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بیانیه حزب کار ایران
(توفان) در مورد سند
«برنامه همکاریهای جامع
 ۲۵ساله ایران و چین»
«قرارداد» ایران و چین و یا طرح خطوط
کلی برای انعقاد یک قرارداد در آینده

نخست اینکه از نظر حزب ما «قرارداد»
منتشرشده کن ونی ای ران و چین ،که با
هیاهوی امپ ریالیس تهای غرب و یاران
خُ فتهشان در میان اپوزیسیون ای ران روبرو
شده است ،نه ق رارداد است ،نه ت وافقنامه و
نه سندی امضاء شده؛ هیچ چیز نیست ،جز
یک بیان عمومی اصول و خطوط کلی که
ِ
مشخص
باید در صورت انعقا ِد یک ق رارداد
آتی ،این اهداف ،آرزوها و خ واستها در
آن تبلور یابند .در حقیقت بیان آرزوها و
خ واستهای دو طرف است .این سند ،روح
و بستر ق راردا ِد مشخصی خ واهد بود که مفاد
آن باید ب راساس این زی ربنا در آینده تدوین و
است وار گردند .این سند در حقیقت چارچوب
یک ق رارداد آتی را بیان داشته است .خطوط
کلی خ واستهائی است که تحققاش مورد
ت وافق طرفین باشد .در غرب به این نوع اسناد
«چهارچوب ق رارداد» م یگ ویند که جهت
بحثها را ب رای تسهیل کار در آینده روشن
م یگرداند .داوری دقیق و اظهارنظر قطعی
در مورد آن ،در لحظه کن ونی ،تنها یک
ذهن یگری کامل است که با قدرت تخیل
و حدس و گمان هم راه است.
امضاء چنین ق راردادی ،چنانچه مفاد مشخص
آن در مذاک رات دوجانبه واقع اً ب راساس سود
متقابل تنظیم شود و هدف استعماری نداشته
باشد ،جنبه است راتژیک دارد و ت وازن ق وا
را در منطقه و تا حدودی در آسیا و اروپا
یزند و حتی به نفع
در ابعاد وسیع برهم م 
ای ران م یباشد و تح ریم استعماری ممالک
امپ ریالیستی ادامه در صفحه ۲

برخورد جمهوری سرمایهداری اسالمی
ِ

انقالب مردم ای ران ،که آم ریکا را از ای ران بیرون کرد ،آنچنان مورد نفرت آم ریکاست که آنها هرگز
این «اسائه ادب» را نسبت به خ ویش نخ واهند بخشید .آنها از همان بدو انقالب ای ران در پی س رنگ ونی
رژیم جمهوری اسالمی بودند و خ واهان اسارت مجدد ای ران هستند .جمهوری اسالمی متأسفانه به جای
تکیه به مردم از ط ریق بهبود ش رایط زندگی اقتصادی آنها ،ایجاد امنیت اجتماعی ،بسط دموک راسی و
آزادیهای مدنی و دموک راتیک در ای ران مبارزه با فساد و خودسری و ...به سمتی رفت و م یرود که
با ایجاد مافیای قدرت یک مناسبات سرمای هداری مافیائی و نظام الیگارشی در ای ران به وجود آورده
است که مافیاهای جهان به آن حسادت م یکنند .رژیم جمهوری اسالمی ،که به هیچکس پاسخگو
نیست ،فکر م یکند با سرکوب ،شکنجه ،اعدام و امنیتی کردن تمام عرصههای زندگی مردم م یت واند
تا ابد دوام آورد .کار این رژیم به بن بست رسیده است و چون در درجه نخست حفظ نظام جمهوری
اسالمی ب رای هیئت حاکمه و نه الزاماً منافع مردم ای ران مطرح است ،این است که ب رای حفظ نظام و
حاکمیت خ ویش در درجه اول به قدرتهای خارجی و مفسدان و سرک وبگ ران داخلی تکیه م یکند
تا به نیروی صمیمی و با وجدان خلق ای ران .این است که این رژیم با م واضع ضعیف به سوی استفاده
از تضادهای امپ ریالیستی م یرود .امپ ریالیسم غرب آب پاکی روی دست رژیم ای ران ریخته است و
راهی باقی نگذارده تا آنها در مقابل روسیه و چین امکان مانور و انعطاف داشته باشند .این امر بر
چین و روسیه پنهان نیست .این است که آنها با ای رانی وارد معامله و همکاری م یش وند که تنها باید با
سیاست «جلوی ضرر را از هر جا بگی ریم منفعت است» چ راغ راهنمائی ب رای خود در تمام همکاریها
و «تفاهمات» مشترک در دست بگیرد .هرگز در این مناسبات متقابل به بهرهبرداری و سود متقابل تکیه
نم یشود  .سیاست ب ُرد  -ب ُرد الزاماً سیاست ب ُرد  -ب ُرد ب راساس  ۵۰-۵۰نیست .ب ُرد چین یها تا آنجاست
که زورشان م یرسد و ب ُرد ای ران یها تا آنجاست که چیزی ب رای به دست آوردن باقی م یماند .در اینجا
بیشتر سیاست «زد و ب ُرد» حاکم است .ای ران باید بر سر درجه ضر ِر متحمل شده ،چانه بزند.
ماهیت ق راردادی که با ای ران بسته م یشود به برخورد رژیم نسبت به آینده ای ران بستگی دارد .وقتی
بحث به صورت جدی درآمد و به نکات اساسی و مشخص برخورد شد ،باید دید که رژیم حاکم
کن ونی تا چه حد منافع ملی مردم ای ران را درنظر م یگیرد .به نظر ما نقش رژیم حاکم در ای ران ،تعیین
کننده ماهیت ق راردادی است که در آینده منعقد م یگردد و این از اهمیت درجه اول برخوردار است.
آیا وقتی از معامالت تجاری و گسترش آن سخن م یرود  -آنگ ونه که تج ربه نشان م یدهد  -منظور
آن است که کاالهای چینی وارد ای ران ش وند تا کارخانههای ت ولید ملی ادامه در صفحه ۴

چگونه باید واقعبینانه بررسی کرد
سن ِد ب رنامهای را که ای ران و چین منتشر کردهاند ،هنوز «ق رارداد» نیست ،بیان خطوط کلی سیاستی
است که دو کشور می خ واهند در آینده به پیش ب رند که این سیاست کلی ادعائی در مجموع اگر
واقع اً اج را شود ،به ضرر ای ران نخ واهد بود .ولی زمانی م یشود به داوری در مورد یک ق رارداد نشست
که مفاد مورد ت وافق آن به طور مشخص تنظیم شده و در مقابل شما ق رار داشته باشند .داوری در مورد
کلیات راحت است ،ولی بحث ما بر سر تحلیل مشخص از ش رایط مشخص است که به جزئیات
برم یگردد و به دقت و کارشناسی نیاز دارد .به عن وان نم ونه ق رار است که در مورد بنای تأسیسات
آب شی رین و بهرهبرداری از آن در ای ران با چین یها همکاری شود .هر ای رانی میهنپرستی م یداند که
ای ران سرزمینی کم آب است و به ویژه جنوب ای ران به آب شی رین نیاز دارد .تمام ممالک کم آب
ع ربی س واحل خلیج فارس این تأسیسات را ساختهاند و از آب شی رین استفاده م یکنند .ای ران که
ب رای ساختن این تاسیسات و استفاده از نیروی برق هستهای ب رای آنها با مشکالت از جانب دشمنان
خارجی و وابستگان داخل یاش روبرو شده ،نیاز حیاتی به این تأسیسات دارد .فقط ای رانیان خودفروخته
و ه وادار تح ریم با این تأسیسات مخالفاند .رژیم پهلوی بیش از  ۵۰سال وقت داشت به این وظیفه
عمل کند ،که نکرد .حال ما باید از این سیاست دفاع کنیم ،ولی در طرح مشخص بنای این تأسیسات
باید دید که مدی ریت آن با کیست؟ مشترک است؟ چینی و یا ای رانی است؟ عمر این تأسیسات چند
سال م یباشد؟  ۲۵سال است و یا بیشتر است؟ تکلیف این تأسیسات بعد از  ۲۵سال چه م یشود؟ آیا
وسایل یدکی دارند که این تأسیسات به عمر خود ادامه دهند یا خیر؟ آیا کارشناسان ای رانی تا آن حد
ت وانائی پیدا کردهاند که بر این فنآوری تسلط داشته باشند و خود این تأسیسات را بنا کنند و اداره
نمایند یا خیر؟ پرسش این است که آب شی رین ت ولید شده به چه مصرفی م یرسد؟ به چین صادر
م یشود؟ به کشورهای ع ربی م یرود؟ و یا با مبلغ ناچیزی به ممالک منطقه و یا اروپائی فروخته می
شود؟ در آن صورت این تأسیسات به درد ای ران نم یخورند و فقط به درد چین م یخورد که بخشی
از کارخانههای خود را به ای ران منتقل کردهاند تا با استفاده از مزایائی که به دست م یآورند ،آب را به
قیمت ارزانتری به بازارهای رقابت جهانی وارد کند .طبیعت این استعمار روشن است .این نم ونه ساده
که ما بیان کردیم در تمام م وار ِد سرمای هگذاریهای چین یها در ای ران ادامه در صفحه ۷
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شماره  ۲۴۶شهریور ۱۳۹۹
بیانیه حزب ...دنباله از صفحه ۱
غرب را خنثی م یکند .این ق راردا ِد آتی ،که در
تمام عرصههای حیاتی کشور ما منعقد م یگردد،
در وضعیت ای ران تغیی رات مهمی ایجاد خ واهد
کرد ،ولی چنانچه مفاد آن استعماری باشد و
رژیم حاکم در ای ران به خیانت ملی تن در دهد
و ای ران را ب رای فروش به چین تقدیم گرداند،
تنها ت وازن ق وا را در منطقه و جهان به نفع چین
تغییر خ واهد داد و کشور ما را به عرصه تاخت و
تاز امپ ریالیس تها و خ رابکاری آنها بدل خ واهد
کرد .این است که مبارزه ب رای ایجاد شفافیت
و نظارت تودهها بر مفاد مشخص ق رارداد باید
خ واست همه مردم ای ران باشد.
از این گذشته انتشار این سند صرفنظر از
اینکه به نفع چین و یا به نفع طرفین در آینده
منعقد گردد ،هشداری به امپ ریالیسم غرب است
که با سیاست تح ریم ،خ رابکاری ،نقض حق
حاکمیت ملی ای ران و تالش ب رای تجزیه ای ران،
چپاول ثروتهای ای ران در بانکهای اروپا و
آم ریکا ،تخ ریب در صنایع ای ران و نقض حقوق
قان ونی ای ران در ج وامع جهانی با شکست روبرو
شده است .این شکست شاید غرب را مجبور
به تغییر روش قلدرمنشانه خ ویش در مورد ای ران
و حتی تا حدودی در جهان به گرداند ،زی را
مجبور است که نیروی رقیب نوظهور خ ویش را
در تشدید تضادهای جهانی به حساب آورد .این
تغییر روش و یا حتی عقبنشینی نسبی به نفع
ای ران در مذاک رات مشترک با چین خ واهد بود،
زی را به تق ویت م واضع ای ران منجر خ واهد شد.
اینکه موجی از اعت راض در شبکه مجازی بر
ضد این «ق رارداد» درگرفته است ،بیشتر جنبه
تبلیغاتی دارد و ع وامل آم ریکا در ای ران به آن
دامن م یزنند ،حتی بدون آنکه آن را مطالعه
کرده باشند .این ع وامل آم ریکائی «:ق راردادی»
را که هنوز نوشته نشده و نکاتش روشن
نیست ،با «ق رارداد ترکمنچای» قیاس م یکنند
و نشان م یدهند ،حتی نم یدانند که «ق رارداد
ترکمنچای» چه ق راردادی بوده است .در درجه
نخست ما به جای یک برخورد تحلیلی و
علمی با تبلیغات ،دروغگ وئی و جعل خبر
روبرو هستیم .در زیر به طور مختصر در مورد
سند همکاریهای  ۲۵ساله و همین طور
همکاریهای ای ران با چین و روسیه و به ماهیت
دو قدرت بزرگ و متحد ناپایدار و ممکن ای ران
و نیروهای اپوزیسیون دست راستی م یپردازیم.
مبارزه سیاسی در عرصه دیپلماتیک

