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پرولتاریا جهان و خلقهای ستمکش متحد شوید

ارگان مرکزی حزب کار ایران
دوره ششم  -سال بیست و یکم
بهمن  ۱۳۹۹شماره ۲۵۱

آمریکا و اسرائیل علل
تشنجآفرینی و جنگ
در منطقه هستند
اخی را ً همانگ ونه که شیوه همه «بزن بهادر»هاست،
آم ریکا با نشاندادن عضالت بازو و گردنش
ه واپیماهای بمبافکن «بی  »۵۲راهبردی و دورب ُرد
خود را ،که حامل بمب اتمی هستند و هم واره
در پروازند ،به خلیج فارس فرستاد و همزمان با
آن ناو ه واپیمابر آم ریکا ،که به نام «یو اس اس
نیمیتز» ( )USS Nimitzمشهور است و متعلق
به ناوگان دریایی هستهای نیروی دریایی ایاالت
متحده آم ریکاست ،وارد خلیج فارس نمود.
بر اساس انتشار خبری در «یورو نیوز» مورخ
دیماه « ۱۳۹۹ژن رال ِکنت َمکنزی» (Kenneth
 ،)F. McKenzie Jrفرمانده ستاد فرماندهی
مرکزی ایاالت متحده در توجیه این اقدامات
تشنجآف رین در منطقه اظهار داشت« :مأموریت
جدید بمبافکنهای «بی  »۵۲در خاورمیانه
نمایش آمادگی واشنگتن ب رای مقابله با «تهاجم
به آم ریکای یها یا منافع ایاالت متحده» بود .این
سخنان در حالی بیان م یش وند که یک مقام ارشد
آم ریکایی در گفتگو با روزنامه «واشنگتن پست»
گفت که خطر حمله به آم ریکای یها یا منافع
واشنگتن در منطقه «بسیار واقعی» است» .وی
که فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده
موسوم به «سنتکام»(  (�United States Cen
 )tral Command – CENTCOMاست ،روز
پنجشنبه  ۲۹آبان  ۱۳۹۹بیان کرده بود« :اقدامات
ب یثباتکننده ای ران از سال گذشته ادامه داشته
و «بر دامنه و شدت آنها افزوده شده است»» .این
اظهار نظ رات ،که به مصداق «دست پیش را بگیر
تا پس نیفتی» ارائه م یگردند ،اوج ب یشرمی یک
قدرت تاراجگر در منطقه و جهان است .این
اظهارات زمانی بیان م یش وند که خانم (Nancy
« )Patricia D'Alesandro Pelosiنانسی پلوسی»،
رئیس مجلس نمایندگان آم ریکا اعت راف کرد که
درباره جلوگیری از استفاده «ت رامپ» از ُکدهای
هستهای با (« )Mark A. Milleyمارک میلی»،
رئیس ستاد ادامه در صفحه ۲

در ماوراء قفقاز چه میگذرد؟()۴

 -3نقش پاناسالمیسم ،پانعثمانیسم و پانتورانیسم ترکیه

دولت پانترکیستی و پاناسالمیستی ترکیه نه تنها قصد توسع هطلبی و نفوذ در آذربایجان را دارد ،بلکه به تمام
سرزمی نهای آسیای میانه و شمال قفقاز نیز چشم طمع دوخته است .دولت آذربایجان در همکاری با ترکیه و
اس رائیل مشترکاً ب رنامه آزادسازی مناطق اشغالی آذربایجان توسط ارمنستان را تدارک دید .البته در این زمینه «هر
کس از ظن خود شد یار من».
نام آذربایجان به منطقه جنوب قفقاز در بعد از انقالب اکتبر و روی کار آمدن مساواتیس تها توسط ترکهای
عثمانی به سرزمی نهای شروان و نخج وان و تالش و ...اطالق شد .در فصلنامه فرهنگیان پیمان در این زمینه
نوشته شده است:
«در  ۲۷مه  ۱۹۱۸میالدی کشوری به نام «آذربایجان» اعالم استقالل کرد .شماری از ش واهد و مدارک تاریخی
مؤید آن است که لفظ «آذربایجان» به تدبیر سردمداران حکومت «اتحاد و ترقی» ترکیۀ عثمانی به س ران «حزب
مساوات» ،یعنی طالیه داران استقالل سرزمین های شرقی قفقاز ،در  ۱۹۱۸میالدی دیکته شده .هدف حکومت
«اتحاد و ترقی» از اطالق این نام به ایالت شروان آن روز ،که در گذشته های دورتر آلبانیای قفقاز نیز نامیده
می شد ،چیزی جز ایجاد بستر سیاسی و حقوقی ب رای الحاق خطۀ آذربایجان به جمهوری ن وپای به اصطالح
«آذربایجان» به منظور تحقق بلندمدت رویای «توران بزرگ» نبود».
آنچه را که ترکیه در رویای خود به عن وان «توران بزرگ» م یدید و سنگ بنایش را در قفقاز دوراندیشانه در تاریخ
 ۱۹۱۸گذارده بود ،امروز زمینهای ب رای بهرهبرداری ترکیه ف راهم کرده است.
ترکان عثمانی در جنگ جهانی اول بانی تأسیس جمهوری مساواتیس تهای اسالمی در آذربایجان بودند و به
یاری آنها در سالهای پایانی جنگ جهانی اول به قلع و قمع ارامنه پرداختند و به قفقاز و حتی به ای ران حمله
کردند .مردم ای ران در تب ریز آنها را از خاک ای ران بیرون راندند .این است که ترکیه خود را مالک آذربایجان و
همه ترکزبانان جهان م یشناسد و تا همین چندی قبل هر ترکتباری به طور خودبخودی تابعیت ترکیه را به
هم راه داشت و مانند اس رائیل ،که مرزش معلوم نیست ،ترکیه نیز نه مرزش و نه جمعی تاش معلوم نبود .تنها
با فشار اروپا ،که انص راف از این بند قانون اساسی ترکیه را شرط ورود آنها به اتحادیه اروپا گذاردند ،این بند در
قانون اساسی ترکیه در واقع پنهان شد تا به موقع آن را از کشوی میز پانعثمانیس تها بیرون بکشند.
ترکیه به نفت باکو چشم دارد و به علت دشمنی تاریخی با ارامنه ،نفت بحر خزر را نه از ط ریق راه ک وتاهتر
ارمنستان ،بلکه از ط ریق راه دش وارتر ل وله انتقال نفت از راه گرجستان دریافت م یکند .قطع نفت آذربایجان در
اثر حمالت ارامنه در درگیریهای کن ونی و تهدید منطقه طاووس در آذربایجان ،ادامه در صفحه ۲

ترامپ استثناء نیست،
محصول وضعیت کنونی جهان و آمریکاست

بیانیه حزب کار ایران (توفان)

«اگر انتخابات چیزی را تغییر م یداد ،آن را مدتها بود که ممنوع کرده بودند» (کورت توخ ولسکی) ()Kurt Tucholsky
«اگر رأیدادن تفاوتی ایجاد م یکرد ،آنها جلوی انجام آن را م یگرفتند» (مارک ت واین) ()Mark Twain
حمله به کاخ کنگره آمریکا پس از فراخوان ترامپ

«دونالد ت رامپ» ،رئیس جمهور بازنده آم ریکا ،در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۲۰روز چهارشنبه ،ششم
ژان ویه  ۲۰۲۱ه واداران خود را مقابل ساختمان کاخ کنگره آم ریکا در شهر واشنگتن دی سی ف راخ واند تا علیه
تأیید پیروزی «جو بایدن» ،رئیس جمهور جدید منتخب آم ریکا ،به تظاه رات اعت راضی دست بزنند و نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری آم ریکا را مخدوش بخ وانند .این آغاز حمله خش ونتآمیز به کاخ کنگره بود که آن
را «نماد دموک راسی» در آم ریکا جا م یزنند .پلیس و محافظان کنگره آم ریکا با انفعال عمدی خ ویش دست
مهاجمان را در غارت و تخ ریب در داخل کنگره باز گذاردند .این زهر چشم «ت رامپ» از مخالفان خ ویش است
تا نشان دهد باخت «ت رامپ» در این دوره ریاست جمهوری پایان نبرد وی با جناح مخالف نیست ،بلکه آغاز
مبارزهای خش ونتآمیز با مخالفان سیاستهای جناح مغلوب است .هدف «ت رامپ» این است که با این کار
ه واداران خ ویش را ،که به کلیه دروغهای وی ایمان سرشار دارند و تق ریب اً نصف جمعیت آم ریکا را تشکیل
م یدهند ،فعال نگاه دارد و ب رای نبرد نهائی آموزش دهد .این عده برخالف تبلیغات جناح مخالف چند عدد
«رجاله» نیستند ،نماینده بخش عظیمی از دستراست یها و فاشیس تها هستند که در جامعه آم ریکا ب رای
حمایت از غارت و سرکوب مردم جهان پرورش یافتهاند .بسیاری از این عده در حمله به کاخ کنگره آم ریکا
جلیقههای ضد گل وله به تن داشتند که از یک سیاست ب رنامهریزی شده و آگاهانه حکایت م یکند.
شکاف در درون جامعه آمریکا

تا لحظه کن ونی ،که این مقاله رقم م یخورد ،هجوم خش ونتآمیز به کاخ کنگره آم ریکا ،که آن را «نماد
دموک راسی» در آم ریکا جلوه م یدهند ،اوج تح ریکات و ف راخ واندن به خش ونت و ایجاد شکاف در جامعه
آم ریکا از جانب «ت رامپ» در عرض این چند سال ریاست جمهوری وی است .انتخابات آم ریکا نشان داد که در
یک طرف ه واداران «ت رامپ» ،که متشکل و مومن به وی هستند ،گرد آمدهاند و ادامه در صفحه ۴

