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پرولتاریای جهان و خلقهای ستمکش متحد شوید
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دوره ششم  -سال بیست و سوم
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هویت ملی و تاریخی
ایران فروشی نیست
تندیس ن ِ ِف رتیتی یکی از قدرتمندت رین
زنان حاکم در دوران ف راعنه در مصر است
که به صورت غیرقان ونی و استعماری
در موزه مصرشناسی ب رلین نگاهداری
م یشود« .لودویگ بورشاردت» (Ludwig
 ،)Borchardtمصرشناس مشهور آلمانی
در حفاریهای سال  ۱۹۱۲میالدی ،تندیس
نف رتیتی ،ملکه مصر باستان را یافت و آن را به
منزله غنیمت جنگی به آلمان فرستاد .آلمان
به درخ واست مصر ب رای استرداد این دزدی
تاریخی کوچکت رین وقعی نم ینهند .آلمان
همین روش را در مورد غارت می راث فرهنگی
کشور آف ریقائی نامیبیا ،مستعمره سابق خود
در جنوب غرب آف ریقا نیز اعمال م یکند و
اخی را بخش ناچیزی از این آثار دزدی شده
را تحت فشار بی نالمللی و اعت راضات ضد
استعماری ممالک اف ریقائی و درچارچوب
الپوشانی کردن جنایات ضدبشریاش نسبت
به کشتار دو قبیله «هیررو» و «نامادر» در نامبیا
که به نس لکشی و کشتار صدها هزار نفر
مردم بومی این کشور منجر گشت ،تحت
مدی ریت و نظارت خودش «پس داده» است.
موزههای لوور ف رانسه ،موزه ب ریتانیا که 7
میلیون گنجینه و آثار باستانی ملل را غارت
کرده و به نمایش گذارده است ،موزه منهتن
نی ویورک در آم ریکا که آثار  77هزار سال
پیش یعنی قرنها قبل از کشف آم ریکا را
در خود دارد و بسیار آثار باستانی ای ران نیز
در آنجاست ،بیانگر راهزنی امپ ریالیستی و
خیانت حکومتهای ای ران از زمان قاجار تا
به امروز به میهن ماست.
این آثار درست است که می راث فرهنگی
بش ریت است و باید توسط انسانها و
حکومتها حفظ گردد ،ولی در درجه اول
اساس ه ویت ملتها را متجلی م یسازد.
نف رتیتی در ب رلین ه ویت ملی آلمان نیست،
ه ویت ملی ...ادامه در صفحه 2

نظم قدیم جهانی با فروپاشی اوکراین تغییر میکند

واقعیات عینی بعد از فروپاشی شوروی چه م یگویند.
آم ریکا از همان آغاز تجاوز به ع راق اعالم کرد که نظم ن وینی در جهان برق رار خ واهد کرد که تنها
منافع آم ریکا را مدنظرداشته باشد .این سیاست بر نظ ریه نئوکانها و تئوریهای «پال ولفوویتز» (Paul
 )Dundes Wolfowitzیهودیتبار ،صهی ونیست ،رئیس سابق بانک جهانی ،معاون وزیر امور
خارجه آم ریکا در دوران بوش پسر ،معمار جنگ تجاوزکارانه به ع راق است وار بود .بر مبنای این تئوری
ب رای این که آم ریکا قدرت بالمنازع در جهان بماند باید با ت وان نظامی خ ویش از سقوط آم ریکا
جلوگیرد و تمام رقبای آم ریکا را قبل از این که اساسا ت وانشان به حدی رسد که ت وانائی رقابت
با آم ریکا را داشته باشند ،خودس رانه و به نام دفاع از امنیت ملی آم ریکا ،از باالی سر همه م وازین
بی نالمللی و سازمان ملل متحد با جنگ پیشگی رانه درهم شکنند .آنها استدالل م یکردند که دشمن
را باید قبل از یافتن ت وانائ یهای الزم درهم شکست تا از جنگ جهانی جلوگیری شود .این سیاست
تجاوزکارانه را آم ریکا بعد از فروپاشی شوروی با خیال راحت تا به امروز ادامه داده است صرفنظر از
این که کدام رئی سجمهور و از کدام حزب در آم ریکا بر سر کار بوده است .ف راموش نکنیم که دونالد
ت رامپ رسما بیان کرد که آم ریکا باید همیشه به عن وان رتبه اول در نظر گرفته شود .و بر این اساس
دشمنی با چین و نقض ق رادادهای جهانی و م وازین بی نالمللی را که با منافع آم ریکا در تضادند رسما
اعالم نمود و به آن عمل کرد .تا به امروز آم ریکا به این نظ ریه باجگی رانه وفاداراست و ب رای تحقق آن
ع راق ،افغانستان ،لیبی ،سوریه ،یمن را به خاک خون کشانده ،در ونزوئال ...ادامه در صفحه 3

ترغیب به جنگ از طرف آمریکا

آم ریکا نم یخ واهد از رهبری اروپا چشم بپوشد و این را مقامات کاخ سفید مطلقا پنهان نم یکنند و
با ص راحت اظهار م یدارند .به این گفته خانم «مادلن آلب رایت» ()Madeleine Korbel Albright
وزیر وقت امور خارجه آم ریکا توجه کنید« :درس مرکزی این قرن این است که آم ریکا باید یک قدرت
اروپائی باقی بماند ....ناتو نم یت واند و نباید پرده آهنین سابق را به مثابه مرز شرقی حفظ کند .این
یک تقسیم ساختگی بود» ....از این گفته هر کس استنتاج م یکند که روسیه نیز که کشوری اروپائی
است به هر شکلی که شده باید تحت سرکردگی آم ریکا درآید .زمانی ایشان این سخنان را بر زبان
جاری کرد که فضای سیاسی میان روسیه و ناتو بسیار سنگین بود و چنین بیاناتی تح ریکآمیز تلقی
م یشد .مقامات روسیه نیز فورا در آن زمان به این ادعا واکنش نشان دادند و روزنامه کیهان در زیر
عن وان «نمایندگان دوما تاریخ برگزاری اعت راض س راسری به گسترش ناتو به شرق اروپا را اعالم کرد.
روز نهم ماه مه  19( 1997اردیبهشت  )1376روز س راسری اعت راض علیه ناتوست که در مسکو برگزار
م یشود .دوما به ق راردادی میان روسیه و ناتو که ق رار است روز  27ماه مه امضاء شود اعت راض کرد و
نمایندگان از مردم خ واستند که در این راهپیمائی اعت راضآمیز شرکت کنند و رهبر حزب کم ونیست،
گسترش ناتو به شرق اروپا را یک اشتباه تاریخی خ واند» .در همان زمان آقای «آنات ولی چ وبائیس»
( )Anatoli Borissowitsch Tschubaisکه امور اقتصاد روسیه را در دست داشت به مجله
آم ریکائی «تایم» گفت« :با ص راحت بگ ویم سیاستمدارانی که از این تصمیم (گسترش ناتو به شرق)
حمایت م یکنند ،معتقدند که روسیه کشوری است که باید کنار گذاشت  ...ادامه در صفحه ۴

صهیونیسم همدست نازیسم
جنگ در اوک راین و اعالم نظر آقای پ وتین مبنی بر این که اهداف ما در این جنگ از جمله نازیزدائی
است غرب را در مقابل انتخاب ناخوشآیندی ق رار داد .آنها یا باید به تکذیب حضور نازیها در
حکومت اوک راین م یپرداختند و یا آن که به تکذیب این واقعیت که دیگر اظهرمن الشمس است
دست م یزدند که در اوک راین نازی وجود ندارد .غرب راه دوم را انتخاب کرد و ب رای اینکه به مقابله با
این تهاجم ایدئ ولوژیک روسیه بپردازد مدعی شد که آقای زلنسکی که در واقع دلقک دستنشاند
ب یاراده آم ریکا در حکومت اوک راین است ،خودش یک یهودی است و با این منطق گ ویا یک یهودی
نم یت واند همدست نازیها باشد .این تبلیغات سیاسی و ایدئ ولوژیک آم ریکا هم از نظر تاریخی ،هم
ایدئ ولوژیک و هم سیاسی از بیخ و بن ب یپایه است و تنها جنبه ع وامف ریبی دارد.
حزب کار ای ران (توفان) این اسناد را در نش ریه شماره  265خود منتشر کرد« :نش ریه زوددویچه تسایت ونگ
در تاریخ 21فوریه  2014در مورد اوک راین مطالب زیر را نوشت که امروز اشاره به آن را مصلحت
نم یداند .این نش ریه به زعم خودش که مردم اوک راین از ترس نازیها حاض رند پ وتین را انتخاب نمایند
م یگ وید رهبر این نازیها در غرب اوک راین  ...شخصی به نام «استپان باندرا» ()Stepan Bandera
م یباشد که دستراست یها در غرب اوک راین وی را به نام قهرمان ملی خود معرفی م یکنند .این
عده حتی پایتخت خود را که نامش «ل ویو» ( )Lwiwم یباشد ،با استفاده از ادبیات آلمان «لمبرگ»
( )Lembergم ینامند ...« .در دهه سی قرن بیستم پیروان باندرا وزیر داخله لهستان را ترور کردند.
آنها اساتید دانشگاهها و دانشج ویان که م وافق نظ ریات مل یگ رایانه وی نبودند ...ادامه در صفحه 5

