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کودتاهای
"دﻣوکراتيک" در
آﻣريکای ﻻتين ،سياست
راهبردی ﻧوين
اﻣپرياﻟيسم آﻣريکا

آمريکای ﻻتين محل تاخت و تاز بی ﺷرمانه
امپرياليسم آمريکاست .اين امپرياليسم تا
توانسته برای حفظ و موقعيت اقتصادی و
سياسی خويش در اين قاره به جنايت ،کودتا،
تجاوز مستقيم ،خرابکاری و فشار دست زده
است .حکومتهای ممالک آمريکای ﻻتين يا
نوکران مستقيم دست به سينه و عمال
امپرياليسم آمريکا هستند و يا چنانچه از
استقﻼلی برخوردار باﺷند ،هميشه آماج
خرابکاری و محاصره اقتصادی اين
امپرياليسم يکه تاز قرار داﺷته و دارند.
کوبای انقﻼبی که توانست در مبارزه با
امپرياليسم آمريکا استقﻼل خويش را حفظ
کند ،بيش از  ٦٠سال است که به صورت
ضد انسانی و غير قانونی در محاصره
اقتصادی امپرياليسم آمريکا قرار دارد.
روزی نيست که آمريکا به خرابکاری در
امور اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی ،تبليغاتی
وحتی تﻼش برای ترور رهبران کوبا ،که
قتل عمد است ،دست نزند .آمريکا در طول
قرن بيستم تا به امروز مدافع همه
حکومتهای کودتاچی در ﺷيلی ،برزيل،
آرژانتين ،گواتماﻻ ،اکوادور ،مکزيک،
بوليوی ،نيکاراگوئه ،پاراگوئه ،پاناما و
ونزوئﻼ و ...بوده است .اين کشور غارتگر
هرگز نمی تواند وجود حکومتهای ملی و
مترقی در آمريکای ﻻتين را که از جانب
آنها برای خود خطری...اداﻣه در صفحه ٢

اسناد "ﭘاﻧاﻣا" اسنادی بر ضد رقيب
و رقابتی ﻣافيائی

نشريه آلمانی زبان "زود دويچه تسايتونگ" به همراهی اعضاء انجمن جهانی
خبرنگاران پژوهشگر ،اسنادی را در مورد پول ﺷويی و کﻼه برداری های مالياتی
در جهان منتشر کرده اند ،که مانند بمب خوﺷه ای در جهان ترکيده و در تمام قاره
ها قربانی به بار آورده است .انفجار اين بمب خوﺷه ای هوﺷمند ،افشاء گزينشی
تروريسم مالی در جهان و يا عمليات انتحاری تروريستی گزينشی بر ضد
تروريستهای رقيب است .انفجار اين بمب ،نظام سرمايه داری و امپرياليستی را
نابود نمی کند ،بلکه سرمايه داران معينی را به صورت گزينشی بی ضرر می
سازد .انفجار اين بمب ساعتی بعد از عمليات تروريستی در پاريس و بروکسل،
نشانه تشديد تضادها و ضبط پولهای سرمايه داران رقيب است ،اين نخستين بمب
مالی نيست که منفجر ﺷده است ،ولی يکی از ﺷديدترين آنهاست .انفجار اين بمب در
دنيائی اتفاق می افتد که پای ما به آنجا نمی رسد و از اين مکانها به عنوان بهشت
های مالياتی که آدرسش را همه می دانند و از ما بهتران آن را در اختيار دارند،
سخن می گويند .اين مکانها بهشت هستند ،زيرا پای هيچ ارتش متجاوز خارجی به
آنجا نمی رسد و ﺷورای امنيت سازمان ملل بر ضد آنها قطعنامه نقض حقوق بشر
صادر نمی کند .تروريستهای اين بهشت های مالياتی در امن و امان و بدون دغدغه
زندگی می کنند .انتشار اسناد "پاناما" در کشوری که امپرياليسم آمريکا بزرگترين
نفوذ اقتصادی را در آنجا دارد و تنگه معروفش با حضور سربازان اﺷغالگر
آمريکائی به کار خود ادامه می دهد ،و حتی رئيس جمهور سابقش آقای "مانوئل
آنتونيو نوريگا مونرو") (Manuel Antonio Noriega Morenoرا
آمريکائيها بر خﻼف همه قوانين جهانی دزديدند و در آمريکا محاکمه و محکوم کرده
اند ،بسيار پرسش برانگيز است .خاصيت اين اسناد در يک جانبه نگری و نيم ﺷفافی
آنهاست .آمريکا و اسرائيل و ممالک انگلوساکسون کمترين صدمه را از انفجار اين
بمب های تروريسم مالياتی ديده اند .جهان با تروريسم مالی هوﺷمند روبرو ﺷده
است .جنگی بيرحمانه ميان تروريستهای امپرياليستی.
داستان محکوميت اين آقای "نوريگا مونرو" خالی از ﺷگفتی نيست .امپرياليسم
آمريکا به همان بهانه های همه دانسته و ﺷرم آور به کشور پاناما در سال ١٩٨٩
تجاوز کرد ،رئيس جمهور قانونی پاناما يعنی آقای "نوريگا" را که تا آن موقع
مامور خودﺷان بود دستگير نمود و در سال  ١٩٩٢در دادگاههای آمريکا به اتهام
سالها قاچاق مواد مخدر ،سالها اخاذی توام با توسل به ارعاب و فشار ،سالها دسيسه
چينی ،و ...به  ۴٠سال زندان محکوم کرد و بعدا به علت حسن رفتار ،مقدار آنرا به
 ١٧سال کاهش داد .دستگاه عدالت آمريکا وی را بعد از کاهش مقدار زندان به علت
حسن رفتار ،به دولت امپرياليستی فرانسه که از "نوريگا" طلبکار بود ،تحويل داد تا
وی را به جرم پول ﺷويی محاکمه کند .فرانسه مدعی بود که وی پولهايش را که بالغ
بر  ١١/٢ميليون يورو بود در امﻼکش در لوگزامبورگ ،پاريس و کت دوآزور در
جنوب فرانسه ،سرمايه گذاری کرده است و لذا وی را در سال  ٢٠١٠در پاريس به
هفت سال زندان محکوم کرد و امﻼکش را نيز "عادﻻنه" به عنوان حق السهم
طبيعی خويش باﻻ کشيد .دولت فرانسه در سال  ٢٠١١بعد از دريافت "طلب
هايش"" ،نوريگا" را به دولت پاناما مسترد داﺷت تا در آنجا به جرم قتل يک رهبر
اپوزيسيون به زندان بيفتد .وی در محاکمه غيابی به بيست سال زندان در پاناما
محکوم ﺷده بود .به اين ترتيب همه ﺷرکاء از اين نمايش راضی و سربلند بيرون
آمدند .فراموش نکنيم که آقای "نوريگا" در فهرست اسامی حقوق بگيران سازمان
"سيا" قرار داﺷت و در اين سازمان رسما آموزش ديده بود .پاناما جای امن و حيات
خلوت امپرياليسم آمريکا است و بر همه دزدی های جهان از طريق دفتر های خود
ساخته حقوقی نظارت کامل داﺷته است.
پاناما از هر نظر زير پوﺷش امپرياليسم آمريکا است .اين کشور در گذﺷته نيز محل
پولشويی ،قاچاق مواد مخدر و ده ها بزهکاری ديگر بوده است .پاناما را امپرياليسم
آمريکا به بهشت جنايت کاران بدل کرده بود و هنوز هم هست.
بردگان ،فروش  ...اداﻣه در صفحه ٣
تجارت مواد مخدر ،فروش اسلحه ،فروش
ِ

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

،
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کودتاهای "دﻣوکراتيک"...

حس می کند ،تحمل نمايد .آمريکای ﻻتين برای
آمريکا يک ارزش راهبردی نظامی نيز دارد،
زيرا در ﺷرايط جنگی ،خطر صدمه پذيری از
جبهه جنوبی خويش را منتفی می گرداند.
اخيرا با حضور و تﻼﺷهای امپرياليسم چين در
جهان و سياست توسعه طلبانه آرام و بدون
سرو صدای وی ،امپرياليسم آمريکا با رقيبی
سرسخت در آمريکای ﻻتين روبرو ﺷده است.
چين با نفوذ در اين قاره به تﻼﺷهای خويش در
نيکاراگوئه برای ايجاد يک تنگه ی جدي ِد
اتصال اقيانوس اطلس به آرام ،به موازات تنگه
موجود پاناما ،ادامه می دهد ،که در صورت
تحقق آن بيکباره از اهميت تنگه پاناما که زير
نفوذ امپرياليسم آمريکاست ،هم از نظر
اقتصادی و هم از نظر نظامی و سياسی ،با
ﺷتاب فزاينده کاسته می گردد و نفوذ چين را
در آمريکای ﻻتين افزايش خواهد داد .در کنار
يورش چين به آمريکای ﻻتين ،ما با تﻼش
اين
ِ
اين کشور برای تضعيف ارزش کاذب دﻻر و
کاهش نفوذ دﻻر در آمريکای ﻻتين روبرو
هستيم که در ﺷکل نفوذ چين در اتحاديه
کشورهای بريکس)برزيل ،روسيه ،هندوستان،
آفريقای جنوبی ،چين( بازتاب می يابد.
امپرياليسم چين تﻼش دارد با دور زدن نفوذ
دﻻر به تجارت پاياپای و يا استفاده از يک
ارزش پولی مورد توافق در اين ممالک
بپردازد که به ﺷدت از نفوذ و نظارت
ارتباطات مالی جهانی آمريکا کاسته می ﺷود.
برای آمريکا فروپاﺷی ارزش دﻻر که پايان
ابزار سلطه گری و غارت ساير ممالک است،
قابل پذيرش نيست .اين عوامل باعث ﺷده است
که امپرياليسم آمريکا به مبارزه بی امان و
مستمری عليه موارد برﺷمرده دست بزند.
کودتاهای "دموکراتيک" و هجوم تبليغاتی و
فرهنگی برای بی اعتباری اين حکومتها ،از
زمره ابزاری است که آمريکا در زير
ﺷعارهای عامه پسند ،همراه با طرحهای
انقﻼب مخملی به کار می گيرد.
حکومتهائی که در آمريکای ﻻتين بر سر کار
می آيند و معموﻻ به عنوان حکومتهای "چﭗ"
مشهورند ،چيزی بيش از حکومتهای
بورژوازی ملی در اين کشورها نيستند ،آنها آن
بخش از بورژوازی سرمايه داری آمريکای
ﻻتين هستند که در مقابل تهاجم سياسی و تا
حدودی اقتصادی انحصارات آمريکائی
مقاومت می کنند" .چﭗ" بودن اين حکومتها نه
از اين نظر است که آنها خواهان حکومتهای
کارگری و سوسياليستی در اين ممالک هستند،
بلکه تنها از اين نظر است که آنها خواهان آنند
که نفوذ امپرياليسم آمريکا و کنسرنهای
آمريکائی از ﺷريانهای اقتصادی اين کشورها
کاسته ﺷود و عدالت اجتماعی بدون از بين
بردن مناسبات حاکم سرمايه داری در اين
ممالک مستقر ﺷود و آنها قادر باﺷند بدون
فشارهای آمريکای ﺷمالی به اتخاذ تصميمات
سياسی مستقل دست بزنند .آنها خواستار
مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد از طريق

