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پرولتاریا جهان و خلقهای ستمکش متحد شوید

ارگان مرکزی حزب کار ایران
دوره ششم  -سال بیست و یکم
فروردین  ۱۴۰۰شماره ۲۵۳

صلحدوستی «پاپ» در
ممالک اشغالی ،همدستی
با اشغالگران است
در مورد سفر «ف رانسیس پاپ» کات ولی کها
به ع راق و مالقاتاش به «آیتﷲ سیستانی»،
مرجع تقلید شیعیان جهان بسیار تبلیغ
م یشود و تالش م یگردد که این دیدار را
امری صرفاً مذهبی و ناشی از انساندوستی و
تفاهم ادیان به مردم جهان وانمود کنند.
از نظر دینی مسیحیان ع راق ،سوریه ،ای ران و
منطقه از مسیحیان شرقی و کلدانی هستند
که وجودشان ب رای مسیحیان غ ربی ،که شامل
سه شاخه بزرگ «کات ولی کها»« ،پ رتستانتها»
و «ارتدوک سها» م یشود ،ارزشی ندارد.
محتم ً
ال همین آقای «پاپ» در دربار واتیکان
تا همین چند وقت پیش خبر نداشته است
که ما مسیحیان «ایزدی» نیز در ع راق داریم.
مانند همیشه دین ابزاری شده است تا پرده
بر ماهیت سفر سیاسی آقای «پاپ» به ع راق
بیفکند .آن هم در زمانی که «جو بایدن»
در آم ریکا بر سر کار آمده و پایگاههای
نظامی آم ریکا در منطقه سبز بغداد هدف
موشکهای مبارزان ع راقی ق رار گرفته است
و آم ریکا نیاز به آرامش در ع راق دارد.
بعد از اشغال ع راق گله گله مسیحیان
انجیلی (اوانجلیسم) با ه واپیماهای نظامی
از آم ریکا به بغداد م یآمدند تا به تبلیغ
مذهب مسیحی آم ریکائی بپردازند .همه
سازمان های کم کرسانی و اجتماعی از
همین جاسوسان مسیحی تشکیل شده
بودند ،تا کار اشغالگ ران آم ریکائی را تسهیل
کنند .آم ریکا در آن زمان جنگ مذاهب و
برخورد فرهنگها را راه انداخته بود و حتی
مورد حمایت ای رانیان خودفروخته بود که در
ماهیت امپ ریالیستی آم ریکا تردید داشته و
این مفهوم عملی را از فرهنگ سیاسی خود
زدوده بودند.
آقای «پاپ» به یک ادامه در صفحه ۲

در ماوراء قفقاز چه میگذرد؟ ()۶
نقش سیطرهجویانه ترکیه را چگونه به نحو علمی ارزیابی کنیم ()۲
ما در شماره قبلی «توفان» نقش ترکیه را از نظر تاریخی در زمینه اتخاذ سیاستهای پاناسالمیستی
و نئوعثمانیستی نشان دادیم و حال به نقش ماج راج ویانه و سیاسی ترکیه در دهه اخیر م یپردازیم.
نقش پاناسالمیسم ،پانعثمانیسم و پانتورانیسم ترکیه
اینکه دولت ف رانسه در اوایل ماه دسامبر  ۲۰۲۰الیح های را علیه بنیادگ رایی اسالمی تحت عن وان «مبارزه با
جدای یطلبی» ب رای تص ویب پیشنهاد داد ،ب رای ترکیه بسیار سنگین آمد ،زی را دولت ف رانسه در نظر دارد
کنترل تأمین پ ولی مساجد را در دست بگیرد و ممنوعیت آموزش امامان صادراتی مساجد به ف رانسه را
عملی گرداند .این اقدام دولت ف رانسه خشم ترکیه را ب رانگیخته است ،زی را از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی
ترکیه در ف رانسه م یکاهد« .اردوغان» معموال تالش م یکند با الهام از پاناسالمیسم ،خود را مدافع
حقوق اقلیت مسلمان در سایر کشورها ،به ویژه در اروپا معرفی کند و این موضوع ض ربه محکمی
به وی است که حمایت آلمان از ف رانسه را نیز به دنبال دارد .در همین رابطه بود که «اردوغان» روز
شنبه  ۲۴اکتبر ( ۲۰۲۰ب رابر  ۳آبان  )۱۳۹۹در یک سخن رانی تل ویزی ونی با عصبانیت اظهار داشت« :رهبر
کشوری که با میلیونها تن از اعضاء جامعه معتقد به یک دین دیگر اینگ ونه رفتار م یکند ،به چنین
رهبری فقط م یت وان گفت :اول برو بده وضعیت عقل یات را کنترل کنند».این سبک مبارزه در عرصه
دیپلماتیک نتایج خ وبی ب رای «اردوغان» و بلندپروازیهای وی در اروپا نخ واهد داشت و اروپائ یها با
خ ونسردی و ب رنامهریزی به این نوع گستاخی پاسخ مناسب را خ واهند داد .تح ریم ترکیه و تهیه یک
فهرست سیاه از اقالمی ،که باید مورد تح ریم ق رار بگی رند ،هم اکنون در دستور کار اروپا ق رار دارد .این
تح ریم مسلم اً به دولت ترکیه صدمه خ واهد زد .ب رای ارو ِ
پای امپ ریالیستی حضور ترکیه یک مهمان
ناخ وانده است ،که حق ندارد از اروپا طلب سهم کند .ترکیه باید عضو قدرتمند ناتو به عن وان گوشت
دم توپ ب رای امنیت اروپا و مبارزه با روسیه باقی بماند .دو ِ
لت ن وپانعثمانیست ترکیه باخال یبندی در
سطح باال به قمار بزرگی دست زده است زی را معلوم نیست به ارزیابی واقعبینانه از ابزارهای فشار سیاسی
و ظرفیت خود و هم به امکانات تبلیغاتی خ ویش برخوردی علمی داشته باشد .بخشی از منابع مالی
ترکیه نیز تاکنون از جانب قطر تأمین م یگردد ،زی را قطر خود آماج حمالت ادامه در صفحه ۳