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

شماره  268تیر 1401
هویت ملی و...دنباله از صفحه 1

مردم مصر است که به یغما رفته است تا مردم
مصر گذشته و ه ویت تاریخی خ ویش را به
ف راموشی سپ رند .در زمان جرج بوش پسر موزه
باستانی ع راق را غارت کردند و آثار ب ینظیرش را
که می راث بش ریت هستند به موزههای جهان و از
جمله شیگاگو فروختند .در سوریه آثار باستانی را
نابود کرده و یا به موزههای ممالک امپ ریالیستی
منتقل کردند ،دونالد ت رامپ رئی سجمهور وقت
آم ریکا اعالم کرد در صدد است  52مکان فرهنگی
ای ران را بمباران کند ،زی را هدف نابودی ه ویت ملی
و به ف راموشی سپردن تاریخ این ملتها بوده و هنوز
هم هست.
توفان شماره  64ارگان سازمان مارکسیستی-
لنینیستی توفان در آذر  1351ب رابردسامبر 1972
تحت عن وان «دربار پهلوی و ح راج منافع ملی»
نوشت:
«اگر به ماده  127قانون کیفری عمومی مصوب
مردادماه  1347م راجعه کنید خ واهید دید که به
روشنی بیان داشته است:
« -1هر کس به قصد اض رار یا جلب منفعت به
تمام یا قسمتی از ابنیه و تاسیسات یا تزئینات و
ملحقات و یا اشیاء و ل وازم اماکن تاریخی مذکور
در قانون حفظ آثار عتیقه مصوب سال  1309که
به ثبت آثار ملی رسیده است خ رابی وارد آورد
به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم
م یشود».
ولی این قانون مثل سایر م واقع شامل حال دربار
پهلوی نیست ....چندی پیش شه رام پهلوی با
وقاحت هرچه تمامتر در توکیو پایتخت ژاپن
«کلکسیون شخصی» خود را که شامل آثار
باستانی سرزمین ای ران است  -و معلوم نیست که
این حضرت آنها را از چه کسی به ارث برده -
به طور علنی به معرض فروش گذاشت .از روز
 7تا  12ماه اوت در فروشگاه عظیم «س ی ِسو» در
توکیو تحت نظر پلیس ژاپن آثار گ رانقدر تمدن
کهنسال کشور ما یکی پس از دیگری به تاراج
و ح راج رفت .ب رای این منظور دو کاتالوگ گ ران
قیمت که یکی حاوی  322قطعه نفیس آثار ای ران
باستان و تازه فقط بخشی از «مایملک» شه رام
بود چاپ کردهاند .قیمت این آثار از چندین ده
میلیون ی ِن تا چندین صدهزار ی ِن (واحد پول ژاپن
 توفان) نوشته شده بود .کاتالوگ دیگر شاملاشیاء ای رانی و خارجی بود که پخش گردید ...به
خاطر بیاورید زمانی را که نمایش کمدی تخت
جمشید تحت عن وان جشنهای دو هزار و پانصد
ساله شاهنشاهی ای را ِن کهن برگزار شد .در آن موقع
الزم بود ب رای ع وامف ریبی دستگاههای تبلیغاتی
رژیم مدام ف ریاد زنده کردن تمدن پارسی ،تاریخ
قدیم و کهن و غیره را سردهند ،از جشن ملی،
از شناسائی فرهنگ قدیم ای ران زمین به جهانیان
سخن گ ویند ....ح راج آثار ملی میهن ما که تزئین
موزههای شخصی سرمای هداران و یا نمایشگاههای
کشور امپ ریالیستی توسط خاندان ننگین پهلوی
است بار دیگر نشان م یدهد که این سلسله در
رشتهای نیست که شبکهی چپاول و یغماگری
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خ ویش را نگست رانده باشد.».
در تاریخ  2022/05/11ب رابر با  21اردیبهشت 1401
رسانههای ای ران در روز چهارشنبه از طرحی خبر
دادند که نام «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و
گنجها» را یدک م یکشد .این طرح توسط گروهی
از نمایندگان مجلس ارائه شده که مدع ی هستند
اج رای آن ای ران را به «هاب خ رید و فروش آثار
باستانی» و «ورود ارز» به کشور تبدیل م یکند و
موجب «درآمدی جدید ب رای وزارت گردشگری
و می راث فرهنگی ب رای خ رید و حفظ آثار
باستانی» م یشود .این نمایندگان ب رای این طرح
دالیل ع وامف ریبانه دیگری هم ردیف کردهاند:
«اشتغالزایی ف راوان ب رای فارغالتحصیالن رشتههای
م رتبط با تاریخ ،گوهرشناسی و باستانشناسی،
حفظ گنجینه تمدنی و می راث باستانی از
تخ ریبها و کاوشهای غیرکارشناسی ،حفظ
گنجینه تمدنی و می راث باستانی از فروش به ث َ َمنِ
بَخس به دالالن و قاچاقچیان».
این در حالی است که کارشناسان نگ راناند که
دقیقا همین طرح به قاچاق آثار باستانی دامن زند و
ی غیرمجاز گنجینههای تمدنی ای ران جنبه
به حفار 
قان ونی دهد .طبیعی است که این دزدی آشکار با
هدف حفظ آثار باستانی صورت نم یگیرد زی را در
هیچ کشور جهان شما با قان ونی روبرو نم یش وید
که به بهانه مبارزه با قاچاقچیان آثار باستانی،
خودشان با دست خودشان وظایف قاچاقچیان را
به عهده گی رند .این نمایندگان را باید به عن وان
خائن و دشمن ای ران محاکمه کرد .این به مانند آن
م یماند که به بهانه مبارزه با قاچاقچیا ِن هروئین،
هروئین را آزاد کنیم .نمایندگان حامی طرح می راث
فرهنگی ای ران ب رای توجیه و مردمف ریبی گفتهاند
رویکرد قان ونی فعلی درباره گنجها و آثار باستانی
متعلق به گذشته است و «نیاز به بازنگری» دارد.
آنها استدالل کردهاند که با رویکرد کن ونی بخش
بزرگی از می راث معنوی کشور «به خاطر ترس از
برخورد قان ونی یا در جاب هجای یهای پنهانی» نابود
شدهاند .گاهی فلزاتی آب شده یا به قیمت فلز
خام فروخته شده که ارزش باستانی آنها هزاران
ب رابر ارزش طال یا نقرهای بوده که در آنها بکار
رفته است .و باالخره «گاهی نیز به ث َ َمنِ بَخس
به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر
از موزههای کلکسیونداران شخصی یا موزههای
کشورهای دیگر درآورده است» .طبیعتا این وظیفه
دولت است که ب رای مبارزه با قاچاق آثار عتیقه به
محافظت از آثار باستانی بپردازد ،ب رای کشف و
نگهداری آنها شناسنامه تهیه و ناظر تعیین نماید.
باید ارزش معنوی ،ملی ،تاریخی و علمی آثار
باستانی را در رسانهها و مدارس به مردم و نسل
آینده آموزش داد .مگر اشکالی دارد که ما از
باستان شناسان مصری یاد بگی ریم و یا از باستان
شناسان اروپائی که ب رای حفظ می راث فرهنگ
ملی خود قانون نگاشته و بر اج رای آن دقیقا و
شدیدا نظارت م یکنند تا این آثار نابود نش وند
تج ربه بیاندوزیم؟ در اروپا کسی حق حفاری
ِ
حفاری
خودس رانه ندارد و ب رای هر کس در زمان
مجاز ب رای ایجاد زیرساختهای اقتصادی با آثار

باستانی و عتیقه جات در دل زمین روبرو شود،
جایزه مناسب در نظر م یگی رند .هر حفاری در
اروپا ،با نظارت مسئوالن امور ساختمانیِ ایاالت
و شهرداریها و بخشها محلی انجام م یشود.
فقط در مملکت شتر گاو پلنگ ای ران که مشتی
مافیای در قدرت بدون پاسخگ وئی و ِع رق ملی
بر سر کارند ،م یشود به خود اجازه داد که با
ج رات و بدون ترس از تعقیب و نکوهش عمومی
چنین طرح راهزنانه ای را به مجلس ب رای غارت
ام وال عمومی و نابودی ه ویت ملی ای ران ارائه داد و
ب رایش استدالالت سخیف ت راشید.
به گزارش ایسنا چنین طرحی در سال  ۱۳۸۹از
سوی حمید بقایی ،رئیس وقت سازمان می راث
فرهنگی و گردشگری دولت احمدینژاد ارائه شده
بود که م یخ واست در جزایر کیش و قشم بازار
خ رید و فروش اشیاء تاریخی راهاندازی کند .تالش
آقای بقایی در ب رابر مخالفتهای شدید و تعارض
قان ونی به جایی نرسید و طرح او متوقف شد .ولی
این بار مافیای ضدملی و پولپرست با سیاست و
تدارکات قبلی مجددا به جنگ ه ویت ای رانی آمده
است .حال  ۴۶تن از نمایندگان مجلس م یخ واهند
با پی شکشیدن همان طرح به قاچاق و غارت آثار
باستانی و گنجین ه تمدنی ای ران وجاهت قان ونی
دهند .آنهم در ش رایطی که بنا بر گزارشهای اداره
حفاظت می راث فرهنگی ،حفاریهای غیرمجاز
و تاراج آثار تاریخی همین حاال نیز رو به فزونی
گذاشته و «قانون در برخورد با اف رادی که آزادانه
و بدون محدودیت درحال تبلیغ حفاریها و
اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی هستند
و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار م یکنند
با ضعف و خالء م واجه است» .این ضعف و
خالء حساب شده و ب رای حمایت از سودج وئی
غارتگ ران آثار باستانی است که حق و حساب این
مافیای در قدرت را نیز م یدهند .مگر فروشندگان
آثار باستانی در فضای مجازی نشانی و محل
فروش ندارند؟ طرح ارائه شده این بار نیز مانند دوره
احمدینژاد با مخالفتهای بسیاری روبرو شده
است .نوروز رجبی ،رئیس جامعه باستانشناسی
ای ران این طرح را محکوم کرده و آن را مایه وی رانی
می راث فرهنگی دانسته است .خبرگزاری ایلنا به
نقل از او نوشته است که در این طرح «یکی از
ق وانین دقیق و اصلی مجازات اسالمی که در سال
 ۱۳۵۸مصوب شده و خ رید و فروش اشیاء عتیقه را
در کشور ممنوع م یکند و ب رای آن مجازات تعیین
کرده ،ملغی شده است».
مافیای قدرت در ای ران در پی آن است که ه ویت
ملی ای ران را ب رباد دهد .این دشمنان ای ران هم در
حکومت شاهنشاهی آریامهری حضور داشتند
و هم در حکومت جمهوری اسالمی ای ران و این
خ واست مقبول امپ ریالیسم و صهی ونیسم است.
کشوری که ه ویت ملی نداشته باشد زودتر در
مقابل زورگ وئی امپ ریالیسم و صهی ونیسم از پای در
م یآید .این اقدام ،اقدامی خائنانه و به ضرر منافع
ملی ای ران است که باید مج ریان و سردمداران آن را
ب رای آینده ای ران آزاد و دموک راتیک شناخت تا به
شدت مجازات ش وند*.
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به آشوب و خ رابکاری دست زده ،در ب ولیوی کودتا کرده،
به جنگ با ای ران مشغول است و تمام حقوق قان ونی میهن
شر ،زیر پا
ما را به بهانه پوچ مبارزه با تروریسم و محور ّ
گذارده ،ثروت کشور ما را مسدود نموده و نفت ای ران را
م یدزد و باال م یکشد .و اخی را روسیه را نیز ب رای مبارزه
و تضعیف چین از «م واهب» خود بهرهمند ساخته است.
این وضعیتی است که اکنون در س راسر جهان حاکم
است و ما با آن روبرو هستیم و نم یت وانیم ارزیاب یهای
خ ویش را از این قالب خارج کنیم.
لنین از رشد ناموزون سرمای هداری سخن م یگفت که
بر اساس آن ممالک سرمای هداری به صورت موزون و
همآهنگ رشد نم یکنند .گروهی از آنان بر گروه دیگر
پیشی گرفته و ت وازن ق وای طبقاتی و نظامی آنان در
جهان تغییر م یکند .بر همین مبنا امروز روسیه به رهبری
پ وتین که خودش قبال خ واهان همکاری با امپ ریالیسم
آم ریکا بود و م یخ واست وارد ناتو شود س ربلند کرده و
در کنار کشور چین ق رار گرفته که به عن وان یک غول
اقتصادی از فضای مناسب نئ ولیب رال ،مقرراتزدائی در
ممالک غرب و جهان یشدن و جهانی کردن سرمایه به
خ وبی استفاده کرده و با سیاست زیرکانه و عاقالنه سود
برده و اقتصاد خود را با استفاده از ابزار سازمان تجارت
جهانی تحکیم نموده است .کشورهای دیگری نیز به
عن وان ممالک نوظهور اقتصادی قدعلم کردهاند که
سیاستهای تجاوزکارانه و غارتگ رانه آم ریکا را به چالش
م یطلبند .آم ریکا باید در جبهه وسیعی بجنگد تا بت واند
سلطه بالمنازع خ ویش را در جهان تثبیت کند .یادآوری
کنیم که در این نزاعی که در خاورمیانه درگرفته است
ای ران لقمه بسیار سختی ب رای آم ریکا شده است که از
جانب ارباب سابق ای ران دست کم گرفته شد .به این
ت رتیب ای ران به عن وان کلید خاورمیانه و آسیای میانه به
راحتی از گلوی آم ریکا پائین نخ واهد رفت.
با تشدید تضادها که در اوک راین به نقطه اوج رسید،
گروهبندیهای جهانی شکل ن وینی به خود گرفتهاند.
گروه قدرتمند اوروآسیا که آینده جهان را با خود به هم راه
دارد و در آن از جمله چین ،روسیه ،هند ،ای ران و ممالک
آسیای میانه ق رار دارند ،از نظر سیاسی حتی از حمایت
آف ریقا و آم ریکای التین نیز برخوردار است .رایگیری
اخیر در سازمان ملل که مه مت رین ممالک جهان از نظر
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی در مقابل آم ریکا
ایستادند و حاضر نشدند در تح ری مهای ضد روسیه
شرکت کنند گ واه فضای ضدآم ریکائی غالب در جهان
است .یکی از اهداف جنگ کن ونی ب یطرف کردن اروپا
و کشاندن آنها به جبهه اوروآسیاست .در این عرصه نزاع
مهمی با آم ریکا درگرفته است .آم ریکا م یخ واهد روسیه
و اروپا را در قالب ناتو به جان هم اندازد تا از این مبارزه
امپ ریالیسم آنگلوساکسن قدرتمند بیرون آید .اروپا نیزکه
به سختی و به شدت زیر فشار آم ریکاست و از اهداف
آم ریکا با خبر است ،تالش دارد به هر نحو که شده از
درگیری و رویاروئی مستقیم با روسیه در اوک راین حذر
کند .از هم اکنون روشن است که اروپا با زخ مهای
مهلکی از این درگیریها بیرون م یآید که اجزاء آن را
با بح رانهای اقتصادی و اجتماعی روبرو خ واهد ساخت.
این وضعیتی است که در جهان پدید آمده است و هر
تحلیلی که بخ واهد واقعبینانه و علمی صورت گیرد
نم یت واند که در بستر این ج ریان اصلی جاری نگردد.

