
 

 کيفری الهه، توسط امپرياليسمجهانی تهديد آشکار دادگاه 
تآيند گوش خوشبه ه اس ه شوند، ب د محاکم اران باي ه جنايتک وشک وش خ د ميگ تآين دالتِ  اس ه ع ک

ترده با ودگس رار ش ان برق ر جه د در سراس دافع . ي کارا م ه آش رد ک د ک دا نخواهي ی را پي ما کس ش
ه و ستمگران باشد، حتی خود ستمگران نيز صالح در اين می را گفت خنان غ دانند عليه ستمگری س

ند ل بنويس االت طوي ی. مق حبت م انها ص وق انس اوی حق تمگران از تس ه س ل هم ن اص ه اي د و ب کنن
ر دو از صوری و بی بو و خاص ی ه ر و غن رانس فقي اتول ف ه آن ه گفت را ب يت اعتقاد واثق دارند زي

ب ه ش د ک ان برخوردارن ق يکس داين ح ل بخوابن ر پ نه در زي ا شکم گرس ا ب يچکس. "ه کارا " ه آش
ت،  يچکس"مخالف احترام به حقوق بشر نيس وزاندن " ه انها و س راحت از شکنجه دادن انس ه ص ب

شود، ما به جهانی تبديل شده که حقوق بشر در آن مستمرا نقض میولی جهان  ،کندآنها حمايت نمی
ی ه شکنجه در همه جا با تعاريف و محدوديتهای متفاوت برقرار است و عدالت آنقدر ب ه است ک بني

هقادر نيست به ترش دامن دخود تکانی دهد، چه برسد به اينکه گس ه. دار ياب ام عرص اال در تم ای ب ه
ییامپرياليستها و دموکراس وامفريبی م ورها ع دهای بورژوائی بيش از ساير کش د . کنن رای دونال ب

اهو  رای نتاني ت، ب ريت نيس ه بش ت علي ا جناي زوئال و کوب ا ون ران و ي ادی اي ريم اقتص پ تح ترام
زه  وار غ ردم ن ام م ا فلسطينی، محاصره و قتل ع تار ميليونه دن و کش ه بشريت و تاران ت علي جناي

تار وش کش يم نيست، برای جرج ب ی ن ريم و ب ر تح ی در اث ودک عراق ون ک یميلي ی و ب ذائی دوائ غ
دون دارا . جنايت عليه بشر نبود انها را ب ه انس گوانتانامو و ابوغريب دو نوع بازداشتگاهی هستند ک

امپرياليسم آمريکا . اندبودن کوچکترين حقوقی مانند بردگان در آنها به اسارت گرفته و شکنجه داده
ی  دانيان سياس غالی زن ش اش امو را در بخ کنجه داده و گوانتان التيکم ش تان و ب انی؛ لهس را در روم

ر  ا از نظ رده است ت ا ک ا برپ اک کوب وقی"خ ی" حق ز ب ه چي د هم پ بتوان د ترام د و دونال ر باش خط
ا .  اندسوگند ياد کند که در خاک آمريکا کسی را شکنجه نداده م آمريک ری امپرياليس جنايات ضد بش

راقرا در کشور ک دونزی؛ ع وس؛ ان زوئال و  ؛ره؛ ويتنام؛ کامبوج؛ الئ ران؛ ون ی؛ اي تان؛ ليب افغانس
حقوق بشر را بر لب  ،آنها در حالی که نوک زبانی. سراسر آمريکای التين و آفريقا را از ياد نبريم

ی ی را م ر معترض ان ه ويش زب ای خ ا خنجره د ب ددارن امی. برن ی ويتن ای وقت انی بمبه ای قرب ه
امشيميائی آ می در ويتن ای س ين ،مريکا از جمله ناپالم؛ فسفر و گازه وازين ب ه م اس هم ر اس ه ب -ک

  ٣ صفحهادامه در ...  جنايت عليه استعمال آنها المللی

  هائی برای ايرانتجارب تحريم و خرابکاری در ونزوئال، درس
وزش خواهد تا از اين تجولی چشمان بينا می ،دهدونزوئال درسهای فراوانی به ما می اريخ آم ربه ت

  .بگيرد
دن  ار آم ل از روی ک و ونزوئال که تا قب روزی هوگ ا پي ود، ب ا ب لطه آمريک ر س وری زي اوز، کش چ

ور د یچاوز و حاميانش؛ به کش دل ش وبی ب ای جن ی در آمريک ر سياس تقل از نظ ا . مس زوئال تنه ون
وبی  ای جن تکشوری در تاريخ آمريک يش از  اس ه در آن ب ات آزاد ١٢ک ار انتخاب ک  ب و دموکراتي

ا زده وکران آمريک زوئال و ن ردم ون دصورت گرفته و هر بار مردم دست رد به سينه دشمنان م ،ان
انِ  ن بي ی اي زوئال ول ی در ون ان دموکراس دام از  ؛نماي د هيچک ورد تائي يهای"م ی " دموکراس غرب

ت ی ،نيس ان نم ع آن ه نف ی ب ی مردم ن دموکراس ايج اي را نت دزي ی. باش ان م ت نش ن حقيق ه اي د ک ده
داريم رط ن د و ش دون قي ی ب ا دموکراس اتی دارد و م ه .  دموکراسی فقط جنبه طبق ی هميش دموکراس

ه . مشروط به دفاع از طبقه معيينی است ک است ک م ديالکتي م ماترياليس واره دو اين حک داد هم اض
دضدين وحدت الزم و ملزوم يکديگرند و و طرف داشته  رد و -دارن ا؛ س ت و زيب د؛ زش وب و ب خ

تقالل  تی و اس د امپرياليس م و جنبشهای ض ارت؛ امپرياليس ی؛ آزادی و اس گرم؛ استبداد و دموکراس
لح و رمايدار طلبانه؛ جنگ و ص ارگرو س ور دارد در . -...ک ان حض م در جه ده امپرياليس ی پدي وقت

ی دان م ه مي ز ب دش ني ل آن ض ا در مقمقاب ا و ملته ا؛ دولته ت خلقه د و آن مقاوم اوز و اآي ل تج ب
دل . خالتهای امپرياليستی استد ود ب وکران خ ه ن ا را ب ورها و ملته ه کش ادر نيست هم امپرياليسم ق

برای جهان ممالک در  انسانها و دولتها؛ در مقابل تهاجم امپرياليسم برای به زير سلطه کشيدن. کند
امال اين قانون مبارزه ديالکتيکی اجتماعی و ا ،آيدمقاومت بوجود می حفظ استقالل و آزادی ری ک م

ي. علمی است اجم وحش ل ته ان در مقاب ر جه ی در سراس تقالل مل ه مبارزه برای اس م ب انه امپرياليس
ک جر انی بي م جه ان مه تها را مجي ه امپرياليس ت ک ده اس ارزه دل ش رده در مب ور ک تقالل ب ا اس ب

وامکشورها، به دخالتهای گس رای ع روز ب ا دي ه ت وازينی را ک ام م وند و تم ل ش یفريبتاخانه متوس
رای . کردند به دور افکنندموعظه می ا ب ارزه آنه تروتسکيستها هرگز به استقالل ملی کشورها و مب

رده قادیکسب استقالل اعت اری ک ی خرابک دندارند و هميشه در امر کسب استقالل مل ين  ان ه هم و ب
ی م م م و صهيونيس ت امپرياليس اريخ همدس وندجهت هم در بزنگاههای ت ا حکومته. ش ه الزام ائی ک

ی ارزه م د برای استقالل سياسی خويش مب وکرات"کنن وه" دم اد و رش د فس وده و فاق واری ونب ... خ
تروشن و غيرقابل انکار شواهد . نيستند ل ماس ذافی در مقاب ر ق ين و معم دام حس تها . ص امپرياليس

  ٤ ادامه در صفحه...توانند تالشهای اين کشورهانمی
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

اروپا در راه اجرای 
تعهداتش به ايران سنگ 

  اندازدمی
ها از ايران یئيکی از خواستهای اروپا

حمايت مالی "ست که از اين ا
  . دست بردارد" تروريسم

منظور دول اروپائی اين نيست که گويا 
ايران با اسرائيل و يا عربستان سعودی 
و آمريکا همکاری نزديک دارد و 

کند، المللی را تقويت میتروريسم بين
منظور آنها اين است که ايران نبايد از 
منافع ملی خود در لبنان؛ فلسطين؛ 

برای . دفاع کند... من وسوريه؛ ي
امپرياليسم و صهيونيسم منافع 

سياسی مطرح است و نه -اقتصادی
تروريسم از منظر . مبارزه با تروريسم

آنها جريانی است که منافع آنها را به 
امپرياليسم و . اندازدخطر می

صهيونيسم بنا بر آن داشتند که به ايران 
تجاوز نظامی کنند و اين سياست را بايد 

وجود . کردنداجراء می ٢٠١٢سال در 
سوريه؛ فلسطين و لبنان که به عنوان 
عوامل بازدارنده برای حمله به ايران 

شدند، مانع از آن بود که با محسوب می
اين . ور شوندخيال راحت به ايران حمله

. بود که تصميم به نابودی آنها گرفتند
در مورد فلسطين تا حدودی و در مورد 

اند ولی در مورد اشتهسوريه موفقيت د
. لبنان نتوانستند به آرزوهای خود برسند

آنها در ميان اپوزيسيون ايران شعار 
نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای "اسرائيلی 

نه غزه؛ "را آوردند که به مفهوم " ايران
" نه سوريه؛ نه لبنان؛ حاال نوبت ايران

اين سياست تا کنون عليرغم . بود
در منطقه و  حمايت دول مرتجع عربی

  ٢ادامه درصفحه   …و ترکيه 
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   ...اروپا در راه اجرای
اپوزيسيون خودفروخته ايران با شکست مواجهه 

