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ﺧلق ُکرد با رهبری
ﺧائن به کدام سمت
میرود؟

حل مسئﻠه ُکردها در سوريه در دوران
امپرياليسم را نبايد امری مجﺰا و منفرد
از کل سياست راهبردی امپرياليسم
مورد توجه قرار داد .برعکس بايد اين
پديده را بطور مشخص به منﺰله بخشی
از کل مبارزه انقﻼبی ضد امپرياليستی
در متن رشد تضادهای موجود در جهان
و جبهه مبارزه انقﻼب با ضد انقﻼب
جهانی بررسی کرد .ناسيونال شونيسم
و نادانی سياسی و کوتهنظری رهبران
ُکرد در امر تجربه اندوزی از دهها
موارد مشابه ،کار را به آنجا کشانده
است که ُکردها متاسفانه بهپاس اين
نادانی همواره آلت دست ارتجاع و
امپرياليسم و مامور تخريب در مبارزه
مشترک انقﻼبی خﻠقهای منطقه قرار
گرفتهاند .ناسيونال شونيسم تا بدان حدی
در ميان آنها ريشه میدواند که کردهای
سوريه که بخش قابل توجهی از آنان به
عنوان پناهآوران و گريختگان از دست
قتل عام اتاتورک به سوريه روی آورده
و خواستار حمايت از خود شدهاند ،حال
با گذشت زمان ادعای مالکيت خاک
سوريه را پيدا کردهاند .١دولت سوريه
که نخست آنها را به عنوان مهمان و
موقتا پذيرفته بود ،از دادن ورقه هويت
به آنها که متعﻠق به کردستان ترکيه
بودند به عنوان شهروندان سوريه،
خودداری میکرد که اين خودداری در
اثر گذر زمان به يک معضل اجتماعی
بدل شد .فرزندان آنان فاقد ورقه هويت
بوده و نمیتوانستند تحصيل کنند و از
مﺰايای خدمات...ادامه در صفحه ٢

دفاع از حق حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور سوريه يک
اقدام ضدامپرياليستی و ضد صهيونيستی است
نمايندگان پارلمان اروپا بر ضد تجاوز ترکيه به کشور مستقل سوريه که تحت عنوان "سرچشمه
ﺻﻠﺢ" ﺻورت گرفته معترض بودند .مرکﺰ سخنان آنان نه دفاع از حق حاکميت مﻠی و تماميت
ارضی سوريه ،بﻠکه دفاع از کردها و اعتراض به خيانت به آنان بود .آنها پيشنهاد میکردند خود
اروپائیها به جای آمريکائیها وارد ميدان شوند و به اردوغان دهنه زنند .تا توانستند به اردوغان
توهين کردند.
همه همدستان آمريکا به ترکيه حمﻠه میکنند در حاليکه ترکيه هيچ اقدام جديدی نکرده است که
مورد نفرت باشد ،جﺰ اينکه سياست سابق خود را که تجاوز به سوريه ،نقض حق حاکميت مﻠی و
تماميت ارضی اين کشور بود را ادامه میدهد .آنها در شمال سوريه يک بخش اشغالی دائمی
ترکمنها را ايجاد کردهاند .ترکيه داعش را که از اروپا تحويل میگرفت نامشان را در مرزهای
خود ثبت میکرد و با سازماندهی تروريستهای اسﻼمی به مرز سوريه میبرد و در آنجا به عمال
خود تحويل میداد .بر اساس ادعاهای اروپائیها تا کنون  ۶٠هﺰار نفر غير سوری از ممالک
اروپائی و خارجی به سوريه رفتهاند و در کنار آن "ارتش آزاد سوريه" اختراع شده که  ٨سال بر
ضد ارتش سوريه جنگيده و اين کشور را با تيغ ترور به خون کشيده است .اين چند ده هﺰار نفر
هر ماهه حقوق دريافت میکردهاند .خدمات درمانی در اختيار آنها بود يا در داخل سوريه در
مناطق اشغالی و در موارد وخيمتر در ترکيه و اسرائيل درمان میشدند .آشپﺰخانههای سيار در
اختيار آنها بود بنﺰين و وسايل نقل و انتقال و قطعات يدکی به موقع به دست آنها میرسيد آنها زن
پُستی تحت عنوان "جهاد نکاح" دريافت میکردند .اسﻠحه مرتب به دست آنها میرسيد و گﻠولههای
آنها تمامی نداشت .در زير شهرها با وسايل مدرن تونل میساختند که سيمان مود نياز آن توسط
يک کارخانه فرانسوی در داخل خاک سوريه توليد میشد .تمام ناتو به انضمام اسرائيل ،عربستان
سعودی ،قطر بطور مستقيم و ممالکی نظير مصر و امارات متحده عربی و بحرين به ﺻورت
ترور داعش که با ياری
غير مستقيم در اين شبکه ترور و تقويت آنها دست داشتند .اين شبکه
ِ
آمريکا تسﻠط ماهرانهای به شبکه مجازی داشت و تصاوير منﺰجر کننده خود را به ﺻورت ويدئو
و به ﺻورت تبﻠيغاتی و تهييجی ،وسيعا پخش میکرد ،از تعقيب مصون بود و کسی جﻠوی آنها را
نمیگرفت .ماهوارههای آمريکا و هواپيماهای آواکس ناتو کنترل میکردند تاحکومت قانونی بشار
اسد را سرنگون کنند .آنها نخست با بهار عربی تﻼش کردند با اعﺰام تک تيرانداز به سوريه و
تقويت اسﻼميستها ،آنها را برضد ديکتاتوری بشار اسد و شيعيان و خانواده شيعه آنها که بر سنیها
تسﻠط دارد بشورانند .همه تبﻠيغات رسانههای گروهی غرب در تائيد اين مسئﻠه بود که يک خانواده
شيعه به يک کشور سنی به عنوان اليگارشی مالی حکومت میکند و مردم بر ضد آنها قيام کرده-
اند .در آغاز کار ،به نمايشات مسالمت آميﺰ اجازه برگﺰاری داده شد .ولی وقتی به سمت نظاميان
و ماموران نظم تيراندازی گشت و بمبگذاری گرديد ،ارتش سوريه به سرکوب تروريستها متوسل
شد .خﻠق سوريه فورا مسايل را درک کرد .بخش سالم اپوزيسيون در دفاع از منافع ميهنش سوريه
به حمايت از بشار اسد پرداخت و تروريستها و عمال خريده شده ،به اپوزيسيون تروريست
پيوستند و در ميان مردم سوريه منفرد شدند .امپرياليسم که تصور میکرد در عرض يک هفته
کار اسد را میسازد با هوچی بازی "حقوق بشر" و "دموکراسی" با پرتاب بمب شيميائی و کشتار
مردم عادی و پرونده سازی نتوانست اراده مﻠت سوريه را برهم زند .خﻠق سوريه در درجه اول
تصميم به مقاومت گرفت .پشتيبانی لبنان و ايران و سرانجام روسيه آنهم پس از مقاومت مردم
سوريه که به ميدان آمدند و در مقابل ارتش متجاوز خارجی جنگيدند ،نقش مهمی در اين پيروزی
ايفاء کرد .امروز شکست تجاوزکاران ناتو روشن است .آنها حتی داعش را با رضايت کردهای
عراق به سوی بغداد گسيل داشتند تا به مقاﺻد بعدی خود برسند ولی شکست آنها ديگر روشن بود.
سوريه را از اتحاديه کشورهای عربی اخراج کردند .در حاليکه دولت سوريه بر مسند قدرت
نشسته بود ،در حاليکه اکثر ممالک دنيا کشور سوريه را به رسميت میشناختند ،عﻠيرغم اينکه
نماينده رسمی دولت سوريه در سازمان مﻠل نشسته بود و دسيسههای امپرياليستها را فاش میکرد،
رسانههای غربی سخنان وی را نقل نمیکردند و تحريم اخبار ايجاد کرده و دروغپراکنی را مجاز
شمرده بودند .با پافشاری مردم سوريه ،ايران ،لبنان و روسيه ،دسيسه امپرياليسم در سوريه نقش
بر آب شد و ادامه و کنترل وضع موجود ديگر مقدور نبود .حتی ورود غير قانونی سربازان
آمريکائی و نقض حق حاکميت مﻠی و تماميت ارضی سوريه نيﺰ نتوانست تاثيری در پيروزی اين
سياست تجاوزکارانه ايجاد کند .غرب در سوريه شکست خورد .شکست غرب و برهم زدن تعادل
منطقه وضعيتی را ايجاد کرده که محيط سياسی آسيب پذيری را در ترکيه آفريده است .تثبيت
...ادامه در صفحه ٣
سوريه به ضرر اسرائيل و به نفع
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ﺧلق کرد با رهبری ﺧائن...
دولتی برخوردار گردند .بر اين اساس ،از
پناهندگان کرد مهاجر از ترکيه و ساکن سوريه
خواست که هويت سوری را بپذيرند و در
سوريه ساکن شوند .و آنها نيﺰ پذيرفتند .حال
حساب کردهای سنتی ساکن سوريه را با اين
کردهای مهمان از راه رسيده که اکنون در
واقع اتباع سوريه هستند ،يکی کردن ،جعل
تاريخ پيدايش کردها در سوريه بوده و ماهيت
ناسيونال شونيستی اين حرکت تجﺰيهطﻠبانه را
نشان میدهد.
وقتی تجاوز امپرياليسم و عمالش در منطقه
برای نقض حق حاکميت مﻠی و تماميت ارضی
سوريه برای "بنای خاورميانه بﺰرگ" آغاز
شد و  ۶٠هﺰار نفر داعشی را از سراسر جهان
برای تجﺰيه سوريه اعﺰام کردند ،به تدريج
آشکار شد که برخﻼف رنگ جﻼی
دموکراتيک و ضد امپرياليستی مقاومت اوليه،
کردهای سوريه در زير نقاب "کوبانه")عين
العرب( ،آنها دانسته يا نادانسته به بازيگری در
دست امپرياليسم آمريکا بدل شدند .بر اساس
مدارکی که منتشر شدهاند ،آقای اوباما رئيس
جمهور وقت آمريکا ،برای مقابﻠه با اِعمال نفوذ
فرانسویها در سوريه که در پی بهرهبرداری
و نفوذ تاريخی استعماری خويش بودند ،به
فرانسوا هوﻻن رئيس جمهور وقت فرانسه
چنان فشاری وارد کرد که وی ناچار شد تنها با
هيات نمايندگی کردهای حامی آمريکا مشهور
به "کوبانه" مﻼقات کند که در  ١٧مارس سال
 ،٢٠١۶يعنی سالها بعد از تجاوز امپرياليستها
به سوريه تشکيل شده بودند و هدفشان نه
مبارزه با داعش و نه مبارزه برای حفظ
تماميت ارضی و حق حاکميت مﻠی سوريه بود.
آنها تنها میخواستند بخش کردستان سوريه و
يا آن بخشهائی از خاک سوريه را که متعﻠق به
خود قﻠمداد میکردند و میکنند که در واقع
عربنشين و يا آسورینشين و ترکنشين ١بود
 - ١در رقابت با ترکيه در بعد از جنگ اول
جهانی ،دولت فرانسه به پشتيبانی از "حﺰب
خويبون" و قيام شيخ سعيد پيران در سال  ١٩٢۵بر
ضد دولت ترکيه پرداخت و اين باعث شد که سوريه
به مأمن و پناهگاه کردهای فراری از ترکيه بدل
شود .سرزمين اﺻﻠی بخشی از کردهای ساکن
سوريه در ترکيه است و نه در سوريه.
 -٢بی بی سی تحت عنوان'" :روژاوا'؛ همه آنچه
بايد بدانيم" به تاريخ  ١٨اکتبر  ٢٠١٩ميﻼدی برابر
 ٢۶مهر  ١٣٩٨شمسی اطﻼع داد:
"اين سه منطقه فدرال بعدها در شکل مديريتی آنجا
به عنوان "کانتون" شناخته شد و تبديل به شش
کانتون حسکه ،قامشﻠو ،تل ابيض )گری سپی( و
عفرين ،کوبانی و شهبا شد.
بسياری از ساکنان اين مناطق ُکرد نيستند و حتی
کردها در آن اکثريت را ندارند اما سيستم اداره
شورايی اين مناطق بر مبنای شيوهای است که ابتدا
در مناطق "روژآوا" ايجاد شد.".