به حزب کار ایران (توفان) ،حزب طبقه کارگر ایران بپیوندید

شماره  ۲۵۱بهمن ۱۳۹۹
آمریکا و اسرائیل  ...دنباله از صفحه ۱
مشترک نیروهای مسلح آم ریکا گفتگو کرده است.
م یبینید که حتی یک جناح قدرتمند امپ ریالیسم
آم ریکا هم راه با سایر امپ ریالیس تها در اروپا و غرب از
ماج راج وئی رئیس جمهور تشنجآف رین و جنگطلب
آم ریکا در ه راس هستند .در واقع «ت رامپ» م یت واند
با ماج راج وئی نظیر توسل به تروریسم دولتی در
ترور «سردار قاسم سلیمانی» ،سانح های نظیر سقوط
دهها ه واپیمای اوک رائینی در ای ران و منطقه بیاف ریند.
البته ای رانیان خودفروخته از این ماج راج وئ یهای
ضد انسانی «ت رامپ» چه در گذشته و چه در آینده
حمایت خ واهند کرد .ب رای آنها س رنوشت مردم
ای ران و منطقه مهم نیست ،دست دراز شده آنها در
جیب امپ ریالیسم ،صهی ونیسم و وهابیسم مهم است.
امپ ریالیسم آم ریکا با ماشین جنگی و اتمی خود
تق ریب اً از فاصله  ۱۲هزار کیلومتری خاک آم ریکا
به خلیج فارس وارد م یشود ،ه واپیما م یفرستد،
ناو شکن اعزام م یکند ،زیردریائی آماده م یسازد
و با لحن تهدیدآمیز با ای ران صحبت م یکند و
این اقدامات جنگطلبانه و تشنجآف رین را به پای
ای ران م ین ویسد که گ ویا منطقه را «ب یثبات» کرده
است .ای ران همسایه آم ریکا نیست و مردم ای ران نیز
عالقهای ندارند که یک قدرت بیگانه از آن سر ُک ره
زمین با خروارها اسلحه و تجهی زات جنگی ،سالح
کشتار جمعی و اتمی ح ریم امنیت خلیج فارس را
مورد تعرض ق رار دهد و این لشگرکشی را پیشگیری
از «تهاجم به آم ریکای یها یا منافع ایاالت متحده»
جلوه دهد .باید پرسید آم ریکائ یها در منطقه خلیج
فارس چه م یکنند؟ منافع آم ریکا ،که کشوری در
قاره آم ریکاست ،چ را باید در آسیا و در خلیج فارس
مورد تهدید واقع شود؟ این منافع را طبیعتاً زبان زور
و گل وله ب رای آم ریکا تع ریف کرده است وگ رنه منافع
واقعی مردم منطقه با حضور آم ریکا در این منطقه
مغایرت کامل دارد و تنها به اشاعه ناامنی و ب یثباتی
دامن م یزند .آیا این ادعا از نظر عقل سالم و منطق
بشری قابل پذیرش است که ای ران به خلیج مکزیک
ه واپیما ،زیردریائی و نیروی نظامی گسیل دارد و
مدعی شود که امنی تاش در خلیج مکزیک مورد
تهدید ق رار گرفته است؟! آم ریکا دنیا را از آن خود

م یداند ،ژاندارم جهان است ،وی به خود حق م یدهد
که ق واعد و مقررات و ق وانین جهانی را خود تع ریف
و تفسیر کند و به اج راء بگذارد .آم ریکا ابلیس اتمی
و اه ریمن هستهای جهان است که س رنوشت ملتها را
ملعبه دست خود ق رار داده است .وی با حضور نظامی در
ع راق و افغانستان میلیونها نفر را تاکنون به قتل رسانده
و ب یخانمان کرده است .آم ریکا با حمایت ب یشرمانه
از اشغال سرزمی نهای فلسطینی میلیونها فلسطینی را
با یاری صهی ونیسم آواره کرده و خونشان را در مزارع
زیتون جاری ساخته است .آم ریکا مسئول کودتاهای
سرک وبگ رانه نظامی در ای ران ،ترکیه ،ع راق ،پاکستان در
منطقه و در س راسر جهان است .آن نیروهای اه ریمنی ،که
صلح و آسایش مردم منطقه و جهان را به خطر افکنده
و موجب ب یثباتی و تشنج در س راسر گیتی شدهاند،
امپ ریالیسم آم ریکا و صهی ونیسم اس رائیل نام دارند .مردم
منطقه خودشان بهتر از هرکس م یت وانند مشکالت و
اختالفات خود را بر پایه دوستی و احت رام متقابل و در
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نظر گرفتن منافع یکدیگر حل و فصل نمایند و نیازی
به قی ّم ندارند تا ب رای مردم منطقه و کشورهای خاورمیانه
و ک رانههای خلیج فارس تعیین تکلیف کند .آیا این
ای ران است که با تروریسم دولتی وزیر جنگ آم ریکا را
در خارج از خاک خود و در زمان صلح در مغایرت کامل
با ق وانین بی نالمللی ترور کرده است؟ مضحک است
که آم ریکا «سردار قاسم سلیمانی» را در یکسال پیش
با استفاده از تروریسم دولتی به قتل رسانده است و حال
سالگرد قتل وی را نیز بهانهای م یکند تا به زورآزمائی و
تح ریک اتمی در خلیج فارس بپردازد .بسیاری از مطلعین
و کارشناسان بر این نظ رند که این اقدامات جنگافروزانه
آم ریکا در اواخر سلطنت «دونالد ت رامپ» در کاخ سفید
بازی خط رناکی است که وی شروع کرده و اهداف شوم
خ ویش را در الی های از دروغ و ع وامف ریبی بستهبندی
نموده است ،تا شاید با استفاد از یک خطای ای ران در
این جو تشنج ،پ رتنش ،تح ریک و تهدید  -وضعیتی
مانند سانحه ه واپیمای اوک رائین -بیاف ریند تا بهانهای
ب رای افروختن جنگ جدیدی در منطقه بیابد .از سوی
نمایندگی ای ران در سازمان ملل متحد نامهای به شورای
امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال شده و وی
در آن نسبت به «ماج راج ویی نظامی آم ریکایی در خلیج
فارس و دریای عمان هشدار داده است» .به گزارش
خبرگزاری «ایسنا» در این نامه در عین حال نسبت به
ارسال «سالحهای پیشرفته و بسیار پیچیده به منطقه و
انجام برخی اعمال تح ریکآمیز نظامی» از سوی آم ریکا
 ...بر ف راز خلیج فارس ،هشدار داده شده است» .ته ران
در این نامه ،اقدامات اخیر آم ریکا در منطقه خاورمیانه
را «اقدامات جنگطلبانه» توصیف کرده است که «اگر
کنترل نشود ،م یت واند تنش را به سطح هشداردهندهای
افزایش دهد» .در این نامه همچنین آمده است که ای ران
«به دنبال درگیری نیست» اما «ت وانایی ته ران در دادن پاسخ
قاطع به هرگ ونه تهدیدی نباید دست کم گرفته شود» و
«مسئ ولیت کامل تمام ع واقب احتمالی این وضعیت بر
عهده آم ریکاست» .روشن است که این تح ریکات آم ریکا،
که باعث نگ رانی محافل دیگری در درون امپ ریالیس تها
شده است ،مورد نفرت مردم ای ران است و ربطی به ماهیت
رژیم تبهکار حاکم بر ای ران ندارد .صرفنظر از اینکه چه
رژیمی در ای ران بر سر کار باشد ،حضور آم ریکا در منطقه
عامل اساسی تشنج و ب یثباتی در منطقه است .ملتهای
منطقه دارای این حق قان ونی و عادالنه هستند که خودشان
با دست خودشان حکومتهای کشور خ ویش را تعیین
کنند و در این زمینه نیازی به تجاوز و تح ریکات آم ریکا
و اس رائیل در منطقه ندارند« .دلسوزیهای» آم ریکا ب رای
«آزادی پوشش زنان» و یا سرکوب «حقوق بشر» در ای ران
بخشی از همین جنگ روانی است که ب رای حفظ منافع
خ ویش در منطقه به راه انداخته است و ذرهای صداقت در
آن نهفته نیست .کشوری که ننگ «گ وانتامو»« ،ابوغ ریب»،
«بگ رام» را بر دوش خود حمل م یکند ،حق ندارد این
عبارات انسانی را بر زبان جاری سازد ،زی را فقط م یت واند
به مبارزه بر حق مردم ای ران بر ضد رژیم حاکم خسارت
وارد آورد .مبارزه مردم کشور ما بر ضد رژیم جمهوری
اسالمی بخش جداناپذیر از مبارزه آنها علیه امپ ریالیسم
و صهی ونیسم است و نم یشود این مضمون مشترک را
نادیده گرفت .ما خ واهان خروج امپ ریالیسم آم ریکا و
صهی ونیسم اس رائیل از س راسر منطقه از جنوب تا شمال
ای ران هستیم و ب رای آن نیز مبارزه م یکنیم•.

