ریکا در ع راق در منطقه سبز م یاندازد که تا
حدود  ۱۵هزار کارمند دارد که همه آنها دارای
مص ونیت قضائی هستند و ع راق را به کشوری
نیمه مستعمره خود بدل کرده اند .در کنار
این جاسوسخانه حدود  ۲۰۰نهاد غیردولتی
نیز وجود دارند که با حمایت بنیاد آم ریکایی
«سوروس» در این کشور فعالاند .این حجم
فعالیت آم ریکا در ارمنستان کوچکی که
حدود  ۲۹هزار کیلومتر م ربع وسعت و کمتر
از  ۳میلیون جمعیت ساکن و اقتصاد بسیار
ضعیف و فقیر دارد ،تنها یک توجیه دارد و
آنهم خ رابکاری در مرز شمالی ای ران ،تح ریک
و ایجاد تشنج در منطقه جنوب قفقاز است که
هم روسیه را مورد تهدید ق رار م یداد و هم ای ران
را .روشن است که آم ریکا در این محل نیازی
به روابط نامتعارف با سایر همسایگان ای ران
ندارد .آم ریکا هم در ترکیه و گرجستان و هم
در آذربایجان سفارتخانههای خود را داراست
به این جهت دارابودن چنین مرکز جاسوسی
دیپلماتیک ب رای جاسوسی در ارمنستان علیه
ترکیه ،گرجستان و یا آذربایجان نیست ،فقط

علیه ای ران و نفوذ ای ران در شمال قفقاز است
که با مردم این ناحیه پی وندهای دوستی و
تاریخی دارد .از این گذشته سالهاست که پای
صهی ونیس تهای اس رائیلی نیز به آذربایجان
باز شده و مدتهاست که فعال بوده و در این
کشور مستقل پایگاه بزرگ نظامی دارند و مانند
کفت ربازها پهپاد ه وا م یکنند .رژیم صهی ونیستی
نه تنها به ارمنستان سالح م یفروشد ،بلکه دولت
ایروان را تحت فشار گذارده است تا سفارت
جدیدی را در اورشلیم افتتاح کند .البته تا قبل
از درگیریهای اخیر در قفقاز تمایل دولت
ایروان ب رای گامگذاردن در این راه و اج رای اوامر
صهی ونیسم به کلی مشهود بود .بسط روابط
دوستانه دولت انقالب مخملی ایروان با رژیم
صهی ونیستی ،به مفهوم تأسیس یک پایگاه
نفوذی دیگر در کنار آم ریکا در ارمنستان بر ضد
ای ران است .رژیم صهی ونیستی ،که در هر دو
کشور و به ویژه در آذربایجان نفوذ ف راوانی دارد،
به یکی از بزرگت رین آتشبیاران جنگ ،که به
نفعاش هست ،در منطقه شمال ای ران بدل شده
است .دولت ارمنستان قبل از آتشبس ،درست
شش روز بعد از درگیریهای اخیرش ،که به
نبردهای مسلحانه مرگبار با جمهوری آذربایجان
بر سر منطقه قرهباغ علیا منجر گشت ،در
اعت راض به معامالت فروش تسلیحات اس رائیل
به آذربایجان ،شامگاه پنجشنبه ،دهم مهر ،سفیر
خود را از تلآویو ،که محل کن ونی سفارت این
کشور در اس رائیل است ،ف را خ واند .ارمنستان
تنها دو هفته پیش سفارت خود را در اس رائیل
برق رار و «آرمن سمباتیان» ()Armen Sembatian
را به عن وان سفیر به تلآویو اعزام کرده بود.
اس رائیل ولی تمایل دارد که سفارت ارمنستان
در اورشلیم گشایش یابد و نه در تلآیوو .در
اینجا به خ وبی نقش اس رائیل ،که هم از ت وبره
م یخورد و هم از آخور ،روشن م یگردد .آنها
هم با نشاندادن «ل ولوی ای ران» به آذربایجان
و تش ویق به تجزی هطلبی در ای ران و حمایت
هم هجانبه از تجزی هطلبان ای رانی به تق ویت
دولت آذربایجان مشغولاند و به آنها اسلحه
م یفروشند و هم از ارمنستان تا سفارتش را از
تلآویو به اورشلیم ببرد .به دیگر سخن تنها با
این شرط به آنها اسلحه م یفروشد تا بت واند در
مقابل آذربایجان از خودش دفاع کند .اس رائیل
همان تاجر ونیزی است ،اس رائیل به خ وبی از
ت وان نظامی آذربایجان و ارمنستان مطلع است و
آنها را در خدمت منافع خودش و بر ضد ای ران
علیه یکدیگر تح ریک م یکند .جنک ترک و
ارمنی به نفع صهی ونیسم بی نالملل است ،زی را از
این ط ریق نان م یخورد و نفوذ خ ویش را توسعه
م یدهد و به تخ ریب در منطقه مشغول است.
نفی و ک مبهادادن به نفوذ صهی ونیسم در قفقاز
تنها ب رای کتمان روحی ههای حاکم ناسی ونال -
ش ونیستی در این ممالک است.
ارمنستان نیز ،که ف ریب این ریاکاری
صهی ونیس تها را خورده بود ،از سوی Armen
« Sarkissianآرمن سارگسیان» ادامه در صفحه ۴
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شماره  250دیماه ۱۳۹۹
در ماوراء قفقاز ...دنباله از صفحه ۳
رئی سجمهور ارمنستان در روز دوشنبه  ۱۴مهر
با «رئوون ری ولین» ،»Reuven Rivlin« ،رئیس
جمهور اس رائیل ،درباره وضعیت در قرهباغ
و ش رایط کشورش تماس تلفنی گرفت و
گفتوگو کرد و تصور م ینمود اس رائیل ه وای
ارمنستان را دارد و مانع م یشود که به لقمه
چرب آذربایجان بدل شود.
به گزارش سایت خبری اس رائیلی «وای.نت»،
رئیس رژیم اس رائیل به رئی سجمهور ارمنستان
دلداری داد و با وی «خوش و ب ِش» کرد و
گفت که روابط اس رائیل و آذربایجان «سالهای
طوالنی ادامه داشته و همکاری آنها علیه کشور
ثالثی نیست» و نباید دولت ارمنستان از این
بابت ناراحت گردد!؟
این سادهلوحی و یا خوشخیالی رئیس جمهور
ارمنستان است که به سخنان یک گرگ
ظاه را ً اعتماد م یکند و دوستی با اس رائیل و
صهی ونیسم را به دوستی با مردم ای ران ترجیح
جزا
م یدهد ،و حاال دارد چوب این سیاست تشن 
در منطقه را م یخورد.
