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توفان
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال هفدهم
شـماره  ٢٠٢بهمن ماه ١٣٩۵ـ ژانويه٢٠١٧

"غائله" آذربايجان يا
سرکوب نهضت ملی و
دموکراتيک مردم ايران در
هفتاد سال پيش
اعتبارنامه پيشه وری که نماينده اول مردم
تبريز درانتخابات مجلس چهاردهم بود با
دسيسه ارتجاع و نمايندگان فئودالها رد شد.
وی در سخنرانی خويش در باره بهداشت
بزرگترين شهر آذربايجان گفت“ :وقتی که
من به تبريز وارد شدم ،ديدم برای هر
بيمارستانی که در تبريز است ،برای هر
بيمارستانی سی هزار تومان تقاضا کرده
بودند و چهارده هزار تومان تصويب شد.
در صورتيکه برای مريضخانهی پنجاه
تختخوابی که حساب کرديم ،برای هر
بيماری که يک تومان حساب شود ،پنجاه و
پنج هزار تومان خرج آن میشود و نسبت
به آن چهارده هزار تومان که حساب کردند،
نسبت به هر بيماری دو ﷼ میرسد .اين را
شما حساب کنيد .پنجاه و پنج هزار تومان
بودجهی بهداری تبريز است .اين را که ما
حساب کرديم برای اهالی آذربايجان و
قسمت کرديم ببينيم برای هر نفر چقدر خرج
میشود ،ديديم به هر نفری به قيمت يک
سيگار هم نمیشود .اين دو مريضخانه
امروز تعطيل است .مريض هم نمیتواند
منتظر باشد”.
وی در بارهی آموزش و پروش آذربايجان
افزود" :اﻻن در تبريز از تمام دبستانها و
دبيرستانهائی که هست ،فقط شش تا دولتی
است و بقيهاش ملی است .بنده رفتم ديدم آن
اطاقهائی که بچهها در آن درس میخوانند.
شما اسبتان را نمیبنديد .برای اينکه اين قدر
خراب است که اطمينان نمیشود کسی آنجا
باشد .به آموزگار هم ماهی سی تومان حقوق
میدهند .يک ...ادامه در صفحه ٢

پيروزی مردم سوريه در حلب ،پيروزی مردم جهان در نبرد
بر ضد امپرياليسم ،صهيونيسم و تروريسم جهانی است
مردم سوريه در شهر حلب بر تروريستها غالب شدند و همه بشريت متمدن از اين
خبر احساس غرور و شادمانی کرد .پيروزی مردم سوريه در حلب پيروزی همه
انسانها ،به ويژه مردمان خاورميانه است .پيروزی مردم سوريه در حلب البته پايان
جنگ نيست ،ولی نقطه عطفی در جنگی است که امپرياليسم و تروريسم آنرا به
مردم سوريه تحميل کردند و میخواستند به تمام خاورميانه تسری دهند .هنوز
سوريه به طور کامل آزاد نشده است و تروريستهای وارداتی به کمک "جبهه وسيع
دوستان سوريه" که اتحادی از امپرياليسم ،صهيونيسم و ارتجاع منطقه است ،فعال
بوده و به تروريستهای وارداتی ياری میرساند .اين تروريستها اساسا اهل سوريه
نيستند و از اقصی نقاط جهان به سوريه گسيل شدهاند .حتی معلوم نيست که اين عده
"مسلمان" هم باشند .ريش داشتن القاء مسلمانی آنها به افکار عمومی جهان است .اين
عده به راحتی میتوانند ﻻمذهب ،يهودی ،مسيحی و يا دارای مذهب ديگری باشند،
ولی آنچه در همه آنها يکسان است مزدوری آنهاست .اين داعشيان اسﻼمی ،شبيه
لژيونرهای فرانسه هستند که از نيروهای فرانسوی و خارجی برای قتل عام مردم
آفريقا و آسيا تربيت شده بودند و به توسعه نفوذ فرانسه در مستعمراتش کمک می-
کردند .اين لژيونرهای استعماری فرانسوی هنوز هم فعالند و به صورت ارتش
حرفهای و مزدور که اجير امپرياليسماند ،فعاليت دارند .داعشيون در واقع
لژيونرهائیاند که به دين اسﻼم موقتا و يا دائما مشرف شدهاند.
امپرياليستها دخالت در امور داخلی سوريه را توسط شرکت علنی سفرای فرانسه و
آمريکا در نمايشات اعتراضی اخوانالمسلمين که در آغاز فضای "بهار عربی"
آزادانه حق نمايشات اعتراضی داشتند ،به دست فراموشی سپردهاند و در مورد اين
دخالت آشکار سکوت مرگ اختيار میکنند .آنها کتمان میکنند که عمال خويش،
جاسوسان و خبرنگاران خويش را بدون مجوز قانونی و درخواست رواديد ،به طور
غيرقانونی از مرزهای سوريه قاچاقی به داخل سوريه اعزام میکردند تا گزارشهای
باب ميل آنها را تهيه کرده و برای فريب و صحنهسازی ...ادامه در صفحه ٣

مستقل شدن حکومتها از مردم
انتخابات آمريکا و نفرت عمومی مردم از هر دو نامزد انتخاباتی ،قرارگرفتن آنها
در مقابل تالی بد و بدتر و سرانجام انتخاب ترامپ عليرغم اينکه رای مطلقش کمتر
از کلينتون بوده و به برکت نظام انتخاباتی آمريکا که متکی بر رای مجمع
برگزيدگان اياﻻت آمريکاست توانسته است به کسب اکثريت نايل شود ،پرسشهای
مهم و جديدی را در راه برگزيدن روشهای انتخاباتی مطرح کرده است .مردم
آمريکا توجه دارند که اين اکثريت آراء مردم نيست که نقش قطعی بازی میکند،
بلکه شگردهای انتخاباتی در تعيين کانديدای مطلوب نقش اساسی را بازی کرده
است .از اين گذشته در اين انتخابات جنجالی  ١٠٠ميليون نفر يعنی حدود نيمی از
واجدان شرايط انتخاباتی در انتخابات شرکت نکردهاند .بر اين واقعيت کسی انگشت
نمیگذارد ،زيرا ناباوری مردم آمريکا را به اين ساختار مستقر قدرت که جاهطلبانه
ساز خود را میزند ،بيان میدارد .بورژوازی امپرياليستی میترسد که مردم باور
خود را به اين نظام از دست بدهند و آنرا به عرصه نمايش بگذارند.
پيچيده شدن مسايل و رويدادهای جهانی ،که ناشی از سرعت روندهای اجتماعی ،توليدی،
فنی و به طورکلی زندگی انسانها میباشد ،ارتقاء سطح آگاهی عمومی و دسترسی به
شبکههای مجازی ،گسترش نارضائی عمومی و ...وضعيتی ايجاد کرده که طبقات حاکمه
از انجام يک انتخابات دموکراتيک بدون تشديد و بهينهسازی شستشوی مغزی و ايجاد
تشنجات حساب شده و به موقع ،برای تاثير بر نتيجه انتخابات و نظاير آنها هراس دارند.
آنها تﻼش میکنند از طريق احزاب از پيشساخته و هدايت مردم به درون اين قالبهای تنگ
تحميلی ،از قبل بر نتايج اين انتخابات و هدايت خواستهای مردم تاثير بگذارند .برنامه
احزاب معموﻻ به غير از آنچيزی است که بعدا در عمل انجام میدهند ،زيرا نمايندگان
"منتخب" مردم پاسخگوی مردم نيستند و با گرفتن رای آنها به کار خويش مشغولند و منافع
کل سرمايه داری را مورد حمايت قرار میدهند و نه خواستهای مردم را و اين توهين
مستقيم به خرد مردم است .اين نمايندگان پاسخگوی منافع نظام هستند و اگر نمايندهای در
پارلمان مغاير نظر حزبش رای دهد ،مسئوﻻن حزبی ...ادامه در صفحه ۴

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بپيونديد

،

شماره  –٢٠٢بهمن ماه ١٣٩۵

"غائله" آذربايجان يا...
آموزگاری که ماهی سی تومان يا چهل تومان حقوق
میگيرد ،چطور میتواند بچههای شما را درس بدهد و
تعليم بدهد .و شما هم مدعی هستيد که ما داريم تعليمات
عمومی را اجرا میکنيم .برای تمام آذربايجان يک
دبستان فقط از محل اعتبار تعليمات عمومی در نظر
گرفته شده است .آن وقت شما حساب کنيد ببينيد در
عرض چند سال با اين ترتيب میتوانيد اين کار انجام
بدهيد".
وی در همان سخنرانی در بارهی وضعيت کشاورزی و
دامداری آذربايجان اضافه کرد" :بنده رفتم ادارهی
کشاورزی آذربايجان را ديدم .ميزها تمام مرتب است.
ماشين نويس مرتب دارد .ولی از اين ادارهی کشاورزی
نمیتوانيد اطﻼع پيدا کنيد که چند گوسفند در آذربايجان
است و برای اصﻼح نژاد حيوانات ،برای اصﻼح
فﻼحت باغبانی ،برای اين ميوهای که در آذربايجان از
طﻼ هم قيمتاش بيشتر است و می شود به حد وفور تهيه
کرد و برای اين قبيل چيزها کاری نمیشود .يک دستگاه
بزرگی است از ميز و صندلی .ولی کار نيست .اينست
که میگويند ادارات ما کار نمیکنند".
پيشه وری در مقابل اين اجحافات حکومت ضد ملی ﷴ
رضا پهلوی که نفت ايران را در واقع مجانی به
انگلستان داده بود ،دست به اعتراض و افشاءگری زد و
زمانيکه حتی مجلس دست نشانده شاه حاضر نشد به
شکايات مردم آذربايجان رسيدگی کند ،راه ديگری باقی
نماند تا با تکيه برمردم و نيروی مسلح آنها حقوق از
دست رفته آنها را به کف آورد.
فرقه دموکرات آذربايجان در  ١٢شهريور  ١٣٢۴در
تبريز اعﻼم موجوديت نمود .اين حزب با انتشار
بيانيهای  ١٢مادهای به زبانهای ترکی و فارسی به
رهبری جعفر پيشهوری)جعفر جوادزاده( و همراهی
چندين فعال سياسی آذربايجانی ديگر تشکيل شد.
اختيارات گستردهتر محلی از لحاظ اداری ،تدريس زبان
ترکی در مدارس در کنار زبان فارسی و اصﻼحات
ارضی و اقتصادی از جمله مهمترين خواستههايی بود
که به عنوان اهداف و خواستههای اين تشکل جديد
سياسی عنوان شده بود .جعفر پيشهوری )–١٢٧٢
 (١٣٢۶سياستمدار ،روزنامهنگار و انقﻼبی کمونيست
ايرانی بود که برای دموکراسی در ايران و نه تنها در
آذربايجان سالها جنگيده و در گيﻼن کميسر امور داخله
جمهوری شورائی گيﻼن بود .وی خواست آزادی ايران
را در سرلوحه برنامه خويش قرارداده بود .وی از
بنيانگذاران و عضو کميت ٔه مرکزی حزب عدالت در
باکو ،از مؤسسان حزب کمونيست ايران در نخستين
کنگره آن و دبير مسؤول تشکيﻼت اين حزب در تهران
بود .پيشهوری در باکو سردبير روزنامه دوزبانه ترکی
آذربايجانی – فارسی "حريت" را به عهده داشت و در
همانجا برای آزادی ايران و استقرار يک حکومت ملی
و دموکراتيک درايران در ميان مهاجران ايرانی در
باکو مبارزه می کرد .وی همچنين سردبير روزنامه
کامونيست ،بود که در  ١٩٢٠در رشت منتشر میشد و
گرداننده اصلی روزنامه حقيقت بود که در ٢٢–١٩٢١
در تهران منتشر می شد .ارتجاع و فئودالهای آذری و
غير آذری که سالها در حکومتهای ايران بر ضد مصالح
ملی ايران به ارتجاع و امپرياليسم خدمت کردند ،کوهی
از اتهام بر سر پيشه وری ريختند و وی را نوکر اجنبی
معرفی نمودند .پيشه وری اين عمال بيگانه را می
شناخت و در گام نخست در آذربايجان همين نوکران
بيگانه و ارتجاع داخلی آذربايجان را مورد سرکوب
قرارداد .ولی هرگز مبارزه ناسيونال شونيستی را
جايگزين مبارزه دموکراتيک و ضد امپرياليستی
مجموعه خلقهای ايران نکرد .حکومت دموکراتيک
آذربايجان از  ٢١آذر  ١٣٢۴تا  ٢١آذر  ١٣٢۵به مدت