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
اکنون نزاع بر سر نظم کن ونی جهان است و این نزاع
س رنوشتش در اوک راین تعیین م یشود ،پرسش این است
که آیا ما باید نظمی را که آم ریکا با گذاردن دریائی از
خون و گرسنگی در پشت سرش ایجاد کرده بپذی ریم ،بر
نقض حقوق ملتها صحه بگذاریم ،ب رای اج رای عدالت
بر تصمیمات دادگاههای آم ریکا که ب رای جهان قانون
وضع م یکنند ،صحه بگذاریم و مورد تائید ق رار دهیم،
آدمکشی و جنایت علیه بش ریت را تمجید نمائیم ،دزدی
دریائی ،غارت ثروت ممالک ،مسدود کردن حسابهای
بانکی کشورها و ..را بپذی ریم یا به این سیاست چرک و
خون دهنه زنیم و این نماد ب رب ریت را مهار کنیم .شکست
آم ریکا در اوک راین ،شکست تئوریهای جنگ پیشگی رانه
است و این شکست تضمینی بر حق حاکمیت کشورها
و استقالل مردم جهان و شرط پیشرفت و ترقی آنها است.
این شکست یک شکست است راتژیک م یباشد که از
تجاوز به ع راق و افغانستان شروع شده و در اوک راین به
پایان م یرسد .این شکست افقهای تازهای در مقابل
توسعه و پیشرفت کشورها م یگشاید و دست باجگی ران
و چاقوکشان جهانی را تا حد زیادی قطع م یکند .این
شکست ب رای بسیاری از ممالک امکان تنفس ایجاد
خ واهد کرد ،ع راق ،ای ران ،افغانستان ،پاکستان ،بسیاری
ممالک آف ریقا و آم ریکای التین از جمله این ممالک
هستند .بعد از این جنگ که آم ریکا مردم اوک راین را
ق ربانی مطامع آزمندانه خ ویش نمود و با نازیها همدست
شد ،دیگر آم ریکا نم یت واند از قدرت بالمنازع آم ریکا
سخن ب راند .بیش از دوسوم از جمعیت جهان رسما در
مقابل این قدرت زورگو ق رار گرفتهاند .اروپا که ق رار بود
در این جنگ له و لورده شود و تسلط بالمنازع آم ریکا را
بپذیرد ،به مقاومت دست خ واهد زد و زده است .ت وافقات
میان این کشورها فقط ظاهری و تبلیغاتی است و ارزش
عملی ندارد .آنها از هم اکنون به علت وابستگ یهائی که
به م واد اولی هی روسیه ،و یا کاالهای ت ولید شده در چین
که خود محصول جهانی شدن سرمایه است ،دارند به
شدت ض ربه خوردهاند و معلوم نیست حاضر باشند منافع
خ ویش را در پای منافع آم ریکا ق ربانی کنند .مسلما بعد
از شکست آم ریکا مقاومت اروپا نیز افزایش پیدا خ واهد
کرد و موجودیت اتحادیه اروپا مورد سئ وال خ واهد بود.
«ک ریستینا جورج یي وا» (Kristalina Ivanova
 ،)Georgieva-Kinovaمدیر عامل صندوق
بی نالمللی پول به نقل از یورو نیوز در تاریخ 2022/05/12
گفت« :جهان پس از جنگ اوک راین دیگر مثل قبل
نخ واهد شد» .ایشان در توضیحات خود افزود « :پیامدهای
تهاجم نظامی روسیه به اوک راین بر اقتصاد جهانی  ...بیش
از همه بر آینده انرژی تاثیرگذار خ واهد بود و دولتها را
با چالش تامین امنیت انرژی مورد نیاز مردم و اقتصادهای
ملی م واجه م یکند .رئیس این نهاد پ ولی بی نالمللی با
اذعان به این که دولتها بر اساس تج ربه حاصل از این
جنگ به سمت تامین ذخایر است راتژیک و تضمی نکننده
امنیت انرژی گ رایش پیدا خ واهند کرد ،تاکید کرد که
وقوع چنین ش رایطی جهان را بیش از پیش آبستن بروز
درگیریهای نظامی بیشتر خ واهد کرد».
این سخنان ،سخنان «ه واداران» پ وتین نیست ،سخنان
ع وامل خود امپ ریالیسم آم ریکاست که از هم اکنون
تص ویر بعد از جنگ را در نظر دارند و ب رای آن ب رنام هریزی
م یکنند .این که س رنوشت جنگ چه باشد حتی ب رای
وی مهم نیست ،مهم آن است که دنیای بعد از جنگ
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به کلی تغییر م یکند و این تغییر به ضرر آم ریکاست.
آم ریکا به کاهدان زد محاسبات آم ریکا که مبتنی بر
خودف ریبی ،خودستائی و غرور کاذب و نابینائی سیاسی
است ،به کلی غلط از کار درآمده است .آنها تنها در
عرصه رسانهای با موفقیت دروغ پخش م یکنند ولی این
دروغگ وئی نیز عمرش به زودی به پایان م یرسد و دیگر
قادر نیستند افکار عمومی را ف ریب دهند .این درست است
که آم ریکا قصد داشت روسیه را به یک جنگ فرسایشی
بکشاند که بنا بر اظهارات پارهای سیاستمداران آم ریکا
ممکن است ماهها و شاید سالها طول بکشد .آنها نازیها
را مسلح کرده بودند ،بخشی از ارتش اوک راین را به ع راق
بردند و در آنجا آموزش نظامی دادند ،در داخل اوک راین
نیز با یاری مستشاران آم ریکائی و انگلیسی ارتش اوک راین
را تا دندان مسلح نمودند ،داوطلبان تروریست ،نازی و
قاتل را از س راسر اروپا به اوک راین گسیل داشتند ،انبارهای
اسلحه ب رای آنها تدارک دیدند و به نس لکشی روستباران
در دونتسک و دونباس پرداختند 16 ،هزار نفر از آنها را
کشتند ،در بندر اودسا نازیهای سازمانیافته به کارگ ران
حمله کردند و آنها را در خانه سندیکای کارگری آتش
زدند ،و نمایندگان منتخب مردم را با یاری گروههای
ض ربتی نازیها و یاران «استپان بانداری» نازی از مجلس
منتخب مردم در شهر ک ییف بیرون ریختند و در یک
کالم کودتا کردند ،ارتش اوک راین را در رزمایشهای ناتو
شرکت دادند و علرغم میل مردم اوک راین با تح ریک،
خفقان ،تروریسم ،اوک راین را به سمت ناتو ب رای هار کردن
و کیش دادن به سمت روسیه آوردند .آم ریکا تصور
نم یکرد که ارتش اوک راین پوشالی از کار درآید .این
ارتش که باید با محاسبه آم ریکا چندین ماه ،تا آخر سال
و یا سالها دوام م یآورد درعرض سه الی چهار ماه با
وجود مستشاران خارجی و داوطلبان آموزش دیده نازی
و تروریس تهای بی نالملل در حال متالشی شدن است
و س ربازانش ف رار م یکنند و یا تسلیم م یش وند .آم ریکا
قادر نیست تسلیحات آنها را در دریائی از اختالفات ناتو
و فشار جهانی تامین کند و علیرغم همه فشارش ک متر
ممالک اروپائی حاضر به دخالت مستقیم در جنگ
اوک راین هستند .آم ریکا و عمالش حتی هنر و ادبیات
روسیه ،موسیقی و هنرمندان روسیه را تح ریم کردند و
این در حالی است که در تح ریم ای ران زیر بال هنرمندان
خودفروخته ای رانی را م یگی رند و به مبتذلت رین فیل مهای
آنها جایزه م یدهند .مبارزه آم ریکا در تمام عرصههای
جهانی گسترده است.ولی آم ریکا تصور نم یکرد اکث ریت
جهان در پشت سر روسیه بایستند ،مردم روسیه متحدا در
مقابل تح ریم و تهدید به تجاوز یک پارچه عمل کنند و
آم ریکا نت واند در میان روسها این مقدار خودفروخته و
جاسوس بیابد که در تج ربه تح ریم و تجاوز به ای ران در
میان ای ران یها یافت .آم ریکا در جنگ با روسیه در س راسر
جهانی که اخبار واقعی را منتشر م یکنند و این سه قاره
جهان است به کلی منفرد شده است .آم ریکا تصور
نم یکرد بح ران آذوقه به دنیا س رایت کند و مردم دنیا آن
را محصول تح ریم آم ریکائی علیه روسیه و گسترش ناتو
به سمت شرق بدانند .همه این حسابها حساب دهاتی
با کوزه روغنش از کار درآمد.
آم ریکا تصور نم یکرد که تح ری مهای اقتصادی و
سیاست ایجاد محدودیت س ویفت و حمله به روبل روسی
با اقدامات متقابل روبروشود و با مانور ارزی روسیه ض ربات
ه ولناکی ادامه در صفحه 4
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به دالر آم ریکا بخورد که دیگر قادر نیست از آن
س ربلند کند .بسیاری از ممالک جهان از این ببعد با
روسیه ،چین ،ای ران و بسیاری ممالک دیگر به صورت
ارزش مشترک ،با ارزهای خود و یا به صورت تهاتری
مبادالت ارزی خ واهند داشت و نظام بانکی راهزنانه
یزنند .سیاست تح ریم مالی و
آم ریکا و اروپا را دور م 
غصب ام وال اف راد ،شرکتها و دولتها اعتماد عمومی
را نسبت به مشروعیت آم ریکا متزلزل کرده است که
دیگر جب رانپذیر نیست .در این نبرد مالی ،ب یارزشی
پول آم ریکا نمودارشد و تورم سرسامآور آن به خود
آم ریکا باز م یگردد .همین تص ویب بودجه  40میلیارد
دالری ب رای کمک به اوک راین در واقع پ ولی است که در
اکثر خود به جیب پیمانکاران و شرکتهای تسلیحاتی
آم ریکائی وارد م یشود .ورود این پول به بازار آم ریکا ،ما
به ازائی به عن وان کاالی معادل ندارد .با فروش تسلیحات
به اوک راین که در میدانهای نبرد دود شده و به ه وا می
روند و یا توسط روسها به غنیمت گرفته م یش وند،
مقدار نقدینگی را در بازار آم ریکا افزایش م یدهد و
اقتصاد آم ریکا را با مشکل روبرو ساخته به ناآرام یهای
اجتماعی دامن م یزند.
در این مدت دسیسه آم ریکا با یاری ترکیه در کودتای
در قزاقستان در پشت دی وار روسیه و در کودتای مخملی
در روسیه سفید با شکست روبرو شد .دسیسه آذربایجان
به یاری ترکیه علیه ای ران نیز ب یثمر ماند و آم ریکا که
از سال  1997در پی تق ویت ناتو بود و ب رنامهریزی کرده
بود دست از پا درازتر در میدان جنگ روسیه با اوک راین
ق رار گرفت.
ادامه جنگ در اوک راین برخالف تصور آم ریکا جبهه
اوروآسیا را تق ویت کرد ،متحدان آم ریکا را در خاورمیانه
آشفتهخاطر ساخت و اعتمادشان را به آم ریکا به شدت
کاهش داد .این متحدان به شدت متزلزل شدهاند و
اکنون نگاهی به شرق دارند .رگههای شکست آم ریکا
در افق سیاست به وضوح به چشم م یخورند .این جنگ
همکاری چین و هند را با روسیه افزایش داده و آف ریقای
جن وبی و برزیل را نیز به شرق نزدیکتر کرد .تمام این
م ولفهها در محاسبات مغرورانه آم ریکا جائی نداشتند*.
ترغیب به جنگ...دنباله از صفحه ۱
و در جهان متمدن نگنجاند .این شتباه بزرگی است نه
از این جهت که موضعی غیردوستانه نسبت به کشور
من است ،بلکه از این جهت که بدون روسیه راهی ب رای
ط راحی ثبات اروپا و ثبات جهانی وجود ندارد» .در همان
زمان لهستان ،مجارستان و چک را دعوت کردند که به
ناتو بپی وندند زی را تبلیغ م ینمودند که امنیت این کشورها
توسط ناتو حفظ م یشود .ولی امنیت این کشورها در
چارچوب «سازمان امنیت و توسعه اقتصادی» تضمین
شده بود ونیازی به پیوستن به ناتو نداشتند .تق ویت ناتو
از طرف آم ریکا تدارک جنگ برضد روسیه ،تضعیف
روسیه ،تقسیم روسیه ،حمله به چین و تسلط کامل
برجهان بود و هست و از همان بدو فروپاشی شوروی
آغاز شد و نه در فوریه  .2022تالش ب رای ورود اوک راین
به ناتو از نظر همه سیاستمداران جهان اعالم جنگ به
روسیه و فرمان تسلط برجهان بود .در این جنگ فقط
س رنوشت روسیه رقم نم یخورد س رنوشت جهان است که
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با قلم دیگری نوشته م یشود .پایان این جنگ روز تثبیت
جبهه اورو آسیا و شکست سیاستهای نئ واستعماری
غرب است .س رنوشت ای ران نیز در این عرصه تعیین شده
و به س رنوشت این مبارزات گره خورده است .جنک در
اوک راین به طور مستقیم جنگ ای ران علیه آم ریکا ،اروپا و
اس رائیل نیز هست .پیروزی روسیه در این جنگ تضمین
تمامیت ارضی ای ران وحق حاکمیت کشور ماست.
ناسی ونال ش ونیس تهای تجزیه طلب باید تا تغییر اوضاع
راهبردی جهان ب رای نسل بعدی آب نبات بمکند.
در این زمینه که از هم اکنون آینده جنگ دارد رقم
م یخورد ای ران از موضع قدرت صحبت خ واهد کرد و
نقش بسیار ممتازی م یت واند در آسیایمیانه و خاورمیانه
در حیطه فرهنگی ای ران در دوستی با همه همسایگان
بر اساس منافع مشترک ،احت رام مشترک ایفاء نماید.
شکست دشمنان خارجی ای ران ،رونق ت ولید ،مبارزه
طبقاتی را به مسیر عادی خ ویش برم یگرداند .تضادهای
طبقاتی تشدید م یگردد و عل یرغم خیانت ای رانیان
مزدور و چپنماهائی که در درون مبارزات کارگ ران با
نظ ریات چ ریکی و ضدحزبی اخالل م یکنند ،مبارزات
طبقه کارگر ای ران رشد خ واهد کرد و با الهام از سنت
مبارزات طبقاتی و سندیکائی در ای ران راه درست خ ویش
را خ واهد یافت.
تشدید تضادها در غرب
یریزند
اگر به سیل اخباری که مانند آوار به سر شما م 
و اغلب تبلیغاتی و دروغ است ،توجه کنید ،م یبینید
لحن ارتجاع غرب روزانه عوض م یشود .آنها که مغرورانه
انتظار پیروزی زودرس و فروپاشی روسیه را م یکشیدند،
حال خودشان به ه راس افتادهاند .نظام جهانی شدن
سرمایه  -که بر مبنای آن دروازههای گمرکی را گشودند
و ت ولید را به ممالک با مزد ارزان منتقل کردند ،افسار
سرمایه را رها ساختند و - ...با سیاست آم ریکائی تح ریم
کشورها و به ویژه کشورهای قدرتمند و صادر کننده م واد
اولیه در تناقض کامل است .لذا این نظام ترک سختی
برداشته است .بازگشت ت ولید به ممالک مادر از چین،
هند و یا بنگالدش و حتی روسیه به این سادگی میسر
نیست .آم ریکا نم یت واند همانگ ونه که سیاست نئ ولیب رالی
و جهانی کردن سرمایه را به همه کشورها تحمیل کرد،
بازگشت ازاین سیاست را هم به همه تحمیل کند.
شکستن پاهای اقتصاد جهانی ،سازمان تجارت جهانی،
صندوق بی نالمللی پول و حتی بانک جهانی و آنهم
با فشار سیاسی و قلدرمنشی آم ریکا ،ع واقب غیرقابل
پی شبینی ب رای ممالک نظیر آلمان ،ات ریش یعنی
ممالکی دارد که فاقد منابع اولیه هستند .به این جهت بار
مشکالت سیاست آم ریکا بر دوش اروپا است ولذا آنها
خ واهان مدی ریت جنگ و خاتمه آن هستند .شکست
غرب در اوک راین به انجا منجر شده است که شما به
راحتی تغییر لحن مطبوعات و رسانههای گروهی در این
ممالک را حس م یکنید .به تدریج سخنان مخالفان را
که تا به حال سانسور «دموک راتیک» در این دنیای «آزاد»
م یکردند م یشن وید .در ب رنامه «ب رلین تی وی اشپسیال»
( )tv.Berlin Spezialگفتمانی در ج ریان بود که ما