واکسن کوید ۱۹-در انحصار کشورهای ثروتمند
اندک زمانی پس از آنکه در اواخر سال  ۲۰۱۹ویروس کرونا در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد،
دانشمندان چینی با علم به خط رناک بودن آن ،اطالعات ژنتیکی ویروس کرونا ( )2-Sars-covرا
کشف کرده و بالفاصله آن را در دسترس موسسات تحقیقاتی معتبر بی نالمللی از جمله در ایاالت
متحده آم ریکا ،آلمان ،ف رانسه ،انگلستان ،کانادا و است رالیا ق رار دادند .شمار زیادی از این م راکز
تحقیقاتی ،شرکتهای دارویی ،دانشگاهها و سایر م راکز تحقیقاتی کشورهای فوقالذکر ،بدون فوت
وقت کار روی ت ولید واکسن «کووید  »۱۹را آغاز کردند.
ب رای اولین بار در تاریخ علم پزشکی دانشمندان قادر گشتند در عرض ک متر از یکسال با استفاده
از تکن ولوژی مدرن ،واکسن یک بیماری هم هگیر مهلک را تهیه و ت ولید کنند .بیماری مهلکی ،که
تاکنون میلیونها نفر را مبتال و بیش از  ۲میلیون نفر را در س راسر جهان به هالکت رسانده است.
واکس نهائی که تاکنون مرحله سوم بالینی را با موفقیت گذراندهاند و بیش از  ۹۰درصد م وثر واقع
شدهاند ،مجوز گرفته ،ت ولید انبوه صورت پذیرفته و تاکنون میلیونها نفر در بسیاری از کشورها
واکسینه شدهاند :این واکس نها عبارتند از:
*دو واکسن «سینوفام» و «سین واک» از چین
*«اسپ وتنیک وی» از روسیه
*«بایون تک  -فایزر» محصول مشترک بای ونتک آلمان و فایزر آم ریکا
*«مُدرنا» از آم ریکا
*«است رازنکا» از ان ٌگلستان
*واکسن «س وب رینا  »۲از ک وبا
به این ت رتیب بشر قادر است که با یک کمپین بزرگ و وسیع واکسیناسیون در ک وتاهمدت بر ویروس
کرونا غلبه کند .پیروزی بر این ویروس مهلک نه تنها جان میلیونها انسان را نجات خ واهد داد ،بلکه
الهامبخش صلح،دوستی و مودت خلقهای جهان و همبستگی آنها نیز خ واهد شد .اما افسوس که
ما در دنیای سرمای هداری زندگی م یکنیم ،و آن هم در دوران سلطه و سیادت نئ ولیب رالیسم که در آن
یزند .نکته حائز اهمیت این است که همان کشورهای صنعتی غرب ،که
سود حداکثر حرف اول را م 
به ِکذب ،شعار «دفاع از حقوق بشر در س راسر جهان» را بر پرچم خود ادامه در صفحه ۴
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شماره  ۲۵۳فروردین ۱۴۰۰
صل حدوستی پاپ  ...دنباله از صفحه ۱
کشور اشغالی گام م یگذارد ،ولی کوچکت رین
سخنی در مورد اشغالگ ران و همدستان
«مسیحی» آنان ،که تا به امروز از مسلمانان
ع راقی قتلعام م یکنند ،بر زبان نم یآورد،
برعکس بیان م یکند که «اگر انسانها یاد
بگی رند ف راتر از اختالفها به یکدیگر نگاه
کنند و همدیگر را ب هعن وان اعضای یک خان واده
انسانی ببینند ،م یت وان یک روند م وثر بازسازی
را آغاز کرد و جهانی بهتر ،عادالنهتر و انسان یتر
را به نس لهای آینده سپرد» .موعظههای «پاپ»
چندشآور است.
ف راموش نکنیم که کشتار مسیحیان به دست
داعش بخشی از کشتاری بود که داعش بر
ضد مسلمانان غیر آم ریکائی م یکرد .خش ونت
داعش خش ونت دینی نبود ،خش ونت سیاسی
بود و مخارجش را آم ریکا و اروپای مسیحی با
ع ربستان سعودی ،قطر ،امارات متحده ع ربی و
ترکیه مسلمان م یپرداختند و م یپردازند .امروز
نیز همان داعش مورد حمایت «مسیحیان» را
ترکیه به لیبی ،آذربایجان و عنق ریب در همدستی
جدید و ضد ای رانی با ع ربستان سعودی به یمن
بر ضد مردم یمن م یفرستد .در قبل از تجاوز
به ع راق ،داعشی وجود نداشت تا مسیحیان
کلدانی ع راق را قتلعام کند« .طارق عزیز»،
وزیر امور خارجه ع راق در زمان صدام حسین،
از خان واده قوم آشوری کلدانی و از مسیحیان
کلدانی و از رهب ران برجسته حزب بعث ع راق
بود .ع راقیان را به مسیح ی ُکشی مته مکردن
و یا ای رانیان را با موذیگری و القاءگری به
یهودیکشی و مسیح یکشی مته مکردن و
موعظهکردن که «اگر انسانها یاد بگی رند ف راتر
از اختالفها به یکدیگر نگاه کنند و همدیگر
را ب ه عن وان اعضای یک خان واده انسانی ببینند،
م یت وان یک روند م وثر بازسازی را آغاز کرد
و جهانی بهتر ،عادالنهتر و انسان یتر را به
نس لهای آینده سپرد» ،با این هدف صورت
م یگیرد که اشغال ع راق توسط امپ ریالیسم و
متحدانش را تأیید و حداقل پردهپوشی کنند.
این سخنان جای علت و معلول را تغییر م یدهد
و تشنجات داخلی ع راق را به گردن ب یصبری،
فقدان نرمش ،نامدارائی و تحمل مردم ع راق
م یاندازد و نه میان ستمگر و ستمکش .در ع راق
جنگ میان سنی و شیعه و یا اسالم و مسیحیت
نیست .جنگ میان اشغالگر و اشغال شده
است .مردم ع راق ب رای آزادی ملی خود مبارزه
م یکنند و سفارت آم ریکا را به گل وله م یبندند.
البته در ع راق تروریست هم وجود دارد .نام
این تروریس تها س ربازان آم ریکائی ،متحدان
اروپائی و همدستان داعشی آنها با پول ع ربستان
سعودی هستند .آنها م یخ واهند جهت اصلی
مبارزه مردم ع راق را منحرف کنند به جنگ
با ای ران بکشانند .همه نوک ران ای رانی آم ریکا از
نفوذ و دخالت ای ران در ع راق حرف م یزنند
و آن را بزرگنمائی م یکنند تا اشغال ع راق
توسط آم ریکا را پردهپوشی کنند ،زی را آرزوی
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چنین وضعی را ب رای ای ران دارند .یکی از دالیل
مسافرت آقای «پاپ ف رانسیس» به ع راق تأکید
این امر تبلیغاتی است که «آیتﷲ سیستانی»
مرجع تقلید شیعیان جهان است و نه خامنهای،
امری که خود آقای خامنهای نیز منکر آن
نشده است .معلوم نیست که این دلسوزی دربار
واتیکان میان ه واداران والیت فقیه و مخالفان آن
از چه موقع پیدا شده است؟ در زمان شاه منفور
نیز وقتی مردم ای ران «آیتﷲ خمینی» را بعد از
قیام  ۱۵خرداد رهبر شیعیان جهان م ینامیدند،
شاه به «آیتﷲ حکیم» در نجف بعد از
درگذشت «آیتﷲ بروجردی» تب ریک م یگفت
تا جناحهای محافظهکار مذهبی را تق ویت کند.
بازی با اسلحه مذهب و با چشمی به نجف
نگ ریستن ،بازی جدیدی نیست« .جو بایدن»
هم در سیاستهای جدید خاورمیانه خ ویش
در برخورد به ای ران بر روی اختالفات مذهبی و
منحرفکردن مبارزات مردم و ایجاد تفرقه میان
شیعیان ،شیعیان و سن یها و تح ریک مسیحیان
علیه آنها سرمای هگذاری کرده است.
«پاپ» در ع راق با قلب واقعیت« :از ج وانان
مسلمانی که «پس از حمله تروریسم به مناطق
شمالی این کشور عزیز» به مسیحیان ب رای تعمیر
کلیساهایشان کمک کردند ،قدردانی کرد».
ولی «پاپ» نم یگ وید نام این «ج وانان گمنام
مسلمان» «حشدالشعبی» بوده که «سردار قاسم
سلیمانی» ،که به دست تروریست مشهوری به نام
«دونالد ت رامپ» به قتل رسید ،آنها را در همکاری
و با فت وای «آیتﷲ سیستانی» ب رای مبارزه با
داعش سازماندهی کرده بود تا جان مسیحیان
و ُک ردها را در کردستان نجات دهند .ولی «رائد
عادل» مسئول کلیساهای موصل این «خطای»
«پاپ» را تصحیح کرد و اظهار داشت نیروهای
«حشدالشعبی» نقش بزرگی در آزادسازی مناطق
مسیح ینشین ع راق ایفا کردند.
وی همچنین افزود« :این نیروها به بازسازی
کلیساهای وی ران شده در ج ریان لشکرکشی
داعش به ع راق بسیار کمک کردند» و ادامه
داد« :ما اقدامات و موضعگیریهای فرماندهان
حشدالشعبی در روزهای نبرد با داعش و
پذی رایی آنها را از خان وادههای مسیحی در این
کشور ف راموش نم یکنیم .. .اقدامات نیروهای
حشدالشعبی در یاری رساندن به مسیحیان ع راق
در صفحات تاریخ این کشور ثبت خ واهد شد».
حال این سخنان شهود زنده را با سخنان رهبر
مسیحیان جهان مقایسه کنید تا ببینید با چه
سیاستی سخنان خود را در ت رازو گذارده ،وزن
کرده و بیان م یکند .ولی مردم ع راق با تصاویر
«ابومهدی المهندس» ،نایبرئیس حشدالشعبی
ع راق و همکار «قاسم سلیمانی» به استقبال
«پاپ» آمدند تا تصور نکند با مشتی انسانهای
ب یخبر روبرو است که ف ریب موعظههای وی را
خ واهند خورد.
«پاپ» مردم ع راق را ،که ق ربانی تجاوز امپ ریالیسم
و داعشیسم ع ربستان سعودی هستند ،دعوت
م یکند از «خش ونت» دست بردارند و «ب رادرانه»

با هم زندگی کنند .مگر امکان دارد ظالم و
مظلوم ،قاتل و ق ربانی ب رادارانه با هم زندگی
کنند .صلحی که «پاپ» در ع راق تبلیغ م یکند،
صلح اشغالگ ران ،صلح صهی ونیستی و زبان
آنهاست .آقای «پاپ» به همزیستی ب رادرانه نیز
اعتقاد ندارد و آن را ع وامف ریبانه بر لب م یآورد.
منظور ایشان این است که مردم ع راق حقی رانه
تسلط آم ریکا و اشغال این سرزمین و حضور
غیرقان ونی آنها را در ع راق بپذی رند و به سخنان
«ب رادر بزرگتر» گوش ف را دهند.
البته صلح امری بسیار متعالی است و همه
مردم جهان بر روی کره زمین باید در صلح
و آرامش زندگی کنند .ولی چه م یشود کرد
که پهپادهای آم ریکائی به ترور مشغولاند
و تروریسم حتی از نوع دولتی آن را همه جا
رواج دادهاند .فلسطین را اشغال نمودهاند،
داعش را به سوریه وع راق م یفرستند ،یمن
را به خون کشیدهاند ،ج ریانهای تروریستی
نظیر مجاهدین خلق را تق ویت م یکنند و بر
حسب مصالح ،آنها را تروریست خ وانده و
یا «ارتش آزادیبخش» نامگذاری م یکنند و
یرانند .به فلسطینان توصیه
از صلح سخن م 
م یکنند راه قهرآمیز انقالب و آزادی را در
پیش نگی رند ،و در عین حال در مقابل اشغال
سرزمی نشان و توسعه آبادی نشی نهای یهودی و
توسعه مرزهای «بیک ران» اس رائیل سکوت اختیار
کنند ،مدارا نمایند و صلح و آرامش منطقه را
برهم نزنند! صلح آم ریکائی خوب است ولی
تا هنگامی که مقاصد غرب را تأمین م یکند.
آم ریکا و «پاپ» از صلح دم م یزنند و از آن
سوءاستفاده م یکنند تا کشورها را در اشغال
خود نگهدارند و یا اشغال آنها را توجیه نمایند
و در ع راق ،لیبی و افغانستان اقامت گزینند
و به مثابه ابزاری ب رای تسلط بر انسانها و به
اسارت گرفتن آنها جهت غارت ثروتهایشان
بهره ج ویند .به عن وان مثال این امپ ریالیسم
است که دست به سرکوب مردم م یزند ،از
مستبدان دفاع م یکند و حق حاکمیت ملی
و تمامیت ارضی ممالک را لگدمال م ینماید.
این امپ ریالیسم است که در سوریه اشغالی باعث
کشتار و قتلعام مسیحیان شده است و نفت
مردم سوریه را راهزنانه به غارت م یبرد ،ولی
از نگاه «پاپ» و تبلیغات امپ ریالیس تها این
مسلمانان هستند که یکدیگر را م یکشند و
از صبر ب یبهرهاند ،تحمل ندارند ،از نرمش بری
هستند و باید ب رای صلح تالش کنند! از نظر
آنها مسلمانان عامل تشنج در منطقه هستند
و نه نیروهائی که از بیرون به منطقه آمده و
خود را صاحب خانه تصور م یکنند .ب راساس
چنین دیدگاه یکجانب های از نظر «پاپ» مهم
نیست که صهی ونیس تها سرزمین فلسطین را
اشغال کردهاند و همچنان به جنایاتشان ادامه
م یدهند ،بلکه این فلسطینیان هستند که باید
تمام بار صلح را به دوش بکشند ،بر منافع خود
چش مپوشی کنند و همچنان سرزمی نشان تحت
اشغال باشد ،ادامه در صفحه ۳
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شماره  ۲۵۳فروردین ۱۴۰۰
صلح دوستی پاپ  ...دنباله از صفحه ۲

