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عربستان سعودی عامل
تشنج و جنگ در منطقه
عربستان سعودی به ياری آمريکا و
فرانسه دارای نيروگاه اتمی شده است و
ﷴ بن سلمان رسما اعﻼم کرده که
هرچقدر تمايل داشته باشد به درجه
غنیسازی اورانيومش میآفزايد .اين
ادعا معنای ديگری ندارد جز اين که
عربستان سعودی در پی توليد بمب
اتمی است .از نظر اربابان عربستان
سعودی ،بمب اتمی عربستان سعودی و
اسرائيل خطری برای صلح جهان ايجاد
نمیکنند ولی بمب اتمی موهومی
جمهوری اسﻼمی صلح جهان را به-
خطر انداخته است .حتی زمانيکه تمام
ُ
شعب سازمانهای امنيتی آمريکا ادعای
ايران اتمی را تکذيب میکردند،
اپوزيسيون مزدور ايرانی از بمب اتمی
ايران صحبت میکرد که در دست عده-
ای آخوندهای غير قابل کنترل قرار
داشته که صلح جهان را به خطر
انداخته است .همين اپوزيسيون
اسرائيلی ،امروز در مورد بمب اتمی
عربستان سعودی نفتخيز خفقان گرفته
است و کوچکترين خطری از جانب
عربستان سعودی نه برای ايران و نه
برای صلح جهانی نمیبيند .دليلش
روشن است زيرا عربستان سعودی
مخارج زندگی پارهای از اين
سازمانهای خودفروخته ايرانی را
پرداخت میکند.
تقويت عربستان سعودی و اسرائيل از
سياستهای راهبردی آمريکا در منطقه
است .البته روسای جمهور دروغگو و
مردم فريب آمريکا هر روز و هر
ساعت سخنان گوناگونی بر زبان می-
آورند که اين … ادامه در صفحه ٢

آشوب در ليبی محصول رقابت امپرياليستی است
ليبی دوباره در آتش میسوزد .وعدههای امپرياليستی مبنی بر استقرار دموکراسی و ايجاد فضای
آزاد سياسی و احترام به حقوق بشر پوچی خويش را به بهترين وجهی در عمل نشان میدهند.
امپرياليستها همه ممالک را با همينگونه استدﻻﻻت عوامفريبانه به خاک و خون کشيدهاند .ليبی
کشوری نفتخيز است و هم اکنون بزرگترين مخزن آب آفريقا را در درون خود جای داده است.
تسلط بر ليبی تسلط بر شمال افريقا را تسهيل میکند و مانع سرازير شدن پناهندگان ،اين قربانيان
امپرياليسم از طريق ليبی به اروپا میشوند .تسلط بر ليبی تسلط بر نفت اين کشور نيز هست که بر
سر آن به ويژه ميان ايتاليا)کنسرن اِنی( و فرانسه)کنسرن توتال( درگيری ايجاد کرده است .فرانسه
میخواهد به تسلط سنتی ايتاليا در ليبی و بر چاههای نفت آنجا خاتمه دهد .تسلط بر ليبی و يکپارچه
کردن آن زير سلطه حکومتی قدرتمند به وضعيت متزلزل و سراپا آشوب ليبی که مرکزی برای
گروههای تروريستی و باندهای تبهکارانه جهانی شده است ،خاتمه میدهد .امروز همه ممالک
شمال آفريقا مصر ،تونس ،الجزاير و مراکش تصميم دارند برای حفظ امنيت خويش به اين
وضعيت خاتمه دهند و اين درحالی است که تضادهای امپرياليستها برای دخالت در اوضاع ليبی و
گرداندن وضعيت به نفع خود تشديد شده است .در ليبی صفبنديهای جديدی ايجاد شده است که تا
پيروزی بخشی بر بخش ديگری اين نابسامانی ادامه دارد .اين تضادها مراکش ،الجزاير و تونس را
در مقابل مصر قرار داده است.
علَم کردند و از جانب
مخالفان قذافی ،که در سال  ٢٠١١در گيرودار بهار)خزان( عربی قد َ
کشورهای غربی پشتيبانی میشدند ،غير از مخالفت با قذافی در هيچ زمينهای همنظر نبودند .از
همينرو از همان فردای سرنگونی معمر قذافی نزاع بر سر قدرت در ليبی درگرفت.
سﻼحهائی که نيروهای امپرياليستی ،به ويژه فرانسه در تناقض ب ا حق وق مل ل ،ب ه خ اطر بران دازی
قذافی ميان گروههای شبه نظامی پخش کرده بودند ،پس از سرنگونی معمر ق ذافی کماک ان در دس ت
گروهها باقی ماند .در واقع رقابت بين امپرياليستها ،بويژه ايتاليا و فرانسه از...ادامه در صفحه ٢

