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ﺷعار صحيح در ﺷرايط
امروز کدام است؟
کدام تضاد عمده است؟
از زمان تشديد خطﺮ تجاوز امپﺮياليﺴﻢ
آمﺮيکا و متحدانش به ايﺮان ،مجددا
بحث شديدی در مورد انتخاب شعار
مناسب و صحيح در شﺮايط کنونﯽ در
ميان اپوزيﺴيون ايﺮان در ﮔﺮفته اسﺖ.
عدهای از اين اپوزيﺴيون که بايد از آنها
به عنوان خودفﺮوخته و جاسوس
صحبﺖ کﺮد ،طﺮفدار تجاوز امپﺮياليﺴﻢ
و صهيونيﺴﻢ به ايﺮان بوده و از سخنان
نتانياهو و تﺮامپ الهام مﯽﮔيﺮند که فﺮد
اخيﺮ مﯽخواهد ملﺖ »تﺮوريﺴﺖ« و
کشور ايﺮان را نابود سازد و از ايﺮان
ويﺮانهای به جای بگذارد که در آن
رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ بﺮسﺮکار نباشد.
اين عده که به آمﺮيکا ﮔوشه ﭼشمﯽ
دارند به مﺮدم ايﺮان توصيه مﯽکنند:
وقتﯽ تجاوز به ايﺮان شﺮوع شد آنها نيز
مﺴلح شوند ورژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ را
سﺮنگون کنند .شعار آنها سﺮنگونﯽ
رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ در زمان تجاوز
آمﺮيکا به ايﺮان اسﺖ .سازمان مجاهدين
خلﻖ ،ﺣزب کمونيﺴﺖ کارﮔﺮی،
سازمان فدائيان خلﻖ )اقليﺖ( و تﮏ و
توک ﮔﺮوهکهای تﺮوتﺴکيﺴتﯽ بﺮ اين
نظﺮند .سازمان اقليﺖ مﯽنويﺴد:
" ...بنابﺮاين فوریتﺮين وظيﻔهای که
در بﺮابﺮ کارﮔﺮان و زﺣمتکشان ايﺮان
قﺮاردارد ،تﺴويهﺣﺴاب با هﺮﮔونه
ارتجاع ،از طﺮيﻖ سﺮنگونﯽ ارتجاع
طبقاتﯽ و مذهبﯽ ﺣاکﻢ بﺮ ايﺮان و
استقﺮار ﺣکومﺖ شورايﯽ کارﮔﺮان و
زﺣمتکشان اسﺖ".
ناﮔﻔته پيداسﺖ  ...ادامه در صفحه ٢

رياکاری در باره محافظت از کشتیرانی آزاد در آبهای
بينالمللی
در تاريﺦ  ٤ژوئيه  ٢٠١٩صبح پنجشنبه ) ١٣تيﺮ  (١٣٩٨سﺮبازان انگليﺴ ِﯽ ساکن در مﺴتعمﺮه
انگلﺴتان در شبه جزيﺮه ايبﺮيا يعنﯽ در جبلالطارق ،نﻔﺖکش ايﺮانﯽ "ﮔﺮيﺲ  (Grace 1) "١را
راهزنانه توقيﻒ کﺮدند .اين کشتﯽ با پﺮﭼﻢ پاناما ﺣﺮکﺖ مﯽکﺮد .
دو هﻔته بعد در  ١٩ماه ژوئيه  ٢٠١٩نيﺮوهای سپاه پاسداران يﮏ نﻔﺖکش انگليﺴﯽ تحﺖ نام
"ستنا ايمپﺮو ) "(Stena Imperoرا در تنگه هﺮمز توقيﻒ نمودند با اين استدﻻل که آنها با يﮏ
قايﻖ صيد ماهﯽ ايﺮانﯽ تصادف کﺮدهاند.
در پخش اخبار در روزهای نخﺴﺖ ،از توقيﻒ نﻔﺖکش ايﺮان توسط سﺮبازان انگليﺴﯽ در جبل-
الطارق که در آبهای بينالمللﯽ ﺣضور داشته صحبﺖ مﯽشد ولﯽ بعد از مقابله بهمثل ايﺮان و
توقيﻒ نﻔﺖکش انگليﺴﯽ ،بيکباره جای علﺖ و معلول عوض شد و در دستکاری اخبار جعلﯽ ﭼنين
وانمود شد که ﮔويا اين ايﺮان بوده اسﺖ که به راهزنﯽ دريائﯽ دسﺖ زده و موجب بحﺮان شده
اسﺖ و نه انگلﺴتان.
نشﺮيه زود دويچه تﺴايتونﮓ در شماره  ٢٠١٩/٠٧/٢٨خود نوشﺖ ..." :ايﺮان واقعا زﺣمﺖ نمﯽ-
کشد بﺮای ﻏنيمﺖﮔيﺮی "ستنا ايمپﺮو )"(Stena Imperoدر دريای عمان دليلﯽ بﺴازد .در اينجا
مﺴئله بﺮ سﺮ تﻼفﯽ اسﺖ بعد از اينکه نيﺮوی دريائﯽ انگلﺴتان بﺮای تحقﻖ تحﺮيمهای اتحاديه اروپا
عليه سوريه ،نﻔﺖکش ايﺮان در راه ﺣمل نﻔﺖ به سوريه  -خوب توجه کنيد در آبهای بﺮيتانيا -
متوقﻒ کﺮدند" .ﺣال اين دروﻏپﺮدازی را رسوا کنيﻢ.
تنگه جبلالطارق  ١٤/٣کيلومتﺮ عﺮض دارد و نيمﯽ از تجارت دريائﯽ جهان از اين تنگه مﯽ-
ﮔذرد .عبور و مﺮور آزاد کشتﯽها ربطﯽ به آبهای سﺮزمينﯽ کشورهای ساﺣلﯽ نداشته و نمﯽشود
خودسﺮانه به آن استناد کﺮد ،ﭼه اﮔﺮ ﻏيﺮ از اين بود ،پﺲ از توسعه آبهای سﺮزمينﯽ کشورها به
طول  ١٢مايل) ١مايل بﺮابﺮ تقﺮيبا  ١/٨٥٢کيلومتﺮ در جهان از مبنای ساﺣلﯽ در سال  ١٩٨٢در
جهان( ،بﺴياری تنگههای جهانﯽ ﻏيﺮقابل عبور مﯽشدند ،زيﺮا عبور از اين تنگهها تجاوز به
آبهای سﺮزمينﯽ ممالﮏ ساﺣلﯽ تلقﯽ مﯽشد .عبور از تنگههای بينالمللﯽ که بﺮای عبور و مﺮور
از نظﺮ اقتصادی ،تجاری و سياسﯽ بﺮای کشورهای جهان مهﻢ اسﺖ تنها در شﺮايط استثنائﯽ شامل
ﺣقوق قضائﯽ کشورهای ساﺣلﯽ مﯽشود که از آن به عنوان "عبور بﯽضﺮر" نام مﯽبﺮند .از جمله
در ماده  (٣)١٥پيشنويﺲ کنوانﺴيون  ١٩٥٨ژنو در مورد دريای سﺮزمينﯽ)يا آبهای سﺮزمينﯽ-
توفان( ،کميﺴيون ﺣقوق بينالملل عبور بﯽضﺮر را ﭼنين توصيﻒ کﺮده بود" :عبور بﯽضﺮر
اسﺖ ،هنگامﯽ که يﮏ کشتﯽ از دريای سﺮزمينﯽ بﺮای ارتکاب اعمال منافﯽ امنيﺖ دولﺖ ساﺣلﯽ
و يا مﻐايﺮ با مقﺮرات ﺣاضﺮ و سايﺮ قواعد ﺣقوق بينالملل استﻔاده نکند".
به اين جهﺖ ادعای روزنامه آلمانﯽ زوددويچه تﺴايتونﮓ مبنﯽ بﺮ اينکه تنگه جبلالطارق متعلﻖ به
بﺮيتانيا اسﺖ و ايﺮان به آبهای سﺮزمينﯽ بﺮيتانيا تجاوز کﺮده اسﺖ ،قانون ويژهای اسﺖ که اين
نشﺮيه بﺮای زورﮔوئﯽ تﺮاشيده اسﺖ .تنگه جبلالطارق يﮏ تنگه بينالمللﯽ اسﺖ و تنها در موارد
استثنائﯽ که در کنوانﺴيون ژنو تعﺮيﻒ شده اسﺖ شامل ﺣقوق قضائﯽ بﺮيتانياسﺖ.
همين روزنامه در شماره  ١٢ژوئيه  ٢٠١٩پﺲ ازاينکه ايﺮان نﻔﺖکش بﺮيتانيا را توقيﻒ کﺮد از
قول پﺮوفﺴوری به نام "ولﻒ هاينچل فون هاينﮓ )" (Wolff Heintschel von Heinegg
استاد دانشگاه "ويادرينا") (Viadrinaدر فﺮانکﻔورت نوشﺖ" :مهﻢ نيﺴﺖ که آيا بﺮيتانيائﯽها در
منطقه ﺣاکميﺖ ايﺮان بودهاند يا خيﺮ :ﺣتﯽ در داخل منطقه  ١٢مايلﯽ که به منزله آبهای
ساﺣلﯽ)آبهای سﺮزمينﯽ-توفان( يﮏ کشور محﺴوب مﯽشود ﺣﻖ عبور وجود دارد" .اين آقای
پﺮوفﺴور که ﺣﻖ بﺮيتانيا را ﺣتﯽ در آبهای ساﺣلﯽ ايﺮان بﺮای عبور به رسميﺖ شناخته و آنﺮا
مطابﻖ ﺣقوق دريائﯽ و شﺮط ﮔﺴتﺮش آبهای ساﺣلﯽ به طول  ١٢مايل دريائﯽ مﯽداند ،همين
سخاوتمندی را در مورد آبهای ساﺣلﯽ مﺴتعمﺮه انگلﺴتان در جبلالطارق ندارد .در آنجا وی به
ادعای قوانين تحﺮيﻢ اروپا نﺴبﺖ به سوريه استناد مﯽکند که ﮔويا اين ﺣﻖ را به بﺮيتانيا مﯽدهد از
عبور کشتﯽ ايﺮان ممانعﺖ کﺮده و آنﺮا با اين استدﻻل که "عبور بﯽ ضﺮر" نيﺴﺖ ،توقيﻒ نمايد.
ﺣال پﺮونده سازی و سونامﯽ دروغ تبليﻐاتﯽ انحصارات افکار عمومﯽ سازی آﻏاز مﯽشود.
به ﮔزارش رويتﺮز ،رفينيتيو آيکون)تارنمائﯽ که مﺴيﺮ کشتﯽها را ثبﺖ مﯽکند( ،ﮔﻔته اسﺖ که
ردﮔيﺮی کشتﯽ "ﮔﺮيﺲ "١-ﺣاکﯽ از آن اسﺖ که اين کشتﯽ از بنادر ايﺮان ﺣﺮکﺖ کﺮده بود" .در
صورتيکه اثبات شود که نﻔﺖکش در صدد تحويل نﻔﺖ ايﺮان به سوريه بوده ،عﻼوه بﺮ تخطﯽ از
تحﺮيﻢ اتحاديه اروپا عليه سوريه ،تحﺮيﻢ نﻔتﯽ ايﺮان از سوی اياﻻت متحده را نيز نقض کﺮده
اسﺖ)".تکيه از توفان( .استناد به نقض تحﺮيمهای ﻏيﺮقانونﯽ آمﺮيکا که ﺣتﯽ مورد تائيد سازمان
ملل و اروپا هﻢ نيﺴﺖ به عنوان دليل توقيﻒ کشتﯽ ايﺮان اوج ...ادامه در صفحه ٣
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ﺷعار صحيح در ﺷرايط...
که اين ﮔﺮوه در عمل نه قادر اسﺖ با امپﺮياليﺴﻢ
آمﺮيکا تﺴويه ﺣﺴاب کند و "ﺣکومﺖ شورائﯽ
کارﮔﺮان و زﺣمتکشان" را در فﺮدای تجاوز
آمﺮيکا و با رضايﺖ آنها مﺴتقﺮ سازد و نه قادر
اسﺖ رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ را سﺮنگون سازد-
ﭼه اﮔﺮ قادر بود و مﯽتوانﺴﺖ ،ﭼهل سال مﺮدم
ايﺮان را به انتظار نگهنمﯽداشﺖ و کار تﺴويه
ﺣﺴابش را به پايان مﯽرساند.
پﺲ در عمل اين شعار که به صور ﮔوناﮔون از
جمله "ايجاد جبهه سوم بﺮای سﺮنگونﯽ دو
ارتجاع"" ،سﺮنگون باد آمﺮيکا -سﺮنگون باد
جمهوری اسﻼمﯽ"" ،نه به آمﺮيکا -سﺮنگون باد
جمهوری اسﻼمﯽ"" ،نه به جنﮓ -سﺮنگون باد
جمهوری اسﻼمﯽ" و در شکل تعديل شده و
روپوشيده و عوامﻔﺮيبانه "نه به جنﮓ -نه به
جمهوری اسﻼمﯽ"" ،نه به جنﮓ -نه به استبداد"
و ...بيان مﯽﮔﺮدد تنها يﮏ معنﯽ عملﯽ دارد و آن
اينکه ﭼه در آستانه تجاوز آمﺮيکا و متحدانش به
ايﺮان و ﭼه ﺣين تجاوز آنها به کشور ما ،وظيﻔه
نيﺮوهای انقﻼبﯽ و مﺮدم ايﺮان اين اسﺖ که به
خيابانها ريخته و بدور شعار "نه به استبداد" متحد
شوند تا بتوانند با قوای متجاوز اجنبﯽ مبارزه کنند.
در خارج از کشور شکل مشخص اين مبارزه
بﺮای اين نيﺮوهای "بﺮاندازیخواه" به اين
صورت اسﺖ که وقتﯽ خطﺮ تجاوز خارجﯽ تشديد
مﯽشود به جای بﺮﮔزاری تظاهﺮات اعتﺮاضﯽ در
مقابل سﻔارت آمﺮيکا در اعتﺮاض به تحﺮيﻢ و
تجاوز به ايﺮان ،به تظاهﺮات اعتﺮاضﯽ در مقابل
سﻔارت ايﺮان بﺮای رفع ديکتاتوری و تحقﻖ ﺣقوق
بشﺮ اقدام مﯽکنند که معنای ديگﺮی ندارد که
خوراک تبليﻐاتﯽ ﻻزم را بﺮای رسانههای
امپﺮياليﺴتﯽ فﺮاهﻢ ﮔﺮدانند و به افکار عمومﯽ
خارج تزريﻖ کنند که تحﺖ تاثيﺮ خطﺮ تجاوز به
ايﺮان قﺮار نگيﺮند و در تظاهﺮات ضد جنﮓ
شﺮکﺖ نکنند ،بلکه بدانند که رژيﻢ جمهوری
اسﻼمﯽ که رژيمﯽ مﺴتبد و ضد بشﺮ اسﺖ بايد به
هﺮ قيمﺖ سﺮنگون شود .آنها از مﺮدم مﯽخواهند
به ﺣمايﺖ از خواستههای "دموکﺮاتيﮏ" آنها
بﺮخاسته و بپذيﺮند که آنها نيز بﺮای تحقﻖ ﺣقوق
بشﺮ و ايجاد دموکﺮاسﯽ در ايﺮان نبايد در جنبش
صلح و ضد جنﮓ شﺮکﺖ کﺮده ،بلکه بايد عليه
جمهوری اسﻼمﯽ و سﺮنگونيش مبارزه کنند .اﮔﺮ
ما اين ﮔﺮوهها را رياکار ندانيﻢ و به صميميﺖ در
نظﺮياتشان معتقد باشيﻢ ،بايد بپذيﺮيﻢ که قصد آنها
اين اسﺖ که همه مﺮدم جهان را به جلوی
سﻔارتهای ايﺮان بکشانند که بﺮای تحقﻖ "ﺣقوق
بشﺮ" و رفع "ديکتاتوری در ايﺮان" مبارزه کنند.
آيا اين اقدام "صميمانه" معنايﯽ بجز اين دارد که
آنها خواهان تضعيﻒ جنبش ضد جنﮓ بوده و با
ايجاد جبهه وسيع "ضد ديکتاتوری" متﺮصدند
نظﺮها را از جنﮓ و تجاوز به ايﺮان منحﺮف
کنند؟ آيا اين اقدام آنها معنائﯽ به ﻏيﺮ از آن دارد
که مﺴئله تجاوز به ايﺮان و نابودی ايﺮان بﺮای
آنها نقش بﯽ اهميﺖ و درجه ﭼندم بازی مﯽکند؟
پارهای ديگﺮی از اپوزيﺴيون که موافﻖ
شﺮمگينانه تجاوز آمﺮيکا به ايﺮان اسﺖ و شايد
پشﺖ پﺮده با آنها به توافقاتﯽ نيز رسيده اسﺖ،