در ت وازن ق وای کن ونی در جهان ،که دست
آم ریکا را بعد از فروپاشی شوروی در زورگ وئی
بازگذارده است ،یافتن متحدان جهانی موقت،
ناپایدار ،درازمدت ،ممکن ،مشکوک و ...ب رای
تحقق سیاستهای خارجی ،امری درست
است و بخشی از سیاست دیپلماتیک کشورها
محسوب م یشود .در بعد از انقالب ای ران ،که با
اخ راج آم ریکا و متحدانش از ای ران شروع شد،
آم ریکای شکس تخورده از هیچ کوششی ب رای
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بازگشت مجدد به ای ران فروگذار نکرد .آم ریکا سیاستهای اص ولی ما و یا به مفهوم پذیرش
نم یت وانست تصور کند که از این نعمت غارت پیشنهادات استعماری دولت چین نخ واهد بود.
سوم -نقش روسیه و خواست تضعیف ایران
و چپاول ب رای همیشه محروم شده باشد.
کشور ای ران امروز با حاکمیت جمهوری دولت امپ ریالیستی روسیه در شمال ای ران با
اسالمی و فردا با حاکمیت یک حکومت دولت دوست اتحاد جماهیر شوروی ماهیتاً
انقالبی ،دموک راتیک و مردمی باید با شناخت از فرق دارد .یکی در پی فسخ تمام ق راردادهای
دشمنان ای ران و تاریخچه جنایات آنها در ای ران استعماری با ای ران و تدوین معاهدههای دوستانه
و جهان ،با توجه به تجارب جهانی بکوشد در با همسایگانش بود و دیگری در پی منافع
عرصه سیاست خارجی ب رای خ ویش متحدانی استعماری خود م یباشد .ابرقدرت شوروی هم
دست و پا کند ،تا از شدت ض ربه امپ ریالیسم در تمام مدت جنگ تحمیلی و ناعادالنه نسبت
آم ریکا به خود بکاهد تا بهتر بت واند اقدامات به ای ران ،دولت ع راق را از نظر تسلیحات علیه
غیرقان ونی و ضدبشری آنها را افشاء و خنثی ای ران تق ویت م یکرد ،زی را ع راق پایگاه این
کند .این متحدان الزاماً همیشه یکسان نیستند کشور ب رای نفوذ در منطقه و خلیج فارس به
و دموک رات و انقالبی هم نخ واهند بود .تمام شمار م یآمد.
کشورهای جهان در این عرصه فعالاند و ب رای دولت روسیه ،در کنار سایر دول امپ ریالیستی،
تحقق خ واستهائی ،که آنها را درست م یدانند ،حاضر نبود از حق مسلم ای ران در استفاده
به دنبال متحد و حامی م یگردند .توسل به صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت کند.
کشورهای مسلمان ،به ممالک «غیرمتعهد» ،برعکس از سیاستهای استعماری گروه ۱+۵
تالش ب رای جلبنظر امپ ریالیس تهای اروپا و حمایت کرد ،تا با تضعیف ای ران بت واند ساختن
نزدیکی به دولتهای قدرتمند امپ ریالیستی نیروگاه اتمی ای ران را در بوشهر به چنگ آورد و
روسیه و چین ب رای اتخاذ یک سیاست خارجی از این ابزار ب رای فشار به دولت ای ران سود ج وید.
در خدمت منافع ملی اقدامی صحیح است و روسها هم واره در کار اتمام این نیروگاه به بهانه
هم واره در عرصه دیپلماتیک از جانب همه اینکه همه مبلغ درخ واستی پرداخت نشده و یا
کشورها مورد استفاده ق رار م یگیرد .انتخاب این بهانههای دیگر اهمال م یکنند و با ایجاد تأخیر
متحدان باید با هشیاری با شناخت آنها ،با توجه در ساختمان نیروگاه اتمی ،ای ران را تحت فشار
به ت وازن ق وای مشخص در عرصه بی نالمللی م یگذاشتند و از ای ران باج م یگرفتند و هنوز
هم م یگی رند .روسها مدعی بودند که به ای ران
انجام پذیرد.
در ش رایط کن ونی ،در درجه اول این امپ ریالیسم ب رای تالشش در دفاع از حق حاکمیت ملی
آم ریکاست که منافع ملی ای ران ،حق حاکمیت و تمامیت ارضی یاری م یرسانند .یکی از
ملی و تمامیت ارضی ای ران را تهدید نموده ،وعدههای آنها فروش سامانه دفاعی موشکی
به جنگ فرسایشی با ای ران مشغول بوده و به اس  ۳۰۰بود .روسها در ساخت و پاخت با
منافع ملی کشور ما خسارت ف راوان وارد کرده و امپ ریالیس تها و تق ویت موضع ضعف ای ران
ثروتهای ای ران را غارت نموده و مردم ای ران را به به نقض وعده در مورد ارسال موشکهای
مرگ محکوم کرده است .مبارزه با این عف ریت ضده وائی اس  ۳۰۰به ای ران متوسل شدند و
جهانی باید از وظایف درجه اول هر دولتی باشد از نصب آن در ای ران ،عل یرغم اینکه بهایش
که در ای ران بر سر کار م یآید .حکومتهای را دریافت کرده بودند ،س رباز زدند که کار به
ای ران باید در عرصه جهانی به دنبال متحدینی شکایت از روسیه کشید.
باشند که با همکاری با آنها بت وانند این روسها در سوریه از نفوذ ای ران شادمان نیستند.
خط رات و تهدیدات آم ریکا را تا م یت وانند به آنها به ای ران تا زمانی نیاز دارند که وظیفه پیاده
حداقل کاهش دهند و ای ران را از زیر ض ربات نظام را در جنگ ،که وظیفهای است خط رناک
این عف ریت خونآشام بیرون بکشند .طبیعتاً هم راه با ق ربانی ،بعد از بمبارانها به عهده
در این راستا تالش ای ران ب رای نزدیکی به دول گی رند .ولی روسها با اس رائیل به علت حضور
امپ ریالیستی روسیه و چین امر درستی بوده بیش از یک میلیون اس رائیلی روستبار در این
است و م یت واند با سیاست صحیح و سنجیده سرزمین اشغالی روابط صمیمانه دارند و به آنها
در خدمت منافع ملی ای ران ق رار گیرد .استفاده قول دادهاند که از آنها در مقابل حمالت ای ران و
از تضاد دشمنان و تضاد میان امپ ریالیس تها با حزبﷲ لبنان دفاع نمایند .روسها به اس رائیل یها
شناخت آنها و تکیه عمده به نیروی خود ،امر اجازه دادهاند نیروهای ای رانی را بمباران کنند و
درستی است و باید از آن حمایت کرد .حزب ما به قتل برسانند .به همین جهت ه واپیماهای
هم واره از بهبود روابط میان روسیه ،چین و ای ران اس رائیلی بدون ترس از ضده وائ یهای روسی
و تمام تالشهای آنها ب رای اینکه تسلط دالر در م رتب به م واضع ای ران یها حمله کرده و کشتار
جهان تضعیف شود ،حمایت کرده و م یکند .م یکنند و اعت راضی از جانب روسها به آنها
این ولی به آن مفهوم نیست که این نزدیکی به نم یشود چه بسا که خود آنها مختصات حضور
معنی تسلی مگردیدن به هر ق رارداد استعماری و نیروهای ای رانی را به اس رائیل یها م یدهند.
غارتگ رانهای م یباشد .برخورد انتقادی ما نسبت روسها دوست ملت ای ران نیستند ،آنها متحد
به طرح ق رارداد  ۲۵ساله هرگز به مفهوم حمایت مصلحتی جمهوری اسالمی ،متحدی ممکن
از تسلط آم ریکا بر ای ران ،یا انص راف از تعقیب و و مصلحتگ را هستند .ادامه در صفحه ۳
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روسیه خ واهان ای ران قدرتمند نیست و م یخ واهد
که ای ران ضعیف بماند تا همیشه به «حمایت»
روسها نیاز داشته باشد.
چهارم -نقش چین و خواست تضعیف ایران