توفان ارگان مرکﺰی حﺰب کار ايران

را از تجاوز بيگانگان مصون دارند و
کردستان مستقل و جدا از سوريه خويش را عﻠم
کنند .آنها از همان بدو امر حساب خود را از
ساير خﻠقها و از جمﻠه خﻠق عرب جدا کردند.
مبارزه آنها با داعش مبارزه برای آزادی
سوريه نبود ،مبارزه برای جدائی از سوريه و
دفاع از مناطق سکونت خود بود .داعش را نه
آنطور که جار زده می شود" ،کوبانه" ،بﻠکه
داوطﻠبان ايرانی ،لبنانی و ارتش سوريه و
سرانجام حضور روسيه شکست داد.
در همان موقع هواداران نظريه "جبهه سوم"
که ما مشابههان آنها را در ايران نيﺰ داريم ،با
شعار "نه به اسد و نه به ترکيه" و نه به
"ارتش آزاد سوريه" ،به ميدان آمده و شعار
ايجاد "جبهه سوم" و تاسيس حکومت شورائی
در کردستان را به ميان کشيدند که از همان
ابتداء همدستان آمريکا بودند و رهبر کبيرشان
ﺻالﺢ مسﻠم با رهبران ناتو به ﺻورت مخفی
در پراگ مﻼقاتهائی داشت که اسناد آن ديگر
برمﻼ شده و قابل حاشا نيست" .جبهه سوم"
همانگونه که در ايران هم خودش را نشان داد
چيﺰی جﺰ ستون پنجم امپرياليسم آمريکا و
ﺻهيونيسم در منطقه نيست .امپرياليستهای
موذی برای اينکه کمی رنگ و روغن "چﭗ"
به اين حرکت بﺰنند ،چون مطﻠوبتر مینمايد،
دست به کار شدند و از طريق يک گروه
"مارکسيست لنينيستی")ام.ال.پ.د (.در آلمان،
گروهی از آرمانخواهان آلمانی را که مسحور
ظاهر فريبنده "کوبانه" و تبﻠيغات گسترده
ويديوئی و فتوشاپی رسانههای امپرياليستی شده
بودند ،برای کمک به "انقﻼب" آنها به
کردستان سوريه اعﺰام داشتند.
دولت فرانسه نيﺰ تسهيﻼتی فراهم آورد تا
آنارشيستهای فرانسوی به باور دفاع از آرمان
کردهای سوريه عازم کردستان سوريه شوند.
بيش از ﺻد نفر فرانسوی "چﭗ" با تسﻠيحات
فرانسوی و آمريکائی در کنار امپرياليسم
آمريکا برای "رهائی خﻠق کرد" عازم جبهه
شده و برای کردها و بطور عينی برای تقويت
مواضع استراتژيک امپرياليسم جنگيدند .اين
آنارشيستهای سادهلوح با ديد غيرطبقاتی و
هومانيستی به دفاع از آرمان ُکردها
باورداشتند ،در حالی که ُکردها برای پيمان
آتﻼنتيک مبارزه می کردند .٢اين "جبهه سوم"
کردهای خود مختار سوريه به تدريج به مبارزه
با اسد يعنی دولت قانونی سوريه پرداخت و با
نقض تماميت ارضی و حق حاکميت مﻠی
سوريه به دامن امپرياليسم آمريکا پناه برد و با
"نيروی دموکراتيک سوريه" که طيفی از
اعراب مﺰدور و پنتاگونی هستند دست اتحاد
« Les Brigades anarchistes de l’Otan -٣
», par Thierry Meyssan, Réseau
.Voltaire, 12 septembre 2017
ترجمۀ فارسی متن » :بريگادهای آنارشيست در
خدمت ناتو« نوشتۀ تی يری ميسان .شبکۀ ولتر١٢ ،
سپتامبر  ٢٠١٧برگردان از آقای محوی.

