
 

شکست راهبردی آمريکا در سوريه موجب سرور 
  ملتها

  نقش آمريکا
انتقاد با سوريه از آمريکايی نيروهای صبورانه خروج برای آمريکا جمهوری رئيس تصميم
شده وبروهای خودفروخته راز جمله ايرانی کشور اين متحدان ميان و آمريکا در گسترده

خواهان ادامه اشغال گيرد که اين اقدام ترامپ مخالفت وزير جنگش را نيز در برمی. است
  . بوده و به عنوان اعتراض استعفاء داده است غيرقانونی سوريه

خواهد پليس خاورميانه آيا اياالت متحده آمريکا می": وار افزودترامپ در توئيتی پرسش
ها دالر برای محافظت از هايی گرانبها و تريليونا جانباشد، هيچ چيز عايدش نشود، ام

دهيم، نيستند؟ آيا ما ديگرانی هزينه کند که تقريبا در همه موارد قدردان آنچه ما انجام می
و اين حاکی  ."خواهيم برای هميشه آنجا باشيم؟ زمان آن رسيده است که ديگران بجنگندمی

دی و اسرائيل بايد بار مشکالت خاورميانه را به از آن است که اکنون ترکيه؛ عربستان سعو
اين همان سياست اعطاء نقش ژاندارمی در منطقه به . دوش بکشند و ايران را مهار نمايند

شاه ايران در زمان نيکسون بود که از ويتناميزه کردن جنگِ از دست رفته در ويتنام الهام 
  .گيردمی

بلکه يک شکست  ،تواند باشديک نظامی نمیتاکت يك از سوريه آمريکاخروج قوای نظامی 
منطقه است و اين شکست از مدتها قبل با راهبردی سياست امپرياليسم آمريکا در سوريه و

درهم شکستن تروريستهای داعشی، اين پياده نظام آمريکايی در شهر حلب رقم خورد و تمام 
قدرت سياسی در طرح و توطئه جنگ نيابتی غرب به سرکردگی آمريکا برای جابجايی 

  . دمشق به شکست انجاميد
امپرياليستی اروپائی؛ استراليا و کانادا و " هایدموکراسی"متحدان آمريکا يعنی همه 

سايرين از اين تصميم آمريکا انتقاد کرده و بر اين نظرند که آمريکا بايد سوريه را در 
  ٣ صفحهدامه در ا...امپرياليسم. شودوقاحت بيش از اين نمی. اشغال خود نگهدارد

  

  جنبش مردمی جليقه زردها
  های نظام بورژوازی حاکم را به لرزه درآورد پايه

در فرانسه با اعتراض به افزايش  ٢٠١٨، که از اوائل اکتبر »زردها جليقه«اگرچه جنبش 
ای دامنه اعتراضات مردمی را در تمام اين  مثابه جرقهبهای سوخت آغاز گشت، ولی به

واقع اين جنبش بيانگر خشم و مطالبات مردم است؛ شورش  در. ختور سا کشور شعله
آش آنقدر . بينوايان عليه فالکت و بدبختی است که نئوليبراليسم مسبب بوجودآمدن آن است

بسياری از «کند که  نيز در سخنرانی خود اعتراف می» مکرون«شور است که شخص 
مردم فرانسه هم در آن گرفتار کشورها در حال گذار از زندگی و وضعيت بدی هستند و 

گويد که خود او يکی از مسئولين به وجودآمدن اين  رياکار نمی» مکرون«اما . »اند آمده
اش در اوائل سال  فريبانه انتخاباتی عواماو که در تبليغات . »وضع بد مردم فرانسه است«

ت بر ثروت؛ ماليا حذف برخالف آنگذشته قول ايجاد بهشت برين را به مردم داده بود، 
اش بر دوش  تغيير قانون کار به نفع کارفرما؛ افزايش ماليات بردرآمدها، که سنگينی عمده

کند؛ تسهيل اخراج کارگران به دست  اقشار و طبقات ميانی و فرودست جامعه سنگينی می
را »ايجاد فرصت شغلی«های بزرگ، که قول  های ميلياردی به شرکت کارفرمايان؛ کمک

های اجتماعی و بيکاری و باالخره افزايش نرخ سوخت را به مردم  کاهش بيمه ؛!داده بودند
در خرمن را ايفا نمود و آتش مقابله و مقاومت را  جرقهتحميل کرد و اين آخری نقش 

  .برافروخت
دورنمائی  آنجا بيکاری و فقر و بی اند؛ در هاست که بينوايان به حومه شهرها رانده شده سال

اگر به «گويد  ، نويسنده فرانسوی می»ِلگران«. به وجود آورده است شرايط بس انفجاری
های انبوهی، که  و يا پاريس و يا به ميان جمعيت» بوردو«، »نانت«ميان جليقه زردها به 

اند، برويد،  های اصلی جمع ها و يا چهارراهای جاده ها، ميدان در هزاران ورودی اتوبان
ساله؛  ۶٨ کارگر بازنشستهِ » ِلن« ؛ساله ٣۵ ،گاهکارگر آرايش، »کارين«خواهيد ديد که 

به يک کالم خلق ... و پشيمانان از انتخاب مکرون  تاهلم ساله ٢٨ شاورزِ ک ،»نباستيا«
اين است که بسياری از » جليقه زردها«های جنبش  يکی از ويژگی. »فرانسه حضور دارند

  ٤ صفحه ادامه در... شان در تظاهرات آنها برای نخستين بار در زندگی
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

های غيرقانونی تحريم
تروريسم  ،ايرانعليه 

 ستا یللالمبين
تحريمهای امپرياليسم آمريکا عليه مردم 

المللی تی بينتروريساقدام  ايران يک
اين تحريمها به روشنی نقض . است

حقوق ملل و زورگوئی به همه دولتها و 
اخذ مجوز گرسنگی دادن به همه مردم 

تحريمهای آمريکا بر هيچ . جهان است
اساس قانونی و ضوابط جهانی متکی 

-المللی آنرا بههيچ ارگان بين. نيست
تصميات شناسد و فقط رسميت نمی

امپرياليسم . کنگره آمريکاست محض
مصوبات کنگره خواهد آمريکا می

آمريکا را به همه کشورهای جهان و 
اش حتی به اقمار اروپائی و غيراروپائی

اين اقدامی تنها عليه . نيز تحميل کند
ايران نيست، يک منطق و دورانديشی 
استراتژيک امپرياليستی برای تسلط 

و برجهان و مبارزه در عرصه قضائی 
در اينجا . حقوقی با رقبای خود نيز هست

قلدری و زورگوئی محض، حرف 
شود خفت اين نمی. زندنخست را می

زورگوئی را که هرگز تمامی ندارد، 
تحمل کرد و آنرا حقيرانه و خائنانه مثبت 
ارزيابی نموده و در جهت سرنگونی 

  . رژيم جمهوری اسالمی جا زد
م که انديشمندان امپرياليسم و صهيونيس

اند، به چهره زده" چپ"نقاب اپوزيسيون 
الملل هستند تا عمال ارتجاع بين

تحريمها و کشتار مردم ايران " حقانيت"
جا بزنند و چنين جلوه دهند " انقالبی"را 

ها رژيم جمهوری که با تشديد تحريم
اسالمی از برکت وجود امپرياليسم و 
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 ...های غيرقانونیتحريم
شده و نوکران اين امپرياليستها در ايران به 

و يا " سوسياليسم شورائی"قدرت رسيده و 
. کنندبرقرار می" سوسياليسم کارگری"

سوسياليسم آنها که با دست امپرياليسم و ياری 
صهيونيسم برسر کار آيد سوسياليسِم 

و طبقه  امپرياليستی است و به مردم ايران
مزدوران ايرانی . کارگر ايران ربطی ندارد

نظير سازمان فدائيان اقليت و يا تمام سايه 
روشنهای حزب کمونيست کارگری مامورند 
ومعذور و وظيفه دارند اين تحريمها را برای 

لوحان قابل هضم کرده و به خبران و سادهبی
آرايش امپرياليسم و صهيونيسم بپردازند تا 

. دار نشودآنها لکه " ستانهبشردو"چهره 
هواداران تحريمهای اقتصادی و سياسی ايران 
به مردم ايران اعتقاد و ايمانی ندارند و با تبليغ 

اين تئوری خائنانه " هرچه بدتر بهتر"سياست 
تحريم الزاما به سرنگونی کنند که را تبليغ می

و با تکيه  شودرژيم جمهوری اسالمی منجر می
بت به اين رژيم ارتجاعی؛ کار بر کينه مردم نس

مزدورند . رسانندنابودی ايران را به انتها می
زيرا از تجربه تلخ تاريخ تحريمها در جهان 

مزدورند زيرا ماهيت . خواهند بياموزندنمی
تحريمها را که زورگويانه و غيرقانونی و در 
خدمت سياست راهبردی امپرياليستی در 

و آنرا موجه نزاعهای جهانی است انکار کرده 
مزدورند زيرا ابعاد . پذيرندجلوه داده و می

جانبه و گسترده است، تحريمها را که همه
کنند، مزدورند زيرا سياست کتمان می
صهيونيستی؛ خواست اسرائيل و - امپرياليستی

. دهندعربستان سعودی  را مورد تائيد قرار می
و اين در حالی است که مردم ايران اين جنايت 

