پرولتاريای جهان متحد ﺷويد

توفان
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال هجدهم
ﺷـماره  ٢١٤دی ماه  ١٣٩۶ژانويه ٢٠١٨

آيا سياست راهبردی
امپرياليسم آمريکا در منطقه
تغيير کرده است؟ هرگز!
نوع برآمدهای دونالد ترامپ و سخنرانی-
های جنجالی وی موجبات اين توهمات شده
است که گويا با رفتن اوباما و روی کار
آمدن ترامپ سياست امپرياليسم آمريکا
درمنطقه و در برخورد به ايران تغيير يافته
است .اگر از پارهای سخنرانیهای تاکتيکی
و ديپلماتيک بگذريم که بيشتر بايد خوشآيند
گوش شنونده باشد و جنبه آمادگی روانی
دارد ،سياست امپرياليسم در منطقه ،تقويت
رژيم اشغالگر و تجاوزکار صهيونيستی
اسرائيل است .آنها میخواهند از موجوديت
اين سرپل امپرياليسم حمايت کنند و "تماميت
ارضی" و حق موجوديت وی را به جهان
بقبوﻻنند.
در کنار اين سياست امپرياليسم آمريکا
درخاورميانه ،ما با سياست "اقدامات
پيشگيرانه" آنها روبرو هستيم که از زمان
کلينتون ،جرج بوشها ،اوباما تا روی کار
آمدن ترامپ ادامه دارد و ما با نتايج هولناک
آن در افغانستان  ٢٠٠١و عراق ٢٠٠٣
مواجه شدهايم .معنای واقعی اين آئين نظامی
آمريکائی عبارت است از »محو همه
ابزارهای مسالمتآميز« برای حلوفصل
مناقشات جهانی و حفظ منافع راهبردی
امپرياليسم آمريکا با نقض آشکار همه
توافقنامههای جهانی.
در اين سياستهای اساسی امپرياليسم در
منطقه تغييری صورت نپذيرفته است .آنچه
امروز ترامپ مجددا برای استمرار سياست
گذشته آمريکا طرح میکند از جمله حمله به
توافقنامه "برجام" است که اساس آن را به
زير پرسش میبرد و چنين تفسير میکند که
ايران روح اين ...ادامه درصفحه ٢

