
 

رانی آزاد در آبهای ره محافظت از کشتیرياکاری در با
  المللیبين

ساکن در مستعمره  یِ سيسربازان انگل) ١٣٩٨ ريت ١٣(صبح پنجشنبه  ٢٠١٩ هيژوئ ٤ خيدر تار
ا ر  (Grace 1)"١ سيگر" یرانيکش انفت ،الطارقدر جبل یعني ايبريا رهيانگلستان در شبه جز

   .کردیاما حرکت مبا پرچم پان یکشت نيا. کردند فيراهزنانه توق
تحت نام  یسيش انگلکنفت کيسپاه پاسداران  یروهاين  ٢٠١٩ هيماه ژوئ ١٩هفته بعد در  دو
 کياستدالل که آنها با  نينمودند با ا فيرا در تنگه هرمز توق  (Stena Impero)"مپرويستنا ا"
  .اندتصادف کرده یرانيا یماه ديص قيقا

-در جبل یسيتوسط سربازان انگل رانيکش انفت فيتوقاز  ،نخست یپخش اخبار در روزها در
و  رانيمثل ابعد از مقابله به یول شدیصحبت م ی حضور داشتهالمللنيب یدر آبها که الطارق

 نيچن یاخبار جعل یعلت و معلول عوض شد و در دستکار یجا کبارهيب ی،سيکش انگلنفت فيتوق
دست زده  و موجب بحران شده  یائيدر یه راهزنبوده است که ب رانيا نيا ايکه گو شدوانمود 

  .ت و نه انگلستاناس
-یواقعا زحمت نم رانيا: "... خود نوشت ٢٨/٠٧/٢٠١٩در شماره  تونگيتسا چهيزود دو هينشر
 نجايدر ا. بسازد یليعمان دل یايدر در (Stena Impero)"مپرويستنا ا" یريگمتيغن یبرا کشد

اروپا  هياتحاد یمهايتحقق تحر یانگلستان برا یائيدر یروين نکهياست بعد از ا یمسئله بر سر تالف
 - ايتانيبر یدر آبها ديخوب توجه کن -  هيدر راه حمل نفت به سور رانيکش انفت ه،يسور هيلع

  .حال اين دروغپردازی را رسوا کنيم". دمتوقف کردن
-یتنگه م نين از اجها یائياز تجارت در یميعرض دارد و ن لومتريک ٣/١٤الطارق جبل تنگه
شود و نمینداشته  ی ساحلیکشورها ینيسرزم یبه آبها یربط هایعبور و مرور آزاد کشت. گذرد

کشورها به  ینيسرزم یبود، پس از توسعه آبها نياز ا ريچه اگر غخودسرانه به آن استناد کرد، 
در  ١٩٨٢ در سال  یساحل یاز مبنا جهاندر  لومتريک ٨٥٢/١ بايبرابر تقر ليما ١(ليما ١٢طول 
ها تجاوز به ، زيرا عبور از اين تنگهشدندیعبور م رقابليغ یجهان یهاتنگه یاري، بس)جهان

عبور و مرور  یکه برا یالمللنيب یهاعبور از تنگه .شدآبهای سرزمينی ممالک ساحلی تلقی می
شامل  یاستثنائ طيجهان مهم است تنها در شرا یکشورها یبرا یاسيو س یتجار ،یاز نظر اقتصاد

از جمله . برندینام م" ضرریعبور ب"که از آن به عنوان  شودیم یساحل هایکشور یحقوق قضائ
-يا آبهای سرزمينی(ینيسرزم یايژنو در مورد در ١٩٥٨ ونيکنوانس سينو شيپ) ٣(١٥در ماده 

 ضرر یعبور ب: "کرده بود فيتوص نيرا چن ضرر یعبور ب الملل نيحقوق ب ونيسيکم ،)توفان
 یدولت ساحل تيامن یارتکاب اعمال مناف یبرا ینيسرزم یاياز در یکشت کيکه  یهنگام ،است

  ".استفاده نکند الملل نيقواعد حقوق ب ريبا مقررات حاضر و سا ريمغا ايو 
الطارق متعلق به تنگه جبل نکهيبر ا یمبن تونگيتسا چهيزوددو یروزنامه آلمان یجهت ادعا نيا به

است که اين  یاژهيقانون وو ايران به آبهای سرزمينی بريتانيا تجاوز کرده است،  است بريتانيا
المللی است و تنها در موارد الطارق يک تنگه بينتنگه جبل. است دهيتراش یزورگوئ یبرانشريه 

  .  استثنائی که در کنوانسيون ژنو تعريف شده است شامل حقوق قضائی بريتانياست
کرد از  فيرا توق ايتانيکش برنفت رانيا نکهيپس ازا ٢٠١٩ هيژوئ ١٢ه روزنامه در شمار نيهم

  (Wolff Heintschel von Heinegg) "نگيفون ها نچليولف ها"به نام  یقول پروفسور
در  هایائيتانيبر ايکه آ ستيمهم ن: "در فرانکفورت نوشت(Viadrina) "نايادريو"دانشگاه  استاد
 یکه به منزله آبها یليما ١٢در داخل منطقه  یحت: ريخ اياند بوده رانيا تيحاکم همنطق
 یآقا نيا ."حق عبور وجود دارد شودیکشور محسوب م کي )توفان-آبهای سرزمينی(یساحل

شناخته و آنرا  تيعبور به رسم یبرا رانيا یساحل یدر آبها یرا حت ايتانيپروفسور که حق بر
 نيداند، همیم یائيدر ليما ١٢به طول  یلساح یو شرط گسترش آبها یائيمطابق حقوق در

به  یدر آنجا و. الطارق نداردمستعمره انگلستان در جبل یساحل یرا در مورد آبها یسخاوتمند
از  دهدیم ايتانيحق را به بر نيا ايکه گو کندیاستناد م هياروپا نسبت به سور ميتحر نيقوان یادعا

  .دينما فيتوقنيست، " عبور بی ضرر"استدالل که با اين ممانعت کرده و آنرا  رانيا یعبور کشت
  .شودیآغاز م یساز یانحصارات افکار عموم یغاتيدروغ تبل یو سونام یساز پروندهحال 

، گفته است که )کند یرا ثبت م ها یکشت ريکه مس یتارنمائ(کونيآ ويتينيرف ترز،يگزارش رو به
در ". حرکت کرده بود رانيز بنادر اا یکشت نياز آن است که ا یحاک "١-سيگر" یکشت یريردگ

از  یعالوه بر تخطبوده،  هيبه سور رانينفت ا ليکش در صدد تحواثبات شود که نفت کهيصورت
نقض کرده  زيمتحده را ن االتيا یاز سو رانيا ینفت ميتحر ه،يسور هياروپا عل هياداتح ميتحر
آمريکا که حتی مورد تائيد سازمان استناد به نقض تحريمهای غيرقانونی ). تکيه از توفان"(.است

  ٣ ادامه در صفحه...  ملل و اروپا هم نيست به عنوان دليل توقيف کشتی ايران  اوج

  
پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان(به حزب کار ايران  

  ســال بيستم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٩ تاو ١٣٩٨ماه   شهريور ٢٣٤ماره ـش

 

    

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

شعار صحيح در شرايط 
  امروز کدام است؟

  کدام تضاد عمده است؟
از زمان تشديد خطر تجاوز امپرياليسم 

مجددا  ،آمريکا و متحدانش به ايران
بحث شديدی در مورد انتخاب شعار 
مناسب و صحيح در شرايط کنونی در 

  .اپوزيسيون ايران در گرفته استميان 
ای از اين اپوزيسيون که بايد از آنها عده

به عنوان خودفروخته و جاسوس 
طرفدار تجاوز امپرياليسم  ،صحبت کرد

و صهيونيسم به ايران بوده و از سخنان 
فرد گيرند که ترامپ الهام میو نتانياهو 

و  »تروريست«خواهد ملت میاخير 
سازد و از ايران ايران را نابود کشور 
که در آن  ای به جای بگذاردويرانه

. رژيم جمهوری اسالمی برسرکار نباشد
اين عده که به آمريکا گوشه چشمی 

 :کننددارند به مردم ايران توصيه می
وقتی تجاوز به ايران شروع شد آنها نيز 
مسلح شوند ورژيم جمهوری اسالمی را 

شعار آنها سرنگونی . سرنگون کنند
مهوری اسالمی در زمان تجاوز رژيم ج

سازمان مجاهدين . آمريکا به ايران است
خلق، حزب کمونيست کارگری، 

و تک و ) اقليت(سازمان فدائيان خلق 
بر اين تروتسکيستی توک گروهکهای 

  :نويسدسازمان اقليت می .نظرند
ای که  ترين وظيفه بنابراين فوری "...