ﺻفحه ٢

داد .اين کردستان ساختگی در سوريه مانند
همه کردستانهای ساختگی ،روابط حسنهای با
اسرائيل بر قرار کرد ،بطوريکه در زمان
شکست مفتضحانهاش دست به دامن ﺻهيونيسم
اسرائيل شد .در حاليکه فﻠسطينیها با سنگ به
استقبال ﺻهيونيستهای اشغالگر اسرائيﻠی می-
روند ،کردهای ناسيونال شونيست از حضور
آمريکا در سوريه با هﻠهﻠه استقبال کرده ولی با
سنگ به بدرقه قوای اشغالگر آمريکا که
مشغول ترک خاک سوريه است میروند!!؟؟
نيوز
نامه
تحﻠيﻠی
خبری
پايگاه
) (namehnews.comنوشت" :مقامات
کردستان سوريه از اسرائيل در برابر ترکيه
تقاضای کمک میکنند .عضو نيروهای
دموکراتيک سوريه با يادآوری آزار و اذيت
يهوديان در قرون گذشته ،ابراز اطمينان میکند
که مردم يهودی از گرفتاری کردها غافل
نخواهند شد و باوجود تجربه مشابه ،از آنها
حمايت خواهند کرد!
يک مقام در نيروهای دموکراتيک سوريه روز
دوشنبه از اسرائيل خواست تا عﻠيه حمﻠه
نظامی ارتش ترکيه به شمال سوريه اقدامی
کند .يک مقام اسرائيﻠی که اﺻرار داشت نامش
فاش نشود به تايمﺰ اسرائيل گفته است که:
يهوديان از گرفتاری کردها در شمال سوريه
غافل نشوند و از تاريخ آزار و اذيت خود برای
تهييج مردم يهودی اسرائيل بهمنظور کمک به
روژاوآ استفاده کنند و اين خواسته مقامات
رسمی کردستان سوريه از ماست.
اين مقام اسرائيل در يک پيام نوشتاری به
"تايمﺰ اسرائيل" گفت" :دولت اسرائيل بايد
برای پايان دادن به اين جنگ که باعث کشته
شدن زنان و کودکان و بيرون راندن
غيرنظاميان از خانههايشان میشود ،تﻼش
کند".
اين سرنوشت غمانگيﺰ کردهای ناسيونال
شونيست با کمی چاشنی عوامفريبانه "چﭗ" و
"شورائی" است که رهبری خود را به دست
رهبرانی خودفروخته و ناسالم دادهاند.
اين عده وقتی کشور مستقل سوريه مورد تهاجم
ارتجاع جهانی قرار گرفت ،حاضر نشدند و
حاضر نبودند از تماميت ارضی و حق
حاکميت مﻠی سوريه که يک کشور مستقل و
عضو جامعه جهانی بود ،حمايت کنند .برای
آنها تجاوز به سوريه زمانی آغاز شد که
"عفرين" و نه سوريه مورد تجاوز قرار
گرفت .آنها حاضر شدند بدون شرمساری در
کنار ارتش اشغالگر آمريکا قرا بگيرند و به
اشغال سوريه  -چون منافع اين گروه ها را
تامين میکرد -ﺻحه بگذارند .برای آنها بﻠندی-
های جوﻻن که در تصرف ﺻهيونيسم است،
اشغال نيست ،حضور غيرقانونی آمريکا در
نشين
سوريه که نفت سوريه را در مناطق عرب ِ
اشغالی میدزدد اشغالگر نيست ،ولی تجاوز
وحشيانه ترکيه به سوريه محکوم است آنهم به
آن خاطر که به مناطق کردنشين تجاوز کرده
است .منطق کردهای ناسيونال شونيست منطق
فقط "گﻠيم خودم را ...ادامه در صفحه ٣
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ﺧلق کرد با رهبری ﺧائن...
اول از آب بکشم" است .برای آنها مهم نيست
که سرنوشت سوريه چه میشود .آيا شرم آور
نيست که وقتی  ٥٠سرباز آمريکائی خاک
سوريه را ترک میکنند کردهای ناسيونال
شونيست به خيابانها آمده به آنها سنگ پرتاب
کرده و خواهان آن شوند که به کردها خيانت
نکرده به اشغال سوريه برای توجه به منافع
کردها ادامه دهند ومنافع مردم سوريه را در
پای عظمت ناسيونال شونيسم کرد قربانی
نمايند؟ به بخشی از نقل قولهای زير که از
جانب گروههای ُکرد و چﭗ نما منتشر شدهاند
توجه کنيد که روح گفتارشان محکوميت تجاوز
ترکيه به مناطق کردنشين و نه کشور مستقل
سوريه است و خشمگيناند که چرا آمريکا آنها
را تنها گذارده و اروپا با رياکاری ارتشی برای
حمايت از آنها نمیفرستد.
در مقاله زير خشم ضد آمريکائی تنها به اين
عﻠت که کردها را رها کرده است به چشم می-
خورد و برای اين "انقﻼبيون" ،اشغال سوريه
توسط امپرياليسم آمريکا ارزش بحث ندارد.
هر جا پای ناسيونال شونيسم کرد مطرح باشد
میشود به هر خيانتی تن در داد:
"جنبش روژئاوا در معرض توطئه قدرتهای
امپرياليستی پنجشنبه  ٢آبان )"١٣٩٨مندرج در
سايت حﺰب کمونيست ايران که يک جريان
کردی است-توفان(
"ده روز است مردم مبارز کردستان سوريه
قهرمانانه در جنگی نابرابر در مقابل هجوم
وحشيانه نظامی دولت ترکيه ...مقاومت
میکنند و از زندگی و دستاوردهای مبارزه
خود به دفاع برخاستهاند .حقانيت مبارزه و
مقاومت مردم روژئاوا به ويژه با توجه به
سابقه مقاومت حماسی کوبانی و عفرين ،...
موجب جﻠب حمايت افکار عمومی تودههای
مردم آزاديخواه در سطﺢ جهانی به سوی خود
شده است .البته اين اعتراض و حمايتها بخشأ
نيﺰ ابراز تنفر و انﺰجار از عملکرد و
سياستهای قدرتهای جهانی به ويژه آمريکا در
قبال مقاومت حقطﻠبانه تودههای مردم
کردستان سوريه است".
در آنجا که اتحاديه کشورهای عربی تجاوز
ترکيه به سوريه را محکوم کرده است نوشتند:
" ...و ديگری از زاويه احساسات ناسيوناليستی
به خاطر تعرض به خاک يک کشور اُمت
عربی ،لشکر کشی و راه انداختن جنگ از
جانب ترکيه و چراغ سبﺰ آمريکا برای ترکيه
را محکوم نمودند .".آنها از اين ناراحتند که
چرا در موضعگيری اتحاديه کشورهای عربی،
تجاوز ترکيه به سوريه محکوم شده و نه تجاوز
ترکيه "به مناطق کردستان" سوريه .و به اين
ترتيب اگر همه سوريه با خاک يکسان شود
ولی مناطق کردنشين ﺻدمه نبينند لﺰومی به
محکوميت تجاوز احساس نمیشود.
حال در جای ديگر:
"بخش زيادی از نمايندگان و سناتورهای
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آمريکا حتی از حﺰب جمهوری خواه البته به
خاطر شکست سياستهای ترامﭗ و خارج
ساختن نيروهايش از منطقه خواهان استيضاح
او شدهاند .اين اوضاع دولت ترامﭗ را با
سرگشتگی و تناقض گويیهای بسيار واداشت
و منجر به بک بحران حکومتی شد .".در اينجا
منظور اين آقايان حمﻠه به ترامﭗ است که چرا
کردها را تنها گذاشته است و حتی اشاره می-
کنند که همه آمريکائیها با اين کار موافق
نيستند و هوادار کردها بوده و ممکن است
دوباره به "ياری" کردها بيايند.
و يا:
"روسيه و آمريکا به عنوان دو قدرت
امپرياليستی در رقابت با هم در تﻼشند تا از
برپايی اين جنگ جنايت کارانه عﻠيه مردم
کردستان سوريه ،به سود خود و پيشبرد
سياستهایشان بهره گيرند".
در اينجا هم شاهديم که برای آنها دفاع از مسئﻠه
حق حاکميت مﻠی کشور سوريه مطرح نيست و
مبارزه دولت قانونی سوريه را که مورد
حمايت قريب به اتفاق مردم سوريه است را
جنگ ميان دو قدرت امپرياليستی جا میزند و
سکوت میکند که کردها خودشان درآغوش
يکی از اين قدرتهای امپرياليستی قرار داشتند
و دارند.
حال به سند ديگری مراجعه کنيم که ما لُب
مطﻠب نظر آنها را که سراپا انحراف است بيان
میکنيم:
اطﻼعيه مشترک نيروهای چپ و کمونيست١٠
اکتبر ٢٠١٩
"تهاجم ارتش ترکيه به مناطق کردنشين شمال
سوريه"
"عمﻠيات توسعه طﻠبانه  ...در خاک کردستان
سوريه"
و يا در سند زير همدستی آمريکا با کردها را
نياز مشترک دوگانه طرح میکند که قباحتی به
عﻠت اشغال سوريه در آن نمیبيند:
"اگر پای نيروئی مانند ارتش آمريکا به هر
دليل به اين منطقه باز شده است و نيازی
مشترک ،اين دو نيرو را بطور موقت در يک
جبهه قرار داده است ،توده های مردم را می
بايست برای روبرو شدن با عواقب آتی چنين
اتحاد عمﻠی آشنا و آماده کرد").تکيه از توفان(.
و در عبارت بعدی نشان میدهد که هنوز از
آمريکا انتظار ياری دارد و به گﻼيه از آنها
مشغول است که ترکيه را به "کوبانه" ترجيﺢ
دادهاند:
"در شرايطی که دولت آمريکا برای تامين
منافع خود همراهی با دولت ترکيه را بر
حمايت از مردم روژاوا ترجيﺢ می دهد ،در
شرايطی که دولتهای اروپائی تنها به اظهار
نظرهای رياکارانه بدون هيچ بازتاب عمﻠی
اکتفا می کنند" )اطﻼعيه کميته مرکﺰی کومه
له در محکوم کردن حمﻠه ارتش ترکيه به
کردستان سوريه )روژآوا( هفدهم مهرماه
.(١٣٩٨
تجربه آزموده خيانت رهبران کرد کردستان

ﺻفحه ٣

عراق و ايران را رهبران کرد سوريه نيﺰ
تکرار کردند و هنوز نيﺰ از خيانت خود به
خﻠق ُکرد ياد نگرفتهاند و در پی جﻠب رضايت
ﺻهيونيسم و امپرياليسم در منطقه برای ايجاد
"کردستان بﺰرگ" به مثابه اسرائيل دوم
هستند .راه رهائی خﻠق کرد از ستم مﻠی در هر
کشور معين تنها از همکاری و وحدت مبارزه
با ساير خﻠقهای آن کشورها در حﺰب واحد
طبقه کارگر ،در جبهه واحد خﻠق ،در
سازمانهای مشترک سياسی و حرفهای
غيرقومی برای سرنگونی ارتجاع حاکم و در
ايرن رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی و
بر متن مبارزه ضد امپرياليستی و ضد
ﺻهيونيستی میگذرد .بدون اين مضمون
انقﻼبی برای بنيان کشوری دموکراتيک ،آزاد
و متکی بر نيروی اکثريت زحمتکش مردم،
امکان پيروزی خﻠق کرد و يا ساير خﻠقها ايران
و يا سوريه و...مقدور نيست .چشم داشت به
امپرياليسم و ﺻهيونيسم و همدستی با آنها برای
تحريم ايران و يا سوريه ،تجاوز به ايران و يا
سوريه خيانت به خﻠقهای منطقه و خيانت به
خود کردهاست .بايد مبارزه کرد تا در منطقه
اسرائيل دومی به وجود نيايد .همين يکی نيﺰ
زيادی است.
****