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
يکسال بر سر کار بود و امسال  ١٣٩۵هفتاد سالگی
سرکوب اين نهضت دموکراتيک است.
دودمان پهلوی از  ١٣٠۴تا  ١٣۵٧يعنی به مدت ۵٣
سال سلطنت کرد .کارنامه حکومت آذربايجان با يکسال
حکومت را با سلطنت  ۵٣ساله زمامداری پهلوی مقايسه
کنيد.
-١راديوی آذربايجان ايجاد شد که بعدها نيز به کار خود
ادامه داد.
-٢در تبريز دانشگاهی به نام دانشگاه آذربايجان ايجاد
کرد .ساختمان آن ابتداء در شهر بود که در همان سال
ساختمان جديد آن در محل فعلی برپا شد.
-٣اغلب خيابانهای تبريز با کار شبانهروزی آسفالت شده
و راههای جديدی احداث گرديد.
-۴در تبريز لولهکشی آب آغاز شد و تبريز قبل از تهران
دارای آب لولهکشی شد.
-۵بهرهمالکانه را کاهش داد ،از غارت قرون وسطائی
دهقانان جلوگيری کرد.
-۶انجمنهای انتخابی در دهات به وجود آورد که از  ٣تا
 ۵نفر نماينده داشتند .اين انجمنها قروض دهقانان را
چنان قسطبندی کردند که از عهده پرداخت آنها
برآيند)فقط طلب خرده مالکان و صاحبان اراضی و
مستغﻼتی که در آذربايجان باقی مانده و در تهران به
اردوی دشمن نپيوسته بودند ،قابل پرداخت بود(.
-٧اصﻼحات ارضی را در آذربايجان عملی کرده که
قريب  ٢۵٠هزار خانوار دهقانی صاحب زمين شدند.
-٨کارخانهی پارچه بافی بزرگ به نام ظفر را ساخت.
-٩در تمام استان  ٨ساعت کار و يک روز تعطيل در
هفته را به تمام کارگاهها و کارخانه ها تعميم داد).در
حالی که در آن ايام تهران و ساير مناطق کارگری فاقد
قانون کار بود و مبارزه برای حداقل ساعت کار ادامه
داشت(.
 -١٠انجمن هنرمندان و هنرپيشگان ايجاد شد و تئاتر
ملی احياء گرديد که نمايش آن مورد استقبال شديدی
مردم واقع شد.
-١١دهها دبستان و دبيرستان) ٣٢۵دبستان و ٨٣
دبيرستان( جديد داير کرد .ساختمان دبيرستان بزرگ
منصور در تبريز در زمان پيشه وری ساخته شد.
-١٢در دبستانها و دورهی ابتدايی زبان مادری را
برقرار کرد و برای تدريس آنها کتاب به زبان
آذربايجانی چاپ کرد .زبان فارسی به عنوان زبان دوم
در آنها تدريس شد.
 -١٣در اثر جلوگيری از احتکار مواد غذائی و بازار
سياه ،مواد ضروری مردم به قيمت ارزان يعنی به قيمت
نصف آن در تهران فروخته شد.
 -١۴با ايجاد ارتش چريکی خلقی امنيت کامل در سطح
استان برقرار گرديد.
 -١۵پيشه وری رشوه دادن به مامورين دولت را خيانت
به حقوق عمومی اعﻼم کرد  .برای مرتکبين مجازات
سخت قايل شد .به طوريکه شبها کسی مغازههای خويش
را قفل نمی کرد.
-١۶قيمت اجناس مورد نياز عمومی به طور جدی
کنترل می شد و احتکار کنندگان سخت مجازات میشدند
و قيمت کاﻻهای مورد نياز عموم  %۴٠پائين آمده بود.
-١٧کلينيکهای بهداشتی سياری تاسيس شده بود که از
تبريز به دهات اطراف میرفت.
-١٨قانون حداقل بيکاری و حداکثر ساعت کار تصويب
و بين کارفرمايان و کارگران قراردادهای دستجمعی
بسته شد.
-١٩برنامهی عمومی کار اجراء و قسمت اعظم خيابان-
ها و کوچهها اسفالت و سنگفرش شد.
-٢٠برنامه تعليمات عمومی اجراء و در دهات مدارس
باز شد و دانشگاه تبريز با دو دانشکدهی طب و ادبيات
تاسيس گرديد.

صفحه ٢
و دکتر فروتن در خاطراتش با توجه به مبارزه مترقی
مردم آذربايجان نوشت" :برنامه فرقه دموکرات در آغاز
برنامه يک حزب دموکراتيک مترقی در ايران بود.
مرام آن :حفظ استقﻼل و آزادی ايران ،استقرار آزاديهای
دموکراتيک ،تشکيل انجمنهای ايالتی و وﻻيتی بر طبق
قانون اساسی ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای
زنان ،توسعه توليدات صنعتی و کشاورزی ،مبارزه با
بيکاری و غيره همه حاکی از آن بود که فرقه فعاليت
خود را درچارچوب تماميت ارضی ايران آغاز میکرد.
اما با گذشت زمان ،مقامات رهبری لحن و تکيه بيانات
خود را بر جدائی آذربايجان از ايران گذاشتند ،به قسمی
که کنگره خلق آذربايجان ،خود را مجلس موسسان ناميد
و از آن مجلس ملی و حکومت ملی بيرون آمد .معذالک
تا زمانی که فرقه در ايران فعاليت داشت ،هيچ صدائی
درباره الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان شوروی
شنيده نشد .در مهاجرت رهبران فرقه و به تبعيت از آنها
کادرها مسئله جدائی آذربايجان شمالی و جنوبی را به
ميان کشيدند و از يکی شدن اين دو سخن می-
گفتند")صفحه  ۴٧حزب توده در صحنه ايران( .اين
طمعورزی و توسعه طلبی ،دستآورد خيانت
رويزيونيستهای خروشچفی بود که در دوران حکومت
رويزيونيستها در شوروی ميدان جوﻻن پيدا میکرد و تا
به امروز نيز توسط جانشينان آنها ادامه دارد .ولی
دستآوردهای دمکراتيک خلق آذربايجان که کينه ارتجاع
ايران را برافروخته بود ،در يورش وحشيانه ارتجاع و
امپرياليسم نابود شدند .ارتجاع آذری و فئودالهای آن
سامان ،مجددا به کمک قوای دولتی مرکز ،بر سر کار
آمدند و دمار از روزگار مردم آذربايجان و همه
ايرانيانی که به ياری هموطنانشان رفته بودند ،برآوردند.
نان در تبريز ناياب شد ،فقر سراپای مردم را گرفت و
مردم آذربايجان برای کسب نان در سراسر ايران
پراکنده شدند .در تهران آذریها ،برای امرار معاش آب
حوض می کشيدند و به با زبان آذری به اجرای نمايش
در خيابانها میپرداختند تا سد جوع کنند .ﷴ ناصر
صولت قشقائی در کتاب "سالهای بحران" مینويسد:
"فراموش نمیکنم در سال  ١٣٢۶که ساعد مراغه-
ای)يکی از عوامل استعمار در ايران و از مرتجعان
آذری-توفان( آن فراماسونر نوکرصفت نخست وزير
ايران بود ،هنرمندان آذربايجان که از تبريز رانده شده
بودند ،در تهران نمايشاتی به زبان آذربايجان میدادند.
شهربانی وقت از نمايش آنها به علت اينکه به زبان
ِ
بيگانه است جلوگيری میکند .آنان به نخست وزير
مراجعه میکنند .ساعد با اينکه خود آذربايجانی بود،
ولی به اندازهای سرسپردهی درگاه استعمار و شاه شده
بود که با زير پا گذاشتن مليت خود به آنان جواب داده
بود .نمايش به زبان بيگانه قدغن است").تکيه همه جا از
توفان(.
جنايتی که دربار و امپرياليسم در آذربايجان مرتکب
شدند و امروز با جعل تاريخ آنرا طوری ديگری وانمود
می کنند به قدری فجيع بود که در آن زمان مستر
دوگﻼس قاضی معروف آمريکايی به نقل از همان سند
باﻻ روزی مهمان آقای صولت قشقائی بوده است و در
روز چهارشنبه پانزدهم شهريور ماه  ١٣٢٩پس از
گردش و صحبتهای متفرقه به ذکر خاطرهای میپردازد
که آقای صولت قشقائی آنرا در کتابش چنين توصيف
مینمايد" .يک روز مهمان واﻻحضرت اشرف بودم،
شاه هم تشريف داشتند .درچمن میخواستيم ناهار
بخوريم ،قبﻼ من اظهار داشتم وضع آذربايجان بد است و
اهالی گرسنه هستند .خواهر شاه مقداری از چمن کند و
علف سبز را به هوا پرت کرد ،گفت از اين بخورند .در
اين موقع خبر دادند که ناهار حاضر است .ديدم ناهار
مفصلی است گفتم ،اين مال چندين نفر است ،ممکن است
از زيادی اين غذا که هر روز مصرف میشود چندين
نفر را غذا داد .از اين حرف من...،ادامه در صفحه ٣
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"غائله" آذربايجان يا...
اين زن بیحيا عصبانی شد يک ران بره را کند و پرت
کرد جلوی سگش من هم ديگر چيزی نگفتم و غذا را به
هر ترتيبی بود تمام کردم و رفتم".
ﷴ رضا شاه که کوچکترين احساسی نسبت به مردم
کشورش نداشت فرمان قتل مردم آذربايجان را صادر
کرد .پدر وی رضا خان نيز عامل سرکوب جنبش جنگل
در گيﻼن بود.
رفيق فروتن در خاطرات خويش مینويسد":ارتش
شاهنشاهی سﻼح سرکوبی مردم بود .همه پس از ايلغار
آذربايجان بارها و بارها اين سازمان مسلح را آزمودند
که چگونه نسبت به مردم بيگانه است و چگونه بی -
محابا به روی مردم آتش میگشايد و آنها را مانند برگ
خزان برخاک میريزد.
با ورود ارتش به آذربايجان اثری از فرقه دموکرات
برجای نماند .شکست دولت ملی آذربايجان شکستی
هولناک برای جنبش دموکراتيک سراسر ايران بود .اين
حقيقت را نمیتوان پنهان داشت که با تشکيل فرقه و
دولت ملی و رويدادهائی که پس از آن پيش آمد جنبش
دموکراتيک ايران اعتﻼئی بیسابقه يافت .چشمها همه
به سوی آذربايجان دوخته شده بود .حزب ايران ،حزب
ملی .صريحا در ارگان خود "جبهه ملی" حکومت
دموکراتيک آذربايجان را بازوی مسلح دموکراسی ناميد.
اما پس از شکست آذربايجان ،احزاب و عناصر ملی
دست به توبه و استغفار برداشتند .همانهائی که تا ديروز
خطاب به پيشه وری میگفتند" :پيشهوری ما را نجات
بده" .فردای شکست حکومت ملی آذربايجان آنرا آلت
اجرای مقاصد بيگانگان قلمداد کردند و به سب و لعن آن
پرداختند" .ملی" يعنی همين! از آن پس تنها حزب توده
ايران به دفاع از حکومت دموکراتيک آذربايجان
پرداخت و از اين دفاع بيمی به دل راه نداد.".
اين انديشه ضد دموکراتيک تا به امروز نيز سراپای
نمايندگان بورژوازی ملی ايران را گرفته است .در تمام
دوران حکومت دکتر مصدق کوچکترين گامی برای
رفع اين دروغهای تاريخی و حمايت از خواستهای مردم
آذربايجان برداشته نشد.
همين وضعيت و دسيسه های امپرياليسم بعد از انقﻼب
شکوهمند بهمن  ۵٧که ايران استقﻼل سياسی خويش را
به دست آورد موجب شدند که دشمنان انقﻼب و همان
کسانی که در نابودی نهضت دموکراتيک خلق
آذربايجان دست داشتند ،حال برای ايجاد تفرقه و
جغرافيای جديدی در خاورميانه دست به کار شوند تا با
تقويت ناسيونال شونيستهای تجزيه طلب به نهضت
بزرگ دموکراتيک سراسر ايران ضربه جبران ناپذير
وارد کنند .سياست تجزيه طلبی و ناسيونال شونيستی
آذریهای دست راستی و کردهای تجزيه طلب در
خدمت همان اهداف ارتش شاهنشاهی زمان ﷴ رضا
شاه در  ٢١آذر  ١٣٢۵در  ٧٠در سال پيش است .راه
کسب حقوق دموکراتيک از مبارزه مشترک خلقها و
طبقه کارگر يکپارچه ايران به رهبری حزب واحد طبقه
کارگر ،جبهه واحد خلقهای ايران می گذرد .تنها بر اين
بستر است که می توان ايرانی متحد ،دموکراتيک،
قدرتمند ،مستقل و سوسياليستی با تشديد مبارزه طبقاتی و
افشاء همدستان امپرياليسم ،صهيونيسم و ارتجاع حاکم
در ايران به وجود آورد .تنها بر اساس تمايز طبقاتی و
نه تمايز قومی و مليتی می توان بر استبداد و دسيسههای
ارتجاع جهانی و منطقه غلبه کرد .حزب ما مبلغ اين راه
است و در اين متن از مبارزات ملی و دموکراتيک اقوام
ايرانی دفاع می کند.
تجزيهطلبان مضمون مبارزه دموکراتيک و ضد
امپرياليستی نهضت دموکراتيک آذربايجان را که با
هدف آزادی ايران انجام می شد ،نمی فهمند و يا نمی-
خواهند به دستور آنکارا و باکو بفهمند .نهضت