مغلطهگری در مقوﻻت ملی و دموکراتيک
مقالهای را که در زير مطالعه میکنيد بخشی از مشاجرات ايدئولوژيک حزب کار ايران)توفان( با
رويزيونيستهای حزب توده ايران است که فقط با توسل به دروغ و نيرنگ و فريب اعضای خود
موجوديت خويش را عرضه میکنند .اين مقاله در مجموعه اثر "حزب توده ايران ،گذار از
رويزيونيسم به سوسيال دمکراسی ،با تجديد نظر در اصول عام مارکسيسم -لنينيسم و خيانت به
سوسياليسم و اتخاذ سياست سازش طبقاتی  -نقدی بر برنامه مصوب ششمين کنگره حزب توده
ايران ٣٠ ،ارديبهشت  ١٣٩٦مطابق  ٢٠مه  "٢٠١٧منتشر شده است.
"حزب رويزيونيستی توده ايران در اين مقوﻻت مغلطه میکند .ما نشان داديم که انقﻼب
دموکراتيک ،انقﻼبی برای کسب زمين ،توسعه سرمايهداری و برچيدن مناسبات فئودالی است.
وقتی ما از انقﻼب دموکراتيک يا مرحله دموکراتيک انقﻼب صحبت میکنيم ،دقيقا به اين مفاهيم
نظر داريم .حال حزب توده ايران مرحله انقﻼب دموکراتيک و انقﻼب دهقانی را با مطالبات
دموکراتيک ،مبارزه دموکراتيک مخلوط میکند .اين مقوﻻت ربطی به هم ندارند.
مطالبات دموکراتيک و مبارزه برای تحقق دموکراسی همچنان در يک جامعه سرمايهداری که حتی
بقايای فئوداليسم در آن وجود ندارد ،مطرح است .طبقه کارگر هميشه بايد برای حقوق و خواستهای
دموکراتيک خود مبارزه کند ،زنان ،جوانان ،دانشجويان نيز در اين عرصه مبارزه میکنند و بايد
عريان سرمايه حاکم و يا ديکتاتوری پوشيده
بکنند .اگر در يک نظام سرمايهداری ،استبداد
ِ
بورژوازی بر سرکار باشد ،طبيعتا بايد برای تحقق دموکراسی ،حقوق و مطالبات دموکراتيک ،که
هميشه در طی تاريخ توسط حاکميتها نقض شده و هميشه در دوران معاصر توسط سرمايهداران
حتی در دموکراتيکترين ممالک سرمايهداری توسط طبقات مسلط حاکمه با توجه به توازن قوای
طبقاتی به زير پا گذارده شده است ،مبارزه کرد و از دستآوردهای بشريت که در طی قرنها مبارزه
به چنگ آمده است بهدفاع برخاست .اين مبارزه يک مبارزه ماهيتا بورژوائی و برای تحقق حقوق
بورژوائی بوده و ربطی هم به سطح رشد نيروهای مولده نخواهد داشت .در ايران استبدادی
همانقدر بايد به مبارزه دموکراتيک توجه کرد و ﻻزم است که در آمريکا ،آلمان و يا فرانسه .در
تمام اين ممالک مبارزه دموکراتيک وجود دارد و کمونيستها بايد از آن حمايت کرده و حتی در آن
شرکت نموده و سعی کنند رهبری آنرا بهدست گيرند .شعبدهبازی است که کسی بخواهد اينگونه
فعاليتهای روزانه دموکراتيک را که هر ماه میتواند موضوعش عوض شود و مرکز ثقلش تغيير
کند ،و حيات آن تا زمانی که طبقات ستمگر مسلط هستند ،پايانی ندارد و در همه ممالک طبقاتی نيز
وجود خواهد داشت ،مرحله انقﻼب جا بزند ،مرحلهای که طبيعتا پايانی بر آن متصور نيست .معلوم
...ادامه در صفحه ٤
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به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد
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عربستان سعودی عامل...
خود محصول تاکتيک سياسی و جنگ روانی
آنهاست ،ولی آنها در پی تجديد منافع گذشته خود
در منطقه هستند .آمريکای سلطهگر ،ايرانی می-
خواهد متواضع و حرفشنو تا مانند دوران
سلطنت پهلوی در اين منطقه از جهان بدون
مزاحمت جوﻻن دهد .ولی واقعيت اين است که از
بعد از انقﻼب شکوهمند بهمن در ايران وضعيت
بطورکلی فرق کرده و تناسب قوا در منطقه برهم
خورده است .ايران کشوری است که عليرغم دارا
بودن رژيم فاسد ،تبهکار ،ارتجاعی و ضد حقوق
انسانی ،نوکر آمريکا نبوده و ايران کشوری از
نظر سياسی مستقل است و اين رمز درک مسايل
در تحوﻻت منطقه میباشد .هر کس اين حقيقت را
درنيابد در عمل دير يا زود به همدست امپرياليسم
و ارتجاع عرب و صهيونيسم در منطقه تبديل می-
شود و هرگز قادر نيست تحليل منطقی از
رويدادهای منطقه و ايران بدهد .امپرياليسم آمريکا
سياستش را در مورد ايران تغيير نداده است و
همان استراتژی تغيير سياست رژيم و يا خود
رژيم را با عبارات متفاوت ادامه میدهد .ايران
اتمی برای آمريکا خطرناک است ولی اگر ايران
نوکری آمريکا را بپذيرد و سياست خارجی خود
را بر اساس منافع استيﻼجويانه آنها تعيين کند،
آمريکا نه تنها با داشتن بمب اتم توسط ايران
مشکلی ندارد ،بلکه حتی موشکهای ايران با برد
کوتاه و متوسط را نيز در خدمت صلح جهانی جا
میزند و از کبوترهای صلح ايران سخن میگويد.
آمريکا شايد به حمله مستقيم به ايران دست نزند،
ولی بمباران مناطق صنعتی ،نيروگاه هستهای،
بنادر و راهها و سدها اساسا منتفی نيست .آمريکا
میتواند مناطق نفتی جنوبی ايران را اشغال کند و
با ياری تجزيه طلبان ُکرد در غرب ايران "ايران
آزاد" برپا کند .آمريکا توان اشغال ايران را ندارد
ولی توان زدن ضربههای مهلک به ايران را
دارد .آمريکا در عين حال سگهای زنجيريش را
در منطقه به سوی ايران گسيل داشته است .از
اسرائيل گرفته تا عربستان سعودی .ممالک
پاکستان و افغانستان نيز در اقدامات تروريستی در
شرق و جنوب ايران بياری عربستان سعودی
فعالند .تقويت طالبان در افغانستان و مذاکرات آنها
در دوحه با آمريکا در عين حال تقويت کسانی
است که با حمايت عربستان سعودی در شرق
ايران سنگر گرفتهاند تا ايران را تحت فشار قرار
دهند .امپرياليسم آمريکا تﻼش دارد به نيات
سياسی خويش از طريق جنگهای نيابتی عليه
ايران آنهم به صورت فرسايشی نايل آيد که اين
امر برضد منافع جنبش کارگری و مبارزات مردم
ايران است و تنها موجبات تقويت رژيم جمهوری
اسﻼمی را در پی دارد .اين تجاوز جای تضادها
را تغيير خواهد داد و موجی از نفرت ملی بر ضد
تجاوزگران ايجاد کرده و ساير تضادها را تحت
الشعاع قرار خواهد داد.
اخيرا آمريکا سيرکی سياسی در لهستان برعليه
ايران برپا کرده بود .وضعيت اين سيرک بقدری
مضحک و نابهنجار بود که در پايان آن نتانياهو و
رهبران لهستان به جان هم افتادند و کار اين
نشست با فضاحت به پايان رسيد .شکست اين
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نشست که فقط جنبه تبليغاتی و فشار سياسی
ديپلماتيک بر ايران را داشت بقدری زار بود که
خود آنها نيز بر روی آن فورا پرده استتاری
کشيدهاند و سخنی از آن به ميان نمیآورند .در
تعقيب اين سياست ،اخيرا عربستان سعودی با مغز
تهی ﷴ بن سلمان با فشار و تهديد و مخارج
گزاف و با شتاب شگفتاور نشستی را در مکه
برضد ايران سرهم بندی کرده تا سياستهای ترامپ
را مورد تائيد قرار داده و موجی اعتراضی بر
ضد ايران در ميان دول و نه ملل عربی ايجاد کند.
شعار آنها اين بود که میخواهند در بين خود
همبستگی ايجاد کرده و "دست در دست هم به
سوی آينده" روان شوند .ولی اين نشست نيز با
شکست مفتضحانه روبرو شده است .نه تنها پاره-
ای ممالک عربی در آن شرکت نداشتند ،بسياری
از ممالک اسﻼمی نيز از شرکت در اين نشست
سرباز زدند و تازه در درون اين نشست شرکت
کنندگان با يکديگر توافق نداشتند و بسياری نيز به
وجود توافق تظاهر میکردند .سوريه در اين
نشست شرکت نداشت و قطر نيز که عربستان
سعودی عليرغم تحريم و تحريک عليه کشور قطر
مجبور شده بود از آنها دعوت به عمل آورد ،فرد
درجه دومی را اعزام کرده بود که حتی به ﷴ بن
سلمان نيز نگاه نمیکرد .بحرين و مصر مناسبات
خود را با قطر برهم زدهاند و خندهدار است که از
همبستگی ميان آنها صحبت شود .همين وضع
ميان کشور کويت و بحرين قرار داشت که از
کنار هم فرار میکردند .دولت عراق حتی در
سخنرانی خويش تائيد کرد که برضد ايران جنگی
نخواهد کرد و با ايران روابط حسنهای دارد .وی
افزود جنگ باعث تشنج و تزلزل در منطقه می-
شود و عراقی که  ١۴٠٠کيلومتر مرز مشترک با
ايران دارد حاضر نيست آنرا بپذيرد .پادشاه
مراکش در اين نشست شرکت نکرد و فقط نماينده-
ای اعزام نمود .شکست نشست مکه نشانه
دستپاچگی رژيم عربستان سعودی است که فقط با
همدستی اسرائيل و امارات متحده عربی برضد
ايران به تحريکات مشغولند تا با دسيسه و توطئه
جنگی را به ايران تحميل کرده و پای آمريکا را
در يک جنگ تمام عيار به ميدان بکشانند.
تحريکات و بمبگذاریها در منطقه از زمره اين
ابتکاراتاند.
عوامل بازدارندهای در اين ميان نقش بازی می-
کنند .چين ،ژاپن ،هند ،کره جنوبی که به نفت
خليج فارس وابستهاند با هر تشنجی در منطقه
مخالفند .روسيه و اتحاديه اروپا نيز با تجاوز
آمريکا به ايران مخالف بوده حاضر نيستند به
عنوان متحد آنها عمل کنند زيرا اوضاع منطقه
آنچنان برهم میريزد که از عواقب آن در درجه
نخست اروپائیها صدمه خواهند ديد .عامل مهم
ديگر که آماج حمله ترامپ و نوکران ايرانی وی
است ،اقدامات استراتژيک و دورانديشانه ايران
در سوريه؛ لبنان ،فلسطين و بسياری مناطق جهان
است که کار اسرائيل را زار خواهد کرد و جنگ
را به ممالک مجاور ايران نظير امارات متحده
عربی و عربستان سعودی گسترش میدهد که
دورنمای تاريک آن برای امپرياليسم ترسناک
است .موشکهای ايران نيز خاری در چشم ارتجاع
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منطقه است اين است که آنها خواهان آنند که ايران
را خلع سﻼح کرده از نفوذش در سوريه ،لبنان و
فلسين بکاهند تا راه حمله به ايران را هموار کنند.
در اين شرايط وظيفه نيروهای انقﻼبی در درجه
اول ممانعت از جنگ است .شعار صحيح در اين
دوره شعار "دستها از ايران کوتاه باد" میباشد
واين شعاری است که در مقابل شعار "جبهه
سومی" و يا "صدا و راه سومی"ها که هم خواهان
تجاوز آمريکا به ايران بوده وهم خواهان جنگيدن
در کنار تفنگداران آمريکا برای "سرنگونی رژيم
ايران" میباشند ،قرار دارد .شعار آنها اين است
"هم جنگ و هم سرنگونی" .مردم و طبقه کارگر
ايران از اين عمال ستون پنجم آمريکا و
صهيونيسم ننگ دارند.
****
آشوب در ليبی...
زمانی آغاز شد که فرانسه در سال  ٢٠١١تصميم
به سرنگونی قذافی گرفت .مادام که قذافی به
فرانسه نفت میفروخت ،جلوی هجوم پناهندگان به
اروپا را میگرفت .پترودﻻرها را به بانکهای
فرانسه میسپرد و حتی به جناب سرکوزی ،در
مبارزات انتخاباتیاش کمک قابل مﻼحظه دﻻری
میکرد و  ...در پاريس با گستردن فرش قرمز از
وی استقبال میشد .اما پس از بروز بحران مالی
 ٢٠٠٨در غرب ،که با ورشکستگی بانک
»برادران ليِ َمن«  Lehman Brothersدر
آمريکا آغاز گشت ،قذافی از ترس ،دﻻرهای خود
را از بانکهای فرانسه خارج و به بانکهای چين
منتقل نمود و به موازات آن اعﻼم کرد که زين
پس نفت را نه با دﻻر و نه با يورو – که در
معرض بحران شديد قرار گرفته بودند – بلکه فقط
در ازای طﻼ میفروشد ،غرب و در رأس آن
فرانسه تصميم گرفت وی را سرنگون سازد و
برای اين منظور رقبای قذافی در شرق ليبی را با
خواستهای "دموکراتيک" و خوش طنين بسيج
نمود و به سمت طرابلس کيش داد .امپرياليسم
فرانسه که شاهد بود در مبارزه اپوزيسيون وابسته
به فرانسه و دولت حاکم ليبی ،دولت در طرابلس
به علت برتری هوائی و زمينی دست باﻻ را دارد،
تحت بهانه حمايت از مردم تا مورد بمباران
هواپيماهای ارتش ليبی قرار نگيرند ،به سرعت
»جامعه بينالملل« را قانع کرد که با ايجاد »منطقه
پرواز ممنوع« عمﻼً به ليبی حمله نظامی کنند و
سر راه خود بردارند .تاکتيک »منطقه
قذافی را از ِ
پرواز ممنوع« بدون مخالفت در شورای امنيت به
تصويب رسيد .آنگاه فرانسه ،انگلستان و آمريکا
بیمحابا در عرض يک هفته پنجاه هزار ليبيائی
را به هﻼکت رساندند .ايتاليا در آنزمان توافق
چندانی با اين تجاوز نظامی نداشت .زيرا
برلوسکونی ،رئيس دولت وقت ايتاليا ،همانند
دولت پيش از خود ،با قذافی کنار آمده بود .او نيز
در ُرم برای قذافی فرش قرمز پهن میکرد.
برلوسکونی حتی حاضر شد به خاطر خسارتی که
ليبی در طی دوران استعمار فرانسه توسط کشور
ايتاليا متحمل شده بود ،غرامت بهپردازد و قول
ساختن اتوبان و بيمارستان را به او داد .قذافی
…ادامه در صفحه ٣
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آشوب در ليبی...
اين پيشنهاد ،قول داده بود که جلوی ورود
پناهندگان به ايتاليا را بهگيرد.
از بعد از سرنگونی قذافی رقابت امپرياليستهای
فرانسه و ايتاليا در ليبی باﻻ گرفته است .فرانسه
که در ابتداء مانند اتحاديه اروپا و سازمان ملل
متحد از حکومت مرکزی در طرابلس دفاع می-
کرد ،بتدريج با ارزيابی از ضعف قدرت مرکزی
رنگ عوض کرد و از »ژنرال َحفتر« در شرق
که بخت بيشتری برای آن قايل بود به حمايت
برخاست .هم اکنون ايتاليا که روی حکومت
مرکزی »زائرال َسراج« در غرب سرمايهگذاری
کرده است در نزاع با فرانسه آنها را متهم میکند
که به آشوبگران و تروريستها ياری میرساند.
ايتاليا به ويژه امروز که ناسيونال شونيستهای
نژادپرست در ُرم بر مسند قدرت تکيه زدهاند،
بيش از هر زمان به دشمنتراشی خارجی نياز
دارند ،تا از اين طريق احساسات ناسيوناليستی
مردم را تحريک و آنها را با خود همراه سازند.
کشور ليبی از همان فردای سرنگونی قذافی عمﻼً
از همگسيخت و جنگ داخلی بر آن حکمفرما شد.
در  ٨سال گذشته نه تنها از »دموکراسی« و
»حقوق بشر«ی که در آغاز وعدهاش را به مردم
ليبی و افکار عمومی جهان داده بودند ،نشان و
اثری نيست ،بلکه امنيت و آرامش نيز از اين
کشور رخت بر بسته است .ليبی به ماوا و مامن
تروريستها و تبهکاران آزاد از قانون بدل شده
است .علیرغم وجود ذخائر عظيم نفتی در ليبی،
مردم اين کشور از کمبود مواد غذائی و داروئی
رنج میبرند .اِعمال خشونت از هر سو امنيت و
آسايش را از مردم سلب کرده است .امروز پس از
 ٨سال هنوز خﻼء قدرت خودنمائی میکند و هرج
و مرج بر کشور حاکم است .وجود دو دولت
موازی ،گروههای شبه نظامی موازی ،که
تعدادشان به  ١۵٠٠میرسد ،دو کودتای نظامی
ناموفق و باﻻخره يک جنگ داخلی که از اوايل
ماه آوريل گذشته اوج گرفته است ،کشور را در
ناامنی و شورش و فقر و  ...فرو برده است .برای
نمونه يکی از رهبران شورشی به نام »صﻼح
بادی« اهل »مِ صرات َه« و نيز گروه »بريگاد
هفتم« از شهر »تَرهونَه« در  ۶٠کيلومتری جنوب
طرابلس ،خود يک قدرت منطقه محسوب
میشوند .پايههای حکومت مرکزی را نيز
گروههای شبه نظامی تشکيل میدهند که کنترل
طرابلس را در دست دارند.
در ماه مه سال  ٢٠١٨فرانسه ميزبان نشستی با
حضور رهبران دو گروه سياسی رقيب در ليبی با
هدف پايان دادن به هرج و مرج هفت ساله در اين
کشور واقع در شمال آفريقا بود.
ِ
اين نشست به ابتکار امانوئل ماکرون ،رئيس
جمهوری فرانسه و با حمايت سازمان ملل متحد
برگزار شد و نمايندگانی از بيست کشور جهان از
جمله  ۵عضو دائمی شورای امنيت ،کشورهای
همسايه ليبی ،شماری از کشورهای منطقه و
مسئوﻻنی از سازمانهای بينالمللی حضور
داشتند.