دفاع از حق حاکميت ملی...
محور ايران -سوريه -لبنان -فﻠسطين است .اين
است که مسئﻠه سرنوشت ُکردها به بازيچه
دست امپرياليستها و به ويژه اسرائيل قرار
گرفته تا منطقه را متشنج نگهدارند .آمريکا به
ﺻراحت اعﻼم کرد که هدفش از رفتن به
سوريه مصادره چاههای نفت بوده است و
خروجش از سوريه نيﺰ در امنيت چاههای نفتی
سوريه به نفع آمريکا تغييری ايجاد نمی کند .از
اين وضعيت ترکيه ،عربستان سعودی ،قطر و
اروپا به شدت ﺻدمه ديده اند و خسارت ناشی
از اين تجاوز را بايد تحمل کنند .مهاجرت
ميﻠيونها مهاجر به اروپا و سکونت آنها در
ترکيه و تقويت تروريسم در اروپا ،وضعيت
آنها را متﺰلﺰل کرده و تضادها را تشديد نموده
است .اين مسايل باعث شده تا پارلمان اروپا
در  ٢٣اکتبر  ٢٠١٩مسئﻠه حضور نظامی ناتو
را در سوريه مطرح کند تا اين شکست
راهبردی را جبران نمايد .آنها به ترکيه که
عضو ناتو هست به عنوان بﺰرگترين ارتش
اروپا و گوشت دم توپ برای ايستادگی در
مقابل هجوم احتمالی روسيه به اروپا به حساب
میآيد ،نياز دارند .سياست سنتی اروپا مبتی بر
نان قندی و شﻼق نسبت به ترکيه ،با شکست
کامل روبرو شده است و آنها شاهدند که
نﺰديکی روسيه و ترکيه ،جناح نظامی جنوب
شرقی ناتو را مضمحل کرده و منظره سياسی
منطقه را برهم زده است .اروپای "برتر" از
طرفی خواهان حفظ ترکيه به عنوان ديوار
گوشتی است و از...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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کشوری به دست مردم همان کشور
دفاع از حق حاکميت ملی...
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
تعيين میشود نه بهدست اجانب،
طرف ديگر می خواهد با نفوذ در ميان
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
تجاوزکاران و کودتاچيان .مسايل
کردها و آموزش نظامی آنها استخوان
=ts
درونی غيربهينه يک کشور را نمی-
ﻻی زخمی برای اعمال نفوذهای سياسی
شود بهانه کرد تا در امور داخﻠی
در منطقه ايجاد کرده و اسرائيل را
کشورها دخالت نمود .تازه در اتخاذ
تقويت کند .اين سياست يک بام و دو هوا
همين سياست توسعهطﻠبانه نيﺰ
با مشکل روبرو شده و به بن بست
استعمارگران غرب زحمت تظاهر به
رسيده است .به اين جهت عﻠت خشم
ﺻداقت را بهخود نمیدهند .نمیشود
نمايندگان پارلمان اروپا روشن است و
به تجاوز ترکيه به سوريه که مسﻠما
تﻼش میکنند راهی پيدا کنند تا نيروی
نظامی به سوريه ارسال دارند که ﺻد البته همه و همه ابﺰار عوامفريبی هستند که نقض روشن حقوق مﻠل است ،اعتراض کرده
بهانه آنها حمايت از "حقوق بشر" و "کردهای امپرياليستها توسط رسانههای گروهی خود با آنرا محکوم نمود ،ولی اشغال سوريه توسط
مظﻠوم" است .ترکيه به بهانه حفظ امنيت تحميق مردم به کار میگيرند تا منافع سربازان آمريکائی را که بدون موافقت دولت
مرزهای جنوبی خود به تجاوز به سوريه استعماری خويش را تامين کنند .هيچگاه دل قانونی سوريه وارد اين کشور شده و به تجﺰيه
پرداخته است و میخواهد يک نوار حفاظتی با امپرياليستها برای حقوق بشر و دموکراسی و کشور دست زده ،منابع مﻠیاش را دزديدهاند
نقض روشن حق حاکميت مﻠی و تماميت يا حقوق مﻠل و ...نسوخته است ،دل آنها برای سکوت اختيار کرد .طبيعتا تجاوز ترکيه با
ارضی سوريه در شمال سوريه ايجاد کند و در مواد اوليه قبل از همه بازار فروش و دستمﺰد تجاوز آمريکا به سوريه فرقی ندارد ،ولی
اين رابطه به سرکوب کردها که از آمريکا ناچيﺰ و سود حداکثر میسوزد.
نمايندگان پارلمان اروپا تجاوز ترکيه به سوريه
دستور میگيرند پرداخته است .اين سياست بحث ما در اينجا تنها بيان سير رخدادها نيست .را در ﻻيهای از مظﻠومنمائی کردها پيچيده و به
ترکيه ،آنها را به رقيب روسی اروپائیها ولی بيان اين واقعيات برای درک مسايل خيانت و عهدشکنی آمريکا نسبت داده و
نﺰديک میکند و تمام معادﻻت منطقه را برهم اهميت دارد.
محکوم میکنند ولی در مورداشغال سوريه
توسط آمريکا تا به امروز لب از لب نگشوده
میزند .اروپا میخواهد با اعﺰام ارتش به
شمال سوريه به بازيگر روشنی در منطقه بدل ما بارها گفته و مجددا بيان میکنيم که سياست اند .در حاليکه عهد شکنی آمريکا در اينجا
شود اين است که از گﻠوی نمايندگا ن اروپا کمونيستها اين است که از حق حاکميت مﻠی يعنی عدم آمادگی و عدم تمايل به ادامه اشغال
فريادهای خشم شنيده شده و خون از دهانشان همه کشورها و تماميت ارضی آنها در شرايط سوريه  -که اگر درست باشد – نمیتواند
جاری میشود .همه آنها يک ﺻدا تجاوز ترکيه حاکم در جهان بايد دفاع کنند .اين آن حﻠقه اقدامی مورد نکوهش بوده و طبيعتا قابل انتقاد
به سوريه را محکوم میکنند .و تکيه خود را ضعيفی است که استعمارگران تﻼش دارند آنرا نيست .اين خوب است که آمريکای اشغالگر
در اين بحثها بر مظﻠوم نمائی کردها میگذارند به نفع خود بشکنند .آنها برای نقض حق خاک سوريه را بعد از شکست ترک میکند.
که به عنوان متحد پروپا قرص امپرياليستها حاکميت مﻠی سوريه و يا هر کشور ديگر فورا فقط عمال امپرياليسم و خودفروختهها موافق
مورد خيانت قرار گرفتهاند و آمريکا با اين مسئﻠه وجود استبداد و نظام تک حﺰبی بعث و اقامت دائمی اشغالگران در خاک سوريه
عهد شکنی آبروی غرب را از بين برده و حکومت اقﻠيت شيعه بر اکثريت سنی را بهانه هستند .ما از خود میپرسيم چه فرقی ميان
اعتماد دنيا را به غرب خدشهدار کرده است .میکنند و اين در حالی است که متحدان تجاوز ترکيه و ناتو به سوريه  -درعرض
امپرياليستها دارای حکومتهای استبدادی بوده و هشت سال گذشته -با تجاوز امروز ترکيه به
حقيقتا بیشرمی از اين بيشتر نمیشود.
نخست اينکه همين نمايندگان غارتگر و عمال يا از نظر مذهبی "پرتستانهای اقﻠيت" به سوريه بوده است؟ از نظر ما فرقی نيست .ما
استعمار فراموش کردهاند که آمريکا عﻠيرغم "کاتوليکهای اکثريت" حکومت کرده نوکری میپرسيم چه تفاوتی ميان تجاوز اسرائيل به
تائيد توافقنامه اتمی با ايران به زير امضای بريتانيا را پذيرفتهاند .در اسپانيا اقﻠيت کاتالونی سوريه و اشغال بﻠنديهای جوﻻن توسط آنها و
خود زد و عهد شکنی نمود .اين عهد شکنی قبل سرکوب میشود .در لهستان قوه قضائيه را تجاوز ترکيه و ناتو به سوريه وجود دارد؟ به
از سياست آنها در به دور انداختن کردها اخته کردهاند تا ديکتاتوری مذهبی کاتوليکی را نظر ما فرقی ندارد .پس میبينيم که
ﺻورت گرفت .آمريکا هرگﺰ تعهدی به کردها مستقر سازند و با پشتيانی آمريکا در مقابل امپرياليستها و استعمارگران و همدستان بومی
نداده بود جﺰ اينکه در سوريه از منافع خودش اروپا سنگ بياندازند و ...امپرياليسم در مقابل آنها از يک موضع اﺻولی حرکت نمیکنند.
دفاع کرده و هر وقت منافعش اقتضاء کرد آنجا اين تناقضات َک َ
ک اش هم نمیگﺰد و ﻻزم نمی -آنها حقوق مﻠل و جنايت ،اشغال و تجاوز را بر
را
خويش
سياستهای
تناقض
اين
را ترک خواهد کرد .توافقنامه مکتوبی با بيند تا به مردم
اساس منافع خود تفسير کرده و ارزشگذاری
کردها وجود نداشته و در آينده نيﺰ وجود در قبال سوريه ،ايران ،لبنان ،فﻠسطين و ...مینمايند.
نخواهد داشت .آمريکا توافقنامه پاريس در توضيﺢ دهد .مسئﻠه وجود ديکتاتوری و عدم اين تجارب نشان میدهند که همه نيروهای
مورد محيط زيست را  ٢۴ساعت بعد از دموکراسی در اين کشورها هرگﺰ نمیتواند و انقﻼبی و نه تنها کمونيستها بايد به مخالفت با
پذيرش به دور انداخت و اين نيﺰ قبل از به دور نبايد توجيهی برای تجاوز به کشورها باشد .نقض حقوق مﻠل ،نقض حق حاکميت مﻠی و
انداختن کردها بود .در پارلمان اروپا هوچی کمونيستها بايد همانقدر از حق حاکميت سوريه تماميت ارضی کشورها ﺻرفنظر از نوع
بازی و عوامفريبی جای يک بحث منطقی را دفاع کنند که از حق حاکميت ايران و يا حکومت آنها برخيﺰند .هر کس و هر گروه و
عربستان سعودی دفاع میکنند .هيچ کشوری يا سازمانی که برای نوکری آمريکا به نقض
گرفته است .عجب پارلمان دموکراتی؟؟!!.
پارلمان اروپا هم اکنون هم که از تجاوز ترکيه حق ندارد به بهانه اختﻼفات مذهبی ،قومی ،حقوق مﻠل در سوريه تن در دهد و استدﻻﻻت
ﺻحبت میکند حاضر نيست حق دولت سوريه فرهنگی ،ايدئولوژيک ،سياسی به کشور ديگر استعمارگران را بپذيرد و از آن خود کند و
را نسبت به حاکميت مﻠی و تماميت ارضیاش تجاوز نمايد .به رسميت شناختن حقوق مﻠل که مرتب نشخوار نمايد تا کشتار داعش و ناتو را
به رسميت بشناسد .آنها میخواهند خودشان به همان حق حاکميت مﻠی و تماميت ارضی است در سوريه توجيه کند ،عمﻼ بﻠندگو و همدست
سوريه  -عﻠيرغم مخالفت دولت قانونی سوريه ،يک اﺻل تخطی ناپذير است که مورد تائيد و امپرياليسم است .همه گروه ها و سازمانهای
نيروی نظامی بفرستند و آنوقت در کمال بی دفاع کمونيستها است .اينکه بسياری از اين ايرانی که پشت سر داعش و "ارتش آزاد
شرمی از تجاوز ترکيه و نقض حقوق مﻠل دولتهای حاکم فاسد ،دزد ،مستبد و مرتجع سوريه")جالب اين است که حاﻻ آنها را به
ﺻحبت میکنند .نقض حقوق مﻠل ،نقض حقوق هستند ،مربوط به خود همان مﻠتهاست تا به عنوان متحد ترکيه تروريست می خوانند( سينه
بشر ،نقض دموکراسی ،مبارزه با ديکتاتوری تغيير دولتهای خويش بپردازند .سرنوشت هر میزدند و خواهان...ادامه در صفحه ۵
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شماره  ٢٣٧آذر ماه ١٣٩٨