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

استقرار ديکتاتوری پرولتاريا بر مبنای يک
انقﻼب قهرآميز سوسياليستی نيستند ،بلکه بر
اين پندارند که می توانند استقﻼل ملی کشور
خويش را در مماﺷات با امپرياليسم و
کنسرنهای آمريکائی و فشار بر آنها حفظ کنند.
در اينجا اضافه کنيم که حکومتهای بر سر کار
در اين کشورها ،حکومتهای بورژوائی بوده و
به نسبت دوری و يا نزديکی آنها به اقشار و
طبقات تحتانی جامعه و طبقه کارگر بيشتر و يا
کمتر در فساد و کسب امتيازات ﺷخصی و
خانوادگی غوطه ورند .پاره ای از آنها راه حل
برای نابودی فقر را ،نه در کسب قدرت سياسی
توسط پرولتاريا و تغيير مناسبات توليدی حاکم،
بلکه در مساوات طلبی خرده بورژوائی و
توزيع ثروتهای جامعه بدون توجه به لزوم
توسعه توليد و ثروت افزائی می بينند .هيچ
حکومت بورژوائی خالی از فساد و رانت
خواری خويشاوندی نيست .امپرياليسم آمريکا
ِ
نيز با توجه به نفوذی که سالها در اين ممالک
داﺷته و از نقاط ضعف اين دولتها آگاه است
تﻼش می کند از اين نقاط ضعف بورژوازی
برای کسب تمام قدرت در دست خويش سوء
استفاده نمايد .آمريکا تﻼش دارد که رهبران
اين کشورها را بخرد و يا برای آنها پرونده
سازی کند ،تا همواره عوامل مطيع آنها باﺷند.
امپرياليسم برای نيل به مقاصد خود با يک
برنامه ريزی طوﻻنی ،با استفاده از تزلزل
خرده بورژوازی و خرابکاری سرمايه بزرگ
و انحصاری و نفوذ تاريخی کنسرنهای
آمريکائی وارد کارزار می ﺷود.
نمونه ونزوئﻼی انقﻼبی به ما نشان می دهد که
سرمايه داری وابسته به کنسرنها از طريق
احتکار مواد غذائی و نيازمنديهای عمومی
مردم و از طريق محاصره اقتصادی آمريکا
تﻼش می کنند با ايجاد تزلزل روحی به ويژه
بورژوازی متزلزل ،زمينه
در ميان قشر خرده
ِ
تغيير از درون را فراهم آورند .سياست آمريکا
که آنرا در بوليوی ،آرژانتين ،برزيل به کار
برده است ،عبارت است از تبليغات گسترده و
پخش اکاذيب و جعليات برای ايجاد يک فضای
مسموم و نامطمئن ،بسيج توده های ناراضی بر
گرد پاره ای مسايل درست و بيشتر نادرست و
جعلی با زور تبليغات و تشويش عمومی .آنها
در قوه قضائيه و مقننه نفوذ می کنند تا از
طريق عوامل خود در اين قوا و يا استفاده از
نقاط ضعف اين قوا ،راه بی اعتبار کردن
حکومتها را پيدا کنند .آنها مطبوعات و
خبرنگاران از قبل خريداری ﺷده را همراه با
قضات دستگاه دادگستری و مراجع مشکوک
حقوق بشر و ...به ميدان می فرستند تا با
خرابکاری دائمی و ايجاد تزلزل در يک
انتخابات "دموکراتيک" به مقاصد خود نايل
ﺷوند .اوباما به عنوان سخنگوی کودتاهای
"دموکراتيک" نخست سياستهای کودتاگرانه
نظامی آمريکا در اين کشورها را بدون ترس
مورد انتقاد قرار می دهد و سوگند ياد می کند
که از اين دخالتها در آينده در آمريکای ﻻتين
پرهيز کند .انتقاد اوباما طبيعتا بعد از سالها