توفان ارﮔان مﺮکزی ﺣزب کار ايﺮان

رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ را مﺴئول تشنج در منطقه
و تهديد صلح جهان ،سازنده موشﮏ و نيﺮوﮔاه
"ﻏيﺮ ضﺮوری" هﺴتهای  -يعنﯽ همان تهمتهای
رژيﻢ نتانياهو  -اوباما -تﺮامپ به ايﺮان -مﯽدانند.
آنها در اين شﺮايط مشخص بﺮای منحﺮف کﺮدن
افکار عمومﯽ سياههای از تبهکاریها ،نقض
ﺣقوق بشﺮ ،سﺮکوب مخالﻔان ،تحقيﺮ زنان و....
توسط رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ را که ﻏيﺮ قابل
انکار اسﺖ منتشﺮ مﯽکنند تا زمينه فکﺮی توجيه
تجاوز امپﺮياليﺴﻢ به ايﺮان را بيآفﺮينند .اينکه
جمهوری اسﻼمﯽ فاسد و تبهکار اسﺖ امﺮی
مﺮبوط به امﺮوز نيﺴﺖ ،ولﯽ اينکه خطﺮ جنﮓ
ايﺮان را تهديد به ويﺮانﯽ مﯽکند مﺴئله روز اسﺖ
و نمﯽتوان خود را در پشﺖ جنايات ﭼهل ساله
رژيﻢ پنهان کﺮد تا بشود در مورد خطﺮ بالﻔعل
تجاوزامپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا سکوت اختيار نمود به
اين اميد که امپﺮياليﺴﻢ به آنها ﮔوشه ﭼشمﯽ داشته
باشد .نمﯽ شود مانند بﺮخﯽ موذيانه بيان کﺮد "راه
بﺮونﺮفﺖ از بحﺮان" مبارزه عليه جمهوری
اسﻼمﯽ و سکوت در مقابل تجاوز ،قلدری و
زورﮔوئﯽ آمﺮيکاسﺖ .اين اپوزيﺴيون به جای
روشن کﺮدن موضع خويش در مقابل تجاوز
آمﺮيکا ،به جای بحث در مورد وضعيﺖ مشخص
کنونﯽ به مﻐلطه اوضاع مشﻐول اسﺖ .آنها به
رژيﻢ اندرز مﯽدهند که اﮔﺮ دموکﺮاتيﮏ شود
بحﺮان از بين مﯽرود ،توﮔوئﯽ امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا
به علﺖ نبود آزادیهای سياسﯽ قصد تجاوز به
ايﺮان را دارد .آنها القاء مﯽکنند در ﻏيﺮ اين
صورت آنها تعهدی ندارند که جلوی تجاوز
آمﺮيکا که زودتﺮ از اجابﺖ خواستهای اين
اپوزيﺴيون اندرزﮔو صورت مﯽﮔيﺮد ،ايﺴتادﮔﯽ
نمايند .اﮔﺮ ما خواهان ايﺮانﯽ دموکﺮاتيﮏ هﺴتيﻢ و
معتقديﻢ که بايد به مﺮدم تکيه کﺮد بﺮای آن اسﺖ
که بهتﺮ مﯽتوانيﻢ پوزه امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا به خاک
بماليﻢ .ما امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا را ناجﯽ بشﺮيﺖ نمﯽ-
دانيﻢ .مﯽبينيﻢ که طيﻒ خودفﺮوختهها ،متوهﻢها،
بزدﻻن سياسﯽ ،دوستداران آمﺮيکائﯽ خاورميانه
عليﺮﻏﻢ لشگﺮ ناﭼيزشان بﺴيار طوﻻنﯽ اسﺖ و
همه خودشان را در پشﺖ سﺮ دلﺴوزی بﺮای مﺮدم
ايﺮان ،دموکﺮاسﯽ ،آزادی و ﺣقوق بشﺮ ،آزادی
اﺣزاب پنهان کﺮدهاند.
بايد دانﺴﺖ اﮔﺮ آمﺮيکا به ايﺮان تجاوز کند اين
اقدام را بﺮای تحقﻖ ﺣقوق بشﺮ در ايﺮان انجام
نمﯽدهد .اﮔﺮ آمﺮيکا به ايﺮان ﺣمله کند اﺣزاب
وسازمانهای سياسﯽ دموکﺮات و ﭼپ را آزاد
نمﯽﮔذارد و از آزادی سنديکاهای کارﮔﺮی ﺣمايﺖ
نمﯽکند .اﮔﺮ آمﺮيکا به ايﺮان ﺣمله کند هوادار
تﺴاوی ﺣقوق اجتماعﯽ زنان با مﺮدان نيﺴﺖ و به
قطع شکنجه در ايﺮان دسﺖ نمﯽزند .اﮔﺮ آمﺮيکا
به ايﺮان ﺣمله کند دسﺖ به آبادانﯽ نخواهد زد،
بلکه بﺮعکﺲ ايﺮان را ويﺮان مﯽکند تا کنﺴﺮنهای
ايﺮان اشﻐالﯽ با جواز
آمﺮيکائﯽ بتوانند در
ِ
بازسازی مناطﻖ مخﺮوبه جيبهای خود را پﺮ کنند
و هزينهاش را از ايﺮان بگيﺮند .در ايﺮان اشﻐالﯽ
همه اپوزيﺴيون ،بجز جاسوسان روشن امپﺮياليﺴﻢ
تحﺖ تعقيب خواهند بود و به تعداد زندانهای
کنونﯽ ايﺮان ،ابوﻏﺮيبها و ﮔوانتاناموها نيز
افزوده خواهند ﮔشﺖ .فقط مجانين مﯽتوانند تصور
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کنند که در زمان اشﻐال آمﺮيکا خيابان وليعصﺮ به
خيابان مصدق بدل مﯽشود و سﯽتيﺮ مجددا تعطيل
رسمﯽ اعﻼم مﯽﮔﺮدد .فقط ديوانگان مﯽتوانند
تصور کنند که روز اول ماه مه ميليونها نﻔﺮ از
مﺮدم ايﺮان مﯽتوانند آزادانه به ميدان آيند و به نﻔع
طبقه کارﮔﺮ و بﺮضد امپﺮياليﺴﻢ و صهيونيﺴﻢ
اظهار نظﺮ کنند .تجﺮبه عﺮاق در مقابل ماسﺖ.
البته آمﺮيکائﯽها به آزادیهای سطحﯽ و بﯽخطﺮ
ميدان آمد ،ولﯽ تمام شﺮايط هﺴتﯽ و زمينه مبارزه
طبقاتﯽ طبقه کارﮔﺮ را از بين مﯽبﺮند .در ايﺮان
ويﺮان کﺴﯽ بﺮای اول ماه مه به تظاهﺮات نخواهد
آمد ،فقط مهجوران مﯽتوانند ﭼنين فکﺮ کنند.
يکﯽ ديگﺮ از شگﺮدهای اين ياران آشکار و پنهان
امپﺮياليﺴﻢ و موافقان تحﺮيﻢ و تجاوز به ايﺮان اين
اسﺖ که مﺮتب به جنايات ﭼهل ساله جمهوری
اسﻼمﯽ تکيه مﯽکنند که البته کﺴﯽ نمﯽتواند منکﺮ
آن باشد .اين سياسﺖ بيش از اينکه نشانه نﻔﺮت از
جمهوری اسﻼمﯽ باشد مظهﺮ تهديد و ارعاب
مخالﻔان تجاوز امپﺮياليﺴتها به ايﺮان اسﺖ .مﺮدم
ايﺮان به بهتﺮين وجهﯽ توانﺴتهاند تا کنون نﻔﺮت
خويش را از اين رژيﻢ بﺮ زبان آورند .آنها مﯽ-
خواهند مخالﻔان تحﺮيﻢ و تجاوز به ايﺮان را
هواداران جمهوری اسﻼمﯽ جا بزنند که خود اين
سياسﺖ نيز سياسﺖ آمﺮيکائﯽ –اسﺮائيلﯽ اسﺖ تا
زمينه تجاوز به ايﺮان را هموار ﮔﺮداند و
نيﺮوهای انقﻼبﯽ و ايﺮاندوسﺖ را منﻔﺮد کند .آنها
مدعﯽ مﯽشوند که ﭼهل سال اسﺖ که آمﺮيکا
ايﺮان را تهديد مﯽکند و به استناد اين تهديد نمﯽ-
توان از مبارزه عليه رژيﻢ دسﺖ بﺮداشﺖ .البته در
اين سخن هﺴته درستﯽ وجود دارد و آن اين اسﺖ
در ﭼنان شﺮايطﯽ نبايد در عين هشياری از
مبارزه با رژيﻢ دسﺖ بﺮداشﺖ و البته کﺴﯽ هﻢ اين
کار را نکﺮده اسﺖ و اين ادعای مخالﻔان بيشتﺮ از
جنبه تهديد و ارعاب بيان مﯽشود .ولﯽ ﭼهل سال
ﮔذشته ﭼه ربطﯽ به شﺮايط ﺣال دارد .ما بايد
هميشه شﺮايط مشخص را مورد تحليل قﺮار دهيﻢ.
ما مﯽپﺮسيﻢ آيا تحﺮيﻢ مطلﻖ ايﺮان و ﮔﺮسنگﯽ
دادن به مﺮدم ما ،مصادره اموال و ثﺮوتهای ايﺮان
در جهان ،توقيﻒ نﻔﺖکش ايﺮان ،اعزام قوای
نظامﯽ آمﺮيکا به منطقه و مﺴلح کﺮدن ارتجاع
منطقه بﺮ ضد ايﺮان تا دندان ،تهديد ﺣمله به ايﺮان
و زيﺮپا ﮔذاردن توافقنامه اتمﯽ با ايﺮان ،تﻼش
بﺮای ايجاد "جبهه مشتاقان" بﺮای تجاوز به
ايﺮان ،آيا همه و همه افﺴانه اسﺖ و يا واقعيﺖ؟ ما
باز هﻢ مﯽپﺮسيﻢ آيا ما با تهديدات موهومی روبﺮو
هﺴتيﻢ يا با اقدامات مشخص واقعی و بالفعل؟
آنوقﺖ اسﺖ که ديگﺮ نمﯽشود با جوسازی و
تحﺮيﮏ اﺣﺴاسات ضد رژيمﯽ که منطقا وجود
دارد به آرايش ﭼهﺮه جنايتکاران ديگﺮ پﺮداخﺖ.
کﺴانﯽ که ﭼهﺮه امپﺮياليﺴﻢ و صهيونيﺴﻢ را بزک
مﯽکنند نمﯽتوانند هوادار مﺮدم ايﺮان و خواهان
دموکﺮاسﯽ باشند.
بياد آوريﻢ که بﺮخﯽ از اين اپوزيﺴيون خوشخيال
تبليغ مﯽکﺮد که اﮔﺮ رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ ايﺮان
به منافع ملﯽ ايﺮان خيانﺖ کند و توافقنامه هﺴتهای
وين را به رسميﺖ بشناسد ،امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا از
تهديدات خويش دسﺖ شﺴته و ايﺮان با رفع تحﺮيﻢ
به بهشﺖ بﺮين بدل  ...ادامه در صفحه ٣
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توفان ارﮔان مﺮکزی ﺣزب کار ايﺮان