دفاع از حق حاکميت ملی...
سرنگونی حکومت مشروع و قانونی بشار اسد
بودند و وجدانشان از "استبداد اسد" معذب بود،
همه و همه با آگاهی و يا با نادانی کامل
همدست امپرياليسماند و همان کسانی هستند که
با طبيعی جﻠوه دادن اين تبﻠيغات خواهان تجاوز
آمريکا به ايران ،نقض حاکميت مﻠی ايران و
تماميت ارضی کشور ما و اشغال ايران هستند.
هيچکدام از اين خودفروختهها به اشغال سوريه
توسط ارتش اشغالگر و متجاوز آمريکا
اعتراضی ندارد تنها به خﻠف وعده آمريکا و
بیاعتمادی که نسبت به آنها!!؟؟ بهوجود آمده
است اشاره میکند .انتقاد آنها به ترامﭗ اين
است که چرا با نقض حق حاکميت و تماميت
سوريه و خيانت به خﻠقهای منطقه به حمايت از
کردهای تجﺰيه طﻠب و همدست اسرائيل ادامه
نداده است .نگذاريم اين سازمانهای خودفروخته
با زدن نقاب مخالفت با "استبداد" و "فساد"
فجايع وحشتناکتری را با حضور آمريکا و
اروپا و داعش در ايران توجيه نمايند.
****

مبارزات مردم لبنان...،
امپرياليستی مبتنی بود و دولت نيز با حمايت
بیچون و چرا از بخش بانکداری و مستغﻼت
خصوﺻی مجری اوامر بانک جهانی بود و
هست يکی از عﻠل اين وضعيت ناهنجار است.
دﻻيل ديگر از جمﻠه چنيناند :توليدات ﺻنعتی
بويژه در بخش کشاورزی بهورشکستگی
کشيده شده و لبنان بر اساس سياست مصرف و
اخذ پول از خارج و بدون هيچگونه توليدی به-
بقاء خود ادامه داده و جامعه را در بحران فرو
کشانده است .اين سياست بر مسئﻠه دستمﺰدها،
اشتغال ،مسکن ،بيمه بيکاری و اجتماعی،
ماليات و بازنشستگی  ...تاثيرات مخربی
گذاشتهاند .بيش از  ٥٢درﺻد از بودجه دولت
فقط برای پرداخت سود بدهیها پرداخت می-
گردد .چند خانوار ثروتمند لبنان ،تقريبا ٢٥٪
از کل درآمد مالی را بدست میآورند.
درحاليکه  ٥٠٪جمعيت لبنان تنها  ١٠٪از
درآمد مﻠی را کسب میکنند .آمار منتشره نشان
میدهد بين سالهای  ٢٠٠٥تا ٢٠١٦
ميﻠياردرهای لبنانی بطور متوسط ﺻاحب
حدود  ٢٤٪درآمد مﻠیاند )اين رقم برای چين
 ،٣٪فرانسه  ٦٪و آمريکا  ١٢٪است( که
نشاندهنده تمرکﺰ ثروت در دست يک طبقه
خاص در لبنان و نابرابری شديد در اين کشور
است و اين مساله لبنان را جﺰء نابرابرترين
کشورها در جهان قرار داده است .لبنان جدا از
ساختار طائفهای ،از ساختار اجتماعی دوگانه
هم رنج میبرد .يک گروه ثروتمند همرده
ثروتمندا ِن پردرآمدترين کشورهای جهان و
يک توده گسترده فقير .در کنار اين زمينه
اجتماعی ما در لبنان و عراق با ساختار
روبنائی اين ممالک نيﺰ روبرو هستيم.
در برههای از زمان که منافع امپرياليستها
برای تضمين امنيت و ثبات خويش ايجاب می-
کرد ،شيوه حکومتی طايفگی و دينی را توﺻيه
برمِ ر" حاکم
میکردند و به همين جهت "پال ِ