بهمناسبت صدمين سالگرد انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر

پيروزی انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر پيروزی نظريه
لنين در مورد امپرياليسم بود
لنين رهبر انقﻼب کبير سوسياليستی اکتبر در سال  ١٩١٧دانش مارکسيسم را تکامل
داد و با پيدايش و شناخت پديده امپرياليسم به مثابه باﻻترين مرحله سرمايهداری ،زمينه
تئوريک انجام انقﻼب اکتبر را فراهم ساخت .لنينيسم بر اساس افکار لنين و تکامل
دانش مارکسيسم شکل گرفت و تدوين شد .لنينيسم مبارزهای حاد بر عليه تروتسکيسم و
همه دشمنان مارکسيسم از جمله کائوتسکيسم بود که اصول اساسی مارکسيسم نظير
ديکتاتوری پرولتاريا ،رهبری طبقه کارگر در انقﻼب توسط حزبش ،کسب قدرت
سياسی توسط پرولتاريا و سرکوب بورژوازی ،انقﻼب قهرآميز به منزله قانون عام
گذار به مرحله بعدی تحول سياسی ،نفی پارلمانتاريسم بورژوائی ،پيدا کردن مقوله
ديکتاتوری پرولتاريا در بطن شوراهای کارگری-دهقانی وسربازان و به رهبری
حزب طبقه کارگر و ...را نفی میکردند و اعتقادی به تئوری "امپرياليسم" لنين و
"امکان پيروزی انقﻼب سوسياليستی در يک کشور" را نداشتند .رفيق استالين که ادامه
دهنده راه لنين بود اين دانش علمی را در دو جلد آثار فناناپذير خويش به نامهای
"اصول لنينيسم" و "مسايل لنينيسم" تدوين کرد.
دشمنان سوسياليسم و تروتسکيستها با اين اصول لنينی مخالفند و دشمنی خود را با لنين
و انقﻼب اکتبر در قالب دشمنی با رفيق استالين و حزبيت بلشويکی جا میزنند .تجليل
از صدسالگی انقﻼب کبير اکتبر تنها با تجليل از لنين و استالين مقدور است .آنها که
لنين را در مقابل استالين قرار میدهند دشمنان سوسياليسماند که از آخور تروتسکيسم
نشخوار میکنند .آنها نه درکی از مارکسيسم لنينيسم دارند و نه از رويزيونيسم .کاسه
مغز آنها آلوده و مملو از خزعبﻼت "بروکراتيسم" تروتسکيستی و دروغهای
رويزيونيستی است.
تئوری امپرياليسم لنين تصوراتی را که مارکس و انگلس در دوران آغاز و در زمان
رقابت آزاد سرمايهداری از انقﻼب سوسياليستی داشتند از ريشه زير و رو کرد و
مارکسيسم را بر شرايط تحوﻻت تاريخی جديد بر اساس اعتقاد به قانونمندی ماترياليسم
تاريخی تکامل داد .لنين نوشت" :ما ديديم که امپرياليسم از لحاظ ماهيت اقتصادی
خود ،سرمايهداری انحصاريست .تنها همين موضوع مقام تاريخی امپرياليسم را معين
میکند ،زيرا انحصار که بر زمينه رقابت آزاد به وجود آمده و همانا زائيده رقابت
آزادست يک دوران انتقالی از نظام سرمايهداری به نظام اقتصادی-اجتماعی
عاليتريست)".نقل از امپرياليسم آخرين مرحله سرمايهداری بخش  ١٠مقام تاريخی
امپرياليسم(.
پذيرش تئوری لنين در مورد تحليلش از اوضاع جهان ،عواقب مهمی برای مبارزه
طبقه کارگر و خلقهای جهان داشت که صحت خود را تا به امروز حفظ کرده است و
امروز نيز اعتقاد به مبارزه ضدامپرياليستی پرچم روشنی بر ضد همه همدستان
امپرياليسم شده است که خود را زير پوشش "مبارزه عليه سرمايهداری" و نفی مبارزه
ملی پنهان کردهاند.
لنين نشان داد که عمر سرمايهداری دوران رقابت آزاد به سر رسيده است و با پيدايش
انحصارات که اساس نضج امپرياليسم است ما با پديدهای روبرو میشويم که بر اساس
تنگی بازار داخلی به صدور سرمايه برای بازارهای خارجی پرداخته و دنيا را بر
اساس توازن نيروی خود به مناطق تحت نفوذ ،هم از جنبه غارت مواد اوليه و کسب
بازار فروش کاﻻ و هم از جنبه استثمار شديد نيروی کار تقسيم کرده است .دنيای
کنونی از نظر جغرافيائی بر اساس منافع امپرياليسم ،ميان گروهبندیهای موجود
امپرياليستی تقسيم شدهاند و تقسيم مجدد آنها موجبات جنگهای جهانی را فراهم می-
آورد .لذا جنگهای جهانی مولود پيدايش امپرياليسم است که انسانها را دسته دسته به
قتل میرساند و ممالک آنها را به زير سلطه خويش گرفته و استقﻼل و حق حاکميت
ملی آنها را ازبين میبرند .امپرياليسم حقوق بينالملل را به رسميت نمیشناسد
مرزهای حقوقی و جغرافيائی را برنمیتابد و در نفی حدود و ثغور مرزی بسيار
"انترناسيوناليست" است.
اين واقعيت از اين حکم لنين نتيجه شد که" :تکامل سرمايهداری در کشورهای مختلف
بطور بينهايت ناموزونی انجام میگيرد .طور ديگری هم در شرايط توليد کاﻻئی نمی-
تواند باشد .از اينجا يک نتيجه مسلم و قطعی...ادامه درصفحه ٢
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آيا سياست راهبردی...
توافقنامه را نقض کرده است.
در زمان مذاکرات با سران کشورهای  ٥+١ما
نخست با طرح لوزان و سپس با متن وين روبرو
هستيم .آنچه در متن لوزان به صورت روشن آمده
در متن وين با جرح و تعديل و قابل تفسسير بازتاب
يافته است .امضای اين توافقنامه با اوباما و نه با
کنگره آمريکا به مفهوم تقويت صلح جهانی جا زده
شده و طوری مسايل مطرح میشوند که گويا ايران
عامل هرج و مرج و آشوب در منطقه است .اساس
سخنانی که امروز ترامپ بر زبان میآورد نخست
توسط جانکری و اوباما تحرير شده بود .برای
امپرياليستها هرگونه تقويت نظامی ايران ،هر گونه
نفوذ سياسی ،ديپلماتيک و نظامی ايران توازن منطقه
را به ضرر متحدان پروپاقرص آمريکا برهم میزند
و اين اقدام خطری برای منطقه و آمريکا تفسير می-
شود.
آقای ترامپ در سخنرانی خويش در مجمع عمومی
سازمان ملل گفت" :بعضی “کشورهای شرور” از
جمله ايران نه حقوق شهروندان خود را رعايت
میکنند و نه به حق حاکميت کشورهای ديگر احترام
میگذارند ".و اين در حالی است که سياست
"عمليات بازدارنده" آمريکا بازتاب نقض روشن حق
حاکميت همه کشورهای جهان است و مردم آمريکا
از نژادپرستی اين آقا به اعتراض برخاستهاند.
آمريکا حتی از نقض حق حاکميت مردم فلسطين به
دست اسرائيل و يا مردم بحرين و يمن به دست
عربستان سعودی نيز حمايت میکند .وی اظهار
داشت“ :ايران ...کشوری ثروتمند و دارای غنای
فرهنگی "..میباشد "که حکومتش درآمد نفتی خود
را به جای بهبود وضعيت زندگی مردم ،صرف
کمک به گروههايی مانند حزب ﷲ لبنان میکند که به
گفته آقای ترامپ ،تهديدی عليه “همسايگان
مسالمتجوی عرب و اسرائيلی خود” هستند .".وی
ادامه داد" :که اين کشور نمیتواند اجازه دهد اين
“رژيم قاتل” به فعاليتهای بیثبات کننده خود در
منطقه ادامه دهد و بر توان موشکی خود بيفزايد."...
ترامپ سپس پای سايرين را نيز به ميان کشيد و
افزود" :وقت آن است که همه کشورها از دولت
ايران بخواهند که از روش خود دست بکشد ،به
حمايت از تروريسم خاتمه دهد و به حقوق
همسايگانش احترام بگذارد .".او به سفر خود به
عربستان سعودی و ديدار با رهبران کشورهای
عرب و اسﻼمی اشاره کرد و گفت" :آمريکا و
متحدانش در منطقه جلوی “تروريسم اسﻼمگرای
تندرو” خواهند ايستاد .".عبدﷲ بن زايد ،وزير
خارجه امارات متحده در نشست ساﻻنه سازمان ملل
سخنان ترامپ را تائيد کرد و بيان داشت "رژيم
اسﻼمی ايران عامل اصلی بحرانهای منطقه است".
توگوئی اين کشور در قتل عام مردم يمن دست
نداشته و زير بار وهابيستها را نگرفته است که در
تمام شمال آفريقا تا خاورميانه فعالند.
با همين درک از اوضاع منطقه امپرياليسم آمريکا
مانع آن است که توافقی ميان عراق ،سوريه و لبنان
برای ايجاد آرامش در منطقه بوجود آيد .سازماندهی
داعش از طرف آمريکا و ناتو با ياری عربستان
سعودی ،قطر و ترکيه برای آشوب کردن اوضاع
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منطقه با قصد حفظ اسرائيل و متحدان آمريکا در اين
بخش خاورميانه است .رکس تيلرسون وزير
امورخارجه آمريکا در ماه اکتبر با عادلالجير
وزيرخارجه عربستان سعودی ديدار کرد که هدفش
کاهش نفوذ ايران در منطقه و ايجاد محور عراق-
عربستان سعودی اعﻼم شد .بر اساس توافق دو
کشور يک هيات نمايندگی برای مذاکره به عراق
رفت .آسوشيتدپرس در گزارش خود نوشت که "اين
سفر نيز به خواسته رکس تيلرسون انجام شده و
آمريکا از عربستان خواسته است تا به نشانه »حسن
نيت سعودیها و تعهدشان به پايان دادن به کار
داعش« اين مقام به بغداد سفر کند ".بهديگر سخن
اگر عراق با عربستان سعودی کنار نيايد آنوقت بايد
توجه داشته باشد که "کار داعش تمام نشده است".
شکست سياست تجزيه خاورميانه بزرگ بهياری
داعش و ُکردهای بارزانی و جريانهای ناسيونال
شونيست اسرائيلی در ايران ،امپرياليسم آمريکا را
مجبور کرده است به ياری متحدان سنتی خويش بيايد
و از آنها برای ايجاد جبههای عليه ايران استفاده کند.
نفوذ ايران در عراق که تنها هرساله با اعزام
ميليونها شيعيان برای زيارت اماکن مقدس به کربﻼ
و نجف به عامل اقتصادی و سياسی مهمی بدل شده
است ،به بديلی در مقابل زيارت مکه قلمداد میگردد
که خسارت فراوانی به عربستان سعودی خواهد زد.
امپرياليسم آمريکا در همدستی با متحدان منطقهای
خود از جمله عربستان ،امارات متحده عربی ،مصر
و اسرائيل به يک هجوم تبليغاتی عليه ايران دست
زده که گويا اين ايران است که منطقه را بیثبات
کرده است .در کنار اين سياست تهديد به جنگ
مستقيم و جنگ نيابتی برای دفاع از "صلح و ثبات
در منطقه" تﻼش میشود داعش را به ايران وارد
کنند تا با عمليات انتحاری و اقدامات مسلحانه
چريکی ،ايران را به تسليم واداشته و يا با برپاکردن
آشوب به مقاصد خويش جامه عمل بپوشند.
امپرياليستهای اروپا با اين تبليغات و فشار به ايران
از طريق تحريم و محاصره اقتصادی برای گرفتن
امتيازات کﻼن موافقند .آنها خواهان ايران ضعيفند تا
اسرائيل زنده بماند .شعار "نه غزه ،نه سوريه ،نه