آواره باشند و همچنان کشته ش وند .آنها تنها
وظیفه دارند در مقابل تجاوزات صهی ونیس تها
صبر و تحمل داشته باشند« .پاپ» معتقد است
ادیان اب راهیمی مانند یهودیان و مسلمانان باید
در منطقه در صلح زندگی کنند .منظور او از
یهودیان نیز صهی ونیس تهای اشغالگر فلسطین
هستند .صلح «پاپ» صلح با غارتگر ،تجاوزکار
و دشمنان بش ریت است.
پس پیام «پاپ» ب رای سفر به ع راق روشن است.
توجیه اشغال ،تأیید تروریسم ،تح ریف تاریخ،
تالش ب رای تفرقهافکنی میان مسلمانان و به
ویژه شیعیان و حمایت از نیروهای ارتجاعی و
همدست آم ریکا در منطقه است.
از این گذشته آم ریکا تمام تالش خود را به
کار م یبندد تا از دولت «الکاظمی» ،که تمایل
بی شتری از حکومت قبلی ع راق به آم ریکا دارد
و امید غرب محسوب م یشود و با ع ربستان
سعودی مماشات م یکند ،تجلیل نماید،
محب وبیت وی را افزایش دهد و دیدار «پاپ»
را در کنار سفرهای «الکاظمی» به آم ریکا در
کارنامه «مثبت» این حضرت آقا وارد کند.
مطبوعات منتقد ای ران به درستی در مورد این
مانور اخیر آم ریکا در منطقه نوشتند« :ابزارهای
ایجاد سلطه غرب با ع راق از جهات نظامی،
سیاسی و اقتصادی به خطر افتاده است .یکی از
اصل یت رین م وارد آن سلطه اقتصادی غرب است.
آم ریکا بر اساس قطعنامههای شورای امنیت در
سال  ۲۰۰۳وظیفه نظارت بر درآمدهای نفتی
ع راق را برعهده دارد .بانک مرکزی ع راق همانند
بسیاری از کشورهای دیگر دارای حسابی در
فدرال رزور آم ریکا است ،اما تفاوت این حساب
با حسابهای دیگر ،تسلط کاخسفید بر آن
است .واشنگتن در صورتی این پول را در اختیار
ع راق ق رار م یدهد ،که بت واند آن را ردیابی کند.
به همین دلیل بخش بزرگی از ساختمان بانک
مرکزی ع راق در بغداد تحت اختیار آم ریکا ق رار
دارد و تمامی بانکهای این کشور از دستورات
نهایی واشنگتن پیروی م یکنند .بغداد باید
ثابت کند که پول نفت خود را در امور ادعایی
تروریستی هزینه نم یکند و یا آن را در اختیار
گروههایی ،که واشنگتن مدعی تروریستی بودن
آنهاست ،نم یگذارد .در ماه اکتبر « ۲۰۱۹عادل
عبدالمهدی» در سفر به چین ق راردادی با این
کشور امضا کرد که درصورت اج را م یت وانست
پای های ب رای به چالش کشیدن تسلط اقتصادی
آم ریکا بر ع راق باشد .طبق این ق رارداد ع راق
به چین نفت عرضه م یکرد و در مقابل پکن
بدون جاب هجایی پول با شرکتهای چینی فعال
در حوزه بازسازی ع راق تس ویه انجام م یداد .در
این روش وابستگی ع راق به شبکه بانکی تحت
کنترل آم ریکا کاهش م ییافت .بر همین اساس
واشنگتن با راهاندازی اعت راضاتی در همین ماه
باعث س رنگ ونی دولت نخس توزیر سابق ع راق
شد».
«الکاظمی» ،نماینده کسانی است که با استقالل
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ع راق مخالفاند و پائی در واشنگتن و چشمی
به ریاض دارند.
این آن واقعیتی است که در ع راق م یگذرد
و موجب تشدید مبارزه مردم ع راق بر ضد
اشغالگ ران شده است و «پاپ» به عن وان اداره
آتشنشانی جهانی ب رای اطفاء ح ر ِ
یق مبارزه مردم
به ع راق اعزام شده تا خانه حضرت «اب راهیم» را
زیارت کند!!؟؟
در خاتمه دیدار دو رهبر دینی در جهان به
نظر م یرسد که «پاپ» نت وانسته است شکست
مقاصد سفرش را بپوشاند و به مقاصد شوماش
جامه عمل بپوشاند .از بیانیه دفتر «آیتﷲ
سیستانی» ،که طبیعتاً مرجع تقلید شیعیان
جهان است ،چنین ب رم یآید که «آیتاهلل
سیستانی» در مورد ب یعدالتی ،ستم ،فقر ،آزار و
اذیتهای مذهبی و فکری ،سرکوب آزادیهای
اساسی و فقدان عدالت اجتماعی در کشورهای
مختلف صحبت کرده و به درد و رنجی که مردم
ب هویژه در منطقه خاورمیانه با آن ب هخاطر وجود
جنگها ،اعمال خش ونت ،محاصره اقتصادی و
توپنجه نرم م یکنند ،اشاره داشته
آوارگی ،دس 
است .ایشان به رنجهای ملت فلسطین که
تحتتسلط اشغالگ ران صهی ونیست ق رار دارند،
به عن وان نم ونه برجسته مشکالت منطقه و جهان
اشاره کرده است.
«آیتاهلل سیستانی» همچنین با اشاره بر نقش
رهب ران بزرگ مذهبی و معنوی جهان و از
جمله شخص آقای «پاپ»؛ بر وظیفه آنها
ب رای ترغیب قدرتهای بزرگ (بخ وانید
آم ریکا ،اروپا و اس رائیل -توفان) در جلوگیری
از فشار به دیگ ران تأکید کرد .تأکید ایشان
بر محاصره اقتصادی (بخ وانید تح ریم ای ران،
سوریه ،یمن و فلسطین  -توفان) مردم منطقه،
که عم ً
ال آم ریکا درحال اج رای آن است ،اشاره
به تحت ظل م و ستم ق رارداشتن مردم فلسطین
به خاطر اشغالگری صهی ونیس تها و همچنین
کنایه در لفافه وی به «پاپ» در قالب تذکر به
علمای دینی ب رای تالش در جهت جلوگیری از
ظلم قدرتهای بزرگ ،نشان م یدهد «آیتاهلل
سیستانی» با شناخت هدف سفر «پاپ» به ع راق
تالش کرد تا حد ت وان و اعتقاد وی ،که دین
نباید در حکومت شرکت کند ،مانع از حصول
نتایج فرضی این سفر ب ه نفع غرب شود .مسلم اً
این هجوم جدید تبلیغاتی «جو بایدن» هم به
نتیجه نخ واهد رسید .باید به محاصره ای ران
و تح ریم کشور ما پایان داد .این وظیفه خلق
ای ران است تا با رژیم سرمای هداری جمهوری
اسالمی تس ویه حساب کند و نه قدرت اشغالگر
خارجی .باید سرزمی نهای فلسطین آزاد ش وند و
داعش و حامیاناش از منطق برچیده ش وند ،باید
دولتهای مقتدر از تروریسم دولتی و دخالت
در امور داخلی سایر ممالک دست بردارند و
به ملتها و انسانها احت رام بگذارند و حقوق
بشر را م راعات کنند .آم ریکا با خروج از ع راق و
دادن خسارت به این ملت و اس رائیل با خروج از
فلسطین م یت وانند صلح به منطقه آورده و ب رادری

خود را ،که ظاه را ً خ واست «پاپ ف رانسیس» نیز
هست ثابت کنند .منطقه خاورمیانه و ع راق
همسایه ما مسلم اً آزاد خ واهند شد و استقالل
خ ویش را عل یرغم خیانت نوک ران امپ ریالیسم
و رویزی ونیس تهای ع راقی به دست خ واهند
آورد .همه نیرهای خارجی باید خاک ع راق را
ترک کنند و تمامیت ارضی ،وحدت و حق
حاکمیت این کشور را به رسمیت بشناسند.
این آرزوی حزب کار ای ران نیز هست .شکست
سفر «پاپ» به ع راق و تودهن یای که ظاه را ً
بسیار مودبانه خورده است ،از دید امپ ریالیسم و
صهی ونیسم نیز پنهان نم یماند و باید حیلههای
جدیدی ابداع نمایند•.
در ماوراء قفقاز  ...دنباله از صفحه ۱

ع ربستان سعودی ،امارات و حتی «دونالد ت رامپ» و
دامادش (مادام که در قدرت بودند) ق رار داشت و
دارد و در این درگیریها به حمایت نظامی ترکیه
و حتی تا حدودی پشتیبانی ای ران نیاز دارد .دولت
ترکیه در واقع با مخالفت با وهابیسم ع ربستان
سعودی و ایجاد پایگاه نظامی در قطر ،دولت
قطر را به نحوی به گروگان گرفته است .ف راموش
نکنیم که ع ربستان سعودی و قطر در زیر سلطه
عثمانی ممالک مستقلی به صورت امروز نبودهاند.
«رأیالیوم» ،روزنامه پایگاه خبری فلسطینی گزارش
داد« :قطر هم واره متحد راهبردی بوده است که
اردوغان در ش رایط دش وار اقتصادی به آن روی آورده
است .قطر سه بار لیر ترکیه را نجات داده است؛
اول در سال  ۲۰۱۸که  ۱۵میلیارد دالر به شکل
سرمای هگذاری داد ،بار دوم در اوایل سال جاری
میالدی  ۱۵میلیارد دالر به شکل سرمای هگذاری و
سپرده در بانک مرکزی ترکیه ق رار داد و بار سوم
هم در دیدار اخیر شیخ تمیم بن حمد امیر قطر
به آنکارا به دنبال سقوط ارزش لیر ترکیه بود که
اینبار قطر مشابه قبل عمل نکرد و  ۱۰درصد از
سهم بورس ترکیه به ارزش  ۲۰۰میلیون دالر را
خ رید؛ موضوعی که مخالفت گسترده داخلی در
ترکیه را به دنبال داشت».اینکه آیا قطر با روی کار
آمدن «جو بایدن» در آم ریکا و تضعیف ع ربستان
سعودی و امارات در معامالت سیاسی منطقه مانند
سابق نقش منبع مالی ترکیه را ایفاء کند ،مسئلهای
سئ والب رانگیز است .ترکیه خود را به سدی محکم
در مقابل ساختمان جاده اب ریشم بدل م یکند
و خ واهان کسب امتیازات بی شتر در این زمینه
است .اینقدر که این جاده ب رای ای ران اهمیت دارد،
ب رای ترکیه اهمیت ندارد .ترکیه با کشیدن ل وله
انتقال سوخت از ای ران به ع راق و سوریه و دریای
مدیت رانه مخالف است ،زی را از نفوذ ترکیه م یکاهد
و مانع م یشود تا گاز و نفت ممالک ع ربی با
دور زدن کانال س وئز از راه زمینی به این خط ل وله
انتقال سوخت مشترک ای ران به سوریه بپی وندد به
این جهت تا م یت واند در این عرصه کارشکنی
م یکند و در شمال ع راق و سوریه به خ رابکاری
و تشنج افزائی ادامه م یدهد .ب یثباتی در ع راق و
سوریه به نفع ترکیه تمام م یشود .ادامه دارد•