دولت امپ ریالیستی چین نیز که در حرف از
«سوسیالیسم» دم م یزند و در عمل امپ ریالیسم
است ،در زمان جنگ ای ران ع راق مانند تجاری
که پول ب رایشان اهمیت دارد ،به بازار آمد و هم
به ای ران و هم به ع راق اسلحه فروخت و البته در
هماهنگی با امپ ریالیسم آم ریکا و روسیه بیشتر
دولت صدام حسین را تق ویت کرد تا ای ران از این
جنگ قدرتمند بیرون نیاید.
چین نیز دقیقاً مانند روسها مخالف با ب رنامه
هستهای ای ران بود و در تح ری مهای ضدبشری و
غیرقان ونی ای ران توسط  ۱+۵در کنار آنها ق رار
داشت و به خ واستهای آنها رأی داد .آنها
هرگز در شورای امنیت سازمان ملل با حق وتو
از حقوق ای ران دفاع نکردند و با آم ریکا بر سر
ای ران معامله نمودند .چین یها به ای ران وعده
حمایت و همکاری م یدادند و در فاز یازدهم
پارس جن وبی هم راه شرکت ت وتال ف رانسوی و
ای ران ب رای استخ راج گاز شرکت کردند ،ولی بعد
از عقبنشینی ف رانسویها ،که با فشار آم ریکا
صورت گرفت ،چین یها وعدههای خود را زی رپا
گذاشتند و منافع خود را ترجیح دادند و عقب
نشستند .چین به ای ران م یگ وید که باید ضعیف
باشی و ضعیف بمانی تا همیشه به «حمایت» ما
نیاز داشته باشی.
در این زمینه روسیه و چین هم نظ رند .آنها
خ واهان ای ران تا آن حد «قدرتمند»ی هستند
که تنها از جانب روس و چین هدایت شود.
آن چنان قدرتی که روسیه و چین بت وانند در
عرض مدت ک وتاهی آن را درهم شکنند .چین
نیز متحد ناپایدار و ممکن ای ران است و آنطور
که تج ربه تاکنون نشان داده ،حاضر نیست به
یک متحد است راتژیک بدل شود که همه جانبه
حامی ای ران گردد .چین حاضر نیست رواب ط
خود را با آم ریکا به قیمت روابط با ای ران برهم
زند .به همین جهت در برخوردش به ای ران بسیار
با احتیاط حرکت م یکند .همین سند مشترک
منتشرشده میان ای ران و چین نیز هنوز معلوم
نیست جنبه مانور جهانی ب رای تهدید سایر
امپ ریالیس تها به ویژه آم ریکا را ب رای مصالحه
با آنها نداشته باشد.
ایران قدرتمند

با ای ران قدرتمندی که بت واند از خود دفاع
کند و روابط ب رابر با کشورهای دیگر داشته
باشد ،هیچکدام از همسای ههای ای ران و جبهه
آم ریکائ یها م وافق نیستند .اس رائیل ،آم ریکا
روسیه ،چین ،پاکستان ،ترکیه ،کشورهای
ع ربی منطقه و ترکمنستان ،آذربایجان و ..آنها
ای ران ضعیف را به نفع خود م یدانند و هم واره
در جهت تشدید آشوب در منطقه فعالاند.
وضعیت مهم است راتژیک و ظرفیت بزرگ ای ران،
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که م یت واند این کشور را به خاری در چشمان
ممالک منطقه ه وادار آم ریکا بدل کند ،ب رای
آنها قابل تحمل نیست .روشن است که این
قانون روابط خارجی بورژوائی میان ممالک
همسایه است .هیچکس ای رانی را که قدرتی
در منطقه باشد ،نم یپذیرد .این عامل همیشه
باید در محاسبات سیاسی منطقه به حساب
آید .سیاست دوستی با خلقهای منطقه و تالش
ب رای ایجاد روابط تفاهم ب راساس احت رام متقابل
با حاکمی تهای بورژوائی ،اگر ناممکن نباشد،
آسان نیست .این کم ونیس تها هستند که ب رای
ُح سن همج واری و دوستی با خلقهای ممالک
همج وار تالش م یکنند و همیشه منافع متقابل
را در روابط خ ویش مد نظر ق رار م یدهند.
دستراست یهای نوکر آمریکا

بخش بزرگی از کسانی که به این نوع تبلیغات
دست م یزنند ،دستراست یها ،نوک ران آم ریکا
و امپ ریالیسم هستند .آنها به تمام ق راردادهای
استعماری زمان سلطه پهلوی رأی دادند و با
تمام ق راردادهای استعماری زمان شاه م وافقاند.
با پیمان بغداد ،با پیمان سنتو ،با پیمان دوجانبه
نظامی با آم ریکا ،با ق راردادهای استعماری با
شرکتهای آم ریکائی ،اس رائیلی ،آلمانی،
انگلیسی و ف رانسوی ،که ایران را مظهر استعمار
نوین جمعی کرده بود .آنها تنها با انقالب ای ران
مخالفاند ،زی را این ق راردادهای استعماری و
خیانتکارانه خاندان ننگین پهلوی را به زبالهدان
تاریخ افکند و نظام سلطنتی را ب رای همیشه
از تاریخ ای ران زدود و یک دوره تاریک تاریخ
ای ران را محو کرد .تمام دستگاههای تبلیغاتی و
دروغپردازی آنها به کار افتاده است .قل مب هدستان
مزدور آنها در راهاند ،پول از اداره سیا و ام ای ۶
 ،هلند ،اس رائیل ،ع ربستان سعودی و ...م یگی رند
تا دروغ پخش کنند و از این راه بخشی از
مردمان رنجدیده و میهنپرست کشور ای ران را به
ه راس وادارند و با خود هم راه کنند .حمله آنها
متوجه چین و روسیه است ،که متحدان رژیم
جمهوری اسالمی به حساب م یآیند و جلوی
پارهای خ رابکاریهای آم ریکا را گرفتهاند .آنها
قبل از این «ق رارداد» نیز به چین و روسیه حمله
م یکردند و دروغ م یگفتند و این دشمنی آنها
چیز جدید و م ربوط به سند باال نیست« .غم
و غصه»ی آنها ب رای فروش ای ران نیست ،ب رای
آن است که چ را ای ران را به آم ریکا و اس رائیل
نم یفروشند .آنها نم یگ ویند ای ران فروشی
نیست ،زی را خودشان در زمان قدرت در ای ران
کشور ما را نیمه مستعمره آم ریکا کرده و
فروخته بودند.
حرف امپ ریالیسم غرب به رهبری آم ریکا این
است :یا شما مانند زمان شاه نوکر دست به
سینه ما م یش وید و ای ران را به ما م یفروشید و
یا اینکه ما ای ران را نابود م یکنیم و با اقدامات
ضدبشری خود ای ران را به عصر حجر م یب ریم.
ما با تمام پیشرفتهای ای ران مخالفیم و آنها را
نابود خ واهیم کرد .ای ران باید نوکری صهی ونیسم

در منطقه را بپذیرد و تمام منابع اولیه خ ویش
را طوری بهرهبرداری نماید که در درجه نخست
منافع اربابش امپ ریالیسم آم ریکا را در نظر داشته
باشد .در یک کالم گزینه ای ران یا مرگ است و
یا اسارت و نوکری آم ریکا و غرب
«دستچپی»ها ،رویزیونیس تها و سردرگ مها

این عده که دنبالهروی سوسیال امپ ریالیسم
شوروی بودند و ق راردادهای غارتگ رانه آنها را با
شاه تأیید م یکردند ،مدتها بعد از فروپاشی
حاکمیت رویزی ونیستی در شوروی ،کشور
شوروی را سوسیالیستی جا م یزدند و حتی
به روسیه امپ ریالیستی نیز از دریچه عالقه به
سوسیالیسم نگاه م یکنند .آنها هرگز ماهیت
امپ ریالیستی شوروی و روسیه را نفهمیدند و هنوز
هم توجیه م یکنند .هر خنجری که روسها بر
پشت ملت ای ران بزنند ،ب رای آنها رضایتبخش
است .آنها مفهوم متحد و درک روشن از استفاده
از تضادها را نفهمیدهاند.
این عده چین امپ ریالیستی را ،که دیگر حتی
خودش نیز از سوسیالیسم سخن نم یگ وید
و تبلیغ نم یکند ،کشور «سوسیالیستی» جا
م یزنند و توسع هطلبی ،ق راردادهای استعماری
و نفوذ و ایجاد پایگاههای نظامی این کشور
را در جهان زیر سبیلی رد م یکنند ،زی را کاخ
آرزوها و توجیهات رویزی ونیستی ،که در مخیله
خ ویش ساختهاند ،چون قوطی مق وائی فرو
یریزد .تصورش را بکنید که آنها به اینکه
م 
چین رویزی ونیستی به سرمایه داری و امپ ریالیسم
بدل شده است ،اعت راف کنند .این اعت راف دامن
آنها را تا دوره خروشچف در بر خ واهد گرفت و
وادارشان خ واهد کرد که یا خانهنشین ش وند و از
«سوسیالیسم
مبارزه دست بردارند و یا به تئوری
ِ
غیر قابل دسترس» ،حمله کنند و ضدکم ونیست
ش وند و یا جسورانه از راه رفته باز گردند و به
مبارزه ب رای آزادی طبقه کارگر اقدام نمایند.
عبور از این مرز کم ونیستی ب رای آنها بسیار
سخت است .اینست که م رتب ب رای اقدامات
استعماری چین در پی توجیهات هستند ،تو
گ وئی استعمار هم خوب و هم بد دارد .این اف راد
اگر صادق باشند ،باید توجه کنند که وضع روز
به روز به ضرر آنها بدتر م یشود .نوکری چین
ب رای آنها آبروئی نخ واهد گذارد و در آینده
متاسفانه به دانش کم ونیسم و وجهه آن میان
مردم و طبقه کارگر صدمه م یزند .آنها باید از
این راه بازگردند .چین کشوری امپ ریالیستی با
نقاب سوسیالیسم است که در حال ظهور و
تبدیل به قدرت درجه اول جهانی م یباشد و
در رقابت روشن با امپ ریالیسم آم ریکا ق رار دارد.
مبارزه این دو نیرو مبارزه میان سوسیالیسم و
امپ ریالیسم نیست ،مبارزه دو امپ ریالیسم ب رای
تقسیم جهان و سرکردگی در جهان است.
هم آم ریکا و هم اروپا ،روسیه و چین دشمنان
کشورها و ملتها و طبقه کارگر جهان هستند.
چین یها با تضعیف ای ران در جهان و وابسته
کردن ای ران به خودشان ادامه در صفحه ۷

