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نسل جوان با حافظه
تاریخی یک ملت
رویدادهای اخیر ای ران باید از جانب نیروهای
ملی و انقالبی ،از جانب کم ونیس تها ،از
جانب همه کسانی که به ای ران و ه ویت ملی
خ ویش فخر م یفروشند بطور هم هجانبه
مورد بررسی ،آن هم از زوایای گ وناگون
ق رار گیرد .بدون این بررس یهای علمی و
واقعبینانه نم یشود به عمق فاجعه پ یبرد
و درک کرد که چ را این جنبش اعت راضی
محقانه به آشوب ،تخ ریب ،آدمکشی متقابل
و دامن زدن به نفرت ملی بدل شد و موجبات
شادی دشمنان میهن ما ای ران و صهی ونیسم
جهانی را ف راهم آورد.
در این زمینه باید به عقب برگردیم و به
حافظه تاریخی مردم ای ران که نسل به نسل
و سینه به سینه منتقل م یشود ارجاع دهیم.
شاهدان این اعت راضات پرخش ونت و شورش
کور برآنند که شرکت کنندگان حدود 25
سال سن متوسط دارند و به «دهه هشتادی»
معروف شدهاند .آنها بسیاری از رخدادها را
به ب یتج ربگی این نسل نسبت م یدهند که
این انتساب فقط تا حدودی و بطور نسبی
صحت دارد.
ولی در حافظه مردم ای ران که به فرزندانشان
روزانه منتقل م یشود و این با فرهنگ و تمدن
هر ملت و با تاریخ آن خ ویشاوندی دارد و با
اطمینان م یت وان از تاثی رات دیالکتیک تاریخ
در این زمینه نام برد ،این تج ربه ،تج ربه 25
سالگان نیست تج ربه هفت هزار سالگان
است.
وقتی انقالب عظیم ای ران که از چهار
انقالب بزرگ تاریخ بش ریت  1و بزرگت رین
انقالب تاریخ بش ریت از نظر ک ّم ی است به
وقوع پیوست ،این انقالب در خدمت رهائی
ای ران از دست امپ ریالیسم جهانی به رهبری
امپ ریالیسم آم ریکا و متحدان اروپائ یاش
بود .این انقالب به نفوذ آشکار و حضور
صهی ونیسم...ادامه در صفحه 2

نگاهی به رویدادهای ایران از منظر
جغرافیای سیاسی و گردش به شرق

ما در طی همین شماره توفان در پی رامون تحوالت امور داخلی ای ران و این که در حال حاضر چه
تضادهائی جاری هستند و چه ع واقبی ب رای مردم کشور ما دارند ،سخن راندیم .ولی ب رای آگاهی
عمومی الزم است که اوضاع ای ران را در پ رتو تحوالت جهانی ،ساختن جاده اب ریشم و چندقطبی شدن
جهان نیز مورد ارزیابی ق رار دهیم و نه فقط در پ رتو بود و نبود حجاب و یا دسیس ههای صهی ونیستی-
امپ ریالیستی ،نمایشات ساختگی اعت راضی و مهندسی شدهی سازمانهای امنیتی آم ریکا ،س وئد،
آلمان ،ف رانسه ،کانادا ،است رالیا و حتی ای رانیان احساساتی ،به حق خشمگین و یا ف ریبخورده و بسیاری
مزدور شناختهشده که ع ریانی و دریدگی و هرزگی خ ویش را به زنان ای ران نسبت م یدهند که ذرهای
خ ویشاوندی فرهنگی با این بازیگ ران حرفهای ندارند .آنها بقایشان به دکانهای سیاسی دو نبشی
است که در غرب ب رای دریافت کم کهای «ب یشائبه» غرب «دموک رات» و حامی «حقوق بشر» درست
کردهاند .برهنه شدن آنها سرمایه زندگ یشان در غرب است .ب رای آنها مهسا امینی بهانه است ،نابودی
ای ران نشانه است.
جالب است همه رهب ران جهان غرب بطور ب یسابقه و در یک ُک ر دستجمعی از ج وبایدن ،مکرون،
ش ولتس ،لیز ت راس ،جاستین ترودو ،خانم آندرسون ،آنت ونی آلبانیزی و مسئوالن امنیتی و سخنگ ویان
آنها همه با هم دل واپس حقوق خانم مهسا امینی شدهاند .همه آنها مخالف حجاب اسالم یاند.
شارل یابدو هم در این ُ
ک ر دستجمعی شرکت فعال دارد .نش ری ه مشهوری ...ادامه در صفحه 2

خشونت ما و خشونت آنها

جنسیت خشونتها
خشم انباشته مردم سر باز کرده است ،زی را پاسخگ وئی در مورد خ واستههای تلنبار شده آنها در طی
این  43سال موجود نیست .رژیم سرمای هداری جمهوری اسالمی با باد در غبغب طوری رفتار م یکند و
رجز م یخ واند که گروه ما حکومت را در دست گرفته و از مزایای آن تا روز قیامت برخوردار م یشود
و آن را در اختیار خ ویشاوندان خ ونی خود ق رار م یدهد تا چشمتان کور شود و این ما هستیم که
مالک این سرزمین پهناور بوده و گور پدر سایر مردم این سرزمین .ب هزعم آنها کسانی هم که با این
روش توزیع و غارت مخالفند م یت وانند خاک ای ران را ترک کنند .آنها خودشان را نگهدار و حافظ
ای ران و  85میلیون مردم این کشور نم یدانند ،مدافع منافع قشر و گروه خاص خود در مقابل مردم ای ران
م یدانند .آنها خود را صاحب ای ران و مالکان این کشور م یدانند .س رنوشت میلیونها ای رانی ب رایشان
مطرح نیست و بر اساس این تفکر با گردنکلفتی و قلدری ،با شاخ و شانه کشیدن در مقابل مردم
که ب رایشان ارزشی قایل نبوده و اتباع این کشور نم یدانند ق رار گرفته و هنوز هم نفهمیدهاند که ملت
ای ران گردنشکن است .گردن شاه را شکست گردن شیخ را هم خ واهد شکست .این گروهِ «خودی»ها،
ای ران را به «ما» و «شما» بدل کرده و در کنار ای رانیان خودفروخته و دشمنان این کشور به نفرت ملی
یزند .ت رازنامه فعالیت  43ساله این حکومت ق راردادن دوبخش جامعه که به خون هم تشنهاند
دامن م 
در مقابل هم است .حکومت در سوریه بر ضد داعش م یجنگد ولی در درون ای ران ش رایط رشد داعش
را ...ادامه در صفحه 4

خشم انباشته سر باز کرد
خانم مهسا امینی این فرزند ای ران ،ه ممیهن عزیز ما ،در بازداشتگاه «وزرا» در اثر ضرب و شتم ماموران
جمهوری اسالمی جان داد و کشوری را داغدار کرد« .گشت ارتجاعی ارشاد» وی را فقط ب رای گرفتن
زهر چشم از مردم ،بدون هیچ دلیل قانعکننده با توهین و تحقیر در مقابل چشم ب رادرش دستگیر کرد
و جنازهاش را به خان وادهاش تح ویل داد .طبیعتا مسئ ولیت این قتل به گردن مسئوالن «گشت ارشاد»
است که باید مجازات ش وند و هر چه حاکمیت در ای ران از این امر طفره رود و بهانهت راشی نماید
تا این پدیده منفور را در کنف حمایت خ ویش بگیرد ،مسئ ولیت این قتل به گردن خود جمهوری
سرمای هداری جمهوری اسالمی م یافتد و باید پاسخگو باشد .حکومتی که شکستن ساختار «گشت
ارشاد» را که مورد نفرت عمومی اعم از مسلمان ،غیرمسلمان ،متعصب مذهبی ،ب یدین ،محجبه و
ب یحجاب است ب رنم یتابد آنوقت باید ساختارشکنی را ب رای تمامیت نظام به جان بخرد.
این نخستین بار نیست که زنان کشور ما در چنگال «گشت ارشاد» و گشتهای نظیر آن در گذشته به
قتل رسیدند و مسلما ب رای آخ رین بار نیز نخ واهد بود .ولی این بار جرقهای که از این قتل تکاندهنده
برخاست به خرمن خشم مردم نشست و لهیب آتش نفرت مردم را ب رافروخت.
هزاران نفر خودجوش به خیابانها ب رای اعت راض آمدند و به ع واقب و نتایج کار خود نیز نیاندیشیدند
و این در عین اینکه قابل فهم و محقانه است به علت خودروئی و فقدان رهب ریت با شکست روبرو
خ واهد شد و به نتیجه نخ واهد رسید .ما البته نم یت وانیم مردم خشمگین را سرزنش کنیم که به چه
خاطر به ندای وجدان انسانی خ ویش پاسخ مثبت دادهاند و خ واهان ...ادامه در صفحه 5

به حزب کار ایران (توفان) ،حزب طبقه کارگر ایران بپیوندید
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در ای ران پایان داد و استقالل ای ران را از نظر
سیاسی تامین نمود .مردم ای ران خ واهان
س رنگ ونی رژیم محمدرضا شاه بودند نه از آن
جهت که اسالمی نبود بلکه از آن جهت که
ای ران را النه جاسوسی و حضور  50هزار مستشار
آم ریکائی کرده بود که دارای مص ونیت قضائی
بوده و ای ران را وادار کرده بودند که این ق رارداد
ننگین کاپیتوالسیون را امضاء کند .مردم خ واهان