بخشی از آن را با کمی جرح و تعدیل ارائه م یدهیم.
مجری ب رنامه از ژن رال سابق ارتش آلمان «گرد ش ولتسه
روهنهوف» ( )Gerd-Schulze-Rhonhofم یپرسد
که« :هدف ناتو در جنگ اوک راین چیست؟ ژن رال :ناتو
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تحت تسلط آم ریکاست و در این مورد شیپور حرکتش
که به سمت شرق برود را آم ریکائ یها زدند و نه سایر
دول موجود در اتحادیه اروپا .وی در ادامه سخنانش
معتقد است که ناتو باید فروتنانه رفتار کند و خودش
این پرسش را مطرح م یکند که آیا تصور م یکنید این
جنگ پایان خ واهد پذیرفت ،بدون آن که اوک راین به یک
کشور ب یطرف تبدیل شود؟ من به این اعتقاد ندارم .یک
جائی باید ت وازن منافع برق رار شود در غیر این صورت
هرگز صلحی به وجود نخ واهد آمد .ت وازن منافع ،یک
جائی میان درخ واستهای آم ریکا و روسیه است ولی
خ واستهای آم ریکا در کلِ خود با خ واستهای ناتو
شباهت دارند .در مقابل این پرسش که آیا اوک رائین یها
از جانب ما مایوس شدهاند بیان کرد :در جلسه گفته
شد که ما در یک دنیای م رتبط با هم زندگی م یکنیم.
بیسمارک (صدراعظم آلمان -توفان) روزی گفت که
صلح پایدار را بر اساس ت وازن منافع م یت وان به دست
آورد و نه این که یکی منافع خودش را به زور تامین
کند و حاال م ریکاآم ریکا ونداند آم ریکا و ناتو به زور،
منافع خودشان را به پیش م یب رند که این نم یت واند
موفقی تآمیز باشد .من با این حرفم هیچ طرفی را بر حق
نم یدانم ولی آدم عاقل می فهمد که با همسای هاش باید
تفاهم ایجاد کند .نم یشود گفت ما زورمان زیادتر است
کار خود را از پیش م یب ریم .این منطق تا زمانی که ما
قویتر هستیم ب رائی دارد و وقتی طرف مقابل قویتر شد
وضعیت بر اساس ت وازن ق وای جدید تعیین م یشود .اگر
به سخنان وزیر امور خارجه آم ریکا و وزیر امور خارجه
اوک راین در عرض همین چند ماه گذشته دقت کنید
در سطح بسیار باال بلوف م یزدند .آنها ق راردادی ب رای
ش راکت است راتژیک منعقد ساختند .دبیرکل ناتو اعالم
کرد در جلسه ناتو در مادرید در چند ماه دیگر در مورد
عض ویت اوک راین در ناتو تصمیم گرفته م یشود ،و بعد
بایدن اعالم کرد امنیت آم ریکا ب رای اوک راین همچون
آهن ذوب شده است و آنوقت زلنسکی باد به غبغب
م یاندازد .در ژان ویه امسال ناتو از اوک راین دعوت کرد
در کار تدوین اسناد راهبردی ناتو ب رای ده سال آینده
 تا سال  - 2030فعاالنه شرکت کند .این ب رای پ وتیناین معنی را م یداد که اوک راین در سال  2030عضو ناتو
شده است .اگر در همین دو سال پیش بر سر ب یطرفی
اوک راین ت وافق م یشد ما امروز جنگ نداشتیم .کشورهای
دیگری هم برخالف میلشان در گذشته به عن وان ممالک
ب یطرف اعالم شدند ،بلژیک ،س وئیس ،ات ریش ،فنالند
آن روز کسی اعت راض نکرد ،چ را این کار را با اوک راین
نکردیم ».بی بی سی در تاریخ  ۵خرداد  ۱۴۰۱ب رابر ۲۶
مه  ۲۰۲۲چنین گزارش داد« :اما در داووس امسال ،همه
تبلیغات و سخن ران یها آنگ ونه که اوک راین یها عالق ه
داشتند پیش نرفت .علت این مساله هم حضور هنری
کسینجر ،وزیر خارجه اسبق آم ریکا در این نشست بود.
آقای کسینجر که در سن  ۹۸سالگی همچنان به عن وان
یک چهره اثرگذار بی نالمللی در رویدادهای مهم حاضر
م یشود ،سالهاست که در ارتباط با بح ران روسیه و اروپا
بر سر اوک راین ،تحلی لهایی ارائه م یکند که باب طبع
بسیاری از اوک راین یهای ضدروسیه نیست .حاال که روسیه
به اوک راین حمله کرده ،م واضع هنری کسینجر حتی
بیش از گذشته خشم اوک راین یها را بر م یانگیزد .او در
سخن ران یاش...ادامه در صفحه ۵
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ترغیب به جنگ...دنباله از صفحه ۴
برخالف اکثر سخن رانانی که خ واستار حمایت همه جانبه
از اوک راین و عقبراندن و شکست کامل روسیه بودند،
گفت که غرب نباید در اوک راین ،شکستی تحقی رآمیز
و هم هجانبه به روسیه تحمیل کند .هنری کسینجر در
سخن ران یاش تا آنجا پیش رفت که حتی پیشنهاد کرد
ب رای حل و فصل ماج را ،اوک راین بخشی از خاکش را به
روسیه واگذار کند.
آقای کسینجر با اشاره به عبارت التین «status quo
 »anteگفت که در ش رایط ایدهآل ،هدف هرگ ونه
مذاک رات صلح ،رسیدن به وضعیتی است که این عبارت
التین آن را توصیف م یکند .معنای لفظی این عبارت
«وضعیت موجود پیش از این» است و در روابط بی نالملل
به ش رایطی اطالق م یشود که قبل از آغاز جنگ ،بین
دو طرف حاکم بوده است .اما پیش از آغاز جنگ،
شب هجزیره ک ریمه که بخشی از خاک اوک راین است در
اختیار روسیه بود و همچنین بخشهای مهمی از دو
استان «لوهانسک» و «دونتسک» نیز توسط جدای یطلبان
ه وادار مسکو اداره م یشد و عمال روسیه آن بخشها را
نیز کنترل م یکرد.
وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آم ریکا دردوران ریاست
جمهوری ریچارد نیکسون و ج رالد فورد ،گفت رسیدن
به هر چه بیش از ش رایط قبل از جنگ (به معنای مرزهای
پذیرفته شده اوک راین در سطح بی نالمللی) ،به معنای پایان
این جنگ نخ واهد بود« ،بلکه نیازمند آغاز جنگی جدید
علیه روسیه است ».هنری کسینجر گفت که روسیه به
مدت چهار قرن «بخش بسیار مهم اروپا» بوده و رهب ران
اروپایی نباید در ج ریان مقابله با والدیمیر پ وتین« ،مساله
روابط درازمدت با این کشور را از نظر دور کنند» چ را که
چنین کاری ،روسیه را به سوی یک ائتالف همیشگی با
چین سوق م یدهد( ».تکیه همه جا از توفان).
این اظهار نظر که نشانه شکست سیاست ناتو به رهبری
آم ریکا در اوک راین است توسط رئی سجمهور ف رانسه
تک رار شد .مطبوعات در تاریخ  2022/06/05گزارش
کردند که رئی سجمهور ف رانسه با اظهاراتش در مورد
جنگ اوک راین خشم زلنسکی و وزیر امور خارجه
اوک راین را ب رانگیخته است .به موجب این گزارشات:
«ماکرون نسبت به تحقیر روسیه هشدار داده بود تا پس
از پایان درگیریها در اوک راین راه حلی دیپلماتیک پیدا
شود .مکرون در مصاحب های با چندین روزنامه منطقهای
گفت که ف رانسه نقش میانجی را ایفا خ واهد کرد .رئیس
جمهور گفت« :ما نباید روسیه را تحقیر کنیم تا بت وانیم از
ابزارهای دیپلماتیک ب رای ساخت سکوی پرش در روزی
که درگیریها متوقف شود ،استفاده کنیم« ».من متقاعد
شدهام که نقش ف رانسه این است که یک قدرت میانجی
باشد ».مکرون از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه به
طور منظم با والدیمیر پ وتین ،رئی سجمهور روسیه ب رای
تضمین آتشبس و آغاز مذاک رات معتبر بین دولتهای
کییف و مسکو گفتگو کرده است».
این است وضعیت کن ونی اوک راین که چهره سیاسی
یزند .از هم اکنون باید در پی
جدید جهان را رقم م 
نظم جهان بعدی بود که در آن اس رائیل جائی ندارد و
ترکیه ماج راجو به شدت ض ربه خ واهد خورد و پاهای ناتو
خ واهد شکست .ای ران م یت واند نقش مهمی در مبارزه
برضد تح ریم و تجاوز امپ ریالیسم و صهی ونیسم ایفاء کند
و امنیت خ ویش را در منطقه تضمین نماید•.
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ترور م یکردند .آنها در دفتر مطبوعات بمب
م یگذاشتند و در خیابانها به دنبال شکار یهودیان
و کم ونیس تها بودند ...در زمانی که ارتش آلمان
(ورماخت) در ژوئن  1941به شوروی تجاوز کرد باندرا
با پرچ مهای خوشآمدید از آنها استقبال کرد. ».
نش ریه نامبرده ادامه م یدهد« :وی در سال ...1944
در کنار هیتلر با سالح آلمانی بر ضد ارتش سرخ
جنگید ».امروز پیروان «باندرا» سازمانی به نام «منطقه
راست» دارند که خودشان را «ناسی ونالیس تهای
متدین» م ینامند .همانها که با هم کوکتل م ول وتف
درست م یکنند و م راسم مشترک مذهبی اج راء
م ینمایند« .رهبر آنها گفت که پارهای اعضاء آنها
در چچن علیه روسها جنگیدهاند» .روزنامه فوق
م ین ویسد« :استپان باندرا فقط ب رای چ ریکهای
شهری با چهرههای پوشیده یک نماد قابل سجده
نیست ،خیابانها را به نام وی نامیدهاند و در اوک راین
غ ربی یک دوجین مجسمه ب رایش ساختهاند که از
وی با مشتهای گره کرده و یا بدون آن تجلیل
م یکنند .آقای ویکتور یوشچنکو (رئیس جمهوری
که از آخ رین رئیس جمهور اوک راین آقای ویکتور
یانوکوویچ در یک انتخابات دموک راتیک شکست
خورد  -توفان) رئیس جمهور هم عقیده رئیس
جمهور کن ونی اوک راین (منظور پروشنکو است که
بعد از کودتا بر سر کار آمد -توفان) لقب «قهرمان
ملی» را به استپان باندرا در سال  2010عطا کرد».
متعاقب این حرکت دولت لهستان بسیار خشمگین
گشت و زوددویچه م ین ویسد« :در آن زمان رئیس
جمهور لهستان لخ کاشینسکی معترضانه اظهار
داشت« :بیش از  100هزار لهستانی باید م یمردند
تنها به این علت که لهستانی بودند» و پارلمان
اروپا و مرکز سیمون روزنتال (یک مرکز متعلق به
یهودیان ب رای تعقیب نازیها بعد از جنگ جهانی
دوم  -توفان) دست به اعت راض برداشتند و والدیمیر
پ وتین از مسکو با کمی مسرت از این خسارت
اظهار داشت :یوشچنکو «به چهره حامیان غ ربی
خود تف کرد»» .ما به اسنادی که در رسانههای
اجتماعی م یگردد اشاره نم یکنیم .تمام رهب ران
اوک راین سالمهای هیتلری در همه جا ظاهر م یش وند
و حتی در مجلس آلمان و کانالهای تل ویزی ونی
آلمان اسناد م ربوط به ماهیت نژادپرستانه و حکومت
نازیها در ک ییف منتشر شده است .گروههای
تروریستی و مسلح نازی به نام «آزوف» به صورت
گردانهای نظامی در ارتش اوک راین ادغام شده و در
مقامهای م وثر ق رار گرفتهاند و با سیاست روسزدائی
و نس لکشی در جنوب و شرق اوک راین به آدمکشی
مشغول گشتند .این حقایق را دیگر نم یشود با
انتشار کوهی از جعلیات و اشاعه دروغ کتمان
کرد .پس م یبینیم تاریخنگاری ناتوی تجاوزکار با
واقعیاتی که خودشان در هشت سال پیش م یگفتند
و م ینوشتند در تناقض آشکار است .عامالن جنگ
روانی در ناتو به یهودی بودن زلنسکی ،دولتمرد
سرگردان و بازیگر اوک راین اشاره م یکنند که باید
شاهدی بر غی رنازی بودن حاکمیت در اوک راین باشد.
آقای زلنسکی ب رای تاکید غی رنازی بودن دولتش به
اس رائیل سفر کرده و در مجلس اس رائیل سخن رانی
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م یکند که به علت ناشیگری در بیان به شدت مورد
حمله نمایندگان صهی ونیست ق رار م یگیرد .واقعیت
این است که یهودی بودن الزاما به مفهوم ضدنازی
بودن نیست.
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجۀ روسیه در تاریخ
 2022/05/02در مصاحب هاش با رسانههای ایتالیا ،بیان
کرد که یهودی بودن رئیس جمهوری اوک راین در
تضاد با ادعای روسیه نیست که هدف از حملۀ خود
به اوک راین را «نازیزدایی» در این کشور اعالم کرده
است .سرگئی الوروف در ادامه سخن خود افزود:
«حتی هیتلر هم خون یهودی در رگ داشت» و «در
میان یهودستی زان ،یهودی هم وجود دارد.».
در زمان جنگ جهانی دوم پیش از آن که اروپا و
آم ریکا به پیشنهادات شوروی سوسیالیستی مبنی
برهمکاری مشترک در مبارزه برضد آلمان نازی
پاسخ مثبت دهند ،با آلمان هیتلری همکاری
مستقیم و روشن داشتند .کنسرنهای آم ریکائی
ژن رال م وتور و فورد و راکفلر یهودی نه تنها به
آلمان به خاطر ترغیبشان ب رای تجاوز به شوروی
کامیونهای نظامی و تانک صادر م یکردند ،بلکه
سوخت ه واپیماهای آلمانی را نیز تامین م ینمود.
دادگاههای آم ریکا توماس مان ن ویسنده مترقی
آلمانی را به محاکمه کشیدند که به چه مناسبت
قبل از این که آنها یعنی آم ریکائ یها با آلمان نازی
وارد جنگ ش وند در انتشارات خودش از مبارزه علیه
نازیها و فاشیس تها دم زده است و این مغایرت
کامل با سیاست روز دولت آم ریکا داشته است.
بعد از جنگ نیز دولت آم ریکا در آلمان غ ربی
بسیاری از نازیهای شکست خورده را در دستگاه
اداری آلمان نظیر دستگاه قضائی ،دستگاههای
امنیتی ،ادارات دولت ی ،دانشگاهها و ...مجددا به
کار گرفت تا برضد کم ونیس تها مبارزه کنند
و دانشمندان نازی نظیر «ادوارد فون ب راون» پدر
موشکی آلمان را به آم ریکا برد ،به وی تابعیت
آم ریکائی داد و به تطهیر گذشته نژادپرستانه وی
دست زد و آب تطهیر بر سرش ریخت .تمام
صهی ونیس تهای آم ریکائی از این سیاست حمایت
کردند .تا به امروز نیز شما اظهار نارضائی از اس رائیل
صهی ونیسم نسبت به این حمایت روشن آم ریکا از
نازیها نم یشن وید .در این جاست که ما به بخش
بعدی م یرسیم و آن این واقعیت است که کارل
مارکس یهودیتبار و ف ریدریش انگلس در بیانه
حزب کم ونیست بیان کردند که تاریخ همه ج وامع
انسانی تاریخ مبارزه طبقاتی است و مبارزه طبقاتی
اصل و نسب نم یشناسد و به دین و اعتقادات ربطی
ندارد .کارل مارکس یهودیتبار کم ونیست بوده
و مورد نفرت صهی ونیسم و امپ ریالیسم است .به
همین جهت نیز امپ ریالیسم آم ریکا چارلی چاپلین
یهودیتبار ،این هنرمند ب ینظیر و جاویدان تاریخ
سینما را بعد از محاکمه از آم ریکا اخ راج کرد و
هرگز مورد اعت راض صهی ونیس تها ق رار نگرفت،
زی را صهی ونیسم ایدئ ولوژی سرمای هداری و در خدمت
منافع امپ ریالیسم است .ب رای صهی ونیسم دشمنی
با سوسیالیسم و دشمنی با کم ونیس تها در درجه
نخست ق رار دارد و نه تعلقات دینی .اگر دانشمندان
ای رانی با تباریهودی  .ادامه در صفحه 6