صفحه ٢

ت عمالش در اين کشورها ،بعد
جنايت و غار ِ
از گذﺷت سالها از مرگ اين مستبدان و
همکاران وهمدستان آمريکائيها ،طبيعتا کبريت
بی خطر است .ده ها سال پس از جنايات
پينوﺷه ها ،ويدﻻها و ..ديگر نمی ﺷود کسی را
به مجازات اعمالش رسانيد .ولی همين اﺷاره
به اين جنايات آمريکائی ها در گذﺷته خود
گويای تدارک جنايات بعدی است که انتقاد از
خود امپرياليسم آمريکا ،گرد و خاک کردن و
ت نخست مهره اين بازی جديد سياسی
حرک ِ
است.
آنها با پخش جعليات در مورد سرپوش گذاردن
حکومت آرژانتين در دست داﺷتن حکومت
جمهوری اسﻼمی ايران در ترور يهوديان،
عليه حکومت آرژانتين ،توسط عمال خود در
دستگاه دادگستری ،به تبليغ برخاستند و
مطبوعات مزدور با تکيه به "آزادی های بی
قيد و ﺷرط" اين جعليات را به افکار عمومی
بدل ساختند ،آنها عوامل خود را به خيابانها
آورده و ثروتهای دولت آرژانتين را در
بانکهای خارجی مسدود نموده و حتی يک
دادگاه نيويورک مانع از پرداخت  ٥٣٩ميليون
بدهکاری به دولت آرژانتين ﺷد به اين بهانه که
دولت آرژانتين حاضر نيست به فشار "هج
فوندها")سرمايه داران بورس باز که به
قمارهای پر خطر در بورس دست می زنند-
توفان( تن در دهد که در زمان ورﺷکست
کردن دولت آرژانتين ،آنها اغلب اوراق قرضه
های دولتی را به بهای نازل غصب کرده و
حاضر نشدند و نيستند تابع تصميم اصﻼحات
ارزی ،مالی و بانکی دولت آرژانتين ﺷوند.
دولت آرژانتين اين عمل دولت آمريکا را نقض
حق حاکميت کشورش دانست و به ديوان عالی
ﻻهه ﺷکايت کرد .امپرياليسم آمريکا به قدری
به اين تحريکات ادامه داد و خرابکاری کرد تا
توانست با اعمال نفوذ در انتخابات با انجام يک
"کودتای دموکراتيک" عامل خود را بر
سرکار آورد .با روی کار آمدن آقای "ماريسيو
ماسری") (Mauricio Marciتمام ثروتهای
مسدود دولت آرژانتين آزاد ﺷد و وضعيت
اقتصادی تا حدودی تکان خورد .اما با انتشار
اسناد پاناما ،کاﺷف به عمل آمد که اين مهره
پاک و منزه و دست نشانده آمريکا به اختﻼس
مالياتی دست زده و با دزدی و غارت،
ثروتهای خويش را از طريق پاناما استتار کرده
است.
همين روش را آمريکائی ها در ونزوئﻼ و
بوليوی و برزيل و  ...به اجراء گذاردند .در
بوليوی تا کنون اين طرح با ﺷکست روبرو
ﺷده است ،ولی در ونزوئﻼ با جعل اخبار و
اعمال فشارهای اقتصادی و سياسی ،انجام
احتکار مواد غذائی توسط کنسرنها وسرمايه
داران کﻼن و تنزل بهای نفت در بازار جهانی،
به موفقيتهائی روبرو ﺷده اند که با کسب
سنگرهای جديدﺷان به خرابکاری ادامه می
دهند .در همه اين ممالک طبقات متمکن و
باﻻی جامعه مشوق و موتور ايجاد آﺷوب و
تزلزل هستند  ...اداﻣه در صفحه ٣
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که توانسته اند بخشی از اقشار باﻻی طبقه
متوسط و خرده بورژوازی ناراضی را به
انواع حيل بسيج کنند .در برزيل که بزرگترين
کشور آمريکای ﻻتين بوده و عضو سازمان
بريکس است ،به هر وسيله ای برای اعمال
نفوذ حتی از طريق خريدن سياستمداران و يا
تهديد آنها دست می زنند .خانم روسف که به
عنوان بخشی از طبقه بورژوازی برزيل حتما
در فسادهای معمولی برزيل و مزايای
حکومتی ،مانند همه ممالک اين چنينی دست
داﺷته است ،حال بايد با انگشت اتهام مشتی
راهزن که چهره های ملکوتی به خود گرفته
اند روبرو ﺷود .معاون وی که در صورت
سلب مقامش توسط مجلس خودفروخته به جای
وی رئيس جمهور می ﺷود خود تحت اتهام و
پيگرد به علت آلوده بودن به فساد مالی است و
از پرونده قطوری برخوردار است .حال اين
لباس نهی از منکر و امر به
عنصر فاسد
ِ
معروف را به تن کرده است و بر ضد خانم
ويلما روسف در مجلس تحريک می کند .وی
عضو حکومت و معاون رياست جمهوری
است؟.
برای امپرياليسم آمريکا درجه فساد و يا
جنايتکاری رهبران اين کشورها مهم نيست.
گوش به فرمان بودن آنها مهم است و برزيل
کشوری نيست که از نظر سياسی زير سلطه
امپرياليسم آمريکا باﺷد .خبر گزاری ايسنا در
تاريخ  ٢۵فروردين  ١٣٩۵از زبان خانم
روسف تحت عنوان "رئيس جمهور برزيل
ﻣعاوﻧش را به کودتا عليه خود ﻣتهم کرد"
نوﺷت:
"رئيسجمهوری برزيل در آستاﻧه استيضاح
در کنگره که برای يکشنبه آتی برﻧاﻣهريزی
ﺷده ،علنا ﻣعاون خود را يک “خائن و
کودتاچی” توصيف کرد که برای رسيدن به
قدرت تﻼش ﻣیکند .افشای سخنراﻧی جنﺠاﻟی
ﻣعاون روسف که برای بعد از عزل رهبر
برازيليا آﻣاده ﺷده بود ،ابعاد تازهای به بحران
سياسی اين کشور داده است .
به ﻧقل از خبرگزاری فراﻧسه ،ديلما روسف،
رئيسجمهوری برزيل در سخنراﻧی تند خود
گفت :اگر تاکنون ترديدی وجود داﺷت که تمام
اعتراضات به ﻣن يک کودتاست ،اﻻن ديگر
چنين ﺷکی وجود ﻧدارد.
اﺷاره روسف به درز سخنان ﻣيشل تمر،
ﻣعاون رئيسجمهوری برزيل بود که در آن
وی در حال تمرين کردن يک سخنراﻧی برای
زﻣاﻧی است که روسف استيضاح ﺷده و از
قدرت کنار رفته است.
ﭘيشتر گفته ﺷده بود که اگر روسف از قدرت
برکنار ﺷود ،ﻣعاون وی تا ﭘايان دوره رياست
جمهوری وی قدرت را به دست ﻣیگيرد.
روسف عنوان داﺷت :ﻧقاب توطئهگران افتاده
است .ﻣا در زﻣاﻧی عﺠيب و ﻧگرانکننده
زﻧدگی ﻣیکنيم؛ زﻣان طرحريزی برای کودتا و
واﻧمود کردن و خياﻧت .اﻻن ﻣشخﺺ ﺷده که
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ﻣیکنند.
گرچه روسف علنا از هيچ فردی ﻧام ﻧبرد اﻣا
اﺷاره وی به ﻣيشل تمر و رئيس ﻣﺠلس سفلی
کنگره برزيل بود .تمر به فرض اينکه روسف
از قدرت کنار ﻣیرود ،ﻣشغول آﻣاده کردن ﻣتن
سخنراﻧی احتماﻟی خودش بوده است.
رئيسجمهوری برزيل به سختی برای ﻧﺠات
رياست جمهوریاش از اتهاﻣات وارده از
جمله دستکاری حسابهای دوﻟتی برای
سرﭘوش گذاﺷتن بر روی رکود در دوران
اﻧتخابات ﻣﺠدد سال  ٢٠١۴تﻼش ﻣیکند.
روز دوﺷنبه يک کميته کنگره برزيل به اداﻣه
روﻧد استيضاح روسف رای ﻣﺜبت داد و اين
بدين ﻣعناست که يک رایگيری بايد در ﻣﺠلس
سفلی اﻧﺠام ﺷود و اگر ﻧﻈر آﻧها هم ﻣﺜبت بود،
رایگيری ﻧهايی در سنا اﻧﺠام ﻣیﺷود .ﭘس از
آن روسف برای يک دوره  ١٨٠روزه و با
هدف دادگاهی ﺷدن از قدرت عزل ﻣیﺷود و
احتماﻻ ﻣعاون وی جاﻧشين خواهد ﺷد.
رایگيری ﻣﺠلس سفلی قرار است ساعت دو
ظهر روز يکشنبه به وقت ﻣحلی اﻧﺠام ﺷود و
احتماﻻ ﻧتايج آن عﺼر همان روز اعﻼم
ﻣیﺷود .اگر ﻧﻈر ﻣﺠلس سفلی ﻣخاﻟف
استيضاح باﺷد ،روسف به کار خود اداﻣه
خواهد داد".
تجارب همه ممالکی که در آنها بورژوازی
مستقل سياسی بر سر کار است ،نشان داده
است که اين طبقه قادر نيست به امر استقﻼل
سياسی و قطع نفوذ کامل امپرياليسم نايل آيد.
بورژوازی ملی اين کشورها يک پايشان به
مالکيت مقدس خصوصی وصل است و
ناچارند در تحليل نهائی از مناسبات سرمايه
داری که از آن برخاسته اند ،حمايت کنند.
سرمايه داری "عادل و منصف" که از استثمار
طبقه کارگر ﺷرم داﺷته باﺷد در جهان وجود
ندارد و توهم محض است.

راه پيروزی بر امپرياليسم و دسيسه های
سياسی و اقتصادی اش در اين ممالک ،تنها
با تکيه بر پرولتاريا و زحمتکشان ﺷهر و
ده ،همراه با خرده بورژوازی انقﻼبی و
توسل به قهر انقﻼبی برای درهم کوبيدن
همه سنگرهای قدرت ارتجاع در نظام
حاکم سرمايه داری اين ممالک ممکن
است .با سرمايه داری و کنسرنهای
آمريکائی در آمريکای ﻻتين نمی ﺷود،
چانه زد ،نمی ﺷود مماﺷات کرد و چپاول
نسبی آنها را پذيرفت .فقط قطع نفوذ کامل
آنها با تکيه به قدرت توده های ستمديده
مردم و به صورت قهرآميز با هدف کسب
قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم است
که می تواند تنها راه نجات اين ممالک باﺷد
که آنهم بدون رهبری حزب پرلتاريائی
غيرممکن است.
*****

