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فراخواندن به سرپيچی و
تهديد ملل جهان
يکی از ﻣسايل ﻣورد ﻣشاﺟره در ﻣجمﻊ
عموﻣی سازﻣان ﻣلل ﻣتحد دخالت بیشرﻣانه
اﻣپرياليسم آﻣريکا در اﻣور داخلی ايران
است .دونالد تراﻣپ رئيس ﺟمهور اياﻻت
ﻣتحده طی سخنرانی شديداللحنی در اﺟﻼس
عموﻣی سازﻣان ﻣلل ،بيان کرد که ايران تخم
»ﻣرگ و نابودی« در ﺟهان ﻣیکارد و از
ﺟاﻣعه ﺟهانی خواست ايران را به انزوا
برانند .روشن است که رژيم ﺟمهوری
اسﻼﻣی چنانچه تخم ﻣرگ و نابودی هم در
ﺟهان و هم در ﻣنطقه بکارد ،ولی يار و غار
اﻣپرياليسم آﻣريکا باشد و سرسپردگی
اﻣپرياليسم آﻣريکا را بپذيرد ،آنوقت پاشيدن
بذر ﻣرگ و نابودی عاری از اشکال است.
ﻣگر اسرائيل و عربستان سعودی اين
دوستان وفادار آﻣريکا در ﻣنطقه و ﺟهان تخم
ﻣرگ و نابودی نمیکارند؟ پس چرا تراﻣپ
از آنها حمايت ﻣیکند؟ .هيچ کشوری ﻣحق
نيست در ﻣجمﻊ عموﻣی سازﻣان ﻣلل به
تحريک عليه عضو ديگر اين ﻣجمﻊ بپردازد
و ساير اعضاء سازﻣان ﻣلل ﻣتحد را فرا
بخواند که ﻣردم کشوری را به گرسنگی و
فقر و نابودی بکشانند .فراخوان تراﻣپ بر
ضد انسانيت و ﻣردم ﻣنطقه است .نمونه آن
را ﻣا در عراق؛ افغانستان؛ ليبی ،يمن و
سوريه ديدهايم که بر کاخی از دروغ و
ﺟعليات بنا شده بود.
ﻣبارزه با ايران؛ و نه آنطور که وانمود ﻣی-
شود بر ضد ﺟمهوری اسﻼﻣی؛ نه تنها به
تقويت تروريسم در ﻣنطقه توسط اﻣپرياليسم
و صهيونيسم و ارتجاع عرب ﻣنطقه بدل شده
است ،بلکه ابزاری گشته تا اﻣپرياليسم
آﻣريکا نيات و اراده خويش را به ساير
رقبای خود تحميل کند.
ادامه درصفحه ٢

حاميان تروريسم داعش در ايران دشمنان مردم
ايران و سوريه هستند
حمﻼت وحشيانه گروه تجزيهطلب داعش در رژه پاسداران در اهواز و کشتار بيرحمانه
و کينهتوزانه همميهنان ﻣا؛ از ﺟانب هر ايرانی وطنپرست و بشردوستی ﻣحکوم ﻣیشود.
آدﻣکشی و تبهکاری هرگز وسيله ﻣبارزه با رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی نبوده و در آينده نيز
نخواهد بود .خود رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی نشان داده است که در تبهکاری يد طوﻻئی
دارد و از اين گروهکهای ﺟاسوس اعم از ﻣجاهد و يا ُکرد ناسيونالشونيست همدست
اسرائيل و عربستان سعودی نمیهراسد.
ﻣبارزه ﻣردم را با توسل بهتروريسم و آدﻣکشی به ﺟنﮓ تن به تن بدل کردن ،با سياست
تحوﻻت عميق اﺟتماعی به دست ﻣردم ايران نمی خواند و به آن ربطی ندارد .اين
تروريستها دشمنان ﺟمهوری اسﻼﻣی نيستند ،دشمنان ايران و ﻣردم کشور ﻣا و دشمنان
ﻣردم ﻣنطقه هستند.
ﻣاهيت اين اقداﻣاتی که صورت گرفته است ،اساسا در ﻣبارزه با رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی
نيست ،در برهم زدن وضعيت ايران به ﻣنزله يک کشور ﻣستقل است که با انقﻼب بهمن
يوغ نوکری آﻣريکا را که بهگردن شاه بود بدور انداخت و خشم اﻣپرياليسم تجاوزکار
آﻣريکا را تا بهاﻣروز برانگيخت .ايجاد آشوب و تجزيه ايران به نﻔﻊ صهيونيسم و
اﻣپرياليسم در ﻣنطقه است .تروريسم اﻣپرياليستی و صهيونيستی با تﻼش خود در صدد
است ،عراق ،ليبی و سوريه ديگری در ﻣنطقه خلق کند .اين ﺟنايات ﻣکمل سياست تحريم
اقتصادی ايران و دروغهای نتانياهو در ﻣجمﻊ عموﻣی سازﻣان ﻣلل است که گويا
"بمبهای اتمی" ﺟديدی در ايران کشﻒ کرده است که بايد نابود شوند .تروريسم داعش در
ايران اداﻣه تروريسم تراﻣپ در ايران است که ﻣیخواهد حداکثر ﻣجازاتهای غيرقانونی
را با گردنکلﻔتی در ﻣورد ايران پياده کند .تروريسم تراﻣپ تروريسمی است که همه
ضوابط ﺟهانی را با دستی حاﻣل قمه و در دست ديگرساطور؛ به همه ﻣمالک ﺟهان
...ادامه در صفحه ٢
ديکته

بحران آب در ايران ،نقش رژيم حاکم و
امپرياليسم جهانی
بحران آب در ايران ،نقش رژيم حاکم و اﻣپرياليسم ﺟهانی
بحران آب در ايران به شدّت باﻻ گرفته است ،به قسمی که کارشناسان »ﺟنﮓ آب« را
اﻣری ﻣحتوم ﻣیدانند .ﻣتخصصين ﻣعتقدند که سرانه آب در ايران نشانه آغاز بحران
است» .سرانه آب« از ﺟمله نسبت به دو عاﻣل ،حجم آب و ﺟمعيت ﻣحاسبه ﻣیشود .اگر
اين نسبت از حد ﻣعينی کاهش يابد وارد بحران شدهايم .حتی برخی کارشناسان ﻣعتقدند
که از ﻣرحله بحران فراتر رفته و دچار ورشکستگی شدهايم .بحران آب در ايران،
بحرانی ﻣاندگار است ،که قطعا در آينده با ﻣخاطرات بيشتری در اين رابطه روبرو
خواهيم شد.
اﻣروز بيش از  ٧٠درصد ﺟمعيت کشور در ﻣعرض بیآبی قرار دارد .رضا اردکانيان،
وزير نيرو» ،سال  ١٣٩٧را سختترين سال از نظر تأﻣين آب در کشور طی نيم قرن
اخير« ﻣیداند و اضافه ﻣیکند که » ٣٣۴شهر با ﺟمعيت  ٣۵ﻣيليون نﻔر اﻣسال در
وضعيت تنش آبی قرار دارند«.
اﻣروز ﻣا با ﻣبارزات و اعتراضات خيابانی ﻣردم در شهرهای ﻣختلﻒ ايران ،به ويژه در
ﺟنوب ﻣواﺟه هستيم .در همين تيرﻣاه گذشته هزاران تن در بُرازﺟان به علت »کمبود و
توزيﻊ ناﻣناسب آب« ،که باعث اختﻼل در زندگی ﻣردم شده است ،دست به اعتراضات
خيابانی زدند .حتی در اين تظاهرات از دادن شعارهائي نظير »نترسيد! نترسيد! ﻣا همه
با هم هستيم« و »ﻣرگ بر ديکتاتور« نهراسيدند ،حتی زﻣانی که اﻣام ﺟمعه و فرﻣاندار
در ﺟمﻊ آنها حضور يافتند ،با اعتراض شديد آنها ﻣواﺟه شدند که ﻣجبور به ترک ﻣحل
گشتند.
در شهر »وحدتيه« در آغاز تيرﻣاه در اعتراض به کمبود آب ،ﻣردم ،ﺟاده اصلی ارتباط
شيراز را ﻣسدود کردند .اعتراضهای ﻣردم در خرﻣشهر و آبادان به قطﻊ آب و شوری
آن نيز به طور وسيعی به چشم ﻣیخورد ،که باعث درگيری با پليس و زخمیشدن عدهای
و نيز دستگيری  ٢۵نﻔر گرديد .در آبادان به علت شوری ...ادامه در صﻔحه ٤
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فراخواندن به سرپيچی ...
روحانی رئيس ﺟمهور ايران در اين ارتباط
بود که در انتقاد ﻣﻼيم به آﻣريکا اظهار کرد:
"عﻼوه بر اين ،آﻣريکا از ساير کشورها نيز
ﻣیخواهد برﺟام را نقض کنند .خطرناکتر
اينکه ،آﻣريکا همه کشورها و سازﻣانهای
بينالمللی را تهديد ﻣیکند که اگر به قطعناﻣه
 ٢٢٣١شورای اﻣنيت عمل کنند ،ﻣجازات
خواهند شد .اين دو ،يعنی »دعوت عام برای
سرپيچی از قانون« و »تهديد قانون ﻣداران به
ﻣجازات« ،برای اولين بار است که در تاريخ
اين سازﻣان ،اتﻔاق ﻣیافتد .اين روش ﻣنحصر
به برﺟام نيست ،و در برخورد آﻣريکا حتی با
ديوان کيﻔری بينالمللی نيز حاکم است.".
اﻣپرياليسم آﻣريکا اساسا انکار نمیکند که ﻣی-
خواهد با زور برﺟهان حکوﻣت کند و رقبای
خودش را تحت فشار قرار دهد .وی نمیپذيرد
که از اين ببعد نقش دﻻر در تجارت ﺟهانی
کاهش يابد و يورو به رقيب آن بدل گشته و
ﻣانﻊ شود که آﻣريکا بحرانهای ﻣالی و
اقتصادی خود را با چاپ حجم عظيم اسکناس
بی پشتوانه به دوش ديگران ﻣنتقل کند .ﻣبارزه
با ﻣيهن ﻣا ايران ،ﻣبارزه با ﺟمهوری اسﻼﻣی
نيست ،ناگﻔته پيداست که ﻣاهيت داعش ،طالبان
و عربستان سعودی اين ﻣتحدان صميمی
آﻣريکا به ﻣراتب از رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی
سياهتر و ﻣشمئزکنندهتر است .ﻣبارزه با ايران
ﻣبارزه برای تقويت سرکردگی اﻣپرياليسم
آﻣريکا در ﺟهان و تسخير عرصههائی است
که آنها را در رقابت ﺟهانی با رقبا از دست
داده است .نزاع بر سر تقسيم غنايم است .نزاع
برسر کنترل ﻣنابﻊ انرژی ﻣنطقه است.
اﻣپرياليسم آﻣريکا حتی حاضر است داعش را
در ايران برسرکار آورد ،بشرط آنکه ﻣنافﻊ آنی
و آتی آنها حﻔظ شود .اﻣپرياليسم يعنی
تبهکاری ،سياهکاری ،رياکاری و ﺟنايت.
اﻣپرياليسم ﻣیخواهد ﻣصوبات کنگره آﻣريکا
را ﺟايگزين ﻣصوبات سازﻣان ﻣلل ﻣتحد و
ﻣجالس ﻣلی ساير کشورها گرداند .زورگوئی و
دروغپردازی حرف نخست را در ﺟنﮓ روانی
سياست خارﺟی آﻣريکا ﻣیزنند .اروپا بقدری
در اين عرصه عليل است که فقط به دلداری
ايران ﻣشغول است تا ايران را ﻣهار کند و
اسرائيل را حﻔظ کند .اروپا خودش ﻣیداند
زورش به آﻣريکا نمیرسد .بحثی که در
گرفته است ،اختراع ساز و کاری برای
ﻣبادﻻت ارزی با ايران نيست ،اگر ارادهای در
کار باشد ،اين اﻣر عملی است .ولی آﻣريکا تابﻊ
قوانين اقتصادی و حقوقی نيست .آنها تهديد
ﻣیکنند که با اين "ساز و کار" ﻣبارزه خواهند
کرد و هر کس به آن عمل کند ﻣورد خشم
آﻣريکاست و بايد با ﻣجازات آﻣريکائی حساب
کند .آيا اروپا حاضر است ﻣجازاتهای
آﻣريکائی را برای احترام به قانون بپذيرد؟ آيا
اروپا زورش ﻣیرسد که در ﻣقابل قدرت
اقتصادی و سياسی و نظاﻣی و اﻣنيتی آﻣريکا
ﻣقاوﻣت کند؟ هرگز!