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

در پايان گفتگوهای پاريس ،رهبران دو گروه
سياسی رقيب در ليبی يعنی فايز السراج ،نخست
وزير دولت وحدت ملی در طرابلس که تحت
حمايت سازمان ملل است و ژنرال خليفه حفتر،
فرمانده نيروهای نظامی موسوم به »ارتش ملی
ليبی« که بر شرق اين کشور تسلط دارد ،بر سر
يک نقشه راه سياسی ظاهرا به توافق رسيدند.
»فائز السراج« و »ژنرال خليفة بلقاسم َحفتر« ،که
بر سر انجام انتخابات تا پايان سال  ٢٠١٨توافق
کرده بودند ،نه تنها وعدههای خويش را عملی
نکردند ،بلکه امروز اسلحه بهدست برضد يکديگر
میجنگند .از داعشيان تا سلطنتطلبان محافظهکار
همدست سلطان اِدريس ،از سکوﻻرهای ارتشی تا
دموکراتهای ليبرال هر يک در تﻼشاند تا بر
اريکه قدرت تکيه زنند.
اولين »کنگره ملی ليبی« ،که در سال ٢٠١٢
تشکيل شد ،به علت عدم وجود احزاب قوی،
بيشتر نمايندگان اقوام و قبايلی به آن راه يافتند که
اکثرا ً از اسﻼمگرايان بهشمار میآمدند .در اين
»کنگره ملّی« که از همان آغاز از باندهای
تبهکار تشکيل شدند ،رشوهخواری ،تبانی ،فساد و
آدمربائی از طريق گروههای شبهنظامی گسترش
يافت .در نتيجه طبيعی بود که وجود چنين وضعی
تشکيل دولت را غيرممکن سازد و عمﻼً کشور را
به آستانه ورشکستگی و سقوط کشاند.
اسﻼمگرايان برای اجرای قوانين شرعی ،نظير
حجاب اجباری و تفکيک زنان و مردان در
دانشگاه ،وارد عمل شدند که متعاقب آن مخالفين
آنها کنگره را تحريم کردند.
اولين کودتا در سال  ٢٠١٣از دل همين »کنگره
ملّی« بيرون آمد» .ژنرال خليفة بلقاسم َحفتر« ،که
در گذشته از ياران قذافی بهشمار میآمد ،در
»جنگ چاد« دستگير شد .همان زمان شايع شد که
سازمان جاسوسی سيا او را در سال  ١٩٨٧از
زندان حکومت چاد فرار داده و به آمريکا برده
است .از آن پس »ژنرال خليفة بلقاسم َحفتر« از
همان آمريکا َعلَ ِم مخالفت عليه قذافی را بلند کرد
و با او به مبارزه برخاست .پس از سرنگونی
قذافی َحفتر به ليبی بازگشت.
در سال  ٢٠١۴که اسﻼمگرايان در بنغازی در
ُش ُرفِ گرفتن قدرت بودندَ ،حفتر با گروه نظامی
تحت فرمان خود با آنها به مقابله برخاست و عمﻼً
عليه کنگره کودتا کرد و جنگی را تحت نام »
عمليات کرامت« عليه اسﻼمگرايان آغاز کرد که
در آن بخشی از ارتش سابق ليبی نيز با او همراه
شد و به حمايت از او برخاست.
در انتخابات دوم که در سال  ٢٠١۴برگزار شد و
از آن »مجلس النواب« بيرون آمد .اسﻼمگرايان
شکست خوردند .شکستخوردگان با کمک برخی
گروههای شبه نظامی به »کنگره ملّی« وفادار
ماندند و عمﻼً کنترل طرابلس را در دست گرفتند.
از سوی ديگر برخی از اعضای سکوﻻر »مجلس
النواب« در شهر کوچک » ُ
برق« واقع در شمال
ط ُ
شرقی ،که مورد پشتيبانی مصر قرار دارند،
مستقر شدند و به سمت »ژنرال خليفة بلقاسم
َحفتر« دست دوستی دراز کردند .از اين تاريخ