لبنان ،حاﻻ نوبت ايران" دارد شکل مشخص به خود
میگيرد .اروپا ولی با جنگ سراسری در منطقه
مخالف است ،زيرا منافع آنها را برهم زده و تشنجات
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جهانی را افزايش میدهد .منبع "سی ان بی سی"
خبر داد که" :گام چهارم در ماه سپتامبر برداشته شد،
زمانی که بن سلمان بهطور محرمانه به اسرائيل
رفت و در خصوص ايران و ديگر اقدامات
همکاریجويانه احتمالی بحث و تبادل نظر کرد.
هيچيک از دو طرف بهطور رسمی اين سفر را تأييد
نکردهاند اما دستکم منابع اسرائيلی نشست ماه
گذشته را تأييد کردهاند .".همين اسناد نشان میدهد
که مبارزه در منطقه دعوای شيعه و سنی نيست.
اسرائيل نه سنی و نه شيعه است .ماهيت نزاع منطقه
کسب مناطق نفوذ سياسی و اقتصادی و تقويت پايگاه
امپرياليسم در منطقه و حفظ موجوديت صهيونيسم
است .بايد با اين دسيسه جديد نيز مبارزه کرد و در
درجه نخست ماهيت اين مناقشات را برای مردم
روشن کرد که اين توهم ايجاد نشود که گويا نزاع
کنونی بر سر اين است که چقدر حقوق بشر اجراء
شود و يا تا چه حد حقوق زنان به رسميت شناخته
گردد .دل بستن به دشمنان بشريت ،نفهميدن ماهيت
نزاع در منطقه ،به مبارزات دموکراتيک و ضد
امپرياليستی مردم ايران صدمه فراوان میزند .همه
اين شواهد گويای آن است که تنها بايد از آن
اعتراضات و مبارزاتی در ايران برای تحقق حقوق
بشر ،آزادی ،دموکراسی دفاع کرد که بر متن مبارزه
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی جاری بوده و
برای سرنگونی اين رژيم انگل و فاسد و سرکوبگر
در ايران اقدام میکند .بايد روشن کرد که مواضع ما
با مواضع آشوبطلبانه ترامپ ،ملک سلمان ،نتانياهو
و البغدادی ماهيتا متفاوت است .هر مخالفتی با
جمهوری اسﻼمی قابل دفاع نيست .بايد ماهيت اين
دسيسهها را شناخت.
*****
پيروزی انقﻼب کبير سوسياليستی...
بهدست میآيد :سوسياليسم نمیتواند در آن واحد در
تمام کشورها پيروز گردد .سوسياليسم ابتداء در يک
يا چند کشور پيروز خواهد شد و بقيه تا مدت زمانی
در دوران بورژوازی و يا ما قبل بورژوازی باقی
خواهند ماند)"...برنامه جنگی انقﻼب پرولتاريائی(.
ولی همين پيروزی سوسياليسم در يک کشور که در
روسيه با موفقيت انجام شد و به ساختمان سوسياليسم
عليرغم خرابکاری دشمنان منجر گشت ،نتايج مهم
ديگری نيز در بر داشت که ما به آن میپردازيم که
از مسايل مورد اختﻼف مارکسيست لنينيستها با
تروتسکيستهاست.
نفی ماهيت امپرياليسم و وجود کشورهای
امپرياليستی و تنزل همه آنها تا به حد کشورهای
"سرمايهداری" ،از شگردهای دشمنان لنينيسم و
تروتسکيستها و نئوليبراليستهای "چپ" است.
امپرياليسم برای غارت کشورهای تحتسلطه به يک
هجوم ايدئولوژيک نياز دارد و اين هجوم را در
پوشش "انترناسيوناليسم پرولتری" انجام میدهد .آنها
سازمانهای کمونيست کارگری راه میاندازند که
وظيفه دارند در قالب "کمونيست" به تبليغ بیمرزی،
بیوطنی بپردازند و مانند شاگردان با وفای "ميلتون
فريدمن" ،نوع جديد تئوریهای "چپ" نئوليبرالی-
امپرياليستی را در اين کشورها پياده کنند .نفی وجود
امپرياليسم و مبارزه ضد امپرياليستی ،نفی ماهيت
انقﻼبی مبارزه ملی... ،ادامه درصفحه٣
ِ
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پيروزی انقﻼب کبير سوسياليستی...
جايگزينی مبارزه ملی که مکمل مبارزه طبقاتی
ضدسرمايهداری است با مبارزه صرفا ضدسرمايه-
داری همه و همه برای اين است که جبهه مبارزه بر
کﻼن آنها
ضد امپرياليسم خالی بماند تا سرمايههای
ِ
در درون کشور مفروض به چپاول بپردازند و
مبارزه کارگران را که بايد در عين حال بر ضد
غارتگران استعمارگر باشد تنها بر ضد استثمارگران
سرمايه محدود کنند تا کل جنبش شکست بخورد و
زمينه چپاول نئوليبراليسم باز گردد.
لنين در سپتامبر سال  ١٩١۶در مقاله "برنامه جنگی
انقﻼب پرولتريائی" که بعد از تکامل سرمايهداری به
امپرياليسم بود ،نوشت" :و اصوﻻ خندهآور است اگر
بگوئيم مثﻼ بعد از جنگ فعلی ،چنانچه در نتيجه آن
کشورهای محارب بکلی از پای در آيند "ممکن
نيست" "هيچگونه" جنگ ملی ،ترقيخواانه و انقﻼبی
از طرف مثﻼ چين باتفاق هندوستان ،ايران  ،سيام و
غيره بر ضد دول معظم بهوقوع پيوندد.
نفی هرگونه امکان وقوع جنگهای ملی در شرايط
امپرياليسم ،از لحاظ تئوری غلط ،از لحاظ تاريخی
اشتباه آشکار و از لحاظ عملی برابر است با شونيسم
اروپائی :ما که متعلق به ملتهائی هستيم که صدها
ميليون از افراد اروپا ،آفريقا ،آسيا و غيره در چنگ
ستم آنهاست بايد بهملتهای ستمکش بگوئيم که جنگ
آنها برضد ملتهای "ما" "غيرممکن است!"".
میبينيم که لنين از جنگ ملی در ايران در  ١٩١۶که
کشوری نيمه مستعمره و فئودالی بود و نه سرمايه-
داری سخن میگويد .وی از انقﻼب ملی مردم ايران
بر ضد امپرياليسم حمايت میکند و آنرا عادﻻنه،
مترقی ،انقﻼبی و ممکن میشمارد .امری را که لنين
به عنوان انقﻼب ملی دردوران امپرياليسم مطرح
میکند تروتسکيستها نفی مینمايند آنها فقط به انقﻼب
ضد "سرمايهداری و سوسياليستی" که بطور
همآهنگ در چند کشور با انقﻼب جهانی انجام شود
اعتقاد دارند .لنين با اين نظريه خود مفهوم انقﻼبات
سوسياليستی دوران مارکس و ضدامپرياليستی بعد از
مارکس را از هم جدا میکند .انقﻼب جهانی محصول
دوران رقابت آزاد سرمايهداری و انقﻼبات
سوسياليستی و ملی ِضدامپرياليستی محصول دوران
پيروزی انحصارات و پيدايش امپرياليسم است .هر
کس اين تفاوتهای لنينيستی را نفهمد هميشه با نقاب
"چپ" در چنگ عفريت ايدئولوژی امپرياليستی
گرفتار است و از زير بار مسئوليت دفاع از
جنبشهای ملی به بهانههای اينکه رهبری پرولتاريا
در آن وجود ندارد و يا ايدئولوژی اسﻼمی بر آن
حاکم است ،فرار میکند و به جبهه امپرياليستها می-
پيوندد.
در دوران کنونی فقط مبارزه کارگران نيست که به
سوسياليسم میانجامد ،بلکه اين مبارزه همانگونه که
لنين و استالين گفتهاند بايد مبارزه خلقها عليه
امپرياليسم و استعمار نوين را نيز در برگيرد و در
شعار "پرولتاريای جهان و خلقهای ستمکش متحد
شويد" بازتاب يابد .شعار "پرولتاريای جهان متحد
شويد" به يک دوره تاريخی رقابت آزاد سرمايهداری
تعلق داشت و امروز پرولتاريای ممالک متروپل بايد
متحدان خويش را بر ضد امپرياليسم جهانی در
مبارزه ملی و آزاديبخش خلقهای تحتستم جستجو
کنند .اين مبارزات به امپرياليسم آن چنان صدمات
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جبران ناپذيری میزند که آنها را در درون ممالک میدهد که نام آن روابط توليد سرمايهداری است و
متروپل تضعيف کرده و به تشديد مبارزه طبقاتی متناسب با آن طبقات حاکم نيز تغيير میکنند .قدرت
منجر میشود .مبارزه کارگران ممالک سرمايهداری سياسی از دست فئودالها به در آمده و به دست
امپرياليستی و ممالک تحتسلطه و نيمهمستعمره بورژوازی میرسد که در پی برپائی جامعه نوين
مکمل يکديگر هستند و بايد به هم برای کسب قدرت سرمايهداری است .در تمام دوران تحوﻻت بنيادی
سياسی ياری رسانند .پيروزی سوسياليسم در دوران که تا زمان مارکس به وقوع پيوسته است ما با اين
امپرياليسم بر اين پايهها نيز استوار است و به علت رويدادها و توضيح تغيير بنيادی در جامعه به عنوان
تضاد منافع ميان امپرياليستها اين بخت را به طبقه انقﻼب اجتماعی روبرو بودهايم .در انقﻼب
کارگر کشورها میدهد که در صورت وجود شرايط سوسياليستی نيز با تصرف قدرت سياسی و اقتصادی
عينی ،با کسب قدرت سياسی به استقرار سوسياليسم توسط پرولتاريا ،با جايگزينی مالکيت خصوصی بر
دست زنند و خلقهای جهان نيز آزادی و استقﻼل وسايل توليد با مالکيت اجتماعی ،روابط سرمايهداری
کشور خويش را به دست آورند .البته در ممالک جای خود را به روابط توليدی سوسياليستی وامی-
تحتسلطه الزاما رهبری مبارزات آزاديبخش در گذارد.
دست طبقه کارگر نيست ،زيرا طبقات ديگری هم تا اينجا به نظر میرسد که برای مدعيان پذيرش
هستند که در اخراج و کوتاه کردن دست امپرياليسم فلسفه مارکسيسم همه چيز روشن است .ولی کسانی
دارای منافع سياسی و اقتصادی مشترک با پرولتاريا که مارکسيسم را فقط تا اين حد بفهمند کمونيست
میباشند،همانگونه که لنين به خلقهای چين ،نيستند ،زيرا ماترياليسم ديالکتيک ،ماترياليسم
هندوستان ،ايران و سيام اشاره کرده است که در سال تاريخی و مفهوم مبارزه طبقاتی و تکامل جامعه را
 ١٩١٦از تعداد معدودی کارگر برخوردار بودند و نفهميدهاند ،سالمترين اين عده برخورد ذهنی و
اکثريت عظيم جمعيت آنها را دهقانان تشکيل می -ايدآليستی به تاريخ دارند و ناسالمها طبيعتا ضدلنينيسم
دادند .شعار "پرولتاريای جهان و خلقهای ستمکش بوده و به نفی مدام لنينيسم مشغولند و با نفی
امپرياليسم و ارجاع به گفتار مارکس در يک دوران
متحد شويد" يکی از مظاهر روشن لنينيسم است.
دشمنان لنينيسم که دشمنان انقﻼب کبير اکتبر هستند ،تاريخی پيشتر در پی ايجاد گمراهی و فريب مردم با
مبارزه ملی را نفی میکنند و تمام تضادهای جهان را نقاب "چپ" هستند .آنها انقﻼب ملی را در دروان
به تضاد کار و سرمايه در جامعه سرمايهداری امپرياليسم نفی میکنند .روشن است که مارکس نمی-
محدود مینمايند .وقتی به آنها انتقاد میشود که به چه توانسته در مورد انقﻼب ملی نظر دهد ،زيرا انقﻼب
مناسبت از مبارزه ضدامپرياليستی سخنی نمیرانيد ضدامپرياليستی مربوط به دوران ظهور امپرياليسم
به دروغ متوسل شده و مدعی میگردند :مبارزه است و به دوران لنينی برمیگردد .مارکس در