آمريکا نتوانست موافقت اروپا؛ چين و . شده است
از آن تاريخ تمام اين دول . روسيه را نيز تامين کند

در پی آن هستند که قدرت ايران را تضعيف کنند 
و با تضعيف ايران به مقاصد خود در منطقه نايل 

که انعقاد آن در درجه " برجام"برهم زدن . دآين
سود آمريکا بود تا ايران؛ دستان آمريکا نخست به

و اسرائيل را بازتر کرد تا به ايران فشار آورند و 
  .تر کنندکمربند تحريمها را صفت

" برجام"آنچه را که آنها نتوانسته بودند در متن 
ما وارد کنند، ولی در تفسير آن از همان زمان اوبا

تبليغ کردند، خروج ايران از سوريه و يمن و عدم 
اين تبليغات زمانی صورت . دخالت در منطقه بود

گرفت که قطر؛ عربستان سعودی و ترکيه با می
حمايت آمريکا؛ اروپا و اتحاديه عرب در امور 
داخلی سوريه برای سرنگونی دولت قانونی و 

کردند و داعش را مشروع بشار اسد مداخله می
ورش دادند و کردهای ناسيونال شونيست را پر

اين تبليغات . برای تفرقه در منطقه تقويت کردند
شد که ايران يک سرباز هم زمانی دامن زده می

در يمن نداشت و اساسا قادر نيست به داخل يمن به 
ای علت وضعيت جغرافيائی و کنترل ماهواره

اين تبليغات در زمانی صورت . آمريکا نفوذ کند
گيرد که آمريکا از آن سر دنيا به گرفت و میمی

منطقه آمده و در امور داخلی منطقه دخالت نموده 
کند و حق و به ايران که در منطقه زندگی می

مشروعش هست تا از حقوقش در منطقه دفاع کند 
طبيعتا نفوذ . کندبربرمنشانه پرخاش می

ايدئولوژيک جمهوری اسالمی در بسياری از 
ه و حتی دورتر وجود دارد ولی کشورهای منطق

تاثيرات افکار مترقی و يا ارتجاعی به کشورها را 
محسوب کرد که در اين " دخالت"شود نمی

ها که افکار مارکسيسم صورت حساب کمونيست
" بدتر"اند از همه لنينيسم را به داخل کشورها برده

انقالب کبير امپرياليستها از همان دوران . است
ا را عوامل کمينترن معرفی کرده اکتبر کمونيسته

-و به دخالت در امور داخلی کشورها متهم می
ايرادگيری امپرياليستها نسبت به ايران . نمودند

زمانی مطرح بود و هست که عربستان سعودی 
کشور بحرين را اشغال کرده و مردم آنجا را که 

دانند و سابقا بسياری هنوز خود را ايرانی می
ان بود، بشدت سرکوب نموده م ايرهاستان چهارد

امپرياليسم و . است تا از نفوذ ايران جلوگيرد
. اندصهيونيسم سنگ را بسته و سگ را رها کرده

از زبان اوباما " برجام"آمريکا در همان تفسير 
خواست که ايران به فعاليتهای موشکی خود پايان 
دهد و اين امر را نيز يکی از شروط همکاری با 

اوباما همان خوابی را که . دايران محسوب کر
جرج بوش پسر برای صدام حسين ديده بود برای 

در اين وضعيت تغييری حاصل . ديدايران می
از نظر آمريکا ايران بايد سياست . نشده است

خارجی خويش را با سياستهای آمريکا در منطقه 
ايران بايد نوکری صهيونيسم را . هماهنگ کند

ميت شناخته حقوق ملت بپذيرد و اسرائيل را به رس
اين ايرانی خواهد بود که . فلسطين را ناديده بگيرد

حتی اگر . ترامپ و نتانياهو نيز آنرا قبول دارند
چنين ايرانی منطقه را با تروريسم به خاک خون 

بکشد، مانعی برای آن وجود نداشته و ايران به 
  . شودبدل می" تروريست خوب"

بستان سعودی در زمانی که اختالفات قطر و عر
برمال شد هرکدام ديگری را به حمايت مالی از 

کردندو اين در حالی تروريسم در سوريه متهم می
بود که همه آنها دست در دست هم داعش را 

  .پرورش دادند
با اين مقدمه متوجه خواهيد شد که خواست جديد 
اروپا و آمريکا از ايران تا به پولشوئی و حمايت 

هد و منوط کردن اجرای از تروريسم خاتمه د
اروپا نسبت به " ساز و کار مالی"تعهدات 

از ايران . خوردتحريمهای ايران؛ از کجا آب می
شود که از حمايت از تروريسم دست خواسته می

روشن است که حمايت از سوريه؛ فلسطين؛ . بکشد
لبنان؛ بحرين؛ يمن  حمايت از تروريسم نيست، 

اليسم و صهيونيسم امپري. مبارزه با تروريسم است
مبارزه با . بزرگترين تروريستهای جهان هستند

تروريسم يعنی مبارزه با تمام کسانی که داعش را 
علم کردند، پرورش داده، آموزش دادند، هشت 
سال پول و اسلحه در اختيارشان گذاردند و آنها را 

در . اندگسيل داشته... به سوريه؛ ليبی؛ افغانستان و
. روريسم مشخص نشده استهيچ کجا تعريف ت

مفهوم تروريسم را امپرياليسم و صهيونيسم خود 
از . کنند که برای کسی قابل قبول نيستتفسير می

نظر آنها مبارزه مردم فلسطين در سرزمينهای 
اشغال شده برای آزادی فلسطين تروريسم است، 

نشينهای صهيونيستها و اشغال ولی توسعه آبادی
رائيل مبارزه با مناطق فلسطينی توسط اس

- به چنين تعاريفی نمی. شودتروريسم محسوب می
حزب ما با . شود رای داد و با آن موافقت کرد

تروريسم مخالف است و آن را همدست امپرياليسم 
داند و به اين مفهوم با آنها مبارزه و صهيونيسم می

  .کندمی
 :FATF" (اف ای تی اف"گروه ويژه اقدام مالی 

FINANCIAL ACTION TASK 
FORCE ( خواسته  ٢٠١٩از ايران تا ماه ژوئن

است که در عرض چهار ماه ديگر اصالحات 
مورد نياز برای همسويی با استانداردهای جهانی 
در زمينه مبارزه با پول شويی و حمايت مالی از 

در غير اين صورت . تروريسم را انجام دهد
  .تحريمها به قوت خود باقی خواهد ماند

ای که گروه ويژه اقدام منتشر کرده است در بيانيه
  :آورده

ايران تا تکميل برنامه اقدام، در بيانيه عمومی «"
FATF تا زمانی که ايران . باقی خواهد ماند

اقدامات الزم برای رسيدگی به نواقص مشخص 
شده در ارتباط با تامين مالی مبارزه با تروريسم 

انی در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگر
FATF  نسبت به ريسک تامين مالی تروريستی

ناشی از ايران و تهديدی که اين کار برای سيستم 
مالی بين الملل ايجاد خواهد کرد، ادامه خواهد 

  .».داشت
، ايران را به صورت »اف ای تی اف«سازمان 

موقت از حضور در فهرست سياه خود معلق کرده 
صت داده اين سازمان چندين بار به ايران فر. است

تا اقدامات مد نظر اين گروه در کشور اجرايی 
  ."شود

در مورد اين قرارداد در مجلس شورای اسالمی 
بست حاصل پس از بن. بحث شد و به نتيجه نرسيد

شده ميان مجلس و شورای نگهبان؛ اين اليحه به 
. مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است

يده است و اما در آن مجمع هم هنوز به نتيجه نرس
چندين بار رسيدگی اين موضوع به تعويق افتاده 

 .است
محسن رضائی دبير تشخيص مصلحت نظام ادامه 
بحث در اين زمينه را به سال آينده موکول کرده 

  .است
بسته خواهند چشمدول امپرياليستی از ايران می

سندی را امضاء کند که بر اساس آن آنها بتوانند 
جوئی ر تبليغاتی و بهانهگريبان ايران را از نظ

روشن است که اگر . برای ادامه تحريمها بگيرند
ايران صدها نظير اين اسناد غيرقانونی و ضد 
منافع ملی ايران را امضاء کند، باز يک سند صد 

اين . ويکمی وجود دارد که آنرا هم بايد امضاء کند
  .رسدقصه سر دراز دارد و به پايان نمی

در ماه " يچه تسايتونگزود دو"نشريه آلمانی 
از روی ماجرای اين سند پرده  ٢٠١٩مارس 

کشور تدوين  ٢٨برداشت و معلوم شده که از 
و بعد . کشور مخالف آن هستند ٢٧کننده اين سند 

از پيوستن بلژيک با تاخير به جمع آنها؛ همه 
نام يکی از . ممالک اروپائی با آن مخالفند

اند که داده کشورهائی را که در فهرست سياه قرار
کند و هم مدافع تروريسم و جنايت هم پولشوئی می

ضد بشری در منطقه است، عربستان سعودی 
 .است

خواهند آنرا به زور به ايران تحميل که می
  :کنند،آمده است

که از طريق "توانند فهرستی را بپذيرند آنها نمی"
از "". شفاف و قابل پيگيری به وجود نيآمده است

خست بايد با کشورهائی که نامشان در اين گذشته ن
گيرد به مذاکره نشست و اين فهرست قرار می

نظريات آنها را جويا شد، در غير اين صورت اين 
  . سند فاقد ارزش حقوقی است

منابع مسئولی که موافق اين فهرست هستند و 
کشور اعالم  ٢٣تعداد کشورهای نامبرده در آن را 