وقتی مبادالت . کنندليستی را محکوم میامپريا
ارزی و نقل و انتقال ارز از طريق بانکها 

هاای ممنوع شود، ايران توانائی پرداخت هزينه
مربوط به خريد دارو و يا تجهيزات پزشکی و 

حتی ايرانيان و . آذوقه الزم را نخواهد داشت
بويژه دانشجويان ايرانی در خارج از کشور 

زندگی خود را تامين کنند، نيز قادر نيستند 
. چون راه رسيدن کمک مالی به آنها بسته است

آشام امپرياليسم گلوگاه آنها را زيرا چنگال خون
ها بر تمام ابعاد زندگی مردم تحريم. گرفته است

ايران از زن حامله، کودک شيرخواره تا افراد 
امپرياليسم . مسن تاثير سوء وجانکاه دارد

ود که اگر حکومت ايران به آمريکا تعهد کرده ب
از خيانت ملی تن در دهد و انصراف خود را 

آميز انرژی سازی صلحاش برای غنیحق مسلم
اعالم کند، آنها در چارچوب توافقنامه  ایهسته

به رفع تحريمهای غيرقانونی عليه " برجام"
رهبران جمهوری . ايران دست خواهند زد

د و اسالمی به اين خيانت ملی تن در دادن
دستآوردهای مردم ايران را که ميلياردها دالر 
هزينه برداشته بود تنها برای حفظ خود، برباد 
دادند، ولی امپرياليسم آمريکا به تعهداتش 
وفادار نماند و نشان داد که هدفش از تبليغات 
پوچ دارا بودن بمب اتمی از جانب ايران برای 

اين مسئله از روز . چه منظوری بوده است
. روشن بود و اين قصه سر دراز دارد نخست

گويند سخن بر سر اين نيست که آنطور که می
ايران بايد از ساخت موشکهای خود دست 

در امور داخلی " مداخله"بردارد و يا از 
عراق؛ سوريه و يمن و بطور کلی منطقه 

عامل تشنج در منطقه ايران . خودداری کند
. ندنيست امپرياليسم آمريکا و اسرائيل هست

کرد و با شانتاژ  هواژگونشود نمیتاريخ را 
امپرياليسم . سياسی در بوق امپرياليسم دميد

اسرائيل را آورد که آمريکا به ايران فشار می
به رسميت بشناسد و همان نوع سياست خارجی 

هيچ . دهدرا تخاذ کند که آمريکا دستور آنرا می
نيروی مسئول، ميهنپرست و با شرفی قادر 

تعيين . ن ننگ تاريخی را بپذيردنيست اي
سياست خارجی ايران به عهده امپرياليسم و 

و . صهيونيسم نيست بر عهده مردم ايران است
مردم ايران رژيم صهيونيستی اسرائيل را در 

خواهند و موافق خروج نيروی منطقه نمی
شرکت . ها از منطقه هستندبيگانه آمريکائی

ه، در ايران در مبارزه با داعش در سوري
خدمت شکست استراتژی امپرياليسم آمريکا 

حزب ما از همان . برای تجاوز به ايران است
ده سال پيش اعالم کرد که سوريه، لبنان و 
فلسطين عوامل بازدارنده تجاوز مستقيم 
امپرياليسم و صهيونيسم به ايران هستند و برای 
تجاوز به ايران آمريکا و اسرائيل بايد اين 

ده را از ميان برده و يا تضعيف عوامل بازدارن
در مقابل اين تحليل صحيح؛ ارتجاع . کنند

نه "و چپنما با شعار عوامفريبانه " چپ"داخلی 
بخوانيد جانم "(غزه، نه لبنان جانم فدای ايران

تنها . به ميدان آمدند) توفان- فدای اسرائيل
جبهه "هواداران تجاوز به ايران يعنی همان 

ان تجاوز به ايران های معروف؛ خواه"سومی
و تحريم ايران و حمايت از داعش در سوريه و 

داری مبارزه با رژيم سرمايه. در عراق هستند
مافيائی ايران، با رژيم دزد و فاسد حاکم در 
ايران در همدستی و تکيه بر امپرياليسم و 
صهيونيسم نيست، بلکه با تکيه بر مردم ايران 

سم است که و دقيقا برضد امپرياليسم و صهيوني
به ثمرخواهد رسيد، زيرا مبارزه برای 
سرنگونی بايد مضمون روشنی داشته باشد و 
با اين هدف صورت گيرد که مردم ما حداقل به 

ايرانی مستقل، آزاد و دموکراتيک و در خدمت 
توده عظيم زحمتکشان دست يابند و نه اينکه 
ايران را با سرنگونی رژيم جمهور اسالمی به 

با اين سرنگونی . ريکا بدل کنندمستعمره آم
رضا پهلوی، نتانياهو، مريم رجوی، آقای 
ترامپ، سازمان اقليت و حزب کمونيست 

حال به اظهار نظر دو . کارگری هم موافقند
گروه هوادار امپرياليسم و صهيونيسم در ايران 

  :توجه کنيد
مسبب وضعيت کنونی بيش از هر چيز "

اری دجمهوری اسالمی و سيستم سرمايه
گرد مافيائی حاکم است که جز فالکت و عقب

برای   .چيزی برای مردم ببار نياورده است
خاتمه بخشيدن به اين وضعيت بايد جمهوری 

اين تحريمها و . اسالمی را سرنگون کرد
شرايطی که ايجاد کرده بحق خشم و نفرت 

و   مردم از جمهوری اسالمی را تشديد کرده
کومت را مبارزه برای سرنگونی اين ح

توانيم ما مردم نمی. گسترش بيشتری خواهد داد
برای تامين امنيت و آرامش و رفاه خود، تمام 

  ." دولتهای ارتجاعی دنيا را سر عقل بياوريم
نوامبر  ٧/حزب کمونيست کارگری ايران

  ١٣٩٧آبان  ١۶ – ٢٠١٨
نقش . حرف اين مزدوران روشن است

ت امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه و سياس
ما با . آنها در مورد ايران به ما مربوط نيست

اين . موافقيم" بزن بريم سرنگون کنيم"سياست 
فهمند که آمريکا را نبايد بر سر ها نمیبيچاره

عقل آورد، آنها بسيار عاقالنه و طبقاتی و 
اين مزدوران هستند . کنندامپرياليستی رفتار می

  .خواهند عقل مردم ايران را بربايندکه می
و يا گروه ديگری که منتظر اشاره حزب 
کمونيست کارگری اسرائيلی بود با هماهنگی و 

  :نويسدرونويسی از آنها می
جمهوری اسالمی خود يکی از عوامل اصلی "

های ها و مسبب بروز همه بدبختیايجاد تحريم
هايی که طی بدبختی و فالکت. جامعه است

شده  های مردم ايران تحميلچهار دهه بر توده
های زحمتکش مردم لذا، کارگران و توده. است

ايران بايد بدانند، تا زمانی که جمهوری 
اسالمی برقرار است، تا زمانی که دولت 
مذهبی بر تمام شئونات زندگی آنان حاکم است، 
رهايی از اين وضعيت فالکت بار موجود 

های رهايی کارگران و توده. محال است
موجود، تنها و  زحمتکش از شرايط نابسامان

تنها در گرو سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی و برقراری حکومت شورايی کارگران 

بنابر اين، با توجه به . و زحمتکشان است
های متعدد و با توجه به اعتالی انقالبی بحران

موجود در جامعه جا دارد تا شرايط تحريم را 
به فرصتی مغتنم برای سرنگونی انقالبی 

 ".المی تبديل کنيمجمهوری اس
آبان  ١۴ –سال چهلم  – ٧٩۶کار شماره 

 )اقليت(سازمان فدائيان /٩٧
کنند هر دو اين گروه مزورانه اينگونه القاء می

دهند که اين تنها و مردم ايران را فريب می
وجود رژيم فاسد جمهوری اسالمی است که با 

  ٣ادامه درصفحه  ...فقر و فالکت عاملايجاد 

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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 ...يرقانونیای غهتحريم
بايد پرسيد چرا امپرياليسم . هاستاصلی تحريم 

کرد، چرا آمريکا دمحم رضا شاه را تحريم نمی
کرد، چرا کره شمالی، پينوشه را تحريم نمی

را ... ايران، کوبا، ونزوئال، نيکاراگوئه و
کند؟ چرا امپرياليسم آمريکا شما تحريم می

و در  خواهيد به فرض محالها را که میبيچاره
" کارگری"و يا " حکومت شورائی"عالم خيال 

در ايران بر سر کار آوريد، در آينده تحريم 
. نخواهد کرد و به حکومتهای شما کاری ندارد

نکند از قبل بر سر عدم تحريم با صهيونيسم و 
ايد و يا شما برای امپرياليسم کنار آمده

امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه خطری 
اين مزدوران؛ در . گاه آنها هستيدنداريد و پاي

واقع ستون پنجم امپرياليسم و صهيونيسم در 
ايرانند و در تريبونال لندن نيز که در بساط 

رقصيدند اين سياست را عربستان سعودی می
  .تائيد کردند

. اين روش تروريستی امپرياليستی جديد نيست
در زمان ملی کردن نفت ايران در دوران 

ها و نيز آمريکائی حکومت دکتر مصدق
نشان دادن مصدق و " ديو"ها با انگليسی

ناميدن وی به عنوان ديکتاتور و عامل کمونيسم 
الملل به تحريم ايران دست زدند و از بين