ضدامپرياليستی در همان بطن مبارزه ضدسرمايه -دوران رقابت آزاد سرمايهداری به انقﻼب جهانی
داری نهفته است و چنانچه ما در همه جا از مبارزه اعتقاد داشت که بايد انقﻼب سوسياليستی در چند
ضدسرمايهداری سخن برانيم مبارزه ضدامپرياليستی کشور همزمان صورت پذيرد تا هم از همدستی
را نيز مد نظر داريم .اين مانند آن میماند که مفهوم بورژوازی برای سرکوب پرولتاريا در يک کشور
مبارزه ضدامپرياليستی و ضدسرمايهداری را با جلو گرفته شود و هم پرولتاريای اين کشورها از
مفهوم عامتر مبارزه طبقاتی جايگزين کنيم تا کسی امکانات ياری به هم و همبستگی با يکديگر
سر در نيآورد که با کدام دشمن مشخص بايد مبارزه برخوردار شوند ،امری که برای پيروزی و ساختمان
کند .نافيان مبارزه ضدامپرياليستی در دوران کنونی در آن دوران ﻻزم بود .ولی در دوران رشد سرمايه-
دشمنان مارکسيسم لنينيسم هستند .استنادات آنها به داری و پيدايش انحصارات و امپرياليسم ،ما با نوع
مارکس و به دورانی که سرمايهداری در آغاز خود جديدی از انقﻼبات روبرو هستيم که ديگر نمیتوانيم
بود و به رشد آرام و در يک رقابت آزاد ادامه میداد با قدرت جهالت و کوربينی طبقاتی بر آن سرپوش
در دوران گردبادهای عظيم اجتماعی ،در دورانی که بگذاريم و مدعی شويم چنين چيزی وجود ندارد.
انحصارات بر همه جا حاکم شده و امپرياليسم را به انقﻼب ملی يا ضدامپرياليستی امری نو میباشد.
وجود آوردهاند گمراه کننده و شبه کمونيستی است .متعلق به سده بيست و به ويژه به نيمه دوم اين سده
اين "مارکسيستها" جاده بازکن پيروزی تئوریهای است که ديگر ربطی به شخص مارکس و يا انگلس
فريدمن در تحقق نئوليبراليسم و نظريات ندارد .آنها دانش مارکسيسم را به ما داده اند تا ما
ضدکمونيستی کارل پوپر برای "جامعه باز" با هدف خود بتوانيم به تحليل از شرايط مشخص بپردازيم .در
کشور الجزاير مردم بر ضد استعمار فرانسه به
غارت امپرياليستی هستند.
انقﻼب در فلسفه مارکسيسم بهمعنی دگرگونی انقﻼب دست زدند و دست امپرياليسم فرانسه را از
مناسبات توليد کهن و استقرار مناسبات توليدی نوين تعيين سرنوشت کشور خويش کوتاه کردند .در اين
است .برپايه اين تغيير بنيادی ،روبنای ايدئولوژيک کشور فرانسویها مالکان زمينها بودند و
نوين جامعه شکل میگيرد و در نتيجه آن ساخت الجزايریها برای آنها کار میکردند .بخشی از
اجتماعی -اقتصادی کهنه نابود شده ،يک ساخت بورژوازی الجزاير با امپرياليستها همکاری میکرد
اجتماعی-اقتصادی تازهای پديد میآيد .طبقات و بخشی بر ضد آنها به پيکار رهائیبخش دست زده
ارتجاعی کهن با از دست دادن قدرت سياسی از بين بود و میخواست مالکيت زمين را از چنگ
رفته و طبقه بالنده جديد قدرت سياسی را به کف فرانسویها در آورده و به دست مالکان الجزايری
آورده و جامعه را در جهت خواستهای اقتصادی برساند .با وجود ارتش اشغالگر فرانسه امکان هيچ
خويش تغيير میدهد .در انقﻼب بورژوائی ،با اصﻼحاتی دراين کشور ممکن نبود .اين مبارزه
تصرف قدرت سياسی توسط بورژوازی ،روابط برای آن نبود که مناسبات توليدی سرمايهداری را
توليدی فئودالی جای خود را به روابط توليدی جديدی با سوسياليسم جايگزين کنند... ،ادامه درصفحه۴
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پيروزی انقﻼب کبير سوسياليستی...
بلکه مبارزهای بود سياسی تا مردم الجزاير خود
حاکم بر سرنوشت خود باشند و حکومت مورد عﻼقه
خويش را بر سر کار آورند .در اينجا بحث بر سر
اين نيست که ايدئولوژی اسﻼمی مترقیتر است يا
ايدئولوژی بورژوائی امپرياليستی فرانسه ،بحث بر
سر آزادی ملی است .همين پديده که فقط نابينايان
مظنون آنرا نفی میکنند ،سراسر آفريقا ،آسيا و
آمريکای ﻻتين را در برگرفته بود .انقﻼب کوبا نيز
انقﻼب سوسياليستی نبود و نخست برای پايان دادن به
سلطه امپرياليسم و عامل دستنشاندهاش باتيستا
صورت گرفت .ما از انقﻼب چين ،ويتنام ،کره،
کامبوج و ...سخن نمیرانيم زيرا در پارهای از اين
کشورها رهبری مبارزه ملی توسط پرولتاريا تضمين
شده بود .ولی الزاما رهبری مبارزه ضدامپرياليستی
نبايد در دست پرولتاريا باشد .همينکه رهبری
مبارزه مردم برای آزادی از دست امپرياليسم به
دست بورژوازی ملی خودی بيفتد اين انقﻼب ماهيتا
يک انقﻼب ضدامپرياليستی است و درجه موفقيت و
عمق آن ،طبيعتا به ماهيت رهبری انقﻼب برمی-
گردد ،ولی ماهيت ضدامپرياليستی انقﻼب را تغيير
نمیدهد .لنينيسم در دوران امپرياليسم به اين
پرسشهای مهم پاسخ داد ،ماهيت اين گونه انقﻼبها را
نشان داد و ما را موظف نمود از اين انقﻼبات
ضدامپرياليستی که راه گشای انقﻼبات سوسياليستی
بودند حمايت کنيم .اين يک اصل لنينيسم است که
اصل تعيين سرنوشت ملتها به دست خويش تنها در
يک مبارزه ملی ضدامپرياليستی در دوران حضور
امپرياليسم معنا دارد .دشمنان با نقاب انقﻼب اکتبر
در حرف از انقﻼب اکتبر حمايت میکنند ولی در
عمل همه آن چيزی را که میتوان از آن به عنوان
دستآورد انقﻼب اکتبر آموخت بدور میريزند و
تروتسکيسم را به ويژه با هدف دشمنی با رفيق
استالين که معمار بزرگ ساختمان سوسياليسم است
تقويت میکنند .آنها سوسياليسم لنينی را در شوروی
قبول ندارند و با پرگوئی روشنفکرانه و ضدلنينی
معلوم نيست چگونه سوسياليسمی را میخواهند در
جهان بسازند .آنها فقط يک ترجيع بند ضدکمونيستی
دارند .ضد ديکتاتوری پرولتاريا ،ضد حزب ،ضد
حزبيت ،ضد انضباط حزبی لنينی هستند و می-
خواهند سوسياليسمی بنا کنند که معلوم نيست چيست
و بر ضد کدام طبقه و چگونه مبارزه میکند.
سوسياليسم آنها سوسياليسمی نيست که محصول
تجربه انقﻼب اکتبر است ،سوسياليسم تروتسکيستی-
کائوتسکيستی و رويزيونيستی است .در تمام
تحليلهای اين دشمنان سوسياليسم کلمه از بروز
رويزيونيسم در اتحاد شوروی نمی بينيد ،زيرا چاقو
نمی تواند دسته خود را ببُرد.
*****
تغيير تاکتيکهای امپرياليسم...،
اقتصادی کشور و وضعيت اقتصادی اکثريت مردم
سوريه زده است .امپرياليسم آمريکا حتی
تروريستهای القاعده را در همکاری با سازمان
امنيت سوريه به اين کشور میفرستاد و در اين
کشور شکنجه میداد و با اين رژيم همکاری میکرد
تا دستان خودش به نقض حقوق بشر "آلوده نشود".
پس ارزيابی حزب ما مربوط به ماهيت رژيم اسد،
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معمر قذافی و يا صدام حسين نمیشود .اين روش
دوستان آمريکاست که مخالفان کشتار مردم سوريه،
عراق ،افغانستان و يا ليبی را مدافعان سلطهگران
ضد دموکرات حاکم معرفی کنند .زيرا بدون چنين
اتهامی به ديگران ،دفاع بی چون چرا از تجاوز و
آدمکشی امپرياليسم در اين ممالک مقدور نيست.
حزب کمونيست کارگری اسرائيلی حتی مدعی بود
که آمريکا دارد بر ضد اسﻼم سياسی مبارزه میکند
که آنرا امری مترقی جا میزد و پيروزیهای
آمريکا را در نابودی افغانستان به عنوان مثال مثبت
ارزيابی کرده و تبريک میگفت.
حزب ما از يک اصل به رسميت شناخته شده جهانی
که به نفع خلقهای جهان است دفاع میکند.
امپرياليستها حق ندارند تحت هر نام و بهانهای که
ساختهاند و آنرا با رنگ و روی تبليغاتی حقوق بشر
آراستهاند ،حق حاکميت کشورها و تماميت ارضی
آنها را به زير پا بگذارند .هر کس اين اصل بديهی
را قبول نداشته باشد ،همدست امپرياليسم و
صهيونيسم اشغالگر در فلسطين است .رياکاری اين
مدافعان تجاوزات امپرياليستی نقاب حمايت از حقوق
بشر نيز هست .در ايران هم ما از اين جاسوسان و
خودفروختهها کم نداريم که با اخاذی از اسرائيل،
امپرياليسم و عربستان سعودی دنيا را فرامیخوانند
به ايران تجاوز کنند و "حقوق بشر" را در ايران
مستقر نمايند .البته منظورشان همان حقوق بشری
است که امپرياليستها قصد داشتند در عراق و ليبی و
سرانجام در سوريه توسط داعش مستقر سازند.
رويدادهای منطقه را نبايد از ديد پيروزی اين يا آن
آخوند مرتجع ديد .زورآزمائی در منطقه بر سر اين
بود که آيا جبهه متحد امپرياليسم-صهيونيسم و
کشورهای عربی مرتجع به رهبری عربستان
سعودی استحقاق بقاء داشته و بايد سرنوشت مردم
منطقه را تعيين نمايد و يا بايد اين هجوم عفريتهای
آدمخوار را مهار زد و آنها را به جای خود نشانيد.
شکست اين سياست راهبردی امپرياليسم در منطقه
از افزايش خطر جنگ میکاهد و افقهای جديدی در
مبارزه بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه
میگشايد .برهم خوردن سياستهای امپرياليستی و
پيدايش توازن قوای جديد در منطقه به طور عينی
مثبت است و بايد مورد تائيد نيروهای انقﻼبی قرار
گيرد و نه اينکه با انقﻼبيگری کاذب مدعی شويم
هيچکدام از اين مسايل به ما مربوط نيست.
ولی تصوری خام خواهد بود چنانچه بر اين نظر
باشيم ،ارتجاع جهانی از خرابکاری در منطقه دست
برمیدارد و منطقه را بعد از اين شکست موقت به
حال خود میگذارد .آدمکشی عربستان سعودی و
آمريکا در يمن تنها مشتی از خروار است .شکست
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در منطقه،
خروج ترکيه و قطر از اين اتحاد ،فشار افکار
عمومی بر عربستان سعودی و فشارهای داخلی از
درون اين کشور ،همه اين ممالک را در استيصال
کامل قرار داده ،بهطوريکه آينده حکومتهای خويش
را در خطر میبينند .عربستان سعودی در کنار
استفاده ابزاری از "جامعه عرب" عليه ايران ،به
تشکيل "ائتﻼف ضد تروريسم" پرداخته که ۴٠
کشور را در بر میگيرد و میخواهد با زور دﻻر
اين کشورها را بر ضد ايران بسيج کند .دخالت در

