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بيانيه حزب کار ايران )توفان( در باره
انﺘخابت دوره يازدهم نهاد قانونگزاری در
ايران

انﺘخابات آنها را تحريم
کنيم و آنرا با انﺘخاب
خود جايگزين نمائيم
انتخابات دوره يازدهم نهاد قانونگزاری
دستنشانده شورای اسﻼﻣی در پيش
است .اين انتخابات نيز بر اساس همان
شرايطی صورت ﻣیگيرد که از بدو
تسلط ارتجاع حاکم در ايران صورت
گرفته است .يعنی بیاحتراﻣی بهﻣردم و
بیتوجهی بهاراده راسخ ﻣلت ايران.
در ايران شرايط انجام يک انتخابات
دﻣوکراتيک وجود ندارد و بههمين
جهت شرکت در يک انتخابات فرﻣايشی
و غيردﻣوکراتيک که نتايج آن از قبل
ﻣعلوم است ،تنها بهﻣفهوم ﻣشروعيت
بخشيدن بهنظام جابر و ﻣافيائی کنونی
چاکرﻣنش
است .در ايران فقط احزاب
ِ
خودی که تعدادشان ﻣعلوم وﻣعدود است
و ﻣورد تائيد دولت ﻣوازی يا دولت
پشتپرده هستند ،ﻣجاز بهشرکت در
انتخابات ﻣیباشند .در ايران اصل
بورژوائی آزادی احزاب وجود ندارد،
سانسور رژيم سرﻣايهداری جمهوری
اسﻼﻣی سايه شوﻣش را بر سراسر
ايران افکنده است .هيچ فردی ﻣستقل از
احزاب وابسته نمیتواند خود را به-
عنوان ناﻣزد انتخاباتی بهﻣردم ﻣعرفی
کرده و دارای شرايط و اﻣکانات برابر
با ناﻣزدهای حکوﻣتی باشد .عملکرد
رژيم کنونی و رژيم شاه در ﻣورد
انتخابات يکسان است .در اين ﻣورد
جمهوری سرﻣايهداری اسﻼﻣی نام وزارت
کشور شاه را...ادامه در صفحه ٢

تحوﻻت ايران بر بﺴﺘر کدام نهر سياسی مواج است؟
اوضاع جهان کنونی بعد از فروپاشی دستآوردهای رويزيونيستها در شوروی چه بهﻣا ﻣیآﻣوزد؟
بهﻣا ﻣیآﻣوزد که جهان تک قطبی شده و نظم نوينی در آن ﻣستقر گرديده که تحقق سياستهای
نئوليبراليسم يکی از آنهاست .نئوليبراليسم سياست استعماری و اﻣپرياليستی است که ﻣرزهای
ﻣمالک را درهمﻣینوردد ،بازارهای کشورهای ﻣستقل را تصاحب ﻣیکند ،غارت ﻣیکند و دولت
اين کشورها را بیکاره و تنها بهکارگزار ﻣمالک اﻣپرياليستی بدل نموده ،از رشد اين کشورها
جلوگرفته و استعمار نوين اقتصادی را ﻣستقر ﻣیسازد .ﻣبارزه با سياست نئوليبراليسم بدون
ﻣبارزه با اﻣپرياليسم ﻣمکن نيست .بهاين جهت در هر کشور غيراﻣپرياليستی که اين سياست اجراء
ﻣیشود ،ﻣوج ﻣبارزه ضد اﻣپرياليستی بهﻣنزله قانون ديالکتيکی ﻣبارزه اضداد اوج ﻣیگيرد.
برای اينکه در سياست دچار سردرگمی نشويم و هر روز سازی نزنيم که اعتبار ﻣا را در نزد
خوانندگان از دست بدهد ،بايد بررسی کنيم که سير تحوﻻت جهان بهکدام سوی در جريان است و
نقش ايران در بطن اين تحوﻻت بهﻣنزله بخشی از جهان کنونی چگونه بايد ارزيابی شود .نادرست
است که کسی تضادها و تحوﻻتی را که در داخل پوسته گردوئی ﻣملو از آب بر ﻣتن رودخانهای
ب جاری بهکدام سمت بوده و در کجا بهدريا ﻣیريزد .بايد
را ببيند ولی غافل باشد که ﻣسير اين آ ِ
خصلت دوران و ﻣنظره سياسی حاکم و تعيين کننده دوران کنونی را در ﻣرتبه نخست درک کرد.
اپوزيسيون آﻣريکا-
در غير اين صورت ،خردهکاران کارشان بهبن بست ﻣیرسد ،چنانکه
ِ
صهيونيستی خودفروخته ايران بهآنجا رسيده است.
ارزيابیهای نادرست بر اين استوارند که عدهای درخت را ﻣیبينند ،ولی جنگل را نمیبينند و
ناآگاهند ،در حاليکه هستند کسانی که نمیخواهند جنگل را ببينند و تبليغ ﻣیکنند ديدن جنگل بهﻣا
ﻣربوط نيست و ﻣا بايد فقط درخت را ببينيم .اين ارزيابی طبيعتا علمی و همهجانبه نيست و اتخاذ
سياست براساس چنين درکی راه بهجهنم ﻣیبرد.
تحوﻻت کنونی بهﻣا ﻣیآﻣوزد که اﻣپرياليسم آﻣريکا در پی تسلط اﻣپراتوری دﻻر در جهان است.
آﻣريکا در بعد از جنگ جهانی دوم بهعنوان قدرتمندترين کشور اقتصادی و نظاﻣی ،جای
اﻣپرياليسم انگلستان را گرفت و پاند و ليره انگليسی را با دﻻر آﻣريکائی بهعنوان وسيله ﻣبادله
جهانی تعويض کرد .پشتوانه دﻻر در بدو اﻣر طﻼ بود که دولت آﻣريکا ...ادامه در صفحه ٣

جنبش دانشجوئی ايران همواره ضدامپرياليﺴﺘی و
ضدصهيونيﺴﺘی بوده و باقی میماند
پس از اصابت ﻣوشک ﻣستقر در حوالی فرودگاه بينالمللی ايران به هواپيمای اوکرائينی ،که اين
خود ناشی از فضای جنگی ،تروريستی و ﻣتشنجی است که اﻣپرياليسم در ﻣنطقه آفريده و زﻣينه
ايجاد چنين سوانحی را افزايش داده است ،دهها نفر اتباع و دانشجويان ايرانی و اتباع خارجی جان
خويش را در اثر اين سانحه از دست دادند .ﻣکتبی بودن ﻣسئوﻻن اﻣور که وفاداری را بهجای
شايستگی گذاردهاند ،ﻣسلما در اين اﻣر نقش داشتهاند .از بدو سانحه هوائی فوق تئوریهای توطئه
در ايران و جهان در جريان است و دروغگوئی رژيم دروغگوی جمهوری اسﻼﻣی نيز به تنور
آتش ﻣیريزد.
اين سانحه واکنشهای طبيعی ،انسانی و يا حتی تحريک آﻣيزی را بهوجود آورد که بررسی آنها از
وظايف نيروهای ﻣسئول سياسی در ايران است.
يکی از اين واکنشها اظهار همدردی دانشجويان با خانواده دوستان خود و اعتراض بهاز بين رفتن
جان بسياری از انسانها در اثر وضعيت ﻣشخص ايران بود .دانشجويان دانشگاههای ايران و به-
ويژه در تهران همراه با خانواده قربانيان اين سانحه نسبت بهارتکاب اين سهلانگاری از جانب
ﻣسئوﻻن اﻣر که هنوز ابعاد همهجانبه آن روشن نيست ،دست به اعتراض زدند و از جمهوری
اسﻼﻣی پاسخگوئی طلبيدند و خواهان استعفای ﻣسئوﻻن ﻣکتبی شدند .اين غليان احساسات عموﻣی
و هيجان ﻣردم در همدردی با خانوادهها که اﻣری طبيعی بود ﻣتاسفانه بههمين جا خاتمه نيافت.
ضدانقﻼب آﻣريکائی نيز دست بهکار شد تا از تاثيرات تجاوز اﻣپرياليسم آﻣريکا به ايران و ترور
سردار قاسم سليمانی که بهآنها در نابودی داعش ضربات سهمگينی در سوريه و عراق زده بود
بهکاهد و جهت ﻣبارزه ﻣردم را که نوک تيزش برضد اﻣپرياليسم و صهيونيسم و نقض حق
حاکميت ﻣلی ايران بود ﻣنحرف کند .بازهم روشن است که همه نيروهای صميمی و انقﻼبی در
اثر سطح آگاهی و تجربه ﻣبارزه اجتماعی قادر نيستند بهسرعت در ﻣقابل دسيسههای سازﻣان
يافته ضدانقﻼب آﻣريکائی در ايران واکنش نشان دهند و خط خود را با شعارهای درست از خط
ﻣشی عمال بيگانه ﻣتمايز سازند .اين بود که ﻣا با صحنههائی روبرو شديم که تﻼشی عبث داشت
جو آﻣريکاپرستی در ايران بدل کند .در اين راه اپوزيسيون
جو ضدآﻣريکائی ﻣردم ايران را به ّ
تا ّ
خودفروخته داخل و خارج و رسانههای گروهی اﻣپرياليستی و ..ادامه در صفحه ۴

بهحزب کار ايران )توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بهپيونديد

،

شماره  ٢۴٠اسفند ﻣاه ١٣٩٨

انﺘخابات آنها راتحريم...
بهشورای نگهبان و ﻣرجع تشخيص ﻣصلحت رژيم
و با شيوه نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان
تغيير داده است .حکام کنونی ايران تنها کسانی را
ﻣجاز بهشرکت در انتخابات ﻣیدانند که از غربال
ﻣنافع قشری آنها گذر کرده باشند و خود نيز بدانند
که ﻣهارشان در دست کسانی است که آنها را بدون
توجه بهاراده عموﻣی بهنهاد قانونگزاری گسيل
داشتهاند ،چنين نمايندگانی که نهحمايت ﻣردﻣی و نه-
ﻣشروعيت و قدرت ﻻزم را دارند ،هرگز قادر
نيستند از ﻣنافع ﻣلی ايران و ﻣنافع ﻣوکﻼنشان دفاع
کنند .شرکت آنها در نشستهای ﻣجلس تنها برای
افزايش قدرت عددی ﻣاشين رایگيری است .آنها
ﻣیدانند که در کشور قانونستيز جمهوری سرﻣايه-
داری اسﻼﻣی ،هرگز دارای ﻣصونيت سياسی نبوده
و تارﻣوی عمرشان ،حتی بهعنوان نماينده ﻣجلس،
بهچاقوی يک ﻣزدور حکوﻣتی بند است.
وقتی آقای قاليباف که کوس رسوائی ،فساد و دزدی-
های وی را بر سر هر کوی و برزنی زدهاند ،توسط
اين نظارت استصوابی دارای "صﻼحيت و
ﻣشروعيت" اعﻼم ﻣیشود ،اين اﻣر توهين به خرد
روشن ﻣردم ايران و حاکی از آن است که تماﻣيت
اين ﻣجلس فاقد صﻼحيت و ﻣشروعيت است .اين
روش حکوﻣت ،ﻣفهوم نهاد قانونگزاری را از
ﻣضمون خويش تهی کرده است
انتخابات اﻣسال در شرايطی برگزار ﻣیشود که
فرودستان جاﻣعه در آبانماه  ١٣٩٨در دهها شهر
ايران بهصورت سراسری بهخيابانها ريخته و
براساس آخرين آﻣار تائيد نشده  ١۵٠٠کشته داده و
خواهان تغييرات اساسی در حکوﻣت گشته و حقوق
دﻣوکراتيک و بهبود شرايط زندگی خويش را ﻣطالبه
کردهاند .جواب اين ﻣردم با گلوله از زﻣين و هوا
بوده است + .رژيم سرﻣايهداری جمهوری اسﻼﻣی
که چهار نعل برای تحقق سياست نئوليبراليسم
اﻣپرياليستی بهجلو ﻣیتازند در ﻣقابل طغيان ﻣردم
ايستادند و تهديد کردند که آنها را دستجمعی خواهند
کشت .بگير و بهبند هنوز اداﻣه دارد و "چشمان و
گوشان" شاه خاﻣنهای در پی جاسوسی و شکار ساير
ﻣبارزان هستند .انتخابات فرﻣايشی دوره يازدهم
ﻣجلس بايد براين جنايات که حتی آﻣار کشتگانش
هنوز روشن نيست ،پرده افکند .هيچکس در ايران
پاسخگوی اين جنايات نسبت بهﻣردم ايران نيست.
پايههای اعتماد کم ﻣردم بهاين رژيم ﻣدتهاست که
فروريخته و اﻣروز اين واقعيت نهفته بهصورت
ﻣسالمت آﻣيز و يا قهری در هر لحظه و در
هرگوشه ،در آتيه با تداوم بيشتر بروز ﻣیکند.
انتخابات يازدهمين دوره قانونگزاری در ايران در
زﻣانی صورت ﻣیگيرد که اﻣپرياليسم آﻣريکا با
پشتوانه صهيونيسم جهانی سردار قاسم سليمانی يک
ﻣقام ارشد نظاﻣی در ايران را در فرودگاه بينالمللی
بغداد ،با ﻣاﻣوريت ديپلماتيک ،در حاليکه ﻣهمان
رسمی دولت عراق بوده و برای رفع تشنج و تدارک
ﻣذاکره با دولت عربستان سعودی به عراق رفته
بوده است را ،بهصورت غيرقانونی ،جنايتکارانه
برای جلوگيری از صلح و آراﻣش در ﻣنطقه ترور
رسمی کرده و آنرا رسما اعﻼم ﻣیکند .اين اقدام که
ﻣورد تنفر عموم ﻣردم جهان و ايران واقع شد ،به-
اعتراض عموﻣی در جهان ﻣنجر گشت .اين اقدام