ريات آنها به اطالع اين قبال نظ: انداند، مدعیکرده
اند که اظهار کشورها رسيده و آنها امکان داشته

  .نظر کنند
چانه زنی "خبرگزاری يورونيوز تحت عنوان 

عربستان برای جلوگيری از تصويب فهرست سياه 
 ٠١/٠٣/٢٠١٩مورخ " شويی اتحاديه اروپا پول

 :چنين آورده است
منابع آگاه در اتحاديه اروپا از احتمال عدم "

شويی که شامل  تصويب فهرست سياه پول
 .شد، خبر دادند عربستان سعودی نيز می

های  رسد اقدامات برخی از ديپلمات به نظر می
کشورهای اتحاديه اروپا برای جلوگيری از 

های  زنی مقام تصويب چنين فهرستی به دنبال چانه
سعودی در اولين نشست سران دو اتحاديه عرب و 

و نامه ملک سلمان، پادشاه الشيخ  اروپا در شرم
عربستان به سران تمام کشورهای اتحاديه اروپا، 

 .گيرد صورت می
شويی اتحاديه اروپا عالوه بر  فهرست سياه پول

عربستان سعودی شامل چهار قلمروی غيرضميمه 
  ٣ادامه درصفحه   …اياالت

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یداراد رژيم سرمايهسرنگون ب
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   ...اروپا در راه اجرای
ام کد هيچ. متحده آمريکا از جمله پورتوريکو است 

سياه گروه ويژه اقدام  از اين کشورها در فهرست
 .ندارند مالی قرار

شويی توسط اتحاديه اروپا  انتشار فهرست سياه پول
های مالی و  سازی ساز و کار به منظور شفاف

 .های اروپايی است تببين دستورالعمل برای بانک
در همين زمينه ملک سلمان، پادشاه عربستان با 

هبران کشورهای عضو اتحاديه ای به ر ارسال نامه
اروپا از آنها خواسته است تا عربستان را از اين 

  .فهرست خارج کند
به گزارش خبرگزاری رويترز در اين نامه آمده 

  : است
قرار دادن عربستان سعودی در چنين فهرستی «

زند و از  از سويی به شهرت اين کشور لطمه می
سوی ديگر مشکالتی برای تجارت و گردش 

عربستان و اتحاديه اروپا ايجاد  اينمايه بين سر
  ».خواهد کرد

عربستان سعودی يکی از بزرگترين واردکنندگان 
 .سالح و مهمات توليدی اتحاديه اروپا است

به گزارش خبرگزاری رويترز يک مقام 
ديپلماتيک از واشنگتن نيز کشورهای اتحاديه 
اروپا را به منظور تغيير در اين فهرست تحت 

داری اياالت  وزارت خزانه. قرار داده استفشار 
متحده آمريکا اعالم کرد که کميسيون اروپا برای 

استفاده کرده » ناقص ای تببين اين فهرست از شيوه
است و به همين جهت قرار گرفتن قلمروهای 
اياالت متحده آمريکا در اين فهرست را رد 

 .کند می
ای توسط  يک مقام آگاه از برگزاری جلسه

در ) ده اسفند(مارس  ١ناسان در روز جمعه کارش
بروکسل به منظور اعالم مواضع کشورهای 
اتحاديه درباره تصويب و انتشار فهرست سياه 

رسد  شويی خبر داد و گفت که به نظر می پول
 .مخالف انتشار اين فهرست باشند» اکثريت قاطع«

از سوی ديگر، به نقل از روزنامه فايننشيال تايمز 
ای از بيانيه کميسيون  ست به نسخهکه مدعی ا

اروپا در همين رابطه دسترسی داشته، کشورهای 
عدم شفافيت روند تبيين «اتحاديه اروپا به علت 

با » فهرست و در نتيجه غيرقابل اعتماد بودن آن
 .کنند شويی مخالفت می انتشار فهرست سياه پول

به گزارش روزنامه فايننشيال تايمز در اين بيانيه 
ما همگی خواهان تهيه فهرستی هستيم «: است آمده

که از باالترين ضوابط و استانداردها برخوردار 
باشد تا به اين ترتيب بتوانيم مبارزه با پولشويی و 

 .تامين مالی تروريستی را بهبود بخشيم
يکی از مقامات کميسيون اروپا به خبرنگار 
فايننشيال تايمز گفت که با مسدود شدن انتشار 

شويی، کميسيون مجبور است  سياه پول فهرست
های کشورهای عضو اتحاديه  بار ديگر با دولت

 .اروپا برای تبيين روشی شفاف همکاری کند
از سوی ديگر به نقل از فايننشال تايمز، سفير 
اياالت متحده در اتحاديه اروپا اقدامات کميسيون 

خواند » کامال سياسی«در تبيين چنين فهرستی را 
ه نظرم کل روند تهيه فهرست سياه ب«: و گفت

شويی و نحوه برخورد کميسيون اروپا نفرت  پول

به نفع اتحاديه اروپا است که دعوای . انگيز است
ديگری بر سر چنين مشکالتی نه تنها با آمريکا 

 .»بلکه با ديگر کشورهای دوست راه نيندازد
به گزارش خبرگزاری رويترز و به نقل از يک 

، عربستان سعودی روز ديپلمات اروپايی
تمام سفيران ) اسفند ٨(فوريه  ٢٧چهارشنبه 

کشورهای اتحاديه اروپا را برای ديداری با وزير 
اقتصاد اين کشور و گفتگو درباره اين فهرست 

  : اين ديپلمات افزود. فراخواند
رياض تهديد کرده است اگر فهرست سياه «

شويی تصويب شود، تمام قراردادهای تجاری  پول
 ».اتحاديه اروپا لغو خواهد شد با

بار است که اتحاديه اروپا برای تبيين   اين اولين
تری  گيرانه شويی ضوابط سخت فهرست سياه پول

های گروه ويژه اقدام مالی به  را نسبت به روش
در نسخه اول اين فهرست نام  .گيرد کار می

کشورهايی چون نيجريه، پاناما، ليبی، باهاما، 
ن، کره شمالی و افغانستان به چشم پاکستان، ايرا

 .خورد می
بر اساس ضوابط جديد اتحاديه اروپا کشورهايی 

در استراتژی «گيرند که  در اين فهرست قرار می
مبارزه با پولشويی و مقابله با تامين مالی تروريسم 

توانند تهديد  هايی جدی هستند و می دارای نقص
ب مهمی برای نظام مالی اتحاديه اروپا محسو

  ".شوند
به اين ترتيب روشن است که امپرياليستهای 

ياری عمال داخلی خواهند ايران را بهاروپائی می
و سازشکار ايرانی خود به امضای قراردادی 

به اين . وادارند که ساير کشورها با آن مخالفند
ترتيب تنها نام يک کشور در جهان در اين 
فهرست سياه قرار خواهد گرفت که به ايران 

تنها ايران است که بايد اين سند را . عروف استم
امضاء کند و آينده تحريمها را به سرنوشت اين 

امضاء مجدد سندی که نه تعريفش . سند گره زند
روشن است و نه تضمينی برای اجرای آن هست 
و نه تفسيرش به عهده ايران است، تنها يک 

 .ملی و خودفروشی به بيگانگان استخيانت 
****  

  
  ...آشکار دادگاه جهانی تهديد

-شد در ايالت نيويورک بهبشريت محسوب می
دادگاه مراجعه کردند تا خسارت دريافت کنند، 
وزير وقت دادگستری آمريکا به قوه قضائيه رسما 

ها ندا داد که از دادن رای به نفع ويتنامی
خودداری کند، زيرا که اين امر نه تنها عواقب 

رد، بلکه اجرای عظيم مالی برای آمريکا دا
سياستهای خارجی دولت آمريکا را نيز تضعيف 

آنوقت دادگاه . کند و عليه امنيت ملی آمريکاستمی
توان ثابت نيويورک حکم داد که نمی" طرفبی"

دنيا آمدن کرد که سوختن آدمها؛ جنگلها؛ به
کودکان فلج و عليل ناشی از سالحهای شيميائی 

  .آمريکائی بوده است
آيند تا زمانی ت که اين سخنان خوشپس روشن اس

که تضمين اجرائی نداشته باشند، حرف مفت 
تضمين اجرائی زمانی وجود دارد که اگر . هستند

يک قاتل خاطی به مقاومت دست زد، نيروئی باشد 

تا وی را سرجای خود بنشاند و حقش را کف 
کسانی که خودشان تا آرنج دستان .. دستش بگذارد

توانند قضات خوبی باشند نمی خون است،شته بهغآ
و برای تحقق حقوق بشر؛ تساوی حقوق اجتماعی 

مبارزه ... انسانها و عدالت گسترده اجتماعی و
کرده و خود را نمايندگان تحقق اين ارزشها جا 

هر ساله هزاران نفر در دريای مديترانه . بزنند
شوند، زيرا ممالک امپرياليستی که خود غرق می

ا و مهاجرتها در اثر غارت و مسبب اين فراره
خواهند عواقب چپاول اين کشورها هستند، نمی

آنها ولی در . سياستهای استعمار خويش را بپذيرند
و " ارزشهای جهان غرب"بلندگوهای خويش از 

مجمعی از باورمندان به اين "اينکه گويا آنها 
  .گويندهستند سخن می" ارزشها

که دادگاهی در البته بسيار انسانی و مترقی است 
جهان به جنايات قلدرها و زورمندان و در دفاع از 

دادگاه کيفری جهانی الهه را نيز . ضعفا اقدام کند
اند ولی کار اين دادگاه به اين بهانه بوجود آورده

رسيدگی به جنايات عليه بشريت نيست، بلکه يک 
ابزار استعماری امپرياليستهای اروپائی است تا 