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
دموکراتيک آذربايجان در ايران ،برای اســـــــــــــقرار
دموکراسی در سراسر ايران ،برای انجام اصﻼحات
ارضی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی و حمايت از منافع
ملی ايران مبارزه کرد و مانند انقﻼب مشروطيت در
راس اين مبارزه در کنار حزب توده ايران قرار گرفت.
اهميت نفوذ و دستآوردهای نهضت آذربايجان در آن
است که تا به امروز نيز مورد نفرت بورژوازی
امپرياليستی و بورژوازی ملی ايران قرار دارد و آنها
حاضر نيستند از دستآوردهای اين نهضت دفاع کرده و
از جعل دست بردارند .آنها سخنان ﷴ رضا شاه را در
مورد "غائله آذربايجان" تکرار میکنند .برای آنها
کشتار بيست هزار نفر هموطنان ما از مردم ستمديده
آذربايجان که در مقابل سرکوب ارتجاع آذری ،فئودالها،
روحانيت ارتجاعی ،تجار کﻼن ايستاده بودند و اراضی
فئودالهای آذری را به دهقانان دادند ،سکوت کرده اند و
حتی شما در زندگينامه مصدق نيز کوچکترين اظهار
تاسفی از اين کشتار هموطنان ما نمیبينيد .به جز
کمونيستهای ايران در قالب حزب توده ايران ،بجز
دموکراتهای اصيل ايران ،به جز طبقه کارگر ايران و
نيروهای ضد استعماری و ضد امپرياليستی در ايران
کسی حاضر نشد از اين نهضت عظيم در ايران و آسيا
در بعد از جنگ جهانی دوم حمايت کند ،برعکس
مضمون دموکراتيک و دستآوردهای بزرگ اين نهضت
را در زير خرواری از دروغ و اتهام مدفون کردند .جا
دارد که در  ٧٠تا  ٧١يک سالگی اين نهضت آنرا بياد
آوريم و از آن پرچمی برای وحدت دموکراتيک خلقهای
ايران ،بر ضد ارتجاع حاکم ،امپرياليسم و صهيونيسم و
تفرقه افکنان تجزيه طلب نوکر بيگانه بسازيم.
*****

پيروزی مردم سوريه در حلب...
به افکار عمومی جهان تلقين کنند .واقعيت اين است که
سفرای خارجی در امور داخلی سوريه رسما دخالت
میکردند و سفرای بيگانه مردم سوريه را به تحريک و
توسل به قهر ترغيب و تشويق مینمودند و زمانيکه در
برنامه خويش شکست خوردند تک تيراندازهای داعش
را به شهرهای سوريه گسيل داشتند تا با تيراندازی به
ارتش و پليس و توزيع اسلحه به جنگ داخلی دامن زنند.
آنها جاسوسان خويش در ارتش را ،به فرار ترغيب
کردند ،در محلهای استقرار دولت اسد بمب گذاری
نمودند ،در شهرها عمليات انتحاری برای ايجاد تزلزل و
آشفتگی انجام دادند ،به جان بشار اسد سوء قصد کردند،
سوريه را با جار و جنجال از سازمانهای جهانی اخراج
در سفارتخانههای سوريه را در کشورهای تحت
کردندِ ،
اپوزيسيون دستپرورده برای سوريه ،در
نفوذشان بستند،
ِ
لندن و پاريس و برلين ساختند که مسئوليت اخبار جعلی
را برعهده گيرند ،آنها تﻼش کردند با "آزاد سازی"
بخشی از سوريه در مرز ترکيه به عنوان "سوريه آزاد"
دولتی دست نشانده در اين منطقه "سوريه آزاد" ايجاد
کنند و راه تجاوز مستقيم امپرياليسم را به دعوت "دولت
آزاد" سوريه به عنوان "ارتش آزاد سوريه" به سوريه
مستقل بگشايند .همه اين دسيسههای امپرياليسم و
تروريسم و فريبکاریهای بیشرمانه به علت مقاومت
مردم سوريه درهم شکست.
آنها کتمان میکنند که به مدت  ۶سال  ۶٠هزار نفر
لژيونرهای مسلمان و تروريسم بينالمللی را از اقصی
نقاط جهان از طريق ترکيه و اردن به سوريه گسيل
داشتند و در اين عرصه همه دوستان سوريه يعنی همهی
ناتوی اروپا از جمله فرانسه ،انگلستان ،ايتاليا ،آلمان و..
به رهبری آمريکا و همدستانش ترکيه و عربستان
سعودی و قطر و کويت و مصر ُمرسی ،اردن و ساير
مرتجعان عرب و حتی در اين اواخر کردهای عراق و

صفحه ٣
سوريه فعال بودند .آنها کتمان میکنند جنگ با تروريسم
جهانی را به عنوان "جنگ داخلی" در سوريه جا زدند و
میزنند .آنها کتمان میکنند که به مدت  ۶سال تمام
سﻼحهای زمينی و هوائی و مينهای ضد نفر و ضد
بشر به تروريستها داده گلولههای آنها و تمام سﻼحهای
سبک و سنگين و تجهيزات و وسايل حمل و نقل آنها را
تامين کرده و وسايل مخابراتی و اطﻼعات ماهوارهای و
اطﻼعات از طريق آواکس هواپيماهای مجهز به رادار و
متعلق به آلمان در اختيارشان قرار دادهاند .امپرياليستها
کتمان میکنند که شبکه مجازی را کامﻼ صحنه جوﻻن
تبليغاتی آنها کردند و جاسوسان امپرياليستها ويدئوهای
اين جانيان را توسط بهترين کارشناسان خويش تنظيم و
پخش میکردند .آنها کتمان میکنند که تمام اين
مجروحان تروريست را درمان کرده ،به آنها دارو
رسانده و تحت پوشش خدمات پزشکی گرفتهاند ،به آنها
غذا و پوشاک داده وحتی برايشان نکاح دستجمعی
اسﻼمی جور کردهاند .آنها کتمان میکنند که اين
تروريستهای بينالملل همه دارای شناسنامه بوده و از
طريق مرزهای قابل نظارت و کنترل به داخل سوريه
رفته و نام و نشان و مشخصات همه آنها برای مراجع
امنيتی امپرياليستی روشن میباشد .آنها کتمان میکنند
که اين تروريستها همه دستمزد ماهيانه میگيرند و حتی
 ۶هزار نفر آنها از بيکاران تونسی هستند که از طريق
سازماندهی فرانسويها و تروريستهای ليبی که آنها نيز با
ناتو همکاری میکنند به سوريه اعزام شدهاند ،آنها کتمان
میکنند که اين تروريستهای بينالمللی در اردوگاههای
آمريکا و ترکيه در اردن و ترکيه دورههای کوتاه نظامی
می بينند و به سوريه با نقشه و حسابگری اعزام می-
شوند .آنها همه کتمان میکنند که اين تروريستها را تحت
نام "سلفيستها" در ممالک امپرياليستی فربه کرده و
آموزش داده و به سوريه اعزام کردهاند و حاﻻ خود را
به کوچه علی چپ میزنند که گويا از وجود اين همه
تروريست در ممالک خود در حيرتاند .آنها کتمان می-
کنند که برای پيشبرد کارشان در سازمان امنيت آلمان،
در پليس و در ارتش آلمان بخشهای همکاری با سلفيستها
را تاسيس کرده بودند و حاﻻ که اسرار آنها در اثر
دستگيری تروريستها در سوريه و شکستشان رو شده و
اسنادش در اختيار روسها ،ايرانیها و دولت سوريه
قرار گرفته است ،بيکباره دولت آلمان خوابنما شده و
پشت سرهم عمال نفوذی اسﻼميستها را در مراجع
نظامی ،انتظامی و امنيتی خويش!!!؟؟؟ دستگير نموده
از کار بيکار میکند تا چنين جلوه دهد که اين همکاری-
ها و جنايات بدون اطﻼع دولت آلمان صورت گرفته
است .آنها کتمان میکنند که از محل نقل و انتقال ارز و
پولهای تروريستها با خبرند و میدانند که اين ارتباطات
از طريق ترکيه و عربستان سعودی و قطر صورت
میگيرد و ماشين کنترل "سويفت" بانکی آمريکا تمايلی
به بستن و تحريم اين حسابهای بانکی و جلوگيری از نقل
و انتقاﻻت پولی به تروريستها را ندارد .اين غارتگران
پنهان میکنند که نفتهای دزديده شده عراق و سوريه از
طريق کردها و ترکها را به بهای نازل میخريدند و از
بنادر فرانسه وارد اروپا میکردند .اين راهزنان پنهان
میکنند که در نابودی ميراث فرهنگی سوريه برای
اينکه هويت ملی آنها را ازبين ببرند دست داشته و اشياء
دزدی آثار باستانی و عتيقهجات سوريه ای را با بهای
مناسب میخريدند تا داعش را نيز از اين طرق تقويت
نمايند .اين راهزنان کتمان میکنند که...
ولی پيروزی مردم سوريه در حلب شکست دروغگوها
و جاعﻼن اخبار جنگی نيز بود .شکست در حلب چشم
بسياری از مردم جهان را گشود که مطبوعات غرب
همه دروغگو هستند که با بیوجدانی ،خون ريزی
امپرياليستها و دست تروريستهای آنها در استفاده از گاز
شيميائی و يا عمليات ...ادامه در صفحه۴

