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توافن
همه دست در دست علیه پناهجویان 

امروز برای پناهجویان خاورمیانه راهی به جز ورود به اردوگاه آوارگان »بروزگی« در مرز لهستان باقی 
اما آنها عماًل در سرمای 7 درجه زیر صفر در بدترین شرایط زندگی گرفتار آمده اند.  نمانده است. 
آنها نه راه پس دارند و نه راه پیش، زیرا که به آنها اجازه خروج از اردوگاه داده نمی شود. گویا اتحادیه 
اروپا تصمیم به قتل عام پناهجویان گرفته است، تا سایر آوارگان قصد پناهندگی به اروپا به سرشان 
نزند. تا لحظه حاضر 12 نفر از آنها در پشت دیوارهای اتحادیه اروپا جان داده اند و اروپای مدعی بشر 
دوستی بر این جنایت با خونسردی نظارت می کند. حاکمیت آلمان فدرال یک ژنرال سوریه ای را به 
با رئیس جمهور قانونی  با نیت سیاسی مبارزه  جرم شکنجه و قتل مردم سوریه، در کشور آلمان و 
قربانیان همین  پناهندگان سوریه ای که گویا  بر مرگ  ولی  اسد محاکمه می کند  بشار  آقای  سوریه 
را  زبان سکوت  اروپا  اتحادیه  می نماید.  نظاره  »بشر دوستی«  با چهره  بوده اند  داعش  و  شکنجه گران 

اختیار کرده است.
آقای »زِهوفر« )Seehofer( وزیر داخله وقت کشور آلمان اعالم کرده است که برای کنترل مرزهای 
لهستان و آلمان حاضر است به نیروهای مرزی و امنیتی این کشور کمک کند. ناگفته نماند که در 
حال حاضر پلیس آلمان نیز در دستگیری و رجعت دادن پناهندگان به کشور مرجع دست کمی از 

لهستان ندارد. 
دولت دانمارک هم اعالم کرده است که در 6 ماه آینده )یعنی تا اواسط ماه مه( به کنترل مرزهای خود 

ادامه خواهد داد و این مطلب را به اطالع کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا رسانده است. 
نروژ،  بریتانیا،  مهم  متحد  اسکاندیناوی،  لیبرال  ممالک  از  بخشی  که  دانمارک  »بشردوست«  دولت 
هلند و سوئد است، اعالم کرده که برای اخراج پناهندگان »مجرم« و مشموالن اخراج که فعال 300 نفر 
تخمین زده می شوند، از نگهداری آنها در دانمارک خودداری خواهد کرد. ابتداء با اجاره زندان های 
خصوصی در »کشور مصنوعی کوزوو« در بالکان، با مدیریت اداری دانمارکی و بر اساس استاندارد و 

»قواعد دانمارکی« برای حل این مسئله اقدام خواهند کرد. 
این زندان ها نگه میدارد و سپس آنها  پایان مدت زندانی آنها در  تا  این مجرمان را  دولت دانمارک 
را به امان خدا رها خواهد کرد که به کشورشان بازگردند؟ به نظر دولت دانمارک، شرایط زندان های 
و  دارند  را  هتل  حکم  برایشان  زندان ها  و  بوده  استراحت  و  مرخصی  مانند  عده  این  برای  دانمارک 
پناهندگان الیق آن نیستند که در هتل زندگی کنند، زیرا حتی نَفِس سکونت در زندان برای آنها از 

اقامت در کشورشان...ادامه در صفحه 3 

دادگاه های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، 
ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند )6(

این از بدیهیات است که  سیاست بر قضاوت فرمان می راند. پس هر امر قضائی به این دامنه داری، 
سیاسی است و نه اختیاری و »بشردوستانه«. فقط ساده لوحان و مغرضان می توانند خود را به »کوچه 
علی چپ« بزنند. هر روز که بیش تر می گذرد نمایان تر است که دادگاه نمایشی سوئد و همدستانش 
برضد فرد جنایتکاری به نام حمید نوری برای حمایت از حقوق بشر، انسان دوستی و مخالفت با نسل 
کشی و مبارزه با جنایت جنگی نیست. بلکه دقیقا بخشی از یک برنامه جنگ تبلیغاتی و روانی 
امپریالیسم و صهیونیسم علیه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و از جمله ایران است که 
در واقع تائید تحریم های ضدبشری آنها نسبت به مردم ایران با تائید اپوزیسیون خودفروخته می باشد. 
ادامه  به آن روز  تا  را  ایران  به مردم  امپریالیسم و صهیونیسم می خواهند محاصره و گرسنگی دادن 
دهند که ملت ایران از انقالب خویش توبه کرده، مجددا یوغ اسارت آمریکا را به گردنش بپذیرد و در 
برجام به عقب نشینی های بیش تر و دشمن شادکنی در جهت منافع صهیونیسم و اپوزیسیون آمریکائی 
اصالح طلب در درون ایران و »برانداز« در خارج از ایران بپردازد. در این جنگ روانی تبلیغاتی نخست 
دادگاه سوئد را علم کردند و سپس عامل خودشان معصومه علینژاد قمی کال را برای برگزاری یک 
سیرک سیاسی و تبلیغاتی برای هماهنگی با دادگاه سوئد به لندن اعزام کردند که باید دادگاه سوئد 
را پوشش می داد و حاال همین کار را در آلمان بر ضد اتباع سوری که مدتی از حکومت قانونی بشار 
اسد حمایت کرده اند برپا ساخته اند و مطبوعات آلمانی با گزارش از این دادگاه نمایشی و فرمایشی 
گذری هم به دادگاه سوئد کرده و این دو دادگاه را مکمل هم دانسته که البته دقیقا همینطورهم است. 
جاروجنجال در مورد دادگاه رسیدگی به جنایات ضد بشری دولت سوریه در آلمان، مبارزه با سیاست 
راهبردی ایران در جهت حفظ منافع ملی کشور ما در یاری به خلق های فلسطین، لبنان، یمن، و سوریه 
است. مبارزه با این سیاست ایران در منطقه، همان خواست اوباما، ترامپ، بایدن، اتحادیه اروپا، عربستان 
سعودی و صهیونیسم است که جنگ با آن را به پرونده »برجام« گره زده اند. حال این جنگ بر ضد 
ایران با کارزار دادگاه های تبلیغاتی امپریالیستی آغاز شده و این سیاست عمیقا ضدایرانی، ضد منافع 
ملی ایران، ضد تمامیت ارضی آن است و نه آنگونه که به دروغ تبلیغ می شود، ضد ابراهیم رئیسی 
هم  اسالمی  جمهوری  از  مرتجع تر  و  رئیسی  از  قاتل تر  با  آنها  مرتجع.  اسالمی  جمهوری  یا  و  قاتل 
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افغانستان، آزمایشگاهی 
برای شناسائی ویروس های 
ذوب شده در والیت آمریکا
»هدف مأموریت ما در افغانستان هرگز نه 

ایجاد یک ملت بود و نه ایجاد دموکراسی 
متحد و تمرکز یافته« )جو بایدن(

این سخنان طالبان نیست سخنان »ولی فقیه 
مظهر دموکراسی« در غرب، آقای جو بایدن 
است که باید به مثابه میخی در کله های پوک 
می کنند خالصی  فکر  که  رود  فرو  کسانی 
افغانستان از دست بزرگترین جنایتکار تاریخ 
فریب  است.  بشریت  برای  فاجعه ای  بشریت 
دلشان  عده  این  نخوریم،  را  آنها  زاری  و  ناله 
از  یکی  که  نمی سوزد  افغانستان  مردم  برای 
از  را  خویش  ترقی  و  پیشرفت  بزرگ  موانع 
سر راه برداشته اند، بلکه دلشان برای شکست 
مفتضحانه اربابشان آمریکا میسوزد. مخالفت 
این عده با سیاست گردش به شرق در ایران 
»والیت  درپیشگاه  آنها  چاکرمنشی  از  نیز 
همان  آنها  مشکل  می گیرد.  نشات  آمریکا« 
اندیشکده های  در  مصنوع  روانِی  جنگ 
کشورهای امپریالیستی است. از جمله کلید 
واژه های »عدم تساوی حقوق اجتماعی زن و 
مرد، بی حجابی خانم ها، عدم تحصیل زنان، 
تحقق حقوق بشر«. روشن است که نیازی به 
انسانی  حقوق  این  از  دفاع  حقانیِت  گوشزِد 
نیست  شنوا  گوش های  برای  دموکراتیک  و 
تحقق  برای  را  خود  رفقای  جان  ما  حزب  و 
آنها در ایران در طبق اخالص گذارده است، 
ولی این برخورِد غیردیالکتیکی و غیرعلمی 
انتزاعی  طور  به  را  حقوق  این  چنانچه  است 
سرنوشت  کل  از  منتزع  را  آن  و  کنیم  طرح 
کشور مد نظر قرار دهیم. ما در خارج از زمان 
نمی کنیم.  زندگی  مریخ  کره  در  و  مکان  و 
از  سیاسی  مزدوران  یا  و  فریب خوردگان 
می سازند  مخملی«  »انقالب های  پرچم  آن 
به  متعلق  تو«  و  »من  بی هویت  تلویزیون  و 

سازمان های...ادامه در صفحه2 
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افغانستان آزمایشگاهی...دنباله از صفحه1
متعلق  انترنشنال«  »ایران  یا  و  ضدایرانی  جاسوسی 
»دلش  که  سعودی  عربستان  »سکوالر«  کشور  به 
است،  شده  پاره  چند  ایران«  مردم  سعادت  برای 
وجود  به  مشروط  حقوق  این  تحقق  می کنند.  علم 
و به رسمیت شناختن حقوق ملی کشور افغانستان 
ایران در  نه در  ایران در سطح جهانی است و  یا  و 
اشغال شده  افغانستان  یا  و  محاصره  و  حال جنگ 
چنگ  در  را  سیاسی  قدرت  اجانب  که  حالی  در 
نظیر  گرفته و حتی ارتش مزدور و خصوصی آنها 
»بالک واتر« در کنار ارتش حرفه ای شان مستمرا به 
نقض حقوق بشر و کشتار انسان های بی گناه ادامه 
سراسر  در  افغانی  زنان  اشغالگر،  قوای  می دهند. 
مجالس  و  می کند  بمباران  می کشد،  را  کشور 
عروسی آنها را به مجالس عزا تبدیل می نماید و آن 
حتی  که  می گرداند  مضمحل  چنان  را  عزا  مراسم 
زنان  این  آیا  بپوشانند.  کفن  تنشان  به  نمی توانند 
روستائی افغانستان که نصف جمعیت افغانستان را 
بی حجاب  چون  حقوق اند؟  فاقد  می دهند  تشکیل 
بی ارزش  جانشان  آیا  نکرده اند  تحصیل  و  نیستند 
بیمارگونه  و  ضدبشری  تفکر  چگونه  این  است؟ 
یک  قانونی  حقوق  و  ملی  منافع  مسئله  که  است 
کشور را فقط از دریچه نگاه اقلیت ناچیز طبقه مرفه 
دست پرورده آمریکا و به سخنی »کوالبوراتور«ها در 
کابل و همدستان آنها در جهان می بیند. این عده 
افغانستان  دردکشیده  مردم  با  قرابتی  کوچکترین 
قانونی اش  و  ملی  حقوق  که  کشوری  در  ندارند. 
می گردد  تجاوز  و  اشغال  به  تهدید  و  شده  نقض 
مبارزه مردم آن کشور  باید  اشغال شده است،  یا  و 
عمده  و  اساسی  تضاد  صحیح  حل  جهت  در  را 
سازمان داد و نشان داد مقام سایر عرصه های مبارزه 
در این لشگرکشی عمومی در کجا قرار دارد و حل 
عمده  تضاد  کدام  حل  به  گوناگون  تضادهای  این 
وابسته است. پرسش این است که آیا باید نخست 
باید  یا  و  پرداخت  کشور  استقالل  مسئله  حل  به 
مسئله بی حجابی را در تحت اشغال قوای بیگانه در 
دستور کار قرار داد و برای رفع و حل آن کوشید؟ 
است؟  افغانستان  پیشرفت  راه  سد  بی حجابی  آیا 
»تمدن«  استعماِر  زیر سلطه ی  ممالِک  این  تمام  آیا 
غرب به بی حجابی ترغیب نمی شدند؟ آیا استعمار 
دستآوردی برای آنها آورده است؟ مسلما خیر. تنها 
بدور انداختن یوغ استعمار می تواند زمینه پیشرفت، 
تامین  گونه کشورها  این  در  را  دموکراسی  و  ترقی 
استمرار  برای  تنها  استعماری  »دموکراسِی«  کند. 
عموم  برای  دموکراسی  ضد  و  بشر  حقوق  نقض 
از  بدور  و  مستقل  تنها در یک کشور  است.  خلق 
دیکته اجانب، همه اتباع این کشور قادرند در بستر 
منافع ملی در مبارزه دموکراتیک و انسانی خویش 
برای تحقق حقوق انسانی و دموکراتیک خود که 
یک امر مبارزه  داخلِی طبقاتی است، به موفقیت 
نایل شوند. امپریالیسم، حقوِق دموکراسِی هیچ بنی 
بشری را تامین  نکرده و متحقق نمی سازد، زیرا نفِس 
امپریالیسم  است.  بشر  حقوق  نقض  برای  تولدش 
دریدن  با  تنها  که  است  ضحاک  شانه های  مارهای 
گوش خراشش  تبلیغات  می کند.  زندگی  بشر  مغِز 
زنان  حقوق  بشر،  حقوق  از  حمایت  مورد  در 