در ماوراء قفقاز  ...دنباله از صفحه ۱
که محل گذر ل ولههای انتقال گاز و نفت به
گرجستان و به سمت ترکیه است ب رای ترکیه
جنبه حیاتی دارد .حضور نظامی آنها در قفقاز و
تهدیدهای آشکار آنها علیه ارامنه موجب م یشود
ب راساس منافع خود نقشهای متعددی را ایفاء کنند.
جمهوری آذربایجان روزانه حدود  ۸۰۰هزار تا یک
میلیون بشکه نفت از ط ریق خط ل وله باکو -جیحان
از راه گرجستان به رژیم صهی ونیستی اس رائیل
و دولت نو پانعثمانیست ترکیه و اروپا منتقل
م یکند .در آینده نسبتاً نزدیک ،با شروع بهرهبرداری
از خط ل وله انتقال گاز به اروپا (خط ل وله تاپی که
ادامه خط ل وله تاناپ و خط ل وله دهلیز جن وبی گاز
خ واهد بود) ،جمهوری آذربایجان قادر خ واهد بود
ساالنه  ۱۶میلیارد مترمعکب گاز به ترکیه و اروپا
منتقل کند و در سالهای بعد این می زان تا ۳۱
میلیارد متر مکعب نیز قابل افزایش خ واهد بود.
اهمیت جغ رافیای سیاسی منطقه طاووس در داخل
خاک آذربایجان به منزله گذرگاه نفت ب رای انتقال
انرژی مستخرج از دریای خزر از ط ریق گرجستان به
ترکیه و اروپا ،که مورد تهدید نظامیان ارمنی است،
ب رای آذربایجان یک نقطه ضعف محسوب م یشود.
از این گذشته به علت تح ری مهای ضدای رانی و فشار
آم ریکا به کشورها ،که از روسیه کمتر گاز و نفت
وارد کنند ،واردات گاز از تاناپ (پروژه خط ل وله
انتقال گاز ت رانس آنات ولی – تاناپ  )TANAPرا
جایگزین گاز روسیه و ای ران میکند و در حال ی
که تا پیش از افتتاح تاناپ حدود  ۵۰درصد گاز
مصرفی ترکیه از روسیه وارد م یشد؛ در حال حاضر
این می زان به حدود  ۱۷درصد کاهش یافته است.
از این روی با توجه به وابستگی شدیدی که ترکیه
به گاز آذربایجان پیدا کرده ،کنترل طاووس و
خط ل وله تاناپ همچنین م یت واند به اهرم فشار
م وثری علیه ترکها و اقتصاد ترکیه نیز از جانب
ارمنستان تبدیل شود .اتفاقی که قطع اً خوشآیند
بازیگ ران بزرگ منطقه و بازار انرژی ،نظیر روسیه
و ای ران خ واهد بود .در کنار دکت رین پانتورانیسم و
این خطر که دسترسی به منابع سوخت آذربایجان
را ب رای ترکیه ناممکن گرداند ،ترکیه را ترغیب
م یکند در مسایل داخلی آذربایجان دخالت کند
و جای پای خ ویش را در آذربایجان محکم نماید.
در کنار مصالح سیاسی و ایدئ ولوژیک ب رای ترکیه،
منافع اقتصادی و تأمین سوخت کشورش نیز
اهمیت دارد .این است که دولت ترکیه در دخالت
در جنگ میان آذربایجان و ارمنستان سنگ تمام
گذارده است .حضور پرچ مهای ترکیه و اس رائیل
به عن وان دو متحد بزرگ آذربایجان در جنگ اخیر
قفقاز ،آنهم ب رای دهنکجی به ای ران در باکو حاکی
از این دخالت آشکار و تظاهر به این دخالت است.
با نفوذ در آذربایجان دولت ترکیه م یخ واهد از
جمله در کشورهای کوچک مسلمان جنوب
روسیه ،یعنی در قفقاز شمالی ،جای پا پیدا کند،
از درون آنها ب رای مقاصد آتی خ ویش تروریست
ت ربیت کرده و س ربازگیری نماید .ترکیه این کار را
در گذشته در مورد چچن،
داغستان و چرکس کرده بود ادامه در صفحه ۳
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در ماوراء قفقاز  ...دنباله از صفحه  ۲و نه تنها آنها
را از ط ریق گرجستان برعلیه دولت مرکزی روسیه
تق ویت م ینمود ،بلکه ف راریان آنها را آموزش داد
و به نام داعش بر ضد دولت قان ونی بشار اسد در
سوریه ب هکارگرفت ،زی را قصد داشت در متن سیاست
تحقق ترکیه عثمانی ،سوریه را نیز ضمیمه خاک
خود گرداند .امروز نیز ب راساس اطالعاتی که از
منابع مختلف به گوش م یرسد ،این جنایتکاران
داعشی را از مرزهای سوریه و حضورشان در لیبی
به آذربایجان گسیل داشته تا در جبهه قرهباغ
خدمت ارامنه برسند.مطبوعات متعدد در اروپا،
روسیه ،ای ران ،سوریه و ارمنستان تحت عناوینی نظیر
«هزاران تروریست به منطقه قرهباغ اعزام شدهاند» از
حضور تروریس تهای داعشی در آذربایجان ب رای
مبارزه با ارامنه یاد کردهاند .این روش سنتی ترکیه
است که در کنار کارشناسان نظامی و تسلیحات
مدرن خ ویش از گروههای تروریستی ب رای مقاصد
سیاسی خود استفاده م یکند .این کار را ترکیه هم
در لیبی و هم در سوریه انجام داده و هنوز هم به
آن ادامه م یدهد«« .سرگئی ناریشکین» ،رئیس
سازمان اطالعات خارجی روسیه ،امروز (سهشنبه) در
بیانی های از تبدیل منطقه قفقاز جن وبی به مرکز جدید
تروریس تها اب راز نگ رانی کرد .به نوشته رویترز ،او در
این بیانیه گفت که طبق منابع اطالعاتی روسیه،
درگیریهای مسلحانه در منطقه «قرهباغ کوهستانی»
همچون میدان مغناطیسی ب رای جذب تروریس تها
از گروهکهای مختلف عمل م یکند و این
نگ رانی به شدت وجود دارد که تروریس تهایی
که در حال ورود به این منطقه هستند ،در آینده به
جمهوری آذربایجان ،ارمنستان و روسیه نفوذ کنند.
به گفته «ناریشکین» ،این تروریس تها به طور عمده
به گروهک «جبهة النصره»« ،الحمزه»« ،سلطان م راد»
و گروهکهای تندروی ُک رد وابسته هستند و انتظار
دارند تا از این درگیریها بهرهای نصیب خود کنند.
این مقام اطالعاتی روسیه ،در ادامه اب راز اطمینان کرد
که در نهایت دو طرف جنگ دست از درگیری
بکشند و به گفتوگو بنشینند» .در مورد گسیل
این عناصر تکفیری و وهابیست به آذربایجان
م یت وان کتابها نوشت .دولت ف رانسه ،که تا دیروز
خودش با این تروریس تها کار م یکرد و آنها را
«ارتش آزادیبخش» بر ضد رژیم بشار اسد جا م یزد،
حال با این دستآور ِد خود ،هم در ارمنستان و هم
در لیبی روبرو شده است و باید برضد جنایات این
گروههای تکفیری دست به اعت راض زند .همین
روش نشان م یدهد که امپ ریالیس تها تا به چه
حد ریاکار و ضدبش رند و در راه منافع توسع هطلبانه
خ ویش از انجام هیچ کار زشتی ابا ندارند .ترکیه در
واقع همان «ارتش آزادیبخش» را ب رای آزادی قرهباغ
به آذربایجان آورده است و ظاه را ً عذاب وجدانی
ندارد .این روش ترکیه آشکارا بر ضد ای ران است.
ولی حضور این تروریس تهای تکفیری و وهابی
در شمال مرزهای ای ران ،که با ایدئ ولوژی وهاب یها و
شاید حتی کم کهای مالی آنها تأمین م یگردند،
جای پائی ب رای این جانیان است که در شمال ای ران
باز شده است و حتم اً آنها را از ط ریق مرزهای شمال
به یاری ترکیه و اس رائیل به داخل خاک ای ران نیز
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منتقل م یکنند.
ترکیه در عین حال با نفوذ تاریخی ای ران در
جمهوری آذربایجان مبارزه م یکند زی را از دست
دادن آذربایجان پای ترکیه را از شمال قفقاز ب رای
توسعه پاناسالمیسم و پانتورانیسم قطع خ واهد
کرد و تأمین سوخت ترکیه نیز به خطر خ واهد
افتاد .این است که ترکیه در این عرصه نیز با ای ران
تضاد داشته و به مبارزه با وی م یپردازد .ترکیه ،که
به اشغال سرزمی نهای آذری توسط ارمنستان انتقاد
م یکند ،خودش بخشی از خاک قبرس را ،که ترک
نشی ناند ،اشغال کرده است .این کشور بخشی از
خاک ع راق و سوریه را در تصرف خود گرفته و
هنوز بعد از چند دهه نت وانسته ادعاهای ارضی خود را
نسبت به ی ونان تغییر دهد .ترکیه نسبت به بلغارستان
و تمامی همسای ههای خ ویش ادعای ارضی دارد .در
اثر فشار روسیه و نفوذ سنتی که روسیه در ارمنستان و
آذربایجان دارا بوده است ،یک آتشبس میان ارامنه
و آذریها به وجود آمد که با یک پیمان مورد ت وافق
به نتیجه رسید .از نکات دقیق این پیمان کسی هنوز
اطالعات دقیقی در دست ندارد ،ولی از اخبار جسته
و گ ریختهای که منتشر م یش وند ،گ ویا داالنی میان
آذربایجان و نخج وان به عرض  ۵کیلومتر کشیده
م یشود .دولت آذربایجان قادر خ واهد بود ل ولههای
انتقال گاز و نفت خود را به ترکیه ،که تاکنون
از منطقه طاووس گذر م یکرد و به گرجستان
م یرسید ،حال مستقیم اً با عبور از این دهلیز به
نخج وان و ترکیه برساند که هم راه ک وتاهتر وهم
اقتصادیتر و هم از نظر سیاسی منجر به تق ویت
آذربایجان و ترکیه گشته و به ضرر ای ران است .زی را
از این به بعد نفت و گاز آسیای میانه م یت واند از
ط ریق دریای خزر به آذربایجان منتقل شود و از آنجا
به ترکیه و اروپا برود بدون اینکه نیازی باشد تا از
داخل خاک ای ران بگذرد .این امر به بح ران حقوقی
میان ممالک ساحلی بحر خزر مبنی بر چگ ونگی
استفاده از امکانات بحر خزر دامن خ واهد زد .نام این
داالن «الچین» است که میان نزدیکت رین مرز شرقی
ارمنستان به قرهباغ کشیده شده بود .این وضعیت
نفوذ ترکیه را که مستقیما از ط ریق این داالن به بحر
خزر دست یافته است ،افزایش م یدهد و از نظر
اقتصادی به ضرر ای ران است و از این گذشته شایع
است که گ ویا طرح داالن دیگری نیز مطرح است
که باید در بخش جن وبی آذربایجان ب رای اتصال به
نخج وان طوری کشیده شود که ای ران را از ارمنستان
جدا نماید« .اب راهیم ق راگل» ،سردبیر روزنامه «ینی
شفق» روزنامه پانترکیست و حامی سرسخت «رجب
طیب اردوغان» در ت وئیتر خ ویش ياداشتی را ق رار داد
که مضمون آن چنین است« :ارمنستان نباید با ای ران
مرز مشترک داشته باشد .نخج وان و آذربایجان باید
یکپارچه ش وند؛ آنها راه را به سوی آسیای مرکزی باز
خ واهند کرد و «می راث شوروی« :تقسیم جهان ترک»
را از خاطرهها خ واهند زدود؛ به جای آن چیزی را
ق رار خ واهند داد که یک «فضای ترکی» واحد از
دریای اژه تا غرب چین است».
این تغییر جغ رافیای منطقه ،اگر واقعیت یابد ،از
هر نظر ،به شدت به ضرر ای ران خ واهد بود .ولی
موقعیت روسیه در ارمنستان تثبیت شده و چون

نظارت بر امنیت و کنترل این داالن بر اساس ق رارداد
در اختیار س ربازان روسیه است ،این است که بطری
حیات آذربایجان و آسیای میانه در دست دولت
کرملین خ واهد بود .این وضعیت به مدت  ۵سال
تائید شده و م یت واند تا ده سال نیز تمدید گردد.
اینکه بعد از ده سال روسیه از خیر داالن ارتباطی
بگذرد ،طبیعتاً به «احسان» امپ ریالیسم روس بستگی
دارد .در این عرصه دولت ترکیه متضرر شده است
زی را قصد آن را داشت که دامنه نفوذ خودش را از
بحرخزر تا نخج وان بگست راند ،ولی گلوگاه این
راه در دست نظامیان روسیه باقی م یماند .حضور
نظامی و سیاسی ترکیه در آذربایجان یکی از دالیل
تشنج و تح ریک در منطقه است .در عین اینکه
کم ونیس تهای ترکیه نقش این کشور را به عن وان
متجاوز و دخالتگر محکوم م یکنند و به حل
مسئله قرهباغ از ط ریق آتشبس و مذاک رات متقابل
میان همسایگان اعتقاد دارند ،اشاره م یکنند که
ترکیه با این سیاست تجاوزکارانه «عثمانی بزرگ»
به انزوای خود کمک کرده است .روشن است که
امپ ریالیس تها به وجود ترکیه ب رای مقابله با روسیه و
ای ران و ایجاد تشنج در منطقه نیاز دارند .ترکیه باید
هم در مرز چین و هم در آسیای میانه نقش مخرب
و تشنج آف رین را ایفاء کند و رقیبی در مقابل قدرت
یافتن ای ران شود ،ولی امپ ریالیس تها فقط تا به این
حد به ترکیه نیاز دارند و به مجرد اینکه نقش این
کشور در میدان این رقابتها کاهش یابد ،در پی
تجزیه ترکیه و مهار آن برخ واهند آمد .بورژوازی
ترکیه بیش از حد دچار خود بزرگبینی گشته و
رویای توران بزرگ چشمش را کور نموده است.
راه حل غلبه بر این تشنج و بح ران تفاهم خلقهای
منطقه و به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی
و تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی
یکدیگر است .در هر ت وافقی که صورت م یگیرد،
باید توجه کرد که هیچ کشوری متضرر نگردد.
اساس ت وافقات باید بر دوستی و تحکیم پی وند میان
خلقهای منطقه است وار باشد .مبارزه با ناسی ونال -
ش ونیسم در منطقه یکی از ع وامل مهم در پایاندادن
به تشنج و دخالت نیروهای خارجی در جنوب قفقاز
به شمار م یآید•.
ترامپ استثناء نیست  ...دنباله از صفحه ۵

این مستبدان تغذیه م یش وند ،نیز همه در دستههای
عزاداری «ت رامپ» ،ب رای نابودی ای ران و مردماش علمدار
معرکه بودند و از ادامه سلطه ماج راج ویانه و تشنجآف رین
وی ،به ویژه در آم ریکا و کانادا ،با چنگ و دندان حمایت
م یکردند .آنها خ واهان تح ریم ای ران ،تق ویت تروریسم
دولتی آم ریکا در منطقه و تجاوز آم ریکا به ای ران و
نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ای ران بودند .آنها
ب رای میهن ما هیچ حقی قایل نیستند و به گماشتگی
آم ریکا افتخار م یکنند .حال دوران بلندپروازیهای این
خودفروختگان کاهش یافته و باید به گوشه پستوهای
خود ب رای مدت زیادی پناه بب رند .به هر صورت سقوط
«ت رامپ» خطر «ت رامپ» را رفع نم یکند ،ولی تنفسی ب رای
مردم است تا با نگ رانی شبها به بستر نروند.