صفحه ٣

»ژنرال َحفتر« برای تصرف قدرت در سراسر
ليبی وارد عمل شد .در اين اثنا ليبی عمﻼً از دو
حکومت متخاصم برخوردار بود که میتوان ادعا
کرد که از اين تاريخ نيز دومين جنگ داخلی ليبی
آغاز گشت.
در سال  ٢٠١۵پس از سه سال ناآرامی ،داعش
وارد معرکه شد .اين گروه آدمخوار ،که در آن
زمان هنوز در عراق و سوريه بيا و برو داشت،
برخی از گروههای اسﻼمگرای ليبی را نيز به
خود جلب کرد و در شمال آفريقا به نيروی قابل
مﻼحظهای مبدل گشت .اين سازمان جهنمی از
فقدان قانون در ليبی بهره جست و برای تصرف
قدرت مرکزی خيز برداشت .در آن زمان شمال
غرب ليبی در کنترل »کنگره ملّی« و شمال شرق
در دست »ارتش ملّی« »ژنرال َحفتر« قرار
داشت.
از جانب ديگر قبيلههای »طوارق« در جنوب
انصار شريعت ،شهر
غربی و گروه َسلَفی
ِ
ت« در شمال مرکزی ليبی را در کنترل خود
»سِر ِ
داشتند .داعش ،اين دستپرورده عربستان و
کشورهای اروپائی ،نيز بر برخی از شهرهای اين
مناطق سايه شوم خود را گسترانده بود .به عﻼوه
در بسياری از مناطق ديگر ليبی گروههای شبه
نظامی خودسر تشکيل شده بودند .به ديگر سخن
هرج و مرج در اين کشور امان از مردم ليبی
سلب کرده بود.
در سال  ٢٠١۶در اثر تﻼشها و ميانجیگری
سازمان ملل متحد عدهای از دو مجلس »کنگره
ملّی« و »مجلس النواب« به توافق رسيدند که يک
»دولت اتحاد ملّی« و »شورای رياست
جمهوری« تشکيل دهند .اين شورا که از طرف
سازمان ملل حمايت میشد» ،فائز السراج« را به
رياست جمهوری انتخاب کرد و او در همان سال
وارد طرابلس شد و قدرت را به دست گرفت .او
از همان آغاز به قدرت رسيدن جنگ عليه داعش
ت« را آغاز کرد.
در »سِر ِ
»ژنرال َحفتر« که در سال  ٢٠١٧اسﻼمگرايان را
از بنغازی تارانده و با گردآوردن شبهنظاميان
»ارتش ملّی« را تشکيل داده بود ،اکنون داعيه
حکومت بر سراسر ليبی را در سر میپروراند .او
که در نزاع با اسﻼمگرايان موفقيتهای چشمگيری
به دستآورده بود ،عمﻼً بر شرق کشور مسلط
ت« و
گشت» .فائز السراج« نيز که در »سِر ِ
» ُمصرات َه« عليه اسﻼمگرايان موفقيتهائی به
چنگ آورده بود ،بر غرب ليبی حاکم گرديد.
در اين اثنا نيروهای تحت کنترل »ژنرال َحفتر«
در جنوب نيز موفقيتهائی از طريق مذاکره با
سران قبايل مناطق نفتخيز به دست آورده بودند.
هنگام برگزاری کنفرانس بينالمللی جهت انجام
انتخابات سراسر ليبی »ژنرال َحفتر« تقريبا ً ٧۵٪
از ک ّل خاک ليبی را تحت کنترل خود داشت .در
صورتی که »دولت وفاق ملّی« تنها بر  ١٣٪از
کشور حکم میراند و قبيله »طوارق«  ١٢٪را
دراختيار داشت .ناگفته نماند که کوششهای »فائز
السراج« و »ژنرال َحفتر« بر سر انتخابات
سراسری ،که قرار بود … ادامه در صفحه ۴

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دشمن شماره يک بشريت است
ِ
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آشوب در ليبی...
تا پايان سال  ٢٠١٨انجام گيرد ،به نتيجه نرسيد.
علت اصلی عدم توافق آنها را بايد در دخالتهای
دولتهای امپرياليستی فرانسه و ايتاليا جستجو
کرد ،که برای دستيابی به نفوذ و قدرت هر چه
بيشتر ،هر يک میکوشند که در گروههای شبه
نظامی با پخش اسلحه نفوذ کرده و از آنها به مثابه
پايگاه قدرت استفاده کنند .زيرا که شرق ليبی
دارای منابع عظيم انرژی و در نتيجه موقعيت
راهبردی مهم میباشد .به همين دليل رقابت
شديدی ميان فرانسه و ايتاليا در ليبی در جريان
است .در حالی که چاههای نفت در شرق ليبی که
در تحت کنترل داعش بود با سرکوب داعش در
سال  ٢٠١٦توسط خليفه حفتر در اختيار ژنرال
حفتر قرار گرفته است ولی حق امتياز فروش نفت
در اختيار شرکت ملی نفت ليبی است که متعلق به
دولت مرکزی است و مطابق توافقنامهای که بسته
شده است خريداران خارجی نفت ليبی تنها شرکت
دولتی را به عنوان فروشنده نفت به رسميت
میشناسند و حاضر نيستند با گروههای بینام
نشان تجارت نفتی داشته باشند .اين اهرم قدرت
مرکزی که پول نفت را ميان ياران خويش تقسيم
میکند خود از مبانی اختﻼف نظر است.
اکنون ليبی دارای دو دولت موازی است» .دولت
وفاق ملّی« که به طور عمده از جانب سازمان
ملل حمايت میشود و »دولت موقت« که از سوی
پارلمان »طبرق« ،حامی »ژنرال َحفتر« در شهر
»البيضاء« در شرق اين کشور تشکيل شده است.
مصر ،امارات متحده عربی ،عربستان سعودی،
روسيه و اخيرا ً فرانسه از »دولت موقت« ژنرال
َحفتر – که از مخالفين سرسخت اِخوانالمسلمين
است – حمايت میکنند و میخواهند نفوذ خود را
در شمال آفريقا افزايش دهند.
قطر و ترکيه ،که حامی اِخوانالمسلمين به شمار
میآيند و مخالف وهابيسم هستند ،به اضافه ساير
کشورهای غربی از جمله ايتاليا» ،دولت وفاق
ملّی« به رهبری »فائز السراج« را در کنف
حمايت خود گرفتهاند» .دولت وفاق ملّی« علنا ً
فرانسه را به پشتيبانی از »ژنرال َحفتر« ،که از
چهارم آوريل گذشته به طرابلس حمله نظامی کرده
است ،متهم میکند .حمله نظامی که تاکنون ٢٠٠
کشته ١٠٠٠ ،نفر زخمی و  ١٨هزار نفر آواره به
بار آورده است .اتحاديه اروپا خواهان آتش بس و
وحدت ملی بوده و از نظريه سازمان ملل متحد
دفاع میکند .در جلسه شورای امنيت ملی سازمان
ملل دولت روسيه با بيانيهای که فقط از ژنرال
حفتر میخواست که از پيشروی به سمت طرابلس
خودداری کند مخالفت نموده و اظهار داشت که
بايد بيانيهای تصويب شود که طرفين درگيری را
از توسل به جنگ برحذر دارد و نه فقط ژنرال
حفتر را .اين موضع به آن مفهوم است که دولت
روسيه حکومت طرابلس را به عنوان دولت
قانونی ليبی بهرسميت نمیشناسد و بر سر
پيروزی ژنرال حفتر شرطبندی کرده است .اين
روش روسيه ميدانی جديد برای مبارزه با ترکيه
در سوريه برای بده بستانهای آتی باز میکند.
جالب اين است که دولت آمريکا با اين پيشنهاد
مخالفت کرده است که هم میتواند به منزله
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حمايت از حفتر تعبير شود و هم اينکه مقاومت
دولت مرکزی را در برابر حفتر بهرسميت
شناخته است .ولی دودوزه بازی آمريکا بيشتر
حاکی از آن است که آمريکا نيز در طرف
وهابيستها قرار گرفته است.
در سال  ٢٠١۶يک هليکوپتر در ليبی سقوط کرد
که  ٣سرباز فرانسوی سرنشين آن کشته شدند .در
آنزمان شايع شده بود که آنها برای »ژنرال َحفتر«
اطﻼعات مخفی جمعآوری میکردند و »دولت
وفاق ملّی« اين عمل فرانسه را عليه حاکميت ملی
ليبی ارزيابی کرد .در اين ميان ترديد نيست که
فرانسه ،مصر ،امارات و عربستان از حاميان
»ژنرال َحفتر« بشمار میآيند .با توجه به گذشته
»ژنرال َحفتر« و رابطه او با سازمان جاسوسی
سيا به هيچ عنوان بعيد نيست که او در زمين
آمريکا نيز بازی کند .آينده اين واقعيت را نشان
خواهد داد .از ديگر سو اروپا يا بهتر است بگوئيم
غرب مايل است که هر طور شده شمال آفريقا را
زير نفوذ خود کِشد ،تا هم جلوی نفوذ روسيه و
چين را بگيرند ،هم بر منابع نفتی و گازی اين
منطقه سلطه يابند و هم اينکه از هجوم سيل
پناهندگان به اروپا جلوگيرد .اما در اين راستا
دعوای کنسرنهای نفتی »توتال« فرانسوی و
»اِنی« ايتاليائي ،داستان جداگانهايست که بدون
ترديد به عنوان يک موضوع تنشزا ميان دو
کشور بزرگ اروپائی باقی خواهد ماند .فراموش
نکنيم که نقش مخرب ايران در همدستی با
امپرياليسم برای سرنگونی دولت مستقل و قانونی
ليبی لکه ننگی است که بر دامن دولت جمهوری
سرمايهداری اسﻼمی چسبيده است .آنها هم در
يوگسﻼوی و هم در ليبی به منزله همدست
امپرياليسم آمريکا و ناتو بر ضد منافع خلقهای
جهان عمل کردند که حال نتايج وخيم اين سياست
را بر گوشت وپوست خود در ايران حس میکنند.
****