ﺷعار صحيح در ﺷرايط...
مﯽشود .آنها تﺴليﻢ خائنانه رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ
را شﺮط آزادی ايﺮان قلمداد مﯽکﺮدند و در عمل
آن شد که ﺣزب ما پيشگوئﯽ کﺮده بود .هﺮ کﺲ
انگشﺖ خويش را به امپﺮياليﺴﻢ داد ،دسﺖ خود را
خواهد داد .امپﺮياليﺴﻢ تنها زبان قهﺮ را درک مﯽ-
کند؛ اين اسﺖ که بايد در مقابل آنها پايداری کﺮد.
اين سياسﺖها بخشﯽ ازجنﮓ روانﯽ اطاقهای
تبليﻐاتﯽ و فکﺮی امپﺮياليﺴتﯽ اسﺖ و نبايد به دام
آنها افتاد.
سﺮنگونﯽ رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ که يﮏ شعار
مﺮﺣلهای اسﺖ ،تنها وظيﻔه مﺮدم ايﺮان اسﺖ و نه
قوای اجنبﯽ و اين سﺮنگونﯽ نه فقط به خاطﺮ نﻔﺲ
سﺮنگونﯽ و يا خونخواهﯽ و انتقامجوئﯽ ،بلکه به
خاطﺮ آن صورت مﯽﮔيﺮد که در ايﺮان کامﻼ
ﺣقوق و آزاديهای دموکﺮاتيﮏ به رسميﺖ شناخته
شوند ،اﺣزاب آزاد ﮔﺮدند ،سنديکاهای مﺴتقل
کارﮔﺮی مجاز به تاسيﺲ و مبارزه باشند،
خصوصﯽ سازيهای امپﺮياليﺴتﯽ بﺮطﺮف شوند،
بازرﮔانﯽ خارجﯽ و بانکها دولتﯽ ﮔشته و دسﺖ
تجار خونخوار از جان وتن مﺮدم دور شود و...
سﺮنگونﯽ رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ که يﮏ شعار
مﺮﺣلهای اسﺖ بايد ﺣداقل دارای يﮏ مضمون
انقﻼبﯽ و دموکﺮاتيﮏ باشد که اين مضمون با
تجاوز امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا به ايﺮان تامين نمﯽﮔﺮدد
فقط تحقﻖ آرزوهای مﺮدم را به تاخيﺮ مﯽاندازد.
هﺮ نيﺮوی سياسﯽ اﮔﺮ بخواهد جدی تلقﯽ شود بايد
با تحليل علمﯽ به تعيين شعارهای خويش بپﺮدازد
و نه اينکه متاثﺮ از سونامﯽ تبليﻐاتﯽ رسانههای
لوسآنجلﺴﯽ ،بﯽ بﯽ سﯽ ،دويچه وله ،راديو
فﺮانﺴه ،من و تو راديوهای فﺮدا و پﺲ فﺮدا و
زمانه و ...اتخاذ موضع کند .بﺮای ﺣل تضادهائﯽ
که در مقابل ما قﺮار ﮔﺮفتهاند همواره بايد آن
تضا ِد يگانه عمده را يافﺖ که ﺣل سايﺮ تضادها به
ﺣل آن وابﺴته اسﺖ و يا به تعبيﺮ لنين و استالين
بايد در درون سلﺴله زنجيﺮ آن ﺣلقه اساسﯽ را پيدا
کﺮد که با تکان دادن آن قادر شد همه زنجيﺮ را به
ﺣﺮکﺖ درآورد .نظﺮيه علمﯽ مارکﺴيﺴتﯽ مﯽﮔويد
هﺮﮔاه روندی ﺣاوی تضادهای متعددی باشد ،يکﯽ
از آنها ناﮔزيﺮ تضاد عمده خواهد بود که دارای
نقش عمده و تعيين کننده اسﺖ ،در ﺣاليکه سايﺮ
تضادها دارای نقش درجه دوم و تبعﯽ هﺴتند و
ﺣلشان وابﺴته به ﺣل تضاد عمده اسﺖ.
اﮔﺮ از اين ديدﮔاه مارکﺴيﺴتﯽ ﺣﺮکﺖ نشود،
آنوقﺖ هﺮ کﺲ از ظن خود يار من مﯽشود و به
اندازه تضادهای موجود که کﻢ هﻢ نيﺴتند شعار و
راه ﺣل سياسﯽ ارائه مﯽدهد .پﺮسش اين اسﺖ که
در شﺮايط تحﺮيﻢ و تجاوز امپﺮياليﺴﻢ به ايﺮان و
يا سﺮنگونﯽ رژيﻢ جمهوری اسﻼمﯽ که عدهای آن
را شعار روز کﺮدهاند ،کدام تضاد عمده اسﺖ که
ما تنها با ﺣل آن قادريﻢ به ﺣل ديگﺮی توفيﻖ يابيﻢ.
به نظﺮ ﺣزب ما تضاد با امپﺮياليﺴﻢ متجاوز تضاد
عمده اسﺖ و نخﺴﺖ بايد به ﺣل آن پﺮداخﺖ .سايﺮ
تضادها تحﺖ الشعاع ﺣل اين تضاد عمده قﺮا ر
مﯽﮔيﺮند .روشن اسﺖ که پيﺮوزی و موفقيﺖ
امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا و متحدانشان در ايﺮان قﺮنها
کشور ايﺮان را به عقب پﺮتاب کﺮده و ايﺮان را به
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ايﺮان بﺮای ﺣل مﺴله عمده سياسﯽ و دادن رهنمود
مشخص به مﺮدم نيﺴﺖ ،بﺮای آنﺴﺖ که رقيب بﯽ-
ارزش و اپورتونيﺴﺖ آنها در خارج از کشور
نتواند مچ اپورتونيﺴتﯽ آنها را بگيﺮد .تصورش را
بکنيد سﺮبازان آمﺮيکائﯽ ،عﺮبﺴتانﯽ ،اروپائﯽ و
اسﺮائيلﯽ از مﺮزهای ايﺮان مﯽﮔذرند و تودهایها
جمع شدهاند و فﺮياد مﯽزنند "مﺮگ بﺮ
ديکتاتوری" و آنوقﺖ سﺮبازان آمﺮيکائﯽ بﺮايشان
دسﺖ خواهند زد و به عنوان ناجﯽ اين ياوران را
در آﻏوش مﯽﮔيﺮند .رويزيونيﺴتها هميشه در
مبارزه ملﯽ خيانﺖ کﺮدهاند و ﺣزب توده ايﺮان در
اين راه ﭼهارنعل بهپيش مﯽرود
****
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مﺴتعمﺮه آمﺮيکا بدل مﯽکند .سﺮکوبﯽ که آنها در
پيش مﯽﮔيﺮند سﺮکوب فﺮدی نيﺴﺖ کشتار و
ﻏارت جمعﯽ اسﺖ در ﺣاليکه مبارزه با رژيﻢ
سﺮکوبگﺮ جمهوری اسﻼمﯽ در شﺮايط نبود
تحﺮيﻢ و تجاوز به مﺮاتب سهلتﺮ و کﻢ خطﺮتﺮ
بﺮای مﺮدم ايﺮان اسﺖ و امکان مبارزه
دموکﺮاتيﮏ و سﺮانجام سﺮنگونﯽ اين رژيﻢ را به
دسﺖ مﺮدم ايﺮان افزايش مﯽدهد .هﺮ ﭼه
امپﺮياليﺴﻢ فشارش را بيشتﺮ مﯽکند ،بطور عينﯽ
به نﻔع جمهوری اسﻼمﯽ تمام مﯽشود .با توجه به
اين ارزيابﯽ شعارهای مبارزه نيز بايد طوری
تعيين شوند که بيانگﺮ ﺣل تضاد عمده در جامعه
باشند .بايد همه را بﺮای ﺣل اين تضاد بﺴيج کﺮد
و همه نيﺮو را در اين جهﺖ بهکار بﺮد .وقتﯽ
شعار مشخص بوده و موجب تﺮديد و آشﻔتهفکﺮی
مﺮدم نشود ،آنها مﯽدانند در عمل ﭼه بايد بکنند.
دورنمای آنها روشن اسﺖ .دشمن روشن اسﺖ و
لذا جهﺖ فﺮود آوردن ضﺮبه اصلﯽ مشخص اسﺖ.
شعار درسﺖ ،رهنمود مشخص به مﺮدم مﯽدهد و
مانع مﯽشود که نيﺮوی آنها به هﺮز رود .منظور
از تعيين شعارها ،انجام يﮏ اقدام تشﺮيﻔاتﯽ نيﺴﺖ،
بلکه ايجاد تمﺮکز نيﺮو بﺮای تحقﻖ هدف معين و
مشخص اسﺖ .شعارهای بزدﻻنه و همه جانبه
نظيﺮ "نه به جنﮓ و نه به ديکتاتوری" که ﺣزب
رويزيونيﺴﺖ توده ايﺮان با تناقضگوئيهای فﺮاوان
در اطﻼعيههای ﮔوناﮔونش سﺮانجام به آن رسيده
اسﺖ ،يﮏ شعار "همه پﺴند" بورژوائﯽ بوده که
فقط موجب تﻔﺮقه و آشﻔته فکﺮی و در عﺮصه
مبارزه باعث بﯽعملﯽ مﺮدم مﯽشود که نمﯽدانند
سﺮانجام ﭼه عمل مشخصﯽ را بايد انجام دهند.
همين سياسﺖ خائنانه را ﺣزب بﺮادر آنها در
عﺮاق پياده کﺮد و با آمﺮيکای اشﻐالگﺮ و تبهکار
هﻢآوا شد و تا به امﺮوز نيز ﺣاضﺮ نيﺴﺖ در
عﺮاق اشﻐالﯽ ويﺮان ،بﺮای اخﺮاج متجاوزان
آمﺮيکائﯽ مبارزه کند .آنها بﺮای "استقﺮار
دموکﺮاسﯽ و رفع بيکاری" در کشور اشﻐالﯽ به
خيابانها مﯽآيند ولﯽ ﺣاضﺮ نيﺴتند بﺮای بيﺮون
کﺮدن آمﺮيکا مبارزه کنند .اين شعار ﺣزب توده