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی انسانها و
دشمن شماره يک بشريت است
ِ

،

شماره  –٢٠٢بهمن ماه ١٣٩۵

پيروزی مردم سوريه در حلب...
بمب گذاری برای کشتن مردم عادی را باز میگذاشتند
و میگذارند .آنها حتی شورای امنيت سازمان ملل و
شخص بان کی مون گماشته کرهایتبار آمريکائی را به
خدمت گرفتند .ولی بازهم باختند و بازهم خواهند باخت.
خاورميانه برای اينکه روی آسايش ببيند بايد دست
امپرياليسم و صهيونيسم را از منطقه کوتاه کند .آنوقت
بايد با رژيمهای ارتجاعی حاکم در منطقه تعيين تکليف
کرد که آنهم به عهده خلقهای خود اين کشورها بدون
دخالت مزورانه دول خارجی است .تجربه حلب بايد
تجربه آموزنده ای برای مبارزه مردم ايران باشد تا مرز
روشنی با دوستان و دشمنان ايران داشته باشند.
*****

مستقل شدن حکومتها...
در انتخابات بعدی وی را از کار برکنار میکنند ،اين
است که يک نظام کنترل بر فراز نمايندگان از طريق
ابزار اعمال نفوذ حزبی هميشه وجود دارد تا ظاهر
دموکراسی سنتی پارلمانی بورژوازی حذف شود و
شمشير داموکلس بر باﻻی سر آنها آويزان بماند تا دست
از پا خطا نکنند .بی اثر کردن مصونيت پارلمانی در اين
کشورها با روشهای موذيانه و پوشيدهای انجام میگيرد.
وقتی عدهای از مردم هوادار همهپرسی میشوند تا در
نمايندگان خودسر طبقه حاکمه که قدرت
مقابل
ِ
بروکراسی دولتی را در دست دارند ،مقاومت کنند،
حاکمان به مخالفت برخاسته و مدعی میگردند که به
علت پيچيدگی مسايل بايد نظام پارلمانی منتخب را در
مقابل خواست همهپرسی تقويت کرد و اين شيوه را شيوه
بهتر و مناسبتر تبليغ میکنند .به زعم آنها به علت اين
پيچيدگیها ،مغز مردم توان فهم کارهای اين
"برگزيدگان" را نداشته و انجام همهپرسی میتواند به
نتايجی منجر شود که به نفع مردم نيست .آنها نظام
پارلمانی بورژوائی را در مقابل انتخاب مستقيم مردم
قرار میدهند .اين بحرانی است که نظام پارلمانی
بورژوائی را در برگرفته است .تضاد منافع سرمايه-
داران و انحصارات و بروز آنها در عرصههای سياسی،
رشد آگاهی عمومی ،مبارزات کارگران و زحمتکشان،
نيروهای دموکرات مردمی و به ويژه کمونيستها ،به
شدت به اين تضادها دامن میزنند و درک آنها را برای
مردم که شاهد اين تناقضگوئيها و رياکاريها هستند،
افزايش میدهند .مردم میبينند که در پارلمانها
تصميماتی اتخاذ میشود که آنها از ريشه با آنها مخالفند،
ولی حاکميت با روشهای آزموده و عوامفريبی و هدايت
مطبوعات و رسانههای همگانی هر بار که قدرت را به
چنگ میآورد ،به همان سياستهای گذشته ،بیتوجه به
افکار عمومی و موکﻼن خود ادامه میدهد .مردم پارهای
کشورهای اروپائی با تغيير پولشان به يورو مخالف
بودند و هستند و در همه پرسی به اين پيشنها ِد تغيير
ارز ،رای مخالف دادند ،ولی حاکميت با بیشرمی و
تسلط بر بروکراسی و موسسههای حکومتی ،به پای آن
میرود ،تا با نفی خواست مردم ،به انتخابات مجدد دست
بزند و آنرا مرتب تجديد کند تا زمانی که نتايج مطلوبش
به دست آيد .اين وضعيت در دانمارک و هلند اتفاق افتاده
است .در آلمان مردم مخالف جنگ در افغانستان ،دخالت
در اوکرائين ،تشديد تضاد با روسيه و تحريم روسيه
هستند ،ولی حکومت آلمان بیتوجه به نظريات مردم به
زور اين کار را به پيش میبرند .مردم در آلمان مخالف
اتحاديه اروپا و تبديل مارک به يورو بودند ،ولی حاکمان
در آلمان آنرا برخﻼف ميل مردم به پيش بردند .مردم
آلمان مخالف آن بودند که با پول ماليات مردم ،بانکهای
خصوصی ورشکسته را که با کﻼه گذاری بر سر مردم

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران
در بازی قمار جهانی ،ثروتهای خويش را بر باد داده
بودند ،نجات داد .آنها مخالف آن بودند که ثروت به جيب
بانکها رود ،ولی فقر را ميان مردم تقسيم کنند ،ولی
حاکميت آلمان اين کار را کرد .اين حاکمان خود را روز
به روز بيشتر از مردم جدا کرده و از آنها فاصله گرفته-
اند ،زيرا آنها اين خواستهای سرمايهداری کﻼن را به
زور به مردم کشور خويش تحميل میکنند .در انگلستان
مردم در يک همه پرسی دموکراتيک رای به خروج
انگلستان از اتحاديه اروپا دادهاند ،ولی طبقه حاکمه و
انحصارات مدعی میشوند که اين رای دادن بیارزش
است ،زيرا پارلمان انگلستان هنوز آنرا به رسميت
نشناخته است .اين وضعيت در عرصه سياسی به مراتب
افشاءگرانهتر است .در مسئله استفاده مسالمت آميز از
انرژی هستهای حقوق مسلم ايران را با دروغ و هياهو
به زير پا میگذارند و با قلدری منافع ملی ايران را نابود
میکنند ،ولی دولت اسرائيل صهيونيستی متجاوز و
خطرناک را تا دندان به سﻼح اتمی مجهز کرده و از
کنترل نيروگاههای هستهای اين کشور ممانعت می-
نمايند .آنها با دروغ و نقض منشور ملل متحد ،به حقوق
ملل تجاوز کرده ،عراق را به خاک خون کشيده،
ميليونها انسان را به قتل رسانده و آواره نموده و سپس
ليبی را به سرنوشت عراق دچار ساخته و به سوريه
تجاوز مینمايند ،ولی رياکارانه به مصادره شبه جزيره
کريمه توسط روسيه به عنوان نقض حقوق ملل و منشور
ملل متحد معترضند و عربده میکشند .آنها خود را مدافع
حقوق ملل و حقوق بشر جلوه میدهند ،ولی از کشتار
مردم فلسطين در سرزمينهای اشغالی فلسطين توسط
اسرائيل و عربستان سعودی در تجاوز به يمن حمايت
مینمايند .گاهنامۀ هنر و مبارزه در ١نوامبر ٢٠١۶
تحت عنوان "درون دولت سايه  :جنگ ،تبليغات،
کلينتون و ترامپ" به نقل از خبرنگار مشهور
استراليائی "جان پيلجر") (John Pilgerترجمه آقای
حميد محوی در رابطه با رياکاری امپرياليستها و
رسانههای گروهی آنها در مبارزه با تروريستهای داعش
در شهر حلب و در شهر موصل مینويسد ..." :دو شهر
را تصور کنيد .هر دو شهر از سوی نيروهای دولتهای
مربوطهشان محاصره شدهاند .هر دو شهر به اشغال
گروههای متعصب مذهبی درآمده و در آنجا دست به
اعمال جنايتکارانه میزنند و سر آدمها را میبرند .ولی
در اينجا يک اختﻼف اساسی ديده میشود .در يکی از
اين دو شهر ،روزنامهنگاران غربی همراه با سربازان
دولتی ،نيروهای نظامی رسمی را به مثابه نيروئی-
رهائی بخش ترسيم میکنند و با شور و شوق بیوصفی
از نبردها و حمﻼت هوائی گزارش میدهند .عکسهای
متعدد از سربازان قهرمان در صفحۀ اول ،ولی خيلی کم
از قربانيان غيرنظامی مینويسند .در دومين شهر ،در
کشور همسايه ،دقيقا ً همين وضعيت روی داده و
نيروهای دولتی شهری را که به اشغال همين نوع
متعصبان مذهبی در آمده محاصره کردهاند ،ولی با اين
تفاوت که اين بار اشغالگران متعصب از پشتيبانی ما
غربی ها برخوردارند و جنگ افزارهايشان را نيز
اياﻻت متحدۀ آمريکا و بريتانيا تأمين کردهاند .متعصبان
مذهبی حتا دارای مراکز رسانهای هستند و مخارج آنها
را نيز همين دوکشور بريتانيا و اياﻻت متحدۀ آمريکا
میپردازند.
تفاوت اساسی ديگر اين است که اين بار ،سربازان
دولتی که اين شهر را محاصره کردهاند قهرمان و
آزاديبخش نيستند ،بلکه جبهۀ ش َّر را تشکيل میدهند و
متهم هستند که شهر را بمباران کرده و دست به اعمال
تجاوزکارانه زدهاند ،در حالی که همان کاری را انجام
میدهند که سربازان دولتی در محاصرۀ شهر اولی.
مخدوش بنظر میرسد؟ نه واقعا ً .زيرا اين قاعدۀ
استاندارد مضاعف و جوهر همان تبليغاتیست که در