صفحه ۴

کردستان عراق و کمکهای مالی به کردهای منطقه
از جمله کردهای ايران چه توسط عربستان سعودی
و چه اسرائيل از جمله اقداماتی است که اين کشورها
و متحدانش برای بیثبات کردن شرايط منطقه تدارک
ديدهاند .بعد از اين شکست تصميم اتحاد امپرياليسم-
صهيونيسم و ارتجاع عرب بر اين است که بقايای
داعش را که ديگر در سوريه و عراق مورد استفاده
ندارند در ايران فعال کنند .اين گروه بايد به عمليات
چريکی در داخل ايران دست زده ،بمبگذاری کرده و
در مناطق مرزی برای تجزيه ايران تﻼش کند .گروه
جنداﷲ در بلوچستان پاکستان و ايران توسط
عربستان سعودی و دولت پاکستان تقويت میشود و
آنها به عمليات تخريبی در مرزهای ايران اشتغال
دارند .در سندی که اطاق فکری اسرائيل که با
سازمان امنيت اسرائيل کار میکند به نام "مرکز
اطﻼعات برای اخبار در مورد تروريسم")(ITIC
منتشر کرده است آمده که از راه حلهای کمی که باقی
مانده تا جلوی مناطق نفوذ ايران را بگيريم يکی
داعش است .در اين گزارش تحقيقاتی آمده است که
ايران از خﻼئی که شکست داعش در سوريه و
عراق ايجاد کرده است به بهترين نحوی استفاده می-
کند تا دامنه نفوذ خود را گسترش دهد .اين افزايش
نفوذ چند اثر دارد يکی اينکه ايران تﻼش میکند در
درجه اول به ايجاد ثبات در عراق و سوريه و لبنان
ياری رساند و سپس با اين نزديکی و همکاری
موجبات طرد آمريکا از منطقه را فراهم آورد ،که
خطری حياتی برای اسرائيل است .به اين جهت بايد
داعش به ياری اسرائيل و عربستان سعودی آمده و
در خدمت منافع آنها و اين بار در ايران عمل کند.
ناگفته روشن است که رهبری بخش ايرانی آن به
عهده مجاهدين خلق است که هم به زبان فارسی
آشنائی دارند و هم عربی ،انگليسی و در اين فاصله
عبری .در اين گزارش میآيد" :داعش احتماﻻ الگوی
نبرد خود را تغيير خواهد داد و از تاکتيکهای جنگ
چريکی و تروريسم بر ضد اهداف ايران سود می-
جويد ".در اين گزارش از نمونه اقدامات داعش در
عمليات تروريستی ماه ژوئن در تهران صحبت می-
شود که در طی آن  ١٧نفر به قتل رسيدند .در ضمن
اين اطاق فکری شکست تﻼشهای کردهای ناسيونال
شونيست عراق در تجزيه عراق را به نفع ايران و به
ضرر سياست راهبردی آمريکا-اسرائيل-عربستان
سعودی ارزيابی میکند.
پارهای انسانها شريف و ساده هستند که در مبارزه
اجتماعی به علت عدم دارا بودن افق ديد وسيع
سياسی ،آلت دست تبليغات امپرياليستی قرار می-
گيرند و هستند افراد و گروههائی که با ماموريت
عمل مینمايند و بايد نقشهای معينی در متن سياست
راهبردی جديد امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه
برای تقويت داعش به عهده گيرند .آنها داعش را
نيروی آزاديبخش در ايران جا میزنند و يا داعش را
بیخطر جلوه میدهند .عمال صهيونيسم و امپرياليسم
با انواع نامهای گوناگون از طريق شبکهمجازی و
رسانههای گروهی که تحت اختيار دارند با تبليغات
مسموم کننده ،مردم را به آتش زدن مساجد ،اماکن
عمومی ،فعاليتی تخريبی و آشوبگرانه به عنوان
مبارزه عليه رژيم جمهوری اسﻼمی فرامیخوانند.
ادامه درصفحه۵
دستان زيادی به کار...

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دﺷمن ﺷماره يک بشريت است
ِ

،

شماره  ٢١۴دی ماه ١٣٩۶

تغيير تاکتيکهای امپرياليسم...،
افتاده است که همه چيز را مخلوط و مخدوش کند،
زيرا اوضاع آشفته و شورشکور بهنفع امپرياليسم
است و هيچ چيز برای مردم ايران به ارمغان نمی-
آورد .خوب است به پارهای مسايل تئوريک در اين
عرصه بحث اشاراتی داشته باشيم.
لنين در اثر جاودانی و ضد رويزيونيستی خويش در
مورد ماهيت دولت طبقاتی و اهميت ديکتاتوری
پرولتاريا در برخورد به کسانی که شکل دولتها
برايشان در مبارزه مهم نيست و فقط به کليات
چسبيده و بوئی از تحليل مشخص از شرايط مشخص
نبردهاند دست به انتقاد شديد زده آنها را آنارشيست
دانسته و بيان میکند" :آنارشيستها در مورد هرگونه
شکل سياسی با بیاعتنائی دست میافشانند" .نه تنها
برای آموزگاران بزرگ مارکسيسم بلکه برای همه
کسانی که دستی بر آتش مبارزه دارند ،بايد روشن
باشد که شکل دولتها و حتی درجه ارتجاعی و توحش
آنها در مبارزه طبقاتی و دامنه آزادی عمل مبارزان،
نقش مهمی در مبارزه طبقاتی و بسيج تودهها بازی
میکند .روشن است که جمهوری اسﻼمی ايران
دولتی است با ماهيت طبقاتی و مدافع منافع طبقه
ستمگر .همين اصل در مورد دولت بورژوائی آلمان
و يا سوئد نيز صادق است .در اين ممالک نيز
دولتهای حاکم دول طبقاتی و حافظ منافع طبقات
ستمگر هستند ،ولی از اين اصل عمومی و علمی،
نمیشود نتيجه گرفت :پس بهعلت ماهيت يکسان اين
دول ،شکل اين حکومتها نيز يکسان است و مهم
نيست در آلمان هيتلر بر سر کار است و يا خانم
مرکل و...
لنين با استناد به گفتار فريدريش انگلس نقل میکند:
"انگلس نسبت به مسئله شکلهای دولت نه تنها
ﻻقيدی ابراز نمیدارد ،بلکه برعکس با منتهای دقت
میکوشد همانا شکلهای انتقالی را مورد تجزيه و
تحليل قرار دهد تا در مورد جداگانه بنا
برخصوصيات مشخص تاريخی آن ،اين نکته در
نظر گرفته شود که آيا شکل انتقالی موجود انتقال از
چه چيزی به چه چيزی است)".آثار منتخب جلد دوم
قسمت اول صفحه  ٣٠٩به زبان فارسی( و يا در
جای ديگر باز هم در اهميت شکل دولتها میآورد:
"دو تذکر ديگر (١ :اگر انگلس میگويد که دولت در
دوران جمهوری دموکراتيک نيز همچنان "ماشينی
برای سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر" باقی
میماند و از اين حيث از دوران سلطنت "دست کمی
ندارد" ،برخﻼف آنچه که برخی از آنارشيستها "می-
آموزند" ،معنايش بهيچوجه اين نيست که شکل
ستمگری بهحال پرولتاريا بیتفاوت است .آن شکلی
از مبارزه طبقاتی و ستمگری طبقاتی که دامنهدارتر،
آزادانهتر و آشکارتر است برای پرولتاريا در امر
مبارزه وی برای محو طبقات بهطور اعم ،تسهيﻼت
عظيمی را فراهم مینمايد.
 (٢و اما اينکه چرا فقط نسل جديد قادر خواهد بود
تمام اين زباله دولتمداری را بهدور افکند -،نکته-
ايست که با مسئله فائق آمدن بر دموکراسی ارتباط
دارد و ما هم اکنون به بررسی آن میپردازيم).".آثار
منتخب جلد دوم قسمت اول صفحه  ٣٢٠به زبان
فارسی(.
استناد به متون کمونيستی برای آن است که تفاوت
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ميان تفکر خرده بورژوائی سرگردان و "آتش
گرفته" را با درک يک کمونيست دورانديش و
مسئول نسبت به مبارزه و سرنوشت مردم نشان
دهيم.
عدهای با اين تفکر خرده بورژوائی در ميان
اپوزيسيون هستند که تصور میکنند هر چقدر بيشتر
به رژيم جمهوری اسﻼمی القاب منفی بچسبانند
"انقﻼبی"ترند .آنها رژيم جمهوری اسﻼمی را با
نازيسم ،هيتلر ،فاشيسم و ...قياس میکنند .به زعم
آنها اگر کسی بنويسد و يا بگويد که رژيم جمهوری
اسﻼمی مجموعهای از نازيسم ،فاشيسم ،فاﻻنژيسم به
توان دو است ،خيلی انقﻼبی رفتار کرده است .اين
تفکر آنارشيستی در بهترين حالت ناشی از
“ ُگرگرفتن" خرده بورژوائی و فرار از تحليل
مشخص از شرايط مشخص است .آخر همين
منحرفان ،رژيم جمهوری اسﻼمی را با داعش قياس
مینمايند و از حکومت داعش در ايران صحبت می-
کنند .اين ادعا با واقعيت هرگز نمیخواند .حتی
نابينايان سياسی نيز بايد ببينند که "مناطق تحت
اشغال" اين رژيم ،زمين تا آسمان با مناطق تحت
اشغال داعش در سوريه و عراق و ليبی فرق دارد.
مخلوط کردن اين تمايزهای روشن ،ناشی از انقﻼبی
بودن نيست ،ناشی از بیخردی ،بی سوادی
تئوريک ،تظاهر به انقﻼبيگری و بستن بحث و دهان
مردم با زبان ارعاب است .اين شيوه تبليغات شيوه
ايجاد سردرگمی و آشفته فکری ،خاک به پا کردن
برای آن است که خطر داعش و دسيسههائی که
عربستان سعودی و اسرائيل با حمايت آمريکا در
ايران در پيش دارند مخدوش شود .اين همان سياست
"جبهه سوم" در گذشت است که در زمان تدارک
حمله امپرياليسم آمريکا و اسرائيل به ايران در سال
 ٢٠١٢که بسيار نيز جدی شده بود ،مشتی انقﻼبینما
در خيابانها ظاهر میشدند و خواهان سرنگونی رژيم
جمهوری اسﻼمی به کمک تجاوز آمريکا بودند.
حقهبازترين آنها هم میخواست با اسرائيل و آمريکا
بجنگد و هم با جمهوری اسﻼمی و صميمیترين آنها
که عامل مستقيم اسرائيل است در قالب حزب
کمونيست کارگری از همه دعوت میکرد که نه
جبهه ضد جنگ ،بلکه جبهه ضد سرنگونی ايجاد
کنند که در آن از آمريکا گرفته تا اسرائيل و سلطنت
طلبان و ...هم پيمان آنها شرکت داشته باشند.
استدﻻﻻت کنونی در شکل تفاوت نموده است ،زيرا
سياست راهبردی امپرياليسم و صهيونيسم در ايران
تغيير کرده است .شکست امپرياليستها در منطقه
خطر جنگ قريبالوقوع را عليه ايران کاهش داده
است .آنها ديگر قادر نيستند مزدوران خود را تحت
نام اپوزيسيون ايران همراه ارتش آمريکا وارد ايران
کنند .مردم ايران حاضر نيستند فاجعه عراق ،سوريه
و ليبی را در ايران بپذيرند تنها به ِصرف اينکه اين
رژيم حاکم فاسد ،جنايتکار ،ستمگر و رياکار است.
مردم ايران نمیپذيرند که امپرياليسم و صهيونيسم
مبشران آزادی ،پيشرفت ،تحقق حقوق بشر هستند و
از خونخواری و غارت ملتها دست کشيدهاند.
سياست اطاقهای فکری امپرياليستی اين است جنگ
را اين بار در درون ايران ايجاد کنند .اقدامات
خرابکارانه انتحاری ،تجزيه ايران تحت پوشش
رياکارانه "حق تعيين سرنوشت ملل" برای همکاری