توفان ارگان ﻣرکزی حزب کار ايران

تروريستی -دولتی و بیسابقه که نقض حق حاکميت
ﻣلی ايران و اداﻣه نقض تماﻣيت ارضی ايران است،
تنها ﻣورد تائيد ايرانیهای خودفروخته و
وطنفروشی است که تفاوت ﻣيان ايران و جمهوری
سرﻣايهداری اسﻼﻣی را نمیفهمند و يا نمیخواهند
بهفهمند و آرزوی آن را ﻣیکردند که اﻣپرياليسم و
صهيونيسم بدعتی بهتراشد که فردا با استناد بهآن
بتواند بهتجاوز رسمی عليه ايران اقدام نمايد .ﻣردم
شرافتمند ايران با تظاهرات ﻣيليونی نشان دادند که
خواهان آن نيستند که سرنوشت کشورشان بهدست
تراﻣپ و نتانياهو تعيين شود .آنها ﻣیخواهند بدون
دخالت بیشرﻣانه اجنبی خودشان با اين رژيم تبهکار
و فاسد تعيين تکليف نمايند .ﻣردم ايران ستون پنجم
آﻣريکا نيستند و نمیشوند و آن نوع سرنگونی را
نمیطلبند که آنها و اپوزيسيون خودفروخته ايران از
آن دفاع ﻣیکنند .حضور ﻣيليونی ﻣردم در اين
ت افتخار آفرين و همانگونه که خود آنرا
اعتراضا ِ
برزبان آوردند و در پﻼکاتها و پرچمهای خود آنرا
حمل کرده و بيان ﻣیکردند ،حمايت از رژيم نبود.
همين اﻣر بود که بهاﻣپرياليسم و صهيونيسم در
ﻣنطقه ضربه وارد آورد وﻣحاسباتش را برهم زد.
شرکت عظيم ﻣردم در اين تظاهرات ،ﻣرز روشنی
ﻣيان ايرانيانی کشيد که خواهان ايرانی بدون اين
حاکميت ،غيرﻣذهبی ،ﻣستقل ،آباد ،آزاد،
دﻣوکراتيک و خلقی ،ضداﻣپرياليست و
ضدصهيونيست هستند و دخالت بيگانگان در
سرنوشت ﻣلت ايران را ﻣحکوم کرده در ﻣقابلش
يکپارچه ايستادگی خواهند کرد و ايرانيان
خودفروخته و ذليلی که خواهان تجاوز آﻣريکا به-
ايران و ترور ﻣقاﻣات قانونی و رسمی حاکم بر
ايران هستند تا اين ترور کنونی به تروری به وسعت
تجاوز بهسرزﻣين ايران بدل شود ،آنها کوچکترين
حقی برای ايران و ﻣلت ايران قائل نيستند .ﻣردم
ايران دشمن اين جبهه براندازی آﻣريکائی –
صهيونيستی ﻣیباشند که فعاﻻنه از شرکت در
نمايشات ضدجنگ ﻣردم جهان برعليه ايران طفره
رفتند و با عربدهکشی و اطﻼعيه و تبليغات در
شبکههای اجتماعی ﻣردم را فرا خواندند در اين
ﻣبارزات ضد جنگ و تجاوز و تحريم برضد ايران
شرکت نکنند و شرکت در اين اعتراضات را
ﻣوذيانه حمايت از سرکوبهای سپاه پاسداران جلوه
دادند .توگوئی نتانياهو تراﻣپ سرکوبگر و
تروريست نيستند .هم اکنون دو جبهه روشن در
ﻣقابل هم قرار دارند .جبهه انقﻼبی خلقی ايران که
برضد ارتجاع داخلی و اﻣپرياليسم و صهيونيسم
بيرونی ﻣیرزﻣد و جبهه همدستان اﻣپرياليسم و
صهيونيسم که با پنهان کردن خويش پشت کوهی از
فساد و تبهکاری جمهوری اسﻼﻣی در پیآنند
هيوﻻی ديگری در ايران بر سر کار آورند تا ﻣنافع
اﻣپرياليسم و صهيونيسم را تاﻣين کند.
آيتﷲ خاﻣنهای در خطبههای نماز جمعه بعد از
ترور سردار قاسم سليمانی ،ﻣردم را فرا خواند با
شور و شوق در انتخابات شرکت کنند و اين شرکت
را "ﻣهمترين عاﻣل اقتدار ﻣلت ايران" دانست.
ﻣردم در انتخابات "ﻣبادا دشمن در اين زﻣينه
خواسته خود را ﻣحقق کند".
آقای خاﻣنهای يا هنوز نفهميده و يا تجاهل ﻣیکند که
شرکت ﻣيليونی ﻣردم در اين تظاهرات که تودهنی
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ﻣحکمی بهاﻣپرياليسم ،صهيونيسم و جبهه ايرانيان
خودفروخته داخل و خارج بود ،در حمايت از رژيم
سرﻣايهداری جمهوری اسﻼﻣی صورت نگرفته
است .بهنظر نمیرسد که وی دچار توهم باشد .وی
ولی ﻣیخواهد از نفرت ضد بيگانه ﻣردم ايران
ابزاری بهسازد تا آنها را بهصحنه بیجان و رنگ
روباخته حاکميت بکشاند .اين سياست عواﻣفريبانه
رهبر ،توهين بهفهم و شرافت و غرور ﻣلی ﻣردم
ﻣاست .برعکس ﻣردم ايران بايد از شرکت در
انتخابات خودداری کنند و نشان دهند که اعتراض
آنها بهتجاوز آﻣريکا بهتحريم ايران و تحقير غرور
ﻣلی هموطنان ﻣا ،ربطی بهحاکمان کنونی ندارد.
آقای خاﻣنهای نتوانست و نخواست از اين بخت
ﻣجددی که بهپاس تروريسم آﻣريکا بهوی داده شده
بود تا بهحقوق ﻣردم ايران احترام بگذارد و از راه
رفته حتی چند گاﻣی بهعقب برگردد و در نظام
سرکوب خويش تجديد نظری بکند ،استفاده نمايد،
برعکس وی ﻣجددا در پی فريب و سرکوب ﻣردم،
تشديد و استمرار خفقان است که ﻣنافع ﻣلی ايران را
تهديد ﻣیکند.
با توجه بهنکات برشمرده فوق ،حزب کار ايران
)توفان( انتخابات غيردﻣوکراتيک و ضد ﻣردﻣی
دوره يازدهم را تحريم کرده و حاضر نيست
ﻣشروعيت نداشتهی اين رژيم سرﻣايهداری
جمهوری اسﻼﻣی را بهرسميت بشناسد .حزب ﻣا
توصيه ﻣیکند بار ديگر ﻣلت ايران بهخاﻣنهای و
حکام کنونی و دولت ﻣوازی نشان دهد که شرکتش
در تظاهرات ﻣيليونی حمايت از رژيم نبوده و نيست
و عدم شرکتش در انتخابات اعﻼم ﻣحکوﻣيت اين
رژيم ﻣیباشد .اين تحريم و ﻣحکوﻣيت انتخابات بايد
فعاﻻنه و همراه با تبليغات وسيع صورت گيرد .بايد
از همه ﻣردم خواست که در روز انتخابات در خانه-
های خود بمانند و بيرون نيايند .اين اقدام دارای نتايج
زيرين است:
قدرت ﻣردم نشان داده ﻣیشود.
اﻣکانات تبليغاتی رژيم کاهش يافته و ﻣجبور ﻣیشود
تقلبات را افزايش دهد که دستش را بيشتر باز ﻣی-
کند.
خيابانهای خلوت روحيه ﻣردم را تقويت ﻣیکند و
ﻣوجب شرﻣساری کسانی خواهد شد که در انتخابات
شرکت کردهاند.
عدم حضور ﻣردم در خيابانها و عدم شرکتشان در
رایدهی ،روحيه عمال رژيم را درهم ﻣیشکند و از
نظر حزب ﻣا ،اين ﻣبارزه يک ﻣبارزه فعال در
عرصه نبرد روانی بهحساب ﻣیآيد.
حزب ﻣا هرگز به اين رژيم ﻣشروعيت نخواهد داد و
در انتخابات رژيم شرکت نخواهد کرد .ﻣا سرنگونی
رژيم را وظيفه ﻣردم ايران و نه جبهه اﻣپرياليسم-
صهيونيسم و ايرانيان خودفروخته ﻣتحد آنها ﻣیدانيم.
حزب ﻣا بر آن است که بايد از اين فرصت که تا
حدود زيادی بهپاکيزگی جنبش ضداستبدادی و ﻣلی
ﻣردم ﻣيهن ﻣا بدل شده است و خط تمايز ﻣيان
دوستان و دشمنان ﻣردم کشيده شده است ،استفاده
کرد و نهضتی ﻣلی و دﻣوکراتيک بر اساس ﻣنافع
ﻣلی کشورﻣان ،برضد حاکميت ضددﻣوکرات کنونی
ايجاد کرد و ﻣردم را در آن ﻣتحد نمود تا از
فروپاشی ايران و تقسيم کشورهای ﻣنطقه بهلقمههای
قابل بلع برای...ادامه در صفحه ٣

سرنگون باد رژيم سرمايهداری جمهوری اسﻼمی ،بهدست مردم ايران
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انﺘخابات آنها راتحريم...
اﻣپرياليسم و صهيونيسم جلو گيری شود.