بﯽشﺮمﯽ و زورﮔوئﯽ اسﺖ.
خبﺮﮔزاری بﯽبﯽسﯽ در تاريﺦ ژوئيه - ٢٠١٩
 ١٣تيﺮ  ١٣٩٨اعﻼم کﺮد" :دولﺖ محلﯽ
جبلالطارق در بيانيهای اعﻼم کﺮده اسﺖ که
"شواهد کافﯽ داريﻢ که ﮔﺮيﺲ  ١محموله نﻔﺖ خام
را به مقصد پاﻻيشگاه بانياس در سوريه مﯽبﺮده
اسﺖ".
همين خبﺮﮔزاری ابﺮاز مﯽدارد" :اﮔﺮ محموله اين
نﻔتکش واقعا از ايﺮان به پاﻻيشگاه بانياس
مﯽرفته ،از سويﯽ تحﺮيﻢهای آمﺮيکا عليه
صادرات نﻔﺖ ايﺮان و از سوی ديگﺮ تحﺮيﻢ
اتحاديه اروپا عليه پاﻻيشگاه بانياس را هﻢ نقض
مﯽکﺮده اسﺖ.
اﮔﺮ واقعا روشن شود که محموله ﮔﺮيﺲ  ١بﺮای
فﺮوش به مشتﺮی اروپايﯽ بارﮔيﺮی شده بوده و نه
پاﻻيشگاه سوری ،در آن صورت به نظﺮ مﯽرسد
کار آن خﻼف تحﺮيﻢهای اتحاديه اروپا نبوده و
تنها تحﺮيﻢهای يکجانبه آمﺮيکا را نقض مﯽکﺮده
که اروپا به رسميتشان نمﯽشناسند".
در اينجا به پارهای دروﻏها و پﺮونده سازیها
مﺮاجعه کنيﻢ و به آنها پاسﺦ دهيﻢ .نخﺴﺖ اينکه
قانون تحﺮيﻢ اروپا بﺮای خﺮيد نﻔﺖ از سوريه تنها
شامل کشورهای اروپائﯽ مﯽشود و نمﯽ توان
تاثيﺮات اين قانون را به همه ممالﮏ جهان تﺴﺮی
داد .کشور ايﺮان تابع قوانين اروپا نيﺴﺖ و ﺣﻖ
دارد به هﺮ کﺴﯽ تمايل داشﺖ نﻔﺖ بﻔﺮوشد .اين
اسﺖ که استناد دولﺖ بﺮيتانيا به قوانين داخلﯽ
اتحاديه اروپا بﺮای توقيﻒ کشتﯽ ايﺮان فاقد اعتبار
اسﺖ .دوم اينکه قانون مصوبه اتحاديه اروپا
مﺮبوط به خﺮيد نﻔﺖ از سوريه توسط ممالﮏ
اروپائﯽ اسﺖ و نه فﺮوش نﻔﺖ به سوريه توسط
کشورهای جهان و لذا ﺣتﯽ با اين شعبده بازی هﻢ
نمﯽشود مانع فﺮوش نﻔﺖ ايﺮان به سوريه شد.
سوم اينکه از کﯽ تا بهﺣال قوانين داخلﯽ اتحاديه
اروپا بﺮ باﻻی سﺮ قوانين بينالمللﯽ قﺮار داشته و
مجازند قوانين بينالمللﯽ را نقض کنند؟ به اين
جهﺖ اقدام دولﺖ استعماری بﺮيتانيا تنها دنباله-
روی آشکار از سياسﺖ زورﮔويانه آمﺮيکا مﯽباشد
که از اين دولﺖ خواسته بﺮخﻼف عﺮف و قوانين
جهانﯽ کشتﯽ ايﺮان را ﮔﺮوﮔان بگيﺮد .
در اين نظﺮيات به نقض تحﺮيمهای اروپا و يا
آمﺮيکا توسط ايﺮان  ...ادامه در صفحه ۴

امپرياليسم آمريکا تروريست ،متجاوز ،جاسوس ،زورگو ،حيلهگر،
دﺷمن ﺷماره يک بشريت است
ناقض حقوق اساسی انسانها و
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توفان ارﮔان مﺮکزی ﺣزب کار ايﺮان

صﻔحه ۴

دولﺖ محلﯽ جبلالطارق در بيانيهای اعﻼم
رياکاری در باره محافظت...
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
کﺮد که" :تﻔنگداران نيﺮوی دريايﯽ
اشاره مﯽشود در ﺣالﯽ که نقض اين
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
سلطنتﯽ بﺮيتانيا يﮏ نﻔﺖکش که ﺣامل
قوانين توسط ايﺮان ﺣتﯽ اﮔﺮ صحﺖ نيز
=ts
نﻔﺖ خام به مقصد سوريه بود را در
داشته باشد هﺮﮔز نقض قوانين بينالمللﯽ
سواﺣل اين سﺮزمين توقيﻒ کﺮدهاند" .با
نيﺴتند ،زيﺮا اين دو مﺮجع امپﺮياليﺴتﯽ از
اين شگﺮد جديد دولﺖ بﺮيتانيا توانﺴته
باﻻی سﺮ سازمان ملل متحد بﺮای
قانون مجاز بودن "عبور بﯽضﺮر"
خودشان قانون بﺮ ضد سﺮنوشﺖ سايﺮ
کشتﯽها از آبهای بينالمللﯽ را بﯽاعتبار
کشورها خلﻖ کﺮده که فاقد اعتبار و
ﮔﺮداند.
اﺣتﺮامند و مجوزی بﺮای تخطﯽ و تجاوز
در کنار اين بﯽقانونﯽها و زورﮔوئﯽهای
نمﯽتوانند باشند .ادعای بﺮيتانيا مبنﯽ بﺮ
اينکه نﻔﺖ ايﺮان بﺮای بندر بانياس در سوريه در پيچيدﮔﯽهای ناشﯽ از اختﻼفات بﺮيتانيا و اتحاديه جهانﯽ ممالﮏ امپﺮياليﺴتﯽ اروپا و آمﺮيکا در پﯽ
نظﺮ ﮔﺮفته شده بود هنوز اثبات نشده اسﺖ ﭼه اروپا نيز مﺮتبط شود و اسپانيا و بﺮيتانيا را آنهﻢ تبانﯽاند تا همان قوانينﯽ را که خود نقض مﯽکنند
اينکه نﻔﺖکش بزرگ ايﺮانﯽ به ادعای همه در آستانه خﺮوج آنها از اتحاديه اروپا به جان هﻢ مبنائﯽ سازند تا به بهانه ﺣﻔظ آنها نيﺮوی نظامﯽ
مطالعان فن نمﯽتواند به علﺖ ﮔنجايش کﻢ بندر اندازد.
به خليج فارس اعزام کنند و خليج فارس را به
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شوند .امپﺮياليﺴتها اين تجاوزات را ﺣﻖ بديهﯽ
بﺮای يکﯽ از کشورهای اروپائﯽ باشد که
تحﺮيمهای آمﺮيکا را بﺮضد ايﺮان به رسميﺖ اثبات کند که توقيﻒ کشتﯽ ﮔﺮيﺲ يﮏ در قلمﺮو خويش مﯽدانند و ﺣتﯽ دولﺖ آلمان اعﻼم کﺮده
نمﯽشناسند ،منتﻔﯽ نيﺴﺖ و آنوقﺖ استناد بﺮيتانيا بﺮيتانيا بوده اسﺖ تا اين اقدام ﻏيﺮقانونﯽ را توجيه اسﺖ که بﺮای ﺣﻔظ صادرات تجاری خود به
به اسناد موهومﯽ بﺮای نقض قوانين بينالمللﯽ يﮏ کند ،يﮏ خبﺮنامه دريايﯽ روز سوم ژوئيه) ١٢کشورهای جهان ،به نيﺮوی قدرتمند دريائﯽ و
تيﺮماه( و درسﺖ يﮏ روز پيش از توقيﻒ اين ﺣﻔاظﺖ نظامﯽ از محمولههای خود نياز دارد و
جنجال سياسﯽ و رياکاری جهانﯽ اسﺖ.
از اين ﮔذشته اين اقدام بﺮيتانيا که امﺮوز با تجاوز نﻔتکش ،اعﻼم کﺮد دولﺖ محلﯽ جبل که هيچ خليج فارس و آزادی سايﺮ آبﺮاهای مهﻢ و
به ﺣقوق ايﺮان آﻏاز شده اسﺖ ،بابﯽ از بﯽ قانونﯽ تﺴلطﯽ بﺮ امور امنيتﯽ داخلﯽ و خارجﯽ خود استﺮاتژيﮏ جهانﯽ بﺮای وی نقش ﺣياتﯽ را بازی
و نگﺮانﯽ را در اروپا ﮔشوده اسﺖ .به اين تﺮتيب ندارد ،مقﺮراتﯽ تصويب کﺮده که بﺮ اساس آن ،مﯽکنند .البته فﺮانﺴه ،بﺮيتانيا و آمﺮيکا از ﭼنين
سﺮنوشﺖ همه ممالﮏ پيﺮامون دريای مديتﺮانه به اين قدرت به وزيﺮ اعظﻢ منصوب بﺮيتانيا در توانﯽ نﺴبتا بﺮخوردارند اين اسﺖ که نگﺮانﯽ
ُخلﻖ و خوی استعمار انگلﺴتان وابﺴته مﯽشود که جبلالطارق اعطا شده اسﺖ که در صورت وجود خويش را به صﺮاﺣﺖ آلمان بيان نمﯽکنند .در اين
هﺮﮔاه صﻼح ديد قوانين را بﺮ اساس مصالح خود "دﻻيل منطقﯽ" بﺮای "مشکوک شدن" به رفتار ميان نيز روسيه و ﭼين که منافع ﺣياتﯽ و
تﻐييﺮ داده و يا تﻔﺴيﺮ نمايد .از هﻢ اکنون ما اين يﮏ کشتﯽ بﺮ خﻼف مقﺮرات اتحاديه اروپا ،مﯽ -راهبﺮدی خويش را در جهان مورد تهديد مﯽبينند
نارضايتﯽ را در اسپانيا شاهد هﺴتيﻢ و بﺮخﯽ تواند آن را توقيﻒ کند".
مخالﻔﺖ خويش را با ﺣضور ناوﮔانهای نظامﯽ
روزنامه
که
داد
اطﻼع
سياستمدران آلمانﯽ نيز اين اقدامات بﺮيتانيا را از خبﺮﮔزاری – ايﺮنا –
آمﺮيکا و بﺮيتانيا در خليج فارس ابﺮاز داشتهاند.
نظﺮ توجيهات ﺣقوقﯽ بحثانگيز ارزيابﯽ کﺮدهاند .تايمز لندن نوشته اسﺖ دولﺖ محلﯽ جبلالطارق روسها طﺮح امنيﺖ مشتﺮک خليج فارس را که
سﺮپﺮسﺖ وزارت خارجه اسپانيا که جبلالطارق  ٣۶ساعﺖ پيش از ﮔذر نﻔتکش ﺣامل نﻔﺖ فقط به عهده کشورهای ساﺣلﯽ خليج اسﺖ ،ارائه
را متعلﻖ به اسپانيا دانﺴته و مﺴتعمﺮه انگلﺴتان ايﺮان)ﮔﺮيﺲ  (١از اين منطقه ،قوانين و مقﺮرات دادند .کشورهای ساﺣلﯽ خليج فارس با بهرسميﺖ
قلمداد مﯽکند بعد از اين اقدام استعماری انگلﺴتان مﺮبوط به اعمال تحﺮيﻢها را با فشار انگليﺲ به شناختن ﺣﻖ ﺣاکميﺖ ملﯽ و تماميﺖ ارضﯽ
بيان کﺮد" :بﺮيتانيا اين کشتﯽ را به درخواسﺖ ﮔونهای تﻐييﺮ داد تا تﻔنگداران بﺮيتانيا بتوانند آن سايﺮين و با توجه به اصل عدم مداخله در امور
آمﺮيکا توقيﻒ کﺮده اسﺖ" و سپﺲ افزود" :اسپانيا را توقيﻒ و اشﻐال کنند.
داخلﯽ يکديگﺮ به مذاکﺮه مﯽنشينند .منطقه
ﺣاکميﺖ بﺮيتانيا را بﺮ آبهای اطﺮاف جبلالطارق "به نوشته روزنامه تايمز ﭼاپ انگليﺲ به نقل از خاورميانه بايد منطقه ﻏيﺮاتمﯽ اعﻼم شود و در
به رسميﺖ نمﯽشناسد و ﮔﻔته اسﺖ توقيﻒ کشتﯽ و ﺣقوقدانان؛ تﻐييﺮات در قوانين دولﺖ محلﯽ جبل -مورد امور نظامﯽ بايد شﻔافيﺖ بﺮقﺮار ﮔﺮدد.
نقض اﺣتمالﯽ ﺣاکميﺖ ملﯽ خود به واسطه بﺮيتانيا الطارق به ﮔونهای بود که وانمود شود توقيﻒ در اين طﺮح خواسته شده که منطقه خليج از وجود
ﮔﺮيﺲ  ١دقيقا)قانونﯽ( بوده اسﺖ.
نظاميان خارجﯽ تخليه شود .اين نظﺮيات که مورد
را بﺮرسﯽ مﯽکند".
جبل
ﯽ
محل
دولﺖ
بﺮ اساس ﮔزارش بﯽ بﯽ سﯽ در ژوئيه  – ٢٠١٩مقﺮرات تحﺮيﻢهای ٢٠١٩
پشتيبانﯽ بﺴياری از کشور قﺮار ﮔﺮفته اسﺖ
١٣بﺮابﺮ تيﺮ " :١٣٩٨دولﺖ آمﺮيکا از توقيﻒ الطارق که در تاريﺦ سوم ژوئيه ) ١٢تيﺮماه طبيعتا مصالح ايﺮان را نيز در بﺮدارد .روشن
اين نﻔﺖکش استقبال کﺮده اسﺖ .جان بولتون ،امﺴال( به قانون اين سﺮزمين تبديل شد ،به مقام -اسﺖ که ﺣضور نظامﯽ ﻏﺮب در خليج فارس به-
مشاور امنيﺖ ملﯽ رييﺲ جمهوری آمﺮيکا با های آن اختيار شناسايﯽ و توقيﻒ کشتﯽها را در علﺖ کنتﺮل و ممانعﺖ از رسيدن سوخﺖ به
انتشار پيامﯽ در شبکه اجتماعﯽ توييتﺮ ،انتقال صورتﯽ مﯽدهد که سﺮ وزيﺮ اعظﻢ ﺣکومﺖ هندوستان ،کﺮه جنوبﯽ ،ﭼين و ژاپن اسﺖ .منطﻖ
نﻔﺖ ايﺮان به سوريه را نقض تحﺮيﻢ های اتحاديه محلﯽ مشکوک شود که از اين کشتﯽها بﺮای ايﺮان بﺮای دفاع از ﺣقوق ملﯽاش به مصداق
اروپا عليه ﺣکومﺖ بشار اسد دانﺴته اسﺖ" .البته نقض تحﺮيﻢهای اتحاديه اروپا استﻔاده مﯽ" -زدی ضﺮبتﯽ ،ضﺮبتﯽ نوش کن" در انطباق
اين در ﺣالﯽ اسﺖ که در خود اروپا بﺮ سﺮ اين شود)".به نقل از خبﺮﮔزاری جمهوری اسﻼمﯽ کامل با مقﺮراتﯽ اسﺖ که امپﺮياليﺴتها مﯽخواهند
مورخ ١١مﺮداد .(١٣٩٨
به جهان تحميل نمايند .ﮔذشﺖ ايﺮان در اين
تﻔﺴيﺮ اتﻔاق نظﺮ وجود ندارد.
آقای بولتون نوشﺖ" :اياﻻت متحده و متحدانش به به اين تﺮتيب دولﺖ بﺮيتانيا کنوانﺴيون ژنو که عﺮصه تﺴليﻢ ايﺮان در سﺮاسﺮ جهان به قلدری و
جلوﮔيﺮی از منﻔعﺖ بﺮدن رژيﻢهای تهﺮان و "عبور بﯽضﺮر" کشتﯽها را بهرسميﺖ مﯽشناسد زورﮔوئﯽ اسﺖ که تمامﯽ ندارد .مصالح ايﺮان و
دمشﻖ از اين تجارت ﻏيﺮقانونﯽ ادامه خواهند تﻐييﺮ داد و فﺮوش نﻔﺖ ايﺮان به سوريه را تازه همه ممالﮏ منطقه ﺣکﻢ مﯽکند که با پيگيﺮی از
داد" .در اين ادعا فقط بخش نخﺴﺖ آن درسﺖ آنهﻢ در صورتيکه صحﺖ داشته باشد "به ضﺮر" طﺮح روسها بﺮای بﯽطﺮفﯽ منطقه دفاع شود.
اسﺖ که آمﺮيکا مانع تجارت ايﺮان اسﺖ ،زيﺮا به بﺮيتانيا و اروپا تلقﯽ کﺮد و به اين تﺮتيب از اين سﺮنوشﺖ مﺮدم منطقه را خود اين مﺮدمان بايد
نﻔع ايﺮان و سوريه تمام مﯽشود .اتهام ﻏيﺮقانونﯽ ببعد هﺮ کشتﯽ که بخواهد از تنگه جبلالطارق تعيين کنند و در ﺣﺴن همجواری در کنار هﻢ
عبور کند نبايد اقدامش منافع ﻏﺮب را به خطﺮ همزيﺴتﯽ نمايند.
به آن زدن توجيهﯽ بﺮای راهزنﯽ دريائﯽ اسﺖ.
به اين تﺮتيب توقيﻒ نﻔﺖکش "ﮔﺮيﺲ  "١عﻼوه انداخته و يا "مشکوک" به اين کار باشد.
قانون من درآوردی" ،روز پنجشنبه
بﺮ اينکه رويدادی ديگﺮ در مجموعه تنشهای متعاقب اين " ِ
اعظﻢ
ﺮ
ي
وز
کاردو،
ي
پ
ان
ي
فاب
،
(
ميان ايﺮان و آمﺮيکا اسﺖ ،ممکن اسﺖ به  ١٣تيﺮ ) ۴ژوئيه
****