صفحه ۴
ابتدای اين نوشته به آن اشاره کرديم .روشن است که من
از محاصرۀ شهر موصل توسط نيروهای دولتی عراق
به پشتيبانی اياﻻت متحدۀ آمريکا و بريتانيا ،و محاصرۀ
شهر حلب توسط نيروهای دولتی سوريه به پشتيبانی
روسيه حرف میزنم .ولی میبينيم که يکی خوب است
ولی ديگر جايز نيست.".
اقای جان پيلجر به اين دوگانگی اخﻼقی دولتهای
امپرياليستی اشاره دارد .وضع بقدری مضحک و غم-
انگيز شده است که اغلب مردم به دلسوزی دول خودشان
برای حمايت از حقوق بشر گزينشی میخندند و میدانند
که از حقوق بشر به عنوان ابزار سرکوب و رخنهگری
و تجاوز استفاده میشود .حکومتها با اين روشهای
دروغ و رياکاری فقط بذر بیاعتمادی مردم را در
سرزمينهای دروغ و تزوير خود میکارند و آنها را
نسبت به اخبار رسانههای دروغگو خشمگين میکنند.
اين شيوه حکومتی که در سراسر ممالک دموکراسیهای
غربی به اجرا گذارده میشود ،بوی تعفناش همه جامعه
را فرا گرفته است .اين شيوه کار که ناشی از جاهطلبی،
خودبزرگبينی ،خودپسندی ،پرمدعائی ،گسيختگی از
دنيای واقعی است ،بی احترامی به مردم ،توهين به
مردم ،تحقيرمردم ،و احمق تصور کردن آنها را طبيعی
جلوه میهد .اين روش که حکومتها خود را
"برگزيدگانی" باﻻی سر جامعه و به خوانش امروزی
ساختار مستقر قدرت) (establishmentو آموزگاران و
مربيان جامعه که گويا مردم مشتی گوسفند و گوسالهاند،
جا میزنند ،با موجی از مقاومت و خشم عمومی روبرو
شده است .اين خشم نخست در شکل عدم شرکت در
انتخابات ها بروز کرد ،ولی امروز اين مقاومت به
صورت فعال در همه جا ديده میشود .به علت خيانت
رويزيونيستها و همدستی آنها با بورژوازی خودی و
ضعف احزاب مارکسيست لنينيستی ،نيروهای
شعارهای سادهی
نژادپرست و دست راستی با
ِ
عوامفريبانه از اين نارضائی استفاده نموده و از اين بی-
اعتباری پارلمانهای بورژوائی سود جسته و خواستهائی
از مردم را طرح میکنند که قربانيان اين تبعيضات ،بی-
توجهیها ،تحقير و توهين حکومتهای هستند که گوئی بر
برج عاج نشسته و به مردم دستور میدهند .متکبرانی
ِ
که خود را گم کردهاند ،کسانی که خود را تافته جدا بافته
از جامعه و از مصالح بهتر به حساب میآورند ،ما با
اين وضعيت در تمام ممالک غربی ...ادامه در صفحه۵
مستقل شدن حکومتها...
روبرو میشويم.
اينکه احزاب دست راستی با تبليغات نژادپرستانه
رهبری اين اعتراضات را به دست آوردهاند ،جای
تاسف دارد ،ولی اين احزاب در عين حال مخالف
سياستهای نئوليبرالی و اتحاديه اروپا هستند که جهان را
بر لب پرتگاه جنگ کشيده است .آنها خواهان مناسبات
سياسی و اقتصادی بهتر با روسيه ،عدم مداخله در
اوکرائين و در سوريه میباشند .آنها به صورت يک
جنبش اعتراضی در مقابل هر آنچه بر ضد مردم به کار
گرفتهاند ،برآمدهاند و طغيانشان در مقابل خارجیها،
محصول سياستهای غارتگرانه ،تبعيضگرانه دولتهای
حاکم آنهاست .اين يک پديده جديد است که ريشه قدرت
گرفتن احزاب دست راستی را نشان میدهد .اين احزاب
در ديد نهائی نماينده بيان خواستهای عميق اجتماعی
مردم نيستند ،ولی برای هدايت مردم و کسب رهبری
آنها از اين وضعيت استفاده میکنند تا مبارزه آنها را به
کژراه برند .دعوا برای ساختن مساجد و يا مبارزه با
مسلمانان تنها شکل بيان اعتراض است که ريشههای
عميقتر در جامعه دارد .گرچه
احزاب دست چپی همواره پرچمدار افشاء مستمر
سياست دروغپردازی رسانهها...ادامه در صفحه ۵

انقﻼب کبير اکتبر ناقوس مرگ دنيای سرمايه داری و
تولد دنيای نوين بود

،

شماره  –٢٠٢بهمن ماه ١٣٩۵

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

مستقل شدن حکومتها...

ابزارهای نفوذی استعماری...

و دولتمردان بورژوائی از جنبه ترويجی و تبليغی بودند
و هستند و اين سياست صحيح را در دستور کار خود
داشتند ،دارند و دنبال می کنند ،ولی اين احزاب دست
راستی بودند که پرچم اين واقعيات را به صورت
شعاری ،تبليغاتی و به صورت تهيجی در نمايشات
اعتراضی خويش بلند کردند و دروغگوئی تمام رسانه-
های گروهی آلمان را به مسئله روز بدل ساختند .شايد
يکی از عوامل موفقيت آنها در اين امر آن باشد که بخش
با نفوذی از سياستمداران آلمان با سياستهای کنونی
دولتمردان آلمان مخالفند و به اين فضا ميدان میدهند.
انتخابات آمريکا ،انتخابات در مجارستان ،لهستان،
قدرتيابی راستها در آلمان و فرانسه و ايتاليا ،هلند و
سوئد زنگهای خطر را برای تخريب دموکراسی
بورژوائی ليبرالی و تولد استبداد کﻼن به صدا در می-
آورد .مردم حس میکنند که مسايل از باﻻ ،از طرف
خدايان پنهان هدايت میشود که آنها را به بازی نمی-
گيرند .دولتهای بورژوازی پارلمانها را به محل تاخت و
تاز ﻻبیها بدل کردهاند .ﻻبيئيسم را جا انداختهاند که
نظرياتشان را به نمايندگان "منتخب" مردم تحميل می-
کنند .بتدريج ﻻبيئيسم را به امری بديهی که گويا جز
جدائی ناپذير جامعه دموکراتيک است جا انداختهاند.
ﻻبیها بدون انتخاب شدن از حقوقی برخوردارند که
نمايندگان "منتخب" مردم بايد خوابش را ببينند .پارلمانها
به صورت ابزار مشروعيت بخشيدن به ﻻبيئيسم درآمده
است و آنها در اين عرصهها به عنوان امری بديهی و
دموکراتيک جوﻻن میدهند و برای منافع انحصارات
رای جمعآوری مینمايند .اين وضع نمیتواند از انظار
عمومی پنهان و بدون بازتاب بماند و ما از هم اکنون با
واکنش خشمگين مردم روبرو هستيم .کمونيستها بايد
تﻼش کنند در راس اين نارضائی قرار گرفته آنرا به
سمت صحيح سوق دهند تا تماميت نظام سرمايه داری
آماج مبارزه مردم قرار گيرد و نه اين يا آن سياست و
تاکتيک مشخص .چنين وضعی در انتخابات آمريکا نيز
پديد آمده است .مردم آمريکا از متن قراردادهای مناطق
آزاد تجاری بیخبرند و فقط توزيع ناعادﻻنه ثروت را
بر روی گوشت و پوست خود حس میکنند .در اروپا
دولتهای "منتخب" مردم مانع میشوند که حتی همين
نمايندگان "منتخب" مردم که تحت نظر سرمايهکﻼن
هستند ،از متن قانونهائی که بايد به تصويب برسانند با
خبر شوند ،آنها برای اعتراض افکار عمومی ارزشی
هم قايل نمیشوند .به همين جهت موج عظيمی از مردم
در اعتراض به تصويب اين قراردادهای استعماری به
خيابانها آمدند و مانع تصويب آنها شدهاند .فقط میتوان
از مطالعه متن قراردادهائی ممانعت به عمل آورد که به
ضرر مردم است .شفافيت بخشيدن به اين متنهای ضد
مردمی ،میتواند اعتراض عمومی را برانگيزد ،زيرا
مضامين آن برضد مردمند .پنهانکاری حاکميت ناشی از
ترس آنها از مردم است .ولی اين حاکميت "برگزيدهی
خودیها" و تافته جدا بافته که از جامعه خود را مستقل
کرده و در دنيای مجازی خويش زندگی میکنند ،هنوز
به خود نيآمده است .سيمای سياسی ممالک غربی تغيير
میکند .اعتبار پارلمانتاريسم بورژوائی در نزد مردم کم
رنگتر میشود و به خشم مردم افزوده میگردد .خطری
که بشريت را تهديد میکند ،بروز مجدد فاشيسم با تکيه
بر همين نارضايتیها در اوج دوران بحرانهای اقتصادی
است .اگر ﻻزم آيد ،اين جنبشهای دست راستی میتوانند
به ابزار سرمايههای بزرگ مالی برای ايجاد تشنج و
سرکوب جنبشهای کارگری بدل شوند .تنها يک حزب
کمونيست واقعی میتواند با طرح شعارها و خواستهای
صحيح و داشتن جسارت و روحيه انقﻼبی از اين
انحراف جلوگيری کند.
*****