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
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بودند ،صهی ونیس تهای اس رائیلی از ترور آنها ابائی
نداشتند .نام خان واده «روتشیلد» ()Rothschild
تاجر بزرگ آلمانی یهودیتبار ،و بعدا ب ریتانیائی
را حتما شنیدهاید ،روتشیلدها نقش مهمی در
ساختار دولتی اس رائیل داشتند« .جیمز ا .د.
روتشیلد» ساختمان کنست را به دولت اس رائیل اهدا
کرد .دادگاه عالی اس رائیل نیز توسط «دوروتی د.
روتشیلد» ایجاد شده است .این خان واده سرمای هدار
به عن وان سرمای هدار عمل م یکند و نه به عن وان
یهودی .وجود اس رائیل صهی ونیستی به عن وان
پایگاه و سنگر امپ ریالیسم در خاورمیانه به نفع
نظام سلطه و استیالی آم ریکاست اگر روزی همین
اس رائیل سوسیالیستی شود ،نخستین کسانی
که فرمان قتل عام یهودیان را صادر خ واهند کرد
همین روتشیلدها خ واهند بود .آنها همآهنگ با
سیاست ب ریتانیا در جنگ جهانی دوم که بر کشتار
یهودیان چشم بستند ،زیر بغل هیتلر را گرفتند و
تش ویقش کردند که به شوروی حمله کند تا هر دو
رقبای ب ریتانیا از این جنگ ضعیف بیرون آمده و
سرکردگی ب ریتانیا در جهان را تضعیف نکنند ،آری
آنها کامال با سیاست ب ریتانیا م وافق بودند و از این
سیاست حمایت م یکردند .همین سیاست طبقاتی
را کلیسای مسیحی اعمال م یکند .آنها از کشتار
ژن رال پینوشه در شیلی مسیحی از ته دل حمایت
کردند و مسیح یتبار بودن مردم بر طبقاتی بودن
مبارزه انقالبی آنها نچ ربید .در خود اس رائیل نگاه
کنیم .اس رائیل کشوری سرمای هداری است و در
آن توسط نیروی کار ارزش اضافی ت ولید م یشود.
این ارزش اضافی را طبیعتا کارگ ران اس رائیلی و
فلسطینی ت ولید م یکنند و اگر روزی به اعتصاب
دست زده و تقاضای اضافه حقوق نمایند که بیش
از انتظار سرمای هداران باشد ،مسلما توسط ماموران
امنیتی اس رائیل سرکوب م یگردند .این تصور که
چون کارگ ران اس رائیلی یهودیتبار بوده و ماموران
نظامی و امنیتی یهودی به آنها کاری ندارند ،تصور
واهی و ذهنی م یباشد زی را در این مبارزه منافع
طبقاتی بر همه چیز سایه انداخته و نقش تعیین
کننده را بازی م یکند .بر این اساس است که وجود
زلنسکی در دولت اوک راین و نه در حاکمیت این
کشور ،تنها بیان یک نمایشنامه رذیالنه است .منافع
صهی ونیسم و یهودیتباران در حاکمیت اوک راین
ایجاب م یکند در پی نظم کهن و کن ونی جهان
باشند .هستی صهی ونیسم اس رائیل بعد از برهم
خوردن نظم فعلی در خطر بسیار شدید ق رار
خ واهد گرفت .مسئله بود و نبود آنها مطرح است
و این است که حمایت زلنسک یهای یهودیتبار
از نازیسم در اوک راین که ب رای حفظ نظم آم ریکائی
و استیالی آنها بر جهان م یجنگند ه مآهنگی
دارد .از این منظر طبقاتی است که باید همدستی
صهی ونیسم و نازیسم را دید .همین ماهیت نشان
م یدهد که ب یجهت نیست که صهی ونیس تهای
اس رائیلی همان بالئی را به سر مردمان بومی و
صاحبان اصلی سرزمین فلسطین م یآورند که
نازیها به سر آنها آوردند .هلوکاست نازیسم با
ه ولوکاست صهی ونیسم فرقی ندارند و ماهیتا ب رادرند*.
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با حسن نیت و انسانی در کارش دچار خطا شود،
ولی رخداد متروپل صرفا یک جنایت است ،زی را
کسانی که مجوز ساختمانی صادر کرده ولی
نظارتی بر انجام عملیات نداشتهاند و یا بساز و
بفروشها ،شرکتهای ساختمانی ،پیمانکارانی که
گردنهایشان ستبر شده ،زی را با مافیای در قدرت بند
و بست دارند ،آگاهانه به این تخطی دست زده و
دستشان در خون این مردم آغشته است.
آنها ب رای کسب سود مافوق حداکثر یعنی سودهای
مافیائی هر خطری را ب رای مردم به جان م یخ رند.
آنها حتی به علت نزدیک یهای خان وادگی و تعلق
به مافیای قدرت جایزه و لوح «خیر امنی تساز»
م یگی رند و همه آن کسانی که به این پیمانکاران
رانتخ وار مدال م یدهند ،خودشان در این بخوربخور
سهی ماند .این عده دشمنان مردم ای ران هستند.
این که مالک این متروپل سرمای هاش از کجا آمده
است معلوم نیست ،زی را به پاس نفوذ تجار محتر ِم
بازار ،اطاق بازرگانی و پیروان آیتﷲ نئ ولیب رالیسم
و شرکتهای خصوصی و خص ولتی در ای ران ب رای
این عده نظام مالیاتی وجود ندارد تا در این زمینه
پیگیری نماید .این که مالک دو برج به نام حسین
عبدالباقی خودش دیگر باقی نمانده و یا با توجه
به تناقضات اخبار مسئوالن و ب یاعتمادی مردم
به آنها ،ایشان فلنگ را بسته و ف رار کردهاند و یا
ف راریشان دادهاند ،به نظر ما اهمیت درجه دوم دارد،
زی را بسیاری عبدالباق یهای دیگر هنوز باقی هستند
و به تخلفات سودآور خود ادامه م یدهند.
مادام که در این مملکت کسانی نظیر آقای روحانی،
احمدینژاد ،خاتمی و رفسنجانی در حکومت وجود
داشته باشند و مانع ش وند که این دستان قطع گردند
و این اف راد به مردم ای ران پاسخگو باشند ،درب بر
همین پاشنه خ واهد گشت«.اصالح«طلبان حکومتی
 به جز آقای احمدینژاد که نه با «اصالحات» بلکهبا خ رابکاری همان سیاستهای بانک جهانی و
صندوق بی نالمللی پول را بر خالف مصالح ملت
ای ران انجام م یداد  -به یک حد و به یک سان
در ریزش ساختمان متروپل ومتروپل ها در آبادان
و به ط ریق اولی در ای ران مقص رند.مطبوعات ای ران
نوشتهاند:
«در هیچ كجای دنیا در حال حاضر ،فروش ت راكم
به روال ای ران انجام نم یپذیرد ،در ای ران ،تا اوایل
انقالب درآمدهای شهرداری از ط ریق کم کهای
دولت و ع وارض نوسازی تامین م یشد ،اما همزمان
با جنگ کم کهای دولت به شهرداریها قطع شد
و به شهرداریها اجازه داده شد به دنبال درآمدهای
مستقل بروند .از آن زمان تأمین درآمد شهرداری با
فروش ت راکم و مازاد ت راکم آغاز شد.».
این همان سیاست تعدیل اقتصادی امپ ریالیستی،
نئ ولیب رالی مافیای رفسنجانی بود و هست.در س راسر
ای ران شهرداریها ب رای صدور مجوز ساختمان باید
تمام ق وانین شهرسازی را مد نظر ق رار دهند ،ت راکم
جمعیت ،امکانات تردد ،عرض معبر ،امکانات حمل
و نقل ،اطفاء ح ریق ،مشکل سیل و زلزله ،زبالهزدائی،
بهداشت و امکانات درمانی ،امکانات تف ریحی ،دفع
فاضلآب و ...باید مورد نظر ق رار گی رند .پیمانکاران