رژیم صهی ونیستی به جز اقدامات تخ ریبی علیه
منافع کشور ما ای ران ،از توسعه روابط با ارمنستان
چیزی به دست نم یآورد ،زی را ارمنستان نه منابع
مالی الزم ب رای خ رید سالح از اس رائیل را دارد،
نه دارای منابع م واد اولیه و سخت است و نه
منابع اقتصادی آن در کانون توجه اس رائیل
خ واهد بود .پس این نزدیکی و دلداریهای رژیم
صهی ونیستی به ارمنستان تنها در خدمت مبارزه
با ای ران است .آنها از زمان شاه بر ضد مردم ای ران
عمل م یکردند و تا به امروز هم م یکنند.
ت هستند که
جالب این است که ش واهدی در دس 
نشان م یدهند در مقابل گسیل تروریس تهای
داعشی از ط ریق ترکیه به آذربایجان ،ارمنستان به
همکاری با ُک ردهای «پ.کا.کا» دستزده و آنها
را در قرهباغ ب رای مبارزه با حضور ترکیه بسیج
کرده است .البته وضعیت طوری است که هر
دو طرف م یت وانند از کمک ب رادرانه ُک ردهای
ترکیه به ُک ردهای ارمنستان و یا ترکمنها و
تروریس تهای داعشی ت ُرک آسیای میانه و
قفقاز به ترکهای آذری سخن بگ ویند.
در تاریخ  ۲۶خرداد « ۱۳۹۹سرویس کیهان –
اخبار» تحت عن وان «ف ریب اقتصادی تلآویو
و باخت امنیتی ایروان(نگاه)» نوشت« :در سال
 ۲۰۱۷مقالهای با عن وان رویکرد جدید اس رائیل
در قفقاز جن وبی توسط یکی از م راکز مطالعات
است راتژیک رژیم صهی ونیستی منتشر شد که در
این مقاله سفر تصاحی هانگبی [زاخی هانگبی
تراستی اف راطی و بنیادگ رای
عضو حزب دس 
لیکهود ،وزیر مسئول امور آبادینشی نهای
یهودی  -Tzachi Hangebتوفان)] وزیر وقت
همکاریهای منطقهای رژیم صهی ونیستی به
ارمنستان را گام مهمی در تغییر روابط دوجانبه
معرفی کرد.
هانگبی یک نخبه امنیتی محسوب م یشود
که در زمینههای مختلف مخصوصاً در حوزه
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فعالی تهای هستهای تج ربیات بسیاری دارد ،اما
حضور او در ارمنستان و امضای  ۳ت وافقنامه مهم
مستلزم پی شزمینههایی بود که با افتتاح اتاق
بازرگانی اس رائیل  -ارمنستان رقم خورده بود،
یعنی متمای لشدن دولتمردان ارمنستان به سمت
اس رائیل و تصور صهی ونیس تها ب ه عن وان مُنجی
از زمان تشکیل اتاق بازرگانی کلید خورده بود
و سفر هانگبی این پروژه را تکمیل نمود.
اتاق بازرگانی اس رائیل  -ارمنستان یک اقدام
تبلیغاتی بود که به وسیله آن چشمان برخی
دولتمردان ایروان به برخی از حقایق بسته شود
و البی یهود بت واند در ساختارهای مختلف
ارمنستان نفوذ نماید و ش رایطی ف راهم گردد که
اهداف است راتژیک رژیم صهی ونیستی در این
کشور پیاده شود.
این اتاق بازرگانی عملکرد بسیار ضعیفی دارد
و زمانی که مناسب تهای اقتصادی و بازرگانی
را ب هعهده گرفت م راودات تجاری بین ایروان
و تلآویو ابتدا سیر نزولی پیدا کرد و امروزه
پس از گذشت نزدیک به  5سال فعالیت
هنوز در جدول منحنی در نقطه سال  2014ق رار
گرفته است و اموری که توسط انجمن دوستی
پارلمانی اس رائیل  -ارمنستان پیگیری م یشد به
نسبت اتاق بازرگانی نتایج مطلوبتری داشت.
اگر خروج ارمنستان از بح رانهای اقتصادی در
اول ویت رژیم صهی ونیستی بود بایستی آلیهو
یروشلمی [ ]aliho jerusalemبه اصطالح
سفیر اس رائیل در ارمنستان را در منصب خود
حفظ م ینمودند زی را او تنها صهی ونیستی بود
که در جهت اج رای ت وافقات اقتصادی امضاء
شده دغدغهمند بود و همچنین در این جهت
تالش م ینمود اما اکنون الیاو بل وتسرکوسکی
[ ]Eli Belozerkowskiدر این جایگاه تنها
به صحب تهای دیپلماتیک و عبارتهای زیبا
م یپردازد ،سه سال از قول و ق رارها و تفاهم
نامههای رژیم صهی ونیستی م یگذرد و خالصه
رژیم صهی ونیستی آن بخش از وعدههای
اقتصادی ،نظامی و انتقال تکن ولوژی خود به
ارمنستان را جامه عمل م یپوشاند که در تحقق
منافع و اهداف خود م وثر باشند ب هعن وان مثال:
شرکتهای اس رائیلی اگر بخ واهند در ارمنستان
فعالیت نمایند شرکتهایی خ واهند بود که با
روسیه در حال تجارت هستند زی را ارمنستان
جزو ت وافقنامه تجارت آزاد یورآسیا محسوب
م یشود و این ب رای رژیم صهی ونیستی سودمند
خ واهد بود و همچنین توسعه م راکز صنعتی
و انتقال تکن ولوژی بیشتر در منطقه قرهباغ
اتفاق خ واهد افتاد زی را تلآویو نگاه امنیتی و
است راتژیک به جمهوری خودخ وانده قرهباغ دارد
و از حیاط خلوت آن بر ضد انقالب اسالمی
ای ران استفاده خ واهد کرد و در عین حال چشم
طمع به معادن و منابع طبیعی آن دارد.
حضور و فعالیت رژیم صهی ونیستی در منطقه
قرهباغ ناامن شدن قفقاز جن وبی را درپی خ واهد
داشت زی را شیعیان و اسالمگ رایان منطقه قفقاز
غالب اً آذری زبان م یباشند و نسبت به مسئله

قرهباغ متعصب هستند و از طرفی دیگر رژیم
صهی ونیستی را غاصب سرزمین فلسطین و
دشمن درجه یک جهان اسالم م یدانند و تلفیق
این دو م یت واند ب رای رژیماشغالگر قدس گ ران
تمام شود و هزینههای احتمالی آن دامنگیر
ارمنستان خ واهد شد.
از جانب دیگر جمهوری اسالمی نهتنها ب هعن وان
بازیگر منطقهای بلکه در قالب یک قدرت
بی نالمللی نم یت واند نسبت به افزایش مناسبات
رژیم صهی ونیستی در منطقه ب یتفاوت باشد.
دولتمردان ارمنستان اعالم نمودهاند که افزایش
مناسبات با اس رائیل هی چگ ونه مشکلی در
روابط با ای ران پیش نم یآورد »...