مغلطهگری در مقوﻻت...
بايد بهخورد جامعه داد تا رويزيونيستها قانع شوند
که "مرحله انقﻼب دموکراتيک" مدتهاست بهپايان
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رسيده است .خﻼصه اينکه مخدوش کردن مرزها،
مخلوط کردن مفاهيم و مقوﻻت ،شيوهای است که
رويزيونيستها برای ايجاد آشفتهفکری و انصراف
از انقﻼب اتخاذ کردهاند.
نکته بعدی انقﻼب ملی است .انقﻼب ملی انقﻼبی
است که بر ضد سلطه خارجی ،برضد استعمار و
امپرياليسم و در درجه نخست برای کسب استقﻼل
سياسی کشور میباشد .وقتی ما از مرحله انقﻼب
ملی صحبت میکنيم ،اين مرحله مبتنی بر
وضعيت عينی مشخصی است که تضاد اساسی
جامعه را حيات میدهد .از بدو تسلط امپرياليسم
برجامعه ،اين تضاد پديد آمده و تا طرد امپرياليسم
و تاراندن اجانب از کشور ،اين تضاد وجود
خواهد داشت .اين تضاد عينی است و در طول
تمام مرحله ماندگار است و لحظه به لحظه تغيير
نمیکند .اگر کشور ما ايران ،يک کشور نيمه-
مستعمره بوده است ،آنوقت اخراج امپرياليسم،
خروج از پيمان سنتو ،برهم زدن پيمانهای نظامی،
اخراج  ٥٠هزار مستشار نظامی آمريکائی و
دستگاهای عظيم استراق سمع و ...بهمعنی قطع
دست امپرياليسم و کسب استقﻼل ايران است .ماﻻ
مرحله انقﻼب ملی هم در ايران بهپايان رسيده
است .و لذا نمیشود مرتب از مرحله انقﻼب ملی
و دموکراتيک سخن گفت .رويزيونيستها برای
مقوله "ملی" هم راه حل رويزيونيستی پيدا کرده-
اند و آن اينکه هر اقدام حاکميت که با خسران و
خرابی ،سوءمديريت همراه است ،بيکباره اقدامی
مغاير منافع ملی بيان شده و مفاهيم ملی به منظور
مبارزه با امپرياليسم را با نتايج عملی تصميمات
سياسی ناصحيح روز ،که به هر صورت به
کشور ،جدا از ماهيت آنها و مرحله انقﻼب و
تحولشان صدمه میزنند و منافع مردم و ملی را
به اين مفهوم داخلی خدشهدار میکنند ،همتراز
قرار میدهد .ولی کسی که در اثر يک تصميم
نادرست سياسی به کشور صدمه میزند ،الزاما
نوکر امپرياليسم نيست و کشور ايران را به نيمه
مستعمره امپرياليسم بدل نکرده است ،ولی کسی
که نوکر امپرياليسم است و نوکر امپرياليسم باقی
میماند و ايران را بهمحل تاخت و تاز
امپرياليستها بدل کرده است حتی اگر چند اقدامش
نيز عمﻼ به نفع کشور و همه مردم تمام شود باز
حکومت ملی نخواهد بود .اين قبيل اقدامات که در
اثر ندانم کاری ،بیتجربگی ،اطﻼعات ناکافی يا
نادرست ،ناآشنائی ،اهمالکاری ،ارزيابی ذهنی و
يا حتی بدتر در اثر رشوه خواری و فساد اداری
منجر به ضربه خوردن به مصالح ملی ،عمومی و
مردمی شود ،حتی میتواند در يک کشور
سوسياليستی و يا انقﻼبی هم رخ دهد ،ولی در
نتيجه آن مرحله انقﻼب عوض نمیشود.
رويزيونيستها با اين التقاط مقوﻻت و مفاهيم در
درک مرحله ملی انقﻼب به مفهوم ضدامپرياليستی
و اقدامات خسرانزائی به ضرر مردم ،عموم و
مصالح ملی که مسايلی کامﻼ متفاوت هستند،
ايران را بيکباره در مرحله انقﻼب ملی و
دموکراتيک قرار میدهند که مرحلهای اختراعی
و برای انصراف از انجام انقﻼب سوسياليستی و
تﻼش در جهت سرنگونی رژيمی است که سد راه

…

ادامه در صفحه ۴

با تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير میکند

،

شماره  ٢٣٢تير ماه ١٣٩٨

مغلطهگری در مقوﻻت...
دموکراسی در ايران است .در انقﻼب بهمن
انقﻼب ملی به انجام رسيد و بساط فئوداليسم از
قبل ،چه از نظر اقتصادی و حقوقی و چه حتی از
نظر سياسی ،در ايران برچيده شده بود .وجود
بقايای فئوداليسم در کشور مرحله انقﻼب را تغيير
نمیدهد .اين تئوریهای حزب رويزيونيستی توده
تنها برای توجيه و پيدا کردن راهی برای کنار
آمدن با حکومت است").نقل از کتاب" :حزب توده
ايران ،گذار از رويزيونيسم به سوسيال دمکراسی ،با
تجديد نظر در اصول عام مارکسيسم -لنينيسم و خيانت
به سوسياليسم و اتخاذ سياست سازش طبقاتی  -نقدی
بر برنامه مصوب ششمين کنگره حزب توده ايران،
 ٣٠ارديبهشت  ١٣٩۶مطابق  ٢٠مه .("٢٠١٧