مافیائی پس از گرفتن مجوز ساختمانی که تعداد
طبقات آنها در کنار بسیاری مالحظات ساختمانی
باید رعایت ش وند ،بدون توجه به پی و مقاومت
مصالح ساختمانی به افزایش ت راکم پرداخته و به
تعداد طبقات ساختمان ب رای فروش م یافزایند.
قیمت خ رید ت راکم مازاد یعنی ساخت طبقه اضافه
را شورای اسالمی تعیین م یکند و شهرداری این
تعرفه صادر شده را اج را م یکند.
اما ب رای تعیین قیمت و هزینههای پیشروی ساختمان
و خ رید ت راکم مازاد باید به ق وانین و مقررات
شهرداری توجه کرد .گاهی پیش م یآید که در
صورت ت وافق شهرداری ،حتی نیاز به کسب رضایت
از همسایگان نیز الزم است .ولی غول فساد جلوی
همه این کارها را م یگیرد.
شهرداریها که با این ب یقان ونی روبرو بودهاند ،توسط
دولت ،قان ونی را تص ویب کردهاند تا پیمانکاران
متخلف را به علت این تخلفات به پرداخت
ج ریمه نقدی مجبور کنند .ولی مقدار این ج رایم
در مقابل سود ناشی از فروش به قدری ناچیز است
که ب رای متخلفان ،فروش این واحدهای مسک ونی،
علیرغم پرداخت ج ریمه ،سود هنگفتی به بار می
آورد .دریافت این ج رایم از این پیمانکاران نیز ب رای
شهرداریها به منبع درآمد خ وبی بدل شده است.
آنها به جای مالیات گرفتن از مالکان ،آنچنان
که در تمام جهان ب رای اداره شهرها الزم است ،از
ج ریم ههای نقدی مخارج خود را تامین م یکنند و
طبیعتا ب رای عملی شدن این وضعیت و نخشکیدن
این منبع درآمد بر این تخطی چشم م یپوشند و یا با
رشوهگیری امکانات این تخلفات را ف راهم م یآورند.
بدانیم که هر ساختمان عالوه بر آن که به مجوز
احداث بنا از سوی شهرداری نیاز دارد ،به گ واهی
پایان کار نیز نیازمند است.
گ واهی پایان کار ساختمان پس از تکمیل شدن
یک سازه ،صادر م یشود و چیزی شبیه به شناسنامه
ب رای ساختمان به حساب م یآید .باید دید در مورد
برج متروپل چه کسی این شناسنامهها را صادر کرده
است .نه پیمانکاران و نه شهرداریها و نه مسئوالن
امور عل یرغم آگاهی از این خط رات مهلک،
کوچکت رین گامی ب رای رفع آن ب رنم یدارند و
نظامی سست و در خطر ریزش ب رای حفظ منافع
مافیائی خ ویش خلق کردهاند .برجهای آبادان در
س راسر ای ران هستند .امکان ریزش آنها یک مسئله
زمانی است .باید دستهائی را که مانع از مجازات
سخت ب رای این پیمانکاران و حامیان آنها م یشود
قطع کرد.
باید در یک اقدام گسترده ،با شفافیت و قاطعانه به
این وضعیت وخیم که مانند بمب ساعتی در س راسر
ای ران عمل م یکند پایان داد .باید تمام ساختمانهای
غیرمجاز مورد بررسی ق رار گی رند و پیمانکاران
متخلف هم راه با حامیان آنها مجازات ش وند و
ش رایط ایمنی الزم را ب رای ساکنان این مساکن ایجاد
کرد .زمانی که ما این مقاله را م ینوشتیم قطاری در
جنوب آلمان از ریل خارج شد و حداقل  5نفر کشته
شدند .از زمان خصوصی سازی راهآهن آلمان این
چندمین فاجع های است که در این کشور در اثر
سوء مدی ریت و ...ادامه در صفحه 7
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صرفهج وئی جنایتکارانه رخ داده است .فروریختن
ساختمان در فلوریدا ،لندن ،پاریس امر جدیدی
نیستند .همین چند سال پیش بخشی از پل
ه وایی یک بزرگ راه خصوصی به طول  ۸۰متر
در منطقه جن وا در شمال ایتالیا به عمق  ۵۰متری
سقوط کرد و دستکم  ۳۵کشته و تعدادی زخمی
برجای گذاشت .علت ریزش این پلِ مهم و تجاری
میان ایتالیا و ف رانسه سوءاستفاده ،حیف و میل و
صرفهج وئی در نگهداری پل توسط سرمای هداران
خصوصی اعالم شد .ولی هیچ انسانی از این فاجعه
مسرور نم یشود.
ولی در میان اپوزیسیون ای ران و دشمنان مردم
ای ران وضع طور دیگری است .آنها ناراحت هستند
که چ را مردم بی شتری در فروریخت برج متروپل
کشته نشدهاند تا آنها بت وانند از آن ب رای مقاصد
ضدای رانی و خ رابکارانه خ ویش سوء استفاده کنند.
این ج ریانهای ضدانقالبی و وابسته به بیگانه تالش
کردند از مصائب مردم ،از آالم این ق ربانیان فساد
ب رای نیات شوم خود سوء استفاده کنند.
نظام حاکم بر میهن ما که س راپا فساد ،س راپا
خودسری و ب یقان ونی است ،آن چنان زمینه
نارضائی و نف رتی در میان مردم ف راهم آورده است
که هر واقعه و نارضائی جزئی به یک غلیان
اجتماعی بدل م یگردد .شوربختانه به علت فقدان
سازمانهای قدرتمند انقالبی که قادر باشند مبارزه
مردم را رهبری کرده ،از شورشکور جلوگرفته و
تدارک آینده ای ران انقالبی را با ب رنامهریزی ببینند،
گروههائی که معلوم نیست سرشان به کجا بند
است و از رادیو ای ران اینت رنشنال ،من و تو ،رادیو
فردا و زمانه ،بی بی سی ،اپوزیسیون خودفروخته
و ضدای رانی و ج ریانهای امنیتی بیگانه الهام
م یگی رند ،و حتی برخی از آنها خودشان را انقالبی
یریزند و با طرح شعارهای
جا م یزنند ،به میدان م 
انح رافی نظیر «دشمن ما همین جاست ،دروغ میگن
آم ریکاست» به حمایت از اس رائیل و آم ریکا دست
م یزنند تا آم ریکای جنایتکار را که در اثر تح ریم،
جنگ و تهدید همه حقوق ملی ای ران را نقض و
لگد مال کرده است ،دوست مردم ای ران جلوه دهند.
این گروههای «انقالبی» متحدان روحان یها،
ظ ریفها ،رفسنجان یها و همه آم ریکاپرستان و
تحقیرکنندگان ای رانی هستند .کسی که شعار
م یدهد «رضا شاه روحت شاد» یک نفر بی شتر
نیست ولی پژواک رسانهای دارد .او دلش ب رای
ق ربانیان آوار متروپل نسوخته است بلکه مردهپرستی
است که آرزوی آباد کردن گورستانهای زمان
رضا شاه و محمد رضا شاه را در ای ران دارد .دشمن
ای ران و دوست بیگانگان است .مردم ای ران باید در
مبارزه با حکام ای ران هم واره منافع ملی ای ران را در