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

شماره  ۲۵۳فروردین ۱۴۰۰
واکسن کوید ... ۱۹-دنباله از صفحه ۱

نوشتهاند ،امروز در این ش رایط بح رانی آگاهانه مانع
نجات جان صدها هزار و شاید میلیونها انسان در
س راسر جهان از هجوم «ک وید »۱۹-م یش وند .گ ویا
ق راردادها و ق وانین موجود در این کشورها عم ً
ال مانع
از آن م یش وند که چهار پنجم جمعیت جهان از
نعمت واکسن ک وید  ۱۹-بهرهمند ش وند .فضاحت
نحوه توزیع واکسن کرونا آنچنان باال گرفته است
که حتی دبیر کل سازمان بهداشت جهانی «تدروس
آدانوم گب ریسوس» با انتقاد شدید از شیوه توزیع
واکسن کرونا در جهان اظهار داشت که« :کشورهای
متمول بدون توجه به نیازهای جهانی خود را در
اول ویت ق رار دادهاند و با رویکرد« :اول من» ب رای خ رید
عمده واکسن کرونا خیز برداشتهاند» .این در حالی
است که به گفته سازمان بهداشت جهانی «بسیاری از
سالمندان در کشورهای فقیر چشم به راه واکس نهائی
ماندهاند که ج وانان تندرست در کشورهای ثروتمند
دریافت م یکنند».طبق آماری که انستیتوی
آم ریکائی  DUKEمنتشر کرده است ،ثروتمندت رین
کشورهای  OECDبا جمعیتی معادل  ۱۷درصد از
جمعیت جهان بیش از  ۶۰درصد از کل محصول
واکس نهائی را که در سال  ۲۰۲۱ت ولید خ واهند شد،
پی شخ رید کردهاند .ضدمردم یتر این که کشورهای
صنعتی غرب به هیچوجه حاضر نیستند که دانش
فنی ت ولید واکسن را دراختیار کشورهای دیگر ق رار
دهند تا آنها رأساً قادر به ت ولید آن گردند .در عوض
این دولتها دست کنسرنهای داروئی را با تکیه به
قانون «ثبت اخت راع» patentبازم یگذارند تا مانع
از ت ولید محصول مشابه در سایر کشورها ش وند و
از این ط ریق با فروش هر چه بی شتر واکسن ،سود
حداکثر را به جیب مبارک س رازیر کنند .کرونا یکبار
دیگر به وضوح نشان م یدهد که بورژوازی با طرح
ق وانینی نظیر «ثبت اخت راع» در رابطه با واکسن و
دارو از چه خوی طمعج ویانه و ضدانسانی برخوردار
است .آنها عمدا ً این واقعیت را که چنین ق وانینی
دشمن زندگی بشمار م یآیند ،نادیده م یانگارند.
بد نیست بدانیم که تنها شرکتهای «بای ونتک» و
«فایزر» در سال جاری  ۱۳میلیارد دالر از قَ بَلِ فروش
واکسن کرونا سود خ واهند برد .و این امر تنها از
ط ریق سوء استفاده از قانون «ثبت اخت راع» ،که از
یکسو مانع ت ولید در سایر کشورها م یشود و از
سوی دیگر دست آنها را در تعیین حداکثر قیمت
باز م یگذارد ،امکانپذیر م یگردد .ب رای مثال قیمت
هر دوز واکسن «بای ونتک  -فایزر»  ۵۴،۸یورو است!
این رفتار طمعج ویانه و در عین حال نابخردانه نه
تنها از زاویه انساندوستانه سزاوار سرزنش است،
بلکه به زیان حامیان و نگهبانان انحصار واکسن
نیز تمام خ واهد شد ،زی را هر چه ویروس کرونا در
سایر نقاط دنیا بدون مانع بی شتر شیوع یابد ،به همان
نسبت جهشهای گ وناگون ویروس توسعه خ واهند
یافت ،به قسمی که تأثیر واکس نها یا ضعی فتر و
یا به کلی ب یاثر شده و جهشهای جدید در س راسر
جهان پخش خ واهند شد و در نتیجه مقابله با عف ونت
گسترده ویروس ب ینهایت به درازا خ واهد کشید و
طبع اً ع واقب سیاسی و اقتصادی نامطل وبی را نیز به
دنبال خ واهد داشت .در این میان جان انسانها ب رای
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آنها ک مت رین اهمیت را دارد .آش آنقدر شور است
و طمعکاری سرمای هداری آنقدر شرورانه که حتی
رئیس سازمان ملل «آنت ونیو گ وت ِرِش» هم صدایش
درآمد و در ت ویتر نوشت« :مادام که همه کشورها
قادر به مقابله با ویروس کرونا نباشند ،هیچ کشوری
از شر ک وید  ۱۹-در امان نخ واهد ماند» .او اضافه
نمود که «ناسی ونالیسم واکسن» نه تنها غیرمنصفانه
است ،بلکه خودوی رانگری نیز بشمار م یآید» .اما
دولتهای کشورهای ثروتمند را با این حقایق کاری
نیست ب رای دولتهای سرمای هداری بمثابه نمایندگان
کنسرنهای داروئی حتی «ناسی ونالیسم واکسن» در
درجه اول اهمیت ق رار ندارند ،بلکه هدف اصلی
کسب حداکثر سود از ق ِبَلِ هرچه گ رانتر فروختن
واکسن است و بس .از این که کرونا میلیونها انسان
را در بقیه  ۱۸۵کشور جهان به کام مرگ بکشد ،چه
باک .خون انسان اگر در راه حفظ و گسترش منافع
سرمای هداری ریخته شود ،در گذشته حالل بود و امروز
نیز در بر همان پاشنه م یگردد.
به گزارش رادیو بی نالمللی چین نش ریه پیپل دیلی
در پایان گزارشی در مورد ویروس کرونا نوشت« :اگر
دولت آم ریکا به خ رابکاری در مسیر اتحاد بی نالمللی
در جنگ علیه دشمن واحد یعنی کرونا ادامه دهد و
تالش کند تا از بح ران بهداشت همگانی کرونا به
نفع اهداف سیاسی ک وتهبینانه خود بهره برداری کند،
هیچ کس نم یداند که آمار کلی فعلی  ۴۰میلیون
نفری مبتالیان به کرونا در سطح جهان ،پیش درآمد
و مقدمه چه تعداد مبتال و تلفات ناشی از کووید۱۹-
خ واهد بود»( .نقل از رادیو بی نالمللی چین اکتبر
" ٪)۲۰۲۰سومیا س وامیناتان کارشناس ارشد سازمان
بهداشت جهانی چندی پیش اعالم کرد که بیش
از  ۱۸۰کشور و منطقه جهان متعهد به پیوستن به
ب رنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا شدهاند که
جمعیت کل آنها  ۹۰درصد جمعیت جهان را شامل
م یشود .ب رنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا با
هدف توزیع منصفانه واکسن کرونا در جهان تدوین
شده و بر اساس آن م یبایست تا پایان سال ۲۰۲۱
میالدی ۲ ،میلیارد دوز واکسن کرونا به  ۹۲کشور با
درآمد متوسط و کم عرضه شود .با این حال ،آم ریکا
از پیوستن به آن خودداری کرد .کارشناسان بر این
باورند که این اقدام آم ریکا مانع سرعت تحقیق و
ت ولید واکسن کرونا در جهان است و ب رای غلبه نهایی
بشر بر کرونا مساعد نیست» .روزنامه هیل ()the Hill
چاپ آم ریکا در اینباره به نقل از کارشناسان بهداشتی
آم ریکا گزارش کرد« :خودداری آم ریکا از پیوستن به
ب رنامه تسهیل دسترسی به واکسن کرونا ک وتهبینانه و
نوعی ب یاعتنایی به تالشهای جهانیست».
آنچه که امروز م یت وان در خدمت نبرد با کرونا
جهت غلبه بر آن ق رار گیرد در درجه اول ایجاد
امکانات و گسترش ت ولید واکسن در س راسر جهان
است .روند ت ولید و توزیع واکسن نسبت به جمعیت
جهان آنقدر ُکند و ناکافی است که حتی دولتهای
آف ریقای جن وبی و هند با پشتیبانی  ۱۰۰کشور دیگر
در اکتبر سال گذشته پیشنهاد ملغ یساختن قانون
«ثبت اخت راع» و آن هم مشخصاً در مورد ت ولید
واکسن ک وید - ۱۹-حداقل تا پایان هم هگیری  -را
دادهاند .جالب اینجاست که در ق رارداد «سازمان

تجارت جهانی» حتی در همین رابطه بندی تحت
عن وان  TRIPSدر نظر گرفته شده است  -ولی
کو گوش شن وا .دولتهای آم ریکا و اروپا مشخصاً
وزارت دادگستری آلمان پیشنهاد فوقالذکر را به
علت «سازنده و هدفمند نبودنش» نپذیرفتند! از قانون
تجارت جهانی تا آنجائی پیروی م یشود که به نفع
کشورهای ثروتمند و کنسرنهای بی نالمللی باشد.
وزیر دادگستری آلمان به "مپابه" البی کنسرنهای
داروئی افاضه نمودند که «برعکس ،وجود قانون «ثبت
اخت راع» (یا حق مالکیت معنوی) باعث تش ویق و
ترغیب اخت راع ،تکامل و ت ولید هر چه بی شتر واکسن
و دارو توسط سرمای هگذاران خصوصی خ واهد شد».
واقعیت اما این است که شرکتهای ت ولیدکننده
واکسن با حمایت مالی دولتها (نظیر انگلستان و
آلمان و آم ریکا )...قادر به تکامل و ت ولید واکسن
گشتند .به دیگر سخن این حمایتهای میلیاردی
اولیه دولتها  -البته از منبع پرداختکنندگان مالیات
 بود که شرکتهائی نظی ر« :بای ونتک»« ،آست رازنکا» و«مُدرنا» اساساً قادر گشتند واکسن ک وید  ۱۹را تکامل
داده و به مرحله ت ولید برسانند و نه بر پایه «رقابت
آزاد بازار»! .تنها شرکت «بای ونتک» جهت تحقیق و
تکامل واکسن ک وید ،۱۹-که بعدا ً ت ولید و توزیع
آن را به کنسرن غول پیکر آم ریکائی «فایزر» واگذار
کرد  -نیم میلیارد یورو از دولت آلمان س وبسید و
وام دولتی دریافت کرد .طبق اظهارات سازمان جهانی
«پزشکان بدون مرز» کنسرن «آست رازنکا»  ۱،۵میلیارد
یورو از دولت انگلستان س وبسید دریافت کرد و
دولت آم ریکا نیز به همین منظور  ۲میلیارد یورو
در اختیار شرکت داروئی «مُدرنا» ق رار داد .این است
معنی رقابت آزاد! هیچ شعبدهبازی قادر به توجیه و یا
کتمان این مسأله نیست که س وبسی دهای نجومی و
نیز بهانهت راشی قانون «ثبت اخت راع» بود که با کمک
آنها شرکتهای خصوصی عظیم داروئی قادر گشتند
میلیاردها دالر سود بب رند و در مقابل صدها هزار نفر
در کشورهای فقیر به علت عدم دسترسی به واکسن
جان خود را از دست بدهند .این است معنی «دفاع از
حقوق بشر» کشورهای صنعتی غرب!! مضحکت رین
بهانه ،این ادعای پوچ و دروغین است که «کشورهای
در حال توسعه (کشورهای جنوب) به علت فقدان
زی ربنا ،در ک وتاه مدت قادر به ت ولید واکسن نخ واهند
بود»!! سالیان مدیدی است که در کشورهای نظیر
برزیل ،آف ریقای جن وبی ،هند ،ک وبا و  ...کارخانههای
ت ولید واکسن وجود دارند .و تنها کافی است آنها را
به برخی تجهی زات مورد نیاز جدید مجهز ساخت.
امروز تنها کارخانههای واکس نسازی مستقر در
کشور هند  ۶۰درصد از واکس نهای موجود در جهان
را ت ولید م یکنند« .انستیتو ِزروم» در هند با دریافت
مجوز از شرکت «آست رازنکا» ق رار است میلیاردها دوز
واکسن کرونا ب رای آنها ت ولید کند .زی را که ت ولید در
هند ارزانتر تمام م یشود .و «است رازنکا» از فروش هر
واکسن به قیمت گزاف  -که بسیاری از کشورهای
فقیر جهان قادر به پرداخت آن نیستند  -سود کالنی
به جیب م یزند .هم اکنون نگ ران یهائی در سطح جهان
وجود دارد که مبادا کشورهای ثروتمند واکسن کرونا
را احتکار کنند .کاری که آشکارا کشور صهی ونیستی
اس رائیل انجام داده است .امروز ادامه در صفحه ۵

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!