برچیدن دربار پهلوی و غارت سرمای هداران خارجی
از منابع ملی کشور بودند .مردم خ واهان آن بودند
که دزدها به دست عدالت سپرده ش وند و زندانیان
سیاسی آزاد ش وند ،آزادی احزاب و اتحادی ههای
کارگری و صنفی همه طبقات و اقشار جامعه که
ضد ارتجاع پهلوی بودند به رسمیت شناخته شود،
امری که روحانیت به رهبری آقای خمینی که سابقه
طوالنی مبارزه بر ضد رژیم شاه را داشت پذیرفته
شده بود .مضمون انقالب ای ران مضمون مذهبی نبود
مضمون ملی و سیاسی بود که باید ب رای همه مردم
ای ران و ب رای س ربلندی کشور ما ای ران م یبود .در بدو
انقالب اساسا از «انقالب اسالمی» صحبت نم یشد
به ویژه آن که در آغاز آن نیروهای مترقی و انقالبی
با حضور  50هزار نفری خود در نمایشات اعت راضی
پرچمدار این حرکت بودند.روحانیت که از روی ریا
و بر اساس منافع طبقات یاش به مردم دروغ م یگفت
و مردم متحد که به زبان ریای روحانیت اعتماد کرده
بودند به این توهم دچار بودند که افزدون صفت
اسالمی به انقالب مردم ای ران در اهداف انقالب که
مردم ب رای تحقق آن جان داده بودند چندان اهمیتی
ندارد و این بزرگت رین خطای است راتژیک بود که آن را
باز باید به پای رژیم منفور پهلوی نوشت که به جز
به روحانیت به نیروهای ملی و مترقی و کم ونیست
اجازه فعالیت سیاسی نم یداد تا به نیروئی ورزیده در
مقابل انح رافات تاریخی بدل ش وند.جنگی تحمیلی
بر ضد ای ران از طرف ارتجاع جهانی که به بسیج
تودههای مردم منجر شد تا از وطنشان دفاع کنند
زمینه سرکوب و تق ویت روحانیت در حکومت را
بی شتر ف راهم کرد .هنر ب ینظیر آقای خمینی و
ه منظ رانش که با تکیه به نیروی عظیم ملت ای ران بر
سر کار آمد ،در این بود که ت وانست در عرض مدت
چند سال از درجه محب وبیت نود درصدی خود چنان
بکاهد که بعد از فوت وی ،رژیم جمهوری اسالمی
آغاز به فروپاشی کرد .وضعیت تشنج و نف رتی که
اکنون بعد از  43سال در ای ران مستقر است از تمام
دوران  53ساله حکومت پهلویها بی شتر است.این
نکات را ب رای یادآوری آن بخش از یاران حاکمیت
نوشتیم که از «انقالب اسالمی» که گ ویا خ واست
مردم ای ران بوده و ای ران باید اسالمی بماند ،سخن
م یگ ویند و ف راموش کردهاند و یا م یکنند که
حاکمیت ای ران همان قانون اساسی انقالب اسالمی
را نیز در خدمت بانک جهانی و صندوق بی نالمللی
پول و غارتگ ران ام وال عمومی تغییر داد و گام در
راه گذشته برداشت .روشن است که همین قانون
اساسی کن ونی که با چاشنی «مصالح و منافع اسالم»
در معرض خطر سقوط روزانه اقتدار و اعتبارش ق رار
دارد ،همان دستآورد انقالب مردم ای ران نیست و نبود.
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وقتی شما با این عده برخورد م یکنید که در مقابل
استدالالت متقن و مستحکم شما پاسخی ندارند
به شما م یگ ویند که «ما انقالب کردیم و اسالم را
حاکم نمودیم و شما هم اگر زورتان رسید و انقالب
کردید نظر خود را حاکم گردانید» .این تفکر
ارتجاعی خود را غیر ای رانی دانسته و ای ران و مردم
آن را نه وطن و نه ه ممیهن خود م یشناسد .این
تفکر ای رانی از وحدت ملی ،ه ویت ملی ،تمامیت
ارضی و حقوق قان ونی مردم ای ران حرکت نم یکند
که تمام احاد این ملت در این کشور تاریخی دارای
حقوق واحد هستند .وی ای ران را غنیمتی م یداند که
تصاحب کرده و ثروت این کشور متعلق به وی و
وابستگان به وی است و باید بین خودیها تقسیم
شود .این عده مردم ای ران را به «امت و ملت» ،به
«مومن و کافر» ،به «خودی و غیرخودی» تقسیم
کردند و امروز که «غیرخودی«ها و «کفار» و «ملت»
ای ران از آنها بی شتر شدهاند و به آمال انقالب باز
م یگردند و بساط غارت آنها را تهدید م یکنند
س راسیمه گشتهاند.باز به عقب باز گردیم .در فردای
انقالب مبارزه بر ضد ایده «جمهوری» و «حکومت
اسالمی» که مغایر جمهوریت مردم است آغاز شد.
این استخ وان الی زخم انقالب تا به امروز باقی است.
در فردای انقالب مالهای متحجر اعالم کردند نام
«خلیج فارس» را باید به «خلیج اسالمی» تغییر داد.
پرچم س هرنگ ای ران را به رنگ سبز درآورد .سرود
«ای ای ران» را ممنوع کردند و به جای آن خزعبالتی
به نام «انجز انجزوعده »2سردادند .ورزش ممنوع
شد به جز اسبس واری و شمشی ربازی ،دروس
دانشگاه تغییر کرد و باید افسانه آف رینش آدم و ح وا
تدریس م یشد .بازی سنتی شط رنج ممنوع گردید،
در کوچ هها از زن و مرد قباله ازدواج م یخ واستند،
دست مردان آستین ک وتاه را رنگ م یکردند ،زنان
«بدحجاب» را مورد ضرب و شتم و توهین ق رار
م یدادند ،ف وتبال و چهارشنبه سوری قدغن بودند،
موسیقی ممنوع بود ،زنان حق آواز خ وانی نداشتند
و ...خنجر ذولفقاری که روحانیت حاکم بر ضد
ه ویت ای رانی ،ملت ای ران ،دستآوردهای ای ران ،تاریخ
ای ران ،فرهنگ ای ران و ...از نیام برآورده بود بر فرق
خودش فرود آمد« .سرود ای ای ران» در همه جا
خ وانده و امروزه ن واخته م یشود .رژیم در مقابل فشار
و مقاومت مردم از تمام این زیادهطلب یهای بیگانه با
ای رانیت عقب نشست و با هر گام اعتبار بی شتری
از دست داد .و همین سیاست ش رایط نفوذ دشمنان
ای ران و ف ریب مردم سادهدل و ای راندوست را ف راهم
آورد .حاکمیت ف راموش کرد که ای ران حداقل 2500
سال قدمت مکتوب تاریخی دارد و امپ راتوری ای ران
نخستین دولت جهان و مملو از تجارب دولتمداری
و کشورداری در جهان بوده و مرحله مهم در تکامل
جامعه بشری است .حاکمیت نفهمید که رژیم
جمهوری اسالمی مانند همه رژی مهای تاکن ونی
رفتنی ولی ای ران با س ربلندی ماندنی است .آنها مردم
ای ران را در مقابل هم ق رار دادند و بر پای درخت
دشمنی آب پاشیدند و این سیاست «ما و شما» را تا
به امروز ادامه م یدهند و شگفتزده هستند که چ را
برخورد مردم در کف خیابان با آنها چنین مملو از
نفرت ،بدون تعقل و خش مآگین است .شما که این

مردم را از روز نخست از آن خود نم یدانستید و بذر
نفرت آن را کاشتید ،حال باید طوفان همان نفرت
را درو کنید .این وضع متاسفانه به قیمت نابودی
یک طرف و سوری های شدن ای ران تمام م یشود.
حاکمیت ای ران ظاه را فقط با زور به عقب رانده
م یشود و مردم این زور را از همان فردای انقالب به
کار بردند و م یبینیم که از تفکر بیمارگ ونه در بدو
انقالب که م یخ واست پای اسبان نر شل وار بپوشاند،
چیزی باقی نمانده و مردم دستآوردهای بزرگی به
دست آوردهاند .زنانی که به صورت میلی ونی در
انقالب شرکت کردند را نم یشود مجددا به پستوی
خانهها فرستاد .آنها خ واهان حقوق خود هستند و
این خ واستهای منطقی همان حافظه تاریخی
ملت ماست که در نس لهای ج وانان رشد م یکند
و ادامه م ییابد .باید هشیار بود که این تحول مترقی
در دست عمال بیگانه ،فرقه ارتجاعی و جاسوس
رجوی ،پیروان رژیم منفور پهلوی و ای ران ستی زان
مزدور و کمین گرفته در داخل و خارج ای ران به
کج راه کشانده نشود .س رنگ ونی رژیم جمهوری
سرمای هداری اسالمی باید با دست مردم ای ران برضد
صهی ونیسم ،امپ ریالیسم و ب رای حفظ تمامیت
ارضی و حق حاکمیت ملی ای ران صورت گیرد.
در این مبارزه باید با دشمنان ای ران ،تروریس تها،
آشوبطلبان ،خ رابکارها عمال نفوذی ای ران ستی زان
و تجزی هطلبان مرزبندی روشنی داشت .این عده
ماهیتا در کنار ارتجاع جهانی هستند و نه در کنار
مردم ای ران*.
-1انقالب کبیر بورژوائی ف رانسه،انقالب کبیر
سوسیالیستی اکتبر روسیه و انقالب کبیر دموک راتیک
ن وین اکتبر چین وس رانجام انقالب شکوهمند بهمن 1357
..."-2ال اله ال اله ال اله اال اهلل /ال اله ال اله ال اله اال اهلل/
وحده وحده وحده وحده /انجز انجز انجز وعده /نصر
نصر نصر عبده /الش ریک الش ریک الش ریک له /انجز
وعده و نصر عبده /انجز وعده ونصر عبده"...
نگاهی به رویدادهای  ...دنباله از صفحه 1