در . فروش و خريد نفت ايران جلوگيری کردند
در ايران بر سر کار " هااسالمی"آن روز 
محصول " فقر و فالکت و فساد"نبودند و 

چه در آن . ت ملی دکتر مصدق نبودحکوم
روز و چه امروز تحريم ايران جنايت است و 

امروز ما با تحريم . بايد محکوم شود
... غيرقانونی کشور مستقل کوبا، ونزوئال و

ما سياست تحريم آمريکا در . روبرو هستيم
عراق را که منجر به نابودی نيم ميليون کودک 

رگز قتل عراقی شد، هنوز به خاطر داريم و ه
عام مردم ايران را به بهانه حضور جمهوری 

از . دهيماسالمی در قدرت مورد تائيد قرار نمی
تحريمهای ايران که هنوز عواقب خونين آن در 
راه است صهيونيسم، امپرياليسم، عربستان 

های سعودی و امارات متحده عربی و ايرانی
جاسوس و خودفروخته که عامل بيگانه در 

هشيار . کننديران هستند دفاع میاپوزيسيون ا
های مزدور را از چهره" انقالبی"باشيم و نقاب 

آنها برداريم، زيرا که مبلغ و جاده صاف کن 
  .امپرياليسم به ايران هستندتجاوز 

****  
  

 ...شکست راهبردی امپرياليسم آمريکا
نقض آمريکا؛ با گردن کلفتی و سرخود با 

گذاردن منشور سازمان ملل متحد و زيرپا 
که  حقوق ملل به اشغال کشور مستقل سوريه

رسميت شناخته شده از طرف جامعه جهانی به
و نماينده واقعی آن در سازمان ملل متحد 
حضور دارد، مبادرت ورزيده و اين 

امپرياليستی به جای محکوم " هایدموکراسی"
کردن اين اقدام غيرقانونی حتی ُمهر تائيد بر آن 

اصوال . کنندغال حمايت میادامه اشزده و از 
بحث آنها بر سر اشغال و تجزيه سوريه و نقش 

- ها و بینيروهای ارتجاعی در اين آدمکشی
های ای ايرانیها نيست، آنها مانند پارهخانمانی

اقامت دائمی از  بطور بديهیخودفروخته؛ 
تا حکومتی  کنندآمريکا در سوريه دفاع می
مريکا در سوريه نوکر و وابسته به امپرياليسم آ

  .بر سر کار آورند
هم آمريکا؛ هم ناتو و هم ترکيه با ياری قطر؛ 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
مخارج تروريستها و آدمخورهای داعش را به 

سال تامين کردند تا دولت قانونی  ٨مدت 
سوريه را از بين ببرند، ولی در اثر مقاومت 

های ايرانیخلق قهرمان سوريه آرزوی آنها و 
خودفروخته نقش بر آب شد و آنها موفق نشدند 
از سوريه مستعمره بسازند و حال همين 
رياکاران به بهانه مبارزه عليه داعش که افسار 
آنها در دست خود آنهاست به سوريه تجاوز 
کرده و بخشی از خاک اين کشور را اشغال 

البته اعالم خروج از سوريه به مفهوم . اندکرده
وقفه و انصراف از قطع خرابکاری بیخروج 

و دخالت آمريکا در امور داخلی کشورها 
  . نيست

متيس در  جيمز وزير جنگ آمريکا آقای
آمريکا بايد : "استعفانامه خود تاکيد کرده است

در مقابل کشورهايی که منافع استراتژيکشان 
روز به روز تنش بيشتری با آمريکا ايجاد 

دی روشن داشته کند عزمی راسخ و رويکر می
باشد و درحالی که کشورهايی چون چين و 
روسيه به دنبال پياده کردن مدل اقتدارگرايانه 

آمريکا بايد همه  ،خود در کشورهای جهانند
 اين درتالش خود را برای دفاع همه جانبه 

 . ."دهد انجام زمينه
عات در سه روز قبل؛ بر اساس اطالعات مطبو

- آمريکائیاند؛ ردهک اعتراف ردکـُ سياستمردان 
ها مقدار متنابهی مهمات، تسليحات و تجهيزات 

اصطالح جنگی را در اختيار سازمان به
. اندقرار داده" نيروهای دموکراتيک سوريه"

" نيروهای دموکراتيک سوريه"اصطالح اين به
اند، اگر دولت ترکيه به شرق فرات اعالم کرده

 ٢٠٠٠زندانی داعشی و  ١١٠٠حمله کند، آنها 
توانند کنند که میخانواده آنها را آزاد می

ولی  .مشکالت فراوانی برای ترکيه ايجاد کنند
با تسليم شدن اکراد ساکن منبيج و انصراف آنها 
از ادامه مخالفت با حق حاکميت ملی و تماميت 
ارضی سوريه؛ و با تغيير اساسی سياست همه 
اکراد و يا بخشی از آنها؛ تسليحات آمريکا هدر 

  .رفته و شکست سياستش بيشتر نمايان است
  نقش ترکيه 

ترکيه با همان سياست عثمانی بزرگ و اشغال 
کشورها و توسعه مناطق نفوذ خود با تکيه بر 

ها و عقب نشينی. ناتو به ميدان آمده است
ترکيسم خود توافقات اين کشور که فقط به پان

 اگر آنها تا بحال. تعهد دارد، قابل اعتماد نيست
اند مقاصد شوم خود را اجراء کنند به نتوانسته

اين علت است که خلق سوريه درمقابل آنها به 
مقاومت دست زده و پوزه داعش را به خاک 

دولت ترکيه در عين حال با تشکيل . ماليده است
- بخش تجزيهيک حکومت ُکرد مستقل که الهام

طلبی در ترکيه باشد، بشدت مخالف است و 
ز ُکردهای سوريه را خطری حمايت آمريکا ا

کند، اين است که با آمريکا برای خود تلقی می
در تضاد قرار گرفته و در صدد اشغال مناطق 
شرق فرات برای استقرار نيروهای خود بوده 
تا بتواند در روند مذاکرات سياسی بر سر 
قانون اساسی آينده سوريه به زور برای خود و 

ای پائی باز المسلمين خود جهای اخوانُمهره
ترکيه در نهاد؛ سوريه را بخشی از . کند

داند و خواهان اشغال آن عثمانی بزرگ می
- ليکن با تغيير تناسب قوا در منطقه؛ می. است

پروری خواهد با مانورهای اخير و داعش
خويش در مذاکرات امتيازات بيشتری کسب 

در " :گفتدرهمين رابطه  اردوغان. کند
ان از تماميت ارضی وضعيت کنونی، ما همچن

اين مناطق به سوريه . سوريه حمايت می کنيم
يگان (های تروريستیاگر سازمان. تعلق دارند

منطقه را ترک کنند، ما ديگر ) های مدافع خلق
ترکيه کشوری متجاوز .". کاری در آنجا نداريم

هايش در منطقه بوده و بايد نسبت به خرابکاری
  .هشيار بود

   ونال شونيست سوريهسرنوشت ُکردهای ناسي
سرنوشت همه کسانی که برای استقالل به 
امپرياليسم جنايتکار که بزرگترين ناقض 

و از صهيونيسم  کننداستقالل ملتهاست تکيه می
- تبهکار؛ اشغالگر و مهاجم اسرائيل حمايت می

امپرياليسم آمريکا . شودنمايند، بهتر از اين نمی
رده و حال که از آنها مانند قابدستمال استفاده ک

. به توافقات جديد رسيده، آنها را رها کرده است
با پيروی از همين روش، امپرياليسم آلمان با 
مسلح کردن کردهای عراق در اين کشور 
تدارک جنگ جديدی را به نفع اسرائيل در 

رهبران اکراد سوريه مانند . بيندمنطقه می
رهبران اکراد عراق و ايران متحدان آمريکا، 

ئيل، عربستان سعودی هستند و هرگز اسرا
حاضر نيستند همدستی و اخاذی از بيگانگان را 

اند که تنها مطبوعات اعالم کرده. محکوم کنند
طلبی کشور جهان که رسما و آشکار از تجزيه

اين امر . کند، اسرائيل استاکراد دفاع می
طبيعی است، زيرا ايجاد اسرائيل دومی بر ضد 

اسرائيل در  خواستترک و عرب؛  ؛یايران
منطقه است تا امنيت خويش را با نقض امنيت 

حال به اين گفتار . همه خلقهای منطقه تامين کند
آور توجه کنيد که خيانت رهبران خلق کُرد شرم

 خيانت آمريکا به ُکردهابه مردم کردستان را 
شود کسی را که حقيقتا نمی. دهدجلوه می

  . ردخودش را به خواب زده است بيدار ک
يکی از نمايندگان به اصطالح نيروهای بسيجی 

نيروهای "که رهبری به اصطالح ) YPG(ُکرد
را که گويا ) SDF"(دموکراتيک سوريه

نيز در آن شرکت " عربهای دموکرات سوريه"
سياست " ناگهانی"دارند، در باره تغيير 

آمريکا برای خروج از سوريه اعالم کرد که 
سوريه و خنجری امر خيانت به ُکردهای اين 

در حالی که اين خنجر . به پشت آنهاست
  .شونيستها به پشت خلق کرد استناسيونال 

  ۴ادامه درصفحه  ...اصطالحسخنگوی به

 و  امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...شکست راهبردی امپرياليسم آمريکا
يک روز بعد " نيروهای دموکراتيک سوريه" 