. يش در ساير ممالک برسندخدمت مخالفان خو
-اينکه روسا و رهبران کشورهای مورد اتهام می

توانند تبهکار باشند غيرممکن نيست، ولی 
تبهکاری آنها تا موقعيکه منافع امپرياليسم را تامين 

کنند، قابل اغماض است، اما زمانيکه آنها به می
مقاومت در مقابل مصالح انحصارات و دخالتهای 

خيزند، آنگاه بزرگترين جنايات یامپرياليستی برم
. اند و بايد آنها را محاکمه کردتاريخ را انجام داده

سلوبدان ميلوسوويچ رئيس جمهور يوگسالوی را 
به اسارت گرفتند، زيرا حاضر نبود به استقالل 

امپرياليستها و در راسشان . کشورش خيانت کند
امپرياليسم آلمان وی را در يک دادگاه تقلبی 

کرده و او را در زندان الهه که تحت محکوم 
مراقبت دائم بود، کشتند و به زبان خودشان سکته 

  . اش دادندقلبی
ترين وظيفه ديوان الهه رسيدگی به جرايم  مهم
کشی، جنايات عليه بشريت و جنايت جنگی در  نسل

مواردی است که پيگيری اين جرايم در سطح ملی 
  .انجام نگيرد

شورهايی هستند که آمريکا و اسرائيل از ک
المللی را امضاء کرده بودند،  اساسنامه ديوان بين

علت اين اقدام نگرانی . اما بعدا آن را پس گرفتند
از محاکمه نظاميان اين کشورها که در خارج از 

و   مرزهای خود در عمليات نظامی درگير بوده
يعنی . شود اند، ارزيابی میمرتکب جنايات شده

قفند که مرتکب جنايات جنگی اين امر واآنها به
  .شوندمی

اين دادگاه به سران کشورهای آفريقائی هجوم 
آورده تا مخالفان خود را از سر راه بردارد، 

گرانه و گزينشی و بطوريکه اين اقدام دخالت
نژادپرستانه؛ اعتراض اتحاديه کشورهای آفريقائی 

کردند که آنها بدرستی اشاره می. را برانگيخت
دادگاه قصد دارد تنها آفريقائيها را گويا اين 
کشورهای آفريقای جنوبی، بروندی و . محاکمه کند

گامبيا خواست خروج خود را از اين دادگاه اعالم 
 ۴ادامه درصفحه   …روسيه نيز . داشتند

 و  امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...تهديد آشکار دادگاه جهانی
. خواست خروج از اين دادگاه را مطرح کرد

در امور مربوط به  ی آفريقا از کميته خود اتحاديه
» برد جامعی راه«المللی جزايی خواست  دادگاه بين

المللی جزايی را تدوين  جهت خروج از دادگاه بين
آوريل خود سه شرط  ١١اين کميته در نشست . کند

ی آفريقا را برای پرهيز از درخواست  اتحاديه
. المللی جزايی مشخص کرد خروج از دادگاه بين

يت روسای کنونی يکی از اين شروط مصون
کشورها و مسؤوالن ارشد ديگر از پيگرد در 

ی  فعاليت کميته. المللی جزايی است دادگاه بين
المللی کيفری  ی آفريقا در امور دادگاه بين اتحاديه

آخرين تحول در واکنش منفی بعضی از رهبران 
آفريقا عليه اين دادگاه است که به اقدامات 

اين . کنندريقا اشاره میی اين دادگاه در آف ناعادالنه
واکنش منفی نخستين بار پس از صدور حکم جلب 

 ٢٠٠٩رئيس جمهور سودان عمر البشير در سال 
های جدی در دارفور اوج  اتهام ارتکاب جنايت  به

زمانی شدت يافت که  ٢٠١٣گرفت و در سال 
اوهورو "المللی جزايی يعنی  متهمان دادگاه بين

رئيس عنوان  ه ترتيب بهب" ويليام روتو"و " کنياتا
. انتخاب شدند جمهور و معاون رئيس جمهور کنيا

اين دادگاه حکم جلب نتانياهو را به علت جنايات 
بار  تا کنون چندين. کندعليه بشريت صادر نمی

بر جنايات آمريکا " غرضبی"اين دادگاه 
ها در آفريقا و از جمله در واسرائيل و اروپائی

آش اين . منطقه دارفو در سودان چشم پوشيده است
سوء استفاده بقدری شور است که دادگاه 

تحقيقات : "استعماری الهه مجبور شد اعالم کند
های ارتکابی در گرجستان  ی جنايت جاری در باره

هايی در تحقيقات ابتدايی از جمله در  پيشرفتو 
بريتانيا، /افغانستان، فلسطين، اوکرايين و عراق

المللی جزايی را  سمت و سوی دادستانی دادگاه بين
ها مشخص  اين گام. دهد در تحقيقات آينده نشان می

کنند که دادستانی از اِعمال صالحيت خود در  می
ی صالحيت  المللی در حيطه های بين مورد جنايت

ها  خود عقب نخواهد نشست، حتا اگر اين جنايت
های اصلی جهان،  را افرادی مرتبط با قدرت

همچون اياالت متحد آمريکا، اسرائيل، روسيه يا 
ما به دفاع از . بريتانيا، مرتکب شده باشند

طوِر کلّی در  المللی جزايی به دادستانی و دادگاه بين
اين سخنانی .". م دادانجام اين تحقيقات ادامه خواهي

  .تر از دهان مسئوالن اين دادگاه بودبود که گنده
تواند به اين دروغهای دادگاه الهه که کسی نمی

برای سرکوب ضعفا و دفاع از منافع استعماری 
  .امپرياليسم اروپائی است اعتماد کند

شهروندان افغانی که فريب فريبکاريهای اين 
ا خورده بودند، دادگاههای جهانی امپرياليستی ر

در باره شکايت خود از جنايت جنگی آمريکا 
عنوان مدافع حقوق بشِر فعال در  به: "نوشتند

افغانستان، پيامی حياتی برای شما به همراه 
پس از سال ها درگيری مسلحانه و . ام آورده

المللی  رسيدگی طوالنی مقدماتی در دادگاه بين
گاهی . يما گويی شده جزايی، اکنون آماده ی پاسخ

عنوان آخرين راه چاره ضروری است و  دادگاه به
  .اين يکی از آن موارد است

ما از اين خبر که تحقيقات تمام عيار دادگاه 
  ."ايم المللی جزايی در افق ديد است، اميد يافته بين

حال اين نمايندگان بايد از خواب غفلت بيدار 
مندان و  ترديدی نبايد داشت که تنها قدرت. شوند
دالنی که حاضر به همکاری با  سنگ

المللی جزايی  امپرياليستهانی نيستند از دادگاه بين
هراس دارند، وگرنه جنايتکاران امپرياليسم و 
همدستان تبهکار آنها کوچکترين باکی از 

اين . تصميمات اين دادگاههای قالبی ندارند
. دادگاهها فقط برای فريب افکار عمومی است

ه به شاکيان افغانی مراجعه حال به وعده دادگا
  .کنيم

 ٢٨/٢٧نشريه زود دويچه تسايتونگ در شماره 
شکايتهائی در باره "تحت عنوان  ٢٠١٩آپريل 

از سالها پيش مقامات : "نوشت که" دادگاه الهه
دادگاه جهانی کيفری در برابر تهديدات گوناگون 

ابتداء در . کردنداياالت متحده آمريکا مقاومت می
حقوقدانان در . اين تهديدات شدت يافتند آغاز آپريل

های مقدماتی مربوط به جنايات الهه که بررسی
- جنگی احتمالی آمريکا در افغانستان را پيش می

  John Bolton بردند، با هشدار جان بولتون
مشاور ملی امنيت دونالد ترامپ، که آنها را مورد 

قضات و . داد، روبرو شدندتحريم قرار می
المللی اگر از فعاليتشان دست ی بيندادستانها

برندارند، بايد با ممنوعيت سفر به آمريکا حساب 
حسابهای شخصی آنها در بانکهای آمريکائی . کنند

گردد و ما آنها را از طريق دادگاههای مسدود می
  ."کيفری آمريکا تحت پيگرد قرار خواهيم داد

در اثر تهديد و فشار آمريکا دادگاه جهانی کيفری 
هه تسليم شد و حال به استدالل مسخره قضات ال
. دادگاه الهه توجه کنيد" شرافتمند و بی طرف"

حال در الهه : "نويسدتسايتونگ میزوددويچه
تصميمی اتخاذ شده که مطابق ميل بولتون است و 

های مربوط به افغانستان  متوقف شده بررسی
به اين ترتيب . است" اجرای عدالت"دليلش . است

های اوليه دادگاه کيفری ضی اطاق بررسیسه قا
آپريل تصميم گرفتند که سوء  ١٢جهانی در تاريخ 

ظن نسبت به جنايات جنگی در افغانستان را 
  .".پيگيری نکنند

افغانستان که عضو دادگاه کيفری جهانی است و 
به اين دادگاه مراجعه کرده است تا به جنايات 

دست از پا  ها در افغانستان رسيدگی کندآمريکائی
دادگاه قادر . درازتر بايد به خانه خود برگردد

  . نيست حقوق اعضاء خود را تامين کند
. اين وضعيت مضحکی هست که پيش آمده است

اروپای امپرياليسم که خودش در همه اين جنايات 
سهيم است و جنايات عليه بشريت در فلسطين 
توسط اسرائيل و يا سوريه توسط داعش و ناتو در 

کند، قادر نيست را پرده پوشی می... فغانستان وا
در مقابل زورگوئی آمريکا عرض اندام کند، زيرا 

به . دستان خودش نيز به خون و چرک آلوده است
همين جهت عليرغم افسارگسيختگی آمريکا، آنها 