و»نگرانی« از بی سوادی آنها تنها برای ساختن ابزاری 
بشر و  استعمار و نقض مستمر حقوق  در خدمت 
به  که  میهن پرست  افغانی  یک  می باشد.  انسان ها 
درجه  در  می کند  فکر  ملتش  و  کشور  سرنوشت 
مردم  که  کند  زندگی  کشوری  در  می خواهد  اول 
بگیرند  مورد حقوق خودشان تصمیم  کشورش در 
وقتی  باشند.  خارجیان  دستورات  منتظر  اینکه  نه  و 
شده  ملل  حقوق  نقض  و  تجاوز  قربانی  کشور 
است و آن هم به بهانه اینکه حقوق بشر باید اجراء 
شود!!؟، انسان بی اختیار خنده اش می گیرد. کسانی 
رسمیت  به  را  میلیونی   32 ملت  یک  حقوق  که 
نمی شناسند، چگونه می خواهند حقوق زنان همان 
ملت را به رسمیت بشناسند؟ کسانی که  حتی برای 
ارزش  آنها  جهانی  و  قانونی  حقوق  و  مردان  جان 
قایل نیستند، چگونه بیکباره هوادار حقوق زنان در 
این حقوق دل می سوزانند؟  برای  و  افغانستان شده 
ارتقاء  آنچنان  را  دروغ  و  خودفریبی  می توان  البته 
داد تا امر بر خود انسان نیز مشتبه شود. امپریالیسم 
همدستی  با  بشر«  »حقوق  تحقق  برای  آمریکا 
به  را  و...  سوریه  عراق،  لیبی،  ممالک  متحدانش 
ملل  حقوق  آشکار  نقض  با  و  کشید  خون  خاک 
حق میلیونها زن و مرِد اتباع این کشورها را از بین 
برد، آیا این تجربه کافی نیست که چشمان برخی 
یا حتی چشمان  و  نابینایان سیاسی، خودفریفتگان 
باز کند؟  به کوری زده اند  کسانی که خود را عمداً 
و  سیاسی  لوحان  ساده   و  فریب خورده  ایرانی های 
غربی،  فقیِه  دموکراسی های  در والیت  ذوب شدگاِن 
فرنگ  از  »جعفرخان های  این  دیگر  سخن  به  یا 
جهانی  ارتجاع  فکری  همدست  امروز  و  برگشته« 
شکست  از  شدن  مشعوف  جای  به  شده،  ایران  در 
مفتضحانه امپریالیسم آمریکا در کشور همسایه ما 
نقاط  از  یکی  در  راهبردی  امر  یک  که  افغانستان 
بشمار  جهان  کنونی  ژئوپلیتیک  امر  در  کلیدی 
بر  روضه خوانی  و  سوگواری  نشست های  می آید، 
پا کرده که چه نشسته اید آمریکای »انسان دوست« 
سیاسی«  »اسالم  ضد  بر  بشریت«  »رهائی  برای  که 
نه  و  دارد  وجود  سیاسی  اسالم  فقط  )توگوئی 
یهودیت و مسیحیت سیاسی - توفان( در افغانستان 
می جنگید، میدان را با دسیسه چینی خالی کرده و 
طالبان ضدبشر، جنایتکار، ضد زن، ضد بی  حجابی  
ضد تحصیل و شاغل بودن زنان را بر سر کار آورده 
است. این »جعفرخان های از فرنگ برگشته« ریاکارانه 
بر  چشم  آمریکا،  امپریالیسم  از  روشن  حمایت  در 
اهریمنی  نیروی  این  آدمکشی  و  اشغال  و  تجاوز 
و  طالبان  بودن  ارتجاعی  بر  تکیه  با  و  می بندند 
طالبان هراسی و سیاه نمائِی دستوری؛ می خواهند به 
افغانستان  بود آمریکا  بهتر  القاء کنند که   خواننده 
را در اشغال خود نگاه می داشت. جالب است آنها 
فرار  به علت  بعد و شاید هم  افغانستان  برای ملت 
که  حالی  در  نگرانند،  و  می سوزانند  دل  آمریکا 
آنها دلشان در واقع برای آمریکا می سوزد و نه ملت 

همسایه ما افغانستان. 
گیریم تئوری توطئه این عده درست باشد و آمریکا 
آیا  است،  آورده  کار  سر  بر  را  طالبان  بند  و  زد  با 
به  که  را  جنایتکار  آمریکای  منطقا  عده  این  نباید 
این جنایت فجیع متوسل شده است محکوم کرده 

دهند؟!  قرار  تهاجم  مورد  و  کرده  افشاء  بیش تر  و 
ولی آنها را با منطق کاری نیست آنها در اینجا در 
متجاوز  آمریکای  جنایات  و  سلطه گری  توجیه  پی 
تا  می سازند  را  تئوری ها  این  و  هستند  اشغالگر  و 
شکست مفتضحانه آمریکا را کم رنگ کنند. آنها 
انتقاد آنها  این طالبان مورد  به مردم نمی گویند که 
حکومت  با  آمریکا  فشار  تحت  حتی  نشد  حاضر 
دولت  یا  و  شود  مذاکره  وارد  کابل  دست نشانده 
طالبان  کند.  درست  را  آمریکا  نظر  مورد  انتقالی 
دولت  که  کرد  اعالم  مذاکره  نخست  روز  همان  از 
دست نشانده کابل را به رسمیت نمی شناسد و آنها 
آنها خواهان  ید شوند،  اربابشان خلع  دنبال  به  باید 
نیز  چنین  و  شدند  آمریکا  شرط  و  قید  بی  خروج 
مذاکره  میز  پای  به  قدرت  موضع  از  طالبان  شد. 
رفت، زیرا اکثریت مردم افغانستان و پیشینه بیست 
سال مبارزه مسلحانه ضد اجنبی را به دنبال داشت. 

هیچکدام از این نوکران رسمی، غیررسمی و فکری 
تساوی  بانوان،  بی حجابی  چاک  سینه  که  آمریکا 
هستند،  افغانستان  در  مرد  و  زن  اجتماعی  حقوق 
و  آمریکا  جنایتکارانه  تجاوز  مورد  در  کلمه  یک 
متحدانش به افغانستان و کشتار صدها هزار افغانی 
نمی گویند و حتی تالشی هم نمی کنند که »مبارزات 
دموکراتیک« خویش را با مبارزه ضدامپریالیستی و 
ضد قوای اشغالگر مردم افغانستان پیوند زنند. آنها 
به دموکراسی« محکوم  ناتو را در »خدمت  جنایات 
نمی کنند. آنها همگی هوادار ادامه اشغال افغانستان 
قبله ی  به  رو  نمازهایشان  سر  شب  هر  و  هستند 
واشنگتن و تل آویو دعا می کنند و می طلبند: خدایا 
کاری کن که آمریکا مجددا به افغانستان باز گردد. 
افغانستان  در  کمرش  بین المللی  ارتجاع  که  حال 
با  افغانستان  ایران و  شکسته است تالش دارد میان 
ایجاد نفرت و طالبان هراسی، جنگ ایجاد کند تا به 
ویرانی هر دو کشور بیانجامد و اهداف نافرجام آنها 
اصالح طلبان  پراکنی های  دروغ  پوشد.  عمل  جامه 
دروغ  و  تحریک  با  تا  مشغولند  رجزخوانی  به  که 
علیه طالبان، ایران را به جنگ با افغانستان بکشانند 
در راستای همین نیت شوم قرار می گیرند. این عده 
همان کسانی هستند که از عمق سیاست راهبردی 
مرتبا  و...،  یمن  فلسطین،  لبنان،  سوریه،  در  ایران 
انتقاد میکنند ولی با شرکت ایران در جنگ نظامی 
برای  بی شرمی  موافقند.  افغانستان  در  تجاوزکارانه 
ایران  در  انقالبی  نیروهای  نمی شناسد.  حدی  آنها 
افغانستان  دردکشیده  مردم  با  جنگ  خواهان  هرگز 
نیستند. ایران باید در عین انتقاد از هنجارسازی ها و 
قوانین ارتجاعی طالبان، مناسبات حسنه با افغانستان 
برقرار کند و به این کشور یاری رساند تا بتواند بر 
است  سیاست  این  تنها  بایستد.  خویش  پای  روی 
ملت  دو  برای  به سمت شرق  بستر گردش  در  که 
نباید تسلیم تبلیغات  افغانستان آینده دارد.  ایران و 
»فرنگ  از  روشنفکران  و  لیبرال ها  نفرت انگیز 
برگشته« در ایران شد که به بهانه دفاع از حقوق زنان 
افغانی آرزوی تجاوز به افغانستان و حضور آمریکا 
در منطقه و حتی به ایران را در سرمی پرورانند. این 
روشنفکران ضد ایرانی و ضد افغانی هستند و باید با 
آنها - هر نام و تشکلی که بر خود می نهند - مبارزه 

کرد.*

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران به دست مردم ایران
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همه دست در... دنباله از صفحه 1
دولت  نمی  شود.  تمام  اینجا  در  کار  است.  ارجح تر 
دانمارک قصد دارد تمام متقاضیان پناهندگی را در 
بازداشت  آفریقا  شمال  در  پناهندگی  اردوگاه های 
گفتمان  در  نوشته اند  دانمارکی  مطبوعات  کند. 
وجود  دردناکی  »اخالقی  مرز  پناهندگان  به  مربوط 
مباح  نیز  پناهنده  قتل  حتی  دیگر  زبان  به  ندارد«!!؟ 
منتشر  اسنادی  بشر  حقوق  مدافع  گروه های  است. 
اروپا در  کرده اند که کمیته ضدشکنجه در شورای 
سال 2020 گزارشی منتشر کرده اند که در زندان های 
این  ولی  می شود  اعمال  تجاوز  و  فساد  کوزوو 
دانمارک  دولت  اخالقی  مرز  در  تاثیری  گزارش 
این  اولین کشوری که  بود  باید منصف  البته  ندارد. 
که  بود   2015 سال  در  نروژ  دولت  داد  انجام  را  کار 
زندان های خصوصی در هلند اجاره کرد و مجرمان 
پناهنده را به این زندان ها می  فرستاد. این زندان ها با 
فشار حامیان حقوق بشر در نروژ پس از اینکه موارد 
بسته  شد،  برمال  آنها  در  بشر  حقوق  آشکار  نقض 
اطالع  آن  از  نروژ  دولت  که  افشاءگری  این  شدند. 
کامل داشت آنها را مجبور کرد تا به این پروژه در 