تصميم کاخ سفيد : "ای اعالم کردطی بيانيه
شرق سوريه   مبنی بر خروجش از شمال و

تاثيرات منفی بر کارزار مبارزه ضد 
گذارد و به تروريسم و تروريستی می

هوادارانش، يعنی بخش نظامی و بخش سياسی 
رساند که به آنها اين به اين شکل ياری می

اين تشکل ". امکان را بدهد دوباره سربلند کنند
اعالم کرد که ترامپ تصميماتش را به آنها 

  .اطالع نداده بود
تمام اصطالح دموکرات اين نيروهای به

و منابع  نشين شرق فراتبخشهای عرب
سوخت مردم سوريه را که هرگز از نظر 
تاريخی به اکراد بطور عمده مهاجر از ترکيه 
به سوريه؛ تعلق نداشته است، اشغال کرده و 

فقط يازده (زنندبخشی از کردستان جا می
  ).درصد اين اراضی اشغالی کرد نشين است

ُکردها نيست، اشغال " استقالل"پس مسئله آنها  
سرزمينهای سوريه و تجزيه اين کشور در 
خدمت منافع امپرياليسم و صهيونيسم است و 

  .حال آنها بايد تاوان اين خيانت را پس بدهند
سوريه در اعتراض به خروج آمريکا؛ ُکردهای 

ماه  ٢١و  ٢٠در روزهای پنجشنبه و جمعه 
تصاوير شهدای ُکرد در  دسامبر در حاليکه

کردند دست به مبارزه با داعش را حمل می
يکی از مادران شهدا شعار . تظاهرات زدند

اند و اگر آنها در کنار آمريکا جان داده: "دادمی
 و اين سياست.". ميرمشما برويد من هم می

ض پرستی مورد اعتراآمريکا و اسرائيل
ت آنها از خيان. رهبران ُکرد سوريه نيست

  .کنندآمريکا و نه خيانت خودشان صحبت می
دشمنی با طلبی و ُکردها با اين سياست تجزيه

خلقهای منطقه و همدستی با امپرياليسم و 
صهيونيسم فقط عامل دشمنی و نه دوستی در 
منطقه هستند و بايد توجه داشته باشند که 
خلقهای منطقه هرگز اجازه نخواهند داد 

برای خرابکاری و اسرائيل دومی در منطقه 
تامين منافع مستقيم آمريکا و اسرائيل ايجاد 

شرط پيروزی مبارزات خلق ُکرد؛ . شود
همبستگی و مبارزه مشترک با خلقهای 
سرزمينهائی است که در آن سکونت دارند، 
آنهم برای ايجاد يک حکومت دموکراتيک و 
انقالبی که به تساوی حقوق خلقها احترام 

سوريه تنها درچارچوب حقوق اکراد . بگذارد
حفظ تماميت ارضی و حق حاکميت ملی  
سوريه ممکن است و اين تنها راه نجات 

آنها بايد از راه رفته برگردند و از . آنهاست
تجربه تلخ همدستی با امپرياليسم و صهيونيسم 

کنند بايد ُکردهائی که فکر می. درس بگيرند
گليم خود را جداگانه و حتی به ضرر ساير 

ا از آب بيرون بکشند، نه تنها به خلقهای خلقه
- منطقه بلکه در درجه اول بخودشان خيانت می

انگيز آنها در هفتاد کنند و اين سرنوشت غم
بايد اين رهبران اسرائيلی؛ . سال اخير است

؛ پنتاگونی؛ ناتوئی و ياران عربستان آمريکائی
سعودی را طرد کرد و بر پيوند با خلقهای 

  ايران به حزب. د تکيه کردمناطق مسکونی خو

واحد طبقه کارگر ايران؛ صرفنظر از تعلقات  
ملی و قومی، به جبهه واحد مشترک ايرانی و 
غير قومی، به سازمانهای واحد دموکراتيک 
ايرانی و نه قومی؛ که هر کس ساز خودش را 

ما نقض حقوق بشر ُکردی يا . بزند، نياز دارد
اسر نقض حقوق بشر در سر. آذری نداريم

با پرچم و تبليغات . زندان ايران رواج دارد
طلبانه ناسيونال شونيسم فقط جاده دشمنی جدائی

تجربه شکست مفتضحانه . شودهموار می
انگيز آن تازه در ُکردهای سوريه که نتايج غم

ان نابينا را نيز بگشايد و  راه است، بايد چشم
گرنه فرجام اين راه چنانچه همينگونه ادامه 

) توفان(حزب کار ايران. فاجعه آميز است يابد،
همواره بر اين اصول تاکيد کرده و بعد از اين 

ناسيونال شونيسم دشمن . هم خواهد کرد
  .تنها در سوريه و عراق آنهم نه .کمونيسم است

****  
  

  ...جنبش مردمی جليقه زردها
گذرد،  هر چه زمان بيشتر می. کنند شرکت می

ی مطرح شده در هاهمردم به حقانيت خواست
مردم از  ٪٧٠. برند می کف خيابان بيشتر پی

جنبش . کنند حمايت می» جليقه زردها«
، که از ساکنين شهرهای »زردها جليقه«

کوچک و مناطق کشاورزی آغاز شد، به 
سرعت با مردم مناطق شهری، بويژه کارگران 

زيرا دريافتند که . و زحمتکشان پيوند خورد
نها در ميان طبقه حاکمه آ. منافع مشترکی دارند

در جنبش . بينند ای از خود نمی نماينده
از کارگران و کشاورزان » زردها جليقه«

آموزان و دانشجويان، بهياران و  گرفته تا دانش
های کاميون،  پرستاران، کارمندان، راننده

به قول يک . شرکت دارند... های تاکسی راننده
ان سنتی برايش ٢٠مردمی که يک «: خبرنگار

طبيعی است که شعار » سرمايه زيادی است
تر، فقر بيشترو ماليات بيشتر، ثروتمند بيش"

در حاليکه . را سر ميدهند" خودکشی بيشتر
اکثريت مردم بايد ماليات بيشتر بدهند، سه 

ميليارد يورو  ٣ هزار خانواده ثروتمند بيش از
در نتيجه . شود معافيت مالياتی نصيبشان می

: يد روی بيرق خود بنويسندتظاهرکنندگان با
تان  بخشيد که ما مزاحم بورژوازی عزيز می«

خواهيم که همه مردم در  شويم، ولی ما می می
تظاهرکنندگان . »!کرامت و رفاه زندگی کنند

. مخالف ثروتمندترشدن ثروتمندان هستند
چرا مادری با «: پرسند تظاهرکنندگان می

اليات يورو درآمد بايد م ٨٠٠فرزند و  ٣داشتن 
در چنين اوضاعی طبيعی است که » پردازد؟ به

افزايش قيمت سوخت مخالفت مضاعف ساکنين 
های سازمانی در حاشيه شهرها را، که  خانه

بدون وسيله نقليه مستأصل خواهند بود، 
های خواست.  گير شود برانگيزد و سپس همه

، که ابتدا با لغو افزايش »جليقه زردها«جنبش 
ای بس  د، به سرعت دامنهقيمت سوخت آغاز ش

  . تری به خود گرفت وسيع
کردن افزايش  ملغی/کاهش ماليات عمومی"

ها و  افزايش ماليات شرکت/قيمت سوخت
افزايش حقوق /های کالن دارائی

لغو /لغو قانون حذف کمک مسکن/بازنشستگی
افزايش ميزان حداقل /کاهش بيمه بيکاری

قبول هزينه اياب و ذهاب از جانب /دستمزد
افزايش تعداد مدارس و /ارفرماک

ترميم اساسی خيابانها و /ها بيمارستان
کردن  دولتی/لغو قانون کار جديد/ها جاده

های انرژی، که قبال خصوصی شده  کنسرن
بهبود شرايط برای ادغام مهاجران در /بودند

 /استعفای مکرون، انحالل مجلس/جامعه
 ."برگزاری انتخابات، دموکراسی بيشتر

های جنبش اکتبر مردم  استاز جمله خو
  . اند فرانسه

مطالبات محقانه فوق، که در اثر اِعمال 
سال گذشته  ٣٠های نئوليبرالی  سياست

اند، نشانه  بورژوازی فرانسه از مردم دريغ شده
اين . رشد آگاهی و مقاومت مردم فرانسه است

های  ها، که صدها هزار نفر در خيابان خواست
آنها به اعتراض  يابی به فرانسه برای دست

اند، در عين حال بيانگر رشد آگاهی و  برخاسته
ارتقاء سطح مبارزات مردم فرانسه عليه نظام 
نئوليبرالی حاکم نيز هست؛ عليه رئيس 
جمهوری است که به سود ثروتمندان و به زيان 
کارگران و زحمتکشان، کارمندان و اقشار 