امپریالیسم آمریکا تروریست ،متجاوز،ناقض حقوق اساسی انسانها و دشمن شماره یک بشریت است
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مانند نیشکر هفت تپه تعطیل گردد و از این
بابت چند تاجر جیرهخ وار نظام از این خ رابکاری
و نابودی ای ران بهرهمند گردند؟ آیا منظور این
است که نظام بازرگانی در حال تقسیم ثروت
میان تجار اسالمی وابسته به خان واده رژیم
جمهوری اسالمی است؟
آیا وقتی سرمای هداران خصوصی چینی وارد ای ران
م یش وند و به فعالیت م یپردازند ،در بستر همان
سیاست نئولیبرالی امپریالیستی با رضایت دولت
ای ران این امر انجام م یشود یا اینکه رژیم ای ران
ب رای تق ویت صنایع داخلی و حرکت به سمت
ایجاد تأسیساتی که به ت ولید وسایل ت ولید در
عرصه صنعتی م یپردازند ،حرکت م یکند و
در این راستا از حمایت سرمای هداران چینی نیز
برخوردار است .هدف از این سرمای هگذاریها
همان تحقق سیاست بانک جهانی و صندوق
بی نالمللی پول است که بعد از  ۲۵سال از
ای ران زمین سوخته باقی بگذارند و با سودهای
هنگفت ف رار کنند و مردم ای ران همچنان در
فقر فاقه به س رب رند؟ آیا حقوق کارگ ران ای ران در
این کارخانجات تامین م یشود یا دولت ای ران
خودش را کنار م یکشد و مدعی م یگردد
مسئله نپرداختن حقوق کارگ ران به ما م ربوط
نیست و باید بین کارفرمای چینی و کارگ ران
معترض ای رانی حل شود؟ آیا کارگ ران ای ران
حق اعتصاب دارند و یا سرمای هدار چینی از این
بابت از دولت ای ران یعنی از مالیات و ثروت
مردم ای ران خسارت م یگیرد؟ و ...در واقع باید
روشن کرد ت ولید در ای ران بر بستر کدام رویه
سرمای هداری صورت م یگیرد .نئ ولیب رالیسم و یا
ت ولیدی در جهت تق ویت صنایع ملی و دخالت
دولت مرکزی؟
باید روشن باشد که اگر ممالک امپ ریالیستی در
بستن ق رارداد با ای ران سوء نیتی در کارشان نباشد
و واقع اً به تحول ای ران ،پیشرفت ای ران ،یاری به
ای ران و دوستی پایدار با ای ران بیاندیشند ،تنظیم
روشن مفاد یک ق رارداد بسیار سادهتر خ واهد
بود ،تا اینکه از همان بدو امر با روحیه سوء
استفاده و سودج وئی و بازی با کلمات ق راردادی
تنظیم گردد .اگر جمهوری تودهای چین به
زعم عدهای کشوری «سوسیالیستی» و «انقالبی»
است ،نباید لحظهای در یاری به ای ران تردید کند
و باید به ق راردادی با ای ران تن دردهد که مفهوم
«ب ُرد متقابل» ب راساس «نود به ده» نباشد .طبیعی
است که در جائی که اراده سیاسی بر این من وال
باشد ،تنظیم چنین ق راردادی ساده خ واهد بود.
جمهوری سرمای هداری اسالمی ایران و موضع
ضعف

این گفته درست است که رژیم جمهوری
اسالمی از موضع ضعف در مذاک رات با چین
شرکت م یکند .و این هم درست است که
جمهوری چین با تضعیف موقعیت ای ران در
جهان با موفقیت روبرو بوده است .سیاست
چین در مورد ای ران با دست به عقبزدن و با
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پا به جلو کشیدن است و در این امر تاکنون
موفق بوده است .حتی جمهوری سوسیالیستی
چین در گذشته هم نسبت به رژیم شاه با احت رام
رفتار م یکرد و اشرف پهلوی و خاندان سلطنت
را به چین دعوت نمود و از آنها تجلیل کرد.
زمانی که رژیم منفور پهلوی در حال سقوط
بود ،این «ه واک وا فنگ» ،رهبر چین بود که به
ای ران آمد تا درجه صمیمیت خود را نسبت به
شاه ای ران نشان دهد .کشور ای ران و موقعیت
است راتژیک آن ب رای جمهوری تودهای چین
همیشه اهمیت داشته است ،صرفنظر از اینکه
چه حکومتی در ای ران بر سر کار باشد .ولی
در برخورد به موضع ضعف جمهوری اسالمی
در میان اپوزیسیون ای ران نظر واحد نیست.
نوک ران آم ریکا و ف ریبخوردگان این جماعت
و یا کسانی که از تاریخ ای ران و دوران ننگین
رژیم پهلوی ب یخب رند ،مدع یاند که این
«سیاستهای تشنجزای ای ران» در منطقه ،نظیر
تالش ای ران ب رای دستیابی به انرژی هستهای و
یا تسلط به فنآوری موشکی و تسلیحاتی و...
رویدادهای هستند که به انف راد ای ران انجامیده
و جمهوری اسالمی را در مذاک رات در موضع
ضعف ق رار داده است .به زعم این بلندگ ویا ِن
ای رانیِ آم ریکا در میان اپوزیسیون ،اگر ای ران
از تمام این خ واستها دست بردارد ،آنوقت
ای ران در «موضع قدرت» ق رار خ واهد گرفت
و با طرفهای خ ویش م یت واند از «موضع
قدرت» صحبت کند .این «موضع قدرتی» که
ای رانیان مدافع آم ریکا از آن صحبت م یکنند،
طبیعتاً نفی دستآوردهای انقالب ای ران ،نقض
حاکمیت ملی ای ران و تسلیم خفتبار به
امپ ریالیسم آم ریکاست ،که م یبایست در ای ران
مجددا ً پا بگیرد و منطقه را به تشنج بکشد و
موضع ب رتری و سلطه خود را تأمین کند .حال
آنکه امنیت آم ریکا و یا ب رتری و حضور دائمی
امپ ریالیسم آم ریکا در منطقه ،قدرت ای ران
نیست ،ضعف و سرخوردگی ای ران است .این
ای ران نیست که در منطقه تشنج آف ریده ،این
آم ریکا و سایر امپ ریالیس تها و اس رائیل هستند
که منطقه را با نظ ریه «صهی ونیسم»« ،داعشیسم» و
«وهابیسم» به خاک و خون کشیدهاند .تشنج در
منطقه از زمان شاه وجود داشت و شاه به عن وان
ژاندارم منطقه مسئول سرکوب نهضت ظفار و
فلسطین ،شرکت در جنگ ویتنام و سرکوب
نظامی سایر نیروهای مترقی در منطقه بود .این
صهی ونیس تها بودند که م رتب به جنگ دست
م یزدند ،فلسطین یها را قتلعام م یکردند و
منطقه را به خون م یکشیدند .این آم ریکائ یها
بودند که م رتب در پاکستان ،ای ران ،ترکیه ،ع راق
کودتا م یکردند و در منطقه آشوب م یآف ریدند.
چاک ران آم ریکا م یخ واهند جای علت و معلول
را عوض کنند و ضعف موضع ای ران را صرفاً
به گردن خود جمهوری اسالمی بیاندازند و
آب طهارت بر سر امپ ریالیسم و صهی ونیسم
ب ریزند .آنها دالیل تح ریم را در وجود جمهوری
اسالمی خالصه م یکنند ،حال آنکه اگر یک