توفان ارگان ﻣرکزی حزب کار ايران

خانم فدريکا ﻣوگرينی از ساختار ويژهای
صحبت ﻣیکند که به »شرکتهای اروپائی
اﺟازه ﻣیدهد ﻣناسبات تجاری خود با ايران را
بر اساس حقوق اروپا دنبال کنند« .بگﻔتۀ وی
اين ساختار »بهروی ديگر طرفين بازرگانی
در ﺟهان« نيز گشوده است.
روز دوشنبه اتحاديه اروپا بر اين ﻣبنا اعﻼم
کرد اعضاء اتحاديه؛ سيستم پرداختی را تنظيم
خواهند کرد که بر اساس آن کمپانیهای
شرکتهای نﻔتی بتوانند با اﺟتناب از تحريمهای
پس از خروج اياﻻت ﻣتحده از قرارداد هسته-
ای ،به ﻣعاﻣله با ايران اداﻣه دهند.
اين کشورها در بيانيهای گﻔتند که ﻣصمم »به
حﻔظ آزادی عاﻣﻼن اقتصادی خود در تجارت
قانونی با ايران« هستند.
در حالی که اياﻻت ﻣتحده و دﻻر بر بخش
اعظم تجارت ﺟهانی حکوﻣت ﻣی کند ،اين
بيانيه حکايت از آن دارد که راهکار تازه
خواهد توانست »پرداخت های ﻣربوط به
صادرات ايران)از ﺟمله نﻔت( و واردات را به
گونهای صورت دهد که عاﻣﻼن اقتصادی قادر
به پيگيری تجارت قانونی با ايران باشند«.
همه اين دلداریها حرف ﻣﻔت است .اقدام
اروپا نمیتواند اقداﻣی ﻣجرد تنها در ﻣورد
ايران باشد .اقدام اروپا اگر ﺟدی باشد ،بايد
ديواری از ﻣقاوﻣت در برابر تحميل اراده
اﻣپرياليسم آﻣريکا در ﺟهان ايجاد کند که در
آرايش نيروهای کنونی ﺟهان عملی نيست.
دلداری اروپا اگر صميمانه باشد بايد دولت
آلمان  ٣٠٠ﻣيليون يورو پول ايران را آزاد کند
و نه آنکه قانون بگذراند تا اين پول به ايران
حتی از طريق نقدی و نه نظام بانکی ﻣنتقل
نشود.
نشريه سوئيسی تاگس آنسايگه در زوريخ در
 ٢٨سپتاﻣبر  ٢٠١٨نوشت:
"حﻔاظتی در ﻣقابل تحريمهای آﻣريکا وﺟود
ندارد .هيچ شرکت بزرگی ﺟرات به اقدام
ندارد .پيشنهاد ساختار ويژه برای حمايت از
تجارت با ايران توسط اتحاديه اروپا؛ فقط در
اين خدﻣت است که به آﻣريکا اعﻼم ﻣقاوﻣت
سياسی نموده و بهايران تنها حسن نيت نشان
دهد.".
نشريه صباح چاپ ترکيه نوشت که" :عليرغم
ﻣشی تراﻣپ که در ﻣغايرت کاﻣل با عﻼئق
اروپا قرار دارد ،سياستمداران اروپا سکوت
ﻣیکنند .ﺟراتی وﺟود ندارد .در اين اﻣر؛ ايجاد
يک ساختار ويژه برای حمايت از تجارت با
ايران نيز تغييری نمیدهد .هيچ اروپائی از پس
تراﻣپ برنمیآيد .سخنرانی رئيس ﺟمهور
فرانسه در ﻣجمﻊ عموﻣی سازﻣان ﻣلل ﻣتحد
گويای اين اﻣر است .هيچ چيز نبود ،بجز
عبارات پوچ".
اظهارات ﻣاکرون در واقﻊ تائيد اتهاﻣات
اﻣپرياليسم آﻣريکا نسبت به ايران بود" :ﻣا بايد
بجای داﻣن زدن به بحرانها ،برناﻣهای برای
پرداختن به کليۀ ﻣسائل و نگرانیهائی که به
دليل سياستهای ايران در زﻣينههای اتمی،