مردم عدالت اجتماعی و . کند فرودست عمل می
آنچه مردم را . ت محيطی را طالب هستندزيس

ها کشانيده و يا به خشونت واداشته  به خيابان
های فاحش اجتماعی و  است، نابرابری

سقوط اقشار متوسط به . اقتصادی است
. فرودستی بيش از هر زمان شتاب گرفته است

. گردد بر خيل بينوايان روز به روز افزوده می
مردمی . خودکشی پيوسته رو به فزونی است

که در پايان ماه کمبودهای روزافزون را حس 
جا، راهی جز  کنند، مأيوس و نااميد از همهمی

کف خيابان و فريادزدن بر سر دشمن طبقاتی 
در . خود و بعضاً اعمال خشونت پيش پا ندارند

 چشم بسياری از ناظران، به ويژه مردم فرانسه
خشونت و سرکوب پليس فرانسه  آنقدر که
 ،آيدبه نظر میو خوفناک  وحشتناک

د ان  هائی که شورشيان به جای گذارده خرابی
  .آيدنمی

از زمان دور دوم رياست جمهوری ميتران 
سوسيال دموکراسی  ند، که همان»سوسياليست«

به » شرودر«آلمان به رهبری صدراعظم 
راليسم روی آورد، تا سرکوزی و اوالند بنئولي

 فرانسه در و اکنون مکرون، بيکاری و فقر
ها سال  ها ده سوسياليست. روبه فزونی است

نئوليبراليسم سياست است که با پيروی از 
اند  به کارگران و زحمتکشان پشت کردهآشکارا 

کار و  و عمالً آنها را به سمت نيروهای محافظه
اين . اند ناسيوناليست و نژادپرست سوق داده

نيروهای ارتجاعی اقشار و طبقات مردم را با 
، فاشيستی، نژادپرستی، یار ناسيوناليستافک

پرستی افراطی  ستيزی و ميهن مذهب، بيگانه
فقدان يک حزب قدرتمند  .اند مشغول داشته

کمونيستی مانند حزب کمونيست پرافتخار 
. خوردبه چشم می عصر استالينفرانسه در 

رويزيونيسم خروشچفی جهان را به پرتگاه 
  ۵ادامه درصفحه  ...کشانده فاجعه 
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  ...جنبش مردمی جليقه زردها
است و با تغيير ماهيت بسياری احزاب 
کمونيستی امروز ميدان را برای سوء استفاده 
تبليغات فاشيستی و ناسيوناليستی باز گذارده 

  . است
های  از دوران تاچر و ريگان، که سياست

تهاجم خود را آغاز کردند، بانک  ؛نئوليبرالی
مثابه دو  به المللی پول جهانی و صندوق بين

های  داری جهانی سياست ابزار مهم سرمايه
رياضت اقتصادی را، که ثمری جز کسب سود 

دادن کارگران و  حداکثر در يکسو و سوق
زحمتکشان به سمت فقر و نيز بدهکار شدن 

به  به بار نياورده است راها  ها به بانک دولت
های  اِعمال سياست. ها ُحقنه کردند دولت

نئوليبرالی در آمريکا، اروپا  رياضت اقتصادی
داری  های سرمايه و به طور کلی در نظام

موجب گشته است تا ثروت در دست اقليتی 
ناچيز متمرکز گردد و برعکس درآمد اکثريت 
مردم يا تقليل يافته و يا در بهترين حالت 

دستمزدها، مزايای اجتماعی، . مانده است ثابت 
چوب های درمانی و بيکاری در چهار بيمه

اعمال رياضت اقتصادی مدام کاهش يافته 
در راستای جهانی شدن توليد . است

داری مراکز توليد از کشورهای  سرمايه
متروپل به کشورهای در حال توسعه با 
نيروهای کار ارزان منتقل گشته و بر خيل 
ارتش بيکاران در کشورهای متروپل افزوده 

امروز مزد واقعی کارگران در اروپا و . است
به . سال پيش کمتر است  ٢٠آمريکا نسبت به 

ابزار ضروری قدرت "قول نوام چامسکی 
تمرکز ثروت به تمرکز « :سياسی آشکار است

بی جهت . »گردد قدرت سياسی منتهی می
نيست که مکرون از دريافت ماليات از 
ثروتمندان با اين استدالل، که اين امر سبب 

! نندخواهد شد تا ثروتمندان کشور را ترک ک
  . زند سر باز می

از سوی ديگر کاهش درآمد اقشار و طبقات، 
گرانی، بويژه گرانی مسکن، که در دست 

ای سوداگر متمرکز گشته است، افزايش  عده
مدام قدرت خريد مردم ... ماليات غير مستقيم و 

ها و  دهد و موجب محروميت را کاهش می
به  راين همه منج. شود تنگناهای اجتماعی می

يش خشم، بغض و تحقير نسبت به احزاب پيدا
و در  شده اند سياسی که تاکنون در قدرت بوده

فريبانه  نتيجه مردم به راحتی در دام عوام
فريبان نيز با شوراندن مردم بر  اُفتند و عوام می

همان مهاجرانی که بيش از  –عليه مهاجران 
 ،اند قرارگرفتهداری  سرمايهديگران مورد ستم 

داری منحرف  مبارزات ضد سرمايها را از آنه
   .سازند می

ويژه فرودستان بيش  به» زردها جليقه«جنبش 
سازند به اينکه  از همه دولت را متهم می

روزبروز بيشتر ميان مردم و دولت جدائی 
خواهد  مردم، مکرون را که می. اندازد می

همانند يک پادشاه بر آنها حکم براند، رئيس 
متکبر، از خود جمهور ثروتمندان، فردی 

راضی و خودشيفته ميدانند، که پيوسته از باال 
و تَبَختُر به فرودستان  ، تحکماحترامی و با بی

جنبش . گويد نگرد و با آنها سخن می می
تنها عليه شرايط نابسامان » زردها جليقه«

اقتصادی نيست، بلکه آنها در عين حال ضد 
بند و بار  خشونت عليه زنان، ضد خشونت بی

های اروپا  ترين پليس که يکی از خشن –يس پل
باالخره مخالف شرايط غير  –رود  شمار می به

  .قابل تحمل مسکن نيز هستند
که از يکسو به شدت مورد غضب » مکرون«

اکثريت مردم فرانسه قرارگرفته است و از 
سوی ديگر از پشتيبانی يک حزب قوی در 
پارلمان اين کشور محروم است، باالخره پس 

آنکه اعمال خشونت يک ماهه ماشين از 
اش قادر به خاموش کردن مردم نشد،  سرکوب

ای مملو از تزوير و ريا، که مختص  در خطابه
دگان بورژوازی است، گفت که او ننماي

های  کند، خواست زردها را درک می جليقه«
انسان به ياد دمحم رضا شاه .(»آنان مشروع است

از طريق  ۵٧افتد که در اوج قيام بهمن  می
مردم صدای انقالب «ها اعالم کرد که  رسانه

ار سپس کمکرون م!!!) شما را شنيدم
اگر خشونت حاکم گردد، «: افزايد می

غافل از اينکه . »بيند دموکراسی صدمه می
ها  مردم به اين دموکراسی بورژوائی مکرون

به باور خانم . اند  هاست که پشت کرده مدت
د چرا بايد بروند دانن مردم نمی«، »شنتل موف«

او معتقد است که غرب در عصر » رأی بدهند
ای که  برد، دوره پسادموکراسی به سر می

و بحران » دموکراسی نمايندگی«ناکارآمدی 
سيستم اقتصادی از سياست نئوليبرالی نشأت 

برای نمونه، مکرون، که ماه مه . »گيرد می
آراء به رياست جمهوری  ٪۶٧سال گذشته با 

امروز در آخرين نظر سنجی تنها  انتخاب شد،
مکرون در عين . مردم جانبدار او هستند ٪٢٣

کند و  حال سالوسانه از مردم عذرخواهی می
ما در يکسال و نيم گذشته «کند که  اقرار می

نتوانستيم بر مشکالت غلبه کنيم و راه حل 
او برای فرونشاندن آتش خشم ! »مناسب بيابيم

امروز به آنان  های  مردم به برخی از خواست
تا فردا که جنبش فروکش  داد تنبطور تاکتيکی 

. الحيل پس بگيردکرد همه آنها را به لطايف
- دام اين مانور مکرون افتادهای بهمتاسفانه عده

" جليقه زردها"حتی بسياری از فعاالن . اند
ترورهای اشتراسبوگ را زير سر مکرون 

مگر . دانند تا جهت مبارزه را تغيير دهدمی
اعمال اين سنت خرابکاری ابا از بورژواها 

تجربه آتش زدن رايشتاگ در ! هرگز. اندداشته
آلمان برای سرکوب کمونيستها نمونه بارز آن 

آنچه را که مکرون فعال به آن تن داده . است
  :است چنين است

يورو به حداقل  ١٠٠افزايش "
پرداخت پاداش در پايان هر سال /دستمزدها

کردن دستمزد  معاف/الياتبدون کسر م
کاری کارگران از پرداخت  اضافه
معافيت ماليات از حقوق ماهانه /ماليات

 ."يورو ٢٠٠٠بازنشستگی کمتر از 
های مکرون را  نشينی عقب» زردها جليقه«اما 

اند که به  دانند و اعالم کرده ناکافی می
ترين  مهم. اعتراضات خود ادامه خواهند داد

گونه  ن اين است که او هيچايراد آنها به مکرو
برنامه و راه حلی برای حل مشکل خيل عظيم 