***
تحوﻻت ايران بر بﺴﺘر....
ضمانت آنرا در اثر شرکت در جنگهای خانمان-
برانداز کره ،ويتنام ،کاﻣبوج و ﻻئوس و تقبل هزينه-
های گزاف اين جنگها با چاپ دﻻرهای اضافی از
بين برد ،دﻻری که ديگر فاقد پشتوانه طﻼ بود،
دولت نيکسون را از خطری که در راه بود بهلرزه
در آورد .وی برای نجات بانک ﻣرکزی که ذخاير
طﻼ داشت ،دﻻر را از طﻼ جدا کرد و آنرا ﻣواج
نمود تا ارزش آن در بازار رقابت اقتصاد ِی عرضه
و تقاضا تعيين شود .دولت آﻣريکا با فشار بهﻣمالک
نفتخيز و ﻣهمتر از همه بهعربستان سعودی ،آنها
را با اين وعده که اﻣنيت آنها را حفظ ﻣیکند ،ﻣجبور
کرد که نفتش را بهدﻻر بهفروشد تا بهاين وسيله از
ثروت ديگران پشتوانهای برای دﻻر بدون پشتوانه
خود تهيه کند .فروش نفت بهدﻻر و تاکيد بر اين اﻣر
که دﻻر تنها وسيله ﻣعتبر ﻣبادﻻت جهانی است،
قدرتی بهآﻣريکا داد که بر نظام بانکی و ﻣالی جهانی
چنگ اندازد و استيﻼی دﻻر برجهان را تثبيت کند.
يورو که بهعنوان رقيب دﻻر بهﻣيدان آﻣد ،فاقد
اهرﻣهائی است که آﻣريکا برای حفظ سلطه دﻻر در
دست دارد .زﻣانيکه ﻣعمر قذافی و صدام حسين
تصميم گرفتند نفت خود را بهيورو بهفروشند زﻣينه
تجاوز بهکشورهايشان ﻣهيا شد و بهاشغال اﻣپرياليسم
درآﻣدند .اشغال اين کشورها در واقع تسلط دﻻر را
در دنيا حفظ کرد .جمهوری اسﻼﻣی ايران نيز
تصميم گرفت نفت ايران را در کنار دﻻر به يورو
بهفروش رساند و اين اﻣر خشم آﻣريکا را افزايش
داده است ،زيرا اين سياست نهتنها اعتبار يورو را
زياد ﻣیکند ،بلکه پايه سلطه دﻻر را بهﻣنزله
قدرتمندترين ارز جهانی ﻣتزلزل ﻣیگرداند .در کنار
يورش ايران بهسلطه دﻻر ،ﻣقاوﻣتی جهانی به-
اين
ِ
رهبری جمهوری چين و در همکاری با فدراسيون
روسيه و هندوستان ،آفريقای جنوبی ،برزيل و پاره
ﻣمالک ديگر در جهان از جمله آﻣريکای ﻻتين به-
وجود آﻣده تا بهسلطه دﻻر که ﻣانند خرچنگی اقتصاد
جهان را در چنگ گرفته است و بهصورت کاغذپاره
و بمبساعتی در صندوق ذخاير ارزی کشورها
قرار دارد ،خاتمه دهد .انجام ﻣعاﻣﻼت پاياپای،
ﻣبادله با ارز چينی که عضو سبد ارزی جهانی شده
است ،تاسيس بانک سرﻣايهگذاری زيربنائی آسيا،
سازﻣان همکاری شانگهای ،تاسيس ﻣنطقه آزاد
تجاری بين اتحاديه اقتصای يوروآسيا و ايجاد گروه
بريکس از قدرتهای اقتصادی نوظهور)عضو
برزيل ،روسيه ،هند ،چين و آفريقای جنوبی( از
جمله ابزارهائی هستند که دولت چين برای ﻣقابله با
دﻻر برپا ساخته که بسياری از ﻣمالک که زير بار
فشار دﻻر کمر خم کردهاند از آن حمايت ﻣیکنند.
برای اﻣپرياليسم آﻣريکا که در بسياری از عرصه-
های اقتصادی عقبﻣانده و برای تقويت اقتصاد
خويش بهنقض قواعد "ﻣحترم" سازﻣان تجارت
ﻣقدس"
جهانی پرداخته و اصول ﻣورد "احترام و
ِ
ت اقتصادی نئوليبرالی را در ﻣورد کشور
سياس ِ
خودش ﻣلغی کرده است ،ﻣجبور شده بهدور خود
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ديواری گمرکی بکشد و از توليد داخلی حمايت کند.
در چنين شرايطی دوچندان ﻻزم ﻣیآيد که آﻣريکا
برای حفظ سلطه دﻻر هم بهتجاوز نظاﻣی و هم به-
تحريم که زﻣينهسازی تجاوز نظاﻣی است تکيه کند
و آنرا در جهان با افسارگسيختگی و گردنکلفتی به-
پيش برد .سياست تجاوزگرانه آﻣريکا در ﻣورد
خاورﻣيانه و ايران بخشی از اين سياست حياتی،
عموﻣی و راهبردی اين کشور است و بايد بر زﻣينه
اين ﻣتن ﻣورد ارزيابی سياسی قرار گيرد .آﻣريکا
شاهد است که جاده ابريشم چين تمام تسلط آﻣريکا بر
درياها و تنگههای دريائی را دور زده است و
کاﻻهای چينی و شرق آسيا حدود ده روز زودتر به-
بازارهای اروپائی ﻣیرسند تا از راه دريائی که زير
ت
سلطه و کنترل آﻣريکا بود و هست .با اين سياس ِ
اقتصادی ،تمام ﻣحاسبات اقتصادی و سياسی و
تجاری جهان و حتی درآﻣد بيمههای جهانی
کشتيرانی که در دست اﻣپرياليستهاست برهم خورده
است .بههمين دليل آﻣريکا دشمن سرسخت جاده
ابريشم است و پيشرفت اين جاده بهسمت اروپا را
برنمیتابد .از آنجا که ايران کشوری است که با
ﻣحاسبه ﻣرزهای دريائی با  ١۵کشور ديگر ﻣجاور
است و دريای خزر را به خليج فارس وصل ﻣیکند
و با توجه به اينکه بيش از دوهزار کيلوﻣتر طول
جاده ابريشم را در درون خود جاداده و بر نفت و
گاز خاورﻣيانه نظارت دارد و با اعﻼم آﻣادگی برای
ﻣبادله نفت به ارز يورو سلطه دﻻر را تهديد ﻣیکند،
بهعنوان ﻣهره ﻣهمی در ﻣعادﻻت سياسی اﻣپرياليسم
آﻣريکا بوده و ﻣنطقه حياتی وی از دوران جيمی
کارتر بهحساب ﻣیآيد و آنها بهراحتی دست از سر
ايران برنمیدارند .دشمنی آﻣريکا با ﻣردم ايران
استراتژيک است و بهنوع برخورد بیادبانه و يا
ﻣوقرانه اين يا عاﻣل حکوﻣتی ايران ربطی ندارد.
آﻣريکا فقط يک ايران دستنشانده و نوکرﻣنش را
ﻣیپذيرد که در همه زﻣينها به ساز آنها بهرقصد .در
دنيای کنونی جبههبندی ﻣهمی رخ داده که هنوز در
جريان است .ﻣلتها و کشورهای تحت سلطه برای
حفظ استقﻼل و تماﻣيت ارضی و حق حاکميت ﻣلی
خويش ،برای ﻣمانعت از ويرانی خود ،برای حفظ
آبادانی ،رفاه و آسايش خويش ناچارند به استيﻼی
دﻻر در جهان خاتمه دهند .اﻣپرياليسم آﻣريکا بهپاس
ﻣصنوعی اقتصادی که آنرا با قدرت
اين ﻣوقعيت
ِ
نظاﻣی حفظ ﻣیکند ،همه دستآوردها و ثروت ساير
ﻣمالک را از طريق دﻻر بی پشتوانه ﻣصادره ﻣی-
کند .ذخاير ارزی ﻣمالک بهکوهی از دﻻر بی-
پشتوانه تبديل شده که کسی جرات آنرا ندارد
دﻻرهای خود را بهبازار بريزد و از دست آن
خﻼص شود ،زيرا اقتصاد جهانی در اثر غرق شدن
بازار در زير کوه دﻻرهای کاغذی درهم ﻣیپاشد و
يکشبه همه ذخاير دﻻر جهانی بیارزش ﻣیشوند.
ثروت کشورها دود ﻣیگردند وبههوا ﻣیروند ،زيرا
ثروت واقعی به آﻣريکا ﻣنتقل شده است .آﻣريکا
اجناس و خدﻣات ساير ﻣمالک را رايگان دريافت
کرده است .اين توحشی است که در جهان حاکم
است .آﻣريکا برای حفظ اﻣپراتوری دﻻر در همه جا
پايگاه نظاﻣی تاسيس کرده و در ﻣناطق نفتخيز
جهان سرباز پياده نموده و قصد خروج ازاين
کشورها را ندارد .حضور آنها در ايران نيز از جمله
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با نيت حفظ سلطه دﻻر و نابودی کشور ﻣا صورت
ﻣیگيرد .اﻣروز ﻣردم عراق بهپا خواسته و خواهان
خروج اشغالگران از سرزﻣين عراق هستند ،ولی
آﻣريکا بهصراحت اعﻼم ﻣیکند که خاک عراق را
ترک نمیکند و نخستوزير قبلی عراق را تهديد به-
ترور کرد و افزود اگر عراق قراردادش را با چين
در ﻣورد بازسازی ﻣجدد عراق ﻣلغی نسازد وی
يعنی تراﻣپ ﻣيلياردها دﻻر ذخاير ارزی و طﻼی
عراق در آﻣريکا را بهعنوان خسارت جنگی بابت
غراﻣت جنگ ﻣصادره خواهد نمود و عراق را
تحريم اقتصادی خواهد کرد .آيا اين سخنان به گوش
شما آشنا نمیآيد؟ آنها نهتنها خاک عراق را ترک
نمیکنند و نفت سوريه را نيز ضميمه سفره خود
کردهاند ،عازم کردستان دستنشانده و همدست
تجاوز بهعراق هم هستند تا در آنجا بزرگترين
پايگاههای نظاﻣی خاورﻣيانه را با نقض تماﻣيت
ارضی و حق حاکميت ﻣلی عراق عليرغم ﻣخالفت
دولت ﻣرکزی ،بسازند که يکی از آنها در ١۴
کيلوﻣتری ﻣرز ايران برای تجاوز بهکشور ﻣا با
ابزار ُکردهای ناسيونال شونيست برای تجزيه ايران
و ايجاد اپوزيسيون "سوريهای" با نام "ارتش آزاد
ايران" است .داعشهای همه دنيا را از اين ببعد به-
سمت ايران از طريق کردستان عراق و همدستان
ايرانی آنها برای تجزيه و اشغال کشورﻣان سوق
خواهند داد .هم اکنون اين سياست در حال اجراست.
رويدادهای ﻣنطقه و ايران را بايد در ﻣتن چنين
تحوﻻت استراتژيک ﻣورد بررسی قرار داد.
اپوزيسيون خودفروخته ايران که خواهان تحريم و
تجاوز آﻣريکا نسبت بهايران است و ترور سردار
قاسم سليمانی را با بدعتگذاری نوين تائيد ﻣیکند ،با
ترور ساير ﻣقاﻣات ايرانی توسط ارتش آﻣريکا به-
عنوان بدعتی تازه در روابط ديپلماتيک بينالمللی
نيز ﻣوافق است .اين خودفروختگان بهدروغ تبليغ
ﻣیکنند که آﻣريکا قصد دارد در ايران دﻣوکراسی و
حقوق بشر بياورد .واقعيت اين است که آﻣريکا به
سکوی پرش ايران برای تسلط اﻣپراتوری دﻻر،
نظارت بر تنگه هرﻣز و حفاظت از عربستان
سعودی ،جنگ با چين و روسيه و بهاسارت کشيدن
کشورهای ﻣنطقه نياز حياتی دارد .در اين ﻣبارزه
هرکس همدست آﻣريکا برای سرنگونی رژيم
جمهوری اسﻼﻣی و تحريم ﻣردم ايران است ،برنقش
ﻣردم ايران که خود بايد سرنوشت خويش را تعيين
کنند چشم پوشيده است ،زيرا اين خودفروختهها ﻣی-
دانند که اگر ﻣردم ايران بهﻣيدان آيند سرنگونی
رژيم سرﻣايهداری جمهوری اسﻼﻣی را با ﻣبارزه
برضد اﻣپرياليسم و صهيونيسم در ﻣنطقه پيوند
خواهند زد و در کنار ﻣلتهای عرب و ترک برای
اخراج اﻣپرياليسم و صهيونيسم از ﻣنطقه قرار
خواهند گرفت .ﻣضمون سياست سرنگونی
اپوزيسيون خودفروخته ايران ﻣضمونی اﻣپرياليستی
و اسارتآور است که فقط ﻣیتواند شهر ارواح از
ايران بهجای بگذارد .سياستهای تجاوزکارانه و
اشغالگرانه آﻣريکا در ﻣنطقه نيز اتفاقی نبوده و
صرفنظر از اينکه کدام نيروی اجتماعی در آينده
ايران برسرکار آيد ،اﻣپرياليسم در همکاری با
صهيونيسم و کردستان بزرگ اسرائيلی برای حفظ
سلطه دﻻر در ﻣنطقه ...ادامه در صفحه ۴

امپرياليﺴم آمريکا تروريﺴت ،مﺘجاوز ،ناقض حقوق اساسی انﺴانها و حق
من ﺷماره يک بشريت است
حاکميت مﻠی کشورها و دﺷ ِ
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تحوﻻت ايران بر بﺴﺘر....
ﻣیﻣاند .شعار ﻣا خروج نيروهای خارجی اشغالگر
از خاور ﻣيانه و نزديک است.