در برابر کارگران و زحمتکشان ايران 
حساب با هرگونه  تسويه د،ررداقرا

ارتجاع، از طريق سرنگونی ارتجاع 
طبقاتی و مذهبی حاکم بر ايران و 
استقرار حکومت شورايی کارگران و 

  ".زحمتکشان است
  ٢صفحه   ادامه در...  ناگفته پيداست

  



   ،  

   ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ماه  ورشهري ٢٣۴شماره         

 

  ...شعار صحيح در شرايط
که اين گروه در عمل نه قادر است با امپرياليسم 

حکومت شورائی "آمريکا تسويه حساب کند و 
را در فردای تجاوز " کارگران و زحمتکشان

آمريکا و با رضايت آنها مستقر سازد و نه قادر 
 -است رژيم جمهوری اسالمی را سرنگون سازد

توانست، چهل سال مردم چه اگر قادر بود و می
داشت و کار تسويه نمیايران را به انتظار نگه

  . رساندحسابش را به پايان می
پس در عمل اين شعار که به صور گوناگون از 

ايجاد جبهه سوم برای سرنگونی دو "جمله 
سرنگون باد  - سرنگون باد آمريکا"، "ارتجاع

سرنگون باد  - نه به آمريکا"، "جمهوری اسالمی
سرنگون باد  - نه به جنگ"، "وری اسالمیجمه

و در شکل تعديل شده و " جمهوری اسالمی
نه به  - نه به جنگ"روپوشيده و عوامفريبانه 

" نه به استبداد - نه به جنگ"، "جمهوری اسالمی
گردد تنها يک معنی عملی دارد و آن بيان می... و

اينکه چه در آستانه تجاوز آمريکا و متحدانش به 
ه حين تجاوز آنها به کشور ما، وظيفه ايران و چ

نيروهای انقالبی و مردم ايران اين است که به 
متحد " نه به استبداد"خيابانها ريخته و بدور شعار 

. شوند تا بتوانند با قوای متجاوز اجنبی مبارزه کنند
در خارج از کشور شکل مشخص اين مبارزه 

به اين " خواهبراندازی"برای اين نيروهای 
است که وقتی خطر تجاوز خارجی تشديد  صورت

شود به جای برگزاری تظاهرات اعتراضی در می
مقابل سفارت آمريکا در اعتراض به تحريم و 
تجاوز به ايران، به تظاهرات اعتراضی در مقابل 
سفارت ايران برای رفع ديکتاتوری و تحقق حقوق 

کنند که معنای ديگری ندارد که بشر اقدام می
های اتی الزم را برای رسانهخوراک تبليغ

امپرياليستی فراهم گردانند و به افکار عمومی 
خارج تزريق کنند که تحت تاثير خطر تجاوز به 
ايران قرار نگيرند و در تظاهرات ضد جنگ 
شرکت نکنند، بلکه بدانند که رژيم جمهوری 
اسالمی که رژيمی مستبد و ضد بشر است بايد به 

خواهند از مردم می آنها. هر قيمت سرنگون شود
آنها " دموکراتيک"های به حمايت از خواسته

برخاسته و بپذيرند که آنها نيز برای تحقق حقوق 
بشر و ايجاد دموکراسی در ايران نبايد در جنبش 
صلح و ضد جنگ شرکت کرده، بلکه بايد عليه 

اگر . جمهوری اسالمی و سرنگونيش مبارزه کنند
انيم و به صميميت در ها را رياکار ندما اين گروه

نظرياتشان معتقد باشيم، بايد بپذيريم که قصد آنها 
اين است که همه مردم جهان را به جلوی 

حقوق "سفارتهای ايران بکشانند که برای تحقق 
. مبارزه کنند" ديکتاتوری در ايران"و رفع " بشر

معنايی بجز اين دارد که " صميمانه"آيا اين اقدام 
جنبش ضد جنگ بوده و با آنها خواهان تضعيف 

مترصدند " ضد ديکتاتوری"ايجاد جبهه وسيع 
نظرها را از جنگ و تجاوز به ايران منحرف 
کنند؟ آيا اين اقدام آنها معنائی به غير از آن دارد 
که مسئله تجاوز به ايران و نابودی ايران برای 

  کند؟ آنها نقش بی اهميت و درجه چندم بازی می
پوزيسيون که موافق ای ديگری از اپاره

شرمگينانه تجاوز آمريکا به ايران است و شايد 
پشت پرده با آنها به توافقاتی نيز رسيده است،  

رژيم جمهوری اسالمی را مسئول تشنج در منطقه 
و تهديد صلح جهان، سازنده موشک و نيروگاه 

يعنی همان تهمتهای  - ای هسته" غير ضروری"
. دانندمی - پ به ايرانترام - اوباما - رژيم نتانياهو 

آنها در اين شرايط مشخص برای منحرف کردن 
ها، نقض ای از تبهکاریافکار عمومی سياهه

.... حقوق بشر، سرکوب مخالفان، تحقير زنان و
توسط رژيم جمهوری اسالمی را که غير قابل 

کنند تا زمينه فکری توجيه انکار است منتشر می
اينکه . يآفرينندتجاوز امپرياليسم به ايران را ب

جمهوری اسالمی فاسد و تبهکار است امری 
مربوط به امروز نيست، ولی اينکه خطر جنگ  

کند مسئله روز است ايران را تهديد به ويرانی می
توان خود را در پشت جنايات چهل ساله و نمی

رژيم پنهان کرد تا بشود در مورد خطر بالفعل 
نمود به  تجاوزامپرياليسم آمريکا سکوت اختيار

اين اميد که امپرياليسم به آنها گوشه چشمی داشته 
راه "نمی شود مانند برخی موذيانه بيان کرد . باشد

مبارزه عليه جمهوری " برونرفت از بحران
اسالمی و سکوت در مقابل تجاوز، قلدری و 

اين اپوزيسيون به جای . زورگوئی آمريکاست
روشن کردن موضع خويش در مقابل تجاوز 

کا، به جای بحث در مورد وضعيت مشخص آمري
آنها به . کنونی به مغلطه اوضاع مشغول است

دهند که اگر دموکراتيک شود رژيم اندرز می
رود، توگوئی امپرياليسم آمريکا بحران از بين می

های سياسی قصد تجاوز به به علت نبود آزادی
کنند در غير اين آنها القاء می. ايران را دارد
تعهدی ندارند که جلوی تجاوز صورت آنها 

آمريکا که زودتر از اجابت خواستهای اين 
گيرد، ايستادگی اپوزيسيون اندرزگو صورت می

اگر ما خواهان ايرانی دموکراتيک هستيم و . نمايند
معتقديم که بايد به مردم تکيه کرد برای آن است 

توانيم پوزه امپرياليسم آمريکا به خاک که بهتر می
-امپرياليسم آمريکا را ناجی بشريت نمی ما. بماليم
ها، ها، متوهمبينيم که طيف خودفروختهمی. دانيم

بزدالن سياسی، دوستداران آمريکائی خاورميانه 
عليرغم لشگر ناچيزشان بسيار طوالنی است و 
همه خودشان را در پشت سر دلسوزی برای مردم 
ايران، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، آزادی 

  .اندنهان کردهاحزاب پ
بايد دانست اگر آمريکا به ايران تجاوز کند اين 
اقدام را برای تحقق حقوق بشر در ايران انجام 

اگر آمريکا به ايران حمله کند احزاب . دهدنمی
وسازمانهای سياسی دموکرات و چپ را آزاد 

گذارد و از آزادی سنديکاهای کارگری حمايت نمی
ان حمله کند هوادار اگر آمريکا به اير. کندنمی

تساوی حقوق اجتماعی زنان با مردان نيست و به 
اگر آمريکا . زندقطع شکنجه در ايران دست نمی

به ايران حمله کند دست به آبادانی نخواهد زد، 
کند تا کنسرنهای بلکه برعکس ايران را ويران می

آمريکائی بتوانند در ايراِن اشغالی با جواز 
جيبهای خود را پر کنند  بازسازی مناطق مخروبه

در ايران اشغالی . اش را از ايران بگيرندو هزينه
همه اپوزيسيون، بجز جاسوسان روشن امپرياليسم 

های تحت تعقيب خواهند بود و به تعداد زندان
ها و گوانتاناموها نيز کنونی ايران، ابوغريب

توانند تصور فقط مجانين می. افزوده خواهند گشت

ان اشغال آمريکا خيابان وليعصر به کنند که در زم
تير مجددا تعطيل شود و سیخيابان مصدق بدل می

توانند فقط ديوانگان می. گرددرسمی اعالم می
تصور کنند که روز اول ماه مه ميليونها نفر از 

توانند آزادانه به ميدان آيند و به نفع مردم ايران می
طبقه کارگر و برضد امپرياليسم و صهيونيسم 

. تجربه عراق در مقابل ماست. اظهار نظر کنند
خطر های سطحی و بیها به آزادیالبته آمريکائی

ميدان آمد، ولی تمام شرايط هستی و زمينه مبارزه 
در ايران . برندطبقاتی طبقه کارگر را از بين می

ويران کسی برای اول ماه مه به تظاهرات نخواهد 
  .کر کنندتوانند چنين فآمد، فقط مهجوران می

يکی ديگر از شگردهای اين ياران آشکار و پنهان 
امپرياليسم و موافقان تحريم و تجاوز به ايران اين 
است که مرتب به جنايات چهل ساله جمهوری 

تواند منکر کنند که البته کسی نمیاسالمی تکيه می
اين سياست بيش از اينکه نشانه نفرت از . آن باشد

تهديد و ارعاب  جمهوری اسالمی باشد مظهر
مردم . مخالفان تجاوز امپرياليستها به ايران است

اند تا کنون نفرت ايران به بهترين وجهی توانسته
-آنها می. خويش را از اين رژيم بر زبان آورند

خواهند مخالفان تحريم و تجاوز به ايران را 
هواداران جمهوری اسالمی جا بزنند که خود اين 

اسرائيلی است تا –ئی سياست نيز سياست آمريکا
زمينه تجاوز به ايران را هموار گرداند و 

آنها . نيروهای انقالبی و ايراندوست را منفرد کند
شوند که چهل سال است که آمريکا مدعی می

-کند و به استناد اين تهديد نمیايران را تهديد می
البته در . توان از مبارزه عليه رژيم دست برداشت

وجود دارد و آن اين است  اين سخن هسته درستی
در چنان شرايطی نبايد در عين هشياری از 
مبارزه با رژيم دست برداشت و البته کسی هم اين 
کار را نکرده است و اين ادعای مخالفان بيشتر از 