در غرب استعماری نیست که در دروغپردازی با
رقیبش مسابقه نگذاشته باشد .همان جنایتکارانی
که میلیونها زن و بچه یمنی ،فلسطینی ،ع راقی،
لیبیائی ،افغانستانی را به قتل رساندند ،به یکباره
نگ ران س رنوشت خانم مهسا امینی که از خلق
ُک رد بوده و به مردم فارس تعلق نداشته ،شدهاند.
این ای رانیانی که به چهره این جانیان و بازیگ ران
ریاکار ،نقاب حقوق بشر م یکشند و خود را به
خرفتی م یزنند و مسایل بقاء ای ران ،حق حاکمیت
ملی ،تمامیت ارضی ،آینده ای ران را در پای مسایل
فرعی ق ربانی م یکنند یا از نظر سیاسی کور و
کودن هستند و یا مزدوران با سابقه و کارکشته در
جنگ هیب ریدی به حساب م یآیند که نقش معینی
را ب رای ایفاء در این صحنهها به عهده گرفتهاند .کجا
یم ارتجاع
بودند این اوباشان جهانی ،وقتی در اثر تح ر ِ
جهانی صدها زن ای رانی جان دادند و م یدهند.
اعت راضاتی که با ...ادامه در صفحه 3
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نقض حقوق قان ونی ای ران در جهان صورت پذیرد ،فقط
مکمل نابودی ای ران و حق حاکمیت ملی ای ران و تائید
تح ریم و تجاوز به ای ران است که به کوری چشم دشمنان
ای ران با فضاحت به ورشکستی کامل م یکشد و کشیده
است.از نظر درک علمی از پدیده های اجتماعی باید از
عام به خاص حرکت کرد ،باید از کل به جزء رسید ،باید
کالن را مد نظر ق رار داد تا در ارزیابی از حرکتهای
اجتماعی دچار خطا نشد .عام تعمیم نقاط مشترک خاص
است که جنبه عمومی ایجاد کرده و در عمل هم واره به
صورت قطبنما در اختیار فرد در تحلی لها ق رار م یگیرد.
در پ رتو عام باید به خاص ارزشگذاری کرد .این است که
باید وضعیت ای ران را در عرصه جهانی و نقشی را که این
کشور ایفاء م یکند مد نظر ق رار داد .زی را جهت تحوالت
آتی جهان ،رشد و سمت و سوی حرکت تضادها را این
اوضاع کالن و قانونمندی عام تعیین م یکند و نه مسایل
جزئی و فرعی.این دیگر یک حقیقت انکار ناپذیر است
که جهانی که ما در آن زندگی م یکنیم به سمتی م یرود
که یوغ جهان تک قطبی را که یوغ آدمکشان،
استعمارگ ران ،آدمخ واران جهانی به رهبری امپ ریالیسم
آم ریکا و همدستان غ ربی و صهی ونیست آنها است به
یاری تغییر تناسب ق وای جهانی به دور افکند و نظم
تحمیلی بعد از جنگ جهانی دوم را به گور بسپارد .ف رار
مفتضحانه آم ریکا از افغانستان و تح ریکاتش در اقصی
نقاط جهان از آم ریکای التین گرفته تا خاورمیانه ،دریای
چین و اقیانوس آرام ناشی از دست و پا زدنهای عف ریتی
است که در حال از دست دادن ت وانائ یها و
خونمکیدنهای خ ویش است .ممالک جهان حاضر
نیستند به زیر بار تسلط کاغذ پارهای به نام دالر بروند و
زمام اختیار زندگی خ ویش را در دست آم ریکا ق رار دهند.
هم اکنون آم ریکا با شعلهور کردن جنگ در اوک راین،
کودتا در این کشور ،روی کار آوردن نازیها ،کشتار
روستباران و کشیدن پای اروپائیان به این باتالق ،اقتصاد
اروپا را به نابودی کشانده و با تخ ریب در خط انتقال گاز
روسیه به اروپا ب رای دوران مدیدی اروپا را فاقد حاملهال
انرژی نموده و به گاز مایع و گ رانقیمت آم ریکا وابسته
کرده است .اروپا به دامن ورشکستگی سقوط م یکند و
اکنون سرمای ههایش به سمت آم ریکا س رازیر شدهاند.
کارخانهها ب رای این که ورشکسته نش وند باید به آم ریکا
نقل مکان دهند .این در حالی است که روسیه از زی ربار
دیکته و قلدری آم ریکا قد راست کرده ،جلوی پیشرفت و
دسیسه ناتو را ب رای وقوع یک جنگ هستهای گرفته و
اقتصاد خ ویش را از قید دالر تسلیحاتی رها کرده است.
ض ربه کاری که روسیه به دالر زده است از جانب چین،
هندوستان و ای ران و بسیاری ممالک که به معامالت
تهاتری دست زدهاند ،تق ویت م یشود .دیگر دالر ارز
مبادله معادل جهانی نیست و ماهیت کاغذ پاره بودن آن
بی شتر برمال م یگردد.تحوالت جهان نشان م یدهد که
حرکت تضادها به سمتی است که جهان تک قطبیِ
تحمیلی و مملو از خون و جنایت جایش را به جهانی
چندقطبی و نسبتا عادالنه م یدهد .در این ساختار ن وین
جهانی بسیاری از ممالک از شخصیت مستقل سیاسی و
حقوق برخوردار بوده و نباید از ترس دسیسه و توطئه و
تجاوز آم ریکا و ناتو از تامین منافع ملی کشور خود
صرفنظر کنند .برآم ِد کشورهای «جهان سوم» که
اکث ریت مردم جهان را در برم یگیرد در امر محکومیت
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تح ریم روسیه توسط غرب نشان داد که این تحول تا به
چه حد قدرتمند بوده و قابل توقف نیست .دولت چین
یکی از قدرتهای بزرگ جهانی که در واقع به بزرگت رین
قدرت اقتصادی جهانی تبدیل م یشود به کارخانه ت ولید
جهان بدل شده است و با ایجاد اتحادیه «ب ریکس» در
آسیا ،آف ریقا و آم ریکای التین با قدرتی روزافزون ب رای
مبارزه با تسلط دالر در جهان پیش م یرود .دزدیدن ام وال
کشورهای فقیر که ذخایر دالری بوده و در بانکهای
کشورهای غ ربی ذخیره شدهاند ،از جمله ونزوئال ،روسیه،
ای ران ،لیبی ،ع راق ،افغانستان و نظایر آنها به همه نشان داد
که مشتی راهزن جهانی که خود را «جامعه جهانی» و یا
«جامعه متمدن» م یخ وانند به راهزنی اشتغال دارند و
دست رنج ممالک جهان را با قلدری چپاول م ینمایند .این
حقیقت به آن چنان ب یاعتمادی در جهان دامن زده که
همه م یدانند سازمان ملل متحد و دبیرکلش تنها آلت
دست آم ریکا بوده و قادر نیستند از حقوق ملتها و
کشورها حمایت کنند و بر این نقض حقوق ملل نقطه
پایانی بگذارند .این است که این سوءظن نسبت به غرب
و متحدانشان سرعت رویآوری کشورها و افکار عمومی
جهان را به سمت شرق افزایش داده است .در این تحوالت
ای ران نقش بسیار مهم و راهبردی ایفاء م یکند .حضور
ای ران در اتحادیه شانگهای و عض ویت در آن ،یکی از
ابزارهائی است که محاصره ضدبشری اقتصادی آم ریکا را
درهم م یشکند و نفوذ اقتصادی و سیاسی ای ران را در
شرق و به ویژه آسیای میانه با توجه به پی شزمینه تمدنی
ملتهای این منطقه افزایش م یدهد .ای ران به عن وان «پل
پیروزی» میان اقیانوس هند و آسیای میانه و روسی هی
تح ری مشده ق رار گرفته و تمام دسیسه ضدبشری تح ریم
غرب را با نقش تاریخی خود ب یاثر کرده است .ای ران با
تج ربه گ رانبهای خ ویش در دوران تح ریم و شکست آن،
مترصد انتقال این تجارب به روسیه تح ری مشده بوده و به
بسیاری از بازارهای روسیه دست یافته که ب رای آینده
اقتصادی ای ران و دوستی با ملت همسایه ما از اهمیت دو
چندان تاریخی برخوردار است .ای ران که تا دیروز خوراک
استعمار غرب بود و آنها در س یصد سال اخیر کشور ما
را صحنه تاخت و تاز خود کرده و حکام ب یعرضه و
خودفروش را وسیله سرکوب مردم کشور ما ق رار داده
بودند ،حال باید گور خود را از ای ران بکنند .تالش ای ران
ب رای به دور انداختن یوغ استعمار غرب که در ای ران حمام
خون و جنایت به پا کرده و انبوهی از ق راردادهای
استعماری اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و قضائی به ای ران
تحمیل کرده بودند و حتی م رتب به نقض عهد مشغول
بوده و با راهزنی و دزدی منافع ملی ای ران را بر باد م یدادند،
به این سادگی نیست .روشن است که در ای ران اکنون اراده
مبارزه با غرب و حفظ استقالل و تمامیت ارضی ای ران
وجود دارد .ولی اجی ران نقابدار و ب ینقاب غرب که حتی
در دستگاه حاکمه ای ران از نفوذ تاریخی برخوردار بوده و
از همان زمان انقالب با حمایت سازمانهای جاسوسی
غرب در دستگاه حاکمیت جا خوش کردهاند ،دست
بردارد نبوده و م رتب به تخ ریب مشغ ولند .آنها از امکانات
مالی ،رسانهای به ویژه مطبوعات خودفروخته و خب رنگاران
اجیر ،روشنفک ران نوکرصفت و دروغپردازان حرفهای در
داخل ای ران برخوردارند که م رتب به سیاستهای میدانی
ای ران در منطقه ،با تق ویت ق وای نظامی ای ران ،با مبارزه ب رای
تامین استقالل سیاسی و حتی اقتصادی ای ران مخالفند.
آنها نوکری غرب را ترجیح م یدهند و آرزوی زمان
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سلطنت پهلوی را دارند و دهها سال مغزهای تهی آنان از
تبلیغات ه ولیوودی انباشته گشته و کعبه آمال آنها در
دشمنی با  85میلیون ای رانی ،در ف رنگ است .این دشمنان
ای ران در جبهه مج ریان سیاستهای ضدکارگری ن ولیب رالی
و شاگردان مکتب اندیشمندان شیکاگو ب رای ایجاد هر
فتنه و آشوب در ای ران آمادهاند .ارباب آنها ملت ای ران
نیست ،آقایان ج وبایدن و نتانیاهو هستند .این است که
وقتی دهان آلوده و متعفن خ ویش را باز م یکنند ،تنها به
چین و روسیه که اکنون نقش مهم در تامین استقالل
ای ران بازی م یکنند به صورت هیست ریک حمله م یکنند
که در واقع حامی نظم قدیم جهان و همان نظم
تسلیحاتی دالر و غارت جهان هستند .این کینهورزان
تاریخ حتی قادر نیستند به یک ق رارداد استعماری چین با
ای ران در عرض چند هزار سال گذشته اشاره کنند ،ولی به
یکباره با اشاره دونالد ت رامپ از تجاور چین یهای چشم
بادامی به زنان زیبای ایغوری که تا دیروز حتی
نم یدانستند ،ایغورستان نیز وجود دارد ،متوسل م یش وند و
تعصب ناموس یشان به جوش م یآید .آنها برهنگی و
هرزگی و حتی ب یناموسی پارهای معترضان ای رانی را در
این بازار مکاره سیاسی جهانی ارج م یگذارند ،ولی از
تجاوز ساختگی یک چشم بادامی به یک دختر باکره
مسلمان ایغوری دهانشان کف کرده است .امپ ریالیسم
آم ریکا و غرب که ای ران را خاری به چشم خود دیده و از
نقش بسیار مهم و تاریخی این کشور در تغییر اوضاع
منطقه و جهانی مطلع هستند از هیچ اقدامی ب رای نابودی
ای ران خودداری نم یکنند .کنسرت دستجمعی رهب ران
غرب که به تعزی هگردانی اشتغال دارند ،از این زمره است.
آنها در اط راف ای ران با یاری صهی ونیس تها به دسیسه
مشغ ولند و هم اکنون در پی آن هستند تا با تغیی رات
جغ رافیائی در مرز جمهوری باکو ای ران را از ارمنستان جدا
کرده ناتو را به دریای خزر بیاورند و ارتباط محور جنوب
به شمال ای ران را که از بنادر جن وبی چابهار ،بندر عباس،
مناطق سنی مذهب و بلوچ نشین ای ران و ..شروع شده با
گذر از آستارا و آذربایجان به روسیه م یرسد و پشت
جبهه روسیه است را با تح ریکات قومی و دخالت بیگانه
درهم شکنند تا تح ری مهایشان نسبت به روسیه م وثر افتاده
و در جنگ آشوبطلبانه و استعماریشان در اوک راین پیروز
ش وند .آنها در پی تجزیه روسیه و تجزیه ای ران و بقاء نظم
استعمار سابق هستند.تالشهای ج ریانهای ارتجاعی
نظیر فرقه رجوی ،و محافل ناسی ونالش ونیستی که در
تحت نظر صهی ونیسم در اقلیم کردستان ع راق آموزش
م یبینند تا در ای ران به آشوب و ترور دست بزنند و یا
ج ریانهای تجزی هطلب عرب ،بلوچ و یا محافل
ناسی ونالش ونیست آذری همه و همه بخشی از جبهه
وسیع ارتجاعی نظم کهن ب رای نابودی بش ریت م یباشند.
نقش آنها در این تحوالت جهانی عمیقا ارتجاعی و
داعشی است و باید با تمام ق وا در ب رابر این محافل
ارتجاعی و وابسته بایستیم ،وگ رنه ای ران روز خوش به خود
نخ واهد دید .بخت ای ران ب رای س ربلندی ،استقالل و توسعه
در گردش به شرق ،نزدیکی به «ب ریکس» ،همکاری
اقتصادی با چین ،هند و روسیه است و این است که
لشگرکشی جهانی علیه ای ران و سوءاستفاده از وضعیت

نابهنجار داخلی و سرکوبهای حکومتی ابزاری
م یشود تا گوش فلک را کرکنند و تا م یت وانند نیات
شوم خود را بپوشانند .ولی ای ران ماندنی است و ربطی
به رژی مهای می رنده ندارد*.