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

،

شماره  ٢٣۴شهﺮيور ماه ١٣٩٨

تبعيضنژادی گسترده...
جايگاهﯽ را که از نظﺮ معنوی متعلﻖ به
»سِﻔارادين« بود را ﻏصب کﺮدهاند.
همين »اَشکنازی«ها بودند که قانون به ﻏايﺖ
ارتجاعﯽ »کشور يهود« را در تاريﺦ
 ١٩/٧/٢٠١٨با  ۶٢رأی در مقابل  ۵۵رأی به
تصويب »کِنﺴﺖ« رساندند .اين قانون اسﺮائيل را
به عنوان »ميهن مﺮدم يهودی« مﯽداند و ﮔﺴتﺮش
شهﺮکهای يهودینشين در مناطﻖ اشﻐالﯽ را به
نﻔع »منافع ملﯽ اسﺮائيل« تلقﯽ مﯽکند! طبﻖ همين
قانون اورشليﻢ شﺮقﯽ و ﻏﺮبﯽ پايتخﺖ اين کشور
محﺴوب مﯽشود ،ﮔﺮﭼه  ١،۵ميليون عﺮب
مﺴلمان در اسﺮائيل زندﮔﯽ مﯽکنند .اين قانون
زبان عِبﺮی را به عنوان زبان رسمﯽ اين کشور
معين کﺮده اسﺖ .ناﮔﻔته نماند که »اَشکنازی«ها
عﻼوه بﺮ اين معتقدند که قوم آنها از هوش باﻻتﺮی
بﺮخوردار اسﺖ!! انﺴان بﯽاختيار ياد هيتلﺮ
نژادپﺮسﺖ مﯽاوفتد.
نژادپﺮستﯽ يکﯽ از ويژﮔﯽهای بارز
نژادپﺮستانه
رفتار
صهيونيﺴﺖهاسﺖ.
صهيونيﺴﺖها با يهوديان آفﺮيقائﯽ تبار اتيوپﯽ
نشانه بارز اين ماهيﺖ و بينش ارتجاعﯽ آنهاسﺖ.
نﺴل جوان مهاجﺮان اتيوپﯽتبار که در اسﺮائيل به
دنيا آمدهاند ،در هﻔتههای اخيﺮ تظاهﺮات
ﮔﺴتﺮدهای را در شهﺮهای بيﺖالمقدس ،تلآويو و
ﺣيﻔا در اعتﺮاض به تبعيض نژادی بﺮﮔزار
کﺮدند .انگيزه اين تظاهﺮات ضﺮب و شتﻢ يﮏ
سﺮباز اتيوپﯽتبار به دسﺖ پليﺲ اسﺮائيل بود .اما
پليﺲ اسﺮائيل وقيحانه مدعﯽ اسﺖ که جوانان
تظاهﺮکننده اتيوپيائﯽ که با پليﺲ درﮔيﺮ شدهاند ،به
پای ميز محاکمه کشيده خواهند شد .آش آنقدر شور
اسﺖ که نتانياهو صهيونيﺴﺖ ،عوامفﺮيبانه
شکاياتﯽ را که از مهاجﺮين اتيوپﯽتبار در رابطه
با تبعيض نژادی ،ظلﻢ و بﯽعدالتﯽ ،تنها به خاطﺮ
رنﮓ پوسﺖشان نﺴبﺖ به آنها اعمال مﯽشود،
»دردآور« خواند! با اينکه مدتهاسﺖ که رهبﺮان
صهيونيﺴﺖ اسﺮائيل بﺮای رفع تبعيضهای نژادی
وعدههای فﺮاوان دادهاند ،فعاﻻن يهوديان
اتيوپﯽتبار به رسانههای اين کشور ﮔﻔتهاند که
اقوال آنها بدون ضمانﺖ بوده و تاکنون هيچ
تﻐييﺮی رخ نداده اسﺖ .بﺮخﯽ از رسانههای
اسﺮائيلﯽ نيز به اين امﺮ معتﺮضاند که رفتار
نژادپﺮستانه نﺴبﺖ به يهوديان اتيوپﯽتبار کماکان
ادامه دارد.
يﮏ سﺮباز اتيوپﯽ تبار ارتش اسﺮائيل ،يکشنبه
 ٢٨ارديبهشﺖ با ﭼشمان ﮔﺮيان به راديو اسﺮائيل
ﮔﻔته اسﺖ که در وسائل نقليه عمومﯽ در اورشليﻢ
به خاطﺮ رنﮓ پوسﺖاش مدام به او توهين مﯽکنند
و دشنام مﯽدهند .او در عين ﺣال ﮔﻔﺖ که »تنها
زمانﯽ که ارتش به سﺮباز سياهپوسﺖ نياز دارد،
کﺴﯽ به رنﮓ پوسﺖ و نژاد سﺮبازان کاری
ندارد!«.
هزاران يهودی طايﻔه »فﻼشا«ی اتيوپﯽيائﯽ که
در دهه هشتاد و نود ميﻼدی از طﺮيﻖ »آژانﺲ
يهود« به اسﺮائيل منتقل شدند ،هنوز تشکيﻼت
افﺮاطﯽ يهودی ،به ويژه »اَشکنازی«ها آنها را به
عنوان يهودی به رسميﺖ نمﯽشناسند .از آنجا که
يهوديان اتيوپﯽ تبار در اسﺮائيل انﺴان درجهدوم

توفان ارﮔان مﺮکزی ﺣزب کار ايﺮان

محﺴوب مﯽشوند،يهوديان اسﺮائيل با آنها تجارت
نميکنند .از اينﺮو صهيونيﺴﺖها ﭼند سال اسﺖ که
در تﻼش هﺴتند تا يهوديان آفﺮيقائﯽتبار را از
اسﺮائيل اخﺮاج کنند .البته با اين ادعای کاذب که
آنها ﻏيﺮقانونﯽ وارد اسﺮائيل شدهاند! ﮔويا
»آژانﺲ يهود« اين ابزار صهيونيﺴتﯽ که صدها
هزار يهودی را از سﺮاسﺮ دنيا به اسﺮائيل انتقال
داده اسﺖ» ،سﺮخود« يهوديان اتيوپﯽتبار را به
اسﺮائيل انتقال داده اسﺖ! اما واقعيﺖ اين اسﺖ که
امﺮوز »کشتيبان را سياستﯽ دﮔﺮ آمده اسﺖ«.
امﺮوز صهيونيﺴﺖهای نژادپﺮسﺖ »اَشکنازی«
در قدرتاند و يهوديان نژادپﺮسﺖ از رأس هﺮم تا
پايه آن بﯽداد مﯽکنند .شبکههای اجتماعﯽ مملو از
ويديوهائﯽ هﺴتند که خشونﺖ نيﺮوهای اسﺮائيلﯽ
بﺮ عليه فلﺴطينيان را به نمايش مﯽﮔذارند .دولﺖ
سﻔّاک اسﺮائيل به همين دليل قانون ١٧/۶/٢٠١٨
را به تصويب »کِنﺴﺖ رسانيد« مبنﯽ بﺮ ده سال
زندان بﺮای کﺴانﯽ که از سﺮبازان اسﺮائيلﯽ
عکﺲ مﯽﮔيﺮند و يا فيلﻢبﺮداری مﯽکنند .دنيا
ويديوی سﺮباز اسﺮائيلﯽ را که به يﮏ فلﺴطينﯽ بﺮ
زمين افتاده با اسلحه ﮔﺮم به مﻐزش تيﺮ شليﮏ
مﯽکند ،از ياد نبﺮده اسﺖ .يادمان نﺮفته اسﺖ که
اين سﺮباز ناماش »الور آزاريا« بود که عضو
»واﺣد کمﮏرسانﯽ درمانﯽ ارتش اسﺮائيل« بود
که »عبدالﻔتاح الشﺮيﻒ« را فﺮاقانونﯽ اعدام
مﯽکﺮد!
واقعيﺖ اين اسﺖ که يهوديان اسﺮائيل که به طور
عمده از سال  ،١٩۴٨بعد از اعﻼم »استقﻼل« اين
کشور توسط »داويد بنﮔوريون« David Ben-
 Gurionاز سﺮاسﺮ جهان ،به ويژه از اروپا به
اين کشور سﺮازيﺮ شدهاند ،ﻏيﺮ از دين ،از هيچ
وجه مشتﺮک فﺮهنگﯽ و ملﯽ ديگﺮی بﺮخوردار
نيﺴتند .اما ﻏيﺮ از دين سِﺮي ُشﻢ ديگﺮی نيز آنها را
به هﻢ مﯽﭼﺴباند و به پشتيبانﯽ از رژيﻢ ارتجاعﯽ
صهيونيﺴتﯽ ،که دسﺖ در دسﺖ امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا
دارد ،مﯽکشاند ،و آن »تﺮس« اسﺖ» .تﺮس« از
فلﺴطينﯽهای مﺴلمان ،همان فلﺴطينيانﯽ که قﺮيب
به  ٧٠سال اسﺖ نه تنها توسط اسﺮائيل به آوارﮔﯽ
اجباری کشانده شدهاند ،بلکه انواع و اقﺴام
فشارهای جﺴمﯽ و روﺣﯽ زندﮔﯽ آنها را تباه و
تار کﺮده اسﺖ» .تﺮس« از لبنان که به آوارﮔان
فلﺴطينﯽ پناه داده اسﺖ» ،تﺮس« از عﺮاق ،ليبﯽ،
سوريه و ايﺮان که زيﺮ بار زور و فﺮمان آمﺮيکا
نمﯽروند و با آدم ُکشﯽها و زورﮔوئﯽها و
اجحافات اسﺮائيل مخالﻒاند.
اما واقعيﺖ اين اسﺖ که اسﺮائيل به مثابه سنگﺮ و
پايگاه آمﺮيکا در خاورميانه بايد به انواع سﻼحها،
از جمله سﻼح اتمﯽ مجهز و مﺴلح شود ،هيچ
کشور ديگﺮی در منطقه خاورميانه و شمال آفﺮيقا
نبايد قویتﺮ از اسﺮائيل باشد .از سوی ديگﺮ
هُلدينﮓهای امﺮيکائﯽ بايد در درازمدت بﺮ منابع
نﻔتﯽ و کل اقتصاد اين کشورها ﺣاکﻢ ﮔﺮدند .تمام
جنﮓها و ناآرامﯽهای منطقه را که صهيونيﺴﻢ و
امپﺮياليﺴﻢ در منطقه به راه انداختهاند ،بايد از
همين دريچه نگﺮيﺴﺖ .بﯽجهﺖ نيﺴﺖ که
»نتانياهو« و »تﺮامپ« کليه قطعنامههای سازمان
ملل و عهدنامههای بينالمللﯽ را يا لﻐو کﺮدند و يا
زيﺮپا مﯽﮔذارند.