***
جنبش دانشجوئی ايران...
صهيونيستی بهياری آنها آﻣدند و خواستهای ﻣنطقی
اوليه اعتراضات که خواهان رسيدگی به اين
وضعيت و استعفای ﻣسئولين و پاسخگوئی دولت
بودند ،تحتالشعاع قرار دادند .رئيس جمهور آﻣريکا
که در بیسودايش کسی ترديد ندارد بهيکباره
کارشناس زبان فارسی از کار در آﻣد و بهاين
اپوزيسيون خودفروخته ندا داد که جلو بروند و
نترسند زيرا آﻣريکا پشت آنها را دارد .اين اقدام
سفيهانه و ﻣداخلهگرانه آﻣريکا ﻣنجر بهاين شد که اين
عده در ايران ﻣنفرد شدند و با پرچم آﻣريکاپرستی
بهگوشهای خزيدند .فريبخوردگان و يا
پرووکاتورهائی که در ﻣيان آنها بودند تصوير قاسم
سليمانی را پائين کشيدند تا تجاوز به حق حاکميت
ﻣلی ايران را از طرف آﻣريکا تائيد کرده و خواهان
تجاوز آﻣريکا و ترور ساير ﻣقاﻣات رسمی ايران تا
تجاوز کاﻣل بهايران گردند .چنين اقداﻣی چيزی
نيست جز خيانت ﻣلی و تائيد سياست تروريستی و
استعماری اﻣپرياليسم نسبت بهايران .اين عده همان
کسانی هستند که با شعار ارتجاعی "نه غزه ،نه
لبنان ،جانم فدای ايران" )بهخوانيد نه غزه ،نه
سوريه ،نه لبنان حمله کنيد بهايران  -توفان( قبﻼ به-
خيابانها آﻣده بودند و ثمری از اين شعار ضدانقﻼبی
نبردند.
جنبش دانشجوئی ايران دارای سنت انقﻼبی و سابقه-
داری است .نخستين شهدای قهرﻣان دانشگاه تهران
در آستانه ورود نيکسون ﻣعاون رئيس جمهور
آﻣريکا که برای ارزيابی از نتايج کودتای  ٢٨ﻣرداد
بهايران آﻣده بود رفقا بزرگنيا ،شريعت رضوی و
قندچی بودند که در اعتراض بهکودتا و ورود
نيکسون بهدست شا ِه وقت ،قربانی شدند .از آن روز،
روز ١۶آم آذر  ١٣٣٢روز دانشجو در طی تاريخ
ﻣعاصر ايران تا بهاﻣروز است .دانشجويان ايران
هر سال اين روز را چه در زﻣان شاه و چه در
زﻣان جمهوری سرﻣايهداری اسﻼﻣی ،گراﻣی داشتند
و حتی زﻣانيکه شاهپرستان با ﻣوذيگری تﻼش کردند
روز  ١٨تير را که در آن سرکوب و کشتار
دانشجويان بهدست جمهوری اسﻼﻣی صورت
گرفت ،روز دانشجو ﻣطرح کنند تا خاطره جنايت
شاه و آﻣريکا از ﻣيان برود ،دانشجويان انقﻼبی
دانشگاههای ايران آنرا نپذيرفتند .تعدادی از
دانشجويان ايران که پيرو خط ﻣشی چريکی اعم از
فدائی و ﻣجاهد بودند ،با ايمان بهﻣبارزه
ضداﻣپرياليستی جان خويش را در راه آزادی و
استقﻼل وطنشان فدا کردند .آنها بهدرستی خط
روشنی ﻣيان خود با اﻣپرياليسم و صهيونيسم ﻣی-
کشيدند .اين است سنت انقﻼبی دانشگاههای ايران که
همواره الهام بخش دانشجويان در ﻣبارزه
ضداﻣپرياليستی ضدصهيونيستی و ضد سطنتی بوده
و ﻣبارزه آنها را در کنار ﻣلت ايران و ﻣلت فلسطين
قرار ﻣیداد .پرچم آﻣريکا برای اين انقﻼبيون نماد
استعمار و سرکوبگری ﻣلتهای جهان بود و وقتی اين
پرچم را در ويتنام بهآتش کشيدند و سفارتخانه
آﻣريکا در سايگون را فتح کردند ،ﻣلتهای جهان

توفان ارگان ﻣرکزی حزب کار ايران

شادی نمودند و هرگز آنرا توهين بهﻣلت آﻣريکا تلقی
نکردند ،زيرا نيروهای انقﻼبی آﻣريکا هم آگاه هستند
که هر جا پرچم آﻣريکا افراشته ﻣیشود بوی ﻣرگ
و نيستی همه جا را فراﻣیگيرد .دانشجويان ايرانی
ﻣیدانستند و ﻣیدانند که پرچم اسرائيل پرچم يک
دولت نژادپرست و غاصب است که با نسل کشی،
سرزﻣينهای فلسطينی را اشغال کرده است ،نابودی
اين پرچم دفاع از خلق فلسطين و طبيعتا توهين به-
صهيونيسم است و بايد باشد.
در اين نمايشات اعتراضی ﻣخلوطی از شعارها
ﻣطرح بود که از شعارهای درست نظير خواست
پاسخگوئی از دولت و يا استعفای ﻣقاﻣات ﻣسئول
دولتی شروع ﻣیشد ،خواست افشاءگرانه و صحيح
"ﻣرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر" در تکميل
شعارهای قبلی دانشجويان ﻣبنی بر "ﻣجاهد ،پهلوی
دو دشمن آزادی" ﻣطرح ﻣیگرديد و بهشعارهای
افراطی و فراخوانی ﻣردم بهسرنگونی رژيم اسﻼﻣی
و کسب قدرت سياسی کشيده ﻣیشد و سرانجام
شعارهای ارتجاعی بود که بهحمايت از تجاوز
آﻣريکا و تائيد تروريسم اﻣپرياليسم و دفاع ﻣوذيانه
کار
از آﻣريکا ﻣیانجاﻣيد .طبيعی است که در عين ِ
آگاهگرانه در ﻣيان دانشجويان بايد طوری عمل کرد
تا عواﻣل نفوذی صهيونيسم و اﻣپرياليسم در جنبش
دانشجوئی شناخته و برﻣﻼ شوند .از جمله اين
شعارهای ارتجاعی يکی اين بود "دشمن ﻣا همين
جاست ،دروغ ﻣيگن آﻣريکاست" و يا "حکوﻣت
سپاهی داعش ﻣا شمائی" حال به بحث در اين
زﻣينهها بپردازيم:
نخست اينکه برسر اينکه سپاه پاسداران دولتی
ﻣافيائی و فاسد تشکيل داده که بهجنايت دست ﻣیزند
نيازی به بحث طوﻻنی نيست ،ولی سپاه پاسداران
ايران داعش نيست .داعش آن تروريستها و آدمکشان
بينالمللی و غيرسوری بودند که اﻣپرياليستها و
صهيونيستها از سراسر جهان برای سقوط دولت
قانونی بشار اسد بسيج کرده و بهسوريه کيش داده
بودند .اتفاقا سردار قاسم سليمانی همين وحوش را
نابود کرد و کينه اﻣريکا و اسرائيل و ﻣتحدان آنها را
در ﻣنطقه بهجان خريد .ﻣخلوط کردن دو ﻣسئله
ﻣاهيتا ﻣتفاوت برای استفاده از آب گلآلود ،همدستی
و همراهی روشن با داعش است و نه افشاء داعش و
طرح اين شعار هم در فردای ترور قاسم سليمانی
بههمين ﻣنظور برای خوشآﻣد تراﻣپ سرداده ﻣی-
شود .اين شعار آﻣريکائی و توجيه تروريسم آﻣريکا
با شعار ارتجاعی ديگری تکميل شد.
اﻣپرياليسم آﻣريکا نه تنها از اين جهت که در ايران
بانی کودتای  ٢٨ﻣرداد بوده و ﻣسئول ساقط کردن
دولت دکتر ﷴ ﻣصدق است ،بلکه از آن جهت نيز
که ايران را با عضويت در پيمان بغداد و سپس سنتو
و اعطاء نقش ژاندارﻣی بهشاه در خليج فارس و
اعزام  ۵٠هزار ﻣستشار نظاﻣی آﻣريکائی بهايران،
کشور ﻣا را بهنيمه ﻣستعمره خود بدل کرد ،ﻣورد
نفرت ﻣردم کشور ﻣاست .تنها انقﻼب ايران ﻣوفق
شد اين دشمنان ﻣردم ايران را که روزانه ﻣترصدند
با ياری آﻣريکا بهايران بازگردند ،از ايران اخراج
کند .اين اﻣپرياليسم سرانجام با تحريک صدام حسين
بهتجاوز بهايران و استفاده از گاز سمی عليه ايران
با تائيد دونالد راﻣزفلد و رونالد ريگان ،نقش
جنايتکارانهای در ايران بازی کرد و اﻣروز هم با