سال 2018 پایان دهند. 
دانمارک  دولت  از  کودکان  حقوق  از  دفاع  سازمان 
حق  این  دانمارک  دولت  چگونه  که  است  پرسیده 
برای  را  دانمارک  مقیم  خانواده های  و  کودکان 
در  زندانیشان  بستگان  هفته ی  در  یکبار  مالقات 
است  شده  تصریح  دانمارک  قانون  در  که  کوزوو 
به  تامین می کند؟. آیا هفته ای یک هواپیما آنها را 
کوزوو برای مالقات زندانی می برد و بر می گرداند؟

دولت دانمارک مخفیانه با دولت غیرمشروع کوزوو 
یکسال برای این اقدام ضدبشری مذاکره کرده است.
این زندان ها به مدت ده سال اجاره می شوند و دولت 
کوزوو که مشتی مافیا هستند و عضو سازمان ملل 
متحد نیستند، مبلغ 210 میلیون یورو بابت این اقدام 
فاشیست های  نمود.  خواهند  دریافت  بشری  ضد 
دموکرات  سوسیال  رهبر  از  بابت  این  از  دانمارک 
دانمارک تجلیل کردند. این همه فطرت ضدبشری 
که  کسانی  جانب  از  وسطائی  قرون  توحش  و 
شگفت انگیز  می دانند  بشر  حقوق  مدافع  را  خود 
است و لرزه بر بدن انسان ها در قرن بیست و یکم 
»نژادهای  این  استخوان  مغز  تا  نژادپرستی  می اندازد. 
برتر« نفوذ کرده است. همه دست در دست هم علیه 
جای  اروپا.  بشر  حقوق  از  دفاع  اینست  پناهجویان، 
هیچ تردید نیست که سند این جنایت ضدبشری در 
پارلمان دانمارک به شیوه دموکراتیک، آراء اکثریت 
الزم را به دست خواهد آورد و به این ترتیب ماهیت 
ممالک  در  دموکراسی«  و  بشر  »حقوق  از  دفاع 
شدگان  شکنجه  آنها  می شود.  روشن  اسکاندیناوی 
همان  به  تا  می دهند  شکنجه  را  آنها  می پذیرند،  را 
اصول  است  این  گردند.  راضی  نخستین  شکنجه 
کاری  آغاز  و  دانمارک  به  پناهنده  پذیرش  جدید 
برای همه اروپا. تمام اسناد مربوط به مطالب فوق را 
می توانید در نشریه زوددویچه تسایتونگ مورخ 18 تا 

19 ماه دسامبر  سال 20121 مالحظه کنید. 
در  جوان(  )دنیای  ولت«  »یونگه  چپ گرای  نشریه 
آلمان در مورد نظر بریتانیائی ها در این زمینه نوشته 
توجه  قابل  تشدید  به  انگلیس  عوام  مجلس  است: 

قوانین پناهندگی در انگلیس رای مثبت داد. دولت 
لندن می خواهد با این الیحه موسوم به ملیت و مرزها 
کانال  طریق  از  مهاجران  روزافزون  هجوم  از  ویژه  به 

مانش جلوگیری کرده و آن را تحت کنترل درآورد.
فراکسیون  اپوزیسیون،  احزاب  مخالفت  وجود  با 
محافظه کار دولت بوریس جانسون در پارلمان، این 
به تصویب  برابر 231  با 298 رای موافق در  را  طرح 
»دموکرات  نمایندگان  برای  است که  رسانید. روشن 
مرز  هیچگونه  نیز  بریتانیا  پارلمان  دوست«  بشر  و 
دریای  تبدیل  از  بعد  ندارد.  وجود  دردناک  اخالقی 
مانش  کانال  امروز  پناهندگان  گورستان  به  مدیترانه 
عالی  کمیساریای  می گیرد.  عهده  به  را  وظیفه  این 
بریتانیا  به دولت  قبال  متحد  ملل  پناهندگان سازمان 
هشدار داده بود که در صورت تصویب چنین قوانین 
برداشتن  بین المللی  قوانین  مغایر  و  ضدانسانی 
بررسی خواهد کرد  را  علیه کشور  قانونی  گام های 
بکن  را  خودت  کار  کشک،  یعنی  دیگر  سخن  به 
این  پرسش  نده.  راه  به دل  ما هراسی  اقدامات  از  و 
است که آیا این کمیساریای عالی سازمان ملل در 
مورد ایران، چین، روسیه، ونزوئال، کوبا و... نیز همین 
روش را دارد یا جنایات در یمن، افغانستان، فلسطین 

و... مجازند.
کشور   26  ،)Schengen( »شنگن«  معاهده  طبق 
اروپا حق کنترل مرزهای خود را ندارند و به سخنی 
قریب  که  مدت هاست  ولی  است.  باز  مرزها  دیگر 
پناهندگان به  به دو سوم آنها برای ممانعت از ورود 
دستور  در  مجدداً  را  مرزها  کنترل  قانون  کشورشان 
کار خود قرار داده و آن را هر 6 ماه یک بار تمدید 
می کنند. جهانیان فراموش نکرده اند که در تابستان 
در یک  مرزی  ماموران  اطریش  در شرق  سال 2015 
کامیون با 71 جسد سوری، عراقی و افغانِی پناهجو 
مواجه گشتند که در اثر کمبود اکسیژن جان باخته 
بودند. عالوه بر این دو نفر دیگر نیز در یک مینی 

بوس به همین طریق جان خود را از دست دادند. 
لهستان و اتحادیه اروپا، بالروس را متهم می کنند که 
به  را  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  آوارگان 

مهاجرت به اروپا تشویق کرده اند. 
اما به این واقعیات که این پناهجویان با تن دادن به 
مهاجرت، مرگ را به جان می خرند زیرا که زندگی 
وحشی  سرمایه داری  سال هاست  که  کشوری  در 
منابع  ساخته،  سکونت  قابل  غیر  را  آن  بین المللی 
اثر  را در  ندارشان  و  دار  را غارت کرده و  زیرزمینی 
جنگ خانمان برانداز نابود کرده است هرگز اشاره ای 
نمی کنند. آری علت به راه افتادن سیل مهاجرت را 
خانمان برانداز  و  سلطه جویانه  سیاست  در  باید 
افغانستان،  در  ناتو  و  اروپا  امپریالیست های  آمریکا، 
خاورمیانه و شمال آفریقا جستجو کرد نه در »صدور 

دعوتنامه از طرف کشور بالروس«! 
پناهجویان  و چه  سال 2015  درمانده  پناهجویان  چه 
امروز که در آستانۀ سرمای سخت زمستان شرق اروپا 
تن به مهاجرت می دهند و چه آنها که از قایق های 
مستعمل در کشور ترکیه یا در کشورهای آفریقائی 
به دریا پرتاب می شوند و یا در مینی بوس و کامیون 
مرگ را در آغوش می کشند جملگی قربانیان نظام 

سلطه و غارت و چپاول سرمایه داری جهانی اند. 
جهانیان تیراندازی پلیس یونان به پناهندگان جزیرۀ 

»موریا« را از یاد نبرده اند. 
از  گرچه  کرواسی،  نظیر  اروپائی  دول  برخی  حتی 
اتحادیه اروپا کمک مالی جهت رسیدگی به وضع 
با باتوم و  پناهندگان دریافت می کنند، پناه جویان را 

چماق از مرزهای خود می رانند. 
حامی  »سازمان  عامل  مدیر  »گونتربوکمارت« 
 - )Frontex( »فرنتکس« ،)Pro Asyl( »پناهجویان
آژانس محافظت از مرزهای اروپا - را متهم می کند 
که قوانین حقوق بشر را به طور سیستماتیک نقض 
از  را  پناهجویان  سازمان  این  نمونه  برای  می کند. 
مرجعشان  کشور  به  اروپا  خاکی  و  دریائی  مرزهای 
رجعت می دهد. این سازمان بسیاری از پناهندگان را 
که با قایق های مستعمل اقدام به مهاجرت کرده اند 
را آگاهانه به کام مرگ می فرستد. بطور مثال آقای 
»فرونتکس«  مرزبانان  که  است  معتقد  »بوکهارت« 
قایق های  همواره  یونان  مرزی  پلیس  همکاری  با 

مهاجرین را دوباره به سمت ترکیه می رانند. 
جزیرۀ  در  پناهندگان  وحشتناک  شرایط  بشریت 
در  و الی  در گل  است  ماه ها  که  یونان  »رلسبوس« 
اثر آتش سوزی جان  یا در  و  به سر می برند  چادر 
حقوق  »حامی  اروپای  و  می دادند  دست  از  را  خود 
بشر« فاتحانه ناظر بر آن صحنه های دهشتناک بود و 
دم بر نمی آورد را از یاد نبرده است. هنوز هزاران نفر 
انتظار سرنوشت  در  در آن جزیره  پناهندگان  این  از 
نامعلوم خود هستند و در گل و الی غوطه می خورند. 
بشریت از یاد نبرده است که همین یک ماه پیش در 
21/11/25 در اثر واژگونی قایق پناهجویان در کانال 
مانش بازهم 30 تن غرق شدند. یا در 2021/4/23 سه 
و  مدیترانه غرق شدند  در  پناهجویان  کشتی حامل 

172 نفر جان باختند. و ده ها مثال دیگر. 
فرانسه و  اروپائی  میان دو کشور  مانش  بحران در کانال 
انگلیس جنگ زرگری است که در اثر واژگونی کشتی 
پناهندگان علم شده است. گرچه دولت فرانسه با دریافت 
جلوی  که  است  شده  متعهد  انگلستان  دولت  از  کمک 
قایق های بادی حامل پناهندگان از طریق کانال مانش به 
فرانسه  در  اردوگاه هائی  آنها  برای  و  بگیرد  را  انگلستان 
ایجاد کند ولی در ماه گذشته مجادله میان این دو کشور 
باال گرفت زیرا که تعداد پناهجویانی که از طریق کانال 
فزونی  چشم گیری  طور  به  آمده اند  انگلستان  به  مانش 
یافته است. انگلستان فرانسه را متهم می کند که معاهده 
دو کشور را زیر پا نهاده است. از آنجا که دولت انگلستان 
می زند،  سرباز  پناهنده  پذیرش  از  ممکن  طریق  هر  به 
کشور  این  وارد  مانش  کانال  طریق  از  که  پناهجویانی 
می شوند را بدون رسیدگی به تقاضای پناهندگی شان، به 
طور غیرقانونی به کشور آلبانی می فرستد! همان روش ضد 
انسانی که استرالیا سال هاست با بی شرمی تمام در مورد 
پناهندگان اعمال می کند. استرالیا در گذشته پناهجویان را 
به گینۀنو می فرستاد و امروز به جزیرۀ »نائور« در اقیانوس 
آرام، جزیرۀ کوچکی که پناه جویان در شاق ترین شرایط 
زندگی می کنند زیرا که از هرگونه امکانات یک زندگی 
روانی  و  روحی  بیماری های  دچار  و  محرومند  اجتماعی 
انگلستان  دولت  اکنون  می فرستد.  می شوند،  جسمی  و 
به  را  آنها  و  می دهد  انجام  پناهندگان  با  را  رفتار  همان 
کشور آلبانی، این فقیرترین کشور اروپائی منتقل می کند. 
آلبانی میزبان فرقه رجوی نیز می باشد که مبتکر دادگاه 

جنایتکاری...ادامه در صفحه 4 

امپریالیسم آمریکا تروریست، متجاوز، تشنج آفرین، ناقض حقوق اساسی انسان ها  و دشمن شماره یک بشریت است.
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به نام حمید نوری در سوئد است ولی در مورد این 
نقض آشکار حقوق بشر در بیخ گوشش خفقان 