****

روزشمار محاصره امپرياليستی...
تعقيب اين هدف بهوسيله دولت آمريکا کسب کنيد.
سال ٢٠١۵
فوريه :رئيس دولت ونزوئﻼ نيکوﻻس مادورو
اعتراض میکند که افسران نيروی هوائی ونزوئﻼ
از کارمندان دولت آمريکا کمکهائی دريافت کرده-
اند تا دولت ونزوئﻼ را در اقدامات چند مرحلهای
توسط کودتا براندازند.
مارس :رئيس جمهور آمريکا باراک اوباما
تحريمهای جديدی را بهعلت ظاهرا نقض حقوق
بشر در ونزوئﻼ اعﻼم میکند .در ادامه آن اوباما
يک "وضعيت ملی اضطراری" اعﻼم کرده و
آنرا محصول "خطر پذيری فوقالعاده"ای میداند
که شرايط ونزوئﻼ برای امنيت ايالت متحده ايجاد
کرده است.
آپريل :دولت ونزوئﻼ در نامهای برای "جف
سيمون"  Jeff Simonمدير شرکت "اِکسون
موبايل"  Exxon Mobilدر بخش مربوط به
ونزوئﻼ ،به رد نظرات اين شرکت میپردازد که
قصد نفاقافکنی ميان دولت ونزوئﻼ و جمهوری
گوايانا " "Guyanaدر رابطه با معاهدات دو
جانبه اين دو کشور دارد.
ژوئن :جان کلی فرمانده منطقه جنوب آمريکا،
آمادگی دولت ونزوئﻼ را برای مبارزه با خريد و
فروش مواد مخدر به زير سئوال میبرد.
اوت" :مارک سی .ترنر" Mark C. Tonner
کارمند وزارت امور خارجه آمريکا به راهبرد
انتخابات در ونزوئﻼ اشاره میکند .وی مطالبه
مینمايد تا وتوئی را که در مخالفت با شرکت چند
تن از مخالفان دولت در انتخابات پارلمان وجود
دارد برداشته شود .وی همچنين میخواهد که
دولت ونزوئﻼ اجازه دهد که نظار انتخاباتی به
ونزوئﻼ بيايند.
سپتامبر :جان کری  John Kerryوزير امور
خارجه آمريکا به انتقاد از قوه قضائيه در مورد
رهبر سياسی راستگرای ونزوئﻼ "لئوپولد لوپز"
 Leopoldo Lὀpezمیپردازد و مجددا در امور
داخلی ونزوئﻼ مداخله میکند.
کميسيون داخلی حقوق بشر در آمريکا گزارشی
منتشر میکند که در آن ظاهرا از فاجعه انسانی
در ونزوئﻼ و نقض حقوق شهروندان کلمبيائی که
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توسط دولت ونزوئﻼ از اين کشور اخراج میشوند
میپردازد و آن را محکوم میکند.
اکتبر :جان کری اعﻼم میکند که دموکراسی در
ونزوئﻼ "ناکامل" است.
نوامبر :ونزوئﻼ نقض حريم هوائی خود را توسط
هواپيماهای سرويس اطﻼعات مخفی آمريکا که از
پايگاه نظامی آمريکا "کورکائو"Curacao
پرواز کرده است محکوم میکند.
٢٠١۶
مارس :پرزيدنت اوباما فرمانی را که به موجب
آن ونزوئﻼ را خطری غيرعادی و فوقالعاده
معرفی میکند به مدت يکسال تمديد میکند.
مه :نشست شورای دائمی سازمان کشورهای
آمريکايی) (OASتشکيل شد که در آن حمايتش را
جنوبی
آمريکای
ملل
اتحاديه
از
"اوناسور") (Unasurبرای برقراری گفتگو
مابين دولت و مخالفان در ونزوئﻼ مورد تاکيد
قرار داد .در اين رابطه دولت ونزوئﻼ افشاء کرد
که مخالفان دولت رسما با "لوئی آلماگرو" Luis
Almagroمﻼقات کردهاند و قصد دارند تا با
تحريفِ اطﻼعات و بسيج و رخنهگری برای بکار
بردن خشونت طرحی را به نام "ضربه نرم" از
خارج از کشور بهاجراء در آورند.
٢٠١٧
ژانويه :تجديد فرمانی که در آن از ونزوئﻼ به
عنوان يک تهديد جدی و فوقالعاده برای امنيت
آمريکا صحبت میشود.
فوريه :وزارت دارائی آمريکا از طريق اداره
خارجی کنترل دارائیها) (OFACتحريمی
برعليه معاون رئيس جمهور "طارق ال اسامی"
 Tareck El Aissamiرا به اجراء میگذارد.
همچنين سنای آمريکا قطعنامهای را صادر میکند
که در آن بار ديگر از "لوئی آلماگرو" Luis
Almagroبرای بهکارگيری منشور دموکراسی
کشورهای آمريکای ﻻتين در مقابل ونزوئﻼ
پشتيبانی میکند.
مارس :نايب منشی آمريکائی سازمان مبارزه با
مواد مخدر "ويليام برآن فيلد" William
 Brownfieldگزارشی را منتشر کرد که در آن
به سياست مبارزه با مواد مخدر کشور ونزوئﻼ
حمله میکند .روز بعد در گزارش حقوق بشر
وزارت امور خارجه آمريکا برای سال ٢٠١۶
پيشرفت کشور ونزوئﻼ برای تضمين حقوق بشر
را انکار میکند.
آپريل" :کورت تيد"  Kurt Tiddرئيس بخش
جنوبی نيروهای نظامی آمريکا اعﻼم میکند که
وضعيت ونزوئﻼ "سرانجام میتواند يک پاسخ
منطقهای را بطلبد" .ادعائی که دولت ونزوئﻼ آنرا
بهمنزله "اقدامی مداخلهجويانه" مورد حمله قرار
میدهد.
ژوئن" :نيکی هيلی"  Nikki Haleyنماينده
آمريکا در سازمان ملل بعد از اينکه مدعی شد
مردم اين کشور آمريکای جنوبی از گرسنگی رنج
میکشند و آنهم در زمانيکه دولت ونزوئﻼ
دموکراسی را لگدمال میکند خواهان "اقداماتی"
در مورد ونزوئﻼ شد.
ژوئيه :دولت آمريکا  ١٣نفر از کارمندان فعلی و
سابق و نظاميان ونزوئﻼ را به جرم دخالت و
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جلوگيری از شرکت برخی از کانديداها در
انتخابات نمايندگان قانون اساسی صورت گرفته
است ،را در فهرست تحريمها قرار میدهد.
همچنين در پی آن نيکوﻻس مادورو را نيز در
فهرست تحريمها قرار میدهد.
اوت :دونالد ترامپ ونزوئﻼ را علنا تهديد میکند و
میگويد که آنها چندين برنامه برای ونزوئﻼ در
نظر گرفتهاند ،حتی اگر ﻻزم باشد يک برنامه
نظامی .اين بيانيه از طرف دولت ونزوئﻼ و بخش
بزرگی از جامعه جهانی رد میشود.
٢٠١٨
مارس :دونالد ترامپ تحريمهای مداخلهجويانه آن
کشور را تمديد کرده و بار ديگر فرمانی را که در
آن ونزوئﻼ به عنوان يک "تهديد فوقالعاده" برای
آمريکا به شمار میآيد مورد تائيد قرار داده است.
ژوئيه" :مايک پنس"  Mike Penceمعاون
رئيس جمهور آمريکا به کشورهای آرژانتين،
برزيل ،کلمبيا ،پرو ،پاناما کشورهائی که در آغاز
امسال تفنگداران دريائی آمريکا در آنجا مستقر
شدند سفر دورهای کرد .موضوع اصلی اين
گفتگوها در مﻼقاتهای صاحبمنصبان آمريکائی
مجددا مسئله ونزوئﻼ بود.
اوت :يک سوء قصد ناموفق نسبت به رئيس
جمهور ونزوئﻼ آقای نيکوﻻس مادورو انجام می-
شود .تحقيقات نشان میدهد که حمايت مالی
تروريسم از سرزمين آمريکا صورت گرفته است.
سپتامبر :اياﻻت متحده آمريکا درخواست
برگزاری يک نشست غيررسمی شورای امنيت
سازمان ملل را مینمايند تا در آنجا در باره
وضعيت ونزوئﻼ صحبت کنند .طرحی که از آن
در سال  ٢٠١٧نيز استفاده کردند.
نشريه نيويروک تايمز يک سری مﻼقاتهائی را که
کارمندان دولت آمريکا و برخی از نظاميان
مخالف دولت مادورو و انقﻼب بوليواری کشور
ونزوئﻼ داشتهاند ،فاش میکند .هدف اين اقدامات
براندازی دولت مادورو با استفاده از سامان اداری
دولت ترامپ بوده است.
از طرف ديگر از طرف آمريکا تدابير اجباری
برعليه همسر رئيس جمهور "سيليا فلورس"
 ،Cilia Floresرئيس قوه مجريه "دِلسی
رودريگز"  ،Delcy Rodriguezوزير دفاع
"وﻻديمير پادرينو لوپز" Vladimir Padrino
Lopezو وزير اخبار و ارتباطات "جورجه
رودريگز"  Jorge Rodriguezو افرادی ديگر
بهاجرا گذارده میشود.
نوامبر :ترامپ حکم اجرائی ديگری را هم
تصويب کرده که بر اساس آن تحريمهای اقتصادی
برعليه اقتصاد ونزوئﻼ و مردمان آن کشور اعمال
شود و به وزارت خارجه و دارائی اين حق را
میدهد که دارائی کسانی را که در بخش طﻼی
ونزوئﻼ کار میکنند مصادره کند.
٢٠١٩
ژانويه :در  ٢٣ژانويه ،بعد از اينکه "خوان
گوآيدو"  Juan Guaidoرئيس مجمع عمومی
ونزوئﻼ خود را بهعنوان رئيس جمهور ونزوئﻼ
اعﻼم میکند .دونالد ترامپ او را بهرسميت
شناخته و بار ديگر نقشی مخرب در قبال حق
حاکميت مستقل دولت … ادامه در صفحه ۶

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است
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روزشمار محاصره امپرياليستی...
ونزوئﻼ ايفاء میکند .در خاتمه وزيرامور
خارجه آمريکا "مايک پمپئو" Mike
 Pompeoرئيس جمهور قانونی ونزوئﻼ
مادورو را ،با نقض آشکار قانون اساسی
ونزوئﻼ ،به کنارهگيری دعوت میکند.
آمريکا بار ديگر فرامیخواند نشست
شورای امنيت سازمان ملل تشکيل شود ،تا
در آن بهتشريح بحران در ونزوئﻼ
بپردازد ،و وزير امور خارجه آمريکا
مايک پمپئو در اين نشست از اعضاء اين
سازمان چندجانبه میخواهد تا طرف "يک
جانب" را بگيرند.
از طرف ديگر دولت آمريکا با وضع کردن
يک تحريم مالی از جانب کاخ سفيد با همکاری
وزير مسئول دارائی آمريکا "استيون منوشين"
 Steven Mnuchinدر نظر دارد تا دارائی-
های ونزوئﻼ را منجمد کند و از طريق حکميت
ماموران آمريکائی آنرا به نفع "حکومت"
خودخوانده خوان گوايدو در اختيار وی قرار
دهد.
اين شکايت از اداره نفت ملی ونزوئﻼ شامل ٧
ميليارد دﻻر از دارائیهای اين شرکت بود.
عﻼوه بر آن ،آنها خواستار  ١١ميليارد دﻻر
بهعلت از دست دادن صادرات نفتشان در
سالهای آينده شدند.
دولت آمريکا به افشاء برنامههائی پرداخت که
طبق آن میبايست منابع درآمد دولت ونزوئﻼ
قطع شود تا بتوان آنها را به حساب کودتاچيان
واريز کرد .وزارت دارائی آمريکا همچنان
وعده داد که تحريمهای اقتصادی کاراکاس را
تشديد کند تا دولت قانونی مادورو را سرنگون
کند.
****