امپریالیسم آمریکا تروریست ،متجاوز ،تشنجآفرین ،ناقض حقوق اساسی انسانه ا و دشمن شماره یک بشریت است.
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ف راهم م یکند.مردم ای ران مُهر داغی را که این عده
ب رای چپاول بی تالمال هر شب به پیشانی خ ویش
م یچسبانند ،برهان غیرقابل انکاری ب رای عق وبت آنها
م یداند و آن را در دفتر خاط رات خود حک م یکند.
خش ونت اسالمی که با تجاوز به دخت ران باکره قبل از
اعدام آنها شروع شده بود و با فت وای آیات عظام هم راه
بود ،حال با موجی از مقاومت و نفرت کور روبرو شده
است .باد کاشتی حال باید طوفان درو کنی.
ب رای حزب ما درجه باالی نفرت مردمی که جنازه
فرزندان خ ویش را در مقابل پرداخت بهای گل ولههای
مصرف شده تح ویل م یگرفتند و قادر نبودند ب رای
فرزندان قهرمانشان که ب رای ای ران جان دادند ،م راسم
سوگ واری برق رار کرده و با برچسب کافر توسط
چاقوکشان حزباللهی تهدید م یگشتند و این
گ رازهای مذهبی خیابانها را قرق کرده بودند ،کامال
روشن و قابل فهم است ،ولی حزب ما با نفرت کور
شدیدا مخالف است و آن را پدیدهای غیرقابل کنترل
که به راحتی ابزار دست دشمن بوده و به انسداد راههای
نفوذ منطق به مغز گشته و به انجماد مغز م یانجامد
ارزیابی م یکند .نم یشود نفرت طبقاتی را با نفرت
شخصی و توسل به خ ونخ واهی ،انتقامج وئی و دیه
دینی یکسان گرفت .اهمیت مبارزه مردمی و گسترده
ب رای خ واست پرداخت حقوق معوقه کارگ ران ،خ واست
منطقی مجاز دانستن تشکیل اتحادیه مستقل کارگری
و یا خ واستهای منطقی آموزگاران که همین ج وانان
را پرورش م یدهند ک متر از مسئله حجاب نیست،
اگر بی شتر نباشد .ما متاسفانه شاهدیم که در شورش
کور ج وانان طبقه متوسط جائی ب رای خ واستهای
کارگ ران ،زحمتکشان ،آموزگاران و ...وجود ندارد.
همین وضعیت که مبارزه تن به تن و مبارزه شخصی
و بیان کینه و نفرت را ب هجای مبارزه طبقاتی و نفرت
طبقاتی نشاندن موجبات سوءاستفاده عناصر آش وبگر و
سازماندادهشده ،و خ رابکار را ف راهم کرده است .هیچ
نیروی انقالبی و مسئول در ای ران نم یت واند زمام خود را
به دست احساسات لحظهای ،نزدیکبینی سیاسی و
اقدامات ب یدورنما بدهد .گی ریم همه گشت ارشادیها
نیز اعدام شدند و بر هر تیر چ راغبرقی مالئی آویزان
بود ،پس از آن ب رنامه چیست؟ حکومت آتی ای ران
چگ ونه حکومتی است و کدام نیروی اجتماعی بقاء
آن را تامین و تضمین م یکند؟ همه این پرسشها از
جانب معترضان صمیمی و نه خ رابکارن آموزش دیده
حرفهای ب یپاسخ م یماند .آب بر آتش نفرت ملتهب
ریختن عمری ک وتاه و چند روزه دارد ولی خط باطل
بر س رنوشت ای ران کهنسال کشیدن نتایج وخیم چند
صد ساله به بار م یآورد .البته ما مدعی نیستیم که
این شورش موقت کور و زودرس م یت واند با این تعداد
قلیل و با ماهیت طبقاتی بورژوائی و خرده بورژوائی
و با این خ واستهای احساساتی و آرمانگ رایانهی
فعال غیرممکن ،بدون هدایت نیروی انقالبی و
مسئول ،چنین فجایعی را در ای ران و برضد ای ران
رقم زند .ولی موظفیم نسل کن ونی ج وان ای ران را از
تاثی رات این روش خش ونت و ب یدورنما که ابزار دست
آشوبگ ران دشمن است برحذر داریم .ما در اعت راضات
کن ونی ای ران با کیفیت دیگری از برخورد و مقابله با
ماموران روبرو شدیم .این جسارت و روحیه تهاجمی

صرفا ناشی از نفرت نیست .به این نفرت آتش نفرت
قومی ،تجزی هطلبی ،انتقامج وئی فرقه رجوی ،معصومه
عل ینژادقمیکال و ...نیز افزدون م یشود .ما با لشگر
منسجم ،قلیل آموزش دیده و آماده به هر خ ون ریزی
و خش ونتی روبرو هستیم .ندیدن این واقعیات و تائید
و تش ویق آشوب و خ رابکاری و عدم مرزبندی روشن
با اعت راضات برحق زنان ای ران مبنی بر الغای گشت
ارشاد و حجاب اجباری به جنبش اعت راضی صدمه زده
و تحقق این خ واستها را به تع ویق م یاندازد .خوب
است این مسئله را بی شتر بشکافیم.
این یورش داعش یهای مدرن که در سطح جدیدی به
مبارزه آمده و سینه سپر کردهاند با ب رنامه حساب شده
اندیشمندان راهبرد بیگانه کار م یکنند .به آنها آموزش
دادهاند ارباب رجوع به نمایندگان ای ران در خارج از
کشور را مورد ضرب و شتم ق رار دهند تا ای رانیان نت وانند
به سفارتخانههای ای ران م راجعه کنند .آنها موظفند
تروریسم را در خارج از کشور عادی سازند .آنها در
پی آن هستند که تمام نمایندگ یهای ای ران را در
خارج به یاری دولتهای می زبان و سازمانهای امنیتی
آنان به تعطیل بکشانند و حتی مانع ش وند که ای ران
نمایندهای در سازمان ملل متحد داشته باشد .زی را یک
ای ران ب یدست و پا را بهتر م یت وان به حلقوم آم ریکا
و اس رائیل فرستاد ،تح ریم کرد و به آن تجاوز نمود.
این عده اپوزیسیون انقالبی نیستند ف ریبخورده و یا
مزدوران بیگانه هستند.
عمال مزدور این داعش یهای مدرن موظفند در فضای
مجازی نه تنها به توزیع دروغ ،جعل اسناد ،تصاویر
فتوشاپی ،نقلقولهای کذب ،فیلم جعلی و ....بطور
م رتب و  24ساعته با تغییر شیفت بپردازند ،بلکه
ماموریت دارند سایر منتقدان و مخالفان خود را با
فحاشی و تهدید به ضرب و جرح و حتی تهدید به
مرگ از میدان به در کنند .پرسش این است که ماشین
این اوباش داعشی در فضای مجازی چگ ونه م یگردد
و به حمایت کدام دول تجاوزکار خارجی به این درجه
از رذالت و ه ولناکی رسیدهاند .به تصاویر اقدامات
وحشیانه این عده در مقابل سفارت ای ران در لندن نگاه
کنید ،تا آینده ای رانی را که این اپوزیسیون داعشی
مدرن و ع ریان م یخ واهند بنا کنند در تصورتان جا باز
کند .در یک کالم آدمکشیِ «دموک ر ِ
اتیک» سکوالر.
این چاقوکشان جدید حزباللهی باید بدانند که ته ران
دمشق نمیشه و باید این تصور را با خود به گور بب رند.
حزب ما تاریخ مبارزه انسانها را تاریخ مبارزه طبقاتی
م یداند که محصول مبارزه میان سرکوبگ ران و
سرکوبشدگان بوده و مملو از نفرت طبقاتی و نه
شخصی است.
ب رای حزب ما در درجه نخست مبارزه طبقاتی ،مبارزه
فرودستان با باالئ یها ب رای گام برداشتن در راه جامعه
ب یطبقه مطرح است ،و دقیقا به این علت که مبارزه
طبقاتی ما در درون ای ران صورت م یگیرد ،بقاء ای ران
مطرح است و لذا ای رانی باید باشد تا این نابکاران
حاکم در آن به پای میز محاکمه آورده شده و ثروتشان
تصاحب شود .ای رانی باید باشد تا ف راریانی که به خیال
خودشان به کانادا و سرزمین شیطان بزرگ گ ریختهاند
و برضد مصالح ای ران فعالیت دارند ،به داخل ای ران با
دست قدرتمند مردم ای ران بازگردانده ش وند تا در مقابل
دادگاه خلق حساب پس دهند و تصور نکنند ق ِسر
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دررفتهاند .در لیبی و سوریه نم یشود به مبارزه طبقاتی
دست زد.
این مبارزه و خش ونت یا قهر طبقاتی به رهبری نیاز
دارد تا به ابزار تسلط بیگانگان ،چاقوکشان ،خ رابکاران
در ام وال عمومی ،همان جانیانی که ع راق ،افغانستان،
لیبی ،سوریه و یمن تل کشته از انسانها آف ریدند
تبدیل نشود.
کسانی که به این درجه از رذالت و خونخ واهی
رسیدهاند از جسنیت مغزش وئی شده دیگری هستند و
ب رای رهائی ای ران و س ربلندی این کشور فعال و معترض
نیستند .آنها عمال امیال صهی ونیسم و ناسی ونالش ونیسم
کور را متحقق م یگردانند .ب رای آنها خطر و هدف
تجزیه ای ران ،تح ریم ای ران ،تجاوز به ای ران ،نابودی ای ران
مطرح نیست ،حتی رفع حجاب اجباری هم که آن را
«بهانه» اعالم کردند ،مطرح نیست بلکه فقط خون و
انتقامج وئی جلوی چشمان آنها را گرفته است.
کسانی که در دوران حکومت فقر و نیاز با م وتورهای
مجهز نخست دو طرف خیابان را در کنترل خود
درآورده و اجازه تظاه رات صادر کرده و سپس پنهان
م یگردند و مهندسی اعت راضات مردم را در تحت
نظارت خود م یگی رند ،اف راد عادی نیستند ،عناصر
تعلیم دیده داعشی هستند که در بیرون آموزش دیده و
به ای ران صادر شدهاند.
کسانی که خون م یطلبند ،خون م یخ واهند و خون
م یبینند ،هند جگر خ وار نیستند ،ارتش داعشی مدرن
هستند که با پول ع ربستان سعودی و اس رائیل در تی رانا
و در جنگ سوریه آموزش داده شده و یا در اقلیم
کردستان از سالها قبل در تحت نفوذ کارشناسان
صهی ونیستی ف ربه شدهاند تا به ای ران وارد شده و
کردستان ای ران را در خدمت اس رائیل بزرگ جدا کنند.
رهب رانی نظیر هجری و مهتدی ننگ ای ران و کردستان
هستند .این عده ب رای این نیات شوم به درجه باالئی از
خش ونت و نفرت نیاز دارند تا کسی نت واند با مغز خود
بیاندیشد و به آلت فعل آنها بدل شده به سازشان در
خیابانها برقصد .اجساد معترضان ب رای این عده مهم
است و نه آرمانهایشان .ترغیب به ساخت و پ رتاب
کوکتل م ول وتف ،توسل به تی راندازی و جنگ خیابانی،
آموزشهای جنگ تن به تن در ی وتیوب ،تی راندازی
مشکوک ،تح ریک و تح ریص به آدمکشی و تخ ریب
روشن است که ب رای اعت راض به قتل بان وئی ای رانی به
نام جانباخته مهسا امینی نیست ،ب رای نابودی امنیت
ای ران است .هدف این آشوبطلبان ،تروریس تها،
خ رابکاران بنای ای رانی بهتر ب رای آینده درخشان نیست،
نابودی ای ران ،تجزیه ای ران ،تضعیف ای ران ،آتش زدن
ای ران است .حتی اگر خود را در زیر شعارهای «چپ»
ساختگی و حمایت از حقوق زنان پنهان کنند ،چهره
آشوبطلب خ ویش را نم یت وانند پنهان نمایند .یاران
داعش ،دوستان جرج بوش در تجاوز به ع راق و یا
تجاوز به افغانستان و لیبی ،یاران صهی ونیسم در نابودی
ملت فلسطین،و دشمن زنان و کودکان فلسطینی
نم یت وانند خونخ واهان مهسا امینی باشند .آنها که در
خارج از کشور از بیگانگان حمایت مالی م یش وند در
پی انبوه کردن اجساد هزاران مهسا امینی هستند تا د ِر
دکان ارتزاق آنها تخته نشود .آنها به مصداق تا تنور داغ
است باید نان را پخت عمل م یکنند*.