صﻔحه ٢

ﻣوشکی و ﻣنطقهای به وﺟود آﻣده است ارائه
کنيم و برای حل آنها از گﻔتگو و چندﺟانبه
گرائی بهره گيريم«.
در نشست خبری ﻣشترک ﻣايک پوﻣپئو ،ﺟان
بولتون و نيکیهيلی درباره ايران در تاريخ
سهشنبه  ٢۵سپتاﻣبر ٢٠١٨؛ ﻣسئوﻻن سياسی
فشار حداکثری بر رژيم
دولت آﻣريکا از اِعمال
ِ
ايران سخن گﻔته و از کشورهای ديگر نيز
خواستهاند در اتحاد با آﻣريکا ﻣانﻊ از حمايت
ايران از تروريسم بشوند.
خبرگزاری بی بی سی به زبان فارسی اعﻼم
داشت" :ﺟان بولتون ﻣشاور اﻣنيت ﻣلی کاخ
سﻔيد روز سه شنبه در سخنانی گﻔته که اگر
ايران عليه آﻣريکا و ﻣتحدانش اقدام کند با
پياﻣدهای ﺟدی آن روبرو خواهد شد .او
همچنين در ﻣورد "پياﻣدهای ناگوار" اداﻣه
تجارت با ايران هشدار داد ".وی در اداﻣه
هشدار خود به ايران و اروپا بيان داشت" :ﻣا
قصد نداريم اﺟازه دهيم اروپا يا هيچ کس
ديگری تحريمهای ﻣا را دور بزند.".
آيا اروپا قادر است در ﻣقابل تهديدات آﻣريکا
ﻣقاوﻣت کند؟ هيچکدام از شرکتهای اروپائی از
تضمينهای دولتهای ضعيﻔشان ﻣطمئن نيستند و
به اراده آﻣريکا تمکين خواهند کرد .حکوﻣت
ايران هنوز هم سادهلوحانه به وعدههای
اﻣپرياليسم چشم دوخته است .درحاليکه ﻣقاوﻣت
در ﻣقابل اﻣپرياليسم و صهيونيسم؛ تنها با تکيه
به ﻣردم ايران؛ بسيج آنها؛ احترام به حقوق و
ﻣطالبات آنها و ﻣبارزه با فساد و حکوﻣت
آقازادهها ﻣمکن است.يا تسليم تراﻣپ شدن و يا
به نيروی ﻣردم ايران تکيه کردن .راه ديگری
وﺟود ندارد.
****
حاميان تروريسم داعش در ...
ﻣیکند و از اپوزيسيون خودفروخته ايران که
در البسههای گوناگون در بساط اين ﺟانيان
خوشرقصی ﻣیکنند ،حمايت ﻣالی؛ ﻣعنوی و
تبليغاتی ﻣینمايد .ﻣاهيت رويدادهای اخير
ايران ايجاد تنش و آشوب در ﻣنطقه و نابودی
ايران است بهطوريکه شيرازه اﻣور از هم
بگسلد تا اﻣپرياليستها بهراحتی بتوانند هر گوشه
ايران را اشغال کرده و ﻣنابﻊ طبيعی کشور را
غارت کنند .ﻣشتی اپوزيسيون آﻣريکائی در
ايران فورا دست بکار شدند تا از طريق شبکه
ﻣجازی اکاذيب پخش کنند و برخی بر آن شدند
تا دسيسههای اسرائيلی و اﻣپرياليستی را به دُم
"ﻣبارزات ﻣدنی" در ايران بچسبانند و
تروريسم را به سرکوب آنها نسبت دهند .ﻣشتی
ديگر فورا اين اقدام را کار خود رژيم
ﺟمهوری اسﻼﻣی ﺟا زدند و در حاليکه سياه
روی سﻔيد تروريستهای داعش در صﻔحات
تلويزيونی ارتجاع ﻣنطقه و ﺟهان به ياری
ﻣمالک اﻣپرياليستی ظاهر شده و از تبهکاری
خود دفاع ﻣیکردند و در حاليکه همه
خبرگزاريهای ﺟهان حتی صهيونيستها؛
وابستگی اين ...ادامه درصفحه ٣
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حاميان تروريسم داعش در ...
عده را به داعش تائيد ﻣیکردند ،اپوزيسيون
خود فروخته و حقير و ﻣزدور ايرانی؛ اين کار
را به حساب ﺟمهوری اسﻼﻣی ﻣیگذاشت و
ﻣیگذارد تا تروريسم داعش را تائيد کند و آنها
که ﻣوذیتر هستند و در پشت پرده؛ حاﻣی
آﻣريکا ﻣحسوب ﻣیشوند ،حتی تا ﺟائی پيش
رفتند که با نعل وارونه زدن ﻣدعی شدند رژيم
ﺟمهوری اسﻼﻣی دارد ايران را به سوريه بدل
ﻣیکند .آنها همان حرف اﻣپرياليسم آﻣريکا را
ﻣیزنند که با حمايت از گروههای تروريستی
و ﻣزدور بيگانه؛ کشور ﻣستقل سوريه را به
خاک خون کشيدند و رژيم ﻣستقل ،ﻣشروع و
قانونی آنجا را که ﻣورد حمايت ﻣردﻣش بود و
هست آﻣاج تجاوز و حمﻼت بیشرﻣانه خود
قرار دادند .همان هواداران داعش در ايران نيز
سروکلهشان پيدا شده و آرزوی وضﻊ سوريه
در ايران را دارند .ﻣبارزه با داعش را ﻣحکوم
ﻣیکنند به اين اﻣيد که ايران سوريه شود .پاره-
ای از اين خود فروختههای اپوزيسيون که از
اﻣپرياليستها و عربستان سعودی پول ﻣیگيرند،
حتی به بحثهای تئوريک برای حﻔظ آبروی
نتانياهو ﻣتوسل شدهاند و ﻣدعی هستند خود
رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی داعش است و لذا
اپوزيسيون انقﻼبی ايران نبايد تروريستهای
واقعی داعش؛ بلکه رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی را
ﻣحکوم کند .اين عده با خلط ﻣبحث و آسمان و
ريسمان بافی در پی حمايت از تشنج در ايران
و حمايت بيدريغ از داعش هستند و به اين توهم
اﻣپرياليستی داﻣن ﻣیزنند که تروريسم چون
ﻣوﺟب نگرانی رژيم ﺟمهوری اسﻼﻣی است
ﻣثبت بوده و بايد ﻣورد تائيد قرار گيرد.
خبرگزاری العربيه عليرغم غضب اپوزيسيون
خودفروخته ايران اعتراف ﻣیکند:
دبی.العربيه نت فارسی
» ٢برادر در اين حمله تروريستی شرکت
داشتند که  ٢برادر ديگر آنها ﺟزو گروههای
ﻣنتسب به داعش بوده و پيش از اين در سوريه
کشته شدهاند» .«.در سوی ﻣقابل داعش نيز
يک فايل صوتی از »أبی الحسن ﻣهاﺟر«
سخنگوی خود ﻣنتشر کرد که در آن تاکيد کرد
اين حمﻼت را نيروهای داعش انجام داده و
وعده داد در آينده اقداﻣات سختتری عليه
ايران صورت گيرد«.
در حاليکه سران بسياری ﻣمالک ﺟهان اين
تبهکاری تروريستی را در ايران ﻣحکوم
کردند ،ارتجاع عرب برخورد بهآن را ﻣسکوت
گذارد حتی اﻣپرياليستهای اروپائی که اين
گروههای تروريستی را در ﻣمالک خود تقويت
ﻣیکنند و به آنها کمک ﻣالی ﻣینمايند و از
"حقوق ﻣدنی" آنها دفاع کرده و يا دلشان برای
"حق تعيين سرنوشتشان" به ياری خود
اﻣپرياليستها ﻣیسوزد نيز؛ زبان به انتقاد
گشودند .اين ﻣمالک اروپائی و آﻣريکائی
همانهائی هستند که به اين گروههای تروريستی
ناسيونالشونيست و سازﻣان ﺟاسوسی ﻣجاهدين
و سلطنت طلبان و ...تلويزيون دادهاند و آنها

توفان ارگان ﻣرکزی حزب کار ايران

ﻣرتب در راديوهای بيگانه و ضد ايرانی به
تبليغات اسارتآور برضد خلق ايران ﻣشغولند.
يعقوب حر تستری تروريست داعشی در پاسخ
به رسانه آلمانی "دويچهوله" گﻔت اين گروه:
“به دﻻيل سازﻣانی در حال حاضر ﻣسئوليت
اين حمله ﻣسلحانه را بر عهده نمیگيرد ،اﻣا
ﻣقاوﻣت ﻣلی اﻻحواز ﻣسئوليت حمﻼت را ﻣی-
پذيرد ”.وی افزود اين گروه حمله روز شنبه
در اهواز را“ :يک عمل ﻣشروع در ﻣقابل
انتقال آب به ﻣناطق ﻣرکزی ايران ،فقر،
تبعيض و اعدامها” ﻣیداند.
دويچهوله اشاره کرد :ﺟنبش عربی آزاديبخش
اﻻحواز يا “حركة النضال العربي لتحرير
اﻷحواز” يک گروه تجزيهطلب ﻣسلح اهوازی
ﻣخالﻒ ايران است که در سال  ٢٠٠۵تاسيس
شد .در برناﻣه اين گروه ،آزادسازی اهواز از
آنچه “اشغال فارسی” ناﻣيده شده و تﻼش برای
به رسميت شناخته شدن “حق حاکميت و
استقﻼل ﻣلت عرب احواز” و همچنين تاسيس
“دولت عربی اﻻحواز” به عنوان بخشی از
اهداف “ﺟنبش عربی آزاديبخش اﻻحواز” آﻣده
است .واقعيت ولی اين است که سابقه تاريخی
اين گروه اﻻحواز به تﻼشهای صدام حسين
برای تجزيه ايران برﻣیگردد .صدام حسين بود
که از اين گروه و از ﺟبهه ﻣلی ايران بخش
خاورﻣيانه ،حزب دﻣوکرات کردستان ايران
و ...به عنوان اپوزيسيون ايران دعوت کرده
بود که در نشستی بر ضد حکوﻣت وقت ايران
شرکت کنند و اعﻼﻣيه ﻣشترک با يکديگر
بدهند .اين اعﻼﻣيه در آن زﻣان ﻣنتشر شد و
لکه ننگی به داﻣن حزب دﻣوکرات کردستان
ايران و ﺟبهه ﻣلی ايران بخش خاورﻣيانه بود.
گرت ﻣارکيز سخنگوی شورای اﻣنيت ﻣلی کاخ
سﻔيد در بيانيه خود در دفاع از تروريسم و
ﻣنحرف کردن افکار و انداختن ﻣسئوليت
تبهکاری داعش به گردن رژيم ﺟمهوری
اسﻼﻣی افزود" :اياﻻت ﻣتحده در کنار ﻣردم
ايران ﻣیايستد و از رژيم تهران ﻣیخواهد که
بر حﻔظ اﻣنيت ﻣردﻣش در داخل کشور تمرکز
کند.
اياﻻت ﻣتحده ،ﺟمهوری اسﻼﻣی ايران را به
حمايت از گروههای تروريستی و بیثبات
سازی در خاورﻣيانه ﻣتهم ﻣیکند".
آﻣريکا بزرگترين عاﻣل بیثباتی و تروريسم در
ﺟهان که برای آشوب و تشنج در ﺟهان ﻣزدور
صادر کرده و اسلحه توليد ﻣیکند يکی بهنعل و
ديگری به ﻣيخ ﻣیزند تا ﻣوﺟبات تقويت
استدﻻﻻت اپوزيسيون خودفروخته ايرانی را
فراهم آورد.
همين سياست است که به آقای روحانی رئيس
ﺟمهور ايران "فرصت طﻼئی" ﻣیدهد در
ﻣجمﻊ عموﻣی سازﻣان ﻣلل با افشاءگری
غيرقابل انکار در ﻣورد تروريسم ﺟهانی؛
چهرهای "انسانی" و "قانونمدار" از رژيم
فاسد؛ دزد و ﻣتعرض ﺟمهوری اسﻼﻣی ترسيم
کند .وی اين پرسش را برای گوش شنوا ﻣطرح
ساخت" :ولی چرا رؤسای سازﻣانهای