5

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

شماره  ۲۵۳فروردین ۱۴۰۰
واکسن کوید ... ۱۹-دنباله از صفحه ۴
در حالی که کشورهای صنعتی غرب با اتخاذ سیاست
«دفاع از قانون ثبت اخت راع» مشغول حفظ منافع و مطامع
شرکتهای داروئی هستند ،کشورهای روسیه و چین
از خالء حضور آنها بهره برده و مشغول عرضهکردن
واکسن به قیمت تمام شده به کشورهای نیازمند و فقیر
در جهان هستند .رقابت در زمینه کسب سود حداکثر
از واکسن کرونا به آنجا کشیده است که اتحادیه اروپا
به رهبری آلمان مانع م یشود که واکس نهای روسی به
نام «اسپ وتنیک وی» به بازراهای اروپا راه یابند .زی را این
واکس نها با تأثی رات مطلوب  ۹۴درصدی و سادگی در
حمل و نقل ،توزیع و تزریق ،رقیب بسیار بزرگی ب رای
کارخانه بای ونتک و فایزر هستند و بازار آنها را کساد
خ واهند کرد .دولت آلمان ترجیح م یدهد دهها نفر در
آلمان بمی رند ،ولی واکسن اسپ وتنیک به آلمان وارد
نشود .عل یرغم این اسالواکی ،مجارستان و ایتالیا از
این واکسن استفاده م یکنند .دولت آم ریکا ب رای مقابله
با واکسن روسی به یکباره روسیه را به بهانههای پوچ
تح ریم داروئی کرده است تا پای اسپ وتنیک به آم ریکا
نرسد و موی دماغ کنسرنهای آم ریکائی شود .در همین
نم ونه اخیر حقه بازی این کشورها ،که ه وادار رقابت آزاد
در بازراها هستند ،روشن م یگردد .رقابت «آزاد» آنها تا
جایی اعتبار دارد که منافع شرکتهای آنها را تأمین کند
وگ رنه سیاست وارد میدان شده و جلوی رقابت «آزاد» را
م یگیرد .مطابق گزارش خبرگزاری شینه وا در چین ،ماریا
زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در روز جمعه ۲۸
ماه اوت  ۲۰۲۰تح ریم شرکتهای تحقیقاتی این کشور
توسط آم ریکا را محکوم کرد .سخنگوی وزارت خارجه
روسیه در اینباره اعالم کرد :این اقدام واشنگتن گامی
صحیح در مسیر همکاریهای الزم در مبارزه با کرونا به
شمار نم یآید .ماریا زاخاروا در ادامه با انتقاد از رویکرد
تح ریمی دولت آم ریکا اعالم کرد که واشنگتن با تح ریم
اخیر تالش م یکنند تا جایگاه شرکتهای دارویی خود
در ساخت واکسن کرونا را بهبود بخشد .گفتنی است،
آم ریکا در چهارشنبه هفته جاری  ۵مؤسسه عملی -
تحقیقاتی روسیه شامل یک مؤسسه تحقیقاتی فعال در
یافتن واکسن ویروس کرونا را به بهانه کار این شرکتها
روی سالحهای شیمیایی و بی ولوژیک تح ریم کرد» .تو
خود حدیث مفصل بخ وان از این مجمل.
اگر هنوز شبههای در جهان نسبت به دفاع کاذب
«دموک راسی و حقوق بشر» از جانب کشورهای غ ربی
وجود داشت ،امروز سیاست ،روش و منش آنها در
برخورد به معضل واکسن کرونا آن را از میان برده و
ماهیت ضد بشری سرمای هداری جهانی را واضحتر از
همیشه در معرض دید همگان به نمایش گذارده است.
ق رار است که روز  ۱۰مارس شورای «سازمان تجارت
جهانی» پیشنهاد مشترک کشورهای هند و آف ریقای
جن وبی را مبنی بر لغو «ثبت اخت راع» در مورد واکسن به
بحث و تصمی مگیری گذارد .ب رای تص ویب این پیشنهاد
به سه چهارم رأی مثبت کشورهای عضو نیاز است .این
نشست محملی خ واهد شد تا دست اف راد دو روئی چون
«مرکل» و «ماکرون» و  ...که به ظاهر از «همبستگی جهان
در توزیع واکسن کرونا» سخن م یرانند ،رو شود و این
شعر حافظ مصداق پیدا کند:
خوش بود گر محک تج ربه آید به میان
تا سیه رو شود هر که در او غش باشد•

فراخوان کمون  ...دنباله از صفحه ۸

به گارد ملی مسئ ولیت داد تا از شهروندان در
ب رابر قدرت حاکم ،به جای ارتش دائمی که از
قدرت حاکم بر ضد شهروندان دفاع می کند،
به دفاع برخیزد» ۶.مارکس در مورد دوران گذار از
سرمای هداری به کم ونیسم به اظهار نظر پرداخت و
ضرورت انحالل دستگاه دولت بورژوازی را به عن وان
تج ربه از انقالبهای  ۱۸۴۸توضیح داد .و پرولتاریای
پاریس نشان داد که چه چیزی باید جایگزین این
دستگاه شود.
***
کمون پاریس ارتش دائمی و سازمان پلیس را
که ،هر دو ابزار سرکوب طبقات یاند ،از بین برد.
دی وانساالری نیز از بین برده شد .تصمی مگیری در
مورد این دو «انهدام» ناشی از مالحظات تئوریک
نبوده ،بلکه کام ً
ال نتیجه سیر واقعی مبارزه طبقاتی
بوده و به عن وان محصول «پیروی از غ ریزه خطاناپذیر
مردم بیدار  ۷تحقق یافته است .در روز دوم کمون،
عض ویت در گارد ملی ب رای همه س ربازان باقیمانده
در پاریس اجباری بود .ارتش و پلیس با اف راد مسلح
جایگزین شدند ،دستگاههای دی وانساالری قدیمی با
اف رادی که به طور دموک راتیک تعیین شده بودند،
جایگزین گردیدند .از جمله کمون و دستگاه
دادگستری ،همه کارها بوسیله انتخابات انجام
م یشد .منتخبان در ب رابر مردم پاسخگو بودند و
م یت وانستند از خدمت برکنار ش وند .آنها بیش از
 ۶هزار ف رانک ،متوسط دستمزد یک کارگر ماهر،
دریافت نم یکردند .کمون ق وای مج ریه و مقننه را
ادغام کرد .دیکتاتوری پرولتاریا که در حال پاگیری
بود ،هنوز بسیار ضعیف و نیز دارای نقایص
بود ،اما همه این اقدامات که با دش واری زیادی
انجام شده بود ،بسیار دموک راتی کتر و ب رتر از
پیشرفتهت رین دمک راسی بورژوازی محسوب م یشد.
با اعالم جمهوری دهها باشگاه کارگری ،اتحادی هها
و روزنامهها در پاریس و در تمام شهرهای بزرگ
تأسیس شدند .دیکتاتوری پرولتری یا دموک راسی
پرولتری ابتکار عمل تودهها را توسعه داد.
مردم پاریس به سرعت خود را سازماندهی کردند
تا اعضای منتخب کمون را از اشتباهات و
کاست یهایشان برحذر دارند ،آنها را به منافع مردم
نزدیک کنند و در صورت لزوم آنها را از خدمت
خارج نمایند .صدها زن و مرد هر روز عصر بعد از
کار در باشگاههای کارگ ران در حدود  ۳۰منطقه
پاریس دور هم جمع م یشدند تا مناظره کنند،
جایی که آنها گاه به گاه نیز از کمون انتقاد
م یکردند .رهب ران کمون نیز به این جلسات،
که به ویژه کارگ ران در آن شرکت م یکردند،
دعوت م یشدند .این مکانها سکوهایی بودند که
تودههای کارگر بالواسطه در سیاست درگیر بودند،
خ واستههای خود را ارتقاء م یدادند ،تصمیمات
کمون را ارزیابی و انتقاد م یکردند.
روز بعد ،هیئتی به نمایندگی از باشگاه ،تصمیمات
اتخاذ شده را به شهرداری پاریس ،که محل کمون
در آن بود ،اطالع م یداد .این بحثها در روزنامههای
روزانه زیادی نیز منعکس م یشد ،روزنامههایی که
در بین تودهها نفوذ زیادی داشتند و دارای تی راژ ۵۰