ولی چهل سال . شودجنبه تهديد و ارعاب بيان می
ما بايد . گذشته چه ربطی به شرايط حال دارد

. ا مورد تحليل قرار دهيمهميشه شرايط مشخص ر
پرسيم آيا تحريم مطلق ايران و گرسنگی ما می

دادن به مردم ما، مصادره اموال و ثروتهای ايران 
کش ايران، اعزام قوای در جهان، توقيف نفت

نظامی آمريکا به منطقه و مسلح کردن ارتجاع 
منطقه بر ضد ايران تا دندان، تهديد حمله به ايران 

توافقنامه اتمی با ايران، تالش و زيرپا گذاردن 
برای تجاوز به " جبهه مشتاقان"برای ايجاد 

ايران، آيا همه و همه افسانه است و يا واقعيت؟ ما 
روبرو  موهومیپرسيم آيا ما با تهديدات باز هم می

؟  مشخص واقعی و بالفعلهستيم يا با اقدامات 
شود با جوسازی و آنوقت است که ديگر نمی

ات ضد رژيمی که منطقا وجود تحريک احساس
. دارد به آرايش چهره جنايتکاران ديگر پرداخت

کسانی که چهره امپرياليسم و صهيونيسم را بزک 
توانند هوادار مردم ايران و خواهان کنند نمیمی

  .دموکراسی باشند
بياد آوريم که برخی از اين اپوزيسيون خوشخيال 

ايران  کرد که اگر رژيم جمهوری اسالمیتبليغ می
ای به منافع ملی ايران خيانت کند و توافقنامه هسته

وين را به رسميت بشناسد، امپرياليسم آمريکا از 
تهديدات خويش دست شسته و ايران با رفع تحريم 

  ٣ادامه در صفحه  ... بدل به بهشت برين 

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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  ...شعار صحيح در شرايط
آنها تسليم خائنانه رژيم جمهوری اسالمی . شودمی

کردند و در عمل آزادی ايران قلمداد می را شرط
هر کس . آن شد که حزب ما پيشگوئی کرده بود

انگشت خويش را به امپرياليسم داد، دست خود را 
-امپرياليسم تنها زبان قهر را درک می. خواهد داد

  .کند؛ اين است که بايد در مقابل آنها پايداری کرد
های ها بخشی ازجنگ روانی اطاقاين سياست

بليغاتی و فکری امپرياليستی است و نبايد به دام ت
  .آنها افتاد

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی که يک شعار 
ای است، تنها وظيفه مردم ايران است و نه مرحله

قوای اجنبی و اين سرنگونی نه فقط به خاطر نفس 
سرنگونی و يا خونخواهی و انتقامجوئی، بلکه به 

ايران کامال گيرد که در خاطر آن صورت می
حقوق و آزاديهای دموکراتيک به رسميت شناخته 
شوند، احزاب آزاد گردند، سنديکاهای مستقل 
کارگری مجاز به تاسيس و مبارزه باشند، 
خصوصی سازيهای امپرياليستی برطرف شوند، 
بازرگانی خارجی و بانکها دولتی گشته و دست 

... تجار خونخوار از جان وتن مردم دور شود و
ونی رژيم جمهوری اسالمی که يک شعار سرنگ
ای است بايد حداقل دارای يک مضمون مرحله

انقالبی و دموکراتيک باشد که اين مضمون با 
 گرددتجاوز امپرياليسم آمريکا به ايران تامين نمی

  .اندازدفقط تحقق  آرزوهای مردم را به تاخير می
هر نيروی سياسی اگر بخواهد جدی تلقی شود بايد 

حليل علمی به تعيين شعارهای خويش بپردازد با ت
های و نه اينکه متاثر از سونامی تبليغاتی رسانه

دويچه وله، راديو   آنجلسی، بی بی سی،لوس
فرانسه، من و تو راديوهای فردا و پس فردا و 

برای حل تضادهائی . اتخاذ موضع کند... زمانه و
 اند همواره بايد آنکه در مقابل ما قرار گرفته

تضاِد يگانه عمده را يافت که حل ساير تضادها به 
حل آن وابسته است و يا به تعبير لنين و استالين 
بايد در درون سلسله زنجير آن حلقه اساسی را پيدا 
کرد که با تکان دادن آن قادر شد همه زنجير را به 

گويد نظريه علمی مارکسيستی می. حرکت درآورد
عددی باشد، يکی هرگاه روندی حاوی تضادهای مت

از آنها ناگزير تضاد عمده خواهد بود که دارای 
نقش عمده و تعيين کننده است، در حاليکه ساير 
تضادها دارای نقش درجه دوم و تبعی هستند و 

  .حلشان وابسته به حل تضاد عمده است
اگر از اين ديدگاه مارکسيستی حرکت نشود، 

به شود و آنوقت هر کس از ظن خود يار من می
اندازه تضادهای موجود که کم هم نيستند شعار و 

پرسش اين است که . دهدراه حل سياسی ارائه می
در شرايط تحريم و تجاوز امپرياليسم به ايران و 

ای آن يا سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی که عده
اند، کدام تضاد عمده است که را شعار روز کرده

. ی توفيق يابيمما تنها با حل آن قادريم به حل ديگر
به نظر حزب ما تضاد با امپرياليسم متجاوز تضاد 

ساير . عمده است و نخست بايد به حل آن پرداخت
تضادها تحت الشعاع حل اين تضاد عمده قرا ر 

روشن است که  پيروزی و موفقيت . گيرندمی
ها امپرياليسم آمريکا و متحدانشان در ايران قرن

کرده و ايران را به کشور ايران را به عقب پرتاب 

سرکوبی که آنها در . کندمستعمره آمريکا بدل می
گيرند سرکوب فردی نيست کشتار و پيش می

غارت جمعی است در حاليکه مبارزه با رژيم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی در شرايط نبود 
تحريم و تجاوز به مراتب سهلتر و کم خطرتر 
برای مردم ايران است و امکان مبارزه 

اتيک و سرانجام سرنگونی اين رژيم را به دموکر
هر چه . دهددست مردم ايران افزايش می

کند، بطور عينی امپرياليسم فشارش را بيشتر می
با توجه به . شودبه نفع جمهوری اسالمی تمام می

اين ارزيابی شعارهای مبارزه نيز بايد طوری 
تعيين شوند که بيانگر حل تضاد عمده در جامعه 

يد همه را برای حل اين تضاد بسيج کرد با. باشند
وقتی . کار بردو همه نيرو را در اين جهت به

فکری شعار مشخص بوده و موجب ترديد و آشفته
. دانند در عمل چه بايد بکنندمردم نشود، آنها می

دشمن روشن است و . دورنمای آنها روشن است
. لذا جهت فرود آوردن ضربه اصلی مشخص است

دهد و هنمود مشخص به مردم میشعار درست، ر
منظور . شود که نيروی آنها به هرز رودمانع می

از تعيين شعارها، انجام يک اقدام تشريفاتی نيست، 
بلکه ايجاد تمرکز نيرو برای تحقق هدف معين و 

شعارهای بزدالنه و همه جانبه . مشخص است
که حزب " نه به جنگ و نه به ديکتاتوری"نظير 

ه ايران با تناقضگوئيهای فراوان رويزيونيست تود
های گوناگونش سرانجام به آن رسيده در اطالعيه

بورژوائی بوده که " همه پسند"است، يک شعار 
فقط موجب تفرقه و آشفته فکری و در عرصه 

دانند شود که نمیعملی مردم میمبارزه باعث بی
. سرانجام چه عمل مشخصی را بايد انجام دهند

نه را حزب برادر آنها در همين سياست خائنا
اشغالگر و تبهکار  عراق پياده کرد و با آمريکای

آوا شد و تا به امروز نيز حاضر نيست در هم
عراق اشغالی ويران، برای اخراج متجاوزان 

استقرار "آنها برای . آمريکائی مبارزه کند
در کشور اشغالی به " دموکراسی و رفع بيکاری

نيستند برای بيرون  آيند ولی حاضرخيابانها می
اين شعار حزب توده . کردن آمريکا مبارزه کنند

ايران برای حل مسله عمده سياسی و دادن رهنمود 
-مشخص به مردم نيست، برای آنست که رقيب بی

ارزش و اپورتونيست آنها در خارج از کشور 
تصورش را . نتواند مچ اپورتونيستی آنها را بگيرد

ربستانی، اروپائی و بکنيد سربازان آمريکائی، ع
 هاایتودهگذرند و اسرائيلی از مرزهای ايران می

مرگ بر "زنند اند و فرياد میجمع شده
و آنوقت سربازان آمريکائی برايشان " ديکتاتوری

دست خواهند زد و به عنوان ناجی اين ياوران را 
رويزيونيستها هميشه در . گيرنددر آغوش می

و حزب توده ايران در اند مبارزه ملی خيانت کرده
  رودپيش میاين راه چهارنعل به

****  
  

  ...رياکاری در باره محافظت
  .شرمی و زورگوئی استبی

 -  ٢٠١٩ هيژوئ خيدر تار یس یب یبخبرگزاری 
 یدولت محل: "اعالم کرد ١٣٩٨ ريت ١٣
اعالم کرده است که  یا هيانيالطارق در ب جبل

نفت خام محموله  ١ سيکه گر ميدار یشواهد کاف"
 برده یم هيدر سور اسيبان شگاهيرا به مقصد پاال

  ".است
 نياگر محموله ا: "داردیابراز م یخبرگزار نيهم

 اسيبان شگاهيبه پاال رانينفتکش واقعا از ا
 هيعل کايآمر یها ميتحر يیاز سو رفته، یم

 ميتحر گريد یو از سو رانيصادرات نفت ا
را هم نقض  اسيبان شگاهيپاال هياروپا عل هياتحاد