صﻔحه ٣

تروريستی ﻣنجمله سازﻣانی که ﻣسئوليت
رسمی عمليات شنبه را به عهده گرفت در
کشورهای غربی فعاليت ﻣیکنند و برناﻣه
رسمی برای ﺟمﻊآوری پول ﻣیگذارند؟ آيا اين
اقداﻣات ﻣغاير ﻣقررات بينالمللی نيست؟ چرا
هيچيک از کشورهای تاﻣين کننده ﻣالی
گروههای تروريستی ضد ﻣردم ايران که سابقه
تاﻣين ﻣالی و تسليحاتی داعش و النصره و
القاعده را نيز دارند نه تنها ﻣورد ﻣؤاخذه قرار
نمیگيرند ،بلکه تشويق و تسليح هم ﻣیشوند؟
برای اينکه دنيا ادعای ﻣبارزه با تروريسم را
ﺟدی بگيرد ،نيازﻣند يک اقدام ﻣشترک ﺟهانی
برای برخورد ﺟدی با اين پديده شوم بدون
توﺟه به عاﻣلين و قربانيان آن هستيم.".
سخنان روحانی خطاب به ياران داعش
عربستان سعودی و اﻣارات ﻣتحده عربی و
اتحاديه اروپا و آﻣريکاست که بهدروغ پرچم
ﻣبارزه ضد تروريستی بلند کردهاند و به
ﻣزدور کمک ﻣالی ﻣیکنند.
ايرانیهای
ﻣضمون تروريسم اﻣپرياليستی-صهيونيستی،
تروريسم "خوب" ﻣال ﻣا و "بد" ﻣال آنهاست.
رياکاری از اين همه "ﻣبارزه ضد تروريستی"
اﻣپرياليستها ﻣیبارد.روز ﺟمعه آقای ﻣايک
پمپئو وزير خارﺟه آﻣريکا در همدستی با
تروريستهای داعش هشدار داد که" :اگر دست
نشاندههای ايران به هدفها و ﻣنافﻊ آﻣريکا در
خاورﻣيانه حملهور شوند ،اياﻻت ﻣتحده »ﻣنبﻊ
اصلی را نشانه خواهد رفت«.
وی به "سی ان ان" گﻔت» :ﻣا به ﺟمهوری
اسﻼﻣی ايران گﻔتهايم که استﻔاده از نيروی
دست نشانده برای حمله به ﻣنافﻊ آﻣريکا ﻣانﻊ
از پاسخ ﻣستقيم ﻣا به نقش-آفرين اصلی نخواهد
شد«» .يعنی ،اﺟازه نخواهيم داد ايران با
استﻔاده از نيروی دستنشانده در حمله به ﻣنافﻊ
آﻣريکا ،از ﻣجازات فرار کند .در ﻣقابل چنين
اتﻔاقهايی ،ايران ﻣسؤول شناخته خواهد شد«.
وی افزود» :ايران ﻣدتهاست به عنوان
بزرگترين کشور حاﻣی تروريسم ،با ﺟهان به
ﻣقابله برخاسته است«» .آنها شبه نظاﻣیها،
حزبﷲ لبنان ،ﻣکاتيب حزبﷲ – شبه نظاﻣی-
های عراق را ﻣسلح ﻣیکنند ،حوثیهای يمن را
ﻣسلح ﻣیکنند و ﻣوشک به داخل کشورهای
خليج ﻣیفرستند«.
سخنان وزير اﻣور خارﺟه آﻣريکا حمايت
روشن از تروريسم داعش در ﻣنطقه است و
بهطور روشن از تجاوز به سوريه؛ لبنان؛
بحرين و يمن و ﺟنايات سعودیها و ناتو در
آنجا دفاع ﻣیکند .اﻣپرياليسم آﻣريکا خود از آن
سر ﺟهان به ﻣنطقه آﻣده است ،در اﻣور داخلی
ﻣنطقه دخالت ﺟنايتکارانه ﻣیکند و بهعنوان
اﺟنبی با هيچ يک از کشورهای ﻣنطقه همجوار
نيست ولی تبهکارانه در اﻣور داخلی ﻣنطقه
دخالت کرده آنرا حق طبيعی خويش ﻣیداند.
گويا اين ايران؛ لبنان؛ يمن و سوريه هستند که
در ﻣنطقه زيادیاند و نه اسرائيل و آﻣريکا.
رخدادهای تروريستی اخير ﻣتاسﻔانه نه تنها
ﻣوﺟب تقويت... .ادامه درصفحه ۴
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حاميان تروريسم داعش در ...
ﺟمهوری اسﻼﻣی شده است؛ نه تنها ﻣبارزه
ﻣردم را با نگرانی و احساس واهمه از آينده
ﻣواﺟه کرده؛ بلکه ﻣتحد ناراضی برای آنها
آفريده و ﻣبارزه ﻣردم را به تاخير انداخته
است .اين اقدام اﻣپرياليسم خوشبختانه دست
اپوزيسيون خودفروخته و ﻣزدور ايران را نيز
رو کرده است .اپوزيسيونی در ايران چنانچه
حاضر نباشد بر ضد تروريسم ،اﻣپرياليسم و
صهيونيسم ﻣبارزه کند و خودش را زير نقاب
"ﻣبارزه ﻣدنی" و "حقوق بشر" "حق تعيين
سرنوشت" پنهان کند اين اپوزيسيون تعلق
خاطرش به تراﻣپ و نتانياهو است تا به ﻣردم
قهرﻣان ايران و خواهان آن است که ايران
سوريه شود.
****
بحران آب در ايران ...
آب »رودخانه بهمنشير« ،که تأﻣينکننده آب
آشاﻣيدنی در اين شهر و خرﻣشهر است ،آب
ﺟيرهبندی شده است .شوری آب اين رودخانه
به حد شوری آب دريا رسيده و به همين دليل
برداشت از آن برای تأﻣين ﻣايحتاج ﻣردم در
خرﻣشهر و آبادان غير ﻣمکن گشته است.
ﻣردم ﻣیگويند که آب لولهکشی اين دو شهر
»آبنمک« است .بدون شک ﻣسئولين نظام
ﺟمهوری اسﻼﻣی ايران نخواهند توانست
ﻣشکﻼت فزايندهای که در ﻣسير تأﻣين آب
ُ
شرب و کشاورزی پايدار در استان خوزستان
وﺟود دارد ،رفﻊ کنند .لذا ﻣا در آينده با
ﻣبارزات خونين و به بيان روشنتر با »ﺟنﮓ
آب« روزافزون روبرو خواهيم بود.
ت
ب پش ِ
عﻼوه براين علیرغم اينکه کمبود آ ِ
سدهای استان خوزستان بسيار ﻣحسوس است و
حتی تأﻣين »حق آبه« تاﻻبهای »شادگان«،
»هويزه«» ،ﻣيانگران« و ساير تاﻻبها وﺟود
ندارد و در شهرهای کنار کارون ﻣانند »ايذه«
و »باغﻣلک« با تانکر آب به ﻣردم ﻣیرسانند،
در شرايطی که پيشه بسياری از ﻣردم در ﻣسير
رود کارون ،کشاورزی است ،که همين اﻣروز
به خاطر کمبود آب به وضﻊ فﻼکتباری دچار
شدهاند ،گويا ﻣسئولين نظام در خﻔا بخشی از
آب کارون را به سمت بصره در عراق روان
ساختهاند .هدايتﷲ خادﻣی ،نماينده »ايذه« و
»باغﻣلک« ﻣعتقد است» :ﻣسأله انتقال آب
کارون به بصره ﺟدی است و قرار است بخشی
از اين آب را ﻣﻔت و ﻣجانی از دست بدهيم«.
ﻣنابﻊ ﻣحلی ﻣناطق خوزستان ،عربنشين در
همين رابطه اظهار داشتهاند که »اين طرح در
قالب پروژه عظيم آبرسانی الغدير خوزستان،
که از ايستگاه پمپاژ قيصريه در بخش هويزه
شهرستان دشت آزادگان در حال تکميل است،
به اﺟرا گذاشته خواهد شد که قرار است تا
ﻣنابﻊ ُ
شرب بيش از  ٢ﻣيليون شهروند ساکن
شهر بصره را تأﻣين کند«.
از سوی ديگر شبکه ﻣلی »بﻼدی« عراق با
پخش خبری در اين زﻣينه گﻔت که »ﻣقاﻣات
عاليرتبه ايرانی و عراقی در رابطه با طرح
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انتقال آب به تﻔاهم رسيدهاند« .بدون ترديد
انتقال آب به کشور عراق بحران آبی خوزستان
را تشديد خواهد کرد .ﺟالب اينجاست که
ﻣسئولين ﺟمهوری اسﻼﻣی ﻣثل هميشه
تصميمات به اين ﻣهمی را از ﻣردم پنهان
ﻣیدارند ،زيرا که هم به ﻣردم بی اعتمادند و
هم از ﻣقاوﻣت و ﻣقابله ﻣردم بيم دارند .کمبود
و شوری آب در اين استان خشم ﻣردم را
خواهناخواه برانگيخته است .عدم صراحت و
پنهانکاری رژيم در رابطه با انتقال آب کارون
به بصره نيز اين روزها خشم ﻣضاعﻒ ﻣردم
را ﻣوﺟب شده ،و برای شايعات نيز زﻣينه
فراهم آورده است.
اما چرا در ايران »بنبست آبی« بوجود آمده
است؟
اگر از کاهش بارندگی در ايران بگذريم،
عواﻣل ﻣهم ديگری نيز در اين راستا نقش
دارند ،که ﻣا در زير به طور ﻣبسوط به آنها
اشاره خواهيم کرد.
يکم اينکه وزارت نيرو اعﻼم کرده است که به
علّت کاهش بارندگی در  ٢١استان کشور
نسبت به سال گذشته – علیرغم بارندگیهای
بهار  - ١٣٩٧در  ٣٣۴شهر »تنش آبی«
بوﺟود آﻣده است .ﻣيزان باران در ﻣجموع ٢٧
درصد کاهش نشان ﻣیدهد.
حتی حوزه آبريز خليج فارس و دريای عمان ب ا
ت  ۴١درص د ب ارش نس بت ب ه س ال گذش ته
اُف ِ
بدترين شرايط را با  ٧۵درصد اف ت داش ته ان د.
سيس تان و بلوچس تان  ٧٣درص د ،کرﻣ ان
۶٩رصد ،فارس ۶۶رصد و بوشهر  ۶١درصد
کاهش ،ک م ب ارشترين ﻣن اطق کش ور ﻣحس وب
ﻣیش وند .ب ه هم ين دلي ل ﻣ دير عاﻣ ل ش رکت
ﻣديريت آب به سايت خبری ايسنا گﻔته است ک ه
»س ال گذش ته حج م آبه ای س طحی کش ور ٣٢
ﻣيليارد ﻣتر ﻣکعب بود و اﻣسال ب ه  ٢۵ﻣيلي ارد
ﻣت ر ﻣکع ب رس يده اس ت« .اي ن در ح الی اس ت
ک ه اي ن رق م در س ال  ١٣٧٠ح دود  ٨٠ﻣيلي ارد
ﻣت ر ﻣکع ب ب وده اس ت! طبيع ی اس ت ک ه در
چن ين وض عی؛ ورودی س دها ک اهش چش مگير
داش ته باش د و ب ا اداﻣ ه ﻣص رف آب بیروي ه
تاکنونی ،ذخائر آبی نيز به تدريج از بين بروند.
اﻣروز از ﻣيان  ١٧٧سد در شش حوزه آب
ريز اصلی کشور  ٩٠سد بزرگ از ﺟمله
سدهای »زايندهرود«» ،شهيد رﺟائي«،
»ساوه«» ،کوثر« و »ﻣﻼصدرا« کمتر از ۴٠
درصد آب ذخير شدهاند .حجم ذخيره ﻣخزن
زاينده رود به  ٢۵٠ﻣيليون ﻣتر ﻣکعب رسيده
است ،که فقط  ١٧درصد حجم سد است .از
سوی ديگر سرانه کمتر از  ۵٠٠ﻣتر ﻣکعب
آب به ﻣعنای بحران ﻣطلق است و اﻣروز ﻣثﻼ
در تهران اين رقم به  ٣٣٠ﻣتر ﻣکعب رسيده
است.
اين نکته حائز اهميت است که ﻣرز برداشت
آب از ﻣنابﻊ تجديدپذير  ٢٠درصد است ،ولی
در ايران اين رقم به  ٨٠درصد رسيده است.
چرا؟ زيرا سرانه ﻣصرف آب در ايران
دوبرابر ﻣتوسط ﺟهان است .و نظام فاسد و بی
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عمل ﺟمهوری اسﻼﻣی بزرگترين هنرش قطﻊ
آب و ﺟيرهبندی آن است.
***
دوم اينکه قديم چشمهها و روخانهها ﻣنابﻊ آب
ُ
شرب و کشاورزی بودند .ا ّﻣا از آنجا که اين
ﻣنابﻊ در طول فصول سال يکسان نبودند،
ايرانيان به فکر َحﻔر قنات يا – کاريز – در
ﻣسير کوهپايهها ،چشمهها و رودخانهها افتادند.
اين ابتکار بینظير چندين هزار سال است که
در ايران قدﻣت دارد .سيستم قنات از آن ﺟهت
ﻣناسبترين است ،چون بدون استﻔاده از
انرژی به وسيله نيروی ثقل به سطح زﻣين
ﻣنتقل ﻣیشود .اين روش هنوز هم ﻣناسبترين
روش تأﻣين آب در ايران به شمار ﻣی آيد.
از  ۴هزار سال پيش به اين سو در »يزد«،
قنات ،ﻣهمترين ﻣنبﻊ تأﻣين آب ساکنين اين
ﻣنطقه بوده است .تا سال  ١٣٢٠حدود  ۴هزار
قنات ،نه تنها آب ُ
شرب و کشاورزی اين شهر
را تأﻣين ﻣیکردند ،بلکه سنﮓ هزاران آسياب
آبی را نيز به گردش درﻣیآوردند .در بسياری
از شهرهای ايران عﻼوه بر يزد ،در کاشان،
زواره ،شهر ری ،شيراز ،اصﻔهان
تهران قديمّ ،
و ...اين سيستم ،آب ﻣصرفی ﻣردم را تأﻣين