تا  ۶۰هزار نسخه بودند .آنها نامههای کارگ ران را
منتشر م یکردند و به کمون توصیه م یکردند
که چه اقداماتی را باید به انجام برساند .مقاالت
روزنامهها در میان تودهها مورد بحث و بررسی
ق رار م یگرفت و بعضاً در جلسات باشگاه موضوع
جدال بین دو دیدگاه متفاوت م یشد .این بحثها
به افزایش آگاهی سیاسی یاری م یرساند و بستری
ف راهم م یکرد تا بر تصمیمات گرفته شده نظارت
شده و به اب راز ابتکار تودهها میدان عمل دهد.
پاریس یها در کمیتههای همسایگی و کمونها
سازماندهی م یشدند و نمایندگان خود را به شورای
منطقهای و سایر شوراها مانند شورای پست و شورای
کارگاه اسلحه لوور م یفرستادند.زنان هنوز حق رأی
نداشتند ،اما در سیاست فعال بودند و در زمان کمون
نقش عمدهای داشتند و مه مت رین پیشنهادها را ارائه
م یدادند .اتحادی هها یکی از ابزارهای مداخله طبقه
کارگر بودند .در زمان کمون  ۳۴اتحادیه صنفی فعال
در بخشهای مختلف سازمان یافته بودند .بی شتر
آنها قبل از کمون تشکیل شده بودند ،اما با وجود
کمون نفوذ آنها افزایش یافت و متمرکز شدند .این
اتحادی هها ،به هم راه  ۴۳انجمن سازمان یافته در میان
تودهها ،نماینده كنترل مردم بر رهبری كمون بودند.
این کمون تنها  ۷۲روز به طول انجامید که تق ریب اً
همه وقت آنها در درگیریها گذشت ،اما در همین
مدت ک وتاه تالش کردند در حل مشکالت اصلی
مردم بکوشند.
*آنها ب رای از بین بردن بیکاری ،تصمیم گرفتند
هزینه کارخانهها و مشاغل متروکه را به عهده
گی رند و ت ولید را مجدد به راه اندازند.
*ب رای بهبود ش رایط کار شیفت شب نان وایان
ممنوع شد.
*از جمله ممنوعیتی نیز ب رای روسا وجود داشت
مبنی بر اینکه دستمزدها را با مجازاتهای
نقدی تحت بهانههای گ وناگون کاهش دهند،
امری که در آن زمان یک روش گسترده
معم ولی بود.
*در پارهای بخشها ساعات کار روزانه کاهش
یافت.
*خانههای خالی و متروکه مصادره شدند،
قروض ناشی از اجارۀ مسکن ملغی گشتند،
امور دینی و حکومتی از هم جدا شده و
بنیانهای یک دولت سکوالر تأسیس شد.
*آموزش دنیوی و رایگان ب رای همه دخت ران و
پس ران اجباری شد.
*عفو سیاسی اعالم شده و کلیه محدودیتهای
آزادی بیان برداشته شد.
*خودمختاری کامل به شهرداریها داده شد.
با این حال ،کمون ب رای اج رای همه این تصمیمات
عمرش کفاف نداد .همانطور که مارکس گفت:
«مقیاس بزرگ اجتماعی کمون موجودیت کاری
خود آن بود» ۸.معذالک کمون نیز م رتکب اشتباهاتی
شد .کمون پس از کسب قدرت ،نگرشی سازشکارانه
و معتدل داشت .نت وانست از ساعتها و روزهای حیاتی
استفاده کند ،بلکه در وارد کردن آخ رین ض ربه به دولت
ورسای که با ب ینظمی عقبنشینی کرده بود ،تامل کرد.
رهب ران کمون م یخ واستند از ادامه در صفحه ۷

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

شماره  ۲۵۳فروردین ۱۴۰۰
پی شزمینههای  ...دنباله از صفحه ۸

در تائید این سیاست راهبردی آم ریکا در اقیانوس
آرام و هند بر ضد کشور چین بعد از استق رار «جو
بایدن» در کاخ سفید ،دولت آلمان به عن وان متحد
وی و عضو مهم پیمان تالف یج ویانه و تجاوزکارانه
ناتو ،ناوچه جنگی «بایرن» را از ط ریق شاخ آف ریقا
به سمت ،اقیانوس هند ،تنگه ماالکا و به سمت
است رالیا اعزام کرد ،که باید هشدارباشی به دولت
چین ب رای فعالی تهای نظام یاش در دریای چین
محسوب شود .دولت آم ریکا خود را ب رای درگیری
در اختالفاتی ،که در دریای چین میان ویتنام،
فیلیپین ،مالزیا ،بورنئی با چین بر سر مالکیت حدود
مرزی دریائی وجود دارد ،آماده م یکند .وزیر دفاع
آلمان خانم «آنِگرت ک رامپ کا ِرنبائر» در سخن رانی
خ ویش در دانشگاه ارتش آلمان در م ونیخ با
حمایت از سیاست تجاوزکارانه آم ریکا اظهار داشت:
«شرکای آلمان در منطقه هند و اقیانوس آرام قبل
از همه است رالیا ،ژاپن ،کره جن وبی و همچنین حتی
هندوستان» خود را از ادعاهای توسع هطلبانه چین به
نحو فزایندهای تحت فشار احساس م یکنند» ،آنها
از ما «به روشنی انتظار یک اقدام همبستگی دارند»،
لذا زمان آن ف رارسیده است که «ما به متحدانمان در
منطقه حضور خود را نشان دهیم».
چین در سال گذشته  ۷درصد رشد اقتصادی داشته
و بر اساس اطالعات روزنامه «زوددویچه تسایت ونگ»،
مورخ « :۲۰۲۱/۳/۵بودجه نظام یاش در سال ۲۰۱۹
ب رابر  ۲۶۱میلیارد دالر بوده است» .این خانم وزیر
دفاع محافظهکار ،ارتجاعی و دست راستی آلمان
خود را ب رای مهار چین و کنترل آبها و تنگههای
دریائی از جمله تنگه هرمز ،بابالمندب ،کانال
س وئز و ماالکا از هم اکنون آماده م یکند۹۰ .
درصد تجارت جهانی از ط ریق راههای دریائی انجام
م یگیرد ،این است که تسلط بر تنگهها و راههای
دریائی ب رای سلطه راهزنانه آم ریکا و اروپا بر جهان و
نقض حقوق دولتها و ملتها حائز اهمیت است.
کنترل این راهها در واقع کنترل ش ریانهای حیاتی
اقتصادی چین م یباشد که به بزرگت رین قدرت
اقتصادی در زمان بح ران کرونا بدل شده و منبع
ت ولید بسیاری از کاالهای جهان است .چین نیز به
این خطر آگاه است و نه تنها نیروی دریائی و ه وائی
خ ویش را تق ویت نموده است ،بلکه م یکوشد
اهمیت تنگه ماالکا میان مالزیا و ویتنام را ،که محل
عبور همه کشت یهای نظامی و تجارتی از آف ریقا،
اروپا و آسیا به اقیانوس آرام است ،ب رای کشور چین
به حداقل برساند .هر سال بیش از  ۵۰هزار کشتی
از تنگه «ماالکا» عبور م یکنند و کسی که بر این
آبها کنترل داشته باشد ،در حقیقت گلوگاه عبور
انرژی به چین را در دست خ واهد داشت .این تنگه،
اقیانوسهای هند و آرام را به هم وصل م یکند و
ک وتاهت رین مسیر دریایی میان خلیج فارس و چین
است و بیش از  ۸۰درصد از واردات نفتی چین از
این تنگه صورت م یگیرد.
اهمیت میانمار ب رای چین س واحل آبی این کشور،
دسترسی دریایی به یکی از بزرگت رین آب راههای
راهبردی جهان ،یعنی آبهای س واحل تنگه «ماالکا»
است .دولت چین دارای منافع تجاری و سیاسی