توفان ارگان مرکﺰی حﺰب کار ايران

آمريکائی عراق ،اين کشور را سهپاره کرد تا
در کردستان عراق همواره متحدان
پروپاقرﺻی برای نفوذ خود و اسرائيل در حال
و آينده فراهم آورد .استعمار فرانسه و آمريکا
کشور لبنان را بر اساس طايفه و دين سامان
دادهاند .بر اساس توافقنامه طائف در عربستان
سعودی و فشار آنها ،نيروهای سياسی و مذهبی
لبنان به اين نتيجه رسيدهاند که قدرت سياسی را
در اين کشور نه بر اساس قوانين مدنی و حقوق
شهروندی ،بﻠکه بر اساس روابط طايفگی و
دينی تقسيم کنند .اين توافقنامه که بعد از جنگ
داخﻠی به مردم لبنان تحميل شده است ،دست
پخت استعمار جهانی و عربستان سعودی است
تا از اين طريق بتوانند نفوذ خويش را در اين
کشور همواره حفظ کنند .اين توافقنامه قانون
اساسی لبنان نيست ،حتی مغاير قانون اساسی
است ،ولی توافقی ميان طايفههای گوناگون در
لبنان است .بر اين اساس :رئيس جمهور
عيسوی ،نخست وزير مسﻠمان سنی و رئيس
تقسيم
مجﻠس مسﻠمان شيعه است .البته اين نوع
ِ
امتيازات در لبنان ،تنها محدود به قدرت دولتی
نمیشود ،بﻠکه سراپای جامعه را در برگرفته
است و نه فقط هرم قدرت را .اين تقسيمبندی
طايفگی ،در ارتش ،در دانشگاه ،در کادر
آموزشی مدارس ،قوه قضائيه ،انتظامات و...
هم وجود دارد .طبيعی است که اين شکل
حکومتی عقبمانده و ميراث دوران استعمار
بوده و از پيشرفت جامعه جﻠو میگيرد .تا
زمانيکه نيروهای همدست امپرياليسم و
ﺻهيونيسم در لبنان حاکم بودند و شيعيان و
جنبش امل نيﺰ نقش ارتجاعی در همدستی با
آنها را ايفاء میکردند و وضعيت به نفع
ارتجاع ،بر ضد جنبش فﻠسطين و به نفع
اسرائيل میگشت و غﻠبه بر بحرانها بدون
شراکت مردم مقدور بود و تضادهای اين
روبنای طايفهگری مشهود نمیگرديد .ولی با
تقويت شيعيان حامی ايران در منطقه و قدرت
گرفتن حﺰبﷲ در لبنان که اين کشور را به
يک بازوی راهبردی سياست ايران در منطقه
بدل کرده و تهديدی برای اسرائيل و تضمينی
برای حفظ استقﻼل و تماميت ارضی ايران شده
است ،وضع از ريشه فرق نموده ،بهويژه اينکه
حﺰبﷲ کوشيده است يک جنبش مقاومت
لبنانی فراقومی از مسيحيان ،سنیها و شيعيان
برای دفاع از حق حاکميت مﻠی و تماميت
ارضی کشور لبنان ايجاد نمايد .در لبنان فساد
فراوان است ولی چون مبارزه با فساد با عﻼئق
طايفگی همراه و مقابﻠه با آن با فشار قومی-
سياسی برخورد میکند ،تاثيرات چندانی در
زندگی مردم ندارد .به واقعيات زير نظر
اندازيد تا با مشکﻼت مبارزه با فساد در
کشوری که بر اساس توافقنامه طائف اداره
میشود ،پیببريد .اخيرا آقای سعد حريری
سنی مذهب ،عامل عربستان سعودی و نخست
وزير لبنان ،برای تشديد بحران لبنان و
همدستی با عربستان سعودی تﻼش کرده تا بر
حکومتی مستقر گردد که موج اعتراض برحق
مردم سوار شده و خواستهای آنها را خواستهای
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خويش نيﺰ جﻠوه دهد .ولی اين دولت آقای
حريری خود بﺰرگترين مفسد لبنان از سال
 ١٩٩٢ميﻼدی تا اﻻن است .فقط نخست وزير
اسبق لبنان فؤاد سنيوره )وی از ژوئن ٢٠٠۵
تا مه  ٢٠٠٨نخست وزير لبنان بود( که ١١
ميﻠيارد دﻻر اختﻼس کرده بود و بايد مورد
مواخذه دادگاهها قرار میگرفت با پشتيبانی
استعمار فرانسه ،آمريکا و عربستان سعودی از
اين مخمصه نجات يافت زيرا اين محاکمه حمل
بر پيروزی يک طايفه بر طايفه ديگر تﻠقی شده
و موجبات افﺰايش نفوذ رقبا را فراهم میآورد.
آقای نجيب ميقاتی)از  ١٣ژانويه  ٢٠١١تا ١۵
فوريه  (٢٠١۴نخست وزير اسبق ،خودش و
پسرش حدود چهار ميﻠيارد دﻻر اختﻼس کرده-
اند و دادستان کل درخواست محاکمه ايشان را
کرد ،ولی رئيس قوه قضائيه که همدست
آمريکا و سعودی است جﻠوی ايشان را در
انجام وظايفش گرفت و میخواست دادستان کل
را حتی برکنار کند ولی مجبور شد تنها توبيخ
اداری به وی بدهد .خواست استعفاء آقای
حريری از سوی برخی محافل داخﻠی لبنان از
جمﻠه "سمير جعجع" رهبر حﺰب "نيروهای
لبنانی" و "وليد جنبﻼط" رهبر حﺰب سوسيال
ترقيخواه که هر دو به عربستان سعودی
نﺰديک هستند ،نيﺰ قابل توجه است .اين جناح
دست راستی مشهور به گروه سمير جعجع
نيروئی است که در سال  ١٩٨٢با رژيم
ﺻهيونيسم در زمان اشغال لبنان که تا بيروت
پيش آمدند همکاری ﺻميمانه میکرد و حاﻻ با
گروه سعد حريری برای تعميق بحران در لبنان
در پشت پرده همکاری مینمايد .وليد جمبﻼط
هم که از شخصيتهای راست دروزی است با
آنها همدست است .سمير جعجع اين شخصيت
مارونی لبنانی قاتل رشيد کرامی )نخست وزير
اسبق لبنان در ژوئيه  (١٩٨٧میباشد .اين آقای
قاتل و متحد عربستان سعودی به عﻠل قتﻠهای
بیشمار ديگر در سال  ١٩٩۵در لبنان به اعدام
محکوم شد .اما سرانجام در سال  ٢٠٠۵بر اثر
دخالت سازمان عفو بينالمﻠﻠی ،فشار آمريکا و
عربستان سعودی و فرانسه از زندان آزاد
گرديد و فعاليت سياسی خود را از سر گرفت.
حال اين عنصر شناخته شده در ناآراميهای
اخير لبنان دست دارد و دستش در کيسه
امارات متحده عربی است که هﺰينههای مالی
حرکت اعتراضی را تامين میکند.
اعتراضات ضد دولتی مردم که از هر طايفه-
ايی بهعنوان شهروند لبنانی به خيابانها آمده-
اند ،عﻠيرغم تﻼشهای رخنهگرانه امپرياليستی
عﻠيه دولتمردانی است که به دليل فساد مالی و
اداری ،اقتصاد اين کشور را دچار بحرانی
جدی کردهاند.
مردم لبنان بايد به عنوان مﻠتی واحد ﺻرفنظر
از تعﻠقات مذهبی و طايفگی در کشوری واحد
بر اساس قانون اساسی واحد زندگی کنند .دين
بايد از حکومت جدا شود .در لبنان بايد همه
نيروهای خارجی را از کشورش بيرون کند و
در حسن همجواری با همسايگانش زندگی
نمايد .برای تحقق اين ...ادامه در صفحه ۶
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مبارزات مردم لبنان...،
هدف راهی وجود ندارد جﺰ اينکه دستهای
کشور اشغالگر ﺻهيونيستی و فاشيستی
اسرائيل را در منطقه قطع نموده و ميراث
استعمار را در لبنان خشک گرداند .يک جامعه
متمدن نمیتواند بر اساس طايفهگری و دين
شکل بگيرد .هم در عراق و هم در لبنان بايد
اين روبنای کهنه را از بين برد .دست
امپرياليسم و ﺻهيونيسم را نيﺰ بايد از منطقه
کوتاه کرد تا بتوان در آن ممالک حداقل
حکومتهای دموکراتيک و ضد امپرياليست
مستقر کرد .اين سياست تمام تﻼشهای رخنه-
گرانه امپرياليستی را که در پی اختراع اشکال
جديد تثبيت سﻠطه خود هستند ،نقش بر آب
خواهد کرد.
****
ﺧيزشهای اکوادور و ﺷيلی...
نظامی اعﻼم کرد و نه کسی را ُکشت ،دائم
هدف حمﻠه و انتقاد رسانههای غربی قرار
میگيرد .جوانکی از هنگ کنگ را که هوادار
بازگشت استعمار بريتانيا است در کنار جوانک
ورشکسته ديگری از ونﺰوئﻼ که دستپخت
آمريکا می باشد ،در دنيا عﻠم میکنند و آنها را
مظاهر دموکراسی ،آزادی و حقوق بشر جا
میزنند ،ولی همﺰمان در مورد بيان خواستهای
ﺻدها هﺰار پير و جوان ،زن و مرد در
گواتماﻻ و شيﻠی که برای تحقق آزادی،
دموکراسی ،حقوق بشر و عدالت اجتماعی و
بر ضد نئوليبراليسم به خيابانها آمدهاند تا می-
توانند ﺻرفهجوئی میکنند .اين دو نوع
برخورد انحصارات رسانهای غرب از يکسو
حاکی از اخﻼق رياکارانه دوگانه امپريالستی
است و از سوی ديگر بیارزش و بیاهميت
بودن جان انسانهائی را به نمايش میگذارد که
در اکوادور و شيﻠی به قتل رسيدهاند .برای آنها
پيشبُرد سياست نئوليبرالی و پُرکردن جيب
سرمايهداران در درجه اول اهميت قرار دارد.
لذا سرکوب مردم در شيﻠی و اکوادور معيوب
بيان میشود .در عوض مرکر ثقل تبﻠيغات خود
را بر روی هنگ کنگ و ونﺰوئﻼ و در
روزهای اخير عراق و لبنان میگذارند .در
ﺻورتی که ونﺰوئﻼ ،که توانست در مقابل
دسيسههای امپرياليسم مقاومت و از حق
حاکميت و تماميت ارضی خود دفاع کند ،با
بيش از  ١۵٠رأی در سازمان مﻠل در
کميسيون حقوق بشر انتخاب شد که مشت
محکمی بردهان ياوهگويان آمريکا و اروپا و
متحدان جهانی آنها بود.
ناآرامیها در شيﻠی در ظاهر به دليل افﺰايش
قيمت بﻠيط مترو و ساير وسايل نقﻠيه عمومی
در شهر سانتياگو " "Santiagoبوده است.
ولی افﺰايش قيمت سوخت ،کاهش ارزش پول
مﻠی ،باﻻ بودن هﺰينه زندگی ،کاهش قدرت
خريد مردم را نيﺰ بايد بر آنها افﺰود .مردم
شيﻠی خواهان تغيير نظام مالياتی هستند .زيرا
دولت اين کشور در راستای اجرای سياست-
های نئوليبرالی از ﺻاحبان ثروت کمتر و از
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فرودستان بيشتر ماليات اخذ میکند .عﻼوه بر
اين مردم خواهان تغيير قوانين کار و نظام
تأمين اجتماعیاند .چنين به نظر میرسد که
شيﻠی در سال  ٢/۵٪رشد اقتصادی خواهد
داشت ،اما عﻠیرغم اين شاخصهای اجتماعی،
نظير آموزش ،بهداشت ،بازنشستگی و نيﺰ
قدرت خريد مردم حکايت از نابرابریهای
باﻻئی دارد .به ديگر سخن خصوﺻیسازی
بخش مراقبتهای بهداشتی ،آموزش و
پرورش ،افﺰايش هﺰينه خدمات اوليه ،کاهش
حقوق بازنشستگی و گرانی باعث به خيابان
کشيده شدن مردم گشته است .به يک کﻼم
فﺰونی فاﺻﻠه ميان فقر و ثروت ،که زائيده
نئوليبراليسم است» ،جﺰيره ثبات« شيﻠی را به
ناآرامی و خشونت کشيده است .بيش از ١٠٣
مورد مردم به ﺻورت تودهای در اعتراضات
اخير شيﻠی شرکت داشتند که اين خود حکايت
از فراگير بودن مبارزه و ريشهای بودن عﻠل
بروز آن دارد .پاسخ اين اعتراضات باز هم
گاز اشکآور ،ماشين آب پاش و حمﻠه وحشيانه
پﻠيس به تظاهرکنندگان از جانب ميراثخواران
ژنرال پينوشه بود .همﺰمان با اعﻼم حکومت
نظامی در پايتخت شيﻠی سباستيان پينرا
» ،«Sebastián Piñeraرئيس جمهور شيﻠی
در يک برنامه زنده تﻠويﺰيونی شرکت کرد و
با اعﻼم »وضعيت جنگی« اعﻼم داشت که
»نبرد شيﻠی نبرد ميان چﭗ و راست نيست،
بﻠکه دولت در برابر افرادی که احترامی برای
دموکراسی و ميهن قايل نيستند ،در حال جنگ
است«! اما شدت فشار و وسعت شرکت مردم
در اعتراضات »،« Sebastián Piñera
رئيس جمهور ميﻠياردر شيﻠی را به وحشت
انداخت و روز  ٢٢اکتبر اعﻼم کرد که حکم
افﺰايش کرايهها را لغو خواهد کرد! و همانند
شاهنشاه آريامهر فرمودند »فروتنانه ﺻدای
هموطنانم را شنيدم !«...جالب اينجاست که
تظاهرکنندگان هدفمندانه يکی از  ۶٠فروشگاه
بﺰرگ آمريکائی » «Walmartرا غارت
کردند.
زمانی که امپرياليسم آمريکا در  ١١سپتامبر
 ١٩٧٣دولت مﻠی و دموکراتيک آلنده را
سرنگون و ديکتاتوری آگوستو پينوشه جﻼد را
بر اين کشور بر مسند قدرت نشاند ،مدتی بعد
در اکتبر  ١٩٧۵نيورک تايمﺰ نوشت:
»سياست اقتصادی نظاميان شيﻠی مبتنی بر
آرای ميﻠتون فريدمن بود« دانشآموختگان
»مکتب شيکاگو« و ميﻠتون فريدمن برای اولين
بار مأمور به اجرا درآوردن سياستهای
نئوليبرالی در اين کشور شدند .زمانی که برای
هموارکردن اين مسير با کشتار و شکنجه
مردم ،سالها وحشت و ترس را بر اين کشور
حاکم گردانيدند ،شايد به خاطر مبارکشان
خطور هم نمیکرد که روزی در اثر گسترش
دره فقری که نئوليبراليسم برای مردم شيﻠی با
"تئوری شوک" بوجود خواهد آورد ،مردم سر
به شورش برآورند .مردم جهان خوب به خاطر
دارند که ميﻠتون فريدمن در سال  ٨٢شيﻠی را
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يک »معجﺰه اقتصادی« خواند.
کودتای شيﻠی آغاز حکومت ابر شرکتها به
جای دولتها بود.قبلها دکتر مصدق در
 ١٣٣٢به خاطر قدرتيابی شرکتهای نفتی
سقوط کرد ،در اندونﺰی با کشتار ميﻠيونی
کمونيستها ،قدرت به دست کنسرنها افتاد و
باﻻخره جنگهای بیپايان و ويرانگر و
خانمانبراندار خاورميانه تحت عنوان مبارزه
با تروريسم برای »استقرار ﺻﻠﺢ«! و "مبارزه
با ديکتاتوری" برای برقراری »دموکراسی و
حقوق بشر"! ،که البته هدف ديگری جﺰ
گسترش قدرت بﻼمنازع ابر شرکتها را دنبال
نمیکردند ،به راه افتاد که تا امروز ادامه دارد.
ابﺰار و اقدامات عمدهای که در اين مسير به
کار گرفته میشوند تا به اهداف پﻠيد خود دست
يابند ،همان »تعديل« و يا »رياضت اقتصادی«
است .کاهش نقش دولت از طريق
خصوﺻیسازی و بازکردن بازار مالی بر
روی سرمايه؛ از بينبردن يارانهها؛ سرکوب
اتحاديههای کارگری؛ کاهش مستمر حقوق
بازنشستگی و در مقابل افﺰايش سالهای
خدمت؛ کاهش ماليات ابر ثروتمندان؛ افﺰايش
ماليات فرودستان؛ افﺰايش نجومی اجاره
مسکن؛ کاهش دستمﺰدها؛ مقررات زدائی
بازار مالی؛ مسموم سازی آب و هوا )محيط
زيست(؛ به خطر انداختن جان کارگران؛
توزيع نابرابر ثروت؛ تحميل پيمانهای
تجاری ،که سرمايه جهانی به کشورهای تحت
هجوم ديکته میکنند؛ از جمﻠه ابﺰارهای آن به
شمار میآيند .اينها هستندآن آزادیهائی که در
جامعه نئوليبرالزده وجود دارند و نه آنگونه
که رياکارانه از آن به نام »حقوق بشر«،
»آزادی« و »دموکراسی« ياد میکنند .در اين
جوامع خصوﺻیسازی خدمات عمومی يعنی
چوب حراج زدن برمنابعی از قبيل آب،
انرژی ،راه آهن ،جادهها ،بهداشت و سﻼمت،
آموزش و  ...آزاد است .سرمايهگذاران خارجی
آزادند بدون پرداخت ماليات ،سود حاﺻﻠه را
به بهای ارز معتبر جهانی خارج کنند و در
عوض پذيرش خطر را به گردن دولتهای
محﻠی بياندازند که فقط نقش کارگﺰار
امپرياليسم را بازی میکنند .نئوليبراليسم در
هيچ مقطعی به دنبال آزادی نيست و در آينده
نيﺰ نخواهد بود .نئوليبراليسم عﻠیرغم نام
فريبندهاش ،يک دين خشن است؛ دينی که
مخالفاناش را به شدّت سرکوب میکند؛ دينی
که مسير خود را با جنگ و کشتار و غارت
هموار میسازد و در نهايت دره بين فقر و
ثروت را پهنتر و عميقتر میکند .مسئوﻻن
بحران مالی  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٨و يا خروج
ثروت از دايره مرزها به يک گوشه از جهان
)»اسناد پاناما«( همين نئوليبراليسم است.
فروپاشی خدمات بهداشت عمومی ،افﺰايش
فقر ،بويژه فقر کودکان و فقر پيری ،فروپاشی
زيست بومها و  ...از مﺰايای نئوليبراليسم
است .ظهور تدريجی فاشيسم در کشورهای
پيشرفته و به قدرت...ادامه در صفحه٧
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ﺧيزشهای اکوادور و ﺷيلی...
رسيدن عناﺻر فاشيستی چون » Viktor
 «Orbánدر مجارستان و ترامﭗ در آمريکا...
و"هوکه" ها در آلمان از دستآوردهای
نئوليبراليسم است .هدف نئوليبراليسم در درجه
اول جابجائی قدرت است .از نظر نئوليبرالها
محدود ساختن رقابت »دشمنی با آزادی« به
شمار میآيد .تﻼش برای ايجاد و گسترش رفاه
و افﺰايش دستمﺰد انحراف اخﻼقی محسوب
میگردد! نئوليبرالها از بحران برای اِعمال
ُ
شک و سپس تحميل برنامه نئوليبرالی خود
بهره میجويند .چه در شيﻠی ،چه در عراق و
حتی در داخل خاک آمريکا وقتی توفان عظيم
»کاترينا« ويرانی بوجود آورد ،فريدمن از
خوشحالی سر از پا نمیشناخت .چون معتقد
بود که زمان انجام رفرمها فرا رسيده است.
بیجهت نبود که "هايک" » Friedrich
 ،«August von Hayekپدر معنوی
شيﻠی پينوشه عﻠنا
نئوليبراليسم هنگام بازديد از
ِ
و آشکارا گفت» :ترجيﺢ شخصی من يک
ديکتاتوری ليبرال است تا حکومت دموکراتيک
عاری از ليبراليسم«!! »معجﺰه شيﻠی« عصاره
همين جمﻠه »هايک« است .حاکی از آن است
که هر مﻠتی اراده کند که مقابل ابر شرکتها
مقاومت کند ،با کودتا ،تحريم و اگر هيچکدام
کار ساز نهشدند ،با تجاوز نظامی منافع
کنسرنها ،بانکها را در اين کشورها تضمين
میکنند.
آرژانيتن
نمونه فاجعه بار ديگر آرژانتين است که در اثر
اعمال سياستهای نئوليبرالی برای دومينبار
در معرض ورشکستگی قرار گرفته است .پول
مﻠی اين کشور در مقابل دﻻر  ۴٠٪کاهش يافته
است .دولت اين کشور از بانک جهانی تقاضای
 ۵٠ميﻠيارد دﻻر وام کرده است .سرمايهگذاران
از ترس اينکه مبادا آرژانتين از پس
بازپرداخت بدهیهای خود برنيايد ،مشغول
خارج کردن پول از کشور هستند .از آنجا که
همين بانک جهانی و »ﺻندوق بينالمﻠﻠی پول
) «(IWFدر سال  ٢٠٠١باعث ورشکستهشدن
اقتصاد اين کشور شدند ،مردم بخصوص به
) (IWFخوشبين نبودند و شديدا ً
ازم ِائوريسيوماکری »،«Mauricio Macri
رئيس جمهور اين کشور به خاطر تقاضای وام
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توفان درتوييتر
حزب کارايران)توفان(
درفيس بوک
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مجدد از ﺻندوق مذکور انتقاد میکنند .عﻼوه
بر اين مردم مخالف حذف مقررات کنترل
سرمايه و نيﺰ قطع برنامههای اجتماعی دولت
هستند و در عين حال مردم به خاطر قول
رياضت اقتصادی بيشتری که دولت به خاطر
اخذ وام جديد به ) (IWFداده است ،شديدا ً با
او مخالفاند .شواهد حاکی از آنند که به خاطر
اِعمال سياستهای نئوليبرالی خطر جدی
اقتصاد اين کشور را همانند سال  ٢٠٠١تهديد
میکند .قريب به  ۴سال است که دولت
» ،«Mauricio Macriدر قدرت است .طی
اين مدت اقتصاد اين کشور روز به روز
وخيمتر گشته است .يکی از دﻻيل را میتوان
وام  ۵٧ميﻠيارد دﻻری ذکر کرد که دولت اين
کشور سال گذشته از »ﺻندوق بينالمﻠﻠی پول«
دريافت کرده است .زيرا اين دولت در اِزای
دريافت اين وام شرايط ) (IWFمبنی بر
اجرای رياضت اقتصادی بيشتر را پذيرفته
است .شرايطی که اثرات بس زيانبار بر
زندگی اجتماعی و معيشتی مردم گذارده است.
به طور کﻠی وامهای ميﻠياردی خارجی نه تنها
برای توسعه ضروری نيستند ،بﻠکه خود به
مثابه سدّی در مقابل توسعه عمل میکنند.
کشورهای غربی با ارائه وام به »کشورهای
در حال توسعه« با شرايطی که به آنها تحميل
میکنند ،عمﻼً به مثابه ترمﺰی در راه
»توسعه« به شمار میآيند .بدهیهای عظيم