حزب کار ای ران (توفان)
مورخ  ۱۸دیماه  ۱۳۹۹ب رابر  ۷ژان ویه •۲۰۲۱

امپریالیسم آمریکا تروریست ،متجاوز،ناقض حقوق اساسی انسانها و دشمن شماره یک بشریت است

شماره  ۲۵۱بهمن ۱۳۹۹
ترامپ استثناء نیست  ...دنباله از صفحه ۱
در طرف مقابل همه مخالفان «ت رامپ» ،که
نم یخ واستند وی بر سر کار آید ،ق رار دارند .در
یک طرف دستراست یهای آشکار و نژادپرستان
سنتی ق رار دارند و در طرف دیگر دستراست یهای
غیرآشکار و یا نیروهای مترقی سردرگم و ب یدورنما،
که میان بد و بدتر تن به بد دادهاند .این دو جبهه
هر دو مدافع منافع امپ ریالیسم آم ریکا هستند و نه
مردم این کشور ،زی را رهبری سیاسی آنها در دست
محافل ارتجاعی است .ولی جبهه «جو بایدن» و
دموک راتها جبههای منسجم و فشرده نیست و
وحدت شکستن یاش در ه واداری از «جو بایدن» بعد
از کناررفتن «ت رامپ» ،از استحکام مطلوب برخوردار
نخ واهد بود .شکاف گسترده در جامعه آم ریکا ،که
 ۷۳میلیون رأی «ت رامپ» در ب رابر  ۷۸میلیون رأی
«بایدن» ق رار دارد ،نشانه آن است که سایه سنگین
«ت رامپ» حتی بعد از انتخابات همچنان بر سر مردم
آم ریکا و عرصه سیاسی این کشور باقی خ واهد ماند
و عل یرغم تسلط کامل عددی دمک راتها بر
دو نهاد اصلی قدرت (قوه مقننه و مج ریه) باز هم
مشکالت انباشتهشده و شکافهای درون این جامعه
عمی قتر خ واهند شد و یک گفتگوی دوجانبه میان
دو رقیب را با مشکل روبرو خ واهد ساخت و به عن وان
معضلی بزرگ در بطن جامعه آم ریکا باقی خ واهد
ماند .وقتی م یبینیم که آم ریکا بزرگت رین دارنده
بمب اتم در جهان و دارای بزرگت رین سالحخانه
تسلیحاتی با موشکهای بالیستیک است ،بطوری
که م یت واند ای ران را هر لحظه هدف آنها ق رار دهد
و توجه داریم که فرمان جنگ جهانی و کشتار را
این نیروی اه ریمنی در دست دارد ،متوجه م یش ویم
تا چقدر ب یمسئ ولیتی و ماج راج وئی یک جناح
م یت واند جهان را به لب پ رتگاه جنگ بکشاند .حتی
خانم «نانسی پلوسی» ،رئیس نمایندگان مجلس
آم ریکا به خط رناک و ماج راج وبودن آقای تاجری
به نام «ت رامپ» اشاره نمود و نگ رانی خ ویش را رسم اً
اعالم کرده است.
«ت رامپ» با این سیاستاش یک جنبش «ت رامپیسم»
در درون جمهوریخ واهان ایجاد کرد که مسلم اً
عمرش تا چهار سال آینده دوام خ واهد داشت .سه
هفته پیش موسسه تحقیقاتی «پیو ریسرج سنتر»
( )Pew Research Centerنتایج یک نظرسنجی
را منتشر کرد که بر اساس آن همچنان  ۷۰درصد
رأیدهندگان به جمهوریخ واهان ،نتیجه انتخابات را
مخدوش م یدانند و مدعای «ت رامپ» را باور دارند.
این زمینه مساعدی ب رای تق ویت یک جامعه م وازی
در خاک آم ریکاست.
در عین حال نباید ف راموش کرد که گ رایش «چپ»
در آم ریکا پا م یگیرد و دوران سرکوبهای آشکار
«مک کارتیسم» تأثی رات تبلیغاتی خود را در ش رایط
رشد دنیای مجازی به شکل سابق از دست م یدهد.
دیگر نام سوسیالیسم در آم ریکا منجر به پیگرد
خودکار و سرکوب ب یتأمل نم یشود .بخش قابل
توج های در این جامعه به سمت چپ و بی شتر به
اتیسم نوع اروپائی تمایل دارد.
سمت سوسیال دموک ر ِ
بح ران «کرونا» و ناکارآمدی نظام بهداشتی آم ریکا در
مبارزه با آن ،این وضعیت را در میان مردم تق ویت
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نموده است .این واقعیت ،که منافع و گ رایشهای
متفاوت و متنوع در درون جامعه آم ریکا به مرحلهای
از رشد رسیدهاند که دیگر در غالب تنها یک نظام
دو حزبی آم ریکا قابل نمایندگی نیستند ،به طور
نسبی در حرکت مردم دیده م یشود .هم دموک راتها
قادر نخ واهند بود این «همبستگی» کن ونی را تا چهار
سال دیگر حفظ کنند و هم جمهوریخ واهان از هم
اکنون به جناح «ت رامپیست» و جناح معتدلتر تقسیم
شدهاند .تضادها در آم ریکا به جائی رسیده است که
بورژوازی آم ریکا ممکن است تج ربه احزاب متنوع
اروپائی را انتخاب کند که فعال در خود اروپا آنها
را با مشکل روبرو ساخته است .بح ران انتخابات در
اروپا و آم ریکا نشان م یدهد که کلیت جهان غرب
با بح ران روبروست و نیاز به بازاندیشی و ترمیم دارد
و تنها با دروغگ وئی و شستشوی مغزی قادر نیست
به ترمیم این نظام شکستنی بپردازد.
ریش ههای بحران و «اول بودن آمریکا»

این شکاف و وضعیتی را که در داخل آم ریکا به
وجود آمده است ،نباید محدود به ماج راهای دو ماه
اخیر در آم ریکا نمود و پ سزمینههای شکافی را که
در جامعه آم ریکا وجود داشته و پیروزی در انتخابات
آم ریکا توسط «ت رامپ» حاصل آن بوده است ،در
سایه ق رار داد« .ت رامپ» با شعار «اول آم ریکا» بر سر
کار آمد و با این شعار به زخم تضادهای تشدید
شده در آم ریکا دست گذارد و مردمی را که خود
را بازنده م یدیدند و از دست سیاستمداران متعارف
و مت واتر عاجز بودند ،به عن وان یک مقاطع هکار و
تاجر «موفق» بسیج نمود .این وضعیت محصول
تأثی رات روندهای جهان یشدن سرمایه بود که با
ابزار بانک جهانی ،صندوق بی نالمللی پول و
سازمان تجارت جهانی عمل م یکرد .امپ ریالیسم
م یخ واست با گسترش سیاست نئ ولیب رالیسم در
جهان دست سرمای ههای امپ ریالیستی را درغارت
کشورها و در رقابت با یکدیگر باز بگذارد .در ۴۰
سال اخیر خود آم ریکا از سلسلهجنبان این سیاست
و مُ بلغ آن بوده است که آن را از آم ریکا به ممالک
آم ریکای التین و سپس آسیا و ...صادر کرد و چون
نت وانست نتایج ناگزیر و م ولفههای در حال رشد آن را
در دنیا به درستی بسنجد ،با مشکلی روبرو شد که
حاال بخشی از جمعیت عمدتاً سفیدپوست کشور
و حتی کارگ ران سفیدپوست ،به لحاظ اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی منافع از دسترفته خود را از
این سیاست اعمال شده تاکنون در خطر م یبیند.
آنها از سیاست درهای بسته و مقابله با هجوم
کاالهای چینی به بازار داخلی آم ریکا ب رای تق ویت
صنایع داخلی حمایت م یکنند.
آم ریکا ،که دروازههای ورود کاال را به آم ریکا باز کرده
بود ،با صعود چین و ت ولید انبوه وی ،که بسیاری از
ت ولیدکنندگان آم ریکائی را به ورشکستگی کشانید،
حساب نم یکرد .آم ریکا حتی در رقابت با اروپا
نیز دچار توهم شد و در برخی عرصهها نت وانست
با رقبای خود در اروپا موفقیت به دست آورد .در
این عرصه آلمان ت وانست از سیاست جهان یشدن
سرمایه و گشودن مرزهای گمرکی بی شتر سود
ببرد تا آم ریکا .این شکست سیاست درهای باز،
که به نارضائی عمومی در آم ریکا م واجه شد ،و به

ویژه به بیکاری کارگ ران سفیدپوست منجر گردید،
زمینهای بود تا شعار «اول آم ریکا» ،که به مردم القاء
م یکرد ،در این بازی سر آم ریکا کاله رود و باید
در عرصههای معینی از اج رای ق راردادهای جهانی
س رباز زند و در درجه اول با تکیه به ت ولید داخلی،
خ ویش را ب رای تهاجم آینده تق ویت کند ،ه وادار
پیدا کرد .ه واداران «ت رامپ» سیاست «اول آم ریکا» را
ناجی وضع بد اقتصادی خ ویش م یدانند .به همین
جهت آم ریکا ت وافقات خ ویش را با اروپا و چین مورد
تجدیدنظر ق رار داد و خودش با پارهای از کشورها
تنها به انعقاد ق راردادهای دوجانبه و یا چندجانبه،
که منافع آم ریکا را به خطر نم یانداختند ،دست زد.
«ت رامپ» محصول این دوران شکست در رقابت با
اروپا و چین بود.
ماهیت اختالفات درون آمریکا