صفحه ۴

تحريم و جنگافروزی و تجاوز بهﻣرزهای ايران و
حق حاکميت ﻣلی ﻣيهن ﻣا و دسيسههای شوم برای
تجزيه ايران در کردستان و اهواز دشمن سوگند
خورده ﻣردم ايران است .اﻣريکا دشمن ﻣوهوﻣی
نيست ،دشمن واقعی است و به آن سالهاست عمل
ﻣیکند و تنها کسانی ﻣیتوانند بهدروغ ﻣتوسل شوند
که نمیشود نسبت عدم آگاهی را بهآنها الصاق کرد.
نمیشود بهيکباره تاريخ ايران را ﻣحو کرد و
تاريخی ﻣن در آوردی از آن ساخت .اﻣپرياليسم
آﻣريکا نهتنها دشمن ايران است ،بلکه دشمن درجه
يک بشريت و خطرناکترين هيوﻻئی است که تاريخ
تاکنون بهخود ديده است .دشمن بشريت نمیتواند
دشمن ايران نباشد .رئيس جمهور آﻣريکا چندين بار
ﻣلت ايران را ﻣلت تروريست ناﻣيده و اعﻼم کرده
است ﻣيراث باستانی و فرهنگی ايران را نابود
خواهد کرد .فراﻣوش نکنيم همين کار را در ليبی،
عراق ،سوريه ،افغانستان و يمن کردهاند و ﻣیکنند،
نابودی هويت ﻣلی و حس ﻣيهندوستی شرط استيﻼ
بر ايران است و حرفشان صرفا يک ادعای توخالی
نيست .آنکس که در اينجا دروغ ﻣیگويد کسانی
هستند که قصد دارند برای ﻣلت آگاه ايران ﻻﻻئی
بهخوانند و تمام دستآوردهای ﻣثبت انقﻼب بهمن را
نيز خنثی کنند تا راه ورود آﻣريکا بهايران هموار
شود .البته روشن است که جمهوری سرﻣايهداری
اسﻼﻣی دشمن ﻣردم ايران است ،ولی کسانی که با
تکيه بر اين واقعيت آنرا تنها با نيت تبرئه سياست
ﻣداخلهجويانه و تجاوزگرانه آﻣريکا طرح ﻣیکنند،
دوستان ﻣردم ايران نيستند .آنها ﻣیخواهند با حضور
عفريت آﻣريکا در ايران ،بر رژيم جمهوری اسﻼﻣی
غلبه کنند که روشن است اين اﻣر يک خيانت ﻣلی
است .ناگفته پيداست چه از نظر تئوری ﻣارکسيستی
 لنينيستی و چه از نظر سياست عملی ،وقتی دشمنخارجی برای تسخير يک کشور جدا تدارک ديده و
سرانجام بهيورش اقدام ﻣیکند ،بايد تضاد عمده را
تشخيص داد و نيروهای ﻣردﻣی را در جبههای
وسيع برای دفع دشمن خارجی و حفظ استقﻼل و
تماﻣيت ارضی ايران و آنهم نه بعد از اينکه کار از
کار گذشته است ،بسيج کرد .سرنگونی رژيم
سرﻣايهداری جمهوری اسﻼﻣی در ايران غيراشغالی
و فارغ از خطر تهديد و تجاوز خارجی بهﻣراتب
سهلتر است و جنبههای طبقاتی آن بهﻣراتب روشن-
تر تبلور ﻣیيابد تا در يک ايران فروپاشيده و
ﻣخروبه که رژيمش بهدست ﻣشتی خودفروش ايرانی
و ياری اﻣپرياليسم و صهيونيسم نابود شده و همه
رهبرانش به سبک سياق ترور قاسم سليمانی ترور
شدهاند.
بهنظر حزب ﻣا اين قبيل شعارها ارتجاعیاند و با
ﻣوذيگری توسط پسﻣاندههای سلطنت ،ﻣجاهد و
دارودستههای اسرائيلی نظير حزب کمونيست
کارگری ،جريانهای تجزيهطلب در ايران تبليغ ﻣی-
شوند .بايد اين جاسوسان را جنبش انقﻼبی دانشجوئی
در ايران از ﻣيان صفوف خود طرد کند.
شعارهائی نيز بودند و هستند که گرچه ﻣضمونی
انقﻼبی داشته و با نيت سرنگونی رژيم با کينهای
عميق بيان ﻣیگردند ،ولی بايد توجه داشت که
فراخواندن ﻣردم بهيک ﻣبارزه نابرابر و بدون
دورنما در حاليکه توده عظيم ﻣردم آﻣادگی تحقق اين
هدف را فعﻼ نداشته …ادامه در صفحه ۵

با تﺴﻠط رويزيونيﺴم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولﺘری حزب و دولت تغيير میکند
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جنبش دانشجوئی ايران...
و جنبش تنها خودبخودی و فاقد رهبری است ،تنها
بههدر دادن توان و نيروی انقﻼبی ﻣردم است و
نتيجه ﻣثبتی بهبار نمیآورد .ﻣبارزه انقﻼبی و کسب
قدرت سياسی نبايد بازيچه دست نيروهای بی-
حوصله ،شتابزده و از روی نااﻣيدی فعال ،انجام
گيرد .ﻣبارزه برای خودکشی نيست برای کسب
قدرت سياسی است .اين ﻣبارزه بايد با حساب ،با
خونسردی و بهصورت برناﻣهريزی شده در شرايط
طغيان ﻣردﻣی صورت گيرد .بياﻣوزيم که انقﻼب
ﻣاجراجوئی و کار گروههای ﻣسلح نيست ،کار توده
عظيم ﻣردم است .پيروزی در اين ﻣبارزه ﻣشروط
بهداشتن تشکلی انقﻼبی با تجربه و ﻣورد اعتماد
تودههای ﻣردم بوده تا بتواند نقش رهبری انقﻼب را
بازی کند .انقﻼب قمار نيست که سرنوشت آنرا بشود
به دست اتفاقات و ﻣاجراجوئی گروهکها سپرد .اين
است که بايد با شعارهای "انقﻼبی" که با نيت خوب
بيان ﻣیشوند نيزبرخورد انتقادی داشت و از داﻣن-
زدن بهآن خودداری کرد.

***
تضادهای سرمايهداری ...
تصوير ﻣعيوبی از ﻣبارزه ﻣلتها و کشورها برضد
اﻣپرياليسم آﻣريکا ،برضد تهاجم وحشيانه
نئوليبراليسم به اين کشورها ،برضد دخالت
افسارگسيخته اﻣپرياليسم آﻣريکا و ﻣتحدانش در اﻣور
داخلی اين ﻣمالک ترسيم کنند .کينه اين عده
برضداﻣپرياليسم روس و چين کينه ضداﻣپرياليستی
نيست ،ﻣحبت به اﻣپرياليسم آﻣريکا و ﻣتحدان آن
است .اين عده از ورود کاﻻهای چينی بهايران و
ساير ﻣمالک جهان دست برشکايت دارند ولی اگر
اﻣپرياليسم آﻣريکا همه کاﻻهای بنجل خود را به-
ايران سرازير کند که در زﻣان شاه ﻣیکرد وجدان
اين "وطنپرستان" ﻣعذب نمیشود .بههين جهت
کنفرانس نشان داد که اﻣپرياليسم آﻣريکا دشمن
شماره يک بشريت و قدرتمندترين و وحشیترين
قدرت جهانی است و بايد در درجه نخست پوزه اين
اﻣپرياليسم را بهخاک ﻣاليد .سوء استفاده و يا استفاده
ساير اﻣپرياليستها از اين تشديد تضادها اﻣری
غيرطبيعی نبوده و ﻣحصول تشديد اين ﻣبارزه در
سطح جهانی وﻣبارزه ﻣلتها ،خلقها ،دولتها برای
حفظ استقﻼل و تماﻣيت ارضی خود است .چنانچه
هدف از ﻣبارزه دفاع از حق حاکميت ﻣلی و تماﻣيت
ارضی اين ﻣمالک باشد تضادهای فرعی تحت-
الشعاع تضادهای تعيين کننده جهانی قرار ﻣیگيرند.
کنفرانس در اين زﻣينه نوشت:
"آﻣريکا ،بهدليل زير بنای اقتصادی و ﻣالی و وسعت
کشورها و ﻣناطق وابسته بهآن ،بهدليل "اسلحه" دﻻر
و پايگاههای نظاﻣی آن در سراسر جهان ،بهدليل
توانايی ﻣداوم در تحميل اراده خود بهقدرتهای غربی
از طريق ناتو و صرف هزينه نظاﻣی که بيش از
ﻣجموع اعضای ديگر است ،بزرگترين قدرت
اﻣپرياليستی سلطهگر در جهان است .جنون آﻣريکا
برای حفظ آنچه که از وی قدرتی تجاوزگر و جنگ
افروز ساخته است ،آﻣريکا را به جسارت و نقض
ﻣوازين جهانی کشانده است .از سوی ديگر ،چين با
زير بنای فنی کاﻣﻼً ﻣدرن سرﻣايهداری و نتجتا رشد
سريع صنعتی و اقتصادی و سطح انباشت سرﻣايه
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و گسترش اقتصادی حاصل از آن و ظرفيت بالقوه
برای پيشیگرفتن از آﻣريکا ،يک قدرت اﻣپرياليستی
نوخاسته است که نمیتواند طرح تقسيم ﻣجدد جهان
را در برناﻣه کار خود نداشته باشد .چين تﻼش دارد
که تجهيزات نظاﻣی خود را ﻣطابق با اين طرح
تکاﻣل دهد .تنش بين آﻣريکا و چين و همچنين
درگيری بين ديگران از جمله جنگهای نيابتی برای
حفظ آنچه در اختيار دارند و با هزينه کشورهای
ديگر آنرا گسترش ﻣیدهند ،هم اکنون بههمه قارهها
کشانده شده است.
تضادها و تنشهای بيناﻣپرياليستی بر اقتصاد جهانی
تأثير ﻣنفی ﻣیگذارد و بهوخاﻣت زندگی و شرايط
کار تودههای استثمار شده ﻣنجر ﻣیشود ،زيرا
هدف اﻣپرياليستها استثمار طبقه کارگر و غارت
خلقهای تحت ستم است".
کنفرانس با توجه بهسرنوشت خلق کرد که برای
تعيين سرنوشت خويش حتی تا ﻣرحله جدائی ﻣبارزه
ﻣیکند و در اين راه هر روز ﻣلعبه دست يک
نيروی اﻣپرياليستی و ارتجاعی در جهان بوده و
فريب وعدههای دروغين آنها را ﻣیخورد آورد:
"هيچ قدرت اﻣپرياليستی در هيچ نقطه جهان،
ﻣنجمله در ﻣناطقی که گرهگاه برخورد است ،دوست
کارگران و خلقها نمیتواند باشد .وعدههای آنها برای
کمک اقتصادی و سياسی بهخلقها ،و برای نمونه
ارﻣغان استقﻼل و دﻣوکراسی ،فقط دروغهای
بزرگی هستند .آنها همه انحصارگران قلدر و
استثمارکننده و غارتگرهستند و صرفنظر از آنچه
که قول ﻣیدهند فقط بهفکرکسب سود بههزينه ﻣردم
و گسترش ﻣناطق تحت نفوذ با وابسته کردن ﻣلتها
بهخوداند.
ضمن آنکه هيچ اﻣپرياليستی دراستفاده از کوچکترين
فرصت برای غارت ثروت ﻣلتها و نفوذ اقتصادی و
سياسی خود از طريق گسترش روابط وابستگی
ترديد نمیکند ،اﻣپرياليسم آﻣريکا بهويژه از طريق
يک سری تحريم ،ﻣحاصره ،و اشغال و بکارگيری
بيش از ٨٠٠پايگاه نظاﻣی و استفاده از اسرائيل
صهيونيستی و قدرتهای ﻣرتجع ﻣنطقهای ﻣانند
عربستان سعودی و کلمبيا ،ﻣلتها را ﻣورد تهاجم
قرار ﻣیدهد .آﻣريکا همچنان نيروئی اشغالگر در
افغانستان و عراق است .اين تهاجم با ﻣداخله در
سوريه و تحريم عليه کوبا ،ونزوئﻼ و ايران اداﻣه
دارد .آﻣريکا ﻣدتی است که سفارت خود را از تل
آويو بهاورشليم ﻣنتقل کرده است.
کنفرانس بينالمﻠﻠی احزاب و سازمانهای
مارکﺴيﺴت لنينيﺴت –  ICMLPOهمه اين
حمﻼت را محکوم میکند".
سپس کنفرانس بدون قيد و شرط از حق همه خلقها و
ﻣلتهای جهان برای تعيين سرنوشت خود ،از جمله
حق تأسيس كشورهای ﻣستقل ،دفاع کرده و
همبستگی خود را با همه ﻣلل ستمديده و ﻣبارزات
رهايی بخش آنها ابراز داشت .کنفرانس در شرايط
کنونی حاکم جهانی عمدتا ً از حق ﻣردم ونزوئﻼ،
ايران ،كوبا در دفاع از حق حاکميت و تماﻣيت
ارضی خود ،ﻣبارزه آنها بر ضد تحريم و جنگ،
برضد دخالتهای اﻣپرياليسم آﻣريکا و همدستانش
پشتيبانی کرد .کنفرانس حق ﻣلت فلسطين برای
آزادی کشورش برضد صهيونيسم را ﻣورد تائيد
قرار داد و سرکوب ارتجاع ﻣنطقه را برضد
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فلسطينیها ،کردها و کشميریها ﻣحکوم کرد.
کنفرانس سپس به نتايج تشديد تضادهای اﻣپرياليستی
پرداخت و بر اين حکم تاريخ تائيد گذارد که يا
انقﻼب جلوی جنگ را خواهد گرفت و يا با رشد
فاشيسم جنگ دنيا را بهآتش ﻣیکشد .کنفرانس بيان
داشت:
"اين واقعيت که تضاد بين کار و سرﻣايه ،بين-
اﻣپرياليستها و خلقها و بين خود اﻣپرياليستها
شدت ﻣیيابد ،بهاين ﻣفهوم است که تجاوزات
سرﻣايهداری اﻣپرياليستی افزايش ﻣیيابند ،و -
همچنين خطر فاشيسم و جنگ .چنانچه سير اين
رويدادها تغيير نيابند ﻣطمئنا ً شرايط زندگی طبقه
کارگر و ﻣردم ستمديده بدترخواهد شد.
چنانچه طبقه حاکم که خواستههای طبقه کارگر
وﻣردم را سرکوب ﻣیکند نتواند بر بحران سرﻣايه-
داری که فروپاشی و بنبست آن تعميق ﻣیيابد غلبه
کند ،آنگاه برای آنها بسيار طبيعی خواهد بود که به-
فاشيسم که شکل شديدتر تمايﻼت ارتجاعی
انحصارگران است ﻣتوسل شوند .آنگاه تنشهای
شديد بيناﻣپرياليستی ﻣنجر بهجنگ جديد اﻣپرياليستی
ﻣیشود.
با اين حال ،اين هم درست است که تمام پياﻣدهای
ﻣنفی سرﻣايهداری ﻣنجر بهبسيج طبقه کارگر و ﻣلل
ستمديده ﻣیشود.
در هند چندی پيش  ٢٠٠ﻣيليون کارگر دست به-
اعتصاب عموﻣی زدند .در ايران ﻣا همچون سال
گذشته شاهد اعتصابات و بسيج دهها هزار نفری
کارگران بوديم .در اروپا تعداد اعتصابات رو به-
افزايش است ،در آﻣريکا ﻣا طی دو سال گذشته
چندين اعتصاب ﻣشاهده کرديم که اعتصاب کارگران
فلزات آخرين نمونه آن است .طبقه کارگر ،پس از
ﻣدت طوﻻنی رکود ،در وضعيتی قرار دارد که
دست بهبسيج تازه ﻣیزند .اين اﻣر در اعتصابات و
اقداﻣات ﻣتعدد در اندازههای گوناگون ،هر چند در
سطح ﻣلی بهصورت غيرﻣتحد ،ﻣشاهده ﻣیشود.
ﻣا همچنين در ﻣاه اکتبر شاهد بروز جنبشهای
ﻣردﻣی بسياری بوديم ،جنبشهائی که ناشی از نتايج
ﻣخرب سرﻣايهداری و سرکوب توسط نيروهای
ارتجاعی بود .در بسياری از کشورها ،اين جنبشها
تمايل تبديل شدن بهقيام را بهنمايش گذاشتند و
خصلت سياسی بهخود گرفتند .در بورکينا فاسو،
ﻣردم  ٤سال پيش کودتای نظاﻣی را خنثی کردند .در
سودان عمر البشير بزير کشيده شد .در الجزاير،
عبدالعزيز بوتفليقه ﻣجبور بهاستعفا شد و بعدا ً
ناﻣزدی خود را کنار گذاشت .نخست وزير حريری
در لبنان استعفا داد .نخست وزير عراق در کشورش
استعفاء داد ،در شيلی رئيس کشور ،دولت خود را
برکنار کرد ،در اکوادور رئيس جمهور ﻣورنو
ﻣجبور شد پيشنهاد بسته رياضت اقتصادی خود را
لغو نمايد .در هائيتی ،عراق ،هندوراس ،گينه و
غيره ﻣبارزه ﻣردﻣی که دست بهقيام زدند ،نمیتواند
سرکوب شود .تعداد خيزشهای ﻣردﻣی که طبقه
کارگر در آن شرکت وسيع دارد در حال افزايش
است.
قيام طبقه کارگر و ﻣردم برعليه غارت و ستم توسط
اﻣپرياليستها و انحصارات تنها راه ﻣتوقف کردن
تجاوز سرﻣايه بهجان و زندگی تودهها ،تنها راه
جلوگيری از خطر فاشيسم...ادامه در صفحه ۶
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تضادهای سرمايهداری ...