نظر داشته باشند و به آلت دست مشتی ضدانقالبی
مزدور بدل نش وند .مردم ای ران نباید ف ریب رسانههای
بیگانه را بخورند که آرزوی نابودی ای ران را داشته و
آوار متروپل ب رایشان تنها یک فال نیک است .هر
تحول عمیق و بنیادی در ای ران باید با دست مردم
ای ران و برضد دسیس ههای امپ ریالیسم و صهی ونیسم
صورت پذیرد .کسی که آم ریکا و اس رائیل را تطهیر
م یکند ،آرزوی آواری سختتر بر سر مردم و
س راسر ای ران و نابودی ای ران را در سر دارد *.
قطعنامه شورای حکام ...دنباله از صفحه 8

همکاری با جامعه بین المللی جهت حفظ این
ت وافق که از اهمیتی راهبردی ب رای عدم اشاعه
هستهای برخوردار است ،ادامه دهد» و به این ت رتیب
در لفافه چنین تبلیغ م یکند که هدفش جلوگیری
از اشاعه بمب اتمی است که ای ران در پی اشاعه آن
است..ایسنا ادامه م یدهد« :اتحادیه اروپا از تمامی
کشورها م یخ واهد تا به حمایت از اج رای ت وافق در
راستای قطعنامه  2231شورای امنیت از سازمان ملل
حمایت کنند ».ولی خود اتحادیه اروپا حتی تا یک
سال بعد از پاره کردن برجام توسط رئی سجمهور
آم ریکا حاضر نشد در راستای قطعنامه  2231شورای
امنیت عمل کند و اکنون با توهین به خرد مردم
جهان و تق ویت شایعات و تبلیغات دشمنان مردم
ای ران و اصالحطلبان آم ریکائی ،چنین جلوه م یدهد
که این ای ران بوده است که برجام را زی رپا گذارده و
در راستای قطعنامه  2231عمل نکرده و نه آم ریکا و
اروپای «متمدن».
و یا م یآورد « :اتحادیه اروپا از تالشهای
دیپلماتیک شدید در کمیسیون مشترک برجام
و تماسهای نماینده عالی اتحادیه اروپا به عن وان
هماهنگکننده برجام با طرفین م ربوطه جهت
حصول بازگشت به برجام توسط ایاالت متحده
و ازسرگیری اج رای کامل برجام توسط ای ران و
آم ریکا حمایت م یکند» .نخست این که تروئیکا
همآهنگکننده نیست و نم یت واند پای خود را به
عن وان ناظر ب یطرف بیرون بکشد ،زی را تروئیکا عضو
برجام بوده آن را امضاء کرده و باید تعهد کند که
همه اعضای برجام به تعهدات خ ویش عمل کنند.
دوم اینکه تروئیکا باید به آم ریکا بگ وید که باید به
برجام برگردد و به تعهداتش عمل کند .مخاطب
اتحادیه اروپا م یبایست آم ریکا باشد ونه ای ران.لذا
بیان این مطلب که ترویکا «از طرفین م ربوطه جهت
حصول بازگشت به برجام ...و از سرگیری اج رای
کامل برجام...حمایت م یکند» حرف پوچی است
که م یخ واهد ای ران را مقصر جلوهدهد و نه آم ریکا
را .این قطعنامه تنها ب رای تب رئه آم ریکا تدوین شده و
هدفش ادامه تهدید و تح ریم ای ران است.