صرف نظر از نوع نگارش و حمایت مقاله از
جمهوری اسالمی در این تحلیل این واقعیت
نشان داده م یشود که اس رائیل سعی دارد
همانگ ونه که در آذربایجان رختخ واب پهن
کرده و پایگاه نظامی درست کرده و انتقال نفت
بحر خزر را ب رای خود تأمین نموده است ،از
«استقالل» ارمنستان نیز ب رای مصالح صهی ونیسم
جهانی و بر ضد خلقهای منطقه سوء استفاده
کند .این است که باید در مناقشات منطقه نقش
مهم اس رائیل را از نظر نیانداخت ،نقشی که در
تشدید تضادها و تشدید جنگ بسیار م وثر بوده
است و پای وی را در منطقه محکم کرده است•.

نفرت ملی ...دنباله از صفحه ۱

که از طرف پانترکیس تها سر داده م یشود
و تازگی هم ندارد ،شعار ماهیتاً ارتجاعی و در
خدمت تسلط یک قوم ،که خودش را ب رتر از
سایر اق وام م یداند ،بر اق وام دیگر است .این
شعار ب رای ایجاد ب رادر ُکشی ،تخ ریب ،و تجزیه
ای ران ،که در خدمت منافع امپ ریالیسم غرب
و صهی ونیسم و وهابیسم در منطقه هست،
سرداده م یشود .پانترکیس تهای ای رانی ع وامل
ترکیه و جمهوری آذربایجان در ای ران هستند و
سالهاست که در ای ران حتی از زمان محمدرضا
شاه فعالیت م یکردند و م یکنند .نه شاه و نه
جمهوری سرمای هداری اسالمی تالش نکردند
بر این اقدامات تفرقهافکنانه مدب رانه غلبه
کنند .دست آنها ب رای تبلیغاتشان باز است
و «چپ»های آنها فقط با یک سخن لنین
م وافقاند که در جائی در کتاباش از حقی به
نام «حق جدائی» سخن گفته است که ربطی به
تجزیه ای ران ندارد.
امروز ُک ردها ،که مورد خشم پانترکیس تها
هستند ،که ب یشرمانه مرگ آنها را با
خونتشنگی طلب م یکنند ،ولی خودشان
یعنی بسیاری از این فعالین سیاسی آنها تا مغز
استخ وان پان ُک ردیست بوده و به این ایدئ ولوژی
دامن م یزنند .آنها اتحادیه کارگری خودشان را
دارند ،سازمانهای حقوق بشر خودشان را دارند،
سازمانهای قومی و منطقهای خودشان را دارند،
س رنوشت خود را از س رنوشت سایر خلقهای
ای ران جدا کردهاند ،تنها گلی مهای خودشان را
از آب بیرون م یکشند ،ادامه در صفحه ۵

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!
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شماره  250دیماه ۱۳۹۹
نفرت ملی ...دنباله از صفحه ۴
ولی از همه م یخ واهند از فکر تجزی هطلبانه آنها
دفاع کنند .اپوزیسیون ب یپ رنسیپ و مصلحتگ رای
ای ران در خارج از کشور نیز ب رای یک نمایش
اعت راضی مشترک با این ناسی ونال – ش ونیس تهای
ُک رد در مقابل سفارتخانههای ای ران ،این ننگ را
م یپذیرد و این رشوه را م یدهد .کسی که در
زیرزمین خانهاش پان ُک ردیسم ت ولید م یکند،
نم یت واند صادقانه ضد ناسی ونال  -ش ونیسم به طور
کلی و ضد پانترکیسم به طور مشخص باشد.
وی نیز ناچار است با شعار مرگ بر ت ُرک ،فارس،
عرب و ارمنی به میدان آید و اگر چنین نم یکند،
زی را امروز زورش نم یرسد و نه اینکه نظر دیگری
دارد .رفتار ننگین ناسی ونال – ش ونیس تهای ُک رد را
در برخورد به اس رائیل متحد هر دوی این ناسی ونال
– ش ونیس تها دیدهایم .هم این پا ن ُک ردیس تها و
هم این پانت ُرکیس تها به همدستی و همبستگی
خود در همکاری با صهی ونیسم به خ وبی واقفاند
و همه جا پرچ مهای آنان را حمل م ینمایند.
نکبت ناسی ونال  -ش ونیسم ریشهدار بوده و شاید
ف ریادهای مرگ بر فارسُ ،ک رد و ارمنی عدهای
را تازه از خ واب بیدار کرده باشد .اپوزیسیون
«انقالبی» ای ران حتی تا به امروز زیر بغل ُک ردهای
ناسی ونال  -ش ونیست هندوانه م یگذارد و به آنها
در تمام زمینهها رشوه م یدهد ،تنها به صرف
اینکه ُک رد هستند و مورد ستم ملی ق رار م یگی رند.
آن هم آنگ ونه ستم ملی که خود آنها ب رای خود
اخت راع کردهاند و نه آن ستم ملی واقعی که اساساً
و نه در همه زمینهها ،بلکه به طور عمده از جنبه
فرهنگی موجود است .این است که محکومکردن
شعارهای پانترکیس تها از جانب این اپوزیسیون،
زیاد قابل اعتماد نیست و نباید ف ریب آن را خورد.
مبارزه با هر «پان»ی باید به صورت اص ولی انجام
پذیرد و نه به صورت گزینشی و مصلحتی.
پانترکیس تها کسانی هستند که ف ریادشان از
ستم ملی به ه واست ،ولی اگر کسی نابینا نباشد،
م یداند که آذریها بزرگت رین و مقتدرت رین
تجار ای ران را تشکیل م یدهند و نقش ت راز اول
در اقتصاد ای ران را دارند .آذریها در تمام دستگاه
اداری ای ران از ارتش گرفته تا نیروهای امنیتی
شرکت فعال داشته در سرکوب سایر خلقهای
ای ران و نه تنها آذریها نقش برجستهای ایفاء کرده
و م یکنند .اغلب سالطین ای ران بعد از اسالم،
بجز دوره بسیار ک وتاهی در تاریخ ای ران در دست
ت ُرکها بوده است و حتی پدر قفقازی رضاخان
قلدر و خان واده پهلوی و فرح دیباج نیز ت ُرکزاده
هستند .و اگر آقای مهندس بازرگان ،نخست وزیر
بعد از انقالب و خامنهای ت ُرکزاده را به آنها اضافه
کنیم ،م یبینم که ناله سایر خلقها باید از ستم
طبقه حاکمه ت ُرکتبار به ه وا باشد .ما از صادق
خلخالیِ قاتل و یا اردبیلی ،مدنی ،تب ریزی و...