ﻣیکرده است.
عﻼوه بر اين آبانبار يا حوض ،استخر
زير زﻣين ساخته ﻣیشود و
سرپوشيده است که ِ
در ﻣناطق کمآب و کويری از آب باران و
ﺟويبارهای فصلی پُر ﻣیشود .اين سيستم نيز
بيش از  ٧٠٠سال در ايران قدﻣت دارد.
بسياری از اين آبانبارها در صورت نياز
اﻣکان اتصال به قنوات را نيز داشتهاند .در اين
سيستم توازن طبيعی ﻻيههای پُر آب زﻣين در
ﻣناطق گوناگون صورت ﻣیگيرد و ﻣانﻊ اُفت
سطح ايستائی آب ﻣیگردد.
اﻣا علیرغم هشدار ﻣکرر کارشناسان ،چه در
دوره نظام شاهنشاهی و چه در ﺟمهوری
اسﻼﻣی به ساختن چاههای عميق ،که ﻣوﺟب
ﻣرگ قنوات ﻣیگردد ،اداﻣه دادند و به کمبود و
يا بحران آب داﻣن زدند.
با اختراع »چاه« به تدريج چاه ﺟای »قنات«
را گرفت که اين اﻣر خود يکی از دﻻيل عمده
کمبود آب در ايران است .پرفسور پرويز
کردوانی اظهار ﻣیدارد که »چاههای عميق و
نيمه عميق بود که کشور را بيچاره کرد«.
چاههائی که بيش از  ۵٠ﻣتر عمق دارند ،ﺟزء
چاههای عميق به شمار ﻣيآيند .در تهران حتی
چاههائی به عمق  ۶٠٠ﻣتر هم داريم« .پرويز
کردوانی اضافه ﻣیکند که »هر چه عميقتر
برويم ،آب زودتر تمام ﻣیشود« .و اداﻣه
ﻣیدهد که »يکی از دﻻيل خشکشدن سه
چهارم دشتها همين چاهها هستند« .چاهها در
عين حال خشکشدن قناتها را نيز به دنبال
داشتند ،زيرا چاهها حجم وسيعی از آب را
يکباره به سطح ﻣنتقل ﻣیکنند و در نتيجه در
سيستم قنوات خلل ﻣرگآور ايجاد ﻣیکند.
حتی در نزديکیهای دريا نيز به علت ساختن
چاههای فراوان ،آب شور دريا پيشروی ﻣیکند
و در نتيجه آب چاه ...ادامه درصفحه ۵
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روی رودخانه فُرات ،که از آن به
بحران آب در ايران ...
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
عنوان يکی از ﻣهمترين سدهای
نمونه
برای
را نيز شور ﻣیکند.
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts
»پروژه گاپ« )طرح عمرانی دولت
تنها در يزد  ٨٠٠قنات خشک
ترکيه( نام ﻣیبرند و يا »سد ايليسو«،
شدهاند .حتی ﻣرگ چاههای عميق
که بر روی رودخانه دﺟله تعبيه شده
و نيمه عميق به دليل اُفت سطح
است ،نه تنها در خشکسالی و کمآبی در
ايستائی و خالیشدن آبهای
سوريه و عراق تأثير گذار بوده است،
فسيلی به تدريج قابل رويت است.
نهتنها در شور شدن آب در ﺟنوب
»نشست زﻣين« يکی ديگر از
عراق نقش داشته است ،بلکه تاﻻبهای
عواقب چاه زدنهای بیرويه
ﺟنوب عراق را نيز کم آب ساخته ،که
است .در تهران در ﻣناطقی که
چاه زدهاند ،زﻣين ساﻻنه  ٣۶سانتيمتر نشست يا فاضﻼب پول ندارند!
با خشکشدن کاﻣل فاصله چندانی ندارند .زيرا
ﻣیکند .هماکنون در »کبودرآهنﮓ« چهارم اينکه اداره بیرويه آب سدهای کشور ساختن اين سدها که  120ﻣيليارد ﻣتر ﻣکعب
بزرگترين نشست زﻣين رخ داده است .که تعدادشان هم کم نيستند .يکی ديگر از دﻻيل آب را ذخيره ﻣيکنند در کنار خشکسالی در
شکستن لولههای گاز ،ريختن بعضی از کمبود آب در ايران بشمارﻣيآيد .علی اﻻصول خاورﻣيانه باعث شده است که ﺟريان آب در
ساختمانها و شکستهشدن برخی از پُلها ،ﻣیبايست ﻣقداری از آب سدها را برای رودهای دﺟله و فُرات  ۴٠درصد کاهش يابد.
پیآﻣد همين نشست زﻣين است .هم اکنون تاﻻبها اختصاص داد ،ﻣقداری را برای اين روند نه تنها ﻣردم بوﻣی در عراق را ،که
کارشناسان در رابطه با ريل قطار تهران – کشاورزی و ﻣابقی را برای ُ
شرب و صنعت .حتی کشور ﻣا را نيز تهديد ﻣیکند.
تصويب
قانونی
ﻣشهد هشدار ﻣیدهند که به دليل آنکه دشتهای ا ّﻣا در ﺟمهوری اسﻼﻣی
»هورالعظيم« ،يکی از ﻣهمترين اين تاﻻبها
ُ
شهرها
رب
ش
آب
بايد
تهران ،وراﻣين ،سمنان ،سبزوار ،شاهرود ،کردهاند که طبق آن ابتدا
است که بين ايران و عراق قرار دارد .در
نيشابور و ﻣشهد نشست داشتهاند ،اﻣکان و سپس صنعت تأﻣين شود و اگر چيزی باقی سالهای گذشته خشکی تاﻻبها ﻣوﺟب تشديد
ﻣاند به کشاورزی اختصاص دهند .در اين توفانهای شنی وبروز پديده ريزگردها در
شکستگی خط آهن ﻣنتﻔی نيست.
نياﻣده
ﻣيان
به
باتﻼق
و
تاﻻب
از
ناﻣی
قانون
خوزستان ،ايﻼم ،کرﻣانشاه و ديگر استانهای
يکی ديگر از ﻣضرات ساختن چاه ،خشکشدن
گياهان است .ريشه درختان تا عمق  ٣٠ﻣتر از است! گويا اخيرا ً نظرشان تغيير کرده است ،همجوار بوده ،که عرصه را بر ﻣردم اين
زﻣين آب ﻣیگيرند ولی اگر آب به عمق بين که البته »نوش دارو پس از ﻣرگ سهراب« ﻣناطق تنﮓ کرده است .ناگﻔته نماند که افزايش
 ۵٠تا  ۶٠٠ﻣتر پائين رود ،درختان خشک است .برای نمونه آب زاينده رود را برای توفانهای شنی تغييرات ﻣحسوسی در
ُ
شرب و صنعت ابتدا به اصﻔهان و کاشان دادند اکوسيستم)نظم طبيعی( ﻣيان رودان بوﺟود
ﻣیشوند و دشتهای سبز نيز به طريق اولی به
بيابان ﻣبدل ﻣیشوند .زدن چاهها ،حتی و سر کشاورزان بیکﻼه ﻣاند .در يزد هم آورده است .ﻣتخصصان ﻣعتقدند که ﻣسبب همه
خشکشدن تاﻻبها را تسريﻊ ﻣیکند .همينطور و اکنون  ٩٠درصد روستاهای يزد اين بﻼيا همان »پروژه گاپ« ترکيه است و
پروفسور کردوانی ﻣیگويد» :ﻣثﻼ درياچه در اثر بيآبی تقريبا ً خالی از سکنهاند .از سوی دولت ايران در اين رابطه هيچ اقداﻣی و
پريشان در کازرون به خاطر زدن چاهها ديگر »خانه کشاورزان« شهرستان بهرﻣان اعتراضی نسبت به اين سياست خودخواهانه
خشک شده است .چاهها حتی در کمآب و يا اظهار داشت که » ٩٨درصد باغات پسته دولت ترکيه انجام نمیدهد .البته به اين نکته
بیتأثير رفسنجان رو به نابودی است« .رود کارون نيز نيز بايد اشاره کرد که سدسازی ايران بر روی
نيز
رودها
خشککردن
نيستند«.کردوانی اضافه ﻣیکند که »ﻣسئولين به سرنوشت ﻣشابهای دچار شده است .در واقﻊ رودخانههای کارون و کرخه نيز در
اﻣور اين تکنولوژی)زدن چاه و پمپ آب و  (...خطر به خشکی گرائيدن زاينده رود و کارون خشککردن برخی از تاﻻبهای ﻣنطقه و
را در اختيار ﻣردم قرار دادند ،ا ّﻣا به آنها هر روز بيش از روز پيش اين دو رودخانه تأثيرات ﻣخرب آن نيز تأثير ﻣستقيم داشته
نگﻔتند که آب چاه تمام ﻣیشود ،يا شور ﻣهم کشور را تهديد ﻣیکند .طبعا ً کمبود آب ،است.
کمبود ﻣحصوﻻت کشاورزی را نيز به دنبال در کنار اين بيساﻣانيهای ناشی از فساد رژيم
ﻣیشود«.
سوم اينکه به قول پروفسور کردوانی »شير و خواهد داشت .ﻣضافا ً اينکه کشاورزی ايران حاکم در ايران؛ دولت ايران برای کسب ارز و
شلنﮓ" نيز عاﻣل سوﻣی بود که به کمآبی آنطور که بايد با فنآوری پيش نمیرود .در تاﻣين دزديهای آقازادهها به صدور ﻣيوه های
ضربه زد" در کارواشها و چه در ﻣنازل با نتيجه ناچاريم که روز به روز ﻣواد غذائی آببر به اﻣارات ﻣتحده عربی پرداخته است.
ﻣصرف بیرويه آب ،اين گوهر گرانبها را به بيشتری را از خارج وارد کنيم که پیآﻣدی ﺟز صدور انگور ،هندوانه؛ توت فرنگی که ﻣملو
هدر ﻣیدهند .برای خروج از بحران آب و يا به خطر انداختن اﻣنيت غذائی کشور نخواهد از آب هستند به ﻣمالک عربی خليج فارس
حداقل تخﻔيﻒ شدّت آن ،ﻣیبايست اوﻻً هرچه داشت.
تجار
ﻣﻔهوﻣی ﺟز صدور آب ندارد .برای
ِ
سريﻊتر به تعبيه سيستم قنات روی آورد ،زيرا تنظيم تعادل ﺟمعيت و ايجاد اﻣنيت غذائی در حاکميت؛ کسب ارز ﻣهم است ،اﻣا اينکه در
قنات يا کاريز يکی از راههای طبيعی حصول کشور ،اقداﻣات عاﺟلی هستند که در اثر بحران ايران آب را "بر روی خانواده اﻣام حسين
آب بر ﻣبنای توازن طبيعی ﻻيههای پر آب آب روزبروز بيشتر ضرورت خود را عيان ببندند و به آنها تشنگی دهند" و اگر همه ايران
زﻣين در ﻣناطق گوناگون است که در عين حال ﻣیسازند .کارشناسان بر اين نظر هستند که نيز "کربﻼ" شود برای حاکميت فاسد و دزد
ﻣانﻊ اُفت سطح ايستائی آب ﻣیگردد .گام ﻣهم »اگر طرح آﻣايش سرزﻣينی درست اﺟرا شود ،اهميت ندارد .آنها راه اقاﻣت در کانادا،
بعد راه حل استﻔاده از سيستم آبياری قطرهای ﺟمعيت را بايد تشويق کنيم به کنار درياها و استراليا ،زﻻند نو و آﻣريکا را برای خود پيدا
است که ﻣستلزم داشتن تکنولوژی ﻻزم و ﻣنابﻊ آبی بروند .اﻣا ﻣتاسﻔانه در اين زﻣينه هيچ کرده اند و در آن ﻣکانها کمبود آب حس
سرﻣايهگذاری ﻣورد نياز ﻣیباشد .اصوﻻً کاری نمیکنيم و ﺟمعيت شهری ﻣانند تهران ،نميشود .ﻣنطق حاکميت اين است "هر آنکس
آﻣايش سرزﻣينی )برناﻣهريزی فضای ﻣنطقهای گسترش پيدا ﻣیکند و برای تأﻣين آب اين که دندان دهد نان دهد" و اگر آبی برای
و شهری( در قاﻣوس رژيم فاسد و غارتگر ﺟمعيت ﻣجبور به احداث سد هستيم«.
طهارت وﺟود ندارد ﻣسلمانان تيمم کنند.
ﺟمهوری اسﻼﻣی نيست .آسانترين و ***
در ايران حدود چهل سال بعد از انقﻼب هنوز
ﺟمهوری
ﻣسئوﻻن
عملی
بی
و
ای
توﺟه
کمهزينهترين اقدام از ﺟانب اين رژيم بی
نتوانسته اند از آبهای ﻣورد بهره برداری ﻣردم
بس
عواقب
ترکيه
آبی
سياست
قبال
در
اسﻼﻣی
در شهرهای بزرگ با استﻔاده از فن آوری
ضدﻣردﻣی همان قطﻊ آب ،ﺟيرهبندی و يا
تغيير ﻣسير اين و يا آن رودخانه به اين و يا آن ناگوار و نگرانکنندهای برای ﻣردم کشور ﻣا ﻣدرن و ايجاد صنايﻊ زيرساختی؛ لوله کشی،
ﻣنطقه کم آبتر است .برای تصﻔيه آب باران و داشته است .ﻣثﻼً احداث »سد آتاتورک« بر ساختن فاضﻶب ...ادامه درصفحه ۶