صفحه ۵

با امپرياليسم و صهيونيسم ،ايجاد يک بازار آشفته و
فقدان امنيت ،تﻼش برای ايجاد بحران و تزلزل و
تشويش ،آنهم برای درهم ريختن شهرها و ...همه و
همه در خدمت اين است که آشوب بهپا شود تا آنها
ب گلآلود ماهی بگيرند .تدارکِ
قادر شوند از اين آ ِ
وارد کردن داعش به ايران و آنهم در همکاری با
جريانها ،گروهها ،سازمانها ،و احزاب تجزيه طلب و
برخی گروههای اپوزيسيون ايران و ...مجموعهای
از اين سياست است که در حال اجرای آن هستند.
اطاقهای فکری امپرياليستی تﻼش میکنند که مرز
روشن ميان داعش و جمهوری اسﻼمی را از بين
ببرند تا با مشوب کردن افکار مانع شوند مردم به
دسيسهها و خطراتی که برای ايران مهيا ساختهاند
پیببرند .مرز زدائی اين چنينی با اين هدف است که
مردم عادی ،اين توهم ايجاد شود که چه فرقی
برای
ِ
دارد داعش وارد ايران شود و حکومت کند و يا اين
داعشی که امروز در ايران در حال حکومت است بر
سر کار باقی بماند .به اين جهت ميان اين دو داعش
فرقی برای انتخاب وجود ندارد .اضمحﻼل ايران مهم
و مطرح نيست ،زيرا اين نتيجه دعوای ميان
داعشيان است و به ما "انقﻼبیها" ربطی ندارد.
اتفاقا نيروهای کمونيست ،دموکرات و آزاديخواه در
ايران بايد تﻼش کنند اين مرزهای را روشن
نگاهدارند در عين اينکه نشان دهند هدف از
سرنگونی رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی نبايد
استقرار داعش و يا نوکران امپرياليسم و صهيونيسم
در ايران باشد .انقﻼبی که درايران صورت گرفت
اين جنايتکاران را از ايران بيرون کرد و دستشان را
از منابع صنعتی و کشاورزی ايران کوتاه کرد،
نظاميان آنها را بيرون ريخت و سازمانهای جاسوسی
آنها را در هم شکست .انقﻼب ايران عليرغم شکست
خود ،بايد در همين مسير پيش رود و تحول يابد و نه
اينکه به عقب برگردد.
کسانی که همآوای امپرياليستها هستند تا داعش را در
ايران جا انداخته و مجلسی کنند هرگز خواهان تغيير
واقعی در ايران و تحول انقﻼبی در مسير ادامه
انقﻼب تاريخی بهمن نيستند .برضد جمهوری
اسﻼمی شعار دادن حتی اگر اين شعارها درست باشد
تنها در متن مبارزه تاريخی مردم ايران به خاطر
قطع دست امپرياليسم و صهيونيسم در جهت ايرانی
آزاد و سوسياليستی قابل دفاع خواهد بود .در غير اين
صورت با اين همه آلودگیهائی که جمهوری اسﻼمی
دارد ،از فساد و تبهکاری گرفته ،تا سقوط اخﻼقيات،
توسعه فحاش ،مواد مخدر ،مفتخوری ،رشوه خواری
و ...حتما میتوان صدها اتهام درست و به جائی نيز
پيدا کرد که به دامان اين رژيم بچسبد و ضرورت
سرنگونی آنها را انکارناپذير گرداند .ولی اين
سرنگونی بدون مبارزه با امپرياليسم و صهيونيسم و
وهابيسم مقدور نيست و موجبات تحول و آزادی
ايران را فراهم نمیسازد .اين سرنگونی دورنمائی
نيست که کمونيستها ،نيروهای انقﻼبی ،دموکراتيک
و آزاديخواه در ايران دارند .دموکراسی و آزادی بر
خرابههای ايران ويران ،هدفی نيست که حزب ما
برای آن پيکار میکند .مخدوش کردن اين مرزها
تکرار سخنان نتانياهو و ملک سلمان است.
*****

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی قيد و ﺷرط
ِ
ترک کنند .صهيونيسم دﺷمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است