که مجالس خون در بعد از انقالب به پا کردند،
سخن نم یگ وئیم .پانترکیس تها دروغ م یگ ویند
و م یخ واهند جهت اصلی مبارزه مردم ای ران را،
که ضد رژیم جمهوری اسالمی ،امپ ریالیسم و
صهی ونیسم است ،منحرف کنند .آنها م یخ واهند

جاده صافکن تجاوز به ای ران باشند ،زی را به
بهانه پانترکیس تبودن و فارس و ُک رد و ارمنی را
دشمن عمده خود جلوه دادن ،م یت وان به راحتی
با پوشش تئوریک در کنار تفنگداران دریائی
آم ریکا و گرگهای خاکستری ترکیه ق رار گرفته
حق حاکمیت ای ران و تمامیت ارضی ای ران را
مورد تعدی ق رار داد .ب رای آنها سایر خلقهای
ای ران متحد و رفی قشان نیستند ،دشمنان بش ریت
متحد ،رفیق آنها هستند و به این خیال خام
دچارند که گ ویا ستم ملی را م یت وان بدون گذار
از مبارزه ضدامپ ریالیستی و ضد صهی ونیستی به
پایان رساند .در عصر کن ونی هرگ ونه مبارزه ملی
باید در خدمت مبارزه ضد امپ ریالیستی و ضد
صهی ونیستی باشد وگ رنه حرف مفت و توخالی
خ واهد بود ،و در عمل همدستی با امپ ریالیسم
ب رای تقسیم مجدد مناطق نفوذ امپ ریالیستی در
جهان است که با پوشش «حقوق بشر» و «حق
تدریس زبان مادری» پنهان م یشود .آنچه در ای ران
کمبود دارد و باید ب رایش مبارزه کرد ،در کنار
آموزش و تدریس زبان رسمی فارسی ،که زبان
مشترک همه خلقهای ای ران است ،حق آموزش
رسمی به زبان مادری است و نه بی شت ر .در ای ران
قوم آذری از حقوق بی شتری نسبت به سایر اق وام
برخوردار است ،تق ریب اً تمام حقوقی را که فارسها
دارا هستند ،آنها نیز صاحباند .پس این همه
تبلیغ نفرت ضد فارس فاقد پایه و اساس عینی
است و بی شتر نتیجه تح ریکات خارجی است.
رژیم حاکم در ای ران ،چه در گذشته و چه در
حال ،سیاست سرکوب خود را نه بر اساس
تعلقات قومی ،بلکه بر اساس تعلقات طبقاتی
یعنی مخالفت با رژیم حاکم ق رار داده است.
حاکم فارس
یک فارس ضد رژیم از جانب رژیم
ِ
و یا ت ُرک و یا ملقم های از آنها به همان نسبت
سبعانه سرکوب م یگردد که یک ت ُرک ضد
رژیم .ناسی ونال ش ونیس تها تالش عبث م یکنند
این مرزهای طبقاتی را بزدایند و با تبلیغ نفرت
ملی ،ب رادرکشی و خ ون ریزی جغ رافیای جدیدی
در منطقه خلق کنند .البته مردم اصیل آذربایجان
با آن تاریخ انقالبی با این معدود «گرگهای
خاکستری» از زمین تا آسمان فرق دارند .آنها را
عامل بیگانه م یدانند و تاریخ آنها تاریخ ای ران
است .وقتی حزب ما از خلق آذربایجان سخن
م یراند ،نژادپرستان را منظور نظر ندارد و آنها را در
کنار دشمنان مردم آذربایجان و کسانی م یداند
که داعشهای فردایند که به دست ترکیه پرورده
م یش وند .حزب ما به تعلقات طبقاتی م ینگرد.
خلق آذربایجان در تکامل و پیشرفت جامعه ای ران
و نهضت کم ونیستی ای ران نقش بسیار برجستهای
ایفاء کرده است و ای ران بدون آذربایجان و برعکس
قابل تصور نیست .تاریخ را نم یشود نصف کرد.
حزب ما از تساوی حقوق همه خلقهای ای ران
حمایت م یکند .این یک امر دموک راتیک
است .ولی در این مبارزه تکیه را بر وحدت همه
خلقهای ای ران در جبهه واحد مبارزه دموک راتیک
و ضدامپ ریالیستی ،در صف واحد مبارزه طبقه
کارگر ،و در حزب واحد کم ونیستی ق رار م یدهد•.

ماشین تروریسم ...دنباله از صفحه ۲
پس از سرکوب اعت راضات سال گذشته ،
تسهیل شده است».
یکی از راههای مبارزه با جاسوسان مبارزه با
فساد و راهزنان حاکم ،برگماری اف راد کارشناس
و مدبر و نه فقط مورد اعتماد دستگاه بر سر
کار است .هر رژیمی از جمله رژیم ای ران ،اگر
برمردم تکیه نکند و حقوق انسانی و مدنی آنها
را برسمیت نشناسد ،به عن وان یک غده بیگانه
از صفحه تاریخ حذف خ واهد شد.

به نظر حزب ما این ترور تبهکارانه در آستانه
روی کار آمدن «بایدن» نه تنها مانند گذشته
در خدمت افزایش تح ریک و تشنج در منطقه
است تا ای ران را به واکنش غیرمنطقی وادارد و
منطقه را به خون بکشد ،در عین حال هشداری
به ای ران است که جبهه واحد آم ریکا و اروپا در
مذاک رات آتیه «برجام» تالش دارد با دست پ ُر
و تضعیف م واضع ای ران پا به مذاکره بگذارد و
خ واستهای ت رامپ را ب رای تغییر «برجام» در
محیط متشنج و تح ریکآمیزی بر ضد ای ران به
ُک رسی بنشاند و ای ران را به عقبنشینی وادارد.
باید منتظر خ رابکاریهای دیگری در تأسیسات
هستهای و غیرهستهای ای ران نیز بود.
در این میان وضع اپوزیسیون خودفروخته و
جاسوس ای ران از همه فضیحتبارتر است .آنها
که ه وادار تجاوز به ای ران ،تح ریم مردم ای ران و
گرسنگ یدادن به آنها بودند و هستند ،حال در
تکمیل سیاستهای ضدای رانی و ضدبشری
خود با تروریسم آم ریکا  -اس رائیل به بهانه
دشمنی با رژیم جمهوری اسالمی هم راهی
م یکنند ،همدستاند و ب رایشان هلهله و شادی
سر م یدهند و تروریسم آنها را تأیید م یکنند.