توسل به سياست اقتصادی...
مینمائيم .ما کوشش مینمائيم سياست تنزل
بهای تمام شده کاﻻ و تخفيف بهای کاﻻهای
صنعتی را عملی نموده در عين حال کوشش
مینمائيم ثبات قيمتها را در مورد محصوﻻت
کشاورزی حفظ نمائيم .مگر واضح نيست که
چنين نظامات مخصوص و اختصاصی در
بازار ،بطور کلی در کشورهای سرمايهداری
وجود ندارد.
نتيجهای که از اينجا بهدست میآيد اين است
که ،مادام که نپ وجود دارد بايد هر دو جنبه
آن حفظ شود :هم جنبه اولين آن که عليه
کمونيسم جنگی معطوف بوده و هدفش تامين
آزادی معيين داد وستد است و هم جنبه ثانوی
آن که عليه آزادی تام داد و ستد بوده و هدفش
تامين نقش تنظيم کننده دولت بر بازار میباشد.
اگر يکی از اين دو جنبه را از بين ببريد ديگر
نپی برای شما باقی نخواهد ماند").منتخب آثار
استالين مسائل لنينيسم ،مقاله :در باره انحراف
راست در حزب کمونيست)بلشويک( اتحاد
شوروی صفحات ٣٨٤تا .(٣٨٥
در آن دروان مبارزه طبقاتی شديدی نيز در
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دفاع از سوسيال امپرياليسم
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
خواهد بود .چين به همان
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts
دﻻيلی سوسيال امپرياليستی
شده است که شوروی شد .نه
شوروی و نه چين هيچکدام
بعد از تسلط رويزيونيسم بر
حزب و دولت ،کشور
سوسياليستی نبودند ،حتی اگر
مالکيت بزرگ دولتی در آنها
وجود داشته و يا میدارند .از
اين نوع مالکيتها و انحصارها
حزب درگرفت که به شکست نظريات
در دنيای امپرياليسم نيز وجود دارد ،و شکل
تروتسکی و بوخارين منجر شد.
مالکيت هنوز مضمون مالکيت را روشن نمی-
اگر در دوران لنين عقبنشينی معيينی صورت
کند .رويزيونيستهای عنادورز امروزی
نمیگرفت و همه چيز تابع نوسانات بازار می-
ناچارند از انبان رويزيونيسم که مدتها
گرديد ،عمﻼ در جامعه طبقات سرمايهداری
خروشچف از همين تز دفاع میکرد و تئوری
نوينی پديد میآمدند که بهمنزله يک طبقه
عقبنشينی در مقابل سرمايهداری "نپ" را
اجتماعی به نبرد با پرولتاريا برمیخاستند و
علم کرده و اقتصاد با نقشه سوسياليسم را نابود
قدرت را از چنگ وی خارج میکردند.
کرد ،استفاده کنند و کارزار سوسياليسم در چين
حال اين وضعيت را با شرايطی که در
را همان اقدامات لنين در دوران استقرار
جمهوری تودهای چين با الهام از تئوریهای
سياست اقتصادی نوين جلوه دهند .کاری را که
دن سيائو پين پديد آمده است مقايسه کنيد.
لنين در عرض يکسال انجام داد چينیها در
رويزيونيستهای ديروزی که حال ناچارند به
عرض چهل سال انجام میدهند که هنوز پايانی
نفی واقعيت رويزيونيسم در شوروی بپردازند،
بر آن متصور نيست .سوسياليسم نوع چينی با
آخر فروپاشی
آن را کتمان کرده و تا روز ِ
چاشنی انديشه دن سيائو پين همان نظريه
شوروی ،اين کشور سوسيال امپرياليستی را
معروف وی است که میگفت" :گربه سياه و
سوسياليسم ناب جا بزنند ،حال در مقابل پديده
سفيد فرق نمیکند مهم آن است که موش
سرمايهداری و سوسيال امپرياليستی چين قرار
بگيرد" هيچکس بهتر از وی نمیتواند مضمون
گرفتهاند که راه فرار آنها را بسته است .روشن
طبقاتی مبارزهای را که در چين تا استقرار
است که آنها پاسخی برای اين تحول ندارند و
رويزيونيسم وجود داشت بيان کند .چينیها
ناچارند برای فرار از اين بنبست ،چين
هرگز نگفتهاند که در پی عقبنشينی به
سرمايهداری را تا زمانيکه خود آنها توبه
سرمايهداری برای رفع "عقبماندگيهای"
رسمی خويش را منتشر نکردهاند ،سوسياليستی
جامعه چين هستند .آنها حتی تا به امروز نيز به
بنامند و با تئوریهای من در آوردی نظير
دروغ خود را سوسياليست جلوه میدهند ولی
"مرحله نپ" در چين ،از سوسيال امپرياليسم
جرات ندارند مصوبات کنگرههای حزبی
چين دفاع کنند.
خويش را مانند گذشته به زبانهای گوناگون و
پذيرش چين سرمايهداری ،پذيرش اين واقعيت
بطور وسيع تکثير کرده در اختيار عﻼقمندان
است که احزاب کمونيستی میتوانند در روند
قرار دهند .مصوبات کنگرههای حزبی ظاهرا
مبارزه طبقاتی منحرف شده و در اصول
مخفی است و يا سر و ته زده منتشر شدهاند.
مارکسيسم تجديد نظر نموده و جامعه را به
پ"
پ" دوران لنين و استالين را با "ن ِ
سوی سرمايهداری برضد منافع و مصالح حال "ن ِ
دوران دن سيائو يپن و فرزندانش مقايسه کنيد:
پرولتاريا سوق دهند ،پذيرش سرمايهداری
 -١لنين اعتراف میکرد که از سوسياليسم به
بودن چين بيان آن است که رويزيونيسم دشمن
سمت سرمايهداری عقبنشينی کرده است و
پرولتارياست و در هر کشور سوسياليستی که
اين اقدام را سوسياليستی نمیدانست و آنرا به-
بر سر کار بيايد آن جامعه را به سرمايهداری
منزله سوسياليسم نيز برای طبقه کارگر جا
بازگشت داده و با توجه به قدرت آن کشور از
نمیزد.
آن يک ابرقدرت امپرياليستی میسازد .برای
 -٢لنين به عقب بازگشت و آنهم نه بهدوران
رويزيونيستها که نمیخواهند آموزش ببينند
آغاز سرمايهداری که فئوداليسم را برچيده بود،
بسيار سخت است که بپذيرند تجربه شوروی
بلکه بهدوران
در چين تکرار میشود .عناد آنها با مارکسيسم
تمرکز سرمايهداری که انحصارات و مالکيت
کار آنها را در آينده سختتر خواهد ساخت
دولتی را که بهترين و سادهترين شکل گذار به
زيرا چين به وضوح ماهيت امپرياليستی
سوسياليسم میدانست .اينها فقط اشکالی بودند
خويش را بهمنصهه ظهور خواهد رسانيد.
که بﻼواسطه قبل از گذار به سوسياليسم وجود
رويزيونيستهای ديروزی بايد رويزيونيسم
داشتند و گذار به سوسياليسم را تسهيل می-
امروزی شوند و هر روز از چنته استدﻻﻻت
کردند .پس عقبنشينی لنين تنها يک گام به
خود توجيهاتی برای "سوسياليستی" بودن چين
عقب بود.
بيآفرينند که اين توجيهات چيزی به جز
رويزيونيسم نبوده و خيانت به سوسياليسم و  -٣لنين به عقب … ادامه در صفحه ٧

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاك عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی
ِ
قيد و شرط ترك كنند.
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توسل به سياست اقتصادی...
برگشت تا خيز برای تهاجم بهسرمايهداری و
الغاء مالکيت خصوصی بر وسايل توليد را
مهيا کند و نه اينکه سرمايهداری را گسترش
دهد و کارخانه ميليونر و ميلياردر سازی باز
کند.
 -٤لنين اين اقدام را در خدمت تحکيم
ديکتاتوری پرولتاريا میدانست که محصول
سرکردگی پرولتاريا در اتحادش با دهقان
خردهپا بود .و نه تشديد استثمار طبقه کارگر با
دستمزد ناچيز در معادن و يا اطاقکهای فاقد
سيستم ايمنی ،تا قدرت رقابت سرمايهداری
چينی را در جهان افزايش دهد.
 -٥لنين با اين سياست ،طبقه کارگر و
ديکتاتوری طبقه کارگر را تقويت نمود تا
سوسياليسم را مستقر کند.
 -٦لنين تنها يکسال به اين عقبنشينی دست زد
و بعد از يکسال تهاجم به سرمايهداری را آغاز
کرد و دهقانان ميانی و تهیدست را در
کشاورزی اشتراکی و يا دولتی متشکل کرد.
 -٧لنين با اين سياستش در جهت نفی طبقات
گام برداشت و نه تقويت و گسترش طبقات
استثمارگر.
 -٨لنين با اين سياستش مالکيت خصوصی بر
وسايل توليد را تضعيف کرده و نابود نمود و نه
اينکه اين مالکيتها را تقويت نمايد و شکاف
ميان شهر و روستا را افزايش دهد.
 -٩لنين همين عقبنشينی سرمايهدارانه را با
ابزار کنترل دولتی کامل کرد .دولت در دست
پرولتاريا بود ،بازرگانی خارجی در دست
دولت بود ،از سرمايهداران کﻼن سلب مالکيت
خصوصی شده بود ،نظام بانکی در اختيار
دولت قرار داشت ،صنايع بزرگ ،نظام حمل و
نقل و زمين و منابع اوليه و مواد خام همه در
اختيار دولت پرولتری بود .بهای کاﻻها را نه
نوسانات بازار آزاد بلکه دولت تعيين می کرد.
 -١٠لنين در دوران يکساله "نپ" خصلت
برنامهريزی ،مديريت مرکزی از باﻻ ،برتری
شاخﺺهای برنامه نسبت به هزينهها ،طبيعت
محدود مناسبات پولی -کاﻻيی ،موقعيت غالب
مالکيت دولتی ،ماهيت اجتماعی مالکيت دولتی
و غيره را از بين نبرد تا قوانين اقتصاد
سوسياليستی را در پای انگيزه مادی و ثروت-
اندوزی نابود سازد و فرياد زند که کسب سود

صفحه ٧

حداکثر ،لکوموتيو اقتصاد سوسياليستی است.
 -١١لنين به بهانه "نپ" مرزهای شوروی را
باز نکرد تا سرمايههای خارجی و بانکهای
سوئيسی به داخل شوروی هجوم آورند و در آن
شعبه باز کنند و طبقه کارگر را غارت کرده و
سود خود را به صورت ارز آزاد از شوروی
خارج کنند.
 -١٢لنين با سياست "نپ" به توليد شرکتها و
مقاطعهکاران و سرمايهداران خصوصی
مبادرت نورزيد تا مقام مسئول بانک بزرگ
سوئيس يعنی بانک يو بی اس) (UBSاعﻼم
ی
کند که ضروری میبيند برای جمعآور ِ
سرمايهی بيشترين تعداد ميليونرهای جهان ،در
چين شعبه باز کند و به بطور مستقل و بدون
نظارت مقامات چينی به فعاليت بپردازد.
 -١٣لنين به تاسيس بورس مسکو مبادرت
نکرد و روبل را مانند يوآن چينی به سبد ارزی
صندوق بينالمللی پول در کنار دﻻر ،يورو،
پوند و ين و يا هر ارگان جهانی سرمايهداری
مالی جهانی وارد ننمود.
 -١٤باﻻخره لنين حزب طبقه کارگر را به
حزب ميلياردرها بدل نکرد.
همين مقايسه ساده نشان میدهد راهی را که
رويزيونيستهای چينی پيمودند راه بوخارين بود
و نه راه لنين .فراموش نکنيم که نظام حاکم
سرمايهداری تک حزبی در چين پايه مادی
خويش در جامعه را در عرض اين چهل سال
به صورت بورژوازی نوخاسته فراهم آورده
است .هم اکنون صدها ميليون نفر از اين نظام
متمتعاند و امکان ندارد بدون تشديد مبازه
طبقاتی و نابودی اين بورژوازی نوخاسته که
به مقاومت خونين دست خواهد زد ،و در تمام
ارگانهای قدرت نفوذ و نيرو دارد ،جمهوری
سوسياليستی چين را بهوجود آورد .چين بهيک
انقﻼب سوسياليستی با رهبری حزبی کمونيستی
نياز دارد .رويزيونيستها به جای آموزش و
بازگشت از راه گذشته و آموزش از تجربه تلخ
شوروی خروشچفی در طی راه گذشته لجاجت
به خرج میدهند و اين امر نه تنها به خود آنها،
که به حزب طبقه کارگر ،به طبقه کارگر و به
سوسياليسم نيز صدمه میزند .رويزيونيستها
میتوانند همه اعمال امپرياليستی چين را حتی
ايجاد پايگاه نظامی در کشور جيبوتی و يا
غارت ماهيان سواحل آفريقا با کشتيهای عظيم