گشت ارشاد منحل و حجاب اجباری ملغی باید گردد!
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رسیدگی و مجازات خاطیان هستند ،ما هرگز قادر
نیستیم این خشم و غضب انباشته  43ساله را که نتیجه
منطقی زورگ وئی ،توهین و تحقیر زنان ای رانی است
محکوم کنیم .ما رژیمی را محکوم م یکنیم که ب رای
حقوق نیمی از جمعیت ای ران ،ب رای مادران ،خ واه ران،
همس ران و دخت ران این سرزمین ارزشی قایل نیست و
با شبه استدالالت مسخره تالش دارد این حق طبیعی
انسانی را منکر شود.
حضور مردمی که به خیابان آمدند فقط ب رای مهسا
امینی نیست ب رای همه مهسا امین یهای ای ران است.
ای ران یکپارچه مهسا امینی شده است .مهسا امین یها به
خیابان آمدهاند زی را از حقوق اجتماعی مساوی با مردان
برخوردار نیستند ،نصف مردان ارث م یب رند ،در زمینه
حضانت فرزندان با یک رژیم متحجر روبرو هستند که
مصالح کودکان معیار داوریش نیست ،کسانی را که
به بازداشتگاه «وزرا» م یب رند بعد از شماتت ف راوان با
پرونده زخیمی که ب رای آنها م یسازند از بسیار حقوق
مدنی و قان ونی محروم م یکنند .ورود به دانشگاه،
مشاغل دولتی و ...اگر غیرممکن نشود حتما سخت
خ واهد شد .از ورود آنها به استادیومهای ورزشی
جلوگیری م یکنند .حق آواز خ وانی ندارند و ....آنچه
را که این حاکمیت به زنان ای رانی تحمیل م یکند،
حتی مورد تائید بخش مذهبی مردم ای ران نیز نیست.
فقط اقلیت نادری از این عقبماندگی فکری حمایت
م یکنند .رژیم سرمای هداری جمهوری اسالمی به جای
آن که به این مطالبه منطقی جامعه ای ران و نه تنها زنان
پاسخ مثبت دهد به عناوین گ وناگون در پی ایجاد
معذورات موجه است .نخست مدعی بودند که احکام
اسالمی آن را م یطلبد آنها نم یت وانند از این احکام
عقبنشینی کنند .استدالل این آقایان در بدو امر
صرفا حیثیتی و اخالقی بود .به تدریج آن را با دست
نمایندگان انتصابی خودی مجلس شورای اسالمی به
صورت قانون در آوردهاند که فاقد متن ص ریح است و
به شدت مورد نقد حقوقدانان ای رانی ق رار گرفته است.
همین ندان مکاری و تفسیر دلبخ واهی ،هر روز وضعیت
را از روز قبل خ رابتر م یکند و مامور بیچاره اج رای
حکم بطور مستمر در سرگردانی به سر م یبرد که در
هر مورد مشخص چگ ونه رفتار کند تا ب رای خودش
در آینده پاپوش نشود .این احکام غیرقابل اج راء و
ارتجاعی که مورد تائید اکث ریت مردم و عرف جامعه
نیست از اقتدار نیروهای انتظامی نیز بشدت کاسته
و این امر در رفتار مر ّدد و دودالنه آنها مشهود است.
دولت جمهوری اسالمی ظاه را با توسل به تص ویب
قانون حجاب خ واسته است چنین وانمود کند که
ای رانیانی که به خارج م یروند قادرند در ممالک می زبان
بدون حجاب بگردند زی را در آن کشورها اج رای قانون
اسالمی فاقد اعتبار است .البته مردم ای ران هم واره وقتی
از زندان اخالقیات جمهوری اسالمی خارج م یش وند
ب رای توصی ههای رژیم حاکم تره هم خورد نم یکنند
و رژیم قصد داشت به این وسیله گ ریبان خودش را از
این تناقضات خالص کند .با این توجیه قان ونی طبیعتا
دیگر نیازی به آن نیست که بر سر زنان ب یحجاب
غی رای رانی با ماژیک رنگ سیاه کشید و یا به نحو
مسخره و توهی نآمیزی روسری به سرشان کرد .فیلمی
که در ه ولیوود و یا ف رانسه و ایتالیا تهیه شده است

مملو از زنان ب یحجابی است که ب یحجابی آنان
در کشورهایشان مغای رتی با ق وانین آن کشورها ندارد.
نمایش فیلمشان در ای ران طبیعتا نم یت واند موجب
مجازات هن رپیشگان زن شود .این وضعیت مسخره را
با استدالت این حض رات در مورد «اخالقیت» اسالمی،
سخنان پیامب ران و کتب مقدس آنها مقایسه کنید.
آیا ب یحجابی قانونشکنانه و غی راخالقی با عبور از
مرز ای ران و ورود به ترکیه و یا پاریس اخالق و قان ونی
م یشود؟ اگر معیار این آقایان مالکهای «معنوی»
است که آنوقت وقتی به خارج از کشور م یروند حق
ندارند با زنان ب یحجاب ای رانی رفتار شنیع داشته باشند
زی را این زنان مطابق ق وانین کشور می زبان رفتار م یکنند.
وقتی آقای رئیسی در نی ویورک به نحو مسخرهای از
مصاحبه با خب رنگاری به نام خانم امانپور به علت
نداشتن حجاب سر باز م یزند باید روشن کند بر اساس
کدام هنجار ادعائی رفتار کرده است .خانم امانپور حق
دارد در محل اقامتش بدون حجاب اجباری باشد .پس
م یبینیم که این سردرگمی و روایات گ وناگون چه
استیصالی ب رای رژیم جمهوری اسالمی و آموزگاران
معنوی و اخالق آنها به بار آورده است.
آنها مدعی هستند که رفع حجاب اجباری به لخت
شدن زنان م یانجامد که طبیعتا کذب محض م یباشد
و توهین به تمامی جامعه ای ران و عدم شناخت این
حض رات از فرهنگ ای ران است .در هیچ کجای جهان
لخت شدن در مال عام مجاز نیست و مورد تعقیب ق رار
م یگیرد .البته برهم زدن نظم عمومی و ایجاد تح ریک
جنبه جنائی نداشته بلکه یک تخلف عادی است ولی
به هر صورت مجاز نیست و در اروپا هم کسی نه حق
دارد و نه لخت به مجامع عمومی م یآید .دولت ب رای
حفظ نظم عمومی مح لهای خاصی را ب رای این اف راد
در نظر م یگیرد تا بت وانند در تابستان آفتاب بگی رند
ولی خروج از این محدوده به صورت ع ریان تخلف
روشن است .پس اتهام به زنان ای رانی که لخت خ واهند
شد حتی فاقد مصداق مشابه در خارج است .از این
گذشته لخت شدن و یا ب یحجابی اف راطی مورد تائید
عرف اجتماعی ،مورد تائید خان واده ،دوستان و حتی
دوست مرد و یا همسر یک خانم نیست .چ را مسائلی
را که فرضی و فاقد پایه مادی است به ابزاری ب رای
نفهمیدن و سرکوب بدل م یکنیم .به یاد آوریم حاکم
شرع در همان آغاز انقالب بعد از صادق خلخالی
شخصی بود به نام آیتﷲ محمد گیالنی .وی حتی
مدعی بود که زنان محجبه که حجاب اسالمی را به
نحو شایسته رعایت م یکنند باید به راه رفتن خود
نیز توجه الزم مبذول دارند و مثال م یآورد بر سر
راه حضور در دادگاه انقالب شاهد راه رفتن خ واهر
محجب های بود ه است که نحوه راه رفتن وی منجر به
انجام غسل ارتماسی در ایشان بعد از رسیدن به محل
کار شده است .ق ربتاٌ االاهلل!
امروز بیش از  40سال از آن دوران گذشته است .مردهها
را نم یشود ب رای نظارت بر زندگی زندگان از قبر بیرون
آورد .باید اجازه داد این افکار قرون وسطائی در کنار
همان مداحانش در قبور تاریخ ب رای همیشه دفن ش وند.
حاکمیت جمهوری اسالمی به دروغ م یگ وید که امر
حجاب قان ونی ،حیثیتی و یا اخالقی است .در حقیقت
امر حجاب اجباری به امری کامال سیاسی بدل شده
است و هرگ ونه عقبنشینی رژیم یک عقبنشینی
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سیاسی است و البته حاکمیت راهی جز این ندارد
یزند.
چون کمت رین خسارت را به وی م 
به یاد آوریم که آیتﷲ خمینی در همان بدو انقالب
اب راز داشت که به جز از اصول دین که از جمله شامل
توحید ،نبوت است ،م یشود از اصول مذهب یعنی
عدل و امامت و یا فروع دین که هشت عدد و از
جمله امر به معروف و نهی از منکر است چنانچه به
مصلحت اسالم باشد (بخ وانید به مصلحت جمهوری
اسالمی -توفان) صرف نظر کرد .امروز «مصلحت
اسالم» ایجاب م یکند که رژیم «گشت ارشاد» را بردارد
و حجاب اجباری را ملغی کند تا از تشنج جامعه
کاسته گردد و گ رنه س ونامی قهر و آشوب بعدی پشت
در خانه کمین کرده است .بگذارید تا غم از دست
رفتن مهسا امینی را به سالحی ب رای عقب راندن رژیم
و کسب حقی عادالنه از رژیم بدل کنیم تا شاید این
امر ب رای ما دستآوردی ب رای ادامه مبارزات آتی باشد*.
ب رندگان و ...دنباله از صفحه 8