صﻔحه ۵

صهيونيﺴﺖهای اسﺮائيل علﯽرﻏﻢ مخالﻔﺖ
سازمان ملل به سياسﺖ »شهﺮکسازی« در
مناطﻖ اشﻐالﯽ ادامه مﯽدهند ،دور ﻏزه ديوار
مﯽکشند ،ﻏزه را بمباران مﯽکنند ،از رساندن
ﻏذا ،دارو ،مايحتاج زندﮔﯽ و ﺣتﯽ آب به ساکنين
نوار عزه ممانعﺖ به عمل مﯽآورند .بيکاری،
فقﺮ ،بﯽسوادی و بﯽدورنمائﯽ را بﺮ آنها ﺣاکﻢ
مﯽﮔﺮدانند و هيچکﺲ جلودار آنها نيﺴﺖ .زيﺮا
امپﺮياليﺴﻢ ﮔﺮدنکلﻔﺖ آمﺮيکا با پايگاههای نظامﯽ
متعدد خود ،هواپيماها و سايﺮ تجهيزات جنگﯽاش
در منطقه ،با بﺮاه انداختن جنﮓهای ويﺮانﮔﺮ و
خونبار مﯽکوشد تا هژمونﯽ خود و اسﺮائيل را در
منطقه تثبيﺖ کند .بﺮای شکﺴتن مقاومﺖ
کشورهای سوريه ،لبنان ،ايﺮان و يمن در مقابل
هژمونﯽطلبﯽ آمﺮيکا و اسﺮائيل که امﺮوز
عﺮبﺴتان هﻢ به جمع آنها پيوسته ،ائتﻼف شکننده
جديدی از اتحاد عﺮبﯽ )متشکل از عﺮبﺴتان،
امارات ،قطﺮ ،بحﺮين ،کويﺖ وعمان( بهاضافه
اسﺮائيل بوجود آوردند .امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا هﻢ
عﻼوه بﺮ پايگاههايش در اين کشورها صدها
ميليارد دﻻر اسلحه به پاس تشنج در منطقه بار
آنها کﺮده و مﯽکند.
سياسﺖ نژادپﺮستانه اسﺮائيل در بطن کتاب مقدس
يهوديان اسﺖ که آنها را "نژاد بﺮﮔزيده" ناميده
اسﺖ .اين "نژاد بﺮﮔزيده" در مدارس ابتدائﯽ
اسﺮائيل با ايدئولوژی صهيونيﺴﻢ که هﻢپايه نازيﺴﻢ
اسﺖ پﺮورش مﯽيابد و بهخون فلﺴطينﯽها که
مالﮏ واقعﯽ فلﺴطين هﺴتند تشنه مﯽباشند .بهآنها
در مدارس آموزش مﯽدهند که فلﺴطينﯽها بﯽ-
ارزش هﺴتند و بايد آنها را نابود نمود.
صهيونيﺴﻢ در اسﺮائيل ملتﯽ را نژادپﺮسﺖ و
جنايتکار بار مﯽآورد .نيﺮوهای يهودی متﺮقﯽ که
در مقابل اين سياسﺖ ارتجاعﯽ مقاومﺖ مﯽکنند
بهشدت سﺮکوب مﯽﮔﺮدند .طبيعتا روشن اسﺖ که
نژادپﺮستﯽ تجزيهبﺮدار نيﺴﺖ .يﮏ صهيونيﺴﺖ يا
نژادپﺮسﺖ اسﺖ و يا نيﺴﺖ .ما با "نيمه
نژادپﺮستﯽ" روبﺮو نيﺴتيﻢ .همه آن کﺴانﯽ که
ملﺖ فلﺴطين را تحقيﺮ کﺮده خاکﺮوبههای خود را
به ﺣياط وبﺮ سﺮ آنها فﺮو مﯽريزند و بهراﺣتﯽ
سﺮکشيدن يﮏ ليوان آب ،کودکان فلﺴطينﯽ را به
قتل مﯽرسانند و مورد تعقيب قﺮار نمﯽﮔيﺮند
نژادپﺮستند و آنجا که با اين نژادپﺮستﯽ و توﺣش
قﺮون وسطائﯽ مبارزه نشود ،طبيعﯽ اسﺖ که اين
ايدئولوژی نﻔﺮتانگيز ﮔﺴتﺮش يافته دامن خود
يهوديان را نيز خواهد ﮔﺮفﺖ .تحقيﺮ يهوديان
اتيوپيائﯽ و يا شﺮقﯽ ادامه همان تحقيﺮ و تبعيض
نﺴبﺖ به فلﺴطينيان اسﺖ .رفع تبعيض و
نژادپﺮستﯽ در اسﺮائيل تنها با نابودی صهيونيﺴﻢ
امکان دارد .اين اسﺖ که همه کشورهای منطقه از
جمله ايﺮان ،لبنان ،نوار ﻏزه ،سوريه ،عﺮاق و...
بايد بﺮضد اين منبع تشنج و خﺮابکاری در منطقه،
بﺮای ايجاد صلح و آرامش در خاورميانه متحد
شوند و فلﺴطينﯽ آزاد بهوجود آورند که همه
مذاهب و ملتها در کنار هﻢ با اﺣتﺮام بههﻢ و
نابودی نازيﺴﻢ زندﮔﯽ کنند .يهوديان وارداتﯽ که
دارای تابعيﺖ دوﮔانه نيز هﺴتند بايد بهسﺮزمينهای
مادری خويش بازﮔﺮدند .آنوقﺖ ديگﺮ در اسﺮائيل
به روی دانشآموزان  ...ادامه در صفحه ۶

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است
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تبعيضنژادی گسترده...
فلﺴطينﯽ که به دبﺴتان مﯽروند با ماشينهای
دولتﯽ آتشنشانﯽ نجاسﺖ نمﯽريزند ،زيﺮا
نجاستﯽ بهنام صهيونيﺴﻢ از صﻔحه منطقه
زدوده مﯽشود .بهاميد آنچنان روز.
****

جنگ تجاوزگرانه و...
همه انﺴانهای متﺮقﯽ و صلحجوی جهان با
کمونيﺴﺖها در جهﺖ ﺣﻔظ صلح بود.
کمونيﺴﺖها که خواهان تحقﻖ يﮏ جامعه
بﯽطبقه و فارغ از هﺮﮔونه استثمار انﺴان
از انﺴان ،ستﻢ و ظلﻢ اجتماعﯽاند ،طبيعتا با
جنﮓ که قله توﺣش و انقياد اسﺖ ،نمﯽتوانند
به مبارزه بﺮنخيزند .اما آنان در عين ﺣال
نمﯽتوانند هﻢ ﭼون پاسيﻔيﺴﺖها بپذيﺮند که
جنﮓ تجاوزﮔﺮانه را بهجان بخﺮند و در
قبال آن تﺴليﻢ شوند و يا سکوت نمايند .اين
طبيعﺖ هﺮ ﺣﺮکﺖ و عمل اجتماعﯽ)و ﺣتﯽ
هﺮ موجود زنده( اسﺖ که واکنش خود را
نيز به همﺮاه دارد .واکنش در قبال جنﮓ
تحميلﯽ ،تﺴليﻢ و تبعيﺖ نيﺴﺖ ،بلکه مقاومﺖ
و مبارزه اسﺖ ،ﺣتﯽ اﮔﺮ اين مبارزه به
جنﮓ بﺮ ضد جنﮓ يعنﯽ به جنگﯽ طبقاتﯽ
و يا جنگﯽ ملﯽ و آزادیبخش بيانجامد .تنها
و تنها در اين ﺣالﺖ يعنﯽ دفاع از خويش و
منافع خويش اسﺖ که در نزد کمونيﺴﺖها
جنﮓ تحميلﯽ که بﺮخﻼف ميل آنان صورت
پذيﺮفته ،متاسﻔانه ضﺮوری مﯽﮔﺮدد .در
مبارزه طبقاتﯽ بﺮای سﺮنگونﯽ بورژوازی
نيﺮ کمونيﺴﺖها مبارزه مﺴلحانه را تابع
مبارزه سياسﯽ و نتيجه آن مﯽدانند يعنﯽ
ﭼنانچه مبارزه سياسﯽ به شکﺴﺖ انجاميد و
مبارزه نهائﯽ مﺴلحانه ناﭼار ﮔشﺖ.
ماهيﺖ هﺮجنﮓ را سياستﯽ که پشﺖ آن
نهﻔته اسﺖ و سﺮانجام جنﮓ را تاريخا
ضﺮوری ساخته اسﺖ ،تعيين مﯽکند .ﺣمله
امپﺮياليﺴﺖها به يوﮔﺴﻼوی در سال ١٩٩٩
در واقع در ادامه سياسﺖ تجزيهطلبانه و
تضعيﻒ يوﮔﺴﻼوی متحد و بزرگ انجام
پذيﺮفﺖ .تکهپاره کﺮدن يوﮔﺴﻼوی تنها در
سايه يﮏ جنﮓ امکانپذيﺮ بود .اين جنﮓ با
"هدف" ايجاد "منطقه آرام و صلحجو"
بدون "خشونﺖ و خودکامگﯽ صﺮبها"
آﻏاز ﮔشﺖ و بدين تﺮتيب با اين دروغ،
ﺣاکميﺖ ملﯽ و استقﻼل يوﮔﺴﻼوی مورد
ﺣمله امپﺮياليﺴﺖها قﺮار ﮔﺮفﺖ.
در قﺮن  ١٨و  ١٩بورژوازی تازه نﻔﺲ
اروپا بﺮای سلطه استعماری در قاره آسيا و
جهان
"آئين
تئوری
آفﺮيقا،
وطنﯽ") (Kosmopolitismeرا که بزرﮔانﯽ
ﭼون کانﺖ ،شيلﺮ و ﮔوته با نيﺖ خوب و در
بﺮابﺮ شونيﺴﻢ ﺣاکﻢ در آن زمان مطﺮح مﯽ-
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کﺮدند ،شعار خود قﺮار داد تا مﺮزهای
کشورهای اين مناطﻖ را بﯽاعتبار سازد .در
اوائل سالهای  ٩٠قﺮن ﮔذشته بﺮ اساس
جهانﯽ شدن سﺮمايه و توليد و ﮔلوباليزه
شدن جهان و تحﺖ شﺮايط تازه فﺮوپاشﯽ
سيﺴتﻢ جهانﯽ سوسيال امپﺮياليﺴتﯽ که
آمﺮيکا خود را قدرت بﻼمنازع تشخيص
داد؛ اين بار تحﺖ لوای ضﺮورت تاريخﯽ و
ايجاد بازار واﺣد جهانﯽ ،مﺮزهای کشورها
دﮔﺮ باره نامعتبﺮ اعﻼم ﮔشﺖ و جالب آنکه
درسﺖ آن مﺮزهائﯽ ضﺮورت ﺣﻔظ خود را
از دسﺖ دادند که منافع عمومﯽ امپﺮياليﺴﺖ-
ها آن را ايجاب مﯽکﺮد" .نظﻢ نوين جهانﯽ"
قطبﯽ امپﺮياليﺴتﯽ ،جانشين
يعنﯽ جهان يﮏ
ِ
جهان دو قطبﯽ سﺮمايهداری و سوسياليﺴتﯽ
سابﻖ)و يا بلوک شﺮق( بود .ژنﺮال کﻼوس
ناومان) (Klaus Naumannرئيﺲ کميﺴيون
نظامﯽ ناتو در زمان جنﮓ ١٩٩١
يوﮔﺴﻼوی در مصاﺣبهای با مخبﺮ روزنامه
) (Sternدر جواب اين سئوال که آيا بدين
تﺮتيب ناتو ﺣﻖ دارد به کﺮه شمالﯽ نيز ﺣمله
کند؟ مﯽﮔويد" :نه ،ولﯽ ما مﯽبايﺴتﯽ
سياسﺖمداران خود را در بﺮابﺮ اين سئوال
قﺮار دهيﻢ :مﺮزهای تعهدات ما کداميناند؟
ما در دنيائﯽ زندﮔﯽ مﯽکنيﻢ که نظﻢ و
سازمانﯽ ندارد .تمام کوششهائﯽ که پﺲ از
جنﮓ سﺮد بﺮای ايجاد يﮏ نظﻢ نوين انجام
پذيﺮفﺖ ،با شکﺴﺖ روبﺮو ﮔشتند .ولﯽ
مﺮزهای ملﯽ با مﺮور زمان بﯽمحتوی
شدهاند .يﮏ دولﺖ در زمان کنونﯽ ما نمﯽ-
تواند با خلﻖ خود هﺮﭼه مﯽخواهد انجام
دهد .ما اﺣتياج به ﭼيزی همانند يﮏ
استﺮاتژی جهانﯽ بﺮای جلوﮔيﺮی از
کشمکشها داريﻢ که قادر باشد تجاوزات
بارز بهﺣقوق بشﺮ را جلوﮔيﺮد" .ﮔﻔتهی
"طلﻼئﯽ" ژنﺮال نائومان را بايد در قابﯽ
بﺮای تماشای نﺴلهای آينده ﮔذاشﺖ .اين
نظﺮيه که بيانگﺮ رابطه کشورهای
امپﺮياليﺴتﯽ با کشورهای ضعيﻒ – و با
همه دنيا – )بخوان "نظﻢ نوين"( اسﺖ،
عصاره همه سياستﯽ اسﺖ که از سالهای
 ١٩٩٠تا کنون صحنه جهان را مشعشع و
واقعا طﻼئﯽ کﺮده اسﺖ .سياستﯽ
تجاوزﮔﺮانه ،سلطهجو و با ُمهﺮ روشن
کلنياليﺴﻢ و اين بار در لباس مدرن
امپﺮياليﺴﻢ ﮔلوباليزه شده .امپﺮياليﺴمﯽ که
بوی نﻔﺖ و پول او را از خود بيخود کﺮده و
تبديل به بزرﮔتﺮين نيﺮوی وﺣشﯽ و ضد
تمدن بشﺮی در تاريﺦ تمدن کنونﯽ انﺴانها
شده اسﺖ .و جالب آنکه همين امپﺮياليﺴﻢ
آمﺮيکا که در راس تهاجﻢ جهانﯽ سﺮمايه و
توپ و تانﮏ قﺮار دارد ،کمﯽ پﺲ از دو