صفحه ٣

کودکان ،فروش اعضاء بدن از جمله
پرسودترين انواع تجارت در جهان سرمايه
داری اند .سرمايه به سمتی روان است که
حداکثر منفعت را نصيبش کند .اين قانون
سرمايه داری است ،زيرا در غير اين صورت
در دنيای رقابت سرمايه داری ،سرمايه داری
که کمترين سود را می ربايد به زودی زمينگير
می ﺷود و قدرت رقابت خود را از دست می
دهد .دزدی ،ارتشاء ،آدم فروﺷی ،تروريسم
و ...بهترين زمينه های کسب سود حداکثر و
ايجاد سرمايه های انگلی در دوران امپرياليسم
آخرين مرحله سرمايه داری هستند.
بر اساس اظهارات کارﺷناسان امور پولشوئی
و پيگرد جنايتکاران اقتصادی ١٠تريليون
دﻻر) بيليون دﻻر( يعنی ده هزار ميليارد دﻻر
حجم سرمايه ای است که از دادن ماليات
"معاف" ﺷده و در نظام بانکی در گردش
است .برای اينکه تصوری از اين سرمايه
"غير قانونی" در گردش داﺷته باﺷيد ،خوب
است بدانيد که کل در آمد کشور آمريکا که
پردرآمدترين کشور جهان است در سال
 ٢٠١٣بالغ بر  ٢/۴۵تريليون دﻻر بوده است.
در مورد ژاپن از  ١/٩٩تريليون دﻻر و چين
 ١/٨۶تريليون دﻻر سخن می گويند .آمار نشان
می دهد که دولت آلمان با  ١/۵٣و دولت
فرانسه با  ١/٣۶تريليون دﻻر در مراحل بعدی
قرار دارند .يک نگاه مختصر نشان می دهد که
مجموع بودجه ساﻻنه  ۵کشور ثروتمند جهان
از حجم سرمايه های دزدی ﺷده در گردش
کمتر است.
يک دفتر وکالت در پاناما" -ﻣوساک
فوﻧسکا" -که آدرسش را همه بانکها و دزدان
بين المللی دارند ،پوﺷشی برای دزدی و فساد
ﺷده است .طبيعی اين است که دفاتر وکالت از
حقوق قانونی موکﻼن خود دفاع کنند ولی حق
ندارند به همدست موکﻼن خويش بدل ﺷوند.
يک وکيل دعاوی در عرصه جنائی موظف
است از موکل خود که قاتل است به گونه ای با
استفاده از مفاد قانون دفاع کند که وی دچار
کمترين صدمه ﺷود ولی محق نيست همدست
قاتل ﺷود و به وی راه و چاه نشان دهد که
چگونه می تواند آثار جرم را از بين ببرد .اين
دفتر وکالت در پاناما چنين وظيفه ای را برای
خود داﺷته است و هنوز هم بر سر پاست.
يکی از ممالکی که به احترام به قانون ﺷهرت
دارد ،جمهوری فدرال آلمان است .اين کشور
سالها کشور سوئيس را تحت فشار قرار داد و
حتی وزير دارائی آلمان اعﻼم کرد که برای
جلوگيری از دزديهای مالياتی پياده نظام به
سوئيس اعزام می کند تا سوئيس را وادار کند
نام متخلفان مالياتی آلمانی در سوئيس را در
اختيار دولت آلمان بگذارد .ولی همين دولت
آلمان که منتقد به سوئيس و منتقد به
لوکزامبورک و يا ساير بهشت های مالياتی
دول انگلوساکسون است ،خودش قانونی دارد
که سرمايه های  ...اداﻣه در صفحه ۴
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خارجی ها در آلمان را از پرداخت ماليات بر
درآمد معاف می دارد و اين در حالی است که
اتباع آلمانی بايد يک چهارم بهره بانکی خويش
را به دولت آلمان ماليات دهند .آلمان خودش به
گريزان جهانی بدل ﺷده است.
بهشت ماليات
ِ
طبيعی است که ايجاد زمينه مناسب سرمايه
گذاری برای مفسدان جهانی و سرمايه های
متعفن و کثيف آنها در آلمان ،موجبات اﺷتغال
در اين کشور را فراهم کرده و پای همه مردم
ساکن آلمان را که از بيکاری هراس دارند در
اين منفعت ناچيز برای آنها ،به ميان می کشد.
همه مردم يک رنگ می ﺷوند و دستشان به
کثافت ،با آگاهی و يا ناآگاهی ،آلوده می ﺷود.
به اين ترتيب "اخﻼقيات و ارزﺷهای اروپائی"
ماهيت نژادپرستانه و ضد بشری خويش را
پس ﺷرکتهای پوﺷشی و
برمﻼ می کند .در ِ
دفترخانه های وکالتی و بهشت های مالياتی،
دولتهای سرمايه داری ايستاده اند و از آنها
حمايت می کنند .مطبوعات نوﺷته اند" :در
حال حاضر ،بهشت های عادی مالياتی اصلی
عبارتند از ﺷهر مستقل سيتی لندن)عضو
پادﺷاهی متحد بريتانيای کبير و ايرلند ﺷمالی(،
ايالت دﻻوير)عضو اياﻻت متحدۀ آمريکا( ،و
اسرائيل ،ولی بهشت های متعدد ديگری نيز
وجود دارد که خاصه بريتانيائی هستند ،مانند
جزاير جرزی ،و گرنرزی Guernesey
)عضو دوک نشين نرماندی و به همين عنوان
تحت اقتدار ملکۀ انگلستان است ،ولی عضو
پادﺷاهی متحد بريتانيای کبير و ايرلند ﺷمالی و
اتحاديۀ اروپا نيست ،جبل طارق)سرزمين
اسپانيائی که در تملک ارضی انگلستان است و
پادﺷاهی متحد بريتانيای کبير و ايرلند ﺷمالی
آن را به ﺷکل غير قانونی اﺷغال کرده است(،
سپس آنگوويﻼ ،جزاير برمودا ،جزاير کيمن،
جزاير تورکس ،جزاير ويرجين و مونسرات.
بهشت های مالياتی ديگری نيز وجود دارد که
متعلق به هلند است :اروبا ،کوراسائو ،سن
مارتين.
اين واقعيتها نشان می دهد مبارزه با اختﻼس از
جانب کشورهای امپرياليستی حرف مفت است،
نزاع بر سر آن است که کدام کشور حجم
بيشتری از اين سرمايه های کثيف را ببلعد.
جنگی که در گرفته است ،جنگی ميان سرمايه
های کثيف انگلوساکسون با ساير سرمايه های
مافيائی در گردش در جهان است .نزاع بر سر
ده تريليون دﻻر است.
امپرياليستها ولی برای فريب مردم ظاهرسازی
می کنند که بر ضد دزدها و غارتگران مبارزه
می نمايند .آنها ابزاری خلق می کنند تا از آنها
ظاهرا برای اين مبارزه استفاده کنند .از جمله
اين ابزار يکی "سازمان ﺷفافيت بين الملل"
است که پرده از روی دزديها بر می دارد.
امپرياليستها نظير چنين سازمانهائی مانند
"خبرنگاران بدون مرز"" ،پزﺷکان بدون
مرز"" ،سازمان جهانی ديده بان حقوق بشر" و
"سازمان عفو بين الملل" و نظاير آنها را دارا
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می باﺷند که طبيعا با سوء استفاده از
انساندوستی اعضاء ﺷان ،استتاری بر
فعاليتهای جاسوسی ،مقاصد و يا تبليغاتی خود
می کشند .اين سازمانها عمﻼ و همواره بر
ضد حکومتهای ضد امپرياليستی فعال بوده اند
و بر ضد آنها سند و مدرک جمع آوری نموده
اند که مجموعه ای از مسايل راست و دروغ
است .حال به خبر زير توجه کنيد که دست
يکی از اين دزدبگيرها را به عنوان دزد رو
کرده است" :رئيس ﺷاخه ﺷيليايی سازمان
ﺷفافيت بين الملل پس از آن که اسناد متعلق به
ﺷرکت حقوقی پانامايی موسکا فونسکا از
ارتباط او با دست کم پنج ﺷرکت خارجی دخيل
در پولشويی خبر دادند از سمت خود استعفا
کرد ".در اين اسناد منتشر ﺷده می آيد" :با
وجود آن که دﻻوئو مستقيما به فعاليتهای غير
قانونی متهم نشده است ،اما اين افشاگری باعث
زير سوال رفتن جايگاه او به عنوان يکی از
مديران سازمان ﺷفافيت بين الملل ﺷدند.
سازمان ﺷفافيت بين الملل سازمانی مستقر در
آلمان است که به دنبال نظارت بر فساد سياسی
و تجاری در جهان و مقابله با آن است .".تو
خود حديت مفصل به خوان بر اين مجمل.
جنگ رواﻧی و تبليغاتی و درغپرادزی بی
ﺷرﻣاﻧه
يکی از روﺷهای امپرياليستها دست زدن به
جنگ روانی و اﺷاعه دروغ در جهان است.
جرج بوش و همدستانش در اين زمينه با تونی
بلر و ساير دوستانشان همکاری می کردند .آنها
مخترعان بمبهای اتمی موهومی عراق و ايران
و جعليات استفاده از گازهای سمی بشار اسد
در جنگ با تروريستهای داعش بودند و هستند.
جنگ روانی و تبليغاتی ،رياکاری و
دروغگوئی همه و همه بخشی از سياست
تجاوزکارانه و ضد بشری آنهاست .وقتی اسناد
پاناما را برای مقاصد سياسی خويش رو
کردند ،آفيشی منتشر نمودند که در روی اين
آفيش تصوير پوتين ،بشار اسد و احمدی نژاد
به چشم می خورد .به هر ناظر بی طرفی القاء
ﺷبه می کردند که اسناد پاناما مربوط به اين سه
نفر است .ولی ﺷما هرچه در اين اسناد جستجو
می کنيد ،سندی بابت اين اتهامات به دست نمی
آوريد" .سرگی لودوکين" و آقای "رامی
ماکلوف" از جمله نام دو متهم نامشهوری است
که در اين اسناد از آنها نام برده ﺷده است .ولی
کارﺷناسان جنگ روانی امپرياليستها به اين دو
ت
نام ،نام وﻻديمير پوتين به عنوان دوس ِ
"سرگی لودوکين" و نام بشار اسد به عنوان
پسر دايی آقای "رامی ماکلوف" را افزدوده اند.
تو گوئی دوست صميمی بودن و يا پسر دائی
يک متهم بودن جرم است .هدف اين نابکاران
روﺷن است .آنها می خواهند در افکار عمومی
واقعيات را دگرگون جلوه دهند .در مورد
احمدی نژاد هرچه گشته اند نه پسر عموئی پيدا
کرده و نه پسر دائی و دختر خاله ای در ميان
بوده است .تصوير وی جعل آﺷکار است .در
توضيحاتی که بر اين دروغها نوﺷته اند ،از
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جمله از جانب نشريه لوموند ،فقدان نام رهبران
جمهوری اسﻼمی به مفهوم آن نيست که آنها
در اين فهرستها نباﺷند .اين نوع قصاص قبل
از جنايت روش تروريسم دولتی امپرياليستی
است .سوء تفاهم نشود ،که گويا حکومتهای
روسيه ،سوريه و يا ايران حکومتهای مطهری
هستند .در ايران هنوز ماجرای دزدی های
آقای زنجانی در دوران احمدی نژاد و يا
سرقتهای گانگستری مدير عامل بانک ملی
ايران آقای محمود خاوری و فراردادنش به
کانادا  ...فراموش نشده است و در افکار
عمومی زنده است ،ولی در اينجا ﻻزم است که
ما نه تنها دﺷمنان درون کشور ،بلکه راهزنان
جهانی را بشناسيم و در اين جنگ روانی به
همدست جيره مواجب بگير آنها بدل نشويم.
اسناد پاناما ابزاری برای مبارزه امپرياليستها با
يکديگر ﺷده است .انتشار اين اسناد بيشتر در
تحت نظارت آمريکا و اسرائيل و انگلستان بر
ضد ساير ممالک امپرياليستی و ممالک مخالف
آنها صورت می گيرد .آنها در يک جنگ
روانی جهانی در پی کسب امتيازات و جلب
سرمايه های کثيف در جهان در زير نظارت
خودﺷان هستند .آنها با جعل سند و تبليغات
هدايت ﺷده می خواهند به مقاصد سياسی
خويش نيز دست پيدا کنند و مانند يک عفريب
بر باﻻی سر همه ظاهر ﺷده و موجب ترس و
ارعاب مخالفان خويش در جهان ﺷوند.
پولشوئی ،ثروت اندوزی مافيائی ،قاچاق و...
بخشی تفکيک ناپذير از نظام سرمايه داری
است .برای نابودی آنها بايد نظام سرمايه داری
را نابود کرد.