آم ریکا از جمله ویرجینیا ،جورجیا و اوکالهما بطور
خاص از شرکتهای آلمانی دعوت به مهاجرت به
آم ریکا م یکنند که در این عرصه با موفقیت نیز روبرو
بودهاند.
«ک وین استیت» ( ،)J. Kevin Stittفرماندار اوکالهما به
این نش ریه اظهار داشت« :ما کمت رین هزینه انرژی را در
 ۱۱فصل از  ۱۴فصل اخیر در ایاالت متحده داشتهایم».
به م وازات اعمال تح ری مهای چند هزارگانه آم ریکا علیه
روسیه ،بانک مرکزی این کشور در هماهنگی با وزارت
اقتصادش جهت شناور کردن هر چه بی شتر دالر و در
نتیجه افزایش قیمت آن در مقابل ارزهای رقیب ،اقدام
به افزایش بهرۀ بانکی کرد ،تا سرمای ههای سرگردانی را
که به دنبال بهرۀ بی شتر هستند به بانکهای آم ریکا
س رازیر کنند .در نتیجه طبق قانون بازار سرمایه ،هر آن
مقدار که تقاضا ب رای دالر افزایش یابد به همان نسبت
نیز قیمت آن افزایش م ییابد .از این رو یوروی اروپا
در این بازۀ زمانی  20در صد از ارزشش در مقابل دالر
کاسته شد.
اکنون بانک مرکزی اروپا م یکوشد تا با افزایش نرخ
بهرهی یورو به مصاف دالر برود .غافل از اینکه با
توجه به ش رایط ناهنجاری که تح ری مها علیه روسیه نه
تنها قیمت سوخت و انرژی برق را بطور ب یسابقهای
افزایش داده که قیمت غله و سایر م واد غذائی  -که
به نوعی به هم وابستهاند  -نیز تا  30درصد افزایش
داشتهاند .طبیعتا این امر مصرف و در نتیجه ت ولید را
نیز کاهش خ واهد داد که نتیج های جز ورشکستگی
شرکتهای کوچک و متوسط را به دنبال نخ واهد
داشت .طبق ق وانین سرمایه در چنین وضعی وظیفه
دولتها و بانکهای مرکزی ارزان کردن نرخ بهرهی
بانکی است تا شرکتها قادر باشند با پول ارزانتر به
نجات شرکتهای خود اقدام کنند ونه گ رانتر نمودن
آن .و این آن مسئلهایست که کشورهای اروپائی در
ش رایط کن ونی در آن گرفتار آمدهاند.
واقعیت دیگر این است که در  40سال گذشته در
ایاالت متحدۀ آم ریکا ظرفیت ت ولید و در نتیجه ت ولید
انبوه نسبت به درآمد اکث ریت جامعه شتاب و افزایش
بی شتر داشته است .دلیل آن نیز تنها و تنها در توزیع
عمیقا ناعادالنه ثروت ...ادامه در صفحه 6

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
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ف ریاد شعف و پایک وبی اپوزیسیون ه وادار تح ریم و
تجاوز به ای ران نیز نم یت واند گوشهای َک ر این حکام
را که حتی عمال بر ضد منافع دراز مدت خود عمل
م یکنند بگشاید .این تجاهل و ناشن وائی متاسفانه منافع
ملی میهن ما را به خطر م یاندازد.
رژیم سرمای هداری جمهوری اسالمی ب رای عدم پرداختن
به علت و ریشههای رخداد کن ونی فورا اسلحه توطئه را
از جیبش بیرون کشیده و از دسیسه ساخته و پرداخته
یراند .سگ را بسته و سنگ
دست امپ ریالیسم سخن م 
را رها نموده است .ولی واقعیت چیست؟
این که گشت ارشاد و سازمان امر به معروف و نهی
از منکر در برخورد به زنان میهن ما جنایت آف ریدهاند،
ربطی به دسیسه امپ ریالیسم ندارد .این تفکر و عمل
ناشی از آن ،از ماهیت رژیم سرمای هداری جمهوری
اسالمی منشاء م یگیرد .و دقیقا امپ ریالیسم که از زیر
و بم و چین و چروک مغزی این رهب ران و گردانندگان
دستگاه حاکمیت با خبر هستند ب رای چنین روزهائی
که انتظار آن را م یکشیدند و م یکشند ب رنامههای
عدیده داشته و در آینده نیز دارند .در کشوی میز
اطاقهای ای ران پروژههای ضدای رانی ف راوانی وجود دارد
که با ارزیابی و پیشگ وئی نسبت به سیاستهای آتی
رژیم ای ران از قبل تنظیم و آماده بهرهبرداریاند.
از هم اکنون باید منتظر ح وادث جدید در مسابقات
ف وتبال جهانی در قطر بود ،از هم اکنون باید ب رای
سیاست ممانعت رژیم از حضور زنان میهن ما در
استادیومهای ورزشی اعالم رستاخیز داد و ب رای آن
ب رنام هریزی کرد ،از هم اکنون باید با جنبش کشف
حجاب زنان قهرمان ما که بدون روسری بیرون آمده
و از سرکوب گشت ارشاد نم یترسند ،وضعیت
تح ریکآمیز و اضط راری خلق کرد .این نم ونهها را که
یکی دو عدد نیستند و از مبارزات کارگ ران ،آموزگاران،
آزادی زندانیان سیاسی شروع شده به مبارزه زنان و
سایر اقشار م یرسند ،م یت وان به دنبال هم نوشت .پس
م یبینیم که این قصه سر دراز دارد و الزاما ربطی به
دسیسه امپ ریالیسم ندارد .امپ ریالیسم ولی هوشیارانه
ب رای آن آگاهانه و سازمان یافته دسیسه م یچیند .این
رژیم سرمای هداری جمهوری اسالمی است که زمینه
مادی این خ رابکاریها را پدید م یآورد و امپ ریالیسم و
صهی ونیسم نیز از آن ب رای مصالح خود سود م یج ویند.
پس باید سرچشمه این ندان مکاریها و مردمستیزیها
را خشکانید تا زمینه فعالی تهای ضدای رانی کاهش
یابد .چ را امپ ریالیسم و صهی ونیسم از مبارزات کارگ ران
و اعتصابات آنها که ریشه قدیم یتری از مبارزه ب رای
رفع حجاب دارند هرگز دفاع نم یکنند ،زی را آنها به این
مبارزات از منظر طبقاتی بورژوائی نظر دارند.
در مورد اخیر ،این ب یتفاوتی ،ب یخردی و شاید ترس
و استیصال حاکمیت ،فورا توسط دشمنان ای ران که
هر روز و هر شب مترصد دریافت چنین اخبار و یا
وقوع چنین رویدادهائی بودند و هستند به فال نیک
گرفته شد و اطاقهای فکری آنها که  43سال است
ب رای چنین روزهائی ب رنامهریزی م یکنند و ب رنامههای
آمادهای در آستین دارند فعال گردید .حضور وسیع
این دی وان تنورهکش در عرصه تبلیغاتی و سیاسی در
جهان اتفاقی نیست ،مهندس یشده از مدتها قبل
است .آنها ب رای چنین روزهائی از قبل با دوراندیشی و با

استفاده از کودنی حاکمیت ای ران ب رنامهریزی تمام عیار
کردهاند .آنها نقاط ضعف و قدرت حاکمیت ،انجماد
فکری خرمقدسها و درجه نفوذ آنها را مطالعه کرده
و نسبت به آن آگاهند .آنها ممانعت از ورود زنان به
ورزشگاه مشهد و خالف آن در ته ران را رصد کردهاند.
دشمنان ای ران سالهاست رسانههای بیگانهپرست
خلق کردهاند ،زی را م یدانند کسی به رسانههای
دروغپرداز ،مستبد ،خستهکننده جمهوری اسالمی
گوش نم یدهد ،آنها یک ارتش سایبری با ب رنامه و
هزینه گ ران ب رای چنین روزهائی مهیا ساختهاند ،پارهای
نش ریات ای ران را خوراک م یدهند که در امروز به نفع
آنها قلم بزنند ،آنها در دستگاه آدم دارند ،اپوزیسیون
ای ران را در اکث ریت خود به خدمت گرفتهاند و آنها
را از مزایای مناسبات سرمای هداری غرب برخوردار
کردهاند .م رتب با نمایندگان این اپوزیسیون ب رای
مجلسی کردن آنها مصاحبه و یا گفتگو م ینمایند و
ب رای آینده ای ران ب رایشان حساب و کتاب باز م یکنند
تا راه کسب قدرت سیاسی را ب رای نوک ران دست به
سینه خود هم وار کرده و همین «رهب ران اپوزیسیون» و
روشنفک ران خودشیفته و ک وتهنظر را که در واقع تنها
جاده صاف کن آنها محسوب م یش وند در آینده در
خدمت مصالحشان ق ربانی کنند .ارتش جنگ روانی
ناتو تشکل و کانونهای ای رانی در اقصی نقاط جهان
با نامهای فرهنگی ،حقوق بشری ،انجمنهای دوستی،
زنان و ...بر ضد مصالح ای ران ،ب رای تح ریم و تجاوز
به ای ران ایجاد کرده و بودج ههای آنها را مستقیم و یا
غیر مستقیم تامین م یکنند .ما در خارج از کشور با
ارتشی از تجزی هطلبان ُک رد که مستقیما از اس رائیل
دفاع م یکنند و محافل ناسی ونال ش ونیست آذری که
سف رای باکو در نشس تهای آنها با پرچم باکو شرکت
یزنند
م یکنند و با دروغ به نفرت ضدای رانی دامن م 
روبرو هستیم .این رویدادها جدید نیستند ،حداقل دو
دهه است که ارتش سایبری ناتو در این عرصه فعال
است و رژیم جمهوری سرمای هداری اسالمی احتماال با
توصیه از جانب خان واده مافیائی رفسنجانی که ب رای
حفظ قدرت خودش وعدههای ضدای رانی به جمهوری
باکو داده بود ،سکوت کرده است.
روشن است امپ ریالیسم و صهی ونیسم ب رای جان
انسانها ،حتی زنان در جهان پشیزی ارزش قایل نیستند
چه برسد به جان ای رانیان و بطور مشخص خانم مهسا
امینی .بمبارانهای وحشیانه امپ ریالیس تها در جهان
در درجه نخست اف راد غی رنظامی را که اغلب آنها
زنان و کودکان هستند به قتل م یرساند .کسانی که
میلی ونها انسان از زن و مرد ،کودک و مهسا امین یها
را در یوگسالوی ،افغانستان ،ع راق ،لیبی ،لبنان ،یمن و
به ویژه فلسطین کشتهاند به یکباره در مورد جانباختن
مهسا امینی در ای ران خ ونشان به جوش آمده و خ واهان
رسیدگی و تجاوز به ای ران و تشدید تح ری مهای ای ران
هستند تا سایر مهسا امین یها نیز جان بدهند .آنها در
این عرصه متحدان ای ران یتبار خود را در دست دارند که
ب رایشان دادگاه تشکیل م یدهند ،نمایشات فرمایشی
اعت راضی در س راسر کره ارض راه م یاندازند و تمام
ماه وارهها ،رسانههای جهانی را ب رای مغزش وئی به کار
گرفتهاند.
مقامات امنیتی امپ ریالیستی ،همه سازمان جنگی ناتو
و غرب ،ماموران انتظامی ،وزارت امور خارجه این