»معامﻠه قرن« يا...

و جنگ ،و تنها راه رهايی ﻣلی و اجتماعی است.
سوسيال رفرﻣيسم در حال ابطال است زيرا نمیتواند
بهجنبش رو به رشد طبقه کارگر و ﻣردم وفادار
بماند .اين کاﻣﻼ طبيعی است که تاثير آرام بخشی
اصﻼح طلبی که ﻣضمون آن سازش بين ﻣبارزات
عينا انقﻼبی ﻣردﻣی و نيروهای ارتجاعی است ،در
هم شکسته شود.
کنفرانس ما ،کارگران همه کشورها را فرا میخواند
که:
تنها نسخه برای رهايی ﻣا ،همانا ﻣبارزه با سرﻣايه-
داری بدون هيچگونه توقعی ازهيچ جناحی از
بورژوازی يا قدرت اﻣپرياليستی و همچنين برچيدن
هژﻣونی سرﻣايه و روابط استثمار است .ﻣا بايد به-
حکمرانی بورژوازی پايان دهيم و خود را بهعنوان
طبقهی ﻣسل ِط غيروابسته بهنيروئی ،و تنها ﻣتکی بر
نيروی خود ،خودﻣان را سازﻣان دهيم".
کنفرانس سپس دست را بهنقطه حساس گذارد و تمام
جريانهای خردهبورژوائی ،چريکی و ضدحزبی و
رفرﻣيستی را بهباد انتقاد گرفت و بهدرستی تذکر داد
که طبقه کارگر برای آزادی خود به تشکل و وحدت
نياز دارد .بدون حزب طبقه کارگر که ﻣستقل از
احزاب بورژوائی ﻣستقﻼ از ﻣنافع طبقه کارگر دفاع
کنند اﻣکان پيروزی ﻣبارزه طبقالتی وجود ندارد.
دشمنان حزبيت با هر بهانهتراشی ضدحزبی که
ظاهر شوند ،دشمنان طبقه کارگر هستند .کنفرانس
بيان نمود:
"بهرحال ،اگر ﻣا ﻣتحد و سازﻣانيافته نباشيم نمی-
توانيم بهچنين هدفی برسيم .بنابراين ،ﻣا بايد بهحزب
ﻣستقل طبقه کارگر کشور خود پيوسته و خود را
سازﻣاندهی کنيم ،و اگر چنين حزبی ﻣوجود نباشد
آنرا بايد بنيانگزاری کرد و ﻣبارزه طبقاتی را ﻣستقل
از بورژوازی انجام داد.
با توجه بهنکات فوق ،ﻣا نه تنها بايد در ﻣبارزات
تودهای که خارج از پيشقدﻣی و ابتکار عمل ﻣا شکل
ﻣیگيرند شرکت کنيم ،بلکه بايد رهبری آنها را به-
دست گرفته ،ﻣبارزات ﻣردم زحمتکش شهر و
روستا را سازﻣاندهی کرده ،آنها را عليه سرﻣايه-
داری هدايت کنيم.
کنفرانس ما همچنين خواسﺘار ارتقاء مبارزات
خﻠقها و مﻠل تحت سﺘم جهان است.
تنها راه رهايی از غارت اﻣپرياليستی و انحصاری،
دست زدن بهيک ﻣبارزه قاطع و سازشناپذير عليه
انحصارات و قدرتهای اﻣپرياليستی است .ﻣا بايد از
نمونه ﻣبارزاتی که در کشورهای ديگر اتفاق ﻣیافتد
تجربه اندوزی کنيم و آنرا در کشور خود ﻣورد
استفاده قرار دهيم .تودهها هيچ دوست ديگری جز
خودشان ندارند .ﻣا ﻣردم و کارگران ﻣیتوانيم به-
تنهائی روی پای خود بايستيم.
اتحاد ،سازﻣاندهی و ارتقاء ﻣبارزه برضد اﻣپرياليسم
و انحصارات ،همان چيزی است که ﻣا با آن نياز
داريم .ﻣبارزه ﻣتحد و سازﻣانيافته طبقه کارگر و
ﻣردم تحت ستمديده ،شکست ناپذير است".
بيﺴت و پنجمين نشﺴت وسيع کنفرانس بينالمﻠﻠی
احزاب و سازمانهای مارکﺴيﺴت -لنينيﺴت –
ICMLPO
آلمان  ،نواﻣبر ٢٠١٩

است .ولی آﻣريکا خود را ﻣقيد بههيچ چيز جز
تروريسم عريان و لگدﻣالی حقوق بينالملل نمیداند.
اﻣا اﻣپرياليسم آﻣريکا اکنون نه تنها پا روی
قطعناﻣههای سازﻣان ﻣلل ،کنوانسيون ژنو ،دادگاه
ﻻهه و  ...ﻣیگذارد ،بلکه ﻣصوباتی را هم که
خودش زير آن اﻣضاء گذارده است ،لگدﻣال ﻣیکند.
آﻣريکا همين روش را در بهرسميتشناختن
بيتالمقدس بهعنوان پايتخت اسرائيل و انتقال
سفارت خود بهآنجا ،تعطيلکردن دفاتر ديپلماتيک
فلسطينیها در واشنگتن و بهرسميت شناختن
حاکميت رژيم اشغالگر اسرائيل بر بلندیهای جوﻻن
بهکار بست .در اين رابطه تايمز اسرائيل در ٢۵
ﻣارس نوشت :نتانياهو پس از تشکر از تراﻣپ به-
خاطر ﻣواضع اخيرش گفت »اين تغيير روش
]قانونیدانستن شهرکسازی از جانب آﻣريکا[
نمايانگر يک حقيقت ساده است! او آنرا با تصميم
دولت تراﻣپ در شناسائی حاکميت اسرائيل بر
بلندیهای جوﻻن و انتقال سفارت اياﻻت ﻣتحده به-
اورشليم ﻣشابه دانست«.
قصد حاکميت بر سرزﻣين فلسطينيان با اين استدﻻل
بهغايت ارتجاعی که »سه هزار سال پيش اينجا
وطن ﻣا بوده است!« توجيه ﻣیشود .آنها تغيير و
تحوﻻت تاريخی سه هزار سال گذشته را ناديده
ﻣیگيرند و با حرکت از يک ايدئولوژی ﻣذهبی به-
شدّت ارتجاعی ،ناسيوناليستی و نژادپرستی )آنچه
ت
خوبان همه دارند تو يکجا داری!( ﻣیکوشند حقاني ِ
نداشتهی خود را اثبات کنند .واقعيت ايناست که
آﻣريکا و اسرائيل با بازیکردن آخرين برگ خود و
بستن شمشير از رو در برابر چشم جهانيان عمﻼً
ﻣشغول به خاکسپردن راه حل »دو کشور« هستند.
»معامﻠه قرن«
تراﻣپ پس از روی کار آﻣدنش از طرحی تحت
عنوان »ﻣعاﻣله قرن« سخن بهﻣيان آورد .بنابر
ادعای او اين طرح ﻣیبايست بهاختﻼفات  ٧٠ساله
ﻣيان فلسطينيان و صهيونيستهای اسرائيل پايان
بخشد! آنها دليل عدم اعﻼم چنين توافقناﻣهای را تا
کنون ﻣسأله انتخابات زودرس در اسرائيل ذکر
ﻣیکردند .شکست آقای نتانياهو در انتخابات اخير و
شکست ﻣضاعف وی در تعيين کابينه جديد ،زﻣينه
ﻣانور تازهای را برای افزايش بخت انتخاباتی آقای
نتانياهو با پادرﻣيانی آقای »کوشنر« )داﻣاد
صهيونيست تراﻣپ( برای انتخابات بعدی فراهم ﻣی-
آورد و لزوم اعﻼم طرح »ﻣعاﻣله قرن« را بهﻣيان
ﻣیکشيد ،بهاين ﻣعنا که در همآهنگی با »کوشنر« و
دولت آﻣريکا ،حقوق حقه فلسطينيان را بيش از هر
زﻣان ديگر زير پا بگذارند و حق حاکميت دولت
ﻣستقل فلسطينی را بهﻣحاق برند .بیجهت نبود که
»کوشنر« ﻣعتقد است که »راه حل دو کشور برای
دو طرف بهيک ﻣعنا نيست و هر کدامشان از اين
»دو کشور« تصورات ﻣتفاوتی دارند! بههمين دليل
نيز دولت کنونی آﻣريکا تصميم گرفته است از اين
ادبيات استفاده نکند«!؟ بهبيان ساده او در لفافه اقرار
ﻣیکند که راه حل »دو کشور« بهخاک سپرده شده
است .بیجهت نيست که دولت تراﻣپ در اين رابطه
در هيچکجا از کشور فلسطين بهﻣعنای يک ساختار
سياسی ﻣستقل با حق حاکميت ياد نکرده و نمیکند.
حتی »نتانياهو« ﻣعتقد است که »هر طرحی که به-