*****
ﻧکات قابل تاﻣلی در زﻧدگی...

در خارج از کشور در مذاکرات مشترک ميان
رهبران سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان و
جبهه ملی ايران برای يافتن راه حل نهائی به
خاطر غلبه بر بحران انشعاب در کنفدراسيون
جهانی بودکه متاسفانه موفق نبود.
برای خوانندگان توفان اين پرسش مطرح می
ﺷود که به چه دليل حزب کار ايران)توفان(
برای رفيق نعمان حساب جداگانه ای باز کرده
است ،در حاليکه در سالهای اخير چندين نفر
از دبيران کنفدراسيون جهانی درگذﺷته اند و
حزب کار ايران)توفان( از اين مبارزان تنها
در فيس بوک حزب تجليل به عمل آورده است؟
ناگفته برای بسياری از مبارزان قديمی روﺷن
است که حزب کار ايران)توفان( با بسياری از
نظريات رفيق نعمان به ويژه تا آنجا که به
بررسی گذﺷته جنبش کمونيستی ايران و جهان
مربوط می ﺷد و يا با نظرياتی که وی مدافع آن
بود ،چه در دوران فعاليتش در درون "سازمان
انقﻼبی حزب توده ايران" و چه در زمانی که
از سازمان انقﻼبی جدا ﺷد و با گروهی به نام
"کادر ها" که دارای نظريات نا همگون و
ناسازگار بودند ،همراهی کرد ،موافق نبود.
ولی عليرغم  ... ...اداﻣه در صفحه ۵

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

،
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ﻧکات قابل تاﻣلی در زﻧدگی...

اين اختﻼفات ،حزب ما همکاری خويش را با
اين رفيق در زمينه های گوناگون ادامه داد و
ﻻزم می داند در اين راستا به نکات برجسته
ای از زندگی سياسی وی اﺷاره کند که حزب
ما در فعاليت مبارزاتی اين رفيق با آن روبرو
بوده است و ذکر آنرا آموزنده می داند.
رفيق پرويز نعمان ،کليمی بود و دقيقا همين
وابستگی دينی خانوادگی ،يکی از نکات
برجسته ای است که در تمام دوران فعاليت
مبارزاتی اين رفيق از اهميت ويژه ای
برخوردار است و به ويژه امروز بايد به آن
تکيه نموده آنرا برجسته کرد.
رفيق پرويز نعمان عضو "سازمان جوانان
حزب توده ايران" بود و در زمان بروز
رويزيونيسم در ﺷوروی و "حزب توده ايران"
از اين حزب رويزيونيستی با خواست و انگيزه
مبارزه بر ضد رويزيونيسم و دفاع از
مارکسيسم لنينيسم جدا گرديد و ازطرف
"سازمان انقﻼبی حزب توده ايران" برای
آﺷنائی با نظريات رفيق مائو تسه دون و
تجارب انقﻼب چين و آموزش نظامی به چين
اعزام ﺷد.
رفيق نعمان برخﻼف کسانی که بدون آﺷنائی با
گذﺷته پرافتخار جنبش کمونيستی ايران ،بی
مسئوليت و غير علمی و بی محابا ﺷمشير
دﺷمنی با ماترياليسم تاريخی را از نيام بر می
کشيدند و دﺷمنی ديرينه خويش را با جنبش
کمونيستی ايران در زير نقاب "انقﻼبی" ابراز
می داﺷتند ،تﻼش داﺷت با تفسير خودش از
زاويه چﭗ به فعاليتهای گذﺷته "حزب توده
ايران" برخورد کند تا مرز مبارزه با اﺷتباهات
"حزب توده ايران" و يا هر آنچه وی حداقل به
عنوان "اﺷتباهات" اين حزب تلقی می کرد ،با
نادانان تاريخ جنبش
هجوم ضد کمونيستها و
ِ
کمونيستی ايران مخدوش نشود .وی يک بار به
رفقای حزب کار بيان کرد که من خودم را
مديون "حزب توده ايران" می دانم .کسانی که
با تاريخ ايران آﺷنا نيستند ،نمی دانند که يک
يهودی ايرانی که سالها در جامعه مذهبی ايران
تحقير ﺷده بود و همواره در پی کتمان دين
واقعی خويش بود ،در چه ﺷرايط روحی سختی
در ايران زندگی می کرد .کناره جوئی ،فرار
از تماسهای غير ضروری ،در درون اقليت
دينی زندگی کردن و فضای پنهان و کتمان
کاری را بر روی گوﺷت و پوست خود حس
کردن ،به چه مفهوم بود .ترس از آزار و اذيت
و فضای مسموم چون بار سنگينی بر دوش من
فشار می آورد ،يهودی بودن به منزله منفرد
بودن و دوری از زندگی اجتماعی بود که ديگر
مردمان در آن آﺷکارا ،با فراغ بال ﺷرکت می
کردند .در اين دوره من با توده ای ها آﺷنا ﺷدم
و کمونيسم را پذيرفتم و در درون حوزه ها در
کنار رفقائی قرار گرفتم که مﻼک برخوردﺷان
به من سياسی و کمونيستی بود و نه دينی .من
برای نخستين بار در تاريخ زندگيم هويت
واقعی يافتم و خودم را پيدا نمودم .من هويت و
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اعتماد بنفس و آگاهی خويش را مديون "حزب
توده ايران" هستم .من در درون اين حزب
ايراﻧی ﺷدم ،هوادار طبقه کارگر گرديم و دين
يهودی برايم به عنوان يک سرنوﺷت غير قابل
تغيير و تاريخی باقی ماند .من در اين دوران
باز
بود که از انزوا به در آمدم و با آغوش ِ
انقﻼبی جامعه روبرو ﺷدم .فعاليت حزبی برای
من چراغ رهائی و روﺷنائی از بندهای
تعصبات دينی و فضای تنگ و تاريک آزار و
اذيت متعصبان و نادانان بود .من ديگر يک
نفر منفرد نبودم ،در کنار ده ها هزار نفرديگر
ِ
قرارداﺷتم و همسرنوﺷت با همه آنها بودم.
رفيق نعمان به اين ايدآل خويش وفادار ماند و
تا زنده بود بر ضد صهيونيسم اسرائيل مبارزه
کرد و در کنار خلق فلسطين قرار داﺷت.
اسرائيلی ها بسيار تﻼش کردند تا نظر وی را
در سفری که وی به اسرائيل برای ديدن
کيبوتصهای اسرائيلی کرده بود ،که تحت نام
تحقق سوسياليسم جا می زدند ،جلب کنند ،ولی
وی حاضر نشد با آنها همکاری نموده و
سياست تجاوزکارانه و اﺷغالگرانه آنها را
مورد تائيد قرار دهد .حضور رفيقی کليمی در
سطح دبيران کنفدراسيون در عين حال بيان
سطح آگاهی اجتماعی و سياسی کنفدراسيون
جهانی است که بدور از تعلقات مذهبی ،برنامه
سياسی اجتماعی خويش را به پيش می بُرد.
حضور پرويز نعمان در کنار ساير اعضای
دانشجوی کنفدراسيون جهانی که به اديان
ديگری از جمله مسيحی ،زردتشتی و حتی
بهائيان سياسی-انقﻼبی و نه ضد انقﻼبی"-غير
سياسی" تعلق داﺷتند ،گويای سکوﻻر بودن
کنفدراسيون و اعتقاد اين سازمان دموکراتيک
از همان آغاز پيدايش خويش ،به جدائی دين از
حکومت بود .کنفدراسيون اين باور عميق
خويش را ﺷخصا اجراء و تجربه می کرد .يک
يهودی ضد صهيونيست می توانست تا
رفيق
ِ
عاليترين مقام اين سازمان ارتقاء يابد و زمام
امور رهبری اين سازمان را در دست داﺷته
باﺷد و از حمايت و اعتماد عمومی همه اعضاء
اين سازمان برخوردار باﺷد.
رفيق نعمان يکی از دبيران سابق کنفدراسيون
بود که برای تجليل از جشن بزرگداﺷت
پنجاهمين سالگرد برپائی کنفدراسيون جهانی به
تﻼش دست زد و بسيار در اين زمينه فعاليت
کرد ،زيرا بر اين نظر بود که بايد از مبارزات
نسل گذﺷته و خدماتی که برای ارتقاء سطح
آگاهی جنبش و پيشرفت مبارزات مردم ما
کرده است ،تجليل کرد .وی عليرغم اينکه در
بستر بيماری قرار داﺷت و توان راه رفتن
نداﺷت ،از فعاليت فکری و عملی تا آن حد که
در توانش بود فروگذار نکرد.
پيامی که وی برای اين مراسم تاريخی ارسال
کرد و در اسناد مراسم  ۵٠سالگی برپائی
کنفدراسيون برای هميشه در تاريخ ايران ثبت
است ،سندی تاريخی و پر ارزش است و ما
مجدد به انتشار آن اقدام می کنيم:
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رفقا ،دوستان و آﺷنايان گراﻣی!
از اينکه نمی توانم به سبب بيماری در مراسم
تجليل از پنجاهمين سالگشت تاسيس
کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان
ايرانی)اتحاديه ملی( در کنار ﺷما باﺷم ،متاسفم.
ولی اعتقاد راسخ دارم که ﺷما رفقائی که سنگر
مبارزه را تا به امروز ترک نکرده ايد ،از
دستآوردهای بزرگ مبارزات دموکراتيک و
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی يک نسل
دانشجويان ايرانی در خارج از کشور ،به
خاطر رهائی مردم ايران از ستم و استعمار،
به همانگونه که ﺷايسته آن است ،تجليل خواهيد
کرد.
گرچه با پاهای متورم امکان حرکت از من
سلب ﺷده است و در بستر بيماری قرار دارم،
ولی مطمئن باﺷيد که قلبم برای ﺷما می تپد و
در اين سنگر مبارزه خود را در کنار ﺷما حس
می کنم.
کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان
ايرانی متعلق به کسی نيست ،متعلق به همه
ماست ،فعاليت آن بخشی از مبارزات طوﻻنی
مردمی ميهن ما ،برای سربلندی و آزادی و
استقﻼل ميهنمان ايران بوده است که از انقﻼب
مشروطيت تا به امروز ادامه دارد.
نسلهای گذﺷته ی ايران آرمانپرستانه در راه
کسب اين اهداف ،خون ريخته و از جان خود
گذﺷته اند تا نسلهای بعدی بتوانند آزادتر زندگی
کنند .ما و نسل آينده بايد بتوانيم بار عظيمی را
که آنها مسئوﻻنه حمل کرده و بر ﺷانه ما نهاده
اند ،به سر منزل مقصود برسانيم .ما با الهام از
ﺷعار "اتحاد ،مبارزه ،پيروزی" اين مبارزه
را ،تا فرجام نهائی ادامه خواهيم داد .و اين
وظايف و تعهدات مردمی را به آيندگان می
سپاريم تا از آن دفاع کرده و در خدمت به مردم
تکامل دهند .در خاتمه برای همه ﺷما آرزوی
پيروزی و موفقيت می کنم و به نوبه خود از
زحمات فراوان کميته برگذاری اين مراسم
صميمانه سپاسگزارم.
پريز نعمان
آکسفورد انگلستان ٢٠١٢/١٢/٢۵
پيام پاره ای از دبيران سابق کنفدراسيون
جهانی:
در سوگ رفيق ﭘرويز ﻧعمان
امروز با اندوه فراوان آگاه ﺷديم که رفيق و
همرزم ما پرويز نعمان دبير سابق کنفدراسيون
جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی بعد از
يک بيماری طوﻻنی در انگلستان به درود
حيات گفت.
پرويز نعمان يکی از اعضاء ،فعاﻻن و
رهبران کنفدراسيون جهانی و عضو سازمان
دانشجويان ايرانی در پاريس)فرانسه(،
فلورانس ،رم)ايتاليا( و آخن)آلمان فدرال( بود.
وی در سال  (١٩٦٥)١٣٤٤وظيفه دبيری
کنفدراسيون جهانی در بخش فرهنگی را در
چهارمين کنگره کنفدراسيون محصلين و
دانشجويان ايرانی در ﺷهر کلن)آلمان غربی(
پذيرفت و در جهت ....اداﻣه در صفحه ۶

تﺠاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق و افغاﻧستان را بی قيد و ﺷرط ترک کنند.
ِ
صهيوﻧيسم دﺷمن بشريت و قاتل ﻣلت فلسطين است

،
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ﻧکات قابل تاﻣلی در زﻧدگی...

پيشرفت و تقويت مبارزات کنفدراسيون جهانی
فعاليت نمود .وی به علت مبارزات
دموکراتيک ،ضد استبدادی و ضد امپرياليستی
خويش در سال  ١٩٦٦از فرانسه اخراج ﺷد.
رفيق پرويز نعمان در زمينه هنری نيز فعال
بود و در رﺷته امور فيلمبرداری و سينمائی
تحصيل کرده بود.
پرويز نعمان يکی از مبارزان قديمی راه
دموکراسی ،آزادی و استقﻼل ايران بود.
بدون ترديد ،درگذﺷت وی ضايعهی برای
جنبش ضد امپرياليستی ،دموکراتيک و ضد
استبدادی مردم ايران است.
ما دبيران پيشين کنفدراسيون جهانی محصلين
و دانشجويان ايرانی)اتحاديهی ملی( با ابراز
همدردی و تسليت به خانوادهی او ،اعضای
جنبش بزرگ کنفدراسيون جهانی ،و همهی
مبارزان راه استقرار آزادی و دموکراسی و
تحقق حقوق بشر در ايران ،ياد اين رفيق
مبارزه را زنده می داريم.
جمعه  ١٥آپريل  ٢٧/ ٢٠١٦فروردين ١٣٩٥
دبيران پيشين کنفدراسيون:
فريدون اعلم/جمشيد انور/منصور بيات زاده
محسن رضوانی/ناصر ﺷيرازی/داود غﻼم آزاد
کليبی/فريدون
کردوانی/جابر
کاظم
منتقمی/سعيد ميرهادی/بهمن نيرومند.
به ﻣناسبت درگذﺷت دو تن از دبيران سابق
کنفدراسيون جهاﻧی فراﻣرز بياﻧی و ﭘرويز
ﻧعمان و گراﻣيداﺷت يادﺷان ،ﻣراسمی در
تاريخ يکشنبه  ٢٠١٦/٠٥/١٥ساعت  ١٦در
ﺷهر فراﻧکفورت در همان خاﻧه سنتی
جواﻧان)يوگند هربرگر( که کنگره های
کنفدراسيون در آن برگزار ﻣی ﺷد ،برگزار ﻣی
ﺷود.

*****
تريبوﻧال يوگسﻼوی...

ايست و چگونه اهدافی را در پيش دارد .در سال
 ١٩٩٣ﺷورای امنيت سازمان ملل –و نه مجمع
عمومی آن– بنابر مصالح امپرياليست ها که دو
سال پيش به تجزيه يوگسﻼوی دست زده بودند،
مخلوق غير قانونی » ديوان کيفری جهانی برای
يوگسﻼوی« ) (ICTYرا برای جهانيان به ارمغان
آوردند که چهارچوب قضايی و کيفری مرسوم
سازمان ملل را منفجر کرده و حتی اختيارات
حقوقی و کيفری کشورهای جداگانه را مورد تهديد
قرار می دهد .طبق منشور سازمان ملل متحد تنها
ارگانی که نقش حقوقی و قضايی داﺷته و می تواند
حکم صادر کند» ،ديوان داوری بين المللی« ﻻهه
است .و باز هم طبق همين منشور و حتی منشور
خود »ديوان داوری بين المللی« ﻻهه در اين دادگاه
تنها اعضاء رسمی سازمان ملل يعنی دول عضو و
نه افراد ،حق ﺷکايت و رسيدگی به جرايم مطروحه
را دارند .دادگاه جنايی و محکوميت متهمين به هيچ
وجه من الوجهی در چهارچوب وظايف سازمان
ملل نبوده و نبايد باﺷد .اين امر مختص خود
کشورهای عضو است وگرنه دخالت در امور
داخلی کشورها و برخﻼف اصول و موازين
سازمان ملل است" .تريبونال" بدعتی تازه است و
متاسفانه بيشماری از کشورهای جهان)چه وابسته و
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صفحه ۶

امپرياليستی و يا معدود »گروه ائتﻼفی« از سوی
کشورهای خواهان جنگ و تابعان امپرياليسم ،بدون
توافق سازمان ملل موافقت کرد و »تجاوز انسان
دوستانه« را به خاطر حفظ امنيت و صلح در جهان
و برقراری روابط »سالم دموکراتيک« و »کسب
آزادی« در کشورهای مورد حمله و تجاوز ،مجاز
دانست.
»تريبونال يوگسﻼوی« ،عامل مهم پياده کردن اين
افکار و دربازکن حمﻼت و تجاوزات نوين
امپرياليسم بود و هست .اين بيدادگاه يوگسﻼوی از