و البته ضعف . بيکاری ارائه نکرده است
در اين است که رهبری " جليقه زردها"جنبش 

متشکل کمونيستی ندارد و بدون رهبری جنبش 
رود و قادر نيست مداومت داشته و تحليل می

ه موقع ها را ببيند و بجانبه تحوالت پديدههمه
دارای » زردها جليقه«جنبش . واکنش نشان دهد

. تشکيالت و برنامه و استراتژی مشخص نيست
آنها به طور عمده در دنيای » تشکيالت«

امکان   آنها حتی. شود مجازی خالصه می
فقدان يک . ده جهت مذاکره ندارندنانتخاب نماي

کردن و  ستاد فرماندهی، که قادر به متشکل
بُرد امر مبارزه  ماندهی کارگران در پيشساز

عليه بورژوازی امپرياليستی باشد، شديداً 
شود؛ ستادی که امکان تدوين  احساس می

برنامه، استراتژی و تاکتيک مبارزه عليه نظام 
حاکم را دارا باشد، تا جنبش را به سمت 
پيروزی رهنمون گردد؛ ستادی که بتواند به اين 

: گويد ازنشسته که میساله ب ٧٠آرزوی کارگر 
های زيادی   ها انقالب ما فرانسوی ١٧٨٩از «

ايم، از شر شاه خالص شديم، اما هنوز  داشته
اند و  دان هنوز در قدرتنجنگيم چون ثروتم می

، جامه عمل »نابرابری هنوز پابرجاست
 .پوشاند به

****  
  

  ...همبيست و چهارمين گرد
 بهالمللی به بحث پرداختيم، کنفرانس بين

دورنمای  واشاره نموديم،  فيتعهدات و وظا
 .پيشروی آنرا مورد تاييد قرار داديم

 یدارهينظام سرما یتناقضات درون ديتشد
عمومی بحران ی موجب حاد شدن ستياليامپر

بحران اقتصادی، سياسی،  در  - ی دارهيسرما
شده است،  نظام  –روبنا و زيربنای اجتماعی

ها ونيليمر روی داری را تکان داده، بسرمايه
و خلقها و ملتهای تحت ستم و  کارگر

تاثير گذاشته و ويرانی  وابسته یکشورها
 .زيست را عميقتر کرده است  طيو مح عتيطب

انحصارات  نيرقابت ب د،يو مرج در تول هرج
از حد  شيرشد ب ،یستياليامپر یهاو قدرت

تجارت نابرابر، جنگ  ،یخارج یهایبده
غارت منابع  ،یستياليامپر نيبما یتجار

ارزش دار ريختن جيب سرمايهبه ،یعيطب
ها کارگر، ونيليشده توسط م ديتول یاضاف

 یهااستيس ورددر مآمريکا   کجانبهياقدامات 
 ،یعلم و فناور عيتوسعه سر ،یو پول یمال

 نترنت،يا ها،ی کردن سيستموتريکامپ
ظهور  ،یو هوش مصنوعها بکارگيری آدمک

ابعاد و عمق در  را  یديدج یبحران اقتصاد
  ٢٠٠٨سال  ینسبت به بحران اقتصاد یشتريب

بر  یجد ريکه تاثکنند، بحرانی که پيش بينی می
  .خواهد داشت یاسيو س یروابط اجتماع

آب و  راتييتغ زيست، طيو مح عتيطب یرانيو
تاراج نامعقول و بهره برداری از  یناش يیهوا

و  یاردهيتوسط انحصارات سرما یعيمنابع طب
  ۶ادامه درصفحه  ... ،یستياليامپر یکشورها

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ... همبيست و چهارمين گرد
 .پيوسته رو به تزايد است

 یهاقدرتکه  بين  جدی ئیاهیريدرگ
و  گسترش گيرد،ی صورت میستياليامپر

ها و در همه قاره یجنگ یآماده سازنمايش 
که اکثر  یحاتيمسابقه تسلتشديد مناطق، 

 یسازینظام ،باشنددر آن درگير می کشورها
 تقسيم  منجر به  ، دير يا زوداقتصاد و جامعه

 یکشورها انيمتقابل . خواهد شدجهان مجدد 
و  آمريکا  االت متحدهيا نيعمدتا ب ،یستياليامپر
 یهایريدر درگ ،نيناتو و چ نيب ه،يروس

را  قايو آفر انهيمردم خاورمخون  که نظامی 
نقاط  گريدر دبه تصادمات و ريزند بزمين می

فشارهای . شوندزنند، متبلور میدامن میجهان 
 رانينسبت به اآمريکا  یاسيو س یاقتصاد
و منافع و پا گذاشتن بر حق حاکميت  موجب

عربستان  من،يدر . گردندیحقوق مردم آن م
خود با  یاسيو س یمنافع اقتصادی برای سعود

 یو نسل کش بيمسئول تخرحمايت آمريکا، 
- اريوبرا يمن مردم و کشور اين سياست  .است

  .ی کشانده استن
 زين از سوی ديگر تضادهای ميان امپرياليستها

 درآمريکا  و و  نيچ انيم یدر جنگ تجار
در  و کيبازار و مناطق استراتژسر برنزاع  
عيان  هاقارهبه  همه  ینيچ یهاهيسرماتهاجم 

 .شوندمی
همه در  ی دخالت خودستياليامپر یقدرتها

غارت  آنها .کنندیم ديوابسته را تشد یکشورها
 ی رهايزنجتبليغ کرده  را یعيمنابع طب و تخليه 
تجاوز ويرانی و  .ندنمايیمضخيمتر  ستم را 

و  ابستهو یکشورهاجهت استثمار و غارت 
مافوق در ذات امپرياليسم نهفته سود کسب 

دوست تواند نمی یستياليکشور امپر چيه. است
  .ا باشدخلقه

به دليل و کودک،  زنو  ها هزار نفر، مردده
شان، بخاطر ويرانی کشورهای جنگ زده

و  فقر و بعلت  شان،دولتتوسط سرکوب 
اروپا،  ا،يدر آسبدبختی، جالی وطن کرده و 

به اميد يافتن فرصتی  نيالت یكايو آمر قايآفر
گناه  مورد اين انسانهای بی .هستندبرای زندگی 

 انهيگرایمل ستيزانه،خارجی یهااستيسحمله 
- یقرار م ارتجاع و  سمياليامپرو نژادپرستانه 

دونالد ترامپ خصوصيات ارتجاعی،  .رنديگ
خارجی ستيزی و پرخاشگرانه خود را نسبت 

   . گذاردبنمايش می مهاجران به
در برابر تجاوز قهرمانانه  نيفلسط مردم
 سميونيو صه یانکي سمياليامپر انهيوحش

کشند یرا م یرنظاميکه هزاران غ  ليرائاس
از عزم  یامبارزه نشانه نيکنند؛ ایمقاومت م
و حق حاکميت  یدفاع از زندگ یبراراسخ آنها 

و  یآنها همبستگ. است شانوددر سرزمين خ
- کسب کرده اجهان ری مترقی روهاين تيحما
 قويا از آرمانها ستينيلن ستيما مارکس. اند

  .ميکنیم تيحما نيفلسط
و آمريکا ترامپ درروی کار آمدن دولت 

واهدی ش ليبولسونارو در برز جاييرانتخاب 
 سم،يرفرم و گنديدگی  شکست هستند بر

 اليسوس یهااستيو س يیبورژوا یدموکراس
ی بورژوازو  سمياليکه توسط امپر یدموکراس
و حفظ به منظور اين دولتها . شونددنبال می

به  یاندهيطور فزاسلطه خود، به تيتقو
- یو ملستيزی، خارجی ،یارتجاع یهااستيس

و در بعضی کشورها  شوند،يی متوسل میگرا
 شبه ، اقتدارگرا،دست راستی افراطی یهاميرژ
  . اندی و يا علنا  فاشيستی بر سر کار آمدهستيفاش

 یهاو بخشخلقها  جوانان،، طبقه کارگر
 ،یدموکراس ،یکه از آزادجوامع  کيدموکرات

 کنندیدفاع م یکارگر یهاهيبشر و اتحاد حقوق
که  یستيو فاش یارتجاع اتشيرادر مقابل گ

به استقرار فاشيسم منجر  تاينهاممکن است 
  .اندشود، قد علم کرده

 يیبورژوا یو نهادها یدارهيسرما ستميس
 کيکه  یعمومدزدی اموال  فساد و گرداب در

ء افشا. ،غرقند است شدهبرای آنها منبع انباشت 
 منجر بهمفسدين  از یبرخ هيو اقدام علفساد 

گنديده  مانده وعقببرداشتن نقاب از ماهيت 
در مبارزه عليه . ی گرديده استدارهيسرما

بعضی از درفساد  در برخی از کشورها و 
بحران  ی وسيع منجر به ردمم یهاجيبس موارد،

يی شده بورژوا یهادر دولت راتييو تغ یاسيس
 . است

و انحصارات  یو اقدامات بورژواز هااستيس
وعليه و جوانان   مردم عامه طبقه کارگر، هيعل