  .است کرده یم
 یبرا ١ سيواقعا روشن شود که محموله گر اگر

شده بوده و نه  یريبارگ يیاروپا یفروش به مشتر
 رسد یدر آن صورت به نظر م ،یسور شگاهيپاال

اروپا نبوده و  هياتحاد یها ميکار آن خالف تحر
 کرده یرا نقض م کايآمر کجانبهي یها ميتنها تحر

    ". شناسند ینم شانتيکه اروپا به رسم
 هایدروغها و پرونده ساز یابه پاره نجايا در

 نکهينخست ا. ميو به آنها پاسخ ده ميمراجعه کن
تنها  هينفت از سور ديخر یاروپا برا ميقانون تحر

توان  یو نم شودیم یاروپائ یشامل کشورها
 یقانون را به همه ممالک جهان تسر نيا راتيتاث
حق  و ستياروپا ن نيقوان تابع رانيکشور ا. داد

 نيا. داشت نفت بفروشد ليتما یدارد به هر کس
 یداخل نيبه قوان ايتانيدولت بر ستناداست که ا

فاقد اعتبار برای توقيف کشتی ايران اروپا  هياتحاد
اروپا  هياتحاد مصوبه قانون نکهيدوم ا. است

توسط ممالک  هينفت از سور ديمربوط به خر
توسط  هيوش نفت به سوراست و نه فراروپائی 

هم  یشعبده باز نيبا ا یحتلذا و کشورهای جهان 
. شد هيران به سوريشود مانع فروش نفت اینم

 هياتحاد یداخل نيقوان حالکی تا بهاز  نکهيسوم ا
و قرار داشته  یالمللنيب نيسر قوان یاروپا بر باال
 نيبه ا ؟را نقض کنند یالمللنيب نيمجازند قوان

- تنها دنباله ايتانيبر یم دولت استعمارجهت اقدا
 باشدیم کايآمر انهيزورگو استياز سآشکار  یرو

 نيبرخالف عرف و قوان ستهدولت خوا نيکه از ا
   .رديرا گروگان بگ رانيا یکشت یجهان

 اياروپا و  یمهايتحر نقضدر اين نظريات به 
  ۴ادامه در صفحه  ... توسط ايران  کايآمر

گر، زورگو، حيلهجاسوس، متجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 دشمِن شماره يک بشريت است و  سانهاناقض حقوق اساسی ان
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  ...افظترياکاری در باره مح
شود در حالی که نقض اين اشاره می

قوانين توسط ايران حتی اگر صحت نيز 
 یالمللنيب نيهرگز نقض قوانداشته باشد 

از  یستياليدو مرجع امپر نيا رايز ند،ستين
 یسر سازمان ملل متحد برا یباال

 ريخودشان قانون بر ضد سرنوشت سا
کشورها خلق کرده که فاقد اعتبار و 

و تجاوز  یتخط یبرا یمجوز  احترامند و
ادعای بريتانيا مبنی بر . توانند باشندینم

اينکه نفت ايران برای بندر بانياس در سوريه در 
نظر گرفته شده بود هنوز اثبات نشده است چه 

کش بزرگ ايرانی به ادعای همه اينکه نفت
تواند به علت گنجايش کم بندر مطالعان فن نمی

زد و احتمال اينکه اين نفت بانياس در آن لنگر اندا
برای يکی از کشورهای اروپائی باشد که 
تحريمهای آمريکا را برضد ايران به رسميت 

شناسند، منتفی نيست و آنوقت استناد بريتانيا نمی
المللی يک به اسناد موهومی برای نقض قوانين بين

  .جنجال سياسی و رياکاری جهانی است
که امروز با تجاوز  اينتاياقدام بر نيگذشته ا نيا از

 یقانون یاز ب یباب ،آغاز شده است رانيبه حقوق ا
 بيترت نيبه ا. را در اروپا گشوده است یو نگران

به  ترانهيمددريای  رامونيسرنوشت همه ممالک پ
شود که یاستعمار انگلستان وابسته م یلق و خوخُ 

خود  الحرا بر اساس مص نيقوان ديهرگاه صالح د
 نياما از هم اکنون . دينما ريتفس اي داده و رييتغ

 یو برخ ميشاهد هست ايدر اسپانرا  یتينارضا
را از  ايتانياقدامات بر نيا زين یآلمان استمدرانيس

  .دانکرده یابيارز زيانگبحث یحقوق هاتينظر توج
الطارق که جبل ايوزارت خارجه اسپان سرپرست

ان دانسته و مستعمره انگلست ايرا متعلق به اسپان
انگلستان  یاقدام استعمار نيبعد از ا کندیقلمداد م

را به درخواست  یکشت نيا ايتانيبر: "کرد انيب
 اياسپان: "و سپس افزود" کرده است فيتوق کايآمر

الطارق  جبل رافاط یها را بر آب ايتانيبر تيحاکم
و  یکشت فيو گفته است توق شناسد ینم تيبه رسم

 بريتانيابه واسطه خود  یمل تيحاکم ینقض احتمال
  ".کند یم یرا بررس

 – ٢٠١٩ هيدر ژوئ یس یب یاساس گزارش ب بر
 فياز توق کايدولت آمر: "١٣٩٨ ريبرابر  ت١٣

جان بولتون، . کش استقبال کرده استنفت نيا
با  کايآمر یجمهور سيير یمل تيمشاور امن

انتقال  تر،ييتو یدر شبکه اجتماع یاميانتشار پ
 هياتحاد یها ميرا نقض تحر هيبه سور رانينفت ا

البته ". حکومت بشار اسد دانسته است هياروپا عل
اين در حالی است که در خود اروپا بر سر اين 

  .تفسير اتفاق نظر وجود ندارد
متحده و متحدانش به  االتيا" :بولتون نوشت یآقا

تهران و  یهامياز منفعت بردن رژ یريجلوگ
امه خواهند اد یرقانونيتجارت غ نيدمشق از ا

در اين ادعا فقط بخش نخست آن درست ". داد
است که آمريکا مانع تجارت ايران است، زيرا به 

اتهام غيرقانونی . شودنفع ايران و سوريه تمام می
  .به آن زدن توجيهی برای راهزنی دريائی است

عالوه " ١ سيگر"کش نفت فيتوق بيترت نيا به
 یها نشدر مجموعه ت گريد یداديرو نکهيبر ا

است، ممکن است به  کايو آمر رانيا انيم

 هيو اتحاد ايتانياز اختالفات بر یناش یها یدگيچيپ
 را آنهم ايتانيو بر ايمرتبط شود و اسپان زياروپا ن

اروپا به جان هم  هيدر آستانه خروج آنها از اتحاد
  .اندازد

روز چهارشنبه  زين ويتاکانسرو کنيامر یتارنما"
کند یتالش م سيه دولت انگلک یدر حال: "نوشت

در قلمرو  کي سيگر یکشت فياثبات کند که توق
 هيرا توج یرقانونياقدام غ نيبوده است تا ا ايتانيبر

 ١٢(هيروز سوم ژوئ يیايخبرنامه در کيکند، 
 نيا فياز توق شيروز پ کيو درست ) رماهيت

 چيجبل که ه یاعالم کرد دولت محل نفتکش،
خود  یو خارج یداخل یتيبر امور امن یتسلط

کرده که بر اساس آن،  بيتصو یندارد، مقررات
در  ايتانيمنصوب بر اعظم ريقدرت به وز نيا

الطارق اعطا شده است که در صورت وجود جبل
به رفتار " مشکوک شدن" یبرا" یمنطق ليدال"
-یاروپا، م هيمقررات اتحاد فبر خال یکشت کي

  ".کند فيتواند آن را توق
روزنامه اطالع داد که  – رنايا – خبرگزاری

الطارق جبل یدولت محل ته استلندن نوش مزيتا
از گذر نفتکش حامل نفت  شيساعت پ ٣۶

و مقررات  نيمنطقه، قوان نياز ا) ١ سيگر(رانيا
به  سيها را با فشار انگلميمربوط به اعمال تحر

بتوانند آن  ايتانيداد تا تفنگداران بر رييتغ یاگونه
  .کنندشغال ا توقيف و را
به نقل از  سيچاپ انگل مزيبه نوشته روزنامه تا"

-جبل یدولت محل نيدر قوان راتييحقوقدانان؛ تغ
 فيبود که وانمود شود توق یاالطارق به گونه

  .بوده است )یقانون(اقيدق ١ سيگر
-جبل یدولت محل ٢٠١٩ یهاميتحر مقررات

 رماهيت ١٢( هيسوم ژوئ خيالطارق که در تار
- شد، به مقام ليتبد نيسرزم نيه قانون اب) امسال

ها را در یکشت فيو توق يیشناسا اريآن اخت یها
حکومت  اعظم ريدهد که سر وزیم یصورت

 یها برایکشت نيمشکوک شود که از ا یمحل
- یاستفاده م روپاا هياتحاد یهامينقض تحر

 یاسالم یجمهور یبه نقل از خبرگزار."(شود
  ).١٣٩٨مرداد ١١مورخ 

اين ترتيب دولت بريتانيا کنوانسيون ژنو که به 
شناسد رسميت میها را بهکشتی" ضررعبور بی"

تغيير داد و فروش نفت ايران به سوريه را تازه 
" به ضرر"آنهم در صورتيکه صحت داشته باشد 

بريتانيا و اروپا تلقی کرد و به اين ترتيب از اين 
ق الطارببعد هر کشتی که بخواهد از تنگه جبل

عبور کند نبايد اقدامش منافع غرب را به خطر 
  . به اين کار باشد" مشکوک"انداخته و يا 