و چه بسا مزدورانی در بین آنها باشند که
خودشان این اطالعات را در اختیار سازمانهای
امنیتی «سیا» و «موساد» م یگذارند .خلق ای ران از
این خودفروختگان ،که ب رای ترور «سردار قاسم
سلیمانی» پایک وبی کردند و حال ب رای ترور
اخیر رقاصی م یکنند ،نفرت دارد .مخالفت
با جمهوری سرمای هداری اسالمی همدستی با
وهابیسم ،صهی ونیسم و امپ ریالیسم را توجیه
نم یکند .اپوزیسیون خودفروخته نم یت واند زیر
شنل «سرخ» خیانت خود را به مردم ای ران توجیه
کند•.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

«انقالب خشونت نیست ،بلکه
ِ
خشونت سازمان
درهم شکستن
یافته حکومتی است»
لنین
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جایگزینی ...دنباله از صفحه ۸
و «ن وین» باشند ،یعنی تج ربه چند نسل مبارزات
کارگ ران ای ران را به دور بیاندازند.
از نظر تاریخی قدمت سندیکاها بی شتر از
شوراهاست .سندیکاهای کارگری به صورت
خودجوش و تعاون و همکاری متقابل در قرن
هیجدهم در اروپا پیدا شدند در حالی که
شوراها ب رای نخستین بار در انقالب  ۱۹۰۵روسیه
در قرن بیستم ظهور کردند که در انقالب اکتبر
 ۱۹۱۷به صورت یکی از ارکان اساسی قدرت
سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی درآمدند.
اتحادی ههای کارگری ،که در دوران تکامل
مسالم تآمیز سرمای هداری از جانب طبقه کارگر
ایجاد گردید ،سازمانهای کارگ ران در مبارزه به
خاطر افزایش قیمت کار در بازار کار و بهبود
ش رایط کار بود .مارکسیس تهای انقالبی با نفوذ
خود م یکوشیدند تا اتحادی ههای کارگری را با
حزب پرولتاریا و سوسیال دمک راسی در مبارزه
مشترک به خاطر سوسیالیسم متحد نمایند.
ولی این اتحاد به مفهوم تغییر ماهیت اتحادیه
کارگری به حزب کم ونیست نبود ،بلکه تکیه بر
نفوذ کادرهای کم ونیست کارگری بود که آن را
در اتحادیه کارگری در میان کارگ ران با تالش
صیمیانه و فداکارانه به حدی رسانده بودند که
احت رام کارگ ران و اعتماد آنها را با خود جلب
کرده و م یت وانستند کارگ ران را ب رای حمایت از
نظ ریات حزب در امور مطالباتی و دموک راتیک
و تا حدی نیز امور دموک راتیکی ،که جنبه همه
خلقی و عمومی داشته باشند ،بسیج کنند.
«شوراها» نخست در ج ریان مبارزه تودهای
در روسیه و سپس شوروی به وجود آمدند و
فعال شدند و سپس با افول نهضت کارگری
و نامناسبی ش رایط انقالبی ،این تالش فروکش
کرد و دیگر اثری از آنها دیده نم یشد ،ولی
زمانی که مجددا ً نهضت انقالبی اوج گرفت
سر و کله شوراها نیز در میان کارگ ران پیدا
گشت .شوراها پدیدهای بودند که به وضعیت
سیاسی و انقالبی کشور بستگی داشتند و
در جائی که «بوی کسب قدرت سیاسی» به
مشام م یرسید ،شوراها با واسطه شم طبقاتی
خ ویش فعال م یگشتند و یا در زمان نشست و
فروکش مبارزه از شوراها خبری در میان نبود.
در حالی که سندیکاها هم واره وجود داشتند
و موجودیتشان به اعتالء و یا افول نهضت
کارگری ربط نداشت .در سند زیر م یبینیم که
انت رناسی ونال سوم چگ ونه جمعبندی الزم از این
مبارزات و در تج ربه عملی به دست آورده است:
« -۵حقایق فوق ثابت م ینماید که ب رای تشکیل
شوراها مفروضات مشخص ضرور است .ب رای
تشکیل شوراهای نمایندگان کارگ ران و تبدیل
آنها به شوراهای نمایندگان کارگ ران و س ربازان
ش رایط ذیل ضرور است:
الف  -وجود قوه محرکه انقالبی عظیمی در
میان تودههای وسیع زحمتکشان ،مرد و زن،
س ربازان و کارگ ران به طور کلی.
ب  -حدت بح ران سیاسی  -اقتصادی به چنان
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درج های رسیده باشد که قدرت شروع به لغزیدن
از دستان حکومت نماید.
پ  -زمانی که در صفوف تودههای قابل
مالحظهای از کارگ ران و در درجه اول زمانی
که در صفوف حزب کم ونیست تصمیم جدی
ب رای آغاز مبارزه سیستماتیک و منظم ب رای
کسب قدرت جا افتاده باشد.
 - ۶در صورت عدم وجود چنین ش رایطی
کم ونیس تها م یت وانند و باید ایده شورا را به
صورت سیستماتیک و مص رانه تبلیغ نموده و
آن را در میان تودهها تعمیم داده و ب رای بخش
وسیعی از مردم نشان دهند که شوراها تنها نوع
مؤثر حکومت در طول دوران گذار به کم ونیسم
تمامعیار م یباشد اما دست زدن به ایجاد
مستقیم شوراها در صورت عدم وجود ش رایط
فوق غیر ممکن است [همه جا تکیه از حزب
کار ای ران (توفان)] .در چه زمانی و تحت چه
ش رایطی شوراهای نمایندگان کارگ ران باید ایجاد
گردد (مصوب کنگره دوم انت رناسی ونال سوم
 مسکو  )۱۹۲۵ -انتشارات حزب کار ای ران(توفان) صفحه اول».
در این رهنمود انت رناسی ونال سوم در سال ۱۹۲۵
به روشنی م یبینیم که شورا به عن وان «تنها نوع
م وثر حکومت» تع ریف م یگردد که ربطی به
مبارزه کارگ ران در چارچوب سندیکا ب رای بهبود
ش رایط زندگی خودشان ندارد.
اتفاقاً دشمنان طبقه کارگر تالش م یکردند که
این مقوالت را با یکدیگر مخلوط کنند و در
میان طبقه کارگر سردرگمی ایجاد نمایند .در
همان سند م یآید:
« -۷کوشش سوسیال  -خائنین در آلمان به
منظور نمایاندن شوراها به عن وان چیزی که درون
سیستم ق وانین اساسی بورژوا  -دموک راتیک
م یگنجد ،خیانت به امر کارگ ران و ف ریب
زحمتکشان م یباشد .شوراهای حقیقی تنها به
عن وان نوعی از سازمان دولتی ممکن م یباشد
که ماهیت دموک راسی بورژوازی را نشان داده و
آن را با دیکتاتوری پرولتاریا جانشین نماید».