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است

،
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بحران آب در ايران ...
و آلودگی زدائی از آبهای آلوده و بهره
برداری ﻣجدد از آنها بر اين ﻣشکل غلبه کنند.
در زﻣينه فرهنگی نيز کار رژيم زار است و
نميتواند از همان دوران نخست آﻣوزشی به
کودکان که نسل آينده ايران هستند تﻔهيم کند که
در ﻣصرف آب صرفه ﺟوئی کنند .برای اين
کار بايد با روحيه ﻣنش فردی ﻣبارزه کرد و
ﻣردم را به ﻣشارکت و احساس همبستگی و
همسرنوشتی فراخواند تا اهميت قدرت ﺟمعی
را برای حﻔظ بقاء خود حس کنند .تبليغ
فردگرائی از سياستهای نئوليبرالی رژيم است
و اين است که هر کس ﻣتمکن است ،حق دارد
انواع و اقسام اتوﻣبيلهای شيک خود را با آب
آشاﻣيدنی ﻣردم شستشو دهد و استخرهای
آنچنانی در ﻣساکن خود بسازد و به ريش ﻣردم
تشنه بخندد.
بیلياقتی و بیتوﺟهی دولت ﺟمهوری اسﻼﻣی
نسبت به سياستهای ﻣخرب سدسازی در
ترکيه ،بيتوﺟهی به چاهسازی بیرويه در
شهرهای ايران ،تخريب قناتها ،عدم اﻣکانات
ﻻزم ﺟهت تصﻔيه آب باران و فاضﻼب .عدم
ﻣديريت صحيح سدها و  ...که ﺟملگی عواقبی
چون خشکی دشتها ،توفان ريزگردهای خﻔه
کننده ،ﺟيره بندی و قطﻊ آب و در يک کﻼم در
بیآبی قرارگرفتن  ٧٠درصد ﻣردم )يعنی ۵۶
ﻣيليون نﻔر ازهموطنان ﻣا( ،تحديد اﻣکانات
آبرسانی به کشاورزان ،به ﻣخاطرهافتادن
اﻣنيت غذائی و ....را به دنبال داشته است،
نشان از ورشکستگی سياست آبی نظام
ﺟمهوری اسﻼﻣی و ايجاد بحران ﻣاندگار در
ايران دارد .ﻣبارزات اخير ﻣردم در شهرهای
ﻣرکزی و ﺟنوبی کشور که در حال حاضر
بيش از ﻣناطق ديگر کشور در ﻣعرض
پیآﻣدهای اين بحران قرار گرفتهاند ،از يکسو
نشانه وخاﻣت اوضاع و از سوی ديگر نشان از
بيداری و شجاعت ﻣردم و در عين حال نﻔرت
آنها از اين نظام زورگو و غارتگر دارد.
باشد تا با تداوم و گسترش ﻣبارزات ﻣردم ايران
نظام ﺟمهوری اسﻼﻣی به زانو درآيد.
اﻣارات ﻣتحده عربی در پی آن هستند که با
ايجاد نيروگاههای هسته ای به تبديل آب شور
به شيرين بپردازند .البته آنها همين کار را با
کارخانه های تصﻔيه آب که با نيروی فسيلی
راه اندازی شدهاند انجام ﻣيدهند .ولی اين کار
نه از نظر اقتصادی و نه از نظر ﻣحيط زيست
و نه از نظر توﺟه به ارزش ﻣواد فسيلی در
ساير عرصه های علمی و توليدی به صرفه
است .ايجاد نيروگاههای هستهای برای تاﻣين
آب آشاﻣيدنی ﻣردم بايد عليرغم تبليغات
اپوزيسيون خودفروخته و آﻣريکائی-اسرائيلی
ايران در دستور کار حکوﻣت قرار گيرد .بر
سر اين ﻣسئله حياتی که به بقاء ﻣردم ايران
ﻣربوط است هرگز نبايد با اﻣپرياليسم و
صهيونيسم سازش کرد .ايران بايد به نيروی
ﻣردم کشورش ﻣتکی شود و در ﻣقابل
زورگوئی اﻣپرياليسم ايستادگی کند .کاری که
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ﻣتاسﻔانه از دست يک رژيم فاسد برنميآيد .آنها
حتی آب را از ﻣردم کشور ﻣا دريغ خواهند
کرد.
در ﻣمالک اروپائی با دورانديشی؛ آب
آشاﻣيدنی ﻣردم را در بطريها ريخته اند و در
سراسر ﺟهان به فروش ﻣيرسانند .اﻣپرياليستها
از هم اکنون انحصار توليد و توزيﻊ آب
آشاﻣيدنی ﻣردم ﺟهان را در دست گرفته اند و
وقتی به اندازه کافی قدرت يافتند تمام سرچشمه
های اب را نابود ﻣيکنند تا تمام اهالی کره
زﻣين به نوشيدنيهای در بطری آنها وابسته
شوند .اﻣپرياليسم فرانسه و آلمان در اين
عرصه بسيار پيشرفت کردهاند و ﻣانند ﻣوريانه
پايه های ﺟهان را ﻣيجوند.
به اين ﺟهت ﻣبارزه برای تاﻣين آب آشاﻣيدنی
ﻣردم ﻣيهن ﻣا تنها يک ﻣبارزه ضد رژيم
ﺟمهوری اسﻼﻣی نيست ،يک ﻣبارزه ﻣنطقه ای
ضد اﻣپرياليستی و ضد صهيونيستی نيز خواهد
بود .کسانی که در بحران آب فقط پای رژيم
فاسد و دزد سرﻣايهداری ﺟمهوری اسﻼﻣی را
به ﻣيان ﻣيکشند و از يک برخورد همه ﺟانبه با
غارتگران ﺟهانی پرهيز ﻣينمايند ،عمال
ﺟاسوسی و تروريسم بينالمللی هستند و دلشان
برای عطش ﻣردم ايران نسوخته است .آنها در
عطش اخاذی از بيگانگان به سر ﻣيبرند.
****
سله ملی ...
برخورد کمونيستی به م ُ
انقﻼبی و دﻣوکراتيک سوريه ﻣتحدا برای يک
سوريه آزاد و دﻣوکراتيک و ضد اﻣپرياليستی
ﻣبارزه کنند به راه تجزيه طلبی و ﺟدائی
خويش از نيروهای انقﻼبی سوريه رفتهاند و
ﻣدعیاند که از آﻣريکا برای نيل به اهداف خود
به طور تاکتيکی استﻔاده ﻣیکنند .ﻣﻔهوم اين
ادعا اين است که ُکردهای سوريه دشمنان
خويش را نه در آﻣريکا و داعش و ارتجاع
سوريه و ترکيه ،بلکه در ﻣردم سوريه ﻣیبينند
و ضد عرباند و با افسانه ياری "ﻣوقت" با
آﻣريکا ﻣیخواهند در دريای ﻣوﺟود ﻣمالک
فراوان،
ارتجاعی ﻣنطقه با قدرت تخيل