روز پنجشنبه  ،"ن درآوردیم قانونِ " نيا متعاقب
اعظم  ريوز کاردو،يپ اني، فاب)هيژوئ ۴( ريت ١٣

اعالم  یا هيانيالطارق در ب جبل یدولت محل
 يیايدر یرويتفنگداران ن: "کرد که

کش که حامل نفت کي اينتايبر یسلطنت
در را بود  هينفت خام به مقصد سور

با  ."اند کرده فيتوق نيسرزم نيسواحل ا
اين شگرد جديد دولت بريتانيا توانسته 

" ضررعبور بی"قانون مجاز بودن 
اعتبار المللی را بیها از آبهای بينکشتی
  .گرداند

های ها و زورگوئیقانونیدر کنار اين بی
امپرياليستی اروپا و آمريکا در پی  جهانی ممالک

کنند اند تا همان قوانينی را که خود نقض میتبانی
مبنائی سازند تا به بهانه حفظ آنها نيروی نظامی 
به خليج فارس اعزام کنند و خليج فارس را به 
منطقه جنگی بدل نمايند و آماده تعرضات بيشتر 

امپرياليستها اين تجاوزات را حق بديهی . شوند
و حتی دولت آلمان اعالم کرده  دانندخويش می

است که برای حفظ صادرات تجاری خود به 
کشورهای جهان، به نيروی قدرتمند دريائی و 

های خود نياز دارد و حفاظت نظامی از محموله
خليج فارس و آزادی ساير آبراهای مهم و 
استراتژيک جهانی برای وی نقش حياتی را بازی 

انسه، بريتانيا و آمريکا از چنين البته فر. کنندمی
توانی نسبتا برخوردارند اين است که نگرانی 

در اين . کنندخويش را به صراحت آلمان بيان نمی
ميان نيز روسيه و چين که منافع حياتی و 

بينند راهبردی خويش را در جهان مورد تهديد می
های نظامی مخالفت خويش را با حضور ناوگان

. اندا در خليج فارس ابراز داشتهآمريکا و بريتاني
روسها طرح امنيت مشترک خليج فارس را که 
فقط به عهده کشورهای ساحلی خليج است، ارائه 

رسميت کشورهای ساحلی خليج فارس با به. دادند
شناختن حق حاکميت ملی و تماميت ارضی 
سايرين و با توجه به اصل عدم مداخله در امور 

منطقه . نشيننده میداخلی يکديگر به مذاکر
خاورميانه بايد منطقه غيراتمی اعالم شود و در 

  . مورد امور نظامی بايد شفافيت برقرار گردد
در اين طرح خواسته شده که منطقه خليج از وجود 

اين نظريات که مورد . نظاميان خارجی تخليه شود
پشتيبانی بسياری از کشور قرار گرفته است 

روشن . ز در برداردطبيعتا مصالح ايران را ني
-است که حضور نظامی غرب در خليج فارس به

علت کنترل و ممانعت از رسيدن سوخت به 
منطق . هندوستان، کره جنوبی، چين و ژاپن است

اش به مصداق ايران برای دفاع از حقوق ملی
در انطباق " زدی ضربتی، ضربتی نوش کن"

خواهند کامل با مقرراتی است که امپرياليستها می
گذشت ايران در اين . به جهان تحميل نمايند

عرصه تسليم ايران در سراسر جهان به قلدری و 
مصالح ايران و . زورگوئی است که تمامی ندارد

کند که با پيگيری از همه ممالک منطقه حکم می
. طرفی منطقه دفاع شودطرح روسها برای بی

سرنوشت مردم منطقه را خود اين مردمان بايد 
د و در حسن همجواری در کنار هم تعيين کنن

  .همزيستی نمايند
  
 

****  

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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  ...نژادی گسترده تبعيض
جايگاهی را که از نظر معنوی متعلق به 

  . اند را غصب کرده بود» ِسفارادين«
ها بودند که قانون به غايت »اَشکنازی«همين 

را در تاريخ » کشور يهود«ارتجاعی 
 رأی به ۵۵رأی در مقابل  ۶٢با  ١٩/٧/٢٠١٨

اين قانون اسرائيل را . رساندند» ِکنست«تصويب 
داند و گسترش  می» ميهن مردم يهودی«به عنوان 

نشين در مناطق اشغالی را به  های يهودی شهرک
طبق همين ! کند تلقی می» منافع ملی اسرائيل«نفع 

قانون اورشليم شرقی و غربی پايتخت اين کشور 
ميليون عرب  ١،۵گرچه  ،شود محسوب می

اين قانون . کنند ان در اسرائيل زندگی میمسلم
زبان ِعبری را به عنوان زبان رسمی اين کشور 

ها »اَشکنازی«ناگفته نماند که . معين کرده است
عالوه بر اين معتقدند که قوم آنها از هوش باالتری 

اختيار ياد هيتلر  انسان بی!! برخوردار است
  .اوفتد نژادپرست می

های بارز  نژادپرستی يکی از ويژگی
رفتار نژادپرستانه . هاست صهيونيست
ها با يهوديان آفريقائی تبار اتيوپی  صهيونيست

. نشانه بارز اين ماهيت و بينش ارتجاعی آنهاست
تبار که در اسرائيل به  نسل جوان مهاجران اتيوپی

های اخير تظاهرات  اند، در هفته دنيا آمده
يو و وآالمقدس، تل ای را در شهرهای بيت گسترده

حيفا در اعتراض به تبعيض نژادی برگزار 
انگيزه اين تظاهرات ضرب و شتم يک . کردند

اما . تبار به دست پليس اسرائيل بود سرباز اتيوپی
پليس اسرائيل وقيحانه مدعی است که جوانان 

اند، به  تظاهرکننده اتيوپيائی که با پليس درگير شده
در شور آش آنق. پای ميز محاکمه کشيده خواهند شد

فريبانه  است که نتانياهو صهيونيست، عوام
تبار در رابطه  شکاياتی را که از مهاجرين اتيوپی

عدالتی، تنها به خاطر  با تبعيض نژادی، ظلم و بی
شود،  شان نسبت به آنها اعمال می رنگ پوست

با اينکه مدتهاست که رهبران ! خواند» دردآور«
نژادی  های صهيونيست اسرائيل برای رفع تبعيض

اند، فعاالن يهوديان  های فراوان داده وعده
اند که  های اين کشور گفته تبار به رسانه اتيوپی

اقوال آنها بدون ضمانت بوده و تاکنون هيچ 
های  برخی از رسانه. تغييری رخ نداده است

اند که رفتار  اسرائيلی نيز به اين امر معترض
کماکان تبار  نژادپرستانه نسبت به يهوديان اتيوپی

  .ادامه دارد
يک سرباز اتيوپی تبار ارتش اسرائيل، يکشنبه 

ارديبهشت با چشمان گريان به راديو اسرائيل  ٢٨
گفته است که در وسائل نقليه عمومی در اورشليم 

کنند  اش مدام به او توهين می به خاطر رنگ پوست
تنها «او در عين حال گفت که . دهند و دشنام می

پوست نياز دارد،  رباز سياهزمانی که ارتش به س
کسی به رنگ پوست و نژاد سربازان کاری 

  .»!ندارد
يائی که  ی اتيوپی»فالشا«هزاران يهودی طايفه 

آژانس «در دهه هشتاد و نود ميالدی از طريق 
به اسرائيل منتقل شدند، هنوز تشکيالت » يهود

ها آنها را به »اَشکنازی«افراطی يهودی، به ويژه 
از آنجا که . شناسند به رسميت نمیعنوان يهودی 

دوم  يهوديان اتيوپی تبار در اسرائيل انسان درجه

شوند،يهوديان اسرائيل با آنها تجارت  محسوب می
ها چند سال است که  از اينرو صهيونيست. نميکنند

تبار را از  در تالش هستند تا يهوديان آفريقائی
  کهالبته با اين ادعای کاذب . اسرائيل اخراج کنند

گويا ! اند آنها غيرقانونی وارد اسرائيل شده
اين ابزار صهيونيستی که صدها » آژانس يهود«

هزار يهودی را از سراسر دنيا به اسرائيل انتقال 
تبار را به  يهوديان اتيوپی» سرخود«داده است، 

اما واقعيت اين است که ! اسرائيل انتقال داده است
  .»ه استکشتيبان را سياستی دگر آمد«امروز 

» اَشکنازی«های نژادپرست  امروز صهيونيست
اند و يهوديان نژادپرست از رأس هرم تا  در قدرت

های اجتماعی مملو از  شبکه. کنند داد می پايه آن بی
ويديوهائی هستند که خشونت نيروهای اسرائيلی 

دولت . گذارند بر عليه فلسطينيان را به نمايش می
 ١٧/۶/٢٠١٨قانون سفّاک اسرائيل به همين دليل 

مبنی بر ده سال » ِکنست رسانيد«را به تصويب 
زندان برای کسانی که از سربازان اسرائيلی 

دنيا . کنند برداری می گيرند و يا فيلم عکس می
ويديوی سرباز اسرائيلی را که به يک فلسطينی بر 
زمين افتاده با اسلحه گرم به مغزش تير شليک 

ادمان نرفته است که ي. کند، از ياد نبرده است می
بود که عضو » الور آزاريا«اش  اين سرباز نام

بود » رسانی درمانی ارتش اسرائيل واحد کمک«
را فراقانونی اعدام » عبدالفتاح الشريف«که 
  ! کرد می

واقعيت اين است که يهوديان اسرائيل که به طور 
اين » استقالل«، بعد از اعالم ١٩۴٨عمده از سال 
-David Ben» گوريون د بنداوي«کشور توسط 