،
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رهبری حريری ،و دروزیها به رهبری
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
جمبﻼط ،مخالف هر نوع درگيری مجدد،
توطئههای عربستان سعودی ...
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
که يادآور جنگ داخلی تلخ گذشته است،
به يک سان قادر باشند در فعاليتهای
=ts
هستند .آثار جنگ داخلی لبنان ،که
اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و پارلمانی
عربستان و اسرائيل در آتش آن میدميدند،
مشارکت کنند .در کشوری که پارلمان آن
هنوز به چشم میخورد و خاطره تلخ آن
فرمايشی است و صرفا ً به منظور
در حافظه مردم لبنان زنده است .فرانسه،
»مشورت« تشکيل میشود؛ در کشوری
که ابتدا گمان میکرد میتواند با
که از احزاب و سازمانها و هرگونه
گلآلودشدن آب ماهی بهگيرد ،به نوعی با
فعاليت سياسی خبری نيست؛ در کشوری
ميلياردر
شاهزادههای
که زنان آن از کليه حقوق محروماند؛ در کشور برای
مخالف ،عربستان همصدا شد و استعفاءنامه ديکتهشده
عقبماندهای که حتی يک فيلم سينمائی در آن توليد دستگيریهای مخالفين ،سياست ماجراجويانه حريری را تأييد کرد ،ولی در اثر مخالفت ساير
نمیشود؛ در کشوری که قانون شرع حاکم است و وليعهد ،که تمام قدرت را در دستان خود قبضه کشورهای اروپائی و شکستشان در به زير سلطه
هنوز با شمشير گردن میزنند و به قطع دست و پا کرده است ،دستگيری مذهبيون وهابی ،که مخالف کشيدن سوريه ،با تحريک حزبﷲ و آغاز
و انگشت متخلفين از قانون شرع مشغولاند و  ...سياست »تجددگرائی« وی هستند ،برکناری درگيری در لبنان ،به يکباره تغيير موضع داد و
 ،دستورات »تجددگرايانه« جديد ،که در شاهزادههای مخالف از مقامهای دولتی و  ...از در مخالفت برآمد .اروپا ،که به دليل تداوم
اجازهدادن رانندگی به زنان)که البته با مخالفت جملگی جزئی از اين کودتای پيشگيرانه به جنگهای افغانستان ،عراق ،سوريه ،يمن ،سودان
شديد مفتیهای وهابی روبهرو گشته است( ،اجازه حساب میآيند.
و سومالی با مشکﻼت و معضﻼت ﻻينحل
و
وزراء
از
تن
٣٨
شاهزاده،
١١
حضور زنان در استاديومهای ورزشی و يا اجازه دستگيری
اجتماعی و سياسی متأثر از هجوم پناهندگان به
و
الخروج
ممنوع
کشور؛
بلندپايه
سخنگوئی اخبار از رسانههای عمومی ،خﻼصه مقامات
سوی اروپا مواجه شده است و چهره سياسی-
از
برخی
اموال
و
بانکی
های
حساب
نمودن
میشود ،تنها میتواند باعث استهزاء شاه و وليعهد مسدود
اجتماعی اين جوامع را تا حدودی دگرگون ساخته
که
فسادی
–
!!!
«
مالی
فساد
»
جرم
به
ها
شاهزاده
است ،نمیتوانست با اين حرکت ماجراجويانه
متحجر سعودی در انظار جهانيان شود و
است
فراگرفته
را
سعود
آل
خاندان
سراپای
واقع
در
عربستان با همدستی اسرائيل جهت مقابله با
بس .يک چنين برخورد مردساﻻرانه و شوينيستی
نه تنها توهين به مقام زن در اين کشور است – ،بستن فرودگاههای خصوصی جهت ممانعت از ايران ،موافقت کند.
بلکه ذرهای از مقاومت و مخالفت زنان نيز فرار شاهزادهها ....همزمان با حضور پُررنگ و دليل به اصطﻼح عامهپسند عربستان مبنی بر
اجباری سعد حريری ،نخستوزير لبنان ،در اينکه ايران از طريق حزبﷲ موشک در اختيار
نخواهد کاست.
کشمکش در ميان خاندان آلسعود ،که قريب به صدر خبرها که میبايست پرده استتاری بر اين حوثیها قرار داده است و آنها به سمت رياض
 ٨۶سال پيش توسط ملکعبدالعزيز بنيان گذارده هجوم کودتاگرايانه بهکشد ،در واقع آغاز جنگ پرتاب کردهاند ،نيز کسی را قانع نکرد ،زيرا که
شد ،هيچگاه قطع نگشته است .اين رقابت امروز ،قدرت در اين کشور به شمار میآيد .اين يورش حوثیها موشک را زمانی به طرف رياض پرتاب
که بيش از  ٧هزار شاهزاده بر  ٢۵ميليون مردم نشان از پايان فعاليت مافيائی قدرت در قدرت و کردند که در اثر بمباران هوائی يمن بوسيله
اين کشور سوار هستند ،به نقطه اوج خود رسيده آغاز استبداد فردی به تمام معنی دارد .ملکﷴ جنگنده های عربستان سعودی که آمريکا به آنها
سلمان ،فرزند ملک سلمان پادشاه  ٨١ساله ،طی فروخته و وارداتی است و از توليدات "ملی"
است.
از زمان تأسيس پادشاهی آلسعود تاکنون مطابق دو سال اخير بيش از هر کس در خاندان سعودی عربستان سعودی محسوب نمیشود  ٢٩نفر به
قانون »هفت سريری« ،پادشاهی در صورت فوت قدرت را قبضه کرده است .او نه تنها وليعهد ،که هﻼکت رسيده بودند .به بيان سادهتر کليه توطئهها،
از برادر به برادر میرسيد .اما ملک سلمان برای پست وزارت دفاع ،رياست کميته تازه تأسيس جنگهای مستقيم و نيابتی که عربستان در رقابت
نخستينبار اين قانون را تغيير داد .زين پس ديگر »مبارزه با مفاسد اقتصادی« و رياست شرکت با ايران جهت تحکيم و گسترش پايههای قدرت
نه برادر و فرزند وی بلکه فرزند »اصلح« پادشاه »آرامکو« ،اين مهمترين موسسه اقتصادی کشور خود در منطقه در آن شرکت داشته است ،با
حاکم به عنوان وليعهد برگزيده خواهد شد .او نه را در چنگال خود قبضه کرده است.
شکست مواجه گشتهاند .حنای تبليغاتی بر عليه
پرورده
دست
تنها با فشار و تهديد ،مفتیهای دربار را وادار شکست »داعش« ،اين گروه
مخوفِ
ايران مبنی بر تسليح حزبﷲ لبنان و حوثیهای
ضد
نيروهای
تقويت
ساخت که قانون جديد را »اسﻼمی« اعﻼم کنند ،عربستان ،که بدون شک
يمن در نزد افکار عمومی جهان و حتی قدرتهای
عراق
از
و
سوريه
تا
گرفته
بلکه هزاران شاهزاده را ،که کليه مقامهای مهم تروريسم را از لبنان
غرب رنگ باخته است.
اين کشور بين آنها تقسيم شدهاند ،با پروندهسازی و گرفته تا يمن و ايران را به دنبال خواهد داشت ،گرچه در گيرودار گروگانگيری حريری ،مسأله
بهگير و بهبند وادار به تبعيت از خود و وليعهد ،عرصه را بر عربستان تنگتر از پيش خواهد ضربهزدن به حزبﷲ مطرح شد و آرزوی
کرد .همچنين پشتکردن قطر به عربستان و اسرائيل ،که اکنون تنها متحد عربستان بشمار
ملکسلمان ﷴبن سلمان ،ساخت.
ملکسلمان جهت انحصاریکردن قدرت در دست گرايش به سمت ايران برای پرهيز از میآيد ،نيز همين بود ،ولی بطور عمده اروپا ،که
خود و نيز موروثیکردن آن برای عقبهاش ،ماجراجوئیهای ﷴبن سلمان؛ مقاومت و خود در منجﻼب جنگهای افغانستان و عراق
شمشير را از رو بسته است .سرنگونی بالگرد تسليمناپذيری حوثیهای يمن ،علیرغم بمباران ،هنوز دست و پا میزنند ،خواهان برافروختن آتش
شاهزاده »منصوربن مقرن« ،که منجر به محاصره دريائی ،گرسنگی ،که باﻻخره عربستان جنگ جديدی در لبنان نبود .البته داستان سعد
کشتهشدن وی گشت و برکناری »متعب بن را وادار به شکستن محاصره دريائی کرد.؛ حريری و ضربهزدن احتمالی به حزبﷲ لبنان،
عبدﷲ« از رياست گارد ملّی ،که هر دو از رقبای بازگشت حريری به لبنان و ايفای نقش خود در برای عربستان آخرين برگ برنده در بازی قدرت
اصلی ﷴبن سلمان بهشمار میآمدند ،نيز جزئي دولت اين کشور ،علیرغم احضارش به عربستان در منطقه ،پس از باخت در سوريه و عراق و
از کودتای پيشگيرانه به حساب میآيد .با و وادارساختن او به استعفاء ،به بهانه پشتيبانی قطر و يمن و داعش به شمار میآمد ،که آن نيز
برکناری متعب بنعبدﷲ ،از رياست گارد ملی ،ايران از حزبﷲ لبنان ،که در نهايت هدف سوخت و دود شد و به هوا رفت.
به مثابه رقيب نيروی زمينی ،عرصه ديگری از شعلهورساختن جنگ داخلی در لبنان را دنبال اما علیرغم اين آمريکا برای جلب رضايت
ُ
چالشهای درونی اين نظام رخ مینمايد ،که باعث میکرد ،عمﻼ تبديل به تف سرباﻻ برای عربستان و اسرائيل از يکسو و گرم نگاهداشتن
بیثباتی بيشتر در اين کشور خواهد شد ،زيرا که ملکسلمان و وليعهدش گشت.
بازار فروش اسلحه از سوی ديگر ،مدام در حال
نفع
به
توانست
نمی
توطئه استعفای حريری،
تهديد ايران است .آخرين نمونه آن قرارداد فروش
گارد ملی ريشه در قبايل مختلف دارد.
و
ﷲ
حزب
اوﻻ
که
زيرا
تشکيل کميته »مبارزه با فساد« ،پروندهسازی عربستان به نتيجه بهرسد،
 ۴۶٠ميليارد دﻻر ...ادامه درصفحه٧
مسيحيان به رهبری عون و حتی سنیهای تحت