تمام ممالکی که به این قطعنامه ضدای رانی رای
دادند نه به این علت بود که از دروغهای آن ب یخبر
هستند و عقلشان کار نم یکند و یا از تحوالت
جهان ب یخب رند ،خی ر! ،دیگر چه کسی در جهان
وجود دارد که پاره کردن برجام توسط دونالد ت رامپ
را نادیده بگیرد و مانند اصالحطلبان آم ریکائی
در ای ران منکر واقعیت شود .همه این کشورها
م یدانستند که این قطعنامه دروغ است ،ولی آنها
حاض رند ب رای منافع خودشان صدبار دیگر هم به این
نم ونه قطعنامههای دروغ رای مثبت دهند .در عرصه
سیاست فقط زور و قدرت سخن اول را م یگ ویند.
اگر ای ران قدرتمند بماند ،زیر بار حرف زور نرود،
موشکهای خود را حفظ کرده آنها را تکامل
بخشد ،به نیروی نظامی خود تکیه کند تا از مرزهای
ای ران در مقابل تح ریم و تجاوز دشمن دفاع نماید،
آنوقت ای ران دارای احت رام خ واهد بود و این آراء
تغییر خ واهند کرد .با خودزنی ،خودتحقیری ،عجز
و البه ،تسلیم تبلیغات ضدای رانی مشتی وطنفروش
در رادیوهای بیگانه شدن ،کمر خم کردن در
مقابل س ونامی تبلیغاتی و جنگ روانی ارتجاع
امپ ریالیستی -صهی ونیستی ،نم یت وان از منافع ملی
ای ران دفاع کرد*.

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  191خرداد ۱۴۰1
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!

قطعنامه شورای حکام برای تبرئه آمریکا
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آوار فساد از آوار در
آبادان مهلکتر است

در آبادان همیشه ملتهب ساختمان برج
متروپل فروریخت و چند ده نفر از هموطنان
ما در زیر آوار به هالکت رسیدند .کدام
ای رانی میهندوست و بش ردوستی است که از
این واقعه متاثر نشده و اشک در چشمانش
حلقه نزده باشد.
ولی برخورد انتقادی و سازنده به این رخداد
از دو منظر صورت گرفت که مسئله آبادان
را به کلی سیاسی کرد و ما به ماهیت این
دو نظرگاه برخورد م یکنیم .یکی از نظر
کسانی که به کشورشان عالقمند هستند و
ب رای س ربلندی ای ران مبارزه م یکنند و دیگر
از جانب دشمنان ای ران ،خودتحقی ران ضد
انقالب «انقالبی» ،مزدوران و بیگانهپرستان و
بلندگ ویان بیگانه.
دلیل ریزش برج متروپل ،بزرگت رین ساختمان
اداری -تجاری آبادان از نظر کارشناسان،
معماران و حتی عل یرغم هشدارهای مکرر
سازمانی به نام نظام مهندسی ب رای توقف
بنای برج و مجاز نبودن افزایش سه طبقه
اضافی به آن ،همان دزدی در مصالح
ساختمانی ،زی رپا گذاردن مجوزهای قان ونی،
رشوهخ واری ،تخلف ،ب یتوجهی ،فقدان
مسئ ولیت ،عدم پاسخگ وئی به مردم و نظایر
آنها است .مسئ ولیت این امر تنها ناشی از
یک خطای انسانی نیست ،ممکن است هر
شخصی ،حتی ...ادامه در صفحه 6

مطبوعات جهان خبر دادند که در تاریخ  8خرداد  ۱۴۰۱ب رابر  ۸ژوئن  ۲۰۲۲شورای حکام آژانس
بی نالمللی انرژی اتمی به قطعنامه انتقادی علیه ای ران رای داده است .دول روسیه و چین با رای مخالف
خود این قطعنامه را رد کردند و هندوستان ،پاکستان و لیبی نیز به آن رای ممتنع دادند .تعداد اعضاء
این شورا  35عضو است که  30نفر از آنها با فشار آم ریکا به این قطعنامه رای مثبت دادند .یعنی حدود
نصف جمعیت جهان این زورگ وئی آژانس بی نالمللی انرژی هستهای را مورد تائید ق رار ندادهاند.آقای
رافائل گروسی دبیرکل آژانس بی نالمللی انرژی هستهای تنها ماموریت نظارت بر تاسیسات هستهای
و ظاه را آنهم فقط تاسیسات هستهای ای ران را دارد .آم ریکا ،روسیه ،انگلستان ،ف رانسه ،هندوستان،
پاکستان ،کره شمالی و مه متر از همه اس رائیل ،ایشان را به تاسیاست هستهای خود اساسا راه نم یدهند
انگار که این آقا و سازمان جهانی انرژی هستهای را ب رای ای ران ساختهاند .وظایف ایشان روشن است و
حق نظارتشان تنها جنبه فنی دارد و نه سیاسی .ولی این آقا به خودش حق م یدهد اظهار نظر سیاسی
نیز بکند و ِ
پای درد دل و رهنمودهای رژیم صهی ونیستی اس رائیل هم بنشیند و از آنها ب رای مبارزه با
منافع ملی ای ران رهنمود بگیرد .آژانس بی نالمللی انرژی هستهای پایش را از گلیمش ف راتر م ینهد.
آنها به آزادی علم تجاوز م یکنند ،اساتید دانشگاه و دانشمندان ای ران را بازج وئی م ینمایند و از
پژوهشهای دانشج ویان رسما جلوگیری م ینمایند.
آنها اس رار ای ران را به اس رائیل م یدهند و دسیسه م یچینند و تمام سخن ران یهای خالف واقع ایشان
فاقد ارزش و اعتبار بوده و در دشمنی با منافع ملی و حق حاکمیت ای ران است .دولتهای سابق ای ران
تاکنون با این خیانتکاران همکاری تنگاتنگ داشتهاند و باید محاکمه ش وند.ادعانامه مملو از دروغ
گروه  3چند هدف را دنبال م یکند .نخست این که ای ران را مسئول برهم خوردن برجام جلوه دهد و نه
آم ریکا ،دیگر این که وانمود کنند اروپا به تمام تعهدات خ ویش عمل کرده است و این ای ران بوده است
که به تعهداتش عمل نم یکند و باالخره الپوشانی کردن واقعت پاره کردن برجام از جانب آم ریکا و
ادعای این که گ ویا این ای ران است که مانع پیشرفت برجام بوده و این ای ران است که باید به برجام باز
گردد و نه آم ریکا .البته دروغهای دیگری هم که فقط ب رای ف ریب افکار عمومی درنظر گرفته شده اند
در این کارزار تبلیغاتی نقش به سزایی ایفا م یکنند .از جمله اینکه گ ویا عدم بازگشت ای ران به برجام
صلح جهانی را به خطر م یاندازد زی را غن یسازی اورانیوم در ای ران به ساختن بمب اتمی منجر م یشود
که آژانس جهانی انرژی اتمی نگ ران آن است .گ ویا مهی بت رین سالح جهان بمب اتمی موهومی ای ران
است .در عین حال آژانس از این که ای ران به درستی از انجام پروتکل استعماری و خیانتکارانه الحاقی
س رباز زده است ،ناراحت است زی را نظارت سازمان جاسوسی موساد مشکلتر م یشود .امضاء پروتکل
الحاقی خیانت حسن روحانی بود که حق حاکمیت ای ران را دودستی تقدیم آم ریکا و اس رائیل نمود.
اکنون آم ریکای قلدر با توجه به ش رایط جدید ،به عن وان طلبکار به ای ران حمله م یکند تا زمینه را ب رای
ادامه تح ریم نیروهای دفاعی و نظامی ای ران و تضعیف آنها زمینه را ب رای تجاوز و تصرف ای ران سهلتر
گرداند .ولی اوضاع جهان تغییر کرده و تحوالت جهان به ضرر آم ریکا و جناح غرب است و هرگز
نباید تسلیم این غارتگ ران و استیالج ویان گردید.
خبرگزاری ایسنا در این زمینه نوشت« :اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی با ق رائت بیانی ههایی در جلسه
شورای حکام آژانس بی نالمللی انرژی اتمی خ واستار همکاری کامل ای ران با آژانس اتمی شد» .ولی
این حقیقت همه دانسته است که این آم ریکا و همدستانش بودند که از برجام خارج شده ،به همکاری
نپرداخته و حتی بعد از این که ای ران به صورت حقی رانه در زمان آقای حسن روحانی یک سال تمام
بعد از نقض برجام به آن وفادار ماند ،این زورگ ویان حاضر به همکاری با ای ران نشدند و اکنون عکس
واقعیت را جلوه م یدهند.ایسنا اضافه کرد« :اتحادیه اروپا بر تعهد راسخ و حمایت خود نسبت به
اج رای کامل و م وثر برجام تاکید م یکند» .بر این دروغ چه م یشود نوشت؟ اتحادیه اروپا تمام تعهدات
خ ویش را در مورد برجام زی رپا گذارد ،به تح ری مهای ای ران ادامه داد و با مانور و حیلهگری مدعی شد
در صدد اخت راع سازوکاری است تا بت واند سلطه دالر ب رای مبادالت تجاری با ای ران را دور زند که همه
آنها دروغ بود و حال این همه نقض تعهدات را «تعهد راسخ و حمایت خود نسبت به اج رای کامل
یزند.آنها ادامه م یدهند :تروئیکای اروپا «مصمم است تا به...ادامه در صفحه 7
و م وثر برجام» جا م 

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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