در اینجا م یبینیم که منظور از حکومت
شورائی و یا تشکیل شوراها ب رای کسب قدرت
سیاسی و تأسیس حکومت شورائی این است
که دموک راسی پارلمانی بورژوائی را که تا آن
روز وجود داشته و ب رای خودش حق حیات
قایل بود و خود را بهت رین نوع و سیستم موجود
تبلیغ م یکرد ،افشاء کند و نشان دهد که شورا
ب رای استق رار دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه م یکند
و م یخ واهد قدرت سیاسی را به دست آورده
و دموک راسی خودش را ،که بدیل دموک راسی
بورژوائی است ،مستقر سازد .این در حالی بود
که دست راست یها به مجلس موسسان بورژوائی
ب رای اداره کشور اشاره داشتند و در آن مقاله در
مورد آنها چنین آمده است:
« -۸تبلیغات رهب ران راست مستقلیون
(هیلفردینگ ،کائ وتسکی و دیگ ران) ،که
کوشش نمودند قابل قیاسبودن «سیستم
شوراها» را با مجلس مؤسسان بورژوازی اثبات
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نمایند ،یا سوءتفاهم کامل در رابطه با ق وانین
تکامل انقالب پرولتری است و یا ف ریب آگاهانه
طبقه کارگ ر .شوراها دیکتاتوری پرولتاریا
م یباشند .مجلس موسسان دیکتاتوری بورژوازی
است .متحدنمودن و سازشدادن دیکتاتوری
طبقه کارگر با دیکتاتوری بورژوازی غیر ممکن
است [تکیه همه جا از حزب کار ای ران (توفان)]».
 -۹تبلیغات برخی نمایندگان مستقلیون چپ
در آلمان ،که به کارگ ران طرح حاضر و آماده
«سیستم شوراها» را ارائه داده ،که مطلقاً هیچگ ونه
رابطهای با پروسه مشخص جنگ داخلی ندارند،
دکت رین مشغ ولیاتی و دلخوش ُکنَکی است
که کارگ ران را از وظائف اساسی خود مبنی
بر مبارزه واقعی ب رای کسب قدرت دور می
گرداند» .در این اسناد به روشنی م یآید که شورا
ابزار اعمال حکومت و دیکتاتوری پرولتاریاست.
یعنی این که شوراهای کارگری (توجه شود که
با شوراهای س ربازان و دهقانان در روسیه در
انقالب  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷فرق دارد  -حزب کار
ای ران (توفان)) در ای ران حکومت را در دست
گرفته رژیم جمهوری اسالمی را س رنگون کرده
و موفق به استق رار دیکتاتوری پرولتاریا یعنی
دولت کارگری شورائی م یش وند .این هدف
که مضموناش کسب قدرت سیاسی است،
طبیعتاً با مبارزات اتحادیه کارگ ران ،که ب رای
بهبود ش رایط زندگی آنهاست ،بسیار متفاوت
است .یکی با نیت کسب قدرت سیاسی مبارزه
م یکند و دیگری با نیت مبارزه در مناسبات
نظام و تالش ب رای بهبود ش رایط زندگ یاش .این
دو مق وله را نم یشود با هم مخلوط کرد ،زی را
دو هدف گ وناگون دارند .کسانی که با نقاب
«چپ» اعت راضات کارگری ای ران را به سمت
پذیرش شعار شورا م یب رند ،یا معرفتی از نظر
تئوریک و دانش مارکسیسم ندارند و از تج ربه
جنبش کارگری و کم ونیستی ب وئی نبردهاند
و یا به این مسایل آگاهاند و با نیات ناسالم
اعت راضات کارگری را به بی راهه دعوت م یکنند.
این است که باید میان مبارزه شورائی ،که تنها
در زمانهای اوج جنبش به صورت خودرو
بروز م یکنند و تحت تأثیر ام واج جنبش در
زمان اعتالء هستند ،با اتحادیه کارگری که
توار به طور دائم و با پشتکار ،آهسته
الکپش 
آهسته به کارش ادامه م یدهد و در طبقه کارگر
ب رای جلب وی به تشکل و طرح مطالباتاش
فعالیت م یکند ،فرق گذارد« .چپ»روی فقط
منجر به شکست جنبش اعت راضی کارگری و
یاس در کسب پیروزی در جنبش سندیکائی
م یگردد .حزب کار ای ران (توفان) بارها گفته و
تک رار م یکند شعار مبارزه شورائی در ش رایط
امروز در میان کارگ ران ،انح رافی ،ضد حزبیت
و بر ضد منافع خود کارگ ران است .جنبش
اعت راضی کارگ ران باید مدافعان این تفکر را یا
به راه راست دعوت کند و یا آنها را از جنبش
اعت راضی طرد نمایند تا بخت پیروزی داشته
و سنگ بنای اتحادیه مستقل کارگری را به
درستی بگذارد• .

ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثهآفرينی امپرياليست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است
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بردهداری در  ...دنباله از صفحه ۸
تنها در ع ربستان تاکنون ده هزار زن برده از
چنگال و زندان صاحبان خود گ ریختهاند.
طبیعی است که هر کدام از آنها  -که فاقد
مدرک شناسائی هستند  -اگر در دام پلیس
افتند ،جایشان گوشه زندان است.
آژان سهای ف ریبکار به زنان بین وا وعده  ۴۰۰دالر
حقوق ماهانه م یدهند آن هم در ازای هشت
ساعت کار روزانه در رستوران .در صورتی که
اکث ریت مطلق آنها در منازل به « ُکلفتی» گمارده
م یش وند .آنها از شش و نیم صبح تا یازده شب
بدون وقفه مشغول کارند .از همان بدو ورود،
گذرنامههای آنان را م یگی رند و از حقوق ماهانه
هم خبری نیست .قبل از اینکه زنان را به بردگی
وادارند ،به محض ورود آنها را در یک کلینیک
خصوصی معاینه م یکنند و اگر م ریض یا
حامله باشند ،آنها را به کشورشان بازم یگردانند.
یک دالل برده ،خود اعت راف م یکند که «در
لبنان و در خاورمیانه همه فکر پول درآوردن
هستند ،هیچ کس ،حتی دولتها نیز به قانون
عمل نم یکنند .من که جای خود دارم .باالئ یها
حق دارند که به پائین یها زور بگ ویند» .آش
آنقدر شور است که دولت کنیا به دلیل مورد
تجاوز ق رارگرفتن زنان کنیائی در خاورمیانه ،با
تص ویب قان ونی ،کار زنان کنیائی در خاورمیانه
را ممنوع کرد .اما مدتی نگذشت که همین
دولت به دالیل اقتصادی ،کشور ع ربستان
سعودی را از این قانون مستثنی ساخت.
ماری کیب وانا « »Mary Kibwanaدر  ۲۸ماه
مه  ۲۰۱۶از اردن به کنیا بازم یگردد .او در اثر
سوختگی شدید بدنش که در منزل ارباب رخ
داده بود ،فورا ً به بیمارستان منتقل م یشود.
سوختگی این زن شوربخت در ناحیه دست
صددرصد و در سایر نقاط بدن  ۴۹درصد بود.
این اولین موردی بود که در سیستم «کافاال»
برمال شد (یا به عبارتی «کفالت» شبکهای ست
که خ رید و فروش برده در آن انجام م یگیرد.