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

است راتژیک در میانمار است و در قالب جاده اب ریشم
ب رنامه اقتصادی  -سیاسی «پروژه یک کم ربند و یک
جاده» را که آبهای اقیانوس هند را به چین از ط ریق
این جاده زی ربنائی م یگشاید ،به تحقق درم یآورد.
دور زدن تنگه «ماالکا» و ب یارزشکردن قدرت
دریائی آم ریکا ،یکی از سیاستهای راهبردی چین
است .در این راستا کشیدن جاده اب ریشم از ط ریق
روسیه و ای ران به اروپا و یا ایجاد بندر وارداتی در
کشور همسای هاش میانمار و کشیدن جاده و قطار
از آنجا به چین تا تنگه ماالکا را دور بزند و قدرت
نیروی دریائی نظامی آم ریکا را ب یاثر کند ،دارای
اهمیت فزایندهای ب رای چین م یشود.
به این جهت همه تحوالتی که در آینده در مورد
ای ران ب رای تخ ریب جاده اب ریشم با سیاست نان قندی
و شالق آم ریکا با همدستی متحدان داخل یاش
صورت م یگیرد و یا شورش در میانمار ،که به
عن وان دفاع از دموک راسیِ خانم «آنگ سان سوچی»،
که قاتل دهها هزار مردم مسلمان «روهینگیا» در
میانمار بوده و در نسل کشی مسلمانان دست داشته
و راهب ههای بودائی متعصب را به آدمکشی ترغیب
م یکرده است ،جا زده م یشود ،باید در زمره این
سیاستها محسوب کرد.
کار تحقق دموک راسی آم ریکائی در میانمار به آن
افتضاحی کشید که در تاریخ  ۲۰۱۸/۱۱/۱۳بر اساس
گزارش «یورو نیوز»« :عفو بی نالملل روز دوشنبه
عال یت رین جایزه این سازمان را ،که پیش از این به
«آنگ سان سوچی» ،رهبر حزب حاکم میانمار،
اهداء شده بود ،از وی پس گرفت.».
در مارس  ،۲۰۱۸موزه یادبود ه ولوکاست ایاالت
متحده جایزه الی ویزل سوکی را که در سال  ۲۰۱۲به
خانم «سان سوچی» اعطا شده بود ،با استناد به عدم
«محکوم و متوقفکردن عملیات وحشیانه ارتش»
علیه مسلمانان روهینگیا ،لغو کرد.
در ماه مه  ۲۰۱۸توسط «کمیته رشد بی نالمللی» خانم
«آنگ سان سوچی» به همدستی در جنایات علیه
روهینگیاها محکوم شد .انگلستان در آگوست ۲۰۱۸
جایزه آزادی ادینبورگ را که به خانم «سان سوچی»
اعطا کرده بود به دلیل امتناع وی از اعت راض علیه
جنایات مستمر بر ضد مسلمانان روهینگیا از وی
سلب کرد.
در اوایل اکتبر  ،۲۰۱۸هم سنای کانادا و هم مجلس
ع وام آن؛ به اتفاق آراء رأی دادند که تابعیت افتخاری
خانم «آنگ سان سوچی» را از او سلب م یکنند.
تصمیم دولت کانادا مبنی بر این تحلیل بود
این
ِ
که کشتار مسلمانان روهینگیا به معنی نس لکشی
تع ریف م یشود.
این همان دموک راسی «بودائی» و «داالیالمائی» است
که آم ریکا م وافق آن است .دموک راسی ناب و بدون
مضمون ،دموک راسی بر ضد حقوق بش ر .مگر نه
این است که اهالی میانمار با یاری ارتش و دولت
و حزب حاکم «اتحادیه ملی ب رای دموک راسی» به
صورت «آزادانه و دموک راتیک» به نس لکشی دست
زدند .تمام ق وای سهگانه میانمار با این اقدام م وافق
بودند .مضحک این است که دموک راسی آم ریکائی
ب رای مسلمانان میانمار همان حقوقی را قایل نیست
که ب رای اویغورها در شمال غ ربی چین قایل بوده
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و آن را م یطلبد و ب رایشان اشک تمساح م یریزد.
مضحک است که غرب کودتای اخیر میانمار
توسط ژن رالها را نقض دموک راسی جلوه م یدهد.
کدام دموک راسی؟ دموک راسی و آزادی در قتلعام
مسلمانان؟!
پس هم تحوالت آتی ای ران و هم تحوالت میانمار را
باید از جمله از این زاویه راهبردی و مهم نیز بررسی
کرد ،در غیر این صورت در سیاست به خردهکاری
و غوطهور شدن در ذهن یگری و متافیزیک دچار
م یش ویم و جنگل را از دیده فرو م یگذاریم.
ب یجهت نیست که در شورای امنیت سازمان
ملل دولت چین از محکومیت کودتای ژن رالها
جلوگیری کرد و آن را امر داخلی میانمار جلوه
م یدهد .سخنگوی دولت چین اب راز داشت که آنها
با حکومت قبلی نیز روابط حسنه داشتهاند و این
سیاست را در مورد حکومتها ادامه م یدهند .آنها
تمایل دارند که با حکومت فعلی و یا آتی میانمار
نیز این روابط را حفظ کنند .به دیگر سخن ب رای
چین منافع اقتصادی و سیاس یاش در درجه نخست
ق رار دارد و سیاستهایش را در جهان بر این اساس
تعیین م یکند .خبرگزاریها در این زمینه اعالم
کردند:
«چین به عن وان یکی از همسایگان میانمار پس از این
کودتا ابتدا ترجیح داد واکنش س ریعی به این موضوع
نداشته باشد« .وانگ ون بین» در کنف رانس خبری
روز دوشنبه اب راز امیدواری کرد که همه طرفهای
درگیری در میانمار اختالفات را به درستی مدی ریت
کنند .روز سه شنبه نیز این مقام چینی موضع معمول
پکن در عرصه بی نالملل را تک رار و بدون حمایت
از طرف خاصی از جامعه بی نالملل خ واست تا به
استق رار ثبات در میانمار کمک کنند».
چین مایل نیست برخالف میل زمامداران حاکم
میانمار ،موضعی اتخاذ نماید که به این روابط صدمه
زند و مانع نفوذ بی شتر آنها در این سرزمین شود.
آنها تمایل دارند از جای پای محک متری برخوردار
گردند.
در ای ران نیز یاران آم ریکا تالش م یکنند تا جای
پای این امپ ریالیسم غارتگر را به ای ران بازگردانند
و تمام زمینههای الزم را ب رای اینکه حقوق مسلم
ای ران زی رپا گذاشته ش وند ،ف راهم آورند .این یاران
آم ریکا حاض رند به هر حقارتی تن در دهند و به
منافع ملی ای ران خیانت کنند .آم ریکا از این اصالح
طلبان آم ریکائی به سختی حمایت م یکند .مسلما
در مافیای قدرت بخش بزرگی هستند که بقاء
وضعیت فعلی را به مصالح کشور ما ای ران ترجیح
م یدهند .ب یخود نیست که «روحانی» و دوستانشان،
که اساساً ب رای همدستی و ت وافق با آم ریکا بر سر
کار آمده بودند ،در این عرصه فعالاند و به مبلغ
خیانت ملی بدل شدهاند .آم ریکا همانگ ونه که در
میانمار به تالشهای «دموک راتیک» ب رای بازگرداندن
خانم آدمکشی به نام «سان سوچی» بر سر کار ادامه
م یدهد تا از نفوذ چین بکاهد در ای ران نیز ب رای
مقابله با کشیدن جاده اب ریشم با آمدن «بایدن» بر
سر قدرت دست ب ه کار شده است .رژیم حاکم در
ای ران نیز کوچکت رین شفافیتی ب رای مردم و داوری
عمومی در مورد ت وافقنامه ادامه در صفحه ۷

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

شماره  ۲۵۳فروردین ۱۴۰۰
پی شزمینههای  ...دنباله از صفحه ۶

همکاری  ۲۵ساله با چین ایجاد نم یکند .سیاست
آم ریکا در میانمار و ای ران مکمل هم هستند.
به وضعیت میانمار باز گردیم و به یک نکته
مهمی در تاریخ این کشور اشاره کنیم .این خانم
«سان سوچی» ،که در حبس خانگی ب هس رم یب ُرد،
با فشار تح ریم و سیاسی آم ریکا در سال  ۲۰۱۱از
حبس خانگی ب هدرآمد .خانم «هیالری کلینتون»،
وزیر امور خارجه آم ریکا ،در سفرش در همان سال
 ۲۰۱۱به برمه (نام قبلی میانمار -توفان) با دخالت
آشکار و گستاخانه در امور داخلی برمه ،از حکام
وقت خ واست که خانم «سان سوچی» را آزاد کرده
و «اصالحات» مورد تأیید آم ریکا را به انجام رسانده
و ق رارداد سد «میتسون» را  -که رسم اً با دولت چین
بسته بودند و این پروژه مهم اقتصادی حدود ۳،۶
میلیارد دالر هزینه برداشته بود  -ب رای ممانعت از
افزایش نفوذ چین در میانمار ملغی نمایند .فشار
دولت آم ریکا از نظر جهانی ،منطقهای و بسیج
خیابانی با یاری راهبان بودائی به حدی بود که
دولت میانمار تسلیم شد و حق حاکمیت و غرور
ملی خ ویش را از دست داد .این خانم «هیالری
کلینتون» ،وزیر امور خارجه وقت آم ریکا بود که در
مرکز پایتخت میانمار سیاست اقتصادی ،داخلی و
خارجی این کشور را تعیین م یکرد و هرگز مورد
اعت راض خانم «سان سوچی» «ملی و دموک رات» و
متحدانشان ق رار نگرفت.
این سفر در تاریخ پنجشنبه ( ۱دسامبر  ۲۰۱۱ب رابر
 ۱۰آذر  )۱۳۸۹انجام شد و ناظ ران در آن زمان سفر
«کلینتون» به برمه را نشانهای از سیاستهای جدید
آم ریکا در قبال کشورهای آسیایی و خوشبینی
واشنگتن نسبت به روند تحوالت این کشور ارزیابی
کردند .او باالت رین مقام سیاسی آم ریکاست که در
نیم قرن گذشته پا به خاک برمه گذاشته است.
در عین حال دیپلماتهای آم ریکایی م یگفتند
این کشور هنوز تصمیمی در مورد لغو تح ری مهای
اقتصادی علیه برمه نگرفته و این امر بستگی به ادامه
و تعمیق اصالحات خ واهد داشت.
«گرهارد ویل» ،کارشناس مسائل آسیا ،اعتقاد داشت
که سفر «کلینتون» ،در ضمن پیامی به چین است.
او در گفتوگو با «دویچ هوله» گفته بود ،واشنگتن
قصد دارد به پکن گوشزد کند که ایاالت متحده
آم ریکا اکنون حتا در کشوری ،که چین در آن
نقشی تعیین کننده داشته ،حضوری فعال دارد.
هشداری که آم ریکا در زمان «باراک أوباما» به چین
داد ،امروز با روی کار آمدن «جو بایدن» تشدید شده
است .مبارزه با چین در دستور روز آم ریکاست و
تحوالت میانمار را که در خدمت محاصره دریائی
چین و ض ربه زدن به پروژه جاده اب ریشم است ،از این
منظر باید نگ ریست•.

7

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
فراخوان کمون  ...دنباله از صفحه 5
جنگ داخلی پرهیز کنند ،اما این بورژوازی بود که
جنگ را آغاز کرده بود .در روزهای آغازین کمون،
وفاداری مبالغهآمیزی نسبت به دموک راسی رسمی
وجود داشت و ب رای انتخابات بیش از حد مشروعیت
قایل شد ،امری که به تأخیر در انجام اقدامات
ضروری منجر گشت .با این وجود از نظر تودههای
وسیع ،کمون همچنان مشروع بود .یک هفته زمان
با انجام تش ریفات به هدر رفت .پس از آن ،ساده
لوحی سیاسی ادامه یافت .خیابانهای پاریس مملو
از جاسوسان ورسای بودند ،اما کمون نت وانست به
اقدامات مقتضی دست زند .بسیاری از روزنامههای
مدافع ضدانقالب تحت عن وان «آزادی مطبوعات»
مجاز به چاپ و توزیع بودند .از طرف دیگر ،کمون
در  ۵آوریل تصمیم گرفت که «هر کشتار با خون
پاسخ داده شود» ولی هنگامی که ژن رالهای ورسای با
جوخههای مرگ شروع به تی رباران کم وناردها کردند،
قبل از «هفته خ ونین» که در طی آن دهها هزار پاریسی
کشتار شدند ،به آن پاسخ نداد .همین بالتکلیفی در
مورد برچیدن نظم کهن نیز به چشم م یخورد .بانک
مرکزی و شرکتهای بزرگ توسط کمون مصادره و
دولتی نشدند .هیچ اقدامی به نفع زنانی که فعالت رین
سهم را در انقالب داشتند ،انجام نگرفت .مالیاتها
هم راه با نظام ارتجاع کهن باقی ماندند .نقص دیگر
کمون این بود که ب رای جلب حمایت دهقانان کار
زیادی انجام نداد .پرولتاریا هنوز به آن حد آگاه
نبود که بداند قادر است حمایت آنها را جلب کند.
انت رناسی ونال درس مهم دیگری از تج ربیات کمون
کسب کرد« :نظر به اینکه طبقه کارگر نم یت واند
بر ضد قدرت جمعی طبقات مالک به عن وان طبقه
مستقل عمل نماید ،لذا باید حزب سیاسی متمایز
و مخالف خودش نسبت به همه احزاب را بنیاد
نهد»« ۹.انجمن بی نالمللی کارگ ران در نشست خود
در سپتامبر  ۱۸۷۱اعالم کرد که« :این ترکیب طبقه
کارگر به یک حزب سیاسی ب رای تأمین پیروزی
انقالب اجتماعی و پایان نهایی آن  -از بین بردن
طبقات امری ضروری است» ۱۰.کمون پاریس ،که بر
ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا ب رای آزادی اجتماعی از
ط ریق مبارزه ب رای کسب قدرت در ب رابر سقوط سرمایه
داری و ب رای سازماندهی طبقه کارگر به عن وان یک
حزب سیاسی تأکید م یکند ،هنوز پس از  ۱۵۰سال
زنده و مهم است.