ماهیت اختالفات درون آم ریکا طبیعتاً طبقاتی است.
این مبارزه طبقاتی چه در عرصه جهانی و چه در
آم ریکا اعم از مبارزه طبقه کارگر تا مبارزه خلقها
بر ضد امپ ریالیسم و کشورها ب رای حفظ تمامیت
ارضی و حق حاکمیت ملی خ ویش ،به تشدید تضاد
در میان خود امپ ریالیس تها و انحصارات آم ریکائی
بدل شده است« .ت رامپ» در عین اینکه در پی تأمین
منافع امپ ریالیسم آم ریکا در درجه اول در جهان
است ،ولی در درون آم ریکا باید با انحصاراتی ،که
خ واهان گسترش جهان یشدن سرمایه و رفع م وانع
گسترش و نفوذ خود در جهان هستند ،به مبارزه
برخیزد .بستن مرزهای اقتصادی در آم ریکا ب رای
کاالهای چینی و اروپائی رقبای آم ریکا را نیز به
واکنش متقابل واداشته ،آنها نیز سعی خ واهند کرد
به اقدامات متقابل دست بزنند .خروج آم ریکا از
پیمانهای اقتصادی ،محی طزیست و نقض مقررات
و تعهدهای جهانی در عرصههای اقتصادی ،سیاسی
و نظامی خشم متحدان رقیب آم ریکا را ب رافروخته
است .آنها نیز در مقابل آم ریکا انحصارات «گوگل»،
«فیسبوک»« ،آپل»« ،ت وئیتر»« ،آمازون» و ...را مورد
حمله ق رار دادهاند و در راه گسترش و خودسری
و تالشهای لجامگسیخته آنها در اروپا به اقدامات
متحد دست زدهاند .آم ریکا در مقابل یک تضاد
الینحل ق رار گرفته است زی را جهان یشدن را
نم یشود به نیم هجهان یشدن تقلیل داد .این
تضادهای انحصارات در داخل آم ریکا نیز بین این
دو روش فکری بروز کرده که نمایندگان خ ویش
را در «ت رامپ» و «بایدن» پیدا م یکنند .مجتمعهای
نظامی ،صنایع داخلی ،کشاورزی ،پتروشیمی و
انرژی در کنار ت رامپ ایستادهاند و «وال است ریت»،
شرکتهای موفق در شبکههای مجازی ،که به میدان
رشد جهانی نیاز دارند ،با سیاستهای محدودگ رانه
«ت رامپ» مخالفاند .این است که م یت وان
اختالفات کن ونی درون آم ریکا را ناشی از تشدید
تضادهای میان انحصارات نیز دید .فشار بر مردم،
ق ربانیان بح ران سال  ،۲۰۰۸بازندگان سیاستهای
جهان یسازی سرمایه و گسترش نئ ولیب رالیسم ،که به
بیکاری و ورشکستگی در آم ریکا انجامیده است،
راه نفوذ «ت رامپ» را در اقشار بازنده جامعه با شعار
«اول آم ریکا» افزایش داده است .پس شکاف و تضاد
در درون آم ریکا یک تضاد ادامه در صفحه ۵
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شماره  ۲۵۱بهمن ۱۳۹۹
ترامپ استثناء نیست  ...دنباله از صفحه ۴
ساختاری و ریشهای است و ربطی به دلقکبازی
«ت رامپ» و دروغهای وی ،آنطور که امپ ریالیس تهای
اروپا تبلیغ م یکنند ،ندارد.
باید منتظر وقایع و برخوردهای شدیدتر بعدی بود.

«ترامپ» عامل تشنج و تحریک ،مبلغ
نژادپرستی و ضدیت با حقوق بشر

«ت رامپ» نه تنها ماج راجو ،عامل تشنج و تح ریک
در منطقه خلیج فارس ،عامل تجاوز و خش ونت
و تروریسم دولتی در س راسر جهان و از جمله در
آم ریکای التین است ،هم اکنون نیز این خش ونت
و تشنج را در داخل آم ریکا به اوج خود رسانده
است .کسانی که این تروریسم دولتی را علیه ای ران
مورد تأیید ق رار دادند ،نم یت وانند از ادامه حمایت
خ ویش از «ت رامپ» دست بکشند« .ت رامپ» کن ونی
همان «ت رامپ»ی است که «قاسم سلیمانی» را ترور
کرد و دستاش به خون صدها هزار نفر مردم ع راق،
یمن ،سوریه ،لبنان ،فلسطین ،افغانستان و ...آلوده
است .کشوری دیگ ران را متهم به تشنجآف رینی
م یکند که خود به همه جهان لشگرکشی کرده
است و در همه جا حقوق بشر را زیر پا گذارده
است .تق ریب اً همه کودتاهای جهان بر ضد نیروهای
ملی و انقالبی با دسیس ههای آم ریکا صورت گرفته
است .خون میلیونها مردم جهان به دستان آم ریکا
چسبیده است .آم ریکا زمانی از اج رای حقوق بشر
صحبت م یکند که زندانهای «ابوغ ریب»« ،بگ رام»،
«گ وانتانامو»« ،اوین» و «قزل قلعه» و نظایر آنها در
جهان ایجاد کرده است .آم ریکا با دموک راسی در
جهان سر سازش ندارد ،زی را هر دموک راسی مردمی
در مقابل دخالتهای آم ریکا خ واهد ایستاد.
اقدامات «ت رامپ» در این زمینهها همدستی با
ع ربستان سعودی ،تروریسم دولتی ،کشتار مردم
ل ُکشی در فلسطین ،همدستی با داعش،
یمن ،نس 
صهی ونیسم و وهابیسم و ...اتفاقی نیست از ماهیت
آم ریکا ناشی م یشود .همین آم ریکا بود که از «هاشم
تاچی» تروریست ،قاچاقچی ،فاسد ،راهزن به عن وان
رهبر مردم کوزوو ،نخست وزیر و رئیس جمهور
این کشور مصنوعی دفاع م یکرد و بر جنایاتاش
به عن وان «قهرمان ملی» مبار ِز ضد صربها چشم
ل ُکشی وی و یارانش را مورد
پوشیده بود و نس 
تأیید ق رار م یداد و وی را رهبر «جنبش آزادیبخش
کوزوو» خطاب کرده و در مجامع جهانی ب رای وی
چهرهسازی م یکرد .و حال همین «قهرمان ملی» را
بعد از اینکه تاریخ مصرفاش تمام شده است ،ق رار
است به خاطر جنایات سبعانهاش در جنگ داخلی
یوگسالوی در مقابل دادگاه کیفری الهه ق رار دهند.
نگذاریم آم ریکا تاریخ را مجددا ً برعکس بن ویسد و
بر جنایاتاش س رپوش بگذارد .نگذاریم همه کاسه
کوزهها را بر سر «ت رامپ» خ راب کنند تا تمامیت
رژیم امپ ریالیستی آم ریکا را تطهیر نمایند.
آمریکا و دموکراسی
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رسانههای ممالک متعلق به حیطه نفوذ امپ ریالیسم
غرب مدعی هستند که «نماد دموک راسی» در آم ریکا
توسط «ت رامپ» مورد حمله ق رار گرفته است و این
تیری به قلب دموک راسی و آبرو و حیثیت ایاالت
متحده آم ریکاست .این نوع تبلیغات دروغ قصد

دارد آم ریکا را ماهیتاً کشوری دموک رات و مدافع
دموک راسی و تحقق حقوق بشر جا زند و وضعیت
کن ونی در این کشور را محصول دروغهای «ت رامپ»
و دولتمردان و ادارهکنندگان این کشور در دوران
«ت رامپ» معرفی نماید .هدف آنها این است که این
وضعیت را یک عارضه گذرا جلوه دهند .حال آنکه
آم ریکا نه تنها در درون کشورش ،بلکه در س راسر
جهان نیروئی امپ ریالیستی ،سلطهجو ،استی الطلب،
سرک وبگر ،متجاوز و اشغالگر است .این «عارضه» از
زمان «ت رامپ» پدید نیامده است که با رفتن «ت رامپ»
عالج یابد ،بلکه از آغاز رشد امپ ریالیستی آم ریکا
ت ولد یافته است و در آینده نیز چنین خ واهد بود.
امپ ریالیسم آم ریکا نت وانسته در هیچ کجای دنیا
دموک راسی پایدار ایجاد کند ،بلکه خودش عامل
دموک راس یزدائی در جهان بوده است .حمایت
امپ ریالیسم آم ریکا از همه مستبدان و شکنج هگ رانی
که از فیلیپین ،ویتنام ،ونزوئال ،ک وبا ،ای ران و ...به
آم ریکا ف رار کرده و در آنجا با ثروتهای ربوده شده
از کشورشان ،با پول دزدی مرفه زندگی م یکنند،
گ ویای استبدادپروری آم ریکا در س راسر جهان
است .آم ریکا ماوآ و مأمن مستبدان و خونریزان،
آسایشگاه تروریس تهاست .به اپوزیسیون ضدای رانی
 آم ریکائی نگاه کنید که در کنار فاشیس تهای«ت رامپ»ی به کاخ کنگره آم ریکا یورش بردهاند تا
ماهیت این دموک راسی آم ریکائی را بهتر درک کنید.
راه توسل به قهر

حمله خش ونتآمیز بخشی از بورژوازی آم ریکا به
بخش دیگر به این معنی است که آنها نت وانستهاند
از غنائمی که در جهان و در داخل آم ریکا به دست
آوردهاند ،راه تقسیم «عادالنه» و مناسبی بین خود
پیدا کنند .زی را این حقیقت همه دانسته است که
پارلمانهای بورژوائی ،مجمع مشورتی میان بورژواها
ب رای حل اختالفات درونی خود آنهاست و نه دفاع
از منافع مردم و زحمتکشان در جامعه .زمانی که
این تقسیم غنائم با مشکل روبرو شده است؛ بخش
بازنده بورژوازی حاضر است با توسل به قهر ،قدرت
را از دست بخش دیگر بورژوازی بیرون بکشد و
خودش مستقر شود .پس این پرسش مطرح است
اگر بورژوازی ب رای کسب و حفظ منافع خ ویش
به ب رادر طبقات یاش رحم نم یکند و حتی ب رای
«اعتبار» پارلمان و رأی اکث ریت هم ارزشی قایل
نیست ،چگ ونه است که حاضر باشد رأی اکث ریت
زحمتکشان را ب رای تغییر مناسبات ت ولید بپذیرد؟
روشن است که چنانچه نیروهای انقالبی در انتخبات
بورژوائی پیروز ش وند ،قادر نخ واهند بود کرس یهای
پارلمانی را اشغال کنند .نیروی سرکوب بورژوازی
قبل از ورود آنها به پارلمان آنها را قلع و قمع
خ واهند کرد .این خیانت رویزی ونیس تها و رهبرشان
خروشچف بود که «راه گذار مسالم تآمیز» را به
کم ونیس تها القاء م یکرد و آنها را از تدارک و
انجام انقالب پرولتاریائی بازم یداشت .انتخابات
آم ریکا صحت این تج ربه تاریخی را ب رای بار دیگر
نشان داد که حاکمیت نظام سرمای هداری را باید با
قه رانقالبی ،با تکیه بر نیروی مردم س رنگون کرد.
تغییر مناسبات ت ولیدی از راه انتخابات پارلمانی،
که تنها ب رای ف ریب مردم است ،مقدور نیست .چه

خوب گفت «مارک ت واین» این ن ویسنده سرشناس
آم ریکائی که« :اگر رأیدادن تفاوتی ایجاد م یکرد،
آنها جلوی انجام آن را م یگرفتند».
دروغ و عوامفریب یهای ترامپ