خدمتکاران زن باید از ط ریق آژان سهای دولتی
ثب تنام کنند ،تا وارد سیستم کافاال ش وند).
عالوه بر این امروز از ط ریق ب رنامههای م وبایل
(اپلیکشن) نظیر  Instagramو Google Play
و غیره ...بازار تجارت غیرقان ونی خدمتکاران زن
داغ است.
بردهفروشان ،بردگان زن را به ت رتیب زیر
ارزشگذاری م یکنند .کنیا در رده یکم،
فیلیپین و غنا در رده دوم ،س ریالنکا سوم و
بنگالدش چهارم .در اکثر م وارد حقوق این زنان
تیرهروز را آژانس بردهفروشی دریافت م یکند و
به این ت رتیب پ ولی دست زنان برده را نم یگیرد.
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یکی ازاین زنان با التماس به مسئول آژانس
م یگ وید« :من یک پسر و یک دختر دارم که
در فقر ب هس رم یب رند ،مایلم با پ ولی که اینجا
ب هدست م یآورم زندگی آنها را تأمین کنم».
«ماری کیب وانا» همان زن بین وای کنیائی که در
آشپزخانه ارباب در اردن در اثر انفجار گاز دچار
سوختگی شدید شده بود ،م یگفت« :وقتی
این حاثه ب رای من اتفاق افتاد ،خانم خانه وارد
آشپزخانه شد و شروع کرد با لگد به بدن سوخته
من ض ربه زدن!» از او م یپرسند« :پاسپورتت
کجاست؟» ج واب م یدهد« :نم یدانم!» از پول
م یپرسند« :پ ولت کجاست؟» م یگ وید« :به من
پ ولی ندادند» .این زن بین وا ،که از این سانحه
جان سالم ب هدر ب ُرده است ،دیگر قادر به کار
نخ واهد بود« .راکان الهنداوی» ،رئیس یکی از
موسسات دالل برده در اردن ،پی رامون ماج رای
«ماری کیب وانا» به خب رنگاران کنجکاو م یگ وید:
«مسأله ماری صرفاً یک حادثه بود .نه بیش و نه
کم .این خ واست خدا بود[!] ما ،در اردن هر چه
از دستمان برم یآمد ،انجام دادیم [!] کارفرمای
 Maryسعی کرد آتش را خاموش کند[!] اگر
آنها آدمهای بدی بودند ،مخارج بیمارستان را
نم یپرداختند[!]».
 ۴۱ Maryروز در اردن در بیمارستان بستری بود
و خان واده او هیچگ ونه اطالعی از او نداشت.
تنها یک روز قبل از پرواز او از اردن به کنیا،
کارفرمای او تلفنی خان واده او را باخبر م یسازد.
آنها م یخ واستند  Maryرا از سر خود واکنند.
به همین دلیل به خان واده او به دروغ گفتند که
 Maryسالم است و با فالن پرواز ،فالن روز به
نایروبی میرسد Mary .پس از چند روز به علت
ک مخ ونی و نرسیدن اکسیژن کافی به بدن در
بیمارستان «نیرونی» در کنیا درگذشت و شوهر و
فرزندان خود را تنها گذارد .زمانی که خب رنگاری
با «دکتر محمود» ،پزشک بیمارستان تماس
م یگیرد و اب راز م یدارد که مایل است فیلمی
درباره سرگذشت « »Mary Kibwanaتهیه
کند ،دکتر به خب رنگار در پاسخ م یگ وید« :البته
به این راحتی نیست .باید خان واده درجه یک او
بیایند اینجا تا ما بت وانیم تصمیم بگی ریم .ولی
چ را فقط  Maryکه در اثر سوختگی در محل
کارش به کنیا آمده است و مسأله مهمی هم
نیست؟! بیائید اینجا تا من حداقل  ۵۰۰۰مورد
دیگر را به شما نشان دهم .به شما نشان دهم
که یک خان واده  ۳فرزند از  ۵فرزندش مردهاند».
زمانی که از «راکان الهنداوی» ،رئیس موسسه،
س وال م یشود که آیا به خان واده  Maryخسارتی
پرداخت کردید؟ در پاسخ م یگ وید« :او در اردن
بیمه عمر و بیمه درمان داشت ،ولی از آنجا

که در کنیا فوت کرده است ،بیمه او حاضر
به پرداخت نیست .گو اینکه بخشی از مخارج
درمان او را در اردن پرداخته است»!!
از او س وال م یشود که «آیا شما وظیفه خود
نم یدانید که به خان واده  ،Maryکه مادر
خان وادهاش را به علت آسیبی که در خانه
مشتری شما دیده از دست داده است ،غ رامت
بپردازید؟» او با وقاحت تمام در پاسخ م یگ وید:
«این وظیفه بیمه اوست و نه موسسه من»!!
در اردن دو تن از زنان خدمتکاری ،که مورد
تجاوز کارفرما ق رار گرفته بودند ،از پیش آنها
م یگ ریزند و به موسسه « »caritasکه ب رای
کمک فوری به این نوع زنان تأسیس شده است،
پناه م یب رند .یکی از آنها از ترس جان خود به
وسیله گره زدن  ۳مالفه از طبقه سوم خانه،
خود را به خیابان م یاندازد و ف رار م یکند .آنها
کریزان از صحنههای تجاوز یاد م یکنند
اش 
و حاضر به بازگوکردن آن نم یش وند .بسیاری
از این زنان نگونبخت دست به خودکشی
یزنند .از بالکن ساختمان ،خود را به خیابان
م 
پرت م یکنند« .سازمان دیدبان حقوق بشر» در
سال  ۲۰۰۸بعد از تحقیقات مفصل به این نتیجه
م یرسد که  ۶۷درصد از مرگ و میر زنان برده
در اثر خودکشی و یا پ ریدن از بالکن صورت
گرفته است •.ادامه دارد

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۷۳آذر ۱۳۹۹
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!
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جایگزینی «شورا» به
جای «اتحادیه کارگری»
یک نظر انحرافی
در ای ران اتحادیه کارگری مستقل که بت واند به
صورت قان ونی مبارزه کند ،وجود ندارد .رژیم
جمهوری اسالمی نیز از پیدایش اتحادی ههای
مستقل کارگری جلوگیری م یکند و بی شتر
ه وادار شوراهای کارگری است و نه اتحادیه
کارگری .رژیم جمهوری اسالمی ،که عقلاش
بی شتر کار م یکند تا عدهای سازمانهای
سیاسی اپوزیسیون ،که به جای مبارزه ب رای
تأسیس اتحادی ههای مستقل کارگری ،از
شوراهای کارگری سخن م یرانند ،سیاست
شورائی خ ویش را اعمال کرده و شوراهای
اسالمی را مدتهاست درست کرده و نام
«اسالمی» را نیز بر آنها گذارده است.