کشورها ،نمایندگان مجالس این ممالک به یکباره
زبان درآورده و وجدانشان از ریختن خون مهسا امینی
معذب است و م یخ واهند روز مهسا امینی در جهان
ثبت کنند ،در سفارتخانههای ای ران را ببندند ،در
م راجع جهانی برضد دولت ای ران قطعنامه بگذرانند،
ف وتبال ای ران را از بازیهای قطر حذف کنند و به یاری
تجزی هطلبان ُک رد که با اس رائیل همدستند تص ویری
مبنی بر «نس لکشی» ترسیم نموده تا بت وانند به ای ران
به این بهانه «بشردوستانه» تجاوز کنند.
در جهان ب یسابقه است که ب رای قتل یک دختر
ای رانی روسای جمهور ناتو ،وزرای خارجه ،سازمانهای
رنگارنگ حقوق بشری ،به صف ش وند و از اغتشاش و
وی رانی ای ران به بهانه مخالفت با حجاب اجباری دفاع
کنند .نفس این لشگر کشی توسط همه دشمنان
سوگند خورده ای ران عمیقا مشکوک و نشانه سازماندهی
ضدانقالبی تظاه رات نمایشی خارج از کشور است .در
ممالکی که رسانههای رسمی دولت ای ران را ممنوع
کردهاند ،رسانههای نزدیک به دولت روسیه را حذف
کردهاند از مجموعه ماه وارهای «استارلینک» ()Starlink
سخن م یگ ویند که م یخ واهند در اختیار معترضان
ای رانی ق رار دهند .این عده همان کسانی هستند که
فیسبوک و اینستاگ رامی که به افشاء آنها و یارانشان
دست م یزنند مسدود و یا سانسور م یکنند .اغلب این
نمایشات با مهندسی ارتجاع جهانی بر ضد منافع ملی
ای ران صورت م یگیرد و ربطی به مهسا امینی ندارد.
از شعار به نفع طبقه کارگر ای ران ،دفاع از زندانیان
سیاسی ،مخالفت با تح ریم ضدبشری ای ران ،حمایت
از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ،مخالفت
با تجزی هطلبی و ...خبری نیست بلکه برعکس به
تجزی هطلبی با یاری ع وامل دستنشانده قومی دامن زده
م یشود .تمام بی بی سی انگلستان ،دویچه وله آلمان،
خبرگزاری ف رانسه و نظایر آنها مملو از بزرگنمائی
و تح ریک به تسلیح و خ رابکاری و دروغپردازیاند.
باید اندیشید تا فهمید که دیگر این نمایشات ربطی
به برچیدن گشت ارشاد و رفع حجاب اجباری نداشت
و ندارد بلکه تمامیت ارضی ای ران ،حق حاکمیت
ملی ای ران ،امنیت میهن ما مورد هجوم است هدف
لشگرکشی ب رای سوری های کردن ای ران بود و هست.
این وضعیت پیچیده در میان مشتی ف ریبخورده ،اسیر
احساسات و یا مزدور بیگانه فعالیت روشنگ رانه دو
چندان م یطلبد*.
ب رندگان و ...دنباله از صفحه 5

در جامعه است .زی را از یک سو در اثر انباشته شدن
سرمایه ،سرمای هداران پیوسته ثروتمندتر و در سوی
دیگر شاغلین روزبه روز فقی رتر م یش وند .ب یکاران و
خانهب هدوشان که جای خود دارند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه امروز در آم ریکا بده یهای
دولتی و خصوصی جمعا  359درصد ت ولید ناخالص
داخلی ( )BIPم یباشد .به دیگر سخن در ازاء هر یک
دالر ت ولید  3/6دالر بدهی به بار م یآید .کارشناسان
اقتصادی بازپرداخت این بدهی سرسامآور را غیرممکن
م یدانند .گرچه که این حجم مازاد ظرفیت ت ولید
و بدهی در آم ریکا ب یسابقه است ولی این تنها
امپ ریالیسم آم ریکا نیست که با این معضل دست به
گ ریبان است .سایر دول ...ادامه در صفحه 7

پیمان تجاوزکار ناتو منحل باید گردد!

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
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جهان سرمای هداری در پایان ماه مارس  2020جمعا رقم
باور نکردنی  3/5ت ریلیون دالر قرض به بار آوردهاند.
یعنی معادل  348درصد ت ولید اقتصاد جهانی .این
حجم از بدهی در  14سال گذشته یعنی از بعد از
بح ران مالی  2008تنها و تنها به دلیل پائین نگهداشتن
نرخ بهرهی بانکی و چاپ اسکناس از جانب بانکهای
مرکزی ج وامع صنعتی ،که در تاریخ این ج وامع ب یسابقه
م یباشد ،ممکن گشته است.
حجم نقدینگی تنها در کشور آم ریکا از  2008تاکنون 11
ب رابر و در اتحادیه اروپا  9ب رابر گشته است.
اما دوران وام ارزان از تاریخ ماه می  ،2022با باال رفتن
به رهی بانکی از جانب «فدرال رزرو» آم ریکا به پایان
رسید .بانک مرکزی اتحادیه اروپا ( )EZBنیز ب رای اینکه
از غافله عقب نماند و از ضعف بیش از حد یورو در ب رابر
دالر جلوگیرد ،نرخ بهرهی یورو را افزایش داد .اما افزایش
بهرهی بانکی در ش رایطی که شرکتهای کوچک و
متوسط و نیز برخی از دولتها با بح ران روبرو هستند،
آنها را بیش از پیش به ورطۀ ورشکستگی سوق خ واهد
داد.
عالوه ب راین افزایش نجومی قیم تهای حاملهای انرژی
بر شرکتهای اروپائی ،به ویژه آلمانی که وابسته به گاز
روسیه هستند فشار مضاعفی وارد م یکند.
به بیان سادهتر افزایش بهرهی بانکی و افزایش قیمت
انرژی دو عاملی به شمار م یآیند که به نابودی شرکتهای
کوچک و متوسط شتاب بی شتری م یبخشد.
پاسخ به این سئ وال که چ را سیاستمداران آلمانی با
چشمان باز نظارهگر نابودی اقتصاد آلمان هستند ،بسیار
ساده است .امروز به ج رات م یت وان ادعا کرد که آلمان
یک کشور مستقل نیست .زی را که رهب ران سیاسی کن ونی
این کشور دست نشاندگان وفادار امپ ریالیسم آم ریکا به
شمار م یآیند.
حیرتآور اینکه حزب سبزهای این کشور که زمانی به
مثابه یک حزب به تمام معنی ضد جنگ (پاسیفیست)
عمل م یکرد ،امروز رهب ران آن که در راس وزارت
اقتصاد و امور خارجه ق رار گرفتهاند ،یک سیاست کامال
جنگطلبانه (میلیتاریستی) در راستای امیال اربابشان
آم ریکا را بر این حزب تحمیل کرده و فعاالنه به آن عمل
م یکنند .این رهب ران مزور و دروغگو که همه جا جار
م یزنند که م یخ واهند از حقوق بشر حمایت کنند و
به همین دلیل والدیمیر پ وتین رئیس جمهور روسیه را به
عن وان یک جنایتکار محکوم م یکنند« ،مادلن آلب رایت»
(« )Madeleine Albrightمرحوم» را ،که علنا به کشتار
نیم ملیون کودک ع راقی اعت راف و به آن افتخار م یکرد
به کنگرههای خ ویش دعوت م یکردند.
یکی از آتشبیاران جنگ اوک راین ،همین وزیر خارجه
آلمان (از حزب سبزها) «خانم آنالنا ب ربوک» (Annalena
 )Baerbockم یباشد .او به سان آدولف هیتلر بیان داشت
که «ما روسیه را وی ران م یکنیم» .و در این رابطه اضافه

م یکند که «وظیفهاش حمایت مداوم از اوک راین است»!
اینکه در این جنگ طوالنی هزاران نفر جان خود را از
دست خ واهند داد ربطی به «حقوق بشر» ایشان ندارد!!
خانم «ب ربوک» با وقاحت کم نظیری در جای دیگری
م یگ وید که «ب رایم ب یتفاوت است که آلمان یهائی که
م را انتخاب کردهاند در مورد من چگ ونه م یاندیشند»؟!!
ب رای او ب یتفاوت است تح ری مهای علیه روسیه به زیان
اقتصاد و کسب و کار عمومی در کشورش منجر
م یگردد .ب رای او ب یتفاوت است که مردم معترض «در
زمستان به خیابان بیآیند و بگ ویند که ما قادر به پرداخت
مخارج سوخت خود نیستیم»!! اینها همه از سیاست
وابستگی ب یچون و چ را به آم ریکا نشات م یگیرد.
واقعیت این است که این سیاست وابستگی کامل دولت
آلمان به آم ریکا نه تنها به زیان اقتصاد و مردم آلمان ،به
ویژه قشر فرودست آن تمام م یشود ،بلکه صلح جهانی را
نیز به شدت با خطر م واجه ساخته است.
 30سال پیش رهب ران سیاسی آم ریکا آشکارا اعالم داشتند
که« :اگر ما اوک راین را تحت کنترل خود درآوریم ،آنگاه
ما اورآسیا را به زیر نفوذ خود در خ واهیم آورد» .از این
رو امپ ریالیسم آم ریکا امروز از تمام امکانات خود بهره
م یج وید تا به این هدف خود جامۀ عمل پوشاند.
امپ ریالیسم آم ریکا نه تنها از انعقاد صلح میان روسیه
و اوک راین جلوگیری م یکند ،بلکه با تشدید جنگ در
اوک راین م یخ واهد آن را عمال به جنگ ناتو علیه روسیه
تبدیل کند تا با تضعیف روسیه و اروپا ،با اعمال سلطه
بالمنازع بر قارۀ اروپا بر مشکل بدهی و مازاد ت ولید
کن ونی خود غلبه کند .زی را که گسترش جنگ به اروپا
نابودی زیر بنا و م راکز ت ولید اروپا ،به ویژه آلمان را به
هم راه خ واهد داشت .امپ ریالیسم آم ریکا در صدد است تا
یک بار دیگر ،به خاطر دوری از میدان اصلی جنگ ،از
این مهلکه پیروز بیرون آید تا به نیات شوم خود مبنی بر
تبدیل شدن به نیروی هژمون جهان نائل آید .او عزم آن
دارد که به این شعار خود مبنی بر «ما باید رقبا را کوچک
نگهداریم» ،جامه عمل پوشد.
بناب راین امپ ریالیسم آم ریکا را از اینکه در این مسیر خ ونبار
صدها هزار نفر هالک ش وند و یا تا آخ رین نفر در اوک راین
کشته ش وند باکی نیست .انسان ب یاختیار به یاد این گفته
داهیانه کارل مارکس آموزگار پرولتاریای جهان م یافتد:
«سرمای هداری که روز به روز بی شتر سود م یخ واهد
باالخره از روی جسد رد م یشود .سرمای هداری همانند ابری
که باران در خود دارد ،جنگ را با خود حمل م یکند».
س ران سرسپرده دولت آلمان فدرال به این گفته جرج
ف ریدمن  -ن ویسندۀ کتاب «جهان در  100سال آینده»
که با ص راحت معتقد است هدف آم ریکا در این جنگ
جداکردن انرژی (گاز) روسیه از آلمان است» ب یتوج هاند
و ب رای ف ریب مردم پرچم کاذب دفاع از دموک راسی و
حقوق بشر در اوک راین را بر اف راشتهاند .کیست که
نداند آم ریکا خ واهان تضعیف آلمان است و هم اکنون
تا حدودی نیز به این خ واست خود جامۀ عمل پوشانده