رژیم دموک راتیک و انقالبی دو آتشه نیز در ای ران
بر سر کار آید ،آم ریکا و متحدانش از تح ریم
ای ران دست ب رنم یدارند ،به نم ونه ک وبا و ونزوئال
نظر اندازید ،زی را ب رای آنها مهم نیست که
رژیم حاکم در ای ران چقدر دموک رات ،انقالبی،
ارتجاعی و یا ضدبشری است ،ب رای آنها مهم
است که این رژی مها تا چه حد گماشتگی
آم ریکا را م یپذی رند و حاض رند چوب ح راج
را بر سر منافع ای ران بزنند .تح ریم جنایتکارانه
آم ریکا را باید درهم شکست ولی نه با خیانت
به مردم و به انقالب ای ران و دستآوردهای آن
انقالب ،بلکه تنها با مبارزه مستمر و عمیق با
امپ ریالیسم آم ریکا.
تمام همسایگان ای ران از تح ریم ای ران سود
م یب رند و حاضر نیستند در آرامش منطقه
بکوشند .دولت قطر چند دهه است که منبع
گاز مشترک میان ای ران و قطر را یکجانبه
استخ راج م یکند و در واقع سهم ای ران را م یدزد
و در بازارهای جهان م یفروشد و به جیب
یزند .آنها با حمایت داعش در تشنج منطقه
م 
سهم داشتند و دارند زی را منافع اقتصادی آنها
تامین م یشود .این ای رانیان مدافع آم ریکا تالش
نم یکنند که این دی وار تح ریم شکسته شود تا
گاز ای ران به غارت نرود و ای ران مجبور نشود
نفت خود را با بهای نازل در بازارهای بی نالمللی
به فروش برساند که به نفع ممالک امپ ریالیستی
بوده است .آنها از تح ریم آم ریکا ،که خیانت به
منافع ملی ای ران است ،جانانه حمایت م یکنند.
این یاران ای رانیِ قطر ولی همینکه چشمشان
به معامالت نفت و گاز با تخفیف ظاه را ۳۲
درصد به جمهوری چین در این سند ب رنامهای
افتاده  -که آنهم هنوز قطعی نیست – به یکباره
احساسات مل یشان تح ریک شدهاند و از غارت
نفت ای ران به ه راس افتادهاند .روشن است که
فروش نفت و گاز ای ران به قیمت بازار جهانی
بهتر است ،ولی همین فشارهای آم ریکا و
تح ریم جنایتکارانه است که این خسارت را به
مردم میهن ما تحمیل م یکند ،تا ما نفتمان
را قاچاقی و ارزان بفروشیم و در عوض قطر هر
ساله میلیاردها دالر گاز ای ران را غارت کند ،که
به م راتب از تخفیف ای ران به چین بیشتر است
و این خود محصول تح ریم آم ریکا و متحدانش
است.
ولی یک واقعیتی وجود دارد که ما علت
ضعف جمهوری اسالمی را نباید صرفاً در
موضعگیریهای جهانی و منطقهایش ببینیم.
موضع ضعف جمهوری اسالمی در فساد،
رانتخ واری ،دزدی و غارت ،سرکوب و
ب یاحت رامی به حقوق مردم ای ران ،نقض حقوق
آنها و دشمن یاش با طبقه کارگر ای ران است.
روز به روز مردم بیشتر این رژیم ضدمردمی را
منزوی م یکنند و این آن ضعفی است که این
رژیم با آن روبروست .آنها از مردم کشورشان
بیشتر از امپ ریالیسم م یه راسند و طبیعتاً در
مقابل امپ ریالیسم حاض رند امتیازات بیشتری
بدهند .این ش رایط است ادامه در صفحه ۵

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!
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شماره  ۲۴۶شهریور ۱۳۹۹
برخورد جمهوری ...دنباله از صفحه ۴

که موجب نگ رانی نیروهای ملی در ای ران است.

برخورد به قراردادها

با اصل هیچ ق راردادی نم یشود مخالف بود.
حزب ما با انعقاد ق رارداد ،حتی با آم ریکا و
سایر امپ ریالیس تها ،بجز اس رائیل ،م وافق است.
ماهیت یک ق رارداد وابسته به آن است که
چه مفادی در ق رارداد هستند و چه ش رایطی
به طرفین ق رارداد تحمیل م یشود .این مفاد و
ش رایط است که باید مورد بررسی ق رار گی رند
و حرف آخر را در مورد ماهیت ق راردادها بزنند.
به طور فلهای نم یشود هر چیز که از جانب
روسیه ،چین و یا حتی آم ریکا و اروپا آمد ،رد
کرد.
 ق رارداد باید روشن و بدون ابهام تدوین شدهباشد.
 ق رارداد باید شفاف و علنی باشد ،به بحثعمومی گذارده شود و در مورد مشخص ای ران،
جمهوری اسالمی باید بیشتر از امپ ریالیس تها
بترسد تا از خلق ای ران.
 ق رارداد باید ب راساس سود متقابل و عادالنهباشد ،به اتحاد دو کشور یاری رساند و به
احت رام متقابل بیانجامد.
 ق رارداد باید دارای آن چنان مضمون وروحی باشد که در عین دوستانهبودن به
تحکیم روابط دو کشور در درازمدت خدمت
کند ،تفاهم میان کشورها را تق ویت نماید و
در یک کالم مانند ق راردادهای زمان لنین و
استالین در کشور سوسیالیستی شوروی با
ای ران باشد و نه ق راردادهائی با روح تزاریسم،
و دارسی و یا ق راردادهای کودتاگ رانهای که با
روح «آیزنهاوریسم» و «نیکس ونیسم» نوشته شده
باشند.
 ق رارداد باید ب رای دو طرف تضمین اج رائیداشته باشد و نه اینکه یک طرف فاقد هرگ ونه
اهرم اعمال نفوذ باشد و طرف دیگر قادر شود
از امروز به فردا ب راساس مصالح روزش ق رارداد را
مانند آم ریکائ یها فسخ کند و حق حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی کشور طرف ق رارداد را به
زیر پا بگذارد.
 ق رارداد باید ش رایط خروج از ق رارداد ویا مجازاتهای م ربوطه در اثر عدم اج رای
مفاد ق رارداد در زمان معین را تع ریف کند و
تضمی نهای الزم را ب رای تحقق این مجازاتها
ف راهم آورد .ق راردادی ،که تنها ب رای ایجاد
«تفاهم» با جمله پردازیهای ناروشن ،وضعیت
قابل تفسیری را در زمان تشدید تضاد ف راهم
کند ،ق راردادی نیست که با روح دوستی و
تفاهم به رشته تح ریر در آمده باشد .این
نوع ق راردادها از همان بدو امر بر اساس سوء
استفاده و کالهبرداریهای حقوقی تنظیم
شدهاند که عامل شکست و عدم موفقیت را
در درون خود دارند•

تناقضات موضعگیریهای ...دنباله از صفحه ۸

این یاران آم ریکا در ای ران ،ف ریادشان از دست
یافتن چین یها به شبکه ارتباطی ای ران بلند
است ،ولی حتی یک کلمه نیز در مورد اینکه
اغلب دول و ملتهای جهان ،که گروگان
ماه وارههای جاسوسی آم ریکا هستند ،ف ریادشان
از عذاب جاسوسخانه،Twitter ، NSD ،

،Yahoo ،Instagram ،Google ،Facebook

 GPS ،Gmailو تمام دستگاههای مخاب راتی
و تلفنی و ...آم ریکا بلند است ،نم یگ ویند.
این «دموک راتهای» آم ریکائی ای ران یتبار در
مورد پیگرد وحشیانه «Edward Joseph
 »Snowdenو « »Julian Paul Assangeو
پروندهسازی جعلی آم ریکا ،ب ریتانیا و س وئد
درباره آنها سکوت «دموک راتیک» م یکنند.
آنها از کنار این واقعیت ،که این هیوالی
جاسوسی ،خفقان و تفتیش عقاید ،ریاکارانه
همه مردم جهان را کنترل م یکند و مخالفان
خود را توسط پهپادهای تروریستی ،بدون
حکم دادگاه ،در ممالک دیگر ترور م ینماید،
م یگذرند .تو گ وئی کنترل ،جاسوسی و
استبداد زمانی شروع م یشود که پای چین یها
به میان م یآید ،ولی اگر آم ریکائ یها حتی
تلفن خانم «مرکل» ،صدراعظم آلمان را هم
کنترل کنند ،عین دموک راسی است و اِشکالی
ندارد .چگ ونه م یشود پذیرفت امپ ریالیس تها
مجاز باشند تص ویرهای ماه وارهای در مورد نقل
و انتقال نیروهای نظامی ای ران را دراختیار «صدام
حسین» ق رار دهند و یا ه واپیماهای جنگی را از
کار بیاندازند ،در سیستم رادارها تخ ریب کنند،
تصاویر ماه وارهای را دراختیار داعش بگذارند،
تا حکومت قان ونی و مشروع «بشار اسد» را
س رنگون کند ،در تأسیسات نطنز نفوذ کنند و
چرخههای سوخت ساخت ای ران را نابود کنند،
صنایع موشکی ای ران را تص وی ربرداری و بمباران
نمایند ،به ترور «سردار قاسم سلیمانی» یک
مقام رسمی و دیپلماتیک ای ران ،در یک کشور
سوم دست زنند و یا اینکه همه این دستگاههای
جاسوسی تبلیغاتی نظیر تل ویزیون «ای ران
اینت رنشنال»« ،من و تو»« ،رادیو زمانه» و «رادیو
فردا» را به کار بگی رند تا دروغها و تح ریکات
خود را به عن وان حمایت از «آزادی عقیده»
بر سر آنتنها بفرستند و همه این اقدامات به
تصدق سر همین دستگاههای ارتباط جمعی
امپ ریالیسم آم ریکا ب رای دخالت در امور داخلی
سایر کشور ساخته شده است .از نظر این دشمنان
دوستنما ،جاسوسی و خ رابکاری آم ریکا که
عینی ،ملموس و واقعی است و داغ آتش آن را
ملت ای ران بر گوشت و پوست خود چند دهه
است که حس م یکند ،باد ه واست ،ولی شبکه
ارتباطی چین ،که فقط درباره آن صحبت شده
است ،خطری حیاتی ب رای ای ران است .واقعیت
ولی این است که در جهان کن ونی تنها آم ریکا
و چین هستند که از این ظرفی تها و ت وانائ یها
برخوردارند که در زمینه شبکههای مجازی به
رقابت بپردازند .البته آم ریکا در این زمینه از