***

صفحه ۶

نفع اسرائيل نهباشد ،زير بار آن نهخواهد رفت« .او
با صراحت بيان داشته است که در هيچ طرحی
حاضر نيست بهپذيرد که شهرکهای يهودینشين،
که در ﻣناطق اشغالی فلسطينی بنا شدهاند ،تخليه
شوند .علیرغم اين هنوز از شيپور تبليغاتی دولت
تراﻣپ ﻣیشنويم که در طرح »ﻣعاﻣله قرن« ﻣواضع
دو طرف در نظر گرفته شده است! دستراستیهای
اسرائيل اﻣا پرده از اين تزوير و ريای اﻣپرياليستی -
صهيونيستی برﻣیدارند زﻣانی که ﻣیگويند »بهدليل
حفظ اﻣنيت اسرائيل اين کشور در هر حال بايد اين
حق را داشته باشد که در سرزﻣينهای فلسطينی
»تروريست«ها را بازداشت و ﻣحاکمه کند« .آيا در
چنين حالتی ﻣیتوان از حق حاکميت فلسطينیها
سخن گفت؟ يا اينکه بايد از »قانون کاپيتوﻻسيون«
سخن بهﻣيان آورد .بدينترتيب گرچه »ﻣعاﻣله قرن«
عنوانی دهنپُرکن و »طرح صلحی« پرطمطراق
بهنظر ﻣیآيد ،ولی ﻣحتوای آن هيچ چيز ديگری
نيست جز اجرای واقعی قرارداد اسلو ،بهرسميت
شناختن حاکميت اسرائيل بر بلندیهای جوﻻن،
انتقال سفارت آﻣريکا بهاورشليم و قانونی دانستن
شهرکسازی اسرائيل در کرانه باختری .اين طرح،
طرحی نه در خدﻣت صلح که در خدﻣت داﻣنزدن
بهآتش خصوﻣت و خشونت و خونريزی و ويرانی
ﻣیباشد .ﻣادام که سياست شهرکسازی
صهيونيستها در ﻣناطق اشغالی فلسطينی ،که هم
اکنون قريب به  ۶٠٠هزار شهروند اسرائيلی در آن-
ها سکونت دارند ،اداﻣه يابد و در ﻣقابل ﻣيليونها
فلسطينی کماکان بدون کشور در سراسر دنيا – به-
ويژه در لبنان  -آواره بهﻣانند ،در بر همين پاشنه
خواهد چرخيد .و هيچ راه حل و ابتکار صوریای
راه بهجائی نخواهد بُرد.
موج مخالفهای جهانی با مواضع ترامپ
سياست يکجانبه »تراﻣپ« در قبال اسرائيل خشم
ﻣردم جهان را برافروخته و عمﻼً باعث به-
انزواکشيدن هر چه بيشتر اسرائيل ،دولت اياﻻت
ﻣتحده آﻣريکا و شخص او گشته است.
تعداد بیشماری از کشورها از جمله روسيه و
اتحاديه اروپا ،حتی ناﻣزدهای رياست جمهوری
حزب دﻣوکرات آﻣريکا» ،برنی سندرز« و
»اليزابت وارن«» ،ايمن الصفدی« ،وزير خارجه
اردن و نيز سازﻣان ﻣلل اين اقدام »تراﻣپ« و
اسرائيل را در زﻣينه اداﻣه و گسترش شهرکسازی
ﻣغاير با قطعناﻣههای شورای اﻣنيت و قوانين
بينالمللی ارزيابی کردند و آنرا غيرقانونی خواندند.
دفتر حقوق بشر سازﻣان ﻣلل نيز بار ديگر بر
ﻣوضع قديمی خود در خصوص شهرکسازیهای
صهيونيستها در اراضی اشغالی پای فشرده و
کماکان آنرا نقض قوانين بينالمللی ارزيابی کرده
است .عﻼوه بر اين  ۵کشور اروپائی؛ فرانسه،
بريتانيا ،بلژيک ،آلمان و لهستان ﻣخالفت علنی خود
را با اين ﻣوضع آﻣريکا اعﻼم کردند و آنرا ﻣخالف
ﻣوازين قانونی و بينالمللی خواندند و ﻣعتقدند که به-
تنشها ﻣيان فلسطينيان و اسرائيل داﻣن خواهد زد و
دورنمای صلح پايدار را عمﻼً تيره و تار خواهد
ساخت .آنها در عين حال در بيانيه خود اضافه کردند
که ﻣا از اسرائيل ﻣیخواهيم که بهعنوان يک قدرت
اشغالگر بهکليه فعاليتهای شهرکسازی پايان دهد.
»فدريکا ﻣوگرينی« نيز ..ادامه در صفحه ٧

چاره رنجبران وحدت و تشکيﻼت است

،

شماره  ٢۴٠اسفند ﻣاه ١٣٩٨

صفحه ٧

توفان ارگان ﻣرکزی حزب کار ايران

خلقهای فلسطين ،عرب و ﻣنطقه برضد
»معامﻠه قرن« يا...
از فيﺴبوک توفان انگﻠيﺴی ديدن کنيد!
صهيونيسم و اﻣپرياليسم .ﻣلت فلسطين و
رسما ً اعﻼم کرد »اتحايه اروپا از اسرائيل
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=t
سازﻣانهای ﻣقاوﻣت آن همانگونه که جبهه
ﻣیخواهد طبق تعهدات خود بهعنوان
s
خلق برای آزادی فلسطين طرح کرده است،
قدرتی که اين ﻣنطقه را )در سال (١٩۶٧
بايد اعم از اسﻼﻣی و يا ﻣسيحی ﻣتحد شوند
اشغال کرده است ،شهرک سازی را
و دشمن ﻣشترک را صرفنظر از ايدئولوژی
ﻣتوقف کند« .از سوی ديگر وزير خارجه
خود برای تحقق آﻣال ﻣلی ﻣردم فلسطين از
ترکيه نيز تصميم »تراﻣپ« را در اين
خاک خويش بيرون بريزند .ايرانيان
رابطه »غيرقانونی و بیاعتبار« خواند و
در توئيتی اشاره کرد که »هيچ کشوری باﻻتر از علیرغم اين اشغالگران صهيونيست تاکنون در خودفروخته و همدست اسرائيل يا بهصراحت با اين
قوانين بينالمللی نيست« .وزارت خارجه روسيه نيز کرانه باختری رود اردن  ٢٠٠شهرک يهودینشين ﻣبارزه ﻣخالفت ﻣیکنند و يا ﻣوذيانه برای تخريب
اين تصميم آﻣريکا را »گام ديگری در ﻣسير بنا کردهاند و جمعيتی حدود  ۶٠٠هزار نفر در آن در ﻣبارزه ﻣردم فلسطين پيشنهاد ﻣیدهند که ﻣردم
درهمشکستن پايههای حقوقی روند حل و فصل سکونت گزيدهاند .تصميم جديد تراﻣپ ﻣبنی بر فلسطين بايد نخست برضد "اسﻼم سياسی" که آنها
ﻣسائل خاورﻣيانه« ارزيابی کرد و ﻣیافزايد قانونیبودن شهرکسازیهای اسرائيل بهاضافه را ﻣانند صهيونيستها تروريست ﻣیدانند ،ﻣتحد شوند
کارگر
»شهرکسازی اسرائيل در اراضی اشغالی وجاهت انتقال سفارت آﻣريکا از »تلآويو« به و پس از سرکوبی آنها در همکاری با طبقه
ِ
قانونی ندارد« و در اداﻣه ﻣعتقد است که »ﻣسکو »بيتالمقدس« ،قطع کمکهای ﻣالی آﻣريکا از اسرائيل ،راه حل دو کشور را ﻣطرح کنند .يعنی
شهرکسازی اسرائيل در اراضی اشغالی را طريق سازﻣان ﻣلل بهفلسطين ،بستن دفاتر فلسطين اداﻣه وضع فعلی و ايجاد تفرقه در ﻣيان ﻣردم
غيرقانونی ﻣیداند که نقض آشکار قوانين بينالمللی در واشنگتن ،و بهرسميت شناختن حاکميت اسرائيل فلسطين و ﻣنحرف کردن جهت ﻣبارزه
و يکی از ﻣوانع اصلی در ﻣسير دستيابی بهحل و بر بلندیهای جوﻻن  ...جملگی حاکی از آنند که ضداﻣپرياليستی و ضدصهيونيستی آنها .اين
فصل اختﻼفات اسرائيل و فلسطين بر اساس دو »ﻣعاﻣله قرن« آنها يک کﻼهبرداری و زورگوئی جاسوسان همگی همان کسانی هستند که از تجاوز
حکوﻣت و برقراری صلح عادﻻنه و پايدار تاريخی بيش نيست آﻣريکا و اسرائيل قصد دارند با اﻣپرياليسم بهايران دفاع کرده و خودشان در پارکابی
»ﻣعاﻣله قرن« به اين تجاوزات جنبه قانونی دهند .اﻣپرياليسم برای سرنگونی رژيم جمهوری اسﻼﻣی
خاورﻣيانه بشمار ﻣیآيد«.
اﻣا همانطور که در باﻻ اشاره رفت اسرائيل و تنها سه کشور ﻣسلمان هستند که بهصراحت برضد آﻣاده ﻣیشوند .اين عده ﻣبشران استعمارند نه آزادی
حاﻣياناش تمام هم و غمّشان بر اين است که راه حل اين طرح نظر دادهاند .ايران ،ترکيه و تونس.
****
ايران و ﻣنطقه.
»دو کشور« را بهفراﻣوشخانه تاريخ روانه سازند» .ﻣعاﻣله قرن« که ﻣا در اين ﻣقاله بهجزئيات آن
به توفان در تﻠگرام خوش آمديد
صهيونيستها عمﻼً در پی تحديد ﻣناطق ﻣسکونی نمیپردازيم .از ايجاد يک کشور بهمپيوسته فلسطينی
که قادر باشد اﻣکان بقاء و حق تعيين سرنوشت خود
فلسطينيان و گسترش سرزﻣينهای اشغالیاند.
همپيمانی کشورهای عربی نظير عربستان سعودی و را داشته باشد ،جلوگيری ﻣیکند .اين طرح از نظريه
اﻣارات با اسرائيل )بهويژه در برابر »دشمن نژادپرستان آفريقای جنوبی الهام ﻣیگيرد که
ﻣشترک« يعنی ايران( و برخورد ﻣنفعﻼنه برخی از حکوﻣت آپارتايد ايجاد کرده بودند .اين طرح که
کشورهای ديگر عربی نسبت بهسياست اﻣروز ﻣورد اعتراض آقای ﻣحمود عباس است در
ﻣشوق »تراﻣپ« اساس خود همان قرارداد اسلو است که در زﻣان
شهرکسازی اسرائيل ،ﻣولفههای ّ
تروريﺴﺘی دولﺘ ِی
خودش با ﻣخالفت ﻣحقانه جبهه خلق برای آزادی با اين بدﻋت تازهی
ِ
جهت ﻣشروعيتبخشيدن بهاين تجاوز آشکار
فلسطين که اغلب از ﻣسيحيان عرب ﻣترقی فلسطينی امپرياليﺴم آمريکا ،که در ﻋرصه روابط
صهيونيستی بهشمار ﻣیآيند .دنبالهروی و وابستگی
کشورهای عربی خليج فارس از آﻣريکا اين کشور بوده و سازﻣان ﻣقاوﻣت اسﻼﻣی حماس روبرو ديپﻠماتيک ،حاکم کرده است و مقامات
را در بهرسميتشناختن تجاوزات جغرافيائی و گرديد که اين سازﻣانها بهعلت ﻣضمون ﻣبارزه ﻣلی رسمی کشورهای"نامﻄﻠوب" خويش را
نظاﻣی اسرائيل بهسرزﻣين فلسطين گستاختر از و آزاديبخش نظريات خود ﻣورد حمايت ﻣردم جنايﺘکارانه از سر راه برمیدارد ،بايد
فلسطين قرار گرفتند و به اين ترتيب سازﻣان حماس مبارزه افشاءگرانه کرد.
هميشه کرده است.
»احمد ابوالغيط« ،دبير کل اتحاديه عرب اعﻼم کرد بهﻣنزله سخنگوی اکثريت ﻣردم فلسطين در بيان سرنوﺷت بشريت را نمیﺷود بهدست
که وزرای خارجه کشورهای عربی بخش اشغالی آﻣال ﻣلی اين ﻣلت جا افتاد .ﻣخالفت با قرارداد حکومت و توحش گرگها و نوکران
بلندیهای جوﻻن را »ﻣطابق قوانين بينالمللی و سه استعماری و نژادپرستانه اسلو ،حمايت از اسﻼم بومی آنها سپرد.
قطعناﻣه شورای اﻣنيت سازﻣان ﻣلل ﻣتحد ،بخشی از نيست حمايت از حقوق ﻣلت فلسطين است .اين اقدام مﻠﺘی که بهتعهدات جهانی احﺘرام نگذارد
آﻣريکا نشان داد که اين جبهه خلق و سازﻣان حماس
خاک سوريه ﻣیدانند «.....و ﻣعتقدند که »تصميم بودند که حقيقت را ﻣیگفتند و سياست ﻣحمود عباس خودش نخﺴﺘين قربانی تجاوز بهحقوق
آﻣريکا در اينباره اعتبار قانونی ندارد و تماﻣيت با شکست ﻣفتضحانه روبرو شده است .اﻣروز هم مﻠﺘها خواهد ﺷد.
ارضی سوريه بايد حفظ شود« )تکيه از – توفان(
تنها يک راه وجود دارد ﻣبارزه قهرآﻣيز و بسيج
مقاﻻت توفان الکﺘرونيکی ﺷماره  ١٦٤اسفندماه  ١٣٩٨را در تارنمای توفان مﻄالعه نمائيد