Gurion  از سراسر جهان، به ويژه از اروپا  به
از هيچ  ،اند، غير از دين اين کشور سرازير شده

وجه مشترک فرهنگی و ملی ديگری برخوردار 
آنها را   اما غير از دين ِسريُشم ديگری نيز. نيستند

چسباند و به پشتيبانی از رژيم ارتجاعی  به هم می
ه دست در دست امپرياليسم آمريکا صهيونيستی، ک

از » ترس«. است» ترس«کشاند، و آن دارد، می
های مسلمان، همان فلسطينيانی که قريب  فلسطينی

سال است نه تنها توسط اسرائيل به آوارگی  ٧٠به 
اند، بلکه انواع و اقسام  اجباری کشانده شده

فشارهای جسمی و روحی زندگی آنها را تباه و 
از لبنان که به آوارگان » ترس«. تار کرده است

از عراق، ليبی، » ترس«فلسطينی پناه داده است، 
زور و فرمان آمريکا  رسوريه و ايران که زير با

ها و  ها و زورگوئی ُکشی روند و با آدم نمی
  . اند اجحافات اسرائيل مخالف

اما واقعيت اين است که اسرائيل به مثابه سنگر و 
ها،  يانه بايد به انواع سالحپايگاه آمريکا در خاورم

از جمله سالح اتمی مجهز و مسلح شود، هيچ 
کشور ديگری در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 

از سوی ديگر . تر از اسرائيل باشد نبايد قوی
های امريکائی بايد در درازمدت بر منابع  ُهلدينگ

تمام . نفتی و کل اقتصاد اين کشورها حاکم گردند
های منطقه را که صهيونيسم و  رامیها و ناآ جنگ

اند، بايد از  امپرياليسم در منطقه به راه انداخته
جهت نيست که  بی. همين دريچه نگريست

های سازمان  کليه قطعنامه» ترامپ«و » نتانياهو«
المللی را يا لغو کردند و يا  های بين ملل و عهدنامه

  . گذارند زيرپا می

رغم مخالفت  های اسرائيل علی صهيونيست
در » سازی شهرک«سازمان ملل به سياست 

دهند، دور غزه ديوار  مناطق اشغالی ادامه می
کنند، از رساندن  کشند، غزه را بمباران می می

غذا، دارو، مايحتاج زندگی و حتی آب به ساکنين 
بيکاری، . آورند  نوار عزه ممانعت به عمل می

دورنمائی را بر آنها حاکم  و بیسوادی  فقر، بی
زيرا . کس جلودار آنها نيست گردانند و هيچ می

های نظامی  کلفت آمريکا با پايگاه امپرياليسم گردن
اش  متعدد خود، هواپيماها و ساير تجهيزات جنگی

گر و  های ويران با براه انداختن جنگ ،در منطقه
کوشد تا هژمونی خود و اسرائيل را در  خونبار می

برای شکستن مقاومت . نطقه تثبيت کندم
کشورهای سوريه، لبنان، ايران و يمن در مقابل 

طلبی آمريکا و اسرائيل که امروز  هژمونی
شکننده عربستان هم به جمع آنها پيوسته، ائتالف 

متشکل از عربستان، (جديدی از اتحاد عربی 
اضافه هب) کويت وعمان امارات، قطر، بحرين،

امپرياليسم آمريکا هم . ردنداسرائيل بوجود آو
هايش در اين کشورها صدها  عالوه بر پايگاه

بار به پاس تشنج در منطقه  ميليارد دالر اسلحه
  . کند آنها کرده و می

سياست نژادپرستانه اسرائيل در بطن کتاب مقدس 
ناميده " نژاد برگزيده"يهوديان است که آنها را 

دائی در مدارس ابت" نژاد برگزيده"اين . است
پايه نازيسم اسرائيل با ايدئولوژی صهيونيسم که هم

ها که خون فلسطينیيابد و بهاست پرورش می
آنها به. باشندمالک واقعی فلسطين هستند تشنه می

- ها بیدهند که فلسطينیدر مدارس آموزش می
. ها را نابود نمودارزش هستند و بايد آن

و  صهيونيسم در اسرائيل ملتی را نژادپرست
نيروهای يهودی مترقی که . آوردجنايتکار بار می

کنند در مقابل اين سياست ارتجاعی مقاومت می
طبيعتا روشن است که . گردندشدت سرکوب میبه

يک صهيونيست يا . بردار نيستنژادپرستی تجزيه
نيمه "ما با . نژادپرست است و يا نيست

همه آن کسانی که . روبرو نيستيم" نژادپرستی
های خود را فلسطين را تحقير کرده خاکروبهملت 

راحتی ريزند و بهبه حياط وبر سر آنها فرو می
سرکشيدن يک ليوان آب، کودکان فلسطينی را به 

گيرند رسانند و مورد تعقيب قرار نمیقتل می
نژادپرستند و آنجا که با اين نژادپرستی و توحش 
قرون وسطائی مبارزه نشود، طبيعی است که اين 

انگيز گسترش يافته دامن خود يدئولوژی نفرتا
تحقير يهوديان . يهوديان را نيز خواهد گرفت

اتيوپيائی و يا شرقی ادامه همان تحقير و تبعيض 
رفع تبعيض و . نسبت به فلسطينيان است

نژادپرستی در اسرائيل تنها با نابودی صهيونيسم 
اين است که همه کشورهای منطقه از . امکان دارد

... ايران، لبنان، نوار غزه، سوريه، عراق وجمله 
بايد برضد اين منبع تشنج و خرابکاری در منطقه، 
برای ايجاد صلح و آرامش در خاورميانه متحد 

وجود آورند که همه شوند و فلسطينی آزاد به
هم و مذاهب و ملتها در کنار هم با احترام به

يهوديان وارداتی که . نابودی نازيسم زندگی کنند
سرزمينهای دارای تابعيت دوگانه نيز هستند بايد به

آنوقت ديگر در اسرائيل . مادری خويش بازگردند
  ۶ادامه در صفحه       ... آموزاندانشبه روی 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ...نژادی گسترده تبعيض
روند با ماشينهای فلسطينی که به دبستان می

ريزند، زيرا نشانی نجاست نمیدولتی آتش
سم از صفحه منطقه نام صهيونينجاستی به
   .اميد آنچنان روزبه. شودزدوده می

****  
   ...جنگ تجاوزگرانه و

جوی جهان با های مترقی و صلحهمه انسان
. ها در جهت حفظ صلح بودکمونيست
ها که خواهان تحقق يک جامعه کمونيست

طبقه و فارغ از هرگونه استثمار انسان بی
يعتا با اند، طباز انسان، ستم و ظلم اجتماعی

توانند جنگ که قله توحش و انقياد است، نمی
اما آنان در عين حال . به مبارزه برنخيزند

ها بپذيرند که توانند هم چون پاسيفيستنمی
جان بخرند و در جنگ تجاوزگرانه را به

اين . قبال آن تسليم شوند و يا سکوت نمايند
و حتی (طبيعت هر حرکت و عمل اجتماعی

است که واکنش خود را ) هر موجود زنده
واکنش در قبال جنگ . نيز به همراه دارد

تحميلی، تسليم و تبعيت نيست، بلکه مقاومت 
و مبارزه است، حتی اگر اين مبارزه به 
جنگ بر ضد جنگ يعنی به جنگی طبقاتی 

تنها . بخش بيانجامدو يا جنگی ملی و آزادی
و تنها در اين حالت يعنی دفاع از خويش و 

ها ش است که در نزد کمونيستمنافع خوي
جنگ تحميلی که برخالف ميل آنان صورت 

در . گرددپذيرفته، متاسفانه ضروری می
مبارزه طبقاتی برای سرنگونی بورژوازی 

ها مبارزه مسلحانه را تابع نير کمونيست
دانند يعنی مبارزه سياسی و نتيجه آن می

چنانچه مبارزه  سياسی به شکست انجاميد و 
  .نهائی مسلحانه ناچار گشتمبارزه 

ماهيت هرجنگ را سياستی که پشت آن 
نهفته است و سرانجام جنگ را تاريخا 

حمله . کندضروری ساخته است، تعيين می
 ١٩٩٩ها به يوگسالوی در سال امپرياليست

طلبانه و در ادامه سياست تجزيه  در واقع
تضعيف يوگسالوی متحد و بزرگ انجام 

دن يوگسالوی تنها در پاره کرتکه. پذيرفت
اين جنگ با . پذير بودسايه يک جنگ امکان

" جومنطقه آرام و صلح"ايجاد " هدف"
" هاخشونت و خودکامگی صرب"بدون 

آغاز گشت و بدين ترتيب با اين دروغ، 
حاکميت ملی و استقالل يوگسالوی مورد 

  .ها قرار گرفتحمله امپرياليست
س بورژوازی تازه نف ١٩و  ١٨در قرن 

اروپا برای سلطه استعماری در قاره آسيا و 
آئين جهان "آفريقا، تئوری 

را که بزرگانی  (Kosmopolitisme)"وطنی
چون کانت، شيلر و گوته با نيت خوب و در 

-برابر شونيسم حاکم در آن زمان مطرح می

کردند، شعار خود قرار داد تا مرزهای 
در . اعتبار سازدکشورهای اين مناطق را بی

قرن گذشته بر اساس  ٩٠های ئل سالاوا
جهانی شدن سرمايه و توليد و گلوباليزه 
شدن جهان و تحت شرايط تازه فروپاشی 
سيستم جهانی سوسيال امپرياليستی که 
آمريکا خود را قدرت بالمنازع تشخيص 
داد؛ اين بار تحت لوای ضرورت تاريخی و 
ايجاد بازار واحد جهانی، مرزهای کشورها 