گرفته است. از مزدور چه توقعی می توان داشت.
پناهندگانی  کل  تعداد  که  است  یادآوری  به  الزم 
که طی چند ماه گذشته وارد انگلستان شده اند به 
با  این رقم در مقایسه  نفر هم نمی رسد و  3 هزار 
به  افغانی که طی همین مدت  پناهنده  ده ها هزار 
یا  و  می کشد  تحریم حداکثری زجر  از  که  ایران 

پاکستان پناه برده اند بسیار ناچیز است. 
استعمار پیر انگلیس در نظر دارد که قانون حقوق 
بشر اروپا را »اصالح« کند تا از این طریق هم جلوی 
هم  و  بگیرد  را  کشور  این  به  پناهجویان  ورود 

پناهجویان حاضر را آسان تر اخراج کند. 
دولت انگلستان قانون کنوانسیون اروپا که در سال 
غیرقانونی  ورود  عامل  را  رسید  تصویب  به   1998
آنان  دادن  پناهندگی  تقاضای  و  پناهجویان 
عرصه  روزبروز  کشور  این  ترتیب  این  به  می داند. 
و  پارلمان  هم  می کند.  تنگ تر  پناهجویان  بر  را 
هم مجلس عوام این کشور قانون »تشدید قوانین 
که  پناهجویانی  مورد  در  خصوصاً  پناهندگی« 
کردند.  تصویب  را  می شوند  وارد  مانش  کانال  از 
غرق شدن قایق پناهندگان در کانال مانش، که در 
باال به آن اشاره رفت، در مقابل چشمان تماشاگر 
منجر  که  فرانسوی  و  انگلیسی  منفعل  نیروهای 
به کشته شدن 27 تن )از جمله 3 کودک و یک 
ضدبشری  درس  گردید،  پناهجویان  از  باردار(  زن 
به  بشر  حقوق  دروغین  حامیان  که  است  دیگری 
پناهجویان را  جهانیان می دهند. اجساد غرق شدۀ 
فرانسه  در  »کاله«  نزدیک  آبهای  در  ماهی گیران 
یافتند. هیچکدام از این مدعیان حمایت از حقوق 
بی پناهان  این  از حقوق  استکهلم  و  لندن  بشر در 
حمایت نمی کنند و سکوی خطابه و تبلیغات در 
خونسردانه  نظارت  آیا  نمی دهند.  قرار  اختیارشان 
علیه  جنایت  پناهندگان  کشتار  بر  حسابگرانه  و 

بشریت نیست؟ 
تنها اقدام »بشر دوستانه« مشترکی که اروپا در رابطه 
این بود که »فرونتکس« را  انجام داد  این فاجعه  با 
موظف کرد که یک هواپیما برفراز کانال مانش به 
پرواز در آورد تا با کنترل مسیر از ورود پناهندگان 

به اروپا جلوگیری کند!!!
از  هم  دنیا  ثروتمند  کشور  سومین  این  آلمان، 

پذیرش پناهندگان مرز لهستان امتناع می ورزد. 
چندی پیش سازمان عفو بین الملل رسماً از دولت 
لهستان خواست تا قوانین »وضعیت اضطراری« مرز 
شرقی خود را لغو کند و نیازهای انسانی فوری و 
لهستان  دولت  اما  سازد.  مرتفع  را  پناهندگان  مبرم 
دقیقاً عکس آن عمل می کند و به ساختن دیوار 
دیوار  از  بلندتر  که  می ورزد  اقدام  کیلومتری   100
کند.  جدا  بشریت  از  را  اروپا  غرب  تا  است  برلن 
از  آلمان  کشور  وزیر  »زِهوفر«  آقای  میان  این  در 
ساختن دیوار مرزی در شرق لهستان پشتیبانی کرد 
از  لهستان در جهت جلوگیری  اقدامات کشور  و 
ورود پناهندگان را قابل درک و »مشروع« خواند و 

آن را ستود!!؟
امدادگر  نیروهای  به  ارسال کمک  به عوض  اروپا 

آنها  استقبال  به  سرباز  هزار  ده  پناهجویان  برای 
مرز  در  مسلح  فاشیست های  اکنون  هم  فرستاد. 
لهستان و آلمان رژه می روند تا از ورود پناهجویان 

به لهستان و آلمان جلوگیرند. 
با 9 کشور همسایه  آلمان کنترل مرزهای خود را 
به مسافت 3700 کیلومتر به شدت ادامه می دهد. 

باواریای آلمان  ایالت  »یوآخیم هرمان« وزیر داخله 
متخلفین  دستگیری  به  اشاره  با  تمام  بی شرمی  با 
سال  در  اسلحه  قاچاقچی  و  مخدر  مواد  فروشندۀ 
تبهکاران  است  »بهتر  گفت:  آلمان  در  گذشته 
هزاران  او  ترتیب  این  به  متوقف کرد«!!  مرز  در  را 
پناهجوی افغانی، عراقی، سوری، ایرانی و آفریقائی 
را بی پروا با یک چوب رانده و همه آنها را تبهکار 
کلیه  بیشتر  چه  هر  کنترل  خواستار  و  خوانده 
مرزهای کشور آلمان بویژه با فرانسه و لهستان شد. 
به  به زور  را  پناهجویان  از  در حال حاضر بخشی 
کشورشان باز می گردانند و بخشی هنوز در مقابل 
باطالقی  جنگل های  در  و  کرده  مقاومت  پلیس 
بالروس، ماه ها و هفته هاست که با لباس های ژنده 
مراقبت های  بدون سرپناه، غذا و  در سرما و برف 

پزشکی شام را به صبح می رسانند. 
فاجعه انسانی در مرز اتحادیه اروپا در حال تکوین 
اقدامات  از  بشر  حقوق  حامی  آلمان  ولی  است. 

ضد انسانی لهستان حمایت می کند. 
تبلیغاتی  این در حالی است که کلیه کانال های 
سند  هیچگونه  ارائه  بدون  آلمان  مطبوعات  و 
به  که  می کند  متهم  را  بالروس  دولت  مدرکی  و 
خاطر تالفی اعمال تحریم های اتحادیۀ اروپا اقدام 
به ارسال پناهندگان به اروپا کرده است. اما آنها به 
هیچ وجه اشاره ای به این واقعیات ندارند که: اوال 
همین تحریم ها باعث ضعف اقتصادی بالروس و 
در نتیجه عدم امکان اسکان و نگهداری پناهندگان 
گشته است در ثانی کل اروپا از ورود پناهندگان به 

صورت وحشیانه ای جلوگیری می کند. 
تلویزیون  مخبر  سئوال  به  پاسخ  در  »لوکاشنکو« 
شما  آمریکا  و  »اروپا  اینکه  بر  مبنی  سی  بی  بی 
پناهجویان در مرز  بحران  بوجود آوردن  را مسئول 
بالروس و لهستان می دانند« گفت: »هزاران پناهجو 
از طریق مقدونیه )و سایر مناطق بالکان( به بالروس 
آمده و قصد پناه جستن در غرب اروپا، بویژه آلمان 

را دارند« و سپس آشکارا می افزاید: 
»اگر اروپا مایل است ما پناهجویان را بازگردانیم باید 
بار مسیر  پناه جویان این  بپردازد. زیرا  هزینۀ آن را 
بالروس را برای پناهنده شدن به غرب اروپا انتخاب 
کرده اند. ما در سال گذشته و امسال مخارج زیادی 
اعمال  با  اروپا  اما  متحمل شده ایم.  مهاجران  برای 
است.  کرده  مشکل تر  را  وضع  جدید  تحریم های 
منابع الزم را برای مهاجران قطع کرده اند. ما اعالم 
کردیم که قادر به تامین مخارج پذیرش مهاجران 
نیستیم زیرا هزینه آن را نداریم. به همین دلیل آنها 
نمی خواهند  پناهندگان  متوقف کردیم.  مرز  را در 
در کشور ما بمانند، بلکه می خواهند به کشورهای 

غرب اروپا بروند. 
و  نکردم  دعوت  را  آنها  من  می کنم  تکرار  من 
تمایل هم ندارم که از طریق بالروس به غرب اروپا 

بروند«. 

علت اصلی حملۀ اروپا به بالروس را باید در مقاصد 
امپریالیستی غرب که چشم طمع  توسعه طلبانه و 
جستجو  است  دوخته  ناتو  به  بالروس  الحاق  به 
کرد. انقالب مخملی ای که به ِگرد خانم »سوتالنا 
با پشتیبانی همه جانبه غرب قرار  تیخانوفسکایا« 
است انجام شود، به اضافه تحریم ها و نیز تبلیغات 
و جنجال های اخیر بر سرمسئله پناهندگان را علیه 
می توان  تنها  آمریکا  و  اروپا  جانب  از  کشور  این 
در این رابطه توضیح داد. وااِّل کار بالروس قانونی 
آمده اند  کشور  این  به  که  پناهندگانی  زیرا  است. 
اروپا،  به  مایلند  و  نداشته  را  آنجا  در  اقامت  قصد 
بویژه به آلمان عزیمت کنند. بالروس هم ممانعتی 
روی  به  را  مرزی  راه  و  نیآورده  به وجود  آنها  برای 
به  که  اروپاست  اتحادیه  این  است.  گشوده  آنها 
صورت غیرقانونی و وحشیانه مانع ورود پناهجویان 

به لهستان و به طریق اولی به آلمان می شود. 
»بیلد  روزنامۀ  به گزارش  آلمان  دولت  اکنون  هم 
از  جلوگیری  برای  حمایتی  تیم   800 سایتونگ« 
ورود پناهندگان از مرز شرقی به محل اعزام داشته 
که  بود  گفته  آلمان  کشور  وزیر  »زِهوفر«  است. 
ارسال  منطقه  این  به  بیشتری  نیروی  است  حاضر 
مرزهای  شدید  کنترل  پیشنهاد  حتی  او  کند. 
نظامی  نیروهای  شرکت  با  را  بالروس  لهستان- 
آلمان در آن کشور داده است، فعاًل وزارت خارجه 
»قوانین اضطراری  اروپا  اجازۀ کمیسیون  با  آلمان، 

کنترل مرزها« را تمدید کرده است. 
زنان، کودکان و مردان بی پناه که آوارگی و مصیبت 
کنونی به آنها تحمیل شده است اکنون در چنگال 
بی رحم سرمایه داری اروپا گرفتار آمده اند و با مرگ 

دست بگریبانند. 
لهستانی های مترقی و انساندوست نگران وضعیت 
حق  از  دفاع  و  کمک  به  و  هستند  مهاجران 

پناهجویان در مرز شرقی کشورشان برخاسته اند. 
گرانسیا«  »گرویا  گروه  عضو  »جیکوب«  آقای 
اتفاقی  نیستیم چه  »ما مطمئن   : اظهار داشت که 
اینست  واقعیت  اما  افتاد.  خواهد  پناهجویان  برای 
کنوانسیون  به  مربوط  قوانین  لهستان  دولت  که 
علیرغم  را  پناهجویان  و  است  کرده  نقض  را  ژنو 
باز  بالروس  به  پناهندگی  کتبی  درخواست  ارائه 

می گرداند«. 
باید بشریت »متمدن« به این سئوال جواب دهد که 
 90 سیل  افتادن  راه  به  باعث  یا کسانی  چه کس 
میلیونی پناهندگان در جهان شده اند؟ چه کس یا 
میانه، آفریقا و آمریکای  افغانستان، خاور  کسانی 
از  امکان زندگی را  انداخته و  این روز  به  التین را 
مردم جهان با تجاوز و تحریم و دخالت در امورد 
داخلی آنها سلب کرده اند؟ کدام یک از قدرت های 
جهانی بحران های اقتصادی که محصول سلطه و 
محلی  حکومت های  با  تبانی  در  آنها  زورگوئی 
می باشد  ملی  ثروت های  چپاول  و  غارت  جهت 
همیشه  از  تنگتر  برمردم  را  عرصه  و  آفریده  را 
می چرخد  پاشنه  این  بر  در  که  مادام  ساخته اند؟ 
نه تنها سیل پناهندگان قطع نخواهد گشت، بلکه 
افزایش نیز خواهد یافت. جهان بدون پناهنده که 
جهانی انسانی خواهد بود، جهانی بدون استثمار، 