تحميل شده نئوليبرالی با ياری قوای سرکوب است.
کشوری که طبيعتا چنين دولتی داشته باشد و يا همانطور
که نئوليبرالها می خواهند بايد چنين دولتی داشته باشد،
به کمترين چيزی که نياز دارد همان تماميت ارضی و
حق حاکميت ملی است .اين دو مقوله مانند دو سد محکم
در مقابل هجوم "آزادی رقابت" و تحقق "بازار آزاد"
ايستاده است .به همين جهت از مدتها قبل بلندگويان
تبليغاتی اين مدافعان نظم نوين جهانی بر اين نظريه تکيه
می کنند که از حق حاکميت هيچ کشوری نبايد دفاع کرد
که البته منظورشان ممالک غير پيشرفته ،عقب
نگهداشته شده و وابسته است .آنها به حق حاکميت،
فلسطين ،افغانستان ،عراق ،يوگسﻼوی ،ليبی ،سوريه و
حتی ايران اعتقادی ندارند و خواهان نابودی مرزها و
تسخير بازارهای آنها هستند .دست پروردگان آنها در
اين اطاقهای فکری امپرياليستی به چهره های "چپ" با
شما روبرو می شوند که نبايد از استقﻼل و حق حاکميت
کشورها حمايت کرد ،زيرا همه اين حکومتها ارتجاعی
و ضد انقﻼبی اند .تو گوئی اعتبار يک حق را بر اساس
ماهيت انقﻼبی و يا ضد انقﻼبی می سنجند .گويا زنان
ضد انقﻼبی و متعلق به طبقات حاکمه حق ندارند
خواهان تساوی حقوق با مردان باشند .اين ضد انقﻼبی
ترين نظريه ممکن و ضد دموکراتيک ترين نظريه تبليغ
شده است که مرتب از حلقوم اين "چپ"های آمريکائی
اسرائيلی بيرون می آيد .آنها در جبهه نئوليبراليسم و در
کنار لشگر تهاجمی آنها قرار داشته و آهنگ آن دارند که
به تجاوز به اين کشورها در کنار امپرياليستها راه ورود
سرمايه های خارجی را بگشايند .نفی حقوق دولتها و
ملتها در تعيين سرنوشت خويش ،نفی استقﻼل کشورها،
در واقع نفی موجوديت سازمان ملل متحد و تشويق
جنگ و آدمکشی و خونريزی و جنايت عليه بشريت
است.
وضعيت سياسی توصيف شده نشان می دهد که حفظ
استقﻼل و تماميت ارضی در دوران امپرياليسم تا چه حد
مهم است .امروز مبارزه برای احترام به حقوق دولتها و
ملتها ارجحيت مهمی پيدا کرده است .ملتهای جهان بايد
از توسعه طلبی امپرياليسم و روشهای موذيانه وی برای
نفوذ در کشور ها و به زير انقياد کشيدن آنها بيآموزند
که مبارزه ملی و ضد امپرياليستی تا به چه درجه از
اهميت ارتقاء پيدا می کند .امپرياليسم آمريکا با سياست
جنگ بازدارنده در پی نفی همه آن موانعی هست که بر
سر راه توسعه طلبی وی چه در عرصه
سياسی ،اقتصادی ،نظامی و چه در عرصه فرهنگی
وجود دارد .اطاقهای فکری آنها فعالند تا شما را قانع
کنند که فقط امپرياليستها هستند که مجازند فرهنگ و
هويت ملی داشته باشند و ساير ملتها بايد بی هويت شوند
تا نابودی شان آسان گردد .آنها خواهان تجاوز و جنگ
اند و لذا اين سياست آنها که موجب مقاومت مردمی
است ما را بر آن می دارد مبارزه ضد امپرياليستی و
ضد صهيونيستی را ترغيب کنيم و از ملتهای جهان
بخواهيم که برای احترام به حقوق ملل و حفظ صلح به
ميدان آيند تا ماهيت امپرياليستها را بر مﻼ سازند.
اگر امروز به واقعيات جهان همانگونه که هست نگاه
کنيم ،با جنبشی از ممالک مترقی و پيشرو مواجه می
شويم که عليرغم ماهيت بورژوائی و سرمايه دارانه
آنها ،برای حفظ منافع ملی ممالک خويش مبارزه می
کنند و زير بار اوامر امپرياليسم بويژه امپرياليسم آمريکا
نمی روند .اين حکومتها ،حکومتهای ملی ،دموکراتيک
و پيشرو بوده ،ولی کارگری و کمونيستی نيستند.
رهبری مبارزات آنها نيز در دست طبقه کارگر نمی
باشد .نمود بارز آنها در آمريکای ﻻتين است .ممالکی
نظير ،نيکاراگوئه ،ونزوئﻼ ،بوليوی ،آرژانتين ،برزيل،
شيلی ،گواتماﻻ ،اکوادور و ...از جمله اين ممالک اند که

صفحه ۵
با ماهيت دوگانه بورژوازی خودی هم در مقابل
فشارهای امپرياليسم که با نيت غارت آنها اعمال می
شود ،کم و بيش ايستادگی می کنند و هم در بهره کشی
از طبقه کارگر کشورهای خود و حفظ نظام سرمايه
داری و حتی سرمايه داری نئوليبرالی فعالند .آنها درعين
مقاومت در مقابل امپرياليسم از استثمار طبقه کارگر
سود می جويند و بر آن نيستند که به بهره کشی انسان
ازانسان پايان دهند .در تقريبا همه اين ممالک آزادی
های دموکراتيک برقرار است و احزاب کمونيستی و
اتحاديه های کارگری حق مبارزه و فعاليت سياسی و
صنفی دارند .روشن است اين پديده در ساير قاره های
کره زمين نيز وجود دارد که يک جبهه مشترک مبارزه
ممالک مشهور به "غير متعهد" را در مقابل امپرياليسم
ايجاد می کند که بطور عينی مثبت و مترقی است و به
جبهه جهانی امپرياليسم ضربه می زند .به همين جهت
امپرياليستها و به ويژه امپرياليسم آمريکا از هيچ
کوششی از تحريم اقتصادی ،خرابکاری ،تجاوز نظامی
گرفته تا کودتای برای کسب قدرت سياسی توسط عمال
خودش دراين کشورها خودداری نمی کند .رويدادهای
اخير در آرژانتين ،ونزوئﻼ ،در مکزيک و ...از اين
سر کار در اين
نمونه ها می باشند .حکومتها ِی بر ِ
ممالک که با توهم فراوان به دنبال تحقق يک "تخيل
سوسياليستی" فرا طبقاتی می گردند ،نمايندگان بخشی از
بورژوازی و خرده بورژوازی اين ممالکند که در سنگ
آسياب ميان امپرياليسم و مبارزه پرولتاريائی برای
استقرار سوسياليسم پرولتاريائی فشرده می شوند .اين
بخش از بورژوازی در دوران افسار گسيختگی
امپرياليسم طبيعتا در مبارزه برای استقﻼل ملی و
تماميت ارضی موقتا در کنار پرولتاريا ايستاده است تا
بتواند از موجوديت خويش دفاع کرده و ادامه بقاء بيابد.
اين بخش از بورژوازی چون در مبارزه بر ضد
امپرياليسم و ارتجاعِ همدست آنها ،دچار توهمات
"دموکراتيک" غير طبقاتی است ،هرگز قادر نخواهد
بود ،اين مبارزه را به سرانجام برساند و آنرا از شکستی
به شکست ديگر رهبری می کند .اين بورژوازی بر
اساس ماهيت خويش قادر نيست به بسيج و تسليح طبقه
کارگر برای دفاع ملی و دموکراتيک بپردازد ،زيرا
نتيجه تعميق اين مبارزه ملی و دموکراتيکِ موفق ،نفی
خود بورژوازی نيز خواهد بود .کمونيستها در اين
ممالک طبيعتا بايد تاکتيکهای خويش را بر اساس اين
واقعيتها و نه تخيﻼت بی ارزش تعيين کنند .آن بخشهائی
از "انقﻼبی های" افراطی در اين ممالک که بر ضد
نيروهای ملی و دموکراتيک به تئوری های
تروتسکيستی توسل جسته و اهميت ارزش گذاری به
مقام تضادها را ناديده گرفتند بدون استثناء درآغوش
امپرياليسم آمريکا جا گرفتند و به خيانت ملی متوسل
شدند.
امروز تضاد ميان خلقها و امپرياليسم ،در اشکال
گوناگون به تضاد عمده جهان بدل شده است .انقﻼب
سوسياليستی در ممالک قدرتمند امپرياليستی بدون پيوند
اين مبارزات با مبارزه ضد امپرياليستی خلقهای جهان
مقدور نيست .در شرايط کنونی جهان ،برای پيروزی
سوسياليسم در ممالک پيشرفته سرمايه داری و
امپرياليستی و رهائی ملی ممالک تحت سلطه ،مبارزه
ملی خلقهای جهان برای استقﻼل و حفظ تماميت ارضی
نقش عمده ايفاء می کند .اين مبارزه بايد به رهبری
حزب طبقه کارگر به نتيجه برسد.
احزاب کمونيستی در ممالک امپرياليستی بايد طبقه
کارگر را با روحيه انقﻼبی تربيت کرده و با توهمات
پارلمانتاريستی ،رفرميستی و رويزيونيستی مبارزه
نمايند .طبقه کارگر در اين ممالک در عين حمايت از
مبارزه رهائی بخش خلقها و ممالک تحت سلطه،
همواره بايد از اين آمادگی ...ادامه در صفحه ۶

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق ،افغانستان ،ليبی ،سوريه و يمن را بی قيد و شرط
ِ
ترک کنند .صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است
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ابزارهای نفوذی استعماری...
برخودار باشد که در شرايط تضعيف جبهه امپرياليستی،
چه در نتيجه جنگ ميان گروه بنديهای متخاصم
امپرياليستی و چه در نتيجه هر رويداد ديگر تاريخی که
به تضعيف امپرياليسم منجر شود ،با شکستن حلقه
ضعيف امپرياليسم به کسب قدرت سياسی نايل آيند.
*****