صﻔحه ۶

"حکوﻣت شورائی و سوسياليستی" و يا چيزی
بـا
شبيه آن بسازند .آيا اﻣپرياليسم آﻣريکا
استقرار چنين حکوﻣتی در ﻣنطقه ﻣوافق است؟
آيا اﻣپرياليسم آﻣريکا سوسياليسم نوع روژاوائی
را به رژيم بشار اسد ترﺟيح ﻣیدهد؟ بايد
ﺟناح "چپ" ُکردهای سوريه
پرسيد آيا اين
ِ
هستند که سر آﻣريکا را کﻼه ﻣیگذارند و يا اين
آﻣريکای ﻣارخورده افعی شده است که سر آنها
را با تکيه به ناسيونال شونيسم کور ُکرد و تبليغ
نﻔرت ﻣلی کﻼه ﻣیگذارد؟ اﻣپرياليسم آﻣريکا
بعد از شکست در پروژه داعش به دنبال پروژه
"کردستان آزاد سوريه" به عنوان پايگاه
اﻣپرياليسم آﻣريکا در ﻣنطقه است .ﺟناح دست
راستی ُکردهای سوريه که صميمیتر از
"چپ"های خودفريﻔته هستند ،به روشنی بيان
ﻣیکنند که آﻣريکا ﻣتحد راهبردی ﻣا در ﻣنطقه
است و ﻣا بايد به آنها تکيه کنيم تا به نيروهای
ﻣترقی و انقﻼبی سوريه .نشريه آلمانی
زوددويچه تسايتونﮓ در  ١٩ژانويه  ٢٠١٨به
نقل از وزير اﻣور خارﺟه آﻣريکا آقای رکس
تيلرسون تائيد کرد" :که نظاﻣيان آﻣريکا برای
ﻣدت ناﻣعلوﻣی در سوريه باقی خواهند ﻣاند.
آنها بايد اﻣنيتی را ﻣستقر کنند که گروه
تروريستی داعش که از نظر نظاﻣی بشدت
سرکوب شده است ،دوباره خودش را
سازﻣاندهی نکند .همزﻣان بايد اين حضور بر
ضد نﻔوذ ايران در سوريه باشد و به اين ياری
کند كه يک روند گذار سياسی تحت رهبری
سازﻣان ﻣلل در سوريه پديد آيد .وی ﻣنکر آن
شد که آنها در حال سازﻣاندهی يک گروه
نظاﻣی با شرکت يگانهای ﻣدافﻊ خلق)(YPG
ُکرد برای حﻔاظت از ﻣرزهای شمالی سوريه
هستند .اين اﻣر بد فهميده شده است"...
ﻣبارزه اين ُکردها در واقﻊ ﻣبارزه ُکرد برضد
عرب است ،نه ﻣبارزه ﻣلل سرکوب شده ﻣنطقه
برضد اﻣپرياليسم و صهيونيسم در ﻣنطقه .از
حاﻻ روشن است که اين راه آزﻣوده شده به
شکست ﻣﻔتضحانه ﻣنجر ﻣیشود و ﻣتاسﻔانه
آبروئی برای ُکردهای سوريه باقی نمیﻣاند.
نشريه تايمز اسرائيل در چاپ چهارشنبه ٣١
ﻣه  ٢٠١٧خود اطﻼع داد که" :آﻣريکا ارسال
اسلحه برای ُکردهای سوريه را آغاز کرده
است".
اين عده تحت عنوان “يگانهای ﻣدافﻊ خلق”
ﻣلقمهای از ُکردهای سوريه و اعراب
"دﻣوکراتی" هستند که تا ديروز با داعش
همکاری ﻣیکردند و نام "ارتش آزاديبخش
سوريه" را برخود نهاده بودند .اين عده در
شمال سوريه به پاکسازی قوﻣی از اعراب
سوريه در اين ﻣنطقه ﻣشغولند و ﻣیخواهند با
پاکسازی قوﻣی ،بخشهای کردستان عراق را به
کردستان سوريه چسبانده و سپس در خدﻣت
استراتژی اﻣپرياليسم آﻣريکا به دريای ﻣديترانه
ﻣتصل نمايند.
به گزارش العربيه ،پيش از اين وزارت دفاع
آﻣريکا ،اعﻼم کرده بود که دونالد تراﻣپ رئيس
ﺟمهور اين ..ادامه درصفحه ٧

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاك عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه
ِ
و يمن را بی قيد و شرط ترك كنند.
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برخورد کمونيستی به مسُله ملی ...
کشور ،دستور ارسال سﻼح به نيروهای
ُکرد وابسته به حزب »اتحاد دﻣوکراتيک
سوريه« را صادر کرده است.
par Thierry
تیيری ﻣيسان
 Meyssanدر ﻣقالهای تحت نام "هنﮓ-
های آنارشيست در خدﻣت ناتو") Les
(Brigades anarchistes de l’Otan
نوشت" :در غرب آن را به ﻣثابه اتوپی
دوست داشتنی ﻣعرفی کردهاند،
»روژاوا«)بخش ُکردنشين در شمال
خاوری و شمال باختری سوريه که
بخشی از استانهای حسکه ،رقه و حلب
را در بر ﻣیگيرد( ،ا ّﻣا روژاوای نوبرانه
و خيلی تازه در واقﻊ يک دولت
استعماریست که واشنگتن خواهان آن
بود تا در خون نطﻔه ببندد .اين بار طرح
بر اين اساس است که ﻣردم شمال سوريه
را از ﻣحل زندگیشان برانند و ﻣردم
ديگری را ﺟايگزين کنند که در آنجا به
دنيا نياﻣدهاند .برای تحقق اين پاکسازی
قوﻣی ،پنتاگون و سيا ﻣبارزانی را از بين
چپهای افراطی اروپائی بسيج کردهاند.
تیيری ﻣيسان اين طرح را از يک سال
و نيم پيش افشاء ﻣیکند).شبکۀ
)سوريه(
ولتر|دﻣشق
١٠ |http://www.voltairenet.org
سپتاﻣبر ).٢٠١٧برگردان ﻣحوی(
اين سياست اﻣپرياليسم آﻣريکا به اﻣروز
بر نمیگردد .در فوريۀ » ،٢٠١۶تزار
ضد تروريست« کاخ سﻔيد ،برت ﻣک-
گرک  Brett McGurkبه فرﻣان رئيس
ﺟمهور وقت آقای اوباﻣا به ﻣنطقه اعزام
شده بود تا شاهد نبرد عينالعرب)کوبانی(
باشد .به همين ﻣناسبت از سوی يگانهای
ﻣدافﻊ خلق) (YPGکه همان ﻣلقمه
ُکردهای سوری و ارتش آزاديبخش
داعشی سوريه است ،ﻣدال افتخار