صﻔحه ۶

سال از تجاوز به يوﮔﺴﻼوی به يﮏ بار دو
بﺮج بزرگ نيويورک را مورد ﺣمله بن
ﻻدن کوهنشين مﯽبينيد)به نازم به اين ﭼشﻢ
دوربين!( اين بار مﺮزهای اياﻻت متحده آن
ﭼنان مقدس مﯽشوند)بﺮخﻼف مﺮزهای
يوﮔﺴﻼوی ،افﻐانﺴتان ،عﺮاق ،ليبﯽ ،سوريه
و (...که بﺮای انتقام – توجه کنيد انتقام و
نهجلوﮔيﺮی از ﺣمله – هل من مبارز  -مﯽ-
طلبد و دنيا را تحﺖ عنوان مبارزه با
"تﺮوريﺴﻢ اسﻼمﯽ" بهخاک و خون مﯽ-
کشاند .دل ما بﺮای آن مﺮدمان خوشباوری
مﯽسوزد که قﺮبانﯽ اينﮔونه عوامفﺮيبﯽها و
دروغها ﮔشتهاند و در دام اين بزرﮔتﺮين
دروﻏگوی تاريﺦ يعنﯽ امپﺮياليﺴﻢ و بهويژه
امپﺮياليﺴﻢ آمﺮيکا افتادهاند .و هﻢ اکنون
ادامه همان سياسﺖ در سوريه و يمن پياده
مﯽشود .واقعيﺖ آن اسﺖ که ﮔلوباليزه شدن
جهان نافﯽ استقﻼل ملﯽ نيﺴﺖ .مقتدرتﺮين
جوامع سﺮمايهداری اروپا ،اتحاديه اروپا را
تشکيل دادهاند و مﯽبينيﻢ که هﻢ ﭼنان بﺮ سﺮ
استقﻼل ملﯽ پافشاری مﯽشود و مﺴايل ملﯽ
هنوز ﺣل نگشتهاند .بﺮعکﺲ يﮏ ﮔﺮايش –
اﮔﺮ ﭼه هﻢ موقتﯽ – بهسوی عقب ديده مﯽ-
شود .ﭼﺮا ايﺮان و يا ليبﯽ بخﺖ بﺮﮔشته و يا
سوريه بﯽپناه و عاجز و  ...بايد استقﻼل
ملﯽ و ﺣاکميﺖ خود را فدای منافع ديگﺮان
سازند؟ سﺮنوشﺖ هﺮ کشوری را علﯽ-
القاعده و طبﻖ قوانين بينالمللﯽ خود آن ملﺖ
رقﻢ مﯽزند .ﺣاکميتﯽ که نه بﺮ اساس منافع
امپﺮياليﺴﺖها بلکه بﺮپايه منافع ملﯽ تصميﻢ
مﯽﮔيﺮد ،ضامن ﺣﻔظ استقﻼل سياسﯽ آن
کشور اسﺖ و اﮔﺮ شيوه ﺣکومتﯽ آن مورد
پﺴند امپﺮياليﺴﺖها نيﺴﺖ)همانند تمام
کشورهای سوسياليﺴتﯽ سابﻖ و ﺣتﯽ اکنون
کﺮه شمالﯽ ،کوبا و ونزوئﻼ و (...و يا
بخشﯽ از مﺮدم را مجاب نمﯽکند ،و يا با
سﺮکوب مخالﻔين و اتخاذ شيوه زور و
خودکامگﯽ ايجاد نارضايتﯽ مﯽکند ،باز هﻢ
مﺮبوط به خود آن کشور و مﺮدم آن اسﺖ.
اينکه در دوران تهاجﻢ امپﺮياليﺴﻢ تضادهای
درون خلقﯽ کدامند و با ﭼه شيوهای بايد در
مبارزه در بﺮخورد به آنها رفتار نمود و يا
اينکه در دوران رفع تجاوز و تحﺮيﻢ
امپﺮياليﺴتﯽ و تﻐييﺮ تضادهای آشتﯽپذيﺮ به
تضادهای آشتﯽ ناپذيﺮ با استبداد ﺣاکﻢ
ﭼگونه بايد رفتار کﺮد فقط و فقط به عهده
خود مﺮدم اسﺖ که ﭼگونه نظام خودکامه
کنونﯽ را سﺮنگون کﺮده و ﺣاکميﺖ نوين را
جانشين کهنه سازند.
جنﮓهای تحميلﯽ و تجاوزﮔﺮانه
امپﺮياليﺴﺖها به کشورهايﯽ که دارای ..
ادامه در صفحه ٧

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاك فلسطين ،عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و
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يمن را بی قيد و ﺷرط ترك كنند.
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جنگ تجاوزگرانه و...
ﺣکومﺖ مﺴتبداند و تصﺮف آن
ممالﮏ)همانند عﺮاق و يا ليبﯽ( مﺮدم آن
سامان را بﯽسامان مﯽکند .آنان را بيهوده
به جان هﻢ انداخته تشنج اجتماعﯽ و سياسﯽ
بوجود مﯽآورد و تضادهای آن جوامع را
شديد کﺮده بهسوی بحﺮان مﯽکشاند.
جايگزين اسد يا قذافﯽ و يا جمهوری
اسﻼمﯽ با رژيمﯽ که عامل اجﺮای بﺮنامهها
و سياسﺖهای امپﺮياليﺴﻢ بوده اﮔﺮ ﭼه با
تظاهﺮ بهدموکﺮاسﯽ)نمونه افﻐانﺴتان و
عﺮاق را داريﻢ( ،تکامل جامعه به جلو
نيﺴﺖ ،بﺮﮔشﺖ بهعقب و افتادن در تار و
پود وابﺴتگﯽ اسﺖ .تکامل جامعه در اينجا
يعنﯽ جانشين يﮏ ﺣکومﺖ مﺮدمﯽ مﺴتقل،
بﺮجای آن ﺣکومﺖ مﺴتبد و فاسد اسﺖ.
خودکامگﯽ قذافﯽ
تکامل يعنﯽ نﻔﯽ استبداد و
ِ
در ليبﯽ ،يعنﯽ نﻔﯽ جمهوری اسﻼمﯽ در
ايﺮان ،ولﯽ ﺣﻔظ آن عامل مثبﺖ استقﻼل-
طلبانه در هﺮ دوی آنها و نه نﻔﯽ نيهيليﺴتﯽ
و تبﺮیجوئﯽ خﺮدهبورژوائﯽ.
جای تاسﻒ اسﺖ که مﯽبينيﻢ در کنار
جﺮيانهای جوشيده از درون ﺣﺮکتهای
مﺴلحانه ﭼﺮيکﯽ سابقا ضدامپﺮياليﺴتﯽ،
بخش وسيعﯽ از باقﯽ مانده اندک ملّيون
ايﺮان در خارج از کشور که علﯽالقاعده
مﯽبايﺴتﯽ از استقﻼل کشورها دفاع کند ،اين
استﺮاتژی ﺣمله جهانﯽ امپﺮياليﺴﻢ به
کشورهای کوﭼﮏ را به قصد مهار کﺮدن
جنبشهای مﺮدمﯽ آن)در مصﺮ بﺮکناری
ﺣﺴنﯽ مبارک به دسﺖ آمﺮيکا و جانشين
يﮏ نوکﺮ جديد به جای آن( مثبﺖ ارزيابﯽ
کﺮده و ﺣتﯽ با نامه به اوباما از "هﻢراهﯽ و
هﻢدردی" او با ملﺖ ايﺮان اظهار رضايﺖ و
خشنودی کﺮدهاند .آنها "دخالﺖ نظامﯽ" در
ايﺮان را که البته خﺮيداری ندارد ،مﺮدود
مﯽشمارند و بدين سان ﻏيﺮمﺴتقيﻢ دخالﺖ
سياسﯽ را مجاز مﯽدانند .بهنظﺮ مﯽآيد که
دوران مليون و ملﯽﮔﺮائﯽ به پايان رسيده
اسﺖ .شايد آنان دورنمای موجوديﺖ طبقاتﯽ
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خويش را در اين بازار آشﻔته جهانﯽ نه در
ايﺮان و بازار ملﯽ آن بلکه در پيوستن به
بازار جهانﯽ سﺮمايه مﯽبينند .اﮔﺮ ﭼنين
اسﺖ بايد پاسﺦ ﮔويند که ﭼﺮا بورژوازی
آمﺮيکای
کشورهای
از
بﺴياری
ﻻتين)ونزوئﻼ ،بوليوی و (...زيﺮ سلطه
آمﺮيکا نمﯽروند و ديگﺮان نيز در ﺣال
ﮔﺴﺴتن از يوغ امپﺮياليﺴﻢاند؟ آيا سوای
پيوستن به امپﺮياليﺴﻢ و پشتيبانﯽ از بﺮنامه-
های سياسﯽ و اقتصادی او راه مقاومﺖ و
ايجاد بازارهای خودی و يا منطقهای بﺮای
توليد سﺮمايهداری در کشورهای ضعيﻒ-
عليﺮﻏﻢ وجود ﮔلوباليزاسيون و يا ﺣتﯽ
استﻔاده محدود از آن -وجود ندارد؟ نمونه-
های بﺴياری در تائيد آن اسﺖ که تنها راه
بورژوازی کشورهای ضعيﻒ ،تبعيﺖ از
امپﺮياليﺴﻢ جهانﯽ ،پيوستن به آن و وابﺴتگﯽ
به سياسﺖهای اقتصادی -سياسﯽ او نيﺴﺖ.
بﺮخﯽ از نمايندﮔان بورژوازی ملﯽ ﻏيﺮ
مذهبﯽ ايﺮان در خارج از کشور در هدف
خطکشﯽ با بورژوازی مذهبﯽ ﺣاکﻢ و
مبارزه با جمهوری اسﻼمﯽ تا آنجا پيش
مﯽروند که بهنظﺮ مﯽآيد در راه آنند که
رسالﺖ خود را به عنوان نيﺮوهای ملﯽ و
مﺴتقل و خط فاصل کشيدن با امپﺮياليﺴﻢ به
دسﺖ فﺮاموشﯽ سپارند .سوای ﺣاکميﺖ
ارتجاعﯽ و مذهبﯽ بورژوازی در جمهوری
سﺮمايهداری اسﻼمﯽ ايﺮان ،تنها نيﺮوئﯽ که
به معنای واقعﯽ ،همواره هواخواه استقﻼل
ايﺮان بوده و هﺴﺖ و از آن با هﺮ ﭼه دارد،
ﺣتﯽ ﭼنﮓ و دندان خويش ﺣﻔاظﺖ مﯽکند،
کمونيﺴﺖهای ايﺮاناند .از سوی ديگﺮ اين
امﺮ هﺮﮔز نبايد آنان را خشنود ساخته و
سبب باليدن به خود ﮔﺮدد .در يﮏ سنگﺮ
تنها ماندن ،همواره با مصائب و دشواری
همﺮاه اسﺖ ،ﺣتﯽ اﮔﺮ تودههای وسيعﯽ
پشتيبان آنان ﮔﺮدند .در مبارزه با امپﺮياليﺴﻢ
و ﺣﻔظ استقﻼل ملﯽ ،کمونيﺴﺖها به متحدين
طبقاتﯽ و ملﯽ اﺣتياج دارند تا مبادا در يﮏ
مبارزه نامتعادل قوای خود را از دسﺖ