چشم اميد دوخته به امپرياليست ها و چه تحت فشار
و ﺷانتاژ آنان( به زير آن امضای خود را گذاﺷته
اند .اين تريبونال قﻼبی يوگسﻼوی در برابر خود
تنها يک وظيفه اساسی را قرار داد و آن محکوم
ساختن همه آنانی اند که در برابر تجاوز و جنگ
جنايتکارانه به يوگسﻼوی و فروپاﺷی وحدت آن به
مقاومت جدی برخاسته بودند .حال چه از لحاظ
جزايی مجرم واقعی بوده و يا بی گناه باﺷند ،روﺷن
است که عمدتا سياستمداران صرب در اين مقوله
می گنجيدند .تجزبه امپرياليستی يوگسﻼوی و
تشکيل سه کشور کروات ،اسلوونی و سپس بوسنی
هرزه گوين به دست امپرياليستها و عمدتا آلمان که
پای
مورد توافق همه نيروها و احزاب تازه
ِ
توفان درتوييتر
ناسيوناليست کرواتی ،بوسنی و مسلمانان دو آتشه
Toufanhezbkar
بود ،هم چون آتشی ﺷد که به جان خلق ها و ملت
های يوگسﻼوی از دست رفته افتاد و سرانجام به
حزب کارايران)توفان(
تا
جنگ های داخلی يوگسﻼوی)بين سالهای ٩١
درفيس بوک
همراه
 (٩۵انجاميد و جنايات بيشماری را با خود به
Toufan HezbeKar
آورد که تقريبا همه نيروها کم و بيش در آن ﺷرکت
داﺷتند .اين بيدادگاه مجازات جنايات جنگی همان
طور که اﺷاره رفت ،وظيفه اش تبرئه همه جانيان
فاﺷيست و ﺷبه فاﺷيست ،همه دست اندرکاران
طرفدار غرب بود و با نسبت
خرابکار ،مزدور و
ِ
دادن مخالفان تجزيه و جنگ به القاب گوناگون از
جمله »ديکتاتور«» ،جانی« و حتی هيتلر دوم)به
عنوان نمونه حضرت آقای "هانس ماگنوس
انتسنبرگر")(Hans Magnus Enzenberger
نويسنده و ﺷخصيت ادبی "چﭗ" آلمان ،ﺷرايط آغاز فعاليت خود کامﻼ يکطرفه تقريبا همه متهمين
صربی را به بهانه های گوناگون از بازجويی
روانی حمله به يوگسﻼوی را فراهم ساختند .درست غير ِ
در تاريخ  ٢۴مارس „ ١٩٩٩ناتو“ به خاک و ادعای اتهام معاف کرده و گروه گروه روانه خانه
يوگسﻼوی حمله کرد و به بمب باران هوائی مناطق هايشان ساخت .در حدود  ٣٠٠فقره از اين نوع
مسکونی ،بيمارستانها ،مدارس ،پل ها و )برخﻼف اتهامات وجود دارد که تريبونال چشم خود را بر آن
ضوابط و پيمانهای جهانی( ...پرداخت .اين جنايات بسته است .از آن جمله اند ستاره درخشان کرواتی
با مجوز »قانونی« همين تريبونال و با نقشه آماده نيمه فاﺷيستی به نام "آنته گوتووينا") Ante
ﺷده و جاده سازی "ناتو" و "سيا" برای آماده کردن  (Gotovinaمربی نيروهای اجير ﺷده عضو
افکار عمومی با تغيير منشور و اصول اوليه لژيون خارجی و فرمانده نيروهای ارتش کروات در
سازمان ملل و حقوق بشر مندرج در آن صورت "کراينای جنوبی") (Sud Krajinaو هم چنين
پذيرفت .اغراق نيست اگر بگوئيم اکثر تجاوزات "مﻼدن مارکاچ") (Markac Meladenفرمانده
امپرياليستی از آن به بعد که با هدف ايجاد »نظم دسته ويژه پليس کروات که هر دو عليرغم وجود
نوين جهانی« به وقوع پيوست؛)افغانستان ،عراق ،دﻻيل کافی مبنی بر آدم کشی و قصاوت ضد انسانی
ليبی( بر پايه طرح ريزی تئوريک عناصر فکری آنان ،طبق دستور قاضی اول دادگاه آزاد ﺷدند.
در همين سالهای بعد از  ١٩٩٢بود که ارتش
زير انجام پذيرفتند:
 -١مرزهای کشورهای جهان)به خوان کشورهای کروات با ﺷرکت و رهبری "فرانيو
ضعيف( در جهان گلوبال کنونی نقش چندانی را توچمان") – (Franjo Tudjmanرئيس جمهور
کروات بين سالهای  ٩٠تا » (٩١عمليات
بازی نمی کنند.
معلق
ملل
سرنوﺷت
 -٢حق تعيين
از فيسبوک توفان اﻧگليسی ديدن کنيد!
کشورهای
به
منحصر
ﺷده و تنها
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
هيچ
.
گردد
می
امپرياليستی
=ts
»ديکتاتوری« حق و اجازه ندارد
مردم کشور خويش را »تحت
ستم« قرار دهد .چگونگی اين
»ديکتاتوری« و »ستم« را نيز
خود امپرياليست ها تعيين می کنند.
 -٣در کنار جنگ های
تجاوزگرانه گذﺷته ،جنگ های
ﻣدرﻧی؟ پديد آمده اند که در نهاد
توفان«) (operation sturmرا آغاز نمود که در
حقوق
دموکراسی،
خود "انسانی" اند ،برای آن که "
نتيجه آن بين  ١٧٠هزار تا  ٢٠٠هزار نفر صرب
«
ديکتاتور
ستم
تحت
بشر و آزادی" را برای »ملت
های منطقه "کراينا") (Krajinaاز سرزمين خود
انسان
"
های
جنگ
ها
به ارمغان می آوردند .اين
آواره گشتند .دادگاه امپرياليستی يوگسﻼوی پس از
دوستانه و هومانيته" اند.
»رسيدگی« اين عمليات را مجاز و محق تشخيص
اهداف
»
اين
برابر
در
ملل
 -۴چنانچه سازمان
داد .بيشماری از مجريان مورد اتهام)مسلمان و
خوش
روی
آن
به
و
کرد
مقاومت
انسانی نوين«
کروات( برخﻼف متهمان صرب به دادگاه های
نشان نداد ،می توان با تغيير رژيم و سرنگونی
»ديکتاتور«ها به دست تنها برخی از کشورهای محلی ارجاع ﺷدند ......اداﻣه در صفحه ٧

حاکميت رويزيوﻧيسم ،ديکتاتوری بورژوائی است و ﻧه ديکتاتوری ﭘروﻟتاريا

،

ﺷماره  –١٩۴ارديبهشت ماه ١٣٩۵

تريبوﻧال يوگسﻼوی...

عليرغم انتقاد از سوی بيشماری صاحب نظران
مبنی بر يک طرفه بودن اين دادگاه و عدم صﻼحيت
آن)می توان به چند کتاب از "آلکساندر
دورين") (Alexander Dorinکه در مورد اين
دادگاه نوﺷته ﺷده رجوع کرد( تاکنون بيشماری از
صرب ها به زندان افتاده و به ميز محاکمه کشانده
ﺷده اند .سرﺷناس ترين آنان "اسلوبودان
ميلوسوويچ") (Slobodan Milosovicاست که نه
تنها به حبس ابد محکوم گشت ،بلکه عليرغم خطر
مرگ)به خاطر بيماری ﺷديد قلبی او( از مداوای
وی جلوگيری گشت تا به
آن حد که تقاضای معالجه در روسيه را نيز دادگاه
امپرياليستی نپذيرفت و سرانجام او را در زندان به
دست مرگ سپردند .طبق تحقيقات "ويکی
ليکس") (Wiki Leaksبين زندان و دولت آمريکا
بطور مرتب اخبار راجع به وضع مزاجی سﻼمتی
و مداوای ميلوسوويج مبادله می گشته است .ﻻزم به
يادآوری است که دولت آمريکا دادگاه کيفری جهانی
را به رسميت نمی ﺷناسد و بارها اعﻼم داﺷته
چنانچه يک تبعه آمريکائی را در اين دادگاه محاکمه
کنند ،ارتش آمريکا به خاک هلند حمله کرده و تبعه
خود را از دست اين دادگاه به در می آورد.
ميلوسوويچ در دادگاه ،با ﺷهامت و با جسارت به
افشای امپرياليسم و جنگ طلبی آن به افشای "ناتو"
و جنايات آن و نقش خرابکارانه ناسيوناليست های
گوناگون پرداخت؛ با وجود آن که خطر نابودی و
مرگ را به عيان می ديد .او هرگز کمونيست نبود.
آن زمان که عضو حزب کمونيست يوگسﻼوی بود،
طبيعتا به دنبال »خط سوم« "تيتو" روان بود .او
مخلوق ﺷرايطی بود که در آن »سوسياليسم تيتوئی«
رﺷد يافت.
ميلوسوويچ ،از يک سو تحت تأثير ايده وصلت
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سوسياليسم با اقتصاد بازار و گشايش به سوی غرب
بود و از سوی ديگر تحت تأثير و نفوذ »راه سوم«
و عدم وابستگی به بلوک ها و با تحميل و زور
مراکز قدرت جهان امپرياليستی و بويژه آمريکا به
مخالفت برخاست .او در برابر فشار سرمايه مالی
جهانی و بويژه "صندوق بين المللی پول")(IWF
مقاومت کرد و آن جا که او قصد داﺷت وامی را که
از اين صندوق گرفته بود ،به منظور پرداخت
حقوق معلمان و کارمندان به کار برد و نه اهداف
نئوليبرالی .فشار مرگبار آنان را حس کرد ولی تن
نداد و زير بار تحکم آنان نرفت .ميلوسوويچ که
ﺷيفته آﺷتی سوسياليسم و سرمايه داری)اين رويای
فريب کارانه خرده بورژوازی( بود؛ هرگز به دان
نرسيد ،ولی قربانی اعتقاد خود به استقﻼل کشور و
مردم خويش ،قربانی مقاومت جسورانه اش در
برابر زور و تحميل امپرياليست ها و ايمانش به
»راه سوم« خود گشت.
"کاترين ﺷوتس") (Catrin Schuetzکه عضو تيم
مدافعان ميلوسوويچ بود ،در کتابی تحت عنوان
»نابودی يوگسﻼوی -اسلوبدان ميلوسوويچ به
متهمان خويش پاسخ می دهد «.منتشره  ٢٠١۴چاپ
چهارم)Die Zerstörung Jugoslawien-
Slobodan Milosovic antwortet seinen
 (Anklägernبخش عمده نقل قولهای اين نوﺷته از
اين کتاب و بخش ديگر از روزنامه “يونگه
ولت") (Junge Weltآورده ﺷده اند – درباره
ميلوسوويچ چنين می گويد» :اسلوبدان ميلوسوويچ
در برابر دادگاه  ICTYخود از خويش دفاع کرد.
او از آن جا که تريبونال را به مثابه وسيله قدرت
سياسی تشخيص داد و اتهامات به خود را سياسی و
نه قضايی ارزيابی کرد؛ از خود نيز از طريق
سياسی دفاع نمود .ميلوسوويچ نيز نظير گئورگ
ديميتروف نه تنها از خود ،بلکه از خلق خويش و از

صفحه ٧

حقيقت دفاع کرد .او از محاکمه خويش استفاده نمود
تا "ناتو" را به پای ميز اتهام بکشاند ،تا نقش آلمان
را در نابودی يوگسﻼوی متحد نشان داده و دخالت
مرگبار آمريکا را اثبات نمايد«.
آخرين حکمی که دادگاه ﻻهه با رای دو بر يک در
مورد تبرئه " ُوايسﻼو ِش ﺷِی")(Vojislav Šešelj
سياستمدار صرب که به مدت  ١٢سال به عنوان
يک "ناسيوناليست جنگ طلب و مشوق آدمکشی و
جنايات برای صربستان بزرگ" در زندان به سر
می برد و آنهم به جرم خطابه های آتشينش در دفاع
از صربستان ،نشان می دهد اين دادگاه تا به چقدر
بی اعتبار بوده و تصميماتش بر اساس مصالح
سياسی روز تعيين می ﺷود .روزنامه های آلمان بر
خﻼف روزنامه های فرانسه در انتقاد به اين حکم
دادگاه ﻻهه ،به درستی نوﺷته اند که در محاکمات
مربوط به "جنايات جنگی" نمی ﺷود سخنرانی ها
را از عمليات نظامی جدا ساخت .در اينجا قاضی
نبايد به دنبال ﺷواهد قتل بگردد بلکه بايد به
مجموعه و کل سياست جنايتکارانه جنگی نگاه کند
و جزء را در پرتو کل مورد بررسی قرار دهد .ولی
نشريات سازمان داده ﺷده امپرياليسم آلمان فراموش
می کنند که بگويند ه اين نوع رای دهی مجموعه
دستگاه قضائی ﻻهه و انگيزه های سياسی و
عوامفريبانه آن را مورد ترديد از همان روز نخست
قرار داده است .اگر جنايت جنگی و نسل کشی
صورت گرفته است با دست امپرياليسم ،با اعزام
مزدوران نازی و تسليحات مصادره ﺷده در آلمان
ﺷرقی صورت گرفته است .دادگاه کيفری جهانی
ايزار استعمار و زخنه گری و فشار امپرياليسم
جهانی است.