استعمار و سرمایه داری است.*

با تسلط رویزیونیسم در حزب طبقه کارگر ، ماهیت پرولتری حزب تغییر می کند 
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و شرم نمائید. بیچاره حقوق بشر که چه توهین هائی 
به جنایات  اقدام  برای  ابزاری  و  بر خود روا می دارد  را 

جنگی در عرصه کره خاکی شده است.
حزب ما بارها بیان کرده است که دادگاه کیفری جهانی 
در الهه یک ابزار استعماری و حربه ای برای دخالت در 
امور داخلی کشورها بوده و هست. این دادگاه »مجرمان« 
روز  سیاسی  مصلحت  و  گزینشی  صورت  به  را  خود 
برمی گزیند و به همین جهت مورد نقد همه نیروهای 
ممالک  از  پاره ای  است.  جهان  سراسر  در  دموکرات 
که  کردند  بیان  و  شده  خارج  دادگاه  این  از  آفریقائی 
که  افریقائی  رهبران  برای سرکوب  فقط  را  دادگاه  این 
آمریکا  دولت  کرده اند.  برپا  نمی رقصند  اروپا  ساز  به 
نیز این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و بارها آن را 
اعالم کرده است. این تناقضات به آن انجامید که دول 
امپریالیستی اروپا تالش کردند هر کدام برای خویش 
کشورها  سایر  داخلی  امور  در  دخالت  برای  دادگاهی 
پا  زیر  به  را  ممالک  این  حاکمیت  حق  و  کرده  برپا 
برای  را  خود  کنگره  مصوبات  آمریکا  اگر  بگذارند. 
همه کشورهای جهان الزم االجراء می دانند و استقالل 
حقوقی آنها را به رسمیت نمی شناسد، این دادگاه های 
قضائی  اقتدار  حیطه  نیز  کوچک تر  امپریالیست های 
را  خود  و  دانسته  استقالل  فاقد  را  جهان  ممالک 
نموده اند. توگوئی  جایگزین قوه قضائیه همه ممالک 
مردم جهان  به خون  آرنج  تا  این کسانی که دستشان 
افغانستان  سوریه،  لبنان،  لیبی،  عراق،  ایران،  جمله،  از 
فلسطین و یمن آلوده است، مشروعیت دارند در مورد 
کنند.  نظر  اظهار  کشورها  این  در  بشر  حقوق  نقض 
بی اختیار  را  انسان  بشر«  »مدافعان حقوق  این  ریاکاری 
رطب  منع  خورده  »رطب  معروف  ضرب المثل  یاد  به 
عده ای  که  است  روشن  امروز  می اندازد.  کند«  چون 
خود فریب،  حتی  و  فریب خورده  بعضا  و  خوش خیال 
صهیونیستی  امپریالیستی  تبلیغاتی  کارزار  شبکه  در 
گیر افتاده و راه فرار ندارند. حال به داستان پیگرد یک 
مامور امنیتی سوریه در آلمان برگردیم تا بتوانیم ماهیت 
رابطه سیاست خارجی راهبردی ایران در منطقه، پرونده 

برجام، رابطه سوریه با ایران و... را بهتر برمال کنیم.
سال  آغاز  در   )DW( وله«  »دویچه  آلمانی  خبرگزاری 
گذشته مورخ 2021/02/24اعالم کرد یک دادگاه آلمان 
اطالعاتی  مامور  یک   )Koblenz( »کوبلنتس«  شهر  در 
سوریه  مردم  سرکوب  در  که  را  راسالن(  )انور  سوریه 
شرکت داشته است به جرم مشارکت در جنایات علیه 
بشریت به چهار سال و نیم حبس محکوم کرد. گویا 
اعتراضات  سرکوب  در  سوریه  امنیتی  سرهنگ  این 
استقالل  نابودی  برای  که   2011 سال  در  اسالمیست ها 
بودند،  شده  مسلح  بودند،  ریخته  خیابان ها  به  سوریه 
تک تیرانداز داشتند و مردم سوریه آنها را خفه کردند، 
شرکت داشته است. جالب این است که این سرهنگ 
تمامیت  به  داعش  تجاوزات  جریان  در  سوریه  امنیتی 
اردن  به  از سوریه گریخته  ارضی سوریه در سال 2012 
می رود و خود را کامال در اختیار سازمان امنیت اردن 

می گذارد. 
وی دو سال نقش برجسته ای در همکاری  با اپوزیسیون 
استانبول  به  هم  دلیل  همین  به  و  می کند  ایفا  سوریه 
هیئتی  از  به عنوان عضوی  سفر کرد و در سال 2014 
متحد  ملل  سازمان  مذاکرات  در  سوریه  اپوزیسیون  از 

تاریخ  حال  است.  کرده  شرکت  ژنو  در  سوریه  برای 
مصرفش به پایان رسیده است و با یک صحنه سازی، 
چند اتباع سوری »انقالبی« که از اپوزیسیون هستند این 
شکنجه گر را در خیابانی در برلن در هنگام خرید مواد 
غذائی شناسائی می کنند و سابقه جنایتش را در اختیار 
مقامات »بی خبر« قضائی آلمان قرار داده و رسانه های 
گروهی سانسور شده آلمان این افسانه را به خورد مردم 

می دهند.
را  خود  پناهندگی  درخواست  با   2014 تابستان  در  وی 
اسد  بشار  مخالفان  می کند.  آلمانی  مقامات  تسلیم 
با استفاده از اطالعات وی در  در میان داعش و غرب 
امور داخلی سوریه دخالت خرابکارانه می کنند و برای 
می نمایند. وی  فعالیت  اسد  بشار  سرنگونی حکومت 
تمام اطالعات امنیتی سوریه را در اختیار غربی ها قرار 
زندانیان  و شکنجه  مورد  این  در  نقش خود  به  و  داده 
است.  کرده  اشاره  زندان ها  در  آنها  به  فشار  اعمال  و 
دولت آلمان کوچک ترین ناراحتی نسبت به انجام این 
جنایات نداشته، وی را تحت تعقیب قضائی قرار نداده 
و بر جنایات وی سرپوش گذارده است به این امید که 
اوضاع برمی گردد و آنها می توانند این سرهنگ امنیتی 
آورند.  برسرکار  سوریه  در  خودشان  عامل  عنوان  به  را 
ولی گردش حوادث طور دیگری رقم خورد. سیاست 
ایران،  ناتو به همت  با یاری غربی ها و  پیروزی داعش 
در  و  روبرو شد  مفتضحانه  با شکست  روسیه  و  لبنان 
در  را  سرهنگ  این  سوری«  »عده ای  گویا  که  زمانی 
در  وی  کرده اند،  شکایت  وی  از  و  شناخته  خیابان ها 
و  داعش  شکست  از  بعد  سال  چند  یعنی   2019 سال 
غرب در سوریه، در کشور پناهنده پذیر آلمان دستگیر 
می شود و به جرم جنایاتی که مرتکب شده است  در 

سال 2020 در مقابل دادگاه قرار می گیرد.
که  است  بوده  شهودی  گفتار  اساس  بر  دادگاه  حکم 
درون  از  تصاویری  و  دیده اند  شکنجه  شده اند  مدعی 
به  هستند  سیاسی  زندانیان  شکنجه  گواه  که  زندان 
از  امنیتی سوریه  ارائه شده است. گویا ماموران  دادگاه 
این شکنجه ها تصاویر رنگی می گرفتند و آنها را برای 
شرکت در دادگاه جهانی و برای اینکه سند جنایاتشان 
حال  و  می کرده اند  بایگانی  بیفتد،  مخالفان  دست  به 
گرفته  قرار  آلمان  دادگاه  دست  در  تصاویر  این  همه 

است. جل الخالق!
سفارت  از  ویزا  دریافت  با  رسالن  انور   2014 سال  در 
آلمان در اردن به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت 
»اشپیگل«  نامه  هفته  همانطور که  آلمان،  در  می کند. 
)Spiegel( در آوریل 2020 گزارش داد، او تمام اطالعات 
خود را به تفصیل در مورد سرویس های مخفی سوریه 
در اختیار سازمان اطالعات و امنیت آلمان قرار می دهد 
آلمان  خارجه  وزارت  از  خدمات(  این  واسطه  )به  و 
در  مشاهده  قابل  و  فعال  »نقش  بر  مبنی  تائیدیه ای 

اپوزیسیون سوریه« دریافت می کند.
 )Junge Welt( »یونگه ولت«  نشریه چپ گرای 
به قلم »نیک براونز« )Nick Brauns( مقاله ای به 
مضمون زیر منتشر کرده که ما مستخرجی از 
آن را با ترجمه سیما برای آگاهی خوانندگان 

بازکو می کنیم:
که  »تهدیداتی«  دلیل  به  ظاهرا   2015 سال  در  »راسالن 
توسط حامیان دولت سوریه علیه وی صورت گرفته به 
پلیس برلین شکایت می برد. اما از آنجا که وی آشکارا 

اعتراف  در سوریه  امنیتی مخفی خود  فعالیت های  به 
دادستانی  دفتر  به  طریقی،  از  اطالعات  این  بود،  کرده 
دادرسی  سپس  و  می رسد  کارلسروهه  شهر  در  فدرال 
داوطلبانه کرده  اظهاراتی که خودش  دلیل  به  او  علیه 
در  اشپیگل  نامه  هفته  گزارشگران  می شود.  آغاز  بود 
با »ایاد الف«، مامور اطالعاتی سابق که در  سال 2013 
نیم زندان محکوم  فوریه سال گذشته به چهار سال و 
داد:  توضیح   ... بودند، وی  اردن مالقات کرده  در  شد 
»انور رسالن هرگز ردیابی نشد، هیچ کس او را متهم 
و  شد  محاسباتی  اشتباه  یک  دچار  او  اما  بود،  نکرده 
و  امنیتی  مامور  از  جایگاهش  تغییر  که  پنداشت 
قبلی اش  جنایات  می تواند  مخالفان  صف  به  پیوستن 
نمایندگان  انجمن قضات آلمان و   ... را خنثی کند.«. 
دیده بان  و  بین الملل  عفو  بشر  حقوق  سازمان های 
راسالن  علیه  نشده  نهایی  هنوز  حکم  بشر،  حقوق 
ستایش  »تاریخی«  و  مهم«  »سیگنال  یک  عنوان  به  را 
وزیر   )Marco Buschmann( بوشمان«  »مارکو  کردند. 
داد  توضیح  آلمان(  لیبرال  )حزب  فدرال  دادگستری 
که این حکم روشن می کند که جنایات علیه بشریت 
این  کجا  نیست  »مهم  بمانند:  مجازات  بدون  نباید 
چه کسی  که  نیست  مهم  شوند،  مرتکب  را  جنایات 
بزرگ  اعتقاد  یک  این   - است  شده  مرتکب  را  آنها 
بنیان  بر آن  بین المللی  و قدرتمندی است که حقوق 