ق رار داشت ،در سال  ۱۸۶۱ویلهلم یکم به پادشاهی پروس رسید
و ت وانست با کمک صدراعظم مشهورش بیسمارک بی شتر
سرزمی نهای آلمانی نژاد به ویژه ایالت باواریا را به هم پی وند
دهد و آلمان را متحد کند و سلطه امپ راتوری ات ریش بر اروپای
مرکزی را خاتمه داده و امپ راتوری واحد آلمان را تأسیس نماید.
این امپ راتوری قبل از جنگ آلمان با ف رانسه هنوز به رسمیت
شناخته نم یشد
 -2جنگ ِک ریمه به نبردهای اکتبر  ۱۸۵۳تا فوریه  ۱۸۵۶گفته
م یشود که میان امپ راتوری روسیه تزاری از یک سو و امپ راتوری
دوم ف رانسه ،امپ راتوری ب ریتانیا ،پادشاهی ساردنی و امپ راتوری
عثمانی از سوی دیگر در شبه جزیره ک ریمه رخ داد که به
شکست تزار روسیه منجر شد.
 -3پی شن ویس ق رارداد صلحی که در  ۲۷فوریه  ۱۸۷۱آماده شده
بود ،در  ۱۰مه  ۱۸۷۱به امضای نهایی رسید و طبق آن مقرر شد:
*جمهوری ف رانسه تشکیل امپ راتوری آلمان را به رسمیت
بشناسد.
*دو ایالت آلزاس و لرن به امپ راتوری آلمان ملحق ش وند.
*جمهوری ف رانسه مبلغ پنج میلیارد ف رانک به عن وان
غ رامت جنگی در پنج سال به آلمان بپردازد.
*ارتش آلمان به عن وان تضمین پرداخت غ رامت در
بخشهایی از شرق ف رانسه نگه داشتهشود.
 -۴کارل مارکس ،جنگ داخلی در ف رانسه ،تسلیم ف رانسه و
دولت تیرس ""Thiers
 -۵مکاتبات مارکس -انگلس  ،1871نامه مارکس به دکتر
کوگلمان ،درمورد کمون پاریس [ ،لندن]  12آوریل 1871
 -۶مجله رسمی  25 ،مارس 1871
 -۷کلیات لنین جلد « ،27هفتمین کنگره فوقالعاده حزب
کم ونیست بلش ویک شوروی (« ،)B) (RCPگزارش
بررسی ب رنامه و تغییر نام حزب»
 -۸کارل مارکس ،جنگ داخلی در ف رانسه« ،کمون پاریس»
 -۹همانجا
 -۱۰انجمن بی نالمللی کارگ ران  ،1871قطعنامه کنف رانس لندن
درباره اقدام سیاسی طبقه کارگر ،سپتامبر •1871

 -۱پادشاهی پروس به زبان آلمان )Königreich Preußen
) از  ۱۷۰۱تا  ۱۹۱۸یک پادشاهی آلمانی و بخش اصلی
امپ راتوری آلمان قبل از وحدت آلمان به صورت کن ونی
بود .پادشاهی پروس یکی از دو قدرت اصلی آلمانی نژاد
در کنار پادشاهی ات ریش بود که سالها در رقابت با ات ریش
ب رای به دست آوردن سرزمی نهای بی شتر در اروپای مرکزی

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۷۵بهمن 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!

فراخوان کمون پاریس هنوز هم زنده است
ِ

!Workers of all Countries, unite

توافن

Toufan
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پیشزمینههای تحوالت
میانمار و سوء استفاده
از ابزار دموکراسی
نش ریه «دنیای اقتصاد» در  ۲۰اسفند ۱۳۹۹
نوشت«« :کورتنی هیلسون» (Courtney
 ،)Hillsonمعاون فرماندهی اطالعات نیروی
دریایی آم ریکا ،گفت که نیروی دریایی
آم ریکا از رشد نیروی دریایی چین چه از
لحاظ ظرفیت و چه از لحاظ ت وانایی نگ ران
است ،اما صرفنظر از آن ،ناوگان آم ریکا به
انجام عملیات خود در آبهای مورد منازعه
در دریای چین جن وبی ،که پکن معتقد است
بخشی از قلمرویش م یباشد ،ادامه م یدهد.
وی در ادامه گفت« :نیروی دریایی آم ریکا به
عملیات در هر جایی که ق وانین بی نالمللی
اجازه م یدهد ،ادامه خ واهد داد .ما در حال
کار با متحدان و شرکاء ب رای مقابله با رفتار
مخرب چین و بازدارندگی در مقابل آن
هستیم».
البته دولت آم ریکا به هیچ قانون بی نالمللی
تعهدی ندارد ،مسئ ولیتی نم یپذیرد و هم
اکنون راهزنانه اقیانوسپیماهای نفتی ای ران را
در آبهای بی نالمللی متوقف ساخته ،نفت
آن را تخلیه نموده و م یدزدد و به کسی هم
حساب پس نم یدهد .ادامه در صفحه ۶

در مقدمه اطالعیه رفقای کنف رانس بی نالمللی احزاب و سازمانهای مارکسیست – لنینیست ،که
حزب کار ای ران (توفان) به ترجمه آن پرداخته است ،ضروری است که شم های از تاریخ اروپا بیان شود
تا درک مقاله کمون پاریس و قیام کارگ ران پاریسی ب رای دفاع از منافع ملی و طبقاتی خود ب رای
خ وانندگان تسهیل گردد .کمون پاریس نشان داد که پرولتاریا باید وظیفه دفاع از منافع ملی را نیز خود
به دست بگیرد ،زی را بورژوازی ف رانسه پرچم رهبری مبارزه ملی را به دور افکنده و منافع طبقه ارتجاعی
خ ویش را ارجح م یداند .کمون پاریس پرچم دیکتاتوری پرولتاریا را ب راف راشت که امروزه از طرف همه
رویزی ونیس تهای جهان مسکوت گذارده م یشود .کمون نشان داد کم ونارد کسی است که ماشین
دولتی کهن را خورد کند و دستگاه دولتی جدیدی خلق نماید که نماینده اکث ریت عظیم تودههای
خلق به رهبری دیکتاتوری پرولتاریا باشد .جنگ ف رانسه و پروس ،که در تاریخ اوت )۱۸۷۰-۷۱( ۱۸۷۰
روی داد ،جنگی بین امپ راتوری دوم ف رانسه به رهبری ناپلئون سوم و پادشاهی پروس  ۱به صدراعظمی
«بیسمارک» بود« .بیسمارک» قصد داشت مناطق شرقی ف رانسه (آلزاس و لرن) را به خاک خود ضمیمه
کند .ماهیت جنگ بر سر تعیین سرکردگی آلمان در اروپا با ف رانسه بود .ب ریتانیا نیز به خاطر دخالت
ناپلئون سوم در مکزیک در سالهای  ۱۸۶۲تا  ۱۸۶۸در قاره آم ریکا ،که میدان استعماری ب ریتانیا بود
و ادعای ارضی ف رانسه در مورد انضمام بلژیک به ف رانسه و محب وبیتی که پس از جنگ ک ریمه  ۲به
عن وان ناجی ملتهای ضعیف بالکان به دست آورده بود با گوشمالی ف رانسه مخالفتی نداشت و پروس
را به حمله به ف رانسه تش ویق کرد .نتیج هٔ این جنگ پیروزی قاطعانه پروس ،تسلیم بی قید و شرط
ف رانسه (کاپیتوالسیون) ۳و برکناری و تبعید ناپلئون سوم بود .این جنگ همچنین به یکپارچگی آلمان
و استق رار جمهوری سوم ف رانسه بعد از امپ راتوری دوم ف رانسه به رهبری ناپلئون سوم انجامید .کمون
پاریس آغاز جمهوری سوم ف رانسه است.
« ۱۵۰سال پیش ،در  ۱۸مارس  ،۱۸۷۱پرولتاریا ب رای نخستین بار قدرت را در دست گرفت و اولین
دولت کارگری را تشکیل داد .وزرا ،دی وان ساالرها و ستاد کل ارتش از پاریس رانده شدند و قدرت
اج رایی در دست کمیته مرکزی گارد ملی ق رار گرفت که نماینده طبقه کارگ ِر مسلح بود.
نخستین قدرت کارگ ران  ۷۲روز به طول انجامید و توسط نیروهای متحد ارتجاعی ،که دهها هزار نفر
را قتل عام کردند ،سقوط کرد .با این حال ،کمون گنجینهای از درسهای ارزشمندی را به جا گذاشت
که م ربوط به امروز است.
جرقه کمون ،قیام پرولتاریای پاریس بود ،که از پذیرش ت وافق تحقیرآمیز بورژوازی ف رانسه و دولت
آنها امتناع ورزید و حاضر نشد تسلیم ارتش مهاجم پروس شود که از جنگ  ۱۸۷۰پیروز بیرون آمده
بود .پس از کاپیتوالسیون ناپلئون سوم ،مردم پاریس در  ۴سپتامبر قیام کردند و امپ راتوری را س رنگون
ساختند .بورژوازی پس از به دست گرفتن قدرت به جای جنگ با اشغالگ ران ،تالش کرد مردم پاریس
را سرکوب کند« .در این تعارض بین وظیفه ملی و منافع طبقاتی ،دولت دفاع ملی لحظهای درنگ
نکرد که به دولت خیانت ملی بدل شود»( .مارکس)  ۴در حالی که بورژوازی راه را هم وار م یکرد،
مهاجمان پروس ،که قب ً
ال صنعت یت رین مناطق ف رانسه را فتح کرده بودند ،پاریس را محاصره کردند.
پس از خیانت بورژوازی ،پرولتاریای پاریس قدم به پیش گذاشت و «به آسمان یورش برد» .در حالی
که گروههای کارگری پیشرو ایده آزادی ملی و اجتماعی را پیش م یکشیدند ،طبقه کارگر ،که
فهم روشنی از ق وانین پیشرفت اجتماعی نداشت ،تحت تأثیر «پرودون» ( )Proudhonو «بالنکی»
( )Blanquiو همچنین «نئو -ژاک وبینیسم» ( )Neo-Jakobinismusق رار داشت .عل یرغم همه اینها،
آنها به برچیدن دستگاه بوروک راتیک – نظام یگری اقدام ورزیدند .مارکس نوشت« :پس از شش ماه
گرسنگی و وی رانی ،که ناشی از خیانت داخلی و نه دشمن خارجی بود ،آنها زیر س رنیزههای پروس
قیام م یکنند ،گ ویی که هرگز جنگی بین ف رانسه و آلمان نبوده است و دشمن در جلوی دروازههای
پاریس ق رار داشته است .تاریخ هیچ نم ونه قابل مقایس های به این ارزش ندارد».
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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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