دولتها »کشورهای در حال توسعه« به دامی
برای آنها تبديل شده است و آنها را عمﻼً به
کارگﺰاران کشورهای وامدهنده مبدل ساخته
است .اين بدهیها روزبهروز اين کشورها را
بيشتر به کشورهای وامدهنده وابسته میسازد
که مصداق بارز عمﻠکرد »استعمار نوين«
است .تراز منفی تجاری تورم  ٢درﺻدی،
کاهش ارزش پول مﻠی ،بدهی  ۶۴٪از توليد
ناخالص مﻠی به بانکها ،بهره  ۴٠درﺻدی
وام و  ....اقتصاد آرژانتين را به لب پرتگاه
ورشکستگی مجدد کشانده است .اين در حالی
است که اين کشور از منابع طبيعی غنی،
جمعيت با سواد با درﺻد باﻻ ،کشاورزی
ﺻادراتمحور و پايه ﺻنعتی نسبتا ً متنوع
برخوردار است ،اما هم اکنون يک سوم
جمعيت  ۴۴ميﻠيونی اين کشور زير خط فقر به
سر میبرند .جهان در آيندهای نه چندان دور
شاهد خيﺰش و نبرد مردم آرژانتين نيﺰ خواهد
بود .در انتخابات اخير حکومت دستراستی
بهشدت شکست خورد و جناح چﭗ مخالفان
سياست نئوليبراليسم به پيروزی چشمگيری
دست يافتند.
****
به توفان در تلگرام ﺧوش آمديد