رسانههای تبلیغاتی غرب با تمام نیرو تالش م یکنند
بح ران کن ونی در آم ریکا را محصول دروغهای
«ت رامپ» جلوه دهند« .فیک نیوز» ()Fake News
به ترجی عبند این رسانهها بدل شده است .ولی تاریخ
آم ریکا با شفافیت نشان م یدهد که کلیه روسای
جمهور آم ریکا دروغگو و ف ریبکار بودهاند و نه تنها
«ت رامپ»« .آیزنهاور» قبل از کودتای  ۲۸مرداد «دکتر
مصدق» را «هیتلر» ای ران معرفی م یکرد« ،ه ریمن» با
دروغ جنگ ُک ره را راه انداخت و کشور آزاد شده
ُک ره از قید استعمار ژاپن را به دو منطقه تقسیم کرد،
«جان اف کندی» در مورد ک وبا و ویتنام دروغ گفت
و «لیندون جانسون» در مورد ویتنام با تکیه بر دروغ
جنگ را گسترش داد« ،جرج بوش (پدر)» در مورد
یوگسالوی دروغ گفت و پسرش در مورد ع راق ،ای ران
و افغانستان و «أوباما» در مورد ای ران ،سوریه ،لیبی
مردم را ف ریب داد و جایزه ن وبل گرفت .همه روسای
جمهور آم ریکا دروغگو بودهاند .این سیاست ،که
ما فقط «ت رامپ» را ع وامف ریب جا بزنیم تا دیگ ران را
تب رئه کنیم ،دیگر ب ُرائی ندارد.
ولی انتخابات آم ریکا یک تج ربه دیگر را نیز بیان
داشت و آن اینکه شخصی ماند «ت رامپ» با سرمایه
کالن و تسلط بر رسانههای گروهی و تشکیالت
مذهبی و نژادپرستی سنتی در آم ریکا تا چه حد
م یت واند مردم آم ریکا را بف ریبد تا به وی داوطلبانه
و با اعتقاد کامل رأی بدهند ۷۳ .میلیون نفر
جمعیتی تق ریب اً در حدود جمعیت ای ران؛ به تأیید
همه امپ ریالیس تها؛ در آم ریکا با دروغهای «ت رامپ»
ف ریب خوردهاند ،شستشوی مغزی شدهاند و در
واقع رأی آنها ،گرچه رأی شکنندهای است ،اعتبار
ندارد .ولی این مدعیان نم یگ ویند س رنوشت همه
انتخابات قبلی آم ریکا نیز چنین بوده است .مردم
را همیشه شستشوی مغزی دادهاند و به آنها دروغ
گفتهاند و ف ریبشان دادهاند و آنها با شرکتشان در
انتخابات به ظاهر «دموک راتیک» ،بدون أرادهی آزاد؛
سالخهای خود را به حکومت رساندهاند .دموک راسی
آم ریکائی همیشه بر بنیاد ف ریب است وار بوده است و
خ واهد بود .این همان «دموک راسی» بورژوائی است
که همه بورژواها مُ بلغ آن هستند .در اینجا سخن
بر سر انتخاب دوره اخیر آم ریکا نیست ،بر سر
کلیه انتخابات آم ریکا تا به امروز است .دموک راسی
آم ریکائی ،دموک راسی خ ریدنی بوده ،هست و در
آینده نیز چنین خ واهد بود.
متحدان «ترامپ» نگرانند

«ت رامپ» در عرصه خارجی نیز متحدانی ب رای خود
داشت« .وهابیسم»« ،داعشیسم» و «صهی ونیسم» در
منطقه از متحدان وی بودند« .ت رامپ» حتی اِک راد
سوریه را ب رای مقاصد شوم خود به عن وان متحد
برگزید .ع ربستان سعودی و امارات متحده ع ربی
هم راه با اس رائیل تالش بسیار کردند تا «ت رامپ»
بر سر قدرت بماند تا آنها سیاستهای سلطهگ رانه
خ ویش را در منطقه ادامه دهند .ای رانیان خودفروخته
و جاسوس ،که از منابع مالی ادامه در صفحه ۳

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

شماره  ۲۵۱بهمن ۱۳۹۹
از مبارزه ملت  ...دنباله از صفحه ۱
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکث ریت آراء
و برغم کارشکن یهای دولت آم ریکا و اس رائیل
قطعنامه «حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر

سرزمین اشغالی فلسطین ،از جمله بی تالمقدس

شرقی» را به تص ویب رساند و بدینت رتیب ،یک
پیروزی دیگر را ب رای ملت فلسطین در عرصه
جهانی رقم زد .این قطعنامه موجب شادی و سرور
مردم جهان گشت.
در رأیگیری ب رای تص ویب این قطعنامه ۱۵۳ ،کشور
به این قطعنامه رأی مثبت و پنج کشور کانادا ،جزایر
مارشال!؟ ،میکرونزی!؟ ،جمهوری نائورو!؟ و آم ریکا
به هم راه اس رائیل به آن رأی منفی و  ۱۷کشور هم
رأی ممتنع دادند.
«ریاض المالکی» ،وزیر خارجه تشکیالت خودگردان
فلسطین ،در پی تص ویب این قطعنامه گفت« :رأی
مثبت به این قطعنامه ،حق مردم فلسطین بر منابع
طبیعی خود ،از جمله زمین ،منابع انرژی و آب
را بدون تضییع حقوق آنها در دریا و حق جب ران
خسارت ناشی از بهرهبرداری اس رائیل از منابع
طبیعی را تأیید م یکند» .این سخنان مسائل منطقی
هستند که در آینده گ ریبان صهی ونیس تها را خ واهد
گرفت .آنها باید نه تنها سرزمی نهای اشغالی را ترک
کنند ،بلکه باید به ملت فلسطین خسارت هم
بپردازند و به این هلوکاست تبهکارانه خاتمه دهند.
آم ریکا و اس رائیل با م وافقت ضمنی ممالک
سلطهجوی غ ربی از است رالیا گرفته تا کانادا با
قطعنامههای سازمان ملل متحد مخالفاند و با
آنها مطابق معمولشان سر ستیز دارند و ب رای
آنها ارزشی قایل نیستند و مستم را ً آنها را زی رپا
م یگذارند و این در حالی است که از ای ران
م یخ واهند به زورگ وئی این دشمنان بش ریت
تمکین کند .سیاستهای آم ریکا و اس رائیل در
منطقه؛ همه نیروهای مبارز و انقالبی خلق فلسطین
را ،که ب رای آزادی کشورشان از دست نیروهای
اشغالگر و تجاوزگر مبارزه م یکنند ،متحد کرده
است .این اتحاد به نفع همه خلقهای منطقه است.
در  ۲۳دسامبر  ۲۰۲۰ف راخ وان  ۵سازمان فلسطینی،
که در نشستی با هدف پایان اختالفات برگذار
کرده بودند ،منتشر شد .اهمیت این ف راخ وان در
این است که نیروها و سازمانهای منتسب به
مارکسیسم و انقالبی با نیروهای مسلمان و مذهبی
ب رای مبارزه به خاطر آزادی کشورشان به ت وافق
رسیدند .این سازمانها با درایت نشان دادند که در
مبارزه ب رای استقالل ملی و اخ راج بیگانگان نیازی
به ت وافق بر سر ایدئ ولوژی نیست ،ت وافق باید تنها
در عرصه سیاسی به عمل آید ،زی را در این عرصه
است که نیل به آزادی و استقالل تحقق م ییابد.
این سازمانها عبارت بودند از جبهه خلق ب رای
آزادی فلسطین ،جبهه خلق ب رای آزادی فلسطین
(فرماندهی کل) ،جهاد اسالمی « ،پیشتازان جنگ
آزادیبخش خلقی  -نیروهای صاعقه» (طالئع
حرب التح ریر الشعبیة  -ق وات الصاعقه) و جبهه
دموک راتیک ب رای آزادی فلسطین (نایف ح واتمه).
خ واستهای این سازمانها در  ۵نکته تدوین شده
است که شامل نکات زی رین است:
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

 -۱تأکید بر مخالفت با «ت وافق اسلو» و پایبندی
به تصمی مهای شورای ملی و مرکزی سازمان
آزادیبخش فلسطین «ساف» مانند پایاندادن
به مرحله انتقالی «ت وافق اسلو» ،لغو شناسایی
رژیم اس رائیل ،توقف هماهنگی امنیتی ،تح ریم
اقتصادی اس رائیل و لغو پروتکل اقتصادی پاریس.
 - ۲تأکید بر ادامه گفتوگوی ف راگیر ملی و
فلسطینی ،بازگرداندن وحدت ملی و بازسازی
نهادهای ملی فلسطینی بر اساس ش راکت ملی،
ت وافق بر راهبرد ملی ب رای مقابله ف راگیر با رژیم
اس رائیل و از بین بردن شهرکها ،تشکیل رهبری
واحد ب رای مقاومت مردمی و رفتن به سمت
انتفاضه تا نابودی رژیم اشغالگ ر.
 – ۳محکومکردن تمامی ان واع عادیسازی روابط
با دشمن اس رائیلی ،که آخ رین آنها مغرب بود.
 - ۴دعوت به ازسرگیری گفتوگوی ملی و
برگزاری دور جدید نشست دبی ران کل گروههای
فلسطینی با هدف بررسی تمام مسایل مطرح شده
در جدول کاری مسأله فلسطین.
 - ۵درود به همه ملت مبارز فلسطین و اس رای
قهرمان آن در زندانها و شهدایی که ف راموش
نم یش وند.
در تاریخ  ۳۰دسامبر  ۲۰۲۰مانور گروههای فلسطینی
با هماهنگی اعضای پیمان مقاومت برگزار شد که
پس از پایان اولین رزمایش مشترک دوازده ساعته
میان گروههای مقاومت فلسطین در ن وار غزه،
روزنامه لبنانی «االخبار» از برگزاری این رزمایش با
هماهنگی اعضای پیمان مقاومت خبر داد.
وبگاه خبری «االعالم الح ربی» شاخه فلسطین از
مشارکت دوازده شاخه نظامی گروههای مقاومت در
این رزمایش خبر داده بود که این گروهها عباتند
از :گردانهای «القسام» ،شاخه نظامی حماس
 /گردانهای «المقاومه الوطنیه» ،شاخه نظامی
جبهه دموک راتیک ب رای آزادی فلسطین « /س رایا
القدس» ،شاخه نظامی جهاد اسالمی  /گردانهای
«ابوعلی مصطفی» ،شاخه نظامی جبهه مردمی
ب رای آزادی فلسطین  /تیپ «الناصر صالحالدین»،
شاخه نظامی کمیته مقاومت مردمی  /گردانهای
«شهداءاالقصی» ،از شاخههای نظامی تابع جنبش
فتح « /جیش العاصفه» ،از شاخههای نظامی تابع
جنبش فتح  /گروه شهید «أیمن جوده» ،زیرمجموعه
گردانهای شهداء االقصی  /گردانهای شهید
«عبدالقادر الحسینی» ،از شاخههای نظامی تابع
جنبش فتح  /گردانهای «المجاهدین» ،شاخه
نظامی جنبش مجاهدین  /گردانهای «االنصار»
شاخه نظامی جنبش «االح رار»  /گردانهای شهید
«جهاد جب ریل» ،از شاخههای نظامی جبهه مردمی
ب رای آزادی فلسطین.
اهمیت این همکاری از جمله ب رای ما ای ران یها در
این است که نیروهای ارتجاعی و جاسوسان اس رائیل
دیگر نم یت وانند از «خلق فلسطین» بطور عام ،که
بسیار موهومی است ،به دفاع برخی زند تا از حمایت
از مبارزات مردم فلسطین به رهبری سازمان حماس و
سایر سازمانهای فلسطین طفره روند .آنها ب رای ف رار
از موضعگیری روشن به نفع مردم فلسطین ،خلقی