ها همزبانند نظير دخالت با وی در بسياری عرصه
در ونزوئال و به همين جهت اين وقاحت و 

وشی آمريکا را زير سبيلی رد کرده و سرو چم
صدای آنرا خواباندند تا افکار عمومی به اين 

از . نبردوضعيت قلدرمنشانه و افشاءگرانه پی
ز امپرياليستها شود اطريق هيچ دادگاهی نمی

- امپرياليسم تنها وقتی خسارت می. خسارت گرفت
اين است . دهد که خلقهای جهان کمرش را بشکنند

ای برای تحقق ه برضد امپرياليسم مبارزهکه مبارز
- ای برای پايان جنگ؛ مبارزهحقوق بشر؛ مبارزه

ای برای خاتمه جنايات جنگی و کشتار بشريت 
امپرياليسم بويژه امپرياليسم آمريکا هرگز . است

دادگاههای . دوست و يار خلقهای تحت ستم نيست
هوش به. اندآنها نيز ابزارهای نوين استعماری

  . مباشي
****  
  

 
 ...تجارب تحريم و خرابكاري

را برای حفظ استقالل ملی و تماميت ارضی 
امپرياليستها کشورهای بدون . خويش تحمل کنند

. خواهند تا با فراغ بال وارد آنها شوندمرز می
امپرياليستها در اين زمينه از بسياری کمونيستهای 

و بر ضد " ترندانترناسيوناليست"کاذب ايرانی 
امپرياليستها فقط ميهن . کنندپرستی تبليغ میميهن

-آخرين نمونه امپرياليستی خود را دوست دارند
های آن کشور مستقل سوريه؛ يمن و ونزوئال 

استقالل معنايش آن نيست که اين کشورها . است
نبايد با امپرياليستها روابط سياسی داشته و يا 

 کسانی که انتقاد به. قراردادهای اقتصادی ببندند
کنند انعقاد قرار داد و يا روابط سياسی را بهانه می

جلوه دهند، " ضد امپرياليست"تا خود را انقالبی و 
. کننددر عمل در خدمت منافع امپرياليستها کار می

آنها در ليبی همدستان تروريستها شدند؛ درسوريه 
يار و ياور داعش و در ونزوئال نيز راهی برای 

نيکالس  نه انقالبی نبودنماند تا به بهاآنها نمی
در کنار تجاوز  Nicolas Maduroمادورو 

تجربه . امپرياليسم آمريکا به ونزوئال قرار بگيرند
چقدر اهميت دارد که دهد که ونزوئال نشان می

ملتها از حق حاکميت ملی و تماميت ارضی خود 
در دوران يورش همه جانبه امپرياليسم در پوسته 

ه برای گشودن مرزها به سياستهای نئوليبرالی ک
گيرد، به پشتيبانی نفع امپرياليسم صورت می

و نه اينکه ستون پنجم امپرياليسم شوند و  برخيزند
تجربه . سوم بروند" جبهه موهومی"به دنبال 

نماها به سينه انقالبی مشت حکمیقاطعانه ونزوئال 
هستند و ناچارند نيکالس  زد که دچار سردرگمی

الت خود قرار دهند و برای مادورو را آماج حم
تحريمها و دخالتهای آشکار امپرياليسم مبناهای 

  .توجيهی بيآفرينند
تجربه ونزوئال اهميت دفاع از حقوق ملل را نشان 

دهد، که چقدر اهميت دارد کمونيستها در می
دوران تهاجم گسترده امپرياليسم برای کسب 
 بازارهای بيشتر به حقوق ملتها و استقالل کشورها

تمام خلقهای جهان بالقوه نيروهائی . تکيه کنند
اند و در کنار هستند که مخالف تجاوز و تحريم

  .خلقهای مورد آسيب قرار دارند
به صورت غيرقانونی اموال  آمريکاامپرياليسم 

دولت قانونی ونزوئال را مصادره کرده است و 
 حفظ مالکيت نشان داده که امنيت بانکی و

پرياليستها سخنان پوچ و برای ام مقدس خصوصی
 آنها اگر منافع انحصارات امپرياليستی. معناستبی

ايجاب کند حتی حاضرند مالکيت همه ملتهای 
جز منافع جهان را نيز سلب کرده و هيچ امری 

امپرياليسم به . بيکران خويش مقدس نشمارند
 ۵ادامه درصفحه  ...ضد محاصره غيرقانونی و 
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منشور ملل متحد عليه خلق ونزوئال پرداخته که 

اين . جرات کرده استقالل خويش را به کف آورد
-محاصره غيرقانونی؛ اين ضبط اموال و دارائی

های کشور ونزوئال به آنجا منجر شده که دولت 
ونزوئال قادر نيست، عليرغم قدرت مالی که دارد 

 همه اين. آذوقه و تغذيه عمومی را تامين کند
در ايجاد قحطی در " بشر دوست"امپرياليستهای 

سفير دولت آلمان همراه با . اندونزوئال همدست
ای از مقامات کشورهای محافظان خويش و پاره

همدستش به همدستی و حمايت از ورود غير 
مجاز يک خاطی تحت تعقيب در فرودگاه 
کاراکاس که خود را با الهام از سازمان سيا 

خواند، شتافته وی را زوئال میون" دولت قانونی"
. رسانده است" امن"در آغوش کشيده و به محل 

المللی نام دارد و دخالت اين اقدام گانگستريسم بين
شرمانه و حمايت آشکار از مشتی تبهکار در بی

امپرياليسم آمريکا؛ کانادا؛ استراليا و . ونزوئالست
اتحاديه اروپا و در يک کالم غرب استعمارگر و 

کنند رياليست از مردکی در ونزوئال حمايت میامپ
که منتخب مردم نيست و به وی وعده ياری مالی 

اند که همه اعمالش بر اساس دو رقمی ميليونی داده
قوانين رسمی دولت ونزوئال غيرقانونی است، 
ولی مزيّت وی نوکری و حلقه بگوشی وی نسبت 

اين مردک را آمريکا سالها در . به آمريکاست
کا تعليم داده و برای چنين روزی به ونزوئال آمري

. فرستاده است تا بر ضد خلق ونزوئال اقدام کند
وی فاقد پشتوانه مردمی است و تنها با زور تهديد 
آمريکا و تبليغات سرسام آور حق ادامه حيات 

وی مسلحانه يک خاطی در حصر . يافته است
خانگی را از مجازات قانونی رها کرده و مانند 

ربايان وی را به سفارت اسپانيا تحويل داده تا آدم
از وی حمايت کنند و اين در حالی است که 
ژوليان آسانژ را از سفارت اکوادرو در لندن 

اين روشها همه جنايتکارانه؛ . کننداخراج می
شرمانه در امورد داخلی يک دخالت آشکار و بی

  . کشور است
ی آخرين پرده نمايش اين مردک، کودتای نظام

بوده است که با شکست مفتضحانه روبرو گشته و 
ای وارداتی مجبور به فرار نظاميان مزدور و پاره

آری درست  -وزير امور خارجه آمريکا. اندشده
به طور  - ايد، وزير امور خارجه آمريکا خوانده

رسمی در پشت بلندگوها به دروغ اعالم کرد که 
در  Nicolas Maduro نيکالس مادورو 

بعد از شکست . مائی به کوبا فرار کرده استهواپي
آبروئی برای مقام رسمی وزارت کودتا و بی

خارجه آمريکا که با تکذيب دولت کوبا و دولت 
شرمی قانونی ونزوئال روبرو شد، دوباره با بی

ها قرار گرفت و اعالم کرد که دولت پشت دوربين
روسيه در آخرين لحظه از پرواز هواپيمای 

به سمت  Nicklaus Maduroورو نيکالس ماد
کوبا ممانعت کرده و وی را در ونزوئال نگهداشته 

  .است
دهد تجربه ونزوئال برای چندصدمين بار نشان می

های وی که به سخنان امپرياليسم آمريکا و به وعده
نهاد اين امپرياليسم بر . نبايد هرگز اعتماد کرد

  . دروغ و جعليات استوار است

 Christophيستف ِوِدر آقای پروفسور کر
Vedder   کارشناس امور حقوق ملتها در

آگسبورگ در آلمان به انتقاد از دخالت گسترده 
حکومت آلمان در امور داخلی ونزوئال پرداخته و 
در روزنامه زوددويچه تسايتونگ مورخ 

تنها کسی که : "بيان کرده است ٠٨/٠٢/٢٠١٩
 قدرت حکومتی را در کشور حداقل بطور گسترده

 رسميتتواند به عنوان دولت بهکند، میاِعمال می
اينکه حکومت چگونه : "وی افزود". شناخته شود

پديد آمده مسئله داخلی هر کشور است که به ساير 
در ونزوئال قدرت ". کشورها اساسا مربوط نيست

ارتش؛ پليس و ساير . در دست مادورو است
ارگانهای دولتی هنوز از حکومت بطور گسترده 

کاری از دستش  Guaidoگوآيدو . کنندطاعت میا
به اين جهت آنطور . ساخته نيست جز حرف زدن

رسميت شناختن گويد بهمی Vedder که آقای ودر
جمهور، ضد حقوق ملل گوآيدو به عنوان رئيس

در ". بوده و دخالت در امور داخلی ونزوئالست
همين زمينه پروفسور در امور حقوقی آقای کای 

استاد دانشگاه حقوق  Kai Ambos آمبوس
گوتينگن در آلمان که کارشناس آمريکای التين 
است اظهار داشته است که دموکراسی منتخب فاقد 