مبارزه با فساد و رﺷوهخواری تنها به دست يک حکومت مردمی عملی است

،
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صفحه ٧

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

امريکا ،امکان شرکتش در جنگ بسيار ضعيف
توطئههای عربستان سعودی ...
اسلحه میباشد که ترامپ در نخستين سفر خود به است.
عربستان به پادشاه سعودی ُحقنه کرد!» .جيمز »رويترز به نقل از تحليلگران سياسی نوشت که:
وولس« ،رئيس بنياد آمريکائی »دفاع از واشنگتن قصد دارد اين پيام را به رياض بهرساند
دموکراسی« از پنتاگون خواسته است که  ۶تا که رويکرد محتاطانه در تقابل با ايران اتخاذ
 ١٢بمب جی بی يو)مادر بمبها( ،که قدرت کند«)تابناک  ٢١ابان  (١٣٩۶اين تارنمای خبری
تخريبی برابر  ١٠هزار تن "تی ان تی" دارد ،میافزايد که" :تيلرسون به اسرائيل نيز پيام
فرستاده که اکنون زمان ماجراجوئی در خاورميانه
»خرج سپاه کند«!.
در اين راستا عربستان و اسرائيل در تعامل با نيست« کشورهای اروپائی نيز که بسياری از
آمريکا برای ضربهزدن و تضعيف ايران سرمايهگذارانش يا در ايران سرمايهگذاری
برنامهريزی درازمدت دارند .عﻼوه بر مخالفت کردهاند)،نظير توتال( يا در نظر دارند انجام دهند،
مدام در مورد »برجام« و تهديد ايران به حمله شديدا ً با آغاز جنگ ،جنگی که ايران در آن درگير
نظامی ،دفاع از تجزيهطلبان در کردستان ،باشد ،مخالفاند .نبايد از ديده فروگذارد که دامنه
آذربايجان ،خوزستان و بلوچستان و حتی کمک وقوع جنگ به کشورهای ايران و عربستان
مالی و نظامی به آنها يکی ديگر شگردهای آنان سعودی ختم نهخواهد شد ،بلکه به افغانستان،
در مقابله با ايران به شمار میآيد .همين امر سبب سوريه ،عراق ،يمن ،لبنان ،بحرين ،اردن،
گشته است که عراق ،ترکيه و سوريه نيز با اين امارات و اسرائيل و حتی روسيه و امريکا نيز
کشور از در مخالفت برآيند .چنين به نظر میرسد گسترش خواهد يافت .و در حال حاضر هيچ يک
،که با شکست داعش احتمال وقوع جنگ قدرت از اين کشورها با شروع چنين جنگ وسيع و
ميان ايران و عربستان افزايش يافته باشد .اما آنچه گستردهای موافق نيستند.
به ايران مربوط میشود ،علی رغم تهديدات وجود تحريمها عليه ايران ،مخالفتهای اسرائيل و
عناصر افراطی درون حکومت و برخی سرداران آمريکا با »برجام« ،تبليغات ضد موشکی عليه
سپاه پاسداران ،اين کشور نه شرايط ورود به يک ايران و  ...صرفا ً برای تضعيف ايران و تبليغ
جنگ طوﻻنی را دارد و نه دليلی برای آغاز آن ،ايرانهراسی است.
زيرا در اثر اتحاد با روسيه و حمايت ضمنی چين اکنون ملکسلمان ،که در منطقه متحد ديگری جز
کشور امارات و بحرين ندارد ،از روی استيصال
از موضع برتر در منطقه برخوردار است.
برای عربستان نيز که با چالشهای عديده داخلی و به کشور اسرائيل پناه برده است .در قمار
بينالمللی ،که در باﻻ بر شمرديم ،روبروست و درگيریهای منطقه آن کس که باخته است،
نيز از آنجائی که جريان انتقال قدرت از عربستان ،داعش ،اسرائيل ،ترکيه و آمريکا و
ملکسلمان به وليعهد در پيش است ،امکان ورود متحدين جنگطلب اروپائیاش هستند و آن کس که
به جنگ تقريبا ً منتفی است .اين چنين جنگی با برگ برنده را در دست دارد ،سوريه ،عراق،
تجاوز به يمن ،که آنجا هم مثل خَر در گِل مانده ايران ،قطر ،يمن ،چين و روسيهاند .روسيه ،که با
است ،قابل قياس نيست .چنين جنگی میتواند درخواست سوريه وارد عمليات مستقيم جنگی
عربستان را تا سر حد نابودی تضعيف کند .به عليه داعش و حاميان بينالمللیاش شد ،در اتحاد و
اصطﻼح برنامههای اقتصادی درازمدت و به موازات نيروهای نظامی عراق ،سوريه و
بلندپروازیهای »تجددگرايانه« نياز به آرامش ايران نه تنها بر اين نيروی اهريمنی پيروز شد،
درونی دارد و با جنگ همخوانی ندارد .مضافا ً بلکه موفق شد که پايگاه نظامی خود در سوريه و
اينکه کشورهای اروپائی و عربی و آمريکا در به طريق اولی حضور خود در منطقه را حفظ و
حال حاضر با آغاز جنگی ديگر سر توافق نشان تحکيم کند.
نخواهند داد .تنها کشوری که میتواند موافق باشد ،اوضاع منطقه به سود ايران تغيير يافته است و
اسرائيل است که او هم بدون مشارکت و پشتيبانی دسيسههای امپرياليسم برای تجزيه ايران با

شکست روبرو گشته است ولی متاسفانه وضع
طوری است که هر تهديد و دسيسه از خارج برای
نابودی و تجزيه ايران بر مبارزه طبقاتی بر ضد
رژيم ستمگر و فاسد جمهوری اسﻼمی سايه می-
افکند و رژيم را در برابر اپوزيسيون تقويت می-
کند و از تشديد مبارزه طبقاتی جلومیگيرد .اين
تهديدات و دسيسهها فقط به نفع رژيم و در تقويت
آن است .هيچ ايرانی ضدامپرياليست و
دموکراتيکی خواهان اين نيست که با سياست
"رژيم چنج" آمريکائی سلطنتطلبان و يا
دارودسته جاسوس و تروريست مجاهدين بر
سرکار آمده و يا ايران تجزيه شده و مورد بلع
همسايگان قرار گيرد .تاکنون مبارزه طبقه کارگر
و مردم ايران برای تغيير رژيم بدست خود
مستمرا تحتالشعاع تجاوز و دسيسه از بيرون
قرار میگيرد .بدون سايه اين تهديدات و دسيسه-
های طوﻻنی ،مسلما شرايط برای مبارزه طبقاتی
عليه رژيم جمهوری اسﻼمی برای طبقه کارگر
مناسبتر بود .دشمنی امپرياليسم و صهيونيسم نيز
با هدف جلوگيری از استقرار يک رژيم مردمی،
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی در ايران
است .دشمنی امپرياليسم و صهيونيسم با رژيم
جمهوری اسﻼمی ومتحدانش در منطقه فقط
موجبات تقويت اين رژيم را فراهم میآورد.
*****
به توفان در تلگرام خوش آمديد
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تغيير تاکتيکهای امپرياليسم،
در استفاده از داعش و تجزيه
طلبان در ايران
شکست امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه
برای تجزيه خاورميانه و تحقق طرح جديد
خاورميانه بزرگ در تجاوز به سوريه مستقل
تمام محاسبات ارتجاع بينالمللی را برهم زد.
در اين قمار سياسی اپوزيسيون خودفروخته
ايران نيز که برای سرنگونی بشار اسد رئيس
جمهور رسمی ،قانونی و مشروع سوريه
روزشماری میکرد و در کنار "اپوزيسيون"
سوريه در "جبهه سوم" میجنگيد ،سنگ
روی يخ شد.
قبل از پرداختن به بحث اصلی برای افشاء
دروغهای تبليغاتی دشمنان مردم و ميهن ما،
اشاره به يک نکته ضروری است .در سوريه
رژيمی بر سر کار است که از زمان حافظ
اسد پدر بشار اسد با مشت آهنين حکومت
کرده ،جنبش کارگری و مترقی را سرکوب
نموده و حزب بعث را بر مردم سوريه تحميل
کرده است .رژيم بشار اسد با پذيرش
سياستهای نئوليبرالی بانک جهانی صدمات
فراوانی به وضعيت ...ادامه در صفحه ۴
نشانی پست الکترونيکی

توطئههای عربستان سعودی يکی پس از ديگری نقش بر آب
میﺷوند
دسيسه و توطئههای خارجی تنها موجب تقويت جمهوری اسﻼمیاند
رويدادهای اخير در شبه جزيره عربستان و عملکردهای ماجراجويانه ملک سلمان و
وليعهداش ،ﷴبنسلمان ،ريشه در مشکﻼت و معضﻼت بنيادينی دارد ،که آنها با آن
دست به گريبان هستند.
نشريه والاستريت ژورنال اخيراً هشدار داد که »آينده اقتصاد عربستان سعودی ،که به
صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است ،در آستانه فروپاشی خطرناکی قرار
دارد«  »....توليد ناخالص داخلی غيرنفتی در سه ماهه دوم سال جاری کمتر از يک
درصد رشد داشته است«.
علل بروز چنين وضعی در:
پائين آمدن قيمت نفت،
-١
کاهش روزافزون اهميت مواد انرژیزای فسيلی در جهان،
-٢
وجود هفتهزار پادشاه ميلياردر فاسد و عياش و سيریناپذير،
-٣
پائينبودن قيمت سوخت نفت و گاز در داخل عربستان و به طريق اولی
-۴
مصرف بیرويه آنها به قسمی که اين کشور به نسبت جمعيتاش در مقياس جهانی
باﻻترين رقم مصرف نفت و گاز را در کشورش دارد،
خريد سرسامآور اسلحه ،که سالهاست بودجه کﻼنی را به خود اختصاص داده
-۵
است و آخرين نمونه آن قرار دارد  ۴۶٠ميلياردﻻری است ،که در سفر اخير دونالد
ترامپ به اين کشور به امضا رسيد و ...
از اينرو حکومت آلسعود به تدوين برنامه اقتصادی تحت نام  ٢٠٣٠اقدام ورزيده است
که رئوس آن عبارتند از:
»سرمايهگذاری جايگزين در داخل و خارج ،تبديل »آرامکو« به شرکت سهامی و
فروش سهام آن در بازار بورس جهانی؛ سرمايهگذاری و تمرکز بيشتر بر روی توليد
گاز به جای نفت؛ سرمايهگذاری در شرکتهای نفتی جهان ،نظير »شورون« و »بی
پی« و حتی »لوک اويل« روسی و »ساتيوپک« چينی ،جهت رهائی از وابستگی عمده
به فروش نفت خام ،افزايش قيمت نفت و گاز در داخل عربستان.
آينده نشان خواهد داد که سياست راهبردی جديد اقتصادی اين کشور که پايههای اصلی
آن بر بازار بورس جهانی بنا شده است ،تا چه حد با موفقيت قرين خواهد گشت.
رشد نارضايتی و اعتراضات عمومی مردم به جان آمده ،بهويژه زنان محروم و
شر حکومت واپسگرا ،متحجر ،فاسد و سرکوبگر ،سران
بیحقوق ،جهت رهائی از ّ
ت ملک سلمان را به چارهجوئی واداشته است .طرح برنامه »تجددگرايانه«
دستگاه قدر ِ
اخير حکومت سعودی از يکسو برای پيشگيری از شعلهورشدن آتش مبارزه عليه
وضع موجود و از سوی ديگر آرايش چهره متحجر دستگاه حکومتی اين کشور در
انظار دنيای غرب است .آنها در واقع در نظر دارند از يک طرف وجاهت ملی خود را
در انظار جهانيان به نمايش بگذارند و از جانب ديگر سوپاپ اطمينانی برای درون
تعبيه کنند.
در صورتی که آزادی واقعی زمانی است که احزاب ،سازمانها ،تجمعات ،مطبوعات و
ادامه در صفحه ۶
رسانههای آزاد وجود داشته باشند .مرد و زن...

toufan@toufan.org

تارنمای توفان در شبکه مجازی
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سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای هرچه رساتر ﺷدن به ياری همه کمونيستهای صديق ،چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما
ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک مالی
برسانيد ،زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها ،هر چند هم که جزيی باﺷند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،
هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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