ب ینام و نشان و ب یسازمان ،که موجودی موهومی و
ب یه ویت است ،اخت راع کردهاند تا در واقع راه را ب رای
موضعگیری به نفع اس رائیل هم وار کنند .این روش
سازمانهای اپورت ونیستی و یا خودفروخته هم واره
در خدمت اس رائیل بوده و هنوز نیز هست .دفاعی
که حزب کار ای ران (توفان) از مبارزه مردم فلسطین
م یکند ،دفاع از مبارزات همین سازمانهای نامبرده،
که برخی صرفاً اسالم یاند ،م یباشد ،زی را که دفاع
ما دفاعی سیاسی است و نه ایدئ ولوژیک .این
ایدئ ولوژی فاشیستی و ارتجاعی و غیرطبقاتی را
باید ب هدورافکند که مسلمانان ،حتی اگر اف راطی
باشند ،از حق استقالل ملی و دارابودن سرزمین
محروماند و باید زیر سلطه امپ ریالیسم و صهی ونیسم
باشند به این بهانه که گ ویا آنها «مدرن» هستند و
در متن سناریوی سفید و سیاه منصور حکمت ج ا
م یگی رند .ما کم ونیس تها از مبارزات سیاسی این
گروهها و سازمانها و از مبارزات خلق فلسطین ،که
در مبارزات این تشکلها بازتاب یافته است ،حمایت
م یکنیم .این مبارزه تأیید ایدئ ولوژی آنها نیست،
تأیید حق آنها ب رای رهائی از سلطه صهی ونیسم در
منطقه است .یهودیان فلسطینی در کنار مسلمانان
و عیس ویان فلسطین حق دارند سرزمین فلسطین را
بر گور صهی ونیسم اس رائیل ب رپا سازند و از آن دفاع
کنند تا صلح و آسایش در منطقه جاری شود و به
تشنج نیم قرن حضور اس رائیل در منطقه پایان داده
شود .آن روز حتما ف را م یرسد•.
بردهداری  ...دنباله از صفحه ۸

بردهداری در قطر

یکی دیگر از مصادیق بارز بردهداری ،خود را در
ساخت استادیومهای ورزشی جهت برگزاری جام
جهانی ف وتبال  ۲۰۲۲در قطر به نمایش م یگذارد.
امروز تعداد کل کارگ ران مهاجر حاضر در قطر ۲،۱
میلیون نفر است .که  ۱،۸میلیون نفر از آنها جهت
آمادهسازی برگزاری جام جهانی به کار گمارده
شدهاند .از این عده  ۶۰۰هزار نفر هندی ۵۰۰ ،هزار
نفر نپالی و بقیه از کشورهای جنوب شرق آسیا
هستند .آنها باید تا آغاز بازیهای جام جهانی در
سال  ۲۰۲۲ساختمان تعداد  ۹ورزشگاه جدید و
نوسازی  ۳ورزشگاه قدیمی را به پایان برسانند.
«آدم میالستاین» ( ،)Adam Milsteinخب رنگار
آم ریکائی درباره ش رایط این کارگ ران در قطر
م یگ وید« :کارگ ران ساعتها زیر گرمای  ۵۰درجه
سانتیگ راد کار م یکنند .به این کارگ ران آب تصفیه
نشده ب رای آشامیدن م یدهند» .او پس از تحقیقات
به این نتیجه م یرسد که« :حداقل روزی یکی از این
کارگ ران جان خود را از دست م یدهد و در صورت
ادامه این ش رایط تا آغاز بازیهای جام جهانی در
سال  ۲۰۲۲حداقل  ۷هزار کارگر رنجدیده جان
خود را از دست خ واهند داد» .تنها از سال  ۲۰۱۰تا
 ۲۰۱۴هزار و هشتصد کارگر مهاجر در اثر ش رایط
جانفرسای کار در قطر جان خود را از دست
دادهاند» .او اضافه م یکند که «کارگ ران در قبال
ساعتها کار روزانه بین  ۶تا  ۱۰دالر اُجرت دریافت
م یکنند .آنها به طور متوسط  ۷۰ساعت در ماه کار
م یکنند و مزد متوسط ادامه در صفحه ۷

ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثهآفرينی امپرياليست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است

شماره  ۲۵۱بهمن ۱۳۹۹

بردهداری  ...دنباله از صفحه  ۶آنها  ۲۷۵دالر است.
این در حالی است که به طور متوسط هر شهروند
قطری روزانه  ۱۰۱،۴۰۶پ وند درآمد دارد و از این حیث
ثروتمندت رین کشور دنیا محسوب م یشود» .و باز این
در حالی است که قطر با هزینهکردن  ۱۶۰میلیارد
پ وند ،گ رانت رین جام جهانی ف وتبال تاریخ را برگزار
خ واهد کرد»« .لوم وند دیپلماتیک» در ژوئن ۲۰۱۶
م ین ویسد که« :دولت نپال به طور رسمی تأیید
کرد که  ۱۴۰۰کارگر نپالی در پروسه ساختمان
استادیومهای ف وتبال جان خود را از دست دادهاند».
فرستنده تل ویزی ونی غرب آلمان ( )WDRگزارش
م یدهد که« :کارگ ران مهاجر در اردوگاههای متشکل
از خانههای متروکه و مخروبه ،که به حلب یآبادیهای
حاشی ه شهرهای بزرگ پهلو م یزنند ،در کمال فقر
و مسکنت زندگی م یکنند»« .لوم وند دیپلماتیک»
م ین ویسد« :ب رای نم ونه در یکی از اطاقهای محل
سک ونت کارگ ران ،که جمع اً  ۹متر م ربع وسعت دارد،
 ۸تختخ واب فرسوده با ت ُشکهای کهنه و کثیف
به چشم م یخورند» .و ادامه م یدهد« :ب رای نم ونه
زمانی که با یک گروه  ۱۲نفره از کارگ ران نپالی و
هندی برخورد م یکند ،آنها متفقاً ِشکوه س رم یدهند
که  ۴ماه است که حقوق دریافت نکردهاند .لذا آنها
ب رای رفع مایحتاج روزانه مجبورند با پرداخت نزول
سنگین از مغازههای خ واربارفروشی نسیه جنس
بخ رند» .باید افزود که هر کدام از این کارگ ران بین وا
ب رای پیداکردن کار در قطر قب ً
ال مبالغ سنگینی به
عن وان ح قالعمل به بنگاههای کاریابی در کشور
خود پرداختهاند .عالوه بر اینها اکثر این کارگ ران
مجبورند که بخش عمده دستمزد ناچیز خود را
ب رای تأمین مخارج خان واده خود به کشور خ ویش
بفرستند .کارگ ران بین وا با احتساب زمان ایاب و
ذهاب از محل سک ونتشان در حاشیه شهرها تا
محل کارشان ،روزانه جمع اً  ۱۳ساعت کار م یکنند.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که در قطر
همانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ،سندیکا
ممنوع است .به جرأت م یت وان گفت که بیش از
دو میلیون کارگر خارجی در قطر -که  ۹۰درصد
جمعیت فعال این کشور را تشکیل م یدهند -
برد هوار صبح را به شام م یرسانند .کارگ ران خارجی
 همانند سایر کشورهای خلیج  -تابع نظام «کفالت»هستند .این نظام همه کارگ ران خارجی را تحتنظر
یک رئیس ق رار م یدهد .این کارگ ران مجبورند ۶
روز در هفته  -در تمام فصول سال ،حتی با درجه
ح رارتی که گاهاً به  ۵۰درجه سانتیگ راد م یرسد -
کار کنند .آنها از هیچ حقوقی برخوردار نیستند.
حتی پاسپورتشان توسط کارفرما ضبط م یشود و
حق تَرک خاک قطر از آنها سلب م یگردد.
اوج اخالقستیزی آنجا عیان م یشود ،که کارگ ران
نپالی در قطر حتی پس از وقوع زمی نلرزه آوریل و
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ماه مه سال  ۲۰۱۵در نپال ،حق سفر به کشورشان را
جهت بازدید بازماندگان خ ویش نداشتند.
خانم «شارون بارو» ( ،)Sharan Burroدبیرکل
کنفدراسیون سندیکاها ،هشدار داد که تا آغاز
بازیهای جام جهانی م یت وانند  ۷هزار کارگر
مهاجر در قطر کشته ش وند» .سفارتخانههای هند،
بنگالدش و نپال تاکنون از مرگ صدها کارگر برده
خبر م یدهند .دبیر کل ائتالف سندیکاهای هند
آقای «رامچندران» ( )Ramachandranدر پاسخ به
مسئ ولین دولت قطر ،که ادعا م یکنند ،این مرگها
طبیعی هستند! ،م یگ وید« :بسیاری از مزدبگی ران در
خانههای خصوصی هم کار م یکنند و چون حق
رفتن به دستش وئی را ندارند ،با خودداری از نوشیدن
از صبح تا عصر در گرمای فوقالعاده شدید در اثر
تشنگی م یمی رند .در چنین م واردی پزشک گ واهی
مرگ طبیعی!! صادر م یکند .به این ت رتیب خان واده
متوفی از دریافت غ رامت محروم م یشود» .بنگاههای
کاریابی به عن وان نم ونه در هند قول حقوق  ۵۰۰یورو
در ماه را مث ً
ال به یک مهندس برق م یدهند ،ولی
وقتی به قطر م یرسد ،او را به عن وان ل ولهکش با
حقوق  ۲۲۵یورو استخدام م یکنند.
حقوق ناچیز ،ولی خطر در باالترین حد.