 تحت ستم در سراسر جهان یهاها و ملتخلق
اين سياستها به راحتی اما . دنشویم مشاهده 

ای توده پاسخشوند بلکه با يک برده نمیپيش
  .اندمواجه

ها، در مخالفت کشور و در همه قاره نيچند در
و  مسکن، یباال متيق ،یزندگ یباال نهيبا هز

ات وسيع و قاطع اعتصاب ،ديجد هایاتيمال
 ثبات ی درخواستکارگران برا جيبسهمچنين و

کار در  یريدر مخالفت با انعطاف پذ در کار
قاطبه مردم، بويژه جوانان در . اندگسترشحال 

تظاهرات خيابانی خواهان آزاديهای مدنی و 
نان شجاعانه ز. رعايت حقوق بشر هستند

دست به   ضيظلم و ستم و تبع برعليه 
 مارس ٨در روز زنان  ؛زنند اعتراض می

ای از کشورها  گذشته در  تعداد قابل مالحظه
 .ی را تدارک ديدندالمللنياعتصاب ب کي

تجلی و مردم  انکارگر هایجنبش گرچه توسعه
سراسری انجام طور بهآنها اما ی دارد، داريپا

 یالمللنيآنها هنوز در سطح ب ؛اندنگرفته
نگر ايحال، آنها ب نيبا ا. هستند پراکنده و جدا

ی انقالب اجتماع یروهايکه ن انداين حقيقت
دستان، تهی دهقانان، ،انجنبش کارگريعنی 

شده  سرکوبخلقهای  ها وجوانان، زنان، ملت
توان بالقوه هستند و چشم انداز توسعه  یدارا

- نويد میو مردم را کارگران  یجنبش انقالب
  .دهند

با جنگ  مخالفتبايد به  کارگران و جوانان
مسابقه  گرانه وتجاوز یهاجنگی و ستياليامپر
دفاع از ی برخيزند، آنها بايد به اردوی حاتيتسل

 نيا .صنفی بپيوندند و یاسيحقوق سو  صلح
وسيعی از  کيدموکرات یهابخشجنبش بايد 

 یالمللنيبپرچم  کي جوامع را در برگيرد وبه
 یهاستيکمونتبديل شود، همانند پرچمی که ما 

برای انجام وظيفه  ستينيلن ستيمارکس
  . انترناسيوناليسم پرولتری خود در دست داريم

حقوق دفاع از ک،يدموکرات یهایاز آزاد دفاع
کالن و  بخشخواست  - مردم و حقوق بشر

مخالفت با  - مترقی جوامع  و کيدموکرات
 ميمبارزه مستقی و ستيفاش و یضع ارتجاعامو

  - کارگران و جوانان یخواست فعل - سميبا فاش
و  یدارهيسرما هيمبارزه عل جملگی بيانگر

 وانقالب  و در راستای نيل به   سمياليامپر
 ،هاستينيلن ستيما مارکس. هستند سمياليسوس

 تيم،هس سمياليامپرو  سميبا فاشپيگير  مبارزان 
و ضد  کيراتدموک ساختن جبهه ما در 

- نيبهم در سطح و  یدر سطح مل ی هم ستيفاش
  . فعاالنه شرکت داريم یالملل

 یخيتار فهيوظ ،یستياليبا سلطه امپر مبارزه
، و نيروهای تحت ستم یهاملتخلقها، 

- ستيکمونوقفه ناپذير  دمکراتيک است، وظيفه
در همه کشورها  دامن زدن به اين مبارزات ها

به  مصمم یا به نحوآنر کمونيستها  ما. است
 .بريمپيش می

. استملتها موضوع روز  سرنوشت نييتع حق
درون کشورهای قاره و در  چند دراين مسئله 

و مخالفت با  یدر مبارزه ضد استعمار مختلف،
ما . شودیم نواستعماری مشاهده یهااستيس

با آن بار ديگر را خود  یو همبستگ تيحما
  .داريماعالم می

- نيدر کنفرانس بلتری متشکل روپ ونيانقالب ما
- یستيمارکس یهااحزاب و سازمان یالملل

را  ماناحزاب تيتقو یبراخود اراده  ينيستیلن
تالش  هاستيوحدت کمون یو برااعالم داشته 

 .کنيممی
نا پذير  شکست سمياليو امپر یدارهيسرما
ملتها، اتحاد و مبارزه کارگران و  .نيستند

 گريها و دستيکمون و پيگير نگرش سازنده
- در ضعيفرا  سمياليامپر رهيزنج ون،يانقالب

 .ترين حلقه خود در هم خواهد شکست
 و سمياليامپر افروزی جنگ استيس هيعل

 !ارتجاع
 ،یعموم یهایو آزاد یدفاع از آزاد یبرا
 !سميو فاشارتجاع  هيعل

 یهاخلقهایها وملت هيعل تیسياليتجاوز امپر
 !.را متوقف کنيد تحت ستم

 کارگران،  و مبارزه اتحادوشش در  جهت ک
 !جهان مترقیوتيک دموکراو نيروهای  مردم،

 !سمياليباد انقالب و سوس زنده
  ٢٠١٨نوامبر  ک،يمکز
المللی امين نشست سراسری کنفرانس بين ٢٤

لنينست،   - احزاب و سازمانهای مارکسيست 
ICMLPO  

  )توفان( و تکثير از حزب کار ايران  ترجمه
ادر متشکل در کنفرانس احزاب و احزاب بر

  : لنينيستی - سازمانهای مارکسيستی
حزب کمونيست کارگران تونس، حزب کار 

دانمارک، ترکيه، حزب کمونيست کارگران 
  ٧ادامه درصفحه  ...حزب کمونيست 

 ی، سوريه و يمن را بیتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليب
 .قيد و شرط ترك كنند
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  ... همبيست و چهارمين گرد
کارگران فرانسه، تشکيالت برای بازسازی 
 حزب کمونيست کارگران آلمان، پالتفرم
کمونيستی نروژ، تشکيالت برای احيای حزب 
کمونيست يونان، حزب کمونيست پرولتاريای 

، حزب کمونيست )پالتفرم کمونيستی(ايتاليا
، حزب کمونيست )لنينيست - مارکسيست(اسپانيا

کار دومينيکن، حزب کمونيست 
، حزب )لنينيست - مارکسيست(مکزيک

، حزب )لنينيست - مارکسيست(کمونيست کلمبيا
حزب  ،)بورکينو فاسو(ست انقالبی ولتاکموني

حزب کار  ،)عمل پرولتری(کمونيست شيلی
، حزب کمونيست انقالبی بوليوی، )توفان(ايران

 - مارکسيست(حزب کمونيست اکوادور
، حزب کمونيست انقالبی برزيل، )لنينيست

 - مارکسيست(حزب کمونيست ونزوئال
، حزب کمونيست بنين، حزب )لنينيست

حزب کمونيست توگو، جبهه  کمونيست آلبانی،
کارگران پاکستان، راه دمکراتيک مراکش، 
حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج، حزب 

، )مارکسيست لنينيست(کمونيست پرو 
  . دمکراسی انقالبی هندوستان
****  

 
  ...برخورد تاريخی

 منابع، مناطق زيرآبی و )١٣٣٤(١٩٥٥
طبيعی بستر دريا در مناطقی كه در فالت 

 ايرانقاره ايران قرار دارد را متعلق به 
برای رسيدن به يك  بنابراين .دانسته است

توافق در مورد رژيم حقوقی دريای خزر 
و هم عملكرد  گذشتهبايد هم قراردادهای 

  .“عرفی را درنظر گرفت
در گذشته ايران به پيمان بغداد و سپس 
سنتو و از طريق سنتو و عضويت پاکستان 
در آن به پيمان سيتو وصل شد و از طريق 

شوروی دست  ترکيه به پيمان ناتو تا عليه
اين اقدامات تجاوزگرانه . باال را داشته باشد

که ثروتهای ملی ايران را بکام امپرياليستها 
ريخت و هزينه سنگين نظامی را بر می

-گرده زحمتکشان و ملت ايران تحميل می
کرد خيانتی بود که رژيم پهلوی به ايران 

تسليحات نظامی پيچيده ايران در  .کرد
نتيجه عضويت در اين پيمانها از آمريکا 

 ٥٠شد و برای بکارگيری آن تامين می
هزار مستشار آمريکائی که مصونيت 

حقوقی در ايران پيدا کرده و حق توحش 
گرفتند برگرده مردم ميهن سوار شده و می

ت مردم و پول نفت ميلياردها دالر از ماليا
در . دادندعودت میبه سرزمين مادريشان 

شمال ايران پايگاههای شنود بوجود آوردند 
ی مسلح برای مقابله با و يک ارتش سرّ 

تجاوز احتمالی شوروی به ايران پديد 
دولت وقت ايران در عمل قرارداد . آوردند
ترين نحوی زير پا را به خشن ١٩٢١
ايران  ؛ر زمان سلسله پهلوید. گذارد

مرکز توطئه و دسيسه و يک همواره 
تجاوز به شوروی سوسياليستی و حتی بعدا 
به سوسيال امپرياليسم شوروی در کادر 

  .رقابتهای جهانی امپرياليستی بدل شد
انقالب شکوهمند بهمن به اين دوران 
تاريک استعماری که از کشور ما کشوری 