«شورا» و یا «اتحادیه» یکی از نقاط مهم
اختالف میان «چپ»روها و کم ونیس تها
در برخورد به چک ونگی فعالیت در میان
کارگ ران است و «چپ»روها با پافشاری
خ ویش بر ایجاد «شورا» به جای سندیکای
کارگری نشان م یدهند که نه از «شورا»
چیزی م یفهمند و نه از سندیکا .آنها نسبت
به مبارزه طبقه کارگر چه در ای ران و چه در
جهان بیگانهاند .آنها م یخ واهند همه چیز را
از نو شروع کنند ادامه در صفحه ۶

انفجار مهیب در بیروت بر س رنوشت مردم لبنان و به ویژه بیروت تأثی رات مُهلکی گذارد .این انفجار
در عین حال س رپوش دیگری را نیز منفجر کرد که حاکی از بهرهکشی به نحو مناسبات بردهداری
از انسانهائی بود که آخ رین بارقه امید زندگ یشان تندادن به تحقیر ،زجر ،توهین ،چپاول ،تجاوز و
هیچ بودن و هیچ انگاشتن خ ویش بود تا فرزندانشان بت وانند بدون تحقیر در آینده زندگی کنند .این
رویای میلیونها بشر است که متأسفانه دایرهوار از نسلی به نسل دیگر تک رار م یشود و پایانی بر این
داالن ب یانتها متصور نیست .فقط امید به فرداست که این انسانها را زنده نگاه م یدارد .انفجار بیروت
این بردگان ،این ق ربانیان تجاوز ،تحقیر ،ستم ،توهین و زجر را به خیابانها پ رتاب کرد ،حتی متموالن
عرب و غیر عرب در لبنان حاضر نبودند دستمزدهای این ست مکشیدگان را ،که غالبا زنان از ممالک
فیلیپین ،اریتره ،اتی وپی و یا سایر ممالک آف ریقائی هستند ،پرداخت کنند .آنها حتی هزینه بازگشت
به دامان خان واد خ ویش را نداشتند و در خیابانهای بیروت پرسه م یزدنند و نگ ران آن بودند که طعمه
یریخت زی را اعتصاب کرده بودند .حال در
گرگان انساننما ق رار گی رند .حتی اشکشان دیگر فرو نم 
لبنان بازگرداندن این زنان زجر کشیده و برده شده به یک معضل دیپلماتیک بدل شده است .معضل
دیپلماتیکی که در حقیقت باید موجبات شرم بش ریت را ف راهم آورد .بش ریت باید در آئینه زندگی
ن ِ َگ َرد و زار زار بر وجدان ب یتفاوت خود ب ِِگ ریَد .آری ما در دنیائی زندگی م یکنیم که ثروت  ۶۰نفر
به اندازه بودجه بسیاری ممالک است و زجر میلیونها نفر راهی به کاخهای آنها ندارد.
«هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود»( ...ماده  ۴اعالمیه جهانی حقوق بشر)
«هر فردی سزاوار و مستحق زندگی ،آزادی و امنیت فردی است» (ماده  ۳اعالمیه جهانی حقوق بشر)
«هر انسانی سزاوار و مستحق داشتن آزادی نقل مکان [حرکت از هر نقطهای به نقطه دیگ ر] و اقامت
در [در هر نقطهای] درون مرزهای مملکت است»( .ماده  ۱۳اعالمیه جهانی حقوق بشر)
«هر انسانی مستحق ترک هر کشوری ،از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خ ویش است»
(ماده  ۱۳اعالمیه جهانی حقوق بشر)
موسسه ای تحت نام «آژانس بی نالمللی خدمه منزلیابی» در اردن در تبلیغات روزمره خود م ین ویسد:
«تش ریف بیاورید به دفتر ما و نگاهی به کاتالوگ خدمتکاران منزل ما بیندازید! اُجرت ماهانه آنها اگر
زبان ع ربی بدانند ۲۰۰ ،دالر در غیر اینصورت  ۱۵۰دالر [ماهانه] خ واهد بود .هر خدمتکار منزل جمع اً ۲۷
ماه نزد شما خ واهد ماند .او نه مرخصی خ واهد داشت و نه روز تعطیل در هفته .در ضمن او حق خروج
از منزل را هم ندارد .پاسپورت او را هم م یت وانید از او بگی رید و از دید او پنهان کنید».
طبق آمار «سازمان دیدبان حقوق بشر» در سال  ۲۰۰۷ق ریب به دو میلیون و هشتصد هزار زن در
خاورمیانه به عن وان خدمتکار منزل (کلفت یا کنیز) از این ط ریق مشغول به کار شدند .آژان سهای
واردکننده برده از کشورهای کنیا ،گینه ،غنا ،سودان ،اتی وپی ،تانزانیا ،اوگاندا ،فیلیپین ،نپال ،هند و ...
با دروغ و حیله و نی رنگ زنان بین وا را م یف ریبند و در ازاء تح ویل هر یک از آنها به ارباب ،هزار دالر
ح قالزحمه م یگی رند .زمانی که یکی از فعاالن «سازمان دیدبان حقوق بشر» از یکی از دالالن برده
م یپرسد که« :آیا زندان یکردن زنان [برده] در خانه خالف حقوق بشر نیست؟» او پاسخ م یدهد که:
«اینجا حقوق بشر وجود ندارد .شاید در اروپا باشد ،ولی اینجا نه! من به کارم ادامه م یدهم» .واقعیت
این است که این زنان بین وا و ستمکش سالها بدون دریافت کمت رین مزد ،نه تنها شاقت رین کارها را در
خانه بردهداران انجام م یدهند ،نه تنها مورد ضرب و شتم آنها واقع م یش وند ،بلکه مورد تجاوز مرد خانه
نیز ق رار م یگی رند .یکی از مسئ ولین سازمان دیدبان حقوق بشر م یگ وید« :یکی از زنان برده م یگفت:
«خان واده من در کنیا گرسنه است و به امید ارسال کمک از جانب من هستند ،ولی به من دستمزدی
نم یدهند که من ب رای آنها بفرستم»» .کم نیستند زنان بردهای که در زمان خدمت در خاورمیانه جان
خود را از دست دادهاند و م یدهند .روز به روز بر تعداد زنان شاکی ،که از سوی «صاحبان» خود مورد
تجاوز و ضرب و شتم ق رار م یگی رند ،افزوده م یشود .سیستم کار اجباری ب رای زنان برده فقط در
ع ربستان سعودی نیست ،بلکه در س راسر حوزه خلیج فارس رواج دارد .ادامه در صفحه ۷

سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار
اي ران» ،حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای
صديق ،چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد.
نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد و اطالعات از اي ران
و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي برسانيد ،زي را
ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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دست امپریالیسم و متحدانش از ایران کوتاه باد!