است .آلمان باید تابع آم ریکا بماند و سیاستهای وزرای
خارجه و اقتصاد کن ونی آلمان بیانگر این واقعیت است
که بندهای این وابستگی روز به روز مستحک متر م یشود.
تضعیف اقتصاد آلمان به نقش رهبری این کشور در اروپا
لطمه وارد م یکند و این بدون تردید به نفع آم ریکا است.
آری امپ ریالیسم آم ریکا عمیقا خ واهان تشدید و گسترش
جنگ اوک راین به کل قارۀ اروپاست .شک نکنیم که با
آغاز جنگ اوک راین در بعضی از کنسرنهای ام ریکائی
شیشههای شامپاین بودند که یکی پس از دیگری باز
م یشدند .اینکه در ک وتاهت رین مدت سهام شرکتهای
اسلح هسازی آم ریکا ق ریب به  25درصد افزایش م ییابد
گ ویای همه چیز است .از منظر سیاست سلطهج ویانۀ
آم ریکا برق راری یک همکاری ،تفاهم و مشارکت میان
روسیه و آلمان یک کابوس وحشتناک به شمار م یآید.
تصور اینکه کشور وسیع روسیه با تمام نیروی انسانی،
ذخائر انرژی و معادن طبیعی ب یحد و حصرش وارد
یک اتحاد و همکاری با اروپای مرکزی ،که دارای قدرت
عظیم تکنیکی ،دانش علمی و قدرت اقتصادی است،
شود ،ب رای امپ ریالیسم سلطهجوی آم ریکا یک تهدید
بزرگ اقتصادی ،سیاسی و یک کابوس وحشتناک به
شمار م یآید .لذا سیاست خارجی آم ریکا در صدد است
که میان روسیه و آلمان و خلقهای آنها نفاق ،جدائی و
دشمنی بیاندازد .جنگ اوک راین که در حقیقت پای ههاش
با کودتای آم ریکائی «مایدان» در  2014در کیف بنا نهاده
شد ،بهت رین موقعیت را ب رای امپ ریالیسم آم ریکا جهت
تحقق بخشیدن به این سیاست بوجود آورده است .دولت
مردان کن ونی آلمان نیز در این راستا به کمک ارباب
شتافتهاند.
تنها یک خیزش تودهای در آلمان م یت واند ب راین سیاست
خانمانب رانداز نقطۀ اختتامی نهد ،دولت مردان را به انزوا
بکشاند و وادار به استعفا کند.
هم اکنون ندای مردم صلحطلب آلمان که خ واهان
آتشبس فوری و آغاز مذاک رات ب رای نیل به یک صلح
پایدار هستند طنی نافکن شده است .بسیاری از تودههای
مردم خ واهان بر چیدهشدن تح ری مها و باز شدن دو خط
ل ولۀ گاز نورداست ریم  1و  2از روسیه هستند تا بت وان بر
این وضعیت نابسامان اقتصادی غلبه کرد .آنها با ص راحت
بیان م یدارند که رفاه ،بدون انرژی از روسیه امکان پذیر
نیست و این خار چشم آم ریکاست .به همین خاطر
آم ریکا ب رای مهار اروپا ،خطوط نورداست ریم  1و  2را منفجر
کرد که دیگر این نغمه در نطفه خفه شود .خانم مرکل
صدراعظم سابق آلمان اظهار داشت که صلح ب رای اروپا
فقط با روسیه ممکن است.هم اکنون مردم آلمان از ط ریق
یک کارزار ت وئیتری خ واهان استعفای س ران دولت به ویژه
وزرای امور اقتصاد و خارجه اقای «روبرت هابک»( (�Rob
 )ert Habeckو خانم «ب ربوک» هستند .مردم در پس تهای
تلگ رامی م ین ویسند که «ب ربوک نماینده منافع مردم آلمان
نیست ،بلکه منافع اوک راین را نمایندگی م یکند»* .

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  195مهر 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!
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وجدان امپریالیسم و
صهیونیسم از چه چیز
«معذب» است
در ای ران خانم مهسا امینی توسط گشت
ارشاد اسیر گشت و جنازهاش را به خان وادهاش
تح ویل دادند .آنهم بدون ترس از پیگرد و
پاسخگ وئی.
این نخستین بار نیست که چنین روش
زشتی نسبت به زنان ای ران ،به مادران،
خ واه ران و دخت ران ما روا م یشود و آخ رین
بار هم نخ واهد بود .خ واست زنان ای ران که
گشت ارشاد را ملغی کنید ،حجاب اجباری
را برچینید و به عرف جامعه تسلیم ش وید،
خ واستی برحق و قابل دفاع ،مورد حمایت
اکث ریت جامعه و بسی جکننده است.
جمهوری سرمای هداری اسالمی که رفتارش
نسبت به زنان ای ران پر از تناقض و بازتاب
اختالفات درونی خود آنهاست ،متاسفانه
وضعیتی ب رای بهانهج وئی دشمنان ای ران
ف راهم کرده که یک یورش جهانی بر ضد
منافع ملی ای ران را موجب گشته که در تاریخ
لشگرکشی روانی در جهان بر ضد یک
حکومت قان ونی ک مسابقه است .ب رای حزب
ما پ یبردن به عمق این سفاهت رژیم حاکم،
از تصور خارج است .ما اگر ه وادار تئوری
توطئه بودیم ع وامل موساد در حاکمیت و در
شورای امنیت ملی را مسببان واقعی آن تلقی
م یکردیم .حتی ...ادامه در صفحه 6

متخصصین امور اقتصادی ب رای اقتصاد آلمان روز به روز پی شبین یهای تیره و تاری ارائه م یدهند.
اما واقعیت این است که عدهای هم از ق ِبَل این وضعیت بح رانی روز به روز سود بی شتری م یب رند.
ب رندگان بح ران اوک راین بطور عمده ساکن کشور آم ریکا هستند ،در حالی که بازندگان آن بطور عمده
در اروپای مرکزی به ویژه در کشور آلمان به سر م یب رند.
«مارتین وانزلبن» ( )Martin Wanslebenمدیر کل اطاق صنایع و تجارت آلمان در  20ژوئن سال جاری
به ص راحت پی شبینی کرد که «همۀ ما  20تا  30درصد فقی رتر خ واهیم شد» .و روزنامۀ «هاندلزبالت»
( )Handelsblattدر تاریخ  29اوت نوشت« :آلمان در تلۀ قیمت انرژی گرفتار آمده است»« ...در آیندۀ نه
چندان دور صنایع کلیدی کشور ،یکی پس از دیگری تعطیل خ واهند شد» .هم اکنون قیمت انرژی در
کشور آلمان چند ب رابر قیمت انرژی در آم ریکا و کشورهای آسیائی است و در آینده بطور قطع بازهم
افزایش خ واهد یافت .هم اکنون قیمت گاز ب رای صنایع آلمان  8ب رابر قیمت گاز در آم ریکاست.
ش رایط ب رای صنایع متوسط و کوچک حتی تلختر از این است .صنایعی که به تعبیری ستون فق رات
اقتصاد آلمان به شمار م یآیند.
در حالی که در سال  2019تعداد شاغلین در کنسرنهای بزرگ آلمان  3/5درصد از کل شاغلین را
تشکیل م یدادند ،شرکتهای متوسط  -که تا  500نفر کارگر و کارمند دارند  85 -درصد از کل
شاغلین این کشور را دربرم یگرفتند .اما امروز به گ واهی مطبوعات معتبر اقتصادی ،ورشکستگی
هزاران شرکت متوسط را تهدید م یکند.
افزایش سرسام آور قیمت انرژی ،برق و م واد خام ،این شرکتها را به پ رتگاه ورشکستگی سوق داده و
ش رایط فاجعه باری ب رای اقتصاد آلمان بوجود آورده است.
حال به بینیم که ب رندگان این ش رایط کیانند:
ب رای نم ونه کنسرنهای انرژی «اکسون م وبایل» ( )Exxon Mobilدر آم ریکا در  6ماه اول سال 2022
نزدیک به  %61بر فروش خود افزوده و آن را به  200میلیارد دالر ارتقاء دادهاند که  23/3میلیارد دالر
سود آن را کالن سرمای هداران به جیب مبارک زدهاند .بد نیست بدانیم که در همین بازۀ زمانی بسته
کم کهای اقتصادی دولت آلمان جهت کاهش فشار اقتصادی «خود ساخته»ای که گ ریبان مردم را
م یفشارد  10میلیارد یورو بوده است.
شرکت روسی «گازپروم» (( )Gazpromطی همین مدت  2/5ت ریلیون روبل (  41میلیارد یورو) درآمد
خالص داشته است که ب رابر است با کل درآمد سال گذشتۀ این کنسرن .بناب راین تح ری مهای عدیدۀ و
دی وان هوار اروپا و آلمان علیه روسیه ،به روسیه و آم ریکا صدمه نزدند ،بلکه برعکس گ ریبان شرکتهای
متوسط و مردم کشور خود را دم تیغ دادند.
آنچه که در این روند ضدبشری افزایش م ییابد قدرت سرمای هداران کالنی است که صاحبان اصلی
کنسرنها به شمار م یآیند .وظیفه شبکه گستردۀ الب یهای کنسرنها شتاب بخشیدن به این روند
است.
واقعیت این است که آم ریکا قصد دارد که اقتصاد آلمان را (به مثابه چهارمین قدرت اقتصادی جهان)
که رقیب سرسختی ب رایش به شمار م یآید ،تا حد ممکن تضعیف کند .در نتیجه ،آنچه در این
گیرودار از بین م یرود موسسات ت ولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط اند و آنچه قویتر م یشود
و سهامش به اوج م یرسد ،کنسرنهای زنجیرهای دنیای امپ ریالیس ماند .به خاطر آوریم که در دوران
دوسالۀ هم هگیری کرونا ،در حالی که مغازهداران و شرکتهای کوچک روز به روز هست یشان را به باد
م یدادند ،کنسرن آم ریکائی آمازون در آمدش سر به فلک م یکشید.
ف راموش نکنیم که دولت دونالد ت رامپ که سیاست راهبردی تح ریمی آم ریکا بر ضد چین و اروپا را
را راه انداخت و تا به امروز نیز ادامه دارد ،تمام پیمانهای سازمان تجارت جهانی را که خودش امضاء
نموده بود و ب رای همه دنیا از جمله ای ران تج ویز م یکرد ،به زیر پا نهاد و از ورود اجناس رقابتی آلمانی
و چینی به آم ریکا ممانعت کرد تا صنایع داخلی آم ریکا را تق ویت نماید .بانکهای آلمانی را به دادگاه
کشاند و تا مرز ورشکستگی برد تا استیالی آم ریکا تامین شود .این اقدامات آغاز جنگ اوک راین بود.
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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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