دادگاه کيفری جهانی...،
رئيس جمهور قانونی ليبی تدوين کرد و اعﻼم کرد که
وی را در مقابل دادگاه "عدالت" ﻻهه قرار خواهد داد
تا از مردم غيرنظامی ليبی دفاع کند .اين دادگاه مسخره
آنقدر جرات نداشت که به فرمان قتل معمر قذافی به
دستور هيﻼری کلينتون توسط تروريستهای وارداتی به
ليبی اعتراض نموده آنرا محکوم نمايد .دادگاه به اصل
قصاص قبل از جنايت امضاء تائيد گذراده بود .حزب
کار ايران)توفان( ماهيت اين ابزار استعماری را به
خوبی شناخت و در سند کنگره سوم حزب تحت عنوان:
"ابزار دادگاه کيفری جهانی در خدمت کيست؟" تحليل
کرد" :اين تضاد فقط در عرصه ديپلماتيک ظهور نمی-
کند ،اتحاديه اروپا در پی تاسيس دادگاه کيفری جهانی
است که همه ممالکی که سند آنرا امضاء میکنند متعهد
میشوند از ارتکاب به جرايمی که جنايت عليه بشريت
محسوب میگردد خودداری کنند .اين دادگاه میتواند
سربازان کشورهايی را که اين سند را امضاء نموده اند
با همين اتهام بر صندلی دادگاه بنشاند .گرچه که تاسيس
اين دادگاه برای تامين منافع امپرياليستهاست ومیخواهند
مخالفين خويش را با ظاهری آراسته و به عنوان مجرم
جنائی بپای ميز محاکمه بکشانند -ما با نمونه مسخره و
قﻼبی آن هم اکنون در ﻻهه در برخورد به اسلوبدان
ميلوسوويچ روبرو هستيم -ولی از جانب ديگر
امپرياليستهای اروپائی قصد دارند به افسارگسيختگی و
جنايتکاری امپرياليسم آمريکا مهار زده و تا میتوانند بر
سر راه جنايات بيشمار آنها عليه بشريت مانع ايجاد کنند،
زيرا میدانند که اين شتر میتواند در آينده در خانه آنها
نيز بخوابد .آنها فقط با جناياتی موافق هستند که خودشان
در نتيجه منافع آزمندانه شان عليه بشريت مرتکب شوند.
تجارب استفاده از بمب اتم در هيروشيما و ناکازاکی،
استفاده از بمب ميکروبی برای نخستين بار در جنگ
کره ،استفاده از بمب ناپالم و نيترون ،بمبهای آتشزای
فسفر ،و ساير بمبهای شيميائی و خوشهای در ويتنام،
کامبوج و ﻻئوس که حداقل  ۵۶٨هزار هکتار جنگل را
به تمامی نابود کرد ،استفاده از بمبهای صوتی ،خوشهای
و ناپالم و گازی در افغانستان ،استفاده از بمبها و گلوله-
های راديو آکتيو در يوگسﻼوی و جنگ نخست عراق،
استفاده از گازهای سمی و بمب ناپالم بدست صدام حسين
عليه ايران و مبارزان کرد عراقی و ..نشان میدهد که
اين شتر ممکن است اگر مهار نشود روزی نيز در خانه
اروپائیها نيز بخوابد .آنها میخواهند امپرياليسم آمريکا
را به قواعد معينی از بازی موظف گردانند .همه می-
دانند که رفتار امپرياليستهای استعمارگر در بمباران
شهر  ۴٠٠هزار نفری فلوجه و کشتار بيش از ١٣٠
هزار مردم عادی در عراق جنايت عليه بشريت است.
رفتار امپرياليستهای آمريکائی در زندانهای ابوغريب،
گوانتانامو ،قندوس و ساير زندانهای مخفی و علنی در
عراق و افغانستان و بر روی کشتيهای آمريکائی در
دريای آزاد ،رفتاری جنائی و مستوجب محاکمه علنی
در يک دادگاه بين المللی است ،ولی امپرياليسم آمريکا با
خيال راحت به اين جنايات بيشمار توسل میجويد و
ککش هم نمیگزد.
البته اروپا خواهان مجازات مرتکبين به جنايت عليه
بشريت نيست .زيرا اگر چنين بود بايد در درجه اول
تمام کسانی را که با يک دروغ زمينه تجاوز ناتو به
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يوگسﻼووی را فراهم کرده بودند محاکمه میکرد و
مسئوليت قتل عام مردم کوزوو توسط هواپيماهای ناتورا
بعهده میگرفت .ولی آنها برعکس ميلوسوويچ را که از
استقﻼل يوگسﻼوی دفاع کرد و سند رقيت يوگسﻼوی را
در “رامبويه“ امضاء نکرد جنايتکار جنگی معرفی
کردهاند که سندی برای محکوميت وی ندارند .دادگاه
کيفری جهانی مرجعی برای مجازات جنايتکاران نيست،
دادگاهی برای پيشبرد مقاصد امپرياليستهای اروپائی
مرجع يک طرفهای مانند آن میماند
است .و تائيد چنين
ِ
که کسی طناب دار را به گردن خودش بياندازد.
امپرياليستهای اروپائی نيز در حقيقت اين مرجع جهانی
را ساخته و پرداختهاند تا در کنار مهار زدن به آمريکا،
عناصر نامطلوب در ساير ممالکی را که زير بار سلطه
آنها نمیروند به تهديد و بپای ميز محاکمه به عنوان
جنايتکار جنگی کشاندن سر به نيست کنند .دادگاه کيفری
جهانی در واقع يک ابزار تجاوز ايدئولوژيک
امپرياليستهای اروپائی است ،ابزار حسابگری و معامله-
گری است نه دفاع از حقوق بشر.".
حزب کار ايران)توفان( در گزارش سياسی کنگره
پنجمش در اين باره مجددا اشاره کرد..." :امپرياليستهای
اروپائی نيز دادگاه کيفری جهانی در ﻻهه را به ابزار
اعمال نفوذ و تهديد خويش بدل کردهاند و هر جا بخواهند
مخالفی را از سر راه بردارند به اتهامات جعلی و
تصميمات ناعادﻻنه اين ديوان داوری جهانی توسل می-
جويند .تصميمات اين ديوان داوری بقدری مسخره و
گزينشی و گرايشی است که رهبران ممالک آفريقائی به
تمسخر بارها بيان کردهاند که اين دادگاه را فقط برای
محاکمه رهبران ممالک آفريقائی اختراع کردهاند .در
اين دادگاه جنايتکاران جنگی نظير نتانياهوی
صهيونيست هرگز محاکمه نخواهند شد.".
به قدری اِعمال نفوذ کشورهای اروپائی در امور داخلی
ممالک آفريقائی و تهديد روسای جمهور اين کشورها
افزايش يافته است که در کشورهای آفريقائی به تمسخر
بيان می کنند که دادگاه کيفری ﻻهه را فقط بر ضد
ممالک آفريقائی ساختهاند .البته در اين تمسخر ،دنيائی
از واقعيت پنهان است .پيمان تجاوزکارانه ناتو نخست
برای ايجاد افکار عمومی ﻻزم ،چنين احکامی را تحت
عنوان حمايت از حقوق بشر صادر میکند و سپس تﻼش
احکام اختراعی ،روسای جمهور
اساس اين
مینمايد بر
ِ
ِ
ممالک آفريقائی را به تمکين از نظريات خويش وادار
نمايد .اين تهديد و شانتاژ بايد آنها را به نوکری
امپرياليسم وادارد .هر رئيس جمهوری که در مقابل اين
تهديدات ايستادگی کند فورا از طرف اين دادگاه
امپرياليستی ،جنايتکار شناخته شده و در نتيجه
امپرياليسم را "مجاز" میدارد تا در امور داخلی اين
کشورها مداخله کنند .مورد رئيس جمهور سودان را در
نظر بگيريد .وی تا موقعی که در جانب ايران و چين
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صفحه ۶
قرار داشت و در مقابل غرب ايستاده بود ،در دادگاه
کيفری ﻻهه ،جنايتکار محسوب میشد .حال که وی به
همدست عربستان سعودی بدل شده و به جدائی سودان
جنوبی رای داده است ،بيکباره تمام اتهامات وارد به وی
فراموش شده و مطبوعات غرب چيزی در باره عمر
حسن البشير نمینويسند .بيکباره معلوم شده که در منطقه
دارفو ماهيت اختﻼفات سرکوب آفريقائی تباران سودانی
توسط عرب تباران سودانی بوده است ،ولی اين
سرکوبی ربطی به نسل کشی هرگز نداشته است .اين
تبعيضات استعماری هرگز از ديد کسی پنهان نمیماند و
نمیتوانند بماند.
همين وضعيت منجر به مقاومت ممالک آفريقائی گرديد.
در نشست اخير اتحاديه آفريقا پس از اعﻼم خروج
کشورهای آفريقای جنوبی ،بروندی و گامبيا از
اساسنامهی دادگاه کيفری بينالمللی ﻻهه ،اتحاديهی
آفريقا از کميته خود در امور مربوط به دادگاه بينالمللی
جزايی خواست »راهبرد جامعی« شامل خروج از دادگاه
بينالمللی جزايی را تدوين کند .اين کميته در نشست ١١
آوريل  ٢٠١۶خود سه شرط اتحاديهی آفريقا را برای
پرهيز از درخواست خروج از دادگاه بينالمللی جزايی
مشخص کرد .يکی از اين شرطها مصونيت روسای
کنونی کشورها و مسؤوﻻن ارشد ديگر از پيگرد در
دادگاه بينالمللی جزايی است .آنها خواستند" :مصونيت
روسای کنونی کشورها و مسؤوﻻن ارش ِد ديگر ،از
پيگرد در دادگاه بينالمللی جزايی تضمين شود ،مداخلهی
دادگاه بينالمللی جزايی در پروندههای مربوط به
کشورهای آفريقايی فقط پس از اين که اتحاديهی آفريقا يا
نهادهای قضايی اتحاديهی آفريقا پروندهها را ارجاع کنند
مجاز است و در ضمن خواستار آن شدند تا اختيارات
دادستان دادگاه بينالمللی جزايی کاهش يابد .دادستان اين
دادگاه هرگز نوع برخوردی را که با روسای کشورهای
آفريقائی دارد با روسای جنايتکار ممالک اروپائی و
نقش آنها نظير تونی بلر)انگلستان( و ازنار)اسپانيا( در
عراق ،سارکوزی و کامرون در ليبی ،هلموت کهل-
شرودر در صدور فرمان بمباران بلگراد ،کوزوو و
مناطق غير نظامی ،نتانياهو در فلسطين و ...ندارد و
نمیخواهد داشته باشد .اين دادگاه برای سرپوش بيعدالتی
است نه اجرای عدالت .در همين روزها و پس از خروج
رسمی آفريقای جنوبی و بروندی از ديوان کيفری بين-
المللی ،دولت گامبيا نيز ضمن متهم کردن اين ديوان به
جنگی غرب ،اعﻼم کرد که از
ناديده گرفتن جنايتهای
ِ
اين نهاد بينالمللی خارج میشود تصميم اين کشور
کوچک غرب آفريقا که يحيی جامه رئيس جمهوریاش
خواستار تحقيق درباره مرگ مهاجران در دريای
مديترانه شده بود ،درست يک روز پس از اعﻼم خبر
خارج شدن آفريقای جنوبی از ديوان بين المللی کيفری
مستقر در ﻻهه هلند اعﻼم شد .ناگفته پيداست که قايق
پناهندگان را در دريای مديترانه ماموران اروپائی برای
حفاظت از مرزهای ساحلی ،غرق کرده بودند و هنوز
هم میکنند تا پای آنها به اروپا نرسد .اين واقعيت است
که برخورد ماموران و دول اروپائی با پناهندگان
آفريقائی ضد بشری و مستوجب پيگرد قضائی است،
ولی دادگاه کيفری ﻻهه دراين مورد سکوت میکند چون
به نفعاش نيست.
شريف بوجانگ وزير اطﻼعرسانی گامبيا در سخنانی
که از تلويزيون دولتی اين کشور پخش شد ،تاکيد کرد که
اين اقدام به اين خاطر صورت میگيرد که ديوان کيفری
جهانی ،به رغم نامش ،در واقع فقط ديوان بينالمللی
سفيدپوستان است و تعقيب و تحقير رنگين پوستان به
ويژه آفريقايی ها را دنبال میکند.
ديوان بينالمللی کيفری که تاکنون  ٩مورد از ١٠
پروندهای که بررسی کرده ،به قاره آفريقا مربوط بوده
است ،اکنون بايد خود را از...ادامه در صفحه ٧
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که مقرش در بريتانيا در اداره  MI6است
دادگاه کيفری جهانی...،
از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد!
و وظيفهاش دروغپراکنی است ،چشم
در
"
استعماری
نو
"
اتهامهای مربوط به اهداف
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
آفريقا تبرئه کند.
پوشيدهاند .تمام آن جرياناتی که به امر
=ts
عامل
فقط
که
دادگاه
اين
آبروئی
کار بی
حقوق بشر گزينشی و تجزيه بردارانه
اجرای سياستهای استعماری است به جائی
برخورد میکنند ،نمیتوانند مدافع حقوق
رسيده است که رئيس جمهور روسيه،
بشر باشند و نمیشود به آنها اعتماد کرد.
وﻻديمير پوتين دستور داده دبير کل سازمان
اين جريانها خودشان دشمن حقوق بشرند و
ملل ،بان کیمون در جريان تصميم اين
تنها ابزاری در دست ممالکی هستند که
با
کشور مبنی بر پايان دادن به همکاری
میخواهند استعمار را در جهان مستقر
به
ديوان بينالمللی کيفری ﻻهه قرار گيرد.
سازند .تا زمانيکه اين دادگاه کيفری
شمول
جهان
جهت
در
بايد
جزايی
المللی
بين
دادگاه
اين ترتيب روسيه نيز برای اين دادگاه ﻻهه تره هم
جهانی ،سفيدپوستان جنايتکار اروپائی را به
خورد نمیکند .جالب اين جاست که موسسات شدن بکوشد .دادگاه بينالمللی جزايی فقط زمانی محاکمه نکشد ،تا زمانيکه روسای جمهور سفيد
ساخته و پرداخته حقوق بشری که تا ديروز به اين میتواند در موضوعی مداخله کند که نظام
ِ
عدلی پوست ممالک اروپا را که در راس قدرت هستند و
عدالت
همه اجحافات اين دادگاه اعتراضی نداشتند سخت دارای صﻼحيت داخلی بیتمايل به عرضه
به جنايت دست میزنند محاکمه نکند ،نمیتواند
تأييد
که
زبان به اعتراض گشودهاند و سر و صدا راه به قربانيان يا ناتوان از آن باشد .همچنان
مدعی شود که مصونيت روسای جمهور
انداختهاند تا از بی آبروئی بيشتر اين دادگاه دادگاه بينالمللی جزايی بهوسيلهی  ١٢۴کشور و سفيدپوست هموزن مصونيت روسای جمهور
جلوگيری کنند.
مشارکت مداوم جامعهی مدنی آشکار میسازد ،اين سياهپوست است و هر دو از يک مقدار مصونيت
آنها با پرچم "معافيت از مجازات را رد کنيد ،دادگاه نقشی اساسی در پيگيری عدالت در سطح قضائی برخوردارند.
دادگاه بينالمللی جزايی را ترک نکنيد" يک بيانيهی جهان به عهده دارد.".
*****
جهانی" حمايت از
"
جنبش
توسط فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و روشن است که اين
ِ
 ١٠٠سازمان عضو و همکار آن صادر کردهاند .دادگاه استعماری ﻻهه ربطی به دفاع از حقوق بشر
به توفان در تلگرام خوش آمديد
آنها در سند خود در  ٢٧اکتبر  ۵) ٢٠١۶آبان و مخالفت با جنايات ضد بشری ندارد .در غير اين
نگران اجرای حقوق بشر بر
 (١٣٩۵نوشتهاند" :سازمانهای ما از حقوق بشر صورت بايد اين افرا ِد
ِ
در سراسر جهان دفاع و قربانيان مهمترين جنايتها ضد دولت اسرائيل به اعتراض برمیخواستند و
را ،صرفنظر از محل وقوع و مرتکبان جنايت ،تجاوز غير قانونی به کشور سوريه که يک دولت
همراهی میکنند .ما بهشدت اقدام دولتهای مشروع ،قانونی و عضو سازمان ملل متحد است
بروندی و آفريقای جنوبی در خروج از دادگاه را محکوم میکردند .آنها بمباران سوريه توسط
بينالمللی جزايی) (ICCرا محکوم میکنيم و از ترکيه ،اسرائيل و آمريکا را مورد تائيد قرار می-
اين نگرانيم که مبادا اين اعﻼم اوليه آنها مقدمهای دهند .اين مدعيان دفاع از حقوق بشر بر نقش
بر خروج ديگران باشد .ما قاطعانه معتقديم که جاسوسی و رياکارانه "ديدبان حقوق بشر سوريه"