و . هر ارزشی در عرصه حقوق ملل است
رسميت شناختن مربوط به به همچنين اين پرسش

آيند و اهميت است که دولت در کشوری خوشبی
که مادورو روشن است . "آيند استيا ناخوش

، ولی اين امر به "انگيز استمردی هراس
دهد وی را سرنگون کشورهای ديگر حق نمی

  .".کنند
به گزارش روزنامه زوددويچه سايتونگ در همان 

اکنون سازمان کشورهای آمريکا قبل از : "شماره
هرچيز تصويب کرد که دولتی را که به نيروی 

و اين " شناسدرسميت نمیکودتا به قدرت برسد به
اين مورد : "کند روشن است کهنشريه اضافه می

". شودمربوط به رياست جمهوری مادورو نمی
الملل همچنين در اين کارشناسان امور حقوقی بين

-نمی: "اندمورد تحريم و محاصره ونزوئال افزوده
شود همينطوری بدون مبنای حقوقی دارائی دولتی 

ويژه يک کشور خارجی را مصادره کرد به
". زمانيکه اقتصاد اين کشور وابسته به آن است

چنانچه : "اين هر دو پروفسور اعالم کردند
رژيم  تغييريک شوند تا به تحريمهائی اعمال می

منجر شوند اين اقدام ضد حقوق ملل و دخالت 
  ".است

دهد که همه موافقان تجربه ونزوئال نشان می
 تحريم و دخالت در ونزوئال و ايران نوکران دست

نوکران ايرانی حاميان . به سينه آمريکا هستند
تحريم و تغيير رژيم در عين حال نوکران 

برای يک . صهيونيسم جهانی در ايران نيز هستند
ايرانی ننگی باالتر از اين نيست که موافق تحريم 
غيرقانونی؛ ضد بشری امپرياليسم و صهيونيسم 

حزب کمونيست کارگری . بر ضد هموطنانش باشد
و سازمان فدائيان اقليت حاميان سياست  يلیاسرائ

ترامپ و نتانياهو در ايران هستند و به اين جهت 
توانند آنها می. مردم ايران از آنها نفرت دارند

مانند بلندگويان امپرياليسم و صهيونيسم از 
سياستهای آمريکا و اسرائيل و تروريسم آنها در 

م منطقه دفاع کنند، ولی در ايران جز انزجار مرد
  . چيزی درو نخواهند کرد

****  
  

  
  ...المللیناقضان تعهدات بين

به دخالت در  شناخت، وقتی گردنش کلفت شدمی
امور داخلی يوگسالوی دست زد و اين کشور را 
تجزيه نمود و ناگفته نماند که رژيم ارتجاعی 

داری اسالمی در اين خرابکاری جمهوری سرمايه
نار ترکيه و و کشتار و نقض حقوق ملتها در ک

عربستان سعودی شرکت و دست داشت و با 
کرد و امپرياليسم در تجزيه يوگسالوی همکاری 

يا همين روش را امروز آلمانها در مورد اکرائين 
تجاوز ضد بشری فرانسه، بريتانيا . برندبه کار می

و آمريکا به کور ليبی و قسما به عراق و يا 
المللی افغانستان ضدبشری و ضد تعهدات بين

بيچاره کشوری که در سياست نفهمد حرف . است
-زند و نهآخر را منافع سياسی و راهبردی می

المللی آنهم بدون کوچکترين تضمين تعهدات بين
همه چيز در دنيای سياست با زور حل و . اجرائی

ارزش هر تعهدی وابسته به توازن . شودفصل می
سر به" قسم و آيه"دوران . زور طرفين است

- خيانت رهبران جمهوری سرمايه. سيده استر
منافع ملی ميهن ما و امضاء داری اسالمی به
کار آنها را چنان زار " برجام"قرارداد خائنانه 

کرده است که با دادن انگشت به امپرياليسم حاال 
ها متحد ايران اروپائی. بايد دست خود را بدهند

نان نيستند دوستان آمريکا هستند و همه آنها با سخ
های موشکی ترامپ که بايد مانع پيشرفتهای برنامه

ايران گشته و سياست خارجی ايران را که برضد 
منافع امپرياليسم غرب در منطقه است از اساس 

آنها با لشگر داعش به جنگ . تغيير داد، موافقند
ايران آمدند و در سوريه و عراق شکست خوردند 

نقض همه خواهند با حمايت نامحدود و و حال می
تعهدات جهانی؛ از صهيونيسم اسرائيل دفاع کنند 

اروپا با تمام . که سرپل امپرياليسم در منطقه است
اين سياستها موافق است و تعهدش فقط در اين 
است که ايران را مهار کرده از پيشرفتهای ايران 
جلوگرفته و به عنوان همدست امپرياليسم آمريکا 

مشغول و ايران را در يک جنگ فرسايشی 
سخنان رئيس جمهور فرانسه که . تضعيف کند

را وابسته به انعقاد " برجام"اعتبار قرارداد 
داند، با قراردادهای تکميلی جديد با ايران می

از اين گذشته اگر در . سخنان ترامپ فرقی ندارد
های امپرياليستهای اروپائی دقت سخنان و بيانيه

ايران  گويند که گويا اينکنيد طوری سخن می
-المللی میاست که دارد به نقض تعهدات بين

آنها مرتب به ايران هشدار . پردازد و نه آمريکا
دهند که از خطر دوری گزيده و به قرارداد می

ها هم به قرارداد وفادار بماند تا اروپائی ٢٠١٥
شرمی اين همه تزوير و بی. خود وفادار بمانند

آمريکا  قراردادی که طرف برتر آن. نادر است
. نقض کرده، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است

وضع سابق از نظر فنی بازگشت ايراِن امروز به
نيز  ٢٠١٥و پيشرفت حتی در همان سطح سال  

قبل از انعقاد قرارداد   قرار ندارد و به سالها
  ۶ادامه درصفحه  ...سقوط کرده و با دست

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ...المللیناقضان تعهدات بين
ی مردم ايران را برباد داده خودش دستآوردها 

امروز ديگر قراردادی وجود ندارد که . است
ها هم خود اروپائی. کسی از آن دفاع کند

همدست آمريکا هستند و از فرود هواپيماهای 
ايران به فرودگاههای اروپا جلوگيری کرده، 
اموال بانکهای ايران در آلمان را مسدود نموده 

از آمريکا به بهانه  رویتوانند به دنبالهو تا می
تهديد و خسارت ناشی از عدم هماهنگی 
مشغولند تا چه برسد به اينکه قادر باشند بخش 

تمام . مربوط به تعهدات خود را اجراء کنند
ها دلداری؛ موش مرده بازی؛ سخنان اروپائی

رژيم . عوامفريبی و همدستی با آمريکاست
" برجام"جمهوری اسالمی با خيانتش در مسئله 

بست سياسی کرده که ودش را گرفتار يک بنخ
خروج از آن به پرداخت بهای سنگينی برای 

  .مردم ايران منجر خواهد شد
. دارندمطبوعات از اين ماجرا چنين پرده برمی

آلمان با بريتانيا و فرانسه و اتحاديه اروپا 
اخطار ايران مبنی بر خروج از قرارداد اتمی 

اکيدا به : "خواستندآنها از ايران . را رد کردند
اش همانگونه که تا به امروز بوده بدون تعهدات

محدوديت وفادار بماند و از برداشتن گامهای 
زوددويچه تسايتونگ مورخ "(ُمَشدَِدّ امتناع کند

آنها خودشان را نسبت به ). "٢٠١٩ماه مه  ١٠
محدوديتی وفادار   بدون هيچ ٢٠١٥قرارداد 

هرگونه اخطار " :آنها افزودند که". دانندمی
ايران را رد کرده و ارزيابی از وفاداری ايران 
نسبت به تعهداتش را بر اساس روش ايران 

شرمی حدی ندارد تو گوئی که بی". سنجندمی
اين ايران است که تعهداتش را نقض کرده و بر 
وفاداريش به اين قرارداد نقطه ابهام گذارده 

دهند آنها واقعيات را دگرگون جلوه می. است
خواهند زمينه شستشوی زيرا از هم اکنون می

- توجيه"مغزی مردم اروپا را برای يک تجاوز 
  .به ايران آماه سازند" گرانه

دونالد ترامپ بعد از اينکه فشارها و تهديدهای 
خويش را نسبت به ايران افزايش داد و در بوق 
جنگ دميد، مدعی شده که همواره خواهان 

است و اکنون هم حاضر مذاکره با ايران بوده 
توانيم ما می: "وی بيان کرد. به مذاکره است

- ما فقط می. معامله کنيم، يک معامله منصفانه
تو گوئی که اين ". خواهيم ايران اتمی نشود

ترامپ نبوده است که به زير تعهداتش زده 
معامله منصفانه ترامپ تمکين ايران از . است

نطقه اسرائيل و سياست خارجی آمريکا در م
- و تازه بعد از خفت پذيرش چنين معامله. است

ای هيچ تضمينی ندارد که امپرياليسم آمريکا 
  .دوباره زيرش نزند

آقای مکرون رئيس جمهور فرانسه در آستانه 
نشست غير رسمی سران اتحاديه اروپا در ماه 

واقع در کشور " سيبيو"در شهر  ٢٠١٩مه 
ارداد ايران بايد در قر: "رومانی ابراز داشت

باقی بماند و ما بايد هرکاری بکنيم تا اين امر 
آقای مکرون بعد از اين ". را تامين کنيم

کند تا ايران تسليم تهديدش که هر کاری می
شود و به عاريه گرفتن تهديدات ترامپ در بيان 

که : "نظرياتش، افزود
معامله مورد توافق در 

قرارداد " ٢٠١٥سال 
است، البته بايد " خوبی
ساير قراردادها با 

تکميل شود تا اينکه 
ثبات کننده نقش بی

ايران در خاور نزديک 
های و همچنين برنامه

موشکی ايران مهار 
اين سخنان ". شود

مکرون فرقی با سخنان تهديدآميز ترامپ 
  .ندارند

ها از نظر تبليغاتی و عوامفريبی اعالم اروپائی
کردند تا زمانيکه ايران به تعهداتش وفادار 