توفان الکﺘرونيکی در آغاز هر ماه ميﻼدی منﺘشر می ﺷود
toufan@toufan.org
سايت کﺘابخانه اينﺘرنﺘی توفان
سايت آرﺷيو نشريات توفان
توفان در توييﺘر
توفان در فيﺴبوک
توفان درفيﺴبوک به زبان انگﻠيﺴی

نشريات حزب کار ايران)توفان(

www.toufan.org
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تضادهای سرمايهداری
امپرياليﺴﺘی تشديد میﺷوند
مبارزه طبقه کارگر و خﻠقهای
تحت سﺘم اوج میگيرد)(٢
کنفرانس خط روشنی با جريانهای دست-
راستی هوادار اﻣپرياليسم آﻣريکا کشيد که
برهجوم و تجاوز اين دشمن بشريت با
هوچیبازی چشم ﻣیپوشند .اين جريانها که
تا ديروز بر چپاول کشورشان توسط
اﻣپرياليسم آﻣريکا بهديده رضايت ﻣی-
نگريستند و از حاﻣيان "دنيای آزاد" بودند،
حال صدايشان برضد نفوذ اﻣپرياليستهای
روسيه و چين در ايران ،سوريه ،ونزوئﻼ،
کوبا ،نيکاراگوئه و ...بلند است و در هر
کجا که اين اﻣپرياليستهای ضعيفتر به-
ﻣقاوﻣت در ﻣقابل آﻣريکا دست ﻣیزنند و
از حکوﻣتهای ﻣخالف و يا غيروابسته به-
آﻣريکا و ﻣتحدانش  -طبيعتا براساس ﻣنافع
خود ولی ﻣصلحت سياست راهبردی
جهانی خويش  -حمايت ﻣیکنند ،بهﻣيدان
ﻣیآيند و از باد رفتن ايران بهدست روس-
ها و چينیها و يا دخالت آنها در اﻣور
داخلی اينگونه ﻣمالک و تشديد تضادهای
اﻣپرياليستی و جنگ نيابتی در اين کشورها
سخن ﻣیگويند تا ...ادامه در صفحه ۵
نشانی پست الکترونيکی

صفحه ٨

»دونالد تراﻣپ« و »ﻣايک پُمپئو« در آستانه اعﻼم طرح »ﻣعاﻣله قرن« اعﻼم کردند که
»آﻣريکا ديگر شهرکسازی اسرائيل در کرانه باختری را غيرقانونی نمیداند« ،و عمﻼً
فرﻣان ساخت و ساز بیحد و حصر را برای اسرائيل اشغالگر صادر و آنرا وقيحانه »قانونی
و ﻣبتنی بر واقعيتهای تاريخی و شرايط« قلمداد کردند! بهديگر سخن اين فرﻣان بهﻣعنی
اشغال کاﻣل اين سرزﻣينها برای هميشه بهشمار ﻣیآيد.
سکنیدادن يهوديان تاکنون بنا کرده و يا قصد
سرزﻣينهائی که دولت غاصب اسرائيل برای ُ
بنای آن را در آينده دارد ،بهطور عمده در ﻣناطق اشغالی است که در جنگ  ۶روزه ﻣيان
اعراب و اسرائيل در سال  ١٩۶٧بهچنگ اين کشور افتاده است – نظير »بلندیهای جوﻻن«،
»شبه جزيره سينا«» ،اورشليم شرقی«» ،کرانه باختری رود اردن« و »نوار غزه« . -در
صورتی که کنوانسيون چهارم ژنو اِسکان اتباع غيرنظاﻣی کشورهای فاتح را در ﻣناطق
غصبشده غيرقانونی دانسته است .اﻣا اﻣروز تنها در کرانه باختری رود اردن قريب به ٣٠٠
هزار يهودی تبعه اسرائيل زندگی ﻣیکنند .با احتساب ﻣناطق ديگر اشغالی تعداد
شهرکنشينان به  ۶٠٠هزار نفر ﻣیرسد.
صهيونيستها اشغال سرزﻣينهای فلسطينيان را جزو »تکليف شرعی« خود دانسته و بههيچ
قانون و يا قطعناﻣه بينالمللی گردن نمینهند .اينکه سازﻣان ﻣلل شهرکنشينان استانهای
»شوﻣرن« و »يهودا« را درکرانه باختری رود اردن بهرسميت نمیشناسند ،برای دولت
تجاوزگر اسرائيل فاقد ارزش و اهميت است .برای صهيونيسم حمايتهای غيرقانونی آﻣريکا و
نقض اصول بينالمللی از جانب آنها از جمله طرح »ﻣعاﻣله قرن« دارای ارزش و اعتبار
است ،زيرا اين طرح ﻣتکی بر قهر فاتحان ﻣیباشد .تراﻣپ و داﻣاد صهيونيستش ،کشور
فلسطين را با بنگاه ﻣعاﻣﻼت ﻣلکی عوضی گرفتهاند و چوبش را خواهند خورد.
پس از آنکه تراﻣپ در  ٢۵ﻣارس گذشته حاکميت اسرائيل بر بلندیهای جوﻻن را اعﻼم کرد،
دولت اشغالگر اسرائيل طرحی ﻣشتمل بر  ٣٠هزار واحد ﻣسکونی در دو شهر اسرائيلی
جديد در جوﻻن بهوسعت  ١٣٠٠کيلوﻣتر ﻣربع تدوين کرد ،تا  ٢۵٠هزار اسرائيلی را در اين
ﻣنطقه سکنی دهد .حتی قبل از اين در سال  ٢٠١٨شهرکسازی در ﻣناطق اشغالی ٢١
درصد افزايش داشته است .بيهوده نبود که »نتانياهو« در تبليغات انتخاباتی خود قول ضميمه
يهودینشينهای کرانه باختری رود اردن بهاسرائيل را بهﻣردم داده بود .او در اين رابطه
آشکارا از بسط حاکميت اسرائيل در کرانه باختری سخن راند .از سوی ديگر اعﻼم ساختن
 ٢٣هزار واحد ﻣسکونی جديد در شرق اورشليم نشان از رشد  ۵٠درصدی دارد ،که جمعا ً
ساخت واحدهای ﻣسکونی در سال جاری را به  ٨٢٣٧ﻣیرساند.
»پُمپئو« و »تراﻣپ« ﻣیکوشند با قانونیخواندن شهرکسازی صهيونيستها بهاداﻣه اين روند
ﻣشروعيت بخشند .سياست جديد دولت تراﻣپ در قبال شهرکسازی اسرائيل نه تنها نقض
قوانين بينالمللی و قطعناﻣههای سازﻣان ﻣلل و ﻣعاهده چهارم ژنو ،که ﻣغاير سياست  ۴٠ساله
آﻣريکا نيز است .تراﻣپ اين سياست را با طرح "ﻣعاﻣله قرن" بهاوج سقوط خود رسانيد.
»پُمپئو« ،وزير اﻣور خارجه آﻣريکا ،در اين رابطه با صراحت اعﻼم داشت که »دولت
تراﻣپ سياست اتخاذ شده در دوره اوباﻣا در قبال شهرکسازیهای اسرائيل را تغيير
ﻣیدهد« .بد نيست بدانيم که وزارت خارجه آﻣريکا در سال  ١٩٧٨در قطعناﻣهای
شهرکسازی در سرزﻣينهای اشغالی از سوی اسرائيل را در تضاد با قوانين بينالمللی و
قطعناﻣه شورای اﻣنيت دانست .عﻼوه بر اين ديوان بينالمللی ﻻهه نيز در سال  ٢٠٠۴با
صدور حکمی شهرکسازی اسرائيل در سرزﻣينهای اشغالی را »نقض قانون بينالمللی
دانسته« و اداﻣه ساخت آن را »جنايت جنگی« بهشمار آورده...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 پﺴﺘی مانع از آن است که بﺘوانيم آن را بدست همگان برسانيم.
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