امعتبر اعالم گشت و جالب آنکه دگر باره ن
درست آن مرزهائی ضرورت حفظ خود را 

-از دست دادند که منافع عمومی امپرياليست
" نظم نوين جهانی. "کردها آن را ايجاب می

يعنی جهان يک قطبِی امپرياليستی، جانشين 
داری و سوسياليستی جهان دو قطبی سرمايه

ژنرال کالوس . بود) و يا بلوک شرق(سابق
رئيس کميسيون  (Klaus Naumann)اومانن

 ١٩٩١نظامی ناتو در زمان جنگ 
ای با مخبر روزنامه يوگسالوی در مصاحبه

(Stern)  در جواب اين سئوال که آيا بدين
ترتيب ناتو حق دارد به کره شمالی نيز حمله 

بايستی نه، ولی ما می: "گويدکند؟ می
مداران خود را در برابر اين سئوال سياست

اند؟ مرزهای تعهدات ما کدامين: ار دهيمقر
کنيم که نظم و ما در دنيائی زندگی می

تمام کوششهائی که پس از . سازمانی ندارد
جنگ سرد برای ايجاد يک نظم نوين انجام 

ولی . پذيرفت، با شکست روبرو گشتند
محتوی مرزهای ملی با مرور زمان بی

-يک دولت در زمان کنونی ما نمی. اندشده
خواهد انجام ند با خلق خود هرچه میتوا
ما احتياج به چيزی همانند يک . دهد

استراتژی جهانی برای جلوگيری از 
ها داريم که قادر باشد تجاوزات کشمکش
ی گفته". حقوق بشر را جلوگيردبارز به

ژنرال نائومان را بايد در قابی " طلالئی"
اين . های آينده گذاشتبرای تماشای نسل

بيانگر رابطه کشورهای نظريه که 
و با  –امپرياليستی با کشورهای ضعيف 

است، ") نظم نوين"بخوان ( –همه دنيا 
های عصاره همه سياستی است که از سال

تا کنون صحنه جهان را مشعشع و  ١٩٩٠
سياستی . واقعا طالئی کرده است

جو و با ُمهر روشن تجاوزگرانه، سلطه
 کلنياليسم و اين بار در لباس مدرن

امپرياليسمی که . امپرياليسم گلوباليزه شده
بوی نفت و پول او را از خود بيخود کرده و 
تبديل به بزرگترين نيروی وحشی و ضد 

ها تمدن بشری در تاريخ تمدن کنونی انسان
و جالب آنکه همين امپرياليسم . شده است

آمريکا که در راس تهاجم جهانی سرمايه و 
پس از دو توپ و تانک قرار دارد، کمی 

سال از تجاوز به يوگسالوی به يک بار دو 
برج بزرگ نيويورک را مورد حمله بن 

به نازم به اين چشم (بينيدنشين میالدن کوه
اين بار مرزهای اياالت متحده آن !) دوربين

برخالف مرزهای (شوندچنان مقدس می
يوگسالوی، افغانستان، عراق، ليبی، سوريه 

توجه کنيد انتقام و  –که برای انتقام ...) و
-می - هل من مبارز  –جلوگيری از حمله نه

طلبد و دنيا را تحت عنوان مبارزه با 
-خاک و خون میبه" تروريسم اسالمی"

باوری دل ما برای آن مردمان خوش. کشاند
ها و فريبیگونه عوامسوزد که قربانی اينمی

اند و در دام اين بزرگترين ها گشتهدروغ
ويژه يخ يعنی امپرياليسم و بهدروغگوی تار

و هم اکنون . اندامپرياليسم آمريکا افتاده
ادامه همان سياست در سوريه و يمن پياده 

واقعيت آن است که گلوباليزه شدن . شودمی
مقتدرترين . جهان نافی استقالل ملی نيست

داری اروپا، اتحاديه اروپا را جوامع سرمايه
هم چنان بر سر بينيم که اند و میتشکيل داده

شود و مسايل ملی استقالل ملی پافشاری می
 –برعکس يک گرايش . اندهنوز حل نگشته

-سوی عقب ديده میبه –اگر چه هم موقتی 
چرا ايران و يا ليبی بخت برگشته و يا . شود

بايد استقالل ... پناه و عاجز و سوريه بی
ملی و حاکميت خود را فدای منافع ديگران 

- شت هر کشوری را علیسازند؟ سرنو
المللی خود آن ملت القاعده و طبق قوانين بين

حاکميتی که نه بر اساس منافع . زندرقم می
ها بلکه برپايه منافع ملی تصميم امپرياليست

گيرد، ضامن حفظ استقالل سياسی آن می
کشور است و اگر شيوه حکومتی آن مورد 

همانند تمام (ها نيستپسند امپرياليست
ی سوسياليستی سابق و حتی اکنون کشورها

و يا ...) کره شمالی، کوبا و ونزوئال و
کند، و يا با بخشی از مردم  را مجاب نمی

سرکوب مخالفين و اتخاذ شيوه زور و 
کند، باز هم خودکامگی ايجاد نارضايتی می

. مربوط به خود آن کشور و مردم آن است
اينکه در دوران تهاجم امپرياليسم تضادهای 

ای بايد در ون خلقی کدامند و با چه شيوهدر
مبارزه در برخورد به آنها رفتار نمود و يا 
اينکه در دوران رفع تجاوز و تحريم 

پذير به امپرياليستی و تغيير تضادهای آشتی
تضادهای آشتی ناپذير با استبداد حاکم 
چگونه بايد رفتار کرد فقط و فقط  به عهده 

خودکامه  خود مردم است که چگونه نظام
کنونی را سرنگون کرده و حاکميت نوين را 

  .جانشين کهنه سازند
گرانه های تحميلی و تجاوزجنگ

  ..دارای  به کشورهايی کهها امپرياليست
  ٧ادامه در صفحه                                

، سوريه و یعراق، افغانستان، ليبفلسطين، تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك 
 .قيد و شرط ترك كنند یيمن را ب
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   ...جنگ تجاوزگرانه و

و تصرف آن مستبداند حکومت 
دم آن مر) همانند عراق و يا ليبی(ممالک

آنان را بيهوده . کندسامان میسامان را بی
به جان هم انداخته تشنج اجتماعی و سياسی 

آورد و تضادهای آن جوامع را بوجود می
. کشاندسوی بحران میشديد کرده به

جايگزين اسد يا قذافی و يا جمهوری 
ها اسالمی با رژيمی که عامل اجرای برنامه

اگر چه با های امپرياليسم بوده و سياست
نمونه افغانستان و (دموکراسیتظاهر به

، تکامل جامعه به جلو )عراق را داريم
عقب و افتادن در تار و نيست، برگشت به
تکامل جامعه در اينجا . پود وابستگی است

يعنی جانشين يک حکومت مردمی مستقل، 
. برجای آن حکومت مستبد و فاسد است

قذافی  استبداد و خودکامگیِ تکامل يعنی نفی 
در ليبی، يعنی نفی جمهوری اسالمی در 

-ايران، ولی حفظ آن عامل مثبت استقالل
طلبانه در هر دوی آنها و نه نفی نيهيليستی 

  .بورژوائیجوئی خردهو تبری
بينيم در کنار جای تاسف است که می 

جريانهای جوشيده از درون حرکتهای 
مسلحانه چريکی سابقا ضدامپرياليستی، 

ی از باقی مانده اندک ملّيون بخش وسيع
القاعده ايران در خارج از کشور که علی

بايستی از استقالل کشورها دفاع کند، اين می
استراتژی حمله جهانی امپرياليسم به 
کشورهای کوچک را به قصد مهار کردن 

در مصر برکناری (های مردمی آنجنبش
حسنی مبارک به دست آمريکا و جانشين 

مثبت ارزيابی ) جای آن يک نوکر جديد به
راهی و هم"کرده و حتی با نامه به اوباما از 

او با ملت ايران اظهار رضايت و " دردیهم
در " دخالت نظامی"آنها . اندخشنودی کرده

ايران را که البته خريداری ندارد، مردود 
شمارند و بدين سان غيرمستقيم دخالت می

که  آيدنظر میبه. دانندسياسی را مجاز می
گرائی به پايان رسيده دوران مليون و ملی

شايد آنان دورنمای موجوديت طبقاتی . است

خويش را در اين بازار آشفته جهانی نه در 
ايران و بازار ملی آن بلکه در پيوستن به 

اگر چنين . بينندبازار جهانی سرمايه می
است بايد پاسخ گويند که چرا بورژوازی 

ای بسياری از کشورهای آمريک
زير سلطه ...) ونزوئال، بوليوی و(التين

روند و ديگران نيز در حال آمريکا نمی
اند؟ آيا سوای گسستن از يوغ امپرياليسم

-پيوستن به امپرياليسم و پشتيبانی از برنامه
های سياسی و اقتصادی او راه مقاومت و 

ای برای ايجاد بازارهای خودی و يا منطقه
 -های ضعيفداری در کشورتوليد سرمايه

عليرغم وجود گلوباليزاسيون و يا حتی 
- وجود ندارد؟  نمونه -استفاده محدود از آن

های بسياری در تائيد آن است که تنها راه 
بورژوازی کشورهای ضعيف، تبعيت از 
امپرياليسم جهانی، پيوستن به آن و وابستگی 

. سياسی او نيست -های اقتصادیبه سياست
وازی ملی غير برخی از نمايندگان بورژ

مذهبی ايران در خارج از کشور در هدف 
کشی با بورژوازی مذهبی حاکم و خط

مبارزه با جمهوری اسالمی تا آنجا پيش 
آيد در راه آنند که نظر میروند که بهمی

رسالت خود را به عنوان نيروهای ملی و 
مستقل و خط فاصل کشيدن با امپرياليسم به 

حاکميت سوای . دست فراموشی سپارند
ارتجاعی و مذهبی بورژوازی در جمهوری 

داری اسالمی ايران، تنها نيروئی که سرمايه
به معنای واقعی، همواره هواخواه استقالل 
ايران بوده و هست و از آن با هر چه دارد، 