ماند، آنها نيز بخش مربوط به تعهدات خويش ب
 اينستکس "(کانال ويژه مالی"را از طريق 

INSTEX (اين کانال ويژه . کننداجراء می
مالی بايد برای تجارت با ايران به دور زدن 
بانکهای مورد تهديد به علت تحريمهای ايران 

  .از جانب آمريکا بپردازد
که چه  آنچه هنوز ناروشن است البته اين است

جان را به  تعداد از شرکتها اساسا اين خطر
کنند، خرند و از اين ابزار جديد استفاده میمی

بدون اينکه غضب آمريکا را نسبت به خود 
 پذيرندتعهدی نمی دولتهای اروپائی. جلب نمايند

تا شرکتهای خودی را موظف به تجارت با 
ايران گردانند و به اين جهت هميشه راه فرار 

ما . اندبرای ناکامی اين سياست باز گذارده را
شاهديم دولتهای اروپائی البته قادرند به اين 
شرکتها برای عدم معامله با روسيه و يا 

آورند، فشار وارد آورند که می... ونزوئال و
ولی چگونه است که برای انجام تجارت با 

!. رسد؟ايران اين توانائی آنها به صفر می
از . باردپای اين سياست می رياکاری از سرتا

اروپا " حمايت"زمان برقراری تحريم مجدد و 
معامله با  از نيزاروپائی از ايران، شرکتهای 

ايرباس، توتال، : اندايران خودداری کرده
سی، دانيلی، زيمنس، لويدز، انی، .اس.ام
  ... .جی، پژو، آلستوم، رنو.ان

پشتيبانی دول اروپائی اگر جدی و مزورانه 
اشد کافيست تا اين شرکتهای خودی با ايران نب

ها فقط در حرف به ولی اروپائی. تجارت کنند
از اين . تعهداتشان وفادارند ولی نه در عمل

گذشته فروش نفت ايران شامل استفاده از اين 
شود و مضحک است که وقتی کانال ويژه نمی

کند به ايران آلمان از ايران نفت وارد نمی
ما پول فروش نفت شما را به دلداری دهد که 

صندوقهای ويژه اين گروه واريز خواهيم کرد 
تا از آن بهای داروهای مورد نياز شما را 

  .بپردازد
را " برجام"حزب ما نه تنها خيانت در مسئله 

محکوم کرد، بلکه بارها نيز هشدار داد که 
امپرياليستهای اروپائی در پی سردواندن ايران 

ايران در . انده بازی گرفتههستند و ايران را ب
داری اثر خيانت رژيم جمهوری سرمايه

اسالمی سالهای فراوانی برای پيشرفت و مدرن 

سازی ايران را از دست داده است، آنهم به اين 
- اميد واهی که رژيم جمهوری اسالمی می

خواهد به هر قيمت تسلط جبارانه خويش را 
  .حفظ کند

****  
  

  ...وينتوسل به سياست اقتصادی ن
محصوالت دولتی را به شيوه کمونيستی در 

جريان . دهقانی عملی سازيميک کشور خرده
يک سلسله . زندگی اشتباه ما را نشان داد

داری دولتی و مراحل انتقالی يعنی سرمايه
 رابه کمونيسم سوسياليسم لزوم يافت تا انتقال 

و آنهم با فعاليتی که سنوات  بينيمتدارک به
- بايد به. انجاميد تدارک ببينيمول میطمديدی به

خود زحمت دهيد که نه بر زمينه مستقيم شور 
کمک شور و هيجانی که و هيجان، بلکه به

مولود انقالب کبير است، بر اساس ذينفع و 
ذيعالقه کردن اشخاص و بر اساس اصل 
بازرگانی، نخست پلهای استواری را که در 

دولتی و داری دهقانی بين سرمايهکشور خرده
گيرد بسازيد؛ در غير اين سوسياليسم قرار می

صورت به کمونيسم نزديک نخواهيد شد، در 
ها ميليون نفر را به ها و دهغير اين صورت ده

- منتخبات لنين به".(کمونيسم نخواهيد رساند
  ).  ٧٢۵فارسی جلد دوم قسمت دوم ص 

ای آزادی لنين بر اين عقيده بود که تا اندازه"
ستد موجب عالقمندی اقتصادی دهقان داد و 

گردد، قوه توليدی وی را باال برده موجب می
شود و بر روی ترقی و سريع کشاورزی می

اين اساس صنايع دولتی مستقر و سرمايه 
خصوصی از دََوران بازار کنار زده خواهد شد 

توان و نيز؛ با گرد آوردن نيرو و وسايل؛ می
تصاد سوسياليسم صنايع نيرومندی را که پايه اق

است بوجود آورد و سپس تعرض قطعی را 
داری را های سرمايهآغاز کرد تا اينکه بازمانده

تاريخ حزب "(در کشور نيست و نابود ساخت
کمونيست بلشويک شوروی چاپ توفان صفحه 

۴١۶ .(  
لنين تفاوت ميان کمونيسم جنگی و دوران 

  :دادرا چنين توضيح می" نپ"اقتصادی 
جنگی آزمايشی بود برای اينکه کمونيسم "

داری شهر و ده را با بتوان دژ عناصر سرمايه
و  سياست " يورش و هجوم مستقيم تسخير کرد

تا بتوان موقتا "نشينی بوده اقتصادی نوين عقب
پشت جبهه نزديکتر شد و از يورش، به به

  ٧ادامه درصفحه   …تروالنیمحاصره ط

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد     
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 

 

 ی، سوريه و يمن را بیستعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليبتجاوزگراِن ا
 .قيد و شرط ترك كنند
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  ...توسل به سياست اقتصادی نوين
آوری اين دژ اقدام ورزيد تا اينکه پس از جمع 

 )همانجا."(نيرو از نو تعرض را آغاز نمود
تصميم کنگره دهم در باره نپ، اتحاد "

اقتصادی محکم طبقه کارگر و دهقانان را برای 
تاريخ ." کرد ساختمان سوسياليسم تامين می

حزب کمونيست بلشويک شوروی چاپ توفان 
  ).۴١٨صفحه 

نمود که مفهوم نپ شان میلنين خاطر ن"
داری مبارزه شديد حياتی و مماتی بين سرمايه

مسئله اساسی در اين است . و سوسياليسم است
- برای به". کدام يک پيروز خواهند شد"که 

پيوستگی طبقه دست آوردن پيروزی بايد بهم
کارگر و دهقان و صنايع سوسياليستی و 

مود نلنين خاطر نشان می"وستائی را ر اقتصاد
که مفهوم نپ مبارزه شديد حياتی و مماتی بين 

بوسيله توسعه همه  داری و سوسياليسمسرمايه
جانبه مبادله جنس در ميان شهر و ده تامين 

  ) ۴٢٢همانجا ."(نمود
- کنگره خاطر نشان کرد که واقعيت را نمی"

توان فراموش کرد که در کشور، اقتصاد خرده 
ژه متذکر شد ويکنگره به. روستائی برتری دارد

که ترقی صنايع، از آنجمله صنايع سنگين، بايد 
های دهقانی نباشد، بلکه مخالف با منافع توده

های دهقانی و همه اهالی منافع تودهبايد به
. زحمتکش پيوستگی داشته و توسعه و رشد يابد

اين تصميمات، بر ضد تروتسکی متوجه بود 
کشی وسيله بهرهکرد صنايع بهکه پيشنهاد می

ازاقتصاد روستائی برپا گردد، زيرا وی در 
عمل، منکر سياست اتحاد پرولتاريا و دهقان 

  ).۴٢٧همانجا "(بود
از نظر سياسی و تطور طبقاتی، طبقه کارگر 

های رفت و پايهبه سوی اضمحالل می
. ديکتاتوری پرولتاريا به خطر افتاده بود
- ديکتاتوری پرولتاريا در يک کشور خرده

عنای ديگری ندارد، جز اينکه دهقانی م
پرولتاريا برای جلب و تامين اکثريت، برای 
اينکه زبان اکثريت جامعه باشد، برای اينکه 
بتواند اراده اکثريت را بر جامعه تحميل گرداند 
و به سوی سوسياليسم روان گردد، بايد با 

دار در دهقان سرمايه(دهقانان غير کوالک
اين اتحاد متالشی  ولی. اتحاد کند) توفان- روستا

توانستند به دهقانان شده بود، زيرا کارگران نمی
چيزی دهند که وضعيت نابسامان زندگی آنها 

را بهبود بخشيده و اعتماد آنها را به سرکردگی 
به اين جهت نه تنها اين . پرولتاريا تامين کنند

اتحاد شکستنی شده بود، بلکه نقش رهبری 
رط تعيين ماهيت پرولتاريا در اين اتحاد که ش

زير پرسش ديکتاتوری پرولتارياست نيز به
  :لنين در اين زمينه نوشت. رفتمی

برقراری مناسبات متقابل صحيح اقتصادی  - ۶"
اتحاد بين دهقانان  بين پرولتاريا و دهقانان

پا و پرولتاريا از نقطه نظر سوسياليستی خرده
تواند کامال صحيح و فقط درصورتی می

که حمل و نقل و صنايع بزرگِ  استوار باشد،
کامال احياء شده، به پرولتاريا اجازه دهد، در 
عوض دريافت خواربار از دهقانان، کليه 
محصوالتی را که مورد نياز آنهاست و برای 
بهبود اقتصاد آنان ضرورت دارد در اختيار 