بدهند .در اين راه بايد ﺣزب ما بهکوشد
وسيعتﺮين جبهه ممکن ضد جنﮓ و تحﺮيﻢ
را بﺮای ايجاد صلح و اﺣتﺮام به ﺣقوق ملتها
ايجاد کند.
به نظﺮ ما عامل مهمﯽ که کار ما را تﺴهيل
مﯽکند تشديد تضاد خلقهای جهان بﺮ ضد
امپﺮياليﺴﻢ در شکل هجوم نئوليبﺮالﯽ آنها
بﺮای ﻏارت جهان و نﻔﯽ ﺣقوق ملتهاسﺖ.
سياسﺖ جهانﯽ شدن سﺮمايه و نظﻢ نوين
سﺮمايهداری يعنﯽ شکﺴتن مﺮزهای ملﯽ
کشورهای سه قاره و هجوم وﺣشيانه به
داخل آنها بﺮای قتل و ﻏارت فﺮاوان اسﺖ.
مقاومﺖ خلقهای جهان و دولﯽ که آمادﮔﯽ
ﭼنين مقاومتﯽ دارند وضعيﺖ جديدی در
جهان کنونﯽ ايجاد مﯽکند که در تقويﺖ
مبارزه مﺮدم جهان بﺮضد امپﺮياليﺴﻢ اسﺖ.
ﮔلوباليزه کﺮدن سﺮمايهداری جهانﯽ رشد
مقاومﺖ خلقها را بوجود آورده که پﺮﭼﻢ
ﺣمايﺖ از ﺣقوق و ﺣاکميﺖ ملﯽ خويش را
بهدسﺖ ﮔﺮفتهاند .اين تحوﻻت مبارزات
مﺮدم ما را بﺮای نيل به ايﺮانﯽ مﺴتقل و
دموکﺮاتيﮏ تﺴهيل مﯽکنند.
****
به توفان در تلگرام خوش آمديد

نه به تحريم ،نه به جنگ و نه به
تجاوز و مداخله در امور داخلی
کشورها .تعيين سرنوﺷت هر خلقی
تنها به دست خودش ميسر است
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تبعيضنژادی گسترده در
اسرائيل "دموکرات"
اين تنها فلﺴطينﯽها نيﺴتند که در معﺮض
تبعيض دينﯽ تا سﺮ ﺣدّ نﺴل ُکشﯽ
قﺮارﮔﺮفتهاند ،يهوديان ﻏﺮبﯽ )اَشکنازی(
که خود را بﺮتﺮ از يهوديان شﺮقﯽ
) ِسﻔاردی( يا )سﻔارادی( مﯽدانند ،نوعﯽ
تبعيض دينﯽ و شايد هﻢ نژادی بﺮای آنها
قائلاند .اکنون قدرت اصلﯽ در رژيﻢ
صهيونيﺴتﯽ در اختيار »اَشکنازی«ها قﺮار
دارد و » ِسﻔارادی«ها از منزلﺖ اجتماعﯽ
پﺴﺖتﺮی بﺮخوردارندِ» .سﻔارادی«ها تﺴلط
آئين »اَشکنازی« بﺮ اسﺮائيل را نمﯽپذيﺮند
و آنﺮا موجب بندﮔﯽ خود مﯽدانند و مايلند
از يوغ آن رها شوند.
»اَشکنازی«ها که امﺮوز ﺣکومﺖ
»دموکﺮاتيﮏتﺮين ﺣکومﺖ خاورميانه«!!
را قبضه کﺮدهاند ،ﺣکومﺖ دينﯽ را
»وجوب استمﺮار تﺴلط آئين خويش« معنﯽ
مﯽکنند ،در ﺣالﯽ که » ِسﻔارادی«ها با آن
شديدا ً مخالﻒاند و بﺮ اين اعتقادند که »يهود
بايد به دين خود بهپﺮدازد و کاری به تشکيل
ﺣکومﺖ نداشته باشد« .و از اين منظﺮ
معتقدند که »اَشکنازی«...ادامه در صفحه ٥
نشانﯽ پﺴﺖ الکتﺮونيکﯽ

صﻔحه ٨

در جائﯽ آمده اسﺖ که اولين قﺮبانﯽ هﺮ تجاوز ﺣقيقﺖ اسﺖ و اين ﭼه زيبا و به جاسﺖ .همه
تجاوزﮔﺮان و جنﮓافﺮوزان در واقع بهخاطﺮ توسعه منافع اقتصادی و استﺮاتژيﮏ خويش و
به بنبﺴﺖ رسيدن سياسﺖهايشان در اين زمينه ناﭼارند که بهجنﮓ بهمثابه آخﺮين سﻼح
دسﺖ يازند .اما همواره اين جنﮓها بﺮای بﺴيج مﺮدم و جلب آنان به سوی خويش ،اهداف
ﻏيﺮجنگﯽ و ﺣتﯽ انﺴانﯽ را بهانه ساختهاند .بهعبارت سادهتﺮ دروغ تحويل "خلﻖﷲ" مﯽ-
دهند تا جنﮓ بﺮافﺮوزند .ﮔاهﯽ ضﺮورت مبارزه بﺮعليه توﺣش و جلوﮔيﺮی از اين خطﺮ
مطﺮح بوده اسﺖ .مثﻼ يورش وﺣشيانه اروپا به سﺮزمين سﺮخپوستان پﺲ از کشﻒ قاره
آمﺮيکا و کشتار "وﺣشيان سﺮخپوسﺖ" و يا نابودی مﺮدمان بومﯽ استﺮاليا و زلندنو و ﮔاهﯽ
دروغهائﯽ از قبيل "ﺣمله دشمن بهما" همانند شﺮوع جنﮓ ويتنام) مبنﯽ بﺮاينکه ﮔويا ويتنام
شمالﯽ ناو جنگﯽ آمﺮيکا را در خليج تونکن در ماه اوت ١٩۶۴مورد ﺣمله قﺮار داده که
روشن شد دروغ محض بود( و يا جنﮓ بوش در عﺮاق صدام ﺣﺴين و بهخاک و خون
کشاندن اين مملکﺖ و مﺮدم آن تحﺖ لوای "ﺣمله به آمﺮيکا و آن دو بﺮج عظيﻢ نيويورک".
ﺣمله بهيوﮔﺴﻼوی بﺮای "جلوﮔيﺮی از کشتار مﺮدم" از سوی ﺣاکمين صورت پذيﺮفﺖ و
اکنون در ليبﯽ ،سوريه و يمن نيز شاهد جنﮓ تجاوزکارانهای هﺴتيﻢ که زيﺮ پﺮﭼﻢ انﺴانيﺖ و
ﺣﻔظ جان مﺮدم ﻏيﺮنظامﯽ عملﯽ مﯽﮔﺮدد .جنﮓ ﻏارتگﺮانه و تجاوزکارانه همواره به
پوشش "بشﺮدوستانه" بﺮای فﺮيب افکار عمومﯽ نياز دارد.
جنﮓ پديدهای اسﺖ اجتماعﯽ و تاريخﯽ .در دوران جوامع بﯽطبقه اوليه انﺴانﯽ نيز جنﮓ
بين انﺴانها وجود داشﺖ .اين ﮔونه جنﮓها جنبه تصادفﯽ و بﯽبﺮنامه داشتند .به اين دليل که
از خصلﺖ و ضﺮورت درونﯽ آن جوامع بﺮنمﯽخاستند .ورود ﮔﺮوهﯽ از طوايﻒ بهعﺮصه
جﻐﺮافيائﯽ طايﻔه ديگﺮ يا به خاطﺮ ﮔﺮسنگﯽ ،يا ﮔﺮيز از ﺣيوانات وﺣشﯽ و عوارض ديگﺮ
ِ
طبيعﯽ بود و يا تصادفا بﺮ اثﺮ اشتباه در مﺴيﺮ کوچ و راهپيمائﯽ بهوقوع مﯽپيوسﺖ .با آﻏاز
تقﺴيﻢ کار در اين جوامع و نضج ﮔﺮفتن اشکال اوليه توليد از طﺮيﻖ به کار ﮔماردن ﺣيوانات
و سپﺲ استثمار انﺴان از انﺴان ،آن عنصﺮهای ابتدائﯽ جنﮓ بين انﺴانها در جوامع اوليه
از ﺣالﺖ تصادفﯽ به صورت بﺮنامه و نقشه و با هدف و در انطباق کامل با ضﺮورت ﺣﻔظ
منافع آن بخشﯽ از انﺴانها درآمد که قدرت اوليه اقتصادی ،سياسﯽ را بهصورت دولﺖهای
ابتدائﯽ بهدسﺖ آورده بودند .بدين سان اسﺖ که ما با جنﮓهای تجاوزﮔﺮانه روبﺮو مﯽشويﻢ.
جنﮓهائﯽ که بيانگﺮ واقعيﺖ دنيای طبقاتﯽ ما و بخش جدا ناپذيﺮ آن هﺴتند .و اين تا زمانﯽ
که جامعه طبقاتﯽ وجود داشته باشد ،همزاد آن اسﺖ.
در بﺮابﺮ اين جنﮓها مقاومﺖ و مبارزه آن انﺴانها و طبقاتﯽ را مﯽبينيﻢ که جنﮓ طبقات
ﺣاکمه را بهجنﮓ بﺮعليه آنان تبديل کﺮده و به عنوان آخﺮين سﻼح بﺮای رهائﯽ خويش
متوسل بدان ﮔشتهاند .جنﮓ طبقاتﯽ بﺮدﮔان عليه بﺮدهداران و يا پﺮولتاريا عليه بورژوازی و
يا جنﮓهای رهائﯽبخش بﺮای آزادی يﮏ کشور از قيد ﺣاکميﺖ کشوری بيگانه از همين
نوع تبديل جنﮓ تجاوزﮔﺮانه به جنﮓ دفاعﯽاند.
آنچه در هﺮ دوی اين نوع جنﮓهای ماهيتا متضاد يکﺴان اسﺖ ،صﺮف خود جنﮓ و
خﺮابﯽهای ناشﯽ از آن اسﺖ .واقعيﺖ اسﻔناک از بين رفتن نيﺮوی انﺴانﯽ و خﺮابﯽ و ويﺮانﯽ
نتيجه زﺣمات آنان اسﺖ .جنﮓ بين انﺴانها پديده منﻔﯽ و از لحاظ اخﻼقﯽ و اجتماعﯽ مورد
تائيد هيچ انﺴان آزادیخواه و به مﺮاتب اولﯽ کمونيﺴتﯽ نيﺴﺖ .جنبش جهانﯽ کمونيﺴتﯽ در
زمان رفيﻖ استالين ،دفاع از صلح جهانﯽ و مبارزه با جنﮓافﺮوزی و جنﮓطلبﯽ را
...ادامه در صفحه ۶
سﺮلوﺣه بﺮنامه خود داشﺖ .کبوتﺮ سﻔيد مظهﺮ همبﺴتگﯽ
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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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