*****

)ﻣقاﻻت توفان اﻟکتروﻧيکی ﺷماره  ١١٨ارديبهشت ﻣاه ١٣٩٥ﻣنتشر ﺷد
آﻧرا در تارﻧمای توفان ﻣطاﻟعه ﻧمائيد(
بيانيه حزب کارايران)توفان( بمناسبت اول ماه مه فرخنده باد اول ماه مه روز نمايش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر
جهان/چاره کارگر وحدت و تشکيﻼت است /به مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه روز جهانی کارگر.يادی از
ابوالقاسم ﻻهوتی /گشت "نامحسوس" ارگانی برای سرکوب و ارعاب زنان /برنی سندرز و انتخابات رئيس جمهوری
در آمريکا /قاتل واقعی "ستايش"ها جمهوری اسﻼمی است! /اقدام ارتجاعی محمود عباس عليه جبهه خلق برای
آزادی فلسطين
به مناسبت سی و دومين سالگرد اعدام جنايتکارانه رفيق توفيق اديب
اين سمبل مقاومت که به تاريخ جاودانۀ زحمتکشان انقﻼبی ايران پيوست
گشت وگذاری در فيسبوک

و ن ال رو یک ماره ١١٨ارد
toufan@toufan.org

سايت کتابخاﻧه اينترﻧتی توفان
سايت آرﺷيو ﻧشريات توفان

توفان در توييتر

توفان در فيسبوک
توفان درفيسبوک به زبان اﻧگليسی

ر ال رو ی ی ب کارا ان
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www.toufan.org

٢٠۱۶

http://toufan.org/ketabkane.htm
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

https://twitter.com/toufanhezbkar

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
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ﻧکات قابل تاﻣلی در
زﻧدگی ﭘرتﻼش ﭘرويز
ﻧعمان ،دبير سابق
کنفدراسيون جهاﻧی
ﻣحﺼلين و داﻧشﺠويان
ايراﻧی)اتحاديه ﻣلی(

رفيق پرويز نعمان دبير سابق کنفدراسيون
جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی)اتحاديه
ملی( در  ٢٧فروردين) ١۵آوريل (٢٠١۶
در انگلستان بعد از يک بيماری طوﻻنی به
درود حيات گفت .پاره ای از هيات دبيران
سابق کنفدراسيون جهانی پيامی را که در
زير می بينيد ،در تجليل از مبارزات وی
منتشر کردند .قبل از درگذﺷت وی ،فرامرز
بيانی دبير سابق کنفدراسيون جهانی نيز به
صورت ناگهانی در تهران به درود حيات
گفته بود .فرامرز بيانی يکی از دبيران سابق
کنفدراسيون جهانی و يکی از نمايندگان
حاضر جبهه ملی ايران...اداﻣه در صفحه ۴
نشانی پست الکترونيکی

تريبوﻧال يوگسﻼوی دروازه عبور تﺠاوزات „ﻧاتو“
و اﻣپرياﻟيسم است

چنانچه انتظار می رفت در تاريخ  ٢۴مارس )٢٠١۶يعنی  ١٧سال پس از حمله و
بمباران يوگسﻼوی از سوی „ناتو“( »ديوان کيفری جهانی برای يوگسﻼوی)(ICTY
وظيفه ای را که امپرياليستها و به ويژه امپرياليسم امريکا به عهده اين دادگاه نهاده
بودند ،به خوبی انجام داد" .رادوان کاراچيچ") – (Radvan Karadzicرئيس جمهور
اسبق بوسنی) بين سالهای  ٩٠تا  ٩۵ميﻼدی( را به  ۴٠زندان به جرم »نسل کشی،
جنايت جنگی و جنايت بر عليه بشريت« محکوم نمود.
»از همان آغاز محاکمه ،اين دادگاه درگير اختﻼفات ﺷديد تا سر حد استعفای يکی از
قضات ،مبارزات و دسيسه های درونی ،عدم وجود يک تفسير معين و روﺷن در مورد
مفهوم نسل کشی و غيره بوده است« )مجله  SZﺷماره  ،١٩سال  ٢٠١۴پيوست
روزنامه زود دويچه تسايتونگ در روزهای جمعه( .کاراچيک همانند ميلوسوويچ
طرفدار حفظ يوگسﻼوی متحد و واحد بود و با هرگونه جدايی ملت های متشکله و متحد
در آن مخالفت می نمود و درست همين امر است که سبب دردسر برای او ،دﺷمنی و
ستيز „ناتو“ و امپرياليست ها با وی گشت .هدف ما در اين جا اين نيست که نقش وی را
در جنايات ناﺷی از تﻼﺷی يوگسﻼوی که از سال  ٩١و اعﻼم جدايی رسمی کرواسی و
اسلوونی و تشکيل در دولت مجزا آغاز گشت ،بررسی کنيم .اينها معلولی از آن علت
کذايی يعنی دفاع امپرياليست ها در امر وحدت يوگسﻼوی و تجزيه آن به چند کشوری
بود که تقريبا همگی به جای همزيستی و صلح گذﺷته کينه و دﺷمنی را پيشه خود
گرفتند .بررسی علمی تنها می تواند تاريخی و بر اساس وقايع اتفاق افتاده از درگيری
ها و ﺷروع جنگ در يوگسﻼوی باﺷد که در نتيجه تجزيه و جدايی اين دو بخش از
خاک يوگسﻼوی و با تحريک و دسيسه امپرياليست ها به ويژه آلمان صورت پذيرفت.
همه نيروها و احزاب ناسيوناليستی کهنه و عمدتا تازه پای بوسنی ،کروات ،مسلمان و
حتی بخش کوچکی از ناسيوناليست های صرب به سرعت و با جديت تمام بوق در
ﺷيپور تجزيه زدند و تشکيل دولت های خود را در برنامه خويش گنجاندند .اين دولت ها
علی القاعده از  ٢يا  ٣مليت)صرب ،کروات ،بوسنی( و با اکثريت يکی از آنان)مثﻼ در
کروات صرب ها  ١٢درصد و کروات ها  ٧٨درصد و در بوسنی هرزه گوين که
يکسال بعد يعنی  ١٩٩٢رسما تشکيل ﺷد ،بوسنی ها  ۴٩درصد ،صرب ها  ٣١درصد و
کروات ها  ١٧درصد کل جمعيت( تشکيل ﺷده اند .سيستم متداول سابق مبتنی بر توافق
سياسی ،جای خود را به سيستم رأی بر اساس اکثريت و تبعيت اقليت از اکثريت سپرد و
نتيجه ی آن ،تحميل نظرات)به ويژه تجزيه طلبی( ،خشونت و تهاجم و سرانجام جنگ
داخلی بود .کاراچيک در صحبت خود با يکی از صاحبنظران چﭗ آلمان "گرد
ﺷومان") (Gerd Schumannدر پاييز  ١٩٩٠چنين می گويد» :سه ملت کامﻼ
متساوی الحقوق وجود دارند)منظور همان کروات ها ،بوسنی ها و صرب ها هستند(
هيچ يک از آنان حق ندارد سرنوﺷت ديگری را تعيين کند .فرض کنيم که هم اکنون
پشت اين ميز سه ﺷخص با حقوق متساوی نشسته اند .دو نفر از آنان تصميم می گيرند
که خود را با هم از پنجره به بيرون اندازند .آن ها به تو می گويند ما می پريم و تو هم
بايد با ما بپری .حال آنکه تو نمی خواهی .مشکل کنونی ما همين است«.
حال به بينيم که اين تريبونال امپرياليستی چه صيغه  ...اداﻣه در صفحه ۶

toufan@toufan.org

صفحه توفان در ﺷبکه جهانی اينترنت.

www.toufan.org

سخنی با خواﻧندگان :ﻧشريه ای که در دست داريد زبان ﻣارکسيست ﻟنينيستهای ايران است" .توفان" ﻧشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای هرچه رساتر ﺷدن به ياری همه کموﻧيستهای صديق ،چه از ﻧﻈر ﻣادی و چه ﻣعنوی ﻧياز دارد .ﻧﻈريات و ﭘيشنهادات خودرا برای ﻣا
ارسال داريد .ﻣا را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطﻼعات از ايران و جهان ياری رساﻧيد و از تشکل ﻧهضت کموﻧيستی حمايت کنيد .به ﻣا کمک ﻣاﻟی
برساﻧيد ،زيرا ﻣا تنها با اتکاء بر ﻧيروی خود ﭘابرجائيم و به اين ﻣساعدت ها ،هر چند هم که جزيی باﺷند ﻧيازﻣنديم .در توزيع اين ﻧشريه ﻣا را ياری رساﻧيد،
هزينه گزاف ﭘستی ﻣاﻧع از آن است که بتواﻧيم آن را بدست همگان برساﻧيم.
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