چین به م راتب جل وتر است و بیش از نیم قرن
است که مشغول جاسوسی و خ رابکاری در
کشورها م یباشد .قبول یکی از این شبکهها
الزاماً به معنای خیانت نیست ،زی را هیچ امکان
دیگری ب رای پیشرفت در این عرصه در جهان
وجود ندارد .یا باید از استفاده از این دستآورد
بش ریت خودداری کرد و یا باید به یکی از این
شبکهها پیوست .طبیعتاً اگر همکاری ای ران با
چین در عمل و ب راساس نکاتی که برشمردیم
به آنجا مُنجر شود که ای ران حق حاکمیت ملی
خودش را بر این عرصه از پیشرفت فنآوری
توسعه دهد ،به م راتب ب رای ای ران مفیدتر است،
چون قادر خ واهد شد یوغ جاسوسی آم ریکا
را از ای ران به دوراندازد و بر ضد آن مبارزه
کند .حتی ممالک امپ ریالیستی اروپا نیز از
این همه جاسوسی آم ریکائی جان به لبشان
رسیده است و در پی کنترل شرکتهائی نظیر
 Google ،Facebookو  Appleو غیره هستند.
شرکت  Googleبا دوربی نهای خود قادر است
در زمانهای واقعی و به روزشده ،داخل خانه
هر انسانی را کنترل و فیل مبرداری نماید .چشم
پوشیدن بر این حقایق در خدمت امپ ریالیسم
آم ریکا ،دفاع از منافع ملی ای ران نیست؛ از
همان چاکرمنشی تاریخی نسبت به آم ریکا
نشات م یگیرد که دست راست یها در ای ران
مدافع آن هستند•
منطق دشمنان  ...دنباله از صفحه ۸

در منطقه است ،این دو کشور را راست و یا دروغ
به آماج حمالت خود بدل کردهاند .هرآنجا
که ُک ِ
میت استدالل آنها لنگ شود ،حتی از
خودشان «سند» جعل م یکنند و اینکه گ ویا ۵
هزار س رباز چینی به ای ران م یآیند و یا جمهوری
اسالمی ای ران جزیره کیش را به چین یها اجاره
داده و یا فروخته است .درد آنها از فروش ای ران
نیست ،زی را وقتی شاه آنها استان چهاردهم ای ران
بح رین را با گاوبندی با امپ ریالیسم انگلستان به
ارتجاع جهانی فروخت ،ندائی از «میهندوستی»
آنها مشهود نبود .وقتی  ۵۰هزار مستشار نظامی
آم ریکائی در ای ران بودند و از اداره مستشاری
نظامی آم ریکا در ای ران دستور م یگرفتند،
وجدان این خائنان ج ریح هدار نم یشد ،ولی
اکنون ب رای حضور  ۵هزار س رباز چشم بادمی
چینی ،که نه به بارند نه به دار «حسینه ارشاد»
راه انداختهاند .ببینیم در زمان شاه چه وضعیتی
در خلیج فارس وجود داشت که این غ مخ واران
به عادت سن واتی آن را مسکوت گذاردهاند:
«در پنجمین کنف رانس اطاقهای بازرگانی
(مرداد  )۱۳۴۸نماینده سازمان صنایع کوچک،
شکوه دارد که «این صنایع از اعتبارات خارجی
برخوردار نیستند و موسسات اعتباری داخلی
هم هم واره مای لاند به موسسات بزرگ اعتبار
کافی بدهند»« .ب رای صاحبان صنایع کوچک
تأمین اعتبارات فوری و مشکلگشا چندان
آسان نیست» .روش دولت در قبال صنایع
کوچک و متوسط این ادامه در صفحه ۶

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

شماره  ۲۴۶شهریور ۱۳۹۹
رئی سجمهوری  ...دنباله از صفحه ۸

نابودی مردم کوزوو به یوگسالوی حمله نمود و
این کشور قدرتمند و مستقل را تکه تکه کرد و
به مناطق تحت سلطه خود بدل نمود.
«هاشم تحاچی» ،که بعد از این جنایت در
سازمان تروریستی کوزووئی خود به نام «اوچکا»
 UÇKبه جنایات دیگر نیز دست زده بود،
با همکاری آلمان و آم ریکا در  ۷آوریل ۲۰۱۶
توسط پارلمان کوزوو ب رای پنج سال به عن وان
رئیس جمهور این کشور ساخته پرداخته
امپ ریالیسم ،که هنوز مورد تأیید جامعه جهانی
نیست ،انتخاب شد .وی از سال  ۲۰۰۸تا ۲۰۱۴
نیز نخست وزیر جمهوری کوزوو بود و به عن وان
یک شخصیت مافیائی در کوزوو با خودسری
و خودکامگی به نفع امپ ریالیسم گماشتگی
م ینمود و مورد احت رام مجامع جهانی بود!؟
این جمهوری ساختگی کوزوو ،مرکز قاچاق،
آدمکشی ،فاحشهگری ،فروش اعضای بدن
انسانها در بالکان بود و هست .در پیدایش این
کشور مافیائی جمهوری اسالمی نیز دخیل بود
و با امپ ریالیسم آم ریکا و آلمان همکاری کرد
تا یک کشور دیگر «مسلمان» در بالکان پدید
آید .ناسی ونال ش ونیس تهای ای رانی از جمله
آذریها در کنار این جنایتکار جنگی ق رار
داشتند ،زی را وی رهبر «ملیت کوزووئی» ب رای
جدائی یوگسالوی و ب رادرکشی در یوگسالوی
بود .این خ وابی است که آنها ب رای ای ران هم
دیدهاند.
امروز در اثر تشدید تضادهای امپ ریالیستی میان
اروپا و در درجه اول آلمان و آم ریکا ،اسناد
جنایات «هاشم تحاچی» را ،که از همان روز اول
فاش شده بود ،رو کردهاند .مطبوعات اروپائی
نوشتهاند:
با مدی ریت «هاشم تحاچی» اندا موارههای اُس رای
ص ربستان و آلبانی در پایگاههای «اوچکا» در
شمال آلبانی را برم یداشتند و از ط ریق فرودگاه
تی رانا آن را ب رای فروش به مشت ریان خود در مقابل
دریافت پول کالن ارسال م یکردند .حقوقدانان
س وئیس با کشف این جنایت آن را در سال ۲۰۱۰
منتشر و برمال ساختند« .تحاچی» قبل از تالشی
یوگسالوی مدتها در س وئیس به عن وان پناهنده
سیاسی زندگی م یکرد و در راه آهن س وئیس
خدمت م ینمود .در کنار این جنایات« ،هاشم
تحاچی» در رهبری سازمان فاشیستی «اوچِ کا»
 UҪKرقبای خ ویش را در رقابت ب رای کسب
رهبری به قتل م یرسانده است« .تحاچی» متهم
است که با دنائت و خفت  ۱۰۰نفر را کشته
است و در زمان جنگ اس راء را شکنجه کرده،
اف راد بیگناه را خودس رانه تحت پیگرد ق رار داده
و با اعمال زور سر به نیست نموده است .روزنامه
زود دویچه تسایت ونگ مورخ  ۲۶ژوئن ۲۰۲۰
طی تأیید م وارد باال اضافه م یکند« :ق ربانیان
عبارت بودهاند از صربها ،ک ول یهای روما ،و
سایر گروههای قومی» .دادگاه کیفری جهانی
فعالی تاش را در مورد «هاشم تحاچی» از چهار
سال پیش ،یعنی از سال  ۲۰۱۵شروع کرده است،
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تا وی را به پای میز محاکمه بکشاند.
انسان حیرت م یکند وقتی م یبیند که با چه
وقاحتی امپ ریالیس تها بر جنایات این تبهکار
مافیائی تا به حال چون به مصلحتشان بوده،
س رپوش گذارده وی را رئیس جمهور کردند و
حال که به وی نیازی ندارند ،چگ ونه پروندههای
گذشته را رو م یکنند .ما ب رای روشنگشتن
ذهن خ وانندگان آنها را م راجعه م یدهیم به
سندی که توفان در سال  ۱۹۹۹منتشر کرد،
که از آن مستفاد م یگردد که ماهیت این
سازمان جنایتکار تروریستی و شخص فاسد و
جنایتکاری به عن وان «هاشم تحاچی» حتی در
همان زمان نیز روشن بوده است.
نش ریه توفان شماه  ۵۴سال پنجم (ارگان مشترک
جهت تدارک کنگره موسس حزب واحد طبقه
کارگر ای ران) مورخ اردیبهشت  ۱۳۷۸ب رابر ۲۱
آوریل  ۱۹۹۹تحت عن وان «تجاوز ب ربرمنشانه به
یوگسالوی و مواضع ما» نوشت:
«سازمان «اوچکا» سازمانی ساخته و پرداخته
دست امپ ریالیس تهاست که ستون پنجم ناتو
بوده و م یخ واهد با قتلعام صربها «آزادی»
کوزوو را به دست بیاورد .این سازمان ب راساس
منابع آلمانی (ف رانکفورتر روند شاو)  ۲،۵میلیاد
مارک از قاچاق م واد مخدر و باجگیری درآمد
دارد .نش ریه یوروپین ( )The Europeanدر
سپتامبر  ۱۹۹۷نوشت سازمان امنیت نظامی و
غی رنظامی آلمان در آموزش و تسلیح شورشیان
دست دارد تا نفوذ آلمان را در بالکان تحکیم
کند و مسئله ف راریان جنگ را تحت کنترل خود
درآورد (نقل از نش ریه کنکرت شماره .)۹۹/۳
در همین امسال فرستاده ویژه آم ریکا روبرت
ِگلبهارد ( )Robert Gelbhardاز «اوچکا» به
عن وان سازمان تروریستی نام برد و تهدید کرد
نام آنها را در صورت ادامه عملیات تروریستی
به صورت اسامی سازمانهای تروریستی اضافه
کند .این سازمان فاشیستی م یخ واهد کوزوو را
از صربها پاک کرده و منطقه خالص آلبانی
ایجاد کند .آنها در سال  ۱۹۹۸با توسل به ۶۰۰
عملیات تروریستی و جنایتکارانه علیه مردم
عادی نام ننگینی از خود به جا گذاردند .مگر
م یت واند ملتی با قتلعام ملت دیگر خود را آزاد
کند؟ این چنین ملتی خود نیز آزاد نیست .آزادی
اهدائی امپ ریالیس تها دوام و بقاء ندارد .این یک
آز ِ
ادی مصلحتی است که وی به دست آورده
است تا از چاله به چاه بیفتد« .اوچکا» ،که رهبر
نظام یاش (هاشم تحاچی) ب راساس منابع آلمانی
(روزنامه تاتس  TAZمورخ  ۲۵مارس  ۱۹۹۹به نام
جنایتکار و قاتل تحت تعقیب پلیس روسیه
و چین است ،چگ ونه م یت واند امضاءکننده
ق رارداد «رامب ویه» ( )Rabouilletباشد .این
سازمان ،سازمانی پوشالی است که سالحها و
غذایش نیز از انبارهای امپ ریالیسم آلمان س رازیر
م یشود و نه یک سازمان آزادیبخش ،آن طور
که به ویژه آلمانها تبلیغ م یکنند و ب رایشان با
مخارج گزاف و چربکردن سبیل مأموریناش
در آلمان تظاه رات راه م یاندازند .این چه