کند، حتی چنگ و دندان خويش حفاظت می
از سوی ديگر اين . اندهای ايرانکمونيست

را خشنود ساخته و امر هرگز نبايد آنان 
در يک سنگر . سبب باليدن به خود گردد

تنها ماندن، همواره با مصائب و دشواری 
های وسيعی همراه است، حتی اگر توده

در مبارزه با امپرياليسم . پشتيبان آنان گردند
ها به متحدين و حفظ استقالل ملی، کمونيست

طبقاتی و ملی احتياج دارند تا مبادا در يک 
امتعادل قوای خود را از دست مبارزه ن

کوشد در اين راه بايد حزب ما به. بدهند
وسيعترين جبهه ممکن ضد جنگ و تحريم 
را برای ايجاد صلح و احترام به حقوق ملتها 

  . ايجاد کند
به نظر ما عامل مهمی که کار ما را تسهيل 

کند تشديد تضاد خلقهای جهان بر ضد می
رالی آنها امپرياليسم در شکل هجوم نئوليب

. برای غارت جهان و نفی حقوق ملتهاست
سياست جهانی شدن سرمايه و نظم نوين 

داری يعنی شکستن مرزهای ملی سرمايه
کشورهای سه قاره و هجوم وحشيانه به 

. داخل آنها برای قتل و غارت فراوان است
مقاومت خلقهای جهان و دولی که آمادگی 
چنين مقاومتی دارند وضعيت جديدی در 

کند که در تقويت هان کنونی ايجاد میج
. مبارزه مردم جهان برضد امپرياليسم است

داری جهانی رشد گلوباليزه کردن سرمايه
مقاومت خلقها را بوجود آورده که پرچم 
حمايت از حقوق و حاکميت ملی خويش را 

اين تحوالت مبارزات . انددست گرفتهبه
مردم ما را برای نيل به ايرانی مستقل و 

  .کننددموکراتيک تسهيل می
****  

  
  به توفان در تلگرام خوش آمديد

  
  

  
  
 
 
  
  
  

نه به تحريم، نه به جنگ و نه به 
تجاوز و مداخله در امور داخلی 

تعيين سرنوشت هر خلقی . کشورها
  تنها به دست خودش ميسر است
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نژادی گسترده در  تبعيض
  "دموکرات" اسرائيل
ها نيستند که در معرض  اين تنها فلسطينی

ُکشی  دينی تا سر حدّ نسل  تبعيض
) اَشکنازی(اند، يهوديان غربی  قرارگرفته

که خود را برتر از يهوديان شرقی 
دانند، نوعی  می) ارادیسف(يا  )ِسفاردی(

تبعيض دينی و شايد هم نژادی برای آنها 
اکنون قدرت اصلی در رژيم . اند قائل

ها قرار »اَشکنازی«صهيونيستی در اختيار 
ها از منزلت اجتماعی »ِسفارادی«دارد و 

ها تسلط »سفارادی«ِ. تری برخوردارند پست
پذيرند  بر اسرائيل را نمی» اَشکنازی«آئين 

انند و مايلند د جب بندگی خود میو آنرا مو
  . از يوغ آن رها شوند

ها که امروز حکومت »اَشکنازی«
!! »ترين حکومت خاورميانه دموکراتيک«

اند، حکومت دينی را  را قبضه کرده
معنی » وجوب استمرار تسلط آئين خويش«

آن   ها با»ِسفارادی«کنند، در حالی که  می
يهود «که  اند و بر اين اعتقادند شديداً مخالف

پردازد و کاری به تشکيل  بايد به دين خود به
و از اين منظر . »حکومت نداشته باشد

  ٥دامه در صفحه ا...»اَشکنازی«معتقدند که 

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

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

 .ری رسانيد، هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيميا

  جنگ تجاوزگرانه و جنگ دفاعی 
  استقالل

همه . استدر جائی آمده است که اولين قربانی هر تجاوز حقيقت است و اين چه زيبا و به ج
خاطر توسعه منافع اقتصادی و استراتژيک خويش و افروزان در واقع بهتجاوزگران و جنگ

مثابه آخرين سالح جنگ بههايشان در اين زمينه ناچارند که بهبست رسيدن سياستبه بن
ها برای بسيج مردم و جلب آنان به سوی خويش، اهداف اما همواره اين جنگ. دست يازند

-می" هللاخلق"تر دروغ تحويل عبارت سادهبه. اندحتی انسانی را بهانه ساخته غيرجنگی و
گاهی ضرورت مبارزه برعليه توحش و جلوگيری از اين خطر . دهند تا جنگ برافروزند

پوستان پس از کشف قاره مثال يورش وحشيانه اروپا به سرزمين سرخ. مطرح بوده است
ا نابودی مردمان بومی استراليا و زلندنو و گاهی و ي" پوستحشيان سرخو"کشتار آمريکا و 

مبنی براينکه گويا ويتنام ( همانند شروع جنگ ويتنام" ماحمله دشمن به"هائی از قبيل دروغ
مورد حمله قرار داده که ١٩۶۴شمالی ناو جنگی آمريکا را در خليج تونکن در ماه اوت 

خاک و خون حسين و بهو يا جنگ بوش در عراق صدام ) روشن شد دروغ محض بود
".  حمله به آمريکا و آن دو برج عظيم نيويورک"کشاندن اين مملکت و مردم آن تحت لوای 

از سوی حاکمين صورت پذيرفت و " جلوگيری از کشتار مردم"يوگسالوی برای حمله به
 ای هستيم که زير پرچم انسانيت واکنون در ليبی، سوريه و يمن نيز شاهد جنگ تجاوزکارانه

جنگ غارتگرانه و تجاوزکارانه همواره به . گرددحفظ جان مردم غيرنظامی عملی می
  .برای فريب افکار عمومی نياز دارد" بشردوستانه"پوشش 

طبقه اوليه انسانی نيز جنگ در دوران جوامع بی. ای است اجتماعی و تاريخیجنگ پديده
به اين دليل که . برنامه داشتندو بی ها جنبه تصادفیاين گونه جنگ. ها وجود داشتبين انسان

عرصه ورود گروهی از طوايف به. خاستنداز خصلت و ضرورت درونی آن جوامع برنمی
جغرافيائِی طايفه ديگر يا به خاطر گرسنگی، يا گريز از حيوانات وحشی و عوارض ديگر 

با آغاز . پيوستمیوقوع پيمائی بهطبيعی بود و يا تصادفا بر اثر اشتباه در مسير کوچ و راه
تقسيم کار در اين جوامع و نضج گرفتن اشکال اوليه توليد از طريق به کار گماردن حيوانات 

ها در جوامع اوليه و سپس استثمار انسان از انسان، آن عنصرهای ابتدائی جنگ بين انسان
ظ از حالت تصادفی به صورت برنامه و نقشه و با هدف و در انطباق کامل با ضرورت حف

های صورت دولتها درآمد که قدرت اوليه اقتصادی، سياسی را بهمنافع آن بخشی از انسان
. شويمهای تجاوزگرانه روبرو میبدين سان است که ما با جنگ. دست آورده بودندابتدائی به

و اين تا زمانی . هائی که بيانگر واقعيت دنيای طبقاتی ما و بخش جدا ناپذير آن هستندجنگ
  . معه طبقاتی وجود داشته باشد، همزاد آن استکه جا

بينيم که جنگ طبقات ها و طبقاتی را میها مقاومت و مبارزه آن انساندر برابر اين جنگ
جنگ برعليه آنان تبديل کرده و به عنوان آخرين سالح برای رهائی خويش حاکمه را به

و يا پرولتاريا عليه بورژوازی و  دارانجنگ طبقاتی بردگان عليه برده. اندمتوسل بدان گشته
بخش برای آزادی يک کشور از قيد حاکميت کشوری بيگانه از همين های رهائیيا جنگ

  .اندنوع تبديل جنگ تجاوزگرانه به جنگ دفاعی
های ماهيتا متضاد يکسان است، صرف خود جنگ و آنچه در هر دوی اين نوع جنگ

اک از بين رفتن نيروی انسانی و خرابی و ويرانی واقعيت اسفن. های ناشی از آن استخرابی
ها پديده منفی و از لحاظ اخالقی و اجتماعی مورد جنگ بين انسان. نتيجه زحمات آنان است
جنبش جهانی کمونيستی در . خواه و به مراتب اولی کمونيستی نيستتائيد هيچ انسان آزادی

طلبی را افروزی و جنگجنگ زمان رفيق استالين، دفاع از صلح جهانی و مبارزه با
 ۶ادامه در صفحه ...         کبوتر سفيد مظهر همبستگی. سرلوحه برنامه خود داشت

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

 توفان
Central Organ of the Party 

of Labour of Iran 
 

 

No. 234 Aug. 2019 

  www.toufan.orgتارنمای توفان در شبکه مجازی                        toufan@toufan.orgنشانی پست الکترونيکی      

Toufan        حساب بانکی 
Postbank Hamburg 
BLZ:  20110022 
KontoNr.: 2573372600  
Germany 
IBAN:  DE70 2011 0022 2573 3026 00 

Toufan        آدرس  مکاتبات  
Postfach 11 38 
64526 Mörfelden-Walldorf 
Germany 
 

 امپرياليسم و متحدانش از ايران کوتاه باد دست