خويش را با تئوری "مسابقه مسالمت آميز"
خروشچفی توجيه کنند و مدعی شوند که
"رفقای چينی" میخواهند همه امکانات را از
دست امپرياليستها در يک رقابت صلحآميز به-
در آورند و يکشبه اعﻼم کنند که از فردا همه
جوامع سوسياليستی شدهاند .البته با اين استدﻻل
معلوم نيست چرا آقای پوتين کمونيست قابل
احترامی نباشد از کجا معلوم که وی نيز برای
کﻼه گذاردن سر امپرياليسم آمريکا به اين
تاکتيک متوسل نشده باشد و بعد از نابودی
امپرياليسم آمريکا ،يکشبه اعﻼم نکند که
کمونيسم در جهان پيروز شده است!؟ برای
رويزيونيستها مبارزه طبقاتی جايش را با
تئوريهای توطئه عوض کرده است .اين راهی
است که به خيانت منجر خواهد شد.
رويزيونيستهای سرگردان کنونی بايد بدانند که
مارکسيست لنينيستها دست خود را برای
فشردن تمام دستانی که از رويزيونيسم ببرند و
به راه خدمت با طبقه کارگر باز گردند دراز
دشمن خونخوار و خبيث طبقاتی
میکنند ،زيرا
ِ
بقدری بيرحم و تبهکار است که در اين مبارزه
به هر نيروی مبارز نياز فراوان هست.
زخمهای گذشته تنها در مسير يک مبارزه
مشترک انقﻼبی طبقاتی قابل درمان است.
****
به توفان در تلگرام خوش آمديد

بابت دريافت کمک به سيلزدگان
سپاسگزاريم
قدرت  ٥٠يورو
فردا  ٣٥يورو
تهمينه  ١٥يورو
اين کمکها هنوز ادامه دارند.
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گزارشی از کنسول ونزوئﻼ در فرانکفورت

روزشمار محاصره
امپرياليستی کشور ونزوئﻼ
دولت قلدرمنش آمريکا از هيچ زورگوئی ابا
ندارد و به دولت ونزوئﻼ نيز مانند ساير
دول جهان زور میگويد و میخواهد
ونزوئﻼ را به مستعمره اياﻻت متحده آمريکا
بدل کند .تجربه ونزوئﻼ مجددا نشان میدهد
هرجا امپرياليسم است جنبشهای مقاومت نيز
سربلند میکنند و مردم و دولتها برای حق
حاکميت ملی و تماميت ارضی کشورشان به
مبارزه برمیخيزند .در زير توجه شما را
به گزارش کنسول ونزوئﻼ در آلمان جلب
می کنيم:
کشور ونزوئﻼ قربانی سياست مداخلهجويانه
ايالت متحده آمريکاست ،سياستی که شاخﺺ
دولت آمريکاست ،روشی که از زمان به-
قدرت رسيدن هوگو چاوز افزايش يافته
است.
بعد از پيروزی نيکﻼس مادورو در سال
 ٢٠١٣بارديگر اين سياست امپرياليستی در
قبال انقﻼب بوليواری خود را تثبيت کرد .ما
در اينجا از شما دعوت میکنيم اطﻼعات
بيشتری در مورد...ادامه در صفحه ٥
نشانی پست الکترونيکی

صفحه ٨

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

توسل به سياست اقتصادی نوين)"نﭗ"( در شوروی
سوسياليستی ،برای توجيه نظام سرمايه داری در چين)(٢
لنين در اثر خود "در باره اهميت طﻼ اکنون و پس از پيروزی کامل سوسياليسم" میآورد:
"تا قبل از پيروزی پرولتاريا رفرم محصول فرعی مبارزه انقﻼبی طبقاتی است .پس از
پيروزی ،رفرم)در حاليکه در مقياس جهانی همان "محصول فرعی" است( برای کشوريکه
در آن پيروزی بهدست آمده است ،عﻼوه بر اين عبارت میشود از يک تنفس ضروری و
مشروع در مواردی که قوا پس از استفاده حداکثر از آنها ديگر بهعيان برای اجراء انقﻼبی
فﻼن و يا بهمان انتقال کافی نيستند .پيروزی چنان "ذخيرهای از قوا" به دست میدهد که
حتی در صورت عقبنشينی اجباری هم چيزی باقی میماند که انسان بتواند هم به مفهوم
مادی و هم به مفهوم معنوی کلمه ،خود را روی آن بند کند .به مفهوم مادی يعنی تفوق قوا
بحد کافی حفظ میشود که دشمن نتواند ما را بطور قطعی درهم شکند .به مفهوم معنوی
يعنی آنکه امکان داده نمیشود روحيه ضعيف گردد و بینظمی پديد آيد و ضمنا قضاوت
هشيارانه در باره اوضاع و نشاط و استحکام روحی حفظ میشود و عقبنشينی بهفرض بُعد
مسافت آن هم باز بهقاعده و اندازه انجام میگيرد و بهقسمی انجام میيابد که بتوان آنرا به-
موقع متوقف ساخت و بار ديگر به تعرض پرداخت.
ما بهسوی سرمايهداری دولتی عقبنشينی کردهايم .ولی ما قاعده و اندازه را در اين عقب-
نشينی محفوظ داشتهايم .ما اکنون به جانب تنظيم دولتی بازرگانی عقبنشينی میکنيم .ولی ما
اندازه را نگاه خواهيم داشت .عﻼماتی هست که پايان اين عقبنشينی را نشان میدهد و
نشان میدهد که در آيندهای که چندان دور نيست امکان متوقف ساختن اين عقبنشينی وجود
دارد .هر قدر آگاهانهتر و يکدﻻنهتر و با خرافات کمتری اين عقبنشينی ضروری را انجام
دهيم ،همانقدر سريعتر میتوانيم آنرا متوقف سازيم و همانقدر پيشروی پيروزمندانه ما
محکمتر و سريعتر و پردامنهتر خواهد بود")منتخبات لنين به فارسی جلد دوم قسمت دوم
صفحات  ٧٣٧و .(٧٣٨
البته اين عقبنشينی زمينه مادی انحرافات در حزب را نيز بهوجود آورد .کسانيکه از
پيروزی انقﻼبی سوسياليستی مايوس بوده و در پی سازش طبقاتی برآمده بودند ،تمايل داشتند
که اين دامنه سرمايهداری توسعه يابد و نفوذ دولت برچيده شده و بهداد و ستد بهصورت آزاد
و تابع نوسانات بازار ميدان داده شود .استالين در آن زمان نوشت:
"ه( در باره نپ و مناسبات بازار
چهارمين اشتباه بوخارين مربوط به مسئله نپ میباشد .اشتباه بوخارين در اين مورد عبارت
از اين است که دو جنبگی نپ را نمیبيند .او فقط يک جانب نپ را میبيند .در سال ،١٩٢١
هنگاميکه ما نپ را وضع مینموديم ،نيروی آنرا برضد کمونيسم جنگی يعنی برضد آن
رژيم و نظاماتی که هرگونه آزادی داد و ستد را منع میکند معطوف نموديم .ما معتقد بوده و
هستيم که معنی نپ آزادی معينی از داد و ستد است .بوخارين اين جنبه مسئله را بهخاطر
سپرده است .و اين بسيار خوب است .ولی بوخارين اشتباه میکند که تصور مینمايد نپ
منحصر به همين جنبه مسئله است .بوخارين فراموش میکند که نپ جنبه ديگری هم دارد.
در حقيقت نپ بهيچوجه دﻻلت بر آزادی تام داد و ستد يعنی نوسان آزاد قيمتها در بازار
نمینمايد .نپ عبارت است از آزادی داد و ستد در حدود معين و در قالب معين ،بهشرط
تامين نقش تنظيم کننده دولت در بازار .دومين جنبه نپ همانا عبارت از اين موضوع است.
ضمنا اهميت اين جنبه نپ از اولين جنبه آن اگر بيشتر نباشد کمتر نيست .نوسان آزاد قيمتها
که در کشورهای سرمايهداری معمول است در بازار کشور ما وجود ندارد .ما بهای غله را
بطور کلی تعيين مینمائيم .ما بهای کاﻻهای صنعتی را تعيين ...ادامه در صفحه ۶
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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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