نهاده شده است.« )تکیه از توفان(
 2002 سال  در  که  جهانی  صالحیت  اصل  اساس  بر 
االجرا  الزم  بین المللی  کیفری  قانون  با  آلمان  در 
نسل کشی،  مانند  جرایمی  می تواند  کشوری  هر  شد، 
جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بدون توجه 
مکانی  چه  در  و  زمانی  چه  در  کسی،  چه  اینکه  به 
)یک  دهد.  قرار  قانونی  پیگرد  تحت  را  مرتکب شده 
شعارهای  این  بودن  توخالی  ادعاها،  این  به  ساده  نگاه 
همکاران  حالیکه  در  می دهد.  نشان  را  آلمان  دولت 
صربستان  روسیه،  سوریه،  از  غرب  مخالف  دولت های 
در آلمان دستگیر و محاکمه می شوند یا سر از دادگاه 
الهه در می آورند، جنایتکارانی مانند جورج بوش پدر 
گوانتانامو  زندانبانان  چینی،  دیک  رامسفلد،  پسر،  و 
در  اوچکا  تروریست  ارتش  فرماندهان  ابوغریب،  و 
فاشیست های  تروریست های کرواتی،  بوسنی،  کوزوو، 
اوکراینی، تروریست های حاکم بر ترکیه در حال رفت 
و آمدند، جوایز حقوق بشری دریافت می کنند و یا در 

حال شرکت در مراسم و مجالس در آلمان اند و ...
سوریه  دولت  سابق  مقامات  علیه  دادرسی  مثال  برای 
اسالمی  دولت  نظامی  شبه  عضو  یک  محکومیت  و 
سیاست  با  نوامبر  ماه  در  نسل کشی  جرم  به  »داعش« 
خارجی آلمان مطابقت دارد. )از دید سیاست خارجی 
آلمان تحریر الشام، کاله سفید ها و یا دیگر شعبه های 
مبارزان  زمره ی  در  القاعده  تروریست  و  آدمخوار 
بلکه  این کشور پرسه می زنند،  تنها در  نه  آزادی اند و 
در  اما  برخوردارند.(  نیز  سیاسی  و  ملی  حمایت  از 
مقابل شکایتی که در سال 2016 توسط اعضای گروه 
پارلمانی حزب چپ آلمان، وکال و فعاالن حقوق بشر 
علیه رجب طیب اردوغان، رئیس دولت ترکیه، چندین 
و  دلیل جنایات جنگی  به  ترکیه  نظامی  افسر  و  وزیر 
جنایت علیه بشریت در جریان محاصره شهر کردنشین 
با مخالفت  ثبت شد  ترکیه  »سیزره« در جنوب شرقی 

قوه قضاییه آلمان...ادامه در صفحه 6 

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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دادگاه های امپریالیستی...دنباله از صفحه 5
پیگیری نشد.«

خود  که  فدرال  آلمان  دولت  می کنیم  اضافه  ما  و 
نازی های  همان  از  متشکل  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
با کمونیسم  مبارزه  برای  یاری آمریکائی ها  با  سابقه دار 
بر سر کار آمد، هر گز حاضر نشد نازی های درشت که 
جنایت جنگی مرتکب شده و در دولت آلمان شرکت 
جمهور  رئیس  لوبکه  هاینریش  آقایان  نظیر  داشتند، 
آلمان،  صدراعظم  کیزینگر  گئورگ  کورت  آلمان، 
نازی ها که  نظام  در  دادگستری  قاضی  فیلبینگر  هانس 
ورتمبرگ  بادن  ایالت  وزیر  نخست  خونین  دستان  با 
جنایت  جرم  به  را  دیگر  نمونه  صدها  و  شد  آلمان  در 
علیه بشریت محاکمه کند. زیرا قانون 2002 را در آلمان 
زمانی تصویب کردند که همه این نازی ها مرده بودند و 
خزانه  از  را  خود  بازنشستگی  حقوق  مرگشان  لحظه  تا 
مردم دریافت کرده و از تمام حقوق شهروندی در آلمان 
بهره مند گردیدند. باید با حنجره پاره یک صدا فریاد زد: 

زنده باد حقوق بشر!!؟؟

محاکمه  البته  آلمان.  در  »عادالنه«  دادگاه  به  برگردیم 
است،  نمایشی  آلمان  در  سوری  سرکوبگر  افراد  این 
پروند ه سازی برای زمانی است که بخواهند از آقای بشار 
و  پوزه داعش  و  دفاع کرده  استقالل سوریه  از  اسد که 
غرب را به خاک مالیده است، با برپا کردن دادگاه های 
نمایشی و تبلیغاتی انتقام بگیرند. این دادگاه ها باید پرده 
با دستگاه جنایتکار  اروپا و ترکیه  بر همکاری  استتاری 

داعش بکشد و این جنایات هولناک را تبرئه کند.
دادستانی آلمان برای طرح این پرونده در آلمان به اصل 
جرایم  به  رسیدگی  برای  محاکم  جهانی«  »صالحیت 
بر  منطبق  ظاهراً  صادره  حکم  می کند.  استناد  جدی 
اساسنامه دادگاه خودساخته جزائی بین المللی است. بر 
اساس اصل »صالحیت قضایی جهانی«، اتهام نسل کشی 
و جنایت علیه بشریت، در شمار جرایمی قرار دارند که 
پیگیری حقوقی آن ها را صرف نظر از محل ارتکاب و 
ملیت فرد متهم در سطح بین المللی ممکن می سازد. ما 

نشان خواهیم داد که این ادعا حرف مفت است.
مواردی  جمله  از  نیز  سوئد  در  نوری  حمید  محاکمه 
است که بر اساس چنین صالحیتی در گستره حقوقی 

بین المللی انجام می گیرد.
صدور احکام زندان برای »ایاد ا.« و یا  »انور رسالن« راه 
را برای محاکمه ناقضان حقوق بشر کشورهایی همچون 
عراق، سوریه، لبنان، یمن، لیبی و ایران در خاک آلمان 

هموار می کند.
تاریخ را فراموش نکنیم، همین اتحادیه ی اروپاِی مدافِع 
ساختگی  دولت  برای  را  مجزائی  دادگاه  بشر«،  »حقوق 
»کوزوو« تشکیل داد که چندی قبل نیز فهرست اتهامات 
دادگاه علیه آقای هاشم تحاچی، رئیس جمهور و چند 
نفر دیگر از یاران وی را به علت ارتکاب جنایت علیه 
آزادی بخش  »ارتش  در  وی  رهبری  زمان  در  بشریت 
کوزوو« به خاطر قتل عام صرب ها، منتشر کرد. این دادگاه 
 Madeleine( »با پا در میانی خانم »مادلین آلبرایت
اعمال  و  آمریکا  وقت  خارجه  امور  وزیر   )Albright
فشار به دادستان دادگاه الهه خانم »کارال دل پونته« هرگز 
به نتیجه نرسید. معلوم شد برخی جنایات ضدبشری اگر 

تامین کننده منافع امپریالیسم باشند مجازند.
و  تفحص  و  تحقیق  برای  الهه  در  هم  خاصی  دادگاه 

صدور حکم درباره ی ترور رفیق حریری، نخست وزیر 
لبنان، و 21 نفر دیگر بر اثر بمب گذاری در سال 2005، 
آنهم با مامور تحقیق آلمانی، تشکیل شد که حکمش 

بر علیه دولت سوریه و حزبهللا لبنان صادر شد. 
جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  سلطنت  پایانی  دوران  در 
دیوان  به  شدیدی  حمله ی  وی   ،  2021 سال  در  آمریکا 
مخالفت  موضع  و  داد  انجام  الهه  بین المللی  کیفری 
دادگاه های  تنها  آمریکا  زیرا  نمود  اعالم  را  آمریکا 
سایر  قضائیه  قوه  برای  تکلیف  تعیین  برای  را  خود 
اروپائیان  ساختگی  دادگاه  نه  و  می داند  معتبر  ممالک 
این  هستند.  خویش  استعماری  سلطه  فکر  در  که  را 
موضع گیری طبیعتا با واکنش منفِی هواداران این دادگاه 
این دادگاه  اروپائی هستند، روبرو شد.  استعمارگران  که 
سرگرم انتخاب یک دادستان جدید شده بود، و قرار آن 
خود  کارائِی  افزایش  منظور  به   2021 سال  پایان  تا  بود 

عملکردش را بررسی کند.
در همین حال، در غیاب دادگاه خاصی درباره ی سوریه، 
اسکاندیناوی  و کشورهای  هلند  آلمان،  در  دادگاه هائی 
با استناد به اصل »حوزه ی قضائِی جهانی« به تحقیق و 
تفحص درباره ی جنایت های جنگی در کشورهای مورد 

نظرشان در جریان است.
یکی   )Michael David Ratner( راتنر«  »مایکل 
اساسی   حقوق  مرکز  سازمان  عالی رتبه  مسئوالن  از 
 )Center for( Constitutional Rights- CCR
در آمریکا، فعال مدنی، حقوق دان، استاد دانشگاه، بعد از 
تجاوز به عراق با صحنه سازی و دروغ گوئی تالش کرد 
به  را  رامسفلد  دونالد  و  چینی  دیک  بوش،  واکر  جرج 
جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه جهانی بکشاند، ولی 
موفق نشد. وی اظهار داشت: » من تقریبا مطمئن هستم 
نمی توانند  دفاعی  از خود  رامسفلد  و  بوش، چینی  که 
آمریکا  در  افراد  این  برای  که  پرونده ای  باشند.  داشته 
به جایی  آنجا  است صراحتا می گویم که در  باز شده 
نخواهد رسید. چرا که دموکراسی همراه با فساد دولت 
بود که  به همین دلیل  بارها تجربه کرده ایم.  آمریکا را 
ما در اروپا - آلمان - پرونده ای را بر علیه این مجرمین 
باز کردیم و مطمئنا پیگیر نیز خواهیم بود«. وی افزود: 
»چینی« خود به ما ثابت کرد که بایستی مجازات شود. 
نفر  نکشاند  محاکمه  میز  پای  به  را  افراد  این  دنیا  اگر 
بعدی نیز در ماه ها و سال های آینده ظهور پیدا می کند. 
آقای »چینی« آنقدر وقاحت به خرج داده است که در 
باز هم شکنجه  آید  پیش  »اگر  است:  اظهاراتش گفته 
پسر  بوش  جرج  که  است  روشن  امروز  کرد«.  خواهیم 
شخصا دستور استفاده از فشار در بازجوئی از متهمان را 
داده بود. سازمان »دیده بان حقوق بشر« از باراک اوباما، 
رئیس جمهور ایاالت متحده، درخواست کرد که دستور 
تحقیق جنائی درباره جورج بوش و همکاران بلندپایه ی 
 ،)Kenneth Roth( راث«  »کنت  کند.  صادر  را  او 
مدیر اجرایی این سازمان مدافع حقوق بشر در نامه خود 
از دیک  بازپرسی  »برای  نوشته است:  به رئیس جمهور 
رامسفلد،  دونالد  جمهور،  رئیس  پیشین  معاون  چینی، 
پیشین سازمان  پیشین و جورج تنت، رئیس  وزیر دفاع 

سیا، دالیل کافی وجود دارد.««.
سازمان »دیده بان حقوق بشر« در گزارشی 107 صفحه ای، 
افراد یادشده را به خاطر بدرفتاری با زندانیان و شکنجه 
شناخته  مجرم  گوانتانامو  بکرام،  غریب،  ابو  در  آنها 
از  آنها  شده اند.  جنگی  جنایات  ارتکاب  به  متهم  که 

رامسفلد  آقای  ورود  محض  به  خواستند  آلمان  دولت 
امنیتی  کنفرانس  در  شرکت  برای  مونیخ  فردودگاه  به 
مونیخ وی را توقیف کنند. این مرکز در توضیح اینکه 
مطرح  آلمان  دادستانی  دفتر  در  را  خود  شکایت  چرا 
به  تمایلی  هیچ  آمریکا  دولت  کرد  اعالم  است،  کرده 
نشان  مطرح شده  اتهامات  زمینه  در  مستقل  تحقیقات 
رسیدگی  دادگاه  به  پیوستن  از  نیز  تاکنون  و  نمی دهد 
به جنایات بین المللی خودداری کرده است و هیچیک 
اروپا  در  ضدبشری  جنایات  به  رسیدگی  دادگاه های  از 
حاضر نیز نیستند این جنایتکاران را تحت تعقیب قرار 