دريافت کرد .اين اقدام واکنش رﺟب
طيب اردوغان ،رئيس ﺟمهوری ترکيه
به اين بازديد را به همراه داشت که
تنشها در روابط دو کشور را عيانتر
کرد".
اردوغان طی اظهاراتی اين اقدام ﻣک
گورک را ﻣحکوم و عنوان کرده بود:
"وی درست در زﻣان ﻣذاکرات ژنو به
کوبانی سﻔر کرده و از يک ژنرال ُکرد
ﻣدال هديه گرفته است" ﻣا چگونه
ﻣیتوانيم به شما اعتماد کنيم؟ آيا اين ﻣا
هستيم که ﻣتحد شمائيم يا تروريستهای
کوبانی؟"
هم اکنون اين ُکردهای تجزيهطلب سوری
يک پايگاه عظيم نظاﻣی در اختيار
اﻣپرياليسم آﻣريکا قرار دادهاند تا به
تماﻣيت ارضی و حق حاکميت ﻣلی همه
خلقهای ﻣنطقه تجاوز کند .چنين سياستی
طبيعتا ارتجاعی و به ضرر انقﻼب ﻣردم
ﻣنطقه است و کودکانه است که آنرا به
بهانه استﻔاده از تضاد اﻣپرياليستها توﺟيه
کنيم .حل ﻣسئله ُکرد در همدستی با
اﻣپرياليستها با زدن نقاب "تاکتيک
انقﻼبی" نيست ،در همکاری با نيروهای
انقﻼبی و ﻣترقی سوريه و در چارچوب
سوريه دﻣوکراتيک به عنوان سياست
راهبردی خواهد بود.
****
برخورد تاريخي-سياسی بهوضعيت
حقوقی درياي مازندران
عجين گشته است .کسانيکه از تجربه
تاريخ ايران نمی آﻣوزند و خائنانه به نﻔی
واقعيت و ﻣاهيت اﻣپرياليسم ﻣشغولند فقط
ﻣی توانند ريگی در کﻔش داشته باشند.
لرد کرزن) (Cursonوزير خارﺟه ی
انگليس در گزارش ﻣحرﻣانه ی نهم اوت
 ١٩١٩به کابينه دولت ﻣتبوع خود ﻣی
نويسد“ :يکسال پيش يک سياستمدار

صﻔحه ٧

ايرانی بنام وثوق الدوله که طرفدار ﻣنافﻊ
انگليس است رئيس الوزراء شد .ﻣا
بوزير ﻣختار خود در تهران دستور داديم
قراردادی با دولت ايران ﻣنعقد سازد تا
ﻣنافﻊ انگلستان در آن خطه ی عالم
ﻣحﻔوظ بماند .“...
با اين قرار داد ننگين که رضا شاه ﻣوافق
آن بود ايران به يک ﻣستعمره انگلستان
بدل شد .در حاليکه ﻣبارزه ﻣردم ايران
بر ضد قرار داد ارتجاعی و اﻣپرياليستی
 ١٩١٩اوج ﻣی گرفت و قوای قزاق
رضا خان در کنار انگليسها عليه ﻣبارزه
استقﻼل طلبانه ﻣردم ايران در خطه
شمال به قتل و غارت ﻣشغول بود انقﻼب
روسيه و بتدريج قدرت گرفتن بلشويکها
در ﻣنطقه قﻔقاز نيروهای استعمار
انگليس را که در شمال ايران به
ور روسيه
اخﻼلگری و دخالت در اﻣ ِ
ﻣشغول بودند و بر ضد دولت ﺟوان
شوروی دسيسه چينی ﻣی کردند به عقب
نشينی وادار ﻣی کرد ..".اداﻣه دارد
****
به توفان در تلگرام خوش آمديد
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برخورد کمونيستی به
مسئله ملی)(۵
برخورد کمونيستی به مسئله حق ملل در
تعيين سرنوشت خويش در دوران امپرياليسم
در عرصه عملی و مشخص
نظر حزب کار ايران)توفان( در مورد حل
مسئله ملی در ايران و در عراق و سوريه
 -٣مسئله ملی ُکردها در سوريه
هم اکنون ُکردهای سوريه که در بدو اﻣر در
ﻣقابل دسيسه آﻣريکا-ناتو-ترکيه-عربستان
سعودی-اسرائيل-داعش برای تجزيه و تجاوز
به سوريه دست به ﻣقاوﻣت زده و ﻣحبوبيت
کسب کردند ،اﻣروز به عنوان ُﻣهره
اﻣپرياليسم آﻣريکا در ﻣنطقه عمل کرده و
ﻣانند ُکردهای عراق و ايران سرنوشت
ﻣبارزه برای کسب خودتعيينی سرنوشت را نه
در همکاری و وحدت ﻣبارزه ﺟويانه خلقهای
ﻣنطقه برای رهائی از چنگال اﻣپرياليسم و
گام نهادن به سوی سوسياليسم ،بلکه در ﺟدا
کردن راه خود از راه ساير نيروهای انقﻼبی
در ﻣنطقه ديده و ﻣتحدان خود را از ﻣيان
ارتجاع ﺟهانی انتخاب ﻣیکنند .آنها به ﺟای
اينکه با نيروهای...ادامه در صفحه ٦
نشانی پست الکترونيکی

برخوردی تاريخی -سياسی به وضعيت حقوقی
دريای مازندران)(١
ﻣقالهای که از نظر خوانندگان توفان ﻣیگذرد در سال  ١٣٨۶زﻣانی که برای نخستينبار
ﻣسئله بررسی وضعيت حقوق دريای )خزر؛ کاسپين؛ ﻣازندران( ﻣطرح شد از ﺟانب
حزب کار ايران)توفان( بهرشته تحرير درآﻣد .از آنجا که ﻣجددا اين بحث داغ شده است
حزب ﻣا لزوم طرح ﻣجدد ﻣسئله را برای يادآوری و روشن شدن بهتر ﻣشاﺟرات
احساس ﻣیکند .ﻣا اين سند را در چند شماره ﻣسلسل توفان به اطﻼع شما ﻣیرسانيم) .بر
گرفته ازتوفان شماره  ٩٣آذر ﻣاه  ١٣٨۶ارگان ﻣرکزی حزب کارايران(

"امپرياليستها و ايران
سلﻒ قرارداد خائنانه  ١٩١٩قرار داد  ١٩٠٧ﻣنعقده بين بريتانيا و اﻣپراتوری تزاری
روسيه بود که ايران را به دو ﻣنطقه نﻔوذ بدل کرده بودند .ﻣنطقه بی طرف ﻣرکز نيز
توسط روسها در سال  ١٩١۵در ﻣقابل وعده انگليسها که پس از خاتمه ﺟنﮓ ﺟهانی
اول بغازهای داردانل را در اختيار روسها بگذارد به انگليسها واگذار شد .سرنوشت
ﻣيهن ﻣا همواره با دخالتهای بی شرﻣانه استعمار گران و اﻣپرياليستها عجين بوده است.
اﺟانب با دخالت سلطه ﺟويانه در ايران و حمايت از رژيمهای خود فروخته توانسته اند
به کشورﻣا صدﻣات ﺟبران ناپذير وارد کنند .ﻣبارزات ﻣردم ﻣا از ﺟنبش تنباکو و
انقﻼب ﻣشروطيت هموراه يک لبه تيزش ﻣتوﺟه دخالت بيگانگان بوده است.
اﻣپرياليستها و بويژه اﻣپرياليست انگليس و تزاريسم روسيه در زد و بند با يکديگر برای
بلعيدن ايران نقشه ﻣی کشيدند .ﻣرو و خوارزم طی قرارداد ننگينی در سال  ١٢٨٩ه.
ش .به روسيه واگذار شد .در طی دو قرار داد گلستان در  ١٨١٣و ترکمانچای در
 ١٨٢٨سرزﻣينهای قﻔقاز و ﻣاوراء آن از ﺟمله گرﺟستان ،باکو ،گنجه ،ايروان و قره
باغ در اثر بی لياقتی حکوﻣت ﻣذهبی و خرافاتی قاﺟار به تزارها واگذار شد .در زﻣان
انقراض قاﺟاريه که ﺟنبشهای انقﻼبی بر ضد قراردادهای استعماری در خطه شمالی
ايران زﻣين سرکشيده بود استعمار انگلستان رضا خان قلدر و نوکر صﻔت را بر سر
کار آورد تا با سرکوب نهضت آزاديبخش ايران و دادن نﻔت ايران با تمديد قراداد
دارسی به اﻣپرياليسم انگلستان ﻣرزهای ﺟنوبی ايران را به ﻣرکز دسيسه و توطئه بر
ضد حکوﻣت ﺟوان سوسياليستی شوروی بدل کند .دخالت اﻣپرياليستها در ايران ﻣانﻊ
پيروزی ﻣردم ايران در ﻣلی کردن صنعت نﻔت خود شد و شاه خائن پس از کودتای
خائنانه  ٢٨ﻣرداد قرارداد ننگين کنسرسيوم را بر ضد ﻣصالح ﻣلت ايران تمديد کرد و
به اﻣپرياليستها که سالها نﻔت ايران را به ﻣعنای واقعی کلمه ﻣی دزديدند و با لوله های
ﻣخﻔی انتقال نﻔت بدون نظارت به بصره ﻣی بردند خسارت داد .اﻣپرياليستها از ترس
اينکه در اثر استمرار انقﻼب ايران و تعميق آن رهبری انقﻼب از دست نيروهای
ارتجاعی ﻣذهبی بدست نيروهای انقﻼبی بيﻔتد شاه دست نشانده را بردند و به ارتش
توصيه کردند که بدون ﻣقاوﻣت به خمينی تمکين کند تا روند انقﻼب بريده شود و
سرکردگی ﻣذهبيون برای ﻣبارزه با کمونيسم تقويت و تاﻣين شود .وقتی که خمينی به
لگد زدن ﻣشغول شد صدام حسين را با ﻣوشکها و گازهای سمی اش با رضايت رونالد
راﻣزفلد و همه اﻣپرياليستها به ﺟان ﻣردم ايران انداختند و در رسانه های گروهی خويش
ﻣانﻊ شدند تا ﻣردم ﺟهان از اين ﺟنايات ضد بشری ﻣستحضر شوند .آنها کوچکترين
قطعناﻣه ای در شورای اﻣنيت سازﻣان ﻣلل بر ضد اين ﺟنايات ضد بشری به تصويب
نرساندند .تاريخ ﻣبارزه ﻣردم ﻣا با اﻣپرياليسم ستيزی ...ادامه در صفحه ٧
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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
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Toufan
حساب بانکی
Toufan
آدرس ﻣکاتبات
Postfach 11 38
64526 Mörfelden-Walldorf
Germany

Postbank Hamburg
BLZ: 20110022
KontoNr.: 2573372600
Germany

IBAN: DE70 2011 0022 2573 3026 00

حکومتهای دينی هرگز حقوق انسانها را بهرسميت نمیشناسند