یکی از کارگ ران س ریالنکائی تع ریف م یکرد که
بازوی همکارش هنگام کار قطع شده است ،یکی
دیگر ساق پایش در دستگاهی قطع شده ،دهها نفر
از داربس تهای غی راستاندارد پرت م یش وند و یا در
اثر سقوط اشیاء آسیب م یبینند .شرکتهای چند
ملیتی غ ربی نظیر «دیار وینسی» با کارگ ران مهاجر
دقیقاً همانگ ونه رفتار م یکند که موسسات بومی.
از عدم پرداخت اُجرت گرفته تا گرفتن گذرنامه از
کارگ ران ،کار اجباری ،بیگاری ،اعمال کفالت۶۰ ،
ساعت کار در هفته ،عدم آزادی در تحرک ،ش رایط
غیرقابل تحمل مسکن ،عدم ایمنی در کار و  ...در
واقع تجارت با انسان از روستاهای هند و بنگالدش
و نپال آغاز و در میدانهای ورزشی جام جهانی
ف وتبال در قطر ادامه م ییابد .ب یجهت نیست که
ق بشر به درستی نام این روش ضد
فعاالن حقو 
کارگری و ضد انسانی را «بردهداری مدرن» نهادهاند.
در هند  ۱۵۰آژانس مساف رتی مشغول استخدام برده
ب رای بیگاری در کشور قطر هستند .این آژان سها
قبل از هر چیز از هر کارگری که ب رای کار در
قطر اظهار تمایل م یکند ۱۰۰ ،پ وند م یگی رند و
سپس ب رای توضیح ش رایط کار در قطر  -بسته به
مروتشان  -تا  ۸۰۰یورو دیگر نی زاخاذی م یکنند.
«تاپار» ،رئیس یکی از این آژان سها ،به ص راحت
م یگ وید« :ب رای من کوچکت رین اهمیتی ندارد
که در قطر چه بالئی بر سر آنها م یآید .من فقط
غذای هیوال را آماده م یکنم ،که در شهر «جلندر»
منتظر آنهاست» .کارگ ران نگونبخت در اصل

هیچ اطالعی از کم و کیف کار و ق رارداد کاری
در قطر ندارند .آنها فقط تحت تأثیر تبلیغاتی
ق رار م یگی رند که قطر را فرصتی طالئی به آنها
م ینمایانند .آژان سهای ف ریبکار ابتدا قول حداقل
 ۴۰۰پ وند حقوق ماهانه را به آنها م یدهند ،اما
حقوق کارگ ران بین وای هندی ،حتی متخصصین در
رشتههای فلزکاری ،برق و نجاری و ساختمان عم ً
ال
بین  ۵۰تا  ۲۰۰پ وند در نوسان است« .پارامجیب
کارمینهاس» ،زنی که شوهرش را دو سال است
ندیده است ،در اعت راض به آژانس م یگ وید« :شوهرم
را  ۲سال است که ندیدهام .آژانس به شوهرم ،که
راننده کامیون است ،و  ۸۰۰پ وند بابت کمیسیون از
او اخاذی کرده است ،قول حقوق ماهانه  ۴۵۰پ وند
را داده بود ،در صورتی که اکنون ماهانه فقط ۶۰
پ وند دریافت م یکند ،که به سختی کفاف مخارج
و اجاره مسکناش را م یدهد ،تا چه رسد تأمین
مخارج من و دو فرزند  ۱۶و  ۵سالهام» .نم ونه دیگر
در نپال است .آژان سها  ۸۰هزار کارگر را غیرقان ونی
استخدام کردهاند .قانون ،سقف کمیسی ونی را ،که
کارگ ران باید به آژانس جهت یافتن کار بپردازند،
 ۷۶پ وند معین کرده است .در صورتی که اکثر آنها
تا  ۵۰۰پ وند م یپردازند .تنها نحوه کاریابی نیست
که کارگ ران را به معنی واقعی کلمه تا پوست و
استخ وان م یدوشد ،بلکه در قطر  ۶۰تا  ۷۰ساعت
کار در هفته ،در مقابل اُج رتی ناچیز ،سک ونت غیر
قابل تحمل ،ش رایط کاری بس دش وار و خط رناک
و مرگآف رین در انتظار آنهاست .اما هم «فیفا» که
ب رای اهداء برگزاری مسابقات جام جهانی ف وتبال
 ۲۰۲۲رشوه کالنی از حکومت قطر گرفته است ،و
هم «جامعه جهانی» ،که وقت و ب یوقت دم از «دفاع
از حقوق بشر» م یزند ،بر این فاجعه انسانی چشم
بسته و خفقان گرفتهاند( .اسناد مورد استفاده برگرفته از
ب رنامه کانال  ۲تل ویزیون آلمان است)•.

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۷۴دیماه 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!

بردهداری در کشورهای عربی ()۲

!Workers of all Countries, unite
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از مبارزه ملت فلسطین
برای آزادی سرزمینهای
اشغالی و نابودی صهیونیسم
باید حمایت نمود
در سال  ۲۰۲۰دولت صهی ونیستی اس رائیل به یاری
رئیس جمهور آم ریکا« ،دونالد ت رامپ» و داماد
صهی ونیس تاش به ممالک ع ربی در ضدیت با
ای ران چنان فشاری وارد کرد که آنها را با تحقیر
به تسلیم در مقابل صهی ونیسم اس رائیل واداشت
و این حکم رانان ارتجاعی زب ونانه ب رای حفظ بقاء
خود به سجده در پیش پای «نتانیاهو» ،نخست
وزیر اس رائیل ،رفتند و حاکمیت صهی ونیسم
را بر سرزمین مردم فلسطین ،که متشکل از
مسلمانان ،عیس ویان و یهودیان بومی این منطقه
هستند و با اس رائیل مخالفند ،با حقارت پذیرفتند
و برسمیت شناختند .تاریخ نشان داده و م یدهد
که تالش آم ریکا و اس رائیل ب رای نابودی ملت
فلسطین با هر دین و مذهبی که هستند به نتیجه
نم یرسد و با مقاومت خلق فلسطین و خلقهای
جهان روبرو م یشود و درهم م یشکند« .دونالد
ت رامپ» در دوران دلقکبازی خ ویش در کاخ
سفید ،تصرف تجاوزکارانه بلندیهای جوالن و
الحاق مناطق باختری رود اردن را به اس رائیل به
فلسطینیان تحمیل کرد و اورشلیم را به عن وان
پایتخت اس رائیل برسمیت شمرد .در روز سه شنبه
 ۲۲دسامبر  ۲۰۲۰ادامه در صفحه ۶

در شماره  ۲۵۰نش ریه «توفان» در مورد وضع اسفبار زنانی که در ممالک ع ربی به صورت سازمانیافته به اسارت
درم یآیند و به عن وان برده اشتغال دارند ،سخن گفتیم .مدعیان دفاع از حقوق بشر و یا حقوق زنان و یا
مخالفان اعدام و حمایت از حی وانات در دنیا؛ طوری رفتار م یکنند که گ ویا مسحور ثروتهای افسانهای خلفای
ع ربستان سعودی ،امارات ،بح رین ،قطر و یا ممالک نظیر آنها شده و چشمانشان کور گشته است ،زی را نه از
تظاه رات سفارشی آنها در اروپا و آم ریکا خبری هست و نه از اعت راضات رسانهای و جمعی ممالک دیدهبانان
حقوق بشر ،خب رنگاران یا پزشکان بدون مرز .معلوم نیست که این کسانی که دلشان ب رای تقلب در انتخابات
بالروس م یسوزد و یا با بدنهای ع ریان و «مدرن» بدون «حجاب اسالمی» به نمایشات اعت راضی علیه رقبای
حاکمان خ ویش م یپردازند ،چ را در مورد س رنوشت دهها هزار زن آسیائی و آف ریقائی ،که در پستوی خانه شیوخ
ثروتمند حبس شدهاند ،سخنی بر زبان نم یآورند؟ آیا حقوق بشر فروشی است؟ آیا مخالفت این ممالک ع ربی
با ای ران کافی است که در مورد قانون ُکشی و سرک وبگری آنها و قاتالن «جمال خاشقجی» سکوت اختیار کرد؟
حال ما در این شماره ادامه مقاله قبلی را به اطالع خ وانندگان خود م یرسانیم:

***
تنها در سال  ۲۰۱۶سروی سهای اطالعاتی لبنان گزارش کردند که  ۱۱۰تن از این زنان شوربخت  -به طور متوسط
هفتهای دو تن  -که دیگر حاضر نیستند تن به تجاوز دهند ،در این کشور خودکشی کردهاند که پیکر آنها به
کشورشان رجعت داده شده است .در همان سال «عبداهلل» ،سلطان اردن به «نیروبی» م یرود تا با «اهورو م وئیگای
کنیاتا» ( ،)Uhuru Muigai Kenyattaرئیس جمهور کنیا ،پی رامون ممنوعیت کار زنان کنیائی در اردن مذاکره
کند .همچنین بعد از وعدههائی که ع ربستان سعودی در مورد پروژههای عم رانی و توسعه به کنیا داده بود،
که گ ویا «به نفع این کشور خ واهد بود!» ،خ واستار مذاکره با دولت این کشور م یشود .در همین رابطه نماینده
ع ربستان سعودی اعالم م یکند« :بسیار خرسندم که ما بر سر مسئله زنان کارگر به ت وافقاتی رسیدیم .عالوه
بر این خوشحالم که زین پس شاهد توسعه عم رانی و آبادانی کشور کنیا خ واهیم بود!» باالخره در دسامبر
 ۲۰۱۷دولت فاسد کنیا قانون منع کار زنان کنیائی در کشورهای ع ربی را ملغی م یسازد .دولت کنیا همزمان
با دولتهای لبنان و اردن نیز بر سر ق راردادهای مشاب های به ت وافق م یرسد .خانم «راما م وب را» ،سناتور کنیائی،
زمانی که از ط ریق تلفن از «واشنگتن گ ولو» ،کارمند ارشد وزارت خارجه کنیا ،س وال م یکند که «چ را به ماج رای
«ماری» بختبرگشته رسیدگی نم یکنید؟» در ج واب م یگ وید« :چون روشن نیست که مقصر کیست»!! خانم
سناتور از او م یپرسد« :آیا شما با «ماری» ( )Maryصحبت کردید؟ یا اینکه فقط به گزارش لبنان یها بسنده
کردید؟ او فرزند این سرزمین است و شما موظف به ایفای حقوق ضایع شده او هستید» .در این موقع آقای
«گ ولو» ارتباط تلفنی را قطع م یکند .وزارت خارجه کنیا نه م یخ واهد و نه م یت واند در این ماج را طرف «ماری»
( )Maryرا بگیرد .چون از ق ِبَلِ بردهفروشی منافع اقتصادی کالنی نصی بشان م یشود .دادستان م ربوطه نیز
دست در دست دولت کنیا علت مرگ «ماری» ( )Maryرا «س رنوشت فاجع هآمیز و مصیب ت بار» خ واند (!!!) و
پرونده را مختومه اعالم کرد و به بایگانی سپرد .موسسه دالالن برده تا امروز از بردن نام خان وادگی ،که «ماری»
( )Maryنزد آنها کار م یکرده و به آتش کشیده شد و در سن  ۳۵سالگی از دار دنیا رفت ،خودداری م یکند و
به خان واده او نیز هیچ غ رامتی نپرداخته است« .ماهر دوسیت» ،دالل سابق برده ،که مسئول مرگ «ماری» ()Mary
نیز هست ،امروز یک شرکت نظافت ساختمانی نیز دایر کرده و کارگ ران بنگالدشی را اجیر م یکند و مادر
او هم کماکان در موسسه دیگری به داللی زنان برده ادامه م یدهد و سیستم «کافاال» نیز کماکان پابرجاست.
بردهداری ادامه دارد و «جامعه جهانی حامی حقوق بشر» آن را نهدیده و نهشنیده م یگیرد و این فاجعه انسانی را
به سکوت برگزار م یکند .خانم سناتور «راما م وب را» ،که در راه احقاق حقوق زنان برده فعالیت م یکرد ،در سال
 ۲۰۱۷از ِس َم ت سناتوری برکنار شد .اما او از پا نهنشست و با تأسیس موسس های جهت تص ویب مجدد «قانون
منع صدور ب َرده» به کشورهای حوزه خلیج فارس به فعالیت خود ادامه م یدهد« .ویلیام ِ
ویلب فورس» ( William
 )Wilberforceسیاستمدار اهل ب ریتانیا و از فعالین برجسته ضد بردهداری در سال  ۱۷۸۹م یگفت:
«تو م یت وانی تصمیم بگیری که واقعیت را نادیده بگیری ،ولی دیگر نم یت وانی بگ وئی که از آن ب یاطالع
بودی» .ادامه در صفحه ۶

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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