دهند.
البته پس از آنکه جامعه دادستانی آلمان در سال 2007 
شکایت های  دلیل  به  را  رامسفلد  دونالد  کردند  اعالم 
فعاالن حقوق بشر تحت تعقیب قرار نمی دهند، ایشان 

تصمیم گرفت در کنفرانس مونیخ شرکت کند. 
سوئد  دادگاه  از  هم  که  تسایتونگ  زوددویچه  نشریه 
مورد  در  کوبلنتس،  دادگاه  از  هم  و  برخاسته  دفاع  به 
امنیتی سوریه،  مامور  جنایات یک  پرونده  به  رسیدگی 
و  جانبدارانه  شیوه  و  دادگاه ها  این  ماهیت  مورد  در 
علیه  بر جنایات  از جمله چشم پوشی  و  آنها  گزینشی 
این  به حرف آمده و  اسرائیل  بشریت توسط آمریکا و 
اقدام مشمئز کننده را که دیگر قابل انکار نیست مورد 

تائید قرار داده و اعتراف کرده است:
»ورود دولت آلمان به این امر بهیچوجه اساسا خالی از 
منافع سیاسی نیست این را از آنجا می شود فهمید که 
ببینیم چه کشورهائی در این ماجرا پای کاوشگران را به 
شکنجه  زیرزمین های  نمونه  عنوان  به  نمی کشند.  میان 
سازمان های  آن  مورد  در  ال سیسی که  مصر  دیکتاتور 
دارند،  تعریف  برای  فراوانی  داستان های  بشر  حقوق 
در  کردن  شکنجه  همچنین  نیستند.  بحث  موضوع 
در  یا  و  میانه  خاور  در  اسراء آمریکا  بازداشتگاه های 
گوانتانامو پای کاوشگران را به آنجا از نزدیک باز نکرده 
آمریکا  دفاع  وزیر  آن که  از  قبل  است. مدت کوتاهی 
دونالد رامسفلد در سال 2007 به آلمان سفر کند جامعه 
دادستانی آلمان به وی اطالع داد که نگران نباشد آنها 
مورخ  تسایتونگ  )زوددویچه  نخواهند کرد«!!؟؟  اقدامی 

.)2022/01/14
به  مدتی  برای  بشریت  علیه  جنایت  ترتیب  این  به 
مدافع  که  زوددویچه  آلمانی  روزنامه  رفت.  مرخصی 
درست  را  اقدام  این  است،  آلمان  امپریالیستی  سرمایه 
صحیح  را  سیاسی  و  گزینشی  »محاکمات  و  دانسته 
اگرچه  جانبدارانه  استدالل  این  با  می کند.  ارزیابی 
جنایتکاران  انتخاب  به  گزینشی  صورت  به  دادگاه  این 
ضدبشری به صورت تکی عالقه نشان می دهد ولی به 
همان اندازه برای اساتید شکنجه خطرناکتر می شود که 

آزادانه هر جا می خواهند سفر کنند«.
فقط  سوئد  اولی  طریق  به  و  آلمان  دادگاه های  پس 
می دهند  پوشش  را  بشری  ضد  جنایات  از  ویژه ای  نوع 
از  حمایت  و  بشری  ضد  جنایت  یک  خود  امر  این  و 
بخشی از جنایتکاران ضد بشری بوده که می توانند روی 
خاطر  دغدغه  بدون  اعمالشان  از  اروپا  اتحادیه  حمایت 
را  رامسفلد  می دهد  وعده  آلمان  دولت  کنند.  حساب 
تحت پیگرد قرار ندهد ولی تبعه سوریه را فرا می خواند 
بیچاره  بیاید.  آلمان  به  نمایشنامه اش  تکمیل  برای  که 
کسانی که فریب این ماشین ریاکاری را خورده و تبدیل 

به پیچ ومهره این فریبکاری می گردند.*

قدرقدرتی امپریالیسم آمریکا در افغانستان درهم شکست
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مقاالت توفان الکترونیکی شماره ۱87 بهمن ۱۴۰۰
 را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر می شود!

همین دلیل سال هاست که برخی از مسئولین در استان ها 
این  زیرا که  تخریب سدّ های موجود گرفته اند،  به  تصمیم 
سّدها نه تنها مقرون به صرفه نیستند، بلکه به زیان محیط 

 زیست عمل می کنند«.
که  آنجا  »از  است:  معتقد  یزدی«،  پاپولی  حسین  »محمد 
دریافت  امکان  فاقد  سپاه  به  متعلق  شرکت های ساختمانی 
رهائی  برای  هستند،  ایران  از  در خارج  سّد  قرارداد ساخت 
از ورشکستگی نیاز به دریافت قرارداد از دولت ایران برای 

ساختن سّد - سدهای غیر ضرور - در ایران دارند«. 
دوره  و  شده  نزدیک  خود  پایان  به  سدسازی  دوره  اکنون 
کویر  به  فارس  خلیج  و  خزر  دریای  از  آب  لوله کشی 
مرکزی در دستور کار قرار گرفته است. به دیگر سخن منبع 
جدیدی برای برادران دزد و رشوه خوار و رانت خوار در حال 

بوجود آمدن است. 
وضعیت رود کارون

یکی از رودخانه هائی که به کارون ختم می شود، »رودخانه 
کوهرنگ« است که آب آن به وسیله 3 تونل به »زاینده رود« 
سرازیر می شود. به این ترتیب تونل های سه گانه کوهرنگ 
واقع در دامنه »زردکوه«، ساالنه یک میلیارد متر مکعب آب 
را که در اصل سهمیه رود کارون است، به »زاینده رود« روان 
می سازند. به این ترتیب ظرفیت این رود از 800 میلیون متر 
مکعب به یک میلیارد 800 هزار متر مکعب ارتقاء می یابد. 
نکته ای که مسئوالن کارچاق کن و دزد به آن توجه ندارند، 
با تغییر مسیر یک میلیارد متر مکعب آب  این است که 
مناطقی که در این مسیر قرار گرفته اند، زین پس از منابع 
بهم خوردن  به  که  امری  شد.  خواهند  محروم  پایدار  آبی 
وضعیت  وخیم ترشدن  نتیجه  در  و  محیط زیست  تعادل 
دنبال خواهد  به  را  منطقه  این  اهالی  اجتماعی  و  اقتصادی 

داشت. 
روستائیان شریفی که در گذشته مشکلی به نام کمبود آب 
نمی شناختند، اگر امروز زبان به اعتراض گشایند، پاسخ شان 
از  قبل  آب  سازمان  مزوّر  و  فاسد  مسئولین  است.  زندان 
آمبوالنس  و  بالگرد  خرید  قول  مردم  به  رودخانه  انحراف 
جامه  هیچگاه  که  امری  دادند،  منطقه  بهداری های  برای 
عمل به خود نپوشید. در واقع آبی که این مردم برای تولید 
کشاورزی و به دیگر سخن تأمین نیازهای زندگی خود به 
نیاز داشتند، بدون کوچک ترین جبران خسارتی ربوده  آن 
شد و آنها را به فقر و فالکت کشانیده است. روستائیان این 
منطقه و روستائیان اطراف »زاینده رود« تاکنون ده ها بار دست 
به تظاهرات و اعتراضات گسترده زدند و هر بار با سرکوب 
نیروهای انتظامی رژیم روبرو شدند. به روی رود کارون نیز 
نیشکر  بویژه   - مزارع  آبیاری  و  برق  تولید  برای  سّد  ده ها 
مزارع  این  از  که  آبی  اینکه  مصیبت زا  است.  شده  بنا   -
سموم  و  شیمیائی  کود  به  آلوده  باز می گردد،  رودخانه  به 
ضدآفت نباتات، بویژه »پِستیسید« است. و حکومت آن را 
بدون سم زدائی به امان خدا در رود کارون رها می کند. آنها 
نمی فهمند که به این ترتیب بروز فاجعه را از سر خود باز 
می کنند و توهم دارند که طبیعت پاسخی به آنها نخواهد 

داد.*

ورشکستگی در...دنباله از صفحه 8
بر  اوقات  ایران هستیم! گاهی  در  امروز شاهد 650 سّد  ما 
روی یک رودخانه 4 یا 5 سّد بنا شده است. امروز 40 درصد 
فاقد  اوقات  اکثر  زیرا  ساقط  اند  انتفاع  ِّز  َحی از  سّدها  این  از 
آب هستند.چون یا رودخانه هائی که سّدها در مسیرش واقع 
شده  اند، خشک شده اند و یا آب موجود در پشت سّدها با 
مساحت زیاد در اثر شدت آفتاب و گرما تبخیر می شوند. 
در مناطق کویری، بویژه کویر مرکزی، در اثر گرما و تبخیر 
کاسته  سّدها  آب  ارتفاع  از  متر   4 تا   3 بین  سال  در  آب 
می شوند و در نتیجه سّد خود باعث هدررفتن آب می شود. 
»در  است:  معتقد  کارشناسان،  از  دیگر  یکی  فروَر«،  »تقی 
تأمین  نه  و  تأمین آب است  نه  از ساختن سّد  ایران هدف 
شرکت های  فربه کردن  و  رشوه  دریافت  هدف  بلکه  برق، 
سازی است که به طور عمده در مالکیت سپاه است. این  سَدّ
رشوه و رانت است که سیاست سّدسازی را معین می کند و 
نه تولید و توزیع برق و آب«. او سپس می افزاید: »درست به 

حفظ محیط زیست...دنباله از صفحه 8
کشور  عمومی  ثروت  و  کشور  بودجه  به  را  هنگفتی 
سفره  از  می شود  روشن  آنوقت  می کند،  تحمیل 
آب های زیرزمینی بدون نظارت و با اعمال نفوذ استفاده 
و  پربارتر  را  خود  زمینی«  »روی  سفره های  تا  می کنند 
ملی  ثروت  که  را  آن  از  ناشی  ثروت  و  کرده  آبدارتر 
است به جیب مبارک زده و به کانادا فرار کنند. سیاست 
شایسته ساالری  با  دشمنی  و  ملی  منافع  با  دشمنی 
یک  به  ایران  در  نوکرصفتی  و  چاکرمنشی  تبلیغ  و 
مسئله ساختاری بدل شده است. این سیاست دشمنی 
با شایسته ساالری، مفت خورانی پرورش می دهد که در 
فرمانده  »جوانترین  نام  به  ساله  ای   17 کالهبردار  قالب 
آتش  به اختیار« مهرشاد سهیلی که در بیت آیتهللا ها 
رفت و آمد داشت، ظاهر می شود و هیچ کس هم در 
پاسخگو  نمی داند،  فاجعه  این  مسئول  را  خود  ایران 
نیست. معلوم نیست از این مجرا چند ده نفر نفوذی به 
درون حاکمیت رسوخ کرده اند؟ چگونه یک جوانک 
17 ساله موفق شده است کلیدواژهای ورود به دستگاه 
آخوندی را کشف کرده و به اموال ملی ایران دستبرد 
زند؟ مشتی اقلیت رانتخوار و وابسته به هیات حاکمه 
کشور،  در  اشتغال  ایجاد  و  کشاورزی  توسعه  بهانه  به 
کم  مناطق  در  را  کشاورزی  زمین های  هکتار  هزاران 
محصوالت  یا  و  هندوانه  تولید  صیفی کاری،  به  آب 
فرآوردهای  از  بزرگی  بخش  و  داده  اختصاص  آب بر 
به  آورده اند  دست  به  ترتیب  این  به  که  را  کشاورزی 
امارات متحده عربی صادر می کنند. به این ترتیب آبی 
را که ثروت ملی بوده و با خون دل تهیه شده و قابل 
بازگشت نیست، به طور غیرمستقیم - که در فرهنگ 
کارشناسی »آب مجازی« خوانده می شود - به ممالک 
ثروتمند حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. طبیعی 
است که درآمد حاصل از این فروش به جیب صاحبان 
خصوصی این شرکت ها می رود. برای آنکه به تواند این 
آب در عرصه کشاورزی در مناطق کویری مورد استفاده 
در  هنگفتی  سرمایه گذاری های  از  دولت  گیرد،  قرار 
عرصه تونل کشی در دل کوه ها و انتقال آب از صدها 
کرده  هزینه  آب  این  مصرف  محل  تا  دورتر  کیلومتر 
است که تمام آن از مالیات مردم و بودجه نفتی کشور 
است.  عمومی  ثروت  طبیعتا  که  است  شده  پرداخت 
یعنی همه مردم ایران از ثروت خود مایه گذارده اند تا 
آب، که آنهم ثروت ملی است طوری به مصرف برسد 
که جیب های آقازاده ها و مسئوالن نزدیک به دولت و 