با وجود ويرانی عظيم کشور، . آنان بگذارد
ن نبود حصول فوری اين مقصود بهيچوجه ممک

و سيستم ضبط مازاد برای کشوری دارای 
ترين اقدام بود برای تشکل غيرکافی؛ عملی

آنکه بتوان در جنگ بينهايت دشوار ضد 
عليقی خشکسالی و بی. مالکين ايستادگی نمود

احتياج دهقانان را، که بدون آنهم  ١٩٢٠سال 
شديد بود بسيار شدت داد و انتقال بيدرنگ به 

چون و چرا ضروری یماليات جنسی را ب
  .ساخت

ماليات جنسی معتدل فورا موجب بهبود فراوان 
گردد و در عين حال آنها را وضع دهقانان می

با توسعه کشتزارها و بهبود زراعت عالقمند 
  .ميسازد

ماليات جنسی انتقاليست از ضبط کليه مازاد 
غله دهقانان به شيوه سوسياليستی صحيح مبادله 

منتخبات لنين ."(راعتمحصول بين صنايع و ز
  ).۶٩٣به فارسی جلد دو قسمت دوم صفحه  

  :و در ادامه آن آورد
های سياست ما در رشته موفقيت - ٨"

دولت کارگری فقط در صورت ... خواربار
داشتن يک ذخيره واقعی کافی خواربار قادر 
خواهد بود از لحاظ اقتصادی روی پای خود 

، استوار بايستد و احيای صنليع بزرگ را
گرچه به آهستگی ولی بالانحراف، تامين نمايد 

لنين ."(و يک سيستم مالی صحيح بوجود آورد
  )۶٩۵فارسی جلد دوم قسمت دوم صفحه 

برشمرده شد حزب در اين دوره به عللی که 
ولی . نشينی داشتبلشويک نياز به يک عقب

نشينی و اتخاذ اين تاکتيک به منظور از عقب
د استراتژی و هدف اين مفهوم نبود که باي

داری سوسياليسم را از ياد برد و به سرمايه
اين مبارزه طبقاتی مانند همان جنگ . تسليم شد

در جنگ نيز شما شايد مجبور شويد زير . است
آتش سنگين دشمن عقب نشسته و با ارزيابی 
جديد، تاکتيک جديد اتخاذ کنيد، نيروی بيشتری 

شيد و به گرد آوريد، تسليحات خود را بهبود بخ
مانورهای جديد دست زنيد و همه اين فعاليتها 
در خدمت آن است که به تهاجم قدرتمندتر برای 

اين عقب نشينی . نابودی دشمن طبقاتی بپردازيد
عقب نشينی بلشويکها . برای خيزبرداشتن است

داری نبود، نشينی در مقابل نظام سرمايهعقب
د عقب نشينی برای کسب تنفس بود، تا بتوانن

ماهيت اين . داری را درهم بکوبندبهتر سرمايه
جويانه نشينی سازشکارانه نبود مبارزهعقب
  . بود

 ...ادامه دارد
  

  
  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد

  
  
  
  
 
 
  
  
  

     
  زدگان سپاسگزاريمبابت دريافت کمک به سيل

زدگان در طی تماسی از مقدار کمکهای سيل
رسال آن به آوری و امالی و سرعت در جمع

بخشهای نيازمند سپاسگزاری کردند و ما خود 
دانيم که اين ابراز امتنان را به را موظف می

ارسال کمکها از . دهندگان آنها منتقل کنيمياری
  .طريق بنياد مهپاره

  يورو از هلند  ٢۵٠
  يورو از برلن ١٠٠

  يورو از برلن ۵٠
  يورو از برلن ٢٠٠

ی منتشر فهرست ديگری در توفان الکترونيک
                  .شده است
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المللی، ناقضان تعهدات بين
  کارندشرمانه طلببی

ايران يک سال بعد از خروج آمريکا از 
) برجام(”برنامه جامع اقدام مشترک“

-ا که ايران را سر میهخطاب به اروپائی
کنند، دوانند و به تعهدات خود عمل نمی

دهد آنها دو ماه مهلت میاخطار کرد که به
تا به تعهدات خويش عمل کنند وگرنه ايران 

تجديد نظر نموده و " برجام"نيز در قرارداد 
خود را متعهد به اجرای آن نکاتی که 

از . داندداوطلبانه پذيرفته بوده است، نمی
گذشته آقای عراقچی معاون وزير امور اين 

خارجه ايران ابراز داشت که حتی خروج 
نيز در دستور کار ما قرار " برجام"از 
  .دارد

از همان روز نخست روشن بود که نه 
آمريکا و نه اروپا پشيزی ارزش برای 

اين امر جديدی . تعهدات خود قايل نيستند
المللی توسط اين نقض تعهدات بين. نيست
آلمان . الشمس استها اظهرمنکشور

اش مرزهای عليرغم اينکه در دوران ضعف
يوگسالوی را در قرارداد همکاری و امنيت 

  ٥دامه در صفحه ا..." رسميتبه"اروپا 

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه  "توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی . رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری . ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .همگان برسانيم هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست

در شوروی ") نپ("توسل به سياست اقتصادی نوين
  )١(داری در چين سوسياليستی، برای توجيه نظام سرمايه

م جنگی؛ کمونيسمی بود که در زمان جنگ جهانی اول و مبارزه با ضد انقالب گارد کمونيس
دولت شوروی در اين دوران برای تامين مخارج جنگ داخلی . سفيد در شوروی برقرار بود

و خارجی نياز به اين داشت که مازاد محصول دهقانان را از آنها اخذ نمايد و برای مصارف 
کردند، بجز بخشی که خود برای سد جوع چه دهقانان توليد میهر . جاری به مصرف برساند

سپس جنگ  واول جنگ جهانی اين وضعيت تا زمانيکه . شداخذ می احتياج داشتند از آنها
سال ادامه داشت و دهقانان از بازگشت مالکان و بازگشت به  ٧داخلی در مجموع به مدت 

حتی برای خود دهقانان قابل پذيرش  وضع سابق هراس داشتند، به عنوان يک رويه معقول؛
روی پرداختند و موجبات نارضائی دهقانان را کمونيستها حتی در اين زمينه به زياده. بود

ايم و حال برای آنکه از جلو رفتهگفت که ما در اين تعرض زياد بهلنين می. فراهم آوردند
را برای تهاجم بعدی آماده نشينی تن در دهيم تا خود عقبپشت جبهه منزوی نشويم بايد به

ولی با تغيير شرايط بعد از سرکوب آشکار ضد انقالب بايد در روش کمونيستها . کنيم
جای دريافت مازاد توليد از در اين دوره به. آمدمتناسب با شرايط روز تغيير بوجود می

ی خويش دهقانان، توليد اضاف. دهقانان؛ سياست ماليات جنسی بر توليدات کشاورزی حاکم شد
ماليات جنسی کمتر از ميزانی بود که از . پرداختندرا حفظ کرده ولی بابت آن ماليات می

دهقانان مجاز بودند بعد از پرداخت ماليات؛ مازاد توليد . گرديدمازاد توليد دهقانان اخذ می
خويش را در بازار فروخته به داد و ستد مشغول شوند تا وضعيت اقتصادی آنها و در نتيجه 

بدون بهبود وضعيت . وضعيت شهرها و داد و ستد ميان شهر و ده افزايش و بهبود يابد
پيآمدهای اين . دهقانان امکان نداشت محصوالت صنعتی را در کشاورزی به کار گرفت

ای موجب زيرا آزادی بازرگانی تا اندازه. داری در شوروی بودسياست طبيعتا رونق سرمايه
برای اينکه تبادل کاال بين شهر و ده صورت پذيرد بايد به  .شودداری میرونق سرمايه

صاحبان صنايع خصوصی اجازه داده شود که بنگاههای کوچکی تاسيس کرده و در بازار به 
  )قدرت گيری و فربه شدن خرده بورژوازی( .داد و ستد بپردازند

هقانی با دچه مناسبت کمونيستها در يک کشور مملو از خردهبرای اينکه درک کرد به
متوسل شدند، بايد ) سياست اقتصادی نوين نپ(مانده به اتخاذ چنين سياستیداری عقبسرمايه

  .وضعيت آن دوران را از نظر گذرانيد
. در آن زمان بنيه و توان کشور شوروی تحليل رفته و اقتصاد به ورشکستگی دچار شده بود

و قحطی و گرسنگی در همه جا رسيد به علت سقوط توليدات کشاورزی غله به شهرها نمی
کارگران و بطور کلی شهرها به علت کاهش توليد، فقدان سوخت و . دادخود را نشان می

کارگراِن گرسنه، . وسايل حمل و نقل از لحاظ نان و مواد کشاورزی در مضيقه بودند
ی های بسيارکارخانه. آوردندها را ترک کرده و برای سدجوع به روستا هجوم میکارخانه

کردند توليدات در سطح نازلی تعطيل شده و در آن موسسات توليدی نيز که هنوز کار می
-دولت سوسياليستی نمی. قرار داشت، نان نبود، لباس نبود، کفش نبود، نمک نبود؛ نفت نبود

داد . کرد به آنها کاالهای صنعتی بدهدای که از دهقانان دريافت میتوانست در مقابل غله
دهقانان و کارگران از نيازهای اوليه زندگی محروم . هر و روستا مختل شده بودوستد ميان ش

  .بودند
  :نوشت" مناسبت چهارمين سالگشت انقالب اکتبربه"لنين 

اندازه کافی حساب کنيم فرض کرديم و شايد هم بهتر است بگوئيم بدون آنکه بهما حساب می"
  ۶دامه در صفحه ا....  ليد دولتی و توزيعکرديم که با اوامر مستقيم دولت پرولتری تومی
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