  . ايان دادنيمه مستعمره ساخته بود پ
رژيم جمهوری اسالمی پس از روی کار 

ابراهيم يزدی را  ؛در دولت بازرگان ،آمدن
وی که از . وزير امور خارجه ايران کرد

دوران فعاليت دانشجوئی و ارتجاعی 
خويش به نزديکی با محافل جاسوسی 
آمريکا شهرت داشت در همان اوان کارش 

 . را اعالم داشت ١٩٢١ن قرارداد بطال
با اشاره  ١٩٢١م بطالن قرارداد اعال

آمريکائيها از آن جهت صورت گرفت که 
خطر احتمالی تجاوز شوروی به ايران را 
در آينده به اين بهانه که ايران به مرکزی 
برای تجاوز به شوروی بدل شده است 
کاهش دهد و دست ساير امپرياليستها در 
دفاع از رژيم جديد ايران را در مقابل 

زيرا ابراهيم . باز بگذاردتجاوز شوروی 
يزدی با اين اقدام بهانه حقوقی تجاوز 

اين . شوروی به ايران را از وی گرفته بود
خيانت ابراهيم يزدی و دارودسته بورژوا 

مذهبی بر حزب ما پوشيده -ليبرالهای ملی
رژيم جمهوری اسالمی نيز قرارداد . نيست

را به زير پرسش برد و سرانجام  ١٩٢١
  . عالم کردبی اعتبار ا

نماينده رسمی دولت روسيه در مذکرات 
چند جانبه با دولت ايران که شاهد هياهوی 
دولت ايران در مورد مبانی وضعيت 
حقوقی دريای خزر بود بخاطر آنکه از 

 :شدت اين هياهو بکاهد خاطر نشان ساخت

و  ١٩٢١برسميت شناختن قراردادهای “
شوروی و ايران بعنوان مبنای  ١٩٤٠

قوقی دريای خزر نقطه آغازين رژيم ح
حاليكه روسيه  در. باشدموضع روسيه می 

متهم می شود كه تماميت اين دو قرارداد را 
نشان ساخت  خاطرگيرد، بايد در نظر نمی

كه تماميت يكی از اين دو توافق، يعنی 
 شورویپيمان دوستی ايران و جمهوری 

، اول بار ١٩٢١روسيه مصوب فوريه 
آبان  ١٩در . رديدتوسط ايران نقض گ

ايران بصورت ) ١٩٧٩ نوامبر ١٠(١٣٥٨
اين پيمان را لغو  ٦و  ٥يك جانبه مواد 

اوضاع و احوال  تغييرنمود و علت آن را 
مگر اوضاع و شرايط منطقه . دانسته است

  .“؟يافته است تغييرامروز كمتر از گذشته 
حال که امپراتوری روسيه در هم ريخته 

منافع مشترک است و سخن بر سر تقسيم 
آيد همه در دريای مازنداران به ميان می

، حتی بورژوازی شعب بورژوازی ايران
طلب بيادش آمده که ما خودفروخته سلطنت

ايم قرارداد مشترکی با شورويها بودهدارای 
که آنها ملزم و موظف به احترام به آن و 

گری برای اين هوچی. انداجرای آن بوده
اين حضرات به کتمان خيانتی است که 

اين خيانت تنها . اندمصالح ملی ايران کرده
مربوط به دوران رژيم جمهوری اسالمی 

ها تنها ادامه دهنده خيانت ، آخوندنيست
اين قرارداد حداقل از  .طلبان هستندسلطنت

نظر سياسی سالهاست که اعتبار خود را از 
دست داده و مورد سوءاستفاده رژيمهای 

اينکه اعتبار . است ارتجاعی ايران بوده
حقوقی آن تا به چه حد است شايد بررسی 

  .آن کار کارشناسان حقوقی باشد
****  
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آئی چهارمين گردهمو بيست 
المللی سراسری کنفرانس بين

احزاب و سازمانهای 
  لنينيست – مارکسيست

)ICMLPO(  
 خلقها،ه کارگران و ب

 ،ستهايو کمون ونيبه انقالب
 ینگ جهانج انيپا سالگرد ما ،کيمکز در

که خسارت داريم، جنگی را گرامی می اول
در  نيو همچن ببار آورد  تيبشر یبرا  یجد

کبير  انقالب ری، انقالب پرولت نياولآن 
در مکزيک ما . ی رسيدروزيپ، به اکتبر

آموزگار  تولد کارل مارکس، دويست سالگی 
  . ميريگیرا جشن م ،ايبزرگ پرولتار

سراسری آئی بيست و چهارمين گردهم 
 یاحزاب و سازمانها یالمللنيکنفرانس ب

 تيکار خود را با موفق یستينيلن- یستيمارکس
مورد  یالمللنيب تيوضع. به پايان رساند

 فيها و وظاتيقرار گرفت و مسئول یابيارز
مشخص  یانقالب یهاو جنبشخلقها کارگران، 

مهم احزاب و کار در مسائل باره  ما در. شد
  ٥دامه در صفحه ا...در ی متشکلهاسازمان

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 . ه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری هم. است

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

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

سياسی به وضعيت حقوقی  -برخوردی تاريخی
 )۴(دريای مازندران

سلطنت پهلوی و نقض مستمر قرارداد دوستی با اتحاد شوروی 
  سوسياليستی
از زمان رژيم وابسته و غارتگر پهلوی بزير پا گذارده  ١٩۴٠و  ١٩٢١اينکه قرار داد 

ای از عده. ای مخالفين جمهوری اسالمی نيستطلبان و پارهسلطنت شد ظاهرا خوش آيند
کنند اگر بار گناه همه خيانتهای اين باصطالح مخالفين رژيم جمهوری اسالمی فکر می

گذشته پهلويها را نيز به گردن جهوری اسالمی بگذارند درجه غلظت ضد رژيمی 
- ، يا آلت دست سلطنتبرندبسر می حال آنکه آنها يا در نادانی. اندخويش را نشان داده

چينی بجای به معجزات دروغگوئی و دسيسهطلبان و امپرياليستها هستند و يا اينکه 
   .آگاهی دادن و بسيج مردم بی حد و اندازه اعتقاد دارند

در همان زمان . انديشيدرژيم پهلوی که نوکر بيگانه بود هرگز به منافع مردم ايران نمی
توانست هم در دريای خزر کشتی دوستی با شورويها کشور ايران میبر اساس قرارداد 

رانی کند و هم سهمی از استخراج نفت باکو داشته باشد زيرا استفاده مشترک از بستر 
دريا نيز بخشی از حقوقی بود که در زمان لنين و استالين برای مردم ايران در عرصه 

يم خائن پهلوی که نوکر بيگانه بود به ولی رژ. بهره برداری مشاع در نظر گرفته بودند
خواستند همراه با دولت سوسياليستی شوروی آنها نمی. کردمصالح ملی ايران فکر نمی

در چاههای نفت آذربايجان شوروی سرمايه گذاری کنند و موجب شوند که شورويها 
و  بتوانند در همکاری با ايران به انرژی بيشتری دست يافته و اقتصاد خويش را سر

از منافع ملی ايران در “ مرگ سوسياليسم“دادند برای آنها ترجيح می. سامان دهند
جالب اين است که هيچ يک ازاين  .خدمت امپرياليستهای آمريکا و انگليس بگذرند

درانند و با سوء نيت دوران تزاريسم حضرات؛ که بر ضد شوروی سوسياليستی يقه می
کنند، به اين سوسياليستی لنينی استالينی مخلوط میو سوسيال امپرياليسم را با دوران 

دولتهای ايران . ای نداردخيانت بزرگ که مبنای ساير خيانتها قرار گرفته است اشاره
متاسفانه حتی در دوران دولت ملی دکتر مصدق برای استفاده از اين حق ايران که مورد 

) مازندران(که دريای خزر آنها در عمل پذيرفتند. تائيد شورويها بود تالشی نکردند
بخشی از خاک شوروی است و ايران تنها بر روی کاغذ دارای حقوق مساوی و 

هرگونه عملی مغاير اين تصميم بايد منجر به همکاری . مشترک با شورويهاست
، ، صيد ماهیمشترک دو دولت و سرمايه گذاريهای مشترک برای حفظ محيط زيست

شد که باب طبع آمريکائيها و دول دست نشانده ايران می... کاهش و افزايش آب دريا و
همين . کردندحتی در کار شيالت نيز که با شورويها همکاری داشتند اخالل می. نيز نبود

اخاللگری و زير پا گذاردن قراردادهای دوستی با شوروی وضعيتی را تثبيت کرد که 
امپراتوری سوسيال  فروپاشیقبل از . گوينداز نظر حقوقی به آن رويه عرفی می

صورت مستقل ه بدان صورت بود كه هركدام از دو طرف بوضع  امپرياليستی شوروی
در بخش شوروی پس از جنگ جهانی دوم كار . نمودندبهره برداری می معدنیاز منابع 

بنا به گفته ديپلماتهای ن زمان در آ. شدنفت در حوالی باكو شروع  استخراجاكتشاف و 
طرف ايرانی در اقدامات ما “ر مذاکرات چند جانبه شرکت دارند کنونی روسيه که د

در. دانستديد و آن را ناقض قراردادهای مزبور نمیبر حقوق خود نمی ایهيچ لطمه
  ٧دامه در صفحه ا...بخش ايرانی نيز مطابق قانون مصوب مجلس ايران در 
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