خویشاوندان آنها پر شود. 
آینده  و  کشور  اقتصاد  برای  اسالمی  جمهوری  رژیم 
اقتصادی  مدت  دراز  توسعه  برنامه  یک  فاقد  ایران 
بتواند چهره  برنامه   اساس آن  بر  کارشناسانه است که 
پر  یا  و  آب  کم  بخش های  توسعه  و  ایران  اقتصادی 
آب، سیاست کشاورزی و یا صنعتی کشور در عرض 
تنظیم کند. ظاهرا سران  و  ترسیم  آینده  چند ده سال 
رژیم هم می دانند که به علت پوشالی بودن حکومت، 

تا  بهتر است  ندارند پس  آینده طوالنی در پیش روی 
و  بدزدند  مدت  کوتاه  در  رسد  می  دستشان  که  آنجا 

به کانادا ببرند.
زدن  با  ایران  زیرزمینی  آب های  سفره های  نابودی 
چاه های عمیق در خوزستان به توصیه  موشه دایان وزیر 
وقت کشاورزی اسرائیل که در زمان شاه به عنوان مشاور 
اسرائیل  به  پنبه در خوزستان و صدور آن  تولید  برای 
بود  بود، سیاست ضد ملی و خائنانه ای  ایران آمده  به 
ادامه  نیز  اسالمی  جمهوری  رژیم  طرف  از  ظاهرا  که 
این چاه ها  با حفر  ایران  مناطق  بی آب ترین  دارد و در 
بدون نظارت دولتی و رسیدگی مقامات مسئول جیب 
هواداران و یا سرمایه گذارانی را که خوِد مقامات دولتی 
می کنند.  پر  هستند  ذینفع  آنها  فروش محصوالت  در 
منطقه  این  فرونشستن زمین در اصفهان و خطری که 
از  بخشی  و  می کند  تهدید  را  ایران  توریستی  مهم 
که  است  شده  آن  به  منجر  است،  ایران  ملی  هویت 
فریاد مردم باال رود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
بهره برداری  »در  می آید:  هشتم  و  اصل چهل  در  ایران 
از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح 
استان ها  میان  اقتصادی  فعالیت های  توزیع  و  استان ها 
نباشد.  تبعیض در کار  باید  مناطق مختلف کشور،  و 
بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، 
باشد«. پس  امکانات الزم در دسترس داشته  و  سرمایه 
حاضر  حتی  آنها  حامیان  و  آقازاده ها  که  می بینیم 
نیستند احترام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را 
است،  کرده  نظر  اظهار  زمینه  این  در  صراحت  به  که 
هاشمی  زمان  از  اصالح طلب  دولت های  دارند.  نگاه 
امروز  به  تا  ایران  شعبه  مافیا  بخش  رئیس  رفسنجانی 
ما  مردم  انقالب  دستآورد  که  را  اساسی  قانون  بند  این 
بوده است با خندیدن به ریش مردم به زیر پا گذارده  اند. 
باید دست سرمایه گذاران مافیائی و مالهای مفت خور 

ولی مقتدر از ثروت های ملی ایران کوتاه شود.*

امپریالیسم آمریکا باید خاک عراق و منطقه خاورمیانه را ترک کند! 
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سخنی با خوانندگان نشریه توفان

نشريه اي که در دست داريد، زبان مارکسيست - لنينيست هاي ايران است. »توفان«، نشريه »حزب کار ايران«، 
حزب طبقه کارگر ايران است. اين زبان براي هرچه رساتر شدن به ياري همه کمونيست های صديق، چه از نظر 
مادي و چه معنوي نياز دارد. نظريات و پيشنهادات خود را براي ما ارسال داريد. ما را در جمع آوري اخبار، اسناد 
به ما کمک مالي  از تشکل نهضت کمونيستي حمايت کنيد.  ايران و جهان ياري رسانيد و  از  و اطالعات 
برسانيد، زيرا ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم جزئي باشند، نيازمنديم. 

در توزيع اين نشريه ما را ياري رسانيد. 

ورشکستگی در محاسبه 
ثروت آب در ایران )3(

و  آب  مشکل  مورد  در  گذشته  شماره های  در  ما 
سیاست های اجرائی صحبت کردیم و حال به مسئله 

سدسازی ها می پردازیم.

سد سازی
سال  در  که  زاینده رود«  »سّد  دیگر  سوی  از 
گسترش  و  صنایع  آب  تأمین  جهت   1353
شهرسازی منطقه اصفهان بنا شده بود، قریب 
متر مکعب آب را پشت خود  میلیون   1500
جا داده است. اما امروز برخی از کارشناسان 
عامل  خود  سّدسازی  سیاست  که  معتقدند 
کم شدن آب در رودخانه ها به شمار می آید. 
وزارت  مشاورین  از  یکی  ظفرنژاد«،  »فاطمه 
با  که  دربرخوردی  »من  است:  معتقد  انرژی، 
آنها  دیدگاه  که  آموختم  داشتم،  روستائیان 
با دیدگاه من و وزارت  تأمین آب  به  نسبت 
با  ...مشاوره  است]!![  متفاوت  کاماًل  انرژی 
آنها  برای  سّدسازی  آموخت که  من  به  آنها 
این  اثر  در  است.  آفریده  بزرگی  مشکالت 
با ساختن سّدها عماًل  تجربه آموختم که ما 
باعث خشک شدن هر چه بیشتر رودخانه ها و 

دریاچه ها می شویم«.
سّدسازی که در زمان رژیم شاه با ساختن 11 
سّد آغاز شده بود، در نظام جمهوری اسالمی 
به  یافت.  ادامه  بیشتری  حّدت  و  شّدت  با 
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حفظ محیط زیست امری اجتماعی، دفاع 
از منافع ملی و طبقاتی است )3(

ما در شماره های گذشته توفان در مورد بی توجهِی سنتی به منابع ملی کشور و خیانت در امر حفظ 
ثروت های ایران و بر باددهی آنان در دوران دودمان پهلوی، تا حدودی سخن راندیم تا زبان دشمنان 
مردم ایران که در زمان خودشان در نابودی ثروت های ملی ایران دست داشته اند، به بهانه انتقاد از رژیم 
کنونی حاکم بر ایران به خاطر سیاست های اقتصادی ایران بربادد ه اش، بریده شود. کسانی که خود 
منافع خصوصی خویش  نابود کرده و در خدمت  ایران  بر  را در زمان تسلط خویش  اموال عمومی 
به  هم  نیستند  مجاز  طبیعتا  داده اند،  برباد  پهلوی  سلطنت  ننگین  سلطه  قرن  نیم  از  بیش  کمی  در 
عنوان دادستان و هم شاکی در این عرصه ی افشاگرِی رژیم جمهوری اسالمی ایران به میدان آیند. این 
وظیفه مردم ایران است که از رژیم حاکم بازخواست کنند و بطلبند که به چه مناسبت در مقابل این 
خیانت هائی که در دوران پهلوی انجام شده و در جهت نابودی محیط زیست صورت گرفته است، 
بی تفاوت بوده و همان سیاست را تا کنون ادامه داده و امروز نیز در این عرصه به مردم ایران پاسخگو 

نیستند؟
در جریان اعتراضات مردم اصفهان و کشاورزان آن به کمبود آب زاینده رود و اساسا کمبود آب در 
و حتی  مردم  برای  عادی  به صورت  ایران، حقایقی روشن شد که  در  زیرکشت  ولی  مناطق کویری 
بسیاری از نمایندگان فرمایشی مجلس شورای اسالمی آشکار نبود. در این خرابکاری، غارت، دشمنی 
با مردم، کوته بینی سیاسی و تفکر به منافع لحظه ای خود، رد پای کثیف رانتخواری و خویشاوندساالری 

در عرصه غارت ثروت های ملی کشور به چشم می خورد. 
باید فهمید آبی که در استان گیالن وجود دارد، ثروت خصوصی مردم گیالن نیست، مردم سیستان 
و بلوچستان نیز در این مالکیت عمومی شریکند و این وظیفه دولت ملی است که تقسیم این ثروت 
ملی،  همبستگی  آورد.  فراهم  در سراسر کشور  مردم  همه آحاد  برای  را  آن  از  عادالنه  استفاده  یا  و 
وحدت ملی، همسرنوشتی ملی این نیست که در بخشی از ایران وفور نعمت باشد و در بخش دیگر 
مردم برای ابتدائی ترین خواست های خود سرکوب شوند. کودک سیستانی همانقدر حق دارد تغذیه 
مناسب داشته باشد که کودک گیالنی، تهرانی، آذربایجانی و یا خراسانی. نمی شود همان سیاست 
علف خوری کودکان در سیستان و بلوچستان را که در دوران شاه رایج بود و کالس های درس را برای 
پهلوی  از  بعد  دوران  در  روند،  بیابان  به  قوت خود  یافتن  برای  تا  می کردند  تعطیل  کودکان گرسنه 
نیز ادامه داد. فرزندان سیستانی و بلوچی نیز فرزندان همین آب و خاک هستند و از تمام حقوقی 
برخوردارند که سایر فرزندان ایران برخوردارند. در اکثر ممالک پیشرفته جهان به این امر توجه دارند 
و ثروت های عمومی کشور را سرشکن می کنند و بودجه مناسب برایش در نظر می گیرند.در ایران بر 
این منافع عمومی ملی چشم می پوشند، زیرا فالن آخوند مقتدر و با نفوذ می تواند در حیطه قدرت 
خود؛ سیاست اقتصادی و حتی سیاست خارجی خود را تعیین کند. مالساالری سایه شوم خود را بر 

منافع ملی ایران می افکند. 
در مسایلی که برمال شد، گفته شده است، برنج کاری در لرستان، مازندران و گیالن به خاطر امکانات 
بر عقل  برنامه ریزی اش منطبق  مناطق کم آب و کویری که  اقلیمی ممکن است ولی نمی شود در 
سلیم نیست به برنج کاری دست زد تنها با این نیت تا مشتی غارتگر و آقازاده و آخوند مقتدر محلی 
کشاورزی،  صحیح  سیاست  محصول  سود  کسب  این  می گوید  ولی  سالم  عقل  ببرند.  سود  آن  از 
در خدمت  ایران  مردم  عمومی  ثروت  غارت  از  بلکه سودی  نیست،  دوستی  مردم  و  آفرینی  اشتغال 
سرمایه گذاران و آن هم سرمایه گذاران مافیائی است. این سرمایه گذاران مافیائی که جهالت را به عرش 
اعلی رسانده اند از قماش همان حامیان ایدئولوژی »اقتصاد مال خر« است، می باشند که حمایت آنها را 
نیز با خود همراه دارند. آنها سازوکاری ایجاد کرده اند که منافع خصوصی آنها را تامین کند وهمه ی 
هدایت  مناطقی  به  را  آب  وقتی  دارد.  قانونی  رنگ  آورده اند  وجود  به  که  غارتگرانه ای  ساختار  این 
می کنند که مردم آن منطقه درجه حمایتشان از رژیم حاکم نسبت به سایر مناطق ایران بیش تر است 
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