)مقاﻻت توفان الکترونيکی شماره ١٢٦بهمن ماه ١٣٩٥منتشر شد
آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد(
بيانيه حزب کارايران)توفان(
“ پيروزی مردم سوريه درحلب ،پيروزی مردم جهان درنبرد بر ضد امپرياليسم ،صهيونيسم وتروريسم جهانی
است”| -اعتراضات موفق دانشجويان درشانزده آذروآموزشهای آن| -گزارشی از ايران )بخش نخست(:
سرکوب اعتراضات مردم ،تجارت ودﻻلی ،اختﻼس ودزدی وگسترش فقر وخرافات"|...
 آسيای وحشی وغرب متمدن)|(٢ماهيت انجمن حجتيه .اثر زنده ياد پيروز دوانی به مناسبت هيجدهمين سالگرد ترور او) | (٢حاشيه نشينی درايران وگسترش فقر)“(٢|به مناسبت شهادت چهل وششمين سالگرد رفيق نصرﷲ پاکنژاد ،اولين توفانی شهيد
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مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار
ايران)توفان( به کنگره پنجم حزب کار ايران.
اوضاع جهان-بخش نخست

ابزارهای نفوذی
استعماری امپرياليسم
مبارزه ملی دولتها و ملتها
يکی ديگر از مفاهيمی که توسط نئوليبرالها
مورد تهاجم قرار می گيرد تا سياست
امپرياليستی خويش را متحقق کنند نفی تماميت
ارضی ،حق حاکميت ملی و استقﻼل
کشورهاست .نئوليبرالها نقش دولت را
تضعيف می کنند و مدعی می شوند که
سازوکار بازار ،خودش از پس همه مشکﻼت
بر می آيد و لذا بايد دست دولت را در تمام
زمينه های اقتصادی کوتاه کرد و وی را به
ناظر گردش آزاد سرمايه در کشور بدل نمود.
ِ
دولت بايد از تمام سياستهای رفاهی و شرکت
در اقتصاد دست بردارد و وظيفه آموزش و
تامين بهداشت را به عهده سرمايه داران
خصوصی بگذارد .با نظريه آنها دولت
وجودی "زائد" می شود که وظيفه اش فقط
حفظ نظم ...دامه در صفحه ۵
نشانی پست الکترونيکی

در مورد ديوان کيفری جهانی ﻻهه در مطبوعات بسيار سخن می رود و چنين جلوه داده
میشود که گويا يک مرجع جهان ِی حفظ عدالت در جهان وجود دارد که به جنايات عليه
بشريت رسيدگی میکند و خطاکاران را به سزای اعمال خويش میرساند .اين ديوان
کيفری بينالمللی اولين دادگاه دائمی بينالمللی برای رسيدگی به جرايم نسلکشی،
جنايات عليه بشريت ،جنايت جنگی و جنايت تجاوز جنسی است که مقر آن در ﻻهه در
کشور هلند است .اساسنامه اين دادگاه در  ١۵ژوئن  ١٩٩٨در رم پايتخت ايتاليا به تأييد
نمايندگان  ١٢٠دولت رسيد و در  ١ژوئيه  ٢٠٠٢با تصويب آن توسط  ۶٠کشور
موجوديت پيدا کرد .پس از اين تاريخ؛ اين دادگاه به جرايمی رسيدگی میکند که توسط
اتباع يا در قلمرو يکی از کشورهای عضو انجام و يا اينکه با تصويب شورای امنيت
سازمان ملل متحد به اين ديوان احاله شده باشد.
اين دادگاه تاکنون به  ۵موضوع نسل کشی اوگاندا ،نسل کشی کنگو ،نسل کشی آفريقای
مرکزی ،جنگ دارفور در سودان ،و نسل کشی کنيا رسيدگی و عليه  ١۴نفر اعﻼم جرم
کرده است.
اين دادگاه در مورد جنايات جنگی پای رهبر کشور يوگسﻼووی اسلوبدان ميلوسوويچ را
که حاضر نشده بود به دستورات امپرياليستهای تمکين کند نيز به اين دادگاه کشانيد.
تجارب سالهای اخير نشان میدهد که اين دادگاه را از آن جهت اختراع کردهاند تا ترتيب
مخالفان خويش را با توجيه جهانی و پرده پوشی قضائی و زير لوای حمايت از حقوق
بشر بدهند .امپرياليسم آمريکا صريحا اعﻼم کرده است که اين دادگاه را به رسميت
نمیشناسد و چنانچه اتباع آمريکائی را به اتهام رسيدگی به اعمال ضد انسانی آنها در
مقابل دادگاه قرار دهند دولت آمريکا با ارتش خويش به ﻻهه حمله خواهد کرد و اتباع
دولت آمريکا را رها خواهد ساخت .اين تصميم دولت آمريکا در مطبوعات
"دموکراتيک" غرب با خونسردی و بیتوجهی کامل روبرو میگردد و کسی به خود
اين اجازه را نمیدهد به اين تصميم تجاوزکارانه اعتراض کند .امپرياليستها و در
راسشان آمريکا نه تنها نيات شوم استعماری خويش را در تعيين سياستهای اين دادگاه با
پرده پوشی به کار میبرند ،بلکه در مورد خاص صهيونيسم کار به جائی رسيده است
که حتی گزارشات ماموران سازمان ملل را برای بررسی جنايات دولت اسرائيل در
مناطق اشغالی فلسطين و يا بمباران نوار غزه را پنهان کرده و حاضر به رسيدگی آن
نيستند .همين دادگاه در مورد جنايات عربستان سعودی در يمن و يا حمايت از
تروريستهای داعش توسط ناتو و عربستان سعودی و قطر سکوت اختيار میکند و
برعکس مدعی میشود بايد بشار اسد را که رئيس جمهور قانونی سوريه است و بايد از
استقﻼل و تماميت ارضی کشورش در مقابل دسيسههای تروريسم بين المللی دفاع کند به
عنوان جنايتکار عليه بشريت محاکمه کرد .ماموران سازمان ملل متحد که اکثرا
جاسوسان امپرياليستها هستند تنها برای سند سازی و جعل اطﻼعات به مناطق مورد
نظر امپرياليستها اعزام میگردند تا اسناد مورد نظر آنها را تهيه و يا جعل کنند .اين
دادگاه در مورد قتل "رفيق حريری" عامل عربستان سعودی در لبنان که به دست
اسرائيل ترور شد تا جنگ داخلی در لبنان برضد حزبﷲ لبنان راه بياندازد تا توانست
به جعل سند دست زد و بعد از اينکه ماهيت اسناد و دروغهايش فاش شد و سياست
تجاوزکارانهاش در لبنان با شکست کامل روبرو شد ،سياست سکوت را اختيار کرده و
سخنی بر زبان نمیآورد .اين دادگاه وقتی امپرياليستهای آمريکا ،فرانسه ،انگلستان،
ايتاليا و ...به ليبی حمله کردند تا اين کشور را غارت نموده و ثروتهايش را باﻻ بکشند،
فورا ادعانامه بلندباﻻئی بر ضد معمر قذافی ...ادامه در صفحه ۶

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت.

www.toufan.org
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