از کمکهای مالی ياران سپاسگزاريم
خوانندگان عﺰيﺰ نشريه توفان! حﺰب کار
ايران)توفان( ،تنها با اتکاء به نيروی خود
مبارزه میکند و اخاذی از بيگانگان را ننگ
میداند .برای تداوم موثر مبارزه ما به ما هر
چند جﺰئی ياری رسانيد.
 ۵٧٠يورو از آلمان
 ٢۵٠يورو از هامبورگ
 ١٠٠يورو از کانادا
 ١٠٠يورو از مونترال
 ۵يورو از آلمان
 ۵يورو از آلمان
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مبارزات مردم لبنان،
ريشههای آن و نقش
بيگانگان
بحران کنونی لبنان شباهتهائی با بحران
عراق دارد و همﺰمانی اين دو بحران و
حمايت ارتجاع جهانی از مبارزات مردم
لبنان و عراق اقتضاء میکند که با دقت
بيشتری اين رويدادها را زير نظر گرفت و
سير تکامﻠی تحوﻻت را از مد نظر فروگذار
نکرد .روشن است که هر چه در پشت پرده
میگذارد بر زمينه يک محمل اجتماعی که
چه در عراق و چه در لبنان وجود دارند،
جاری است .اين واقعيت آن است که توده-
های مردم از وضعيت موجود سياسی و
اقتصادی راضی نيستند و دست بهاعتراض
زدهاند .چرا؟
نﺰديک به سه دهه است که با اعمال
سياستهای شديد نئوليبرالی از طرف بانک
جهانی و ﺻندوق بينالمﻠﻠی پول ،شيره جان
مﻠت کشيده و جامعه بهپرتگاه سقوط ،سوق
داده شده است .سياستهای نوليبرالی که بر
اخذ وام از بانکها و نهادهای بينالمﻠﻠی
...ادامه در صفحه ۵
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ﺧيزشهای اکوادور و ﺷيلی ،نتيجه مستقيم اِعمال
سياستهای نئوليبرالی
اکوادور
در هفتههای گذشته خيﺰشهای عظيم مردمی ،ابتدا در اکوادور و سپس در شيﻠی
خيابانهای اين دو کشور را به لرزه درآورد .در اثر حمﻠه وحشيانه پﻠيس اين دو کشور به
تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان دهها نفر ُکشته و ﺻدها نفر دستگير و يا تحت پيگرد
قانونی قرار گرفتند .مردم به مراکﺰ دولتی حمﻠهور شدند و پﻠيس با گاز اشکآور ،ماشين
آبپاش و با باتوم و اسﻠحه گرم به جان آنها افتاد .تنها در اکوادور  ۵نفر ُکشته و  ٧٠٠نفر
دستگير شدند .رانندگان تاکسی و کاميون در اعتراض به گرانی سوخت ،راههای اﺻﻠی به
کيوتو" "Quitoرا مسدود کردند و حمل و نقل به پايتخت و شهر گوايانويل ""Guayaquil
را فﻠج کردند .فعاﻻن کارگری در حوزه حمل و نقل و اتوبوسرانی نيﺰ به همين دليل دست
به اعتصاب زدند و وضعيت حمل و نقل بار و مسافر را مختل کردند .در پس اعتصابات
در بخشهای توليدی و حمل و نقل ،توليد نفت اين کشور  ٨٧٧هﺰار بشکه در روز کاهش
يافت .رئيس جمهور اکوادور لنين مورنو -Lenín Moreno-در کشور »وضعيت
اضطراری« اعﻼم کرد ،تا حمﻠه به معترضين را توجيه نمايد.
عﻠت تظاهرات ،اعتصابات و ناآرامیها در اکوادور را بايد به طور عمده در اعمال
سياستهای نئوليبرالی ديکتهشده توسط »ﺻندوق بينالمﻠﻠی پول« جستجو کرد .بخشی از
تعهداتی که دولت اين کشور در برابر اخذ وام  ۴ميﻠيارد و  ٢٠٠هﺰار دﻻری ،که از
»ﺻندوق بينلمﻠﻠی پول« گرفته است ،کاهش يارانههای سوخت است .حذف يارانهها عمﻼً
بهای بنﺰين و گازوئيل را دو برابر کرده است .اﺻﻼحات مالياتی اخير دولت ،که بخش
ديگر از سياستهای ديکتهشده رياضت اقتصادی توسط »ﺻندوق بين المﻠﻠی پول« به شمار
میآيد ،قرار است  ٢٧/٢ميﻠيارد دﻻر به ﺻندوق دولت سرازير شود .حذف يارانه سوخت
و افﺰايش اخذ ماليات از مردم عمﻼً باعث کاهش درآمد و در نتيجه کاهش قدرت خريد
مردم گشته و آنها را به درون خيابان کشانيده است.
ﺷيلی
حداقل در  ١٠شهر شيﻠی حکومت نظامی برقرار شده است .بيش از  ١٠هﺰار نيروی
نظامی در خيابانهای اين کشور حضور دارند .ناآرامیهای اين کشور تاکنون ُ ١۵کشته و
 ١۵٠٠بازداشتی به دنبال داشته است .جالب اينجاست که رسانهها و وسائل ارتباط جمعی
غرب با اشارهای کوتاه به وقايع اکوادور و شيﻠی عمﻼً در اين رابطه سکوت اختيار
کردهاند ،در ﺻورتی که در ناآرامیهای ونﺰوئﻼ – ،که به طور عمده در اثر توطئه کودتا
بوجود آمده بود – که نه حکومت نظامی اعﻼم شد و نه کسی کشته شد ،هر ساعت اخبار
دروغ و تصاوير جعﻠی در شبکه مجازی پخش میکردند .آنها میخواستند با انجام کودتا،
ونﺰوئﻼ نيﺰ سياست »ﺻندوق بينالمﻠﻠی پول« و »بانک جهانی« را پياده کند ،که در اين
امر موفق نشدند .ديپﻠماسی رسمی اروپا که رسما با دخالت آشکار و همدستی با بﺰهکاران
به ياری کودتاگران پرداخته بود بشدت بی آبرو شد که امروز ﺻدايش را هم در نمیآورند
و اين خود نشانه بﺰدلی و بیشرمی دولتمردان نظام فاسد سرمايهداری است.
در هنگ کنگ که تظاهرات غيرقانونی و قهرآميﺰ ﺻورت میگيرد و افراد آزموده و تعﻠيم
ديده با ماسک و تجهيﺰات ضد پﻠيس و با پرچم آمريکا و انگﻠيس به ميدان میآيند و به پﻠيس
حمﻠه میکنند و نمايشات ضدميهنی ،ضدامنيتی ،خشونتآميﺰ و تخريبی انجام میدهند،
گرچه پﻠيس هنگ کنگ در مقابﻠه با اين تظاهرات نه حکومت ...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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