سازمان آزادیبخشی است که خ واستار حمله
ناتو به یوگسالوی است و ب رای آن تظاه رات راه
م یاندازد؟
امپ ریالیس تها پس از ت وافق دولت یوگسالوی
با نمایندگان مردم کوزوو ،که ب رای آنها بسیار
نامطبوع بود ،با هدف بره مزدن ت وافق میان آنها
به یکباره از جیب بغلشان تبصرهای درآوردند
که به موجب آن باید دولت یوگسالوی بپذیرد
که  ۲۸هزار نفر س رباز پیمان ناتو در کوزوو ب رای
نظارت بر تحقق م وافقتنامه «رامب ویه» مستقر
ش وند .به قول نش ریه آلمانی اشپیگل در تاریخ
« :۱۹۹۹/۳/۲۲طرف یوگسالوی فقط امکان
انتخاب بین طاعون و وبا را دارد» .کدام کشور
مستقلی است که دو دستی حق حاکمیت
خود را تقدیم امپ ریالیس تها کند و اجازه دهد
سرزمی ناش اشغال گردد؟ چنین ق رارداد ننگینی
را کسی حق ندارد امضاء کند .یوگسالوی به
درستی از امضای ضمیم هی ق رارداد س رباز زد و
در عوض «هاشم تحاچی» آن را یکجانبه امضاء
و اجازه حمله به یوگسالوی را صادر کرد».
حال کار این تبهکار به انتها رسیده است و
اروپای «متمدن» م یخ واهد وی را از سر راه بردارد
و نشان دهد که قوه قضائیه در اروپا کارآئی دارد.
تاریخ مصرف «تحاچی» به پایان رسیده است.
باید از س رنوشت این خودفروختهها آموخت•
منطق دشمنان  ...دنباله از صفحه ۵

صنایع را بازهم به گفته همین نماینده «به زمین
م یزند و نابودشان م یکند یا آنکه طعمه صنایع
بزرگ» م یش وند.
به عن وان نم ونه شرحی که یکی از بازرگانان
درباره صید ماهی و میگو در س واحل خلیج
فارس و دریای عمان ،که امتیاز آن در دست
موسسات خارجی است ،به مجله «ته ران
اک ونومیست» نگاشته و ما فقط به ذکر جمالتی
از آن اکتفا م یکنیم گ ویا است.
« ...در حال حاضر کشت یهای صیادی خارجی
به اصطالح از شرکت سهامی شیالت جنوب
ای ران امتیاز و اجازه صید دارند و کار آنها
چیزی در حد یغما و غارت است ،غارت و
یغمای ثروت و سرمایه ملی ای ران و بهرهبرداری
از منابع طبیعی ما تحت حمایت و جانبداری
شرکت سهامی شیالت جنوب ای ران که گ ویا
این شرکت منحص را ً ب رای این تشکیل شده تا
کمپان یهای صیادی خارجی را زیر پر و بال
بگیرد و از آنها حمایت کند .سالیان دراز است
که مردم جنوب ای ران آرزو و تمنا دارند دولت
شاهنشاهی ای ران امر صید و صیادی را خود به
عهده بگیرد و راساً و مستقیم اً با سرمایه ای رانی
و به دست ای رانی اداره شود.
«معلوم نیست چ را مقامات مسئول نظیر شرکت
سهامی شیالت جنوب ای ران م یخ واهند با این
روی های که پیش گرفتهاند و ثروت و منابع
طبیعی دریائی ما را بدون هیچ دلیل و مجوز
قان ونی در اختیار بیگانگان گذاردهاند ،ب رای
مردم ای ران خاصه مرزنشینان ادامه در صفحه ۷

ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثهآفرينی امپرياليست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است

شماره  ۲۴۶شهریور ۱۳۹۹
چگونه باید ...دنباله از صفحه ۱

صادق است .در هر مورد خاص باید توجه کافی
مبذول شود که خسارتی متوجه ای ران نگردد.
گسترش تجارت به چه مفهوم است؟ یعنی تجار
اسالمی مح قاند ب رای نابودی صنایع داخلی ای ران
از چین با نرخ ارز دولتی دالر و یا یورو کاال وارد
کنند و زمینه نابودی ت ولید مستقل در ای ران را
ف راهم آورند؟ رسیدگی به وضعیت کشاورزی
مفهومش چیست؟ جلوگیری از ساختمانسازی
و ویالسازی در شمال و یا ادامه سیاست تاکن ونی
در جهت نابودی کشاورزی به یاری چین یها و
واردکردن بذرهای ت راریخته ب رای نابودی کامل
کشاورز ای ران و وابستگی آن به چین چه از
نظر ورود بذر ،چه از نظر آفات نباتی و ...است.
کدام مالکها ب رای حفظ محی طزیست منظور
م یگردد؟ همان مالکهائی که تقاضایش
فعاالن محیط زیست را به زندان اوین برده
است؟ وقتی سرمای هگذاران خصوصی از کشور
«سوسیالیستی» چین ب رای سرمای هگذاری به ای ران
م یآیند ،رب طش با دولت چین چیست؟ تعهدات
دولت چین در این زمینه چیست؟ اگر یک
سرمای هدار خصوصی چین ورشکست شد و یا
درآمدها را باال کشید و ف رار کرد ،کشور ای ران در
مقابل آن چه ضمانت حقوقی دارد؟ کارگ رانی که
در ای ران کار م یکنند ،ای رانی هستند یا چینی و یا
از بنگالدش و پاکستان و ..به ای ران وارد میش وند تا
هم ق واعد محیط زیست را بشکنند و هم سطح
دستمزد فعلی کارگ ران در ای ران را کاهش دهند و
هم در محیط کارگری تفرقه ایجاد کنند؟ سود
این شرکتها در محاسبات مالیاتی محاسبه
م یگردد یا خیر و اصل سود به کدام نرخ ارز به
کجا ح واله م یگردد و . ...در این زمینهها م یشود
کتاب نوشت ولی همین کتابهاست که باید
مبنای تحلیل واقعبینانه در مورد یک ق رارداد
باشد .این سند یا هنوز تدوین نشده ،و یا منتشر
نشده و مخفی است و مردم ای ران از آن ب یخب رند.
آیا مفاد این ق رارداد در مجلس شورای اسالمی
– هر چند در ق ُ ُرق اص ولگ رایان  -بعد از بررسی
در کمیسیونها با استفاده از نیروی کارشناسی
مورد بحث و تحلیل ق رار م یگی رند ،یا به حکم
حکومتی «رهبر معظم» از باالی سر مردم تص ویب
م یش وند ،که در این صورت مورد پشتیبانی مردم
ق رار نخ واهد گرفت! همه این مسایل جنب ههائی
است که در مورد یک ق رارداد باید منظور ش وند
وگ رنه چنین ق راردادی از درجه اعتبار ساقط است،
مضافاً اینکه نمایندگان کن ونی مجلس شورای
اسالمی نمایندگان واقعی مردم ای ران نیستند و
نم یشود آراء اکث ریت آنها را نظر عموم مردم
دانست•
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
مرزهای جدید ...دنباله از صفحه ۸

سردرآوردن از تمام اس رار این کشورها را دموک راسی
جا م یزنند ،زی را ب رای آنها منفعت دارد که همه
تلفنها و پست الکترونیکی خصوصی مردم
جهان را کنترل کنند و ب رایشان پرونده بسازند .ولی
اگر کشورها به مقاومت دست بزنند و بخ واهند
حاکمیت خ ویش را در این عرصه نیز برق رار کنند،
آنوقت به زعم آنها به نقض «دموک راسی» توسل
جستهاند ،مستبد هستند و آزادی افکار را در کشور
خود سرکوب م یکنند.
س رنوشت مردم یک کشور را در دست اسارت
شبکه ارتباطی امپ ریالیستی ق رار دادن ،مسلم اً
خیانت به منافع ملی است .گرچه دفاع از حق
حاکمیت ملی حتی در عرصه دیجیتالی الزاماً دفاع
از دموک راسی در هر کشور معین نیست .ب رای تأمین
دموک راسی در هر کشور ،مردم همان کشور باید
ب رایش مبارزه کنند و نه هوچ یبازی امپ ریالیستی
ب رای اینکه راهجدیدی در پشت پرده دموک راسی
ب رای نفوذ در کشورها ب رای استعمار خود ف راهم
آورد .باید در هر کشور معین ،مردم همان کشور را
ب رای تحقق حقوق و آزادیهای دموک راتیک بسیج
نمود ،ب رای آنها مبارزه کرد .به همان دلیل ساده که
دفاع از حق حاکمیت ملی به این مفهوم نیست که
در کشور مورد نظر الزاماً حکومت دموک راتیکی بر
س ریر قدرت است .نم یت وان حق حاکمیت ملی را با
درجه وجود دموک راسی تاخت زد .این ح ربه تبلیغاتی
امپ ریالیستی است .کم ونیس تها نباید اجازه دهند
که مقوالت مخلوط ش وند و زمینه ع وامف ریبی
امپ ریالیس تها ف راهم شود .حق حاکمیت ملی در
دوران امپ ریالیسم یک ارزش خدشهناپذیر است.
ب رای حزب ما روشن است که ای ران به عن وان کشوری
مستقل باید حق حاکمیت ملی خ ویش را بر زمین،
ه وا ،مرزهای آبی و در دنیای کن ونی بر مرزهای
ارتباطی مجازی بگست راند .شبکه ارتباطی مجازی
هر کشوری باید در دست خودش باشد و نه در
دست امپ ریالیسم آم ریکا و شرکتهای خصوصی
این کشور .اگر نزدیکی به چین حتی ما را یک گام
به این هدف نزدیک کند ،صدبار بهتر از این است
که دل و روده کشور و منابع ملی خ ویش را دراختیار
تروریسم امپ ریالیسم آم ریکا بگذاریم.
در این م وارد ،پس از انتشار رسمی این همکاری و
جزئیات و مضمون آن ،باز هم خ واهیم نوشت .ولی
ما اصول کلی اعتقادات خ ویش را درباره طرح سند
همکاری  ۲۵ساله ای ران و چین بیان کردیم و همگان
را ف راخ واندیم که با مسئ ولیت به مضمون مشخص
آن برخورد کنند تا آلت دست امپ ریالیس تها نش وند
و به منافع ملی ای ران بیاندیشند•

منطق دشمنان  ...دنباله از صفحه ۵

ک رانه مرزی جنوب ای ران ننگ ملی و بی نالمللی
بوجود آورند و ملت ای ران را در ب رابر نسل آینده
ِخ ِج ل ساخته و این ملت را تنبل و بیکاره و
عاجز قلمداد کنند»« .چ را ما خودمان کار صید
و صیادی ماهی و میگو در دریای جنوب را
ب ه عهده نم یگی ریم؟ آیا پول و آدم نداریم؟
آیا نم یت وانیم کشتی ماهی صید و صیادی
خ ریداری کنیم ؟•»...
بیانیه حزب ...دنباله از صفحه ۳

م وافقاند ،این است که بسیار محافظهکارانه
در سطح جهانی در مسئله اتم و تح ری مها در
بسیاری زمینهها در جانب آم ریکا بودند ،تا با
انف راد ای ران ،کشور ما را به زیر سلطه و نفوذ
خود بکشند .این جناح به حمایت از این سند
میان ای ران و چین برآمده و دربست از مسایلی
که هنوز روشن نیستند ،چشم بسته حمایت
م یکند .طبیعتاً با این روش غی رانتقادی،
که بدون زمینه تحلیل الزم به دفاع کور از
امپ ریالیسم چین م یپردازد ،نه تنها خودش را
منفرد م یکند بلکه به محب وبیت چپ در ای ران
یزند و عم ً
ال آنها را به دست دراز شده
صدمه م 
جمهوری اسالمی بدل م یکند•

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۶۹مرداد ۱۳۹۹
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!

!Workers of all Countries, unite

تناقضات موضعگیریهای دشمنان مردم ایران

Central Organ of the Party
of Labour of Iran

وقتی به انتقادات شتابزدهای ،که اپوزیسیون ای ران منتشر کرده است ،م راجعه م یکنیم ،فورا ً متوجه
م یش ویم که آنچه در این ارزیاب یها مورد نظر نیست ،منافع ملت ای ران و بررسی واقعبینانه است .انگیزه
برخورد آنها به این خطوط کلیِ ب رنامهای ،با توجه به نوع افکارشان ،بی شتر دشمنی با آم ریکا و یا
دشمنی با روسیه و به ویژه دشمنی با چین است.
ف ریاد دست راست یهای آنها از این بلند است که در این م وافقتنامه ب رنامهای ،چین م یخ واهد شبکه
مجازی ای ران را در دست بگیرد و به جاسوسی بپردازد .آنها سرک وبگری چین را در داخل کشورش و
در هنگ کنگ بهانه کردهاند ،تا نقش غیردموک راتیک چین را بزرگ کنند و «ق رارداد» را به زیر سئ وال
بب رند .ب رای ما معلوم نیست که از چه موقع هنگ کنگ بخشی از مستعم رات ب ریتانیا باقی مانده است
که حکومت چین نباید قادر باشد دشمنان مردم چین و نوک ران استعمار را ،که با پرچم انگلستان و
یزنند و ادارات جمهوری
آم ریکا به نمایشات اعت راضی به ه واداری از ادامه تسلط استعمار دست م 
یزنند ،سرکوب کند .هنک کنگ بخش جدائ یناپذیر از خاک چین است
تودهای چین را آتش م 
و دولت چین حق دارد از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورش به هر وسیلهای که خودش
صالح م یداند ،دفاع نماید .ملت ای ران نیز طبیعتاً از تمامیت ارضی چین دفاع م یکند ،همان طور
که انتظار دارد دولت چین از تمامیت ارضی ای ران دفاع کند .ما ای ران یها نم یت وانیم بلندگوی ننگین
استعمار ب ریتانیا زیر پرچم ریاکارانه «دموک راسی در چین» باشیم .ادامه در صفحه ۵
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رئیس جمهور کشور ساختگی
کوزوو به عنوان جنایتکار
جنگی تحت پیگرد است
نش ریه آلمانی «زود دویچه تسایت ونگ»
مورخ  ۲۶ژوئن  ۲۰۲۰خبر داد که مسافرت
«هاشم تحاچی» به آم ریکا ب رای مالقات با
رئیس جمهور ص ربستان برهم خورد .این
بره مخوردگی ناشی از آن بود که دادگاه
کیفری الهه ،که در دست اروپائ یهاست،
پروندههای «هاشم تحاچی» را ،که تاریخ
مصرف خیانتاش تمام شده ،رو کرده است
و م یخ واهد وی را به عن وان جنایتکار جنگی
محاکمه کند .در اینجا سخن از دوران
تجاوز آلمان و سایر ممالک امپ ریالیستی
به یوگسالوی مستقل و تجزیه آن است.
دو ماه قبل از حمله غیرقان ونی و تبهکارانه
ناتو به یوگسالوی ،در تاریخ  ۲۴مارس ،۱۹۹۹
ُ
«آدمکشی» و
«هاشم تحاچی» با صحنهسازی
تبلیغات نس ل ُکشی آلبانیائ یها ،تحت عن وان
«قصابی راچاک» ( )RaÇakتصاویر ج علی را
با همکاری سازمان جاسوسی آلمان بر سر
آنتنها فرستاد تا افکار عمومی را ب رای تجاوز
«انساندوستانه» به یوگسالوی آماده کنند.
ناتو به همین بهانه تحت نام «جلوگیری از
ل ُکشی» و ادامه در صفحه ۶
نس 

مرزهای جدید حق حاکمیت ملی
امروزه این پرسش در مقابل همه دول جهان مطرح است که آیا حق حاکمیت ملی شامل شبکه مجازی
نیز م یشود و یا در این عرصه باید تسلیم آم ریکا شد و تحت نام جهان یشدن ارتباطات و دفاع از
«آزادی عقیده» و «نئ ولیب رالیسم» به شبکه تارعنکب وتی مجازی آنها وابسته گشت و استبداد آم ریکائی
توسط شرکتهای خصوصی و دولت آم ریکا را پذیرفت؟ امروزه روشن است که این شرکتها تنها
نوع معینی از تفکر را تبلیغ م یکنند که بیشتر شستشوی مغزی است تا «آزادی» بیان عقیده .کتابخانه
و منابع آنها دستکاری شده است .تاریخ گروههای سیاسی ،که در شبکه مجازی آم ریکائ یها وجود
دارد ،جعلی است .ب رای امپ ریالیس تها ،که ممالک جهان را بخشی از خاک خود به حساب م یآورند،
کنترل شبکههای مجازی از جانب کشورهای مستقل عین استبداد تبلیغ م یگردد .آنها غارت کشورها،
دخالت در امور داخلی آنها ،نظارت بر شبکه ارتباطی آنها و ادامه در صفحه ۷

منطق دشمنان دیروز و «غمخواران» امروز مردم ایران
ب رای شناخت ریاکاران خوب است به اسناد م راجعه کنیم؛ ریاکاران به هیچ اص ولی جز منافع حقیر و
کیف پول خود پایبند نیستند .راستی زندگی چقدر ساده م یبود و سیاست چه اندازه آسان م یگردید،
چنانچه هر ریاکاری به ریاکاری خ ویش اعت راف م یکرد و خود را در پشت کوهی از «احساسات
وطنپرستی« و «ای راندوستی» و «غ مخ واری» ب رای مردم میهن ما پنهان نم ینمود.
دارودسته رژیم منفور و ساقط شده پهلوی از قماش این ریاکاراناند .آنچه ب رای آنها اهمیت دارد،
چاکرمنشی نزد امپ ریالیسم آم ریکا ،صهی ونیسم اس رائیل و وهابیسم ع ربستان سعودی است .آنان ب رای
توجیه این خیانتها از مردم ای ران و از «وطن» مایه م یگذارند.
امروز این وطنفروشان مزدور چون متوج هاند که وجود دو کشور چین و روسیه ،چون دو متحد موقت
و مصلحتگ رای ای ران ،مانع تحقق ب رنام ههای درازمدت اربابان آنها ادامه در صفحه ۵

سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار
اي ران» ،حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای
صديق ،چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد.
نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد و اطالعات از اي ران
و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي برسانيد ،زي را
ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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